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فيكتور دامبّييــــــــــــر.

صباح ماطر بارد كصباحات شهر كانون األول حيث تزداد الربودة باقرتاب 
الكريسامس ورأس السنة .. يحب السيّد دامبيري  هذا الجو ، يف الواقع انتقل إىل 

كورسيكا من أجل جوها الجبيّل الرطب  ناهيك عن طبيعتها الخالبة ورائحتها 
الجميلة يف أي موسم كان ، بالخريف تنترش رائحة الكروم املتخمرة ، وبالربيع 
رائحة الورود املقطرة و العطور الزكيّة  وبالشتاء رائحة الرتاب والشجر ..رائحة 

الربودة  .
وإن كان البّد أن تعرف من هو هذا الدامبيّري دعني أخربك عنه ، هو شخص 

طويل الجذع ممتلئ الجسم له شارب كثيف يضع دامئا قبعة عىل رأسه، 
يحب ارتداء  املالبس الرسميّة  مع أن ذلك ال يتناسب وطبيعة الناس العفوية 

بكورسيكا  ..
آه ، هو أيضا مدخن رشه لطاملا كانت تخربه صديقاته السابقات أن التدخني 

سيبيد كليتيّه ، لكنه يعترب التدخني من شيّم النبالء  ..
اآلن تجسدت صورته  و علمت أنه يتسم  بالغرور أيضا ، له الحق أن يكون 

مغرورا ، لكنه ليس كذلك هو متواضع جدا يستمع أكرث ماّم يتكلم ، ينادونه » 
إنسبكتوغ داْمبِْيري » -املحقق دامبيري  - رجل األلغاز املبهمة  ..

عمل فيكتور دامبيري يف سلك الرشطة لخمسة أعوام مبدينة تولوز، لكنه كان 
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يشعر دامئا أن هذا أقل بكثري من طموحاته، بهذا املكان هو مقيّد دامئا 
بربوتوكوالت ال يستطيع أن يتخطاها  ، فاستقال وأعلن نفسه محققا خاصا 

يعمل مع الرشطة يف القضايا املستعصيّة  وهنا حقق نجاحا باهرا وشهرة 
عظيمة ..

****                                             

وقف دامبيري  أمام النافذة بغرفة مدير السجن  وراح ينفث دخانه الذي جعل 
سطح الزجاج ضبابيّا منعه من االستمتاع برؤية املطر ..أطفأ سيجارته واستدار 

نحو املدير وهو يلف شاربه الذي يكاد يغلق فوهة فمه  مستمعا إليه وهو 
يقول  : 

- أطلب مساعدتك إنسبكتوغ دامبيري! الوضع يخرج عن السيطرة، لقد اختفى 
خمسة عرشة سجينا منذ بداية هذا الشهر، إنها لكارثة وفضيحة أمنيّة  ! 

- كيف ذلك؟ أعني أين حراسكم ومراقبيكم ، كيف تسلل املجرمون دون أن 
تروهم؟  

استقام املدير القصري وسار نحو دامبيري وقال  :
- أه ، مل أخربك بعد أنني شدّدت الحراسة وضاعفتها كام غرّيت جميع أقفال 

الزنازين ومفاتيحها ، إنهم يختفون فحسب دون أن يخرجوا من زنازينهم حتى. 

نظر إليه  دامبيري نظرة توحي » أتهزأ يب يا هذا ؟«  فأردف املدير  : 
- أقسم لك إنهم كام لو كانوا يتبخرون ، يكونون هناك ويف الصباح املوايل ال 

نجدهم  ...هكذا بهذه البساطة وبهذا الغموض..  
- لنتجول داخل سجنك« سيد بوتْيِّيه بعد إذنك ! 



4

- بالطبع ، تفضل سيدي ! قالها »جريارد  بوتييه« وهو يقود دامبيري  إىل الخارج 
..

كان السجن عبارة عن منشأة صغرية دائرية الشكل تتوسطها ساحة ال بأس 
مبساحتها أما املبنى مكّون من طابقني كل طابق يحتوي عىل أربعون زنزانة  ويف 
الجهة األخرى املبنى اإلداري يتكون من طابقنّي هو اآلخر يضم مكاتب اإلداريني 

وغرف الحراس واملطعم الكبري  ..
 وقف املحقق دامبيري منتصف الساحة وراح يوزع نظره عىل محيطه ثم قال  : 

-  األسالك بأعىل السور مكهربة ..أليس كذلك ؟  
أجابه بوتييه وهو يشري إىل اتجاه جانبّي : 

- بالطبع سيدي ، التغذية الكهربائية تأيت من عداد منفصل ، إنه بذلك الجانب، 
ناهيك أنه يقوم عىل السور أربعة حراس من كل جانب يرأسهم الحارس » ليو 

دوشان » ، وليس كذلك فقط هناك كشافات ضخمة ، انظر إىل أعىل املبنى 
سيدي إنها هناك ، إنها تعمل طوال الليل ، من املستحيل أن ميّر فأر دون أن 

يراه الحراس  ! 
كان دامبيري يتابع ما يقوله آمر السجن باهتامم ثم قال  : 

- حسنا !  لنكمل جولتنا سيدي وأخربين رجاء بكل التفاصيل املهمة و غري 
املهمة  .

سارا نحو الداخل فأخرج دامبيري دفرتا صغريا وراح يدّون عليه بعض األشياء 
التي يالحظها بينام بوتييه يتحدث : 

- يف هذا املبنى يوجد مثانون زنزانة يقوم عليهام عرشون حارس صباحا ومثلهم 
ليال  ، أما الصباحيني يرأسهم » جان ألتوا » والليليّون » لويس سوار » إنهام 

قائدان منذ أربع سنوات ،  أما املراقبني فهم حوايل عرشة يقودهم » إدوارد ال 



5

كاتوش     .. 
- كم سجينا لديك سيد بوتييه ؟  

-  مئة وخمسة وأربعون سجينا ، وبعد اختفاء الخمسة عرشة سجينا أصبحوا 
 مئة وثالثون سجني

- املختفون من نفس الزنزانة ؟  
- بل من زنزانات مختلفة ، هناك فقط ثالثة من زنزانة واحدة ، واآلخرون 

متفرقون  .. 
ليقول دامبيري  : 

 هال َحَضّْت الجتامع طارئ  ، أرجو أن تستدعي فيه قادة الحراس و قائد 
املراقبني وكذلك قادة العاملني باملنشأة من فضلك  ! 
- لك ما طلبت سيّدي ، سأجمعهم حاال يف مكتبي  !

- بل يف الساحة  رجاء  !
أومأ بوتييه برأسه وترك دامبيري مبفرده يتنقل من زنزانة إىل أخرى  يلقي النظر 
عىل املساجني وزنازينهم يدّون مالحظاته بصمت و يتجه من زنزانة  نحو أخرى 

هكذا إىل أن أرسل بوتييه يف طلبه وقبل أن يغادر الزنزانة   التي ال يوجد بها 
سوى سجيننّي قد أنفقا مدة البأس بها هنا قال أحدهام :

ال تبحث عن أشياء تقنعك سيكون ذلك مضيعة لوقتك الثمني سيّدي ! 

استدار إليه دامبيري لكنه مل يعلق عىل مقولته رمبا أراد فقط أن ينظر إىل عينيه 
ليعلم مدى صدق كالمته أو عبثها  . 

كان بوتييه قد جمع األشخاص الذين طلبهم دامبيري  الذي اقرتب منهم وقال 
بصيغة حازمة وهو يوزع عليهم أوراقا من دفرته  : 

- كل منكم سيكتب عىل هذه الورقة ما يعرفه عن حادثة االختفاء هذه ، ثم 
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يسلمني إياها شخصيّا ، ال تعتربوها إفادة رسميّة  ميكنكم القول أنها مجرد 
مشاركة معلومات لستم مضطرين لكتابة أسامئكم عىل أقوالكم .. ابتسم 

بلطف ثم أردف  : 
- أما اآلن أمامنا بعض العمل  الذي من املفرتض أن تكونوا فريقا مساعدا يل 

فيه ..ليو دوشان ! مبا أنك املسؤول عن مراقبة السور ، ستقوم بتفتيش شامل 
حوله ، تفقد األرضيّة أيضا رمبا هناك أنفاق رسيّة أو ثغرات استطاعوا التسلل 
منها، جان إلتوا  و لويس سوار  كل منكام سيفتش طابقا واحد  تفتيشا شامال 

لجميع زنازينه ..شامال أقول ! إدوارد الكاتوش ، ستستعني بفريق مراقبيك 
وتقوم باستجواب املساجني جميعهم دون استثناء.. عملكم يبدأ اآلن ، أريد 

تقارير مفصلة بآخر املساء ،هيا ..ميكنكم البدء! 

انترش الجميع ينفذون أوامره بينام وقفت سيّدة بجانبها آنسة و رجالن آخران 
ضخمّي الجثة ، نظر إىل آمر السجن الذي فهم أنه يستفرس عن هويتهام فقال  : 

- إنها السيدة ألربت وحفيدتها يعمالن كطاهيتني باملطبخ ، وهذان الرجالن 
يساعدانهام بالتنظيف .. ليقول دامبيري  : 

- سأنتظر منكام معلومات حول الحادثة ، أكتبا ذلك عىل الورقة ، أما أنتام ال 
تنسيا ذكر جميع املوزعني الذين يتعاملون معكم باملطبخ ..سنتقابل مساءا .. 

طاب يومكم ! ثم أردف : السيد بوتييه هل نذهب إىل غرفة مكتبك لتطلعني 
عىل سجالت املساجني وقضاياهم ؟  

تقدمه بوتييه بحامس ، وما أن دخال املكتب حتى وضع أمامه أكرث من خمسة 
حزم من امللفات التي غمرها الرتاب ورائحة الرطوبة وقال وهو يربت عىل 

إحداها والغبار يتناثر  : 
- مرتبون باألبجدية و بالسنوات ، أي من األقدم إىل األجد ..
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ابتسم دامبيري بلطف وجلس بعد أن نزع معطفه ورفع كمّي قميصه ثم بدأ 
يقرأها بانتباه كبري وهو يدون مالحظاته كالعادة ... 

****                                         

مّر الوقت رسيعا والجميع غارق بعمله ، كان دامبيري قد أنهى جزءا جيّدا من 
امللفات ، كام أنهى علبة سجائر كاملة ورشب ما ال يقل عن خمسة أكواب من 

القهوة ...وضع قلمه جانبا بعد أن أنهى مئة ملف أو أكرث بقليل ثم قال  : 
- جميع املساجني هنا ينفذون أحكاما لقضايا جرائم تخص النساء ..قتلة 

متسللون ..اختطاف وقتل ..اغتصاب وقتل ..قتل متعمد ..نساء ...نساء ...نساء  ! 
ابتسم بوتييه وقال  : 

- أظنك ال تعرف يشء عن سجن  مونتي سينتو ، نعم ، جميع السجناء هنا 
ارتكبوا جرامئا يف حق النساء  ، هذا السجن يلقب  Esprit féminin  يقولون 
أن أرواح النساء الغاضبة تحيط بهذا املكان تطبق العدالة يف الجرائم املرتكبة 

بحقهم ، طبعا إنها خرافة شعبية ، يف الواقع كان الحاكم يقدس املرأة ويعتربها 
العنرص املادّي لوجود البرش جميعهم ، كان يعاقب من يرتكب فضاضة بحق 

املرأة أبشع عقاب ، وأمر ببناء هذا السجن بقمة مونتي سينتو  كام هو الحال 
يك يكون منفى للمجرمني ، سجن  كورسيكا  يضم قضايا جرائم نسائية دون عن 

غريها ، لن تجد سجنا مثله مطلقا  .. 
استغرق دامبيري يف التفكري ثم قال وهو يرتدي معطفه وقبعته  : 

- إنه ليشء مثري لالهتامم ! سأتوجه إىل مركز الرشطة ثم أعود مساء ألفحص 
تقارير التفتيش ، أرجو أن ال يغادر أحد قبل أن أعود  .. 

- سأعمل عىل ذلك سيّدي  ! 
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غادر دامبيري مكتبه وبداخله العديد من التساؤالت وبينام هو باملمر اإلداري 
نادته اآلنسة ألربت  التفت إليها فأردفت  : 

- لقد كتبت أنا وجديت ما نعرفه ، أرجو أن تسمح لنا باملغادرة فمدير السجن 
رفض ذلك  .. 

أمسك الورقتني من يدها وقال  : 
-  ميكنكام االنرصاف  ! 

شكرته بحفاوة وقبل أن تغادر َهمَّ بسؤالها عن مسكنها فقالت  : 
- ببلدة كورت  ! 

- كورت ؟  
- أجل سيدي  ! 

- من كورت إىل مونتي سينتو ، أليست مسافة جيّدة ؟  
- هي كذلك ، لكننا اعتدنا األمر ! طاب يومك سيدي  ! 

أومأ برأسه فذهبت وتوجه هو إىل الخارج ، وقف عىل مسافة قريبة من 
السجن وبدأ يطالعه من الخارج ، لكنه مل يجد ما يثري الريبة فاستقّل سيارته 

من جديد واستأنف طريقه إىل وسط املدينة وهو يردد : » يبدو أن االنتقال إىل 
كورسيكا لن يكون للمتعة سيد فيكتور دامبيري !«  .
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  أين اختفى الجميع ؟ 

توقف املطر قليال وبدأ يتكّون الصقيع فأصبحت الطرقات زلقة ..تبا ، كم هي  
جميلة هذه املدينة ! حني تتدفق الربودة يف أوردتك تجعلك تشعر كأنك حّي 

..يصبح منظر املارة جذابا جدا و هم يتشبثون مبعاطفهم .. تحتمي القطط 
الجائعة تحت مظالت املحالت ..وتنبعث رائحة الخبز الساخن من املخابز 
فيتقلص بطنك طلبا لتذوقها ..ليكن العمل مرهقا ، لكن لذة مسائيّة كهذه 

تزيح عن كاهلك كل يشء سلبّي اعرتض نهارك  .. 
وصل دامبيري إىل وسط املدينة ، ذكرته رائحة اليخنة املنبعثة من أحد املطاعم 

الصغرية بالجهة املعاكسة أنه مل يتذوق شيئا منذ الصباح ، فرك يديه يولد بعض 
الحرارة وقبض عىل معطفه واتبع الرائحة التي دغدغت حواسه  .. 

طلب صحن يخنة وقطعة خبز من النادلة ، بدأ بالتهام طعامه وهو يطالع 
النادلتنّي ، كانتا جميلتني لكن ما أثار انتباهه هو لباس عملهام املبالغ يف االتساع 

فبدتا به كام لو أنهام فزاعتا حقل  ..
أنهى طعامه ونقد إحداهام وترك بخشيشا أيضا تهللت أساريرها من أجله 

وقالت  :
- أشكرك أيها السيّد الطيّب ، أرجو أن يكون الطعام قد راقك ؟  

ابتسم دامبيري مع أن شاربه ال يوضح متاما إن كان يبتسم أم ال وقال  : 
- لذيذ جدا كرائحته ! 



10

اعذري فضويل آنستي، ولكن أرى أن زي العمل ال يناسب مقاسك ..أظنه  
يضايقك ،أليس كذلك ؟  

نظرت الفتاة إىل زيّها الذي كان عبارة عن فستان واسع باللون األبيض عليه 
مئزر بحامالت وجيبان واسعني يصل إىل قدميها بكمنّي واسعنّي يضيقان  عند 
الرسغ وتضع عىل رأسها منديل أسود بلون املئزر تنحدر منه غرتها الذهبيّة ، 

بادلته بابتسامة لطيفة وقالت  : 
- إنه مناسب مادام محتشم سيّدي  ! 

