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عودة كراســــــو

عودة كراسو

الليل و ما يخفيه خلف ستاره من المجهول، خاصة في لياليه الباردة المبتلة 
بالمطر، لكن ذلك الليل مختلف تماًما في “ لوبورى” حيث الغابات الحاجبة 

للجبال و ما بها من فزع و من أساطير عايشتها األرياف التايالندية.

كانت تجرى و تنظر خلفها على الرغم من الظالم المحيط على مقربة من 
الغابة، تحاول الوصول لها و التخفي، و بالفعل بعد صراع مع المطر و 

الخوف وصلت إلى  مبتغاها و ابتلعتها الغابة و اختفى كل شيء.

كان المكان مختلف تماًما، ال يفصلها عن الخارج سوى خطوات، فال وجود 
للمطر ربما حجب تشابك األشجار سقوطه! و كذلك فالمكان حار، تجولت 

بأعينها وسط حالة من الذهول تبعتها رجفة خفيفة من الخوف، حاولت 
التقدم بحظر داخل الغابة، لكن تثاقلت خطواتها و كأنها تجر خلفها أثقال، و 
عيناها التي تجول المكان تحاول فك طالسمه، و فجأة خطف نظرها شعاع 
أحمر اللون مر بسرعة مذهلة أمامها، تجمدت مكانها و تحولت لتمثال من 
الجليد على وشك الذوبان تتساقط من عليه سيول العرق، ثوان لم تتحرك و 
لكن في النهاية أخذت تجرى مسرعة محاولة الفرار، هناك شيء آخر هنا 

يطاردها.

“ سوالدا”..
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استوقفها ذلك الصوت حيث الرعب الشديد، من الذى يتبعها؟ هل عرفوا 
مكانها بهذه السرعة؟ لقد تركت البيت هاربة بعد أن قرر والدها زواجها من 
قائد الشرطة و الذى يكبرها بعشرات األعوام رغًما عنها و على الرغم من 

علمه بحبها ل” سونان “ المزارع الفقير الذى يسكن الغابة؛ إال أن تهديد قائد 
الشرطة له و خوفه من بطشه جعله يهدم سعادة ابنته الجميلة و يقدمها قربان 

لهذا العجوز ليضمن حياتهم جميعا.

سرت القشعريرة في جسدها بعد تكرار الصوت و كان يقترب بشدة، هربت 
فجأة في حركات متعرجة تدل على التيه، في حيرة ما بين استكمال فرارها 

لبيت “ سونان “ أو العودة للجحيم، و بينما هي تركض و تنظر خلفها 
اصطدمت بشيء لزج ثم سقطت على األرض، أخذت تصرخ من الفزع 

و حاولت النهوض، و ما أن وضعت يدها على األرض لتنهض، الحظت 
شيء لزج تحت يدها، يبدو كخرقة من القماش عليها سائل، حاولت تمعين 

النظر في الظالم فكانت تدنو الخرقة من وجهها، و فجأة ميزت اللون 
بصعوبة و رائحة الدم المنبعثة ذات عبق كريه، و وسط ذهولها ظهر أمام 

عينها ذلك الوميض األحمر، لقد كانت عيناها جاحظتان تحدقان بها.. و 
غابت عن الوعى.

ألم شديد و كأن أحدهم ضربها بشيء ثقيل على مؤخرة رأسها، و بعض 
األغالل تحيط معصميها، حاولت فتح عيناها لترى ما يحدث، لم تستطع 

تمييز من يسحبها، و لكن العجيب أنها كانت بكوخ “ سونان “، و في تلك 
اللحظة التي بدأت تستعيد الرؤية سحبها ذلك الشخص من أغاللها بقوة 

لتسقط مرة أخرى فاقدة للوعى.
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لم تشعر كم من الوقت مر بها و هي بعالم آخر، من شدة األلم حاولت النظر 
مرة أخرى لتجد جسدها مربوط على جزع شجرة يابسة وسط مكان واسع، 

و الكثير من الناس يحيط بها، و ما أن حاولت فتح عيناها أكثر شعرت 
بحرارة تنبعث من أسفلها و كأن أحدهم أضرم النار بها، نظرت لألسفل 

لتجد النيران بالفعل تلتهم الكثير من الحطب و هناك شخص يسكب سائل 
عند قدميها فتزداد النار، و ما أن المست النيران ثيابها أخذت تصرخ بشدة، 

لقد بدأت النيران تلتهم ثيابها المشبعة بنفس السائل، وسط صراخها الشديد 
تزايدت حدة النيران حتى وصلت إلى عنقها و هي تصرخ و بشدة “ 

الااااااااا”..

