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ماندورال

�سي�سرتى جر�فت �ليوم، مكافاأة لنف�سه. 
جر�فت غالية �لثمن، ماركة.. ورمبا حذ�ء. "�أ�ستحقها".. قال لنف�سه، 

ثم قبل زوجته، وخرج. 
�نتظر حتى تغلق زوجته �لباب، لي�ص من �مل�سحك �أن نقول �إنه يع�سق 
تكر�ره  عجيبة،  باأ�سياء  منكم  �أي  يتفاءل  كما  به،  يتفاءل  �لباب،  �رشير 
�ليومى يطْمئن قلبه، يوؤكد له �سيطرة قب�سته على �حلياة "تنفلت من �لو�حد 

منا، كاأنها مل تعرفنا يومًا". 
ليلة �أم�ص، تاأكد من قدرة �أ�ساع �أربعني عامًا من حياته لبلوغها: �لتحكم 
يف و�سوله للذروة. كابد كثري�ً وها هو يح�سد "نتائج �إر�دته �ل�سلبة" كما 

ي�سميها. 
هو رجل ر�ق، لي�ص فجًا، يقر�أ كثري�ً، ويكتب خو�طره بانتظام �سارم. 
فيما  �لذروة  يف  �لتحكم  عن  نتحدث  فعندما  )مثلكم(،  فجًا  لي�ص  �أقول 
�أ�سياء  بل ذروة  نق�سد ذروة �جلن�ص -فقط-  �لرجل، ال  يخ�ص حياة هذ� 

على غر�ر �لقوة و�حلكمة و�ال�ستهالك �ليومي لطاقته. 
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ماندورال

�جلن�ص،  ذروة  بلوغ  يف  �لتحكم  �أهمية  من  �لتقليل  بهذ�  نق�سد  وال 
قوة  ال  �لعلم،  �سحر  �إىل  وجلاأ  جانبًا،  ونحاه  �الأمر  هذ�  من  يئ�ص  قد  لكنه 
�ال�سطر�ر  كلفه  ما  وهو  و"�لرتمادول"،  "�الأنفر�نيل"  �إر�دته"�ل�سلبة".. 
و�سحكته  �لزمن،  بفعل  �مل�سحوقة  �آر�ئه  وقبول  عجوز،  �سيديل  مل�سادقة 
�لتي تلح يف �لتذكري"�أنا رب �ل�سعادة يف هذ� �ل�سارع".. ف�ساًل عن �أعر��ص 

تعامل معها بتجاهل كاالإم�ساك و�لقيء. 
قاد �سيارته بتناغم، بينما عقله يحكم �إثبات نظريته عن فنون �لذروة.. 
��ستغل �لتوقفات �ملرورية ليخرج بلوك نوت �سغرية من �آن الآخر لي�سجل 

جملة و�حدة من جمله �ملحكمة. 
فكر �أنه منح "�سباح خري" من�سبطة للبو�ب، �سباح حمكم، ال يبخ�ص 
قدر �لبو�ب، وال يغريه باخرت�ق �حلاجز �الأ�سمنتي بني طبقة �لرجل �لعارف، 

و�لرجل �لذي ينتظر ن�رشة �الأخبار على �سبيل �لف�سول وي�سدقها كقر�آن. 
��ستوقفته مالحظة مهمة: و�سف نف�سه �حتاج �إىل كلمتني، فيما �حتاج 
ري  �لنفَّ مقولة  فتذكر  كلمات،  ع�رش  �إىل  يعرف  ال  �لذي  �لرجل  و�سف 

"كلما �ت�سعت �لروؤية �ساقت �لعبارة" وهو ما ي�سب كلية يف �ساحله. 

يف  �لهاج�ص  قفز  مرة"..  كل  من  �أعلى  كان  �لباب  �إغالق  "�سوت 
ذهنه متحديًا خمزون �سنو�ت من �الأنفر�نيل.. نقر بو�بة مظلمة يف عقله، 

نقرة خفيفة. 
هذ� ال يعني �سيئًا، قال لنف�سه، لكن �لهاج�ص متدد "�سوت �إغالق �لباب 
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كان �أعلى من كل مرة، كل مرة يكون حنونًا"ر�سالة زوجته له قبل �بتعاده 
ج�سد�ً "�أنت معي روحًا.. فلتعد �رشيعًا".. مل تنطقها يومًا، لكن تعارفا على 
�أن يرتكا �الأمر لو�سيط �لفر�ق، �لباب �ل�سالح لال�ستخد�م كاأثري للم�ساعر. 

حاول �أن يجرب �حليلة �لقدمية، قبل �أن ي�سل حلل �الأنفر�نيل، �لتفكري 
يف �أي �سيء �آخر، لقتل �لهاج�ص بفي�سان من �الأفكار �ملت�ساربة، و�سحب 

�الأ�سو�ء عنه، فالهو�ج�ص كنجمات �ل�سينما، يقتلهن ُبعد �الأ�سو�ء. 
لكن �الأفكار، حتى �ل�سام منها، تت�سبث بامل�سرتك بني جنمات �ل�سينما 

و�لن�ساء، كلما طاردناهن نفرن. 
وهو ما جره �إىل �كت�ساف �سبب هجره من فتيات عديد�ت، منذ فرتة 
�الأنانية وعدم �حرت�م  تهمة  بّر�أهّن -�أمامه- من  ما  �الأوىل، وهو  مر�هقته 
ال  �أن  يخ�سني  )كّن  باأخرى  �لتهمة  تلك  ��ستبدل  لكنه  �لفيا�سة،  �مل�ساعر 
�أحمق  �أنا  �أعلق على ظهري، الفتة كبرية:  متعتهّن كاملة، كنت  �أمنحهّن 
بيا�ص  على  ك�سيك  م�ساعرى،  تقدمي  �أن  �أظن  بينما  قبلكن،  �لذروة  يبلغ 
ي�سورين كنبيل"، وبعد �أن ف�رش لغز حبهن "للو�د �لتقيل"، ج�ّسد تهمتهن 
كالتايل: يخفني �رشه �أج�سادهن حتت غطاء كثيف من �لرومان�سية و�لطفولة 

�مل�سطنعة(. 
وقابل  �سطحي  بتف�سري  لغز  حلل  الأ�سل  عامًا  �أربعني  �أ�سعُت  "هل 

لل�سك؟"
�الأمر تخطى �لهاج�ص �لو�حد، كما لو كان �ملحا�رش �لوحيد على هذ� 
�لكوكب، �سعر بربودة �سديدة تلف ر�أ�سه، ودو�ر، ثم �سد�ع نتيجة غلق 

معابر �لدم �إىل خمه. 
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بجو�ر �أقرب مقهى، جل�ص، موؤجاًل مكافاآته لنف�سه "�جلر�فت" وقرر 
��ستبعاد �حتمال �حلذ�ء. 

قرفة  حا�رش�ً،  كان  �ملعتاد  طلبه  لكن  قبل،  من  �ملقهى  ذلك  يدخل  مل 
باحلليب، دون �أن ي�ساأل، مل ينده�ص، على �لعك�ص، �أر�حه ذلك و�أعاد روحه 

�إىل �سفر �مليز�ن: ال نحتاج �سوى "�الإ�رش�ر لل�سيطرة على مقدر�تنا". 
كتب تلك �لعبارة على ر�أ�ص �سفحة يف �لبلوك �لنوت �ل�سغري، ر�جع 
بع�ص �لعبار�ت �ل�سغرية، تلك نظرية �ستقلب �لعامل من جديد، �ست�سع حد�ً 

النفالت �حلياة �ل�سفيق و�ملفتقد لّلياقة. 
�ل�ساع  لها  نرد  �سيء، هكذ�  �أي  �لذروة، ذروة  نبلغ  �أن ال  فقط  علينا 

�ساعني، وننجو من �ملتاهة. 
جاءته، �لقرفة باحلليب، �سيطبق عليها حتكمه �لبالغ يف �حلياة، �سيعذبها 
�أن  دون  �نت�ساء،  دون  رحيقه  �سيم�ص  �مل�سكني،  �لكوب  �سيمتع  بالتمنع، 
على عط�ص،  �الثنان  �سيظل  فنائه،  ذروة  �إىل  �لكوب  متعة  �أو  مبتعته  ي�سل 

وبينهما �ألق �ملتعة �لع�سّي. 
تطبيقًا  �الأمر  بد�  �لكوب  حالة  ففي  بهلو�ن،  �إىل  �أحاله  ذلك  تطبيق 
�خلا�رش  وهو  ي�رشب،  ال  �أو  ي�رشب  �أن  �إما  فهو  للنظرية،  ومتع�سفًا  متطرفًا 
�لثمن،  �سيقب�ص  فالقهوجي  باحلليب،  �لقرفة  �إنهاء  عدم  حالة  يف  �لوحيد 

بينما �سيو��سل �لكوب دورة �نتهاكه كعاهرة بني �الأفو�ه. 
يف ر�أيه كان لالأمر �أن ينجح لوال �أنه �سادف على �ملقعد �ملقابل له، �أذنًا 

كبرية ميتة. 
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مل يعتد ذلك �لرجل، �أن يقابل �آذ�نًا كبرية ميتة. 
رجل ر�ٍق مثله -يحفظ طريقًا و�حد�ً لبيته، ال عن ك�سل، ولكن الأنها 
كبرية  �أذنًا  يقابل  ال  �أن  له  �الأن�سب  �الحتمال  كان  �الحتماالت-  �أف�سل 
وميتة، مل يتخيل ذلك، رمبا قابل ذلك �لتخيل يف كابو�ص، لكنه نفاه مبنطق 
حمكم وب�سيط، ثم ن�سَيه متامًا، حتى �إنه ال ميكن �جلزم �إن كان ت�سور ذلك 

فعاًل �أم �أن �الأمر جمرد فذلكة منه. 
لكنه قابله، �الأمر ح�سم. 

�الأذن،  تلك  ميلك  �سخ�سًا  نق�سد  وميتة"،  كبرية  "�أذن  نقول  عندما 
ك�سمة وحيدة ومميزة يف �أعني رجلنا �لر�قي، �سمة م�سخمة ك�سخ�سيات 

�لكارتون. 
�لكارتون،  منطق  فبب�ساطة  �الأن�سب،  �لو�سف  هو  هذ�  يكون  ورمبا 
�أز�حت �الأذن �لكبرية �مليتة، خطو�ت �حلياة �ملعقدة و�ل�سمجة، و�خرتقت 
بجانبه  وجل�ست  �لر�قي،  �لرجل  ي�سعها  و�سلبة،  �إ�سمنتية  كثرية  حو�جز 

على نف�ص �لطاولة. 
�أذنه  �لعامل كي ال ترى �سوى  كان �سابًا يف �لثالثني، يوجه ر�أ�سه نحو 

�ل�سليمة �لعادية، يبدو حينها و�سيمًا. 
قال��ت �الأذن �لكب��رية �مليت��ة: �أن��ا �سعي��د الأن �ل�سو�س��ة الز�ل��ت تنخر 

روحك. 
يد  لكن  �ن�رش�فه،  معلنًا  قفز  �الأذن،  �سفاقة  من  �لر�قي  �لرجل  �نزعج 
�سارمة �أجل�سته، مل تكن �ليد، �إذ� �أردنا توخي �لدقة، لكن تلك �لنظرة �لتي 

f�أعلنت كر�هية خميفة، ومزلزلة. 
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جل�ص. حا�سبت �الأذن �لكبرية �مليتة على ثمن �لكوب �مل�سكني، �لذي 
عذب مبتعة �لرجل �لر�قي، ثم ��سطحبه من يده كطفل. 

على عتبة �ملقهى، �أخرجت �الأذن �لكبرية �مليتة مق�سًا، وو�سعه يف جنب 
�لرجل �لر�قي �سمانًا �إذ� نفد خمزون �لتهديد يف نظرته �الأوىل، �ملزلزلة. 

�سالح  يف  ت�سب  �ملف�سلة-  �لر�قي  �لرجل  -لعبة  �الحتماالت  كانت 
�نت�ساره على �ملجنون حامل �ملق�ص، فهو �أطول و�أ�سخم جثة، فا�ستعماله 
�ملفرط لالأنفر�نيل جعله �أكرث مياًل لل�سمنة، �أما �الأذن �لكبرية �مليتة -و�لذي 
يحمل ��سمًا و�قعيًا بال�رشورة- فكان نحياًل كظل، حتى �إن �لرجل �لر�قي، 

�سك �أن لالأمر عالقة بفقد�نه �ل�سيطرة على هو�ج�سه. 
�أ�ساف هاج�سًا جديد�ً، وهو يعرُب �لطريق مع ظل، �الحتماالت خدعة، 
فرغم �إ�سارتها لقدرته على �لتخل�ص من �الأذن �لكبرية �مليتة، بب�ساطة وبن�سبة 
جناح كبرية، �إال �أن �الحتمال �الأ�سعف، كان قويًا لدرجة �أخلت باللياقة. 

�الأذن �لكبرية �مليتة، توجهت نحو �ساحنة، عمالقة، دفعته بغلظة، يف 
�لد�خل، بجو�ر �أج�ساد مرت��سة مكممة ومقيدة. 

�لباب  �أُغلق  وتكميمه،  بتقييده  تكفلو�  ر�آهم-  -هكذ�  �أ�سباح  ثالثة 
بالغ  بتوحد  �أح�ص  ُتِخْفه،  مل  �إيقاعها،  فر�ست  �لظلمة  لل�ساحنة،  �خللفى 
معها، بدت كرحم �حتو�ه من قبل، مل ين�سم لكور�ل �ال�ستغاثات �ملكبوتة 
�جلر�فت  �رش�ء  �حتمال  ��ستبعاد  �ملنا�سب  من  �أن  فكر  �لكمامات،  خلف 

�ليوم. 

***
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متاهة �لرجل �لر�قي

متاهة الرجل الراقي
من �لبد�هة �أن نوقن �أن قطع �أذن، ال ميثل خرب�ً ي�سبع �رش�هة �ل�سحف، 

وال ع�رشين �أذنًا مقطوعة، وال مئة. 
�حتاج �الأمر �إىل �أن ي�سري �ألف �سخ�ص بدون �أذنهم �ليمنى يف �لطريق، 

لتلتقطه �ل�سحف ك�رش�رة. 
�ل�سحافة، فن �لت�سطيح -وهو ما ي�سمن لها �ال�ستمر�رية و�لذيوع- لذ� 
مل ت�ساأل �أكرث �الأ�سئلة بد�هة وعمقًا، مل قطعت �الآذ�ن �ليمنى دون �لي�رشى؟ 

و��ستوقفها �أنهم �سارو� يف �لطريق يف جتمع �سوه �سالم �ل�سارع. 
ي�سخم  مل  �ل�سحافة،  عك�ص  وعلى  كمثال،  �لر�قي  للرجل  تتبعنا  يف 
�الأمر، وال زوجته �لتي ��ستقبلته بنف�ص �ل�رشير -ميز�ن عالقتهما �حل�سا�ص-

كاأن بقعة قرفة باحلليب علقت بقمي�سه. 
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بعملية تعاملت مع �الأمر، مل تناق�سه، ��ستدعت خربتها �لقدمية يف �لعمل 
يف �سيدلية "رب �ل�سعادة"، يف تغيري �ل�سمادة على �أذنه �ملقطوعة. 

خم�سة ع�رش عامًا وولد�ن، ومئات �ملر�ت من ممار�سة �جلن�ص، ورغم 
�أذنني جميلتني، دقيقتني كر�سة ملح  �أن لزوجته  ذلك يلحظ للمرة �الأوىل 

فوق ذلك �جل�سد �لذي �أعياه �حلمل وفع�ص �لثديني. 
عبد  ��سمه  �أن  �الإغو�ء،  فرتة  بد�ية  يف  لرف�سه  �لوحيد  �سببها  �أن  تذكر 
�جلبار.. مل ي�سعر با�سمه قبل ذلك، مل يفكر مبعناه �أ�ساًل، رغم و�سوحه، 
�عتاده لدرجة �أنه ده�ص: مِل ت�ستغرب فتاة جتاوزت �خلام�سة و�لع�رشين، وكل 
يوم يقربها �أكرث من د�ئرة �لعنو�سة من ��سم عادي كهذ�؟ عادي لدرجة �أنه 
ال ير�ه.. كان هذ� �لتطلب يف ر�أيه دليل تفاهة "��سم م�ص مودرن"، كرهها 

و�أحبها يف �آن.. �سحك من غروره وحماقتها. 
كانت زوجته، �لنغ�سة وقتها كلقمة قا�ٍص تتقلب على �لزيت، تعمل يف 

�سيدلية �لرجل �لذي يدو�ص على روحه بامتالكه �الأنفر�نيل. 
يف  �ليهود  وجه  ميتلك  �آدميًا،  يكون  �أن  عن  كف  �لذي  �ل�سيدالين، 
تعمل  �الأخرى،  هي  روحها  على  يدو�ص  كان  �جلا�سو�سية،  م�سل�سالت 
مقابل مالليم، حتى �لثناء، كان ميت�ص مقابله عماًل �أكرب وت�سحيات تنم عن 

"معدنها �لذهبي" مقارنة بزميالتها �لك�ساىل. 
عملها  حياتها،  �ل�سيدلية  تلك  باأن  توؤمن  ريهام،  كانت  ناحيتها،  من 
كان من �لتا�سعة �سباحًا حتى �ل�ساد�سة م�ساء، لكنها مل تكن تغادر �أجز�غانة 
"�لرب" �إال يف �لعا�رشة لياًل، ولو كان �الأمر بيدها، ملا غادرتها، حتى �الأحد 
�الإ�رش�ف  دور  متار�ص  كز�ئرة  �ل�سيدلية،  يف  تق�سيه  كانت  �إجازتها،  يوم 
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�أغلبهن كن  على زميالتها، �لالتي ال يفوتن فر�سة لل�سجيج و�ل�سكوى، 
كن  �لتجميل،  و�أدو�ت  �لدبلوم  يتيحها  �لتي  �لفر�ص  باأف�سل  خمطوبات، 
على  مثاليًا،  لهن  بد�  كرد  �لقادمة،  بعنو�ستها  الآخر،  وقت  من  يغمزنها 
مالليم  مقابل  �لعجوز،  �ل�سيديل  ر�سا  الختطاف  �ملربر  غري  �جتهادها 

و�ملزيد من �لعمل �ملنهك. 
ظهور عبد �جلبار يف حياتها، مل يكن �خرت�عًا، �ألف ف�سل مثله، حاول 
�أن ي�سمها كزوجة �ساحلة للطي و�لفرد، تعطي �نطباعًا د�ئمًا باخل�سوع، 
�سئنا  �إن  �سحرها  فقدت  )�أو(  بالزو�ج  �نك�رشت  �لتي  �غر�ئها  نقطة  وهو 
�لدقة، لي�ص لعو�مل �لزو�ج و�حلمل �لتقليدية، لكن الأن ذلك �ل�سحر كان 
يعمل يف ح�رشة تعدد �لرجال �لطامعني، �أما ��ستخد�مه �الآن -�إن �سلح-
فيطردها من خانة �لعلوقية "�لطيبة" �إىل �ل�رشمطة "�ل�رشيرة"، كونها حتمل 

خامت �ل�رش �ملقد�ص. 
�ل�سدفة، لعبت دور�ً �سغري�ً جد�ً، ولوال �حرت�مي للم�سادفات لقلت 
دور�ً تافهًا، يف �أن ي�سعر عبد �جلبار �أن هناك �سيئًا، يربط بينه وبني ريهام، 
�أن يف�رش �إ�سارة �خل�سوع �لعفوي�ة، على �أنها تخ�سه وحده، كل �خلطو�ت 
�لتي تلت تلك �ل�سدفة، كانت خمططة ومق�سودة متامًا من جانبه ومتو�طئة 

من جانبها، فيما يعلن �لقدر بر�ءته وتورطه �لكامل يف �آن. 
مل تكن ن�ساأت بينه وبني �الأجز�غاجني �جل�سع، عالقة ود/م�سلحة من 
�أي نوع، �سحته كانت جيدة، ومل يكن م�سطر�ً لاللتفات لر�أ�ص �سلعاء، 
�إدر�كه لر�ئحة �ملك�سب  وج�سد مكور ومدكوك، ي�سطنع �حلمق ليخفي 

ككلب مدرب. 
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كان خارجًا من وحل ماأ�ساة، عا�سق مغطًى بالروث، ففي حيو�ت كثرية 
تقلب بينها، لعب دور �لذليل بالقدر ذ�ته �لذي لعب فيه دور �ملذل. 

لكن تلك �ملرة، كما تقول �جلملة �لبليغة �لتي �نتقلت بفعل �لزمن من 
قد�سية �جلمال �إىل كنب �مليكروبا�سات، كانت �لق�سة �لتي ق�سمت ظهر 

�لبعري. 
يريده،  ما  عن  بعيد�ً  �آخر،  ليكون �سخ�سًا  �لفتاة، دفعته  لتلك  فمحبته 
وما �سيجاهد من �أجله طيلة �أربعني عامًا، �إذ� ما ��ستثنينا فرتة معرفته بتلك 

�لفتاة، �لتي فكت �سامولة عقله وباعتها. 
كان وقتها يعمل كمحام حتت �لتمرين، �أو �سبي حمام كما كان ي�سمي 
نف�سه، مل يكن يتعلم �سيئًا من ذهابه للمحكمة، كان دوره �لرئي�سي هو دفع 
�مللل عن عمه �ساحب �ملكتب، وتظبيط �ل�سهود لن�سب �لعدل )كمفعول 
من  ي�ستغل كل درو�ص �خلطابة و�لقانون، م�ستفيد�ً  به(، وم�ساهدته وهو 

قدرة )لغتنا �جلميلة( على نفخ �الأ�سياء بعيد�ً جد�ً عن حقيقتها. 
�ملرطرط،  ج�سمها  تدلق  هناك،  �سارة،  كانت  �جلل�سات،  �إحدى  يف 
وتقزقز �للب، وعبد �جلبار مل ويفتقد �ل�سرب، كل ق�س�ص �حلب �لتي خا�سها 
كنبيل، وخرج منها على خازوق كانت ب�سبب تكة �ل�سرب �ملفقودة، وهو 

ما و�سعه بعني �العتبار يف ��سرت�تيجية حياته �لتي تلت خازوق �سارة. 
كانت متلك �سعر� �أ�سقر ووجهًا منم�سًا، وتدلل بتلك �ل�سفتني على �أن 
�آليات �لت�سوي�ص على  �أ�سولها تركية، لت�سو�ص على �نتمائها لطبقة فقرية. 
�لطبقة تلك �ستن�سج �أكرث بعد ع�رش �سنو�ت، بعد �نت�سار �الإنرتنت و�ملطاعم 
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�لتي تقدم �ل�سو�سي و�لكافيهات �لتي ت�سرتط ع�رش�ت �الختيار�ت قبل �أن 
�لز�خرة باالدعاء، لكن  �لفرتة  �سارة مل تلحق تلك  �لكابت�سينو،  تقدم لك 

�آلياتها فقرية �خليال كانت تنا�سب ع�رشها �لز�خر باالدعاء بدوره. 
�سارة، مل تكن طرفًا يف ق�سية لتاأتي �ملحكمة، "م�ص و�ص حماكم" هكذ� 
�سيجارة خارج  بطلب  بد�أ  ��سطادته يف حو�ر  �أن  بعد  �جلبار  لعبد  قالت 
الأتابع  �لف�سول،  يقتلنى  وزوجته،  جارنا  ق�سية  "�أتابع  و�أكملت  �لقاعة، 
�أول  كنت  نقطنها،  �لتي  �لعمارة  �إىل  جاوؤو�  عندما  �مل�سل�سل،  ذلك  نهاية 
من الحظت �أن �الأمر �سيكون م�سليًا وغام�سًا، �أملك حا�سة �سم قوية فيما 
يخ�ص �لغرباء عن �سارعنا، �أجر� �سقة يف حي فقري يف �ملرج الإخفاء �سيء، 
نحن ن�سكن هناك فقط الأن �أبي مهما �أعطاه ربنا يعامل بيت عائلته، معاملة 
�سمكة،  �سارة  ��سمي  كك  �أ�سحَّ يفط�ص،  منه  خرج  �إذ�  �سمك،  حو�ص 
و�أدب  �أفندم،  ت�سكر�ت  بالد  من  تر�كوة،  بيار،  ��سمه  �الأكرب  وجدي 

�سي�ص". 
كان باإمكان عبد �جلبار، �أن يفكر يف �أن �حلكاية "م�ص ر�كبة"، لكنه 
كان يرغب يف �أن ينخدع، �أبد�ً مل يكن �ساذجًا، هو فقط مل يكن قد �سطب 
تكة �ل�سرب على �سوفت وير دماغه، وهو �الأمر �لكفيل با�سقاط �للبا�ص عن 

�لكائن. 
�سارة، �أكملت بحما�ص بينما عبد �جلبار غارق يف تاأمالت �أفالطونية 
عن ق�سة �لغر�م �ملقبلة: "�لذي يجيء يف �لظالم، د�ئمًا مثري، جاء ربيع، يف 
�ل�سبابيك  �لنقل يوقظ كوكبًا ال عمارة فقرية،  �لثالثة �سباحًا، هدير عربة 
كلها �نفتحت، �رتبك، ما معنى وجود �أثاث بتلك �لفخامة يف �سقة تهرب 
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منها �لفئر�ن؟ ق�سى �أ�سبوعًا لوحده، بينما �لعمال ال ينقطعون عن �لذهاب 
و�ملجيء، ب�ساتنا �ملتل�س�سة، بحجة �ل�ساي وكيك �جلرية و�أخالق �لع�رشة، 
ك�سفت �أن �ل�سقة تتحول �إىل ملخ�ص ق�رش، جنف وحتف و�سغل �أر�بي�سك 
يجيب  ناق�ص  كان  �لتليفزيون،  م�سل�سالت  بتاعت  عجمي،  و�سجاجيد 
حو�ص �سباحة، �أعتقد �إنه فكر يف ذلك �الأمر، بعد �أ�سبوع، قل ع�رش �أيام، 
جاءت زوجته �ملدهبة، �أم ر�مى، وطبعا ر�مي نف�سه، طفل يف �الإعد�دية، 
ت�سوف منظره، تعرف �أنه ياكل حر�م يف حر�م، وهو ما �نتظرت �أن تك�سفه 
�حللقات �لقادمة من �مل�سل�سل، �سهر بكتريه، وملكو� �ل�سارع، كنا نتفرج 
�حللمية،  لياىل  �لعمرى يف  نتفرج على �سفية  كاأننا  �ملدهبة،  �لزوجة  على 
�لذي يجرب  ما  ن�ساأل،  �أال  تو�طاأنا على  كلنا  لكن  �لغطر�سة،  بنف�ص  كانت 
فقري  حي  يف  �ل�سكن  على  ملوك،  عي�سة  ويعي�سون  �لذهب  ميلكون  نا�سًا 

كهذ�؟، ملاذ� مل يختارو� مكانا �أنظف!!!". 
لو كان عبد �جلبار، توقف هنا، توقف لدقيقة و�حدة مثاًل وفكر، �أن 
يقول لها: وما �لذي يجرب �أبوكي يا بنت �لقحبة؟!، ولومل ي�سدق حكاية 

�لنو�ستاجليا غري �ملحبوكة تلك لنجا. 
تلك �لدقيقة �ملثالية �أر�سلها �لقدر بالفعل يف مظروف م�سوجر حلماية 
عبد �جلبار، لكنها مل جتد مكانًا و�حد�ً �ساغر�ً يف عقله �لذي بد�أت �سارة 
كل  تخرتق  نظر�تها  كانت  وخال�ص،  حتكي  تكن  مل  فيه،  باللعب  فعاًل 
ثغر�ت عبد �جلبار �ملك�سوفة، لذ� عاد �ملظروف �إىل مكانه، الأن كل �سيء 

مكتوب!!. 
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ركنها  على  ال  يوم،  كل  �ل�سارع  خناقة  كانت  �ملر�سيد�ص،  "عربيتهم 
مز�جه  يكون  وعندما  �سخيًا،  كان  ربيع  فاملدعوق  تنظيفها،  على  بل 
ر�ئقًا، يهب بالدوالر �أو ذلك �ل�سيجار �ملنفوخ. مع �لوقت �ن�سم لطابور 
�خلدمات، موظفون و�أفنديات و�سنايعية و�سيع، �إال �أبي كان عفيفًا، فهو 
�بن عز، لوال حو�ص �ل�سمك، خدمات من �أي نوع، بدء�ً من حمل �خل�سار 
و�رش�ئه، �إىل تو�سيل �لبيه �ل�سغري، بعينيا دول �سفت ر�جل فوق �ل�سبعني، مل 
يجد ما يخدم به، فانتظره حتى نزل من �ملر�سيد�ص، وبد�أ يف �إز�لة �حل�سى 
من �لطريق �أمامه، كي ال يتكعبل ب�سالمته، وهو ما قوبل با�ستح�سان من 
م�سخر  كله  �ل�سارع  حاجة،  �ديله  باأالطة:  لربيع  وقالت  �ملدهبة  زوجته 
�أ�سياء  �أن يفعل  ��ستعد�د  �لرجل، لكن �سارعنا و�سخ من د�خله، كان على 

�أو�سخ، كانو� ينتقمون فقط الأنه حظي مبائة جنيه من هو�ء �لفهلوة". 
�أ�سعلت �سيجارة من �سيجارة، و�أكملت، بينما عبد �جلبار يعترب كل دقيقة 
�أ�رش�ر �ل�سارع،  "�أم دو�سة، تلك �لتي تعرف كل  متر، رباطًا يوثق بينهما: 
و�جللو�ص  �ملحرم،  �ل�سور  �خرت�ق  يف  جنحت  بدياًل،  بذلك  تر�سى  وال 
�لتي  هي  �ل�سارع،  ف�سائح  حكي  على  قدرتها  �ملدهبة،  �لزوجة  �سقة  يف 
�أغرت �لزوجة �ملدهبة با�ستدعائها يوميًا، و�إدمان حكايات �ألف ليلة وليلة 
�ل�سارع، وجعل  ن�سو�ن  فيه كل  تقع  �لذي  �لفخ  �ل�سك�ص، وهو  �لن�سخة 
�لزوجة �ملدهبة جمرد �رش جديد، تقاي�ص به �أم دو�سة �لبيوت لتح�سل على 
�أ�رش�ر جديدة، فعن �أم دو�سة �أنها قالت: �ل�ست �أم ر�مي دى خماوية جن، 
ومعلقني �أ�ستغفر �هلل �لعظيم م�ساخيط يف كل حتة، ملا �ساألتها �إيه دول يا �م 
ر�مي تقول: دوال جدود ر�مي، تدو�لنا �حلكاية على �سبيل �لنم، �أما حقيقة 
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�الأمر، فلم تعِن �أحد�ً يف �ل�سارع �لو�سخ، ويف يوم عادي من باقي �الأيام، 
طلع �سبع تري�ن هايجة، ل�سقة ربيع، م�رشوب ومبهدل، نزل، و�ل�سبع تري�ن 
له طريق جرة،  نعرف  �أن  �ختفو� دون  ثم  وبونيات،  �سالليت  فيه  نازلني 
رمبا �سمت �ل�سارع دقيقة، دقيقة رفع فيها عينه، �ساف �لر�جل بيت�سحل، 
ثم نزلها تاين، لنو��سل �حلياة، كاأننا مل نر من قبل، �سفحة وطويت، طبيخ 
و�ندلق. فيما بعد عرفنا من �جلر�ئد، �أن �مل�ساخيط، كانت �آثار�ً مهربة، و�أن 
�ملكان �لفقري، كان و�سيلته ال�ستغفال �لبولي�ص، تعرف �للي ف�سحه، م�ص 
�مل�سل�سل الآخره،  الأتابع  هنا  �إىل  �أنا جئت  �خللق،  على  منظرُته  دو�سة،  �أم 

و��سوف �آخرة �حلر�م". 
عبد �جلبار، تاه يف ن�ص �مل�سل�سل، لكنه م�سم�ص �سفتيه بح�رشة، وقال 

"فعاًل". 
من  بعرف  بترت�فع..  و�نت  يجنن  �سكلك  �أكيد  له:  قالت  بب�سة دالل 

�لطلة، ثم طلبت �سيجارة �أخرى. 
كف �لدنيا �عت�رش عبد �جلبار، و�جه حقيقته، جمرد ظل لالعب بوكر 

كبري، كومبار�ص. 
�جلبار  عبد  �ألهب حما�ص  ما  فارقة، جتيء كربق، وهو  �جلنون، حلظة 
عندما جاء دور �لق�سية �لتي �ستفها عمه من قبل، ملقيًا ن�سف ب�سة على 

�سارة، �لتي رقعت �سحكة، ثم تفلت ق�رشة لب. 
بد�أ عمه باآية قر�آنية، دليل �لورع، لن�سف ق�سية بدت لالعب بوكر مثله 
�ل�سنيورة  �أن  ك�سف  �لذي  هو  وحده،  �جلنون  لكن  كيك"،  �أوف  "بي�ص 
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خمباأة يف كمه، كحاو رخي�ص يف مولد، ال قاعة، �سممت لن�سب �لعدل. 
عمه،  مع  �جلليل  ن�سفها  ورتب  جيد�ً،  �لق�سية  قر�أ  �لذي  �جلبار،  عبد 
�ملتهم  "�لق�سية بها تو�سيف خطاأ..  �لقاعة عن �سوته �مل�رشحي،  �ن�سقت 

�مت�سك بتمنتا�رش طربة ح�سي�ص.. ومع ذلك �لق�سية �حت�سبت تعاطي". 
دون  تكلم  �لذي  هذ�  من  مبهوتة  بال�سمت  �سجت  �لقاعة  لثو�ن، 
باإنه  �جلبار،  عبد  �إح�سا�ص  عزز  مما  �لعد�لة،  "ن�سب"  معرقاًل  له  يوؤذن  �أن 
ميار�ص دور�ً ل�سوفكلي�ص، �أمام جمهور �إغريقي ب�سني، يف�سل �مليلودر�ما 

�لفاقعة. 
قل�ص كل  ي�سخن،  ملا  �مل�سل�سل  معاملة  بوجهها  عاملته  �لتي  �سارة  ملح 
يفقاأ  �أوديب وهو  متثل  ثم  �لهو�ء،  يده يف  قب�سة  ورفع  ع�سالت وجهه.. 

عينيه: �لنيابة قب�ست كا��������م؟! 
عيني  �لغ�سب، يف  هذ�  و�ساهد كل  �لفا�سح،  �لربق  �أثر  �نتهى  عندما 
عمه )فيما بعد �سي�رشبه �أهل �ملتهم(، جرٍى.. فقط جرى.. قذف �لروب، 
لفعلته  �ملمكنة  �الآثار  كل  من  هاربًا  مهنته،  تكون  لن  �ملحاماة  �أن  مقرر�ً 

�ملجنونة تلك. 
جرٌي ه�ستريّي، مل يتوقف �إال بعد ثالث �ساعات، دون �أن يحدد لنف�سه 
وجهة، كان يريد �أن يتمل�ص من جلده ويطلع من روحه، ثالث �ساعات 
هربًا من �حلياة دون جدوى، �حلياة مال�سقة وال فكاك منها �إال باالنتحار 
فقد �سمعته بعد �أن تدخل �لدين، و�بتذلته �الأ�سباب �لعاطفية للمر�هقات. 

كان يعتقد مثلما �عتقد قبل �أن يقابل �الأذن �لكبرية �مليتة، �أنه حتكم يف 
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على جد�ر  �رتكن  ل�سانها،  وتخرج  تفلت  معه  كعادتها  وها هي  �حلياة، 
وفكر يف �سارة، وجهها �ملنم�ص، بكى و�ساأل: هل ت�ستحق؟ و�سل لالإجابة 
مبكر�ً: ال، ولعن �سلف�سني �سمكة، بل وهر�ص حكاية �سارة، لكن روحه مل 
بالفناء الأجله، بالهرب  تعد ملكه، كانت ملك نظر�تها �لتي منحته وعد�ً 
�لثمن:  و�أنه دفع  ي�ستحقها  �أنه  قرر  �ملرطرط،  تلك �حلياة يف ج�سدها  من 

م�ستقبله. 
باإذن  ع�رش  �لر�بعة  يف  �سبي  �ساهده،  حوله،  ما  تلم�ص  يف  بد�أ  عندما 
كبرية وميتة، خرج من �جلد�ر، يحمله ثالث وعول على حمفة، وعلى ر�أ�سه 

تاج من ق�ص. 
�الآن فقط يذكر، و�مر�أته تغري �جلرح على �الأذن �ملقطو�سة، �الحتمال 
�حلو�ر  �أن  فقط  يتذكر  منقو�سًا،  م�سببًا،  �إليه  عاد  ذ�كرته،  من  نفاه  �لذي 
�أن يذهب معه، لعامل  �أهمية  �أكرث من �ساعة عن  كان طوياًل، ��ستغرق رمبا 
ال يدو�سه، ويقدر حلظة جنونه �ملنرية، وحياة ال تنتهي باغت�سابه، و�نتهى 
بالرف�ص من جانبه، و�ختيار �أن يعرف مكان �سارة، بعد �أن خريه �ل�سبي، 

لياأخذ حقه من تلك �حلياة �مللعونة، وهو ما وهبه له �ل�سبي، �ساخر�!!. 
مل يفك ذلك �لتذكر لغز ما حدث، ال له وال لكم، فاأنا �أعلم �أين �أ�ستهبل، 

ومل �أحك �إىل �الآن كيف قطعت �أذنه، تكة �ل�سرب. 
عرف  �أنه  �جلد�ر،  للحظة  �ل�سبابي  باك  �لفال�ص  ذلك  حله  ما  كل 
كيف �جته �إىل �سارة، رغم �أنه مل ياأخذ رقم تليفون، �أو عنو�نًا دقيقًا ملحل 

�سكنها. 
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�أن يبد�أ حياة جديدة، حمورها �سارة، �جته يف �ل�سباح، �إىل كلية  مقرر�ً 
�لرتبية بجامعة عني �سم�ص جمهز�ً ق�سيدة تذللية تافهة، وورد، عندما ر�أته، 
�لعك�ص،  على  ذلك،  يحرجه  مل  �ل�سحك،  من  روحها  على  �سخ�سخت 
يعرف هدفه كقاتل ماأجور: تلك �لروح يل، �خلال�ص يف ذلك �جل�سد، لذ� 

لن يتاأخر عن هدفه ملجرد تفا�سيل. 
�أ�سماءهم  ن�سي  �ل�سلة"،  على  "�أعرفك  �لكافيرتيا  �إىل  يده  من  �أخذته 
�إلقاء  بد�أ �سخ�ص يف  �لتعريف، لكن عندما  �نتهت من  �أن  فور  و�سفاتهم 
�ملفتعل  �سارة  �هتمام  وجد  �أن  بعد  قائاًل  �لدخول،  مفتاح  وجد  �ل�سعر، 

حا�رش�ً: �أنا �أي�سًا �أكتب �ل�سعر. 
�ملكبوتة،  و�ل�سحكات  �لغمز،  من  هي�سرتيا  و�سط  ق�سيدته،  قر�أ  ثم 
�لتي ر�آها عبد �جلبار ومل توقفه، بل ظنها �الهتمام ذ�ته، قدرته على �إثارة 

ده�ستهم كبهلو�ن مرح. 
طلب منها، �أن ينتحيا جانبًا، �سحبته على طاولة، فقال متلعثمًا: بعت 
حياتي الأجلك، رميت بها كلها يف �سفيحة قمامة كي.. كي.. ثم كاأنه 

�كت�سف �حلقيقة لتوه: كي ت�سحكي. 
تركته يكمل:  �أمك.. لكنها  يا روح  نعم  تقول:  بب�سة  �سارة،  زغرت 

�أعرف �أن �لقدر يخبىء لكلينا فرحة ما. 
طاولة  �إىل  به  عادت  ثم  �لقاتل،  �الإغو�ء  �إىل  نظرتها،  مود  من  غريت 

�ل�سلة، دون �أن تبل ريقه �لنا�سف دومًا. 
الحظ �أنها توزع �الإغو�ء بالعدل، على �أبناء �لطاولة. بينهم بنات، من 
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ال  �لطاولة،  �سم�ص  هي  لتظل  بعناية،  مت  �ختيارهن  �أن  تدرك،  �أن  �ل�سهل 
توجد و�حدة �أجمل �أو �أذكى منها، فيما بعد �سريى كيف تطرد �سارة �أي 
بد�أب  ذلك  تفعل  �الهتمام،  من  �سئيل  قدر  ولو  "�ختطاف"  حتاول  فتاة 
الأنه  �لتدليل،  من  �أكرب  ن�سيبًا  ياأخذ  �ل�ساعر،  �أن  �أي�سًا  عرف  وتخطيط، 
منحت،  �إن  �لعامة،  للخطة  يخ�سع  تدليال  كان  و�إن  فيها،  ق�سائد  يكتب 
ت�سد �لباب يف �ليوم �لتايل، وترتكه ككلب �أجرب، يف مقام �حلرية، ير�سى 

بن�سف �بت�سامة يف �ل�سباح. 
مرت �الأيام على عبد �جلبار، وهو يذهب �إىل �لكافيرتيا، �آخذ�ً حظه من 

دورة �لهجر و�لو�سل، �لتي تلعبها �سارة مع �لكو�كب �ل�سيارة. 
مل يكن يعلم ما هي �حلياة �لتي �ستتلو حياته كمحام، مل يفكر حتى يف 
�إيجاد عمل بديل، رمبا خطر على باله �أن ي�سبح �ساعر�ً �أو منرة يف �سريك، 
�سارة.. �سارة وكفى، فك وديعتني، باألفي جنيه، تركهما له و�لده، حت�سبًا 

لغدر �لزمن. 
لكن �لزمن كان �أكرث حيطة من و�لد عبد �جلبار، لذ� �ساعت �الألفا جنيه، 
وم�ساريف  وف�سح،  �ل�سجائر،  وعلب  وجزمتني،  وطقمني  بدلتني،  على 

�ل�سلة و�أكو�م من فناجني �لقهوة. 
ذ�ت يوم، ر�أى �سارة مت�سك يد �ل�ساعر من حتت �لطاولة، بينما يالعب 

�ساقها بطرف جذمته، �سخر عبد �جلبار، و�سفعها، طردوه. 
عبد �جلبار مل يياأ�ص، فطيلة حياته وهو موؤرق بد�ء "�الإ�رش�ر" و"�الإر�دة 

�ل�سلبة". 
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بعد �سهر من �لغياب، عاد متاأنقًا، جل�ص على طاولة لوحده، فرد �لعلبة 
فكة  �إيجاد  تعذر  �لكافيرتيا عن  له عامل  �عتذر  �أمامه، وعندما  �ملارلبورو 
�أن يكون  له ب�سفه حاول  �أجل ع�رشة جنيهات، قال  خم�سني جنيهًا، من 

معلنًا قدر �الإمكان: خل �لباقي ع�سانك. 
��ستمر يف �للعبة ثالث �أيام. 

من  عليه،  تعرفو�  وولد�ن،  بنات  ثالث  �لغمز،  يف  �ل�سنارة  بد�أت  ثم 
�أولها  �أنك تعرف  �إغر�وؤها  لعبة جديدة،  �آخرون،  كليات خمتلفة، وتبعهم 

وال تعرف �آخرها. 
�إليه من جديد، مل يكن ميلك �سيئًا،  كان فقط يرغب يف جذب �سارة 
ليثبت لها تاألقًا ما، فقط تلك �حليلة، �أن يظهر وكاأنه �سفيه، بخاطره تلك 
�ملرة، طمعًا يف �أن تغار، و�أن ت�سعر باأن له قيمة، مل يفكر حتى يف �أنه يرغب 

يف �النت�سار يف نف�ص �ملكان �لذي �سهد �إذالله. 
�أال  �أق�سم  �لهلفوت،  �ل�ساعر  عليه  �الأوىل وجتر�أ  �ملرة  عندما طردته يف 
وهو  لب�سه،  عفريتًا  كاأن  لكن  من جديد،  �حلياة  يبد�أ يف  و�أن  �إليها،  يعود 
�لتعبري �لذي �عتنقه حتديد�ً، فقد جرب ح�رشة ز�ر الإخر�جها منه، و�رشب 
جالونات من �ملياه �ملقد�سة، لكن �لف�سل و�لهو�ج�ص �لتي تقدم نف�سها على 
�أنها وم�سة �أمل، �أعادته مرة �أخرى لي�رشب من نف�ص �لبكابورت �لطافح. 

�ملدهبة،  �أخذها من م�سل�سل ربيع وزوجته  �لتي  باملال،  �الإغر�ء  فكرة 
جذبته، فلو�سه نفدت، لكنه �كت�سف مفتاح �ل�سندرة �ل�سحرية، �لتي متتلىء 
بكنوز علي بابا "جنف.. غ�سالة.. مروحة.. تليفزيون.. �أحمدك يارب". 
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وعلي بابا هو خطيب �أخته، �لذي �سافر بعد �أن خطبها �إىل �ل�سعودية، 
�إليها �حلو�لة بعد �حلو�لة، لترتجم غربته، �إىل جهازها �لذي يجب  مر�ساًل 
�أن ميالأ �ل�سقة �لو��سعة، حتى يخنقها متامًا، كانت �أخته ت�سع كل ما ت�سرتيه 
يف غرفة وتغلق عليه مبفتاح معلق يف �ل�سدر، وهي عو�ئق كان باإمكانها �أن 
تعيد عبد �جلبار �إىل ر�سده، ر�قبها ثالث �أيام م�ستدفئًا بقوة �لهو�ص، مل يكن 
قد فعل من قبل، منتبهًا �إىل نقطة �ل�سعف، تقلعه فقط عندما ت�ستحم، يف 
ثو�ن كان قد حمل ن�سخة جديدة، ليبد�أ �سل�سلة من �ل�رشقات، كان يبيعها 

باأثمان بخ�سة. 
�سارة �سمكة، لكنها مت�سكت بتجاهله،  �إثارة غيظ  �حليلة، جنحت يف 
كانت �لفلو�ص و�ل�سجائر و�مل�ساريب، قد جعلت �سلة عبد �جلبار �جلديدة، 
�ل�ساع  له  يردون  وهم  �سخيفة،  بق�سائد  يوم  كل  يعذبهم  بنانه،  طوع 

باملديح، بل و�أقنعوه بقدرته على �لغناء. 
ن�سيها، و�قعًا  قد  �الأو�ن قد فات، كان  �سارة، كان  ��ست�سلمت  عندما 
يف غر�م هو�ص جديد، �لهو�ص بذ�ته، �لذي دفعه �ملنتفعون من عطاياه، �إىل 

�لقمة، متهيد�ً الإلقائه من �ساهق. 
بودى  �سحبته  ويف  م�سو�ر  �أي  مي�سي  ثالثًا،  �لبنت  بدل  �ساحب 
على  عام  منذ  منها  تخرج  قد  �أنه  رغم  �جلامعة،  برن�ص  �سموه  جارد�ت، 

�الأقل. 
��سمه ب�سعوبة، ر�مي قا�سم، تقرب منه،  �ل�ساعر نف�سه، و�لذي تذكر 
عار�سًا عليه م�رشوعًا ر�ئجًا، يوؤجر �سقة، وي�سرتي فيديو وتليفزيون، وعلى 
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للفرد،  �أفالم �سك�ص، ويوؤجر م�ساهدته، بخم�سة جنيهات  ر�مي �ح�سار 
�بن  �خلليل  ت�سويقية هائلة، دفنها  و�أعلن ر�مي عن قدرة  �لفكرة ر�جت، 
�أحمد، كما �أنقذ عبد �جلبار من ف�سيحة �إعالن �إفال�سه بعد �كت�ساف �أخته 

ل�رشقاته. 
�لتي مل ينقطع  �ل�سك�ص،  �أمه، فا�سطر للمبيت يف �سقة �الأفالم  طردته 

عنها �لزو�ر �آناء �لليل و�أطر�ف �لنهار. 
ثالثة �أ�سهر من �جلحيم، وهو ي�سحو وينام على �رش�خ �لنيك �ملفتعل.  
�رشق  ر�مي،  �ل�ساعر  �أن  �كت�سف  عندما  و�سدئًا،  جد�ً  وحيد�ً  كان 
�أنه �رشق �لفيديو و�ل�رش�ئط، مل  �أر�حه  �آخر ما ميلك،  خم�سمئة جنيه، هي 

يرتك �سيئًا �سوى ر�سالة كتب له فيها "ك�ص �أمك". 
ذهب ليبحث عنه يف كافيرتيا �لرتبية، كان جال�سًا وهو يخرب �جلميع عن 
�ل�رش، عبد �جلبار، عاطل �رشق �أخته، و��ستمر يف �لعنطزة بال�سك�ص، ��ستغل 

تلك �لليلة �لتي باح له فيها مبا جره �إليه حب �سارة. 
رمبا يف  بهدوء،  لذ� خرج  �لر�مي،  �ل�ساعر  نحو  �لتف  �ل�سابق  حر�سه 
تلك �للحظة لعبت يف دماغه، نظرية �الحتماالت للمرة �الأوىل، دون �أن 
تختمر �أو حتى يعرف �أنها نظرية �الحتماالت، كان فقط يريد ما يعينه على 

�الإم�ساك بلجام �حلياة، كان �لطرف �خلا�رش، لذ� �ن�سحب. 
ت�سلل �إىل بيت �أمه، تذهب �الأحد �إىل �سقيقتها، و�أخته يف �ل�سغل، مل 
يجد ما ي�رشقه بعد تغري كلمة �رش علي بابا بتغيري طبلة �ملغارة، �سوى بوتاجاز 
و�لدته �لقدمي، ما تبقى من "ريحة نا�رش"، بوتاجاز �سغري من �إنتاج �مل�سنع 
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بيا�سه ماأكول، بثالث عيون، وعني �سيقة، كانت ت�سميها عني  �حلربي، 
�لدنيا، فلم تكن ت�سلح �سوى لتح�سري �لقهوة فقط. �الأم، مل تكن ترى �لدنيا 

�أو تتذكر �أنها موجودة فيها �إال بعد �أن ت�رشب قهوتها من عني �لدنيا. 
ذلك  يبيعه  �أن  على  �ل�سك�ص،  �ل�سقة  بيت  مع جاره يف  �تفق  قد  كان 
�ل�سقة،  �إىل  به  عاد�  ثم  حماله،  �سويًا،  جاء�  ميكروبا�ص،  يف  �لبوتاجاز، 
�أغلق �لباب ب�سكل �أفزع عبد �جلبار، و�أ�سهر مطو�ة، جره �إىل �رشير، قيده 
بحبال، ثم عّر�ه من بنطلونه، لتتحقق نبوءة �الأذن �لكبرية �مليتة، باغت�ساب 

�حلياة له. 
بكل  يل�سعه  وهو  �لبدين  �جلار  ردد  هكذ�  �لكلب"..  بن  يا  �الأم  "�إال 

�لكر�بيج �ملتاحة بل�سانه ويده وق�سيبه. 
مل يفهم �أبد�ً مِلَ ر�سي �جلار ب�رشقة �لبوتاجاز، �لرخي�ص �أ�ساًل، �إذ� كان 

"كله �إال �الأم يا بن �لكلب". 
تاأمل، نزف، لكن يف تلك �للحظة، حتديد�ً، �ستختمر نظرية �الحتماالت، 
بقوة  �سيبد�أ  قبله  ما  يلغي  �لذي  �ل�سفر  من  ذ�كرته،  من  حدث  ما  �سينفي 
ما �رشقه من  �أخته عن  دنيا جديد، ويعو�ص  �سي�سرتي الأمه عني  بعده،  ما 

جهازها. 
بد�أ يف �ال�ستمتاع، وهو �الحتمال �لوحيد �ملتاح �الآن العت�سار �حلياة، 
من  يبد�أ  ثم  ذ�كرته،  من  �سيلقيه  بعدها  �سينتهي،  حتمًا،  هذ�  كل  �سينتهي 

جديد. 
�سعر فعاًل �أنه تخل�ص من هو�ص �سارة، �أو هو�سه بذ�ته، متاهى مع خطاب 
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�جلار، باأن ما يحدث تطهري ولي�ص عقابًا، �أق�سم �أْن "لن �أدخل �ملتاهة من 
جديد". 

و�ل�سا�ص  "�لقطن  طبية  م�ستلزمات  �رشكة  يف  �سيعمل  يخرج،  �أن  بعد 
و�حلقن"، �سيدخل �سيدلية �لرجل �لعجوز لريى ريهام بال�سدفة، �لتي تغري 
�الآن كزوجة خمل�سة على جرح �أذنه �ملقطو�سة، و�سي�سرتي لريهام �سقة �أمام 
�الأجز�غانة، الأنها ال ت�ستطيع �أن ترتك �لعمل، فيما بعد �ستزهق وتف�سل �أن 
تكون ربة بيت فقط، فيما �سيو��سل هو نظرية �الحتماالت بنظام �سارم، 
�إىل عامه �الأربعني،  �لذروة( عندما ي�سل  بنودها )بلوغ  �أهم  ويتحكم يف 

حتى تاأتي �الأذن �لكبرية �مليتة، وهو�ج�ص �ل�رشير لتهدم له كل �سيء. 
ورمتها  �ليمنى،  �أذنها  �جلرح، خلعت  على  �لتغيري  من  �نتهت  زوجته 

يف حجره. 
فقط بب�ساطة، �أم�سك �أذنًا بال�ستيكية، كانت منذ دقائق كر�سة ملح فوق 
ج�سد �أ�سناه �حلمل وفع�ص �لثديني، �نخرط يف �لبكاء، م�ست�سلمًا لدخول 

�ملتاهة من جديد. 

***
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راهبة الأكورديون
مل تكن لريهام، رغبة. 

تقول �إذ� �ساألتها: ولدت هكذ�، مل �أفقدها يف �لطريق: دون رغبة. ال يف 
�حلياة وال يف �جلن�ص وال يف �حلب �أو �أي �سيء، لذ� تفوقت يف "�أجز�غانة" 
رب �ل�سعادة. فهي مل تكن حتتاج �أكرث من خطة و��سحة م�سبقة لتمر �الأيام 
دون بو�سلة �لرغبة �ملفقودة، كان �لروتني، �لوقوف يف �لطو�بري �لطويلة، 
�مل�سل�سالت، �أ�سياء تنقذها من خو�ء �لبئر، �لذي ن�سميه �جل�سد �أو �لروح. 
�مليالد/�لدر��سة/ للحياة:  �لعامة  �خلطة  �سغط  حتت  �جلبار  بعبد  قبلت 
بعد  ما  بر�سًى.  �حلج/�ملوت  يف  �لتفكري  �لتخرج/�لعمل/�لزو�ج/�حلمل/ 

ذلك لن تفكر فيه فهو معلن �سابقًا، �لنار �أو �جلنة. 
�لعجوز  �ل�سيديل  خطة  يفقدها  �أن  هو  �لزو�ج،  يف  �أخافها  ما  �أكرث 
حتى  �سيء،  يف  ترغب  ال  حقًا  �أنها  يف  �لتفكري  ين�سيها  فال�سقاء  حلياتها، 
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ينتهي هذ� �لعر�ص، لكن حياة �لزو�ج �أو حياة عبد �جلبار، و�سعت خطة 
بديلة، ت�ستنفدها متامًا، فرتكت �لعمل. فمنذ �أق�سم عبد �جلبار، بعد حادثة 
�لنظام،  يا بن �لكلب" �أال يدخل �ملتاهة، وحياته ال ينق�سها  �إال �الأم  "كله 
با�ستثناء  �أو بجو�رها،  ينام معها  ثم  ياأكل  ياأكل،  ثم  يعمل  وياأكل،  ي�سحو 
�للحظات �لتي ي�رشقها لكتابة خو�طره يف مئات �لبلوك نوتات �ل�سغرية، 
�لتي فكرت مرة يف �أن تتخل�ص منها، لكنه ت�ساجر معها، مل تكن م�ساجرة 

عادية، �رشبها بغل و�نتقام، كاأنها حاولت �إزهاق روحه. 
�سخبطة  وجدت  �سيئًا،  تفهم  فلم  �لف�سول،  بد�فع  خل�سة  مرة  قر�أتها 
ما  روقان:  حلظة  يف  �ساألته  عندما  مبعرثة.  وخو�طر  ح�سابية  ومعادالت 
�ملاجنو:  ق�رشة  م�ص  يف  غارق  وهو  قال  �الأور�ق؟  تلك  يف  تكتبه  �لذي 
�أحاول �لو�سول للمبد�أ �الأق�سى للحياة، حتى ال نقع يف �ملتاهة. كان �لرد 
كافيًا كي ال تكرر �ل�سوؤ�ل، �أو حتاول �لفهم، �كتفت مبو��سلة م�ص ق�رشة 

�ملاجنو. 
"ال بد من  لكن �الأيام كحال �مل�سل�سالت ال تر�سى بالبقاء على حال 

�س�سبين�ص". 
مل ت�سَع �إليه، ومل ترغب فيه، كانت يف مرحلة �لتفكري يف �حلج، عندما 

ر�ودتها تلك �الأحالم. 
مل تر�وْدها وهي نائمة، بل بد�أت كم�ساهد متقطعة يف يقظتها، عندما 
لعبد �جلبار، ندف ملونة وخفيفة، ثم  �أثلجت يف �ملطبخ وهي تعد قهوة 

�ختفت مع فور�ن �لقهوة. 
�بت�سمت يف �رتياح لهلو�سة �ل�سباح. 
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هو  �أبي�ص،  لونه  �لثلج  �أن:  بحنان  �أخربها  �لذي  �جلبار،  لعبد  حكت 
�أبي�ص ع�سان يتلون!!. 

"يا جتيبلي �سيكوالتة يا بال�ص يا وال" ل�سعاد  �أغنية  �لثانية، كانت  �ملرة 
ح�سني ت�سدح يف �لر�ديو، و�سوت �ملكن�سة �لكهربائية �أعلى من �الأغنية، 

ويعذب �لر�ديو باخلرو�سة. 
وجدت �سلك �ملكن�سة ينخلع ويرق�ص يف �لهو�ء، على �أنغام �الأغنية، 
مل  لكنه  �لكوب�ص،  يف  �لدخول  على  و�أجربته  بعنف  ريهام  �أم�سكته 
كلبالب،  ج�سدها  حول  وت�سعلق  �أخرى  مرة  �نخلع  ب�سهولة،  ي�ستجب 
حمر�  وجزمة  بكلفة  ف�ستان  "عندي  يكمل:  ح�سني  �سعاد  �سوت  بينما 
�الأغنية وعاد  �نتهت  تذكر،  �لرق�ص، ال  �ل�سلك على  �أجربها  رمبا  حتفة"، 

�ل�سلك �إىل �أدبه. 
من  تختل�سها  �سيجارة،  �أ�سعلت  خمنوقة  مرهقة،  �لكنبة،  على  جل�ست 
علبة عبد �جلبار، وفكرت �أنها من د�خلها حقًا مل حتب �ل�سيكوالتة، لكنها 
�أنها تع�سقها، بل وتت�ساجر عليها يف طفولة  كف�سيلة ذ�ئعة، كانت تعلن، 
فر�ست عليها كاآخر مو�سات �الأنوثة �ملودرن، دليل رقة ال يورط �لبنت 
"�ملوؤدبة" يف ممار�سة �أنوثتها بتلقائية، مبا يح�سبه �الآخرون �إغو�ء و�رشمطة. 
رددت "عندي ف�ستان بكلفة وجزمة حمر� حتفة". مرة مرتني و�نتهى 

�ملو�سوع عند هذ� �حلد. 
�سهر�ن تليا �حلكاية، ثم ��ستلمت طرد�ً جاء من �إيطاليا، فتحته فوجدت 
"جزمة حمر�"، مل تعرف من، لي�ص لها �أقارب هناك، مل ترتِدها، خباأتها 

من عبد �جلبار، وعندما ر�آها، قالت: ��سرتتها.. �سعرها كان لقطة. 
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كان �حلذ�ء غايل �لثمن، لكن عبد �جلبار ال يفهم يف �أحذية �لن�ساء، ومل 
يفكر يف �لتدقيق. 

ذ�ت يوم وجدت نف�سها مدفوعة الرتد�ء �حلذ�ء: مل تكن رغبة، كانت 
تنفذ �أمر�ً. 

ما �إن �رتدته، حتى عادت ندف �لثلج �مللونة �إىل �لت�ساقط يف �ل�سقة، 
ممتع�سة مما يحدث، حاولت خلع �حلذ�ء، لكنه رف�ص، �أ�سبح �سيد م�سريها، 

�سي�سوقها ولن ت�سوقه. 
��ستمر ت�ساقط �لثلج، حتى فنيت �ل�سقة متامًا، �جلدر�ن �الأربعة �نهارت، 
برج  نحو  �حلذ�ء  �ساقها  كبرية،  مدينة  �لثلج،  من  مدينة  يف  نف�سها  لتجد 
كبري يف نهايته �ساعة يقف عليها قزمان، دقت �ل�ساعة �لثانية ع�رشة، فاأعاد 
�لقزمان �لعقرب �الأ�سغر نحو �حلادية ع�رشة، فيما بعد �سيتكرر �الأمر كل 

�ساعة. 
هبط �لقزمان �إليها على �سندوقني معدنيني يف حجم �سندوق برية، ال 
تربطهما حبال �أو �أ�سالك، ثم �أد�ر� موؤخرتيهما وهز�ها، فيما بعد �ستعرف 

�أنها حتية مدينة �لثلج. 
دق �لقزمان ناقو�سًا يف �لربج، ثم �سعد� من جديد، ملر�قبة �ل�ساعة. 

�ليمنى مقطوعة ميتطى  �أذنه  منه جرو  �لربج، خرج  �أ�سفل  باٌب  �نفتح 
مكن�ستها  عن  تتوه  �مر�أة  توجد  ال  عليها،  تعرفت  كهربائية،  مكن�سة 

�لكهربائية، ولو كانت بني �ألف. 
هيئات،  تتخذ عدة  �سل�سال  دقيقة، كقطعة  يت�سكل كل  �جلرو،  كان 
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نظارة، خامت، غز�ل، حتى عرفت ريهام حقيقته: جمرد وم�سة، ت�سبه تلك 
�لتي ي�سدرها فال�ص �لكامري�. 

يف هيئته كقرد، رفع يد �ملكن�سة، ثم �سغط زر�ً، لتبد�أ موجة من ريح 
ب�رشية  وروؤو�ص  و�أور�ق  حليو�نات  �أ�سكااًل  بينهم  ملحت  عا�سفة،  هائلة، 

هائمة وكر�كيب، ت�ساقطت على �لثلج. 
ذ�كرتها  �عت�رشت  ت�سفط�،  �أن  وظيفتها  فاملكن�سة  ريهام،  �نزعجت 
وتعود  �خلر�فة  تلك  تنتهي  عندما  �ل�سمان"،  �سنو�ت  ثالث  �نتهت  "هل 
ع�سور  عودة  يعني  �ملكن�سة  بوظان  �لتوكيل،  �إىل  بها  �ستذهب  �سقتها  �إىل 

�النحناء، جلمع زبالة عبد �جلبار و�لولدين. 
عندما �نتهت �لعا�سفة، ت�سكلت �سورة غائمة للكر�كيب، فلم تتبني 

�سيئًا، تقدمت منها �لوم�سة �ملت�سكلة كعجينة �سل�سال. 
بهز  �ملدينة  �لر�سول.. ثم حياها حتية  �سليزي  باقت�ساب:  بنف�سه  عرفها 

موؤخرته. 
ثم �ساألها �أن تنظر �إىل �ل�سورة �لغائمة: ماذ� ترين؟. 

�ساألت ريهام: هل �أنت طبيب عيون؟. 
لكنها نظرت، فلم تتبني �سوى: ذئب. 

�أخرج �سليزي �لر�سول رميوت كنرتول، �سغطة �سحبت كل �لكر�كيب 
مرة �أخرى �إىل �ملكن�سة �لكهربائية، عد� �لذئب. 

فكرت �أنها قد ت�ستويل على �لرميوت كي ت�ستعيد �ن�سباط مكن�ستها. 
نظر �سليزي �إىل �حلذ�ء �الأحمر، ثم قلب يف كتاب �سخم، مليء بال�سور 
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ثم قال: متام.. كل �سيء منطقي حتى �الآن.. حكاية ذ�ت �حلذ�ء �الأحمر 
و�لذئب. 

يحدث  مل  لكن  تامي،  �سووووووووو  قائاًل:  مرة  �لرميوت،  �سغط  ثم 
لي�ساأل:  منها  يقرتب  �أن  قبل  بع�سبية،  مر�ت  عدة  �ل�سغط  عاود  �سيء، 
�أوقات  يف  يتعطل  د�ئمًا  ثائر�ً:  قال  بالنفي،  ر�أ�سها  هزت  �ختفيت؟.  هل 

�ال�ستعر��ص.. قلت لهم �لتكنولوجيا د�ئمًا تف�سد �حلكايات. 
طلبت منه �لرميوت، �أخرجت �لبطاريات، بللتها بريقها، ثم �سغطت 
عليها ب�رشو�سها، ثم �أعادت �لرميوت �إليه.. �سغط على �لرميوت فاختفى 

مع مدينة �لثلج، مل يتبق �سيٌء �سو�ها هي و�لذئب. 
�أذن �لذئب �ليمنى كانت مقطوعة، مفرود�ً على قدمني كاإن�سان. "وديع 

كحمل" فكرت ريهام، عندما ر�أت عينيه �لبالغتني يف �لتيه. 
علينا  �لذي  ما  بتلقائية:  و�ساألت  كتفه  على  فربتت  �إليه،  �حلذ�ء  �ساقها 

فعله �الآن؟. 
�حلذ�ء  ذ�ت  حكاية  متثيل  نعيد  �أن  علينا  رمبا  �أعلم،  ال  �لذئب:  قال 
�الأحمر، تلك �لتي تبد�أ باإغو�ء �لذئب للحذ�ء.. �أق�سد ل�ساحبته، ثم تنتهي 

مبقتله وجناتها هي وجدتها. 
�الأحمر  و�لرد�ء  �لذئب  �إنها  ثم  حتديد�ً؟  �حلكاية  تلك  ومل  �ساألت: 
يرتدد  �أ�سمعه  ملا  وفقًا  قال:  ثم  بحافره،  ح�ساة  �لذئب  فرك  �حلذ�ء..  ال 
�أحمر،  حذ�ء  فيها  ترتدين  و�أنت  حكايتك..  تلك  �الأرجح..  على  هنا، 

ال رد�ء. 
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يطرده،  �أن  حاول  ولدغه،  فجاأة،  �سحا  ج�سده،  يف  نائم  برغوث 
فتكعبل يف �ساقيه. 

�سحكت: �أنت �أبله. 
�بت�سم �لذئب حمرجًا: يف �لقطيع، �أنا جمرد ذئب خائب، مل �أجنح �أبد�ً يف 

�ملطاردة و�الفرت��ص وال �ملناورة، لوال ذلك رمبا ما كنت هنا. 
�ساألت ريهام: وما هنا؟. 

عدم  من  �ل�سكوى  �أن  دون  �لتدخني،  فيه  مكان ميكنك  �لذئب:  قال 
قدرتك على �جلرى ملطاردة �لطعام.. ثم �أخرج علبة �سجائر، �أ�سعل و�حدة 

وناول �لثانية لريهام. 
�قرتب من �أذنها، ثم هم�ص: كان مكانًا ر�ئعًا، قبل �أن ت�سطاده �ملاما. 

�أ�سود،  �لر�سول على هيئة مرو�ص  �أ�ساء.. كان �سليزي  فال�ص كامري�، 
كالمه  موجهًا  ثم  �ململ؟  �حلديث  يف  �لوقت  �سنق�سي  هل  بع�سبية:  قال 

للذئب: ثالثة �أيام خ�سم من ر�تبك. 
ثم موجهًا كالمه لريهام متحواًل �إىل فر�نك �سيناتر�: �أرجوك.. عليك 
�ل�سا�سبين�ص  �إىل  لننتقل  ف�سلك..  من  �حلكاية  �بدئي  قلياًل.  ت�ساعدينا  �أن 
هه؟.. ثم �أخرج �لرميوت و�سغط زر �الختفاء، لكن �لذئب وذ�ت �حلذ�ء 

�الأحمر ��ستمر� يف �حلملقة فيه. 
تنحنح �سليزي، ثم تقدم منها: هل من �ملمكن �أن تد�عبي �لبطاريات 

بلعابك �ل�سحري مرة �أخرى؟ فعلت ريهام فاختفى. 
قال �لذئب: بو�سفي ذئبًا فا�ساًل، فلن �أجنح يف �إغو�ئك.. دعينا نحاول. 
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لكن ريهام فاجاأته: رمبا �أجنح �أنا!!. 
�الأحمر،  �حلذ�ء  ذ�ت  عنه  ت�ساغلت  فيما  جدة،  رد�ء  �لذئب  �رتدى 

بق�سم تفاحة باإغو�ء، ثم ذهبت �إىل كوخها، كاأنها ال ترى �لذئب. 
�حلذ�ء  ذ�ت  يا  جلدتك  �فتحي  مر�ت:  ثالث  �لباب،  �لذئب  طرق 

�الأحمر. 
�أذنها:  يف  هم�ص  �لذئب..  �رتبك  فيما  متامًا..  عارية  ريهام،  فتحت 
عليك �أن تقاومي، �أكرث، �أن تت�سككي يف كوين جدتك.. �ستغلقني �لباب، 

ثم نعيد �لكرة. 
ردت ريهام: نام معايا. 

عرق �لذئب �سار مرقة، �أخرج من معطفه كتابًا، ملحت ريهام ��سمه: 
دليل حو�ديت �جلنيات يف ماندورال.. تاأليف: �ملاما. 

فرد �سفحاته ثم توقف عند �إحد�ها قائاًل: �نظري، كنت متاأكد، لقد 
�سمعت تلك �لق�سة مر�ر�ً.. هناك خطاأ ما حتمًا يا �سيدتي. 

�أم�سكت ق�سيبه، فجرى مذعور�ً، طاردته. 

جديد  �سيء  ي�سوقها  �حلذ�ء،  على  �سيطرتها  زمام  جديد  من  �متلكت 
نبت يف روحها، لو فكرت يف ��سم له، القرتحت ��سم: حذ�ء �آخر!!، لكنه 
مل يكن �سوى رغبة حممومة، ت�سعل �سدرها، وت�سعرها باأن روحها خمرومة 
�سو�ه،  �أحد  وال  حتديد�ً،  �لفا�سل،  �لذئب  ذلك  و�أن  قر�ر،  بدون  كحفرة 

قادر على ردم تلك �حلفرة. 
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باحلوريات  �لذئب  ��ستنجد  فيما  �أربع،  على  عارية  �ملطاردة  و��سلت 
حتت  �حتمت  �ل�سعال،  يف  بد�أت  ناظرها،  عن  �ختفى  �ملثاين،  و�ل�سبع 
�سجرة تني، مل تكن �سوى �ساحرة عجوز، �ساألتها ريهام عن بيت �لذئب. 

تنهدت �لعجوز، ثم ناولتها ثمرة تني، قالت: �ساأهبك خطوة لو منحِتني 
جديلة من �سعرك، فعلت ريهام م�سحورة بحذ�ئها �جلديد. 

�لفا�سوليا  وتطلق  �لقمح  تطحن  نافورة  عند  هناك  �لعجوز:  قالت 
�أبكار،  لبناٍت  �أختي، لو منحِتها ت�سع �سعر�ٍت  تنام  �ملاء،  �لبي�ساء بداًل من 

�ستدلك على �لذئب. 
جديدة،  �إمكانية  �كت�سفت  حذ�ءها،  �الأحمر  �حلذ�ء  ذ�ت  َو�ْسو�ست 

باإمكانه �لطري�ن، مطلقًا عويل قطار يغادر �ملحطة مرغمًا. 
لكنها  �الأخت )رمبا �سلعاء - فكرت(،  �لنافورة، مل جتد  �إىل  و�سلت 
وجدت �سوقًا كبرية، لبيع �ل�سك�ص تويز، كل �لباعة �آذ�نهم �ليمنى مقطوعة، 
�أمل  على  فعلت  تريد،  ما  مقابل  �رشيعة،  م�ساجعة  �أحدهم  عليها  عر�ص 
�لو�سول حلذ�ء �لذئب.. �ساألته: من �أين يل بت�سع �سعر�ت لبنات �أبكار.. رد 
�ساحكًا: يف مدينتنا مل يعد �أحد كذلك.. لكْن هناك عند �لق�رش �ملهجور، 

رمبا �حتفظ جو بالقليل منه. 
مل ت�ساأله َمن جو، لكنها �نطلقت، لتجد �سدفة حلزونًا �سخمة، م�ساءة 
�أ�سباح  عن  �الأر�ص  �ن�سقت  �قرتبت، حتى  �إن  ما  �للون،  قرمزية  ب�سموع 
خميفة يقودها قر�سان �أعور، ر�أته من قبل مع �أوالدها، ي�سبه كابنت هوك يف 

فيلم بيرت بان، خ�سو�سًا مع �خلطاف مكان يده. 
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�رشخ كابنت هوك �لذي لي�ص كابنت هوك: �ل�سور يا �أغبياء. 
دفة يف خم�ص دقائق، حتى �أنها مل  عمال مهرة، �أقامو� �سور�ً حول �ل�سَّ

ترى �أيديهم من �ل�رشعة �لتي حتركت بها. 
علبة،  �سبٌح  ناوله  �لهو�ء،  يف  باإ�سبعيه  طرقع  نحوها،  �لقر�سان  تقدم 
�إخر�جها  ��ستطاع  لكنه  ثانية،  لكمته  �سدها،  ورق،  لفافة  فلكمته  فتحها 
يف �لنهاية، كانت ورقة مطوية بذر�عني، وزمبلك، تكفل �سبحان باإم�ساك 
�لذر�عني، حت�سبًا لروح �للفافة �لعدو�نية، �لقر�سان �سد �لزمبلك، فانفردت 

�للفافة على �الأر�ص ع�رشين مرت�ً على �الأقل. 
يخرق  ال  و�خرت�قها  �ملاما..  باأمر  ممنوعة  منطقة  هذه  �لقر�سان:  قال 
�لقد��سة و�لقانون و�الأخالق و�حرت�م �لكبري ويهز  �الأو�مر فح�سب.. بل 
ما  وهو  �لزالزل..  ويهيج  �لرب�كني  وي�سعل  �لثالجات  يف  �جليلي  �أطباق 
�رتدى  �سيدتي...  يا  و�حدة  ثانية  �أن...  �أن...  للقانون،  وفقًا  ي�ستوجب 
من  باالقرت�ب  �خلا�سة  �لفقرة  ليقر�أ  �الأر�ص  على  قرف�ص  �لقر�ءة،  عد�سة 
تلك  �أين  ي�رشخ:  �أن  قبل  مرت  دقائق  خم�ص  �ل�سخمة،  �حللزون  �سدفة 

�لفقرة �للعينة؟ قبل �أن ي�سمع �للفافة جتيب: فوق خطافك يا غبى. 
قر�أ �لقر�سان: وهو ما ي�ستوجب وفقًا للقانون.. �الإعد�م. 

جروها ناحية �لنافورة، �رُشّة �ملدينة، فيما �حت�سد �أهل �ملدينة، للفرجة 
ما  حتى  يعرفو�  �أن  قبل  ممكن،  �سيء  بكل  قذفوها  �حلكم،  تنفيذ  على 

�لذنب. 
عرفت من بني ثرثرة كبرية خلطبة تالها �سبح، وبد�أها با�سم �ملاما، �أنها 
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مل تخرق فقط قانون �ملدينة، بل هددت بفنائه، لي�ص فقط القرت�بها من ق�رش 
جو �ملهجور، لكن �أي�سًا الأنها �ساجعت بائعًا دون �أن تدفع �رشيبة نيك، 
كما �أنها حرفت ق�سة ذ�ت �حلذ�ء �الأحمر، لتخلع عن �لن�ساء �مل�سكينات 
قد  ما  وهو  و�ل�رشه،  �ل�رش  �سفة  �ملذوؤوبني،  �لرجال  وعن  �مل�سكنة،  �سفة 

يخلخل �الأحجار �لتي ُبني عليها �لكون. 
ليهرول  بعيد،  من  قادم  طبٍل  دويُّ  �ُسمع  بلحظات،  �إعد�مها  قبل 
�سانع  �أن  ريهام  �سمعت  مذعورين،  و�لقر�سان  و�الأ�سباح  �ملحت�سدون 

�لزالزل جاء. 
مرتني"  عمارتنا  من  "�أطول  هكذ�  ريهام  قا�سته  عمالقًا  دبًا  كان 
و�ل�سعود  �ل�سباح،  طابور  النتهاء  �ملميزة  �لنغمة  ويعزف  طبلتني،  يحمل 
تنتظرها  دينا�سور�ت  من  معدتها  تقلب  كانت  �لتي  �لنغمة  �لف�سول،  �إىل 

باالأعلى اللتهامها. 
ثم د�ر �لدب حول نف�سه كنحلة، ليعزف على �لطبلتني، نغمة مل تتبني 
�أ�سلها، لكن بد� �أنها تعلن �أن �مل�سهد بلغ ذروة توتره، و�أن حلظة �لزلز�ل 
�لقيود حول مع�سمها ممتعة، كانت  �أمل  قد حانت، وجدتها ريهام، رغم 
ترغب يف �لرق�ص، عندما �أح�ست بيد �لذئب، يفك قيودها، ويجري بها 
نحو كهف، بينما �لدب يرفع �إ�سبعه �لو�سطى، وي�سخر هاتفًا "جو �سيعود 

يا ماما.. ويحطمك �أنت ولعناتك". 
عندما �أغلق باب �لكهف، قالت ريهام: هذ� بيتك؟

كل  ن�ستغل  �أن  �إذن  علينا  �ساأعدم..  هنا،  �أنك  علمو�  لو  �لذئب:  قال 
دقيقة قبل �إعد�مك. 
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م�ست ق�سيبه، فتحول �إىل �أمري و�سيم، ��ست�سلم لها متامًا، وعندما �نتهت 
دورة �لذروة و�لقذف، عاد ذئبًا من جديد. 