- و املقاس أال يعيق تحركاتك ؟  
- املقاس مناسب سيدي  ! 

- أيعقل ذلك ؟  
- أظنك غريب عن البلدة أيها السيّد الطيب ، املالبس هنا تكون مالمئة ما 

دامت تخفي الجسد جيّدا ! مرحبا بك مجددا سيّدي  ! 
تركته متعجبا من أمرها وغادرته بينام استقام يعرب الطريق وهو يدخن 

سيجارته قبل أن يدخل إىل مركز الرشطة  .. 
رمى ما تبقى منها عند باب املدخل وهو يحدث نفسه » الغموض يف املدينة 

كلها وليس السجن فحسب  » ! 
توجه إىل مكتب املفتش العام الذي استقبله برتحاب  ثم وضع أمامه اتفاقية 

العمل ليكون تحقيقا رسميا يُدّون يف محارض الرشطة ، وقعه دامبيري فقال 
املفتش  :

-  فيكتور يا صديقي القديم ، أنت تعلم الربوتوكوالت  التي نسري عليها  .. 
قاطعه دامبيري  : 
- رشيك عمل !؟ 
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ابتسم املفتش وقد دخل أحد الضباط وقال وهو يعرف به  : 
- املحقق »فيكتور  دامبيري« و هذا املحقق » جان لورون » ستعمالن معا 

كرشيكنّي بصفة رسمية ،  سيكون لكام مكتب خاص بالسجن ، بالتوفيق لكام  ! 
صافحه دامبيري وغادر برفقة لورون عائديّن إىل مونتي سينتو التي يكون الجو 
فيها ليال متجمد مبعنى الكلمة ، فّضل  لورون أن يرافق دامبيري بسيارته عىل 

أن يذهب كل منهام وحده مبا أن طريقهام واحد ذهابا وإيابا وهكذا ستكون 
لهام فرصة للتعرف عىل بعضهام ، وكان هذا سهال جدا فقد تعرف دامبيري عىل 
رشيكه من أول وهلة ، فكان األخري كثري الكالم ، فضويّل بشكل مزعج لكنه كان 

يعتربه قدوته ويريد أن يصبح محققا ناجحا  مثله يوما ما  ..
قال لورون  : 

- سيّدي هل تظن أن هناك من ساعد املساجني عىل الهرب .. املسؤولني مثال ؟  
- من املبكر أن نضع فرضيات كهذه، لكن عملنا يجعلنا نشك ، والشك أول 

خطوة بطريق الحقيقة ..قدس الشك يا لورون  ! 
فقال لورون بابتسامة وحامس  : 

- أشك ..أشك دامئا أنا !  كنت صغريا وكان بائع الحليب املتجول يبيعنا الحليب 
باعتباره حليب نعاج لكنني كنت أشك أنه حليب ماعز ..وقلت ألمي مرارا 

وتكرار لكنها قالت » ال يستفيد يشء إن غش زبائنه بل سيخرسهم إن اكتشفوا 
أمره ، لذا إن قال أنه لنعاج فهو كذلك .. لكن الشك كان يأكلني فقررت أن 
أالحق األمر حتى وجدت شعرة ماعز بحليبه وقدمتها دليال ألمي ..وشعرت 

بنرص عظيم يومها  ! 
كان دامبيري يردد يف نفسه » يا لك من وغد قطعت قوت الرجل بسبب شعرة 

»، حاول أن يبدو متفاعال مع حديثه ثم قال : 
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- حتى األدلة مشكوك بأمرها يا لورون ، تعلم أن ال تثق بكل ما تراه ، العني 
تخدع أحيانا  .. 

- أثق بعقيل سيدي  ! 
فعاد يخاطب نفسه وقد الح أمامها السجن » لرنى إن كنت متلك واحدا -عقل-  

أيها السيّد ! 

أما مبكتب آمر السجن فقد كان الفريق مجتمعا ينتظر عودة دامبيري ،  ألقى 
التحيّة عليهم وقدم إليهم رشيكه لورون  ، وبعد ذلك قدم الجميع تقاريرهم 

إليه وأمرهم بعدم مغادرة املكان إىل أن يسمح لهم  .. 
كانت قد بقيت حزمة كاملة من امللفات فطلب من لورون فرزها وإيجاد 

روابط بينها إن وجدت ، بينام هو راح يقرأ تقارير فريقه باهتامم  وقد طلب 
قدحني من القهوة لكليهام  ..

قرأ تقرير قائد حراس السور الذي كان يؤكد  : 
- كهرباء السور تعمل طوال اليوم بقيمة منخفضة بالنهار بينام ترتفع قيمتها 

بالليل  ..
- الجهات األربع للسور سليمة متاما ال خدش فيها  .

- ال وجود ألي حفر بأرضيّة الساحة أو السور من الداخل كام الخارج  ..
- الكشافات سليمة وتعمل بشكل جيّد  . 

- الباب الرئييس للسجن يفتحه حارس خاص يؤكد بتفتيش كل من يدخل 
ويخرج من املكان ..

 والنتيجة كانت ال وجود ألي انفالت أمنّي بالسور . 
وضع الورقة جانبا وتناول ورقة أخرى تضم تقرير التفتيش داخل زنازين الطابق 

السفيل الذي كان كالتايل:
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- الباب الرئييس يقوم عليه حارسني هام فقط من ميتلكان مفاتيح األقفال 
الجديدة التي تم تغيريها منذ بداية الشهر مع اختفاء أول سجني واألقفال 

سليمة جميعها  ..
- الجدران الخارجية سليمة متاما  

- الزنازين من الداخل سليمة متاما  ..
- األرضيّة سليمة متاما  .
- السقف سليم متاما  ..
- األرسّة سليمة متاما  ..

- األبواب سليمة متاما  ..
- ال وجود لنوافذ بالزنازين سوى فتحات تهوية من املستحيل أن تتسع لقط 

كام يحميها قضبان متني  ..
- ال وجود لنوافذ بالحاممات وأرضيتها وسقفها وجدرانها بسالمة تامة  .. 

النتيجة أن الطابق السفيل مؤمن متاما ال أحد يستطيع الدخول أو الخروج ما مل 
يسمح له .. 

وضع الورقة جانبا وتناول تقرير الطابق العلوي فكان كذلك أيضا ، وضعه جانبا 
متذمرا ..ثم قال : -املنشأة مؤمنة بشكل جيّد   ! 

فأرسع لورون بالقول  : 
-هناك من ساعدهم عىل الفرار ..إذن شيك يف محله  ! 

- رمبا  ! 
ثم تناول تقرير املراقبني الذي كان عبارة عن شهادة السجناء مدونة أرقامهم 

أمامها  ، بدأ يقرأ بعناية وقد دمجت اإلفادات املتامثلة مع بعضها فكان أغلبها 
عدم رؤية يشء يدل عىل محاولة اخرتاق أو فرار .. وهناك بعض السجناء 
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الذين كان بترصيحاتهم  أن الرياح كانت لها أصوات غريبة منذ بداية الشهر 
، حوايل عرشة مساجني أجمعوا عىل هذا القول باإلضافة إىل  شعورهم برغبة 

شديدة يف النوم طوال الليل والنهار ..وهذا ما أكده املراقبني أنهم كانوا يف حالة 
كسل غريبة ال يكادون يستفيقون من أجل وجباتهم ثم يعودون إىل أرِسٌتهم 

كالرصعى  .. 
هنالك مساجني آخرين أكدوا شعورهم بهزات أرضيّة خفيفة لثالث ليال متتاليّة 
، وبالفعل قد انترش خرب الزلزال باأليام املنرصمة ، وما يف األمر من غرابة أنه مل 
يشعر أحد غريهم بهذه الهزات .. كام جاء يف إفادة آخرين أن الرطوبة تتزايد 
بداخل زنزانتهم متتأل الجدران باملاء ثم تكسوها طبقة بيضاء من الجليد وقد 

تكرر األمر عدة مرات و وصلت شكواهم إىل الحراس ثم إىل مدير السجن 
فنقلوا إىل زنزانة أخرى الذي حدث فيها ذات األمر ..وقد أكد املراقبني عىل هذا 

األمر  .. 
وبآخر الورقة كانت إفادة برقم أحد املساجني الذي يحمل رقم » 2110981« 
فجاء فيها :األموات ال يعودون إىل الحياة ، تتحرر أرواحهم وتطالب أن تحيا 

بربودة وعنف وثقل ..رمبا يكونون قد ماتوا ورمبا فقدوا حياتهم واألمرين 
مختلفني ..أخرب سيدك أن يعيد رأسه إىل الوراء بأريحيّة ويرى أمامه فالسقف  

يشهد عىل يشء يُعينه . 

لقد عاد الحامس بعينّي دامبيري  وبدأ يراوده الشك والتحليل أيضا ، وضع 
الورقة جانبا وقد خط عىل ظهرها كلمة » ترصيحات مهمة »  ، عاد برأسه 
يستند عىل الكريس وأخرج علبة سجائره فوجد الورقتني التي أعطتهام إياه 

اآلنسة ألربت صباحا ..
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إفادة الجدة كانت أن السجناء املختفني جميعهم كانوا مؤخرا يتعاملون بعنف 
وغلظة  حتى أن الشجارات التي كانوا يفتعلونها ال يوجد لها سبب يستدعي 
فورتهم تلك .. وأما عن إفادة آنستها فكانت أنها مل ترى أي يشء يثري الريبة 

، وبالنسبة إىل املوزعون الذي يتعاملون معهم فهم جميعا سكان املنطقة 
معروفون بجودة منتجاتهم ومصداقيتهم بالبلدة ومن املستحيل أن يقوموا 

مبساعدة محكومني عىل الفرار يف سبيل املال أو أي يشء آخر كان  . 
تقدم منه لورون وقال  : 

- سيدّي دامبيري ، أنظر إىل هذا امللف ..إنه لسجني يحمل رقم »8211981 »  
وانظر إىل قامئة املساجني ..هذا الرقم غري متواجد بينهم مع أنه قد تم الحكم 

عليه باملؤبد يف قضايا جرائم قتل املتسلسلة و كانوا يلقبونه » بالثعلب«  ..أين 
هو إذن ؟  

- تفحص دامبيري امللف الذي كان يضم قضايا لعرشة جرائم ارتكبها  هذا 
املحكوم  وقدا بدا عليه االهتامم  و لورون ال يزال يقف عىل رأسه فإذ انتبه 
إليه طالعه بنظرات موحيّة  متحدية لنظراته املتطفلة املتحمسة وقال له  : 

- حسنا يبدو األمر مثريا ، غري أنه ميكنه أن يكون عاديا كأن يكون الرجل قد 
تويف ، لنسأل آمر السجن عن إحداثيات هذا األمر ، لو تلطفت يا لورون ناده  !

ذهب لورون بحامس كأنه حقق إنجازا باهرا بينام  عاود دامبيري مراجعة 
الترصيحات بتدقيق أكرب وراح يتوافد بذهنه » الحقيقة تقف عىل خط متعرج 

دامئا، تتعرث مبليون رأي وتتالىش ، هناك يشء واحد يُِقيُمها ....الحواس !«
*****                                           

اشتدت الربودة ، إنها ليلة جليديّة بامتياز تتجمد لها األبدان فام كان يبعث 
الدفء يف جسد دامبيري أقداح القهوة الساخنة التي يلف حولها يديه االثنتنّي 
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حتى تتسلل بعض من حرارتها ألصابعه املنكمشة .. برودة كهذه -عادة- ما 
تكون شاعرية بالنسبة له ، صديقة أنيقة تكرس وحدة  ليله تجعله يشعر 

بالفخر وهي تتملقه وال تصدق أنها تقبع بني أحضان *رجل األلغاز* بلحمه 
وشحمه .. ابتسم ملجرد الفكرة وهو يلف شاربه الكثيف ، قاطع حبل أفكاره 

دخول السيّد بوتييه يلحق به لورون الذي قال وهو يفرك يديه  : 
- عذرا سيد دامبيري تأخرت عليك ، لقد غططت يف النوم  ..

- أعتذر ملقاطعة أحالمك لكنه العمل ..تفضل بالجلوس رجاء  ..
- حسنا ! ما األمر سيدي ؟  

- انظر إىل هذا امللف ! هذا السجني امللقب بالثعلب ال يدرج رقمه يف سجالت 
املساجني الحاليني ، أين هو ؟ أو دعني أصوغ سؤايل بطريقة أخرى ألكون دقيقا 

أكرث ، إىل أي قامئة ينتمي ؟ 

تطلع بوتييه إىل امللف وهو يفرك يديه وينفخ فيهام وقد امتقعت أذناه وأنفه 
بالحمرة ، لو كان يف ظرف آخر لكان ضحك دامبيري من مظهره الذي يبدو كهر 

مبلول  يرتعش ، لكنه ركز حواسه عىل ردة فعله إىل أن رفع رأسه وقال  : 
- هذا السجني ليس ضمن سجنايئ ، أقصد مل يدرج اسمه يف قامئة السجناء ، رمبا 

تويّف ..انتظر لحظة سأجلب لك سجالت املتوفني  . 
- مل ال يكون قد انتقل إىل سجن آخر ؟  

- ببساطة ألنه ارتكب عدة جرائم يف حق فتيات  ونساء من مختلف املدن ، 
مكانه الوحيد هنا ال ميكنه االنتقال ألي مكان  . 

- آه  ! 
كان دامبيري يحدق يف لورون الذي شعر ببعض الغباء من سؤاله هذا وهو أعلم
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 مبا يضم سجن مونتي سينتو بكورسيكا إىل أن وضع بوتييه بعض امللفات تحوي 
تاريخ العرشة سنوات املنرصمة ، جلس إليهم وبدأوا  ثالثتهم يف فرزها إىل آخر 

ملف  .. 
- السجني ليس ضمن قامئة املتوفني  .

قالها بوتييه الذي أومأ له دامبيري بإيجاب وأردف  :
- إذن اختفى  !  

حك بوتييه صلعته املتجمدة وقال  : 
- يبدو ذلك سيدي  .

- ما أعرفه أنه يجب عىل مراقبيك كل صباح تفقد املساجني بأسامئهم وأرقام 
تسجيلهم ، كيف تفرس وجود ملف سجني مدرج ضمن سجنائك لكنه ليس 

 متواجد شخصيا ؟
فغر لورون فاهه بينام شعر بوتييه بارتباك  و لورون يردف  : 

- ما مل تساعده أنت ؟  
- مهال ..مهال أيها السيّدان ! أنا أعرتف أن األمر فاتني ومل أتفقد السجالت 

وأقارنها بقوائم املساجني املدرجني تحت سلطتي ، لكنني مل أساعد أحد ، أنا 
رجل قانون صالح  ..... 

- ال عليك سيد بوتييه ، نحن ال نوجه أصابع االتهام نحوك ، كل ما يف األمر أننا 
نبحث عن مكان سجني موجود وهو غري موجود  ..

- لقد انتقلت إىل هنا منذ سنة فحسب ، عملت عىل تحسني مستوى أمن 
السجن و وضع إقامة املساجني وكيفية الرتفيه عنهم وطعامهم وعملهم 

وتعليمهم كذلك ، كان هذا هديف منذ أن استلمت سلطة هذا السجن ، لقد 
كان يف حالة فوىض مبعنى الكلمة ولك أن تسأل العاملني والسجناء إن أردت
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 التحقق من صحة كالمي .. أرجو املعذرة سأستأذنكام للمغادرة فغدا يوم 
طويل ينتظرين  ! 