كانت تشعر أن صرخاتها ال تتعدى حلقها على الرغم من األلم الذى تشعر 
به، و فجأة من وسط النيران شعرت بشيء يلتف حول جسدها يقيدها من 
كاحليها متصاعدا حتى وصل إلى عنقها يخنقها و بشدة، جحظت عيناها 

مع شدة األلم لتجد أمام عيناها متصاعدا من وسط اللهب نفس العينان 
الحمراوات و صوت ضجة كبيرة و كأن الحضور يطرقون على بعض 
األخشاب بالعصى، لتزداد صرخاتها الممزوجة باأللم و الهلع، و فجأة 

سمعت صوت يقول:

“انها هنا.. احضروها”

تلفتت حولها لم تجد أثر للنيران و رويدا رويدا استعادت وعيها تتحسس 
جسدها الذى التهمته النار و لكنه دون حرق، و ال أثر لتلك العيون الحمراء، 
قبل أن تكتمل رؤيتها وجدت أباها يجذبها بقوة من فراش كانت تتمدد عليه و 

يسحبها للخارج، استطاعت بصعوبة تمييز المكان.. انه كوخ “ سونان “.
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سحبها والدها خارج الكوخ بقوة و معه اثنان دون أن يلتفت لهم أحد و يعلم 
الجميع بالفضيحة، لقد قضت الليلة في كوخ رجل غريب و سيتكلم العامة 

بالباطل عن هذا الحدث، و فجأة بدأت تصرخ و هي تلتفت حولها قائلة:

“ال تذهبوا بي هناك، ال أريد أن أموت”، تعجب من مع والدها و هى تحاول 
اإلفالت منهم دون جدوى، فجأة صفعها والدها على وجهها لتفقد الوعى.

حل الليل سريعًا و هي الزالت في فراشها، و لكنها بدأت تشعر بما يدور 
حولها و سمعت همس والدها بالخارج و هو يقص ما حدث، استجمعت 

قوتها ثم تذكرت ذلك الوميض الغامض ذو اللون األحمر، و ذلك الصوت 
الذى كان ينادى عليها.. من كان؟ نهضت من فراشها و فتحت باب الغرفة و 
ما أن الحظها والدها هب من مكانه نحوها بسرعة و انهال عليها بالضرب، 
أخذت تصرخ و هي تحاول الفرار من يده، و فجأة سمع من بالمنزل صوت 

صراخ غريب خارجه، صوت غريب و صرخة حادة عالية كانت تقترب 
من المنزل و كلما اقتربت كانت “سوالدا” تشعر بالحرارة و كأن جسدها 

يحترق، ثم فقدت الوعى و انقطع الصوت.

أيام قليلة مرت على “سوالدا” بمنزلها دون اختالطها حتى بوالدتها، كانت 
بالكاد تأكل وسط الحصار عليها و سماعها لكلمات والدها عن زواجها 

من قائد الشرطة، فضال عن غياب “سونان” و الذى لم يراه أحد منذ تلك 
الليلة، المرعب في األمر أن ما رأته تلك الليلة كان كابوس مرعب، و 

لكنه يهاجمها كل ليلة في نومها و ال تستطيع الحراك من بعده لفترة و كأن 
شيء يسيطر على جسدها دون عقلها، لكنها الزالت تسمع صوت الصراخ 

الغريب خارج المنزل و كأنه يحيط بها و تستيقظ مفزوعة كل ليلة على ذات 
الصوت.
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ذات صباح كانت تشعر بإعياء شديد و دوار فسقطت على األرض، سمعت 
أمها ذلك الصوت فهبت مسرعة لترى ما حدث، وجدتها تحاول النهوض و 
ما أن ساعدتها حتى لفظت كل ما في جوفها و هرعت صوب دورة المياه، 
و بعد دقائق خرجت مصفرة الوجه ذابلة العين، تفحصتها أمها و استدعت 
والدها فجاء و معه طبيب يتفحصها، ما هي إال دقائق حتى خرج الطبيب 
ليخبرهم أنها ُحبلى، امتقع وجه والداها من وقع الفضيحة، و ما زاد األمر 

سوء هو دخول قائد الشرطة فجأة دون شعورهما ليسمع ما قاله الطبيب 
الذى انصرف قبل أن يناله من بطشه شيء، اقترب من غرفتها لينظر لها ثم 