ذ�ئبًا بني �أح�سانها قال: منذ جئت �إىل هنا و�أنت مل تنطقي بال�سوؤ�لني  
�الأ�سهر للو�فدين هنا.. ما �لذى يحدث؟ ومل؟. 

قالت بعفوية، وهي تفرك ق�سيبه وترتكه لت�ستمع بتحوالته من ذئب �إىل 
�أمري ثم �إىل ذئب: مل �أ�ساأل يومًا، �الأحد�ث كانت تقع، ومل �أكن طرفًا يومًا، 

مرة و�حدة تدخلت، ده�ست متامًا، ومن يومها ال �أ�ساأل. 
كنت �سغرية، كما �أنا �الآن، �سغرية وعبيطة، وتعتقد �أن �هلل ن�سبها ملكة 

ل�سبب مل يف�سح عنه، و�أن بيدها قانون �حلكاية. 
وال  �بت�سامة  وال  لعبة  ال  ب�سيء،  عليَّ  يبخل  مل  م�سنع،  يف  عامل  �أبي 

طبطبة، مل يفوت طيلة عمره طبطبة و�حدة، كلها كانت يف وقتها. 
�فتتحت  �إنها  يل  قال  مالٍه،  مدينة  �إىل  ي�سطحبني  �أن  يوم،  ذ�ت  قرر 

حديثًا، كانت يف �أر�ص بعيدة، مل �أر �أحد�ً على طول �لطريق. 
مهجورة،  �ألعاٍب  �سوى  �أر  مل  هناك،  �إىل  و�سلنا  �الأقد�م،  على  �سري�ً 
وحار�ص �سكري، �حلار�ص �أدخلنا منحنيًا الأبي كملك ال كعامل، كنت �أعلم 

�أنه يتخفى كعامل، فقط كي ال تخطفه �جلنيات �ل�رشير�ت من �أمي. 
هل ع�سقته جنية؟ يقولون هذ�، كان و�سيمًا، كالفجر. 

�ساألته: هل �ساألعب وحدي؟ قال كل هوؤالء يف �نتظارك.. مل �أر �سوى 
�أ�سباح، ت�سحك بخبث، �أنا ال �أخاف.. �سدقني.. ال �أخاف.. كان عليَّ 
فقط �أن ��سطنع ذلك �لهلع، كي �أجد �سخ�سًا يتزوجني، �أن �أ�سعره بعبوديتي 
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لبدنه وظله، �أحد �رشوط �الأنوثة �أن تخاف، لكْن �سدقني تلك و�حدة من 
مكا�سبى �أي�سًا. 

بهرتني  �ملتاهة،  �خرتت  �أنا  تناِدين،  مل  �الألعاب  كل  دقائق،  خم�ص 
�لالفتة: �أحدث �الألعاب. 

مل يكن ي�سبه بيت �لرعب، دخلته من قبل. 
�أبي، �ختفى، رمبا علمت �جلنية، �أنه هنا و�أن تلك فر�ستها، رمبا ف�سحته 

�نحناءة �حلار�ص �ل�سكري. 
لكني كنت غائبة، مل �أحب �كت�ساف �خلروج، بل �أحببت �أن �أحيا بها، 
هكذ� ت�ستنزف ذلك �لعر�ص، �حلياة، هناك عرفت �أن �الأ�سباح مل يخلقو� 
الإخافتنا، بل لت�سلية �أمثايل بعرو�ص م�رشحية، قابلت فرقة جو�لة، كانو� يف 

غاية �للطف. 
قدمو� يل فتى يعزف �الأكورديون فقط الإر�سائي، مل �أقع يف غر�مه، فقط 
وقعت يف غر�م ذلك �الأكورديون، كان ب�سحبة فتية يقودون �لدر�جات 

�لنارية، ويجوبون �لبالد، طائرين. 
�الأ�سمر �لفطن، �أدرك منذ �للحظة �الأوىل �أن تعلقي كان باأكورديونه ال 

به، �عترب �الأمر مفتاحًا القتنا�ص قلبي. 
ميكنني �الآن �أن �أذكر �أدق تفا�سيله، ذلك �ل�سامت، �لذي يحتاج �إىل 
�أن ننفخ فيه من �أرو�حنا ليعي�ص، كان ذلك �رش غو�ية �الأكورديون، �أرو�ح 

ت�سل وجهتها بب�ساطة وُترتك لل�سحم ولقر�ر�ت توؤخذ بالنيابة عنها. 
هل �أ�سفه لك؟ كان �أكورديونًا مبتذاًل ي�سلح ل�سحاد متجول، ال ل�سمرة 
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حترر �لروح، من خ�سب فقري م�سقوق، مطلي بحمرة كاذبة، �أ�سابعه كاأنها 
مر�سومة بطبا�سرية ملونة، وبيد مهزوزة لعجوز، كان ذلك جذ�بًا، �أ�سابع 

تغوي ب�سهولة �المتالك. 
مرة ور�ء مرة، و�أنا �أ�ستنطق عازفه، من �أين ح�سل عليه؟مل �أختار فقره؟ 
�ل�سبب �لذي يغويني؟ مرة ور�ء مرة، وقلبى ال يتزحزح لريى  هل لنف�ص 
بيني  �أي حديث  يُدْر  بيني وبني حبيبى، مل  �لعازف، كان كعذول يحول 
وبينه �إال عن �الأكورديون، حتى تركته ليقبلني، لينقل بريقه �للدن، �رش قدرته 
�لنارية  بدر�جاتهم  �أ�سبحت ماهرة، عندما رحل مع رفاقه  �لعزف،  على 
�الأ�سباح،  فرقة  يف  �الأ�سا�سية  �لنمرة  �أنا  �رشت  �ملريخ،  كوكب  الكت�ساف 
كانت �ملتاهة هي �لبيت، و�لبيت هو �ملتاهة، حتى عرفت �ل�ساحرة باأمري، 
كانت خالتي، جاءت �إىل مدينة �ملالهي، لتقت�ص من كر�هيتها الأبي، �سجنت 
�الأ�سباح يف �سندوق زجاجية، ك�رشت �الأكورديون بدعوى "�أنى ال �أجيد 
�سوى �لن�ساز، و�أن �أذين لن تكون مو�سيقية �أبد�ً"، ثم.. ثم ��ستمر كل �سيء 

يف �ال�ستقامة. 
بنات خالتي، �آمنو� بذلك �لوهم: �أن �أمي ماتت، و�أن �أبي تركني عند 
منزل  يف  للعقاب  تركت  بينما  مريح،  ملوت  لي�ستعد  فيلتها،  يف  خالتي 
لكني  �الأ�سباح،  �رش�ح  بفك  طالبتها  ما  �إذ�  ب�سجائرها  وللحرق  خالتي، 
�لتي  �جلنية  يقتل  �أن  بعد  �سيعود  �أبي  و�أن  �الأ�سباح،  برو�ية  �أوؤمن  الزلت 

�ختطفته، هل ت�سدق �أنت؟. 
عاد  ثم  خ�سيتيه،  على  مفاجئة  �سغطة  من  تاأوه،  �لذئب،  �سحك 
لل�سحك: �أي �سيء �أف�سل من ق�سة خالتك �لتي تعذبك؟ �إنها ق�سة مكرورة، 
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لذ� �أ�سدقك.. هل كل حكاياتكم يف ذلك �لعامل ب�سينة؟ ت�رشقون من بئر 
و�حد.. كان عليك �أن تكوين �سندريال ال ذ�ت �حلذ�ء �الأحمر، ثم ناولها 

�سيجارة، �سعر� بقدوم �أحد �إىل �لكهف. 
�رتديا مالب�سهما ب�رشعة، و�أخرج �لذئب بندقية، يحملها للطو�رىء، 
مل يكن �لقادم �سوى لعبة �سغرية يف حجم �لكف، تدور بزمربك، ن�سخة 

م�سغرة من �لدب �سانع �لزالزل �لعمالق. 
�رتياح:  تنهيدة  �لذئب يف  �لتقطه  ي�سغر مع كل خطوة،  حجمه كان 

�سديقي �ل�سجاع. 
�أت�سدقني ذلك �خلر�ء؟ يقولون �إن خطيئتك ت�سنع �لزلز�ل، يف �حلقيقة، 
�أنا �سنعته، بذلك �لدب �للعبة، تركه لنا جو، قبل �أن يرحل ليحمينا، طلبته 
من حافظ �الأ�رش�ر، الأمتكن من تهريبك.. �ملاما �سنعت منا حمقى.. عليَّ 

�الآن �أن �أعيده. 
للمرة  �الأ�رش�ر،  حافظ  نحو  متوجهًا  �لكهف،  من  بها  خرج  حذر�ً 
�الأوىل، منذ زمن ترى فرقة �لدر�جات �لنارية، �لطائرة، ميزت �الأكورديون 

على �لفور، �سفرت. 
هاي..  قائاًل:  نحوهما  عمره،  من  ع�رش  �لر�بعة  يف  �أ�سمر  فتًى  هبط 

تو�سيلة للحلوة.. �إنه فتاها �الأ�سمر، ِل�م َل�م يتذكرها؟. 
قال �لذئب حماواًل �إخفاء �لغرية �لتي طفحت يف وجهه كدمامل: ال.. 

�سكر�ً.. �لدر�جات �ستك�سفنا. 
فيما ح�سمت ريهام �الأمر: بالطبع.. �أنا مرهقة من �الأحذية �ملتتالية �لتي 

f�أرتديها.. حمطة حافظ �الأ�رش�ر لو �سمحت. 
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فيما ركبت  �أ�سهب،  نارية مع �سبي  نف�سه فوق در�جة  �لذئب  وجد 
ذ�ت �لرد�ء �الأحمر مع �لفتى �الأ�سمر. 

مقلوبًا،  قرطا�سًا  ت�سبه  مدينة  تلك،  �لعجائب  مدينة  ر�أت  فوق،  من 
�لق�رش �ملهجور، ك�سدفة حلزون  �لنافورة بدت كحبة فا�سوليا، فيما بد� 
�جلبال  كانت  يتحرك،  �أنه  حقًا  جتزم  ال  �أنك  حتى  مقيت،  ببطء  يتحرك 
ترق�ص، من فوق تبدو قمُمها كروؤو�ص حليقة، ويكربجها عماليق )ر�أتهم 

كفئر�ن مذعورة(، خمنت �أن هذ� �سبب حتريك �جلبال ملوؤخر�تها. 
�لفتى �الأ�سمر، ربيع، �لذي ظهر و�ختفى يف حياتها كوم�سة، ك�سليزي 
منامها  ت�ستعيد  �أنها  تظن  هي  �إثباته،  من  �أبد�ً  تتمكن  مل  �سيء  �ملتقلب، 
�جلبار  منه على حياة عبد  �ستفيق  �أنها حتيا حلمًا،  توقن  �أكرث،  �ل�سابق، ال 

�ململة، �لتي تخ�سى �ملتاهة، رغم �أنها غارقة فيها متامًا. 
قو�ص  كاألو�ن  �سبعة وديان،  �إىل  مق�سمة  فوق،  �ملدينة من  �أن  الحظت 

قزح، قالت للفتى �الأ�سمر: هذ� جميل. 
�ألو�ن �سبع ع�سائر  �أعلى، لكن يف �الأ�سفل، هي  رد ربيع: جميل من 
�ملاما  �لبع�ص،  عد�  فيما  للماما،  بالوالء  يدينون  كلهم  د�ئمة،  حرب  يف 
على  للح�سول  �لبع�ص  بع�سهم  بقتل  ف�سغلْتهم  �حلرب،  ��ستمر�ر  تريد 
جوهرة �حلياة �مل�سماة "ال �سيء"، لكن ال �أحد ميوت يف حكاية خيالية، 
لكْن  للماما...  جديد�ً  عمر�ً  لت�سيف  ت�سعد  و�ملقتولة،  �لقاتلة  �الأرو�ح 

يومًا ما جو �سيعود، �سيقتل �أعمارها �لتي ال تنفذ. 
�لدر�جة،  �ملعلق يف  �أي �سيء �سوى �الأكورديون  مل تكن ريهام، ترى 

حلمها �الأزيل، �لذي حطمته �الأذن �لتي مل ت�ستهوها �ملو�سيقى. 
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تختنق  روحًا  ملحت  رمبا  لكنها  جتزم،  مل  �الأكورديون،  يغازلها،  كان 
بالد�خل، حذ�ء �أجمل من حذ�ئها �الأحمر و�لذئب وربيع. 

هبطو� نحو مكتبة هائلة، هم�ص �لذئب يف �أذن ذ�ت �حلذ�ء �الأحمر: 
لقد..  �الأ�سهب،  خلف  �لدر�جة،  على  كنت  عندما  يقلقني..  �أمر  ثمة 
�أن  �أو  ثمة خطاأ..  �أن  يبدو  ق�سيبى..  �نت�سب  لقد  �أمر حمرج..  �إنه  لقد.. 

عليَّ �أْن.. 
قالت ريهام: �تبع حذ�ءك.. �بت�سم لها �لذئب بامتنان خملوط باخلجل.. 
ث��م توجه نحو ب��اب �ملكتبة، طرقه ث��الث مر�ت، خرج رج��ل �أربعيني، 
يرت��دي نظارة بعد�س��ات �سميكة، ب��د� خائف��ًا مرتبكًا، �أدخله��م �لرجل 
بدر�جاته��م �لناري��ة �إىل د�خل �ملكتبة، تاأك��د �أن ال �أحد يتبعهم يف �جلو�ر، 

ثم �أغلق �لباب. 
كتب  فقط  �أرفف،  ال  باملتاهة،  �أ�سبه  ملتفة،  ردهات  �لد�خل،  يف 

وحروف هائمة يف �لهو�ء. 
�أخذ �لرجل �لدبَّ �للعبة من �لذئب، فعرفت �أنه حافظ �الأ�رش�ر، لكنه مل 
يبُد لها �أكرث من �أمني مكتبة عادي، يف عاملها، حتى �أنه ال يفتقد للكر�ص، 

و�لبالدة، توقعت �سيئًا �أكرث غمو�سًا. 
نظر �أمني �ملكتبة �إليها، تفح�سها، نظر �إىل حذ�ئها، ثم قال: ل�ست ذ�ت 
�أر�سلو�  �أنهم  �أر�هن  كالعادة..  �الأمر  عليهم  �ختلط  لقد  �الأحمر،  �حلذ�ء 

�لطرد �إىل عنو�ن خاطىء. 
قال �لذئب: قلت لها �إنها �سندريال. 
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�قرتبي، قال �أمني �ملكتبة لريهام، فعلت، �أجل�سها على كر�سي، ثم جاء 
على  تتاأمل.  مل  قطعها،  ثم  �سكينًا،  �أخرج  �ليمنى،  �أذنها  وفح�ص  بعد�سة، 

�لعك�ص، �سعرت �أنها �أخف، مل تَر قطرة دم و�حدة. 
حرك �أمني �ملكتبة، �الأذن �ملقطوعة يف يدي�ه، عدة مر�ت، قبل �أن تقع 
منها قطع�ة فلي�ن كبرية، جاء بدورق، وبد�أ يف �سب ما حتمله �الأذن، ماء 
مليء باالأحرف، �أحرف باأطر�ف ماأكولة، بع�سها م�سو�ص، بع�سها �رش�خ، 
ثم كلمات بد�أت يف �لت�سكل، كلمات مهتزة، خمتلطة، غا�سبة، حمقاء، 
تخللتها  حاقدة،  معرت�سة،  �ستامة،  مت�سككة،  مت�سائلة،  خائفة،  حُمبة، 
وال  �الأحمر  �لرد�ء  ذ�ت  لي�ست  �لتي  ريهام  �نتف�ست  مرعبة..  �رشخات 
�سندريال، �رجتفت، مل ت�سعر بخوف عندما بد�أ كل هذ�، �الآن فقط، ت�سعر 

برعب بالغ، فكرت "رمبا الأنها تركت طبيخًا على �لنار". 
قالت ب�سوت مرتع�ص: عليَّ �أن �أرحل. 

"�ل�سرب"، �أجابها: "�الآن �سنعرف من �أنت". 
�رشخت: بل من �أنت؟.. �أنت جمرد �أمني مكتبة، موظف �أبله، �أريد �أن 

�أرحل �الآن. 
دورق  على  �أخ�رش  �سائاًل  على وجهه، �سب  �بت�سامة حكمة ظهرت 
�الأ�رش�ر، وخادم خالق  ��سمي موال، حافظ  تقليبه:  بد�أ يف  ثم  �لكلمات، 

�ملدينة، هل تعرفني ما هذ�؟
�لكلمات �لفارغة �لتي متالأ �لدنيا، قالت. 

لتعيق  �لفارغ  �ليمنى، حتتفظ باحل�سو  بال�سبط، �الأذن  لي�ص  قال موال: 
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حتتفظ  �أي�سًا،  لكنها  �حلقيقي،  ند�ئنا  �إىل  �ال�ستماع  عن  �لي�رشى  �الأذن 
ب�سْمتك، كل ما كان عليك �أن تقوليه، ومل تفعلي، ت�سبح كلمات حم�سورة، 
متر�ص وتتحول �إىل لغو، كان �سي�ساعدك �أن ت�سّبي �لعامل، قليل من �ل�سخر، 

قليل من �الأحة، �إنها �أ�سياء جتلو �الأذن، وتخفف عنها �حلمل. 
ر�ص قلياًل من تر�ب �لذهب على �لدورق، فار �ملاء، ثم د�ر كدو�مات. 

�الآن �لكلمات �ملح�سورة متوت، قال موال. 
يف م�سفاة، �سب موال �ملاء، تبقى عدد من �حلروف �ل�سليمة مبعرثة، 
طلب موال من ريهام �أن تتقدم، وت�سخر باأق�سى قوتها يف �مل�سفاة، �سخرة 
مدوية، مل ت�ستطع يف �لبد�ية، لكنه طلب منها �أن تتذكر حقدها على �لعمر 
مكتملة  �ل�سخرة  كانت  �الأوىل،  �سخرتها  يف  وجنحت  فعلت،  �ل�سائع، 
ب�سكل مذهل، حتى �أنها القت ت�سفيقًا من �حل�سور، كان �الأمر �أ�سبه بحفل 

تعميد �سغري، خا�سة عندما ت�ساقط ملح وورد من �ل�سقف. 
قال موال: �الآن.. 

جتمعت �حلروف �ملبعرثة لت�سكل كلمتني "ر�هبة �الأكورديون". 
ما �لذي يعنيه هذ� يا �إلهى �ملنت�رش على �لدينا�سور؟ �سبَّح موال. 

ظهر �سليزي �لر�سول، فجاأة، على هيئة �سيخ عجوز، عرفته ريهام. 
�أعرف... يف نف�ص و�حد تقريبًا، �ساأل �حلا�رشون بلهفة عن  �أنا  قال: 

�لذي يعرفه.. �أكمل �سليزي: الأين ال �أعرف. 
قذفه موال بفردة �حلذ�ء، �سارخًا: يا �بن �لب�سينة.. عربت �لفردة ج�سده، 
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م�ستفي��د�ً من �أن��ه وم�سة، فخبطت �لف��ردة يف �سا�سة عمالق��ة لكمبيوتر، 
فاأ�ساءت، ظهر ما �أ�سمته ريهام"�رشيحة �لر�ديو �لرت�نز�ستور". نقاط معدنية 
على �سفيحة بنية �للون، ثم بد�أ وجه يف �لت�سكل، من ذر�ت تدور ع�سو�ئيًا، 
تتخل��ل �ل�سورة �أعمدة زرقاء وحروف �إجنليزي��ة وعربية و�أخرى مل تتبينها 
ريهام، ثم �أرقام �سحيحة وك�سور وعالمات تربيع وجذور تتذكرها ريهام 

من درو�ص �لريا�سيات. 
�لوجه  �لر�سول،  �سليزي  منحنيًا، حتى  �لكل  فوجدت  نظرت حولها 
مل  وقِتها  من  للدينا�سور،  قتلي  على  �ندم  �أحيانا  قال:  ثم  �لتثاءب  بد�أ يف 

�آخذ غفوة. 
قال موال من و�سعية �النحناء: �سيدى جوجل، �لذي حل يف كل �سيء 

وحل كل �سيء و�أحل كل �سيء. �غفر يل �إلهي. 
��ستغفرت ريهام من هذ� �لكفر �لبني، ووحدت �هلل. �ال�سم لي�ص غريبًا، 

يردده ولد�ها عندما يفكرون يف �لبحث عن �إجابة �سوؤ�ل. 
جوجل، خدعها يف �لبد�ية، فلم يكن وجهه وجهًا، كان فر�غًا هائاًل، 

يتمثل وجوه �حلا�رشين ويعيد �إنتاجها. 
�أدخْل ما ترغب يف معرفته.. قال جوجل. 

قال موال: ر�هبة �الأكورديون. 
�أجاب جوجل يف ملح �لب�رش: هل تق�سد �الأبو�ب �الأكورديون؟ 

ال، قال موال. 
قال جوجل: جنرب عالمتي تن�سي�ص.. مو�فق؟. 
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�أوماأ موال باملو�فقة. 
ق��ال جوجل: ح�سن��ًا.. ال توج��د نتائج.. ه��ل جترب �إز�ل��ة عالمتي 

�لتن�سي�ص؟. 
ر�هبة  عن  تعرف  ماذ�  �الأ�سئلة؟..  جنرب  موال:  قال  مكتوم  بغيظ 

�الأكورديون؟
�أنت حمظوظ، قال جوجل.. توجد �إجابة: �أنا �أعرف.. الأين ال  �أعرف.. 

�سليزي �لر�سول. 
لوال  ب�سليزي،  يفتك  �أن  كاد  بغ�سب،  �لكمبيوتر  جهاز  موال  �أغلق 
تدخل ربيع �لذي قفز بفرحة من �أتى بالتائهة: �أنا �أعرف.. الأين ال �أعرف.. 

بال�سبط.. تلك هي �الجابة. 
ثم بد�أ يف �رشح نظريته: تلك ق�سة جديدة، مل نعرفها يف �ملدينة، فعاًل 
مل تكن ذ�ت �لرد�ء �أو �حلذ�ء �الأحمر، وال �سندريال، رمبا كان �سحيحًا �أن 
�لطرد و�سل لها باخلطاأ.. لكن �خلطاأ كان مق�سود�ً.. ر�هبة �الأكورديون، 

�لهدية كانت من جو. 
قال �سليزي: هل تق�سد �أن عودة جو �قرتبت؟. 

قال موال فرحًا: �سحيح.. بالفعل �سحيح.. �أنت عبقري يا �سليزي. 
رد �سليزي خجاًل: ربيع هو �لذي يرى �أن عودة جو �قرتبت، لكني مل 

�أق�سد �سيئًا �أبعد من �أين �أعرف الأين ال �أعرف. 
�سخ��رت ريه��ام، �سخرت��ني، و�ح��دة لالعرت����ص و�لثاني��ة لفرحتها 

بال�سخرة: ثم قالت �أنتم كفرة.. تعبدون �لكمبيوتر. 
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موجة من �ل�سحك �أ�سابت �جلميع، �سحك ه�ستريى بلغ حد �لتدميع 
�إله وال نحن  قال موال: ال جوجل  �أفاقو�  بعدما  �الأر�ص،  و�لرتفي�ص على 
ن�سّبح  �أننا  �إله.. ونحن منثل  �أنه  نلعب.. ميثل  نلعب.. فقط  عبيده.. نحن 

بحمده. 
من  جمموعة  �أنتم  �سيئًا..  �أفهم  ال  �لرحيل:  على  �أ�رّشت  ريهام  لكن 
�حلمقى.. �أنتم وجو �لذي تنتظرون عودته.. وتلك �ملاما.. �أريد �أن �أرحل. 
�أعيدو� يل �أذين.. ثم موجهًة كالمها ل�سليزي: �أنت �أل�ست ر�سواًل للماما؟.. 

هوؤالء يتاآمرون عليها.
الن�ص..  فري  ر�سول  �أنا  بعينه..  الأحد  ر�سواًل  ل�ست  �سليزي:  قال 
بتلك  رزقى  �أك�سب  و�أنا  جو..  رحل  منذ  جلوجل..  ومرة  للماما..  مرة 

�لطريقة.. 
تدخل موال: �هدئي.. �ستفهمني كل �سيء.. �ساأق�ص لك ق�سة جو و�ملاما 
وجوجل �لذي قتل �لدينا�سور.. يبدو �أنك خطوة على طريق �خلال�ص.. 

�هدئي. 
لكن قبل �أن يبد�أ موال يف �حلكي الأفهم �أنا على �الأقل، �قتحم �لقر�سان 

�الأعور وب�سحبته �الأ�سباح �ملخيفون، �ملكتبة. 
�سحك �لقر�سان، �سحكة �ل�رش �ملتقطعة يف �أفالم �لكارتون و�الأبي�ص 

و�الأ�سود قائاًل: ال تقلق يا موال.. �ُسنفهمها نحن كل �سيء على طريقتنا. 
�لقر�سان:  �رشخ  فيما  بها،  وطارو�  ريهام  �ملخيفون  �الأ�سباح  حمل 

�نتظروين يا �أغبياء.. عاد ثالثة منهم وحملوه. 
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�الأكورديون �لذي يحمله ربيع، طار تابعًا ريهام. 
يف برج قلعة على �سكل حذ�ء برقبة، وجدت ريهام نف�سها �أ�سرية ومعها 

�الأكورديون. 
كانت  �الآخر،  ن�سفها  وجدت  كعا�سقة  �لعزف،  يف  بد�أت  م�سكته، 
ت�ساجعه ال تعزف عليه، عاملته كق�سيب، عزٌف ر�ئع، تناقلته �ل�سحب، 
لتمطر على �ملدينة مطر� جديد�ً طازجًا، ال �ملطر �لذي يعاد تعليبه و�سخه 

يف �ل�سحب، منذ حكمت �ملاما. 
للمرة �الأوىل، تعرف ريهام �لرغبة، �لرغبة �لد�ئمة، �ملتاأججة و�ل�رشمدية، 
حذ�ء ال يبلى، لذة مل تعرفها مع عبد �جلبار، �أو �لذئب �أو �لبائع وال حتى 
ربيع، عرفت هنا يف ذلك �لربج، �أنها نذرت حياتها لالأكورديون، هل جنت 
من �ملتاهة؟ �ملتاهة هي �لبيت و�لبيت هو �ملتاهة، رمبا يكون �الأكورديون، 
حيلًة الإبعادها عن �خلروج من �ملتاهة، لتغرق فيها من جديد، مر �خلاطر 
فع�ستها  بيديها  ت�سيدتها  عادت،  فلما  بعيد�ً،  ه�ستها  كذبابة  بالها،  على 

وغ�سلت يديها، كاأن �سيئًا مل يكن. 
ترى  كانت  لكنها  م�سى،  يومًا  كم  تعرف  مل  زنز�نتها،  فتحو�  �أ�سباح 
�لقزمني من بني ق�سبان �لربج، يعيد�ن �ل�ساعة �إىل �حلادية ع�رشة كلما و�سل 

�لعقرب �ل�سغري �إىل �لثانية ع�رشة. 
له  يغ�سلن  فتيات  ثالث  �أكورديونها،  ب�سحبة  �لقر�سان  �إىل  �قتادوها 
�أن  �أ�سنانه، ويلمعن له خطافه، قالت ر�هبة �الأكورديون: �أمل حتن للمتاهة 

تنتهي؟.. رد �لقر�سان: �ملتاهة؟!.. �إنها على و�سك �أن تبد�أ. 
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�نتهى من غ�سل �أ�سنانه، �أمر �لفتيات باالن�رش�ف. عزفك جميل. قال. 
طرقع باإ�سبعه، فاختطف �أ�سباٌح �الأكورديون منها، بكت، تو�سلت، 
فكرت  قامت،  لكنها  منطي،  �رشير  كاأى  ركلها  قدميه،  قبلت  �نهارت، 
�أن  يائ�ص، لكنه جنح يف  �أي حل. بد�أت يف �ل�رش�خ، �رش�خ مزعج،  يف 
�ال�ستمتاع  فرتة  يطيل  �أن  دون  مبا�رشة،  بعر�سه  يلقي  �لقر�سان  يجعل 

بتو�سالتها. 
�إليك �لعر�ص، قال �لقر�سان. 

مهمة �سغرية تطلبها منك �ملاما، مقابل �أن يظل هذ� �الأكورديون ملكك 
لالأبد. 

توقفت ر�هبة �الأكورديون عن �ل�رش�خ، وبد�أت يف �ال�ستماع، قالت: 
ر�أيت هذ� �لفيلم من قبل، مو�فقة. �أعطني �لعقد و�ساأم�سي لك تنازاًل عن 

روحي لتقذف بها يف جهنم عندما يحني موتي. 
�إننا ح�سلنا على  هه؟ قال �لقر�سان، ال �الأمر لي�ص بتلك �ل�سورة، ثم 
روحك بالفعل، ذلك �الأكورديون �لقبيح. طرقع باإ�سبعه، فاأعاد �الأ�سباح 
�لقر�سان  ثم طلبت من  بالقبالت،  و�أمطرته  �حت�سنته  �إليها،  �الأكورديون 

�أن يكمل. 
بالطبع-  �الأكورديون  -ب�سحبة  عاملك  �إىل  �ستعودين  �سغري،  طلب 
يف  يقع  ال  كي  �جلبار  عبد  بها  يحتفظ  �لتي  نوتات  �لبلوك  �إىل  �ستتجهني 
معه،  تظل  �أن  �ملهم  من  �لعك�ص،  بل  �إح�سارها،  مطلوبًا  لي�ص  �ملتاهة، 
�أن  ودون  ببطء  كلمة،  �أو  رقمًا  �أو  حرفًا  ت�سيفي  �أن  بب�ساطة،  �ملطلوب 

fيالحظ، يف �أماكن متفرقة. 
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قالت ريهام: لكني ال �أفهم �سيئًا مما يدونه. 
ال �أحد ياأتي �إىل ماندورال ويعود كما كان، �أجاب �لقر�سان. 

فكرت ر�هبة �الأكورديون قلياًل، وما �أدر�ك �أين �إن عدت �ساأفعل. 
�بت�سم با�ستخفاف: الأنك لن تتمكني من �لعزف على �الأكورديون �إال 
هنا يف ماندورال، خارجها �سيظل جثة، حتى هنا ال �أحد يحب م�ساجعة 
�سيئًا  نعرف  بعد، نحن  �الأكورديون  �أ�رش�ر  تعريف كل  �إنِك مل  ثم  �جلثث، 

مثري�ً، و�ستعلمينه عند متام �ملهمة. 
�قرتبي، طلب منها. �أخرج �أذنًا بال�ستيكية مطابقة الأذنها، رّكبها مكان 
�ملقطوعة )حتى ال يك�سفها عبد �جلبار(. ثم ��ستبدل خامتها باآخر، و�أعطاها 

رقم �رش، لتكتبه على �خلامت، �إذ� �أر�دت �لعودة وم�ساجعة �الأكورديون. 
�ساألت: مل مل تطلبو� ذلك من �لبد�ية، وتوفرو� عليَّ م�سقة �ملتاهة؟

عليك  بنف�سك..  حكايتك  تكت�سفي  �أن  قبل  لي�ص  �لقر�سان:  �أجاب 
�لعودة �الآن.. �علم �سوؤ�لك �لتاىل: هل �أنت خائنة؟،.. يف عاملك قطعًا �أنت 

كذلك، وبنت �رشموطة �أي�سًا.. لكن هنا يف ماندورال نحن فقط نلعب. 
�رشيرها  على  كانت  منزلها،  �إىل  فعادت  للخامت،  �ل�رش  برقم  هم�ست 
ترتدى قمي�ص نوم ال يحبه عبد �جلبار، �أيقنت �أنها كانت يف حلم و�أفاقت، 

حت�س�ست �أذنها، كانت �سليمة، �سحكت. 
لكنها  �مل�سلي،  �حللم  هذ�  بعد  قهوة،  كوب  لنف�سها  لت�سنع  خرجت 
كانت  �ل�ساعة،  يف  نظرت  �لكنبة،  على  مرميًا  باالأكورديون  فوجئت 
�لعزف  �إىل �حلمام، حاولت  �الأكورديون و�جتهت  �أخذت  �لثانية ع�رشة، 
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حت�س�ست  �ل�سمم.  يف  باأكمله  حيًا  يغرق  ن�ساز�ً  �أ�سدرت  فف�سلت،  عليه 
من  ركبتها  بهدوء  معها.  فانخلعت  بعنف  �سدتها  �أخرى،  مرة  �أذنها 
جديد، و�جتهت �إىل بلوك نوتات عبد �جلبار، فتحتها، هذه �ملرة �ملكتوب 
يت�سح �أكرث، �أ�سافت �أرقامًا ب�سيطة، م�سحت �أخرى، فهو ي�ستخدم �لقلم 
�لر�سا�ص، عدلت بع�ص �لر�سوم، حمت �أخرى، و�أ�سافت جماًل كاملة. ثم 
ظلت تلعب تلك �للعبة، كل يوم. �خلط؟ ت�ستطيع تقليده بعد عودتها من 
ماندورال، �سيٌء ما �أنباأها �أن قطع �أذنها �ليمنى، حتديد�ً هو ما �أو�سح لها 
تقليد خطه، فيما بعد �ستكت�سف  �لقدرة على  �ألغاز عبد �جلبار، ومنحها 
�الأكورديون،  على  �لعزف  بينها  من  لي�ص  جديدة،  قدر�ت  نف�سها  يف 
ع�سيقًا  �ل�رشير،  �الأكورديون حتت  �ستخبِّيء  الأنها  �جلبار،  عبد  ي�ساألها  لن 

متخفيًا، من زوج باغت �لع�سيقني باحل�سور. 
و�سط حر��سة  لتعزف  ماندورال،  �إىل  تعود  كانت  �آخر،  �إىل  وقت  من 
�أنها مل  �ملنزل فتكت�سف  �إىل  باالأيام، ثم تعود  م�سددة من �الأ�سباح، تغيب 
نذرت  الأنها  بامل�ساجعة،  �لقر�سان  رف�ست عر�ص  �ساعة،  من  �أكرث  تغب 
و�إن  �جلبار،  �ملمكنة، من عبد  تهربت بكل �حلجج  لالأكورديون،  نف�سها 

نّفذت كانت ت�سلمه نف�سها، وهي تتخيله �أكورديونها. 
حتى �أتى ذلك �ليوم، �لذي قدم فيه عبد �جلبار و�أذنه �ليمنى مقطوعة، 
هل  �للعبة،  مثلها  دخل  �أنه  فقط  فكرت  بال�سوت،  ترقع  مل  تنده�ص،  مل 
عرف خيانتها؟ مل تهتم، �أر�د�ت فقط �أن تطمئنه، رمت �أذنها يف حجره، 

ليبد�أ يف �ل�رش�خ. 
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العـم
لزوجته وتلك حكيت  �الأوىل  �أذنان مقطوعتان،  بيته  �جلبار، يف  عبد 

حكايتها، و�لثانية له، وتلك ��ستهبلت ومل �أحكها. 
عندما وجد �الأذن �لبال�ستيكية بني فخذيه، �رشخ، ثم �أغمي عليه، �أثناء 

نومه، حلم �أن دماغه ��ستبدلت باأخرى، دماغ مربجمة لتنفيذ خطة. 
ملا ��ستيقظ، وجد مكان �أذنه �ملقطوعة، �أذنًا كبرية وميتة، جلد�ً مرطرطًا، 
مل ينزعج، ثمة خطة حمفورة، عليه �أن ينفذها، وعالمتها �أن ت�سبح له �أذن 

كبرية ميتة. �سيقتل. 
كانت ريهام بجو�ره، حتت�سن �الأكورديون، ت�سدر ن�ساز�ً يف حماوالت 

يائ�سة للعزف، وتبكي، جتاهلها.  
عقله �ساٍف، بدرجة مل يعتْدها، قال لنف�سه: هابي نيو بريث د�ي، فقد 
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ولدت من جديد، �أو كاأين ولدت من جديد، �أو على �أعتاب �أن �أولد من 
جديد، بال بال بال. 

متاهته �لقدمية. �كت�سف، �أنه مل يخرج منها قط، ال بالنظام �ل�سارم وال 
على  بل  نوت.  �لبلوك  يف  و�ملعادالت  �مللحوظات  بتدوين  وال  بالقر�ءة، 
�خلم�سة  ر�جع  �لوحل،  يلفه  كمن  غا�ص  د�خلها،  متامًا  تاه  لقد  �لعك�ص، 
ع�رش عامًا �ملا�سية، مل تكن �سوى خطو�ت فر�ستها �ملتاهة �لتي دخلها، ظنًا 
�أنه يتحا�ساها، بينما هو د�ئخ بني طرقاتها �أكرث و�أكرث، ال حل �سوى قتلهم، 

كي ي�ستعد ملتاهة جديدة، �أنظف و�أروق، رمبا يكون هو �سانعها. 
�لتي  �ملتاهة،  ت�سكل  نقاط،  �أربع  �جلار..  ر�مي/  �ل�ساعر  �سارة/  �لعم/ 
لن تنتهي �إال بقتلهم، بن�سف �الأركان، تن�سف �ملتاهة، بوووووووووم... 

وينتهي �خلبل من �لعامل. 
عندما جرته �الأذن �لكبرية �مليتة من �ملقهى وقذفته يف �ل�ساحنة، �ساعتان 
بالت�رشف، مل ي�سايقه �سيء  وهو ينتظر، �أي �سيء يفتح له �حتمااًل جديد�ً 
�سوى ر�ئحة �لعرق، قرر �أن يكتب يف �لبلوك نوت، عندما يعود "�لظالم 
يوؤكد حقيقة �لعفن �لب�رشي"، توقفت �لعربة، �أياٍد غليظة الأ�سباح، �أخرجته 
مع زمرة �لعالقني، كان �أ�سجَعهم، ظاهريًا على �الأقل، مل يرجتف، مل ينهنه، 
هذ�  كل  "�سينتهي  بق�سيبه  يل�سعه  و�جلار  �جلملة  نف�ص  لنف�سه  يقول  كان 

و�ساأن�ساه متامًا.. و�أبد�أ من جديد". 
حو�يل خم�سني خمتطفًا بينهم ن�ساء وعجائز. 

هائلة  و�سخرة  يرْوها،  مل  ب�سال�سل  م�سفِدين  �سفني  يف  �أوقفوهم 
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�أطلقو�  �لبع�ص  �آذ�نهم،  بد�أو� يف فح�ص  �سيقانهم،  مرئية مربوطة يف  غري 
)�ل�سبب  الئقة  تكن  مل  �جلبار-  عبد  ر  فكَّ -كما  �آذ�نهم  الأن  �رش�حهم، 
�لوحيد �ملنطقي(. مل يهتم بحكاية �الأذن هذه من قبل، كان يعتربها ز�ئدة، 
�أذن -مع توفري  �الإن�سان بدون  �الإن�سان يف كماله، و�أن  يعتقد  �أال  دورها 
فكرة �أخرى لل�سمع كثقبني- �سيكون مثاليًا �أكرث، حتى �أن متعته �لكبرية 
يف �حلياة، عندما يريد �أن ي�ست�سغر �أي �سخ�ص ميلك �سلطة عليه كمديره، �أو 
�أكرث و�سامة كاأوالد خالته، هي �أن يركز على �أذنيه، حينها ي�سحك ب�سدة، 
ر بالقرد و�أحيانًا �إن  ويرى �لكل م�سوهني، ناق�سني، �الآذ�ن م�سحكة، تذكِّ

ركزت �أكرث ت�سبه �أذن �حلمار. 
�أ�سحاب  �أن  يف  ي�سك  جعلته  �سمعها،  �لتي  �لنارية،  �لطلقات  بع�ص 
م  �الآذ�ن غري �لالئقة، يطلق �رش�حهم فعاًل، ثم تاأكد عندما ر�أى جثثًا تكوَّ

يف حفرة كبرية. 
�أذنه؟ غري ر�أيه، لي�ست جمرد ز�ئدة، حياته  بد�أ يف �خلوف، هل تنجيه 
تعتمد على �أذنيه، فكر �أنها و�سيلته �لوحيدة لالت�سال بالعامل، فهو يخ�سى 
بها  يعرف  �جلدر�ن،  خمرتقة  �ملتل�س�سة  �الأذن  ويف�سل  بالعينني،  �لتو��سل 
كل �سيء، م�ساعر زوجته، حماوالت �بنه ل�رشب �لع�رشة، معاناة مديره يف 
�حلمام، �سباب �لعاملني حتت �سلطته لعنجهته و�نعز�له، �الأذن جنبته خو�ص 

�ملعارك وجهًا لوجه، ومنحته �الختباء. 
�أن  خ�سي  ينحني،  �أن  �مليتة،  �لكبرية  �الأذن  منه  طلب  دوره،  جاء 
يفح�سو� �رشجه، لكنهم �كتفو� بفح�ص �أذنه �ليمنى، قطعها مبو�ص. مل يتاأمل 
�الأ�سباح  بغز�رة،  نزف  لكنه  ريهام،  مع  حدث  كما  حترر  �لعك�ص،  على 
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�سمدو� جر�حه، بينما عاملت �الأذن �لكبرية �مليتة �أذنه �ملقطوعة بحر�ص 
كاأنه "لقية" من �ل�سماء، و�سعها يف علبة خزفية ثمينة.. �أذنه الئقة !!

مل  �جلبار،  عبد  خام�سهم  �أربعة  �ختيار  مت  �سخ�سًا،  خم�سني  بني  من 
يعرف وقتها �سببًا، �أبعَد من �أن �آذ�نهم ر�قت هذ� �جلال�ص كن�سف �إله باأذن 

كبرية ميتة. 
على  �نتهت  �مل�ساألة  �أن  على  �هلل  �جلثث، حمد  من حفرة  �سعد  لهٌب 

قطع �الأذن. 
�الأذن �لكبرية �مليتة، تقدم نحو �خلم�سة �ملختارين، �أ�سار لهم �أن يجثو� 
�جلبار �سوى:  يتذكر منها عبد  باركهم مردد�ً �سالة، مل  ثم  على ركبهم، 
�إلهنا �لذي حل يف كل �سيء، وحل كل �سيء، و�أحل كل �سيء، �ن�رشنا على 

�ملتاهة و��سنع لنا �لتجربة. 
�لكبرية  باأذنه  �جلال�ص  بني  يربط  مل  فقط،  خم�سة  �ل�ساحنة،  يف  عادو� 
�مليتة، و�لطفل �لذي ظهر له يوم هروبه من �ملحكمة، عار�سًا عليه �خلروج 

من متاهة �سارة، �إال عندما كانت زوجته تغري على جرح �أذنه �ملقطو�سة. 
مل يتبادل �أي حو�ر مع �خلم�سة، قذفوهم على طريق �الأوتو�سرت�د. 

�إىل  للو�سول  طريقة  يجدو�  �أن  قررو�  بينهم،  فيما  �رشيع  حو�ر  يف 
ما  �أن  �الإح�سا�ص  �أو  �لفهم،  عدم  م�سدره  برتدد  �تفقو�  ثم  �أواًل،  منازلهم 
ح�سلو� عليه كان م�ستَحقًا، على �لذهاب يف �ل�سباح �لباكر لتحرير حم�رش 

بالو�قعة. كانو� منهكني. 
�أي من  �لق�سم، مل يذهب  �إىل  �ل�سباح، مل يذهب عبد �جلبار  لكن يف 
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�خلم�سة، �لذين �سي�سريون �ألفًا باآذ�ن كبرية ميتة، �سيتو��سلون من خاللها، 
بعد �أن يفك كل منهم طل�سم متاهته �خلا�سة. 

تاأنق، ��سرتى جر�فت لنف�سه، وحذ�ء ماركة و�سكني. 
عتبة  على  ي�سقط  �للغو  �أف�سل،  ي�سمع  �أ�سبح  ت�سور،  ما  عك�ص  على 
خالل  خا�سة،  مو�سيقى  لالأ�سياء  �أن  �كت�سف  يدخلها،  وال  �لي�رشى  �أذنه 
�خلم�سة ع�رش عامًا �الأخرية يف حياته، كان ي�ستمع بانتظام ل�سوبارت وباخ 
للحياة،  �الأق�سى  �ملبد�أ  �إىل  �لو�سول  على  مل�ساعدته  وفاجرن  وموز�رت 
لكنه مل يفقه ت�سبيحهم يومًا، �ليوم يفقه، ي�ستعيد كل نغمة، كاأنها ع�سارة 

�لكون. 

�لفيوم، حيث يقطن عمه  �إىل موقف عبود، ركب ميكروبا�ص  توجه 
يف ق�رش مل يَره من قبل. 

ت�سالح معه، بعد �سبع �سنو�ت من حادث �ملحكمة، بعد و�ساطات من 
�لعائلة، مل ي�سع �إليها، ال هو وال عمه، بعد موت �أمه. 

ون  عمه ه�سام �خلروبي، مكتبه من �أ�سهر مكاتب �ملحاماة يف م�رش، كَّ
�الأر��سي م�ستفيد�ً من عالقاته  ت�سقيع  �ملليار، من  �إنها جتاوزت  قيل  ثروة 
ق�رش�ً  بنى  �سيء،  كل  يعتزل  �أن  يقرر  �أن  قبل   ، �الآثار  وجتارة  بامل�سوؤولني 
وقرر  تدرو�ص  �إنه  قال  �لبع�ص  يغادره،  ومل  �لعائلة،  تنحدر  بالفيوم حيث 
�لتوبة، و�إنه يوزع ماله �رش�ً على �لفقر�ء على هيئة دروي�ص. وقيل �إن �عتز�له 
م�سوؤولني  بف�سح  وهدد  �لكثري،  يعرف  الأنه  جربية،  �إقامة  بالفيوم،  �لدنيا 
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كبار، �أما عبد �جلبار، فقد �أمن �إنه مري�ص، �آخر مرة ر�آه، كان ذ�باًل، ويبذل 
جمهود�ً خر�فيا الإثبات �أنه الز�ل قويًا، لذ� قرر �لبقاء بعيد�ً عن �الأ�سو�ء، ال 
يزور، ال يز�ر. رمبا كان عبد �جلبار فعاًل يتمنى موته، من قبل حتى حكاية 
قّلده  تائه،  باأنه  ي�سعره  كان  �ل�سغر،  منذ  وجوده  تلك،  �جلديدة  �لدماغ 
�لفقري،  �أبيه  من  �أقوى  �إال،  لي�ص  �أ�سطورته  ليم�سح  �حلقوق،  كلية  ودخل 
�أغنى، مت�سلط عائلة �خلروبي، رغم �أنه ي�سغر و�لده بعام، لكن �أباه نف�سه 

كان مي�سح جوخًا ل�سقيقه بد�ٍع وبدون د�ع. 
ال  مكتبه،  �لتمرين يف  حماميًا حتت  به  قبل  لهذ�  رمبا  يدرك،  �لعم  كان 
له  قائاًل  ليظل قريبًا منه حتى حتني حلظة �سحقه وفرمه،  �ل�رش، بل  ليمنحه 
ب�سوت حنون "مل �أتزوج. مل �أرزق باأوالد، �أنت �بني"، لكنه فر من حتت 
يديه يف حلظة جنون، ��ستطاع �لعم �أن يبتلع �آثارها ويعرب، حتى �أنه ح�سل 

على �لرب�ءة ملوكله �لذي قال عبد �جلبار �إن تهمته �جتار ال تعاٍط. 
و�سل عبد �جلبار �إىل �لق�رش، بعد رحلة مرهقة، �إىل قرية ��سمها جرف�ص 
مركز �سنور�ص، مل ياأت �إىل هنا وال مرة، حتى عندما �أتى يف رحلة مدر�سة، 
مل يفكر �أن له �أقارب هنا، حمافظًا على ديدن �لعائلة يف �لتن�سل من �الأ�سل 

�لفقري. 
ر�أى  عندما  ملاذ�  فهم  �لبا�سا"،  "قلعة  عمه  ق�رش  �سمو�  �لفالحون 
�لتي  و�الأبر�ج  �ل�رش�سة،  و�لكالب  �مل�سفحة،  و�الأ�سو�ر  �مل�سددة  �حلر��سة 
يقف فوقها قنا�سة، ثمة لط�سة تنفي �الآدمية عن �حلر��ص و�لقنا�سة، حتى 
�أنهم خمتلفون، كيف؟ ال يعرف، هو ال يفهم  �لكالب الحظ عبد �جلبار 
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يف �لكالب، ومل يَر على �حلقيقة �سوى �لكالب �ل�سالة، �لبلدي، ويخ�سى 
مالم�سة �أي حيو�ن، لكن كاأنَّ "�أرو�حًا تتج�سد يف تلك �لكالب"، جتعلها 
�أكرث ذكاء، رمبا لو قلت لكلب منهم �سباح �خلري، لنطق "�سباح �لفل"، �أو 

"�جر من هنا يا�����ه.. ال ��رشَّحك". 
�إ�سارة  كاأنها  جميئه،  عند  برتحاب،  �رش��ستها  على  �ساحت  �لكالب 
متفق عليها، �نفتح �لباب �لكبري لقلعة �لباب، وتقدم رجل �أخ�رش �للون، 
لي�سطحب عبد �جلبار قائاًل "�لبا�سا يف �نتظارك من فرتة طويلة"، مل يخربه 

�أنه قادم، مل ي�ساأل. 
له  بدت  ومتاثيل  لدينا�سور�ت،  عظمية  بهياكل  تعج  و��سعة،  حديقة 
للحظة كمومياو�ت حمنطة، �أو "�أحياء ي�ستهبلون وعاملني فيها متاثيل" �ساأل 

�لرجل �الأخ�رش، �لذي �كتفى باالبت�سام. 
كان ق�رش�ً و��سعًا، حتى �أنهم و�سلو� �إىل مكان عمه، بقطار �سغري، على 

ق�سبان!! "كل هذ� �ل�سفه يا بن �لو�سخة" يق�سد عمه. 
فاكهة  وطبق  خروف،  ن�سف  �أمام  �سغرية،  برجولة  يف  يجل�ص  كان 
بالبني،  �مل�سبوغ  �سعره  مع  تتنا�سب  مل  بي�ساء،  حلية  ربَّى  وخمور،  كبري، 

�لهيئة �لتي ت�سفي عليه كما يرى عبد �جلبار �سفتى �لقو�دة �أو �ملثلية. 
يا  �ل�رشقة  من  )كله  خدم  ثالثة  لين�رشف  باإ�سبعه  طرقع  ر�آه،  عندما 

معر�ص(. 
جل�ص عبد �جلبار، ر�جع �خلطة، كانت غبية. يدخل عليه ويقتله هكذ� 
�ملهول؟  �حلر�ص  جي�ص  و�سط  بفعلته  ويفلت  يفعل  �أن  له  كيف  بب�ساطة، 
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�سيمزقونه ويلقون بعظامه للكالب قبل �أن يفكر حتى يف �لهرب. 
�أكمل  �لعم  لكن  �جلبار...  عبد  بهت  �لعم،  قال  لتقتلني"..  "جئت 

"لقد تاأخرت كعادتك، ننتظرك هنا منذ �ست �سنو�ت". 
فرك �لعم �أذنه �ليمنى، خلعها، لتندلق �أذن كبرية وميتة، قائاًل: "مثلك 

بال�سبط". 
�أ�سد�ن  بابه  على  �لق�رش،  باب  نحو  �جتها  �سغرية،  �أخرى  عربة  ركبا 
حمنطان، �أخافا عبد �جلبار، عندما �أديا حتية ع�سكرية للعم. دلفا �إىل �لد�خل، 
�لق�رش من �لد�خل هو �ل�سيء �لوحيد �لذي مل يخذل تخيالت عبد �جلبار 
عن حياة عمه، بل على �لعك�ص، خيال عبد �جلبار يف ما يحتويه �لق�رش، 
فاق �حلقيقة، بناه عمه منذ ع�رش �سنو�ت، �خلرب �لذي تناقلته �لعائلة بح�سد 

تخفيه عبارة "ب�سم �هلل ما �ساء �هلل". 
�أنه ميلك ذلك �لق�رش، ت�سلَّمه فارغًا، وكلَّ حلم،  كل ليلة كان يتخيل 
ي�سع قطعة على مز�جه، يف �أوقات كثرية كان ي�ساهد �مل�سل�سالت، ليعرف 

ما �لذي قد حتتويه �لق�سور. 
بهو مزخرف، تتو�سطه ف�سقية و�سط كر��سَي �إ�سالمية موزعة يف �ملكان 
�حلروف  هو  �جلبار،  عبد  يفهمه  مل  ما  لكن  �الأر�بي�سك،  ينا�سب  بتنا�سق 
تكرر  كانت  لكنها  مت�سابكة،  �أو  معقدة  تكن  مل  �جلدر�ن،  على  �ملبعرثة 
حرفى �لو�و و�لنون، و�لالم �ألف �لتي جتلت مبهابة، رمبا كانت متثياًل الأ�رش�ر 
�حلروف، �لتي قر�أ عنها يف �لفتوحات �ملكية البن عربي، حاول عبد �جلبار 
كثري� �أن ينهيها، كان يظن �أن كتاب �لفتوحات، يحتوي �أ�رش�ر �لعامل، ومن 
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يفهمه قد ي�سل للمبد�أ �الأق�سى للحياة. ملا ��ستغلق عليه �لكتاب، ومل يفلح 
يف �إنهائه، قرر �أن ي�سع نظريته بنف�سه. 

�سعد معه �إىل و�حدة من غرف �لنوم، �لتي مل ينجح يف عدها، �أغلق 
عمه �لباب، ثم �سغط على زر فخرج بار، ثم تركه ودخل �حلمام ليفك 

ح�رشة. 
فكر: هل هو �ساذ؟ �ل�سفة �ملالحقة ل�سخ�ص متي�رش، ومل يتزوج �أبد�ً، 
�ساذ �أم عنني �أم خم�سي؟ كل تلك �الأقاويل ترددت على عمه، وهو رغب 
�لثالثة. لكن �الحتمال �الأول،  �أ�سعدته �الحتماالت  د�ئمًا يف ت�سديقها، 
�لنوم  منه  طلب  لو  تخيل  �لكلب"،  بن  يا  �الأم  �إال  "كله  ذكرى  له  �أعاد 
حكاية  ت  فطَّ ما  �إذ�  �آن  يف  ويوؤمله  ي�سعده  �سيء  ثمة  �سيو�فق؟،  هل  معه، 
ق�سيب �جلار من منفاها يف ذ�كرته، �أحيانًا تتحول �لذكرى �إىل فيلم ثري 
�أقل  ب�سكل  لكن  جديد،  من  موؤخرته  يحك  بالق�سيب  في�سعر  دميني�سن، 
ق�سوة، �للذة تدفعه النتهاك ريهام يف موؤخرتها. يف �لبد�ية �عرت�ست، ثم 
قالت ال باأ�ص، ثم ��ستمر �الأمر بدون �عرت��سات كلما فطت �لذكرى �إىل 
�لقهوة، عن  له على  �سمعها من �سديق  �أخرى  موؤخرته. فكر يف حكاية 
على  حتافظ  كي  موؤخرتها  يف  ينيكها  �أن  �عتاد  و�سفها،  كما  "�رشموطة" 
بكارتها "��ستعمال طبيب"، �سارت �ملوؤخرة كيفها، لكن �مل�سكلة بد�أت 
عندما تزوجت "ر�جل قرطا�ص" ال يعرف �سوى و�سع و�حد مينحه �سلطة 
�ال�ستقر�ر  على  مل�ساعدته  هبط  كمالك  ير�ها  �لفحولة،  و�سيطرة  �العتالء 
�لنف�سي بتاأ�سي�ص عائلة، وحمو �لذنب عن ع�سوه �لذي مل يعرف -قطعًا- 
حتوله  �أن  عليها  وكان  يكيفها،  فرجها  يكن  فلم  �لطيبة،  �لع�سارى  �سوى 
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يف  ي�سك  �أن  دون  ذلك  تفعل  كيف  هي  �مل�سكلة  لكن  موؤخرتها،  ناحية 
ببطء،  �أو�ساع خمتلفة،  �إىل  �لبد�ية  لها. جرته يف  �سابقة  �أي معرفة جن�سية 
مالم�سة  بتكتيك  لتتمكن  �ملنى"،  ل  ينوِّ �ل�سرب  "طول  �أ�سمتها  با�سرت�تيجية 
�أن  �ملوؤخرة للع�سو كاأنها ال تق�سد ثم �سحبها، من جره �إىل مبتغاها، بعد 
تبكى "الأ حر�م �للي �نت عايزه وبتفكر فيه ده حر�م"، مل يكن �لقرطا�ص 
يرغب يف �سيء، وخياله كان �أ�سيق من موؤخرتها، مر�ت وهي تفعل ذلك 
كاأنه هو من يرغب وهي تتمنع، مع �لوقت وبا�ستعمال تكة �ل�سرب، �سارت 
تلك �حلركة عنو�ن هياجه، جتعله حممومًا، حتى جاء �ليوم �ملوعود النت�سار 
كيد �لن�سوة، عندما �أد�ر ج�سدها و�أدخله من دبر، وهي ترف�ص وتولول، 
دور  متثل  وهي  جديد  من  �أدخله  ثم  ��ستكانت،  حتى  �رشبها  �أخرجه، 
�ملغت�سبة، بعد �النتهاء بكت، و�ستمته، وهو �أي�سًا بكى، خا�سمته �أ�سبوعًا، 
لكن يف �ملرة �لتالية، فعالها كما خططت بال�سبط، ب�سكل عادي ودون 
وير  �سوفت  �ل�سرب على  تكة  �ستب  يكن  �لذي مل  �جلبار  عبد  �ساأله  زيطة. 
دماغه بعد"كيف �سربت كل ذلك �لوقت حتى �أقنعته؟"، �أ�سار �لرجل �إىل 
ما بني فخذيه بفخر ثور فحل "��ستعانت ب�سديق"، قال عبد �جلبار بعفوية: 
كاد  �أمك؟"،  بروح  �إيه  �لزنا  "وهو  �سديقه  �سخر  ور� حر�م"،  من  "لكن 
�أن يدخل معه يف جدلية حر�م �حلر�م، لكنه مل يفعل، كان فقط ينفي عن 
نف�سه جلوءه لنف�ص �حلر�م �لذي ��ستنكره على �سديقه و�ساحبته وثالثهما 

�لقرطا�ص، هربًا من ذكرى �غت�سابه، من لذتها �ملحرجة حتديد�ً. 
كاأ�سًا  لنف�سه  �سب  �للحم،  على  روبًا  مرتديًا  �حلمام،  من  عمه  خرج 
الآخر  وقت  من  �لبرية  ي�رشب  �جلبار  عبد  هويته،  �جلبار  عبد  يعرف  مل 
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"�ل�رشور�ت  �أع�سابه، بقوله  متحاياًل على عرق �حلر�م �لذي ي�سغط على 
تبيح �ملحظور�ت، �أ�رشبها لتفتيت �حل�سى وتطهري �لكلى ويل فيها ماآرب 

�أخرى". 
قال �لعم وهو ي�رشب �لكاأ�ص: مل يخلق �سيء يف جمال �خلمر... �أمنيتي 

�الأخرية قبل �أن تقتلني.. �أن توزع خمر�ً على روحي. 
قال عبد �جلبار: كيف عرفت؟.. مل يرد �لعم، خلع �لروب ونام عاريًا، 
�عتقد عبد �جلبار �أن ظنه كان �سحيحًا ب�ساأن حكاية �لنوم معه، لكن �لعم 
كان جاد�ً �أكرث من خيال عبد �جلبار �ملري�ص، ماذ� �أح�رشت لقتلي؟ قال عبد 

�جلبار: �سكني. 
�سكني  بغ�سب:  �لعم  �سخر  �جلبار،  عبد  �أخرجه  �إياه"..  "�عطني 
فدخل  جر�سًا،  �رشب  ثم  نظرك؟  يف  �أ�ستحقه  ما  كل  �أهذ�  مطبخ؟!!.. 
�لعم،  �أمام  فتحه  �سندوق،  وبحوزته  �خل�رش�ء،  �لب�رشة  �ساحب  �لرجل 
كانت خناجَر من بالد خمتلفة، بد� لعبد �جلبار �أنها غالية، �أ�سكالها بهرته.. 

حتري �لعم كثري�ً قبل �أن يتخري و�حدة تنا�سبه. 
و�إن  �أقاوم،  لن  �لقلب،  يف  تطعن  ال  �لعنق،  من  �ذبحنى  هذه،  "خذ 
فعلت، �ستكون جمرد فرفرة، و��سل بيد ثابتة، ال ترتع�ص، �أردت �أن تكون 

مثلي، �أن تتعلم �سيئًا من حياتي: �قتل دون �أن ترتع�ص". 
و�سع �إ�سبعه على حبل �لوريد، و�أ�سار حلامل �ل�سندوق باالن�رش�ف. 

�قرتب عبد �جلبار، مل يرتع�ص، نحره بيد ثابتة، ثم قرف�ص على �الأر�ص، 
بالكامل  مالب�سه  �لعيد،  كخروف  فرفرته  �نتهاء  و�نتظر  �سيجارة،  �أ�سعل 
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�إىل فمه، على عك�ص ما يظن كان  �لقطر�ت و�سلت  �لدم، بع�ص  �أغرقها 
كاأ�سًا، �سب من دم عمه، و�رشب، روُحه  �أخرج  �لبار،  �إىل  لذيذ�ً، توجه 

ُتغ�سل �الآن. قال لنف�سه. 
خرج، وجد �لرجل �الأخ�رش يف �نتظاره، ذهب به �إىل �حلمام ليغت�سل، 

�أعطاه مالب�ص جديدة. 
قاده  ثم  �سيدي..  يا  ر�ئعًا  كنت  قائاًل:  �الأخ�رش  �لرجل  حياه  خرج، 
من  قليل  قريبًا..  �سن�ستدعيك  قائاًل:  وودعه  �لق�رش،  خارج  �إىل  بنف�سه 

ي �الأمر.  �الإجر�ء�ت.. ال تقلق بخ�سو�ص �ل�رشطة، �سن�سوِّ
�أي �سيء، ال ي�سعر باأي ذنب،  �إىل بيته، وهو ال يفهم  عاد عبد �جلبار 
فقط بالقوة �ملطلقة، �لتي ال ينق�سها �سوى ن�سف باقي �أركان �ملتاهة.. ورمبا 
قليل من �لفهم، كي ي�ستطيع تنفيذ �إر�دة �لدماغ �جلديدة �لتي زرعت له يف 

�حللم. 
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ال�سخ�ص رقم مئة
�لعالقة بني ريهام وعبد �جلبار، �جتهت نحو حفر �ل�سمت ب�سكل �أعمق 
مما كان، عرفا �أنهما �نف�سال منذ تلك �للحظة روحًا وج�سد�ً، هو يعرف 
�أنها تخبىء ع�سيقًا، حتى ولو مل يعرف �أنه �الأكورديون، وهي تعرف �أنه 

يخبىء متاهة، حتى لو مل تعرف �أنها د�ئرة قتل. 
�لزو�ج كان غطاء مثاليًا، كي يتخل�ص كل منهما من متاهته، رمبا يلتقيان 

حينها ورمبا ال. 
�لولد�ن، مل يالحظا فروقًا كبرية، فاالأول -تامر- �سبعة ع�رش عامًا، كان 
�ل�سك�ص  �أفالم  يف�سلها على  �لليزبيان،  فيديوهات  و�سط  غارقًا يف غرفته 
�أنها �أكرث لطفًا وحتتفي  �ملعتادة، فهو يرى بعد جتارب �أجربته على �لقيء، 
باجل�سد �أكرث من �الإدخال، كما �أنها متنحه �ل�سعور باأنه ح�سل على �أربعة 
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�أثد�ء، �أو �ستة يف وقت و�حد، وهو عر�ص �أف�سل من �لعرو�ص �لتي تقدمها 
حمالت �لهايرب ماركت لو�لدته. 

�أما �لثاين -�ساهر- �الأ�سغر بثالث �أعو�م، فلم يلحظه �أحد يف �الأ�سل 
منذ ولد، وهو �أمر حوله �إىل �ساحله، �ن�سغاله �الأكرب باحل�سول على �أف�سل 
بالهروب  خطته  ينفذ  �أن  قبل  �لعائلة،  تلك  من  عليه  �حل�سول  ميكن  ما 
�لكبري، �إىل �أين؟ ال يعلم، �ساهد يف فيلم طبيبًا يلف �لكرة �الأر�سية مغم�ص 
�لعينني، م�سري�ً باإ�سبعه �إىل �أي نقطة. تلك �لنقطة �لع�سو�ئية �ستكون وجهته 
وخال�سه. �أي �سيء �أف�سل من م�ست�سفى �ملجانني �مل�سماة بالبيت، وهو �أمر 
عرفه باحلد�ص، فت�رشفات �جلميع، �لظاهرية منها، كانت يف منتهى �لعقل. 
�جلبار  عبد  ��سرتى  عندما  �جلبار،  عبد  عم  بوفاة  �هتمت  �ل�سحف 
ه�سام  �ل�سهري  �ملحامي  وفاة  هكذ�:  �خلرب  كان  �ل�سباح،  يف  �ل�سحيفة 
�خلروبي بنوبة قلبية مفاجئة. "وفاة ال مقتل". �ألهذ� طماأنه �لرجل �الأخ�رش؟ 

"ال تقلق بخ�سو�ص �ل�رشطة.. قليل من �الإجر�ء�ت.. ثم �سن�ستدعيك". 
وممثلو  وزر�ء  ح�رشها  �لعائلة،  له  دبرتها  �لتي  �جلنازة،  حل�سور  ذهب 
ملل ح�سور  �جلبار عن  عبد  بح�سورها  �ألهت  عامة،  و�سخ�سيات  �سينما 

�جلناز�ت، ي�سميها "فوبيا �اللتز�مات �الجتماعية". 
كانت  ب�رشته  لكن  �لقتل(،  يف  )�رشيكه  هناك  �الأخ�رش  �لرجل  ر�أى 
بعد  "موعدنا  �أذنه  يف  وهم�ص  يديه  على  �سد  خ�رشتها،  �فتقدت  عادية، 

ثالث �أيام". 
�لتي  ريهام،  على  بل  �جلبار،  عبد  على  ع�سيبة  �لثالثة  �الأيام  متر  مل 
للخامت؟"،  �ل�رشي  �لرقم  ن�سيت  "هل  ماندورال  �إىل  �لعودة  طريقة  فقدت 
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كانت متاأكدة �أنها حتفظه عن ظهر قلب، مل حتفظ رقمًا يف حياتها وال رقم 
تليفونها �ملحمول، لكن هذ� كان خمتلفًا، كان رغبتها �لد�ئمة و�ل�رشمدية. 
نزلت يف �ليوم �لثالث، مرتدية حذ�ءها �الأحمر. قررت �أن ت�ساجع �أول 
�سخ�ص تر�ه، ثم عدلت �لفكرة �إىل �ل�سخ�ص رقم مئة، ثم قررت �أن جتعل 
�للعبة �أكرث تعقيد�ً، �ل�سخ�ص رقم مئة �لذي حتمل مالب�سه لونًا �أ�سود، قمي�ص 
�أو بنطال �أو حتى منديل �أو جيب �أو ر�سمة �أو حرف، مل؟ ال تعرف، هي 

تلعب فقط، �أي �سيء ينقذها من فقد�ن �لهبة �لتي منحت �إياها. 
عربت �ل�سارع، عدت �لبو�ب كاأول �سخ�ص، جيوب جالبيته �سود�ء، 
عند �لعدد خم�سني، ركبت تاك�سي، �ساألها: �أين ترغب يف �لذهاب. قالت: 

فقط �نطلق. ووعدته �أن تهبه فوق عد�ده مئة جنيه. 
�نطلق �لتاك�سي، غفت، باكية. 

و�حد  من  �لعد  يف  بد�أت  �لتوقف،  �لتاك�سي  من  طلبت  �سحت  ملا 
وخم�سني، �سائرة، ال تعرف �أين هي، دخلت �سور�ع جانبية، عرفت �أنها 

يف �لدقي. 
من �سارع �إىل �سارع، ومن ميد�ن �إىل ميد�ن، عند �لرقم ت�سعة وت�سعني 
�ختفى �الأ�سود من �ملالب�ص، مل تر �سوى فر�ٍغ مكان �أي قطعة مالب�ص حتمل 

�للون �الأ�سود. 
تاأخرت. يف وقت �سابق مل تكن ت�ستطيع، لكن عبد �جلبار لن ي�ساألها 

عندما تعود، كيف؟ هي فقط تعرف �أن زو�جهما �نتهى. 
كادت �أن تعود، لكن حذ�ءها �الأحمر بد�أ يف �لعمل، �ساقها �إىل بيت 
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كبري حتيطه حديقة �سغرية، �أ�سجارها عجوز وخميفة. 
�ل�سو�د،  غارقة يف  �لثالثني مبالب�ص  �ساب يف  لها  فتح  �لباب،  طرقت 
�أذنه �ليمنى كبرية وميتة، �لبيت كان غرفة و�حدة كبرية، �أنا �لذي �ساهدت 
من فوق �أو يف بللورتى �ل�سحرية، �لتي متنحنى م�ساهد تلك �لرو�ية متفرقة 
وتل�سمها على طريقتها، ميكن يل �أن �أوؤكد �أنه نف�ص �لرجل �لذي قطع �أذن 
عبد �جلبار �ليمنى، ووجهه نحو متاهة �أخرى للتخل�ص من متاهته �لقدمية، 
�الأيام  تثبت  قد  -و�لذي  �إال  لي�ص  �حلد�ص  من  بقليل  �أوؤكد  �أن  يل  وميكن 
�لقادمة خطاأه- �إن ذلك �ل�ساب نف�سه هو جو �ملخل�ص �ملنتظر �أو �ملزعوم 

يف ماندورال �ل�سحرية. 
ريهام مل تعرف ذلك مرة و�حدة، بل على دفعات، فهي مل تر يف �لرجل 
�لغارق يف �ل�سو�د، �سوى �ل�سخ�ص رقم مئة، �لذي ينهي لعبتها مب�ساجعة. 

�أول كلمة نطق بها �ل�ساب: �ألك�سندر�.. هل �ساحِمتني؟. 
مل تد�فع عن هويتها كريهام، بل عن هويتها كر�هبة �الأكورديون. 

لكنه مل ي�ستمع �إليها، عرفت �أنه جو. 
�ساألت: �أنت �لذي ينتظره �حلمقى يف ماندورال؟ 

��ستماعي  �أكرث من  �أعرف �سيئًا  �نتظاري.. ال  �أحد  �أطلب من  قال: مل 
ملتاهتي �خلا�سة. 

�أّجلت �نتهاء لعبتها، حكت له ق�ستها هناك، عن �نقطاع �لهبة وغ�سبها 
�لذي دفعها �إىل �خرت�ع لعبة �ملئة �سخ�ص. 

من  �أكرث  باالإيجاب:  �أوماأت  �لبا�سورد؟  من  متاأكدة  �أنت  هل  �ساألها: 
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تاأكدي من �أين موجودة.. نظر لها مت�سككًا.. �سمتت، ثم قالت: ح�سنًا.. 
�أحيانًا �أ�سك �أين موجودة.. هل �أنت موجود؟ 

عبد  زوجك  وال  كذلك..  ل�ست  �الآن  لكني  كنت..  جو:  �سحك 
�جلبار.. مل يعد هناك.. 

�أذنًا  �أعطوين  �أذن كبرية ميتة.. ومل تنبت يل و�حدة..  له  نبتت  قالت: 
بال�ستيكية. 

جو: الأنها قطعت يف ماندورال. 
ثم �أ�سار �إىل حائط، كانت هناك �آذ�ن موزعة عليها. 

�ساألت: ما هذ�؟ 
�الآذ�ن  بقطع  �الأو�مر  �أنفذ  بعد،  �الأمر  يل  يت�سح  مل  �أعرف،  ال  قال: 
�أعرفها ولكنها  �أذن.. ثمة عالمات لالآذ�ن �ملختارة، ال  �أي  �ليمنى، لي�ص 
تعرفنى.. �الأذن هي من تختار �سكيني.. �آتي هنا الأجدها تعرف مكانها 
على �حلائط.. �أ�سعها و�أظل �أتاملها دون �أن �أفهم ما تعنيه، لقد �نفلت هذ� 

�لعامل من �سيطرتي، رغم �أين �سانعه. 
هل تعرف لعبة �لبازل؟ قالت ريهام.. تلك �الآذ�ن تقول �سيئًا، لكن ثمة 

�آذ�ن ناق�سة. 
لعامل  خريطة  ت�سكل  �أنها  �أعتقد  �أو�سح:  ثم  جو،  قال  خريطة.  �أو 
�أعرف  ال  �أو..  الأ�سل جمدد�ً..  فقدته.. خريطة  �لذي  �ملفقود،  ماندورال 

رمبا هي مثل جميع �الأ�رش�ر، هالة مقد�سة تخفي كي�ص ف�سار كبري. 
قالت ريهام: فهمت من كالمك �أنك ال ترغب يف �لعودة. 
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رد غا�سبًا: ومن قال �إين �أرغب يف �لعودة؟ �أنا �أتبع متاهتي فقط.. من 
قال �إين �أرغب يف �أن �أ�ساجعك؟ �أعرف �أنك ل�ست �ألك�سندر�.. ولكنها 
�ستتمثل فيك �الآن.. �ست�سكن بني فخذيك.. ويف �الأغلب �أنت جئت الأنام 

معك دون �أن تعريف حكاية �ألك�سندر�. 
متاهة  فقط  متاهة..  جو:  قال  ريهام...  قالت  هذ�؟  يعنيه  �لذي  ما 

كبرية.. �سنعُت بد�يتها.. ثم �نفلتْت لت�سحقني مع �جلميع. 

فتحت فخذيها مبا�رشة، لكن ذلك مل يعجبه، كان يريد مزيد�ً من �لتقبيل، 
�للح�ص، �أن تد�عب خ�سيتيه باأ�سابعها، �أن تهم�ص له ك�سابق عهدها مثل 
�ألك�سندر� )�لتى مل تكنها( بكلمات حب خ�سنة، ب�سباب وع�ص، لكنها 
تنفث  غ�سبها يف  �أن  بعد  �إىل ع�سيقها  �للعبة وتعود  تنهي  �أن  تريد  كانت 

ذلك �لق�سيب �لذي �ختاره لها �حلذ�ء. 
مل يقف ق�سيبه... �سخرت ريهام: لقد فقدت �أ�سياء كثرية. 

"مل ت�سكن يف فخذيك بعد... مل تاأمر بالدخول". 
تلك �لعاهرة، �سبت ريهام �ألك�سندر� ف�سفعها جو. 

�ساأذهب، قالت ريهام �لتي بد�أت يف �لبكاء. 
�آخر  فرج  كربكان،  حارقًا  به  �أح�ست  فخذيها،  بني  ما  �سيئًا  لكن 
ي�سكنها �الآن �أ�سيق، و�أكرث تقدي�سًا لل�سهوة و�الأورجازم.. مل تعرف ريهام 
عنها  ت�سمع  كثرية،  كاأ�سياء  �أنه  تعرف  لكنها  عنه،  �سمعت  �الأورجازم، 
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منحها  �الأكورديون  رمبا  �لذئب،  من  عليه  حت�سل  مل  عليها..  حت�سل  ولن 
�أورجازمًا جمازيًا. 

�إىل لبوؤة �أخرى، غريبة عنها،  �أدخله فيها، وهي حتولت  �نت�سب جو، 
ت�ساجعه كانت متت�سه،  "لي�ص ج�سدي"، مل تكن  لكنه  نف�ص �جل�سد،  لها 

تاأكله. 
يتحلل،  جو  بينما  ع�رشة.  ثم  خم�سًا،  ثم  �أربعًا،  فاأدخله  مرة،  �نتهى 

يهرم. 
عندما �نتهت. وقف جو، ثم �نهار كرماد حرفيًا. ذر�ت جتمعت، ثم 

طارت لت�ستقر يف برطمان مربى �سغري. 
�لطبيعي،  ج�سدها  عودة  �سوى  ب�سيء..  ت�سعر  مل  مالب�سها،  �رتدت 

وفرجها �مل�سن. 
�قرتبت من �لربطمان بجزع "هل قتلته؟". 

وجهها،  �أمام  هبط  �سخم  عنكبوت  جديد"  من  �سيعود  تقلقي،  "ال 
م�سوبًا م�سد�ص ماء نحوها، ر�سها و�سحك �رشخت. 

لتقتله  عاد..  قتلته  وكلما  بامل�ساجعة..  تقتله  �ألك�سندر�..  لعنة  "تلك 
من جديد". 

"ومل تفعل؟".. 
يف  ترغبني  هل  جميل..  "رد�ء  قال  ثم  خيطه  على  �لعنكبوت  �سعد 

م�ساجعة جميلة من عنكبوت لطيف..". 
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لقد  بيتها،  �إىل  عادت  وخرجت،  حقيبتها  ريهام  �لتقطت  با�سمئز�ز، 
�أف�سدت عليها تلك �الألك�سندر� كل �سيء، مل ت�سعر باأي متعة، فقط �سهوة 
حممومة، جتربها على ��ستقبال �ملزيد و�ملزيد، دون �سبع �أو لذة، فيما ح�سلت 

�ألك�سندر� على كل �سيء. 
حت�رش  �أن  منها  طلب  جذاًل.  كان  �نتظارها،  يف  يكن  مل  �جلبار  عبد 
حقائبها، قال لها دون �أن ينظر �إليها "عمي كتب يل ثروته.. �رشنا �أغنياء 
كما يف �الأفالم، ال حت�رشي �أي حقائب، �سن�سرتي مالب�ص جديدة، فقط 

��ستعدي، �سننتقل �إىل ق�رشي �جلديد يف �لفيوم، خالل فرتة وجيزة". 
دخلت غرفتها، �أخرجت �الأكورديون من حتت فر��سها، ب�سقت عليه، 
�فتقادها لالأورجازم يف  �سفعته، حكت به فرجها، بكت من غيابه، من 

ماندورال. 
�سمعته يقول: "�سنعود.. تلك م�ساألة وقت". 