هّز دامبيري برأسه بينام يلعن لورون األحمق يف رسه عىل ترسعه و إفصاحه 
الحاميس عن أفكاره الخرقاء  .

دخل  ) لويس سوار ( منقطع األنفاس  :
- أيها سادة عليكم رؤية هذا ، أرسعوا رجاء  ! 

تناول دامبيري معطفه وشده عىل عنقه وراح الجميع يسري وراء لويس بخطى 
رسيعة ، صعدوا إىل الطابق العلوي حيث لفحهم الصقيع إىل قرارة عظامهم 

، رشع الحارس يف فتح البوابة الرئيسية التي تؤدي إىل الفرع C12  كانت 
قضبانها مغطاة بطبقة البأس بهام من الصقيع األبيض الالمع املدبب  ، تبادلوا 

جميعهم النظرات املستغربة وقد انكمشت مالمحهم من الربد وسالت دموعهم 
واالها املخاط من أنوفهم التي مل يعودوا يشعرون بها ، تقدموا ناحية باب  
الزنزانة التي أشار  إليها لويس حاول فتحه لكنه مل يستطع كأن جبال عظيام 

يقبع وراءه  ...
- هدوء ..هدوء ؟ ..كيف ذلك ؟ أين املساجني لويس ؟ إن كانوا بالداخل غالبا 
ما قد تكون قلوبهم قد تجمدت ، علينا فتح الباب مهام كلف األمر ... أحض 

املساعدة هيا ..برسعة  ! 
محاوالت فاشلة قام بها دامبيري ومن معه  لفتح البوابة دون جدوى ، كلام 

دفعوا الباب أكرث شعروا بأن أجسادهم ستتحطم وتتفتت من شدة الربد 
واألبخرة من أفواههم تشكل سحابات رسعان ما يلتهمها الهواء البارد  ... 

- هل الجميع عىل ما يرام ؟ أتسمعونني ؟ تحملوا قليال ستصل املساعدة  ! 
مل يجب أحدا عىل دامبيري سوى صدى صوته يف املكان ، وصل لويس ومعه ألتوا
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 ودوشان و الكاتوش ميشون بخطى آلية من شدة الربد  فقال لهم آمرا  : 
- حاولوا فتح الباب أظن أنهم ليسوا بخري ، ونحن سنتفقد بقية الزنازين  ..

توجه الثالثة كل منهم إىل اتجاه مختلف ملحاولة اإلرساع باملساعدة قبل أن 
يلقى الجميع حتفهم ، كلام فتح دامبيري زنزانة وجد سجنائها يغطون يف نوم 

هادئ دافئ، يرصخ بهم فيستيقظون ويؤكدون له أنهم بخري ، وهكذا دواليك 
زنزانة وراء أخرى والجميع بخري متاما ما حدث مع لورون و بوتييه  إال أن فرغوا 
من تفقد جميع الزنازين ، عادوا إىل الزنزانة املتجمدة وهم يف حرية من أمرهم، 

جميع الزنازين دافئة إال هذه التي تبدو ككتلة من الصقيع دام تشكلها فصل 
شتاء بطوله ، فقال بوتييه  : 

- هذه الزنزانة كقالب ثلج ، من الصعب أن نخرتقها وعىل األغلب سنتجمد إن 
مل نبتعد من هنا  . 

- علينا إذابتها إذا  ! 
َل الربد عبقريتك لورون ، إنني لفخور بك  »  التفت نحوه دامبيري وقال : ›لقد فَّعْ

فقال الكاتوش بينام يتجه إىل الخارج  : 
- سأحض قارورة الغاز ونضم فيها نارا لعل الصقيع الذي يتشبث بهذا الباب 

كصديقة مهووسة يلوذ منه ذائبا  . 
راح لورون ينفش ريش غروره ويردد » إنها فكريت .. النار » ويبتسم بينام 

يحدجه دامبيري بنظرات حارقة لرمبا لو كان وجهها نحو الباب لصهرته وانتهت 
املعاناة  . 

ثوان قليلة استكان فيها الجميع فعم هدوء ثقيل باملكان ، هناك أنفاس حارة 
تختلط بالهواء كأمواج غاضبة  تصفع  صخور الشاطئ الجبيّل كانوا يشعرون بها 
فنمت قشعريرة بأجسادهم كأن هناك من يرتطم بهم فيحدث تيارا باردا يليه 
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آخر ساخن ، قال لورون وهو يحتضن نفسه بذراعيه :
-  أشعر كأن هناك من يخرتقني ، أتظنونه هواء بارد فحسب ..بدأ الشك 

يراودين  ... 
- اه لورون ، دع عقلك يسرتيح قليال ، فال يزال متعبا من فكرة النار الجهنمية 

التي ستجعل هذا الباب اللعني ينفتح  . 
- اوه ، معك حق سيدي  .

عاد الكاتوش نحوهم يجر قارورة الغاز وقد وصل بفمها أنبوب نحايس مستقيم  
فتحها عىل آخرها و أوقد بطرف األنبوب نارا ووجهها نحو الباب فتبعرثت 

بغضب وكادت تحرقهم جميعا لو مل ينبطحوا أرضا ورسعة الكاتوش يف إقفالها . 

بدأ يتسلل ضوء النهار وصوت املطر ينقر السقف بغضب وفجأة انفتح الباب 
بقوة واصطدم بالجدار مخلفا صوتا مهوال  .. 

كان يفكر دامبيري كم هي ليلة بائسة قبل أن يدخل ويشاهد املنظر الذي 
جعلهم يجفلون لدقائق وهم يتسمرون مكانهم كأن عىل رؤوسهم الطري .



21

3

  متاثيل الجليد

يف قريتنا الصغرية لطاملا كان يصحبني جدي يف أيام كمثل هذه إىل الغابة من 
أجل اصطياد األرانب الربيّة وإذا أمسكنا ما يكفينا نقصد النهر ننظفها وندسها 

يف كيس نغلقه بإحكام و نلم حاجتنا من الحطب الذي يدفئنا ليلة أو بعضا 
آخرون من برد الشتاء القارس ، أتذكر أنني أحب هذه املغامرة ، وحني أقول 

أنني أتذكر لك أن تتصور أنني كنت بوقتها ال أزال طفال ساذجا يحب االكتشاف 
، وكام قلت -أنني أتذكر-  أخذين الحامس إىل منطقة ذات أشجار كثيفة ذات 

أوراق عريضة تعشش عليها الطيور التي كلام مررت مبحاذاتها أصدرت زقزقات 
غاضبة كأنها تلعن هذا األرعن الذي يحدث جلبة تزعج هدوئها ،وألكن رصيحا 

مل تكن وحدها التي تصدر صوتا غاضبا فكان صوت زمجرة جدي الذي يبدو أنه 
ضيعني أو باألحرى أنا من ضيعته حني ينجرف يب الفضول ألتوغل بعض اليشء 

داخل هذه الكثافة النباتية الرطبة التي أبدو وكأنني تهت يف جوفها  .. 
 الهلع يبقيك فطنا ، خرخشة صغرية وستقفز كقط مذعور ، ميكنك مصارعة 

دب جائع استيقظ من أجل وجبة دسمة والتي لن تكون أفضل من طفل نزق 
قاده الفضول إىل مخالبه  والتغلب عليه ، إنه الهلع الذي يجعل كمية جيّدة 

من األدرينالني  ترتاقص بداخلك كشحنة كهربائية ملسة واحدة وتقيض عىل أي 
كائن كان .. هراء طبعا ! لقد كنت هلعا فحسب لو قفز أمامي ذاك األرنب 
الربي سيغمى عيّل فورا من الفزع هذا إن نجوت من جلطة قاضيّة ، اليشء 
الوحيد الذي كان ميدين ببعض القوة صوت جدي الذي يرتدد صداه بجميع 
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األنحاء حتى أنني مل أستطع متييز اتجاهه الحقيقّي واصلت البكاء كام واصلت 
السرّي وجدي إما مطمئنا أو شامتا يل وفجأة  هناك يشء ، يشء ضخم يتحرك 
بكسل عىل األوراق البنية التي تغطي أرضية الغابة ، يشء المع بنّي مربقش 

تنعكس عليه قطرات املطر الخفيفة  ...
- اللعنة إنها أفعى ضخمة  ! 

سمعت صوت جدي وهو يعرفني بهذا اليشء الذي بدا يل لطيفا بوصول صوته 
إىل روحي الهلوعة التي ترسب إليها السكون بتواجده فقال بصوت هادئ كأنه 

يلحن اغنيّة  : 
- جونيور أغمض عينيك يا صغريي  ! 

رفع يده وهو يحاول تهدئتي ، ابقى ساكنا تنفس ببطيء ، عليك أن تكون ساكنا 
كالشجرة  ..

 - جدي ماذا يحدث ؟
- ال يشء يا صغريي ، إنها مغامرة جديدة لنا ، ألست محبا للمغامرات ؟ حسنا 
، سنفعل ذلك معا ! أهزوجة الظالل أ-تتذكرها ؟ فلرنددها معا ونحن نعود إىل 

الوراء ببطء ..بطئ يكاد يكون سكون ، الطف األوراق الجافة تحت قدمك حتى 
ال تصدر صوتا يزعج هذا اليشء  .

كنت أعلم أننا يف وضع حرج ال نحسد عليه ، ما كان يبقيني ثابتا هو جهيل و 
ما كان يجعل جدي فطنا هلعه ، كل منا كان له درع يحميه من أنياب الخطر 

، كنت أقاوم فتح عيناّي كلام شعرت بارتعاش يف صوت جدي غري أننا كنا نبتعد 
ببطء وثبات ونحن ننشد أنشودتنا املفضلة  ...
»عند التالل تتدىل خيوط الشمس  ذهبيٌة   ..

تدور بخفة فتستطيل الظالل .. 
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بقرب الظالم  ..
مأدبة شهيّة وطفل  يحمل سالل  ..

وبقلب السالل فاكهة ومخبوزات طريّة  ..
عند التالل متكئ جدي حيث اكتشف رس الجاذبيّة  .. 

وبجانبه معلقة أرجوحة يقف عليها حفيده البكر وصديقته الصبيّة ..
ترتفع الشمس وتنحني الظالل تلقي عىل رحيلها التحيّة ..«

بجهيل وهلع جدي وأغنيّة شعبيّة استطعنا النجاة من ذاك الخطر املحدق 
وأتذكر أيضا أن بعد تلك الحادثة عاقبني جدي لشهر كامل بقراره الجاحف- 

كان يبدو يل كذلك وقتها- الذي ينص عىل عدم مرافقتي له أثناء الصيّد ، لكني 
تعلمت وقتها -وقد أخربتني أمي ما كان ليصيبني لو انقض عيل ذاك الكائن 
املسمى باألفعى العمالقة-  وكرهتها بعد ذلك و إن صح القول أنها أصبحت 

أسوء كوابييس يف فرتة طفولتي كلها- أن الجهل يكسب شجاعة فوالذية للتعامل 
مع أي يشء . 

ها أنا اآلن أقف وبرفقتي بوتييه و لورون الذي تربز عيناه من محجريهام وبقيّة 
الرجال خلفنا يطبق عليهم الصمت ، ال أنكر أن قلبي كان ليثب من مكانه 

لوهلة رسعان ما نظمت أنفايس فعاد يستقر شيئا فشيئا ، رصخت بأعىل صويت  : 
- هل الجميع بخري ؟ ماذا يحدث هنا بحق الجحيم ؟  

 استيقظ املساجني من نومهم فزعني فتطايرت األغطية تصافح السقف الرطب 
وهبوا واقفني يطالعون بعضهم البعض بريبة  ..

- فلينطق أحدكم ويخربنا إن كنتم بخري.... اللعنة  ! 
 قالها بوتييه بغضب  بينام اقرتبت و لورون باتجاه التامثيل الثالثة التي شكلها 
الجليد ، كانت شفافة كامء النهر الصايف ،المعة كاألملاس  تشكل مالمح ألجساد
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 ثالثة أشخاص جالسني منكمشني عىل بعضهم البعض ونظرة الهلع التي متثلها 
أعينهم وأفواههم املفتوحة عىل آخرها ،رصخ أحد املساجني فقفزنا رعبا مرتا إىل 

الخلف وهو يردد » لقد اختفوا ..اختفوا  ! » 
- من ؟  

- فرنسوا وجيف و براد  ! 
- ما هذا الهراء ؟ ماذا يعني هذا ؟ وقبل كل يشء الزنزانة كانت متجمدة عىل 

بكرة أبيها كيف مل تتجمدوا بداخلها ؟ كيف تنامون باستسالم بالرغم من الجلبة 
التي أحدثناها خارجا ؟  

راح الخمسة مساجني الذي جلسوا بإرهاق عىل أرستهم والذهول يكسوا 
مالمحهم يصنعون إشارة الصليب يف الهواء ويتمتمون بصلوات يف رسهم ،نفذ 

صرب بوتييه وهو يأمر الكاتوش  :
- أحضهم إىل مكتبي حاال !  وهذا اليشء احمله خارجا واكرسه ! 

- لن تكرسوا يشء ، دع التامثيل يف مكانها  ال أريد ألحد أن يلمسها ! ...لن 
تحركوها من مكانها أفهمتم ! 

رحت أكرر كالمي وأنا أؤكد عليهم بضورة عدم ملس التامثيل حتى نتأكد من 
أمرها بينام األخرق لورون همس يف أذين » سيدي أظن أن هناك من ميارس 

السحر يف هذا املكان ..رمبا أحد املساجني ؟  
- جيد لورون ..جيد  ! 

توجه الجميع إىل القاعة الكبرية وبقي دوشان وبعض رجاله يحرسون التامثيل  ..
بوتييه يحوم حول نفسه ويفرك يديه بغضب قد أفصحت عنه وجنتاه وانعقاد 

حاجبيه : 
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- حسنا يا سادة ، فلتخربوين ما كان يحدث داخل هذه الزنزانة اللعينة يف هذه 
الليلة املشؤومة  ! 

مل يجبه أحد كأنهم مل يفهموا سؤاله ، فقال دامبيري محاوال صياغة السؤال 
بطريقة أخرى  

-هل  شعرتم بالربد ...وأنتم نيام ؟  
نفى خمستهم ذلك بل وأكدوا له أن الجو كان دافئ جدا لدرجة جعلتهم 

يشعرون برغبة يف نوم عميق فاستسلموا ألرستهم ووسائدهم ببساطة  ..
- مل تشعروا بيشء أعتقد ..أليس كذلك ؟  

وكان ذلك ، كانوا يغطون يف نوم كاملوت مل يسمعوا صوتا أو يلتمسوا  بردا  . 
- و التامثيل ؟  

- إنهم هم ! فرنسوا و جيف و براد  .
- كيف ذلك ؟  

- التامثيل شفافة و واضحة ال يوجد يشء بداخلها ، ال ميكن أن يكونوا بداخلها ، 
إنها مصقولة كالزجاج  

قال دامبيري يحاول تهدئة انفعال بوتييه  :
- لرنتح قليال كانت ليلة عصيبة.. الكاتوش ! حّول السجناء عىل فرع آخر من 

فضلك ...ال تغب التامثيل عن أعينكم ! إن اختفت سأحملكم مسؤولية ذلك.... 
حسنا، سأغادر اآلن وأعود عرصا  طاب صباحكم يا سادة  ! 