استدار لوالدها و قال له:

“ أنت على علم برد فعل أهل القرية من سماعهم ذلك، و أيضا تعلم عقوبة 
تلك الفعلة”، حاول والدها شرح الموقف لكنه عجز حتى عن قول ما يكفى 
لتلوين الفضيحة بصبغة تبدو مقنعة لذلك العجوز، الذى استدار مرة أخرى 

صوب غرفتها و يقول:

“أمس وصل لمسامعي خبر هروبها من هنا لكوخ ذلك الفالح الشاب، و 
لم تخبرني بذلك متعلال أنها مريضة، أظنك ال تدرك أنك تتالعب بشرف 

قائد الشرطة للحفاظ على نفسك بالصمت، و لألسف قد علم العامة أنها 
كانت هناك و أن “ سونان “ مختفى منذ تلك الليلة، و اليوم فقط عثرنا على 

جثته وسط الغابة”، شهقت والدتها من سماعها ذلك و هرعت لتغلق باب 
الغرفة عليها و لكنها تفاجأت ب” سوالدا “ تقف مذهولة مما سمعت، و 

التي صرخت بقوة تنادى على “ سونان “، هنا توجه قائد الشرطة صوبها و 
أمسك ذراعها قائال:

“بعد قليل سيعلم العامة أن عشيقك قد مات، مع خبر بسيط من جانب رجالي
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 بوجودك بكوخه في تلك الليلة و كذلك الخطيئة التي تحملها أحشاءك”، ثم 
نظر إلى عيناها بحدة و هو يتمتم في سخرية :

“مثلما أرسلته للجحيم سأحرص على لحاقك به حتى ترتاح نفسي” ثم ابتسم 
و هو يسمع صرخاتها وسط توسالت والدتها له و التي جثت على األرض 

ممسكة قدمه طالبة الرحمة بابنتها، ثم افلت قدمه من يدها بدفعة قوية و فجأة 
دوت تلك الصرخة القوية خارج البيت، لكن هذه المرة كانت عالية كاد يفقد 

الحضور سمعهم منها، و ما إن سمعها قائد الشرطة حتى قال:

“كراسووو...”

لم يسمع أحد غيره ما قال حيث هم كل منهم بسد أذناه بكفيه من شدة 
الصوت، لكنه ركض صوب الباب مرتعبًا، و ما أن هم بفتحه حتى جذبه 

شيء أشبه بالحبل خارج البيت وسط صراخه و ذهول أهل البيت، لحظات 
حتى حاول والد “ سوالدا “ النظر للخارج فلم يجد سوى النيران، و فجأة 

كانت رأس قائد الشرطة تحت قدميه.

ساد الصمت في المكان و اختفت النيران و بقيت رأس قائد الشرطة ملقاه 
عند الباب وسط ذهولهم إال” سوالدا “ التي قطعت حالة الصمت بدفعة 

لوالدها و هي تركض خارج البيت و هي تصرخ، حاول والدها اللحاق بها 
لكن عادت الصرخات مرة أخرى لتمنعه من الحراك حتى ابتعدت “ سوالدا 

تماًما.

ركضت مسرعة حتى دخلت الغابة دون أن تنظر خلفها، كان همها 
الوصول ل “ سونان “، و بالفعل وصلت للكوخ فدفعت الباب و دخلت 

تتحسس وجوده فلم تعثر على شيء، جلست تبكى بشدة و تصرخ تنادى 
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عليه، و فجأة دفع رجال الشرطة الباب ليجدوها، فأمسكوا بها بقوة لكنها 
حاولت الفرار منهم، اضطرهم االمر لتقييد يداها باألغالل، جذبها رجال 

الشرطة خارج الكوخ وسط مقاومتها حيث تجمع أهل القرية فور سماعهم 
خبر موت “ سونان “، كان الجميع يتهامسون عن موته، و ما هي إال 

لحظات حتى وصلهم خبر حملها لخطيئة من “ سونان “ فاشتعل الموقف 
وسط رشقها بالكلمات تارة و بالنظرات المهينة تارة أخرى، لكنها لم تنتبه 

لكل ذلك، كل ما كانت تشعر به هو الحرارة التي كادت تحرقها و ذلك 
الكابوس حيث موتها حرقًا، فأخذت تصرخ و هي تتوسلهم أال يقتلوها، و 
وسط صراخها كانت تهذى بكلمات غير مفهومة و بصوت مختلف، مما 
جعل رجال الشرطة يتوقفوا وسط ذهول العامة و ارتعادهم، فصرخ أحد 