�ملرة �الأوىل، �لتي يكلمها فيها، هزته "هل �أحد بالد�خل؟".. مل حت�سل 
�نهار من �الإرهاق،  قلياًل، ج�سدها  �ل�سمت، لكنها �طمئنت  �سوى على 

�حت�سنت �أكورديونها ونامت غري عابئة مبتاهات �لعامل كلها. 

***
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ال�سوبر �سوبر مان
يف �ليوم �لثالث، خرجت ريهام وجاء �لرجل �الأخ�رش بب�رشة �آدمية �إىل 

�ملنزل، ومعه �أور�ق. 
يف غرفة �ملكتب، عادت �خل�رشة �إىل ب�رشة �لرجل. 

كيف تف�سل �لقهوة؟ قال عبد �جلبار.. لكن �لرجل رف�ص: ال.. ال.. 
نحن ال نف�سل �لقهوة.. هل �أطمع يف حّم�ص �ل�سام؟ لقد حاولنا ت�سنيعه 
على كوكبنا.. لكن مل ننجح.. �كتفينا با�ستري�ده.. �الأر�ص ر�ئعة رغم كل 

�سيء. 
�ساأل عبد �جلبار: �أي كوكب؟. 

تنحنح �لرجل �الأخ�رش: مل نتعارف جيد�ً.. كنا م�سغولني باإنهاء �ملهمة 
وقتل �لعم. 
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��سمى تري�، جاركم يف �ملريخ.. قدمنا هنا منذ �أربعني عامًا، هبطت �أول 
مركبة ف�سائية لنا، بجو�ر عربٍة حم�ص �سام، ��سطررنا لقتل �ساحبها. 

كوننا  على  �ملتكرر  �الأمريكيني  �إحلاح  جد�  ونكره  م�رش،  يف  هبطنا 
�سغري  لكن خطاأ  مدغ�سقر،  �سنهبط يف  كنا  �لو�قع  �أواًل. يف  هناك  هبطنا 

�أجربنا على �لنزول للمقطم.. �ل�سدفة. 
�أعجبنا حّم�ص �ل�سام، �حتكرناه تقريبًا.. كانت و�سيلة جيدة لالختباء 
و�لتلذذ. قتلنا كل بائعي حم�ص �ل�سام، وعملنا مكانهم.. �خلطة �قت�ست 

�أن ال نعلن �أي ن�ساط يف �خلم�ص �سنو�ت �الأوىل. 
قال عبد �جلبار: كر�أفت �لهجان. هل تتج�س�سون على �الأر�ص؟.. ال 

�سيء مفيد.. �ل�سم�ص ت�رشق وتغرب على نف�ص �حلمق. 
لذ� جئنا، قال تري�.. لنمنحكم �خلال�ص. 

�إىل �سفات خارقة، يف رحلتنا  ما كنا نظنه فيما م�سى، هو حاجتكم 
�لر�سالة  �رّشبنا  �الأر�ص،  ُنقْم يف  منذ خم�سئة عام، مل  �الأوىل  �ال�ستك�سافية 
وعدنا، فكرة ت�سنيع �الإن�سان �ل�سوبر مان.. ال تنده�ص.. �أعماركم ق�سرية 
ورغم ذلك �أنتم �أبطاأ �سعوب �لكون.. �حتاجت �لفكرة �إىل قرون كي يبد�أ 

�سخ�ص ما يف تنفيذها. 
كانت خمطوطة، ت�سّلمها بدوي ال يجيد �لقر�ءة، وحتى لو �أجاد مل يكن 
ليفك �سفرة تلك �لفكرة �لعميقة يف نظرنا وقتها. مل يكن لذلك �لبدوي 
نحكي  وظللنا،  �ل�سحرية  وطقو�سنا  عملنا  ومار�سنا  �خرتعناه..  وجود، 
حكايته الأطفالنا، حتى �سار حقيقة، عا�ص وتزوج و�أجنب ومات، ونقل 
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�إىل �ساللته �ل�رش �ملقد�ص، �ملخطوطة، دون �أن يفكو� طال�سمها.. لكن بقي 
لتلك �حلكاية �خليالية �أن ت�سري على �الأر�ص.. �أن ت�سري حقيقة من حلم ودم 
�أنه �سياأتي، كتبنا  �أتى ولد ُيدعى جو، كنا نعلم  وتنفخ فيها �لروح، حتى 
�لتا�سعة بحثًا عن فر�ولة ال  �أ�رشته يف  �ملقد�سة قالت هذ�، طفل هرب من 
جتلب له �حل�سا�سية، ��ستطاع �أن يخلق حياة �فرت��سية لنف�سه.. كان ميلك 
ماندورال..  ��سمها  مدينة  �خرتع  حقيقة..  ي�سري  يتخيله  ما  كل  �ملوهبة، 
�إىل عاملكم،  �نقلبت تلك �حلياة عليه، طاردته حتى طردته من �ملدينة  ثم 
وحولته من �سيد �إىل عبد يعمل حتت �إمرة �لكائنات �لتي �خرتعها خياله.. 
لكن قبل �أن يفعلو� كان و�سل �إىل �سدرة �ملنتهى يف مدينته.. برزخ �لرت�ب 
ليو��سلو�  �لب�رش  يختلقها  �لتي  �خليالية  �حلكايات  �رش�ح  و�أطلق  و�لنار.. 
فعل  كيف  و�ملحبط..  �لالمفهوم  عاملهم  حمل  من  ويتخففو�  حياتهم 
ذلك؟.. ال نعلم، ل�سنا على يقني �أ�ساًل. �أنها �لرو�ية �لوحيدة ملا حدث... 
لكننا ��ستفدنا من ذلك، فقد حتولت حكاية �لبدوي �إىل حقيقة وو�سلت 
�ملخطوطة �إىل عمك.. �أكرب �لذكور يف ن�سل �لبدوي... ال نعلم يقينًا �إن 

كانت تلك هي �لق�سة �لدقيقة و�لوحيدة لالأمر. 
�أم  فعاًل  �إن كنا موجودين  �الآن الز�ل هناك جدل على كوكبنا،  حتى 
نحن نتيجة خميلة عمك �لذي قد يكون من خميلة جو.. د�رت حرب �أهلية 
كوكبنا....  �لفجرة يف  �أحد  تبناها  �لتي  �لنظرية  تلك  ب�سبب  �ملريخ  على 
دمرناه.. لكن �الأفكار.. يا ل�سناعتها.. ترقد كاحلرباء.. وتنمو يف �لظل.. 
ثم تنتف�ص كالعنقاء من موتها.. نعلم �أن فكرة �لفاجر �لذي قتلناه، جتد من 

يعتنقها �رش�ً.. ويومًا ما �سيتحتم علينا حماربتها من جديد. 
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على  �أنه  يثبت  �أن  �أر�د  �سيئًا،  يفهم  ال  كاملذهول،  ي�ستمع  �جلبار  عبد 
�ت�سال وعلم بحديث تري� �ملريخى فقال: هل تق�سد �سوبرمان نيت�سه؟ 

لكن  ذلك،  نق�سد  ال  نحن  ال  لل�سحالة!!..  يا  �ملريخي:  قال  بتاأفف 
لقد  �جلدر�ن...  ور�ء  ما  ويرى  وي�رشب  يطري  �لذي  مان  �ل�سوبر  نق�سد 
�أف�سدتك �لقر�ءة.. كتب �لكوميك�ص حتمل من �لعلم �أكرث مما قدمته قرون 

من هر�ء �لفل�سفة. 
يف  يتحكم  مني،  �ل�سوبر  من  جر�ر  جي�ص  بل  �ثنني  وال  و�حد�ً  لي�ص 
�إمرتنا  حتت  بدوره  يعمل  و�لذي  مان،  �سوبر  �سوبر  �إمرة  حتت  �لعامل، 
�مل�سيخ  ينتظر  ثم  �لعدل،  ليمنحه  تنظيمه  يعيد  �الأر�ص-  مل�سلحة  -طبعًا 
ليقتله ويعيد  �مل�سيح  ينتظر بدوره  لتخريبه، و�لذي  �لعامل  لي�سلمه  �لدجال 
�لعدل، عدل �مل�سيح خمتلف، فاأهل �الأر�ص �سيكونون م�ساكني جد�ً وقتها 
ومنهكني، لذ� �سيتحملون ذلك �لنوع من �لعدل، ثم تقوم �لقيامة وينتهي 

هذ� �لعر�ص ب�سالم. 
�أمر حّم�ص �ل�سام،  هل ت�رشب �لقهوة؟.. كرر عبد �جلبار �الأمر نا�سيًا 
فرف�ص تري� �لعر�ص مرة �أخرى باأدب.. ف�ساأله: هل تق�سد �أن عائلتنا باأكملها 

هي خيال مريخي.. �أننى ل�ست موجود�ً �أ�ساًل؟ 
�سيء  كل  فعل  متويل،  �إىل  �حتاج  عمك  و�أكمل:  �الإجابة  تري�  جتاهل 
يفعل.  مل  �ل�سفرة؟..  طال�سم  فك  كيف  مان..  �ل�سوبر  ت�سنيع  �أجل  من 
متامًا  توحد  عمك  غبائكم..  من  مللنا  لقد  �سيء..  كل  له  �أو�سحنا  نحن 
�أن يكون �الأقوى.. �رشق وغ�ص  �لفكرة، كانت متثل متاهته �خلا�سة،  مع 
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لت�سنيع  �لالزم  �ملال  �أجل جمع  بالقتل من  وحتايل وف�سد و�أف�سد بل و�أمر 
�ل�سوبر مان. 

�أقام �مل�سنع يف ذلك �لق�رش �لذي قتلته فيه، م�سنع كامل حتت  بالفعل 
�الأر�ص. 

كانت ح�ساباتنا تقول �إننا نحتاج �إىل خال�سة ما عرفه �لب�رش. 
�إىل  تقلقهم وحتيل حياتهم  هناك،  �ملعرفة  �ملكتئبني،  �أخماخ  تتجمع يف 
جحيم.. �ملنتحرون و�ملجاذيب ومن هم على �الأعتاب.. ن�سهر �أخماخهم 
لذ�  قطرة و�حدة..  �سوى  ي�سكل  �أو ج�سد مل  لكن كل مخ  �مل�سنع..  يف 

�حتجنا �إىل �سنو�ت بال عدد، وقتلى فاقو� قتلى حروبكم �لعاملية. 
منا  من  تري�:  �إغاظة  يف  جنح  هي�سترييًا،  �سحكًا  �جلبار،  عبد  �سحك 

�ملتخيل �الآن؟.. �أنا �أم �أنت؟. 
بلع تري� �الإهانة: �أعلم �أنها حكاية غري حمبوكة، ولكن من �أخربك ب�اأن 
كاأنه  �لعامل  �قتطع  �لذي  د�ستويف�سكي؟..  �لرو�يات؟  هكذ�.  ي�سري  �لعامل 
�لتي  �ملتاهة  �أذنك..  �نتهى كل هذ� منذ قطعت  �سلفًا؟  م�سريَّ بخطة معدة 
و�نتهت  �سارة،  تبعت  ثم  جنون  بكلمة  �ملحكمة  يف  نطقت  يوم  دخلتها 
باغت�سابك.. تلك كانت مكتوبة �سلفًا.. �أعددناها مع عمك.. لن�سفك.. 
لت�سل �إىل �جلنون.. لكن �ل�سدفة وحدها �لتي جعلت جو يقطع �أذنك.. 
يفعل ذلك تابعًا متاهته �خلا�سة، وهو يظن �أنه يخدم �ملاما، �ل�سدفة هي �لتي 

�أّهلتك لتتوىل �ملهمة خلف عمك.. �أن حتكم �الأر�ص.
كانت لديك فر�سة للهرب من متاهتنا، فر�سة وحيدة، لكنك �أهدرتها 
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بعدم �لت�سديق، �لطفل �لذي عر�ص عليك �لذهاب معه، بعيد�ً حلياة تقدر 
جنونك وال تنتهي باغت�سابك. 

�الآن جاءتك تلك �لفر�سة مرة �أخرى، �أن ت�ساير جنونك.. �أن تخلق 
عاملك. 

و�لقتل؟.. �ساأل عبد �جلبار: �أمل يكن معد�ً �سلفًا؟ كان ينتظرين ويعلم �أين 
جئت لقتله، و�أنت �ساعدتني.. كنتم تريدون ذلك؟. 

قال تري�: ال �سيء معد �سلفًا.. نحن فقط نلعب.. دعنى �أكمل، جنحنا 
يف تخليق �أول �سوبر مان، فعاًل.. كان عمك.. �سار قويًا.. وخارقا.. بل 

ولف �لعامل طائر�ً يف �أقل من �ساعة، لكن... مل يتحمل. 
�أربٌع وع�رشون �ساعة فقط، �أ�سقطت نظريات دهوٍر يف �ملريخ.. �جل�سد 
�سوبر مان.. ح�سابتنا مل تكن خطاأ.. لكن  ي�سبح  ي�سلح كي  �لب�رشي ال 
قوتكم تت�ساءل من جيل �إىل جيل.. �نت�رش �ل�رشطان يف ج�سده، مل يتبق يف 
حياته �سوى �ست �سنو�ت على �الأرجح... كان علينا �أن نبد�أ من جديد.. 
حتى قطعت �أذنك.. كنت ت�سري نحو �ملتاهة: قتِل �لعم و�سارة و�ل�ساعر 
�أنت  دمه..  وت�رشب  تقتله  �أن  هذ�..  من  �أكرث  نريد  نكن  مل  و�جلار... 
�ل�سخ�ص �ملنا�سب �لوحيد من �ساللة �لبدوي، �لذي ميكنه حتمل �الإرث.. 
�أر�أيت؟ كل  رغبتك ورغبتنا..  بني  �لتي جمعت  �ل�سدفة وحدها.. هي 
�سيء معّد �سلفًا، لكن ال �سيء معد �سلفًا.. ف�رشت خليفته... لقد �سحى 
��ستطاعو�  علماوؤنا  �لتع�سة..  ب�رشيتكم  مذ�بح  على  كقربان  بدمه  عمك 
وتتحمله  �لب�رشية  حتتاجه  ما  مان  �ل�سوبر  لي�ص  �خلطاأ..  مكمن  حتديد 
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�أج�سادها �له�سة. و�هتدينا �إىل فكرة �أخرى. �ل�سخ�ص �لنموذج، �سخ�ص 
متو�سط �لذكاء و�لقوة. ن�سنع منه �آالف �لن�سخ �ملت�سابهة و�ملكرورة. هذ� 
ما يتحول �إليه ج�سدكم �لب�رشي. تتجمعون وفقا لنماذج.. تتقاتلون كي 
�خلروج  يف  ويرغب  منوذج  د�خل  يحيا  من  �الآخر.  على  منوذج  ي�سود 
باالغتيال.  بالنبذ  باجلنون  بالو�سم  بالت�سهري  �لطرق.  بكل  تقتلونه  عليه 
�أتعرف مَل ��ستجاب كل هوؤالء �لب�رش قدميًا لل�سيوعية؟ الأنها يف �سلبكم. 
حتى بعد �أن ��سقطتموها تكررون �الأمناط بطرق �أخرى. حتى �الأمريكان 
�أمريكيًا. يف �ملقابل تعلو نربة  �أن ي�سري �لعامل  مدعو �لتحرر. يرغبون يف 
�أن  من  �أكرث  يف  ترغب  ال  لكنها  �الأمريكي،  �لغزو  مو�جهة  يف  �ال�سالم 
�أن  قررنا  لذ�  �لب�رش.  �آخر على  لتفر�ص منوذجًا  �الأمريكي  �لنموذج  متحو 
لت�سبح  �ساكلتك.  على  �لب�رش  �آالف  �سن�سنع  �ملريخيني.  منوذج  مننحكم 
هناك  يكون  لن  �حلقيقي.  مان  �سوبر  �ل�سوبر  �لعامل.  �سيد  �سيدهم.  �أنت 
�رشق �أو غرب �أو متح�رشون ومتخلفون �أو �إ�سالميون وكفرة. فقط عبد 

�جلبار. و�ملزيد و�ملزيد من عبد �جلبار. �ستمنح �ل�سالم للعامل. 

تري�  دخل  منذ  و�الت�ساع،  �النقبا�ص  يف  بد�أت  �جلبار،  عبد  موؤخرة 
�لر�سالة.  �جلبار حروف  تبني عبد  �سيئًا، حتى  �أن تخربه  وموؤخرته حتاول 
�بن  يا  �الأم  �إال  كله  يهتف:  وهو  تري�،  رقبة  على  بيديه  �أطبق  ثم  �سخر.. 

�لكلب، كله �إال �الأم يا �بن �لكلب. 
لكن تري� مل يتاأثر، بل رد بهدوء: نعم كنت �أنا من فعلها بك.. �أم�سك 
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�أذرع خمفية لتطبق على خ�سيتي  يديه، ثم ثنى ذر�عيه و�أد�ره ثم خرجت 
عبد �جلبار ثم قال: لو مل متتثل �ساأفعلها بك ثانية. 

قطع  عمك  �لعامل.  المتالك  ذهبية  فر�سة  عليك  �أعر�ص  بعيد�ً:  ركله 
لو مل ت�رشب دمه.  تفعل.  لو مل  تقتله.  لو مل  �سيموت،  بعيد�ً. كان  �سوطا 
�ل�سوبر �سوبر مان. لي�ص كاماًل بالطبع.  �أنت �الآن  لتوقف �مل�رشوع متامًا. 
�لبذرة د�خلك. جمهود ع�رشين عامًا من  �أي قوى خارقة. لكن  لن متتلك 

�لتجارب على عمك. و�آالف �جلثث �لتي �أكلنا �سحمة �آذ�نها وقتلناها. 
مد عدد�ً من �الأور�ق �لتي وقعها عبد �جلبار وهو يتاأوه من �الأمل. 

ما �إن وقعها عبد �جلبار. حتى �نحتى تري� مبجاًل: �غفر يل �سوء �أدبي يا 
�سيد �لعامل. 

مليار  ع�رشة  �سيدى.  يا  مري�ثك  تري�:  قال  �الأور�ق؟..  تلك  ما  �ساأل: 
�لذهب  و�أكو�م  �لعامل،  �أنحاء  كل  يف  �لق�سور  بخالف  �أمريكي،  دوالر 
يف  تخ�سنا  فهى  �خل�رش�ء،  �ل�سغرية  �لورقة  تلك  �أما  �لبنوك،  يف  و�ملا�ص 

�ملريخ.. حقنا.. حق �ملوؤخرة. 
�عتالء  �ساأنه،  قل  مهما  مريخي،  مو�طن  �أي  حق  من  �جلبار:  عبد  قر�أ 

موؤخرة �ل�سوبر �سوبر مان يف �أي وقت �ساء. 
�ل�سوبر  �سناعة  �الأر�ص.. مبجرد جناحنا يف  �سيد  يا  تقلق  تري�: ال  قال 

مني.. �سيخف �ل�سغط عليك. 
ملاذ� حتتاجون �إيلَّ �إذن؟.. �أنا ب�رشى �سعيف من حق �أي مريخي �عتالء 

موؤخرته. 
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قال:  ثم  �سوؤ�ل عبد �جلبار  قلياًل يف  يده.. فكر  �الأور�ق من  �أخذ تري� 
يكون  �أن  يجب  ِل�َم  كوكبنا  على  يخربوين  مل  لكنهم  ذكيًا..  �سوؤ�اًل  يبدو 

ب�رشيٌّ هو �ل�سوبر �سوبر مان؟.. �ساأن�رشف.. �نتظرك يف �لق�رش. 
مبجرد و�سوله لباب �لغرفة، �أوقفت �ملريخي �لفكرة �ل�سيطانية، توقف 
كي  ي�سلح  �ملريخيني  ج�سد  مان؟"...  �سوبر  �ل�سوبر  �أنا  كنت  لو  "ماذ� 
يتحمل قوة �ل�سوبر مان.. ملاذ� منحو� ذلك �لتافه �الأر�سي فر�سة �أن يكون 

كوكب باأكمله على �ساكلته؟
لكنه قرر �أن يطرد �لهو�ج�ص، وين�رشف.. فكر يف �ملوت �لذي ُيفر�ص 

على كل من يخالف �لنموذج يف �ملريخ. 
�أن مهنة  عبد �جلبار، �لذي باع موؤخرته -�أخري�ً- بثمن ُمر�ٍص.. قرر 
هل  �ل�سابقة..  متاهته  ب�ساأن  م�ستت  فقط  هو  �سيئة..  لي�ست  �لعامل  �سيد 

يو��سلها؟. يقتل �سارة و�ل�ساعر و�جلار �لذي �ت�سح �أنه �ملريخي؟

***
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الأحداث التي وقعت حللزون مغامر
يرويها جو، اأو كتبها يف اأوراق ووجدتها، اأو اأية حجة اأخرى. 

يتحدثون  م�سنون،  �أ�سباح  يجتمع  �لتهوية،  عدمية  �ل�سيقة،  �لغرفة  يف 
كل يوم عن �لفر�ص �ل�سائعة للخلود، لدو�م �لفتنة، عن خمل�ص ينقذ �جل�سد 

�لب�رشي من �النتهاك. 
�أكن  ومل  �الأ�سباح،  �أرى  �أكن  مل  �لتهوية،  عدمية  �ل�سيقة،  غرفتي  يف 

م�سغواًل باخللود �أو دو�م �لفتنة، وال �أنتظر خمل�سًا. 
�ملرتب�ص  غزله،  بنى  كلما  �أنتظر  عنكبوت،  مبالعبة  �أت�سلى  فقط  كنت 
بفري�سة، الأهدمه و�أتركه حري�ن يرق�ص غا�سبًا، ليبد�أ من جديد يف �لن�سج. 
�لفاتن  �ملفتون  ق�سة  يو�سف،  تقليدى جلوزيف،  �خت�سار  ��سمي جو، 

�خلالدة، رمز �لنبوة يف ق�سة �لغر�ئز �الأزلية. 
�أما �لعنكبوت، فخباأ ��سمه جيد�ً، وف�سل �ل�سمت، �لفارق بيننا نحن 
�أنها كغزل  �سو�نا، رغم  �أحد�ً  �أن �لكلمات ال تقتل  �لب�رش وبني �الآخرين، 

عنكبوت، بيت من وهن. 
�أكتب �ل�سعر، و�ل�سعر�ء يختارون �لزو�يا �لبعيدة عن مق�سة �لعامل. 

بيتي غرفة و�حدة، معلقة بخيط طويل، غري مرئي، يف �سحابة. 
جربت كل �أ�سناف �لطالء، �أت�سلى من وقت الآخر بتلك �للعبة، �الأزرق 
�لذي  �لعامل،  �ملغامر، طو�ف  �لذي كنته، ذلك  �لغجري  ي�ستدعى  وحده 

�خرتق �ملمالك، و�سادق جني �سليمان. 
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ال تطري �لغرفة مع �ل�سحابة، تهبط من على خيطها غري �ملرئي، �أحيانًا، 
�ل�سحابة  �أحرر  �أن  �خليط،  ذلك  �أقطع  �أن  ت�ستجديني  لطيفة،  كائنات 

و�لغرفة. 
كنت م�سغواًل مبالعبة �لعنكبوت، فقدت �لغجرى و�لرغبة يف �لطري�ن، 
�خليط �حلقيقي �لذي يربطني باأي �سيء هو �لبقاء حيًا، والأن �جلوع �سخ�ص 
كافر وال يحرتم نبوة �ل�سعر�ء وفتنة يو�سف، كنت �أطرد �لكائنات �للطيفة، 

�ساكني �ل�سحابة. 
غرفتي،  يف  يوميًا  يجتمعون  �لذين  �مل�سنني،  �الأ�سباح  باأمر  �أعرف  مل 
�سوى من طقم �أ�سنان ن�ساه �أحدهم، كان �لطقم ثرثار�ً مبا يكفي ليحكي: 

�لت�سميم  �سيكون  �أزرق،  �سخم  مبنى  �إىل  غرفتك  �ستحول  "�الأ�سباح 
ر�ئعًا ومبتكر�ً، �أقرتح �أن يكون على هيئة متاهة". 

"......."
"م�سنع مثاًل؟ نعم، م�سنع، �أحذية من ق�رش �لفاكهة، �ل�سادة ال يقدرون 

�لق�سور، و�لب�رش حفاة". 
".........."

�لب�رشية، ب�رش مثلنا،  "�الإنفاق على �خللود مكلف كما تعلم، وخملِّ�سو 
ياأكلون وي�رشبون ويلب�سون، وبع�سهم يدخن، من �أين ننفق على �ملخل�ص 

�ملنتظر يف ر�أيك؟ �سرنبح كثري�ً من �أقد�م يف �لعر�ء". 
"............."

ثرثرته ممتعة، ومثرية لل�سحك، حتى لو �سددت �أذنك، �أو كنت �أ�سم، 
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�أي طقم �أ�سنان يفتح فكيه يف فر�غ مطبق، قادر على �نتز�ع �ل�سحكات. 

***

قدت حربًا يف �لتا�سعة من عمري بحثًا عن فر�ولة ال جتلب �حل�سا�سية. 
�لزمن  معارك  �لطفولة، جذبتني  �سور  ذلك يف  ر�أيت  و�سيمًا،  كنت 
�إىل �لقبح، �إال �أن �سورتي عن نف�سي، ظلت لذلك �لولد �لذي ال ي�سيخ، 

كبيرت بان. 
لكن �الأمور ال ت�سري على هذ� �لنحو. 

يوم،  ذ�ت  عبد�ً  �رشت  �الإي�ساح:  �أحاول  �لكربياء،  من  قدر  باأقل 
حتررت، تكرر �الأمر، �سارت حياتي هي ذلك �لفخ، دو�مة �ل�سقوط يف 
�لرق، وقتل �ل�سيد، �لذي يتخفى د�ئمًا يف �أ�سكال عدة، ناعمة يف �لبد�ية، 
وتغري باالقرت�ب، ثم �رشعان ما تتحول �إىل حبال موثوقة باإحكام، تعوق 

�لروؤية، وتند�ص يف م�سام �لروح. 
�لروح؟ 

يخيل يل د�ئمًا �أنها جمرد نكتة، �أو حيلة جل�سد �آخر �سو�ي، �سل طريقه 
خلال�ص  �لفتنة،  لدو�م  للخلود،  �ل�سائعة  �لفر�ص  عن  ليرثثر  ج�سدي  �إىل 

�جل�سد �لب�رشي من �النتهاك. 
مل  �هلل،  نبى  عليه  �نت�رش  �لذي  �لغر�ئز،  ملك  �لكافر،  �ل�سيد  �جلوع، 
�أحمل منه �سوى ��سمه، ال تن�رشنا �الأ�سماء، وال تقوى خيوط �لعنكبوت 

على فعل �سيء. 
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ي�ساعف  فقري�ً،  وخيااًل  قليلة،  جنيهات  �أحمل  طعام،  ل�رش�ء  خرجت 
من قلة ما �أملك. 

ر�سائل  �الأ�سئلة،  وجدت  �لطعمية،  قرطا�ص  �أخرجت  مقهى،  على 
�الآخرين �ملخيفة، �أجبت: 

مفرد " �آخرين": �أنا. 
مر�دف "�سوية": �ألك�سندر�. 

جمع "عقل": جنون. 
و�الإجابات،  بالزيت  �مللوث  �لطعمية،  قرطا�ص  و�سعت  ظرف،  يف 

عنونته: �إىل �ملخابر�ت �الأمريكية، �لتي ال ت�سادق �أحد�ً. 
على هيئة �ساروخ، طويت �لظرف، ثم قذفته يف زحام ال ير�ين، �لتقطه 
منقار يحمل ل�سان ثعبان، مطمئنًا �إىل و�سول �لر�سالة، �لتي مل �أن�ص �أن �أكتب 
فيها بال�سفرة �أن �الأ�سباح ترغب يف حتويل غرفتي �إىل م�سنع �أحذية. م�سيت 

يف �لطريق م�ستمعًا �إىل تعليمات جون لينون: imagine )تخيَّل(. 
تبقى معي جنيٌه، ��سرتيت به �لكرة �الأر�سية من بائع متجول، مل يكن 
�أما  �لعامل يف رهان، وخ�رشه ب�سبب نكتة،  بائعًا، كان غجريًا مثلي، ربح 
�حلمار �لبائ�ص �لذي يجر ب�ساعًة كانت يومًا من مقتنيات هتلر و�الإ�سكندر 
وهانيبال، فقد كان فر�سا �سارك يف معارك حترير �لبيوت �لزرقاء من غزو 

�الأ�سباح، و�نتهت بالهزمية و�لتنكر. 
تعرثت  لكني  �الأر�سية،  �لكرة  �أحمل  و�أنا  متزنًا  �أ�سري  �أن  حر�ست 
قبائل  و�سقطت  �أ�سرت�ليا،  وحتطمت  �الأطلنطي،  ماء  فان�سكب  حجر،  يف 
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�لده�سة  فحررتها  �جلبال  �أما  �لعام،  �لنقل  �أتوبي�سات  فده�سْتها  �لبات�سو، 
و�حرتقت. 

�أمي  �الإ�سارة،  �نتظار  بيتي، ظللت يف  �إىل  �الأر�ص  تبقى من  مبا  عدت 
كانت تطبخ، جاري كان ي�ساجع، قدمي كانت ثقيلة، �ألك�سندر� مل تكن 

هنا. 

***

�لطفل جو، على م�سارف �خلام�سة و�لثالثني، يدمن �خلمر و�ل�سيكوالتة، 
ي�ساهد �أفالم �لبورنو بنف�ص حما�سة م�ساهدته الأفالم �لكارتون. مل يختلف 
�الأمر كثري�ً عن �لطفل �لذي كنته يف �لتا�سعة من عمري، فجوهر ت�رشفاتهما 
كان و�حد�ً، ففي �ملرتني �للتني قابلت فيهما عرو�ص �ل�سم�ص، ت�رشفت على 

نف�ص �لنحو: �أفلتُّ �لفر�سة. 

***

عرث �ل�سبح �مل�سن على طقم �أ�سنانه، فتوقفت ثرثرته عن م�ساريع �حتالل 
غرفتي. 

جاءين �لغجري �لذي كنته، على ظهر �لفر�ص، كظل يف �حلائط. 
كان �ساحبًا من �أثر بكاء، �ألك�سندر� تاهت من كلينا كعرو�ص �ل�سم�ص. 

قال �لغجري: �نتظر �الإ�سارة وال ت�سّلم دمك الأحد. 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



94

ماندورال

ثم م�سى. 
�أر�ها، كانت  �أن  �أكرث �سفاقة، فلم تعد تخ�سى  لكن �الأ�سباح �سارت 

تتحرك بحرية. 
مل يعْقها �سيء، �إال خيوط عنكبوت ��سطاد منها ثالثة. 

�ل�سعفاء،  كديدن  كان  �ل�رش��سة،  بتلك  �لعنكبوت  �سديقي  �أعهد  مل 
خاماًل ينتظر حلظة �لقن�ص، ويختار ز�وية بعيدة عن مق�سة �لعامل. 

ملحاربة  �ل�سهام  �إطالق  يف  وبد�أ  ذبابًة  �لعنكبوت  �متطى  �أتدخل،  مل 
�الأ�سباح �لتي ��ستح�رشت خربة غزو �لبيوت �لزرقاء. 

�لت�سقو� يف �خليوط، كل حماولة لالإفالت، هي �لت�ساق �أقوى. 
كان  �ملاكر، مل  �ل�سعيف  ذلك  فيها،  �أتاأمله  �لتي  �الأوىل  �ملرة  تلك هي 
�لغ�سب  برق�سة  مكتفيًا  �سيفه  ي�سهر  �أن  دون  غزله  الأهدم  �إذن  يرتكني 

و�حلرية؟ 
كان و�سيمًا، �إن كان من �ملمكن �إطالق ذلك �لو�سف على عنكبوت. 
ي�ستخدم  �أعني،  �أرجل ت�سلح للجري و�لغزل و�لرق�ص، ثمانية  ثمانية 
�ثنني منها كمنظار للتل�س�ص و�ملغازلة يف حالة �ل�سلم، وللمر�قبة و�لرتب�ص 

يف حالة �حلرب. 
مل يبد عليه رغم حالة �حلرب �لتي �أعلنها، بارتد�ء خوذة و�متطاء ذبابة، 
�أنه ال يعرف �سوى �لقتل، بل فتًى �أ�سمر ور�سيق، وم�ساجع بارع، مهوو�ص 

باحلياة. 
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�لثاين  ��ستعان  بينما  �ل�سهام،  ل�سّد  كدرٍع  طبقًا  �الأول  �ل�سبح  �أخرج 
ب�سوكٍة لتمزيق �خليوط، �أما �لثالث �لذي بد� عليه �أنه كاهٌن لقبيلة من�سية، 

فبد�أ يف قر�ءة تعاويذ غري مفهومة، على �الأقل بالن�سبة يل. 

�له�ص، مل يفلت فر�سة قتال كهذ�، طار بفر�سه  �لعنكبوت �ل�سعيف، 
قذف  بقر،  ر�عي  قبعة  و�رتدى  �ملحارب،  خوذة  خلع  ثم  �لثالثة،  نحو 

�أن�سوطًة، �لتّفت حول رقبة حامل �ل�سوكة. 
�نت�سار،  �سيحة  �أعقبها  قفل،  تكة  فوالذى،  قف�ص  نحو  بعنف  جذبه 
هرب �لكاهن، لكّن تعاويذه ظلت تدور يف �لهو�ء، حروف غريبة متفرقة، 
�أما حامل �لدرع ف�سّلم �لطبق، وطلب  م�سمومة حتى لو بدت بال تاأثري، 

�لرحمة من �لعنكبوت، �لذي ركله يف موؤخرته، بعيد�ً عن �لغزل. 
بفمه  �سفر  جرن�ل،  رتبة  �إىل  نف�سه  رقى  منت�رش،  ر�ية  �لعنكبوت  رفع 
حلنًا حما�سيًا، كافاأ نف�سه بجرعة �رش�ب، عرفُت بعدها �أن �لعناكب ت�سكر 
�أ�رشع، ثمانية �أرجل، �لتهبت كلها بالرق�ص، على �أنغام تبحث عن �رشيك، 

ثم قفز عدة قفز�ت يف �لهو�ء قبل �أن يباغتني: هل �سورت هذ�؟!. 
�أد�ر ظهره قبل �أن �أجيب، وم�سى لتجهيز �لتو�بل، و�إعد�د �ل�سلطة على 

�رشف �سبح م�سن. 

***

�أمي غادرت �أم�ص ب�سحبة مالئكة، وتركتني وحيد�ً ب�سحبة عنكبوت، 
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كالك�ص �ل�سيار�ت يف �ل�سماء بال �أ�سو�ت، جنحت �ملالئكة يف مغازلتها، 
عرفو� نقاط �سعفها، �أعو�م كثرية بال رجل، جتعل مهمة �ملالئكة �أ�سهل. 

�أمي �ستعلمهم �لرق�ص، �لطبخ، �لتجاوز، و�ستح�سل على توقيع �سخ�سي 
من �مل�سيح، جنمها �ملف�سل. 

لكنها لن تاأكل �لفر�ولة �لتي ال جتلب �حل�سا�سية، لن ت�سع يف فمها ما ال 
�أ�ستطيع �أن �أ�سعه يف فمي. 

�لر�سالة  الأميز  �لطاولة،  يف  �سكينًا  غر�ست  عمري،  من  �لتا�سعة  يف 
يف  ولي�ست  �الأر�ص  يف  موجودة  �حل�سا�سية،  جتلب  ال  �لتي  "�لفر�ولة 

�جلنة". 
�أبي تاأمل كثري�ً ب�سبب تركي للمنزل للبحث عن �لفر�ولة، حتى �إن �سانع 
له  �ملر�رة، وترك  يائ�سًا من  �أفو�هنا، هاجر  به يف  �لذي نحتفظ  �لكلمات 
لتكف  بيانو،  عازف  لتاأجري  �أبي  فا�سطر  �لعاطلة،  �الأحرف  من  �سندوقًا 

حنجرته من ذلك �حلني عن �حلديث، وتبد�أ يف �لعزف. 
الأنه   باالإميان،  مليء  �سدر  من  نف�سيًا  دفاعًا  كان  ذلك  �إن  �الأطباء  قال 
حتدث لالأم �لرب كثري�ً، لكونه مل يوفر البنه فر�ولة ال جتلب �حل�سا�سية، لذ� 
�كتفى باأن يحول �سندوق �الأحرف �إىل �سندوق مو�سيقى، ثم غاب بعدها 

يف متاهة �جلنون. 
�لفر�ولة،  بدون  �إال عندما عدت من حربي، وحيد�ً،  �أعرف ذلك  مل 

بدون �ألك�سندر� �الإيطالية. 
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كانت متلك حر�رة �لقرفة باحلليب، وعلمتنى كيف �أطفئ �أمل �رشو�سي 
بالقبالت. 

�إيطاليا، حذ�ء �ل�سيدة �لعجوز، غايل �لثمن، على ج�سدى عالمة منه، 
ميلكها كل من وقعو� يف غر�م �ألك�سندر�، كانت �ل�سيدة �لعجوز تغار منها، 

رغم �أن �ألك�سندر� مل متلك �أبد�ً حذ�ء غاليًا. 

***

�أعلم منذ �سغري �أن �النت�سار�ت �أمر ز�ئل، ال �سك، ت�سهد على ذلك 
�حلرب �لتي قدتها يف �لتا�سعة. 

تبقى �جلروح �أكرث �أثر�ً من �لنيا�سني، لكن �لعنكبوت، �أخطاأ حني �نت�سى 
ورفع علمه �الأخ�رش فوق بيته. 

كانت  بال�رش��سة،  �سيتميز  �أنه  بد�  النتقاٍم  �أخرى  مرة  عادت  �الأ�سباح 
�آثار  كانت  �له�ص،  �ملنزل  حول  حتوم  �ملبعرثة،  حروفه  �لكاهن،  تعاويذ 
�أثر  من  بعُد  خطوته  �لعنكبوت  ي�سبط  ومل  عالقة،  ز�لت  ال  �الحتفال 

�ل�سكر. 
�لهو�ء،  �أالعيب  من  حتفظه  بخيوط  مغلفة  �مل�سن،  �ل�سبح  بقايا  كانت 

وجبة تكفي عنكبوتًا ه�سًا الأ�سُهر. 
�الأ�سباح  من  م�رشحية  فرقة  حتركت  �لبال�ستيك،  من  دبابة  ر�أ�ص  على 
�أدو�ر  �أد�ء  يف  و�رشعو�  �لعنكبوت،  بيت  �أمام  م�رشحًا  ن�سبو�  �مل�سنني، 

ماأ�ساوية عن �حلياة. 
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�لعنبكوت �ل�سكر�ن، �أح�رش مقعد�ً وجهز نارجيلة، وبد�أ يف �ال�ستمتاع 
�أن  �مل�سن، دون  �ل�سبح  من  ق�سمة  يق�سم من وقت الآخر  بالعر�ص، وهو 

يظهر عليه �إدر�كه �أن ثمة حيلة �أو هجومًا منتظر�ً. 
كان �لعر�ص يحكى عن بيت �أزرق يتحول �إىل متاهة. 

كان �لبطل حلزونًا يحاول �لفكاك من �سدفة، يتاأمل، يبكي، يعرت�ص، 
يثور. 

يكت�سف �حللزون، �أنه مربوط ب�سال�سل خفية �إىل كل �سيء، و�أن ثورته 
توؤمل �الآخرين وتربكهم. 

�لعنكبوت، من وقت الآخر، يخرج مندياًل، ويبكي متاأثر�ً بالعر�ص. 
�إىل  �لن�سح  ه  وجَّ �مل�رشحية،  يف  م�سن  �سبح  دور  يلعب  م�سن  �سبح 

�حللزون، ب�سوت عميق وموؤثر: 
ال  �سيء،  كل  هي  حتملها  �لتي  دفة  �ل�سَّ �ملغامر،  �حللزون  "�سديقي 
فكاك من �لقدر �إال بالولوج يف متاهة، وال فكاك من �ملتاهة �إال بالولوج 

يف �لقدر". 
بكى �حللزون، وركع عند قدمي �ل�سبح �حلكيم، وطلب �لتوبة، �نتظم 
عقد �لعامل من جديد، وظلت �الأ�سد�ف �لتي يحملها �الآخرون م�ستقرة، 
ليعلن �ل�سبح �مل�سن �نت�سار �حللزون على �ل�سدفة: باال�ست�سالم لوجودها. 

�ملمثلون  فيما  لكن  �الأ�سباح،  جمهور  من  و�سفري  ت�سفيق  �أ�سو�ت 
م�سغولون بتحية �جلمهور، كانت حبة طماطم قد قذفت يف وجه �ل�سبح 

�حلكيم، بينما �لعنكبوت يهتف: ال �أحب �لنهايات �ل�سعيدة. 
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�لدبابة �لبال�ستيكية، حوت د�خلها جنود�ً متركزو� حول �لبيت. 
�لعنكبوت  قدم  �إحد�ها  �أ�سابت  �لليزر،  من  نري�ن  �إطالق  يف  بد�أو� 

�ل�سكر�ن، لي�سبح ب�سبعة �أرجل. 
مل �أعلم خطته، كنت �ألومه الأنه �نت�سى بالن�رش، لكن �لعنكبوت �لذي 
�ملاكر،  �لعاهرة  �بن  �إمرته،  حتت  كان  �الأوىل،  �ملعركة  يف  جرن�اًل  �أ�سبح 

جي�ص من �لنمل. 
من �سق خفي، هبط �لنمل على خيوط لي�ست من غزل �لعنكبوت، �إنها 
خيوط �لغزل �لتي تخ�ص �أمي، عمرها كله ي�ساوي تلك �لبكرة، فلم تكن 

تطمح قبل ح�سولها عليها يف �أكرث من �رش�ء �ل�سماء، بال�سرب. 
م�سايَد  �لغزل  بكرة  من  و�سنع  ��سرت�تيجية،  �أماكن  يف  َع  توزَّ �لنمل 

و�أقفا�سًا للجنود، �لذين ��سطاد بدوره عدد�ً منهم بنري�ن �لليزر. 
�سطرجن،  رقعة  من  خارجة  كقطع  كانت  �جلانبني،  من  �لقتلى  جثث 
�سعدت �أرو�حهم يف �سعادة بعد �أن خل�سهم �ملوت من �أ�سباب �لقتال، ال 

كر�هية بني قتلى �حلرب. 
ه فرقة من �لنمل �إىل �لدبابة �لبال�ستيك.  �لعنكبوت �ل�سكر�ن، وجَّ

�سحكات قائد �لدبابة، من هجوم �لنمل، كانت قميئة وموؤذية، ت�سبه 
�سخرية زمالئي يف �لعمل، من �ن�سحابي عن �جلمع. 

�ثنتني  لكن  �لو�سول،  قبل  �لنمل  بع�ص  �ل�سخرية  �سحكات  قتلت 
منها جنحتا يف رفع علم �لعنكبوت فوق �لدبابة، ماتت و�حدة، وحلقتها 
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�لتي تقدمت يف غرور، نحو  �لدبابة،  �أن ب�سقت على قائد  �الأخرى بعد 
�لعنكبوت نف�سه. 

تركها تتقدم، وما �إن �قرتبت نحوه حتى هبطت م�سيدة من غْزل �أمي 
لتقتن�سها. 

حمامي  فيلم  يف  بات�سينو  �آل  �سحكة  ي�سحك  وهو  �لعنكبوت،  قال 
�ل�سيطان: م�سيدة �لغرور.. حيلة قدمية لكنها فعالة، ثم المني مرة �أخرى 

الأين مل �أ�سور هذ� كانت ميوله �ال�ستعر��سية ت�سبقه. 
ر�سق  يف  وبد�أت  ذباب،  هيئة  على  باإحكام  موزعة  منل  فرق  طارت 

�جلنود، �لذين تر�جعو� خوفًا من �حل�سى �ملتطاير بال رحمة. 
رتب  �إىل  �لنمل  �لعنكبوت  رقى  �لعزف،  يف  بد�أت  �لن�رش  مو�سيقى 
الأ�رش  �سّكر  رو�تب  ُوزعت  بينما  عريف،  رتبة  على  �أغلبهم  ح�سل  �أكرب، 
�ل�سهد�ء منهم، �أما �جلائزة �الأكرب، فكانت ح�سول ع�رش منالت على لقب 
�سهيد، رغم �أنهم �أحياء، وهو ما مينحهن ميزة �حل�سول على جثث �لقتلى 

كوجبات. 
�لعنكبوت، رفع �سورة �أمي على علم دولته �ل�سغرية، ثم �أعطاين بْكرة 
�لْغزل، قائاًل: �أ�سياء كهذه ال ترتك �أبد�ً كطعام للح�رش�ت و�الأ�سباح، فاملنح 

�ل�سماوية ال تتكرر كل يوم. 
�الأ�سباح �لغا�سبون، �ختفو�. 

مل �أعد �أ�سمع �أ�سو�ت �أطقم �أ�سنانهم ترثثر عن �سيء، خرجُت الإر�سال 
�إ�سارة �أخرى �إىل �ملخابر�ت �الأمريكية "كل �سيء حتت �ل�سيطرة، لكن ثمة 
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�سوت قادم ملذبحة، �أنقذو� عينى من �لروؤية". 

***

تفوح من �جلاكيت،  �ألك�سندر�  �لرو�ئح، ر�ئحة  تعميني  �ل�سو�رع  يف 
�أهدتني �إياه قبل لقائنا �الأخري، "هنا ر�ئحتى، �إن هربْت منك تال�سيت". 

�جلاكيت كان يفقد �سحره رويد�ً رويد�ً، مل يتبق منه �سوى ذلك �ل�رش�ب 
�لقا�سى �لذي تخلفه �لرو�ئح قبل ��ست�سالمها للموت. 

بعينني خاملتني، �ألتقط �أثر حمطة �ملرتو، تغيم �لروؤية �أحيانًا، �أو ت�سيء، 
�لعامل  �أركان  من  �الأ�سباح  ُتقل  ب�سفن �سخمة  يعج  ميناء  �ملرتو  �أرى حمطة 
�الأربعة، وهي حتمل حقائب �ملوت، حقائب �الإقامة، فيما ي�سطف �سكان 
�إىل  �لتذ�كر  قطع  على  يتكالبون  �خلال�ص،  �بت�سامة  �ملدينة وعلى وجوهم 

�مليناء �لذي �أتت منه �ل�سفن، حمطة �جلحيم. 
الأ�سباٍب كتلك �أتاأخر عادة على عملي. 

مل �أحب عملي ككنا�ص، لكنها كانت �لوظيفة �الأف�سل لظرويف كهارب 
من غزو �الأ�سباح، ولالت�سال باملخابر�ت �الأمريكية �لتي �أخفت عمالءها 

ككنا�سني ور�ق�سي تنورة وباعة عرق�سو�ص. 
ل�ست كنا�سًا بطبعي، بل �إين ال �أجيد �ملهنة، و�ل�سبب �لوحيد ال�ستمر�ري 

فيها، �أن ال �أحد مييز �لكنا�ص �ملاهر عن �لكنا�ص �ل�سيىء. 
تقلب��ت يف مه��ن ع��دة، غجري، �سي��ف، �سان��ع �أ�س��كال: بالزجاج 
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و�ل�سل�س��ال و�لطني، طبيب، دج��ال، حمام، وقائد جيو���ص بالطبع، لكّن 
�أف�س��ل مهنة حظيت بها كانت �رشطي م��رور، مل تفقد تلك �ملهنة �سحرها 
بالن�سب��ة يل �أب��د�ً، ظلت �سورتها �أنيقة يف خميلتي من��ذ طفولتي، لقائد مينح 

�ل�سوء ملن �ساء ويحجبه عن من �ساء بع�سا م�سحورة. 
و�تهموين  �الأ�سباح ك�رشتها  لكن  تطري،  �لعربات  كانت ع�ساي جتعل 

باجلنون. 

�أحت�س�ص َبكرة �لغْزل يف جيب �جلاكيت، عمر �أمي �ل�سائع، و�أوقن �أن 
ال جمنون �سوى من �أنكر �سحر �لع�سا. 

ركبت عربة �ملرتو، كانت مزدحمة باالأ�سباح، جتاهلتهم متامًا، �لهيدفون 
يف ر�أ�سي يقيني �رش �لعامل، ال يخفيهم ولكن يجعلهم يتوقفون عن �ل�رش�خ، 

�أ�سمع “I m not afraid” الإميينيم، د�ئمًا ما تنجح تلك �حليلة. 
عمل �الأ�سباح ب�سيط: �لتقاط كل ما يقع من �لب�رش.. ق�سور �لفاكهة.. 
�الأحالم  �لفر�ص..  �لذكريات..  �الأعمار..  �ل�سعر..  دبابي�ص  �لنقود.. 

�لتائهة.. 
ُبهم  �أدرِّ من  �أنا  كنُت  ما،  عمر  �لعمل، يف  ذلك  تف�سيلة يف  كل  �أعلم 
�سيطرتها  وفر�سْت  �ملاما..  تدخلت  عندما  لكن  �اللتقاط..  مهنة  على 
مدينة  �سيء.. �سارت  تغري كل  �لتائهة..  �الأ�سياء  " مدينة  "ماندورال  على 
حتمل قلبًا �أ�سود و�سم�سًا قا�سية.. وحتولت مفقود�ت �لنا�ص �إىل نذير بتدمري 
عاملهم.. بعد �أن كانت ُت�ستخدم كوقود يعطي �أهل �ملدينة �أعمار�ً لتجربة 
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كل �سيء، حتى ي�سلو� لعمرهم �ملثايل بخربة ال تفلت �لفر�سة، حينها فقط 
ياأتي �ملوت بوجه مبت�سم ون�ستقبله بر�سى و�أدب جم. 

جاءت  حتى  �لة..  �جلوَّ بفرقتي  �ملاما  علي  �النت�سار  من  قريبًا  كنُت 
�ألك�سندر�.. تائهة من �إيطاليا.. حولتها �ل�سيدة �لعجوز �إىل حورية بحر.. 
�أعادُتها �إىل طبيعتها �لب�رشية بقبلة تعلمتها من حو�ديت �جلنيات.. �أقنعتني 
بالعودة معها.. مل �أقاوم كثري�ً.. تركت عاملى لتاأكله �أ�سباح �ملاما.. وجئت 
معها �إىل عامٍل ينتحر.. دون �أن �أملك فر�سة �إنقاذه.. �أفلتُّها.. �ألك�سندر�.. 

حورية �لبحر. خ�رشُت كل �سيء. 
يف حمطة �ملرج، �سعدت فتاة، ب�ساقيها عرج خفيف حتاول �إخفاءه، بد� 
�أن حياتها كلها تدور حول �إخفاء هذ� �لفارق �ل�سئيل بني �ل�ساقني، لكن 

يف �لو�قع مل �أكن الأحلَظها �أبد�ً لوال حماولتها تلك. 
�إنك  �أحد�ً، حتى  �ُسمرة وجهها ال تده�ص  فتاة عادية، حمجبة،  كانت 
من �ل�سعب �أن جتزم بتلك �ل�سمرة، �سائهة و�سطحية، من �أثر �سوء �لتغذية 

رمبا. 
�أن  حتاول  وهي  �ل�سوء،  ب�رشعة  تتكلم  �أنها  �سفتيها  حركة  من  عرفُت 
ت�رشح لركاب �ملرتو �أهمية �رش�ء �الأ�سياء �ملتناق�سة �لتي حتملها يف حقيبة بد� 
�أ�سالك،  �أقالم تنري يف �لظالم، �سو�حن بطاريات بال  �أبد�ً:  �أنها ال تن�سب 
ما�سكات �سعر، بدل رق�ص )!!(، عجينة �سحرية لقتل �حل�رش�ت، فو�حات 
لتعطري �حلمامات، حقائب مد�ر�ص.. بد� �أن لديها طريقة جذ�بة، عرفُت 
هذ� من وجوه �لنا�ص، �لتي بد�أت يف �الهتمام مع حيوية �سفتيها وحركة 
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ذر�عيها �ل�ساخبة، كاأنها ُتلهي �جلميع عن حركة �ساقيها �لبطيئة �ملح�سوبة 
 . الإخفاء �لعرج �لبنيِّ

�سيء ما جذب ف�سويل �أنا �الآخر، جعلني �أخلع �لهيدفون، غري خائف 
من �الأ�سباح �لتي بد�أت يف �لتوقف عن �ل�رش�خ و�الهتمام بعر�ص �لفتاة، 

خا�سة تلك �لفقرة �الأخرية. 
معجزتها  تبيع  كانت  �لكلمات  باآالف  مكور  وفم  �ساخب  ب�سوت 

�ل�سغرية، هكذ� بد� من حديثها �حلما�سي: 
بطارية جيب، �نتظر قبل �أن حتكم، �أر�هنك بع�رشة جنيهات، �إنك جتد 
�الأمر عاديًا، هو بالفعل كذلك، يف �لو�قع لي�ست �خرت�عًا مثمر�ً، فهي ال 
تعمل �سوى بالطاقة �ل�سم�سية وال تختزن �لطاقة، كم مغفاًل يرغب يف �رش�ء 
بطارية ال ت�سيء �إال يف �لنور؟ لي�ص مثمر�ً، ما فائدة �رش�ِءه؟ �لعز�ء، �ستتذكر 
بها �أن هناك من هو �أكرث منك غباء، �أنفق �أحُدهم عمره ل�سنع هذ� �الخرت�ع 
�لفا�سل بجد�رة، من �ل�سني، ��سمه ت�سي لونغ، �أ�سماء �ل�سينني كوجوههم 
عزيزي  �لهر�ء،  هذ�  من  كبري  خمزون  لبيع  �آخر  عمر�ً  �أ�سيع  و�أنا  تت�سابه، 
كعطر  وتتبدد  تت�سابه  �ل�سينيني  كاأ�سماء  �الأعمار  وحدك،  ل�ست  �لعميل، 
بقالة،  حمل  ميلك  كان  �ملعتوه،  �ل�سيني  هذ�  من  �أف�سل  و�أنت  م�سكوب، 
�أكرث  �أبيع  فاأنا  حمظوظون  �أنتم  �سدقوين،  خاطئة،  �إ�سارة  �أجل  من  �أ�ساعه 
�خرت�عاته ف�ساًل على �الإطالق، تخيلو� �أن ال �أحد �سريبح �سو�كم و�ل�سيد 
يتحكم  �إنه  �ل�سني،  لولو، م�ستورد كل هذ� من بالد  �لفار و�سهرته  حممد 
�أعلم،  �إنهم مقززون،  �لعمل.  فيكم روؤ�ساوؤكم يف  يتحكم  بي، متامًا كما 
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�سادة م�سريكم �لبائ�ص، �نتبه، هنا يكمن �لربح. �أنتم حت�سلون على �لعز�ء، 
و�لفار يح�سل على �لنقود، و�أنا �أح�سل على �لفتات، �لرجل �ل�سيني؟ ال 
له  وفر  ما  متامًا، وهو  لقد جن  �جلنون،  قوته من  رمبا يح�سل على  �أعلم، 
فاأر�ً..  ال  ينا�سب خنزير�ً  �لفار ميلك كر�سًا  و�ل�سيد  ماأوى وطعامًا جمانيًا، 
ب�رش�ئكم هذ� �ستت�ساوون مع �ل�سادة، �سرتبحون يف عمليٍة �أغلب �أطر�فها 
خا�رشون، �ستتندرون بق�سوة على �ل�سينى �ملجنون، و�لفتاة �لتي �ستن�سون 

تفا�سيل وجهها مبجرد مغادرة �ملرتو، �ستتذكرون خيبتها فقط. 
قال �أحد �لركاب: لكني �أذكرك، ��سرتيت منك جمموعة �أقالٍم �الأ�سبوع 

�ملا�سى.. وعندما ��ستعملتها مل تكتب حرفًا و�حد�ً.. �أريد نقودي. 
ردت �لفتاة بتلقائية: كنت �ساأعيدها لك لو كانت �الأقالم تكتب. 

�سحك �جلميع مبن فيهم �ملتذمر. 
جنحت بالفعل يف بيع عدد ال باأ�ص به من بطاريات ت�سيء �لنور.. وكان 

�ملتذمر �أول �مل�سرتين!!. 
�الإ�سار�ت  �لعز�ء،  �رش�ء  �إىل  ما�سة  حاجة  يف  �أجرب،  �أن  يف  رغبُت 
�خلاطئة، هي ما �أفقدين -كذلك �ل�سيني- كل �سيء، لكني ده�ست تلك 

�لفكرة يف �سماعات �لهيدفون �لتي �أعدتها. 
وينظرون  يتهام�سون  كانو�  �لفتاة،  تلك  ب�ساأن  �الأ�سباح  �أقلق  ما  �سيء 

نحوها بت�ساوؤل �أو باإعجاب خلعت �ل�سماعات مرة �أخرى الأتن�ست: 
- حورية �لبحر �الأخرية؟.. تلك هي.. �أق�سم على ذلك.. 

- م�ستحيل.. �إنها عرجاء وبال �أي ميزة �سوى �لرثثرة. 
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- ومن قال �إن �حلوريات يختلفن عن �لن�ساء يف هذ� �الأمر. 
- �أر�هن ب�سبعة جنوم م�ستعلة وخال�سة �ل�رش�ئب على �أنها هي. 

- �أق�سم ب�رشف �ملاما �لكربى على �أنك �أحمق.... �آ�آ�آ�آ�آه. 
- �مل�سكني.. �حرتق.. 

�الأ�سباح حمقى.. حورية �لبحر �الأخرية كانت �ألك�سندر�.. وال وجه 
للمقارنة بني عرو�ص �ل�سم�ص وبائعة �لهر�ء تلك.. ثم �إن �ملاما ال متلك �رشفًا 

ي�سلح للق�سم. 
لكن  بال�سمم،  الإ�سابتي  يكفي  مبا  �ل�سوت  رفعت  �لهيدفون،  �أعدُت 
�أوقفتني مرة �أخرى،  تلك �لر�ئحة �لتي ��ستعلت من جديد يف �جلاكيت، 
ر�ئحة �ألك�سندر� كانت كاأنها حية من جديد "هنا ر�ئحتي �إن هربت منك.. 
تال�سيت".. هل من �ملعقول.. هي؟.. لكن ال.. هي مل تعرفني.. كما �أن 

كل حماوالتي لتعليم �ألك�سندر� �لعربية كانت تنتهي بعر�ص م�سحك. 
�أحد  ال  �لعمل؟..  تفكري..  دون  تبْعُتها  بالنزول  �لفتاة  همت  عندما 

يلحظ غيابي. 

***

كان  �الإ�سعاف،  حمطة  �إىل  و�سلت  حتى  �أخرى،  �إىل  عربة  من  تبعتها 
�أنها مل تلحظني، دخلِت �حلمام،  �أغاظنى  �لبطيئة،  ذلك �سهاًل بخطو�تها 
�سعر  �لركبة،  يقّبل  �أ�سود  ف�ستانًا  ترتدي  خرجْت  حتى  باجلو�ر  �نتظرُت 
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من  �أخري�ً  خرجت  باروكة،  �ألك�سندر�،  من  حلظة  هذ�  يقربها  مل  �أ�سفر، 
كانت  �لتي  �لعجائب  حقيبة  ذهبت  �أين  ت�ساءلت  تبعتها،  �ملرتو،  متاهة 

حتملها، كان مكياجها متزنًا ك�سيدة ر�قية. 
ركبْت تاك�سي، ثم تاهت يف �لزحام. 

�أهذ� كل �سيء؟. 
�أخرى؟..  خاطئة  �إ�سارة  عن  �أبحث؟  عم  قطعًا..  �ألك�سندر�  لي�ست 
من  �أطنانًا  حاماًل  بيتي،  �إىل  �ساأعود  �حل�سا�سية.  جتلب  ال  فر�ولة  هع.. 
يظن  �لذي  �لعنكبوت  ذلك  �ساأقتل  قْبلها  �أموت،  حتى  �ساآكلها  �لفر�ولة 
متاهة،  للحفاة،  م�سنعًا  �ساوؤو�،  ما  ببيتى  �الأ�سباح  فلي�سنع  جرن�اًل،  نف�سه 
�لعامل مل يلحظ غيابي، ولن يلحظه مبوتي، �ألك�سندر� مل ت�سّدْق تاأثريي على 
يا  �نتقمْت يل �ملخابر�ت �الأمريكية، عندما غ�سبُت منك  �لعامل،  �أحد�ث 
�الإيطالية، �حتلت  �ل�رشطة  �فغان�ستان، وعندما طاردتني  �أكلْت  �ألك�سندر� 
�لعر�ق، �سنعت من �أجلي �لزالزل و�أجرت �لفي�سانات و�أ�سعلت �حلر�ئق 
وفجرت �لكنائ�ص وحمطات �ملرتو، حذرُت �جلميع من �أثر غ�سبي لكن مل 

يعباأ �أحد، كاأين ل�ست هنا. 
�أ�سعر  �جلد،  حممل  على  غ�سبي  ياأخذو�  �أن  �الأمريكيني  من  �أطلب  مل 
يتوقفو� عن  �أن  �لعميق، لكني طلبت منهم كثري�ً  �أحيانًا باخلجل و�لذنب 
ما  كل  ينتحر،  �أن  �أرغب حقًا  ال  لكني  قميء،  �لعامل  هذ�  �لدم،  هذ�  كل 
�أريده �أن تعود �ألك�سندر� �إيل، ولو دقيقة، �ساأحت�سنها فقط، و�أخربها باأين 
مل �أق�سد كل هذ� �الأذى، و�أين مل �أندم حلظة على تركي ماندورال، فُقبلُتها 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



108

ماندورال

كانت قادرة على �أن حتيل رغبتي يف �لفر�ولة �لتي ال جتلب �حل�سا�سية �إىل 
رماد. 

عدت �إىل غرفتي، كان �لعنكبوت ي�ساهد �لتليفزيون، قناة بورنو خا�سة 
بالعناكب، غرَي �ملحطة مرتبكًا حلظة دخويل، مل �أعره �هتمامًا. 

�أ�سعر ب�سيء، ال  �أفكر يف �سيء، ال  �أريكتي غري منتبه ال  جل�ست على 
�أتذكر �أي �سيء، فارغًا كعلبة �لبيب�سي �لتي قذف بها �لعنكبوت �لذي قال 
"ما �أ�سعب �حلياة دون �رشيك.. حتى لو كنت جرن�اًل كبري�ً وتهزم �الأ�سباح 
بب�ساطة تدخينك ل�سيجارة.. �الأنثى.. �إنها �رش �لعامل.. �أتعلم؟ عندما �ستاأتي 
�سيكون موتي.. لكني �أنتظر تلك �للحظة بفارغ �ل�سرب. �أنا م�ساجع بارع 
�ألي�ص  �ستفتقدين..  �أتركك..  لن  تخف  ال  كثري�ً..  �أنثاي  على  و�ستبكي 

كذلك؟". 
يف  رغبة  وبال  هدف،  بال  �ملحطات  تقليب  يف  وبد�أت  تثاءبت، 

م�ساهدة �أي �سيء. 
�إن  �أي�سًا؟.. قلت لك  �ليوم  �لنفاد، ومل تعمل هذ�  "�أمو�لك بد�أت يف 
�إيطاليا  جنيَتها يف  كالتي  �أمو�اًل  جتني  الأن  �لوحيد  �ملعنى  يدوم..  �سيء  ال 
هي �أن تفتح م�رشوعًا ما، ال �أن ت�رشفها على �لك�سل.. يومًا ما �ستجني ثمن 

هذ�.. �سيع�سك �جلوع.. ولن ينقذك �أحد". 
�أح�رشُت  �لكيل..  طفح  �أمي..  كلمات  يردد  كان  �لوقح  �لعنكبوت 
�أكرث.. مل  �أ�سمم  مق�سة وذهبُت لقتله، و�جه �الأمر بارتعاد �ساخر جعلني 
�أيَّا كان.. حتى لو كان  �لقادم  �لباب.. ذهبت الأطرد  ينقذه �سوى جر�ص 
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�أقبل  و�أنا  �أحت�رش  مب�ساهدتي  و�لتلذذ  �ل�سفقة  بد�فع  يزورين  �لذي  عمي 
�سهود على  �أرغب يف  قبل رحيله.. ال  قب�سة يدي  يد�سها يف  �لتي  نقوده 
جرمية قتل �أخرى.. رمبا هو ذلك �ل�سمج �لذي ي�رش على �أن تركي ل�سوت 
�لتليفزيون عاليًا يزعجه، وي�ساألني �أن �أر�عي حق �جلرية.. �أحمق.. ال �أملك 

�أي جري�ن.. فبيتي غرفة و�حدة معلقة بخيط يف �سحابة. 
لكنه مل يكن عمي، �أو �جلار �ملزعوم، كان فقط: �ألك�سندر�.. �أكرث وزنًا، 
ويف عينيها وح�سية خميفة، �ألُق جمالها الز�ل مبهجًا، كانت ترتدي �سو�ر�ً 

الإخفاء جرح بعر�ص �لرقبة، �أعرفه متامًا: فاأنا �سانعه. 
دلفْت �إىل �لباب بب�ساطة، �ألقْت حتية �مل�ساء على �لعنكبوت �لذي �بت�سم 
�بت�سامة �إغو�ء، ر�فعًا قبعته �لكاوبوي، و�أ�سعل لها �سيجارتها �لتي �أخرجتها 

مبجرد جلو�سها على �الأريكة. 
�أنك  �أعلم  كنت  قالت:  �لر�أ�ص،  �ص  منكِّ بجو�رها  جل�ست  �أنطق،  مل 
�ملرتو..  يف  �ل�سباح  ذلك  فاأكملت:  منده�سًا..  �إليها  نظرت  �ستجدين.. 

�لبائعة.. تبَعتنى.. وكعادتك فقدتني ثانية. 
علق �لعنكبوت: مغفل. 

�الأ�سباح تكومت يف ركن �ل�سقف تتفرج على حورية �لبحر �الأخرية.. 
فيم��ا �لتزمت هي �ل�سمت.. رغم �سوقي �ل�سديد �إليها �إال �أن �سيئًا فيها  قد 

تب��دل..   �سيئ��ًا    ل��ن    مينحن��ي   �لغف��ر�ن. 
كان �لف�سول لروؤية عينيها يعت�رشين، لكن �خلوف جثم على �سدري 
كجبل.. عيناها.. ماأ�ساتي.. بلَّورتان �سحريتان �أرى فيهما كو�رث �لعامل 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



110

ماندورال

�ملقبلة.. �أجربُتها من قبُل على �رتد�ء نظارة �سم�ص نهار�ً ولياًل حلماية عينيَّ 
من �لروؤية. 

"�أال ترغ��ب يف �حت�س��اين؟".. قال��ت �ألك�سن��در�.. ث��م �أخذتني بني 
ذر�عيه��ا.. �أطل��ق �لعنكب��وت طلقة من م�سد���ص فاختف��ى �الأ�سباح.. ثم 

�ن�سحب بدوره دون �أن ين�سى �أن يغمز يل. 
"هل غفرِت يل؟". 

"ال �أعلم.. من �ل�سعب على �سخ�ٍص غفر�ُن قتله مذبوحًا". 
"......."

"�أنا يف مهمة.. ال �أكرث.. ال �أقل"
"......"

"�الإ�سارة �قرتبت.. وكل ما عليك هو �تباع �لتعليمات". 
"�الأ�سباح ت�سمع كل �سيء". 

"�ستنام معي.. تلك هي �لو�سيلة �لوحيدة لنقل ر�سالة �ملخابر�ت". 
"و�لعرج؟.. �ساقاك كانتا �لكمال ذ�ته"

"�لكمال؟.. ومن منا ال يعرج؟". 
ثم  ر�سالتها..  �ألقت  �سبقة..  �أو خياالت  �أ�سو�ق  بال  �آلية..  ليلة  كانت 
م�ست بعد �أن تركت يل بطارية ال ت�سيء �إال يف �لنور )فيما بعد �ساأ�ساجعها 

�آالف �ملر�ت يف �أج�ساد ن�سوة �أخريات �أحتلل بعدها كلعنة(. 
"�تبع بكرة �لغزل.. وحافظ على ر�ئحتي.. دونها ينهار كل �سيء". 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



111

�لق�سم �لثانى

"�أحبك"
"يكفيني �لقتل مرة على �سبيل �لتجربة". 

***

�لروؤية.. يف عيَني  �أحمي عيني من  قاتاًل.. كنت فقط خائفًا..  ل�ست 
�ألك�سندر� كان �ل�سيطان، قابعًا هناك.. ينبئني باأخبار �لعامل �ملجنون. 

ك�رشت نظارة �ل�سم�ص �لتي �أجربتها على �رتد�ئها.. ال �أريد �أن �أرى.. 
ال �أرغب.. وال حتى يف �لعودة �إىل هيئتي كغجري.. فقط كل ما �أمتناه �أن 

مير �لنهار بال �أذًى و�لليل بال �سجيج. 
وعرف  �لظلمة..  �أ�ساءت  حتى  �ألك�سندر�..  يا  ر�ئعني  عميانًا  كنا 
كان  هل  �ألك�سندر�..  يا  عيناك  �نك�ساري..  نقطة  تكمن  �أين  �الأ�سباح 

�نتقامًا من �سديقي �لقدمي �لقر�سان �الأعور. 
بل  �أختطفك،  مل  و�أنا  �لتائهة..  �الأ�سياء  مدينة  يف  �كت�سفك  من  هو 
�أنبت  �لذي  �ملطر  فلوال  �أبد�ً..  غ�سبه  �أفهم  مل  حدث..  ما  هو  �لعك�ص 
بذورهم يف ر�أ�سى ملا ُخلقو�.. بطل �حلكاية يفوز بحورية �لبحر �الأخرية.. 
هذ� بديهي فيما �أعتقد.. كان دوره حمدد�ً ور�ئعًا ليلعب دور �ل�رش.. �ل�سيد 
�لذي يقهره �سيفي يف �لنهاية.. �أعلم �أين كنت قا�سيًا بتجاهلي رغبته يف �أن 
يلعب دور�ً �آخر غري �لقر�سان.. كانت مالحمه ت�سلح الأد�ء �أدو�ر �لقدي�ص 
و�ملر�بي وبائع �لرو�ئح و�لعا�سق �لذي ك�رشه ظله، مثلي متامًا.. لكني كنت 
�أحتاج فقط �إىل قر�سان �أعور.. يخون �سد�قتي ويتحول �إىل عدو يتحد مع 
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�ملاما ويقنع �الأ�سباح باالن�سمام حتت لو�ئها.. كانت �حلكاية يف حاجة �إىل 
�لهيبة يف ماندورال  �إىل قر�سان ميلك  �لتافه حتول  ليلو  �أظلمه..  �إثارة.. مل 
قد  �مللل  كان  �أي�سًا  وهو  جميعًا..  ملكنا  �للعبة  كانت  خارجها..  و�ملال 

عرف طريقه �إليه. 
من  �سيء..  كل  يف  وزهدت  �لطاولة  قلبِت  �ألك�سندر�؟..  يا  �أتيت  مل 
�أجل �أن �أ�سري فرد�ً يف عامل �سديد �الت�ساع ال يحتاج �إىل تافه �آخر ال يلحظ 

ح�سوره �أو غيابه. 

***

�سحبني خيط �لغزل، �إىل �سارع عادي يكتظ بق�رشة �حلياة، �سخب من 
�الألو�ن و�ملقاهي و�ملطاعم و�الأ�سو�ق، للت�سوي�ص على �سجيج �الأ�سباح. 

حائر�ً،  وقفت  علبة،  �بتعت  �سجائر،  ك�سك  عند  �لغزل  خيط  توقف 
بعد �أن �نقطعت �أ�سباب �لرت�جع �أو �مل�سي قدمًا، حتى ملحُت عالمة �ملاما، 

تكوي كف �لبائع. 
نظرت �إليه كاأبله حقيقي. 

قال: تاأخرت.. ��ستدر و�طرق �لباب ثالث مر�ت. 
�سغري  جر�ج  فقط  �سيء،  على  يدل  ما  هناك  يكن  مل  �لك�سك  خلف 

مغلق، يحمل عبارة تقليدية: ممنوع �النتظار. 
طرقت باب �جلر�ج، �نفتح ببطء، وما �إن دخلت، حتى �نغلق ب�سكل 

خاطف. 
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�أو غربة-على �الأقل مقارنًة مبا ر�أيت من  مل يكن هناك �سحر خا�ص، 
بعيون  �ل�سابقة -جمرد عمال  �حليو�ت  �أثرك يف  تتبع  �أن  ميزة  وتلك  قبل، 
و�حدٍة ي�سّنفون ق�سور �الأ�سياء وكل ما �سقط من �لنا�ص، من �أغلفة �حللوى 

�إىل �لذكريات. 
لكل عامل �سبح موكل بخ�سيتيه، كتهديد �إذ� ما ق�رشّ �أو تثاءب. 

�سيد  �أنا  يل  �خلو�يل  �الأيام  �نحناءة  خجولة،  بانحناءٍة  طيٌف  ��ستقبلني 
�لقدر. 

�للحظة  منذ  ��سمه  عرفت  ر�سويل،  �ملف�سلة،  وم�ستي  كان  �أعرفه، 
�لذكريات وحتيلها  تاأكل  �لتي ولد فيها مباندورال، �سليزي، وم�سة  �الأوىل 
و�إقناع  �خل�ص  يحب  �الأ�سباح،  بني  �الأظرف  كان  مر�سوفة،  متاهات  �إىل 

�لتائهني بالذهاب �إىل ماندورال. 
ليتجدَد  �إال  �أثرها  يخبو  ال  �لتي  باحلكايات  مو�سولني  و�سليزي  كنت 
�إىل  بعد  فيما  حتول  ليلو،  يدعى  ميكروبا�ص  �سائق  �ختطفه  حتى  ثانيًة، 
قر�سان. كنا قد ر�أينا �أنه ي�سلح ملاندورال، بعد �أن يجتاز �ختبارها �الأول: 

متاهة �سليزي. 
�سخره �سائق �مليكروبا�ص. 

�نحناءته  فور  متامًا  جتاهلي  تعمد  �لهائ�سة،  �لذكريات  خبري  �سليزي، 
�لطيبة  �لوم�سة  تلك  �أجادت  كيف  خائف،  �أنه  حد�ست  تلك.  �خلجولة 

�إم�ساك خ�سية، و�ل�سغط عليها للتهديد؟. 
ويجرب  �لنا�ص،  ق�سور  على  يحيا  ماندورال،  يف  �جلميع  مثل  كان 
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�أعمار�ً بال نهاية، لكنه يف تلك �للحظة بد� �سائخًا، يق�سم كاالآخرين من 
عمره. 

�سبحان حمال يل عملي طائر�ً، مق�سة.. و�أفرول.. ما �جلديد؟.. هذ� 
�لغزل،  �متثلت، هكذ� �سحبنى خيط  �أحد غيابه..  يلحظ  �لذي ال  عملي 
من �سيد �إىل عبد، تعودت �الأمر، �ل�سعود و�لهبوط، د�ئرة ال تنقطع، وال 

تقطع حد �مللل. 
لكن تلك �ملرة، ال �أرغب حقًا يف �أن �أعاود �ل�سعود، �أرغب يف �لتلقي 
و�ال�ستلقاء على عتبة �سيد يتحمل مكا�سبه وخ�سارته بعيد�ً عن موؤخرتي، 
وعندما ي�ستنفذ �حتماالته، �ساألقيه كورقة كلينك�ص، و�أ�سخر من دينا�سوٍر 

�آخر فقد زمنه، �أو تاأتي �الإ�سارة فاأحطم �أعناقهم بعنف. 
كل  على  ُكتب  عر�ة،  عمااًل  حتوي  زجاجية،  �أقفا�سًا  يجرون  �أ�سباح 
ن  قف�ص تاريخ �الأ�رْش وغر�ص �ال�ستعمال وتاريخ �نتهاء �ل�سالحية، مل تدوَّ

�أ�سماء �لعمال، فقط �أرقام. 
�الأمل  �ل�سجاعة،  �أو  �خلوف  �ل�سعادة،  �أو  �حلزن  �لعمال،  على  يبُد  مل 
ق يف هو�ء ر�كد، هوؤالء مثلي ال ينتظرون �سوى  �أو �لياأ�ص، فقط عيوٌن حتدِّ
�الإ�سارة، رمبا كانو� غجر�ً هائمني يف حيو�ت �أخرى، �أو �سحقهم �الإغو�ء 
�الأكرب يف �حلياة: �ختالق �لعامل. �سادة م�سريهم، �ل�ساهدون غري �ملرئيني 
يف �الأحد�ث �لكربى، قادة �مل�ساهد �ل�سغرية، رو�ة ما ي�ستحق �حلكي.. 

نحن منتظرو �الإ�سارة، �أ�رشى وهمنا �لعادل. 
مق�ستي ال تكن�ص، مق�ستي غربال، يف�سل �لق�سور عن تر�ب �الأر�ص. 
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ثم  �أفرواًل جيد�ً،  عامل  و�سلَّم كل  �لزجاجية،  �الأقفا�ص  فتح  �سليزي، 
�أطلقهم لل�سارع. 

تقدم مني قائاًل بخجل مف�سوح: �سيدي يرغب يف مقابلتك. 
�بت�سمت، ثم تبعُته متمثاًل هيئة �لكنا�ص �لذي كان �سيد�ً، ذلك م�سحك، 
ين و�الحرت�م  فم�سيتي كانت مفتعلة، وحلت �ل�سفقة مكان �الإح�سا�ص بالدَّ
د يف هيئته �ملتقلبة كوم�سة، دمعة تبلل �إ�سبعًا  يف نف�ص �سليزي، وهو ما جت�سَّ

و�سطى كعالمة ��ستهز�ء. 
كل  ماندورال،  يف  �الأعور  �سديقي  �لقر�سان،  هو  �سيده  �أن  حد�ست 
و�أعلن  �نت�ساره،  �سيعلن  �الآن  كحقيقة،  ذلك  ال�ستقبال  مهيئًا  كان  �سيء 

�سمتي. 
وحيٌد، كمِلٍك حما�رٍش، يجل�ص يف مكتٍب يكره �الأج�ساد، �سيق كاأنه 

مم لطرد �الآخرين، �أكد ذلك عتبٌة مرتفعة، ت�سعِّب موقف �لز�ئرين.  �سُ
كرب ليلو، �سار ُبحريًة من �الألو�ن �ملتناق�سة و�ملجروحة، �سعره، مالب�سه، 
كر�سه �لذي يحيل �جل�سد �إىل عالمة ��ستفهام م�سحكة، هيئته �الأخرى يف 

ماندورال كقر�سان كانت �أبهى. 
جل�ست. �أحمل مق�ستي ك�سالح يف معركة ال تخ�سني، لكْن بدونها 

ال معنى حلياتي. 
"�ملاما.. �أو�ست بح�سورك". 