واستدار نحو لورون واردف  : 
- هل ستبقى ؟  

- ال سيدي، سأرافقك  .
- هيا بنا إذن ! 
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توجه كل من دامبيري و لورون إىل الخارج حيث كان لورون يرثثر بأفكار ال قيمة 
لها كخوفه واندهاشه وروعة التامثيل ومن بني كالمه الكثري انتبه دامبيري إىل 

آخر كلمة قالها مبيعة كأنه يغازل إحداهن  » جميل ! »   فالحت عيناه اآلنسة 
ألربت تتقدم باتجاه املبنى الداخيل حيث املطعم فكان ليقول يشء يوقف به 

سخافة لورون لكن األخري تعرث و وقع فالتوى معصمه مام جعله يتأوه  
- أحسنت لورون ! لو كنت تنظر إىل طريقك ملا حدث لك ذلك أيها األخرق  . 

ساعده عىل النهوض بينام لورون يتذمر كاألطفال فاقرتبت منهام اآلنسة ألربت  
- سيدي ، أنت بخري ؟  

-  ال ، ال ! معصمي يؤملني  .
أكاد اجزم أنها غالبت اإلفصاح عن ضحكتها الساخرة وبرسعة خاطفة سحبت 

يده بشكل نصف دائري جعلته يقفز من األمل ثم تركته وقالت  :
- اآلن أنت بخري ، لقد عاد مكانه ،ضع عليه بعض قطع الثلج وستصبح بحال 

أفضل بعد ساعات ..

- مخبولة ، كنت ستكرسين يدي ، وما أدراك أنِت إن كان سيتحسن أم أن 
حالته ستسوء أكرث ؟  

- أنا طالبة طب يف سنتها األخرية سيدي ، تأكد أنني أجيد ما فعلت منذ 
لحظات  . 

- أمم  ! 
قال دامبيري وقد نفذ صربه من صبيانيّة لورون  :

- خذ مفتاح السيارة وشغل املحرك ليسخن قليال قبل أن نتحرك بينام أحدث 
اآلنسة ألربت  !

- فانيسا سيدي ، ميكنك منادايت بفانيسا ! 
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- اسم جميل ، وصاحبته أجمل .. قالها لورون وهو يسري باتجاه السيارة  .
- هذه املرة لو تعرثت سيقع صفا كامال من أسنانك لورون ، ركز عىل طريقك يا 

أخرق  ! 
أفرجت فانيسا عن ضحكتها الرقيقة وهي تدير وجهها ،لوهلة ما راح يراود 

دامبيري كم هي جميلة حقا رسعان ما نفض هذه الفكرة .
- احم ..أنسة ألربت ..أقصد فانيسا ، هل ما ذكرته صحيح ، أي أنك طالبة طب 

يف سنتها األخرية  ؟  
- نعم سيدي  ! 

-  آه جميل ، لكن ماذا تفعل طالبة طب يف مطبخ سجن كهذا ؟ ..اعذري 
فضويل رجاء  ! 

-  املال سيدي ، أنا بحاجة إىل املال من أجل دراستي  . 
- حسنا ! يحدث الكثري هنا مل أعد أستغرب ليشء بعد حادثة البارحة  . 

- حادثة البارحة ؟! هل اختفى املزيد من السجناء ؟  
-  ثالثة  وألكون دقيقا رمبا تحولوا إىل متاثيل جليد  . 

- جليد !... يا إلهي  ! 
- عذرا أهناك خطب ما ؟ تبدين مشوشة  .

- ها ،  سيدي لقد خرجت صباحا أبكر بقليل من العادة، شعرت برغبة يف السري 
قليال ، كام تعلم كروت عىل ضفاف بحرية كبرية وهي  مصب النهر الذي يشق 
الغابة ، كانت متجمدة تكسوها طبقة جليدية سميكة حتى أنني وقفت عىل 

طرفها وشعرت بصالبة أرضيتها ، إنني مل أر شيئا كهذا يف حيايت من قبل  .
- لقد كانت ليلة باردة ، رمبا لهذا السبب تَكّون الصقيع عىل سطحها  . 

- رمبا !
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 مل تكن فانيسا  مقتنعة بفرضيته كام مل ترد مناقشته يف األمر مطوال لذا ألقت 
التحية وهمت مغادرة ليستوقفها  

- أين جدتك ؟  
- إنها مريضة أصيبت بحمى طوال الليل ، لكنها نامت بسالم فجرا  . 
- فانيسا ! أريد أن أذهب إىل البحرية التي ذكرتها ، هل ترافقينني ؟  

- اآلن ؟  
- بعد إذنك  ! 

- ال أستطيع سيدي ، عيّل أن أحِض الطعام أوال ، ميكننا الذهاب عرصا إن كنت 
 متفرغا ؟

- حسنا ، سنلتقي عرصا إذن ! طاب يومك آنستي  . 
وعادت أهزوجة الظالل تصدح بعقله تابعها بهمهمة من حنجرته وهو يتجه 

نحو سيارته حيث كان ينتظره لورون الذي اليزال ميسك يده ويطالعها بشفقة 
، استقل السيارة وعاد نحو املدينة التي أغرق املطر طرقاتها فأصبحت  كإناء به 

ماء يغيل  .
- سيدي ، أتظنه سحر ؟  

 - مل تظن أنني أظن ذلك ؟
- لقد قلت جيد لورون ، ظننتك تفكر مثيل  . 

- أنت فريد من نوعك يا رجل ال أحد يفكر مثلك  .
-أشكرك سيدي ! أظنه سحر ،إنه التفسري املنطقي الوحيد ملا حدث البارحة  . 

- ال أؤمن بالخرافات لورون  . 
- غالبا ما تكون حقيقة سيدي ، أ-مل تسمع من قبل عن األرواح والقرائن 

واالستنساخ ؟ رمبا هذا ما حدث .
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»يا للهول ، لَِمن املصيبة أن يعمل عقال أخرق بذكاء » ردد دامبيري هذا بينه 
وبني نفسه ثم قال بعبارة رصيحة  :

- وأي ماّم ذكرت  حدث مع متاثيل الجليد ؟  
بدا عىل لورون التفكري فتنفس دامبيري براحة وقد اطمنئ أن هذا السؤال 

سيشغله لبعض الوقت فريتاح من ثرثرته وشكوكه يف آن واحد  . 
ساد الصمت عليهام لبقية الطريق إال من صوت الراديو الذي كان يبث األخبار 

تارة واألغاين تارة أخرى إال أن أتت فقرة النرشة الجوية التي راح املذيع فيها 
يحذر من عاصفة ثلجيّة خالل اليومني القادمنّي   . 

- عظيم ! سنعلق باملدينة إن مل نصل برسعة إىل السجن   . 
- سنعلق بكلتا الحالتنّي ، أن نعلق بالسجن أمر مخيف أكرث سيدّي  ! 

- كن فطنا وجريئا أكرث لنتمكن من حل األمر برسعة وتعود إىل مدينتك وبيتك 
الدافئ لورون !سأعرج عىل البيت وأجلب بعض املالبس وألقاك بعد ساعة من 

اآلن ، الجو يزداد سوءا علينا العودة قبل بداية العاصفة  . 
- حسنا سيدي  ! 

ترك دامبيري رشيكه وسط املدينة و اتجه نحو بيته ، أخذ حامما دافئا و وجمع 
بعض املالبس يف حقيبة ظهره وارتدى معطفه السميك الكاشمري األسود وكفوفه 
الجلدية ووشاحه الذي حاكته من أجله جدته الطيّبة منذ أن كان مراهقا الذي 

يعتربه متيمة حظه ، ثم ابتسم وهو يشدد عليه حول عنقه حني تذكر قوله 
» أنا ال أؤمن بالخرافات »  اه فيكتور ، الجميع يؤمن بالخرافات إنها الجانب 

املنطقي لتفسري ماال يستطيع العقل إيجاد حل له  .
حدث نفسه بذلك وصورة متاثيل الجليد التزال عالقة بذهنه ، وعادت الخرافة 
تستويل عىل ذاكرته ، حيث كان مجددا يف قريته الصغرية بجانب الغابة، أشجار 

ألبسها الربيع حلة مزهر فإذا أىت الخريف خلع عنها رداءها وجعلها غصونا 
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عارية منتصبة كأنها ترفع يديها من أجل صالة ما، أما جذعها كأنه ارتسم عليه 
عيننّي حزينتنّي ، فكان يسأل جده ملا هنالك أشجار  تحافظ عىل حلتها الخضاء 

بينام هذه تبدو حزينة بجذوعها العارية ؟ فكان جده يقص عليه خرافة لعنة 
الطيور ، األشجار  الخضاء منها التي كانت لها أوراق خضاء فحسب الزهر فيها 

فإذا قصدتها الطيور لتعشعش عليها آوتها برتحاب ، أما تلك الزاهية املغرورة 
بجامل أوراقها إذا ما حطت الطيور عىل أغصانها اهتزت نافرة وطاردة لهم 
، فأصابتهم لعنة الطيور التي كانت أن يفقدوا أوراقهم املزهرة إذا ما حلت 

الربودة ، فكام حرمتهم الدفء ُحرمت منه كذلك  . 
آه للخرافات !  الخرافة الحقيقية أن تنحدر حواسك لتصديق يشء غري مادّي ال 
تستطيع رؤيته لكنك تشعر بتواجده فيجادلك العقل مبنطقيّة تعجز عن إيجاد 

أدلة ترضيك لتكذيب الحواس  . 
التامثيل موجودة وهذا ما تتفق عليه الحواس والعقل معا ، الفرضية التي 

تفصل كل منهام بشك مختلف هي : كيف يتحول اإلنسان من لحم ودم إىل 
متثال جليد مصقول المع ؟ إن كان البد وأن  جسد تحول  أين انتقلت الروح إذا  

؟  
الخرافات مبنية عىل تحوالت  الروح ، إنها معضلة يا رجل األلغاز الغامضة ، 

 كيف ستحل ذلك فيكتور؟ 
كان دامبيري يحدث نفسه بذلك وهو يف طريقه إىل مركز الرشطة مجددا فتذكر 

ف سيارته أو باألحرى جوعه مجددا ذكره بذلك... اتجه نحو  النادلة وهو يَصِّ
املطعم فتذكرته النادلة، قصدته وهي تبتسم  

- مرحبا بك مجددا أيها السيد الطيب  
-آنستي -نزع قبعته يرد تحيتها-  !  نعم مجددا ، مذاق اليخنة اللذيذة اليزال 
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عىل لساين ، أريد شيئا لذيذا ودافئ مثلها ..من فضلك  ! 
غابت قليال ثم عادت تحمل صينية عليها بعض األطباق ، رصت األطباق عىل 

الطاولة وهي تقول  
- شوربة الشعري  باألرانب .. يخنة األريض شويك .. وخبز أسمر شهي  .

- كل هذا ؟  
- سريوقك سيدي وستطلب املزيد أيضا  . 

- الرائحة زكيّة لن أستبعد ذلك  .
- استمتع بوجبتك سيدي  . 

التهم دامبيري وجبته اللذيذة بنهم وهو يستمتع مبذاقها إىل آخر لقمة وما إن 
فرغ من طعامه حتى ناداها طالبا قدحا من القهوة الساخنة املمزوجة بالكاكاو 

األسود املر ذو الرائحة الطيبة  . 
مللمت الصحون وعادت برسعة تحمل قدح القهوة الكبري فأمسكه بكلتا يديه 

كالعادة  وراح ميتدح املذاق اللذيذ للطعام وأكد لها أنه سيصبح من الرواد 
الدامئني لهذا املطعم  فبدا الرسور عىل محيّاها  وهي تطري عىل شخصه 

الكريم  ..
-أ-هكذا هي شتاءات كورسيكا ... عنيفة عادة ؟  

-أحيانا سيدي ، لكن هذه السنة نشهد شتاء  قارص بحق ، مل أشهد مثيال له 
منذ عدة سنوات  .

- أوه ! ال بأس ، إال إذا مل ميكنا من قضاء الكريسامس ورأس السنة براحة  . 
- أتعلم سيدي الطيب ، أنا ال أحب الكريسامس ورأس السنة ،أتخّوف منهام 

دامئا ، تحدث فيهام أشياء مخيفة  . 
- مخيفة ؟! 



32

- أجل سيدي ، إن النساء تختفي و  .. 
- يا آنسة من فضلك  ! 

استدارت نحو الزبون الذي طلبها ثم أردفت  :
- مرحبا بك سيدي مجددا ، أرجوا معذرتك فلدي عمل كام ترى ، طاب مساءك 

! 
-مهال لحظة ، كيف ؟ ... يختفون ! 

هزت كتفيها داللة عىل أنها مشغولة ومضطرة لقطع حديثهام الشيّق ، فوضع 
بضعة نقود عىل الطاولة وأخذ معه قدح القهوة الساخن الذي مل يستطع 

التفريط به  وهو يفكر بكالمها لكنه عزم أن يعود إليها ليستفرس منها الحقا إن 
مل تحبسه العاصفة اآلتية بسجن مونتي سينتو  . 

دخل إىل قسم الرشطة حيث كان ينتظره لورون وتوجها سويا نحو غرفة املفتش 
العام الذي استقبلهام وهو يؤكد لهام ضيق وقته  . 

- أيها السيدان ، كيف أخدمكام ؟  
- هذه القضية ليست مجرد اختفاء مساجني فحسب ، هناك املزيد سيدي ، 

أريد أن أعرف أسطورة سجن كورسيكا هذه  . 
- نحن رجال رشطة دامبيري ال نؤمن باألساطري ، األدلة .. األدلة هي كل ما يهمنا 

، ال تنىس ذلك  ! 
- لدي أدلة سيدي  . 

- جميل ، أدرجها ضمن تقريرك يا رجل األلغاز  وسندين املتآمرين  . 
- ال أستطيع سيدي  !

 - عفوا ؟
- ثالثة متاثيل من الجليد لثالثة مساجني اختفوا ليلة البارحة . 
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- متاثيل جليد ! ومساجني مختفون ! يف حضتكام أيها املحققان ؟ ! 
- األمر أكرث تعقيدا من أن يتم رشحه ، لذا أريد تفاصيال عن السجن وما يحدث 

يف كورسيكا  . 
- لهذا أنت محقق سيد دامبيري ، جد ما تحتاجه كيفام شئت، لك كل 

الصالحيات  . 
استقام املفتش وصافحهام وهو يعتذر منهام لضورة مغادرته إىل باريس قبل 

أن تبدأ العاصفة .
غادرا املركز واستقال السيارة مجددا نحو مونتي سينتو فقال لورون  : 

- أظنك أصبحت تؤمن بالخرافات سيدي  .
وفر ظنك ليشء أهم يا لورون ، سأوكلك مبهمة ما وأرجو منك أن ال تأتيني 

 بالظنون أريدا يقينا ، أهذا واضح ؟
- بالطبع سيدي ،أنا يف خدمتك  !

- حني نصل إىل مونتي سينتو ستأخذ معك ألتوا و دوشان وتتوجهان إىل باتسيا ، 
علينا أن نتبع الخرافة لنجد الحقائق ، اسأل السكان و القساوسة عام يدور هنا 

، أريد تفاصيال بسيطة، تافهة ومهمة  ! 
- والعاصفة سيدي  ! 

- ستذهبون حال ما نصل وتعودون مساء مهام كلف األمر ، أنا سأتجه إىل 
كورت ألحصل عىل املزيد من املعلومات هناك  . 