الحضور قائال:

“ لقد سكن الشيطان جسدها، تخلصوا منها قبل أن تقتلنا جميعًا”، فزادت 
صرخاتها بينما جذبها رجال الشرطة من وثاقها خوفا من الهرب، و فجأة 

ظهر أحد الشباب يجرى و هو يحمل في يده خرقة يلف بها شيء ما، ثم 
وقف على مقربة من رجال الشرطة و فتح الخرقة و التي سقط منها رأس 

قائد الشرطة وسط ذهول العامة، ثم صاح الشاب قائاًل:

“لقد قتلت تلك الشيطانة قائد الشرطة، لقد كنت على مقربة من بيتها حينما 
صرخ الشيطان بصوت عال جدا و ما إن وصلت حتى رأيتها تهرب من 

منزلها و رأس قائد الشرطة عند الباب”، ذُهل العامة مما سمعوا و ما هي 
اال لحظات حتى أخذ البعض يرشقها بالحجارة و البعض اآلخر يبتعد خوفًا، 
ثم سحبها رجال الشرطة بقوة وسط مقاومة الناس الذين طلبوا حرقها و هي 

الزالت تصرخ بقوة.
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وصل الجمع إلي مغفر الشرطة و الهتافات بحرق الشيطانة الزالت 
مستمرة، و بعد قليل وصل والداها إلى المكان فهرع البعض صوبهما 

ينهالوا عليهما ضربًا لوال تدخل أفراد الشرطة لحمايتها، و فجأة انبعث 
من داخل المغفر صوت صراخ غريب، نفس الصوت الذى جعل العامة 

يرتعدوا فقد كان قويًا أصابهم رعبا.. فهربوا جميعًا.

بضع أيام على تلك الحالة و العامة كلما اجتمعوا عند المغفر تبدأ الصرخات 
حتى تأكد الجميع أن هناك شيطان سيفتكم بهم، و في يوم وسط تجمعهم 

خرج أحد رجال الشرطة ليخبرهم أن الحاكم أمر بقطع رأس “ سوالدا “ 
غدا عند المغرب بالسوق العام و حرق جسدها للتخلص من الشيطان، و 

التي قتلت “ سونان “ و قائد الشرطة بفعل شيطان يسيطر عليها.

في اليوم التالي اجتمع العامة بالسوق ينتظروا حضورها، و بعد دقائق 
ظهرت “ سوالدا “ مكبلة و هي تصرخ” ال تقتلوني.. لم أقتل أحددد”، لكن 
لم يسمعها أحد و هم البعض برشقها بالحجارة وسط صراخها المتصاعد و 

بكاء والداها المقيدان بالقرب منها.

وصل الحاكم و معه القاضي و السياف إلي الساحة و ما هي إال دقائق حتى 
أشار القاضي بوضعها وسط السوق و جذ رقبتها على جذع شجرة تمهيدًا 

لقطعها وسط صراخها و صراخ والداها، و ما أن أصدر الحاكم األمر 
و قطع السياف رأسها، اشتعلت النيران فجأة بشكل دائري حول جسد “ 

سوالدا “ و هنا دوت صرخة قوية جدا كادت تصم العامة فهرب من هرب 
و سقط من سقط، و فجأة ظهر رأس في الهواء دون جسد، عيناه حمراء 
و شفاه مشقوقة من جانبيها، يسيل الدم من عنقها، فور أن رأوها البعض 

صرخوا قائلين:
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“ لقد عادت كراسو.. لقد عادت اللعنة”، لقد كانت الخرافة حقيقة إذن! تلك 
األميرة النبيلة التي حرقها الملك بعد رفضها الزواج منه، و بفضل تعويذة 

سحرية احترق جسدها فقط و بقى رأسها هائم فى الغابة بحثًا عن جسد 
لتعود و تنتقم، زادت الصرخات حتى استقرت كراسو بالقرب من النيران، 

و فجأة أخرجت لسانها الطويل و جذبت جسد “ سوالدا “ وسط النيران 
التي زاد لهيبها ليخفى المشهد عن العامة، و فجأة خرجت كراسو من وسط 
النيران، و ما حدث جعل العامة يسقطون من هول المشهد، لقد حطت رأس 

كراسو على جسد “ سوالدا “ و تشكلت به، ثم صرخت بصوت مسموع 
قائلة:

“نعم.. لقد عادت كراسوو، عادت لتنتقم”

وغابت.. وسط النيران  

متت