دليلي  كانت  مكانها،  �ملثبت  �خلطاف  �ليمنى،  يده  تاأملت  �سمّت، 
�لوحيد على �أين كنت �سيده، وعلى �نت�سار�تي �له�سة يومًا، �رشقها �الأ�سباح 
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من منزيل، لكن مل ي�رشقوها من ذ�كرتى. 
"هل تظن �أن �لعنكبوت قادر على حمايتك؟". 

كان يرغب فقط يف �أن �أ�سيح بب�رشي عن �إ�سبعه �ملقطوع، فعلت. 
�سيدها  �رشت  �ملرتو..  يف  �ألك�سندر�  تقابل  �أن  �سدفة  تكن  "مل 

�جلديد". 
"حممد �لفار؟.. م�ستورد �لعجائب من �ل�سني!!". 

"�ملاما �ختارت يل �ال�سم و�لهيئة". 
"�أمل تكِفها ماندورال؟". 

�سحك ب�رش��سِة �أحمق، ثم طلب حلبة و�سي�سة، ندمت على �ل�سوؤ�ل، 
ليلو ال يفكر �أبعد من ع�سوه ومعدته. 

"غ��د�ً ت�ستل��م عمل��ك.. جمع �لق�س��ور.. �سلي��زي �سيك��ون موكاًل 
بخ�سيتي��ك و�سيعّلم��ك كل �سيء عن عمل��ك.. نعلم �أن��ك كنا�ص �سييء، 

لكن ال نطلب منك �أن تكن�ص". 
"و�ملقابل؟". 

"�ستعود �إىل ماندورال"
"ال �أريد"

"ال متلك �أن ال تريد"
و�أ�سار يل باأن �أن�رشف. 
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تركها  حتى  خرجت،  �إن  وما  �أمامه،  خ�سيتي  على  �سليزي  �سغط 
و�عتذر. 

�ألك�سندر� �ن�سمت للماما؟ وطلبت مني �أن �فعل؟ ال �أفهم �سيئًا، لكني 
فقدت ما مييزنى عن �لعبد.. �أنتظر �إ�سارة �لغجري.. �سحقًا لبكرة �لغزل.. 
ماندورال..  هههههههههههه...  �ل�سائع...  �أمي  عمر  ههههههههه.. 

لكن من قال �إين �أرغب يف �لعودة؟! 

***

مل تكن خطيئتي �لكربى هي قبول ليلو يف عامل ماندورال، فقط، الأين 
�رتكبت ما هو �أفظع. 

الزلت �أذكر كيف ��ستمات �سليزي الإقناعى بذلك �لولد: 
"ليلو لي�ص �رش�ً خال�سًا، فقط تلقى �إ�سارة خاطئة. 

عندما بلغ �ست �سنو�ت من عمره، وهي �سن كافية ليتعلم �مل�سي و�لنطق 
و�لكذب و�لتبول مبفرده، وحتديد ما يريده من �حلياة، �ساأله �سديق و�لده 
�ل�رشير عن ماذ� يريد �أن ي�سري عندما يكرب، �أجاب بثقة ال تنا�سب �أعو�مه 

�ل�ستة: �سائق ميكروبا�ص". 
باأن  يعباأ ب�سخرية �الآخرين، مل ي�سمح ل�سيء  ليلو ذلك فعاًل، مل  "متنى 
�أوهامنا،  تقتلع  �أن  يف  �حلياة  �سهوة  حتطمها  �أن  قبل  تلك،  رغبته  يعيق 

لتحتفظ هي على �الأقل بعقلها". 
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للمرة  ميكروبا�سًا  قاد  عندما  مرتني،  �سوى  حياته  يف  ي�رشخ  "مل 
�الأوىل يف حياته، و�ملرة �لثانية عندما �سمع فيها هاج�سًا لعوبًا ركب عقله 
يا ليلو، مل  �أنت مل تن�ست جيد�ً  كربغوث و�متلك روحه ك�سو�سة تنخر: 

ُتخلق لت�سري �سائق ميكروبا�ص". 
جُتِد  مل  �لتي  �حليلة  وهي  �ل�سيطان،  فعل  من  باهلل  و��ستعاذ  "ب�سمل 
نفعًا، ��ستمر يف حيلته �ليائ�سة، حتى ت�رشب �ل�سك: رمبا كان ند�ء من �هلل 
ذ�ته، مل ولن يت�سنَّى له �لوقت �لكايف للتاأكد، �إن كان �لند�ء من �هلل �أم من 

�ل�سيطان، خا�سة �أن �لند�ء مل يقرتح عليه �ختيار�ً بدياًل". 
�إ�سار�ته  من  نحميه  �أن  علينا  �ست�رشعه،  هو�ج�سه  نتدخل،  �أن  "علينا 

�ملخلوطة، ماندورال مكاُن �أمثاله، �لتائهني و�حلمقى".
لكن  هادئًا،  �خلارج  من  يبدو  كان  موؤ�سفة،  مرحلة  بلغت  "هو�ج�سه 
من د�خله كان يحتقر �سائقي �مليكروبا�ص، وحّملهم م�سوؤولية هو�ج�سه، 

فبف�سلهم، �سارت مهنَة من ال مهنة له". 
�إنها  �أي�سًا:  �حلياة  بل على  فقط،  �ملهنة  �أنهم دخالء على  يرى  يكن  مل 
�ملجرم  ومهنة  دخله،  اليكفيه  �لذي  �ملوظف  مهنة  له،  مهنة  ال  من  مهنة 
�لتائب، و�لعاطل �لذي �نقطعت به �أ�سباب �لرزق، �لعائد من دول �لنفط، 
حمبًا  جائعًا،  �سليطًا،  خ�سنًا،  ت�سري  �أن  تعلمٍك  مهنة  �ملو�هب،  وفاقدي 
لل�سيطرة، �أر�أيت يف حياتك �أحد�ً -يقول ليلو- يحب �سائق ميكروبا�ص؟ 
ومن  منه  لي�سخرو�  ليدينوه،  �ل�سرب،  بفارغ  خطاأه  ينتظرون  �لركاب  �إن 
ينتهزون  �لتي  �لطريقة  بنف�ص  بنزولهم،  �لتي �ستنتهي  �ملوؤقتة  �لز�ئفة  �سلطته 
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بها �لفر�سة لتملُّقه، ثم يقذفونه من نو�فذ �لذ�كرة عند �أول حمطة، �للحظة 
�لتي يرفع فيها قدمه عنهم. 

كان ليلو يرى �أن على �ملهنة �أن تتخل�ص من هوؤالء، �أن ال تقبل �سوى 
رخ�سة من كانت تلك مهنتهم �الأوىل وع�سقهم �الأزيل، �أن تكون ند�ءهم 
�خلا�ص. هكذ� ��ستعد ليلو ملو�جهة م�سريه كمجنون ومرتاب ووحيد يف 

مو�جهة �لعامل. 
"هادىء ووديع، الإخفاء ذلك �الإميان �لكبري بالدم، و�أن �حلل هو ذبح 

كل �سائقي �مليكروبا�ص". 
ن�ساء  على  وي�رشتن  �خلمر،  يربح  ال  ك�سائع  للحياة،  ��ستعد  "هكذ� 

وهميات، وي�رشب �سائقي �مليكروبا�ص يف خياله". 
ف�سد..  عامله  �لعامل..  من  �الآخر  �لر�سيف  �إىل  به  نعرب  �أن  "علينا 

وماندورال حتتاج �إىل من يقاتل معنا �سد �ملاما". 
�إىل  حتتاج  ماندورال ال  وقتها..  �الأ�رش�ر  موال حافظ  �سديقي  �عرت�ص 

خمابيل جدد، �ملخابيل ي�سكبون �لزيت يف �أوقات �حلروب. 
�رش  لقبول  دفعتنى  ما  هي  ماندورال  وبني  بيني  �ملتوترة  �لعالقة  كانت 
بحجم ليلو يف عاملنا.. �لغرور و�ل�سلف وال �سيء �سو�ه.. هو ما يجر �لب�رش 

�إىل تدمري ما بنوه.. كان موال حمقًا. 
�ملرة �الأوىل �لتي جتلى فيها �سليزي لليلو، كانت �أثناء م�ساهدة ليلو لفيلم 
�لقر��سنة. لي�ص فيلم قر��سنة �لكاريبي، ولكن فيلم �سك�ص ��سمه �لقر��سنة، 
�ساعات،  طيلة ثالث  وي�رشتن  ي�رشتن  ليلو  ديب، ظل  فيلم جوين  يحاكي 
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كاأنها �ملرة �الأوىل �لتي يعرف �أنه �متلك ع�سو�ً ي�ستطيع �النت�ساب، حتى 
�أفاق،  �مل�ست�سفى، عندما  �إىل  �أ�سدقاوؤه  به  و�أغ�سي عليه، ذهب  دمًا  نزف 
م�سهد و�حد،  �سوى  �أمامه  ي�سطع  ذ�كرته، مل  من  �ساعات  �لثالث  �أ�سقط 
�مل�سهد �الأكرث رقة ورمان�سية يف فيلم به �لكثري من �مل�ساهد �خل�سنة و�ملقرفة 
لها  عارية  جميلة  بي�ساء  المر�أة  �مل�سهد  كان  �أحيانًا،  و�ملعجزة  و�لغر�ئبية 
ليلو ذلك  ر  تذكَّ فمه،  بو�سع حلمتها يف  نائمًا  توقظ رجاًل  رقيقة  مالمح 
فقط،  �ساعتها  فمه،  يف  حلمتها  بو�سع  توقظه  كتلك  �مر�أة  متنى  �مل�سهد، 
�مليكروبا�سات،  �سائقي  على  حقده  �سين�سى  كامل،  �إن�ساٌن  �أنه  �سي�سعر 
حينها فقط ظهر �سليزي له للمرة �الأوىل كوم�سة قائاًل له: باإمكاين حتقيق 

ما �أردت. 
ثم �ختفى ليفاجاأ بحلمة �ملمر�سة �لعارية يف فمه، ��ستيقظ على حلمتها، 
ليجد �إ�ساءة �لغرفة �سارت حمر�ء خافتة، وحو�ئط غرفة �مل�ست�سفى تتحول 
�إىل ر�سومات الأو�ساع جن�سية وقطيع متحرك من �الأثد�ء و�حللمات، بينما 
مالب�سه حتولت �إىل مالب�ص قر�سان، خلعْتها �ملمر�سة ب�سهولة وهي تقبله 
تلتهمه  �لقر��سنة، كانت  فيلم  بع�سق حقيقي غري م�سنوع كالذي ر�آه يف 
ك�سيكوالتة، بينما هو يعزف بقو�سه يف فرجها وهي تقول له: مل ي�سبعني 
�أحد مثلك.. �أنت �أف�سل من �أن تكون �سائق ميكروبا�ص.. ع�سوك يخربين 

�أن �سيئًا �آخر كان ند�ءك �حلقيقي �لذي مل ت�سمعه. 
�أ�سكرك.  �أذنه:  يف  جميلته  هم�ست  �لثالثة،  للمرة  منها  �نتهى  عندما 
فارجتف من �للذة، لذة �أعظم من �ملر�ت �لثالثة �ل�سابقة، لذة �الإ�سباع �لتام 

ال �لر�سى. 
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�الأ�ساليب  بع�ص  ��ستعمال  متنعنا من  ند�وتها مل  �الأيام على  �أن  �أعرتف 
�مللتوية. 

خرج ليلو من �مل�ست�سفى بعد ذلك، ثم ن�سي �أمر �سليزي و�أمر �ملمر�سة 
�لعارية، ظنهما حلمًا، لكن �أثناء قيادته ميكروبا�سه، وبعد جمع �الأجرة، 
الحظ �أن هناك �أجرة �سخ�ص ناق�سة، �أوقف �مليكروبا�ص و�أق�سم ثالثة �أميان 
غليظة �أنه لن يتحرك من مكانه قبل �أن مي�سك بيديه �أجرة �ل�سخ�ص �لناق�ص، 
جنيهًا  �أن  �كت�سف  للتحرك،  �لزبائن  من  عديدة  ومتلقات  جمادالت  وبعد 
ف�سة قد وقع من يديه �أثناء ت�سلم �الأجرة يف �لدو��سة. �عتذر ليلو للزبائن، 
لكنهم �نقلبو� كلهم �سده بعد �أن �أيقنو� �سعف موقفه، فنال و�باًل �سخمًا 
مثل  الأنه ت�رشف يف حلظة غ�سب  يبكي يف �سمت،  �ل�سخرية، كان  من 
تنك�سف  تلك  �لتوت  يحتقرهم، كادت ورقة  �لذين  �مليكروبا�ص  �سائقي 
�مليكروبا�ص،  د�خل  جميلة  ر�ئحة  لتفوح  كوم�سة.  �سليزي  ظهور  لوال 
�مليكروبا�ص يف  علق  منه، وعندما  �ل�سخرية  �أمر  ين�سون  �لركاب  جعلت 
�لزحام، وجد ليلو فر��ستني تر�سمان كوبري بنف�سجيَّ �للون ميتد من عند 
�لركاب،  من  حاد  ت�سفيق  و�سط  �لزحام  ليعرب  فوقه  ف�سعد  ميكروبا�سه، 
مل  �أ�سيل  ميكروبا�ص  ب�سائق  يليق  كما  وعاملوه  بل  له،  �عتذرو�  �لذين 

يحرتف �ملهنة الأنه مل يجد غريها، بل الأنها ند�وؤه �خلا�ص. 
عندما عاد ليلو �إىل بيته وجد �سيلزي يف �نتظاره. 

�خلاطئة.  �الإ�سارة  عن  الأعو�سك  ليلو،  يا  �إليك  �أر�سلته  من  �أنا  كنت 
�ستنقذ مع �سيلزي �لر�سيف �الآخر من �لعامل، من هجوم �ملاما. 

بد� �سليزي لليلو غري مقنع على �الإطالق يف جتليه �ملف�سل، جو: �سبي 
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يف �ل�سابعة من عمره، له ب�رشة بي�ساء كحليب مل مي�ص، وعني ز�ئغة كاأنها 
تبحث عن �سيء تائه، كان يرتدي قبعة من ق�ص ال تد�ري �سعره �الأكرت 
ثقاب،  عود  ي�سع  كان  �سفتيه  وبني  ككر�ت،  �مللفوف  و�الأ�سقر  �لكبري 
تلك  يف  �سليزي  ل  َف�سَ تفاحات،  ثالث  وتلقف  قذف  مبحاولة  ويت�سلى 

�للعبة جعل ليلو ي�سحك �ساخر�ً. 
قال له �سليزي خجاًل: �ساأجيد تلك �للعبة يومًا، �أنا �ساحر جيد، تعلمت 

حياًل عديدة، لكن الز�لت لعبة قذف �لتفاحات �سعبة بع�ص �ل�سيء. 
�أربع  بهجة  لها  كاأنثى  �سحرية،  مدينة  بب�ساطة:  �الأمر  �سليزي  له  �رشح 

ف�سول ��سمها ماندورال. 
مدينة ن�سجت من خيوط رديئة، يف �لر�سيف �الآخر من �لعامل، ال �سبيه 
لها، �أجمل �ملدن على �الإطالق، رغم رد�ءة �خليوط �إال �أنها جيدة �لن�سج. 
�أنت قبطان،  ليلو.  يا  هناك ند�وؤك �حلقيقي، ل�ست �سائق ميكروبا�ص 

تقود �سحابة، وياأمتر بَّحارُتها باأمرك. 

مرة  ف�سل  لكنه  ليلقفهن،  تفاحات  ثالث  يقذف  �أن  �سليزي  حاول 
�أخرى، ثم قال: ال �أمل يف ذلك �لعامل، ال �أمل �سوى يف �لر�سيف �الآخر 
منه، �إنها مدينتنا: مدينة �لغرباء و�ل�سحاذين و�ملجاذيب و�لع�ساق و�حلمقى 
و�لبنات �ملجروحات و�لتافهات، وكل من �ختلط عليهم �لند�ء و��ست�سلمو� 

للخيوط �لرديئة. 
�أن  ت�سطر  لن  هناك  �الأمر:  ح�سم  �سليزي  لكن  يو�فق..  �أال  ليلو  كاد 

ت�رشتن. 
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كنت �أعلم �أنك �ستو�فق يا ليلو، �أنا �لرو�ي، مل تكن �أنت �الأول �لذي 
وقع يف غو�ية ماندورال، �جلميع وقع، و�أنت ل�ست �الأول، �أنت �آخر من 
�خرتته ملدينتي و�آخر من �أر�سلت �إليه ر�سويل �سليزي، هناك جمعُت �أحبتي 
و�أعد�ئي وذكرياتي ومن فقدتهم ومن �ساأفقدهم. هناك جميعهم، ن�سجت 

من خيوطهم �لرديئة عاملًا. 
�إىل  �ستدخل  �أنت  �سليزي:  قال  �لبد�ية،  من  و��سحة  �لقاعدة  "لكن 
وهم كبري، الحجة لك �إذن لتنعتني باملخادع و�لغ�سا�ص، �أنا و��سح معك 

منذ �لبد�ية، الوجود ملاندورال، �إنها خيال. 
ْت من وهم، ال تثق يف �لكلمات، وال  لكن حتى يف تلك �ملدينة �لتي ُقدَّ

يف من يجيد ��ستخد�مها، فهم حم�ص �سفلة." 
ثم ختم �سليزي خطبته بعبارتي �ملف�سلة، �لتي فهمها ليلو الحقًا: 

�أن بد�خلنا �سكار،  "ليون كينج" �إال  �أن نكون �سيمبا يف فيلم  "نف�سل 
�لعم �ملخيف، �ملخادع، �لقا�سي، �لذي ال يهتم كثري�ً مب�سريك قدر �هتمامه 

با�ستكمال �للعبة. 
ال تاأمن للكلمات." 

متاهة  �أ�رش�ر  ليلو.. عرف  �أغوت  �سيء،  كل  قلبْت  �ملاما  �سيطرة  لكن 
�سليزي، �ختطفه وعاد ليقطف عاملي، ليحيله �إىل متاهات، ت�سيع �ألك�سندر� 

وتقتل �أمي بح�رشتها على عمرها �ل�سائع. 

***
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�حلياة معقدة، �لكل يعلم هذ�، حتى �أن ذلك �لتو�سيف، �أ�سبح �كلي�سيه 
�سخيفًا، كنت �أظن �أين �عمل ل�سالح �ملاما، حتى ياأتيني �لعون من �ملخابر�ت 

�الأمريكية. 
ح�سل �الأ�سباح على غرفتي �ل�سيقة، وحولوها �إىل م�سنع �أزرق لت�سنيع 
�أن  �أحد  �لق�سور و�لذكريات، ومنحوين فيال �سغرية، لن يظن  �أحذية من 

قاطنها جمرد كنا�ص. 
��سطحبت �لعنكبوت، �لذي �سلم �أ�رش�ه من �الأ�سباح. 

قطعُت �أذن عبد �جلبار، و�ساجعت زوجته ريهام، �لتي حلت �ألك�سندر� 
بج�سدها، مل �أكن �أعلم �أين �أ�سدي خدمة للمريخيني. 

�لذي  مان  �ل�سوبر  م�سنع  يف  ف�سلي  يل  �رشح  جاءين،  تري�،  ر�سولهم 
يتحمل،  لن  �لب�رشي  باأن �جل�سد  �ملتاأخر  و�إدر�كهم  للب�رش،  �ل�سالم  �سيمنح 
�أن يكون �لنموذج، هو  فا�ستبدلوه باالإن�سان �لنموذج، كان من �ملفرت�ص 
عم عبد �جلبار، لكنه قد هرم، فجاء عبد �جلبار كهدية، ب�رشٌ على هيئة رجل 

ر�ٍق، يت�سابهون ويحكمون �لب�رشية. 
�ملاما كجا�سو�ص، حتى  �أظل يف خدمة  �أن  �ملطلوب مني كان ب�سيطًا: 
عبد  من  و�الآالف  �لطائرة  �الأطباق  من  بجي�ص  ماندروال  على  ي�ستولو� 

�جلبار. 
بني  �ستكون  �لقادمة  �حلرب  �الأمريكية:  للمخابر�ت  �إ�سارة  �أر�سلُت 

�الأ�سباح و�ملريخيني.. �أنقذو� �الأر�ص. 
�نتظرت �ل��رد طوياًل وطوياًل ج��د�ً، وعندما جاء، وكان��ت �ملتاهة قد 
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تعق��دت �أكرث و�أكرث، مل يزد عن تلك �لكلم��ات �لغبية: �تبع بكرة �لغزل.. 
و�نتظر �الإ�سارة. 

***
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الإله املغلوب
�نتقال عائلة عبد �جلبار �إىل قلعة �لبا�سا، حدث جلل بال �سك يف تاريخ 
�الأر�ص �لتي تنتظر �حلرب �لكونية �لكربى، �لتي يروج �أن�سارها �أنها حتمل 

�ل�سالم ملقلب �لقمامة �لذي حتمل كثري�ً. 

فقد�  ما  �رشعان  لكنهما  �لبد�ية،  يف  �نبهر�  و�ل�ساهر(  )�لتامر  �لولد�ن 
�الهتمام، وعاد� ملمار�سة حياتهما كما عرفاها يف غرفتيهما �ل�سيقتني، تامر 

غارق مع �أفالم �لليزبيان، و�ساهر يحلم بالهروب من كل هذ� �جلنون. 

لكن �الأمور لن تعود �إىل طبيعتها �أبد�ً. 

تري� �أقنع عبد �جلبار ب�رشورة �إخ�ساعهما للتعميد -قطع �الأذن �ليمنى-، 
و�فق عبد �جلبار مِرغمًا، لي�ص خوفًا عليهما، بقدر ��ستهانته بهما. يعاملهما 
باأنه  منا  �لو�حد  تقنع  �لتي  �حلياة،  عن  �سيئًا  يعرفا  مل  خمنثني  معاملة  �أحيانًا 
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�متلكها، ثم.. هوووووب.. تركبه، يكره ال مباالتهما باالأفخاخ �ملن�سوبة 
يف �لطريق. 

اًل �الآذ�ن باأخرى بال�ستيكية، �آذ�ٌن حُمكمة، حتى  عّمدهما تري� نيامًا، مبدِّ
�أنهما مل يلحظا �أي تبديل. 

��ستعادت  كاملجذوبة.  باالأكورديون،  �سيء  كل  عن  �ن�سغلت  ريهام، 
�لبا�سورد، وعرفت �لطريق مر�ت �أخرى �إىل ماندورال. 

عمه  لرتكة  وال  تري�،  مل�رشوع  حقيقيًا  حما�سًا  ُيبِد  مل  �جلبار،  عبد 
�ل�سخمة، همه كان مو��سلة تفجري �ملتاهة �ملعدة �سلفًا، �سارة ثم �ل�ساعر 
�لر�مي، ثم �جلار �لذي عرف �أنه تري�، �أجل، قتل �الأخري لوقوعه يف نهاية 
�ملتاهة، يعرف �أن خال�سه �لنهائي، �سيكون بالق�ساء على �ملريخي �لذي 
لي�ست يف  �لقوة،  �أن ح�سابات  كما  �ل�سام،  عينه يف حّم�ص  قرُة  ُجعلت 
�الآالف  ع�رش�ت  �سينتج  �لذي  �مل�سنع  عن  �سيئًا  يعرف  وال  �الآن،  �ساحله 

من �لعبد جبار. 

بو�سفه  م�سنعه  عمال  على  تري�  عّرفه  �لعمل،  لبدء  �الأول  �ليوم  يف 
�ملالك �جلديد، عدد كبري منهم كانو� من بائعي حّم�ص �ل�سام، �لذين �حتل 

�ملريخيون مكانهم ملر�قبة �الأر�ص. 

وهي  �ل�سيد،  جمموعات  �الأوىل  على  �أطلق  جمموعات،  �إىل  ُق�سمو� 
�ملكلفة بتتبُّع �ملكتئبني و�ملقبلني على �النتحار و�ملجاذيب، وجلبهم �أحياء 
تعمل  فيما  �الأخماخ،  وف�سل  للذبح  كانت  �لثانية،  �ملجموعة  �مل�سنع.  �إىل 
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�ملجموعة �لثالثة على تقطري �ملعرفة �لتي دفعت تلك �الأخماخ لالعرت��ص على 
�لعر�ص، ي�سيطر على �لعمال عدٌد كبري من �لعلماء من خمتلف �جلن�سيات، 

بل �إن بع�سهم من كو�كب �أخرى. 

هتف  ملكًا،  قريب  عما  �سي�سري  �لذي  �جلديد  للمالك  جميعًا  �نحنو� 
�أحدهم بحياته، فيما هتف �آخر "مبائه �ملقد�ص". 

من  �أ�سا�سي  �أ�سبوع، كجزء  كل  منيه  من  دفقة  مينح  �أن  عليه  �أن  عرف 
عملية �لت�سنيع للنيو عبد �جلبار، مل يكن يعلم �أبد�ً �أن ملائه كل تلك �لقد��سة، 
هو  �ل�سيء،  بع�ص  وثنية  له  بدت  �سلو�ت،  يتلون  �لعمال  ر�أى  عندما  �إال 
نف�سه كان عليه �أن ي�رشب ع�رشة �أمامهم، بينما هم ي�سفقون بحما�ص، يف 

�نتظار �ملعجزة. 

�أنه مل يكن يفكر �سوى  �إال  باآخر،  �أو  �أعجبته ب�سكل  �أن �الأجو�ء  رغم 
ب�سارة، �لنقطة �لثانية يف ماأ�ساأته. 

�أين هي �الآن؟ فكر. 

لعلها هرمت، تزوجت �ل�ساعر �لر�مي و�أجنبت منه �سحايل، تتلون مع 
�لعامل، هل �أبناوؤها يعقدون �ملتاهة؟ هل عليه قتلهم. 

بد�أ يف �كت�ساف �لقلعة، مل تكن جمرد قلعة. كانت قرية �سغرية، معدة 
لت�سبح عا�سمة �لعامل. 

حتمل  �لتي  و�مل�سوهة،  �ملحنطة  �جلثث  �آالف  به  و��سعًا،  خمترب�ً  �ساهد 
�جلثث  تلك  بدفن  �لعمال  �أمر  ياأمر.  �أن  �خلروبي، جرب  عمه  من  لط�سة 
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ب�سمته  حتمل  �أن  يجب  جثث  على  �لتجارب  من  للمزيد  �ملكان  لتهيئة 
يكن  فاملخترب مل  �لعبث.  بالتوقف عن هذ�  �جلبار  عبد  �أمر  تري�  لكن  هو، 
على  للح�سول  �لب�رشية  دفعته  �لذي  بالقربان  �جلميع  يذكر  متحف  �سوى 

�ملخل�ص. 

منيه.  يف  �أهميته  يحكم،  وال  ميلك  هو  �لر�سالة،  �جلبار  عبد  فهم 
ق�سيبه �لذي بلغ �لذروة و�لن�سج بو�سوله �إىل �سن �الأربعني، لي�ص �إال ثور 

�ملزرعة. 

لكنه بد�أ يكت�سف مز�يا �أخرى يف و�سعه هذ�، مز�يا حتتاج �إىل �لتمر�ص 
على  كقدرته  تري�،  عن  �إخفائها  �إىل  غريزيًا  عمد  �أمور  وهي  و�لتدريب، 
�لعبيد  �أن  قر�أ مرة  �لقتال.  لفنوٍن من  �لطري�ن الرتفاعات ق�سرية، وتعلُِّمه 

�الأفارقة كانو� يخفون �إجادتها عن �سادتهم �لبي�ص حتت �ستار �لرق�ص. 

كما �كت�سف قدرته على �النتقال من مكان �إىل مكان قريب �آنيًا. 

لكن كلها قدر�ت حمدودة، عرف �أن با�ستطاعته تطويرها. "�سوبر مان 
حقيقي" قال لنف�سه، لكن ينق�سه �مِلر�ن. 

للو�سول  �لعامل،  عن  نظرياته  فيها  يدون  �لتي  نوتات  �لبلوك  تذكر 
�ملزيد  �ملتاهة، عاود مر�جعتها، وتدوين  ينقذه من  �لذي  �الأق�سى،  للمبد�أ 
من �ملالحظات، كتب تلك �لعبارة "خال�سي �ل�سخ�سي، �أهم من خال�ص 
�لعامل، على �لعامل �أن يكت�سف طريقه بنف�سه، �أما �أعمارنا فاأقل من �أن متنح 

�لفر�سة نف�سها مرتني". 
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ت، ثم  ت، �أعاد كتابتها ثانية، لكنها �حمَّ مبجرد �أن كتب تلك �جلملة، �حمَّ
تبقت تلك �لعبارة "�نتظر �الإله �ملغلوب". 

ورقم  حرف  كل  ى  �حمَّ كلها،  نوتات  �لبلوك  يف  قلب  �لعبارة،  تاأمل 
ونتيجة، مل تتبق �سوى تلك �لعبارة "�نتظر �الإله �ملغلوب". 

و�جلمل  �حل�سابات  من  �سنو�ت  كتبها،  �لتي  �ل�سفحات  مئات  قلب 
�النتظار  فعل  �سوى  يتبق  ومل  �حمت  كلها  �ملع�سور،  �حلكمة  وثمر  �لبليغة 

من �آمر مغلوب. 

�لعبارة  �ختفت  �ل�سائع،  عمره  �سقا  يف  �مللتاع  تاأمله  من  دقائق  بعد 
�ليتيمة �أي�سًا، وظهر رجل ي�سبه باباي، يقود قاربًا �سغري�ً و�سط عو��سف، 

ويحاول �لت�سبث بياأ�ص، �سورة متحركة، عليها �سعار "اليف �سرتمي". 

وجد يف �أ�سفل �ل�سفحة، عالمًة متكنه من تقريب �ل�سورة، زوم على 
�لوجه. مل يره من قبل، لكنه بد� �سابًا جمهد�ً ميلك كربياء مك�سور�ً، مل ي�سبه 
�ل�سخمة،  �لريا�سية  و�لذر�ع  �لبحار،  ومالب�ص  �لبايب  يف  �سوى  باباي، 

بعالمة �لهلب. 

فاجاأه باباي �لذي لي�ص باباي، باأنه ينظر يف عينيه مبا�رشة، مل تكن نظرة 
تفح�ص، ذلك �ل�سخ�ص يعرفه، بل كاأن رحلته �لطويلة �ملنهكة يف عر�ص 

�لبحر تلك، �نتهت بروؤيته لعبد �جلبار. 

ال يبدو كاإله مغلوب، فكر عبد �جلبار، بل جمرد تائه كبري، �أبعَد �ل�سورَة 
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�أبد�ً،  �أن �لقارب يدور يف د�ئرة، وال يتحرك لالأمام  مرة �أخرى، فالحظ 
�أكرث، لكن ذر�عًا طويلة �سحبته و�ختطفته للد�خل، كانت  و�سع �مل�ساحة 
ذر�ع �أخطبوط، �ألقت به على قارب �لبحار �لتائه، �لذي ربت على كتفه 

و�ساح مبرح: مرحبًا بك يف قارب �الإله �ملغلوب. 

عاملك  ى  �حمَّ حيث  �ملغلوب:  �الإله  قال  �جلبار..  عبد  �ساأل  �أنا؟..  �أين 
�نت�ساري...  وبد�أ  �سجني  ى  �حمَّ حيث  جديدة...  د�ئرة  وبد�أت  �لقدمي، 
ثم فكر يف عبارته باإعجاب: ذكرين �أن نفتتح كتابنا �ملقد�ص بتلك �لعبارة 

كاآية، �ستكون ملَهمًا و�أنت تبعثها للموؤمنني كر�سول. 

غ�سٌب �عتمل للمرة �الأوىل منذ وقت طويل يف نف�ص عبد �جلبار، كان 
قد رو�ص نف�سه على �أن يتقبل �الأمور وي�ساير �لعامل، لكن هذ� "�الأحمق" 
�مل�سجون يف متاهة �أفكاره، هل هو �الإجابة �لتي �ستنقذه من متاهته �خلا�سة؟ 

هل �خلال�ص يف بحار مهزوم؟ 

�سعر �لبحار بح�رشة ر�سوله وغ�سبه، فبد�أ يف �ل�رشح: 

يف �لو�قع ل�سُت بحار�ً، لكني حبي�ص تلك �لهيئة، حتى �أ�ستعيد قو�ي، 
و�أخو�ص حربي. 

ب�سخرية، رد عبد �جلبار: قطعًا ل�ست بحار�ً، �أنت من كوكب �مل�سرتي، 
جئَت لت�سيطر على �الأر�ص، �آ�سف، لتمنحها �خلال�ص. 

قال �لبحار: يا ليت.. �أنا حتى ل�ست �سخ�سًا.. �أنا �إله، قتلني جوجل، 
و�تخذ مقعده فوق �لعر�ص. 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



135

�الإله �ملغلوب

�أنا ياهو، رب �الأرباب.. �سيد حمركات �لبحث وملك �مللوك.. غدر 
بي وُحب�ست يف �ملتاهة.. ل�سالح ذلك �لتافه. 

مل ي�ستطع حتى �أن يحفظ عر�سه، بل �سار عبد�ً، ت�ستغله روٌح مبهمة 
ُتدعى �ملاما. 

كان كل �سيء يف يدي، �نت�رشت على �آلهة �ل�سغار يف و�دى �ل�سليكون، 
حيث عباقرة �لفر�غ �ل�سيربي، مل تكن هناك خطوة �أخرى متوقعة �سوى 

�لقفز و�متالك �لعامل. 

ويف يوم تعميدي من �الآلهة �ملهزومني، قفز ذلك �لربغوث ليطلبني يف 
مبارزة، والأنه مل يكن �سوى برغوث و�فقت، لكنه كان طور بحثًا معقد�ً، 
�أ�سماه �لبيج ر�نك، �رشعني، وقفز نحو �لعر�ص، وقفز بي يف �ملتاهة، قارب 
فوق �لبحر، كان ميلك خططه �أي�سًا الحتالل �لعامل برفق، قبل �أن ت�ستعبده 
�ملاما وحتوله �إىل �إله �سابق مثلي، �سلبْت عقله قبل روحه، ف�سار جمرد مهرج، 

يت�سلى به �لف�سلة و�لعبيد يف ماندورال، كمجذوب يظن نف�سه مار�سااًل. 

�أتباعه  الز�ل  فكرة،  فيحمل  عماًل  يجد  ال  فا�سل  �أي  كعادة  لكن 
و�دي  يف  هزميتي  بعد  �كت�سبها  �لتي  �ألوهيته  عرف  من  ومنهم  باملاليني، 

يدت له �لكني�سة وتليت له �ل�سلو�ت.  �ل�سليكون، ف�سُ

متاهتك تد�خلت مع متاهتي، ال خال�ص لكلينا، �إال باحتادنا �سويًا، �أن 
�أن  وما  �إنقاذه.  وعليك  يحت�رش  �لعامل  ر�سويل،  لت�سري  روحي،  من  �أهبك 
ي�ستتب �الأمر، تخل�ص من �ملريخّي، و�نقل �إميانك بي �إىل �لنيو عبد �جلبار، 
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ِدك وقاطع �أذنك،  و�قتحم ماندورال مدينة �ملاما، وقاتل بجو�ر جو، معمِّ
�ملخل�ص، و�هب �حلياة لكل هذ� �جلنون. 

يخيني و�ملاما �لتي ت�ستعد  �ساأمنحك �ملعرفة، معرفة جتعلك �أقوى من �ملرِّ
للق�ساء عليك، معرفًة حتمي موؤخرتك. ال يرغب �ملريخيون يف جناتنا، ال 

يريدون �أكرث من موؤخر�تنا. 

�ساأل عبد �جلبار: ومل ترغب تلك �ملاما يف �لق�ساء علي؟. 

قال ياهو �لبحار: الأن �سم�ص هالكها قد �سطعت، يوم ُقطعت �أذنك. 

هل  �لعبارة،  تلك  يف  ر�أيك  ما  ياهو:  �ساح  �جلبار،  عبد  يرد  �أن  قبل 
ن�سمها �إىل �لكتاب �ملقد�ص؟. 

كان  لو  حتى  كاإله،  و�سعه  تذكر  لكنه  ي�سفعه،  �أن  كاد  �جلبار  عبد 
مهزومًا، وينتظر �لفرج على يد ف�سل مثله، ف�سغط على نف�سه، كي تخرج 

�جلملة هكذ�: ال �أو�فق على عر�سك.. �أنت جمرد فا�سل كبري. 

- و�أنت جمرد عبد كبري.. �سلم موؤخرته ل�سيده. 

- وما �لذي يدفعنى الأن �أ�سلمها ل�سيد �سو�ه؟.. ثم �إن لدي خططي. 

- لن ت�ستطيع قتله وحدك.. قدر�تك حتتاج �إىل �ملعرفة. 

حتى  ت�ستطيع  ال  �إنك  �إله.  �أنه  عي  يدَّ جديد  �سيد  �إىل  �أحتاج  ال  �أنا   -
تاأليف كتاب مقد�ص. 
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َدْقت، لي�ص باإمكاين تاأليفه.. لكْن باإمكاين �رشقُته.. و�أنت �ستاأتي  - �سَ
به �إيّل. 

- �أنت مل تفهمني بعد.. تري� دفع يل ثروة مقدرة باملليار�ت، و�سيمنحني 
كما  جيد  ب�سكل  م�سعرة  موؤخرتي  �سورتي..  من  جي�ص  على  �ل�سيطرة 

ترى. 

- ومتاهتك؟... 

- �ساأجد �سارة و�ل�ساعر �لر�مي وينتهى �الأمر. 

بعد  �أمل  لديَّ  كان  لقد  متاهتي؟  مع  تد�خلت  متاهتك  �إن  �أقل  �أمل   -
هزميتي، والز�ل لدي كاأي فا�سل يحمل فكرة، بع�ص �الأتباع. 

- قدم عر�سك. 

- ر�أ�ص �سارة وموؤخرة �ل�ساعر �لر�مى. 

- �أين هما؟ 

- يف متاهتهما، تزوجا.. بعدما �أمتا �ل�سفقة مع عمك بدفعك للجنون.. 
هي فقدت �ل�سحر وهو فقد �ل�سعر. مل يجد� ب�ساعة �سو�ي، �لرتويج يل. 

�أر�سل  كنت  �لن�سب،  �حرت�ف  قرر�  قد  كانا  بال�سدفة،  ذلك  حدث 
�أُخفيها حتت عنو�ن على غر�ر "هل ترغب  من �آن الآخر ر�سائل ��ستغاثة، 
يف تكبري ع�سوك؟، "تهانينا لقد فزت باجلائزة �لكربى"... �أ�سياء كتلك، 
ون معاملة �ل�سبام، لكن �ل�ساعر �لر�مي وزوجته �لتقطاها  يعاملها �مل�ستِخفَّ
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و�كت�ساب  �ملتاهة  من  للنجاة  �لذهبية  فر�ستهما  كنت  مر��سلتي،  يف  وبد�آ 
بع�ص �الحرت�م. 

بد�أ يف �لدعوة الإنقاذ �الإله �ملغلوب، مل تنجح يف �لبد�ية، لكنهما مع 
�لوقت جنحا يف ك�رش حاجز �ملئة تابع، قبل �أن يقرر� حتويلها �إىل ديانة �رشية، 
�أعد� لها �لطقو�ص بناء على وحي مني، لكنهما بالغا يف تقديره، �ألفا كتابًا 
�جتذبت  ثم  بال�رشورة،  تقدي�سهما  ين�ص على  �ألَّفه،  من  �أين  �دعيا  مقد�سًا 
�إثر ذلك ماليني  �أجز�ء خمتلفة من �لعامل، جمعا على  دعوتهم �الآالف من 
�لدوالر�ت من �أجل �إنقاذ �لرب �ملغلوب، ثم عقد� موؤمتر�ً �رشيًا يف جزيرة 

نائية: ح�رشها موؤمنون بي من �أركان �لعامل �الأربعة. 

يدها  مندوبًا،  �أر�سلْت  مباندورال،  قلعتها  يف  �ملاما  �إىل  و�سل  �خلرب 
�لي�رشى، الأنه ال ميلك خطافًا بداًل من �ليد �ليمنى. يدعى �لقر�سان. 

كانت تو�جه خطر�ً يف ماندورال، حيث يقطن جوجل، كانت �سلبته 
روحه وعقله، لكنها مل ت�سلبه فكرته، فاجلماعة �لتي تنتظر جو ليحررها 
من بط�ص �ملاما، وجدت يف جوجل رمز� حلريتها �مل�سلوبة، فمنحوه رتبة 
�إله من جديد، رغم �أنه لي�ص �أكرث من معتوه، و��ستطاعو� حتريره من �سيطرة 

�ملاما. مل ينجح �سوى يف �أن يظل رمز�ً، مل مينحهم �سوى �الأمل. 

لذ� كان من م�سلحة �ملاما، �أن يرتفع جنمي من جديد، الأو�جه �خلطر 
�لذي مثله جوجل رغمًا عنه. 

يبيعا  �أن  و��سحًا،  �لر�مي،  وزوجها  �سارة  على  �لقر�سان  عر�ص  كان 
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للماما كل حقوق رعاية �الإله �ملغلوب، �أن �أ�سري عبد�ً، باعوين بالرت�ب. 

قال عبد �جلبار: �لعر�ص لي�ص كافيًا. 

رد ياهو: �ستحرر موؤخرتك. 

ثم بد�أت �الأمو�ج يف �لعلو، طردت عبد �جلبار مرة �أخرى من مركب 
�الإله �ملغلوب، وبينما �سورته ت�سيع يف دو�مة، كان ي�رشخ يف عبد �جلبار: 
�لعرو�ص ال تتكرر مرتني، �أِنقذ �لعامل، �إ�سارتنا �سخرة تغلق عني �ل�سم�ص. 

�ختفى �لبحار، وعاد عبد �جلبار �إىل غرفته. 

�لب�ساطة،  بتلك  لي�ست  �أن �الأمور  حت�س�ص حريته/ موؤخرته، وفكر يف 
و�أن �خليار�ت �ملعقدة حترمنا �أحيانًا من �ل�سيطرة على �حلياة. 

***
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ر�سالة املاما
عرفت ريهام مع �لوقت، طريق �لعودة �إىل ماندورال، حلمها �ل�سائع.

فقد�نها لكلمة �ل�رش، مل يكن �سوى حيلة من �لقر�سان، لتعرف بالطريقة 
�ل�سعبة �أن حياتها �الأوىل �نتهت و�إىل �الأبد، و�أن خال�سها يف مدينة يقطنها 

�الأ�سباح و�إله معتوه. 
يف �مل��ر�ت �الأوىل، كان��ت تع��اين من نوب��ات حمى وهذي��ان، ت�سعر 
باع�س��ار ميد يده بعطف �ملنافق، لكن يف �مل��ر�ت �لتي تلت ذلك، �سارت 

هي �الع�سار. 
تدخل �ملدينة كملكة، ال كاأ�سرية. وهو �خلرب �لذي �أ�ساء للماما كثري�ً. 

ال �سيء على ل�سان �ملدينة، �سوى ر�هبة �الأكورديون، تلك �لتي تغوي 
�حلجر قبل �لب�رش، )�لب�رش كما تعلمون تعبري جمازي يف ماندورال، فال يوجد 

ب�رش يف تلك �ملدينة، بل �أ�سباح وهو�ج�ص، علقت مبخ جو(. 
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كل  �لبالغة  بحكمتها  وتقتل  �سيء،  كل  تعرف  �لتي  تلك  �ملاما،  لكن 
�سيء، تعاملت مع �الأمر بروؤية عارف، بل �سعرت بالفخر مع �لوقت، رغم 

�أن ذلك �ل�سعور، مل يكن �مل�سار �ملتوقع لق�ستها مع ر�هبة �الأكورديون. 
كان على ريهام/ ر�هبة �الأكورديون، �أن تكون عبد�ً جديد�ً يف م�سبحة 

�ملاما. 
لكن �الأمور �سارت على هذ� �لنحو: 

عند  �لوقت،  مع  �كت�سافها  يف  بد�أت  قدر�ت،  �الأكورديون  لر�هبة 
�أن  لدرجِة  طويل  طويل،  �سعر  لها  ينبت  برج،  يف  �أكورديونها  م�ساجعة 
�أهل ماندورال يغافلونها ويبدوؤون يف ق�سه، �سعر من ذهب، حتى �أن �سوقًا 
�أقفا�ص  جديدة فتحت ل�سعر ريهام، ال لبيعه، بل مل�ساهدته، معرو�سًا يف 

ع�سافري. 
�أما �ملو�سيقى و�لتاأوهات �لتي ت�سدر �أثناء م�ساجعتهما، فلم تكن �سوى 
�حلياة �الأكرث غر�بة من حياة �أهل ماندورال، كانت �سحر�ً يفوق �سحر تلك 

�ملدينة، �أجمل مدن �لعامل. 
�أي�سًا قدر�ت قدي�ص، �لربكة حتديد�ً، كل ف�سالتها من  �متلكت ريهام 
بول وعرق وبر�ز، كانت حتوي ح�سًا كهنوتيًا وملغز�ً و�سحريًا و... )�خرت 

�لتعبري �ملنا�سب �أو �خرتع و�حد�ً منا�سبًا(. 
�ملاما �أر�سلت �لقر�سان �إىل �لربج، بهيئة خمتلفة: هيئة عبد. 

�نحنى رغمًا عنه يف ح�رشة �لر�هبة، كان يحمل ر�سالة من �ملاما، ر�سم 
�لقر�سان باإ�سبعه �سا�سة يف �لهو�ء، مل ترى ريهام �ملاما، لكنها ر�أت �ُسُحبًا 
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�سود�ء وبرقًا، بينما تت�ساقط �لكلمات كمطر على �ل�سا�سة: 
من �ملاما �لتي قتلت بحكمتها كل �سيء، �إىل �بنتي. 

كل �سيء باأو�ن، لدي ُملك �أنت وريثته �لوحيدة، فحكمتي �لتي قتلت 
�ملاما �لتي و�سلت كل �سيء بكل �سيء، حتى قتلتها  تثِن يد  كل �سيء، مل 

حكمتها. 
مبوتها،  �جلميع  و�آمن  �ختفت،  �لتي  �أمك  �أنا  �أَجَنب،  من  لكن مل ميت 

عد�ك. 
كنُت حورية بحر، قبل �أن �ألتقي �أباك. 

�سياد�ً  يكن  مل  �أبوِك  �سنعها.  �خليال  لكن  بحر،  حوريات  توجد  ال 
يبحث عن كنز، بل عامل يف م�سنع. 

يبحث عن  �أنه  يعلم  �الآثار، كان  �لبحث عن  �لليلية، هي  لكن هو�يته 
�رش�ب. 

و�أن �الآثار �لتي يجب �أن ت�رشق، �رشقها �لكبار بالفعل. 
مل يكن يحلم بالعثور على �رش�به، لكنه ��ستيقظ ذ�ت يوم �سارخًا: ال 

�أرغب يف �ملوت. 
�سيء حقيقيًا يف  �أن ال  ب�سيطًا، خال�سته:  ر�وده  �لذي  �لكابو�ص  كان 
هذ� �لعامل. و�أن ما يحدث حوله حم�ص متثيلية، ال معنى ل�سيء، لذ� عندما 
�أعد لنف�سه فنجان �لقهوة، ومع �أول نف�ص ل�سيجارته �الأوىل، عرف �أن عليه 

ل �رشخته، من: ال �أرغب يف �ملوت، �إىل: �أنا ميت بالفعل.  �أن يعدِّ
لذ� بحث عن �رش�به بيديه، عن �سيٍء ما مينعه من �النتحار. ق�سى ليايَل 
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طويلة يف �حلفر، جاب بالد�ً مل تخطر على باله، �أ�سبح زبونًا مهمًا لدى 
كل �ل�سحرة و�لعر�فني يف �ملدينة. 

يف كل مرة، كانو� يقدمون �إليه خارطة ال ت�سل به �إىل �سيء، وحكمة 
ملغزة، كلما و�سل �إىل مغز�ها، �كت�سف �أنهم مهرجون. 

مل يعرث على �سيء. لكنه و��سل �لبحث، كعا�سق، بال كلل �أو ملل. 
لكنه  وحكمة،  خريطة  كاالآخرين  �إليه  قدم  عر�ف،  �إىل  و�سل  حتى 
�إليه دموع حورية  �أن يقدم  طلب منه طلبًا غريبًا ليعرث على متثال يف قبو: 

بحر يف قارورة. 
و�لدك مل يكن يهذي بخ�سو�ص قر�ره: �أن يتبع �جلنون عله ينجو من 

�لوهم �لذي تقدمه �حلياة. 
مل يعرف من �أين يبد�أ، لكنه كعادة �ملجانني، �رجتل، فعرث على جو. 

طفل يف �لتا�سعة، ال يرغب �أن يكرب كبيرت بان، ويبحث عن فر�ولة ال 
جتلب �حل�سا�سية، ذلك �لذي �ساجعك ووهب زوجك �حلياة و�ملوت يف 

متاهة. 
و�ملتاهة.  �لبحر  الأبيك  �خرتع  جو  لكن  بحر،  حورية  هناك  تكن  مل 

كنُت �أنا متاهة �أبيك، حوريته، كل ما فعله هو قطع �أذنه �ليمنى. 
�ل�سدفة  فقط  بال�سدفة.  �خرتع وجودنا؟  علينا، كيف  كيف عرث جو 
�الأ�سباح و�لهو�ج�ص،  �أ�رش  ليفك  �لرت�ب و�لنار،  برزخ  �إىل  �أو�سله  ما  هي 
و�حلكايات �خلر�فية يف �لعقول، ليجعلها حقيقة. �سيطر عليها يف �لبد�ية، 

ثم جاء دورها لتهيمن عليه، وحتاول قتله. 
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لكن �حلكاية لي�ست جو، �الآن. 
�سفينة  تخفي  �ل�سحابة  كانت  �سحابة،  ظهر  فوق  نف�سه  و�لدك  وجد 
�سحنة من  ينقل  �أن  ليجدنى  عليه  �لبحر. كان  �سارت يف  �إذ�  �إال  تظهر  ال 
كاي  �لبورنو  لنجمة  �أفالٍم  ِمن  �أخرى  ب�سحنة  يقاي�سها  و�أن  �لكر�ميل، 

باركر، و�أن ينقلها �إىل ماندورال. 
كانت تلك �ملهمة �الأوىل �لتي و�سعها جو، يف متاهة و�لدك �جلديدة، 

�لتي �سيجد يف نهايتها حورية بحر، مفتاحه المتالك �لعامل. 
يف  وبد�أ  م�سنع،  يف  وردية  كرئي�ص  �أد�ئك  من  فجاأة  تخل�ص  و�لدك، 
�لت�رشف كقبطان، حتى �أنه �أوقف �ل�سفينة، عند �أحد حمالت و�سط �لبلد، 

لي�سرتي بايبًا، فكل معلوماته عن �لبحر مل يعرفها �إال من كارتون باباي. 
لل�سفينة مع  �الأوىل  �ملو�جهة  بالي�سرية، وك�سفت  �لرحلة مل تكن  لكن 
قبطانًا،  �رشت  �أنك  فعاًل  يعني  ال  كقبطان  �لت�رشف  �أن  خممور،  حوٍت 
�حتاج �الأمر �إىل ما هو �أكرث من �رش�ء بايب، فكر �أبوِك، وعرف �أن �الأمر 
�لناق�ص، هو �إميانه باأن �الأمر حم�ص متثيلية كما �حلياة، لذ� �أمر بحارته، �لذين 
مل يكونو� �أكرث من رفاقه �لعمال يف �مل�سنع، �أن يبدوؤو� يف ت�سويب �ملد�فع 

على �حلوت. 
�رشخو�: ال توجد مد�فع يف �ل�سفينة. 

�حلوت �ملخمور، �رشب �ل�سفينة بذيله، �أ�رش و�لدك: �أطلقو� �ملد�فع. 
فجاأة،  �ل�سفينة  رحم  من  خرجت  بالفعل،  �ملد�فع  �أظهرت  �ل�رشخة، 
بد�أ �لبحارة، يف �الإميان بقدرة قبطانهم، كاإميانهم بقدرته على �إد�رتهم يف 
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�ألعابًا  �لنري�ن، لكن �ملد�فع مل تطلق نري�نًا، فقط  �لعمل، بدوؤو� يف �طالق 
نارية، و�أطباق جيلي. 

�سخر �لبحارة، لكن �حلوت �ملخمور �أعجبته �الألعاب �لنارية، و�هتز�ز 
�جليلي �أغرقه يف �ل�سحك. 

ملا �نقلب على قفاه من �ل�سحك قال: جو، �حلقري، �سيظل طفاًل حتى 
تلتهمه كاي باركر بفرجها، بلغ حتياتي لها. 

ثم ب�سق على �ل�سفينة، قائاًل قبل �أن يرحل: �أنتم مثريون لل�سفقة. 
بلع و�لدك �الإهانة، م�سممًا على �إكمال �لرحلة. 

يف منت�س��ف �لطري��ق، قاب��ل مالكًا يح��اول �إ�س��الح جناح��ه، باإبرة 
وخيط. 

قرر و�لدك �أن يعطيه قلياًل من �لكر�ميل. 
�أر�سل له �أحد �لبحارة، بطبق. 

لكن �ملالك رده. 
حتى  �ملالك،  من  بال�سفينة  �قرتب  �إن  وما  بنف�سه،  و�لدك  �إليه  فذهب 
�ل�سياطني  من  جمموعة  و�سط  مقيد�ً  نف�سه  وجد  يبتلعه،  باإع�سار  فوجىء 

و�ملردة، و�الإن�ص �لعالقني بذنوبهم. 
�سحكو� �أول ما ر�أوه: لقد وقع يف �خلدعة مغفل �آخر. 

�أن �ملالك لي�ص مالكًا، و�إمنا حار�ص قلعة كربى، متلكها حورية  عرف 
بحر، ت�ستغل �ل�سياطني و�ملردة و�ملذنبني من �الإن�ص، يف �أعمال �ل�سخرة، 

بعد �أن حتولهم �إىل ��سباح. 
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�ساأل: ومل مالك؟ 
�أجابوه: �لف�سيلة، �أف�سل غطاء لل�سياطني. 

قبل �أن ي�ساأل و�لدك عن خطيئته، تقدم حار�ص �لقلعة، وجره �إىل حيث 
تقطن �ساحبة �لقلعة. 

يف  بهيئتها  متامًا  �ل�ساحرة،  باركر،  كاي  كانت  عرفها:  ر�آها  ما  �أول 
فيلم �لبورنو "ذ� �إنديان".مل يرها يف �أفالمها �الأكرث �نت�سار�ً و�الأقل �سحر�ً 

"بر�يفت تيت�رش" و�سل�سلة �أفالم "تابو". 
متلك  قوية،  بال�سالة،  �أ�سبه  غريبة  طقو�سًا  توؤدي  �لعر�ص،  على  عارية 

�الأثد�ء �ملحببة الأم وعاهرة، للمرة �الأوىل ير�ها يف ذيل حورية �لبحر. 
رفعت ر�أ�سها نحوه، فاأ�سابته رجفة، لقد وقع يف �لع�سق، هي حوريته 

�لتي ب�رش بها جو. 
�أنا، �إحدى هيئاتي �الأكرث �كتمااًل،  مل تكن تلك �لكاي باركر، �سوى 

�أمرية �لبحار، و�سيدة �لعر�ص �ملهدد بالفناء. 
�سخر �لقر�سان �لذي يعر�ص ر�سالة �ملاما على �ل�سا�سة، �أطفاأها ثم قال: 
مَل علينا �أن نروي تلك �لق�سة �أ�ساًل؟، مل مْل ندخل يف �ملو�سوع مبا�رشة؟. 
لكنَّ ل�سعة كرباج من يد غري مرئية، �أخر�سته، لي�ستكمل نقل ر�سالة �ملاما، 

على �سا�سة يف �لهو�ء: 
ركع و�لدك �أمام عر�سي، ركعة عا�سق، فيما �نت�سب ع�سوه بكر�مِة من 

ياأبى �لركوع. 
�ساألُته: �أي خطيئة �قرتفت؟ 
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قال: تبعت �رش�بي. 
قلت: ملاذ� �أعطيت �ملالك �لكر�ميل؟ 

قال: بد� جائعًا. 
منقو�ص،  غري  تر�سله  �أن  عليك  كان  لك.  ُملكًا  يكن  مل  لكنه  قلت: 

لتبعث باأفالمي �إىل ماندورال. لقد خنت �الأمانة. 
تكلم ع�سوه �لذي ال يعرف �إال �النت�ساب: �أي �أمانة؟! �أنت جمرد ممثلة 

بورنو. 
قلت بهدوء: �لرذيلة �أف�سل غطاء للمالئكة. 

�أمرت بحب�سه يف غرفة، وتقييده، وتعذيبه مب�ص ق�سيبه -�ساحب  ثم 
�لكر�مة- لك�رشه. 

�أربعني ليلة، حتى ك�رشت كر�متي، وجتردُت من ملكوتي  لكنه حتمل 
بهيئة مم�سو�سة  �سعبي،  عادية يف حي  نف�سي جمرد زوجة  وهيبتي، الأجد 
�لذي  �أجنبتك، وهو �الأمر  �أ�سهر،  بنف�سها، بعد ت�سعة  �أنوثَتها  تاأكل  المر�أة 

�عتربه و�لدك �متالكًا للعامل. 
كرهتك منذ �لطلة �الأوىل، كنت عالمة خ�سارة ملكي. قبل �أن �أرحل، 
و�أجد طريقي مرة �أخرى �إىل ماندورال، وبقدر�تي �لالنهائية، نزعُت منك 

�لرغبة �نتقامًا. 
رمبا لهذ�، كنِت �أنت �لوحيدة �لتي مل توؤمْن بحكاية موتي �لتي �أ�سعتها، 
و�لدك  �ل�سطح،  فوق  من  نف�سها  و�ألقت  نف�سها  يف  �لنار  �أ�سعلت  بجثة 
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�إىل  بك  ذهب  للموتى،  قطار  �أول  يف  �ملغادرة  وقرر  موتي،  يتحمل  مل 
خالتك، مل يكن لها وجود، قبل �أن �أنزل �إىل �الأر�ص كامر�أة عادية، كان 
من �ل�رشوري �خرت�ع عائلة، كان ال بد �أن تكون ثرية لتو�جهي معها ق�سة 

�سندريال، �الأجمل تخدم �لَبَلَه و�ل�رش. 
�إىل ماندورال، وطردُت جو من عامله �لذي �خرتعه،  وجدُت طريقي 

�سلطت عليه عامله، �أ�سباحه وهو�ج�سه، �سار عبدها بعد �أن كان �سيدها. 
ل�ست قا�سية �لقلب، �أنا فقط �أحرر �لعامل مما زرعه جو، �أملك م�رشوعًا 

�أف�سل، فوق �لف�سيلة و�لرذيلة. 
يف  �سعفه،  يف  قوته  �لهام�ص  تخيُّل.  �لهام�ص  وجود.  للهام�ص  لي�ص 
يف  الأخته،  و�الأخ  لولدها،  �الأم  ��ستهاء  يف  للمحرم،  �خرت�قه  يف  زالته، 
�ملقاومة �ل�سعيفة �له�سة للغو�ية، ثم �لتحرر كليًة من �لذنب، مل �أكن الأعذب 

�ملذنبني لذنوبهم، بل الإح�سا�سهم بالذنب. 
�لهام�ص، قوته يف ال وجوده. 

�أنا ذ�تي، مل �أكن �سوى هاج�ٍص يف عقل جو. 
لكنَّ جو عاد وقتلنى دون �أن يعرف. 

�إليك طرد �حلذ�ء  ير�سل  باأن  �أقنعته  قتلها،  �أجربته على  �لتي  �ألك�سندر� 
�الأحمر، �لذي �أتى بك �إىل هنا لتقتليني بذنبي �الأكرب، �لذنب �لذي ال تعلوه 

خطيئة، نزعي للرغبة من ج�سدك، �لرغبة �لتي عاوْدِت �كت�سافها هنا. 
علمنا منذ �للحظة �الأوىل باخلدعة، لكْن علينا �أن ن�ستغلك �أواًل، يف تغيري 

كل ما دونه عبد �جلبار يف بلوك نوتاته �ل�سغرية، كي ال يقع يف �ملتاهة. 
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ذلك �لتافه، كاد �أن يفعلها، �أن ي�سل �إىل �ملبد�أ �الأق�سى للحياة، مما يعني 
تدمري �خليال، و�نهيار ماندورال. 

�لزوج  بقبولك خليانة  �ست�سريين و�حدة منا،  �أنك  �ألك�سندر�،  تعلم  مل 
وتغيري خال�سه �إىل متاهة جديدة. 

�ألك�سندر�، �لروح �لتي تهيم يف عقل جو، تظن �أنها تخدعنا، �أعلنْت 
خ�سوعها �لتام لنا، لكننا نعلم �أنها تدبر خال�سًا جلو. 

منك،  �لتخل�ص  هي  نيتي  كانت  ُملك،  �أي  �أ�سلمك  �أن  �أنوي  �أكن  مل 
�إىل عروقي. ال  �أحيا �لذنب �الأكرب من رماده، ت�سلل ك�سم  لكن وجودك 

خال�ص منه. 
مللكي  وريث  وال  غد�ً،  �سيكون  �ليوم،  يكن  مل  �إن  �أموت،  �الآن  �أنا 

�سو�ك، لفرجي �لذي �بتلع كل �سيء، �لذي يحرر �لعامل. 
ال �أملك ن�سائح الإد�رة �الأمر، �ستعرفني طريقك جيد�ً، كل ما ميكن �أن 
�الأمر.. نحن  �ل�رش يف  �أو  �لرذيلة و�خلري  �أو  للف�سيلة  به: ال وجود  رك  �أذكِّ
فقط نلعب، وعلى �خلا�رش �أن يبت�سم، وعلى �لفائز �أن يعرف �أن �للعبة �ستبد�أ 

دورتها من جديد. 
يف  يهر�ص  �لقر�سان  بينما  تتثاءب،  ريهام  كانت  �ل�سا�سة.  �نطفاأت 

خ�سيتيه، ثم �نتبه فانحنى ملليكته �جلديدة. 
***
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بّلورة األك�سندرا
�أ�رشنا  �الأول كما  تامر و�ساهر، حياُتهما �خلا�سة،  لولَدي عبد �جلبار، 

مدمن الأفالم �لليزبيان، و�لثاين يبحث عن هروبه �لكبري. 
تري�، ر�سول �ملريخيني لالأر�ص، عمدهما بقطع �الأذن �ليمنى، دون �أن 

يعرفا. 
مل يلحظا �لفارق يف �الآذ�ن. كانت حمكمة �لتثبيت وت�سبه �الأ�سلية �إىل 

حد كبري، حتى �أن كلمة "�سنع يف �ل�سني" مل تكن ملحوظة. 
لكنهما وبف�سل قطع �الأذن �كت�سفا قدر�ت ر�ئعة. 

تامر، �كت�سف �أنه متر�ص على �خليال طيلة حياته �لتي ق�ساها يف م�ساهدة 
�أفالم �لليزبيان، متكن �أخري�ً من �خرت�ق �سا�سة �لكمبيوتر، وم�ساجعة �أي 

فتاتني تعجبانه. 
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بينما ��ستطاع �ساهر، �أن يجد نف�سه يف �أي نقطة يف �لعامل، فقط يلف 
�لكرة �الأر�سية �ل�سغرية يف مكتبه، وي�سع �إ�سبعه على نقطة عمياء، ليجد 

نف�سه فور�ً هناك. 
لكن تلك �للذ�ت مل تكن نهائية، كان عليهما �لعودة مرة �أخرى، �إىل 

قلعة �لبا�سا، بعد �أقل من �ساعة. 
�ساهر مل يكف عن �ل�سجر، حتى �كت�سف �لطريق �إىل جو. 

عي �ل�سذ�جة، ثم نكت�سف �أنها جمرد  حدث هذ� كعادة �لقدر: �سدفٌة تدَّ
غرزة جديدة يف �لثوب �ملطرز بدقة. 

عندما وقعت يده على نقطة عمياء وهو يدير �لكرة �الأر�سية كعادته كل 
ليلة، مل يجد نف�سه يف قلب �ملدينة، بل د�خل نفق. 

وجده هناك، جو، باأدو�ت حفر، وخوذة من ق�ص. 
كبرية  باأذن  رجاًل  حياته  يف  يَر  مل  بل  قبل.  من  عنه  �ساهر  ي�سمع  مل 
جاء  �لذي  ما  وعرف  �الأوىل،  �للحظة  من  عرفه  ذلك  ورغم  ومفلطحة، 
به �إىل هنا، عليه ��ستكمال �ملهمة، �حلياة �ملوؤجلة جلو، �لتي قاي�سها بثمرة 

بطاطا. 
�سريحل جو �الآن �إىل �لر�سيف �الآخر من �لعامل، حيث ال يعي�ص �الإن�سان 

يف كبد، حيث ال نعلم �لكثري عن متاهات �أخرى. 
من �آخر �لنفق، جاء �ل�سوء لريحل بجو. 

ت�سلم �ساهر/ جو �جلديد، ثمرَة �لبطاطا و�أدو�ِت �حلفر. 
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جلو ثالثمئة عام يف تلك �حلياة، بد�أها كثمرة م�سم�ص حائرة، ثم قنديل 
بحر، ثم حلزون. ُده�ص يف �ملر�ت �لثالث. قبل �أن تتجول روحه يف بدن 
�لثالث، ثم حتول  �ملر�ت  �أبكم، وده�ص يف  قدي�ص، ثم عاهرة، ثم رجل 
�أي�سًا يف �ملر�ت �لثالث، مل  �إىل حمارب وقو�د، وبائع عرق�سو�ص، وده�ص 

ي�ستكمل يف �أيٍّ من حيو�ته خطته. كان ُيده�ص د�ئمًا. 
حتى حتول �إىل �سبي، بيرت بان �لذي ال يكرب �أبد�ً. كانت تلك هي حيلته 
�الأخرية، ال�ستكمال �خلطة، هنا وجد برزخ �لرت�ب و�لنار �لذي مكنه من 
�إطالق �حلياة يف هو�ج�سه، مل يعلم �أبد�ً �أن تلك �لهو�ج�ص �ست�سري �ملتاهة 
بروٍح  �لثالثني  يف  نف�سه  ليجد  �حللزون،  �سدفة  وحتطم  �ستده�سه،  �لتي 

عجوز، تقر�سها �لهو�ج�ص. 
كان باإمكانه ��ستكمال �لطريق، �ألك�سندر� منحته �لدليل: بكرة �لغزل. 
كانت تلك خطته، لكن روحه �لتي �نطفاأت، مل ت�ستطع �أن ت�ستكمل 
يف  �لروح،  تلك  ي�سبه  ج�سد�ً  �آخر،  ج�سد�ً  جتد  �أن  عليها  كان  �لرحلة، 

�خلروج من متاهة �جلنون بالدخول يف متاهة �جلنون. 
ويف  وميتة،  كبرية  �أذنًا  يحمل  �لثالثني،  يف  رجاًل  نف�سه  وجد  �ساهر 

روحه �إثم قاتل حبيبته. 
�لطريق يبد�أ من بكرة �لغزل، �إىل برزخ �لرت�ب و�لنار. 

�أن يحيا م�ساهد قدمية يف  �آخر، كان عليه  نف�سه يف م�سار  لكنه وجد 
حياة جو �الأخرية، قبل �أن يو��سل �لرحلة. 
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م�ساهد مبعرثة وال متثل �حلقيقة، مل يعلم حتديد�ً، هل عليه �أن يغري �مل�سهد 
�أم يعيد متثيله. 

وحورية  �سبي  عن  �للعنة  يزيل  كهف:  يف  �ساحر  لدى  �يطاليا،  يف 
بحر. 

بينما  �لبحر،  حورية  بذيل  مم�سكًا  ركبتيه،  على  �لطفل  �ساهر  جثا 
�ل�ساحر، يلقي بتعويذة فك �للعنة. 

نَع  حتول جو �إىل �سيف ماهر، وحورية �لبحر �إىل �ألك�سندر�: �أمهِر َمن �سَ
�الأحذية يف تاريخ �لعامل. 

والأنهما تعلما من �ل�سم�ص، كان من �ل�سهل �أن يجيد� �الإيطالية، �الأمر 
�لذي تبقى من �للعنة، هو �إجادتهما لكل لغات �لعامل. 

�حلياة �حلقيقية، كانت ممتعة جلو، كعادة كل �سيء يف �لبد�ية، يبدو زلقًا 
ومغريًا لكن �رشعان ما ميحوه قانون �لهد�ص. 

و�لفرح، كل  و�جلن�ص  �للعب  من  مزيجًا  �لعمل،  بعد  حياتهما  كانت 
�سيء كان مهيئًا كي ال يندم جو على قر�ر عودته من ماندورال وتنازله عن 

ملكه. 
جو،  هو�ج�ص  على  �ملاما  ب�سيطرة  �سيء  كل  �نقلب  ما  �رشعان  لكن 

وعامله، �لذي �رتد عليه باإ�سارة منها. 
�إيطاليا �لتي ��ستقبلتهما يف �لبد�ية كعرو�سني ُزفا �إىل �جلنة قريبًا، حتولت 

�إىل �سيدة عجوز و�سمطاء تاأكلها �لغرية. 
ج��و، �أ�سابته لعن��ة �لب�سرية، تهم�ص ل��ه �الأ�سباح يف �أذن��ه �ليمنى، عن 
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م�س��ري كل �س��يء، �لكو�رث حتدي��د�ً، �لتي "مل يعرف �أح��د حتى �الآن هل 
كتبت على �لب�رش لتطهريهم من خطاياهم �أم لت�سخني �لدر�ما، يف �مل�سل�سل 

�لرتكى �لطويل �ملعروف بق�سة �لعامل". 
و�سفوه يف �لعمل باملجنون، مهارته ك�سيف، مل متنعه من �لت�رشد، عمل 
بينما  �لنذير،  �سوى  يرى  ال  الأنه  بارت  جتارته  لكن  �مليادين،  كعر�ف يف 

يبحث �لنا�ص لدى �لعر�فني على �لب�رشي. 
�أذن  لت�سبح جمرد  بثقل ما عرفت،  قتلها. فرت�خت  �ليمنى،  �أذنه  �أف�سد 

كبرية ميتة. 
لكنَّ �ملاما كانت لديها خطة �أخرى. 

مل يعد ي�سمع �الأ�سباح، لكنه يرى كل �سيء يف عني �ألك�سندر� فقط. 
نظارة  �رتد�ء  على  �أجربها  �أنكرهما،  �لبد�ية،  يف  عينيها  ي�سدق  مل 
بني  �سار  ياأكله،  �جلنون  كان  بال�رشب،  �جلميل  �أثخن ج�سدها  �ل�سم�ص، 

خيارين، �أن يفقاأ عينيه، �أو يقتلها. 
ذلك ما كان على �ساهر، �أن يبدله، لتغيري م�سار �حلكاية، لهذ� هو هنا، 

كي ال يقتل �ألك�سندر�، �أن يغري خريطة �لبازل، و�أن يجد خمرج �ملتاهة. 
�لرقبة، لكن على  لكن �ساهر قتلها، متامًا كما فعل جو، ب�سكني نحر 
عك�ص جو، فعل ذلك بقلب بارد، وعقل يفكر "كمخل�ص حقيقي، ولي�ص 
بنف�سه  باالآخرين، ال  �لت�سحية  قادر على  �الأ�ساطري،  كما يحكون عنه يف 
الإنقاذ �لعامل"، �قتلع عيني �ألك�سندر� وو�سعهما يف بلورة �سارت بف�سل 

عيَني �ألك�سندر� �سحرية. 
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ما �إن فعل حتى وجد نف�سه يف بيت جو، برفقة عنكبوت يقاتل �الأ�سباح 
مبفرده. ده�ص �لعنكبوت. 

م�سار  على  �ل�سحر  مفعول  �لقلب،  بارد  جو  �ساهر/  لقر�ر�ت  كان 
�حلكاية - �ملعقد �سلفًا.

فقد دلته بلورة �ألك�سندر� على �سفرة متاهة �الآذ�ن على حائطه. 
ده�ص جو �لعنكبوت، مل يقتله بل حرره من ج�سده �ل�سعيف ليتحول 

�إىل فيل �أزرق قادر على �لطري�ن. 
وج��د �ساهر نف�سه يف ماندورال، يف ق�رش ج��و �لقدمي، �سدفة �حللزون 
�لقرمزي��ة، �ساه��ر يعرف طريق��ه، �سي�ستعيد �ملل��ك �لغائ��ب، برفقة �لفيل 

�الأزرق، وبلورة �ألك�سندر�. 
�خل��رب ت�سلل ملان��دورال ب��ني �حلوريات �لالت��ي ي�سمينه��ن يف �لو�قع، 
�ساقط��ات، بينم��ا هن حوري��ات طيب��ات، يتك�سنب من عمله��ن باالأر�ص 
بت�سوي��ر �أفالم �سك�ص، طاقة تعينهن على ��ستمر�ر �حلياة، لذ� يدعكن �للنب 
�لفائ��ر باأج�سادهن ويلعقن��ه باأل�سنتهن، ال عن �سهوة، لك��ن ال�ستمر�ر �رش 

�حلياة يف �أج�سادهن �له�سة يف حقيقتها، ملقاومة قانون �لفناء. 
و�سل �خلرب �إىل �أمني �ملكتبة وحافظ �ل�رش، موال. 

مل ي�سدق تلك �ملرة، جوجل ��ستفاق من غفوته كعبيط �لقرية، و��ستعاد 
ن�ساطه. 

�سليزي حتول �إىل �أبهى هيئاته: طبق جيلي، فيما فت�ص �لذئب عن ببيونه 
�مللون، بينما قدم ربيع ورفاقه عر�سًا بالدر�جات �لنارية. 
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كان  فقد  �جلديدة،  ريهام/�ملاما  �إىل  ت�سل  مل  �لب�سيطة،  �الحتفاالت 
لر�هبة  و�لوالء  �لفرح  عالمات  �أنها  ظنو�  كماما،  تتويجها  يوم  هو  �ليوم 

�الأكورديون. 
مر��سم  �جلديد  جو  �ساهد  �ألك�سندر�(،  )عيني  �جلديدة  بلورته  يف 

�لتتويج: 
�ل�سحابات تت�سكل كاأع�ساء جن�سية، تت�ساجع مبودة يتغري �إيقاعها، �إىل 
�ملنبع  يكت�سفن  �أبكاٍر  دِم  بقطر�ت  خملوطًا  �حلياة،  �سائل  متطر  د�م،  عنف 

و�مل�سب. 
تظهر �ملاما/ ريهام باأياد �أخطبوطية، و�حدة مت�سك باالأكورديون كعالمة 
متيزها، و�لباقي يوزع �لرغبة يف �الأج�ساد �مليتة، بينما يبتلع فرجها �لعامل. 

�أطلق �لقر�سان �سيحة �أ�سد عجوز، �إيذ�نًا ببدء �النحناء. 
هيئة  على  �سريكًا  ن�سبو�  بهلو�نية،  �ألعابًا  يوؤدون  وعول  ثالث  �نطلق 

�لكرة �الأر�سية، ليبد�أ �ملرح. 
يحاول  �لذي  �أمه  ك�ص  من  باأمل  ي�سعر  مل  �لقدمي،  �ساهر  �جلديد/  جو 
�بتالع �لعامل، بل على �لعك�ص �سعر باالرتياح، فقد حتررت من دورة �ليوم 
�مليت جل�سدها �مليت، )مل يخلط بني ذلك وبني و�جبه �ملقد�ص بالق�ساء على 

�أمه ال�ستعادة ماندورال(. 
�جلموع  على  وقر�أ  �ملاما،  من  �لربكة  بطلب  �لر�سول  �سليزي  قام 

�ملحت�سدة، �لن�ص �لذي مينح �ملاما �سكًا نهائيًا با�ستعباد �أع�سائهم: 
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با�سم �لال�سيء، �لباقى فينا كجذر نا�سع لكل �سيء، حتكمنا �للعبة وال 
نحكمها، �أوفياء لبكرة �لغزل، نتبعها وال تتبعنا، ت�سيد م�سرينا كق�رش من 

رمل. 
متنح �ملاما، بكرة �لغزل، �لتي �رشقتها من جو، ثم.... �آ�آ�آ�آ�آ�آي

مذيع  هيئة  �إىل  يتحول  �سليزي،  �لقر�سان، جعلت  من  بال�سوط  �رشبة 
يف قطاع �الأخبار: تلك �لتي �متلكتها �ملاما منذ قدمي �الأزل، بل �خرت�عها 
�لذي يجعل �أهل ماندورال �أ�سعد، ينتقل بربكة �لال�سيء �إىل يد �ملاما، ر�هبة 
�الأكورديون �لعظيمة، �لتي حلت يف كل �سيء، و�أحلت كل �سيء... �لتي 

�لتي..
�ملاما،  بني فخذي  من  �لغزل  بكرة  ثم �رشق  �لقر�سان،  "كفى" �رشخ 

و�ختفى. 
حتول حفل �لتتويج �إىل ماأمت، و�ختفى �لعر�ص من حتتها لت�سقط وحيدة 
وهي حتت�سن �الأكورديون، وهي متتم بكلمات غا�سبة، حتولت �إىل غمغمة، 
�قرتب منها �لذئب �لذي عرف هويته �جلن�سية بعد �أن قابلها، �ختطفها على 

ظهره وطار �إىل كهفه. 
�ستتوجني  كنت  ممل،  حفل  من  �لرب  �أنقذك  �سيء..  ال  �لذئب:  قال 
ماما جديدة، يف طقو�ص تفتقد �إىل �خليال، مل تعرف ماندورال من قبل فقر 

�خليال، لو مت �لتتويج النهار كل �سيء. 
قالت ريهام ب�سوت خافت: �أريد �لعودة �إىل مطبخي، فرجي ال يجوع 
ج�سدي،  على  تقلبهما  �أعرف  ال  �لربد،  �أو  �لدفء  فيه  �أخ�سى  ال  هناك، 
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هناك مفتاح �لعامل، ملكة بال طقو�ص خائبة. 
قال �لذئب: لو كان �أحد منا يعلم �أين �خلري و�أين �ل�رش، ملا كانت هناك 
حاجة الأن يخرتع جو ماندورال... لقد عاد، جو �لفاحت لي�سرتد عر�سه ويرد 

�الألو�ن ملاندورال. 
"ي�سرتده ِمن من؟" 

قالت ريهام، رد �لذئب: من �ملاما، لكن �الآن ال توجد ماما، �أنت �الآن 
جمرد م�سكينة تتوق لتق�سري �لب�سل. 