- وإن كان األمر كله سحر سيدي ، لن يصدقنا أحد ولن يقبل املفتش العام 
تقريرا يظم خرافات بدون أدلة  . 

- ليكن ! األدلة ال تكون حسيّة دامئا لورون هناك ما يقنع العقل وال تصدقه 
الحواس والعكس ، ما يهم أن نجد دليال رصيحا حتى لو مل يصدقنا أحد  . 

- حسنا سيدي يبدو أن ليلتنا هذه طويلة أيضا ! 
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 الح السجن أمام نظريهام حتى استقرا بداخله ، استدعى دامبيري ألتوا ودوشان 
وأمرهام مبرافقة لورون إىل باتسيا لتنفيذ ما طلبه ، وبعد أن رحلوا أرسل يف أمر 

فانيسا التي أنهت عملها وحضت بني يديه  . 
- سيدي ، هل ميكنني رؤية متاثيل الجليد من فضلك ؟  

- أمم ..حسنا وملَ ال ! تعايل فأنا أريد أيضا أن ألقي نظرة عليهم ،لقد وضعت 
الكاتوش حارسا لهم . توجها نحو الزنزانة املتجمدة كام شاع عنها صباح اليوم 

بني السجناء  وأثناء سريهام استغل الفرصة ليسألها عن رس املالبس الفضفاضة 
هذه التي ترتديها نسوة كورسيكا  .. 

- إن مل يكن سؤايل فظا ، ملَ هذا النوع من املالبس ؟ ..أقصد إنها واسعة و 
بألوان ترابية عند الجميع نظرت فانيسا إىل تنورتها الواسعة وقميصها وهي 

تبتسم ... 
- هكذا هي سيدي  . 
- ماذا يعني ذلك ؟  

-أمم ...  هناك خرافة وراء ذلك ، أقصد »قلب الطريق «
-قلب الطريق  !!

- نعم ، إنها كروت  ، قدميا كانت مدينة أسفل مونتي سينتو تدعى قلب 
الطريق    Coeur de route ، كانت فيها أجمل النساء  وعرف عنهن أنهن 

ملك  لحاكم كورسيكا ،آنذاك اتخذها مدينة لنسائه اللوايت ال ينجنب  .. 
- الحاكم الذي ال وريث له ! سمعت قليال عن هذه األسطورة  .. 

- فعال سيدي ، لقد كانت أسطورة  ،ما حدث يف هذه املدينة الحقا أن إحدى 
نساء الحاكم املنفيات فيها أحبت أحد تجار جبل مونتي سينتو  ...

- علم الحاكم بذلك وأعدم التاجر وأحرق املدينة عىل بكرة أبيها ...
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- ما ال تعلمه سيدي أن الفتاة هي من أحرقت املدينة يوم الحداد  ! 
- إذن  !! 

- إنها مالبس الحداد سيدي  ! 
- أجل ! إنها مالبس الحداد ، كيف فاتني هذا  ! 

- وأصبحت املدينة بعد ذلك تلقب ب كورت بدال من« كوغ دو غوت « .
انغمس دامبيري يف تفكري عميق بينام تقدمته فانيسا إىل الزنزانة .. كانت فانيسا 

مذهولة متاما مام تراه أمامها  .. 
- أيعقل أن يشكل الصقيع تحفة كهذه ؟  

- فرونسوا ، جيف وبراد ؟ .... ال أظن ذلك !الغريب أن الزنزانة كانت دافئة 
نوعا ما ، كنا نقف خارجا وكدنا منوت متجمدين وهنا بقية السجناء كانوا 

يغطون يف نوم هنّي  . 
- ماذا ؟ كنت أظن الثالثة فقط كانوا بداخلها  !

كان الباب مواربا فاقرتب منه دامبيري وأفرجه قليال ليجد خلفه جملة محفورة 
عىل جداره بحروف جليديّة » غادر مدينتا » ونفسها منقوشة عىل ظهر الباب . 

اقرتبت منه فانيسا وهو ينادي عىل الكاتوش الذي لباه مرسعا  :
- أرأيت هذا من قبل ؟  

- ال سيدي مل أنتبه له مسبقا .

- هل سمحتم للسجناء برؤية التامثيل بغيايب ؟  
- بالطبع ال سيدي كنت أقف مع الحراس منذ أن تركتني صباحا  .

فأكدت فانيسا كالمه » حتى أنهم مل ينزلوا من أجل الغداء لقد أحضنا لهم 
طعامهم إىل هنا  .«

- حسنا ، كونوا حذرين رجاء ، سأذهب إىل كروت وأعود بعد ساعتني ، ورجاء 
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آخر ،التدع لورون يقرتب كثريا من التامثيل يف غيايب  . 
ابتسم الكاتوش وهو يؤكد له أنه سينفذ تعليامته بحذافريها  . 

كان يسري إىل الخارج برفقة فانيسا حيث استوقفه صوت السجني وراء قضبان 
زنزانته  

- غادر مدينتهم سيدي ، الرش يحيطها من كل جانب ، إنهم غاضبون وكثريون 
جدا ، جميعهم يستحقون ما حدث لهم  . 
استدار نحوه دامبيري يحدق فيه للحظات  :

- أشعر ... قطع جملته وهو يستدير نحو الكاتوش آمرا إياه :أفرج عن هذا 
السجني وضعه يف غرفتي وأقم عليه حارسا إىل أن أعود  ! 

اقرتب الكاتوش بينام عاد بنظره إىل السجني وقال  :
- سأعود بعد ساعتني لترشح يل قصدك  ! 

- خذين معك سيدي مل يعد هناك الكثري من الوقت ! 

****                                          

توجه دامبيري  رفقة فانيسا إىل البحرّية بجانب قريتها حيث تفاجآ مبا آلت إليه  . 
- سيدي أقسم لك أنها كانت متجمدة متاما بطبقة جليدية سميكة ميكن املرور 

عليها بشاحنة ولن يحدث لها يشء  . 
- دعينا من أمر الجليد ، األسامك ميته هذا يعني أنها مل تتحمل درجة حرارة 

املاء املنخفضة جدا وهذا يعني أن البحرية حني عادت لحالتها الفيزيائية 
الطبيعة طرحت األسامك امليتة عىل سطحها  . 

- هذا طبيعي سيدي  ! 
_ال ليس كذلك ! متاثيل الجليد تشكلوا من درجات حرارة منخفضة عالية ميكن 
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أن تكون مئة تحت الصفر وهذا يعني أنهم أموات بالداخل  .
- صحيح سيدي  ! 

- لكنهم ليسوا بالداخل ، أين هم إذا ؟  
- القضية تزداد تعقيدا سيدي  .

ساد صمت للحظات راح دامبيري يفكر فيها ببعض الفرضيات حتى قاطعه 
صوت فانيسا الخجل وهي تقول  : 

- سيدي هناك أمر صغري كان عيّل أن أدونه يف الورقة  . 
- ما هو ؟  

- منذ مثانية أعوام حيث بدأت العمل مع جديت هناك كنا حني نأيت صباحا نجدا 
بعض الطعام مفقودا، ليس الطعام فحسب حتى الخضوات واللحوم والبقالة و 

األواين تختفي . 

- أي هناك لص يف مطبخكام  ! 
- ظننت ذلك وقد أخربنا آمر السجن القديم لكنه مل يحقق يف األمر ،فكنا 

نشرتي النواقص وندرجها يف فاتورة املشرتيات بأسامء أشياء أخرى ألن املدير 
بكل األحوال ال يبايل ، كنت أظنه لص لكنني أشعر بيشء غريب ، طاقة غريبة 

متيل لها نار املوقد ، كأنفاس تحرك خصالت شعري  .
- الخرافة أليس كذلك ؟  

- من قال أن الخرافات أكذوبة سيدي؟ هي فقط حقائق رصيحة مبارشة هذا 
فقط ما يجعلها  غري قابلة للتصديق  . 

- ألربت ! يبدو كاسم لعائلة نبيلة .



38

ابتسمت فانيسا قبل أن تتلون وجنتاها بحزن وقالت  :
- كان كذلك ، لقد كان أيب بحار مشهور مبنطقة بورتو بيانا  وكان لنا منزل 

جميل وواسع أيضا كنا عائلة دافئة وجميلة هذا ما أذكره ، توفيت والديت إثر 
إصابتها بعدوى باكتريية وهي حامل فانتقلت جديت إىل منزلنا  ومل متر عىل وفاة 

والديت سوى ذكرى سنوية واحدة حتى لحق بها والدي حيث  غرقت سفينته 
بالبحر إثر عاصفة قوية ، فانتقلت مع جديت إىل كورت بعد أن حجزت رشكة 

السفن عىل بيتنا تعويضا للسفينة التي غرق بها أيب ، ومنذ ذلك الوقت أنا 
وجديت نعتني ببعضنا البعض  . 
- أنت محظوظة بجدة كهذه  . 

- نعم سيدي ، أشكر الرب  ! 
- أريد زيارتها إن كان ذلك مسموحا ؟  

- بالطبع سيدي نترشف بزيارتك ، ستسعد جديت مبقابلتك  . 
مل يكن بيت فانيسا البسيط بعيدا كثري عن البحرية ففضال قصده سريا خاصة 

وقد توقف املطر وغرقت املدينة كلها يف سكون رهيب  . 
دخلت فانيسا بيتها البسيط املرتب بشكل جميل وهي تنادي عىل جدتها التي 

خرجت من املطبخ متيش بتثاقل ، هزت رأسها وهي تلقي التحيّة عىل السيد 
دامبيري فناولها يده مصافحا رسعان ما سحبها كأن نارا لسعته وهو يردد » ما 

كان ذلك ؟  
ارتبكت السيّدة وازدادت وجنتاها حمرة وبدأ العرق ينز من جبينها بغزارة ثم 

قالت وهي تدعوه للجلوس وهي تردد  : 
- أنا محمومة سيدي  . 

وزع نظراته بينها وبني فانيسا التي ساعدتها عىل الجلوس وهي تسندها دون 
أن تشعر بيشء مام شعر به هو وما إن جلست حتى ملس يدها عنوة فقفز 



39

ينفخ يف يده وقد احمرت كأنها احرتقت، أرسعت نحوه فانيسا بقطعة جليد 
وضعها عىل أصابعه وقد عاد إىل موضعه وهو يقول  : 

- كيف ذلك ؟ وأنت كيف مل تشعِر ..إنها كنار مستعرة ؟  
التفتت العجوز إىل حفيدتها وقالت  : 

-  أعدي لضيفنا مرشوب اللوز الحلو الساخن فانيسا  ! 
وعادت تنظر إليه وقبل أن تقول يشء قال بنربة إتهام  : 
- أنت الساحرة ! أهذا يحدث بسببك ؟ أين الجميع ؟ 

ابتسمت برقة وقالت  : 
- إن كنت تشك أنني كذلك مل يكن عليك أن تواجهني بهذا وأنت بني يدّي ، 

ال تترسع أيها املحقق هناك بعض األمور تحدث نعجز عن تفسريها وتصديقها 
حتى بوجود األدلة  . 

وألريحك من الشكوك التي تتقافز بذهنك دعني أخربك أنني لست كذلك ، كل 
ما يف األمر أنني أتعرض لنوبات حمى بني الحني واآلخر كلام حدث أمر مريب  

أشعر بكل يشء كأنه مير من جسدي والبد أنك تتساءل كيف أتحمل هذه 
الحرارة التي بداخيل وكيف ال تشعر بها فانيسا لكن هذا ما يحدث ال تؤذيني  

وال تؤذي حفيديت ، يف الواقع مل أكن أعلم أن هناك من يستطيع الشعور بها 
قبل أن تفعل أنت حاال ..

صمت دامبيري لربهة ولسان حاله يحثه عىل عدم تصديق هذه العجوز الغريبة 
األطوار فهناك دليل واضح أمامه إما أن تكون ساحرة أو أصابها سحر ما لكنها 
حتام تعرف ما يحدث ، يشء كهذا يجعله عاجز ومهمته تبدو مستعصية غري 

أنه يحاول عدم إظهار توتره حتى يبدو وكأنه يسيطر عىل زمام األمور. 
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العجوز تنظر إليه برتقب وقد أغرق العرق ياقة فستانها حتى وصل إىل صدرها 
وتلون وجهها بحمرة قانية ، بينام وضعت فانيسا أمامه مرشوبه الساخن  

ووضعت بني يدي جدتها قليال من مسحوق أبيض بدا كام لو أنه ذاب بني يديها 
القرمزيتني فأعاد لهام لونهام الطبيعي كام فعل مع وجهها ، ارتشف دامبيري 
مرشوبه الذي لو كان يف وضع آخر ألثنى عىل طعمه الرائع  بينام ينتظر من 

 العجوز ما يشبع فضوله ويريض منطقه
... العقول نافذة األرواح ويبدو أن هذه العجوز متتلك أكرث من عقل ورمبا 

...أكرث من روح !
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4

باتِْسّيــــــا

بدأت بوادر العاصفة تتضح ، اجتمعت الغيوم الرمادية املسودة و تالحمت 
تومض بربق غاضب كل فرتة يشق صفحة السامء  ..

يخاف كثريا لورون .. يدعي أنه ال يروقه غضب الطبيعة ،لكن الحقيقة أنه 
يخاف كطفل صغري يقفز من مكانه كلام رعدت ويرسم عالمة الصليب كلام 

برقت فيضحك ألتوا ودوشان كام مل يضحكا من قبل ..فيتذمر لورون وميتعض  .
رفع ألتوا صوت املذياع وهو يقول  :

-  هاك ! لعل صوت املذيع يلهيك فتسرتخي  ! 
همهم لورون بكلامت مرتجفة وقال بحامس  : 

- من الجيد أننا عىل مشارف املدينة ، لننهي عملنا برسعة  ال أريد أن أعلق هنا 
 ! 

-  ما رأيكم أن نفرتق لننتهي برسعة ؟
- الاااا ! قالها لورون بحزم إجابة عىل سؤال دوشان  ..

- حسنا يا لورون كنت أمزح فقط ! وانفجرا ضاحكني مرة أخرى . 
- الخوف يا صديقي شعور قوي تحرر منه وإال استعبد جميع حواسك يعوقك 

عن فعل الكثري ، إننا يف مكان إن سلمت روحك للخوف ستنتهي  ! 
جفل لورون وقال متلعثام  : 

- أ.. ألتوا ! هناك ما يحدث أليس كذلك ؟... هل يدعو إىل الخوف ؟..أقصد .. . 
أظن أنه يجب عيٌل أن أخاف بعدما حدث للمساجني ليلة البارحة .. 
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 أهو سحر؟ .. أظنه كذلك ..هو كذلك  ! 
- اهدأ لورون !! قالها كل منهام إلخراس ثرثرة لورون املزعجة . 

يف الواقع جميعهم خائفون وكان لورون أكرثهم شجاعة ليفصح عن خوفه ، 
إنهم يدعون التامسك ليس إال ، كيف ال يخاف من يرى تحول املادة الحيّة إىل 

كتلة جامدة بدون روح  ! 
بعد بضع كيلومرتات اتضحت معامل املدينة فدخلها الثالثة عىل أمل إيجاد يشء 

يهون عليهم هذا الخوف  ... 
- حسنا يا أصدقاء ليكن الحظ حليفنا ، هيا بنا لنبدأ من الكنيسة  ! 

اسرتجل الثالثة من مركبتهم  وبخطى واثقة دخلوا إىل الكنيسة ، كان القس 
يحدث سيدة حزينة ففضلوا انتظاره إىل أن ينتهي وجلسوا جنبا إىل جنب 

يحدقون يف املكان  .. 
مل يكن أي منهم متعبد رائد للكنيسة ، بالرغم من وجودهم ببيت الرب غري 

 أنهم مل يحضوا بسكون يزيح مخاوفهم ، 
»حيث ال يوجد إميان ال توجد سكينة »  لفتت انتباههم هذه العبارة التي قالها 

القس للسيدة وهي تودعه ...

إنها تعني الكثري لكل منهم ، حدث لورون نفسه » أنا أؤمن أن هناك يشء 
فضيع يحدث لهذا ال أشعر باألمان ، إنني أؤمن إذن مل ال أشعر بالسكينة  !« 
و دوشان » أؤمن أن هذه الليلة ستنتهي بكابوس آخر ، ماذا أفعل باإلميان 

الذي ينرش بداخيل كل هذا الرعب  !« 
أما ألتوا » أؤمن بالرب الذي سيخلصنا من الجحيم الذي علقنا به ، ولكن ... مل 

الزلت خائفا !« 
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مل يفهموا معنى اإلميان الذي تحدث عنه األب  . 
اقرتب منهم األب فاستقاموا يلقون التحية احرتاما لشخصه فردها عليهم 

بابتسامة بشوشة وسألهم عن حاجتهم ...فقال دوشان من دون مقدمات  : 
- مونتي سينتو ...  ماذا تعرف عنها أيها األب ؟  

- مونتي سينتو ؟ ! 
- مونتي سينتو أيها األب ! يشء خطري يحدث ، جميعنا بخطر هناك  !

- لكن مونتي سينتو ال سكان فيها ، من هم الذين يتعرضون للخطر ؟  
- املساجني ! قالها لورون  .
غضن األب حاجبه وقال  : 

- إذن يستحقون ذلك  ! 
- ماذا !! اندهش ثالثتهم مام قاله ، فقال ألتوا بغضب  : 

- قد تحول ثالثة منهم إىل متاثيل من جليد .. كيف تقول هذا ؟ !
- أعلم أن كل مخطئ يستحق فرصة ثانية لكن ما فعلوه يستحق ما يحدث 

لهم ، العقاب البسيط ال يعيد الحيوات التي سلبوها  . 
- أيها األب ، إنك تعلم يشء أرجوك أخربنا مبا تعرف ! علينا أن نعرف من عدونا 

حتى نسلم منه  .. 
ابتسم األب وقال  : 

- أنتم يف أمان ..اطمئنوا ! ستنقيض هذه الليايل ويعود األمر إىل سابق عهده  ! 
- ماذا يعني ذلك بحق الرب  ! 

- العدالة  .
- عاد ليتحدث باأللغاز مرة أخرى ، هيا يا رفاق ال جدوى من هذا الحديث 

مادام لن يخربنا مبا يحدث ، الوقت ينفذ منا ! 
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أمسك األب ذراع دوشان وقال  : 
- ستنتهي ..ال تتدخلوا بعملهم  ! 
- عمل من ؟ .. أي عدالة هذه  !

ترك األب يده ثم ودعهام وتوجه إىل الداخل تحت أنظارهم املتعجبة  . 
اقرتبت منهم تلك السيدة التي يبدو أنها سمعت كالمهم  : 

- أعرف أحدا ميكنه مساعدتكم  !
النت مالمحهم وشعروا ببصيص نور أمامهم ، مشت أمامهم فساروا وراءها  .. 

زقاق يليه زقاق .. من حي إىل حي آخر حتى وصلوا إىل الجانب السفيل من 
املدينة يطل عىل مزرعة كبرية  فأشارت إليها وقالت:

- ادخلوا هنا واسألوا عن سيدة تدعى »سولني داس«  ستجيبكم عن أسئلتكم  ! 
تشكروها بحفاوة قبل أن تغادرهم ثم قرع ألتوا جرس الباب يف انتظار من 

يفتح لهم بينام قال لورون  : 
- مل ال نصغي لكالم األب ؟ كالمه زاد خوفا عىل خويف  . 
-  ال ميكننا ذلك لورون ! علينا معرفة ما يحدث أوال  . 

- وكيف نثق مبا سنسمعه رمبا هناك من يريد تضليل الحقيقة  !
هّم ليقول دوشان يشء فقطعه انفتاح الباب وخلفه شاب يسألهم عن هويتهم 
وماذا يريدون .. فأخربوه - جديت متعبة جدا ، عذرا ال ميكنني جعلها تقابلكم  ! 

قال ألتوا بإلحاح  : 
- األمر رضوري أيها الشاب ، لن يستغرق األمر سوى اإلجابة عن سؤال واحد ال 

غري ... أرجوك  ! 
- أتفهم عملك سيدي ، لكن جديت مريضة جدا منذ يومني وهي تعاين من حمى 

قوية ... أعتذر حقا ! 
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كاد يغلق الباب ليصده لورون قائال  : 
- اذهب وأخرب جدتك أن األمر يتعلق مبساجني مونتي سينتو ! ... هناك من هم 

يف خطر  !
بدا عىل الشاب االمتعاض لكن نظراتهم الحازمة أجربته عىل االمتثال لطلبهم ، 

تركهم عند الباب وغاب قليال ثم عاد بعد ثوان وسمح لهم بالدخول  ... 
السيدة داس املريضة تجلس عىل صوفة بجانب املدفئة ، يكسو وجهها املسن 

حمرة غريبة ,  تبدو يف الثامنني من عمرها أو أكرث لكن هناك جامل يف كل يشء 
فيها .. مالمحها .. عينيها ..صوتها .. تلفت االنتباه بشكل عجيب  . 

- سيديت نعتذر عىل إزعاجك ، لكن الضورة تستدعي أن نسألك عن يشء 
ونتمنى منك إجابة رصيحة ! أومأت السيدة الجميلة برأسها فواصل ألتوا كالمه 

: 
- منذ بداية هذا الشهر اختفى خمسة عرش سجينا من سجن مونتي سينتو يف 

ظروف غامضة ، غري أن البارحة يف حادثة فريدة من نوعها تحول ثالثة مساجني 
 إىل قوالب جليد صلبة المعة تتخذ أشكالهم .. ماذا يحدث هناك ؟

اعتدلت السيدة يف جلستها وقد بدت غري مرتاحة من سؤالهم فأعاد لورون 
صياغة السؤال  : 

- هل هو سحر ؟.. أعني أن يكون السجن ملعونا أو يشء من هذا القبيل  ! ..
- ال تتدخلوا بعملهم .. تحملوا ليومني آخرين وسينتهي  ! 

-آه ، عدنا إىل البداية ! عمل من ؟ ..وماذا سينتهي ؟  
- أصغي إيّل جيدا أيها الشاب ، لن يصاب أيكم مبكروه إذا مل يكن يستحق ذلك 

.. اطمئنوا  ! 
جلس إليها دوشان وقال  : 

- ما رأيك أن تخربينا ونحن نقرر ما سنفعل بعدها ! 
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مل تجبه العجوز بكلمة بل وساد صمتها للحظات ثقيلة ، أمسك دوشان يدها 
ليقفز مبتعدا وهو يلوح بيده املحرتقة .. احرتقت فعال ،انكمش جلده وامتقع 

حمرة ... ُذعر  الجميع وهم يشاهدون ما يحدث حتى أنه مل يستطع أي منهم 
مساعدة دوشان املتأمل  ... 

استقامت العجوز وسارت بضع خطوات إىل خزانة صغرية أخرجت علبة محكمة 
الغلق  فتحتها وغمست كلتا يديها بداخلها ..بداخل مسحوق أبيض ناعم ، 

حملت القليل منه ونفخته عىل يد دوشان قائلة :

- سيهدأ األمل بعد ثوان ال تخف  ! 
-س... س.. سحر... ساحرة ! أمل أقل لكم أن هناك من ميارس السحر  ! 

حدجته السيدة داس بنظرة جعلته يصمت ويسكن دون حركة ثم عادت 
لتجلس وقد بدت عليها الحرية من أمرها  ..

- إنها العدالة فحسب ، يجب أن تتقبلوا هذا  ! 
بدأ األمر منذ أكرث من  مئة عام ،  حيث  مل تكف فتيات نابويل رغبة الحاكم يف 

الحصول عىل وريثه ، فأخذ جنوده يأتونه بكل فتاة جميلة من املناطق املجاورة 
التي تحت حكمه ... كان لرشف لبعض العائالت أن مينحن بناتهن للحاكم ،  

وهناك أيضا من يرفض أن تصبح ابنته وسيلة للحاكم يف تحقيق رغبته  خاصة 
وأنه ينفيهن بعد أن يعجز من إمكانية حملهن ..ينفيهن إىل كورت !  ال يحق 

لهن العودة إىل عوائلهن وال أن يتزوجن ، هكذا بقني تحت سلطته وجربوته  ... 
»ويتني سيمون« كبقية الفتيات التي أخذن غصبا لقرص الحاكم ،رفض والدها 
أن مينحها لجند الحاكم فقتلوه وأخذوها ودماء والدها تغطي يديها وثيابها ، 
صدى بكائها ورجائها رددته الجرود و كل طريق مرت به .. يف السادسة عرش 
من عمرها كانت .. بريئة جدا ..وجميلة جدا،  دخلت القرص وقاموا بسجنها 
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وتعذيبها لثالث سنوات ..تَطَلََّب رضوخها ثالث سنوات ... ثالث سنوات من 
الجحيم !وتطلب وصولها إىل الحاكم سنتني من التعايف  ... 

الغريب يف األمر أنها كانت رائعة الجامل ، البؤس الفريوزي الذي تلونت به 
عيناها خطف قلب الحاكم وأصبحت مفضلته دونا عن البقية حتى كاد يزهد 
يف رغبة الوريث .. ومبا أن التقاليد كانت صارمة تقتيض بنفي كل من مل تحمل 
خالل سنتني نفيت إىل كورت هي األخرى ..تحمل بقلبها حقدا أكربا ورسا أمثن 

... كانت حامال  .
- لكنها ... لكنها كانت حامال من التاجر والحاكم قتلهام وانتقم من جميع 

نسائه  ! 
- ال ! ليست الحقيقة ، الحقيقة أنها أرادت أن تنهي سلطان الحاكم عن طريق 
ابنه ، أرادت أن متنح الحرية للجميع واملنفى أرادته أن يكون للحاكم وأرسته  .

- لحظة من فضلك ! أكانت الفتاة ساحرة ؟  
- اخرس لورون !! قالها كل من ألتوا ودوشان ، بينام اكتفت السيدة بنظرة 

ساخرة  .. 
- مل تكن كذلك ، لكن التاجر كان  . 

- ماذا تقصدين  ! 
- التاجر مل يكن حبيبها كام شاع عنهام ، كان الحكيم الذي يعالجها  . 

- يا إلهي مل أفهم يشء مام تقولينه  ! 
- قف صامتا من فضلك لورون ! أخربيني ماذا حدث ليدي ، مل احرتقت من 

ملسك ؟ كأنك نار أيتها السيدة  ! 
-حسنا، أنا أحد حفيداتها  ! 

- ماذا !! ... هل عاش الوريث ؟ كيف ذلك !؟
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- نعم ، ما حدث أن الحكيم ويّش بها ، لكنه أخرب الحاكم أنه حبيبها والطفل 
طفله فقتله الحاكم وهجم عىل القرية وأحرقها مبن فيها ..  مل ينجو منها سوى 

الطفل الذي أخذته والدة التاجر .. 

ما حدث أن أرواح النسوة الغاضبة ظلت تحوم فوق سامء مونتي سينتو  ويف 
كل سنة يحدث يشء غريب  .. 
- لذلك عاش الحاكم يف القبو  . 

- حتى هذا مل مينع عنه املوت  . 
- والطفل ..أقصد الوريث أين هو .. أقصد ماذا حدث له ؟  

- أخربتني جديت أنه اختفى بعد زواجه  . 
- إذن السجن ملعون  ! 

- ليس السجن فحسب بل كل كورسيكا وما فيها !  السجن يجتمع فيه املذنبون 
جملة واحدة ، لكل املذنبني األحرار كذلك يتلقون العقاب  .

كان ثالثتهم يصغون إليها باهتامم وغرابة ، البد أن العجوز خرفة تقول أشياء ال 
معنى لها ، لكن ما حدث لدوشان يبدو أنه دليل عىل كالمها ، فقالت ترشح ما 

حدث  : 
- أحرقتك ألنك ملستني دون أن أسمح لك ! هذا غري طبيعي لكنها الحصانة 
التي منحتنا إياها » ويتني سيمون » ، إننا أكرث من مجرد أجساد .. كيانات 

قامئة بروح و جسد إنهام ما يشكالن قيمة لوجودنا  ..
قال ألتوا مستفرسا  : 
- ماذا يعني هذا ؟  

- هذا .. هذا هو ما مل يفهمه امللك ، أن املرأة هي الوجود املادي للبرش ، إنها 
ليست الوسيلة بل هي الوجود بحد ذاته .
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- لذلك أقام امللك سجن مونتي سينتو لينفي  فيه املذنبون ! لتحقيق العدالة 
التي تستطيل عىل النساء ! .. حسنا فهمنا هذا لكن ماذا يحدث هناك بالضبط؟  

- بطريقة ما استطاعت والدة الحكيم تحرير أرواح النساء من أجسادهن 
املحرتقة ، أو بعبارة أخرى الزلن أحياء  . 

قاطعها دوشان بعدم تصديق :
مستحيل ! ال ميكن أن يحدث يشء كهذا ! إنه خارق للطبيعة !... مجرد خرافة  . 

رسمت العجوز ابتسامة عىل وجهها وردت عليه  : 
- رمبا معك حق ، ما يحدث منذ سنوات مجرد خرافة ، اختفاء الجنود  وجنون 

امللك .. اختفاء الوريث ..  و حوادث غريبة أخرى .. وسجنكم ! .. و اختفاء 
النساء يف الكريسامس  ! 

أخذ لورون يدور حول نفسه وينفخ بضيق ثم التفت إليها وقال  : 
- مل نسمع عن حوادث كهذه من قبل ، حتى عن حادثة اختفاء املسجني مل تكن 

سابقة لعهدها  ! 
- وما أدراك ! أجابته العجوز .. أنك ال تدري عنها هذا ال يعني أنها مل تحدث ، 

رمبا هناك من أخفاها جيدا  ... 
بدا عىل لورون التفكري فتذكر ملف السجني املدرج ضمن قامئة املساجني ولكنه 
غري موجود ال ضمن املختفني وال ضمن املوجودين وال حتى ضمن الذين رحلوا  

أو انتهت محكوميتهم  .. 
- الحقيقة هي ما يحدث فعال دون أن تخضع لقوانني حتى إن مل تصدقوها ،  ال 

تعيقوا سري العدالة حتى ال يحدث ماال يحمد عقباه  . 
- علينا أن نخرب املحقق ليترصف ، هيا بنا برسعة  ! 

خرج الثالثة عىل عجالة متجاهلني كالم السيدة داس عن عدم تدخلهم فيام 
يحدث ..
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5

كــــورت 

بدأت العاصفة الثلجية تشتّد .. رياح قوية تجعل من ندف الثلج كأنها حجارة 
صغرية ترشق النوافذ .. جو كهذا شاعري جدا إن كنت ببيتك الدافئ تجلس 

أمام املدفئة تحتيس مرشوب الشوكوال الساخن الذي تشتهر به كورسيكا وحبات 
الكستناء تشوى  فتنترش رائحتها حولك ..  طقوس كهذه هي ما تجعل الشتاء 

قصة جميلة تُعاش .. يحب دامبيري الشتاء جدا ..يحب رائحتها ومطرها وكل 
غضبها .. هذا الغضب الذي يشكل جامال ساحر ، الغضب الذي مينح راحة كبرية 

 ..