قاطعته ريهام ب�سموخ ملكة: �أنا �ملاما �أيها �الأبله، و�ساأظل.. ثم �أطلقت 
من عينيها لهبًا من ثلج، دب يف �أو�سال �لذئب وبد�أ يف جتميده ببطء �سمح 

له �أن ينطق: مل؟ نحن �أ�سدقاء. 
قالت ب�سحكة باردة كلهبها: ال تاأخذ �الأمور بح�سا�سية.. نحن فقط 

نلعب. 
تاأملت �أذرعها �الأخطبوطية، وهي ت�ستعيد نف�سها يف �جل�سد �لذي حتول 
�إىل فرج جائع، قالت: �أجمل ما يف �الأمر �أن �مل�سائر هنا تتقلب ب�سهولة. 

لي�ستيقظ كل  �ل�سحرية،  �إ�سارتها  تثاوؤبًا كان  لتتثاءب، مل يكن  متطعت 
�أنهن جمرد  �سيء، حورياتها �جلائعات، �لالتي ي�رشقن ماء �حلياة بادعائهن 

ممثالت بورنو جائعات. 
بلطف،  �ل�سم  تنفث  بحر  قناديل  �إىل  لطيفات،  حوريات  من  حتولن 

وت�سيء �لطريق لعيني �ملاما �جلديدة، �جلائعة المتالك كل �سيء. 
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�سجدن حتت فرجها �جلائع، ونلن �لربكة بلح�سه، بينما هن يف �حلقيقة 
ي�سبنب رحيق ماء �حلياة �لذي جمع طيلة يوم �ساق من �لعمل. 

بكرة  بدقة:  هدفها  تعرف  جديد�ً،  عهد�ً  لتبد�أ  �الكتفاء،  �آهَة  �أعلنت 
�لغزل من �لقر�سان، وبلورة �ألك�سندر� من جو �لعائِد ليقتل، �أو ليقتلها. 

***
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القائـد
للحد  ر�ئعًا  يكن  مل  �جلبار،  عبد  على  �ملغلوب-  -�الإله  ياهو  عر�ُص 
�لذي باإمكانه �أن يحرك عبد �جلبار، لينحو ذلك �مل�سار، لكنه فاجاأين وقرر 
�أن يقبل �لعر�ص )ال ميكن �لتحكم يف �سخ�سيات رو�يتك يف هذه �الأيام، 

لقد �سارو� �سيئي �لطباع، كما �أنهم يفتقدون للن�سج(. 
لذ� فبمجرد �أن جاءته �الإ�سارة )�سخرة تغلق عني �ل�سم�ص(، وهو ما ظنه 
�ل�سذج ك�سوفًا، هرع عبد �جلبار، �إىل �ل�سفحة �لتي ظهر فيها �الإله �ملغلوب 
كبحار عجوز، ظهرت له عالمة �لزوم �أ�سفل �ل�سفحة، كرّبها، بحر هائل 
ال يحمل �أكرث من قارب وحيد. �سحبته ذر�ع باباي �لعري�سة، ليجد نف�سه 

يف �لقارب مع ياهو، �لذي غري �لبايب، ل�سي�سة. 
قال: "ال �أحد يقّدر �لفحم �جليد، ال �أحد يبيع �لفحم �جليد، ال �أملك 

�ملال ل�رش�ء �لفحم �جليد". 
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�سد نف�سًا تلو �آخر، بينما عبد �جلبار يقتله �ل�سجر، حتى �ساأله ياهو: هل 
تعرف كاي باركر؟ 

�سارة،  ر�أ�ص  �تفاقنا،  لتنفيذ  جئُت  نافذ:  �سرب  بنفاد  �جلبار  عبد  قال 
وموؤخرة ر�مي. 

جتاهل ياهو رده وتابع: لقد كانت زوجتي ذ�ت يوم، قبل �أن �أكت�سف 
حياتي �لثانية يف و�دى �ل�سليكون، كنت جمرد عامل ب�سيط، يخ�سى �ملوت، 

ويقتل �أم�سياته مب�رشحيات حممد جنم. 
�نت�سب عبد �جلبار: �أريد �أن �أن�رشف، �ساأعود �إىل تري� و�أكمل م�رشوعه، 

ال فائدة من �حلديث معك. 
تابع ياهو دون �أن يلتفت �إليه: لقد فقدت هيئتها كماما �ليوم، و�نتقلت 
للعي�ص يف ج�سد حلزون، ومنحت عر�سها البنتنا.. زوجتك، ريهام، تلك 
على  معك  حت�سل  باأنها  �دعاءتها  على  �أكورديون  م�ساجعة  ل  تف�سّ �لتي 
�ملا�سي  متاهتك،  عن  تبحث  �أنت  �الآن..  تذكرت  لكني  �الأورجازم... 
�لذي يكبل قدميك، �سارة ور�مي ومن بعِدهما تري� �ملريخي، �جلار �لذي 

خرق موؤخرتك يف �سبابك، وميتلكها �الآن بر�ساك �لكامل. 
عبد �جلبار، مل يفكر منذ دخل �جلنون حياته يف ريهام، مل ي�ساألها عن 
�رشودها، وغيابها �ملفاجىء، كان يعلم �أن عقلها �خرُتق مثله، و�أن حياتها 
مل تعد ك�سابق عهدها، لكنه مل يكن يهتم، على �لعك�ص، كان ذلك يريحه 
من ذنب زو�جهما �لوهمي، هما منف�سالن منذ �للحظة �الأوىل �لتي �أغلق 
عليهما فيها باب و�حد، ذلك �لباب �لذي كان �رشيره وهو خارٌج للعمل، 

يحدد �ملد و�جلز يف �لعالقة بينهما. 
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َر  هي �الآن ماما متوجة على بالد مل يفهم وجودها، ماندورال، �لتي تكرَّ
يوؤكد  �أكرث �سعادة �الآن؟ �الإله �ملغلوب  ر، هل هي  ��سمها وحكاياتها. فكَّ

ذلك، مع �أكورديون. 
جماز  هو  هل  مر�ت؟  عدة  معها  �ساهده  �لذي  �الأكورديون  هو  هل 
لي�ص  �أنه  يعلم  �أبد�ً،  �لرغبة  تعرف  مل  ريهام  لكن  �أكرب؟  بع�سو  ل�سخ�ص 
م�سوؤواًل عن هذ�، هي هكذ� يف كل �سيء، لي�ص على �ل�رشير فقط، �إن كان 
قد �أدرك �سيئًا عنها خالل �ل�سنو�ت �لفائتة، فهو �أنه لي�ص م�سوؤوال عن ذلك 
قط، بل لو كانت تكن له م�ساعر، ف�سببها �أنه منحها حياًة ال ت�سغط فيها 

�لرغبة عليها. 
يقول:  نف�سه  وجد  لكنه  يعرف،  ال  يكرهها؟..  هل  �إليها؟  يعود  هل 

�سا�ستعيدها، فور �أن �أنهي متاهتي. 
من  كنرتول  رميوت  �أخرج  رده...  من  تفاجاأ  �أنه  عليه  يبد  مل  �لياهو، 
نف�سه  �ل�سيء  يفعل  �أن  �جلبار  عبد  من  طالبًا  �لقارب،  على  ونام  جيبه، 
�إىل  �ل�سماء  لتتحول  �لرميوت،  �لياهو على  �لزرقاء، �سغط  �ل�سماء  لي�ساهد 

�سا�سة تليفزيون عمالقة كانت تعر�ص مبار�ة. 
كان مي�سي، ير�وغ �لقتلة يف �مللعب، فيعيد �لعدل �إىل ن�سابه، ويوؤكد 

الأوالد �لقحبة �أن �خليال ممكن. 
"�لبع�ص تخيل �أن رق�سة ذلك �لولد، لي�ست ب�رشية، رمبا للمرة �الأوىل 
عبد  بينما  ياهو،  قال  وجود�ً"  �لف�سائية  للكائنات  �أن  �لكافرون  يوؤمن 
�جلبار يتابع �ملبار�ة، غري عابىء باملتاهة �أو بخيانة زوجته له مع �أكورديون، 

كان م�سدوهًا بالرق�سة. 
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حياتك،  يف  ميرون  كثريين  من  �أكرث  ب�رشي  �إنه  كذلك،  لي�ص  "لكنه 
�الأر�ص.  يف  �حلياة  لقتل  �آخر،  كوكب  من  قدمو�  �أنهم  تعرف  �أن  دون 
معلبني،  لب�رش  كمثال  يبدو  ال  �لذي  ج�سده،  ب�سبب  رمبا  كذلك  �أنه  ظنو� 
يدك، كان من  بر�حة  تطويه  �أن  �أنك ميكنك  ذ�ته، �سئيٌل حدَّ  �لنق�ص  �إنه 
�ملفرت�ص �أن ي�سري ذلك �ملي�سي قزمًا، مل ي�رشب من نبع �خللود، مل يتعر�ص 
مل  مثلكم،  فقط  �إنه  بالتعاويذ،  �ل�سحرة  ُيد�ِوِه  مل  طائر،  طبق  من  الأ�سعة 
�أنه ميتعكم باأكرث �لطرق مبا�رشة، ملعب  تقتلوه، الأنه العب كرة ت�سادف 
وكرة وعدد ال باأ�ص منه من �لقتلة، يحاولون ذبحه، هل �سخر منكم �أم من 
�أبد�ً،  �أن خيالكم مل يذهب  �لقتلة؟ كم مرة ذبحتم �سخ�سًا مثله؟ �لغريب 
الأن كري�ستيانو رونالدو لي�ص �أر�سيًا، كلكم تبغون كماله، ج�سده �ملتنا�سق، 
خطوته �لو�ثقة، وجهه �لذي ال يحمل �سكًا، بينما �خلابور هو �لنتاج �الأول 
َل فلم يعرفو� �أين يخبئونه،  مل�رشوع �ملريخيني يف �الأر�ص: �ل�سوبر مان. َف�سِ
فزيفو� له تاريخًا وجعلوه العب كرة، بينما هو يف حقيقته: جمرد م�رشوع 

فا�سل، ي�سلح فقط الإعالنات �سامبوهات �لق�رشة". 
قال عبد �جلبار: حتليل �سطحي ومعلومات غري دقيقة، �حلياة �أكرث عمقًا 

من ذلك. 
يطالب  �أحد  ال  بحث،  �أنا جمرد حمرك  ذنبي؟.  وما  بب�ساطة:  ياهو  رد 
حمركات �لبحث بالعمق �أو �لدقة، وال �أحد يقدر �لفحم �جليد.. ثم �سغط 
على �لرميوت كنرتول، حمطة تعر�ص فيلمًا لكاي باركر، لي�ص فيلمًا جن�سيًا. 
�إىل  بورنو،  �أفالم  ممثلة  من  تقلباتها  عن  ق�سري�ً  فيلمًا  تعر�ص  كانت  لكنها 
حورية بحر متلك قالعًا يف �ل�سماء، �إىل زوجة عادية مت�سغ �الأيام ومت�سغها 
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�إىل  مغت�سبة،  بالد  فوق  متوجة  ماما  �إىل  بالقاهرة،  �سعبي  حي  يف  �الأيام 
وجتعل  �الأنفا�ص،  حتب�ص  ملغامرة  �سعيه  مع  يتعار�ص  ببطء  يخطو  حلزون 

�لوقت �سيئًا �سيقًا. 
�نتهى �لفيلم �لق�سري بعبارتها �الأهم: ال يوجد خري �أو �رش.. نحن فقط 

نلعب. 
�سغطة �أخرى على �لرميوت جاءت ب�سارة و�ل�ساعر �لر�مي، مل يكونا يف 
برنامج تليفزيوين، كانا يعمالن يف ترويج منتجات ليلو �ل�سيد �لذي يعمل 
منتجات  �ملقاهي:  وعلى  �لقطار،  وحمطات  �ملرتو،  يف  �لقدمي،  جو  عنده 
ومبهرة،  ملونة  �أقالم  �لنور، جمموعة  �إال يف  تعمل  ال  بطاريات  �لال�سيء، 

لكنها ال تعي�ص الأبعد من كتابة �سطرين. 
كانا منهكني، ويخطون ب�رشعة نحو �ل�سيخوخة، كانا يتلقيان �الإهانات 
مقارنة  حيوية  �أكرث  كانت  �سارة  �أن  �إال  �عتادها،  من  بب�ساطة  و�ل�سخرية، 
�سعرية  تاأليف رباعيات  �ملنتجات عن طريق  يبيع  �أن  �لذي حاول  بر�مي، 
بالعامية، لكنها مل تلق رو�جًا، الإ�رش�ره على منح رباعياته تلك �أ�سالة َما 

يظنه �سعر�ً: حيث يح�سو عبار�ته �لفارغة مبجاز�ت و��ستعار�ت معقدة. 
كيف و�سال �إىل تلك �حلالة، رغم ربحهما �ملاليني من بيع �لياهو �إىل 
�ملاما؟مل يفرح عبد �جلبار بذلك، بل على �لعك�ص �سعر بالغيظ: ملاذ� �سبقه 

�لزمن؟ �أي ميتة �أب�سع من ذلك قد يوجهها �إليهم؟. 
قال ياهو: �أعرف ما تفكر فيه، لكن �النتقام هو �مل�ساحة �لوحيدة �لتي 
ال ميكن �لتنبوء فيها مبدى خيال �الن�سان، �أنت �الآن متلك �ملليار�ت و�لعبيد، 

�ذهب و��سرت م�سنع ليلو... �ست�سري �سيدهما �جلديد. 
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�أغلق ياهو �ل�سا�سة �لعمالقة، �سد نف�سًا من �لنارجيلة: رمبا كان مل�سريي 
�أن يتغري لو ��سرتيت يوتيوب قبل �لتافه جوجل. 

فجاأة هجم �أربعة مريخيني، بقيادة تري� على �لقارب. قفزو� على موؤخرة 
�إ�سى بى، ف�سخو� تلك  �ليو  �لياهو �لعجوز، باأع�ساء ذكرية ال تلني، ت�سبه 

�ملوؤخرة �لتي -على عجزها- متتلىء باالأ�رش�ر، وزعو� �ملعرفة عليهم. 
عبد  به  قتل  �لذي  �ل�سكني  بنف�ص  تري�  عليه  �أجهَز  منه،  �نتهو�  �أن  بعد 

�جلبار عمه. 
�لتفت تري� �إىل عبد �جلبار، و�نحنى �أمامه يف تبجيل كاأنه �سيد حقيقي، 
�لتي  �لهزلية  �مل�رشحية  على  ب�سخرية،  يغمزون  �الأربعة  �ملريخيون  بينما 

يوؤديها تري�. 
قال تري�: �أح�سنت يا �سيدي، تثبت كل يوم، �أنك �أهل لتخلي�ص �لعامل. 

قال عبد �جلبار وهو يرتع�ص: �أتعد تلك خيانة؟ 
قال تري�: قطعًا، يف عاملك �لقدمي: �أنت خائن و�بن �رشموطة �أي�سًا، لكن 
منذ �نتهى �لعامل وبد�أ �ل�سحر.. نحن فقط نلعب.. ثم �أن ال �أحد يقرر �أن 

ميتلك �لعامل دون قليل من �خليانات، ذلك قانون �للعبة. 
�ملقنع  بالعر�ص غري  تري�  �أبلغ  �سيء،  �أعد كل  من  �جلبار، هو  عبد  كان 
ليعرف  �لياهو،  �إىل  يذهب  �أن  �إىل  حاجة  يف  �جلبار  عبد  يكن  مل  للياهو، 
مكان �سارة و�ل�ساعر �لر�مي، الأن تري� �أبلغه، كانت تلك �رشبة حظ لتري�، 
�إىل �ملريخيني �الأربعة، �إحدى �ملهمات �لتي  فقدر�ت �لياهو �لتي ت�رشبت 

ُكلف بها تري� من قادته يف �ملريخ. 
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تري�،  قتل  نيته  �أن يف  �لذي تكتم عليه عبد �جلبار: هو  �لوحيد  �ل�سيء 
�جلار، �إنه �آخر نقطة يف متاهته �لقدمية. لكن من يدرى؟ يظن �أحيانًا �أن تري� 

يعرف كل �سيء، كمحرك بحث. 
بعد �أن �نتهت م�رشحية �لتبجيل تلك، حتول �الحرت�م يف لهجة تري� �إىل 

�أمر لعبد �جلبار: �نحن. 
�ساأل عبد �جلبار: مل؟ 

و�أن متتلك معرفة  قوة،  �أكرث  �أن جنعلك  علينا  �إىل غ�سب:  �الأمر  حتول 
�لياهو، ثم قال �سارخًا: �نحن. 

�جلبار: هل ميكنه  ر�أ�ص عبد  �أخرى يف  مرة  �الحتماالت  نظرية  دقت 
�لعجوز؟ هل رمى مفتاح  �أخطاأ بقتل �لرجل  �لو�سع؟، هل  �لنجاة، قلب 
�أخرى؟  �لبئر؟. ما �لذى يق�سده تري� باالنحناء، هل يغت�سبه مرة  جناته يف 
هل يريد �ملعرفة؟ هل يريد حقًا �أن ي�سبح �ل�سوبر عبد �جلبار ويحكم �سعبًا 
على  �لق�ساء  يف  يرغب  فقط  �أم  هذ�  كل  يريد  هل  �جلبار؟  عبد  �لنيو  من 

متاهته؟. 
تقدم �ملريخيون �الأربعة نحو عبد �جلبار، �أربعة �أع�ساء ال تلني، �غت�سبوه، 

بينما �ل�سدى �لقدمي يرتدد"كله �إال �الأم يا بن �لكلب". 
هكذ� �نتقلت �إليه �ملعرفة، وتغري م�سريه عدة مر�ت، باغت�سابه. 

بعد �أن �نتهو�، مل يبك، مل يتاأمل، بل �ساأل تري� عن و�حٍد "حمبة"، وهو ما 
فعله تري� عن طيب خاطر. 

لكن ال �أحد ي�ستطيع �أن يدرك ما �لذي تغري يف عبد �جلبار، بعد �أن نال 
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�ملعرفة، تلك �لتي دفع ثمنها ب�سكل ال ميكن �إنكاره، ياهو، ذلك �لعجوز 
�لذي خانه، منحه خال�سًا موؤقتًا. �أول ما بحث عنه: كيف تقتل مريخيًا؟ 

كتبها  مدونة  يف  وجدها  �الإجابة،  ليجد  �حلظ  �إىل  يحتاج  �الأمر  كان 
يف  �إال  تعمل  ال  بطارية  �خرتع  فا�سل  �سينى  خمرتع  من  لي�سخر  �سخ�ص 

�لنور. 
يجد  �أين  لكن  �لوحيد،  �أمله  بدت  �أنها  �إال  زو�ر،  بال  مهملة  مدونة 
�لبطارية؟ مل تكن بطارية عادية، كانت �أد�ة قتل للمريخيني، تطلق ثلجًا من 

�لبريوك�سيد، بكميات كافية لقتل فيل مريخي، لو كان عندهم و�حد. 
لكن �الأمل يتبدد، ع�سو تري� الز�ل د�خله، ي�سيء باللون �الأحمر، عالمة 
�قرت�به من �لذروة، وال وجود لبطارية، عندما ينتهي كل هذ� �سي�سرتي كل 

�لبطاريات يف �لعامل. 
لكن �ملعجزة حدثت، �نبثقت نافذة جانبية من �سفحة �لتدوينة، ُفتح 

فيها فيديو: كان �لرجل �ل�سيني نف�سه، �ملخرتع. 
نطق بال�سينية �لتي �ساحبتها ترجمة مكتوبة: �أخري�ً، وجدت من يفهم 
مل �خرتعت هذ�. خرجت يده من �لفيديو، يف �ل�سا�سة �ملرئية لعبد �جلبار 
فقط، �أعطاه �لبطارية، ثم �أخرج م�سد�سًا. و�سعه على ر�أ�سه وفجر جمجته 

بطلقة، لكنه مات �سعيد�ً. 
�أما عبد �جلبار، فلم ي�سع وقتًا، مل تكن �لبطارية حتتاج �أكرث من وجود 
مريخيٍّ يف �جلو�ر، كان تري� قد �نتهى من "�لو�حد �ملحبة" �لذي يعلم عبد 
�جلبار وحده مل طلبه �إن كان يبحث عن �النتقام. �سغطة خفيفة قتلْت تري� 
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على �لفور، كانت �ملرة �الأوىل �لتي ي�ساهد فيها عبد �جلبار مريخيًا ميوت، 
مل ي�سقط و��سعًا يده على قلبه، بل حتلل �إىل �أفكار، بائ�سة وذ�بلة، و�حدة 
منها فقط كانت ن�رشة، �أن يقتل عبد �جلبار، وينقلب على �خلطة �لتي �أُر�سل 
يبد�أ يف خمططه  �جلبار، حتى  �لنيو عبد  ت�سنيع  ينتهي  �إن  فما  هنا،  �إىل  بها 

�خلا�ص لي�سري �سيد �لعامل. 
�ملريخيون �الأربعة، تر�جعو� بعد �أن هددهم عبد �جلبار با�ستعمال مطر 

�لبريوك�سيد، تلويحة �لبطارية جعلتهم ي�سجدون. 
�جلبار"  عبد  �لنيو  م�رشوع  و�قعية يف  �أكرث  ف�سل  يبد�أ  �أن  "�الآن، ميكن 
قالها بثقة ومهابة زعيم، لكْن من د�خله كان �ل�سوؤ�ل يحطم �أع�سابه: هل 
�أخطاأ بقتل تري�، قبل �سارة ور�مي؟ كان تري� هو �لنقطة �الأخرية يف متاهته 

�أي خمرج له �الآن؟. 
نف�سه  وجد  �أنه  �إال  �سو�ه  ما  عن  لالن�سغال  يكفيه  �ل�سوؤ�ل  �أن  رغم 
ي�رشخ "ال �أحد يقدرِّ �لفحم �جليد، ال �أحد يبيع �لفحم �جليد، �أريد �لفحم 

�جليد". 

***
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حافظ ال�رش
موال مل يكن يعامل نف�سه كاأمني مكتبة، لذ� رقَّى نف�سه �إىل رتبة حافظ 
يف  و�ملو�سيقى  و�الأفالم  �الإلكرتونية  �لكتب  بكل  مليئًا  عقله  كان  �ل�رش. 
�لكون �لف�سيح على �الإنرتنت، وهو �مل�سوؤول �الأول عن جعلها مادة متاحة 
با�ستثناء �جلميع، بدعوى �خرت�ق  �لتي �سيحاربها �جلميع  �لثورة  للجميع. 
�لعنكبوتية،  �ل�سبكة  على  د�سها  �لذي  هو  �ل�رشكات،  وخ�سائر  �لنظام 
�ال�ستن�ساخ  �الأ�سباح.  على  �ملعرفة حكر�ً  يجعل  �أن  �أر�د  من  كل  لي�رشب 
�لالمتناهي ملا زرعه موال �أخفى �حلقيقة، وجعل يده �لتي زرعت �ل�سكني 

يف �رش�يني �ل�سادة، غري مرئية. 
يف حياته �لتي �سبقت ح�سوره �إىل ماندورال، كان يعمل طبااًل يف فرقة 
ر�ق�سة مغمورة. مل يكن يقر�أ حينها، بل مل يكن يفك �خلط، مل يكن يجيد 
�ستانلي  �أو  �أو موز�رت  �سيئًا عن دي�ستوف�سكي  يعلم  �لنقر، مل يكن  �سوى 
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�لعملية  وهي  �إح�سارها،  �سيتوىل  �لتي  �الأ�سماء  تلك  من  �أي  �أو  كوبريك 
�لتي تطورت فيما بعد و�أ�سماها "تع�سري �لثقافات"، يتناكح �ملعزولون �أمام 
لي�ص  ق�سورها،  مع  ولي�ص  للح�سار�ت،  �حلقيقي  �ل�سلب  مع  �ل�سا�سات، 
مع �لكوال �أو �لكنتاكي �أو �ستار بك�ص، هدفه �لنهائي �لذي �أقنع به جو هو 
خلق كائنات �أخرى: �أكرث ت�ساحمًا وجر�أة ومعرفًة و�أقل عن�رشية، �لقر�سان 
�أبدى �عرت��سًا على م�رشوع موال �لطموح: ال ميكن نزع  وحده هو من 
�لعن�رشية من �الإن�سان، لقد خلق بها، من بني مليار�ت �ملو�د �ملطروحة على 
�الإنرتنت، �سيختارون �أن ينكحهم ما يعزز �أفكارهم عن تفردهم ككائنات 

خمتارة، مايوؤكد لهم �أن �الآخرين حم�ص خر�ء ويوؤكد �حتكارهم للحياة. 
مل يكن موال، �لذي كان يدعى عبد �ملوىل يف حياته �ل�سابقة كطبال، 

يعرف �أنه منذور للمهمة �لثقيلة، جلب �لعامل حتت قدمي �لعامل. 
لكن ذ�ت يوم، بعد �نتهاء �أحد �الأفر�ح، ذهب �إىل ع�سيقته، �لتي كانت 
تخلع كل عام �سنًا قدمية، وكان عليه �أن يك�سي فمها �سنًا ذهبية، ليخربها 

�أنها هدية �ل�سم�ص. 
طبعًا مل تكن ع�سيقته ت�سّدق حكاية �ل�سم�ص تلك، كانت تعلم �أنه طفح 

�لكوتة ليجلب �ل�سن، مل تكن تهتم، طاملا ياأتي بها. 
فم  لكنَّ  �خلادع.  �ل�سطح  على  يبدو  كما  مثاليًا  عا�سقًا  يكن  مل  موال 
ع�سيقته نوجا، كان خز�نة جيدة لتحوي�سة عمره، يومًا ما، عندما يكتمل 

�لطاقم، وتخونه يده فتكف عن �لنقر، �سيقتلع تلك �الأ�سنان باأي طريقة. 
لكن يف هذ� �ليوم، وجدها مقتولة خنقًا، وفمها خاو من كل �سيء، �إال 
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�ل�سخرية من عمره �لذي �ساع ل�سوء يف �لتقدير، �أي غبي يخبىء كنزه يف 
�أكرث فاترينة متاحة يف �لعامل: فم �مر�أة؟

موال، عبد �ملوىل، �لطبال، �لتافه، �لذي مل يدرك �رش حياته بعد، �ساأل 
نف�سه �ل�سوؤ�ل �لذي كان يهرب منه منذ بد�أ تخزين حياته يف �أ�سنان ع�سيقته، 
باأى طريقة، هل كان �سيقتلها  �أ�سنانها  يعنيه باحل�سول على  ما �لذي كان 

كال�سخ�ص �لذي �رشق عمره، يف خبطة؟ 
للحظات كاد �أن ي�سدق �إجابة �أكرث ر�حة: بالقطع ال.. ال.. �أو رمبا.. 
ثم  �لرمبا،  موؤ�رش  نحو  �الإجابة  تاأرجحت  ما  �رشعان  ثم  �سئيل..  �حتمال 
�نتقلت �إىل �لر�سيف �الآخر من �مليز�ن: قطعًا نعم.. كنت �ساأقتلها، عمرها 
مقابل عمري. �نتبه �إىل ر�ئحة لنب �لذكر �لذي عا�رشها ثم قتلها، �أو هكذ� 
خيل له ليربر حقيقته �الأوىل: لي�ص طبااًل، مل يكن �أبد�ً.. �إنه قاتل، هو من 

قرر موتها منذ و�سع عمره يف فمها. 
نظر �إىل �جلثة، و�أكمل عماًل ر�أى �أنه ماز�ل قاباًل لبلوغ �لكمال، مثَّل 

بجثتها، �كت�سف جنينًا ميتًا، لتبد�أ �حلقائق باجلنون و�لرق�ص. 
وبالي�رشى  طبلته،  �ليمنى  بيده  �ل�سارع:  �إىل  خرج  ثم  �لكبد،  �نتزع 
�لنقر، و�لدماء تفوح كر�ئحة �سهية  �نت�ساره على �لوهم، ثم بد�أ يف  يعلن 
من ج�سده، متتزج مع �لعرق و�جلنون لت�سنع �لطريق �الأول �إىل ماندورال، 
حني ر�أى �سليزي �لر�سول يرت�ق�ص ك�سبح، ويحيل �ل�سماتني �إىل �سميعة، 
على  تقاذفت  �لتي  و�حلجارة  منت�ٍص،  جمهور  �إىل  جنونه  من  و�ملرعوبني 
تتحكم  ر�ق�سات،  �إىل  فتحولت  �الإنارة،  عو�ميد  �أما  نقطة،  �إىل  ج�سده 

طبلته وحدها باإيقاعهن، �لعامل كله ملك نقرة يده. 
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لكنه مل يعْر بااًل ل�سليزي ر�سول ماندورال، �عتربه تف�سيلة �أخرى مبهجة 
منحها جنونه يف �سخاء. 

�جلنون �أعفاه من �ملوت. يف م�ست�سفى �ملجاذيب، كان �أكرثهم �سمتًا، 
ال يلحظ �أحٌد وجوده، �إال عندما ي�ستم ر�ئحة �لدم. ي�سبح مرئيًا كال�سم�ص، 

وهائجًا كق�سيٍب عفّي. 
ب، وظل متم�سكًا بوحدته، حتى لو مل يفهم �أحد  ُعزل، وُكهرب و�رشُ

�إ�سارة �لدم. 
يف عزلته، ت�رشب خيط من �لنور من عقب �لباب، خيط يحمل �سكل 

�رشيان �لدم، ور�ئحتة. 
مل يكن خيطًا، كان �سليزي �لر�سول، يعر�ص فر�سته �الأخرية على �لطبال 

�لقاتل، لالإفالت من �جلنون كو�سمة، وحتويله �إىل �رشف، وطريقة حياة. 
�إقناع عبد �ملوىل، كان �أ�سهل من �إقناع ليلو، مل يكن ميلك �أي خيار�ت 
كان  بل  ماندورال،  يكن حمرمًا يف  �لدم، مل  �رُشب  �أن  �لعزلة، كما  خارج 
هناك نهر من �لدم، �خرتعه له جو خ�سي�سًا، كي ي�رشب منه موال، وهو 
�سبيل دخوله  به جو ولو على  يِعْد  �لذي مل يخرته عبد �ملوىل، ومل  �ال�سم 
�إىل �لعامل �جلديد، لكن ماندورال هي �لتي �ختارته له بعد �أن تعرف على 

حكايته بنف�سه: مل يكن عبد �ملوىل طبااًل، كان قاتاًل، ذلك كان ند�ءه. 
مل يكن كما قلنا يجيد �لقر�ءة، وال حتى فك �خلط، لكْن ما �إن عّمده 
كانت  و�حد.  كوجه  �حلقيقة،  له  تبدت  حتى  �ليمنى،  �أذنه  بقطع  جو، 
فقري�ً  وخيالها  �ل�سم�ص،  هد�يا  بدون  ع�سيقته،  كاأ�سنان  خربة  �أ�سنانها 
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كحياته، قتلها، لتتبدى �لكذبة باألف وجه، �ألف �سم�ٍص تت�ساجع، لت�سبح 
�سيئًا ال نهائيًا. �ختار �لكذبة: وجدها يف �ملكتبة. 

مل تكن هناك، لكنها ُبنيت حوله، مل يكن الأحد �أن يدخلها �إال باإذنه. 
�إىل رتبة حافظ  ى موال نف�سه، ثم رقى نف�سه  بائع �لكذب، هكذ� �سمَّ

�ل�رش، �رش جو، �لذي كان ميازحه: لكني ال �أملك �أ�رش�ر�ً. 
رمبا من هنا جاءت �لفكرة �لتي غريت حياة موال للمرة �لثالثة، و�أجنته 
من �سخرية �لقر�سان ليلو �لد�ئمة: ماذ� لو �أ�ساع �ل�رش؟ لي�سبح حافظ �رش 

�لعامل. 
ها، على �الإنرتنت، كانت �إحدى حيو�ت جو �لعديدة.  �أول ن�سخة طريَّ
كتاب بيرت بان، �لكتاب �ملقد�ص يف ماندورال، و�لذي يحوي و�سايا جو 

غري �ملبا�رشة، وفل�سفته عن �حلياة، قبل �أن يتم ��ستبد�لها بحو�ديت �ملاما. 
�أ�ساف �إىل ن�سخ �لكتب على �الإنرتنت، �الأفالم و�ملو�سيقى، و�ملقاطع 
ثم  و�ل�سوت،  �الألو�ن  �سحح  يفرمها،  �لزمن  كاد  �لتي  لالأفالم  �لقدمية 

حتولت فكرته �إىل عادة وطريقة حياة، ثم �إىل م�ساريع �سخمة. 
لكنه توقف �الآن عن ذلك: �أقلع عن زرع جنون �مل�ساركة يف �لعامل، 

عندما �أجربته �ملاما على خيانة جو. 
كان يعلم �أنها وجه �آخر من وجوه �لكذبة، �لوجه �لذي يكمل ما بد�أه 
جو، رمبا كانت هي جو نف�سه، لذ� مل يكن غا�سبًا من حماوالتها حمو كل 
ما ميز ماندورال بالقهر "ال يوجد خري �أو �رش نحن فقط نلعب" جملة جو 
�لتي �رشقتها �ملاما، وتد�ولها �لب�رش و�الأ�سباح على �أنها جملتها، ال يكرهها 
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�أمام  فقط مل يرغب يف �أن تكون �سيدته "ال �سيد بعد جو" كما ردد كثري�ً 
جوجل و�سليزي، وكل من بدوؤو� تلك �لرحلة مع جو، لكْن د�خله كان 
يعلم �أن جو مل يكن �أبد�ً �سيد�ً، كان جمرد ر�ٍو خائب، يحاول �لهروب من 

ْنعها بنف�سه.  �ملتاهة ب�سُ
يوجد  "ال  جو  جملة  ين�سخ  �أن  بالكذبة،  �لكذبة  يخلط  �أن  عليه  كان 
�أو �رش. نحن فقط نلعب"، على كل فيديوهات كاي باركر، جملها  خري 
ن�سوتها،  ذروة  �إىل  ت�سل  وهي  �ل�سبية،  تغوى  وهي  �سوتها  �حلو�رية، 
�سورها �ملن�سورة كحقيقة. �إنها جمرد ممثلة بورنو، ولي�ست �سيدة �لر�سيف 

�الآخر من �لعامل. 
رف�ص موال يف �لبد�ية خيانة �سيده ب�سالبة. 

جو  جملة  �أنها  �أدر�ك  وما  ل�سالبته:  يرتكه  مل  ليلو،  �لقر�سان  لكن 
�أ�سيع يف و�دى  �لذي  �ل�رش  ��ستقاها من  �إنها جمرد جملة خائبة،  �الأ�سيلة، 
�ل�سليكون، �سنيعة �لفل�سفات �لقدمية، �إنه يكرر ما يقوله �الآخرون كببغاء، 
كمقرىء قر�آن يعرف ما �لذي يلم�ص �لنا�ص، في�سغط عليه ويلونه، ال ف�سل 
له يف �سيء. يا ليته جناها بجهد ال من عنو�ن كتاب "ما ور�ء �خلري و�ل�رش" 
لنيت�سة، �لذي مل يقر�أ منه �أكرث من ع�رش �سفحات، فهو �أجهل و�أغبى من �أن 

يكمل كتابًا و�حد�ً. 
لكن كنت حا�رش�ً، حني �رشبت تلك �جلملة نافوخه و�أكلتها كدودة. 
كان جال�سًا حينها يف �سدفة �حللزون، �لتي يعتربها ق�رش�ً، ال ل�سيء �إال 
ل�سخامتها. كان ي�سعر بامللل، حّمل �لكتاب من على فور �سريد، و�حدٌة 
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�مللل  كان  للعامل،  فكرتها  بتمرير  �أنت  قمت  �لتي  �حل�سابات  تلك  من 
للمو�سيقى،  �ال�ستماع  �أو  �الأفالم  �أوم�ساهدة  للقر�ءة،  دفعه  ما  هو  وحده 
ي�كن  يا موال يف هذ�- مل  د�خله -و�سدقني  من  �للوحات،  م�ساهدة  �أو 
يوؤمن مب�رشوعك كثري�ً، لكنه ر�أى �أن ما متار�سه لعبة لن ت�رش، جتعلك توؤمن 
به ومباندورال �أكرث، مينحك �لت�سلية ومتنحه �الإميان، مل يفقد جو عر�سه، ومل 

تهزمه �ملاما �إال عندما فقدنا �إمياننا به. 
هذ� ما حدث، قرر �أن يتخذ و�سع �حلكمة �لذي �خرتعه: �أن يجل�ص 
م�ستلقيًا على �الأر�ص، م�سعاًل �سيجارة، وهو يتاأمل يف �ل�سقف، ويهر�ص 
يف خ�سيتيه، بينما كانت كلمات كتاب نيت�سة ترت��ص على �ل�سقف �لذي 
بت�سميٍة  �إخفاءه عنا  �لذي يحاول  �أكرث مع ك�سله،  ليتالءم  �سا�سة  �إىل  حوله 
من  �مللل  �أن  ندرك  ال  كي  �حلكمة"،  "و�سع  مو�سعها:  غري  يف  �أخرى 

ماندورال، بد�أ يف �لت�رشب �إليه. 
�ل�سفحة  عند  �لكتاب  �أغلق  نيت�سه،  كلمات  من  �سيء  �أي  يفهم  مل 

�لعا�رشة. 
�أن  حياته  حتديات  من  و�حدة  كانت  �ألريت،  ريد  معًا  لنلعب  طلبني 

يهزمني، تلك مل ينْلها �أبد�ً، لغبائه يف ��سرت�تيجيات �حلرب. 
يف �مل��رة �لوحي��دة، �لتي كاد يهزمن��ي فيها، ��سط��ر �إىل �أن يح�سد كل 
تفك��ريه وخميلته وطاقته لي�سل بعد جه��ٍد �إىل و�حدة من �أكرث ��سرت�تيجيات 
�حل��رب ��ستهالكًا، متام��ًا كجملته "�لكيت�ص" "ال يوج��د خري �أو �رش، نحن 

فقط نلعب". 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



178

ماندورال

و�سع  يف  م�ستلق  وهو  وجديدة،  عبقرية  ظنها  �لتي  �لفكرة  جاءته 
�رشية  يحرك  بينما  خفي،  مكان  يف  قو�ته  يح�سد  �أن  �لك�سل:  �حلكمة/ 
�سغرية من �لدبابات و�جلنود ملهاجمة مع�سكري، وجر قو�تي بعيد�ً عنه. 

متامًا،  رُه  ودمَّ مع�سكري  �إىل  بجي�سه  فدخل  �لبد�ية،  حيلته يف  جنحت 
�أثناء �ن�سغايل يف �ال�ستباك مع �رشيته �لوهمية، بعد �أن حا�رشين من ُقُبٍل ومن 

ُدُبر. 
ظن �أنه �نت�رش، فظل يقفز فرحًا كاالأبله، تاركًا �لكي بورد، وهو ي�رشخ: 

Game Over.. Game over
تلك  تنتِه  مل  ملاذ�  �النتباه.  �إىل  عاد  �للعب،  يف  م�ستمر�ً  وجدنى  لكنه 

�للعبة �لقحبة؟ قال جو غا�سبًا. 
مل يكن يعلم ما �أخبئه، لقد ركز على تدمري �ملباين، و�لدبابات، غافاًل 
يف  وبد�أت  جميعًا،  ��ستدعيتهم  �للعبة،  �أر�ص  يف  �ملنت�رشين  جنودي  عن 
�لزحف بهم نحو مع�سكره، كان قد �أغفل حمايته بقو�ت �حتياطية، بعد 
�أن خ�رش �أغلب قو�ته �أثناء تدمري مع�سكري �ملباغت، مل �أكن �أبخل يف بناء 
�لد�سم و�أبر�ج �ل�ساعقة، تلك �لتفا�سيل �ل�سغرية �لتي كانت تربكه متامًا. 

كان زحفي نحو مدينته �لتي بال قو�ت، �ساحقًا ومقد�سًا كهجوم �جلر�د 
جندي  �أو  دبابة  لت�سنيع  �لبائ�سة  حماوالته  و�سط  باحلياة،  عامر  حقل  على 

للمقاومة. 
�أعلنت �للعبة �نت�ساري، و�سط ذهوله وغ�سبه. 

تدخل موال قائاًل: ال تتفاخر، كلنا نعلم �أنك كنت تغ�ص، تلك �ل�سفر�ت 
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�أبد�ً  يعرف  مل  �أنه  عن  ف�ساًل  قو�ت،  ل�سناعة  مااًل  تكلفك  �لتي ال  �لغبية، 
كيف ي�ستن�سخ جنوده. 

قال �لقر�سان: مل يثبت �أحد ذلك قط، ثم و��سل: يف ذلك �ليوم، �لذي 
كنا نلعب، بينما كتاب نيت�سه �لذي مل يقر�أ منه �سوى ع�رش �سفحات يبعب�ص 
يف نافوخه كدودة، والأنه مل يفهم منه �سيئا�ص، مل يبَق من �لكتاب �سوى 
هزميته  مع  به  يتكيف  يبحث عن حل  و�ل�رش" كان  �خلري  ور�ء  "ما  عنو�نه 

�ملتكررة، ووجده. 
ترك جو �للعب فجاأة، ليقول يل "ال يوجد خري �أو �رش يف هزميتي.. نحن 
"ال يوجد خري  فقط نلعب"، و�لتي �سارت فيما بعد بدون كلمة هزميتي 
با�ستمتاع حقيقي،  ُيهزم  �جلملة  تلك  نلعب"، جعلته  فقط  نحن  �رش..  �أو 

وخرج بها على ماندروال كاكت�ساف وقانون جلوهر �ملدينة. 
ما رو�ه �لقر�سان، مل يكن هو �ل�سبب �حلقيقي لتغيري موال ملوقفه، كما 
ظن يف �لبد�ية، لكن �حلقيقة �لتي �أدركها موال بعد ذلك، �أنه كان يرغب 
يف خيانة جو، تلك �للحظات �ل�سحرية �لتي متر باملرء، �للحظات �ملخيفة 
�لتي جتعل خيار�ً كاخليانة، كتف�سيلك �آي�ص كرمي �ل�سيكوالتة على �لفر�ولة، 

خيار�ً ممتعًا وال يثقل عليك باأي ذنب �إن تركت �لفر�ولة. 
"ال  للخيانة:  معنى  فال  خمتلفة،  ماندورال  يف  �الأمور  مقايي�ص  �أن  كما 

يوجد خري �أو �رش. نحن فقط نلعب". 
ماذ�  ت�سكيلها؟  �أعاد  باحلقيقة؟  تالعب  لو  ماذ�  �للعبة:  �أعجبته  موال 
�إميان يظل ر��سخًا يف  �إميان جديد لدى �لنا�ص،  لو كان م�سوؤواًل عن خلق 
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عقولهم، كخابور لو �ُنتزع ماتو�، لذ� هم على ��ستعد�د للقتل من �أجله، 
رغم �أنه من وهم �سارخ. 

رمبا عرف �لقر�سان ما ت�سلل �إىل عقل موال، عندما زغزغ خميلته بتلك 
�ملرة "�ستكون حافظ �رش حقيقيًا الأول مرة يف حياتك، �لرجل �خلفي، �لذي 
�إدر�كها، بل يف تخيل �أوجهها �لعديدة  يدرك �أن متعة �حلقيقة لي�ست يف 
�لكاذبة، ال وجود للحقيقة �إال يف خميلة �لنا�ص، تلك فر�ستك، لريدد �لقطيع 

�ل�سطر �لذي �أمليته �أنت بنف�سك". 
�إلهًا ولو  به  ين�سّ �أن  �أن يورط جوجل معه، مقابل  فعلها موال، مف�ساًل 

على �سبيل �لنكتة �لقا�سية. 
والأن قانون ماندورال �لذي �سنه جو نف�سه، كان و��سحًا، فلم يو�سم 

موال باخليانة. 
كان خرب عودة جو قد �نت�رش، لذ� عّباأ موال جوجل يف زجاجة عطر، 
�أن يفعل ذلك عالنية  �لهدف،  �الأب�سار عن  لتعمية  �لطرق  �أف�سل  و�ختار 

وباأو�سح �سكل ممكن. "هكذ� لن ير�نا �لقطيع" قال موال. 
�سحابة  هيئة  على  �لتخفي  فقرر  �سليزي  �أما  �الأزرق.  جو  فيل  �متطى 
فنهر  موال،  �أزعج  ما  وهو  فوقه،  �إال  ميطر  مل  موال،  تبع  ملا  لكنه  ممطرة، 
�سليزي، �لذي مل يجد و�سيلة لالعتذ�ر �سوى �أن يتحول من �سحابة ممطرة 
ذ�  موال  �أجرب  �لذي  �الأمر  وهو  توقف،  �لذي  �ملطر  موال  تقي  مظلة  �إىل 
"�لوجه �لكئيب" -الأن من يحفظون �الأ�رش�ر عليهم �أن يبدو كذلك- على 

�البت�سام. 
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مل ي�سعر موال، وهو يف طريقه �إىل ق�رش جو -ولو على �سبيل �لفخر- �أنه 
يخو�ص معركة نبيلة من �أجل �حلق، ففي ماندورال: �لكل خاطىء، �لكل 

يلعب. 

***
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حرباء الكهف
رمبا من �لغر�بة �أن ي�سعر جو/ �ساهر، �أن �أذنه �لكبرية �مليتة، جتعله �أكرث 
و�سامة، �أده�سني حقًا �أن يرى يف تلك �الأذن �أكرث �لهد�يا �لتي ح�سل عليها 

يف هذ� �لعامل �جلديد متيز�ً و�إبهار�ً. 
مل يكن �ساهر يكّن �أي حمبة جل�سده، كان ير�ه عاديًا، مكرور�ً ومنطيًا، 

وال يوؤهله ل�سيٍء ��ستثنائي، جمرد رقم �آخر يف �لقطيع. 
كان �الأمر �سيظل عاديًا، لوال �أنه حتول لهاج�ص �سديد �الإحلاح و�لق�سوة، 

فقد ركز �ساهر غ�سبه على ج�سده، يف �سكل ق�سيبه. 
�أن ق�سيبه ال يختلف يف �سيء عن  �كت�سف  بالغ�سب عندما  �سعر  فقد 
ق�سيب �أخيه: نف�ص �لطول يف �أ�سد حاالت �النت�ساب، نف�ص درجة �للون، 

نف�ص �حل�سنة �ل�سغرية �لتي تقف يف مقدمة �لق�سيب كذبابة. 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



184

ماندورال

�إال  �أخيه،  ي�سبهه يف  �سيء  ال  تثري جنونه،  كانت  تلك  �لق�سيب  تو�أمة 
ذلك �لق�سيب. 

لعبٍة حر�ص �ساهر على  �ملر�ت، وهما ي�ستحمان معًا يف  ر�آه ع�رش�ت 
�أن يحافظ عليها �أكرب وقت ممكن لعل �ملعجزة حتدث. مل يكن يرغب يف 
ق�سيب �أطول، كان فقط يرغب يف و�حد مميز، حتى ولو كان هذ� �لتميز 

جمرد لون �آخر. 
�ساهر ك�رشٍّ  تعامل معه  �إىل هو�ص،  ثم  �إىل �سغف،  �لرغبة  تلك  حتولت 
د�ئمًا  تنتهي  حمقاء،  م�سابقات  �إىل  �سقيَقه  �ساهر  جر  ب�سببه  مقد�ص، 
مبحاوالت �ساهر �إقناَع �أخيه باأن ق�سيبه �أف�سل، وهو ما دفع �أخاه �إىل �أن 

يكره �الأع�ساء �لذكرية ويف�سل م�ساهدة �أفالم �لليزبيان. 
هنا يف ماندورال، وجد حاًل ب�سيطًا، كان �سري�ه �أحمَق و�ساذ�ً يف حياته 
ن ق�سيبه؟ �لفكرة بدت يف تلك �للحظة و�قعية، بل بدت  �الأوىل: ماذ� لو لوَّ

خطوًة تاأخرت كثري�ً. 
من �ل�سهل د�ئمًا، عندما جتد نف�سك يف �سدفة حلزون ميلكها �سخ�ص 

باأذن ميتة ويعاملها كق�رش، �أن تعرث على �ألو�ن لتلوين �لق�سيب. 
مل يعرف �ساهر �أي لون قد ينا�سب ق�سيبه، وجد يده متتد �إىل �الأزرق 
�لد�كن، قبل �أن يبد�أ فكر �أن �نت�ساب ع�سوه �سيكون �أكرث مثالية، كي يلون 
يف  فور�ً  فكر  �لت�سققات،  من  قدر  وباأقل  �جللد،  من  ممكنة  م�ساحة  �أكرب 
�ل�رشيع،  �النت�ساب  يخ�ص  فيما  كر�مات  من  متلكه  ملا  بوليت�سي،  مونيكا 

��ستبعد كاي باركر بعد �أن علم �أنها جدته. 
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�نت�سب، فبد�أ يف �لتلوين بانهماك، وقبل �أن يقارب على �النتهاء دخل 
موال بفيله �الأزرق وب�سحبته جوجل و�سليزي. 

�أخيه: من  يلعب مع  �أمه وهو  فيه  قف�سته  �لذي  باليوم  �أ�سبه  �الأمر  كان 
يقذف �أ�رشع هو �الأغبى. 

ق�سيبه  لرييه  بنطاله،  خلع  �أنه  حتى  بهدوء،  �ملوقف  مع  تعامل  موال، 
�مللون، و�ملنقو�ص بالر�سوم �أي�سًا. 

لكنَّ  �لبمبى،  ق�سيب موال  بتوتر على  �رتدى جو مالب�سه، و�سحك 
ذلك مل ُيخِف فزعه. 

يف�سلها جو،  هيئة  �أكرث  �سابلن،  �ساريل  هيئة  متخذ�ً  �إليه،  �سليزي  �جته 
وعانقه بحر�رة قائاًل: كنت �أعلم �أنك �ستهرب من م�سنع ليلو، و�ستعود. 
�أما �لفيل فلف خرطومه حول عنق جو، ثم �ساح �سيحة �أوقعتهم �أر�سًا، 
هيئة  يف  �لتما�سك  من  متكن  لكنه  �لعطر،  زجاجة  من  جوجل  و�سكبت 

�سلبة، ملغزة. 
وميلودر�مية: ال  ر�سينة  بعبارة  و�مليلودر�مي  �لهزىل  �جلو  مواًل  �أوقف 
ين �الآن، �ملاما و�لقر�سان �لذي مل نعرف  وقت لدينا، نحن حما�رشون بعدوَّ

نيته بعد ��ستيالئه على بكرة �لغزل، مما يعنى �متالكه للمدينة". 
�ساهر/جو �مت�ص مفاجاأة روؤيتهم له وهو يلون ق�سيبه ليقول بانزعاج: 

�أهذ� كل �سيء؟ �أين حفالت �ال�ستقبال؟ �أل�ست جو �ملنتظر؟ �ملنقذ؟. 
مل  ��ستغر�ب،  نظرة  �لبع�ص  بع�سهم  �إىل  و�سليزي  وجوجل  موال  نظر 
توؤثر يف جو �لذي قال يف ح�سم: لن �أنقذ �ملدينة �إال بعد ��ستقبال يليق بي. 
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موال فاجاأ رفاقه وو�فق، غامز�ً �إىل �سليزي وجوجل. 
�نطلق بهم موال �إىل قلب �ملدينة وبرفقتهم جو، مطبِّقًا نف�ص �لتكنيك، 
قدر  مرئيًا  جتعله  باأن  �أزرق  فيل  ظهر  ميتطي  مدينة  منقذ  �إخفاء  باإمكانك 

�الإمكان. 
�ملاما  بعودة  �جلربية  �الحتفاالت  �آثار  كانت  ب�سيطة،  خطته  كانت 
موجودة يف �ل�ساحة، وكان خرب مقتل �لذئب على يديها قد �نت�رش، وهو 
ما علق عليه �سليزي قائاًل: �أحة.. ال �أحد ميوت يف ماندورال.. �إنه خرق 

للقانون. 
�سليزي �سبق �جلمع، �أ�ساع �أن حرباء �لكهف قادمة قبل موعدها، وعلى 

�جلميع �أن يح�رش جزية �الألو�ن، و�أن يبدوؤو� يف �الحتفال. 
مل يكن موعد ح�سور حرباء �لكهف، لكن �أهل ماندورال �سّدقو�. 

كانت حرباء �لكهف، تلك �لتي تقطن برزخ �لرت�ب و�لنار، تاأتي كل 
عام، لتح�سل على جزية �الألو�ن، حيث تعيد �ملدينة �إىل لونني فقط: �الأبي�ص 

و�الأ�سود، قبل �أن تزدهر �الألو�ن وتنمو مرة �أخرى يف �لعام �لذي يليه. 
بقاءه يف  يحاربه ويجعل  �سيئًا  يريد  جو �خرتعها يف حلظة ملل، كان 
يخلق  �أن  عليه  وكان  يتناق�ص،  �سنعه  مبا  �إميانه  كان  فائدة،  ذ�  �أمر�ً  �ملدينة 

حتديات تقلل من حدة �الأحالم �لتي تر�وده عن تركه للمدينة. 
لكن �حلرباء �لتي تاأكل �الألو�ن حتولت �إىل كابو�ص، بعد �أن خرجت عن 
�إر�دة جو، فقد كانت ُتغري على �ملدينة وت�رشق �ألو�نها، قبل �أن تتحالف مع 

�ملاما و�لقر�سان. 
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�الأزرق، ومتقلد�ً  فيله  �إليها يف طليعة جي�ص �سغري، ممتطيًا  جو خرج 
�سيف �الإ�سكندر �الأكرب. 

كان جي�سًا �سغري�ً من جنود ودبابات بال�ستيك �سغرية �حلجم. 
حتى �أن �حلرباء ��ستهانت به. كانت ت�سلخ فرو �للون �الأحمر، وت�سوي 
و��سحة:  كانت  �لر�سالة  ل�سانها.  له  �أخرجت  ثم  بهدوء،  �الأخ�رش  �للون 
�سيٌء تافٌه كهذ� لن يجربين على �لتنازل عن ع�سائي، �إال يف حالة و�حدة، 

�أن يتحول جو وجي�سه �للعبة �إىل ع�ساء. 
لكن �سليزي نفخ يف �لبوق، ليتحول �جلي�ص �ل�سغرية �إىل جي�ص �سخم 

وجر�ر. 
�لذي كان  بال�سكل  يفزع ذلك �حلرباء  ما تخيل جو، مل  على عك�ص 

ينتظره، لكنه �أجربها على �الأقل على �أن ترتك ع�ساءها وتبد�أ يف �لتحرك. 
�حلرباء مل تتحرك يف �جتاههم، بل رفعت ر�ية بي�ساء ظنها جو عالمة 
��ست�سالم، لكنها كانت �إ�سارة، حني حترك جي�ص من �الأ�سباح تقوده �ملاما 

و�لقر�سان. 
ثالثة  �ملعركة  د�مت  �لبال�ستيكية.  جو  �ألعاب  �الأ�سباح  جي�ص  حا�رش 
مع  وطرده  جو،  باأ�رش  و�نتهت  �ملدينة،  �ألو�ن  �حلرباء  فيها  �مت�ست  �أيام، 

�ألك�سندر�. 
كان باإمكانه �ملقاومة، معاودة �لقتال، لكنه مل يفعل، موال وحده �لذي 
�ألك�سندر� حياة  مع  ليحيا  �ملدينة  يرتك  �أن  ُيهزم،  �أن  يريد  كان  يعلم:  كان 

حقيقية، لكن ال خيانات يف �الأمر وفقًا لقانون ماندورال. 
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�أن  �أول قر�ر�تها،  �ملاما ملكة ملاندورال، وكان  بت  ُن�سّ بعد طرد جو، 
ال حاجة للمدينة باألو�نها، وقررت �أن يكون يوم هزمية جو عيد�ً لالألو�ن، 
ماندورال  �سكان  �أجرب  طقو�ص  يف  �الألو�ن  جزية  لتاأخذ  �حلرباء،  فيه  تاأتي 

على �أن تكون �حتفالية. 
كانت تلك هي خطة موال، �أن يخرج �ل�سكان نحو �ملدينة ويبدوؤو� يف 

�الحتفال. 
عند قدوم جو، �تخذ �سليزي هيئة �حلرباء، مقلد�ً �إياها يف �سخريٍة لفتت 
�أهل �ملدينة، و�إن كانو� على ظنهم �أنها هي، لكنها �سكر�نة قلياًل وقررت 

�أن مترح. 
كانت �لطقو�ص تبد�أ بالرق�ص، ثم ِبَلطم �ملوؤخر�ت كتحايل على فكرة 
�الحتفال �لتي فر�ستها �ملاما، و�لتذكري باأن ما يحدث لي�ص عداًل )بد�أ �الأمر 

هكذ� ثم �سار حم�ص طريقة �حتفال �رشفة(. 
�أجله. و�سليزي  ُتلطم من  �ملوؤخر�ت  يرى  من�سكحًا، وهو  جل�ص جو 
يحاول �أن يبدو يف هيئته كحرباء وكاأن �الأمر ال يعنيه، بل بد�أ يف �لرق�ص 
و�سطهم، ولطم موؤخرته، بينما جو يحيي �ملحتفلني، بل و�ندمج هو �الآخر 
وبد�أ يف �لرق�ص، بينما �سكان �ملدينة ت�سغلهم �الأ�سئلة: متى ينتهي كل هذ� 
يف  و�لبدء  �حلفل  باإنهاء  �الإ�سارة  �إعطاء  عن  �حلرباء  تاأخرت  ملاذ�  �لبي�ص؟ 
م�ص �الألو�ن؟ من هذ� �ملجنون �لذي يحيِّيهم كاأنه ملك، وكاأن كل تلك 

�لطقو�ص من �أجله؟
مل يتعرفو� عليه.. تلك �حلقيقة كان يدركها موال و�سليزي وجوجل منذ 
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�لبد�ية، ال �أحد يعرف هيئة جو وهو يف �لثالثني من عمره �سو�هم، بعد �أن 
تعرف عليه �سليزي يف م�سنع ليلو. ال �أحد �سي�سدق، �إنه �الآن يحمل �أذنًا 
كبرية ميتة، مل يروه �إال �سبيًا يف �لر�بعة ع�رش، قادر�ً على �لطري�ن، �حلقيقة 
�أن ال �أحد يريد �أن ي�سدق، كانو� مرتاحني جد�ً لفكرة �لعلبة �لتي و�سعوه 
فيها كطفل ال يكرب منذ زمن، �إنه �الإميان، خابور يف �لنافوخ، من �ل�سعب 

�نتز�عه �إال بدم. 
فكر موال �أن �ال�ستغالة يجب �أن تنتهي عند هذ� �حلد، لوال �أن حرباء 

�لكهف �حلقيقية، جاءت من برزخ �لرت�ب و�لنار. 
ظهرت  �لتي  �حلرباء  وعن  �ملزيف،  �الحتفال  عن  �سمعت  قد  كانت 

مدينة ماندورال ال ت�سلح حلربائتني، ذلك هو �لقانون. 
�سعق �ل�سكان من مر�أى �حلربائتني. 

�سليزي حاول �أن يطيل �أمد ��ستعباطه، و�أن ينده�ص من وجود حرباء 
�أخرى متاثله متامًا، لكن �للهب �لذي �خرتق �لال�سيء، ك�سف �أن �سليزي 

جمرد طيف ال ميكن �عتباره موجود�ً �أ�ساًل. 
�الألو�ن،  عيد  موعد  تغيري  على  لكم  عقابًا  �لكهف:  حرباء  قالت 

�ساأح�سل على �جلزية م�ساعفة، �ساأمت�ص �للونني �الأبي�ص و�الأ�سود. 
�أخذ  ميكنه  �أحد  "ال  �ال�ستغالة  من  بالغ�سب  �سعر  �لذي  جو،  �سخر 

�الأبي�ص و�الأ�سود". 
�أنها  عرفت  �لتي  �لعبارة  �ل�سوت،  ذلك  �إىل  �لتفتت  �لكهف،  حرباء 
�لفا�سوليا  تطلق  �لتي  �لنافورة  عند  �ملكان،  نف�ص  يف  هنا  قبل  من  قيلت 
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�لبي�ساء بداًل من �ملاء، قبل �أن يقرر �أن ي�سن حربًا عليها بجي�ص من �جلنود 
�لبال�ستيك. ت�سلل �إليها �ل�سك: هل هو جو؟ هل عاد؟ رغم متردها عليه من 
قبل، �إال �أن عقلها �ملليء بالكثري من �الإميان رف�ص �أن يعود جو على هيئة 

رجل يف �لثالثني باأذن كبرية وميتة. 
�ساألت: من �أنت؟ 

وقف جو، بعنجهية تنا�سب �ملنقذ و�ملخل�ص: �أنا جو.. خال�ص �ملدينة 
و�سيدها. 

تعالت �سحكات �ل�سكان قبل �حلرباء، �زد�دت وحتولت �إىل هي�سرتيا 
عندما �سهر �سيف �الإ�سكندر. 

مل تبال به �حلرباء، وبد�أت يف تنفيذ عقابها، بامت�سا�ص �ألو�ن �ملدينة، 
حتى مل يتبق �سوى لونني: �الأبي�ص و�الأ�سود، �إال بقعة يف بنطلون جو، كان 
��ستخدمها  �لتي  �الألو�ن  علبة  كانت  �لد�كن.  باالأزرق  لونه  �لذي  ق�سيبه 
�ساهر، تخ�ص جو �لقدمي، لذ� مل ت�ستطع �حلرباء م�ص �للون، على عك�ص 

ق�سيب موال �لذي فقد لونه �لبمبى. 
بد� �الرتباك على �حلرباء، و�حلرج على جو، فق�سيبه هو �لنقطة �مللونة 
�لوحيدة يف هذ� �لعامل، مما جعل �جلميع ينظر �إليها، باإعجاب �سعر به جو. 
�حلرباء  و�أدركت  ماندورال  �سكان  بني  �لهمهمة  �رشت  عاد"..  "لقد 

�أنه هو. 
تقدم نحوها جو ب�سجاعة �أحمق، قائاًل "�الآن"، ثم قذف ب�سيفه نحو 
عينها �ليمنى �لتي نزفت �الألو�ن �مل�رشوقة. حتركت نحوه وهي ترتنح، فكر 
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يف  فبد�أ  �ل�سهولة،  بتلك  �سيفه  يفقد  �أن  غبية  خطوة  كانت  رمبا  �أنها  جو 
�جلرى من �سيحات �للهب �لتي طاردته بها �حلرباء. 

حاول �الختباء فوق �إحدى �الأ�سجار، لكن �الأ�سجار �آخر من ُيوؤمن، 
لذ� د�ر نقا�ص عميق حول �إذ� ما كان هو جو، �أم ال، �الأ�سجار عرفت �أنها 

ال حتمل روح جو، لذ� لفظته �أمام �حلرباء مرة �أخرى. 
�مل�رشوقة،  �ألو�نهم  عودة  يف  �الأمل  ُمنحو�  �لذين  �ملدينة  �سكان  لكن 
ثم  نزفت،  حتى  باحلجارة،  �الأخرى  �حلرباء  عني  يقذفون  ظلو�  تقدمو�، 

�أ�سعلو� �لنري�ن يف ذيلها، لتذوب �حلرباء ك�سمعة. 
�نتهى كل �سيء فجاأة، �ساد �ل�سمت لثو�ن، قبل �أن تنفجر �سيحات من 

�لفرح، كانت �ملدينة قد �إ�ستعادت �ألو�نها. 
رفعو� جو على �الأعناق، وبد�أو� يف �لتعري، متبادلني تلوين �أع�سائهم، 
�رشقة  �حلرباء من  تنتهي  �أن  بعد  لالألو�ن،  عيد  يفعلون ذلك يف كل  كانو� 
�أن  �أ�رشع، حتى  تنمو  �ألو�نهم  يجعل  ذلك  �أن  مفادها  الأ�سطورة  �ألو�نهم، 

�أحد�ً مل يعرف �إن كانو� فعلوها تلك �ملرة على �سبيل �لن�رش �أم �لعادة. 
هم�ست �سجرة عجوز يف �أذن موال: لكنه لي�ص جو. 

قال موال: نعرف.. لكننا نحتاج �أن يكون جو. 
�أن  يجب  الن�ص،  فري  كر�سول  فهو  �الن�رش�ف،  يف  �سليزي  ��ستاأذن 
�إىل �لقر�سان ليلو، كان يعرف مكانه لكنه مل يخربهم، فال�سد�قة  يذهب 

�أمر خمتلف متامًا عن �لعمل. 

***
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بكرة الغزل
تاأمل �لقر�سان ليلو، بكرة �لغزل. 

م�ستورد  �لفار،  حممد  هيئة  على  وهو  �مل�سنع،  يف  مكتبه  على  كانت 
�لعجائب من �ل�سني. 

ال يعلم �ملتعاملون معه �أنه يحيا �أكرث من حياة. 
مرة كقر�سان ومرة جمرد بائع ملنتجات �سينية �سيئة �ل�سنع ق�سرية �لعمر، 

لكنها جتلب �لنقود بب�ساطة. 
�حلياة:  قيد  على  ماندورال  الإبقاء  �ل�رشي،  م�سنعه  تخفي  �لتي  �ملهنة 
�أ�سباحه خمتفني على هيئة  �لتي يجمعها  �لتافهة و�لهائ�سة،  �لنا�ص  ذكريات 
كنا�سني. للقمامة فو�ئدها وكنوزها، لكن من يدرك �أن �لنا�ص هم ح�سيلة 

تفاهتهم ال �أوقاتهم �ملهمة. 
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"كيف ح�سل �لتافه على �ل�رش بب�ساطة؟". 
يا جو، �الآن معي  �ل�سائع  �أمك  �ملر�آة: عمر  �إىل  ينظر  نف�سه وهو  �ساأل 
�أنا، وال �أجروؤ على ��ستعماله، �أي لعنة، خدعتنى �أكرث من مرة، مرة عندما 
وعدتني �أين �ساأجد هويتي يف ماندورال، ومل �أح�سل �إال على مر�يا مكرورة 
لذ�ت تائهة: �سائق ميكروبا�ص/ قر�سان/ م�ستورد عجائب/ مالك م�سنع 
و�نتهازية.  �سبابًا  �أكرث  لروح  ج�سدك  منحَت  عندما  �لثانية  و�ملرة  �رشي، 
ت�سري عبد�ً، كان  �أن  يا جو،  نكاأت �جلرح من جديد؟ كان خال�سك  مل 

خال�سنا جميعًا". 
�ملاما،  تعميد  �أثناء  �لغزل  لبكرة  �لقر�سان  �رشقة  �سبقت  �لتي  �للحظة 
بدت لعيني ليلو وقتها، مليئة باالأمل يف �أن يجد هويته �حلقيقية، �أن يحمل 
ماندورال نحو �خلال�ص، �أن يحرمها من �ملاما وجو، ويعيد �سياغتها من 

جديد، لكن ما �إن فعلها حتى ت�رشب �ل�سك �إليه. 
يعرف �الآن، �أن بكرة �لغزل ال يجيد ��ستعمالها �سوى جو نف�سه، مل مْل 
يبُد ذلك بديهيًا قبل تلك �للحظة �لتي قرر فيها �أن ي�رشق ما �عتقده كنز�ً؟ 

وهو ال ي�ساوي �أكرث مما ت�ساويه �لدنيا عند �هلل، جناح بعو�سة؟ 
كانت بكرة �لغزل طيلة �لوقت يف يد �ملاما، مل مْل ت�ستعملها يومًا؟ الأنها 
ال تعرف �لغْزل، ال تعرف �ل�رش. كانت بكرة �لغزل جمرد رمز ل�سلطتها، 
رمز خاو من قوة �لفعل، �الأ�ساطري �ملرت�سبة يف عقول �أهل ماندورال، هي 
�مل�سائر  لن�سج  �لغزل  بكرة  ��ستعمال  على  قادرة  �ملاما  �أن  �أقنعهم  ما  فقط 

و�ل�سيطرة على كل �سيء. 
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حاول ليلو �أن يغزل بها �ل�سمو�ص، و�الأقمار و�ملدن، لكنه مل ي�ستطع �أن 
يخرج من تلك �لبكرة حتى ولو خيطًا مل�سومًا يف خيط. 

"لقد بعتني �لال�سيء يا جو". 
جاءه، �سليزي، �لر�سول �لفري الن�ص، و�أخربه، �أنَّ ثمة �سخ�سًا يرغب 

يف مقابلته. 
كيف و�سل؟ وكيف تخطى كلمة �ل�رش؟ ت�ساءل ليلو، لكنه �أمر بادخاله، 

يف مكتبه �ملعزول كخندق يحميه من �رش مرتقب. 
عرفه فور�ً: عبد �جلبار، حماطًا باأربعة مريخيني، بدو� كحر�ص. 

�أن يق�سي  �لتافه كاد  �ل�سخ�ص  ليلو. ذلك  �لو�سع؟ ت�ساءل  �نقلب  هل 
كان  للحياة،  �الأق�سى  للمبد�أ  �لو�سول  من  �قرتب  عندما  ماندورال،  على 
�أن ال  "علينا  �الأربعني  �لعبارة يف عيد ميالده  على عتبة ذلك عندما دون 
ن�سل �أبد�ً لذروة �أي �سيء" مل تكن تلك �لعبارة تعني �أي �سيء، لكنها على 
�أن  �لتالية  للقفل. كانت خطوته  منا�سب  �آخر مفتاح غري  �لرغم من ذلك 
يجد �ملفتاح �ل�سحيح، كان قريبًا من معرفة كيف يتمكن �ملرء من �ل�سيطرة 

على خيوط م�سريه، وال تعود هناك حاجة حليو�ت متخيلة. 
حينها �سلط عليه جو، لقطع �أذنه لتختطفه �ملتاهة، ومن ثم ال يجد حاًل 
�سوى �أن متت�سه ماندورال، وي�سري و�حد�ً من �أ�سباحها، ثم جاء دور ريهام 
لتعبث مبعادالته ورموزه �لتي دونها يف بلوك نوتات �سغرية، كي ال ي�سل 
�لنيو عبد �جلبار  �أن  �ملريخيني فخًا بظنِّهم  �أن وجوده منح  �إىل �سيء، كما 
هو �حلل �الأمثل لغزو ماندورال. يعرف كاأ�سغر �سخ�ص يف ماندورال، �أن 
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بل ج�سد  �ملثايل،  �جل�سد  لي�ص  �جلبار  و�أن عبد  �لفخ،  �ملريخيني وقعو� يف 
يحتاج �إىل خلطة �أخرى ناق�سة. خلطة ميلكها ج�سد �آخر". 

فرتة  فاأثناء  ماندورال،  �إىل  ينتمي  من  كل  تخيفان  عينان  �جلبار  لعبد 
مر�قبته، كانت عيناه مثار �سخرية، ثم �سارت مثار �إزعاج، فهما بال �أي 
حياة على �الطالق، حتى �أنه ميكن و�سفهما باأنهما مملتان، ع�رشة �أ�سباح 

على �الأقل ذ�بو� نتيجة �مللل �لذي ت�سدره عينا عبد �جلبار. 
لكنهم��ا �الآن حتم��الن حكاي��ة خميفة، ال تتوق��ع من نظر�ت��ه خطوته 
�لقادم��ة، لكنه لن يتو�نى عن �أكلك حيًا، �إن كنت حجر عرثة يف خال�سه 

�ملزع��وم. 
عبد �جلبار، جاء �إىل هنا عماًل بو�سية ياهو،: "�نقل �إميانك بي �إىل �لنيو 
معمدك  جو،  بجو�ر  وقاتل  �ملاما،  مدينة  ماندورال  و�قتحم  �جلبار،  عبد 

وقاطع �أذنك، �ملخل�ص، و�هب �حلياة لكل هذ� �جلنون". 
لكنه مل يكن يجد يف جو خمل�سًا �أو و�هبًا للحياة، كان جمرد و�هبًا للعنة، 
لعنة دمرت حياته وحياة �أ�رشته �لتي كانت تت�ساعد يف ثبات وفقًا للخطة 
�لعاّدية و�ملعلنة لها: �مليالد/ �لدر��سة/ �لعمل/ �لزو�ج/ �الإجناب/ �ملوت، ثم 

تكر�ر �لد�ئرة. 
كان لديه �أي�سًا �سبب �أقوى، هو �حل�سول على �مل�سنع، كي يتمكن من 

�سارة و�ل�ساعر �لر�مي. 
كان يو�جه خيبة �أمل كبرية يف م�رشوع �لنيو عبد �جلبار، رغم �أنه �سار 
�أقوى من �ملريخيني، و�سيدهم، �إال �أن �لنتائج �الأولية للم�رشوع مل تنتْج �إال 
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ن�سخًا م�سوهة منه، �أقز�مًا ت�سبهه، ال ت�سلح لغزو �لعامل، �إمنا مل�ص ق�سيبه، 
�أو �إمتاعه يف �ل�سريك. 

كانت تلك �الأقز�م حتيا ليوم و�حد، قبل �أن تتوقف متامًا عن �حلياة �أو 
�ملوت. تظل مت�سلبة كتمثال خ�سب، كلعبة لن جتد من ي�سرتيها. 

�أنتج �الآالف منها، دون �أن ي�ستطيع علماء �ملريخ �أن ي�سلو� �إىل �ل�رش، لكنه 
مل ياأمرهم بالتوقف، بل باإنتاج �ملزيد، حتى ي�سلو� �إىل �خللطة �لناق�سة. 

"�آن يل  �مل�سنع  بيع  عليه  يعر�ص  �جلبار  وعبد  جيد�ً،  مفاو�سًا  ليلو  بد� 
لغز  باقي حياته حلل  �سيتفرغ  ليلو،  فكر  �لعبث"  هذ�  من كل  �أ�سرتيح  �أن 
بكرة �لغزل. �أن يتعلم كيف تغزل بها �ملدن و�ل�سمو�ص و�الأقمار، �أثناء ذلك 
رمبا ي�سرتي ن�ساًء لتدليك كل �سنتميرت يف ج�سده، يحتاج �الإن�سان �إىل من 
يتح�س�سه، �جل�سد �سفينة متهالكة نالت منها �الأعا�سري و�ل�سفر، فكر ليلو 
�أن ال �أحد طيلة رحلته حت�س�ص ج�سده �إال يف خياله، ج�سد مل يتح�س�سه �أحد 

هو ج�سد يف �أزمة. 
ليلو ينت�رش يف كل خطوة يف مفاو�ساته، وي�سل ل�سفقة مربحة،  كان 
حتى حتركت بكرة �لغزل، �لتي مل تبد ذ�ت قيمة يف عيَني عبد �جلبار، يف 
ليلو، ثم نق�ص  �بتلع  �لبد�ية، ثمَّ بد�أت يف غزل نف�سها، على هيئة حوت 

�لغزل نف�سه ليتحول �إىل عبارة: ��سرِتين. 
ُذعر ليلو، عندما ر�أى تلك �للمعة �ل�سهو�نية يف عيني عبد �جلبار. لقد 

�أر�دها. 
قها. �إنها جمرد بكرة غزل  افه و�حت�سنها، قائاًل: ال ت�سدِّ ها ليلو بخطَّ �سدَّ
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تافهة، �إنها حتتال عليك، �أتعرف تلك �حليلة �لقدمية لبائعي �لنايات؟ �إنهم 
يعزفون �أحلانًا مبهجة، كي ن�ستهي �رش�ءها، وبعد �أن مننحهم �لنقود. نكون 
قد ��سرتينا �لوهم، نظل ننفخ بها بال جدوى، ال �سيء مينحه لنا �لناي �سوى 
�إثبات �أننا ��سخا�ص مزعجون، بال �أرو�ح مميزة، غري جديرين بالنغم �ملبهج، 
�ستكره نف�سك، و�أنت تنفخ يف �لال�سيء، �أنت ال متلك �رشها، �ستدمر تلك 

�لبكرة حياتك �إن ��سرتيتها. 
على  �أو ال. �سفقة  �لبكرة،  تلك  �رش�ءها:  �أ�رش على  �جلبار،  عبد  لكن 
�الإطالق. فكر عبد �جلبار �أن تلك �لبكرة رمبا تكون هي كلمة �ل�رش �لناق�سة 
يف م�رشوعه �لذي يو�جه ف�ساًل ذريعًا يف �إنتاج نيو عبد �جلبار �لقادرين على 

غزو �لعامل. 
مل يرتدد ليلو: ال �سفقة على �الإطالق. ثم �سغط على زر �إنذ�ر، لياأتي 
�لفيلني  الإطالق  ت�ستعد  بال�ستيكية،  باأ�سلحة  مدججني  �سبحًا  ع�رشون 

�ملميت. 
�ن�رشف عبد �جلبار بهدوء، لكن قبل �أن ين�رشف، رمق ليلو بنظرة جعلته 

يرتعد: لن مير �الأمر ب�سالم. 
و�سع ليلو بكرة �لغزل على �ملكتب، بد�أ يف �لنظر �إليها بجنون، قلبها 
بخطافه، ها هي تتحول مرة �أخرى �إىل جثة ميتة، ناي بال روح، وهو �لفم 

�ملزعج، �لذي ينفخ �لال�سيء. 
ثم ب�د�أ يف �ل�س�ر�خ: �ساأحرقك.. �أق�س�م بكل �سيء �ساأحرقك.. كيف 
تفعلني ه�ذ� بي، كيف تت�رشفني ك�رشموطة تعر�ص نف�سها بب�ساطة على �أول 
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عابر؟ ثم بد�أ يف �لبكاء وحت�س�سها، لكنها مل تتخل عن هيئتها كجثة هامدة. 
بد�أ  ثم  كاماًل،  ج�سده  �حتل  قد  �جلنون  كان  هدوئه،  �إىل  عاد  عندما 

ى ثم عرف عقابًا جيد�ً لتلك �لبكرة.  ى، تعرَّ �جل�سد يف �حُلمَّ
��ستلقى على �الأر�ص، ثبتها بخطافه، ثم بد�أ يف متريرها على ج�سده، 
كل قطعة فيها كانت تت�رشب �خليوط، مل ُيلِق بااًل لكونها مل تبادله �حلب، 
ظلت على �إ�رش�رها على �أن ال تكون �سيئًا �سوى جثة، لكن ال عودة �الآن 
يا ليلو، ال عودة، كان كقطعة ��سفنج تت�رشب �ملاء يف ع�سق، بد�أ يف حتريكها 
على ق�سيبه، كان كمجنون يرغب يف �لو�سول للذروة، لكن ال �سيء، ال 
�سيء، ال ذروة، ثالث �ساعات بال �سيء، لكنه كان م�رش�ً، حتول �الإ�رش�ر 
�إىل ع�سبية، وحركة �أ�رشع، حتى �أدت �لبكرة حركتها �ال�ستعر��سية �لقاتلة، 

عندما �أفلتت فجاأة من خطافه، ليقطع ق�سيبه. 
، �إغاظة، ثم  ر�آها يف فزعه، تت�سلل �إليها �حلياة، كانت تبت�سم يف ت�سفٍّ

تت�رشب من �لدم �لذي �نطلق كنافورة �سغرية. 
يحاول  فقط  كان  جرحه،  يف  يفكر  مل  و�حلقد،  �الأمل  من  يبكي  كان 
�أن ي�ستجمع قو�ه، ليحرقها، ذلك ما �سي�سفيه حقًا، متالك قو�ه حتى عرث 
على علبة كربيت، �سيت�سلى بحرقها على مهل، مل تبادله بكرة �لغْزل �سوى 

�لتحدي، حتى �أنها لعقت من بركة �لدماء، �لتي تغرق �الأر�ص. 
مرة  �سليزي  ر�أى  �ل�سحوب،  يف  �مل�ساهد  بد�أت  �إليها،  ي�سل  �أن  قبل 
�أخرى، كما جاءه �أول مرة، يحاول �إقناعه بالذهاب �إىل ماندورال وبجو�ره 
�ملمر�سة �لتي جعلها �سليزي توقظه بو�سع حلمتها يف فمه، كانت مت�سك 
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ق�سيبه �ملقطوع، وتعيده �إىل مكانه، ربتت على كتفه، وبكى �سليزي تعاطفًا 
معه: كانت �ملرة �الأوىل �لتي يبكي فيها �أحد من �أجله، وكما نعلم جميعًا 

�أن ج�سد�ً ال يبكي خلاطره �أحد، هو ج�سد يف �أزمة. 
�أنه يف حلم د�خل  يعرف  �ملحيط، كان  ليلو من كل هذ� �حلب  بكى 

كابو�ص د�خل حلم، ال �سيء حقيقي، لكن ما حاجتنا �إىل �حلقيقة؟ 
�ملكتب  تخرتق  �أبد�ً،  يقْدها  ومل  جو،  بها  وعده  �لتي  �سفينته  كانت 
�ل�سئيل �لذي حتول �إىل �أر�ص �سا�سعة وخ�رش�ء تتجه �إليه، تقف على �مليناء 
�ل�سماء،  بها يف  لي�سعد  يتقدم  �لقبطان  �نتظاره، ها هو  كامر�ة عا�سقة يف 
لكنه ملح �خليوط، خيوط حترك كل �سيء، �سليزي و�ملمر�سة و�ل�سفينة �لتي 
على هيئة �سحابة، كان جو يحركها وهو يبت�سم بحنو على قدرته �لفائقة 

على منح �لعدل و�البت�سامة و�لق�سيب لليلو، خيوط بكرة �لغزل. 
�سخر ليلو غا�سبًا يف وجه جو قائاًل "ال �أرغب يف عدلك، ال �أرغب يف 

�حلياة �لتي منحتها يل ظنًا �أنها �خلال�ص، ال خال�ص، يا و�هب �للعنة". 
به عرب جو�ستيك  يتحكم  �أن جو  �كت�سف  يقذفه بحجارة،  �أن  حاول 
لعبة، وعندما حاول �ملقاومة �سعر باأ�سو�ط من �لليزر تنهمر على ج�سده، 

�سقط مغ�سيًا عليه. 
كانت �الأ�سعة جلنود عبد �جلبار من �ملريخيني يقومون باحتالل �مل�سنع، 
�لبطاريات  مبخزون  �لت�سلح  من  �مل�ستعدين،  غري  �الأ�سباح  يتمكن  �أن  قبل 

�لقاتلة للمريخيني. 
مل يرى ليلو يف �أثناء فقد�نه �لدر�مي لوعيه، عبد �جلبار وهو يقف يف 
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ملاذ�  يعرف  �لغزل، وال  ببكرة  �لغزو، وهو مي�سك  �إمتام  بعد  �لفاحتني  هيئة 
قطع ذلك �ملجنون ق�سيبه، لكن �بت�سامة بكرة �لغزل �ملت�سفية، �أ�سارت �إىل 

�أنها ور�ء �حلادث. 
جل�ص على مكتب ليلو، خندقه �ل�سغري، �آمر�ً جنوده �أن يعاجلو� ليلو، 

ال�ستخد�م ج�سده يف م�رشوع �لنيو عبد �جلبار. 
يقررو�  �لغرباء، كي  فيه  يرتاح  كان كل �سيء معد�ً يف �خلندق كي ال 
�لفر�ر من هنا �رشيعًا، لكن عبد �جلبار متلكه �الرتياح، مبجرد جلو�سه على 
طريق  عن  ليلو  عليه  وح�سل  �أجله  من  خلق  �ملقعد  هذ�  كاأن  ليلو،  مقعد 
�خلطاأ، كان من�سجمًا مع فكرة �أن ذلك �ملكان معد ل�سخ�ص ينتظر غدر�ً، 
�أيد ذلك �أن ليلو كان حمقًا، فقد خ�رش م�سنعه وق�سيبه بالغدر، فكر �أن �حلذر 
ال مينع �لقدر، لكن �الأ�ساطري �لتي يختلقها �الإن�سان لنف�سه هي فقط �لقادرة 

على حمايته من �لقلق �مل�ساحب للوجود. 
�أخرجته زغزغٌة يف قفاه من تاأمالته، ظنها منلة مت�سللة، �رشب قفاه بقوة 
كي يقتلها، لكن �لزغزغة ��ستمرت. كان �سليزي مي�سك بري�سة، ويحاول 

�أن يبدو م�سليا. 
"كفى" �رشخ عبد �جلبار يف �سليزي، �لذي �حمر وجهه خجاًل، لكنه 
حاجة  يف  �أنك  �أعتقد  قال:  �جلبار،  عبد  �أمام  جل�ص  عندما  نف�سه  متالك 

لعميل خائن، يجند �الأ�سباح يف �سفك، كي ت�سيطر على �ملريخيني. 
- �ملريخيون.. �إنهم يف �سفي يا غبي. 

�إنه  �ملريخيني،  من  بجي�ص  حتديد�ً  �مل�سنع  هذ�  حتتل  �أن  هو  �لغباء   -
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�ملريخيني،  تقتل  �لتي  �لبطاريات  ي�ستورد  �لذي  �لعامل  يف  �لوحيد  �مل�سنع 
لدينا هنا خمزون يكفي الإبادة كوكبهم باأكمله، �ملباغتة فقط هي ما منعتنا 

من ��ستعمال تلك �لبطاريات. 
كان �سليزي حمقًا، �سمت عبد �جلبار، فكر قلياًل، حاول �أن ي�سل �إىل 
�سبحًا؟  تقتل  كيف  كتب:  عقله،  يف  �ختزنها  �لتي  ياهو  باإمكانيات  حل 
و�أخبار  مقاالت  ثم  �الأ�سباح،  قهر  لعبة  الين:  �أون  �ألعاب  �سوى  يجد  مل 
"�سبح" �ملجاعة... �الأ�سباح يف  " �حلرب �الأهلية يخيم..  "�سبح  �سخيفة: 

كل �سيء �إال يف �ل�سيء �لذي يبحث عنه. 
قاطع �سليزي تاأمالته: حتى لو وجدت �لطريقة، فاأنا ل�ست �سبحًا، �أنا 
�لهدنة  �أثناء  �لبحث  وقعْتها حمركات  لطيفة  �تفاقية  هناك  �أن  طيف.. كما 
�لتي �سبقت حرب و�دي �ل�سيليكون �لكربى، "لن نذكر �سيئًا عن وجود 
�الأ�سباح �أو عن طرق قتلهم"، الإيجاد �حلل عليك �أن تفكر بنف�سك، �أعتقد 
�أنك لن تفعل، هذ� و�حد من �أغر��ص حمركات �لبحث، �أن جتد �سعوبة يف 

�إيجاد �حلل بنف�سك. 
- لكني عرفت طريقة قتل �ملريخيني، عن طريق ياهو. 

- كان علينا �أن ن�رشِّب معلومة تبدو على �سكل هذيان ملجنون. 
متلك  �أن  عليك  لكن  تقتلهم..  �لعناكب  بالقطع..  طريقة  توجد   -

خميلة جو. 
- لكْن كيف هزمكم جي�سي �ملريخّي؟ لقد ر�أيت �الأ�سباح يت�ساقطون 

باأ�سلحة �ملريخيني. 
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�لنا�ص،  الإمتاع  جو�لة  م�رشحية  فرقة  �أنهم  �الأ�سباح..  يف  �الأ�سل   -
�أنت تقتلنا، ونحن منوت.. نحن بارعون يف  �أكرث..  كنا نوؤدي عر�سًا ال 

�لتمثيل. 
- مل تخليتم عن ليلو �إذن؟ 

- الأنه �رشق بكرة �لغزل من �ملاما.. كان عليه �أن ينال عقابه. 
- �أتعمل حل�ساب �ملاما؟ 

- �أعمل حل�ساب �جلميع، للماما وجلو.. قلبي مييل جلو �أكرث، لكن �لعمل 
هو �لعمل.. وعملى هو �أن �أكون ر�سول فري الن�ص.. و�الآن �ساأ�سيفك �إىل 
قائمة عمالئي.. �الأمر �ملميز هنا، و�لذي �أتعامل معه للمرة �الأوىل، هو �أن 
عمالئي �لثالثة من عائلة و�حدة. �الأب و�الأم و�البن... كلهم يت�سارعون.. 

�ساأخ�رش كثري�ً بانت�سار �أحدكم. �إن هذ� يعني عمالء �أقل. 
- جو لي�ص �بني. 

- �سار كذلك.. لقد �سار جو �الأ�سلى حلزونًا، و�أعطى ج�سده لولدك 
�ساهر.. كلنا نعلم تلك �حلقيقة، لكن �ساهر ال يعلم �أننا نعلم. 

�أقاتل بجو�ره؟ خمل�سي،  �أن  - جو �سار �ساهر! لهذ� طلب مني ياهو 
وقاطع �أذين وو�هب �حلياة لكل هذ� �جلنون! 

- لكن �ساهر مل يقطع �أذنك. 
- هل تريدين �أن �أقاتل بجو�ر حلزون؟ �ساأقاتل بجو�ر �بني.. لكن هذ� 

يعني �أن �أقاتل �سد �أمه. وبعد �أن ننت�رش علي �أن �أهزمه؟ 
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�أعلم، ال ميكنك �العتماد على �حلكم و�لنبوء�ت..  �أو يهزمك. ال   -
�أن  على  غام�سني  يبدو�  �أن  يف�سلون  روها جبناء  م�سدِّ ملغزة..  �أ�سياء  �إنها 

يتورطو� باإعطائك �حلقيقة. 
�أنت  ل�ست  �أريد خائنًا حقيقيًا.. رمبا  �الآن؟..  �ستعمل حل�سابي  - هل 
�ساأقدم  �أنت جمرد طيف..  مثاليًا،  خائنًا  تبدو يل  ال  �ملطلوب..  �ل�سخ�ص 
وال  جمز  مرتب  كبري..  مل�سنع  خائن  "مطلوب  غد�ً  �ل�سحف  يف  �إعالنًا 
ت�سرتط �ملوؤهالت �لدر��سية.. ي�سرتط خم�ص �سنو�ت خربة على �الأقل "ما 

ر�أيك يف �ل�سيغة؟ 
- جيدة؟.. لكن مَل حتتاج �إىل خائن �أ�ساًل؟ 

مَل  �إىل خائن..  يحتاج  �سيء  نتحدث عن  كنا  �أننا  �أعتقد  �أذكر..  - ال 
جئت �إىل هنا �أ�ساًل؟ 

�أ�سبحُت  رمبا  �أو  كال�سمك..  �سعيفة  �لطيف  ذ�كرة  �إن  �أذكر..  ال   -
عجوز�ً. 

- رمبا عليَّ �أن �أتفقد م�سنعي.. لقد �أ�سعنا �لكثري من �لوقت. 
لدينا  �مل�سنع..  يف  الأقودك  �أ�ساًل  جئت  لقد  تذكرت..  �أين  �أعتقد   -

بع�ص �ل�سحنات �جلديدة من �ل.. 
- �أعتقد �أن عليَّ �أن �أرى خمازن �لبطاريات �لتي ت�سيء يف �لنور. 

قبل �أن مي�سيا معًا �إىل �ملخازن، �أم�سك عبد �جلبار ببكرة �لغزل، كانت 
منهكة من معركتها مع ليلو، �ساأل �سليزي: �أتعرف كيف ت�ستعمل هذه؟ 

يجيد  �أحد�ً  �أَر  �الأقمار و�ل�سمو�ص و�ملدن، مل  لغزل  �إنها  �سليزي:  قال 
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��ستعمالها �سوى جو، حتى �ملاما، رغم �أنها �سيدة مل تفلح، �أعتقد �أن عليك 
�أن تعيدها �إليه. 

تلك  ت�ساعده  �أن  يف  باالأمل  متم�سكًا  ماز�ل  كان  �جلبار،  عبد  لكن 
�لبكرة، �لتي تقطع ق�سبان مغت�سبيها، على م�ساعدته يف م�رشوع �لنيو عبد 
�ملريخيني  ُل  تف�سِّ �سهيته  لكن  بغو�يته،  بد�أت  من  هي  �أنها  خا�سة  �جلبار، 

على بكر�ت �لغزل، لذ� لن يبادلها �لغو�ية. 

***
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برزخ الرتاب والنار
ما �لذي يوجد خلف �ملوت؟. 

�أنا هناك �الآن، على عتبة �أن �أرى، على عتبة �أن �أو��سل حياة بال توقف 
�أو ده�ص، بال خوف من �ملوت. 

ملحبته  ذلك  �أ�ساع  من  هو  �سليزي  �ملرة،  تلك  حلزون.  �إىل  �أحتول  مْل 
�ل�سديدة يل، حمبته �لتي مل تكن �سوى عيٍب خلقّي، فقد �سممته يف خيايل 
على �أن يكون ر�سواًل فري الن�ص، يعمل ملن يدفع دون �أن ي�ستاأثر به �أحد، 

�أو يوؤمن بالر�سالة �لتي يو�سلها. 
من  �أن  �الأوىل  �للحظة  منذ  علم  �أنه  رغم  موتي،  فكرة  مع  ين�سجم  مل 
ذهب �إىل ماندورال �سخ�ص �سو�ي، مل �أرْد الأحد يف ماندورال �أن يحبني، 
جتلب  ال  �لتي  و�لفر�ولة  �ألك�سندر�  �سوى  �أحب  مْل  �لظهر،  ينق�ص  �حلب 
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مكافاأة  �ملوت.  خلف  �لقابع  �ل�سيء  هي  �لفر�ولة  تلك  رمبا  �حل�سا�سية، 
�ملتاهة، �لتي �نتهت عدة مر�ت بالده�ص. 

برزخ  �لربزخ،  يف  �ملوت،  خلف  يقع  ما  ت�سبق  �لتي  �ملر�حل  �أحفظ 
عاملًا  �لهو�ج�ص  يجعل  �لذي  �ل�رش  عرفت  كثري�ً،  مررت  و�لنار،  �لرت�ب 
و�الأ�سباح حقيقة، و�سجرة �ملاندورال مدينة، ُمنحُت �لفر�سة الأفتح �لباب 

�ملو�سد. 
كيف ن�ساأت ماندورال؟ هنا يف �لربزخ، و�أنا �أ�ستعد ملا خلف �ملوت. 

ال  لكنه  �ل�سمت،  ليحل  �أواًل  �ل�سمع،  يقطف  �ملوت،  مير  �أن  مبجرد 
و��ستمعت  نطقتها  �لتي  �لكلمات  كل  ترى  عندما  �إال  �لب�رش،  يخطف 
�لنار، على قدر  م كجبل قمامة �سخم تلتهمه  �إليها وقر�أتها وكتبتها، تكوَّ

�لكلمات يكون جبل �لنار، �لذي تفوح منه ر�ئحة بال�ستيك حمروق. 
من  و�حدة  ع  فالتنطُّ �لعقاب،  ذلك  مغزى  �ملوتى  من  �لكثري  يفهم  ال 
�الأ�سياء �لتي تر�فق �الإن�سان، وهو يعرب برزخ �لرت�ب و�لنار، قبل �أن يو�جه 

جحيمه �حلقيقي. 
�ل�سمت كان �سيد�ً قبل �أن تنتهكه �لكلمات �لتي بال طائل، كان ُيغنَّى 

له وُيروى عنه، وت�سيَّد �ملعابد من �أجله. 
هل �لعامل يف حاجة �إىل �إ�سافة عبار�ت �أخرى؟ خطيئة �ملتنطعني �أنهم 

يظنون �أن هناك من يحتاج �أن يقولو� �سيئًا. بع�سهم ي�سريون كّتابًا. 
�ل�سفلة  �سوى  يجيده  ال  �لعامل،  يف  وقاحة  �الأكرث  �لفعل  هي  �لكتابة 
و�لغرباء، ماذ� تعرف عن �لعامل لت�سيف �إليه �لكلمات؟. من �أجل كلمات 
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على  �ملتاهة  عّقدت  �لتي  �لكلمات  �أجل  من  �لقيامة،  �ستقوم  �ملهرجني 
ت�سيء  �أنها  تنطعًا  �أ�سحابها  �عتقد  �لتي  �لكلمات  �أجل  من  �لعابرين، 

�لطريق، �سُيمحى �خللق. 
ال �أذكر �إن كنت ��ستعرت فكرة قطع �الأذن �ليمنى، �لتي حتتفظ باللغو، 
�أين كنت روحانيًا مبا يكفي  �أم  من عبوري �ملتكرر بربزخ �لرت�ب و�لنار، 

الأت�سل باحلقيقة؟ 
مونتري  وظيفة  يف  للعمل  يتقدمون  �لذين  �الأ�سخا�ص  فعادًة  �أدري،  ال 
�لذ�كرة، يكونون على درجة من �جلنون و�لرنج�سية و�الإح�سا�ص بالذ�ت، 
�أخرى منتجني رو�يتهم  بنا مرة  �لتي مرت  �مل�ساهد  جتعلهم يعيدون خلق 

�خلا�سة عن ما حدث. 
�خلطاأ  يف  يقعون  �ملوتى  �أغلب  لكنَّ  �حلريق،  ت�ساهد  �أن  هو  �ملطلوب 
ذ�ته �لذي وقعُت فيه يف �ملرة �الأوىل يل يف برزخ �لرت�ب و�لنار، فيقذفون 
باأنف�سهم و�سط �للهب، �لبع�ص يعتقد �أن ذلك قد ينقذ كلماته، �إن هو �حرتق 
ر، كي  فد�َءها، و�لبع�ص يعتقد �أنه �ختري للجحيم، لذ� يقذف بروحه للتطهُّ

ينتهي �الأمر �رشيعًا، وال تعود حاجة حلرقه فيعرب �إىل �جلنة. 
نف�سها  �لكلمات  نف�سك، حتى  �إىل حرق  �أبد�ً  حتتاج  ال  �أنك  �حلقيقة 
و�إن �حرتقت يف برزخ �لرت�ب و�لنار، ف�سيظل �حلريق بال �أثر �سوى رمزية 

�لعقاب. 
�سمُّ �لكلمات ي�رشي يف �حلياة، منذ بدء �خلليقة، �لكلمات لن متوت �إال 

مع دمار �الأر�ص �لنهائي. 
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�لتي  �إخال�سًا لكلماتهم  �أكرث  تابعيهم يكونون  �أ�سحابها، لكنَّ  ميوت 
رمبا تكون قد كتبت يف حالة �سكر �أو غ�سب �أو متلق �أو خطاأ ح�سابي �أو 
مد�و�ة جرٍح �بِن حلظتهم �أو جنون، ال �أحد يعي خطورة ما يفعل عندما 
يخّط فكرة يف كتاب �أو خمطوطة. يحر�ص �لتابعون وتابعو �لتابعني على �أن 

تظل �لكلمات حية، �أن ال ُي�سفى �أحد من �ل�سم. 
�ملوتى، �إنهم يحكمون �الأر�ص �أكرث من �الأحياء، �الأحياء خدم �ملوتى، 

�الأر�ص.. �إنها مملكة �ملوتى �حلقيقية. 
�أبد�ً  �أكف  مل  م�سم�ص،  زهرة  كنت  �أن  ومنذ  مر�ت،  عدة  عدت  لقد 
عن �حلديث، عن حماولة جلب فكرة �إىل �لعامل حتيا بعدي: �خللود هو �أكرث 
�أمر��ص �حلياة تف�سيًا و�بتذ�اًل، يت�ساوى يف ذلك �الإن�سان مع قنديل �لبحر. 
ياأتي  �ل�سنو�ت،  �أو مئات  ثانية  ي�ستغرق  قد  �لذي  �نتهاء �حلريق  عقب 

�لعمى. 
�لعمى، ملن ال يعرف، ياأتي به مالك متقاعد ال�ستالم كافة �لن�سخ �ملمكنة 
من �حتماالت حياتك، و�لتي ظل مونتري �لذ�كرة يعمل عليها طيلة �لفرتة 
�لتي كنت تتنف�ص فيها هو�ًء وكلمات، ثم ي�سّلمها للجنة الختيار �أف�سلها 
للعر�ص يف مهرجان يقام كل عام، يتناف�ص فيه مونتريو �لذ�كرة يف �لعامل، 
كان �الأمر م�سليًا يف بد�ياته للمالئكة �ملتقاعدين، لكن مع �لوقت �سارت 
ن�سخ  �سوى  ي�سهد  مل  و�ملهرجان  جاذبية  �أقل  �الحتماالت  �ساقة،  �ملهمة 
مكرورة من �حلياة، �سار �الأمر �سعبًا، لكن �لتحدي ميَّز مونتريي �لذ�كرة 

�الأكرث �إبد�عًا، فلم تكن ُت�ساهد يف �لعام �سوى 10 ن�سخ حمتملة ومميزة. 
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عليه  يعمل  �لذي  �الأمر  وهو  ذ�ته،  تدمري  من  �لعامل  �قرت�ب  مع  لكن 
تقل�ست  تاريخه،  طيلة  له  حت�سب  قد  وحيدة  ح�سنة  يف  بجدية  �الإن�سان 
�لن�سخ �إىل �ثنتني �أو ثالث، كل عدة �أعو�م، �الأمر �لذي حد� باإد�رة �ملهرجان 

الإعالن نيَّتها باإلغائه. 
يدين  ال  و�لذي  �ملميز،  ه  عر�سَ بي  �خلا�ص  �لذ�كرة  مونتري  م  قدَّ حتى 

بالف�سل فيه الإبد�عه وموهبته، �إمنا لف�سله. 
كان  لذ�كرتي،  �ملونتري  هذ�  ُعني  عاهرة،  ج�سد  يف  �أحيا  كنت  عندما 
يكن  مل  �آخرين،  �أنا�ص  ذ�كرة  يف  لعمله  �ملتناهي  �إهماله  على  عقابًا  تعيينه 
جمنونًا �أو نرج�سيًا �أو فنانًا. كان فقط �سكري�ً، ويق�سي �أغلب �أوقاته يف �لنوم 
�أو �ل�رشب، ف�ساًل عن �أن ميوله �الكتئابية كانت و��سحة وحاول �النتحار 
�لغالب على حياتي  �مل�سهد  �أن  �أي�سًا  �ساعده على هذ�  �أكرث من مرة، رمبا 
هو �سوت �لرجال وهي تلهث فوقي، فاأنا مل �أكن حينها، �سوى فرج كبري 
مفتوح، كان �مل�سهد مماًل جد�ً، رمبا هذ� ما جعله ال يرى �أي بارقة �أمل يف 

�إجناز ن�سخه �ملطلوبة. 
لكني كنت �أحلم، فقط �أحلم، لتجاوز حياتي �لقاحلة و�ململة وعرق 
�لرجال �لننت، كانت تلك ميزتي �لكربى وقتها، ثم �سارت هي كل �سيء، 
�ملوت حلم طويل..  �ملوت،  يقبع خلف  �لذي  �ل�سيء  �حللم هو  رمبا الأن 
يكن كذلك  و�إن مل  تريد،  ما  هو  �سيء  ترغب، كل  �سيء كما  حيث كل 
فغالبًا ما تنجو، �إن كنت على �أر�ص �لهو�ء و�لكلمات، فيكفي �أن ت�سحو 
لتنجو من �ل�سقوط من �ساهق، و�إن كنت ميتًا فال �رشر من حتطمك �إىل �ألف 

قطعة، فتلك �إحدى ميز�ت �أن تكون ميتًا م�سبقًا. 
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كنت  فقد  �أحلم،  �أن  فر�سة  فيها  يل  ُيَتْح  مل  كقدي�ص،  �ل�سابقة  حياتي 
م�سغواًل بالوعظ عن �ملوت. عن بروفات �ملوت �ملتمثلة يف �الأحالم. 

مل �أكن �ألقي بااًل �إىل تلك �مليزة، �إىل �أن بد�أ �جُلذ�م يف �أكل ج�سدي، مل 
�أطر�ف ت�سقط، عزلوين مع قطيع  يكن ذلك حلمًا، كان حقيقة موجعة، 

من �ملجاذيب و�ملجذومني. 
كانت تلك و�سيلتي ال�ستعادة ج�سدي �مل�سلوب، قبل �جلذ�م وبعده. 

لكْن يف تلك �ملرة، كنت �أحاول �إنتاج حلم و�حد متما�سك وطويل، 
حلم ي�سبه ما خلف �ملوت. 

كان �حللم يبد�أ كل مرة باأن ج�سدي باأكمله �ختفى، مل يتبق منه �سوى 
طاقم �أ�سنان يرثثر، ثم �أبد�أ يف رحلة ��ستعادة �جل�سد، قطعة قطعة. 

ثم تطور �الأمر الأمتكن من ��ستعادته ب�سكل �أ�سهل، مل �أعرف ماذ� �أفعل 
به، حتى ر�أيت يف �حللم �أين �سحابة لها �سكٌل بديع، تتخذ هيئة �لقو�سني 
�ملتد�خلني للماندورال، كنُت �ل�سحابة �الأجمل بني �أقر�ين، وكان من �ل�سهل 
�أن �أحافظ على هذ� �جلمال بقتل �أي �سحابة �أخرى قد تبدو الأي �سخ�ص 
�أجمل، و�سل جمايل �إىل م�سمع �آكل �ل�سحاب، �لذي قرر �أن ياأكلني الأين 
�لبد�ية على  �أظن، فقررت �لهرب، تخفيت يف  �أو هكذ� كنت  �الأجمل، 
هيئة �سفينة، لكنَّ �آكَل �ل�سحاب ك�سف �أمري، الأين ظللت �أ�سبح يف �لهو�ء 
ال �ملاء، فقررُت �لتخفي على هيئة فاأر، لكنَّ �آكل �ل�سحاب ك�سف �أمري 
مرة �أخرى، الأن من �ل�سهل متييز فاأر من دخان �أبي�ص، فتخفيت على هيئة 
مدينة و�أ�سميت نف�سي "جنرة "، ظنًا منى �أن �ال�سم �لقبيح قد يخفي عن �آكل 

�ل�سحاب �أمر جمايل بني �ملدن. 
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كنت يف هيئتي كمدينة �أعلم كل �سيء، الأين كنت يف �الأ�سل �سحابة 
�لفا�سوليا  هو  �أتعلمه،  �أن  ن�سيت  و�حد  �أمٌر  لكْن  �ملدن،  كل  على  مرت 

�لبي�ساء، مل �أ�سمع عنها. 
كان �أهل �ملدينة يع�سقونني. الأين كنت �الأجمل بني �ملدن على �الإطالق، 
وحل�سن �حلظ مل يخرتع �حللم �آكل مدن، كنت �أتدخل حلل �لنز�عات بطيبة 
ْل  َت�سِ �آكل �ل�سحاب، مل يجْع فيها �أحد، مل  �سحابٍة وعدِل بلدة هاربة من 
فيها قطرة دم، مل ُيحكمو� يومًا من خالل عقيدتهم �أو لونهم، مل ُيفت�ص يف 

�سمائرهم، باخت�سار كانت جمرد هر�ء خال�ص. 
مل  موتي،  �قرت�ب  وعند  �حلد،  هذ�  عند  �حللم  ��ستكمال  عن  توقفُت 
يجد �ملونتري �ل�سكري �لوقت �لكايف الإعد�د ن�سخ من �الإمكانيات �ملحتملة 

حلياتي، مل يجد �سوى هذ� �حللم غري �ملكتمل، فن�سخه. 
�لذ�كرة،  ملونتريى  �ل�سنوى  �ملهرجان  عن  �مل�سوؤولون  ر�آه  وعندما 
�الإن�سان  يخرتع  �أن  قبل  ذلك  )كان  عاديًا،  فيلمًا  ور�أوه  بقوة،  رف�سوه 
�ل�سينما(، كان منطقهم يف ذلك �لوقت �أن ال فارق بني �حلياة �لتي عر�ستها 
ن�سخة �ل�سكري، و�ملوت، فما �ملوت �إال حلم طويل وم�ستمر، وما �الأحالم 
ح�رش  بال  �حتماالت  على  �ملفتوحة  و�خلالدة  �الأبدية  باالأر�ص  تذكري  �إالَّ 
�أو  �ل�سحك  من  تتولد  قد  �لتي  �ملتعة  ت�ستلزم  ما  قدر  �ملنطق،  ت�ستلزم  وال 

عي �لرب�ءة و�لعبث �لذي ال يقد�ص �أحد�ً.  �لرعب.. �لطفولة �لتي تدَّ
مل يعمل �ملونتري مرة �أخرى يف ذلك �ملجال، وُنقل �إىل �أعمال مكتبية. 

�أي�سًا الأعرب  �لفر�سة  تتْح يل  �أبكم، ومل  �لتالية، �رشت رجاًل  �حلياة  يف 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



216

ماندورال

�لفر�سة  تلو  �لفر�سة  �أمنح  �الأبدية، كنت  �أر�ص  �لرت�ب و�لنار نحو  برزخ 
الإقامة م�رشوعي على �الأر�ص قبل �أن ينتهى �الأمر بي بالده�ص، وهي هبة 
�أعلم �سببًا مميز�ً ملنحي فر�سة �لعودة �إىل �حلياة  ال مُتنح لكل �الأرو�ح، وال 
ْل على �أين مل �أع�ص حياتي ب�سكل جيد يف كل مرة،  مرة تلو �ملرة، مل �أعوِّ
ميوتون  �ملتاهة،  من  �خلال�ص  يدركو�  �أن  قبل  ميوتون  يوميًا  �لب�رش  فماليني 

مدهو�سني على �الأرجح بفعل �لزمن �أو �لب�رش �أو �ل�سدفة. 
يف حياتي كرجل �أبكم، �رتكبت �أكرث عدد ممكن من �لكلمات، عن 
طريق �الإ�سارة �أو �لكتابة �لتي تعلمُتها، الأعرّب عن �حتجاجي على و�سعي 
يف هيئة رجل �أبكم، كما �أين كنت ف�سوليًا، لال�ستماع �إىل حكايات �لنا�ص، 
ُوهبت �ل�سمع باالأذن �ليمنى فقط، و�جتهدت حل�سوها باأكرب كمٍّ ممكن من 

�للغو. 
�أجنح يف  مل  �أنني  �إال  �أي�سًا،  كثري�ً  �أحلم  �أين كنت  كنت �سائعًا، ورغم 
ر �أي حلم �أبد�ً، مل �أكن �أرى حني �أحاول �لتذكر، �سوى �أ�سباح تن�سخ  تذكُّ

�أحالمي، وتهرب بها �إىل �ملوت. 
�سيئًا  �لفا�سل،  �ملونتري  ر�أى يف عمل  من  هناك  �أن  �ساأعرف  بعد،  فيما 
هامًا، وعماًل �أ�سياًل، قد يعيد للمهرجان �ل�سنوي قيمته، لكن كان عليهم 
له  �أجعل  �أن  قبل  �ل�سابقة  حياتي  فقدت  �لذي  �لطفويل،  �حللم  ��ستكمال 

معنى. 
�ل�سامة،  �لكلمات  من  ممكن  عدد  �أكرث  ب�سماع  بقليل،  �نتحاري  بعد 
�ملوتى،  �أ�سباح  �إعد�د  من  عر�سًا  �أ�ساهد  و�لنار،  �لرت�ب  برزخ  يف  كنت 

ن�سخًة غري مكتملة من حلمي مباندورال، �أجمل مدن �لعامل. 
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�لتي  مدينة،  هيئة  على  �ل�سحاب  �آكل  من  �ملختبئة  ماندورال  كانت 
تعلمْت كل �سيء، قد ن�سيْت �سيئًا و�حد�ً فقط لتتعلَّمه، �لفا�سوليا �لبي�ساء، 

مل ت�سمْع عنها �أبد�ً. 

�أن  علي  كان  كعاهرة،  كنتها  �لتي  جنرة  يف  فالحًا  ر�أيتنى  يوم  وذ�ت 
�أبيع حم�سول �لقمح و�أ�سرتي ما حتتاجه بلدة "جنرة"، و�لتي طلبت مني �أن 

�أ�سرتي باملح�سول نافورة جديدة. 
�أهلها،  فرحة  و�سط  �لبلدة  �إىل  بالنافورة  �لقمح وعدت  بعت حم�سول 
كان �سكلها جمياًل لكنهم فوجئو� باأنها مل تخرج ماء بل فا�سوليا بي�ساء، 

مما �أغ�سب �لبلدة، الأنها ال تعرف ما هي �لفا�سوليا �لبي�ساء. 
حاولت �لبلدة �إز�لتها، لكنها مل تنجح. كانت �لنافورة مت�سبثة باالأمل، 
فهي �ملرة �الأوىل �لتي ينجح �ساحبها يف بيعها، فلم يكن �أحد يرغب يف 

نافورة تخرج فا�سوليا بي�ساء. 
�لبد�ية ِمن كون  �لبلدة �سو�ي، رغم خجلي يف  �أحد من  مل يفرح بها 
نافورتي تخرج فا�سوليا، فقد كنت بال �أوالد �أو زوجة �أو �أ�سدقاء، كنت 
مقطوعًا من �سجرة، لكن �ل�سجرة كانت يف ر�أي �لبلدة "جنرة" جمرد �سحابة 
غري جديرة بالبقاء يف �ملدينة، لذ� �أكلتها، مل تكن �لبلدة �رشيرة، لكنها ظلت 
د�ئمًا حمتفظة برغبتها يف �أن تبقى �الأجمل.. مل �أعرف �أبد�ً �أن جنرة هي من 

�أكلت �سجرتي بعد �أن قطعتني منها وعنها. 
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مع �لوقت �أحبَّ �أهل �لبلدة �لفا�سوليا �لبي�ساء �لتي تخرجها �لنافورة، 
بل �أ�سبحت �لفا�سوليا هي حديثهم �ليومي، حتى �أنهم فتنو� بها عن جمال 
بلدتهم "جنرة"، و�أ�سمو� �لنافورة "ماندروال"، وهو ما �أغاظ �لبلدة، فذلك 

كان ��سمها، قبل �أن تغريه �إىل �ال�سم �لقبيح "جنرة". 
"جنرة" غ�سبت �أكرث و�أكرث، فانتظرت ظلمة �لليل و�أتت بفاأ�ص وهدمت 

�لنافورة. 

تاأثر�ً، فجمع يل  �أكرثهم  �أنا فكنت  �أما  �لبلدة،  �أهل  �ل�سباح، بكى  يف 
�لبي�ساء.. ثالث فا�سوليات، و�سُعتهم  �لفا�سوليا  �لبلدة ما تبقى من  �أهل 

يف جيبي وم�سيت �إىل بيتي. 
يف �ليوم �لتايل وجدت �لفا�سوليات �لثالث وقد �أ�سبحَن ثالث بنات 

جميالت، وهو ما �أ�سعدين، فقد �سار يل �أ�رشة من �لفا�سوليا �لبي�ساء. 
توقفت بْكرة �لن�سخة �ملحتملة حلياتي، كان �الأ�سباح يدبرون �سيئًا ما، 
كان �لعر�ص الز�ل �سخيفًا، يف ر�أيي كان طفوليًا جد�ً، عرفت فيما بعد، 

�أن عليَّ �أْن �أ�ستكمل �حللم يف حياتي �لتالية كمحارب. 
رمز�ً  كنت  و�حد،  بخد�ص  فيها  �أ�سْب  مل  كثرية،  معارك  خ�ست 
لل�سجاعة، للقوة، للدهاء، لكن يف عيد ميالدي �الأربعني، حميت �الأ�سطورة 
عندما �أ�سبُت بد�ء �لنوم، الأ�سجل �أكرث �الأحد�ث غر�بة يف معركة حربية، 
معجزة،  ببدين يف  بخد�ص، جنوت  �أ�سب  ومل  معركة،  و�سط  عندما منت 

الأ�سري نكتة �جلي�ص فيما بعد. 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



219

برزخ �لرت�ب و�لنار

�لنوم، وخ�رشتها، كنت  �إال يف مقاومة د�ء  �أخ�ص معركة بعد ذلك  مل 
�أ�سحو �ساعتني فقط يوميًا، الأجد ك�رشة خبز، و�رشبة ماء، تكفيني الأو��سل 
�لفا�سوليا  عن  �سيئًا  تعرف  ال  �لتي  �ل�سخيفة  باملدينة  و�أحلم  نائمًا،  �حلياة 
�لبي�ساء، كمربر در�مي يفتقد للمنطق وللقوة. فيما بعد �ساأعرف �أن �حلياة ال 
ت�ستلزم تنقالُتها �أ�سبابًا در�مية مقنعة، فالهو�ج�ص، �لظنون، �حلّر، �ل�سهوة، 
�مللل، �ل�سدفة، �لغرور، �ل�سد�ع، �لرغبة يف �خللود، لدغة بعو�سة، ق�رشة 
موز ملقاة على �لطريق، كلها مربر�ت قادرة على حتريك �الأحد�ث، رغم 
ٍع يف عقل �الإن�سان،  �أنها �أي�سًا مربر�ت در�مية غري مقنعة، ثم فيما بعُد لتنطُّ
�ملحاط د�ئمًا باملاء و�لكربياء، �سيحاول �أن يفل�سف وي�سخم مربر�ت �أفعاله 

وقر�ر�ته، مبا يطمئنه هذ� باأنه لي�ص تافهًا �إىل هذ� �حلد. 
كان على �لفالح �لذي كنُته كرجل �أبكم، �أن يخفي �لبنات �لثالث عن 

�أعني �ملدينة �لتي ُكنُتها كعاهرة. 
لذ� �أخفاهن يف بيته، بل �أخفى عنهن، �أن هناك عاملًا خارج �لبيت: كيف 
يحدث ذلك؟ ال �رشورة للتربير، �الأحالم تخفي كلمة كيف �إن �ساءت وال 
�إيلَّ  �ل�سك مل يتطرق  �أن  �لطريقة، رغم  بتلك  ي�ساألها مل حدث ذلك  �أحد 

حلظًة يف �أن ذلك قد يحدث فعاًل يف �حلياة دون جمهود خر�يف. 
�أي�سًا غياب �الأم، باختالقه حكايات عنها، كان يعو�ص  �ص �الأب  عوَّ
�لتفا�سيل  �أدق  �إىل مربر(. ِحكى  )�إن كنَت حتتاج  �الأ�سا�ص  �أمه يف  غياب 
طريقة  �ل�سعر،  ق�سة  �ملف�سل،  مالب�سها  لون  وجهها،  مالمح  عنها، 
�لتي  �الأغنيات  من  عدد�ً  �ألََّف  بل  بهن،  تعتني  كانت  كيف  �سحكتها، 
كانت �أمهن �الفرت��سية تغنيها لهن قبل �لنوم، كما �دعى �أن بكرة �لغزل، 
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و�أقمار  �سمو�ص  غزل  على  قادرة  �سحرية،  �ملالب�ص،  خز�نة  يف  �ملحفوظة 
ومدن، وعندما جربتها �لبنات �لثالث، ومل ينجحن يف غزل �أكرث من عدة 
جو�رب، برر �الأب �الأمر، باأن بكرة �لغزل حتتاج �إىل كلمة �سحرية لغزل 

�ل�سمو�ص و�الأقمار و�ملدن، مل تكن تعرفها �سوى �أمهن. 
�سنو�ت طويلة  �إىل  يحتاج  �لذي  �حللم،  �لبد�ية حا�رش�ً يف  �أكن يف  مل 
�حللم  عن  تبتعد  �لتي  �الأحالم  من  هائٍل  ركاٍم  و�سط  جمعه  من  لتتمكن 

�الأ�سلي �ملن�سود. 
�للو�تي كن  ظلت حكايات �الأب، هي �الأم �حلقيقية للبنات �لثالث، 

يف �الأ�سل، ثالث فا�سوليات. 
بكرة  �أنا  كنت  �حللم،  هذ�  دوري يف  عرفت  �الأحالم،  كعادة  فجاأة، 
�لغزل، وكان دوري بب�ساطة �أن �أحرك هذ� �حللم �ل�ساذج �إىل �الأمام قلياًل، 
باأن �أحترك ب�سكل م�رشحي بعد نوم �الأب، و�أوقظ �لبنات �لثالث، الأقوم 
با�ستعر��ٍص ر�أيته مماًل، حتى و�إن �أبهرتهّن، فقد ��ستمعت كبكْرة غزل لكل 
حكايات �الأب عن �الأم، لذ� قمت بغزلها لهن كما حكى عنها، ليتحول 

�حللم د�خل �حللم �إىل حقيقة تتحرك. 
�الأم، كانت طيلة �لليل تعلمهن كيف يغزلن �ل�سمو�ص و�الأقمار و�ملدن، 
�أده�سهن �أن �الأمر مل يكن يحتاج �إىل �أي كلمة �سحرية كما قال �الأب، وما 

�إن ياأتي �ل�سبح، حتى ُينق�ص �لغزل، فتعود �الأم �إىل خيوط. 
�لتي  �الأم،  �أنقذتني  حتى  وليال،  �أيام  عدة  �لدور  هذ�  �ألعب  ظللت 
حكت لهن �أن هناك عاملًا �أكرب من �لبيت، �سيظهر مبجرد �أن يخرجن من 
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�لباب �لذي ي�سمح �الأب لنف�سه فقط باخلروج منه، و�لذي �أ�سماه باخلروج 
من �لعامل. 

لكن �الأم، نق�ست �أ�سطورة �الأب عن �أن �لعامل هو �لبيت فقط، وبد�أت 
يف �إخبارهن بال�رش �حلقيقي ور�ء �إخفائهن، �خلوف من �لبلدة، و�أن �لعامل 

يختفي د�خل �لبيت ال خارجه، وق�ست لهن عنه. 
ذ�ت ليلة توقفت �الأم عن �ملجيء، ليلة ور�ء ليلة، فقررت �لبنات �لثالث 

�خلروج لروؤية �لعامل. 
لكن ذلك كان موعد نوبة �لغ�سب �ملو�سمي للمدينة، يف ذلك �ملوعد 
�الأ�سلية  طبيعتها  �إىل  للعودة  ال�ستياقها  �النتحار  يف  وتفكر  تبكي  كانت 

ك�سحابة. 
�لريح �لغا�سبة �لتي �أطلقتها �ملدينة، �بتلعت �لبنات �لثالث يف دو�مة. 

�لرت�ب  برزخ  �أخرى، يف  مرة  �ملحتملة حلياتي  �لن�سخة  بكرة  توقفت 
بحلم  �إميانها  على  جتمعت  �الأ�سباح  من  �رشية  جماعة  ��ستقبلتني  و�لنار، 
لتقدميه حلمًا بداًل  �أعمال مكتبية،  �إىل  �لذي نقل  �لفا�سل،  �لذ�كرة  مونتري 

من تقدميه رو�يات و�قعية عن حياتي. 
كان تلك �جلماعة، تود �إجناز �لتجربة ملقاومة �لكهنوت �لذي يرف�ص 

�إعادة �حلياة للمهرجان �ل�سنوي. 
�ملوتى  من  �ل�سابة  �الأجيال  �إىل  تنتقل  �ملونتري  ذلك  �أ�سطورة  كانت 
ومونتريي �لذ�كرة، وت�سنفه كعبقري، وت�ستميت لتنفي عنه �سفة �لف�سل، 
مل  لكنها  و�لعادة،  �لنظام  �خرت�ق  على  جلر�أته  و�إمنا  �حللم  جلودة  لي�ص 
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الأرو�ح  يتح  مل  �أنه  كما  �الأحالم،  وت�سجيل  �الأو�مر  خمالفة  ت�ستطيع  تكن 
�لفر�سة ال�ستكمال حلم و�حد حتى ولو كان حم�ص هر�ء خال�ص،  كثرية 

كحلمي. 
يف برزخ �لرت�ب و�لنار، يف مرحلة حرق كلماتي، ر�أيت علمًا كبري�ً، 
عليه �سورة تعرفت عليها فور�ً، كانت و�سفًا تخيُّليًا لروحي، روح �سبي 
يف �لر�بعة ع�رش من عمره، ميتطي فياًل �أزرق ويف يده �سيف �الإ�سكندر، كان 

من �لو��سح �أين �أحظى ب�سعبيٍة ما يف هذ� �ملكان. 
ذلك كان جوهري �لذي يتبقى بعد حرق �لكلمات كل مرة، مل �أكن 
قدي�سًا �أو عاهرة �أو زهرة م�سم�ص �أو قنديل بحر وال حماربًا، كنت �سبيًا يف 

�لر�بعة ع�رش. 
لكْن يف �ملرة �لتالية لعودتى للحياة الإجناز �لهر�ء، مل �أعد على هيئة ذلك 

�ل�سبي، عدت على هيئة قو�د. 
تلك �ملرة كنت �أعي مهمتي، �أتذكر �أين ُوهبت �حلياة الأحلم، لكن مل 
يكن من �ل�سهل �أي�سًا ��ستكمال �حللم ذ�ته، فاالأحالم كالكلمات، �لقليل 

منها قد ي�سلح الإجناز غاية. 
فاأنا  �لن�ساء،  �أج�ساد  يف  ويتاجر  �ملتعة  يبيع  كقو�د  مهنتي  �أكره  �أكن  مل 
�أول من يدرك �أن �جل�سد لي�ص �سيئًا، �جل�سد وعاء يخفي ج�سد�ً �آخر، روحًا 

�أخرى، حلمًا �آخر. 
�جل�سد قناع، ي�ستقبل �لتقرحات، خلق للتمزق، لال�ستهالك، كما �أنه 

يف حاالت كحالتي ميكن ��ستبد�له متامًا عند ��ستنفاده. 
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ولدُت �أعمى، مل �أر �سيئًا على حقيقته �أبد�ً، لكْن مل يدرك �أحد عماي، 
كنت �أرى، لكن على طريقتي، فالعاهر�ت قدي�سات، و�لقدي�سات عاهر�ت، 
و�لقا�سي جمرم مقنع، و�ملجرمون حماة �لعدل، �أ�سحاب �لطموح زومبي 
ياأكلون �لنا�ص بوح�سية، بائعو حّم�ص �ل�سام مريخيون مقنَّعون، �ملهم�سون 
�لنجوم خريطة  مهرج،  �لقمر  �ل�سفن حرباء�ت عمالقة،  خمتبئون،  ملوك 

كنز، �الأدمغة �أحذية الأنا�ص مت�سي باملقلوب، �ل�سحب �سفن. 
كنت �أحلم، بداًل من �لروؤية، لذ� كان من �ل�سهل �أن �أجد لنف�سي دور�ً 
�آكل  �أكون  �أن  �ملرة  تلك  �خرتت  �ملكتمل:  غري  ماندورال  حلم  يف  جيد�ً 

�ل�سحاب، �لذي جاء ليقت�ّص من "جنرة". 
تخفيت على هيئة �سيخ عجوز، بعد �أن �بتلعت �لريح �لغا�سبة، فمنحُت 
�لبنات �لثالث فر�سة �خلروج �إىل �لعامل، بعد �أن ظنن �أن �لريح هي لعنة هذ� 

�خلروج. 
كانت جنرة تبكى، لكنها عندما ر�أت �لبنات �لثالث، قررت �أن تاأكلهن 

الأنهن بدْون لها ثالَث �سحابات �أجمل منها. 
لكن �لبنات �لثالث، فاجاأْن �ملدينة بقولهن: ما �أجملك! كل ما ينق�سك 

هو كحل لعينيك وزينة ل�سعرك. 

بالكحل،  �أجمل  �رشت  لقد  لنجرة:  �لبلدة  �أهل  قال  �لثانى  �ليوم  يف 
و�سعرك �أي�سًا �أ�سبح �ألطف كثري�ً. 
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يف �لليل ت�سللت �لبنات �لثالث مرة �أخرى �إىل جنرة، �لتي كانت تبكي 
�أي�سًا الأنها يف �سحابة بي�ساء، وفكرت �أن تاأكل �لبنات �لثالث، لكن �لبنات 
�لثالث �لالتي ميلكن �رش بكرة �لغزل، �أرينها بع�سًا من فنونهن يف �لغزل، 
فبد�أن يف غزل خملوقات عجيبة، مريخيون يف �أطباق طائرة، طيف ميكنه 
�لتحول �إىل �أي هيئة �أر�د، حوريات كن يف �الأ�سل عاهر�ت، �أكورديون 
من  �لرتبح  �الأر�ص  الأهل  ميكن  �سمو�ص  غر�مه،  يف  تقع  �أن  المر�أة  ميكن 
بيعها، فيل �أزرق قادر على �لطري�ن، متاهة من �لنجوم، �أ�سجار �سوكوالتة، 
مكتبة يف حجم �لكف ميكن �أن تتحول �إىل مكتبة �سخمة باإد�رة �لزمبلك، 

قبالت لها ذ�كرة �لع�ساق. 
�حل�سا�سية،  فر�ولة ال جتلب  ن�سْوه:  �سيء و�حد  �سيء ميكن غزله،  كل 

�لفر�ولة �لتي �ست�سبح هي هدف حياتي �لوحيد كجو. 
حاولت �ملدينة �أن تغزل ببكرة �لغزل، ف�سلت، لكن �لهد�يا �لتي تركتها 

�لبنات �لثالث قبل عودتهن �إىل �ملنزل كانت كافية الإلهائها. 
�أنها من مدينتهم،  �لهد�يا، ظنو�  �لبلدة، ووجدو�  �أهل  �أ�ستيقظ  عندما 

فز�د تعلقهم بها. 
كان �آكل �ل�سحاب �لذي عرف �أن �ملدينة هي �سحابته �لهاربة، ينتظر 

�لفر�سة الأكلها. 
�نتهت حياتي كقو�د قبل �أن �أنهي �لن�سخة �الأولية و�ل�ساذجة حللم مدينة 

ماندورال. 
لع �أكرث  يف برزخ �لرت�ب و�لنار، �ساعدين عدد من �الأ�سباح على �أن �أطَّ
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و�أكرث على �مل�رشوع �الأكرب، �لذي يقدم لهم �أكرب ت�سلية ممكنة يف عامل ال 
يتوفر لهم فيه غري �ل�سباحة. 

كان �مل�رشوع يقوم على مبد�أ ب�سيط، نف�ص �ملبد�أ �لذي ُرف�ص من �أجله 
من قبل: مبا �أن �ملوت هو حلم طويل، ومبا �أن من �ل�سهل تخمني ما �سيوؤول 
�إليه �لعامل من دمار، لذ� �سيكون موت �الأحياء �ملوؤقت، �أف�سل ت�سلية للموتى 
يف هذ� �لعامل، خا�سة يف �لوقت �لذي بد�أت فيه �أحالمهم فيما بعد �ملوت 

يف �لن�سوب. 
�أحالم �الأحياء، بعد �سيطرتهم  لل�سيطرة على  �ملوتى، كانو� يف حاجة 
�لبالغة على حياتهم، لكن تلك �ملنطقة �لغام�سة يف عقل �الإن�سان، �مل�سماة 
�ل�سلبة،  قو�عده  من  وجتعل  للعامل،  �خلا�ص  �لنظام  تخرتق  و�لتي  باحللم، 
�أن  �ملوتى ب�سكل كامل، رغم  يد  يد طفل، مل تكن يف  جمرد �سل�سال يف 
�الأحالم يف �الأ�سا�ص حماولة ال�ستعادتهم، كل ما قيل نبوء�ٍت ور�سائل ياأتي 
بها �ملوتى يف �الأحالم، كانت يف �الأ�سا�ص من �خرت�ع �الأحياء، تعبري�ً عن 

قد��سة �ملوتي يف حياتهم. 
�ل�سدفة، �لتي خلقها مونتري ذ�كرة يحاول مد�ر�ة ف�سله، كانت �سبب 
�أنفذ  للموتى،  عمياًل  جعلني  �لذي  �ل�رش�خ  �أذين،  يف  �ل�رش�خ  هذ�  كل 

خمططهم بال�سيطرة على �أحالم �لب�رش. 
مل يكن جتنيدي بتلك �لب�ساطة، لكن ب�رشي �الآن حديد. 

�ص، يف حياتي  كان عليَّ �أن �أذهب للمدينة كبائع عرق�سو�ص بظهر مقوَّ
�لتالية حلياتي كقو�د، و�لتي �سبقت حياتي كجو، مل �أولد الأحلم، بل الأكون 

د�خل �حللم مبا�رشة. 
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لتوؤن�ص  يتزوجها  فتاة  عن  يبحث  ماندورال،  يدخل  عرق�سو�ص  بائع 
وحدته وجتعل �أيامه بال ع�سارى. 

�أهل  فظن  �أتفرج،  �لثالث  �لبنات  غزلتها  �لتي  �لهد�يا  بجو�ر  وقفت 
�لزحام فر�سة  �إن  �أين قلت  �ملدينة، خا�سة  �أحد هد�يا  �أين  �ملدينة �حلمقى، 
�أعجبهم ظهر  �نتهو�،  فلما  �لعرق�سو�ص،  �أعجبهم  �لعرق�سو�ص،  لبيع  جيدة 
�ص  �أن يكون ج�سدي �ملقوَّ بائع �لعرق�سو�ص �ملقو�ص، �أحدهم �قرتح فكرة 
و�أنا �أ�سب �أقو��ص �لعرق�سو�ص �سعار�ً للمدينة، �أعجبتني �لفكرة، كاأي بائع 
عرق�سو�ص مغفل، لذ� تغا�سيت عن كونهم مل يدفعو� �حل�ساب، و��ستمريت 

يف �سب �لعرق�سو�ص. 
�أ�سفل �سجرة، �ل�سجر طيب كما نعلم،  لكني مل �أجد فتاتي، فاتكاأت 
لكن قد تفاجوؤك �سجرٌة بعر�ص فك �أزمة ق�سيبك �ملحتقن بال�سهوة، كما 

تكون �رش�سة �إذ� قررت �أن متاطل وال تدفع. 
�آكل �ل�سحاب قد عرث  �أن �نتهيت، �سمعت �ملدينة ت�ستغيث، كان  بعد 
فف�سلت  �للعوب،  �ل�سجرة  �أد�ء  من  منهكًا  كنُت  ياأكلها.  �أن  وقرر  عليها 
الآكل  �لرق�ص  يف  بد�أن  فقد  �حليلة،  وجدن  �لثالث  �لبنات  لكن  �لفرجة، 
�ل�سحاب، حتى �ن�سغل عن �ملدينة، و�ساركهن �لرق�ص، �إىل �أن تعب وغط 

يف نوم عميق. 
�لبنات �لثالث �نتهزن فر�سة نومه، وحاولن ربطه يف �ل�سجرة، ��ستطعن 
عرق�سو�ص  بائع  د�ئمًا  هناك  �أن  ينكر حقيقة  �أن  ي�ستطيع  من  لكن  حمله، 
من  �أف�سل  ب�سكل  لعوب  �سجرة  يف  �سحاب  �آكل  ربط  يجيد  متحم�ص، 

�لبنات �لثالث؟ 
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كانت  �إحد�هن،  مغازلة  بد�فع  لكْن  �مل�ساعدة،  بد�فع  ذلك  �أفعل  مل 
فر�سة �سانحة الأختار فتاتي من بني ثالث بنات جميالت، لو كان �الأمر 

بيدي لتزوجتهّن معًا. 
�أثارت طريقتي يف ربط �آكل �ل�سحاب، و�لتي جعلت هروبه �أمر�ً �سعبًا 

�إعجابهن. 
ثم عادت �لبنات �لثالث لتعليم �ملدينة �لرق�ص، ثم عدن قبل �أن ي�سحو 

�الأب �إىل �ملنزل، تبعتهّن، بقلب مق�سوم على ثالث. 
يف �ل�سباح، وجد �أهل �ملدينة �آكل �ل�سحاب، عرفن �حلكاية من جنرة 

نف�سها، فظلو� يقذفونه بحبات �لتني. 
قدمت جنرة عر�سًا الآكل �ل�سحاب، �أن تطلق �رش�حه �رشيطة �أال يحاول 
لهيئتها  تعود  �أن  قاطع  ب�سكل  رف�ص  لكنه  �ل�سحاب،  �آكل  و�فق  �أكلها، 

ك�سحابة بي�ساء، �إال بعد �أن ت�سلح ما ك�رشته، ثم تركها وم�سى. 
ظلت �ملدينة تفكر يف �ل�سيء �لذي ك�رشته، بينما �أنا �أو�زن بني �أرد�ف 
عن  توقفت  معًا،  �أريدهن  بالع�سق،  ُ��سبت  �أين  عرفت  �لثالث.  �لبنات 
�حلياة،  على  �ملوت  وف�سلت  �أيام،  طيلة  �لز�د  �أقرب  �لعرق�سو�ص، ومل  بيع 
فقررت �أن �أحفر لنف�سي قرب�ً، لكن ما �إن بد�أت يف �حلفر، حتى ��سطدم 
معويل ب�سيء، كانت �لنافورة �لتي تخرج �لفا�سوليا �لبي�ساء، و�لتي ك�رشْتها 

�ملدينة، عندما فنت بها �أهلها. 
�أخرجُت �أجز�ءها �ملبعرثة، وعكفت على �إ�سالحها، �أيامًا وليايَل، حتى 
�أوقفني  �إىل مكانها �الأول،  �أعيدها  �أن  ��ستعادت هيئتها، وعندما حاولت 

f�سوط جلدين على ظهري �ملقو�ص. 
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�إ�سالح  على  جتروؤ  كيف  ت�رشخ:  وهي  غا�سبة  بدت  "جنرة"،  كانت 
متها على �أهل �ملدينة؟ �لنافورة �لتي حرَّ

قلت: رمبا يف تلك �لنافورة خال�سك، �آكل �ل�سحاب وعدك باإعادتك 
�إىل �أ�سلك ك�سحابة بي�ساء �إذ� �أ�سلحت ما ك�رْشتِه. 

بنتًا  �لثالث  �لبنات  �ستجعل  عر�سًا:  قدمت  ثم  قلياًل،  �ملدينة  فكرت 
ت�ستعيد  �لنافورة، كي  �أ�سلحت  باأنها من  �أخرب �جلميع  �أن  و�حدة، مقابل 

هيئتها. 
مل �أنده�ص، الأن �ملعجز�ت يف �الأحالم �أمر طبيعي كال�رشوق و�لغروب 

و�رشب �لعرق�سو�ص. 
يف �ليوم �لتايل، كنُت قد ن�رشت يف �ملدينة كلها، عطف "جنرة" وكرمها 
�لذي جعلها ت�سهر �الأيام و�لليايل الإ�سالح �لنافورة، و�إعادتها �إىل حالتها 

�الأ�سلية. 
عاد �لفالح �إىل �لظهور، ومعه بناته �لثالث، ليقبل �الأر�ص بني قدَمي 
�ملدينة، مل حتولهم �ملدينة �إىل بنت و�حدة، �سعرت بالغ�سب �ل�سديد خلدعة 

�ملدينة. 
ما  �إىل  �أعادها  لذ�  �ملدينة،  وكرم  �لنافورة  باأمر  �ل�سحاب  �آكل  عرف 

كانت عليه ك�سحابة بي�ساء، لكننا �ختفينا جميعًا من �لوجود. 
هكذ� �نتهى �لهر�ء �لذي فقدت حياتي عدة مر�ت الأنهيه، ليبد�أ هر�ء 

جديد. 
و��سحًا،  �الأ�سباح  عر�ص  كان  �ملرة،  تلك  و�لنار،  �لرت�ب  برزخ  يف 
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مملكة  �حلياة،  يف  �ملوتى  مملكة  على  ملكًا  الأ�سري  �لفر�سة  �سيمنحونني 
�حللم، كل ما تخيلته، �سي�سري حقيقة، كل هاج�ص �سيج�سد، و�سيعمل حتت 
�إمرتى فرقة من �الأ�سباح، �ساأقودهم كفرقة م�رشحية جو�لة، ت�سلى �لنا�ص، 
بالعبور نحو مدينة  بينما هدفها �الأ�سلى، هو منحهم �خلال�ص من �حلياة 

ماندورال، هدية �ملوتى لالأحياء، �أجمل مدن �لعامل. 
بكرة  كنت  �سخ�سيا  فاأنا  �رشها،  �أعرف  كنت  �لغزل،  بكرة  منحونى 
�لغزل يف حياة �سابقة، وطلبو� �أن �أعيد بناء ماندورال، �لتي �نتهت باختفاء 
كائناتها من �لوجود، وحتولت هي نف�سها �إىل �سحابة بي�ساء، تكره �أن ترى 

�سحابات �أجمل منها. 
قررت �أن �أحتفظ با�سم �ملدينة، و�لنافورة �لتي تطلق �لفا�سوليا �لبي�ساء، 
و�سليزي �لطيف �لهائم، �لذي كان جمرد كومبار�ص �سامت مل ي�سعر به �أحد 
�أر�د،  �أي هيئة  �أن يحل يف  �لن�سخة �الأوىل من �حللم، كان قادر� على  يف 

رغم �أن ال هيئة له. 
عندما �نطلقُت �إىل �حلياة، ن�سيت كل �سيء بالطبع، و�سعو� برناجمًا يف 
ر�أ�سي، لن يعمل �إال عندما �أمتُّ �لر�بعة ع�رش من عمري، �لعمر �لذي لن �أكرب 
بعده، فقد �ختارو� يل ق�سة بيرت بان، وهي �لفكرة �لتي كانت خيااًل يف عقل 
َقها �أكرث من ع�رش �أ�سخا�ص، وجدو�  موؤلفها، ثم �سارت حقيقة، عندما �سدَّ
�أنها �حلل �الأن�سب: �سبيٌّ ال يكرب �أبد�ً، له هيئة �لغجري، كل �لت�سوهات 

�لتي حلقت بتلك �لق�سة كانت من خيايل. 
�لر�بعة ع�رش من عمري، كانت هناك فرتة طيبة من  �أبلغ  �أن  لكن قبل 
�لتمرينات �لتي جتعلني �أ�ألف �الأ�سباح، كانو� يظهرون على خ�سبة م�رشح، 
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يوؤدون فقر�ت م�سحكة، كانو� �رشي �ل�سغري. 
كان عليهم �أي�سًا �أن يزرعو� مربر�ً لرحيلي نحو ماندورال، مربر �ساذج 
�أن �أ�سعر بتلك �ل�سهوة ناحية �لفر�ولة و�أن �أُحرم من �أكلها، كنت �أعتقد �أنها 
يف �جلنة، مكافاأة �ل�سابر كما قال �أبي، �ختبار �لرب الإن�سانه �لذي �أحبه، 

لكني مل �أُطْق �سرب�ً. 
مدن  �أجمل  ماندورال،  �جلنة،  يوم،  بعد  يومًا  تخيلُتها  عاملي،  خلقت 
�لعامل، �ملكان �لوحيد �لذي قد توجد فيه فر�ولة ال جتلب �حل�سا�سية، لكنها 
مل توجد، كانت تلك كلمة �رش �الأ�سباح، الأ�ستمر يف �حللم، يف طاعتهم، 

يف جتنيد �الأحياء لعبور برزخ �لرت�ب و�لنار �إىل مدينتي. 
مدينتي؟ �أ�سك حقًا �أنها كذلك، ذلك �حلق �لذي تنازعتُه مع �ملاما. 

�دعت �ملاما �أنها �ل�سحابة �لبي�ساء، يف �لن�سخة �الأوىل و�الأكرث �سذ�جة 
مدينة،  هناك  كانت  ما  لوالها  �لتي  �ل�سحابة  �جلديدة،  جو  ن�سخة  من 

وباختفائها �ساع �لوجود. 
لكْن كانت تلك حجة و�هية، فاأنا من �ختلقُت �ل�سحابة �لبي�ساء، لي�ص 
�أنا حتديد�ً، �سخ�ص �سو�ي يف حياة �سابقة، �أنا من كنته، �أم مونتري �لذ�كرة؟ 
�أمَر ق�سة خلق ماندورال، ظلت �ملاما على يقينها، ومل  ْم �أحد  مل َيح�سِ
�أحاول حتى �لتفكري يف �الأمر، ففي ماندورال كلنا نلعب، ال فائدة ملنت�رش 

�أو ملهزوم ففي نهاية دورة �للعب، �سنعاود �لكرة من جديد. 
لكنى �الآن �أ�سك يف رو�يتي تلك، رمبا �ختلقها مونتري �لذ�كرة، رمبا مل 
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�أوجْد �أ�ساًل، رمبا كنُت حكاية على ل�سان �الأ�سباح، ��ستمرو� يف رو�يتها، 
حتى جت�سدت. 

رمبا كان يل �أب و�أم. عندما كنت يف �لتا�سعة من عمري قررُت �لهرب 
تاركًا ر�سالتي على طاولة �ملنزل: �لفر�ولة �لتي ال جتلب �حل�سا�سية موجودة 

على �الأر�ص. 
مبجرد خروجي من باب �ملنزل، مل �أجد نف�سي يف هذ� �لعامل، ر�أيتني يف 
برزخ �لرت�ب و�لنار، لكْن تلك �ملرة، كنت �أمام �ملكان �لذي ال يعرف �رشه 
�سوى قلة، كان هناك �سور، كل ما كان عليَّ �أن �أفعله هو �أن �أهدمه مبعول، 
�ختلقُتها  �لتي  ماندروال،  وجدت  حتى  فعلت  �إن  ما  �أحد.  ي�ساعدين  مل 
يف �أحالمي، �أو د�ّسها يل �الأ�سباح، وُمنحُت �لقدرة الأجعل �أحالم �لنا�ص 
وهو�ج�سهم حقيقة، و�أجنَدهم للمجيء �إىل ماندورال، جنة �ملوتى و�أجمل 

مدن �لعامل. 
ل�سان  على  رو�ية  �أنا  �أم  هنا؟  �أنا  هل  �أ�ساًل؟،  �لباب  من  خرجُت  هل 

�الأ�سباح و�ملوتى؟ 
كل ما �أعرفه �الآن �أنَّ ما حدث يحدث، و�أن موتي تلك �ملرة كان بال 
لُت دوري يف �للعب مع �ساهر، �الآن حترق كلماتي، �أنتظر  رجعة، بعدما بدَّ
رمادها، الأنتقل �إىل فقد�ن �لب�رش، حيث ال �سيء �سوى حلم طويل الإزجاء 

�لوقت. 

***
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�سارة وال�ساعر الرامي
�إنهم  مبكر�ً،  ذلك  �ساهر  �أدرك  �حلقيقني،  ماندورال  ك  مالَّ �الأ�سباح، 
يتظاهرون باأنهم مثل �الآخرين، يدينون بالوالء ملن يحكم �ملدينة، بينما هم 

�ملتحكمون يف كل �سيء. 
ماندروال هي مملكة �ملوتى لل�سيطرة على �أحالم �لب�رش، م�ساحتهم �حلرة 
خملِّ�َص  لي�ص  وجو  �لعامل،  مل�سار�ت  و�ملتوقع  �ملقد�ص  �لنظام  من  �لوحيدة 

�ملدينة، �إنه جمرد عميل تافه للموتى. 
متاهة  �سفرة  فك  على  �ساعدته  عندما  بذلك  �أنباأته  �ألك�سندر�،  بلورة 
�الآذ�ن �لتي جمعها جو �لقدمي بحد�ص �لبحث عن �خلال�ص، و�لتحرر من 
نري عبودية �الأ�سباح. كان يتظاهر باأنه يجمعها لهم، بينما هو ي�سطفي منها 
�آذ�نًا حتمل جزء�ً من خريطة �خلال�ص، خبَّاأ ما جمعه يف �سدفة �حللزون، 

لكن ج�سده خانه قبل �أن ينجح يف فك �سفرة �ملتاهة. 
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�إال �أن ب�سرية �ساهر، �ملتخل�سة من فكرة �لذنب �لتي �آمن بها جو �لقدمي، 
�ساعدته على �أن يرى �ل�رش يف عيني بلورة �ألك�سندر�. 

معركته مع �ملاما �رشورية، رغم �أن �ل�رش�ع يف �الأ�سا�ص خمتَلق من جانب 
�ملاما  على  �لنهائي  �نت�ساُره  مقاتلتهم،  �لطرفان عن  ين�سغل  �الأ�سباح، كي 
�سيزيل �لقناع عن عدو �ملدينة �حلقيقي، �الأ�سباح، ممثلو �ملوت يف �ملدينة، 

كي يحرر �لب�رش من �سيطرة �ملوتى على �أحالمهم. 
كان موال يلح على �أن تلك هي �لفر�سة �ملنا�سبة للق�ساء على �ملاما، �لتي 
كانت تختبىء يف كهف �لذئب بعد �أن قتلته، ال ل�سيء �سوى �أن رغبة قتله 

كانت تعرتيها حينها. 
لكن ر�ئحة �لبي�ص �ملقلي، �لتي غزت �ملدينة، منعت جو من �تخاذ �لقر�ر. 
كان��ت �لر�ئح��ة منبعث��ًة م��ن كه��ف �لذئ��ب، حي��ث تختب��ىء �ملاما 

وحورياُتها. 
عندما بد�أت ريهام يف �إعد�ده و�سط ده�سة �حلوريات، �لالتي مل يعتدن 
هذ� �لفعل من �ملاما �لقدمية، مل تكن تعرف �لهدف من ور�ء ذلك، لكن 
�ستفعل  كاأنها  �إعد�ده،  يف  لال�ستمر�ر  �لقوة  �ألهمها  �لهدف،  معرفة  عدم 

ذلك �أبد �لدهر. 
فكرت �أن �إعد�دها للبي�ص �ملقلي، رمبا يذكرها بالبيت، قبل �أن حترتق 
�أن  �أدركت  �لوقت  بجنون جو، كانت حتاول �ختالق هدف، لكنها مع 
�إعد�دها للبي�ص �ملقلي، ال يهدف �إىل تذكريها بالبيت، و�أن ما تفعله ميلك 

فقط قوة �لالهدف. 
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فا�ص �لكهف بكميات كبرية منه، مل تاأكله �حلوريات، فاحلوريات كما 
تعرفون ال ُيحبنْب �لبي�ص �ملقلي، لكنهن ��سطررن لرميه يف �لنهر. 

�أن �ملاما �ملدفوعة بالال هدف، مل تعمل ح�سابًا الأن �حلياة، ت�سب  �إال 
�ملليء على �لفارغ كي جتد مربر�ً مقنعًا لوجودها. خلقت �حلياة هدفها، 
ماندورال،  �أهل  رغبات  �ل�سهية،  �لر�ئحة  ذ�ت  �ملهولة،  �لكميات  �أثارت 
�لع�سائر �ل�سبعة �لتي توقفت عن �لقتال منذ عودة جو، بع�سهم حترك بد�فع 

�الأكل، وبع�سهم �ساجع �أول �سيء قابله. 
يف  �الأمل  بع�سهم  �أعطى  قد  �لكهف،  حرباء  على  جو  �نت�سار  كان 
�نتهاء �سطوة �ملاما، لكن �الأكرثية، مل ت�ستْغ فكرة �أن متنح طاعتها لرجل يف 
عي �أنه �سبي يف �لر�بعة ع�رش من عمره. كانو�  �لثالثني، باأذن مقطوعة، يدَّ
يكرهون �ملاما، لكنهم �أَلِفوها، وعندما جاءت حلظٌة للتحرر من عبوديتها، 
كانو� قد �عتادو� تلك �لعبودية على �أنها قانون �لعامل، و�أن �أي حترر منها، 

ال يعني �سوى مزيد من �لرعب. 
حتلقت جماعٌة حول جو، تطلب منه مقاومة جيو�ص �ملاما �ملهزومة، 

�لتي ت�ستعد من جديد لالنق�سا�ص على عر�ص ماندورال �لفارغ. 
�أن  هيئته،  �إىل  يعيدوه  �أن  قررو�  فقد  جو،  لي�ص  جو  �أن  علمهم  رغم 
�لطري�ن و�ملناورة و�لقدرة على   ي�ستعيد قدر�ت جو، يف  �أن  يدّربوه على 

�أن يجعل من كل حلم حقيقة، ومن كل هاج�ص و�قعًا متحركًا. 
�أزمته يف  �أن  �أدرك  ع�رش،  �لر�بعة  �سبي يف  يحمل روح  �لذي  �ساهر، 
ج�سد جو �ملرتهل، جو �أعطاه ج�سد�ً �سائخًا، ��ستهلكته �حلياة، ال ي�سلح 

�إال للرمي يف �لقمامة. 
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ر�آه  �لذي  هوك  فيلم  يف  ويليامز  بروبني  �أ�سبه  و�سعه  �أن  �الآن  يعلم 
مر�ت، حيث �جل�سد يعوق �لطري�ن، يعوق �حللم، و�أن عليه �أن يتحرر من 

ج�سده. 
�ساهر رغم �سغر �سنه، ميلك ب�سرية خمالفة ملا يعرفه جو عن �حلياة، �لتحرر 
من �جل�سد، خطيئة يف نظره، �جل�سد لي�ص جمرد قناع، �جل�سد هو �حلياة، هو 
�ملعرفة، هو �لفارق �ل�سئيل بني بائعى �لوهم و�ملنت�رشين، �لت�سحية �حلقيقية 
�ملوت،  حلم  عرب  �حلياة  تو��سل  فالروح  بالروح،  �لت�سحية  يف  تكمن  ال 

�لت�سحية �حلقيقية �لتي توؤهل النت�سار�ت، هي �جل�سد. 
�الأرو�ح ال تت�ساجع وال تنجب، معركتها مع �جل�سد، يف ر�أى �ساهر، 
معركة ت�ستنزف كليهما، جترهما للفناء قبل ترك �الأثر، للرتدد يف خو�ص 

�حلياة. 
لذ� رف�ص �ساهر حماوالت موال و�سليزي وجوجل، لتاأهيِلِه عرب تدريبات 

ت�سفية �لذهن و�لتاأمل و�ليوجا، ر�أى ذلك كله حم�ص هر�ء. 
ماندورال،  �أهل  �سهو�ت  �أثارت  �لتي  �ملقلي،  �لبي�ص  ر�ئحة  �أثبتت 
ر�أي  " يف  "�لفا�سدة  �ساهر  نظرية  �أن  �ملاما،  نحو  مييلون  �أغلبهم  وجعلت 
موال، قد حتمل قدر�ً من �ل�سو�ب، ال ل�سحتها، بل هي يف �لو�قع نظرية 
�الأنفع يف  ه�سة ومرتبكة وميكن دح�سها من جهات عديدة، لكن الأنها 
�أف�سدتها  �لتي  �أرو�حهم  على  لي�ست  �الآن  �حلقيقية  معركته  �ملرحلة،  تلك 
ق�سة  �سيح�سم  �جل�سد  على  ي�سيطر  من  �أج�سادهم،  على  بل  �لعبودية، 

ماندورال. 
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�لبي�ص،  قلي  جمرد  �سحر�ً،  ميلك  �ملنزل،  ربة  ح�ص  �أن  �أدركت  �ملاما 
حرك �لكفة ناحيتها، "�لعامل �جلائع.. عامل تافه.. لكنه مريح" قالت �ملاما 
لالأكورديون �لر�قد بجو�رها، هي �لوحيدة يف هذ� �لعامل، �لتي توؤمن باأن 
ثمة حياة بد�خله، �نباأْتها ذلك م�ساجعاتها �لعديدة له، م�ساجعات ينق�سها 

�أن يحمل ذلك �الأكورديون ق�سيبًا حقيقيًا. 
�أمرت �ملاما حورياِتها باإطعام طابور �جلوعى، من بي�سها �ملقلي، بداًل 

من �إلقائه يف �لنهر. 
رف�ص �ساهر فكرة موال باالنق�سا�ص على �ملاما يف كهفها وبدء �حلرب، 
فرق،  ع�رش  بتجهيز  و�أمره  عاد  لكنه  �ملقلي،  بي�سها  فتنُة  تقتلهم  �أن  قبل 
�لبي�ص  طابور  من  �جلوعى  باختطاف  يقومون  �أفر�د،  من ع�رشة  فرقة  كل 

�ملقلي. 
نفذ موال �الأمر، رغم �أنه مل يفهم ما ور�ءه، جنحو� يف ��سطياد مئة فرد، 
وجروهم كاالأغنام، ناحية ق�رش جو، �سدفة �حللزون �ل�سخمة، وقيدوهم 

يف قبو. 
لكن  لنف�سه،  جديد�ً  ج�سد�ً  �أج�سادهم  من  ين�سج  �أن  خطته:  كانت 
�خلطة كانت ت�ستلزم �أن يح�سل على بكرة �لغزل، �لتي �أخربه �سليزي باأنها 

�سارت بحوزة عبد �جلبار. 
هو  �حلل  كان  �إذ�  ما  حول  وموال،  �سليزي  مع  عديدة  نقا�سات  بعد 
�أم  �لبكرة،  على  للح�سول  �سغري  بجي�ص  �جلبار  عبد  م�سنع  �إىل  �لذهاب 
��ستدر�ج عبد �جلبار �إىل ماندورال، ��ستقر �الأمر على �لذهاب بوفد مكون 
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من موال وجوجل ملفاو�سة عبد �جلبار، على �إعطائهم بكرة �لغزل، مقابل 
�إعطائه �سارة و�ل�ساعر �لر�مى. 