***                                               

-  إىل الداخل فانيسا هيا !  جّري به  الكريس واقفيل عليه جيدا بالقبو  ! 
وقفت فانيسا بجانب دامبيري تطالعه ببالهة وقد بدا كأنه نائم .. أو فاقد 

الوعي  .. 
- فانيسا ! رصخت بها جدتها لتنتبه لكالمها  ..

 - جديت ، ملَ !؟
- هيا فانيسا .. حتى ال يتأذى ، إنه يبحث عن الحقيقة ، ال ميكنه تغيري يشء ، 

لن أسمح له بذلك ..هيا جريه إىل األسفل أو سأفعلها ويحرتق !
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أمسكت فانيسا الكريس بلهفة وراحت تجره وهي تتمتم بينام الجدة استقامت 
تحّض نفسها للخروج  .. 

- ال ميكنك الخروج يف عاصفة كهذه ، الزلت متعبة جديت  ! 
ربتت الجدة عىل كتف فانيسا وأخربتها أنها لن تتأخر ثم خرجت مرسعة  ..

مل يتملك فانيسا الفضول ملعرفة ما يحدث وما كان يحدث ، لكنها تدرك متاما 
أن جدتها  تُعَنى مبا يحدث  ، مل تستطع الجلوس هادئة فعادت إىل القبو 

تراقب دامبيري الذي اليزال فاقدا للوعي ..

**** 

يف طريق العودة من باتسيا إىل مونتي سينتو ...

مل تستطع سيارة أمناء السجن أن تقاوم العاصفة فتوقفت عاجزة طرف طريق 
جبيل تغمرها الثلوج وبداخلها كل من ألتوا ودوشان و لورون يرتجفون بردا  ..

- علينا أن ندفع هذه الخردة لتعمل أو سنتجمد هنا  ! 
فقال لورون  : 

- لنسرتجل منها ونسري قليال .. هناك قرية يف األسفل لنميض الليلة هناك .. ها 
ما رأيكام ؟

رفض ألتوا فكرته قائال  : 
- ال ميكننا علينا أن نصل إىل السجن قبل منتصف الليل  ! 

- سنموت من هذا الربد  ! 
 - آه لورون مل تحب التذمر والتشاؤم !؟

 أما دوشان فكان ينظر إىل يده ويفكر بكالم السيدة داس ، بدا له كالمها غري 
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منطقي ، كيف للروح أن تعيش خارج الجسد ومل هن غاضبات هكذا ما دمن 
انتقمن من الحاكم وعائلته .. مل تتلقى املدينة رشا منهن ؟ هناك املزيد حتام مل 
تخربهم به السيدة داس .. أو أن الحكاية مجرد خرافة وتضليل كام قال لورون  
.. وقتذاك كان ألتوا يحاول تشغيل املحرك للمرة األلف رمبا وللمرة األلف أيضا 
يتلقى تذمرا من لورون .. استسلم آخر املطاف لفكرة لورون بعد أن تجمدت 
يداه ومل يعد يشعر بقدميه وثقلت شفتاه ...سار الثالثة نحو القرية يقصدون 
دير السنت ماريو  حيث استقبلهم أحد الرهبان وقدم لهم املساعدة .. حساء 

ساخن ولحاف ثقيل هو كل ما يحتاجونه لتهدأ أجسادهم املرتعشة  ..
انشغل الثالثة بالتفكري حتى يتمكنوا من االسرتخاء  .. 

الربد خري دليل ، لو أمعنوا قليال ألدركوا أن الجسد يتأذى والروح تشعر ، 
األموات ال يشعرون األحياء فقط يفعلون ... لكن عليهم أن يجدوا تعريفا 

ملفهوم الالماديّة الحيّة أو الوجود املادي لألشخاص .. 

أما عن  الالماديّة الحيّة فهي األرواح  التي تحرك الجسد ،التي تعترب كمحرك 
للمشاعر والترصفات، التي ميكن اإلحساس بها دون رؤيتها  ومع ذلك ال ميكن 

إنكار تواجدها  .. أما الوجود املادي فهو اتحاد الروح و الجسد ليكتمل الكيان 
الطبيعي فيمكن ملسه ورؤيته واإلحساس بتواجده  ..

حتى لو فهم الثالثة هذا املفهوم البد وأن يراودهم هذا السؤال »  مل الالماديّة 
هنا تخص النسوة فقط ؟ وإذا كانت بهن حياة فأين يتواجدن ؟« هناك حتام 

من يعلم  ! 
يف ذات اللحظة راودتهم ذات الفكرة فنظروا إىل بعضهم البعض نظرة توحي 

بالتحرك فورا والوصول إىل مونتي سينتو قبل منتصف ليلة الكريسامس ..حاول 
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الراهب جعلهم يعدلون عن الذهاب لكن إرصارهم جعله يسمح لهم بالرحيل 
وقد منحهم  شاحنته بعد أن وعدوه بردها له . 

****

ويف كورت  ...
 الربد الشديد مل مينع الجدة من الوقوف بجانب البحرية التي جمدها الصقيع 

تنتظر بصرب أحدهم  .. 
 - ماذا نفعل اآلن سارة ألربت؟ 

استدارت الجدة لتجد خلفها قريبتيّها » سولني داس و ستيفاين النوا »  سلمت 
عليهام وقد شّدت كل منهن عىل يد األخرى  ... 

-أخربت بعضا من القصة ألمناء السجن ! كان البد أن أخربهم بيشء يلهي 
فضولهم !  قالت سولني ليبدوا االمتعاض عليهام ومع ذلك ردت عليها سارة  ..

- ال بأس ! رمبا ترصفك كان أذىك مام فعلت ! لقد سجنت املحقق يف قبو منزيل 
..سأحرره بعد غد  .

أما ستيفاين فكانت صامتة منذ وصولها وزيادة عىل ذلك كانت ال تبدو بخري  ، 
الحظت ذلك سارة فسألتها مستفرسة فأجابتها  :

- لقد تويف ابني الوحيد  ! 
- إنه الثمن الذي دفعناه كلنا عزيزيت ، ستزول الحرسة بعد أيام  ! 

تركت يديهام وعادت إىل الخلف مبتعدة عنهام وهي تقول  : 
- كيف تزول ؟ و مل عليها أن تزول ! جميعنا نحتاج إىل فرصة ثانية .. جميعنا 

نحتاج إىل الصفح والتحرر ! أ-ما حان الوقت ملساعدتهن ومساعدتنا ؟  أرجوكام 
لنفعل يشء .. لينتهي هذا الرعب ! 
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اقرتبت منها سيلون و لطمتها بقوة جعلتها ترتاجع خطوة إىل الوراء  وأمسكتها 
سارة بعنف وقالت  : 

- موت ابنك أفقدك عقلك ستيفاين ! أي صفح تتحدثني عنه وأي تحرر ؟ إنها 
األذية التي ال مغفرة لها ، ال يوجد عقاب يحقق لها إنصاف  ! 

دفعتهام ستيفاين عنها وبغضب رصخت بهن  :
- ونحن نحقق اإلنصاف الذي تتحدثني عنه نتلقى العقاب معه أيضا ، من اآلن 

لست معكام .. أنتام وحدكام يف هذا األمر يكفيني ما خرسته  ! 
التفتت مغادرة لتلحق بها سارة محاولة منعها فحدثت بينهام مشادة وتدافع 

أسفر عن دفع سارة لستيفاين لرتتطم بغصن شجرية حاد اخرتق بطنها لتقع 
عىل األرض جريحة نازفة ثم ميتة .. سيلون التي كانت تحاول الفصل  بينهام  

جلست مشدوهة بعد أن أخربت سارة أن ستيفاين ... قد ماتت .

****

تلونت السامء بلون بنفسجي محمر داكن فبدا الثلج املتساقط كأنه نزيف 
دموِع ، منظر جميل ومخيف يف آن واحد  ..

- اللعنة !  قالها ماريوس وهو يسرتجل من سيارة دامبيري التي ركنها بالقرب 
من البحرية  ومن البديهي أنه رأى كل ما حدث مع السيدات سيمون - كان من 

القالئل الذين يعرفون حقيقتهن - هرول باتجاه البيت وهو يردد  ..
- سنهلك ..سنهلك ، لقد قلنب املوازين ..سنهلك جميعا  ! 

طرقات منهكة عىل الباب جعلت فانيسا تهرع مرسعة لرؤية الطارق وما إن 
فتحت الباب حتى دفعها ماريوس وهو يقول  : 
- أين هو .. سيدي املحقق ..سيدي دامبيري .. ! 
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لقد نسيت أمره متاما فراحت تخاطب نفسها » أه فانيسا اه ! كيف نسيتي أن 
السجني أىت برفقتكام ويعلم أن دامبيري معك !  قاطع أفكارها  : 

- أين السيد دامبيري أيتها الطاهية ؟ عليه رؤية ومعرفة أمر رضوري .. عاجل ! 
هيا .. هيا .. أخربيه أنني هنا  ! 

 تلعثمت وهي تفكر بيشء تقوله ينفي تواجد دامبيري برفقتها  ..
- لكنه ليس برفقتي ... غادر  ! 

- كيف يغادر وسيارته التزال مبكانها ؟  
- ال أدري ! .. لكنه ليس برفقتي  ! 

تعاظم الشك بخاطره  فهجم عليها وخاطبها بعنف : 

_ أين املحقق اللعني يا فتاة ! .. أخربيني قبل أن ينفذ صربي  ! 
خوفها جعلها تهم بإخباره قبل أن تشعر بوجود شخص أمامها دفع ماريوس 

بعيدا عنها وقد التهبت ذرعاه كأنهام احرتقا  .. 
شعرت بهواء دافئ يغمر الغرفة  وحركة كثرية تجول حولها  ..

- حبا بالله أخربيني أين دامبيري  !  
ارتبكت فانيسا وقالت  : 

- يف القبو .. احتجزته يف القبو  ! 
أرسعا معا باتجاه القبو فكان مكانه فارغ فرصخ بها ماريوس مغتاظا  :

- عليك اللعنة أيتها الحمقاء فقدناه بسبب غبائك !  عليِك أن ترافقيني إىل 
السجن ..  جدتك فعلت يشء ال ميكن تالفيه  .

سارت فانيسا أمامه كمسلوب اإلرادة وهو خلفها يحثها عىل اإلرساع ..

متى تبدو املسافات بعيدة ؟ متى يكون الشرب ميال و امليل مسرية يوم كامل ! 
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 لو سألت ماريوس ألخربك... اآلن ، الطريق الجبيل أصبح كمتاهة كلام غاص 
فيها فقد أمل النجاة منها  و فانيسا املذعورة بجانبه تبدو يف حالة مزية  وهي 

تردد  ..
- هل سنموت ! .. سنموت أليس كذلك  ! 

تزامن وصولهام إىل بوابة السجن مع وصول ألتوا ودوشان و لورون فدخلوا 
جميعا يتجهون نحو مكتب جريالد بوتييه وقد قال ماريوس بدون مقدمات  : 

- اختفى املحقق  ! 
- ماذا  !!!!! 

- هذا ما حدث ! اختفى كالبقية  ، كان بالداخل واختفى فجأة  ! 
استشاط بوتييه غضبا فاحمرت عيناه وأذناه وبدأ يدور حول نفسه وقبل أن 

يقول لورون ما جعبته من أخبار دخل الكاتوش راكضا وهو يقول  : 
- سينهار بنا هذا السجن سيدي .. تعال و انظر  ! 

ركض جميعهم خلف الكاتوش الذي قادهم إىل املبنى األريض من السجن حيث 
تشققت األرض بعرض املرت أو أكرث وكذلك الجدران مع اختفاء آخر لبعض 

املساجني  .. 
وقفوا يحملقون يف املكان كأن عىل رؤوسهم الطري وبينام هم كذلك دخل 

حارس آخر يقول  : 
- التامثيل سيدي ... التامثيل  ! 

سأله جريالد بصوت خفيض متعب  : 
- وما بالها هي األخرى ؟  

- اشتعلت نارا سيدي ! .. من تلقاء نفسها  ! 
-  اه جميل .. هذا ما كان ينقصنا ! 
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مل يستطع لورون كبت ما بجعبته للمزيد من الوقت وراح يقص عليه ما جلبوه 
من أخبار  ... 

- اآلن عيّل أن أصدق أن ما يحدث هو متعلق بالخرافة الشعبية ؟  .. الخرافة 
التي استمرت لسنوات من أجل أن مينع امللك األهايل من العيش بكورت 

ومونتي سينتو !  

عيّل أن أفرس لقاديت أن سبب اختفاء مساجيني وانهيار سجني متعلق بخرافة !! 
أتسخرون مني ؟! .. واملحقق !! .. اختفى .. هذا رائع .. رائع  ! 

صدمة قوية عىل بوتييه مل يستطع متالك نفسه فجلس قرفصاء بجانب الشق 
الكبري وقتذاك قال ماريوس  : 

- ال ذنب لك سيدي ! أنت فقط اعرتضت طريقهم كان البد أن تفعل كام كان 
يفعل من سبقوك  يف إمارة هذا السجن ... هذا املكان قائم عىل الجحيم بحد 

ذاته  . 
- أردت فقط أن أجعل الحياة أفضل ، أن أشعر الجميع أن الوقت مل يفت عىل 

استقامتهم .. أن لديهم الفرصة ليخرجوا من هنا بشخصيات جديدة متكنهم من 
عيش بدايات جميلة .. أردت أن أصلحهم فحسب ! 

فعل بوتتيه الكثري من أجل املساجني ، أصبح السجن مبثابة مدرسة لتعديل 
سلوك السجناء وقد أفلح يف ذلك مع أغلبهم ..أخرج من داخلهم مواهب 

كثرية هم نفسهم مل ينتبهوا لها فجعل لهم أهدافا يسعون لتحقيقها .. صالحوا 
أنفسهم و رموا ماضيهم األسود وراءهم ليتمكنوا من امليض قدما  . 

تحرس عىل املجهود الذي بذله والصرب الذي أنفقه معهم ، ما مل يكن يعلمه أن 
مجهوده كله كان قد أمثر .
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6

   النهــــاية 

 - ماذا يوجد يف السامء ؟  
- نجوم يا فيكتور  . 

-  ملاذا تلمع يا جدي هكذا ؟ وملَ أراها يف الليل فقط ، أين تختفي يف النهار ؟ ! 
ألنها تعيش هناك ... يف الظالم ،وهي تلمع لتخربنا بوجودها   ! 

 - أ-ال تخىش الظالم يا جدي ؟
- هناك بعض األشياء ال ميكنها أن تعيش يف النور يا صغريي ، الظالم مييزها 

مينحها قيمة .. يجعلها حقيقيّة ، تلمع وتعلن عن وجودها  .. حسنا ! اذهب 
هناك .. إىل تلك الشجرة  .. 

ركض فيكتور نحو الشجرة فأردف الجد  : 
-  كيف عرفت مكان الشجرة والظالم مينعك من رؤيتها يا فيكتور ؟  

-  أعرف مكانها يا جدي لقد  سبق وأن رأيتها  ! 
- هذا ما مييزها ! إنك تراها بعقلك... أفهمت قصدي يا فيكتور ! هناك شجرة 

وهناك منزل وهناك شاحنة بجانب الحديقة .. أنت ال تراهم لكنك تعلم 
بوجودهم  .. 