�جلبار،  عبد  قام  عندما  ليلو،  م�سنع  يف  و�سارة  �لر�مي  �ل�ساعر  هرب 
بغزوه، �ل�سدفة وحدها هي ما قادهم �إىل ماندورال، عندما حاوال �لهروب 
و�لعامل،  ماندورال  بني  ما  برزخًا  نف�سه  �مل�سنع  كان  �الأبو�ب،  �أحد  عرب 
ر�ئحة  �أثارتها  �لتي  �الأج�ساد  �سمن  كانا  هناك،  نف�سيهما  وجد�  وعندما 

�لبي�ص �ملقلي، و�ختطفها جي�ص جو. 
بلورة �ألك�سندر�، �أخربته باأهمية �الأ�سريين لدى عبد �جلبار، و�لده. 

كان عبد �جلبار يبحث كاملجنون عنهما، مل يكن هناك هدف �آخر من 
غزو �مل�سنع. 

و�لتفاو�ص  �لرثثرة،  عن  �لر�مي  و�ل�ساعر  �سارة  تكفَّ  مل  �لقبو،  يف 
بن�سف  �إطالق �رش�حهما، مقابل منتجات �سينية مده�سة،  �إمكانية  حول 
�لثمن، كل �سيء ميكنك �حل�سول عليه، ال حتتاج �إىل معجزة، موهبة، ثروة،  

�سيادة، �أو نفوذ. 
�أحاديثهما  يف  ر�أي  �لذي  �سليزي،  با�ستثناء  للجميع،  مزعَجني  كانا 
�ُسل، لكنَّ ما لفت نظره فعاًل هو حديثهما عن بكر�ت غزل ب�سعر  لغة �لرُّ
رخي�ص، تعمل عمل بكرة �لغزل �الأ�سلية، تغزل �ل�سمو�ص و�الأقمار و�ملدن 
و�الأحالم و�لهو�ج�ص، كانا يتحدثان عن خمزن كبري ال يعرف �أحد باأمره 
�سو�هما، �سفقة �لعمر �لتي ��سرتوها من ور�ء ظهر ليلو: حتمل بكر�ت غزل 

للجميع. 
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مل يحدث �أن �آمن �سليزي باأحد، �إذ� ما ��ستثنينا حمبته جلو �لتي ال ترتقي 
لدرجة �الإميان، هو جمرد ر�سول فري الن�ص، يعمل ملن يدفع. 

�الأحالم  قلبه:  م�ص  �ملرتهلني،  �لعجوزين  ور�مي،  �سارة  حديث  لكن 
�لرتويج  �أفنى عمره يف  ذلك كر�سول  ��ستفزه  للجميع،  �ل�سيادة  للجميع، 
جو  بني  للحرب  اليقاف  فر�سة  �أي�سًا  ذلك  يف  ر�أى  يحبها،  ال  ملبيعات 

�جلديد و�ملاما �جلديدة، حيث ال �أحد ميلك �ل�رش، حيث ال �رش. 
مل يكن ر�مي يتحدث كثري�ً، كان يتلعثم، يحاول �أن يبد�أ �حلديث فيف�سل 
يف لفت �نتباهك، رغم �أن �سبابه كان يتميَُّز بقدر�ت ت�سويقية هائلة، كانت 
�سارة هي �الأكرث جاذبية، تتدخل لتنقذ �ملوقف، فت�ستمع �إليها ب�سغف، لكن 
لوال  �سارة،  �أ�ساءت  ما  �لباهت  لوال ذلك  �أن  تعرف  نظرة مدققة جتعلك 
تر�ُجعه ما تقدمت، ما ر�أيتها �أ�ساًل، كانا روحًا و�حدة ال جتمعها �ملحبة، 
و�لكر�هية �سهرتهما  �الحتقار  �لكمال،  و�دعاء  �لناق�ص،  ��ستكمال  و�إمنا 

يف روح و�حدة. 
بعد �أن �نتهت �سارة ور�مى من ف�سخ حياة عبد �جلبار، حاول ر�مي �أن 
يوؤ�س�ص الأ�سطورة �سهرته عرب �ل�سعر، وظلت �سارة على ع�سقها اللتفاف 
�جلمع حولها، دَون �أن مَتَنح قلبها الأحد، لكْن ما �إن تخطت �لثالثني، حتى 

�نطفاأ �لربيق و�نف�ص �جلمع، �سارت وحيدة وكئيبة، وع�سبية. 
كان ر�مي �أي�سًا قد �نتهى منه �ل�سعر، �كت�سف �ملتاهة �لتي غرق فيها، ال 
�أجماد يف �النتظار، �أدرك �أن ما يكتبه حم�ص هر�ء �سوتّي، كان قد ��ستهلك 
كل �سيء تعلمه يف ق�سور �لثقافة و�لندو�ت و�ملقاهي، ��ستخد�م �الأ�ساطري 
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�لدينية و�الإغريقية كاإ�سار�ت خادعة للم�ستمعني، على �أن ن�سو�سه حتمل 
�لبلد، �سخر من  عمقًا ومغزى، دخل يف معارك عديدة مع مثقفي و�سط 
كاتبي ق�سيدة �لنرث، كل ما وهبه �إياه �ل�سعر، هو ممار�سة �جلن�ص مع �أكرب كمٍّ 
�لتي تدغدغ م�ساعر  يتاأوهن من ق�سائده  �للو�تي كن  �لفتيات،  ممكن من 
�أغاين  كتابة عدد من  �سارك يف  �ملنتظر،  �ملجد  باأ�سطورة  �مل�ستمعني حماطًا 
قد�مى  �سعر�ء  يد  على  �ل�سبوبة،  طريق  يعرف  �أن  قبل  �لهو�ة،  م�رشحيات 
يف مقهى �أفرت �إيت، فبد�أ يف كتابة �أغاين �إعالنات، وفقر�ت كوميدية ملقلد 
�أ�سو�ت، كما جمع ثروة من تاأليف كتب: كلمات �أغاين كاظم �ل�ساهر، 
مئة ر�سالة غر�مية، ق�سة حياة جورج و�سوف، كيف تتعلم �حلب، وغريها، 
�سارك ذلك مع جمموعة من �الأدباء �لذين �سقو� طريقهم فيما بعد كاأ�سماء 
تاأليفها مل تكن مهمة �سعبة،  �ل�سابة،  نفت حتت عنو�ن �الأجيال  مهمة �سُ
ففي �أقل من ثالث �ساعات يوميًا، كان باإمكانهم تاأليف �أكرث من خم�سة 
كتب يومية، دون حاجة طبعًا لكتابة �أ�سماءهم، كانت جتارة ر�بحة، وكان 
�لنا�رشون يدفعون جيد�ً، فرمبا تتخطى مبيعات كتاب و�حد مليون ن�سخة. 

كانت �سارة يف ذلك �لوقت حترتق ببطء، دون �أن ت�سعر. 
بعد �أن تاآمر� مع عم عبد �جلبار، لدفعه �إىل �جلنون، توطدت عالقتهما 
�أكرث، لكنها �تخذت منحًى �آخر، كانا �أكرث ع�سبية ووقاحة جتاه بع�سهما 
�لبع�ص، مل يتحدثا �أبد�ً عن خيانتهما لعبد �جلبار، كل منهما كان يف حاجة 

الأن يتذكر �أنه مل يرتكب تلك �خليانة مبفرده. 
حاول �سارة و�لر�مي، ��ستثمار �أمو�ل �سفقة �لعم، فاأ�س�سا م�رشوعًا �آخر 

لتعليم �لنا�ص كيف ي�سبحون �أغنياء عن طريق زر�عة عي�ص �لغر�ب. 
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�لغر�ب،  عي�ص  زر�عة  لعر�ص حما�رش�ت عن طريقة  �سقة كبرية،  ر�  �أجَّ
هناك �كت�سفا طبيعة عملهما كفريق، يبد�أ ر�مي يف حماولة �لتحدث للجمع، 
ب�سهولة،  عليهم  لت�سيطر  بالغة،  بحيوية  �سارة  فتتدخل  بامللل،  في�سيبهم 
وحتكي لهم عن جتارَب الأثرياء بدوؤو� �لطريق من عي�ص �لغر�ب، �لذي ال 
�الأقوياء فقط"،  �لغر�ب.. طريق  به، وبنف�سه"ع�ص  �آمن  �إال ملن  يعطي �رشه 
كانت حتدُث �ملحَبطني، �حلاملني بفر�سة، �لفقر�ء، بلغتهم، تعرف مو�طن 
لفر�سة  با�ستحقاقهم  �ليائ�سة،  قلوبهم  ت�سعل  فيهم، تعرف كيف  �ل�سعف 
�ل�سئيل يف  �ال�ستثمار  قا�رشة على  مبهارة  �سارة  تخلقها  فر�سة  �حلياة،  يف 

ع�ص �لغر�ب، من �أجل ربح �رشيع وال نهائي كاالأبدية. 

بيع  من  لكن  فقط،  �ملحا�رش�ت  �إلقاء  من  �حلقيقي،  ربحهم  يكن  مل 
م�ستلزمات زر�عته: تقاوى عي�ص �لغر�ب، �ل�سلك �ملانع لغزو �حل�رش�ت، 

�لق�ص، �لفنيك لتطهري �ملكان قبل �لزر�عة، �أكيا�ص �لبال�ستيك. 
بعد �أن تنتهي �سارة من �إقناع �حلاملني، تتبقى لها �رشبة معول، ليقع لها 
د�ً، يبد�أ �الأمر باأن �سخ�ص من بني �حل�سور، بهيئة �ساب متعجل  �حل�سور �ُسجَّ
وناجح، قمي�ص وجر�فت وبنطلون وحقيبة و�ساعة يد وذقن حليقة وَق�سة 
�سعر هادئة، يقوم هذ� �ل�ساب �ملثال ليحكي عن حياته ما قبل عي�ص �لغر�ب 
و�حلياة بعد عي�ص �لغر�ب، كان جمرد بائ�ص بال هدف، ال يجد عماًل، حتى 
بد�أ يف �ال�ستثمار غري �ملكلف و�لب�سيط، "بد�أت بكي�ص و�حد، ثم ��ستمرت 
و�ملطاعم  �لفنادق  مع  تنقطع  ال  و�أعمااًل  كبرية  مزرعة  الأملك  �لفتوحات 
�لكربى �لتي حتيا على �مل�رشوم، بف�سل �لقدر�ت �لت�سويقية �لهائلة، ل�سارة 
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ور�مي، �للذين ال يكتفيان فقط ببيع م�ستلزمات زر�عة عي�ص �لغر�ب، بل 
يتكفالن بت�سويقه". 

بعد �أن ينتهي �ل�ساب �ملثال، يو��سل �أكرث من �ساب �آخر تر�سيخ �أ�سطورة 
�أن  �ل�رش�ء، ال يفكرون يف  �ملحَبطون على  يتكالب  �لغر�ب،  منجم عي�ص 
�ل�سباب �ملثال يعملون لدى �سارة ور�مي كممثلني، و�أنه بال ر�أ�ص مال كبري 
ال ميلكُه �ملحَبطون، لن تبيع �سيئًا ولن تك�سب �سيئًا من عي�ص �لغر�ب، فما 

ي�سرتونه ال ي�سلح الإنتاج �أكرث من وجبة عائلية. 
لذ� ال يعود من ��سرتو� مرة �أخرى، لكن يذهب �إليهم يائ�سون جدد. 

حققا مبلغًا ال باأ�ص به. 
يف  حما�رش�تها  الإحدى  للنزول  تتح�رش  �سارة  كانت  يوم،  ذ�ت  لكن 
كيفية بيع عي�ص �لغر�ب، فا�ستوقفها �سيء ما يف �ملر�آة، ال تعرف �إىل �الآن 
كيف �أدركْته: لقد ز�ل عنها �ل�سحر، تلك �لهالة �لتي تر�ها وحدها، لكن 
ي�سعر بها كل من �قرتب منها، لقد �نطفاأ، تبخر، مل ت�سعر ب�سيء ميكن له 
�أن يهزمها، مل ت�سعر ب�سيء، فقط قرف�ست مكانها، و�أ�سعلت �سيجارة من 
�إن  �ملرء  يفعله  �أن  �لذى ميكن  ما  تبحث عن خيط:  فقط  �سيجارة، كانت 
ز�ل عنه �ل�سحر، هل يتوقف عن �حلياة، هل يكتفي باالن�سو�ء حتت �سحر 

�الآخرين؟ ما �لذي ميكن توقعه؟. 
�ل�سعر،  لقد ذهب  بعيد مذعور�ً:  �لهاتف، جاء �سوته من  رن جر�ص 
�سحوت فلم �أجده، �نتهى متامًا، لي�ص �الأمر كنوبات �لن�سوب �لتي كانت 
يف  �أكون  لن  قبل،  من  �ساعر�ً  �أكن  مل  متامًا،  �ختفى  لقد  قبل،  من  بي  متر 
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�مل�ستقبل، �أنا ال �سيء، جمرد ن�ساب يبيع �لهو�ء، تافه، خائن. 
كانا تائهني وغرقى، بعد فرتة �سمت، قالت �سارة: تزوْجني. 

ماأذون  وبرفقته  بيتها  �إىل  ذهب  يرد،  �أن  دون  �لتليفون،  ر�مي،  �أغلق 
غياب  مييز  ال  �أن  على  �لقادر  �لوحيد  �أن  تعرف  �سارة  كانت  و�ساهد�ن، 
�ل�سحر، هو رجٌل فقد �ل�سعر، وهو ما ميز ليايل �حلب بينهما، جن�ص بال 
يباغتها  �لذي  �خليال  مع  �جلن�ص  ممار�سات  تفتقد  جعلها  �سعر،  �أو  �سحر 

و�لذي عرفت مع �لوقت �أنه لعبد �جلبار. 
كان عبد �جلبار، ي�ساجعها يوميًا يف خياله، مل يخالف يومًا، حتى بعد 

�أن تزوج، مل يكن يعرف �إن كان ذلك بد�فع �حلب �أم �النتقام. 
كان يفعل ذلك يف �أي وقت، ويف �أي مكان، حتى قبل �أن ي�سل ذلك 
�خليال �إىل �سارة نف�سها، لكن مع �لوقت، وبقوة رغبته، �لتي مل يكت�سفها 
�أبد�ً مع ريهام، جت�سدت �لرغبة يف طيف يد�عب ج�سد �سارة، �أفزعها ذلك 
يف �لبد�ية، خا�سة �أنه فاجاأها يف ميد�ن عبد �ملنعم ريا�ص، تاأوهت بعنف، 

ظن �لبع�ص �أن جنيًا يتلب�سها. 
كان �أحيانًا ياأتيها بال �كتمال، ج�سد بال ق�سيب، �أو ق�سيب بال ج�سد، 
�أو �إ�سبع و�سطى، �أو ل�سان، �أو قدم، لكن يف كل �الأحو�ل، كانت متعتها 
�أجمل ما  �أن تعرف �الأورجازم،  �إال بعد  معه �سافية ومكتملة، ال يرتكها 

دُه.  فيه جتدُّ
�أنفقْت �سارة و�ل�ساعر �لر�مي ما ك�سباه ببذخ، وهو ما مل يزعج �سارة، 
فبادرت  بتدوم�ص"  ما  �حلر�م  "�لفلو�ص  �أن  �مل�سل�سالت  من  عرفت  �لتي 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



244

ماندورال

باإنفاقها قبل �أن ت�سيع على �لال�سيء. 
��ستمر� يف عمليات ن�سٍب �سغرية، حتى جاءتهما �لفر�سة: ترويج �إله. 
�الأمر،  تتبعا  �أع�سائهم،  تكبري  يف  للر�غبني  �ميياًل  ر�مي  فتح  بال�سدفة 
�الإله  روى  كما  ياهو  من  ��ستغاثة  �أنها  �لردود:  طريق  عن  �كت�سفا  عندما 
�ملغلوب لعبد �جلبار، وحّوال ياهو �إىل ديانة �رشية حتتقر هيمنة جوجل على 

حمركات �لبحث. 
خ�رش� �الأمو�ل �لتي جمعاها يف �لبور�سة، لتتاأكد �سارة من �أن �إدمانها 

للم�سل�سالت مل يكن عبثًا، فحكمتها تتاأكد يومًا بعد يوم. 
تعرفا على ليلو، كانا يف �الإ�سكندرية، يحاوالن ت�سفية ذهنيهما و�لبحث 
عن و�سيلة للعودة �إىل �حلياة، بعد �أن فقد� �ل�سحر و�ل�سعر و�الأمو�ل، كانا 
ميتلكان حقوق رعاية ياهو، �الإله �ملغلوب، عندما فوجئا بالقر�سان �الأعور 
ي�ساألهما: ملاذ� يف�سالن د�ئمًا �رشب �ل�ساي يف �الأكو�ب �لبال�ستيك، رغم 

�أن �ل�ساي ال يجد طعمه �إال يف �لكوب �لزجاجي؟. 
�أبيع  جيدون،  بائعون  �أمثالكم  يهم..  ال  ليلو:  �أ�ساف  يجيبا،  �أن  قبل 
�أ�سياء كال�ساي يف �أكو�ب بال�ستيك، قد تكون بال طعم، �لباعة �ملوهوبون 

ي�ستطيعون ترويج �ساي �لبال�ستيك. 
ل�رش�ئه  باالإ�سافة  �ل�سينية،  �ملنتجات  لبيع  لديه  بالعمل  عر�سًا  قدم  ثم 
حقوق رعاية �الإله �ملغلوب ل�سالح �ملاما، مقابل مبلغ �سئيل، كانا يف حاجة 
�إليه، مل ي�ستطيعا �إقناع �أي �سخ�ص باأهمية �رش�ء حقوق رعاية �إله مغلوب. 
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�ملاما، قررت �لدفع بالياهو قلياًل ملو�جهة جوجل، �ملعتوه �لذي ن�سبه 
�أهل ماندورال �إلهًا لل�سخرية من �ملاما. 

مع �لوقت عرف �سارة ور�مي، �أن ليلو ال يبيع فقط �ملنتجات �ل�سينية، 
و�إمنا ميلك م�سنعًا يهتم بتدوير �أحالم �لنا�ص وهو�ج�سهم وكل ما ين�سونه من 
ق�سور. جناحهما �ملذهل يف بيع �ملنتجات �ل�سينية، جعل ليلو يقربهما منه، 
ويعتمد عليهما يف �أ�سياء كثرية، كانا قد �سمعا منه حكاياته عن ماندورال، 
وبكرة �لغزل، �لتي ال يتاح ��ستعمالها �سوى ل�سيد وحيد وموهوب، جو، 
�لذي ��ستغربا جد�ً عندما ر�أوه يف م�سنع ليلو، �لذي مل يعامْله ك�سيد ومل 

مينحه فر�سة ليكون �إال جمرد كنا�ص جديد، يجمع ما فا�ص عن �لنا�ص. 

لكن �سارة �لتي فقدت �ل�سحر، ور�مي �لذي فقد �ل�سعر، �متلكا �حلل، 
�لذي �هتديا �إليه بعد �أن عّمدهما ليلو بقطع �الأذن �ليمنى. 

د�هما بيت جو، وقاما بتقييده وتعذيبه، ليعرتف لهم ب�رش بكرة �لغزل، 
كاد� �أن يده�سا �لعنكبوت �لذي حاول �لدفاع عنه، لكنهما ف�سال �أن ي�سعاه 
يف برطمان زجاجي لبيعه بعد ذلك، وهو حل على ب�ساطته مل يتو�سل �إليه 

�الأ�سباح �لذين هزمهم �لعنكبوت من قبل. 
�سارة ور�مي كانا يظنان �أن جو يعرف �ل�رش، �أجاب مبا يعرف: ال �أجيد 
�أنا  تغزله،  �أن  تريد  ما  تغزل  �لبكرة  ��ستخد�مي،  جتيد  لكنها  ��ستخد�مها، 
و�سيط �أتلقى عنها ما ترغب هي يف �أن ير�ه �لنا�ص، ال �أفعل �سوى �الرجتال، 
�الإيهام باأين �أجيد �لغزل، �أما هي فتتكفل بالباقي، تن�سج ما تريد، و�أنا �أكون 
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�أول �ملنده�سني ب�سنيعها، �ملتطلع الكت�ساف ما ينتهي �إليه �لفعل، ثم �أن�سبه 
�إىل نف�سي. 

مل ي�سدقا حرفًا من كالمه، ر�مي �لذي فقد �ل�سعر، قال: �إن معرفته ل�رش 
بكرة �لغزل، هي موهبة، و�ملوهبة تختبىء حتت ظفر �لو�سطى. 

�سخرت منه �سارة، لكنه �أ�رش، وذكرها باليوم �لذي فقدت فيه �ل�سحر 
لظفر  فقد�نهما  �أي�سًا  �سملت  �مل�سادفة  �أن  �كت�سفا  لقد  �ل�سعر،  فيه  وفقد 

�إ�سبع �لو�سطى يف نف�ص �ليوم. 
�أنه مل ي�رشخ، يف كوٍب  �إال  �أمل،  به جو من  �سعر  نزعا ظفره، رغم ما 

��ستقبال �لدم �لنازف، �رشباه، لكنهما مل يدركا �ل�رش. 
توتر� قلياًل، لكن �سارة �لتي �ألهبتها ر�ئحة �لدم قالت: رمبا يختبىء �رشه 
يف ظفر �آخر، نزعا ظفر �ل�سبابة، �رشبا �لدم، ومل يجد� �سيئًا، ��ستمر� يف نزع 

�أظافره، دون �أن يح�سال على �سيء، �سوى مزيد من �لدم بال �رش�خ. 
كلها  �لفكرة  ت�رشي  رمبا  �سارة:  فكرت  عندما  �إغماءة،  يف  جو  دخل 
حتت جلده، لو �سلخنا جلده، رمبا نح�سل على �ل�رش، عار�سها ر�مي قائاًل: 
تكون  �أن  لها  ميكن  ال  بج�سده،  ما  مكان  يف  تختبىء  �أنها  بد  ال  �ملوهبة 
طو�فة، ال �عتقد �أنها تقطن يف �ملخ، �أو �لقلب، رمبا يف �لكبد، لهذ� ياأكل 

�ملنت�رشون كبد �سحاياهم. 
�أم  �إذ� كانت �ملوهبة �رشيانًا يف �جل�سد  �حتدم بينهما �خلالف حول ما 
�لكبد، وهو ما يرتتب عليه  �آلة �سغرية معلقة يف  �أم  �ملرء،  على  ��ستحو�ذ�ً 
�أدركا ذلك، مما  يت�ساجر�ن كزوجني عاديني،  �أو بقر بطنه كاد�  �سلخ جو 
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�ألهب حما�ستهما للتطاول على بع�سهما بال�ستائم و�الأيدي، حتى ملحت 
�سارة ورقة يف يد �لعنكبوت: �أعرف �ل�رش. 

�أن  �لعنكبوت من �لربطمان، متلهفني على  ف�سا �سجارهما، و�أخرجا 
يخربهما ِب�رشِّ بكرة �لغزل، لكن �لعنكبوت طلب �أواًل �أن ُيعد� له ع�سريه 
�ملف�سل، هدد�ه بالده�ص �أو باإ�سعال عود ثقاب يف قدمه، لكنه قال بربود: 
ل�ست ب�رشيًا �سعيفًا الأخاف من �لتعذيب، �لعناكب �أكرث �سجاعة وقوة مما 

تظنان.. �أعد� �لع�سري بهدوء �إن �أردمتا �ل�رش. 
�أعد� له �لع�سري. بعد �أن �رشبه، طلب من �سارة �أن تقّبله، فعلت يف نفاد 

�سرب. 
جو كان ُيحت�رش، ال �سبيل لنجاته، يعلم �لعنكبوت ذلك، كل ما �أر�ده 
�لطلبات  من  �لعديد  بعد  لذ�  ج�سده،  �إهانة  من  �ملزيد  عن  يتوقفا  �أن  هو 
يف  تدخل  و�أن  ر�مي،  ق�سيب  مت�ص  وهي  �سارة  ي�ساهد  �أن  منها  �لغريبة، 
موؤخرته قرن فلفل حار، بعد �أن تاأكد من وفاته، قال: �حلقيقة �أن ال �أحد 

ميلك �ل�رش، وال �أنا. 
كاد� يده�سانه غا�سَبني: لكني �أملك ما ميّكنكما من جتاوز �ل�رش، �حمال 

ج�سد جو و�تبعاين. 
فعاًل، �سبقهما �إىل رميوت كنرتول، �سغط عليه، لينك�سف غطاء �الأر�ص 

عن نفقني. 
قال �لعنكبوت: هنا �أف�سل �سنائع جو، نفٌق �إىل �ل�سني، حلُم كل �سبي، 
�سرتكبان �آلة �سغرية، �ستنقلكما �إىل �ل�سني يف غم�سة عني، �إذ� �أردمتا ر�أيي، 
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�طلبا من �الآلة �أن تذهب بكما �إىل حيث �أكرب �سانعي �لعجائب �ل�سينية: 
�لغزل، �سنع منها  �لعامل �لذي ميلك ت�سميما لبكرة  �لوحيد يف  جاجن يل، 
لكْن  �لغزل،  بكرة  ت�سنعه  ما  باأ�سعار زهيدة، ميكنها �سنع  �الألوف  مئات 
و�الأقمار  �ل�سمو�ص  من  مقلدة  ن�سخًا  تغزل  ي�سمد،  ال  وعمٍر  �أقل  بكفاءة 
و�ملدن و�الأحالم و�لهو�ج�ص، ال ت�سمد �أي�سًا، و�رُشعاَن ما تف�سد، لكْن ما 

�ل�ساّر يف �أ�سياء تف�سد �رشيعًا، �إن كان ميكن �رش�ء �أخرى فور�ً؟ 
فكر �سارة ور�مي يف �الأمر، فكرة �لعنكبوت عبقرية، �ستجعلهما �أثرياء 
جمدد�ً، لكن �الأهم �أن �لعنكبوت منحهما طريقة �لبيع فور�ً: �قتلو� �ل�سادة، 
من ميلكون كل �سيء، �قتلو� �ل�رش، ُتقتْل معه �حلكمة، معرفة �لكهنة، كل 

�سخ�ص ميكنه �أن ي�سنع عامله كما �ساء. 
�أن وفاته تلك �ملرة، هي نهايته،  �أدرك  مل تكن تلك خيانًة جلو، �لذي 
جو،  مليون  هناك  �سيكون  جو،  مات  لو  للجميع:  �رشه  مبنح  ُيحييه  كان 
َت�ستهلكها رد�ءُة  ماليني، مليار�ت، ي�سنعون مدنهم كما ر�أوها، وعندما 
باعة  مع  �لهد�يا،  حمالت  يف  �سُتعر�ص  �الأحالم  �أخرى،  ي�سرتون  �ل�سنع، 
��سرتيت  كلما  �رش�ء،  ق�سيمة  كل  مع  جمانية  كعرو�ص  م  �ستقدَّ �لقطار�ت، 
�أكرث، �ستمنح �لعامل. تلك ق�سمة عادلة، لن يخوزقك �أحد دون �أن حت�سل 

على مقابل كاف. 
بحيادية  �لعنكبوت  قال  �لثاين؟  �لنفق  يوؤدي  �أين  �إىل  ر�مي:  �ساأله 

�أفزعتهما: �إىل �ملوت، برزخ �لرت�ب و�لنار. 
طلب منهما �أن ي�سعا ج�سد جو فيه، و�أن ي�سلكا طريقهما نحو تدمري 
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�أن ال مهرب  �لعنكبوت  يرى  �لذي  �لقدر  للجميع،  باإ�ساعتها  ماندورال، 
منه، �إال باال�ست�سالم له. 

تابعا رحلتهما، بينما حاول �لعنكبوت �أن ينخرط يف �سالة على جو، 
لكنه �كت�سف �أنه ال يحفظ �أي �سالة، فقرر �أن �أغنيًة لبوب ماريل قد تكون 
منا�سبة. فيما بعد، عندما ياأتيه �ساهر على هيئة جو، �سيعرف �أنه مل يخطىء 
تتحدد  بل  خملِّ�سًا،  يكون  لن  �ساهر  و�أن  �ل�رش،  ور�مي  �سارة  منح  عندما 

مهمته يف �أن يدمر �أمل �أهل ماندورال يف �نتظار �ملخلِّ�ص. 
عندما و�سل �سارة ور�مي �إىل �أكرب �سانعي عجائب �ل�سني، جاجن يل، 
مل يبُد �ندها�سه: كان يف �نتظارهما "كما قالت �لق�سة �ملروية �سلفًا، �لتي 
وكان  بل  �سكري"،  ذ�كرة  مونتري  جمرد  كان  عندما  جو،  �أحالم  يف  قر�أها 

بحوزته مئات �الآالف من �لن�سخ �ملقلدة من بكرة �لغزل. 
تعاقد� معه على �سحنة ب�سيطة، ��ستطاعا تخبئتها حلظة و�سولها يف �أحد 
�الأمر خمتلف،  ماندورال،  لكن يف  ينجحا،  ومل  بيعها  ليلو، حاوال  خمازن 
خالل  من  باخلال�ص  يب�رش�ن  وهما  �سليزي،  لدى  بد�  �لذي  فاالهتمام 
بكر�ت �لغزل �ملقلدة، جعلهما ي�سعر�ن فعاًل �أنهما يحمالن فكرة �سامية، 

قد تعيد لهما �ل�سحر و�ل�سعر. 

***
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احلـرب 
و�ألو�نهم  �أ�سماوؤهم  وديان،  �سبع  يف  حتيا  ع�سائر،  �سبعة  ماندورال  يف 
كاألو�ن قو�ص قزح، كانو� يعي�سون يف �سالم بزمن جو، قبل �أن تاأتي �ملاما، 
�أبناء �لع�سائر �ل�سبعة، حرب ال نهائية، كاخللود، بحثًا  وت�سعل �لفرقة بني 
عن جوهرة �حلياة، �مل�سماة يف كتاب جو "�لال�سيء"، �أرو�ح �لقتلى، كانت 
�بنتها  �إىل عمر �ملاما، �لتي مل يقتلها �سوى خطيئة نزع �لرغبة من  ت�ساف 

ريهام. 
�لقتال، �ساعد على  �ل�سبعة، مل يوقفها ظهور جو �جلديد عن  �لع�سائر 

ذلك ر�ئحة �لبي�ص �ملقلي �ل�سهية، �لتي تعدها �ملاما مبز�ج مالئكي. 
�ُسعارهم  يف  يتحكم  �أن  �ملكتبة،  يف  برجمٍة  بطريقة  ��ستطاع  جو  لكن 
ناحية قتل بع�سهم �لبع�ص، �لذي كان يحدث د�ئمًا لقناعة كل ع�سرية باأن 
له  حمل  �لذي  جوجل،  ذلك  يف  �ساعده  ناجية"،  و�حدة  "ع�سرية  هناك 
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بر�مَج متكنه من تثبيت �لوالء له يف عقول �لع�سائر �ل�سبعة، �لتي �نق�سمت 
بني جو و�ملاما. 

يعرف جو خطر ما �أعدته �ملاما، فهي �أمه، جتيد �لطبخ ب�سكل �ساحر، 
حتى ولو كان جمرد قلي لبي�ستني، ويعرف �أنها �ستحّول كل ما تدركه من 

�سحر طيب �إىل �أ�سلحة قاتلة. 
�ملاما، �أدركت ف�ساد تاأثري بي�سها �ملقلي، لذ� قررت �أن تهاجم �ملكتبة، 

لتدمري برنامج �لوالء، و�إعادة �لع�سائر �إىل ر�ئحة بي�سها �ملقلي. 
�إر�سال  جودة  وير�قب  �ملكتبة  يف  �لبازل  يلعب  وحيد�ً،  جوجل  كان 
الأمر مل  يخططان  ق�رشه،  ب�سحبة جو يف  كان  موال  �لعام.  �لوالء  برنامج 
�إلهًا، و�أن �الأمر جمرد مزحة  لي�ص  �أنه  �إياه. يعلم منذ زمن  ي�ساركا جوجل 
ياهو يف  مع  معركته  �لتي خلفتها  �ل�سعيفة،  �لعقلية  قدر�ته  تنا�سب  ثقيلة، 
كاأي  هو  �ملكتبة،  �إياه مكومًا يف  تركهم  من  يحزن  �ل�سيلكون، مل  و�دى 

عبيط يكت�سب �للقب لعدم �كرت�ثه مبقاومة �جلليطة. 
منذ �سنو�ت مل يتمكن من حل لغز هذ� �لبازل، لكن �لربق �لذي �أ�ساب 

�ملكتبة، �أ�ساء �سيئًا يف عقله. 
مل يدرك جوجل، �أن �لربق كان �رشبة ��ستباقية من �ملاما، �لتي قررت �أن 
تبد�أ بالهجوم خارج �ملكتبة، كانت هناك �سالحف طائرة ت�رشب �ملكتبة 
عن طريق �سو�عق �لنامو�ص، �لتي حولتها �ملاما من �سالح لربات �لبيوت 
�إىل موّلد برق �سعيف، لكنه ي�سري ذ� تاأثري �إذ� ما �رشبته مئات �ل�سالحف 

يف �آن. 
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�ملكتبة كانت حما�رشة بجي�ص من �لنمل �الأبي�ص، يجرون قاذفة طماطم 
عمالقة. 

�الأ�سجار  بع�ص  على  وتعي�ص  �حلياد،  على  �لنمل  م�ستعمرة  كانت 
�ل�سخمة �لتي ُتلقى �إليها كل عام كقربان كي ال مت�ص �ملدينة. 

ر�ئحة  له  ُمبيد�ً  حورياتها  بو��سطة  �سبت  عندما  هددتهم  �ملاما  لكن 
�إعالن حرب،  �ملغلي، كان  �ملاء  �لقار، يف غاليات بها كميات كبرية من 
�أباد ن�سف �مل�ستعمرة، لذ� �ن�سمو� للماما، وّقعت ملكة �لنمل معها �تفاقية 
�لتهام  �مللكة جمحفة، ف�سوف يكون من حقها كل عام  حتالف، مل جتدها 
ناحية  بفطرتها  مالت  �لتي  �الأ�سجار  مت�ص  �أن  دون  �ملدينة،  �أكو�خ  ن�سف 

�ملاما، مقابل �أن تخو�ص معها تلك �حلرب. 
مل يكن هدف قاذفة �لطماطم �لهجوم على �لبيت، لكن �لتغلب على 
�إىل  �حتاج  �لنمل،  لهجوم  حت�سبًا  �ملكتبة  حول  جو  �سنعه  �لذي  �خلندق 
من  ليتمكنو�  �خلندق،  فر�غ  مللء  �لطماطم،  حبات  من  �الآالف  ع�رش�ت 

�لعبور. 
كان جوجل يف ملكوته مينح �لعطايا لتابعيه، بحثهم �ملحموم �لذي ال 
ينتهى عن كل �سيء، وعن ال �سيء، تلك �لتفا�سيل �مللغزة و�لالنهائية عن 

�لعامل، �لتي ال يدرك فائدتها، بينما يقدمها لالآخرين ب�سغطة زر. 
�لبازل، هدية جو �لقدمي، يف ذكرى �نت�ساره على �لياهو، كان يعرف 
مل  لكنه  �أر�سًا،  �لدينا�سور  ي�رشع  وهو  متثله  �للعبة،  تلك  �أن  �ملفرت�ص  �أن 

ينجح يف �إنهائها �أبد�ً. 
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ن�سبه  �لذي  �النت�سار،  ذلك  لظروف  غائمة  م�ساهد  ذ�كرته،  تخبُُّط 
طفل  منه  �أ�ساع  كبازل  كانت  لكنها  �لبحث،  حمركات  على  و�إلهًا  �سيد�ً 

قطعُه �أ�سفل �ل�رشير وخلف �لكنب، ومل يتبق منه �سوى ثالث قطع. 
ق�سة  لن�ساأته،  و�حدة  ق�سة  توؤكد  �لنتائج  ماليني  ورمبا  �الآالف  مئات 
بجامعة  طالبني  قبل  من  �خرت�عه  مت  �لثالث،  �مل�ساهد  مع  �أبد�ً  تتما�سى  ال 
�ستانفورد يف كاليفورنيا عام 1996، �أر�د� �أن يجمعا كل �سيء موجود على 
�ل�سفحات  �أي  لتحدد  ر�نك  بالبيج  ُعرفت  وطّور� خو�رزمية  �الإنرتنت، 
تظهر �أواًل يف نتائج �لبحث، و�أن ��سمه يعني و�حد و�أمامه مئة �سفر، يظن 
بع�ص �لعرب �ملهوو�سني بالتذ�كي على ما مل ينتجوه، �أنه مر�دف لل�سيطان، 
كان  �لوجود  منحه  �أول  �إن  �أخرى  رو�ية  تقول  بينما  �إ�رش�ئيلي،  �أو ملجرم 
�لكلمة م�سادفة عندما  نطق  �إذ   ،1939 عام  �سنو�ت يف   9 يتعد  طفاًل مل 
�ساأله عمه عامل �لريا�سيات كيف ميكن �أن ت�سف عدد�ً كبري�ً جد�ً فاأجاب: 
"�لريا�سيات و�خليال" يف متثيل  �لعامل يف كتابه  لي�ستخدمها  جووووجل، 
رقم 10 �أ�ص 100، �أي �أكرث من حبات �ملطر �لتي تهطل فوق مدينة ملدة 

قرن، و�أكرث من حبات رمل يف �ساطىء كبري".
ذلك ما تظهره نتائج �لبحث، دون �أن ي�سل لدو�ٍء للم�ساهد �لتي توؤكد 
وجود رو�ية �أخرى خللقه، رو�ية غري �لتي يرى نف�سه فيها �مل�رشوع �الأكرث 
ربحًا و�سيطرة على وجه �الأر�ص، بينما هو هنا يف ماندورال، جمرد بائ�ص 

وعبيط و�إله ز�ئف. 
ثالث لقطات غري مرت�بطة للحقيقة �لتي ال توفرها نتائج �لبحث: مدينة 
�إطالق  �لثقاب، �سبية يقلدون �لهنود �حلمر، ويحاولون  �أعو�د  كبرية من 
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�أ�سهمهم �لبال�ستيكية نحو �ل�سم�ص الإجبارها على �ل�سطوع، رق�سة حول 
طوطم. 

قامو�  �لعبور،  يف  وبدوؤو�  بالطماطم،  �خلندق  تغطية  �لنمل  ��ستطاع 
جوجل،  على  بالكامل  �ل�سقف  �نهار  �ملكتبة،  �أ�سفل  �لطني  يف  باحلفر 
به  تلتقط جوجل، وتطري  �أن  ��ستطاعت  �لتي  �لطائرة،  �ل�سالحف  لتدخل 

نحو كهف �ملاما. 
و��سل �لنمل زحَفه �ملقد�ص، وبد�أ نخر �ملكتبة، و�لتهام حمتوياتها. 

جو بلغه �لنباأ، جمع فرقة �لدر�جات �لنارية �لطائرة، �لتي قامت بر�ص 
�ملبيد�ت على �لنمل، �لذي كان يت�سلى باأكل كل ما عرفه �لكون. 

ينت�رش  �أحد  "ال  �لعامل  يف  ورمبا  ماندورال،  يف  �ملعروفة  �لقاعدة  والأن 
�أكله من  �لناجي مبا  �لنمل  ببنما ت�رشب  �ملكتبة،  �نهارت  �لنمل" فقد  على 
�لعلم، ت�سخم كبالونات حلقت يف �ل�سماء، ثم �نفجرت ملاليني من �لنمل 

�الأعمى فاقد �لذ�كرة. 

ثم  �لربق،  ب�سو�عق  �لطائرة  �ل�سالحف  �أ�سقطتها  �لنارية،  �لدر�جات 
هبطت لتاأكل �جلثث بنف�ص �لهدوء �لذي تاأكل به �خل�ص. 

ماندورال  �ل�سائع يف  �سوى موال، عمره  �ملكتبة،  بغياب  �أحد  يتاأثر  مل 
�حرتق. 

يف كهف �ملاما، عادت ر�ئحة �لبي�ص �ملقلي، لتقود �جلميع تلك �ملرة، 
�أ�سافت �إليها �ملاما وجبات �أخرى ترفع �لق�سيب �ملرتخي، وترفع �لرغبة 
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كما  �حليو�نات  جذبت  جذ�بة،  عبقرية،  و�سفات  ماندورال:  ن�ساء  عند 
تت�ساجر  كركدن،  زوجة  ت�ساهد  �أن  �لطبيعي  من  فكان  �لب�رش،  جذبت 
يف �ل�سف، لتح�سل على وجبة تثري �حلمية يف ق�سيب زوجها �ل�سعيف، 
بد�ئية  �لتي جتاوزت  �أكالتها  �سحر  لكنَّ  �سيء،  يعاين من  يكن  بع�سهم مل 
قلي �لبي�ص، لتزرع �حلما�سة و�ل�سجاعة، �أَ�رَشَ �لنفو�ص �ل�سعيفة و�لقوية على 

حد �سو�ء. 
عندما تاأكدت �سهرُتها، وتاأكدت �أن �لع�سائر �لتقطت �لطعم �ملجانى، 

�غلقت �لباب. 
تو�سلو�،  �جلوعي،  يف  �حلوريات  �رشخت  �لطبخ"،  من  مزيد  "ال 
�أف�سدت كل  �لتي  ركعو�، المو� جو �ملجنون �لذي لي�ص جو على عودته 

�سيء، عودته �لتي �أربكتهم بدعوى منح �خلال�ص. 
خرجت �ملاما للجمع قبل �أن ينهكهم �لياأ�ص و�ل�سجر، قائلة: كل �سيء 

بثمن، ثم �أو�ست �أوالدها بال�سرب. 
فتيات  �لنارية،  �الألعاب  �سبقته  ومبهر�ً،  مليودر�ميًا  خروجها  كان 
�لقبالت،  من  مطر  ويرق�سن،  �أثد�ئهن  على  بو�سرت�ت  يل�سقن  جميالت 
مطعمها  عن  تعلن  �ل�سماء  �سفن  من  تت�ساقط  كثرية  كوبونات  �سناديق، 
يف  �لرئي�سي  مركزها  �سيكون  �ملاما،  ��سم  حتمل  مطاعم  �سل�سلة  �جلديد، 

قلب �ملدينة، حيث نافورة �لفا�سوليا �لبي�ساء. 
مكان  �سيكون  �ملطعم  �أن  تق�سد  هل  يفهمو�،  مل  �لكوبونات  متلُّقو 

نافورة �لفا�سوليا �لبي�ساء، �أم بجو�رها؟ 
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غّلبو� �لظن �أن �ملطعم �سيكون بجو�ر �لنافورة، ال �أحد ي�ستطيع �أن ينزع 
�لنافورة �لبي�ساء مرة �أخرى، وال �ملاما نف�سها، �لنافورة لي�ست مز�ر�ً، هي 
�للعنات  من  بر�ءتها  �ل�ساذجة،  وطفولتها  �ملدينة،  ُحمق  متثل  �لتي  �لروح 
�لتي حتا�رشها، حبكتها �لب�سيطة �سد �حلبكات �ملعقدة �لتي طاردتهم �سننَي 
بقوى  حممية  �لنافورة  �أن  عن  جو  �أ�سطورة  تلقفو�  �أنهم  حتى  و�أنهكتهم، 
�أعلى، �ستحرق �ملدينة يف حال هدمها. �سدقو� �الأ�سطورة و�أ�سافو� �إليها. 
�ً، �كت�سف خيانة �سليزي �ملفاجئة، قام �سليزي بتهريب  كان جو حما�رشَ

�سارة و�ل�ساعر �لر�مي، و�ختفى معهما. 
يف �أقل من ليلة، كانت مطاعم �ملاما تنت�رش يف ماندورال ك�رشطان، مل ُتر�َع 
حرمة �لنافورة �لبي�ساء ومتت �إز�لتها، لكنها �أي�سًا ك�سفت زيف �الأ�سطورة، 

فلم تنزل �للعنات، ومل تت�سقق �الأر�ص عن ثعابني تبتلع �جلميع. 
�لتي  �ملاما،  مطاعم  على  �ل�سبعة  �لع�سائر  و�حت�سدت  �حلياة،  �سارت 

كونت ثروة كبرية من �لوجبات �لتي جتعل للحياة مذ�قًا طيبًا. 
�لعدد  قليلة  �رشية  جماعات  َن  تكوُّ مينْع  مل  لكنه  طاغيًا،  كان  �ل�سحر 
يت�سل  �أن  موال  ��ستطاع  �لطعام،  يقودها  �أن  رف�ست  �ل�سبع،  �لع�سائر  من 
بهم، و�أن يجندهم خلدمة جو، و�أن يوحدهم يف جماعة �سميت: نافورة 

�لفا�سوليا �لبي�ساء، تذكري�ً باإز�لة �ملاما لرمز ماندورال. 
نفذت جماعة �لنافورة �لبي�ساء عدد�ً من �لعمليات، لكنها مل تنجح �إال 
يف �إزعاج رو�د �ملطاعم، تفجري�ٌت �سبيانية، مل ت�سفر �سوى عن خلع �أربعة 
�لتبول  يف  جنحت  �جلماعة  �أن  و�إ�ساعة  �سبابيك،  ع�رشة  وتك�سري  �أبو�ب، 

على �آالف �لوجبات �لتيك �أو�ي. 
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على  و�فق  باأنه  تفيد:  مريخيني،  ثالثة  مع  ر�سالة  �جلبار  عبد  �أر�سل 
�لعر�ص، و�أنه �سيقدم بكرة �لغزل، مقابل �سارة و�ل�ساعر �لر�مي. 

مل يخربهم جو باأنهم فقدو� �سارة و�ل�ساعر �لر�مي، �آماًل يف ظهورهما 
�لقريب. 

كان �لياأ�ص يحا�رش قلعة جو، لكْن حدثت �ملعجزة. 
�أ�رشبت �جلبال �لتي حتيط مباندورال عن حتريك موؤخر�تها، كانت �ملاما 
بو��سطة  كربجتها  طريق  عن  كاجليلي،  �الهتز�ز  على  �أجربتها  قد  �الأوىل 
من  و�حد�ً  �لعذبة،  �لرخاوة  بتلك  �جلبال،  �سل�سلة  �هتز�ز  كان  عماليق، 
عالمات قدرة �ملاما، ومنظر�ً �أحبَّه �سكان ماندورال، بعد �أن �أ�ساع �لقر�سان 
�أن �لنظر �إىل �ملوؤخر�ت �ملهتزة، هو نوع من �لريا�سة �لروحية �لتي تطهر 
مع  حتول  ما  وهو  �حلياة،  ملمار�سة  �مل�ساِحبة  �الأرد�ن  من  �ساحبها  نف�ص 

�لوقت �إىل حقيقة، ال ي�ستطيع �أيٌّ من �أبناء ماندورال �إنكارها. 
على  قدرتها  و�إثبات  للماما،  لطيفة  ت�سلية  من  �أكرث  �الأمر  يكن  مل 
�أقز�م  هم  فعليًا  �لعماليق  �أن  رغم  �لعماليق،  �أ�سو�ط  طريق  عن  �ل�سيطرة، 

ومهرجون مقارنة باجلبال. 
�أن  يق�سد  مَل، ومل  يعلم  مْل  فجاأة،  موؤخرته  �جلبال، جتمدت  �أحد  لكن 
يتحدى �سوط �لعماليق، كانت �ملرة �الأوىل �لتي تتوقف فيها موؤخرة جبل، 
�لعمالق  ينتبه  �أن  قبل  لثو�ن،  �لده�سة  من  و�ملوؤخر�ت  �الأ�سو�ط  توقفت 
�ملوكل باجلبل �لذي تعطلت موؤخرته، ليعاود �رشبه ِبِغّل، و�سط تو�سالت 
تعب  ملا  موؤخرته.  يف  �لتحكم  فقد  و�أنه  �رش،  �أي  يق�سد  ال  و�أنه  �جلبل، 
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�لعمالق من �ل�رشب، جتمع باقي �لعماليق ملعاونة زميلهم يف �حلالة �لفريدة 
و�ل�رشيرة، ثم �نهالو� باأ�سو�طهم على �جلبل، حتى �نهار. 

�أعلى  من  تبدو  �لتي  �جلبال،  �إىل  �لغ�سب  �خرت�ع  ي�سل  �الأوىل  للمرة 
�لدبدبة  يف  وبدوؤو�  موؤخر�تهم،  هز  عن  جميعًا  توقفو�  مذعورة،  فئر�نًا 
على �الأر�ص، كاد �ل�سوت يخرق �آذ�ن �لعماليق، فهربو�، �أما �جلبال �لتي 
وجدت نف�سها حرة للمرة �الأوىل، فلم تعرف ماذ� تفعل، فعاد بع�سها لهز 

موؤخرته بنف�سه، دون �سوط، فيما ذهب عدد �آخر ليعلن �لوالء جلو. 
حركها جو للوقوف �أمام مطاعم �ملاما، �أر�سلت �ملاما �لعماليق لطردهم، 
�لبلي حول  بر�ميل من  �أفرغت  �لبي�ساء  �لنافورة  �ملرة، فرقة  لكن يف تلك 
�جلبال، فتعرث �لعماليق. فوجئت بهم �ملاما ملفوفني يف �سماد�ت وجبائر، 

وم�سفوفني على نقاالت. 
�أخبار �النت�سار �لذي �فتقده �أهل ماندورال، �أك�سب جو �أن�سار�ً جدد�ً، 

بينهم من قرر �أن يوؤ�زر جو، وياأكل عند �ملاما. 
�الأن�سار مل يكونو� بالعدد �لكايف، �الأغلبية حملت غيظًا مكتومًا ناحية 
�سحر  ن�سو�  �أكرث،  ال  يومني  خالل  لكنهم  �ملاما،  طعام  من  حلرمانها  جو 
�لوجبات، ومار�سو� حياتهم كما كانت. لكن �ملاما مل تياأ�ص، فاأعلنت عن 

خطوط �ساخنة لتو�سيل وجبات �لطعام عن طريق �حلوريات. 
لكن �سيئًا ما كان مفقود�ً يف �خلدمة، كانت �لوجبات �ملعلبة �أقل �سحر�ً، 

وحققت جناحًا حمدود�ً. 
مل جتد ُبد�ً من مفاو�سة جو، الإز�حة �جلبال من �أمام مطاعمها. 
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َقِبَل جو �ملفاو�سات �لتي �تفقا على �أن تكون يف �سدفة �حللزون، كان 
م�ستهينًا باالأمر ومنت�سيًا بقوته، قبل �أن ير�ها وهي تدخل، �أ�سابته رجفة، 
رغم �أن �الأمر يف �لنهاية جمرد لعبة يخو�سها، لكنها �أمه، �سخطة منها قد 
تنهي �الأمر، ويعطيها ما �أر�دت دون مقابل، توقع �أن تطلب منه �أن يعود 

للمنزل، و�أن يفعل بعد دبدبة طفولية على �الأر�ص وقليل من �لربطمة. 
لكن �ملاما، ريهام، مل تعامله حلظة على �أنه �بنها، كان جبينها �ملقطب، 
ومالحمها �لو�جمة، يدالن على ت�سميمها على �النت�سار باأي و�سيلة، و�أي 
ثمن، رغم �أن �ملاما �لقدمية كانت قد �أو�ستها �أن ال ف�سل هنا ملنت�رش على 
مهزوم، الأن �للعبة �ستبد�أ من جديد يف جميع �الأحو�ل، مل تعط �أي �نطباع 
طاولة  على  يت�سارعان  عدوين  �سوى  �سيء  ال  عالقتهما،  تدرك  �نها  جلو 

مفرو�سة بالورود. 
طلبت  �لتي  �ملاما،  مو�جهتهما  ويف  وموال  جو  جل�ص  �لطاولة،  على 
مقعد�ً �إ�سافيًا لالأكورديون، �لذي مل تتخل �أياديها �الأخطبوطية عنه يف �أي 
�الأزرق  �لفيل  كان  بينما  و�حلوريات،  �لعماليق  من  بحر�ص  حماطًة  حلظة، 
ي�سجل حم�رش �جلل�سة. مل يطلب منه �أحد ذلك، لكن �لفيل �أ�رش "ال يوجد 
ملنا�سبات  �أدخرها  �لتي  �جلديدة،  نظارتي  الأريكم  هذ�  من  �أف�سل  موقف 

وقورة كهذه". 
مل يجروؤ جو على �أن يبد�أ �حلديث، رغم �أن ن�سخته �جلديدة �لتي مثلها 

�ساهر، �أكرُث عملّيًة من ن�سخة جو �لقدمية. 
�لبد�ية،  بالتفاو�ص من  ْب  �ملكتبة، مل يرحِّ موال كان غا�سبًا من حرق 
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�رشبته  ي�رشب  �أن  قبل  �ملاما  خلد�ع  �أف�سل  فر�سة  ال  �أن  ر�أى  جو  لكن 
�لكربى، وعندما �ساأله موال ما هي �ل�رشبة �لكربى، رد جو: ال �أعرف.. 

لكن لن تنتهي �ملعركة �إال ب�رشبة كربى. 
ملا �ساد �ل�سمت نتيجة حرج جو وغ�سب موال، بد�أت �ملاما باحلديث، 
�مر�ة  ناعمًا وغاويًا، غو�ية  لي�سبح  ثانية مالمح وجهها  �أن فكت يف  بعد 
مذهلة،  كانت  �ملا�سية  �لفرتة  يف  �نت�سار�تكم  ب�سعفها:  ت�ستعطفك  ه�سة 

لقد �أعجبتموين، ِمن ال �سيء يذكر، �إىل قوة ال باأ�ص بها. 
بينما قال موال بحدة: والز�ل يف  �أمه ر��سية عنه،  بالفخر،  �سعر جو 
جعبتنا �لكثري، �سنمحوك حمو�ً من على وجه ماندورال.. �سنحرق �أثد�ءك 

كاإطار�ت �ل�سيار�ت، �سنعلق فرجك و�أذرعك �الأخطبوطية يف �لنجوم. 
مل تغ�سب �ملاما. على �لعك�ص، �سمتت متامًا، �نتظرته حتى ينتهي من 
عو�ئه، ربتت على �الأكورديون، كانت ت�سعر بغ�سبه، ربتت عليه كي متت�ص 
�أ�سابعها، فهم �لر�سالة، فهم حمنتها، حياتها  غ�سبه، هد�أ �الأكورديون بني 

عي �حلكمة.  بني يدى حمقى، طفل وطبال �سابق يدَّ
�أ�سابعه مبفردها، حملقًا فوق  �الأكورديون. ترت�ق�ص  للمرة �الأوىل يطري 
�ملاما ليعزف لها "Le vie en rose" ك�سحاذ يدور مبو�سيقاه على مقهى. 
عندما �نتهى د�َر �لفيل �الأزرق بقبعة ليتلقى �أجرة �ل�سحاذ �ملوهوب، 
من  و�أفر�د  و�لعماليق،  و�حلوريات  موال  فيهم  مبا  قرو�سهم  �جلميع  و�سع 
فرقة �لنافورة �لبي�ساء، بعد �أن �نتهى، و�سع �لقبعة �أمام �الأكورديون، بعد 

�أن حياه بخرطومه. 
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مقارنة  جيد�ً،  يبدو  حققتوه  ما  كل  بهدوء:  �حلديث  �ملاما  عاودت 
بو�سعكم، لكن �إىل �أين؟، �أنتم تف�سدون على �أهل ماندورال حياتهم، و�أنا 

مل �أْقدْم على فعل �سوء، فقط �أقدم لهم �لطعام، لكن ماذ� تقدمون �أنتم؟. 
قال جو: �حلرية. 

منى؟..  �لطعام؟..  من  �ل�سعادة؟  من  ماذ�؟..  من  �حلرية  �ملاما:  ردت 
وملن؟ لك؟ لي�سريو� عبيد�ً لك؟ ال فارق. هم معي �أكرث �أمانًا.. ي�ساجعون 
على  �لذكور  �أجمل  كاأنهم  زوجاتهم  ت�ستهيهم  �أكرب،  بقدرة  زوجاتهم 

�الأر�ص.. قدم �سيئًا ذ� منطق. 
قال جو: منلك �سيئًا �آخر. 

قالت �ملاما: �أعرف.. ماكينة �الآي�ص �لكرمي �ل�سحرية �ل�سخمة.. �لتي ال 
تعرف كيف تعمل حتى �الآن. 

�أعرف كيف تعمل.. ميكن يل  �أنقذته، بقوله:  �ملاما  خجل جو، لكن 
�أن �أ�ساعدك. 

�عرت�ص موال ب�سدة، طلب منه جو �أن ي�سمت. 
قالت �ملاما: كل ما حتتاجه ماكينة �الآي�ص كرمي هي قربان يومي، ج�سد 

تاأكله الإ�سعاد �لنا�ص. 
قال جو: ال.. ال �أ�ستطيع �أن �قتل �أحد�ً. 

ر�ه  تاتاه  تاتا  �لنكات:  ُتعزف ور�ء  �لتي  �ملقطوعة  �الأكورديون  عزف 
لهم  لتقدم  �سخ�ص يف كهف؟  مبئة  �إذن حتتفظ  ملاذ�  �ملاما:  قالت  ر�ه،  ر�ه 

�لهد�يا؟
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رد جو بارتباك: مل �أكن الأقتلهم. 
قالت �ملام��ا: ما �لفارق بني �سلخ جلوده��م ل�سناعة ج�سد جديد لك، 
وقتله��م؟ يومًا م��ا �سيذبل ج�سدك مرة �أخرى، و�ست�سل��خ �ملزيد منهم، مع 
�لوق��ت لن تنتظ��ر ذبول ج�س��دك، �ست�سلخهم عند �أقل خد���ص، عند �أول 
هاج���ص، �ست�س��ري مهوو�سًا بج�س��دك، ثم ت�س��ري مهوو�س��ًا باأج�سادهم، 

جلودهم �مل�سلوخة ملتعتك. 
مل يتمالك جو نف�سه وبد�أ يف �لنهنهة، �لتي �رشعان ما �رتفعت وتريتها 
عي �لتوبة، وينكر �جلرمية �لتي �سيكررها حتمًا مبجرد �أن  �إىل بكاء �أطفال يدَّ

تغ�ص �لطرف عنه وتبد�أ يف م�ساحمته. 
تركت �ملاما مقعدها لتقرتب منه بحنان بد� حقيقيًا، �أخذته يف ح�سنها، 
بينما �نغم�ص هو يف �لبكاء �أكرث، قالت له: ال تبك.. ال تبك.. مهما فعلت 
جو  لها  نظر  حدث.  مهما  عيني  يف  �سخ�ص  �أجمل  �ستظل  �بنى،  �أنت 
جففت  �لبد�ية؟  من  به  معرفتها  تنكر  �أمل  �للعبة؟،  ف�سحت  ملاذ�  مرتبكًا، 
ي�سبه  ال  ق�سيبك  يبهجك،  �سيئًا  �ساأخربك  �أذنه:  يف  هم�ست  ثم  دموعه، 

ق�سيب �أخيك، بل �أجمل. 
رغم ق�سوة �أن ي�ستمع لتلك �لعبارة من �أمه، �إال �أن ذلك �أبهجه، وجعله 

يكف عن �لبكاء، ويبت�سم �بت�سامة خفيفة ومتوترة. 
بب�ساطة،  �ملطلوب  حديثها:  لت�ستكمل  مقعدها،  �إىل  �ملاما  عادت 
�ملطاعم  �أن تعود  �ساأعطيك ن�سف ماندورال، و�لن�سف �الآخر يل، مقابل 

للعمل ومتنح �ل�سحر ملاكينة �الآي�ص كرمي، عر�ص ال ميكن رف�سه. 
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�نتف�ص موال غا�سبًا: ال حق لك يف ماندورال، وعر�سك مرفو�ص. 
جتاهلته �ملاما، قالت جلو: ال حاجة لردك �الآن، عندما �أ�ساهد �أول بولة 

�آي�ص كرمي، �ساأعلم ردك. 
ثم غادرت، ب�سحبة �الأكورديون و�حلوريات. 

�رشخ موال يف جو: ال تقبل.. ال تقبل.. هي خائفة ونحن ن�ستطيع �أن 
ن�ستعيد ماندورال، لو كانت تعلم غري ذلك، ملا تفاو�ست معنا. 

مل يرد جو، �رشد بب�رشه قلياًل، قبل �أن ي�ساأل موال: �أعتقد �أننا ن�سينا �سيئًا 
منذ حريق �ملكتبة، و�أنا �أ�سعر بهذ�. 

قال موال: ال �أعرف عم تتحدث. 
�لذي خطفته  �ل�سيء �لذي يتحدث عنه جو: هو جوجل،  كان ذلك 

�ملاما. 

***
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النيو عبد اجلبار
كانت بكرة �لغزل، ترق�ص لعبد �جلبار على مو�سيقى �سيك �ساك �سوك، 
كر�سه  تاركًا  �ل�سي�سة،  ويدخن  �لكنبة،  على  مقرف�سًا  بب�رشه  يتلوى  وهو 

يتدىل من قمي�ص �لبيجاما �ملفتوح. 
�أف�سل  منوذجًا  يجد  مل  لكنه  يتوقعه،  كان  �لذي  باال�ستمتاع  ي�سعر  مل 
�لرد�ءة متالأ ق�سمًا  �أفالم �سديدة  �لنموذج �لذي فر�سته حقبة  ليبتهج، فهو 
كبري�ً من ذ�كرته، وت�سيطر على �ختيار�ته، بكرة �لغزل �لتي هياأت نف�سها 
على �سكل �سمرية �سدقي يف ف�ستان نوم �أحمر ي�سيئه ج�سد �أبي�ص مرتهل، 
حاولت �إغر�ءه باأرخ�ص �الأ�سكال �ملمكنة، ميكن فهم �الأمر، �إذ� ما عرفنا 
�أن بكرة �لغزل وقعت يف غر�م عبد �جلبار، بنف�ص منطق �أفالم �ملقاوالت، 
�أي�سًا، فهو �لبطل �ل�سهم، �لذي �أنقذها من يد ليلو �لبلطجي، و�ملغت�سب، 
�أن  بعد  و�إنه دخل  �أنه �سدفة،  �لبكرة ذلك على  تف�رش  �أجلها، مل  عاد من 
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من  خاطئة  بحركٍة  ق�سيبه  يبرت  جعلته  عندما  ل�سده  فعالة  طريقًا  وجدت 
�أنها كانت  �إال  �ملت�سفية و�لهادئة،  �نت�سارها، ورغم نظرتها  خطافه، رغم 
�إال عندما دخل عبد �جلبار، و�سط طلقات  �لد�خل، مل تطمئن  ترتعد من 
بثبات  �أ�سابعه  �لتقطها بني  �إال عندما  تهد�أ  �أطلقها حر��سه، مل  �لتي  �لليزر 
رجل يعرف ماذ� يريد، لكنها �أي�سًا مل تثاأر ومل تتاأجج م�ساعرها، �إال عندما 
�سيء  يف  �لتفكري  وو��سل  �ملكتب،  على  وو�سعها  مباالة،  بال  �إليها  نظر 

�آخر. 
ور�ءها  يجري  ماندورال،  كعبة  �الأ�سود يف  �حلجر  �سيء،  كل  �رش  هي 
�لع�ساق بامل�سو�ر �إال عبد �جلبار، وهو مربر در�مي رخي�ص �أي�سًا، ��ستهلكته 
عميقًا  �إدر�كًا  ذلك  رغم  يعك�ص  لكنه  �لثمانينات،  يف  �ملقاوالت  �أفالم 
�جلبار،  عبد  بني  ذلك  يف  فارق  ال  بدورها،  "�لرخي�سة"  �الأ�سياء،  حلقيقة 

وبكرة �لغزل. 
يف تلك �للحظة �لرخي�سة، جاء �الأمر �جللل، عندما وجد عبد �جلبار 
حتت قدمه جر�دة �سغرية حتمل وجهه، وتنظر �إليه بنف�ص �الندها�ص �لذي 

نظر به �إليها. 
كانت �جلر�دة قد ت�سللت من م�سنع �لنيو عبد �جلبار. مل تكن مكتملة، 
تنتظر �الأمر  �أن  �لت�سنيع، لذ� حاولت �لهرب دون  كانت جمرد عيب يف 
عبد  وجه  يحمل  �لذي  �جلر�د  باقي  عن  باختالفها  �سعرت  بالتحرك، 
�جلبار منذ �للحظة �الأوىل خلروجها �إىل �لنور، كانت من �أول مئة جر�دة 
عبد  "نيو  كلمة  مييز  �لذي  �لنون،  حرف  مثلهم  حتمل  كانت  �أنتجت. 
ها ب�سغطة  �جلبار"، لكنها على عك�سهم، كانت جمرد جر�دة ميكن ده�سُ
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قدم، وال ميكنها �لتحول بب�ساطة، من جر�دة �إىل روبوتات عمالقة طائرة 
لها وجه عبد �جلبار وج�سد �جلر�د، ثالثة �أ�سعاف حجم عبد �جلبار. 

�أن يرمي بكرة  �إىل �مل�سنع، دون  حملها عبد �جلبار بني يديه، وذهب 
�لغزل/ �سمرية �سدقي بنظره، كاأنها مل تكن تبتذل نف�سها منذ ثو�ن الإر�سائه، 
هي �لتي كانت تغزل �ل�سمو�ص و�الأقمار و�ملدن، قد�ص �الأقد��ص، �ل�سحر 
�لع�سي �إال على �سيد حقيقى، �سعرت باالإهانة، �الإهانة �لتي جلبت مزيد�ً 

من �لع�سق، �لوله، �لتعبد يف عبد �جلبار، �جلر�دة. 
كان �لباحثون و�لعلماء و�لعمال يف �لقبو يحتفلون على �أنغام مو�سيقى 
�لذي  بالن�رش  �سعد�ء  كانو�  �ل�سام،  حّم�ص  وي�رشبون  �ملريخ،  من  �سعبية 

حققوه �أخري�ً بتخليق �لنيو عبد �جلبار. 
�لتي  �لغر�بة  تلك  كل  من  خائفة  �جلبار،  بعبد  متعلقة  �جلر�دة  كانت 
ر�أى  �أن  مبجرد  �لت�سنيع  �أنها جمرد خطاأ يف  �جلبار  عبد  فهم  �لعامل،  ميثلها 
�لروبوتات �لعمالقة �لتي حتمل وجهه وهيئة �جلر�د، فكر �أن ي�سحقها بني 

�أ�سابعه وينهي �الأمر، لكنه �أّجل ذلك، حتى يتبني كل �سيء. 
به  �سمك،  حو�ص  �إىل  �أ�سارو�  �جلبار،  عبد  �ساأل  تامر؟"..  ر�أ�ص  "�أين 

جمجمة منت عليها طحالب، وتتم�سى بني ثقوبها ��سماك �لزينة. 
�قرتب منه، �نحنى �مامه، �أمرهم جميعًا باالنحناء و�لبكاء، قال للر�أ�ص: 
�أباك  �لعامل حياة جديدة، ووهبت  يا من منحت  ي�سيع ج�سدك هباء،  لن 

�خللود. 
�إىل  عادت  ثم  عليه،  ب�سقت  قفزت،  �الأ�سماك،  �إحدى  �ليه  �لتفتت 
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�حلو�ص، تلك �ل�سمكة كانت تامر نف�سه، �لذي �أمر �أبوه بت�سفية ج�سده. 
كان تامر �البن �لغارق يف �أفالم �لليزبيان، قد �كت�سب مهار�ت كثرية 
�ل�سا�سة،  يف  �لقفز  على  قدرته  ومنها  تري�،  قبل  من  �ليمنى  �أذنه  قطع  بعد 
ال  �أزبار،  ال  طريقتهن،  علموه  �لنا�سعات،  �لفتيات  مع  �جلن�ص  ليمار�ص 
يف  كافيًا  وقتًا  ياأخذ  �أن  بالتالم�ص،  �جل�سد،  مبالعبات  �حتفاء  فقط  مني، 
تعلم �لتقبيل، كيف ي�رشب كل �سنتيمرت يف �جل�سد دون �أن ي�سعر باحلاجة 

الخرت�قه. 
مع �لوقت، �سمر ق�سيبه متامًا، حتول �إىل فرج، ونبت له ثديان. 

عبد  �لنيو  م�سنع  جنبات  لها  �أ�ساءت  �لتي  �الإ�سارة،  هي  تلك  كانت 
�جلبار، ن�سُخ �لت�سنيع �لفا�سلة حتركت كمغناطي�ص جتاه غرفته، �لت�سقت به، 

مل يفهم علماء �ملريخ �الإ�سارة. 
�أن  �ل�رش مقابل  قاي�سهم على  �الآن بال ق�سيب،  �لذي يحيا  ليلو،  لكن 
يطلقو� �أ�رشه، كان دوره قد جاء لنزع خمه، �لذي يحمل �حل�سنني، �الكتئاب 

و�جلنون. 
هو  عمك  ج�سد  وال  ج�سدك  يكن  مل  ليلو:  �عرتف  �جلبار  عبد  �أمام 
من  �سفرة  تنق�سها  �أج�سادكم  مان،  �سوبر  �ل�سوبر  لتخليق  �ملثايل  �جل�سد 
بطريقة  �الأنثى  يجامع  كيف  يعرف  �سبي  تامر:  ولدك  ج�سد  �سلبكم، 
�الأنثى، ال يفقد رجولته بفقد�ن ق�سيبه، بل تزد�د تلك �لرجولة فيه �سالبة، 

كلما �أدرك كيف تدرك �الأنثى مكامن لذتها �خلفية، �لع�سية، �ل�سهلة. 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



269

�لنيو عبد �جلبار

يف  �لناق�سة  �خللطة  هو  تامر  �ملريخيني،  �سّللنا  �لنبوءة،  روت  هكذ� 
تركيبة �ل�سوبر مان. 

مل يخربه ليلو ب�ساأن �لعبارة �لتي و�سل �إليها، و�لتي جعلته على و�سك 
تدمري ماندورال "علينا �أن ال ن�سل �أبد� لذروة �أي �سيء". 

لدقائق مل يفهم عبد �جلبار �سعوره، كان م�سدومًا نوعًا ما يف �بنه �لذي 
�أي�سًا  له ثديان، لكن نظرية �الحتماالت، ولّدت عنده  فقد ق�سيبه ونبت 

نوعًا من �الرتياح، حل�سوله على �ل�رش. 
�أمر  بو�لده،  ��ستنجد  به،  �لت�سنيع  ن�سخ  �لت�ساق  من  يبكي  تامر  كان 
�لنيو عبد �جلبار، لدر��سة كيفية �ال�ستفادة من  �إىل معمل  عماله بنقل تامر 

�لولد ذي �لثديني. 
��ستحد�ث تقنية  �ملريخ لن يقتلوه، كانو� قد جنحو� يف  �أن علماء  يعلم 
خالل  حققوها  �لتي  �ملكا�سب  �إحدى  وهي  �لروح،  تقطري  على  تعتمد 

ف�سلهم طيلة �سنو�ت يف تخليق �ل�سوبر �سوبر مان. 
يحتاج  زر"�لعامل  �سغطة  ب�سهولة  �لقر�ر  جعلت  �الحتماالت،  نظرية 
�لنيو عبد �جلبار، �خلال�ص من �ملتاهة قد يكمن يف �لنيو عبد �جلبار، �لقر�بني 
�لتي تقدم هي ال �سيء مقارنة باإنقاذ �لعامل �لذي ال يقّدر فيه �أحد �لفحم 
�جليد، وال يبيع فيه �أحد �لفحم �جليد، ت�سحية تامر ال تقارن بت�سحية �أب 

بولده". 
ثم كتب يف �لبلوك نوت �لذي يحمل ع�سارة حكمته"كل �الأ�سياء حتى 

�أكرثها ق�ساوة ميكن تربيرها.. �ل�رش قد يكون �أف�سل �لطرق للرحمة". 
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يف زجاجة قطرت روح تامر، ظنو� يف �لبد�ية �أنها مفتاح �ل�رش و�ل�سفرة 
�أن �ل�رش يف �جل�سد، ال  �أثبتت  �لناق�سة، لكن قطر�ت �الختبار�ت �الأوىل، 
ل�سكل  �ستوؤدى  �لتي  هي  تامر،  روح  من  ت�رشبت  �لتي  �لقطر�ت  �لروح، 

�جلر�دة، �لذي �نتهى �إليه �لنيو عبد �جلبار. 
نعت  �نتهى �الأمر بج�سد تامر �إىل ع�سري حلم، بالتو�سل �إىل �سفرته. �سُ
من  و�حدة  قطرة  �سوى  �لروبوت  ت�سنيع  يْحَتْج  مل  �سخمة،  كميات  منه 

ع�سري �للحم، ثم و�سعت يف ح�سانات. 
عندما جاء �لنباأ لعبد �جلبار، وبكرة �لغزل ترق�ص له على �نغام �ل�سيك 
متثل  �لتي  للجمجمة  �ل�سكر،  يوجه  �أن  يجب  ملن  يعرف  مل  �سوك،  �ساك 

ج�سد تامر، �أم ل�سمكة �لزينة �لتي حتمل روحه". 
�جلر�دة �ل�سغرية، �لتي كانت على و�سك �ل�سحق لغر�بتها، قفزت من 
دها، عندما بد�أت يف تلقيح  يد عبد �جلبار، وبد�أت يف �كت�ساف �سبب تفرُّ
عدد من �لروبوتات �لعمالقة، ليتو�لد منها �ملزيد و�ملزيد، جر�د�ت �سغرية 

لتلقيح �لروبوت، وروبوتات جاهزة للقتال. 
لكن �مليزة �لتي ميكن ��ستخد�مها يف جميع �الأوقات، كانت فطرتها يف 
�لقيادة، عرب ناي �سغري ينا�سب حجمها، فبعزفها عليه ��سطفت �لروبوتات 
ت �لتحية �لع�سكرية لعبد �جلبار،  يف ت�سكيالت منظمة، كجي�ص �سغري، و�أدَّ

َ �جلر�دة قائد�ً جلي�سه �ل�سغري.  وهو ما �أعجبه، فعنيَّ
يف  بد�أ  ثم  ر�أ�سه،  يف  �سديد  باأمل  �جلبار  عبد  �سعر  ن�رشه،  ن�سوة  و�سط 
ياهو  �كت�سبها من  و�لتي  ر�أ�سه،  �لتي يف  �ملعرفة  و�لهذيان، كانت  �لت�سنج 
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يف  �ملكتبة  �أكل  �لذي  �لنمل  �نفجار  مع  بالتز�من  �الأخرى،  هي  تنفجر، 
ماندورال. فقد عبد �جلبار �لوعي. 

ياهو  �لبحث  حمركات  بانهيار  �لعامل،  �نهار  �للحظة،  تلك  يف 
وجوجل. 

عن  مثاًل  تبحث  فعندما  باأخرى،  �ملعلومات  با�ستبد�ل  �الأمر  بد�أ 
�لنظرية �لن�سبية ال جتد �سوى معلومات عن �لر�ق�سة �سهري زكي، ثم بد�أت 
فيتحول �سيجموند فرويد  للعامل،  لتتو�لد �سرية جديدة  تتناكح  �ملعلومات 
�إىل مغنِّي ر�ب، ويتحول عدوية �إىل زعيم نازي، ودونالد د�ك �إىل د�عية 
��سالمى، بينما �ختلطت م�ساهد �الأفالم، فكان من �لطبيعي عند حتميلك 
فيلم �لعر�ب، �أن جتده خملوطًا مع م�ساهد من فيلم 4-2-4، �أو جتد توقيع 
�إينا�ص �لدغيدي كمخرجة على ثالثية �الألو�ن لكري�ستوف كي�سلوف�سكي، 
بينما �ل�سحات مربوك هو بطل كيل بيل لتار�نتينو، �أما �للوحات فتحولت 

�إىل جمرد �ألو�ن يف حركة د�ئمة فوق �للوحة. 
تويرت  م�ستخدميه،  عن  متخيَّلة  �سري  �خرت�ع  يف  �أي�سًا  بد�أ  بوك،  في�ص 

�كتفى برتجمة �لتويتات تلقائيا �إىل لغات ميتة. 
لكن حتى �إعادة �خللق تلك مل ت�ستمر، فقد توقف ياهو عن عر�ص �أي 
لنقل  ي�ساجعونه  و�ملريخيون  فيديو  �جلبار:  عبد  عن  �سيئًا  حتمل  ال  نتائج 
�ملعرفة، ومرة وهو ي�ستعر�ص قوة جي�ص �ل�سوبر �سوبر مان، و�رشح فل�سفة 
�الن�سمام  ومناذج  �لعامل،  على  �جلبار  عبد  �لنيو  منوذج  بفر�ص  �ملريخني 
�لعامل"،  وحترر  بالقوة،  حتظى  �جلبار"كى  عبد  �لنيو  روبوت  �إىل  للتحول 
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وعرو�ص دفع عن طريق �لفيز� �أو �لر�سائل �لن�سية مع خ�سومات خا�سة ملن 
ياأتي بعائلته باأكملها، �أو من ي�ستطيع �إقناع �أ�سدقائه. 

للماما  بورنو  وفيديوهات  �سور  �سوى  �سيئًا  يعر�ص  فلم  جوجل،  �أما 
�ل�سحرية  �ملاما  مطاعم  و�أعالنات  باركر.  وكاي  ريهام  ن�سختيها:  يف 
و�آي�ص كرمي جو من �ملاكينة �لتي تعمل باالأج�ساد �لب�رشية ككوينات، لكن 
جوجل ثبت �سوؤ�اًل يف بد�ية كل �سفحة بحث: هل تعرف ق�ستي؟.. �إن 
مل تكن تعرفها �ساعدين يف تاأليفها، و��سعًا ثالث لقطات يجب �أن حتتوي 
ْبية يقلدون �لهنود �حلمر،  عليها �لق�سة: مدينة كبرية من �أعو�د �لثقاب، �سِ
على  الإجبارها  �ل�سم�ص  نحو  �لبال�ستيكية  �أ�سهمهم  �إطالق  ويحاولون 

�ل�سطوع، وجمموعة ترق�ص حول طوطم. 
ُيِفْد  �لدخول �إىل �ملو�قع �اللكرتونية دون ��ستخد�م مو�قع �لبحث، مل 
كثري�ً، فالنتائج �ملعرو�سة على جوجل وياهو، كانت تعبري�ً عن ما يحتويه 
�أو  �جلبار  عبد  �إىل حديث عن  تلقائيًا  يتحول  �أيُّ حتديث  كان  �الإنرتنت، 

�ملاما، لذ� مل تفد �أي�سًا مو�قع �لبحث غري �ملعروفة. 
�ملفاجاأة �الأكرب، �أنه قد مت جتاوز كل �سيء ب�رشعة، مل يحدث �سوى �سلل 
�ألف حالة �نتحار يف �لعام �ُسجلت  موؤقت، خ�سارة بع�ص �ملليار�ت، مئة 
ب�سبب �نهيار فارم فيل، �لتي عربت: �ملزرعة �ل�سعيدة، جتارة �الإنرتنت مل 
تتوقف بل �جتهت للت�سويق غري �ملبا�رش لنماذج �لنيو عبد �جلبار، ومطاعم 
�ملاما و�آي�ص كرمي جو بعد �أن �كت�سفت تكالب �لنا�ص عليها، كما طرحت 
قرو�سًا من بع�ص �لبنوك لتمويل �إحدى �ل�رشكات، طرحت فكرة جديدة 
لنموذج و�حد حت�سل فيه على عر�ص كامل: �أن تتحول �إىل �لنيو عبد �جلبار 
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باالآي�ص  وحُتلي  �ملاما،  مطاعم  يف  �حلياة  ل�سهوة  �ملقوية  �لوجبات  وتاأكل 
�لنيو  �ملاما، طعام  �أكرث رغبة يف مطاعم  يجعلك  �لذي  �ل�سحري،  �لكرمي 

عبد �جلبار �حلقيقي، ووقوده. 
�أثبت �الإن�سان قدرة مذهلة يف �لتكيف مع �خلر�ء، �إن ف�سل يف �إز�حته، 
لكن حدث بعد ذلك ما هو �أخطر: حتركت م�سرية من �ألف �سخ�ص، �آذ�نهم 
�ليمنى مقطوعة، هاجمو� �ملباين و�ل�سيار�ت و�لنا�ص يف �ل�سو�رع، وبدوؤو� 
يف قطع �آذ�نهم �ليمنى، كان كل من تقطع �أذنه، ال ي�رشخ بل ين�سم �إليهم، 
�ل�سيطرة  �ل�رشطة  تفقد  �أن  قبل  �الآالف،  ع�رش�ت  �إىل  عددهم  ليت�ساعف 
عليهم. كانو� يظهرون ب�سكل خاطف، ويختفون ب�سكل خاطف، كحلم 

ال كحقيقة. 
مل تخُل مدينة يف �لعامل من م�سرية كتلك. 

من  يعانون  "�إنهم  قالو�  عليهم،  �لقب�ص  �ل�رشطة  ��ستطاعت  من  بع�ص 
ذبابة يف روؤو�سهم، تطن وتطن وتطن، ذبابة حتيل �حلياة �إىل طاقة جهنم، 
ثم فجاأة يخفت �لطنني، يختفي لتظهر �حلقيقة، �لذبابة �سبح مليت، ال يهم 
كنت تعرفه �أو ال، لكنك تعرف �أنه ميت يف كل �الأحو�ل، ثم تعرف �أنَّ 
ال وجود لك �إال بوجوده، �أنك ظله، هو �حلي و�أنت �مليت، �أنت �سبح، ثم 
تفقد �ل�سمع تدريجيًا، ترى كلماتك حُترق �أمام عينيك، ثم تفقد �لب�رش، 
وعندما يعود �ل�سمع و�لب�رش، يبدو كل �سيء �أدق، يف �لبد�ية ال جتد �سيئًا، 
ثم تعرف �أنك يف حلم طويل، يتحقق فيه كل �سيء كما �أردت، �أو هكذ� 

تظن. 
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نفيق �أحيانًا، ال ندرك لذة ما كنا فيه �إال عندما نفيق، لكن ال ��ستقامة  
�آذ�ن �الآخرين و�ختلط  �إن قطعنا  �أننا  بال�سدفة،  بانت�ساره، عرفنا  �إال  لالأمر 
�أن  بذلك، حتى  �أحد  ياأمرنا  مل  �إليهم �خلال�ص،  يزف  قد  بدمائهم،  لعابنا 
ُيوؤذن  �أن  �أكرب، رمبا كعقاب على منح �ل�رش قبل  �لذبابة عادت للطن بقوة 
لنا، لكن مل نكن لنتوقف، لقد �كت�سفنا �رش �سهوتنا يف قطع �الآذ�ن، مل يكن 

�أبد�ً نقل �لقدرة، لكن �خلروج عن �الإذن". 
يف جزر هي يف حقيقتها معتقالت �سخمة، عزلت �حلكومات قاطعي 
�الآذ�ن، وبد�أت �ملخابر�ت �الأمريكية للمرة �الأوىل يف �لتعامل مع ر�سائل 
جو بجدية، و�أعدت خططًا للقب�ص عليهم، بل �أعلن �لرئي�ص �الأمريكى �أن 
بينما  �الآذ�ن،  �الإرهاب ولكن على قاطعي  لي�ص على  �الآن،  حرب دولته 
كان علماوؤهم يعملون يف �سمت على �لتو��سل مع �أ�سباح �ملوتى، لتعلُّم 
تقنية �ل�سيطرة على �مل�ساحة �الأخرية لالإن�سان: �أحالمه. بينما كانت ت�ستعد 

للحرب �لكربى مع �ملريخّيني كما تنباأت �أفالمهم. 
كل تلك �الأحد�ث، رمبا حتتاج ل�سهور ورمبا ل�سنو�ت، لكن عبد �جلبار 
ر�آها يف �لدقائق �لتي فقد خاللها �لوعي، رغم حدوثها بالفعل يف �سهور 

و�سنو�ت. 
عندما �أفاق، وجد قلعته قد �نتقلت من �لفيوم �إىل ماندورال، ليكتمل 
�لتي  �ل�سخمة  �حللزون  �سدفة  �ملاما..  كهف  �لبا�سا..  قلعة  �لثالوث.. 

يقطنها جو. 
�أن  مبجرد  غزير�ً،  مطر�ً  تقذف  كانت  فال�سماء  عادى،  غري  يومًا  كان 
تلم�ص قطرة منه �الأر�ص تتحول �إىل جو�بات طائرة، بع�سها ذهب للماما، 
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لطلب وجبات، و�أخرى جلو لطلب �الآي�ص كرمي و�أخرى لعبد �جلبار لطلب 
�لتحول �إىل �لنيو عبد �جلبار، مل تْخُل تلك �لر�سائل �أي�سًا من فو�تري �رشكات 

�لت�سويق �لتي روجت لهم، كانت �أكربهم �رشكة يديرها �سارة ور�مي. 
كانا قد عاد� من برزخ �لرت�ب و�لنار، ب�سحبة �سليزي وم�رشوع. 

تفقد  �آو�ي  �لتيك  وجبات  لكن  بكفاءة،  تعمل  �ملاما  مطاعم  كانت 
من  مر�ت  �ل�سم�ص،  باعو�  مهرة..  "باعة  �إىل  حاجة  يف  كانت  �سحرها، 
قبل"، كما باع �سليزي �لفكرة �إىل �ملاما، ثم �أعاد بيعها �إىل جو، باالإ�سافة 
لت�سويق �لوجبات و�الآي�ص كرمي خارج ماندورال، لي�سمل �لعامل كله. بعد 
عبد  �لنيو  �لكامل:  �لعر�ص  طرُح  بد�أ  لالإنرتنت،  �جلبار  وعبد  �ملاما  غزو 

�جلبار، ياأكل وجبة �ملاما و�آي�ص كرمي �البن. 
بالن�سيب  و�كتفى  موال،  وعد  كما  �لكربى"  َ"�رشبته  جو  يّنفذ  مل 
�لذي كون من  �الآي�ص كرمي  �ملزيد من  ماندورال، وبيع  بن�سف  �ملجازي، 
خالله ثروة حقيقية، رغم �أنه يح�سل على ن�سبة �سئيلة من �الأرباح، بعد �أن 

تاأخذ �ملاما �أغلبها، ف�ساًل عن عمولة �سارة و�ل�ساعر �لر�مي. 
�أن يح�سل  �لغزل، مقابل  ليطالبه ببكرة  �إليه عبد �جلبار،  عندما ذهب 
على �سارة و�ل�ساعر �لر�مي، عر�ص عليه �الن�سمام جلي�سه لتحرير ماندورال 
من �ملاما، مل ُيبِد جو حما�سًا كبري�ً، فهو مل يعد يف حاجة �إىل بكرة �لغزل، 
فاالأج�ساد �الآن لها وظيفة �أهم: �أن ُتقذف كقر�بني يف ماكينة �الآي�ص كرمي، 
ب من ت�سليم �سارة ور�مي، فهما  �أن تغزل له ج�سد�ً جديد�ً، كما تهرَّ ال 

�الآن �أهم �سخ�سني يف ماندورال. 
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غادر عبد �جلبار �سدفة جو غا�سبًا، ليجد �ملريخّيني قد حا�رشو� ق�رشه، 
مرتدين �أقنعة تقيهم �رش ثلج �لبريوك�سيد �لذي تطلقه �لبطاريات، �أمر عبد 
�جلبار جي�سه بالت�سدي لهم، لكْن كان هناك تفاو�ٌص قد مت مع �جلر�دة، �لتي 
�أ�سعة  عليه  �أطلقو�  �ملريخيون  بو�لدهم.  باالإم�ساك  �جلبار  �لنيو عبد  �أمرت 
ع يف مدخل  �لتجميد، ثم بدوؤو� يف ت�سخيمه، لي�سري متثااًل �سخمًا، و�سُ
مل  ر�أوه،  متثال  �أ�سخم  حتمله،  ماندورال  ت�ستطيع  مما  �أ�سخم  كان  �لقلعة، 
يتحرك فيه �سوى عينني م�سيئتني تدور�ن ك�سوء فنار، توقفت �لعينان كثري�ً 
�أ�سار له ر�مي باإ�سبعه  �أنه هو،  عندما ملحت �سارة و�ل�ساعر ر�مي، عرفو� 
�لو�سطى، بينما �أرق �ل�سوؤ�ل عقل �سارة: هل ي�ستمر يف �ملجيء مل�ساجعتها 

بخياله؟ هل �ستتحمل �سخامة ق�سيبه؟!. 
�سلم �ملريخيون عر�ص عبد �جلبار �إىل �جلر�دة، قائدة �جلي�ص �لتي حتمل 

وجه عبد �جلبار. 
�سارة و�ل�ساعر �لر�مي مل ي�سيعا وقتًا، وتفاو�سا مع �ملريخيني على بيع 
بعد  ما  خدمات  من  �ال�ستفادة  مقابل  جمانًا  كله،  للعامل  �جلبار  عبد  �لنيو 

�لبيع. 
�سخامة �لتمثال �سهلت خطو�ت �ملريخيني يف �حتالل مطاعم �ملاما، 

وماكينة �الآي�ص كرمي �ل�سحرية �لتي ميلكها جو. 
�أجربوهم على �إنتاج �ملزيد من �لوجبات و�الآي�ص كرمي، وقود �لنيو عبد 
و�ملاما  جو  تعاُون  �لعامل،  الحتالل  قاعدة  ماندورال  من  متخذين  �جلبار، 
�مللفت، جعلهم يفكرون يف �أن ال مانع من ��ستمر�رهما يف �حلكم �ل�سكلي 

لن�سَفي ماندورال. 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



277

�لنيو عبد �جلبار

��ستمر مطر �لر�سائل يف �لو�سول �إىل قلعة �لبا�سا، و�سدفة جو، وكهف 
�ملاما. مل يلحظ �أحد �أن من بني �ملطر �لغزير، حباُت ثلج �سغرية، مبجرد �أن 
تلم�ص �الأر�ص تتحول �إىل ر�سائل تذهب �إىل جوجل نف�سه. كانت ر�سائل 
حانية  يد�ً  متثل  �ألغازها،  رغم  ظلت  ب�سفر�ت  ق�سته،  عن  تنبئه  �أن  حتاول 

تربت على كتفه، ومتنحه �الأمل ال�ستكمال �لطريق. 

***
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الطرطرة
�إهانته، ال  "كل �سيء ميكن رو�يته كما تريد، كل �سيء ميكن تف�سريه، 

�أحد ي�ستطيع �أن ي�سلبك حق �لطرطرة". 
و�لتمثال  �ملاما  �جلميع:  ملقاومة  �تباعًا  موال  جمع  كتلك،  بكلمات 

�ل�سخم لعبد �جلبار، �لذي �أ�سبح رمز�ً ل�سيطرة �ملريخيني على �ملدينة. 
موال كان يقاوم جو �أي�سًا، �ملخل�ص �لذي �نغم�ص يف �للعبة، ون�سى �أنه 

جاء لُي�سلب من �أجل �جلميع، ال ليتذوقو� على يديه �الآي�ص كرمي. 
موال، مل يفعل ذلك مبا�رشة، كان يرغب يف �أن يظل جو مثاًل ملا يجب 
�لكربى"  "�ل�رشبة  وبا�سم  با�سمه،  حتدث  لذ�  ماندورال،  عليه  تكون  �أن 
�لتي يعدها جو: "مل ين�ص جو م�سريه �أبد�ً، يوهمهم �أنه معهم، بينما ينتظر 
�للحظة �ملنا�سبة للق�ساء عليهم جميعًا ب�رشبة و�حدة، قا�سية، ونا�سفة، حتى 

تاأتي �لفر�سة، �سن�ستنزفهم، �سنمهد �لطريق جلو". 
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�أعاد موال جتميع فرقة �لنافورة �لبي�ساء، �لتي �رشََّحها جو، ثم �سم �إليهم 
�أتباعًا جدد�ً، ر�أو� يف م�رشوع �لنيو عبد �جلبار، قتاًل لهم. 

قرر حترير جوجل، �لذي ن�سوه �أثناء حربهم مع �ملاما، �عتقد �أن ��ستعادة 
كان  �لطريق،  بد�ية  تكون  قد  عليها،  �لعثور  و�سهل  نظمها  �لتي  �ملعرفة 
يعرف �أن جوجل ميلك ن�سخًا خمباأة من كل معلومة وحرف، كان ياأمل �أن 

ال يكون �لعبث قد م�ص �لن�سخة �ملخباأة. 
مرتديًا زي  ليلو  جاءه  عندما  �ملعجزة حدثت  لكن  �سعبًا،  �الأمر  كان 
�لكابنت هوك، قر�سان بال يد، وبال ق�سيب �الآن. مل ياأت وحده بل ب�سحبته 

ع�سابته من �لقر��سنة. 
�أن عرف  وبعد  عليه  �لرقابة  قلت  �أن  بعد  �لبا�سا،  قلعة  من  ليلو  هرب 
�ملريخيون �أنه مل يعد ذ� فائدة تذكر. كان �ن�سمامه م�رشوطًا ب�سيء و�حد: 
موال  �أن  يعلم  كان  �ملقطوع.  ق�سيبه  مكان  �مللون  جو  ق�سيب  مُينح  �أن 
�أتت  قد  �لفر�سة  و�أن  خالله،  من  للتحدث  قناع  جمرد  جو،  ��سم  ي�ستغل 
�لقر�سان �أخري�ً ليلعب �لدور �لذي �أر�د �أن يلعبه "�ملنقذ �ملنت�رش" ال "�ل�رشير 

�الأ�سحوكة". 
�إىل  ليلو  ت�سلل مع  قيمة ق�سيبه،  ي�ساوي عنده  يعد  و�فق موال، جو مل 

�رشيره �لعنكبوتي يف �سدفة �حللزون، وب�سحبتهم عدد من �لقر��سنة. 
كان غافيًا، عندما �أخذوه من �رشيره وقيدوه، �أفاق جو على �أ�سنة �سيوف 

�لقر��سنة وهي حتيط به. 
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با�ستعطاف  موال  �إىل  ينظر  وهو  جو  قال  �سيء"..  كل  �أخذو�  "لقد 
و�نك�سار. 

"جاءت حوريات �ملاما ب�سحبة �ملريخيني، ح�سلو� على ماكينة �الآي�ص 
كرمي، وكل ما جمعته من �لنقود". 

قال موال: ملاذ� �أخذو� �ملاكينة؟ ال ي�ستطيعون ت�سغيلها بدونك. 
بْته لالأكورديون،  نظر جو �إىل ق�سيبه قائاًل: لقد �أخذو� مفتاحها معهم، ركَّ

ليتمكن من م�ساجعتها وت�سغيل �ملاكينة. 
�سفعه �لقر�سان ليلو بغيظ. نظر �إىل موال، �لذي فهم ما يدور يف ر�أ�سه. 

�أوماأ له باملو�فقة. 
ليلو ر�أ�ص جو، ثم و�سعها يف �سندوق يطل منه ر�أ�ص  بخطافه، قطع 
 .I dreamed a dream :جو، وتدور �لر�أ�ص مع زمربك، ت�سدر �أغنية
��ستمر�ر  با�سمه  و�أعلنو�  �لقدمي،  جو  عر�ص  على  �ل�سندوق  و�سعو� 

�حلرب �ملقد�سة لطرد �ملريخيني و�ملاما. 
ر موال بوعده بق�سيب جو، �ملعلق يف �الأكورديون، ال يرغب  ليلو ذكَّ

يف ن�سيب �أكرب من هذ�. 

�إىل  قر��سنته. موال و�سل  بها  ُحب ك�سفن، مالأ  �ل�سُّ ت�سغيل  ليلو  �أعاد 
�سارة و�ل�ساعر �لر�مي، �للذين يبيعان كل �سيء، باعا له كميات كبرية من 
�لبطاريات �لتي ال ت�سيء �إال يف �لنور، وكميات �أخرى من �ألعاب �جلنود 
مهرة  مقاتلني  �إىل  ماندورال  تدخل  �أن  مبجرد  تتحول  �لتي  �لبال�ستيك، 

و�سخام. 
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�لتي  �لطائرة،  �ملاما، و�ملوت�سيكالت  �إيقاف �سفن  ليلو يف  بد�أ قر��سنة 
�ل�سماء �ملاما خ�سائر حقيقية،  �آو�ي، كبدت قر��سنة  �لتيك  تنقل وجبات 
و��ستطاع �جلنود �سن غار�ت خاطفة ال�سطياد �ملريخيني بالبطاريات �لتي 

ال ت�سيء �إال يف �لنور. 
جو، ر�أ�ص �لزمربك، �لذي �سار لعبة، مل يحزْنه �سيء �سوى ندمه على 
عدم تنفيذ ما �أو�ست به بلورة �ألك�سندر�، كانت قد حلت له �سفرة متاهة 
�للعبة  �لقدمي، ي�سيطرون على كل �سيء، يديرون  �لتي جمعها جو  �الآذ�ن 
كلها يف �خلفاء، يدعون �لعبودية، �لعادية، ينفذون �الأو�مر، لكن كل �سيء 
مير ملتعتهم �خلا�سة، للفرجة، للمر�هنات، هم من دبرو� �سيطرة �ملاما، بعد 
�أن عرفو� ملل جو من عامل ماندورال، وهو �مللل �لذي �نعك�ص على �للعبة، 

و�لفرجة. 
جو، مل يكن يحتاج �أكرث من �أن ي�سغط بيده على �أذن عبد �جلبار، �لتي 
تتو�سط �ملتاهة، فقط لتتحرر �ملدينة من �سيطرة �الأ�سباح، جمرد �سغطة �أذن، 
لكنه فكر هكذ�: �ساأوؤجل �الأمر، حتى �أعلم متى �ساأ�ستفيد، ظن �أنه ميلك 
على  بقدرته  �الأ�سباح،  على  لو �سغط  ماذ�  بهتكه،  ال  �ل�رش،  مبعرفة  �لقوة 
�لكربى"،  "�رشبته  حقيقيًا،  �سيد�ً  وي�سري  عبيد�ً  �سيجعلهم  تدمريهم؟ كان 

�لتي برر بها لنف�سه تفاو�سه مع �ملاما. 
لكن �حلزن، مل يكن كل �سيء، جو ر�أى قلياًل من �ملرح يف �أن يكون 
جمرد لعبة بزمبلك، �أحب �الأغنية: I dreamed a dream، فيما بعد، 
ُرُه موال، ويجعل �للعبة تغني �أغاين �أخرى، وهو ما ظنه جو رحمة  �سيطوِّ
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�أن  يرغب يف  �لتي  للر�سائل  وفقًا  �الأغاين  ي�سع  فقط  لكنه كان  من موال، 
ت�سل الأتباعه. 

��ستفاد�  وموال،  ليلو  �أن  كما  ناجحًا،  �خلاطفة  �ل�رشبات  تكتيك  كان 
جيد�ً من �ختفائهما يف �سدفة �حللزون، فهي حم�سنة �سد �لكل: �ملريخيني، 

وحوريات �ملاما. بقيْت قوة �لنيو عبد �جلبار. 
كان �ملريخيون يعدون ل�"�رشبة كربى"، ال�ستخد�م قوة �لنيو عبد �جلبار 
نًة،  �لتي مل ت�ستخدم بعد. �أر�سلو� خم�سة روبوتات، مل تكن �ل�سدفة حم�سَّ
�سد �لنيو عبد �جلبار، هذ� ما �أثبتته �ل�رشبة �الأوىل، و�لتي جنحت يف ك�رش 

جزء �سغري منها، لكنه كان باعثًا على �الأمل. 
�أطلق  �الأوىل:  للمرة  �حللزون  فم  �نفتح  عندما  حدثت  �ملعجزة  لكن 
�إىل  �جلبار، حتولت  عبد  للنيو  �لعارمة  �لقوة  فئر�ن،  متتطيها  طائرة  در�فيل 

ذعر منتقل من جينات عبد �جلبار، فهو يخ�سى �لفئر�ن. 
ببع�سهما  ��سطدما  منهما  �ثنان  �نفجر  �جلبار،  عبد  �لنيو  تر�جع 

�لبع�ص. 
قتل  ميكن  ال  �لذي  �الإن�سان  يف  كربى  �أمل  بخيبة  �ملريخيون  �أ�سيب 
خماوفه �أبد�ً حتى لو �أ�سبح �سوبر �سوبر مان، فيما عر�ست �سارة و�ل�ساعر 
�لر�مي على موال وليلو �رش�ء فئر�ن �أكرث، وعر�سا على �ملريخيني �رش�ء م�سائد 

فئر�ن، كانت �سفقتهما �لكربى. 
�أعد�د  ��سطياد  يف  جنحو�  بحزم،  �لفئر�ن  حماربة  �ملريخيني  على  كان 
كبرية منهم، لكنهم فيما بعد، ن�سو� �أن �لهدف هو �إتاحة �لفر�سة ال�ستغالل 
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�أ�سبح  �إىل هو�ص وهو�ية ولعبة ممتعة،  �لنيو عبد �جلبار، فتحول �الأمر  قوة 
�سبب بقائهم يف �الأر�ص هو تطهريها من �لفئر�ن، بدوؤو� �أي�سًا يف �كت�ساف 
متعة جديدة. �لهروب كفري�سة جلنود موال �ملحملة ببطاريات ال ت�سيء �إال 
يف �لنور، وهو ما حتول �إليه �أي�سًا �سعور جنود موال، �حلرب مل تعد حربًا، 

�سارت لعبة. 
�سارة و�ل�ساعر �لر�مي، و�سعا للعبة قو�عد وعيَّنا �سليزي حكمًا، فالفاأر 
��سطاده  �لذي  �لفاأر  ويحت�سب  بنقطة،  يحت�سب  �مل�سيدة،  �لتقطته  �لذي 
�ملريخي بيديه بنقطتني، فيما حُتت�سب خوذة �ملريخي �لذي ي�سطاده �جلنود 
يف �لنور عرب �لبطاريات، ويكتفون بعر�سها يف وجهه دون �إ�ساءتها )الأن 
�لظالم  �قتن�سه يف  و�إذ�  بنقطة،  �آجاًل(،  �أو  �للعبة عاجاًل  �إنهاء  يعنى  قتلهم 
بنقطتني، وكان �ملريخي يف حالة خ�سارته ي�سلم خوذته للجنود دلياًل على 

هزميته. 
كان �لفائز يعَلن يف كل مرة ي�سل فيها فريق �إىل �لنقطة ثالثني، ثم تبد�أ 
�للعبة من جديد، مل يحدد� جائزة، لكن �الأمر حتول �إىل جتارة ر�بحة، عندما 

روج �سارة ور�مي للمر�هنات على �ل�سباق بني �ملريخيني وجنود موال. 
�أن حماوالته الإعادة  يعلم  �لذي مل  �للعبة كانت حتدث من ور�ء موال، 
�لهيبة �إىل ماندورال �سارت خاوية من �ملعنى. ليلو �كتفى بر�سوة �سئيلة، بل 
و�ساهم يف تنظيم �ملباريات، و�إقناع موال �أن �حلرب �ملقد�سة "م�ستمرة"، 
كدليل  �جلنود  ��سطادها  �لتي  �ملريخيني،  خوذ�ت  له  يح�رش  يوميًا  وكان 

على �نخر�طهم يف �النت�سار�ت �ليومية. 
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مل ين�سغل �سارة و�ل�ساعر �لر�مي رغم كل �سيء عن م�رشوعهما �الأكرب، 
ترويج بكر�ت �لغزل �ل�سينية، �ل�سيئة وق�سرية �لعمر، كان يخططان له عرب 
�الأمر  يكن  و�ملاما، مل  كجو  �سيد�ً  ي�سري  �أن  �جلميع  باإمكان  �أن  فكرة  بث 
�سهاًل، مل ي�سدق �أحد �أن باإمكانه �ال�ستغناء عن �سيده، لي�سري �سيد نف�سه، 

لين�سج �أحالمه كما �ساء. 
�ملاما �سارت خارج كل �سيء، من �للحظة �لتي جاءت بها الأكورديونها 

بق�سيب كهدية. 
عندما �ساجعها للمرة �الأوىل بق�سيب حقيقي وحّي، كان �الأمر �أ�سبه 
فمنذ  فعاًل،  حدث  ما  ذلك  لكن  ركيك،  �لت�سبيه  مفتاحه،  وجد  بقفل 
�للحظة �لتي دخل فيها ق�سيب �الأكورديون، مل يخرج، �سمعت ريهام تكة 
�لقفل و��ست�سلمت لفعل �حلب �لالنهائي، ما �إن ت�سل للذروة حتى ينفتح 
�لقفل لثو�ن، قبل �أن ت�سمع �سوت �لتكة من جديد، لتبد�أ لذة جديدة، لذة 
ال تكذب، وال تفنى، ال تعرف �لوهم، وال تبغي �سوى �خللود، لذة زهدت 

بها عن كل �سيء، وذهلت بها عن كل �سيء. 
حتى عندما �خرتقها ذلك �ل�سوت: على من ت�سىء �ل�سم�ص �إذن؟ 

هيئة  على  �نطلق  عقلها،  يف  هم�سًا  بد�أ  �لذي  �ل�سوت  �أن  تعرف  مل 
ميكرفون �سخم يف �سماء ماندورال ي�ساأل: على من ت�سيء �ل�سم�ص �إذن؟.. 

على من ت�سيء �ل�سم�ص �إذن؟.. 
مل يكف �ل�سوؤ�ل: "على من ت�سيء �ل�سم�ص �إذن؟" عن �ل�رش�خ يف �ملدينة، 
�لتي توقفت عن �للعب لدقائق، قبل �أن تقذف �مليكرفون باحلجارة. �ختفى 
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�ل�سوت، ثم عادو� للعب و�لفرجة على �ملريخيني و�جلنود، �لتي �ن�سم �ليها 
�لقر��سنة، وبحارة �سفن �ملاما يف لعبة �أخرى تدور عليها �ملر�هنات. 

ليلو  و�سمن  �لعمل،  يف  �ملاما  مطاعم  ��ستمر�ر  �سمنَّ  �حلوريات، 
��ستمر�ر ماكينة �الآي�ص كرمي يف �سخ �لقر�بني، و�لبوالت. 

�أظلمت  �ل�سابعة  ليقول: يف  ميكرفون  دون  �أخرى  مرة  �ل�سوت  عاد 
�هلل  وخلق  �ل�سم�ص  �أظلمت  �ل�سابعة  يف  �الإن�سان..  �هلل  وخلق  �ل�سم�ص 

�الإن�سان. 
قذفوه باحلجارة مرة �أخرى، �لوحيد �لذي خرج للتلويح له. ُمرحبًا، 

كان جوجل، لكن مل يلحظه �أحد. 
كانت تلك بد�ية ق�سته �لتي تعرف عليها عرب �لر�سائل. 

تعرف عليها كاملة، لكنه ن�سيها، يذكر بد�يتها.. يف �ل�سابعة، �أظلمت 
�ل�سم�ص وخلق �هلل �الإن�سان. 

فا�ستمر يف قذف  يعد،  لكنه مل  ناد�ه جوجل،  �ختفى،  �ل�سوت  لكن 
�سماء ماندورال باحلجارة، بعد �أن توقف �أهلها وعادو� للعب. 

يتذكر �سيئًا �آخر من �لر�سائل: لقد �سلََّلَك بد�صِّ م�سهد قتلك للياهو يف 
عقلك، �حذفه. 

�أيام طويلة، حتى ن�سي �جلميع �أمر �ل�سوت، ومل يكف جوجل  مرت 
عن �الأمل. 
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��سطف �لنيو عبد �جلبار وبدوؤو� يف ترجمة �حللم �جلديد �لذي يحمله 
�أ�سباح �ملوتى يف عقول �أهل ماندورال ليحل تدريجيًا مكان �حللم �لقدمي، 

رددو� �حللم يف كور�ص �سخم: 
يف ال�سابعة، اأظلمت ال�سم�س وخلق اهلل الإن�سان. 
بكهف عميق، رقدت امراأة فاتنة، مكبلة باللعنة. 

كان الإن�سان لزال يحبو بخوف، ويف�رس بخيال م�سيء، حتى اأنه كان باإمكانه 
اأن يتزوج من �سجرة. 

كانت تلك ال�سجرة قدمية، اأقدم من اأول خطوة للإن�سان على الأر�س. 
�ساأل الإن�سان زوجته ال�سجرة: مل خلقت؟!

فارتعدت فرائ�س ال�سم�س. 
ال�سوؤال

يفك الطل�سم، ويخرج احلكايات من الكهف العميق. 
ال�سوؤال

هو من لعن ال�سم�س، ولعنته ال�سم�س. 
نظرت ال�سجرة لل�سم�س املرتعدة بعناد، قائلة: الآن. 

قالت ال�سجرة لزوجها الإن�سان: يف البدء.. خلق اهلل ال�سم�س، كانت ملكة، بدا 
كاأن من اأجلها خلق كل هذا، كانت فاتنة، لدرجة اأنها بدت كرب اآخر. 

ال�سم�س  "على من ت�سيء  ال�سوؤال  ي�سرتيح، لول  اأن  ال�سم�س، وكاد  خلق اهلل 
اإذن؟! "�ساأله ملك بعفوية، مل يطق اأن يرى خملوقا يتبدى كرب، لذا، مل يكن هناك 
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مفر من خلق الإن�سان، كي ت�سيء عليه ال�سم�س". 
نظر زوج ال�سجرة اإىل ال�سم�س املرتعدة، عرف اأن من اأجله خلقت تلك املتوجة 

يف ال�سماء، اأنه امللك وهي العبد. 
يف ال�سابعة، اأظلمت ال�سم�س. احت�سن الإن�سان زوجته ال�سجرة، كان خائفاً، 

علم مق�سدها، فل �سيء يخيف قدر الظلم، ل �سيء يقتل قدر الظلم. 
اإذا ع�سقت �سجرة اأحداً، فاإنها ل تخاف املوت، لذا وهبته الأغ�سان، وعلمته 

اأن احتكاك احلجرين فقط هو ما ي�سعل ال�سوء، ي�سعل النار. 
اآذته النار يف البداية، تاأوه قائل ً  "النار تل�سع". عاتبته ال�سجرة فابت�سم وقال"النار 

ت�سيء". 
مبزيد من الأغ�سان، �سنع قو�ساً، واأ�سهماً، اأ�سعل النار يف ال�سهام. 

هنا، انتهى ما تعرفه ال�سجرة، ليبداأ ما يعرفه الإن�سان، �ساألته "ماذا تفعل؟ "
على  ال�سم�س  "�ساأجرب  اأطلق الإن�سان الأ�سهم امل�ستعلة �سوب ال�سم�س قائل ً 

ال�سطوع". 
ابت�سمت ال�سجرة، راأت ال�سوؤال امللعون، املكبل يف كهف عميق، يفك القيد، 
يجري يف اخللء، على هيئة امراأة فاتنة حتاول اأن تداري �سواأتها عن ال�سم�س، تدعى 

املراأة  "على من ت�سيء ال�سم�س اإذن؟! ". 
اأما ال�سم�س امل�ستعلة، فقد اأجربتها الأ�سهم امل�ستعلة على ال�سطوع، نظر زوج 

، و�ساح �سيحة منت�رس.  ال�سجرة اإىل قر�سها امللتهب يف حتدٍّ
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عبد �جلبار، �كت�سف يف تلك �للحظة قدرته على م�ساجعة �سارة بخياله، 
كان يظن �أن �الأمر جمرد ��ستمناء، مل يكن يعلم قدرته على �أن ي�ساجع ذلك 

�خلياُل ج�سَدها، حقًا. 
�أمامه  �أدق، كانت تقف  �سارة بخيال  �أن ي�ساجع  كتمثال،  قادر�ً  كان 
مبا�رشة، عندما �أ�سارت له �أن يبد�أ، ثم بادلته �خليال للمرة �الأوىل، كان يتلوى 
د�خل �لتمثال، ال ي�سل"للذروة"، ال يحتاج �إىل "�الأنفر�نيل" و"�لرتمادول" 
ين�سى  وتري�،  �جلار،  زرعه  ما  ين�سى  فحاًل،  كان  �سيء،  �أي  م�سري  الإطالة 

ق�سوة �سارة وخديعة �لر�مي، يغو�ص يف �ملتاهة �أكرث و�أكرث. 
ظلت املراأة/ال�سوؤال "على من ت�سىء ال�سم�س اإذن؟! " روحاً هائمة

مقيدة يف كهف  مِن كلمات  تبدلت،  لعنتها  لكن  الأبدية،  اجلري يف  وا�سلت 
عميق، اإىل امراأة فاتنة ل يرى فتنتها اأحد اإل واأ�سابه م�س من اجلنون اأو العزلة. 

عرفت كل ما عرفه الإن�سان، ومل يعرفها الإن�سان. 
ت�سللت، �سحت، نامت، بكت، هربت من الطاعون يف اأزمنة عدة، �ساحبت 
ال�سعاليك والعيارين، علمتهم حيل الفرار من املتح�سنني يف القلع، تعلمت فنون 
ال�سيف، قادت الإ�سكندر يف حربه �سد ال�سم�س، ناولت ال�سم لهتلر، علمت جون 
لينون الغناء كي يقتل الطاعون، ع�سقت لكن مع�سوقها خانها بالفناء فاأق�سمت األ 
تقع يف غرام زائل، جتلت كموم�س، األفت الهتافات يف مظاهرات اجلياع، اخرتعت 
اأعواد الثقاب، ترهبنت، ارتدت خرقة الأولياء وحرير ال�سلطني، اأ�سعلت الثورات 

يف البلدان، و�ساطرت الفقراء الأر�سفة. 
كانت تفعل كل هذا، كي ل تراها ال�سم�س، فلم تظهر �سوى يف الظلم، جتري 
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وجتري دون اأن يقول لها اأحد "يالك من فاتنة ". 
ذات يوم، قررت اأن يكف هذا ال�سجيج، اأن ت�سقط منهكة. ج�سدها ال�سعيف، 
بالتعب عندما  اأوزار اخللق على كتفه، لكنها �سعرت  بالذنب وهو يحمل  مل ي�سعر 

اأنكرتها ال�سم�س، وبالإهانة عندما اأنكرها الإن�سان. 
ت�سادف وقوعها اأمام عتبة بيت "اأحدهم". 

يف ال�سابعة، اأظلمت ال�سم�س. 
ال�سم�س،  ب�رسته  لتتحمل  ولد  عمره،  من  ال�سابعة  يف  "اأحدهم"طفًل  كان 
"اأحدهم" الذي �سي�سري جوجل، حمرك بحث، والهاً على  يدعونه بعدو ال�سم�س، 

�سبيل اإثارة ال�سحك. 
واحد  لكل  �سنع  قد  كان  اجلديدة،  لعبته  عليهم  ليعر�س  حوله،  ال�سبية  جمع 
، وزعها عليهم، واأخرج علبة الثقاب، كنزه وخبيئته التي علم  منهم قو�ساً و�سهاماً

اأنَّ بها يكمن ال�رس. 
"بل  بعناد  تل�سع" فاأجاب  "النار  قالت  الثقاب،  باأعواد  لولعه  اأمه  نهرته  عندما 

ت�سيء". 
ملهم" �سارخاً كزعيم  ال�سبية،  اأ�سهم  النار يف  اأ�سعل  واحد  ثقاب  "بعود 

اللعب" لنوا�سل  ال�سطوع،  على  ال�سم�س  �سنجرب  "اليوم.. 
ال�سماء،  الأ�سهم نحو  ثم �سوبوا  الهنود احلمر،  اأطلق �سبية �سيحات مقلدين 

لكن ال�سم�س مل ت�سطع، وظل الظلم حميطاً بكل �سيء. 
عاد "اأحدهم" اإىل بيته مبلًل باخليبة، بعد اأن هزاأ منه ال�سبية، واأنكروه. 
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بها  تعرث  بيته،  املنهك، متكوماً كثوب من حرير على عتبة  الفاتن،  كان اجل�سد 
"اأحدهم"ففزع. 

اأ�سعل عود ثقاب، كان ال�سوء اأقوى من اأن تتحمله "على من ت�سيء ال�سم�س 
اإذن؟! ". 

راأى "اأحدهم"فتنة ت�سيب من يراها مب�س من اجلنون اأو العزلة. 
اأما املراأة الفاتنة، فاأ�سعلها ال�سوء والإنهاك وحتولت اإىل رماد. 

اخل�سن،  اجلدار  نف�سها على  اأ�سعلت  العلبة،  املتبقية يف  الثقاب  اأعواد  انطلقت 
كقربان لرماد املراأة الفاتنة، طار الرماد، ثم ا�ستقر يف علبة الثقاب الفارغة. 

يف تلك اللحظة، انطلقت اأعواد الثقاب يف اأركان العامل الأربعة، من مكمنها، 
وانتحرت بجنون على اجلدران اخل�سنة لعلب الثقاب. 

مل يحتف اأحد بهذا احلدث التاريخي، بالنتحار اجلماعي لأعواد الثقاب، �سوى 
باب �سدق اأو ل ت�سدق يف ال�سحف. 

يف ال�سابعة، اأظلمت ال�سم�س. 
توقف عمر "اأحِدهم" عند ال�سابعة، واحتفظ ج�سده الذي ظل ينمو مبعزل عن 

عمره، بعلبة ثقاب حتوي رماد امراأة فاتنة. 
مل يتبق له �سوى ذكرى خميفة لذلك اليوم، جعلته يجمع اأعواد الثقاب ب�سغف، 

طيلة الأعوام القادمة. 
تعجب  لياأكلها،  �حللزون  �سدفة  �ختار  ماندورال،  فوق  �جلر�د  حلق 
موال من ��ست�سالم �حللزون �لذي ردد"ال فكاك من �لقدر �إال باال�ست�سالم 

للمتاهة، وال فكاك من �ملتاهة �إال باال�ست�سالم للقدر". 
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�رشخ موال: �أي حكمة خرقاء! �أي حكمة خرقاء! 
 ،let it be :ثم خطف ر�أ�ص جو وفر هاربًا، �لر�أ�ص كانت تغني للبيتلز
�سعد جباًل، من فوقه جل�ص لي�ساهد �جلر�د ياأكل �لق�رش، �ساهد قطعة بازل 
ل، دون �أن  كبرية، عندما �نتهو�، كانت قطعة بازل كبرية تثبت مكانها، تاأمَّ

يفقه ما تقوله �لقطعة. 
رجل عجوز، يدخن البايب، ميلك كل ما ميلكه العجائز من خيبة اأمل تتبدى يف 

التجاعيد املطوية على وجهه بعناية، وال�سعر الف�سي امل�سدود اإىل الوراء بقوة. 
يقراأ ال�سحف، يحل الكلمات املتقاطعة كاأي رجل عجوز يقتل ما تبقى له من 

وقت. 
لكن كل ذلك مل يكن �سوى حماولت بائ�سة لإخفاء حقيقته كملك متقاعد. 

طردته ال�سماء ل�سغفه بالأر�س، وولعه بحكاياتها العجيبة، التي ينكرها الإن�سان 
ول يحتفي بها �سوى يف باب �سدق اأو ل ت�سدق. 

ويعود  الباب  ذلك  ق�سا�سات  يجمع  ال�سحف،  ل�رساء  يوم  كل  يت�سلل  كان 
ب�سنيعة  وفخوراً  معجباً  �ساح  عندما  بال�رس  نطق  لكنه  بفخر،  للملئكة  ليحكيها 
، عندما هم�ست بال�سوؤال.. اإنه ي�ستحق اأن ت�سيء عليه  �سوؤاله: اأراأيتم؟.. كنت حمقاً

ال�سم�س. 
طرد اإىل الأر�س ملفوفاً بالق�سا�سات التي جمعها. 

الهيئة،  عنه  تخلت  ثم  الربد،  اجتباه  عندما  ارجتف  اجلوع،  طارده  عندما  تاأمل 
ف�سادق الوحدة لأنها ال�سخ�س الوحيد الذي باإمكانه اأن ي�سادق �سخ�ساً بل هيئة. 

لكن اأحياناً تتجلى الوحدة -رغم لطفها وطيبتها- ك�سخ�س خائن، لذا انتظرت 
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غياب ال�سم�س، ق�ست اأجنحته، اآخر دلئل هيئته املفقودة، وباعتها ل�رساء زجاجة 
خمر، وتركت له هيئة رجل عجوز يدخن البايب وميلك كل ما ميلكه العجائز من 

خبية اأمل. 
اأ�سعلت  عندما  الوحدة،  ق�سوة  على  حزنه  قدر  اأجنحته  على  العجوز  يحزن  مل 

النار يف كنزه، ق�سا�سات ال�سحف التي تخلد خيال الإن�سان امل�سيء. 
من  جديداً  كنزاً  يجمع  وهو  بها  احتفظ  واحدة،  ق�سا�سة  �سوى  له  تتبق  مل 
ق�سا�سات ال�سحف، لذا اعترب تلك الق�سا�سة �سوءه و�سط كل ذلك الظلم الذي 

ُيدعى الأر�س. 
اأعواد  كانت الق�سا�سة تتحدث عن ولد ق�سى ع�رسين عاماً من عمره، يجمع 
الثقاب، جمع منها خم�سة وثلثني مليون عود، وعندما انتبه لهول ما جمعه، ن�سي 
الأخرية،  املرة  يف  جنح  مرات،  ثلث  النتحار  فحاول  البدء،  من  يجمعهم  كان  مل 
عندما جل�س و�سط اأعواده التي جمعها، اأ�سعلها، ليتحول اإىل رماد، ويدفن يف علبة 

ثقاب. 
ر�مي و�سارة، جاءهما زبون: �أول زبون يقتنع باأهمية �أن ي�سرتي بكرة 
غزل، ليغزل �أحالمه بنف�سه، طلب �أن يجربها �أواًل، �سنعت قطار�ً، قطاَر 

موتى، �ختطفه �لقطار، ليحلق بعيد�ً. 
يف ال�سابعة، اأظلمت ال�سم�س. 

و�سل "اأحدهم "وحده اإىل حقيقة ج�سده الذي ينمو، وعمره الذي توقف عند 
ال�سابعة. 

احللوى،  بها  يق�سم  التي  نف�سها  باللذة  �سخ�س،  اأي  موت  عند  ي�سحك  كان 
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يتحرك  ال�سماء، قطار ل  اإىل  املوتى  ينقل  الذي  امللون  القطار  يرى  لأنه حينها فقط 
على ق�سبان، بل ي�سبح يف الهواء بزعانف وذيل، وكان قائده يرتدي زي البحارة 
القرا�سنة، واأن ي�سع ع�سابة �سوداء على  يعلِّق علم  اأن  له  يتبدى  الأزرق، واأحياناً 

عينه. 
تعلم "اأحدهم"اأنه اإذا مات �سخ�س يحبه، عليه اأن ي�سع بجواره حلوى اأم علي، 
البحار  كان  فقد  ال�سماء،  اإىل  اأنعم  وانتقاًل  القطار  يف  فاخرة  درجة  ي�سمن  فذلك 

�سائق القطار يف�سلها. 
اأعواد  من  �سغرية  مدينة  ف�سنع   ، جدداً اأ�سدقاء  يكت�سف  "اأحدهم" اأن  حاول 

الثقاب، لكن مل يقطنها اأحد. 
اإجادتها  رغم  الفهم  قلة  عي  تدَّ و�سغرية،  �سوداء  كلبة  "لوىل"،  ا�ستمتها  حتى 

التامة لقراءة الفنجان. 
ذات يوم، اأ�سعل "اأحدهم" النار يف لويل، حولها اإىل رماد ودفنها يف علبة ثقاب. 
�رتبكت �ملاما لدقيقة، ت�ساءلت فيها: هل حدث كل هذ� الأنها ن�سيْت 
�أن تغلق حمب�ص �لغاز قبل �لرحيل، �ألهذ� ��ستعل �لعامل؟ ثم �أطلقت عو�ء ذئب 
لطرد �لهاج�ص �لذي ت�سلل �إىل عقلها كذبابة. �الأكورديون و��سل عزفه يف 

مغارة ج�سد مليء بالكنوز. 
الرجل العجوز يدخن البايب، يق�س اأ�سكاًل يف الهواء مبق�س، يبيعها ويك�سب. 

هكذا على ملك متقاعد اأن يعي�س ولو ببيع الهواء. 
، اأقيمت له املعار�س، فزار العامل، كما ا�ستهى.  ي�سمون الرجل فناناً

كان يجيد اقتنا�س الهواء وتلوينه. 
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اأثناء �رسبة مق�س عفوية، راأى "اأحدهم" يجمع اأعواد الثقاب من النا�س، يخبئها 
ويرحل. 

فعلم اأن �سوءه خلف هذا الولد. 
�ساهد  ر�مي  �لر�سا،  عن  تعبري�ً  �جلبار،  عبد  قدم  يف  مت�سحت  �سارة، 
�أول ق�سيدة قالها، كانت  �إىل �سعر، تذكر  �أمله  �أن يرتجم  و�سمت، حاول 
�إىل  ب�رشه  م�سغواًل  ت�سفيقًا الز�ل  حاد�ً،  ت�سفيقًا  نال  لكنه  خائبة،  ق�سيدة 
مرة  �لنا�ص،  له  ي�سفق  �أن  �سوى  �سيئًا  يريد  ال  للحظة،  ي�ستعيده  لو  �الآن، 
للحظات،  �إليه  �لذي �سعد  �ملجد  �لعامل،  �أخرى، مرة وكفى، يذوب يف 

مزهو�ً، ثم �سقط من �ساهق، لينكره كل �سيء. 
"اأحدهم"

ل يجيد الغناء، احلب، الر�سم، الكراهية، لعب الكرة، الكتابة، التيقن، الرتكيز، 
املداومة، العزف، ال�سرب، الأمل، العراك، ا�سطياد البنات، احلديث امل�سوق. 

ال�سا�سع  ذلك  العامل.  ا�سمها  متاهة  نري  من  للخروج  فعله  مايتوجب  يعلم  ول 
الذي ل يرى فيه �سيئاً جديراً بال�ستح�سان �سوى اإ�سماعيل يا�سني وم�سرت بن. 

عايرته اأخته التي كانت جتيد اأ�سياء ُمر�سية لوالديها. اأ�سياء جعلت الأب يتح�رس 
على ولده الذكر ال�سائع يف متاهة. 

حاول "اأحدهم" اخلروج اإىل العامل، فعاد بخد�س يف كفه، وتقليد اأعمى للهجة 
 . اأبناء املرج التي حتمل �سجاعة زائفة ويقيناً ه�ساً

اأخته،  القوي على  الذكر  اأن ميار�س دور  املروع عندما حاول  النزيف  ثم كان 
فاكت�سف وقتها اأنه �سعيف ومهم�س. 
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عود ثقاب وينتهي الأمر، اأو يخرج بج�سده من املتاهة. 
اأعواد  من  املزيد  ويجمع  اإذن؟!"  ال�سم�س  ت�سىء  من  "على  رماد  اإىل  ينظر 
ال�سمغ،  م�ستخدماً  الثقاب،  اأعواد  من  كاملة  ملدينة  م�سغراً  منوذجاً  بنى  الثقاب، 

واأجنحة الذباب. 
مرات  اأن ر�سب ثلث  بعد  التا�سعة ع�رس،  بلغ  اكت�ساف �سداقات،  عليه  كان 
يف الإعدادية ومثلهما يف الثانوية، دون اأن ي�سادق اأحداً منذ اأنكره ال�سبية عندما 

اأظلمت ال�سم�س يف ال�سابعة. 
ا�سرتى كرة، قاي�س بها عدداً من ال�سبية، كانوا يف ال�سابعة من العمر. 

كانت ال�سفقة ب�سيطة. ال�سداقة مقابل الكرة. ج�سده ال�سخم مقارنة بهم منحه 
زعامة �سكلية. 

�سبيل  على  به  ت�سطدم  مل  اأحد،  له  ميررها  مل  واحدة،  مرة  ول  الكرة  يلم�س  مل 
امل�سادفة، كاأنها تنكره. 

مل يكن يهتم، كان فقط يريد اأن يجري ويجري، �سارخاً معهم "جووووون"، 
القمي�س  ياقة  من  بوجوده  مي�سك  اأن  هنا،  اأنه  من  بال�رساخ  ي�ستوثق  اأن  يريد  كان 

وي�رسخ فيه "اأنا حي.. اأتفهم؟! "
حتى اكت�سف اأن هوؤلء ال�سبية ُي�سقطون اأعواد الثقاب اأثناء اجلري، كلما جروا 

اأكرث، زاد عددها، وكلما فرح حمرز الهدف اأكرث، ازدادت جودتها. 
ظل يجمع الأعواد منهم كل يوم، فيما بعد تعلم اأن ي�رسق الأعواد ال�ساقطة من 

اأبيه واأخته واجلار وبواب العتب. 
فيما بعد �سار ي�رسقها من املارة، ثم من ال�سجر واحلجر. 
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فيما بعد تعاظمت قدرته حتى ا�ستطاع اأن يجرب الأعواد على ال�سقوط من تلقاء 
نف�سها. 

مرٌة واحدة بلغ فيها ذورة القوة، عندما ا�ستطاع اأن ينادي على اأعواد الثقاب 
ال�ساقطة من اأركان العامل الأربعة وهو يف مكانه. جاءته طائعة، �سجدت جميعها اأمام 

علبة الثقاب، مقربة "على من ت�سىء ال�سم�س اإذن".
"طرطرو�.. تغوطو� يف كل مكان.. �تركو� �أثركم".. �رشخ موال. 

اأن  يعلم  كان  اهلل،  هواء  من  رزقه  ويك�سب  البايب  يدخن  العجوز،  الرجل 
ال�سم�س.  " على حق، وكذلك  "اأحدهم 

كهدية،  رائعة  كلبة  له  ا�سطفى  فقد  العجيبة،  حكاياته  وتتبع  العامل  زار  ولأنه 
�سمراء و�سغرية وجتيد قراءة الفنجان بلغات عدة وتعلم اأن ا�سمها  "لوىل". 

كانت "لويل" ملكاً ل�ساحر قبيلة، قتل بعد اأن ولُه اأبناء القبيلة ملكاً زائفاً ملدة 
اأ�سبوع واحد على �سبيل الدعابة، ثم مثلوا بجثته على �سبيل القربان. 

هربت "لويل " بعد مقتل امللك الزائف على لوح من اخل�سب يف عر�س البحر، 
تقاذفتها الأمواج حتى �سارت جنمة �سريك. 

قال لها امللك املتقاعد: كل ما يحتاجه الفتى، هو عود ثقاب. 
، فقد اأخربها امللك الزائف قبل موته  اأوماأت "لويل " براأ�سها، كانت متفهمة متاماً

اأن م�سريها هو ال�ستعال كقربان. 
�جلبل  مي�ص  �جلر�د  م�سريه.  عرف  تخ�سه،  �أغاين  تاأليف  يف  بد�أ  جو، 
�لذي يقف عليه موال، �ساد �لرعب يف �ملدينة، �حلكماء عرفو� �أنها �لنهاية، 

فتبعو� ن�سيحة موال.. تركو� �لرب�ز و�لبول يف كل ركن. 
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جاء "اأحدهم" ورحل. 
كانوا �سبعة، يلعبون الدومينو، ويحرقون اأعواد الثقاب. 

اأربعة منهم ليعرفون �سيئاً عن "اأحدهم"، اأما الثلثة الباقون، فلم يعرفوا اأي�ساً 
�سيئاً عن "اأحدهم". 

جاء ورحل. 
ال�سلم،  يرمي  املقهى،  اإىل  يومياً  الذي يجيء  اأن ذلك  اإىل   ، اأبداً ال�سبعة  ينتبه  مل 
على  بقربان  يرمي  اأو  ينطق  ل  وهو  اأ�سهر  ثلثة  بينهم:  ويجل�س  كر�سياً  وي�سحب 

الطاولة، ول ا�سمه حتى. 
باللعب،  م�سغولني  كانوا  ي�ساألوا،  مل  لكنهم  با�سمه،  ي�رسح  اأن  يف  يرغب  كان 
كان  ب�سخب،  ي�سحكوا  اأن  �سوى  هدف  بل  العامل،  جترح  التي  الإيفيهات  واإلقاء 
، كان يحاول اأن مي�سك بتلبيبهم ويخربهم  ي�سحك مثلهم، بل كان اأكرثهم �سحكاً

" اأتفهمون؟!  هنا.. وحّي..  "اأنا 
كان يجىء ويرحل. 

الباقني: من هذا  الأربعة  وبني نوبات الظهور والغياب، �ساأل واحد من الثلثةِ 
الذي يجيء ويرحل، دون اأن نعرفه؟

قرر  ثقاب،  كعود  خميلته  يف  تبدت  نكتة،  الباقني  الأربعة  من  لواحد  ظهرت 
الكتفاء ب�سعلتها الفانية عن التفكري يف اأن من يجيء ويرحل، يحمل بني دفة جميئه 

 . ورحيله حياة كاملة، حياة ت�ستحق ا�سماً جيداً
ه "اأحَدهم".  حك عود الثقاب، ليقول نكتته: فلن�سمِّ
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الذين  الأربعة  عليهم  ورد  اأحدهم"،  عن  �سيئاً  يعرفوا  مل  الذين  الثلثة  �سحك 
ليعرفون �سيئاً عن "اأحدهم" ب�سحك مماثل. 

ت�ساعد ال�سحك يف الهواء، جت�سد على هيئة راق�س تنورة، وظل يلف بتنورته 
ويلف، اأ�سعل كل �سيء: جمر املع�سل، نوبات ال�سعال، �سخب القوا�سيط. اأ�سعل 

كل �سيء يف دورته حتى ا�ستعل. 
التنورة كرماد، بحث عن علبة  تناثر راق�س  عندما هم ال�سبعة بدفع احل�ساب، 
ثقاب فارغة، لكْن واحد من الأربعة الذين ل يعرفون �سيئاً عن "اأحدهم" راأى يف 
الرماد الذي يبحث عن حيلة للبقاء نكتة، فزفر زفرة يف الهواء، تكورت الزفرة على 

 . هيئة يد، لكمت الرماد، فتفرق، حتى اختفى اأثره متاماً

عرث �سليزي على نافورة �لفا�سوليا �لبي�ساء. خباأتها �ملاما يف بئر، كانت 
�ل�سم�ص  لكن  �لقر��سنة،  �رشقها  ب�سعوبة،  �لفا�سوليا  وتطلق  مه�سمة، 

�بتلعت �سفنهم، و�حتفظت بالنافورة �ملحطمة، كعالمة �نت�سار. 
"اأحدهم" ذلك  منزل   يف  اأخربتهم  "لويل"،  ا�سمها  اأن  تعرف  "لويل" كانت 

بقوة، حتى اأنهم مل ي�سطروا اإىل اقرتاح اأ�سماء. 
"اأحدهم" التي �سنعها  اأ�ساعت املرح يف كل �سيء، واكت�سفت وحدها مدينة 

من اأعواد الثقاب. 
الهواء  يف  كفها  "لويل" م�سحت  لكن  اأهرامات،  ثلث  داخلها  �سنع  قد  كان 

فظهر بجوارهم هرم رابع. 
وحدها عرفت مكان  "على من ت�سيء ال�سم�س اإذن؟! "، يف جيبه، تت�سمم علبة 
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الثقاب التي حتمل رمادها ب�سغف، وت�سعل لها كل يوم علبة ثقاب كاملة كقربان، 
وتتمتم ب�سلة �رسية من �سلوات �ساحبها امللك الزائف. 

وحده  �ملذعورين،  من  ت�سقط  �لثقاب  �أعو�د  ر�أى  من  جوجل  وحده 
�أعو�د �لثقاب، بد�أ يف �لفهم، ق�سته �ستحل  ر�أى هيكل �ملدينة، �ملبنية من 
مكان ق�سة جو، �سيُمحى كل �سيء، لتبد�أ �للعبة من جديد، جتمعت �الأعو�د 

وتلت �سالتها ل�سيدها �جلديد. 
فاجاأهم بقوله "الأهرامات اأربعة "

كانت تلك املرة الأوىل التي يرمي فيها بحديث على طاولة ال�سبعة، �سحكوا، بل 
تركوا كل �سيء، وتفرغوا لل�سحك بقوة، تبدى ال�سحك تلك املرة على هيئة �سقا، 

كي ل ي�ستعل، اأطفاأ ال�سقا كركرة ال�سي�سة ونوبات ال�سعال و�سخب القوا�سيط. 
كان "اأحدهم" على يقني، يقني يجعله قادراً على اأن ي�ستوثق من وجوده. 

جتادل معهم بقوة فا�ستزادوه، كي ي�ستمر ال�سقا يف �سب ماء ال�سحك. 
قال واحد من ال�سبعة: لو جئتنا بدليل واحد، لن�سّبناك ملكاً علينا طيلة اأ�سبوع. 

قال "اأحدهم": اأنا ل اأملك دلئل.. اأنا فقط اأعلم. 
قال  بينما  لل�سقا،  غامزاً  الثلثة  من  واحد  قال  نان�سي"،  ال�ست..  يق�سد  "رمبا 

واحد من الأربعة: اأنت الهرم الرابع.. اإن وجودك معجزة يف حد ذاتها. 
�سب ال�سقا املزيد من املاء. 

ا  ذهب واحد من الثلثة، ليزيد من حبكة النكتة، فك ع�رسة جنيهات خ�سي�سً
يقني  احلال  يف  زلزلت  بقوة  الثلثة  الأهرامات  فوقه  انت�سبت  ب�سلن  له  ياأتي  كي 

"اأحدهم".
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رمى ال�سلن لل�سقا كي ي�سب املاء املتبقي كله فوق راأ�سه. 
باأ�س  "اأحدهم" ا�سم ل  اأملك ا�سماً جيًدا، لكن  اأين  اأظن  اأتعلمون، كنت  قال: 

 . به.. وينا�سبني متاماً
"اأحدهم"  جمعها  بغزارة،  الثقاب  اأعواد  منهم  ت�ساقطت  بال�سحك،  �سجوا 

ورحل. 
عاد قطار املوتى، حممًل بالأ�سباح، اأ�سياد العامل، وزعوا بكرات الغزل ال�سينية 
على اجلميع، كهدايا، لتخفيف حدة الذعر، مل يفكر اأهل املدينة يف �سناعة اأحلم، 

فكروا يف �سنع �سفن للنجاة. 
الثقاب،  اأعواد  من  بناها  التي  مدينته  هدم  قف�س،  يف  حب�سها  بقوة،  كلبته  نهر 
اأخرج رماد "على من ت�سيء ال�سم�س اإذن؟! " اأ�سلمها للريح فعادت اإليه وتكومت 

كثوب من حرير داخل علبة الثقاب. 
انتظر البحار الذي يقود قطار املوتى اإىل ال�سماء، اأ�سلمه الرماد، مقابل طبق اأم 

علي. 
دعا اهلل اأن يهبه يقيناً واحداً يخرجه من نري املتاهة، بحث عن اهلل بقوة، ظن اأنه 

يف تلفاز على هيئة �سيخ بذقن عبو�سة. 
"اأحدهم"، جل�س يف انتظاره  اإليه  "ال�سيخ" يبدو واثقاً كاأنه رب، اطمئن  كان 

كل يوم. 
واحدة  عبارة  اإىل  انكم�س حديثه  ثم  تتكرر،  ال�سيخ  فجاأة ظلت حلقات  لكن 

ا، بجنون واإحلاح "احرق لوىل".  تتكرر يوميً
�أ�سعل جوجل عود �لثقاب �الأول. �جلر�د و�سل �إىل قلعة �لبا�سا، مل يرتك 
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�أطباقهم  �ملريخيون ركوب  �أي �سيء �سوى متثال وحو�ص �سمك. حاول 
يف  بدوؤو�  ثم  �لنري�ن،  فيها  �أ�سعلو�  �ملوتى،  �أ�سباح  لكن  و�لفر�ر،  �لطائرة 

�قتنا�سهم ببطاريات ال ت�سيء �إال يف �لنور، �أفنوهم متامًا. 
�لفيل �الأزرق، �قتحم �خلر�ب، حمل حو�ص �ل�سمك. قبل �أن يرحل، 
قفزت �ل�سمكة، ب�سقت على متثال عبد �جلبار مرة �أخرى، لكنه مل يلحظ، 

كان م�سغواًل يف م�ساجعة �سارة. 
�رشخ موال، �ملغطى باجلر�د: كنا ن�ستحق نهاية �أخرى، نهاية غري مفتعلة 
على �الأقل.. مل يجد منفذ�ً لطرد �جلر�د، �سوى �أن يقفز يف نهر �لدم، �لذي 
�خرتعه جو خ�سي�سًا له، ظل ي�رشب منه، حتى �رتوت عروقه، �ألهبته �سهوة 
�لدم، عرف �سريته �الأوىل: جمرد قاتل ب�سكني، نحر رقبة كل من قابله، لوحة 

�لنتائج �ملعدة للمبار�ة بني �ملريخيني و�جلنود، تفرغت لعد قتلى موال. 
قال اأحدهم لل�سبعة  "ذات مرة.. اأ�سعلت النار يف كلبة.. وهذا رمادها "

عندما هموا بال�سحك كان اأحدهم اأكرث قوة تلك املرة، حتى اأنه اأوقف امل�سهد 
كله يف املقهى وال�سارع باإ�سارة من اإ�سبعه، لينخرط وحده يف بكاء عميق، دون اأن 

يجرحه �سوت اأو نكتة. 
�أم من �ل�سيطان؟ هل خلق  �أكان هاج�سه من �هلل  ليلو، مل يعرف بعد: 
حقًا لقيادة ميكروبا�ص، �أم قبطانًا ل�سفن �ل�سحاب؟ �آخر �أمنياته: �أن يح�سل 
على ق�سيب جو، ��ستغل �لفو�سى، وقلة �حلر��سة على كهف �ملاما، ليح�سل 

على حقه �لذي �رشقه �أكورديون. 
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باركر،  كاي  �لقدمية:  �ملاما  �أمامه  جتلت  �لكهف،  �إىل  و�سل  عندما 
�إزعاج  قِدِمْت مع �ملوتى يف قطارهم، عاتبته: حتى و�لعامل يتاآكل.. يظل 

عا�سقني �أكرب �خلطايا. 
خجل ليلو من نف�سه، وجل�ص بني فخذيها كطفل، علمته لعبة جديدة 
لي وقته �أثناء �نهيار �لعامل، بلم�سة جعلت له ل�سان �سفدع، فبد�أ يف �أكل  لي�سِّ

�حلوريات، وكلما �أكل و�حدة، دبدب فرحًا على �الأر�ص كطفل. 
كانت"لوىل"تعلم، لذا مل تقاوم، بل تخريت اأعواد الثقاب التي تود اأن حُترق بها، 
، واأبقت الأنواع الفاخرة فقط،  ت�سممتها اأوًل، ترمى املعطوب منها بل واجليد اأي�ساً

الأنواع التي تليق بكلبة ملك �سابق، وجنمة �سريك. 
�سبقته اإىل ال�ساحة التي كان يلعب بها الكرة، كانت ال�سم�س تراقب. 

يف ال�سابعة اأظلمت، فاأ�سعل "اأحدهم" النار يف "لويل" لكنها مل تتحول اإىل رماد، 
بل اإىل عود ثقاب بحجم كلبة جتيد قراءة الفنجان بلغات عدة. 

الثقاب  باأعواد  اللعب  جتيد  اإنها  ال�سم�س،  له  فانك�سفت  ال�ساحة،  اأ�ساءت 
امل�رسوقة من الإن�سان. 

اإ�سربطة،  على  لأثينا  بها  تتفوق  ال�سم�س،  مراكب  الأ�ساطيل،  تر�سل  راآها 
وللفر�س على امل�رسيني، وللأملان على الآ�سوريني، ولبابل على قوات املارينز. 

ثم تعود لتخلط اأوراق اللعب من جديد، فينت�رس امل�رسيون على اأثينا، واإ�سربطة 
على بابل، ومتحو قوات املارينز معابد الفر�س. بينما يحاول الآ�سوريني تعليم الأملان 

الكتابة على الطني واحلجر وال�سمع واملعادن. 
راأى احل�سارات تنت�سب، فتمحوها ال�سم�س هازئة ب�رسبة كف. 
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العرج والعور والرب�س واجلذام والكره  منها  اأن يخبىء  الإن�سان يحاول  كان 
والعجز والدمامة اأ�سفل بناء مهيب و�ساهق وبل خطاأ واحد. 

وقف الإن�سان فوق بنائه املعجز، رافعاً راية جمده، لي�سيح �سيحة املنت�رس يف وجه 
ال�سم�س. 

لكن ما خباأه الإن�سان اأ�سفل بنائه، انتف�س من جديد كجحافل منل تت�سح بالعرج 
والعور والرب�س واجلذام والكره والعجز والدمامة، اأ�سعلوا يف البناء النار، ليتحول 
جمد الإن�سان اإىل رماد، اأعلت جحافل النمل الراية، و�ساحت �سيحة املنت�رس يف وجه 

الإن�سان. 
راأى "اأحدهم" مارداونا، وهو يحرتق مبوهبته يف امللعب مع كل خطوة، وهو 
يجعل من الإجنليز جمرد مهرجني يحاولون لعب الكرة، بينما ُخلق هو ليلعبها، لأن 

يد اهلل هي من وهبته. 
بعد اأن اأمت احرتاقه، راآه يرفع الكاأ�س منهًكا وبديناً ويف يده �سيجارة ماريجوانا، 

ي�سب اجلميع، ويقول "مملكتي لي�ست من هذا العامل ". 
راأى قائد قطار املوتى ينرث رماد "على من ت�سيء ال�سم�س اإذن؟! ". عادت اإىل 

هيئتها امراأًة فاتنة. 
كانت ال�سم�س ت�ستلهم جمد الإن�سان لت�سيء، هي ل�سيء، بدون الإن�سان، لذا 

، لذا ل تطيق اأن ينظر اإىل قر�سها امللتهب ليعرف احلقيقة.  حتاول ت�سليله دائماً
" فاتنة  من  "يالك 

قالها  "اأحدهم" ِل"على من ت�سىء ال�سم�س اإذن؟ "
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كانت تلك هي اجلملة التي تنتظرها منذ اأن هم�س بها ملك متقاعد. 
لذا امتلكت القوة كي تزيح كف ال�سم�س عن ما حتاول طم�سه بالظلم، فعرف 

اأن الأهرامات اأربعة، متاماً كاليقني الذي منحته له "لويل"
 . اأكلت "النار" لويل متاماً

يف ال�سابعة اأظلمت ال�سم�س، واأ�ساءت روح "اأحدهم"، كان الأمل على ذنبه هو 
عود الثقاب الذي اأ�ساء املعرفة، كان انك�ساف يد ال�سم�س هي املعرفة التي اأ�ساءت 

الأمل. 
بقلب مكلوم ذهب "اأحدهم" اإىل التلفاز، حرق ال�سيخ، وزفر زفرة يف الهواء، 

 . تكورت ولكمت رماده حتى اختفى اأثره متاماً
عرف "اأحدهم" الذي عرف الأمل اأن عقله جتاوز ج�سده، واأن عليه اأن يجاهد 

كي تظل روحه بال�سابعة. 

بلورة �ألك�سندر�، حتطمت �إىل �آالف �ل�سطايا، عاودت �ل�سقوط كمطر 
من �خلناجر، كلما �خرتقت �سظية ج�سد�ً، �حرتق مما عرفت �ألك�سندر�. 

قذف "اأحدهم" ال�سلن يف يد ال�سبعة، انت�سبت الأهرامات الأربعة يف وجههم 
بقوة، ف�سمتوا.. انتهى ما يعرفونه ليبداأ ما يعرفه "اأحدهم". 

طالبهم بالوعد، اأن ي�سري ملكاً عليهم ملدة اأ�سبوع.  
لقطار  خمالفة  حرر  �ملرور،  تنظيم  يحاول  جوجل  وقف  كمجذوب، 
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يدخن  عجوز�ً  رجاًل  ر�أى  طريقه،  يف  �سيء  كل  يده�ص  �لذي  �ملوتى، 
�لبايب، كان يحمل يف يديه ق�سا�سة: "�أحدهم" �سيموت حمرتقا.. �إنها لعنة 

�ل�سم�ص. 
" ا�سماً جيداً  "اأملك 

قال "اأحدهم" لل�سبعة يف �ساحة الكرة. 
 . طلبوا منه اأن يف�سح عنه، لكنه قال: لباأ�س.. ما اخرتمتوه يل ينا�سبني متاماً

كملك، اأمرهم بالبدء بالبناء، بكل ما جمعه من ثقاب، طيلة حياته. 
اأرق ورماد امراأة فاتنة  كان ي�سري كمعماري فذ، يبني مدينته تلك املرة بخيال 
وروح طفل يف ال�سابعةوبقلب يجيد الغناء، احلب، الر�سم، الكراهية، لعب الكرة، 
الكتابة، التيقن، الرتكيز، املداومة، الأمل، ال�سرب، العراك، ا�سطياد البنات، احلديث 

 . امل�سوق، �سمى املدينة: ماندورلَّ
بنى لل�سبعة طوطماً هائًل من قوا�سيط الدومينو. 

بينما نرث دمى اإ�سماعيل يا�سني وم�سرت بن يف املدينة، ل�سيء جدير بال�ستح�سان 
يف هذا العامل �سواهما. اأما درة املدينة فكانت يف مدخلها على هيئة كلبة جتيد قراءة 

الفنجان بلغات عدة وتعلم اأن ا�سمها  "لويل". 
اأتزوج  اأن  الآن  باإمكاين  بقوله:  ال�سبعة  "اأحدهم"  فاجاأ  البناء،  انتهى  عندما 

�سجرة. 
�سحكوا، ف�سحك، دون اأن جترحه النكتة، فما اإن اأنهى كلماته حتى انت�سبت 

�سجرة يف منت�سف مدينة الثقاب. 
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لكن يف ال�سابعة، اأظلمت ال�سم�س. 
، اأ�سعل فيها النار، واأمرهم كملك اأن  اأعطى "اأحدهم" ال�سبعة اأقوا�ساً واأ�سهماً
ال�سم�س ظلت على  ال�سطوع، فعلوا، لكن  ال�سم�س لإجبارها على  ي�سوبوها نحو 

عنادها. 
هزاأ منه ال�سبعة، اأما  "اأحدهم" فقال: كنت اأعلم. 

قال واحد من ال�سبعة: الآن.. انتهى الأ�سبوع وملكناه علينا كدعابة وعلينا الآن 
اأن نكمل اللعبة للنهاية. 

نزع ال�سبعة ملب�سهم لي�سريوا عراة اإل من اأوراق �سجر يغطى العورة، طافوا 
اأغ�ساناً  ال�سجرة  اأو�سال  من  قطعوا  بدائية،  بلغات  �سيحات  يطلقون  وهم  حوله 

 . وجعلوها رماحاً
�سمى الأول نف�سه بالأعرج والثاين بالأعور والثالث بالأبر�س والرابع باملجذوم 

واخلام�س بالكاره وال�ساد�س بالعاجز وال�سابع بالدميم. 
تل ال�سبعة �سلوات للطوطم الذي بناه "اأحدهم"من قوا�سيط الدومينو. 

قيدوا "اأحدهم" يف ال�سجرة التي انت�سبت يف منت�سف املدينة. 
كان "اأحدهم" ينتظر، بل بدا اأنه َمن خطط لكل هذا، لذا كان معه حلوى اأم علي 
التي يف�سلها البحار �سائق قطار املوتى، فذلك ي�سمن درجة ركوب فاخرة وانتقال 

اأنعم اإىل ال�سماء. 
اأ�سعل ال�سبعة النار يف مدينة الثقاب، بينما كانت دمى اإ�سماعيل يا�سني وم�سرت 

بن تقدم اآخر عرو�سها لـ "اأحدهم". 
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ابت�سم، فقد  التي تلتهم املدينة وتقرتب منه يف ر�سى،  النار  "اأحدهم" اإىل  نظر 
اأجربت النار الهائلة ال�سم�س على ال�سطوع، نظر اإىل قر�سها امللتهب يف حتدٍّ و�ساح 

�سيحة منت�رس. 
�ملدينة، عاد جوجل من  �أركان  �نتهى حتميل �حللم �جلديد يف  �أن  بعد 
برزخ �لرت�ب و�لنار، على هيئة �سبيٍّ يف �ل�سابعة من عمره، ميتطي �لفيل 
�الأزرق، �أعلن نف�سه ملكًا على �لذ�كرة �جلديدة للمدينة، معلنًا بدء �للعبة 

من جديد. 
�ملز�رعون  قتله  �إىل جر�د،  �لعامل، حتول  �حتل  �لذي  �جلبار،  �لنيو عبد 

ب�سهولة. 
�إليهم من ماندورال، عاد  �لعامل كل ما ت�سلل  حذف �ملوتى من ذ�كرة 
من  كل  �نهيارهما،  �أحد  يذكر  �أن  دون  بكفاءة،  للعمل  وياهو  جوجل 
يف  �نفجرت  ملونة،  �سابون  فقاعات  �إىل  حتولو�  مقطوعة،  �آذ�نًا  حملو� 

�ل�سماء، و�سارو� �أحالمًا وكو�بي�ص. 
عاد �أ�سباح �ملوتى للت�سلل بني �أهل ماندورال �جلديدة، كنا�ص عاديني، 

تقم�سو� �أدو�ر �لعبيد، ليخفو� دورهم يف ت�سيُّد �الأحالم. 
�سارة �سارت �ملاما، ور�مي قر�سانًا يف �حللم �جلديد، ثمنًا ل�سفقة توزيع 

بكر�ت غزل من �سنع �ملوتى. 
مل يفهم �أحد �الم ي�سري �لتمثال، و�ل�سمكة �لتي تب�سق من وقت الآخر 
على �لتمثال، و�الأكورديون �لذي ال يكف عن �لعزف يف مغارة ج�سد ال 
ي�سبع، و�لر�أ�ص �لتي تغني كلما �أدرت �لزمربك، لكن مع �لوقت بث �أ�سباح 
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كاأحالم  ماندورال  �أهل  ق�سها  عنهم،  ومت�ساربة  عديدة  حكايات  �ملوتى 
ر�أوها، �رشعان ما حتولت �إىل حقائق. 

اأحمد الفخرانى- القاهرة
2012 يونيو   27
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