مثلك يا جدي .. أنا ال أراك لكنني أعلم أنك هناك ! .. من صوتك  ! 
ضحك الجد بينام فيكتور عاد إليه راكضا فداعب لحيته بينام ربت الجد عىل 

ظهر الصغري وقال  : 
- الوجود يعتمد عىل الحواس  وعىل العقل يف آن واحد ، ال ألنك ال ترى اليشء 
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فهو غري موجود ، الاااا فكر جيدا و ستشعر به حتى تدرك حقيقته ... 

*****

ال يستطيع فيكتور أن يقول  عن هذا أنه وهم صنعه خياله ..استفاق فظن أنه 
يحلم  ، أمسك أحد املارة من يده وسأله  : 

- أين أنا ؟.. أقصد ما هذا املكان ؟  
- كوغ دو غوت  . 
-  ال ميكن ذلك  ! 

جعل السيد يشعر بالغرابة منه وهو يبتعد متعرث الخطى وهو يردد  : 
- إنه مجرد حلم وسأستيقظ  ! 

هذه املدينة ال تشبه كورت ، أخذ يسري وبدا الوقت كأنه ضحى  واملوسم ربيعا  
، مللم شتات نفسه وهو يتطلع بإعجاب إىل البيوت و الطبيعة .. نساء جميالت 

يجلسن طرف النهر يتبادلن الحكايات  ..
أغمض فيكتور عيناه وراح يتذكر أين رأى هذا من قبل وهو ميسك برأسه  .. 

-  من كالم فانيسا . 

- ماذا ! التفت فيكتور ليجد شابة جميلة خلفه تطالعه بربود  
- لقد تخيلت هذا املكان من كالم فانيسا  ! 

-ماذا يعني ذلك ؟ .. أتوهم  ! 
سارت أمامه بتفاخر وقالت  : 

-  إنك ترانا بعقلك  
فرّس جملتها األخرية أنها دليل عىل صدق فرضيته بأنه نائم ، أراد أن ميد يده 
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ليلمسها لكنه خيّش أن يحرتق كام حدث له مع السيدة ألربت فقال  : 
- من أنِت ؟  

- صاحبة املكان . ... ويتني سيمون  . 
- ويتني سيمون ؟ ! 

- هي بذاتها  !
تقدمها ووقف يقطع طريقها وقال  : 

- أنت السبب يف اختفائهم ؟ ! 
- بالطبع ال ،  سألتهم أن يرافقوين ووافقوا  . 

وزع نظره عىل املدى ميينا ويسارا وسألها من جديد  .. 
-  أين نحن .. ما هذا املكان ؟

- كان ومازال كوغ دو غوت  . 
- لكن امللك دمر تلك املدينة  ! 

- وهل تدمريها يجعلها غري موجودة ؟ انظر إننا عليها وهي التزال جميلة  . 
فجأة اختفت الفتاة من أمامه ففزع من ذلك فزعة توقظ الحامل .. لكنه مل 

يستفق  . 
هرول فيكتور يركض بني الشوارع املزينة كأن هناك احتفال سيقام فيها ، كان 
همه الوحيد أن يجد أحد املساجني ليستطيع أن يسأله عام حدث لهم ... من 

مزرعة ألخرى ومن بيت آلخر كلام حاول أن يلمس يشء غاصت يده فيه .. كل 
يشء هنا أثريي  ، وقف فجأة وقد خاطره يشء  : 

- أنا مختف مثلهم .. كيف أخربتني أنها سألتهم الذهاب واختاروه ! إن كانت 
قد فعلت فلم مل تسألني أيضا ؟ 

***
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مونتي سينتو ... 

هذه الليلة ثقيلة كأنها لن تنقيض  .. 
اشتعلت متاثيل الجليد نار من تلقاء نفسها وانطفأت من تلقاء نفسها مخلفة 
ثالثة جثث متفحمة ، العاصفة شديدة لن يتمكن بوتتيه من استدعاء الطب 

الرشعي ملعاينة الجثث وبالتايل سيعلقون معها إن مل تتحول إىل يشء آخر كام 
قال لورون ساخرا ... قال ماريوس  : 

- مونتي سينتو املكان الذي عاش فيه الحاكم الوريث كأنه يف املنفى ، ما كان 
عىل امللك أن يجعله منفى املخطئني لقد عزز اللعنة فيه .. 

- اطمنئ سينهار عىل رؤوسنا الليلة ! قالها بوتتيه بقلة حيلة  ..
قفز لورون وقال  : 

- لنصيل حتى ترتكنا األرواح بسالم .. الصالة ستبعدها  ! 
ستقام بوتتيه وطلب من أمناء سجنه أن ينقلوا السجناء إىل مبنى اإلدارة 

ويجعلونهم يف غرفة واحدة وأمر البقية بالخلود إىل النوم كام سار هو متثاقال 
إىل غرفته وهو يفكر كيف يفرس هذه الحادثة لرؤسائه إن نجى من هذه الليلة 

وأصبح عليه الصبح بسالم ...  وهل تنتهي الليلة بسالم !؟
أخذ ماريوس فانيسا جانبا وقال  : 

- هل تعلمني أن جدتك إحدى حفيدات ويتني سيمون ؟  
جحظت فانيسا عينيها غري مصدقة ما تسمعه أذناها  ... 

-إذن ال تعلمني ! .. بذلك تصبحني أنت أيضا حفيدتها ..ورفع ذرعيّه بوجهها .. 
هذا دليل قاطع ، لقد أحرقتني  ! 

عادت خطوتني إىل الوراء وقد انكمشت مالمحها بخوف : 
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- أنا مل أفعل يشء .. مل أقصد  ! 
- إنها الحصانة التي وسمت بها ويتني حفيدتها عندما حررت ابنها ... كان هذا 

ألجيال لكن جدتك فعلت ذنب كبري .. لقد سلبت حياة قريبتها  .. 
بدأت األرض تهتز من تحتهم كأنه زلزال قوي ، ركض الجميع إىل الساحة بهلع 

وفزع فلم ينتبهوا الختفاء فانيسا هي األخرى .

****

يضيع اإلنسان داخل عقله  فيغدو ضئيل مقدار فكرة وضخام مقدار شك  
فيشعر أنه عالق ، ال يعلم إذ يجب عليه االستمرار بعد أم االستسالم ..شعور 
يسء أن تحاول فهم حقيقة ال يتقبلها شعور وال منطق .. هكذا شعر دامبيري 

أنه عالق داخل عقله تراوده أفكار يشك بسالمتها ..من يسأل ؟ ومن سيجيبه ؟ 
عاد ليجد نفسه عىل كرسييّه كام وجد نفسه أول مرة لكن هذه املرة يف ساحة 

السجن .. كان يرى الجميع و يشعر بذعرهم  كام كان يرى األرواح الغاضبة 
التي تقودها ويتني سيمون  . 

إنها صادقة ، تسأل من يود الرحيل برفقتها فتأخذه ، رآها دامبيري تفعل ذلك 
فتبادر يف خاطره أنها ال تريد األذية  . 

إذن مل تفعل ذلك ؟ مل تريد تدمري هذا املكان و بث الرعب فيه ؟ واألهم من 
ذلك ما قصة متاثيل الجليد ؟  

آه ! نفض دامبيري رأسه حني شعر أنه سيعلق مجددا داخل عقله ، رأى بوتييه 
الجايث عىل ركبتيه قليل الحيلة ، ورأى لورون يولول مذعورا وهو يتلو صلوات 
غري مفهومة ، رأى أعني الحراس الزائغة يف مبنى السجن الذي يكاد أن ينهار .. 
حتى ماريوس رآه وهو ينظر بعيدا .. ينظر إىل الشفق الغريب الذي تلونت به 

السامء .. 
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أخذت ويتني ما أرادت أن تأخذه وسحبته هو اآلخر معها  . 
عادت به إىل املكان الذي رآه سابقا فتأكد أن عقله ال يستطيع رسم ذات 

التفاصيل مرة أخرى ، البد أن يكون هذا املكان حقيقي .. 

- إنه حقيقّي ! قالت ويتني  . 
حقيقي مثيل ، مثل العامل الذي اتُِخذت منه قرصا  والعامل الذي اتُِخذ مني قرصا 
، بنيّت هذا العامل حيث تكون عدالة .. تكون حرية .. ال يأخذ أحد من جذوره 

بروح تنزف .. أريد أن يتحرر املنبوذون من األرس واملنفى  . 
- هدفك ليس االنتقام إذن  ! 

- لقد انتقمت فعال ، إنني مذنبة كذلك وأخذت عقايب ومنحت نفيس فرصة 
لالستقامة  . 

- و مونتي سينتو ؟  
وقتذاك اقرتبت فانيسا بلهفة وقالت  : 

- سيدي املحقق .. أنت عىل ما يرام ، شكرا للرب  !
ابتسم دامبيري نصف ابتسامة وقال  : 

- جميل .. أنت أيضا متورطة يف هذا ! أي سحر متارسني لنقع يف مصيبة كهذه ؟ 
كيف جمعت كل هذه األرواح يف مكان واحد  . 

اجتمعت بعض النساء حوله فقالت ويتني  : 
- لسنا أرواح .. نحن برش فقدنا أجسادنا ، فقدنا تواجدنا املادي بينكم ... انظر 

هذه مدينتنا وهذه منازلنا .. نأكل ونرشب مثلكم .. إننا أحياء مثلكم  ! 
نظر دامبيري إىل فانيسا وقال بسخرية   : 

- أقنعيهن بغري ذلك إن استطعت  !
-  سيدي إنها تقول الحقيقة ، إنهم أحياء مدينتهم تتواجد أسفل السجن 
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مبارشة .. هذا موطنهم  .
كان الحاكم يظن أن سبب عدم حصوله عىل وريث هو نسائه ، لقد أخربته 

عرافته الغجرية أن النساء هن الكيان املادي الذي يتواجد من خالله كل يشء .. 
حياة .. متعة .. سلطة .. إنهن سبب الوجود  . 

- وماذا يعني ذلك ؟  
- لعنة !  قالت ويتني .. مل يستطع تقبل أن سلطانه فاِن، ظن أن نسائه 

يستمددن قوة من عجزه فكان ينفيهن حيث ال تحق لهن الحياة ما دمن ال 
مينحنها .. لكن األمر خرج عن سيطرته ألنني حملت بوريثه ، الغضب والحقد 

اللذان كانا بداخيل جعالين أخفي عنه ولدي ، فأخفانا جميعا .. نساء أخفني من 
الوجود ونساء أخريات ترتدين مالبس الحداد علينا .. هكذا ال يفنت بهن أحد 

وال يغصبهن  .
ال أحد يحق له أن يغصب النساء عىل يشء ..ال عىل واجب ..وال عىل حق ، إن 

كانت سبيال للوجود فيحق لها أن تنعم بصالحية الرفض والقبول  .. 
إن كانت ترغب يف  الحب فلها ذلك  

إن كانت ترغب بالزواج فلها ذلك  
إن كانت ترغب مبنح حياة فلها ذلك  

الحياة التي متنحها ..تبعثها ..تنميها .. تربيها .. تجعلها قابلة لالستثامر .. إنها 
مراحل الحياة بكل أطوارها ... إنها امرأة  . 

وكام أخربتك ال أجلب أحدا ال يريد مرافقتي ، إنني أمنح املنبوذين فرصة 
للتحرر ، كنت أريد ذلك .. كنت أريد الحرية مع ابني ، أن يجعل املدينة التي 

يحكمها مكان قابل للعيش ال سجن  ومنفى .. إنني أفعل ذلك هنا .. أنيشء 
وطن حر يكون ساكنيه أسياد أنفسهم .
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أما عن التامثيل فهم أشخاص متادوا يف األذى حتى العقاب ال يصلحهم ، إنهم 
جامدات ال شعور فيها  .. 

-هراء .. البرش يحتاجون لضوابط من أجل أن يعيشوا  ! 
- تريد ضوابط أليس كذلك ! ما رأيك أن نبدأ بتحرير مدينتي من املنفى الذي 

 يجثم عىل صدرها .. ؟
ويتني سيمون كانت بريئة جدا و جميلة جدا ، طفلة جدا وحاملة جدا .. أين 

اختفى ذلك فيها ! لقد انطفأت  .
كان دامبيري اليزال يشعر ببعض التعاطف اتجاهها فأراد أن مينحها الحرية 

مقابل حيوات املساجني التي أخذتها ، يعلم أن هناك من يدعمها عن طريق 
السحر ، فال ميكن لشخص أن يحيى ملئتني عام كام تدعي ، لقد غاب عنه أن 

الجسد يبىل والروح خالدة .. ومع ذلك يريد الخالص لعذابهن  . 
- كيف أستطيع مساعدتك إذن ؟  

- بعد أن أدمر املكان عليك أن تضمن يل لن يعيد إنشاءه أحد  .
- تريدين املدينة  ! 

- هذا حقي ، مل أغايل يف الطلب  . 
- أريد السجناء  ! 

- ال أستطيع منحك إياهم .. لقد فقدوا وجودهم املادي بسبب ذنوبهم  . 
- وأنا ؟! قالها دامبيري بصدمة وقد خيش أنه تلقى ذات املصري  . 

- ميكنك الرحيل إن وجدت قلبا يحبك بصدق ! مرحى .. إذن أنا عالق ! 

***
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تشارف الساعة عىل منتصف الليل .. 

تفقد ماريوس فانيسا فلم يجدها فراح يناديها إىل أن أدرك أنها اختفت هي 
األخرى ، توجه نحو لورون املذعور وهمس  : 

 علينا أن نخرج من هنا يا لورون ! نحتاج إىل املساعدة لينتهي هذا األمر  . 
حدق فيه لورون دون أن ينطق فسحبه ماريوس من يده وجره خلفه إىل أن 

وصال إىل حضرية السيارات وأجربه أن يجلس مكان القيادة وال يزال لورون 
مستسلم له  .. 

- تحرك يا لورون علينا أن نجد السيدة ألربت والسيدة داس  ! 
الثلج ينهمر بغزارة وبهدوء بعد أن توقفت الرياح والسيارة تغوص يف بطئ 

بالطريق الجبيّل الزلق ، قال لورون  : 
- السيدة داس تعرف الكثري ، أظنها ساحرة، قد أحرقت يد دوشان حني ملسها .

- أعلم يا لورون ..أعلم ، وهي التي ميكنها مساعدتنا . 
- لكن أين سنجدها ، أنا ال أعرف منزلها ؟  

- ليست يف منزلها إنها هنا يف مونتي سينتو ، انعطف يسارا قبل أن متيض يف 
الطريق الرئييس، هناك كوخ حجري .. إنها هناك .. آمل ذلك  ! 

حسنا ، األمل هو ما تبقى ليشعروا أن بإمكانهم النجاة .

الح الكوخ من مسافة جيدة فصاح لورون بانتصار  : 
- العجوز هناك ، انظر إىل الدخان املتصاعد من املدفئة  ! 

هجم الرجالن عىل الكوخ حيث كانت كل من سارة وسيلون يتنازعان بحدة .. 
قال ماريوس ساخرا  : 

-عذرا عىل مقاطعة نزاع العرش هذا ، لكنكام مدينتان باملساعدة . 
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األحمق لقد نيس أنهام بلمسة واحدة يجعالن منه فريسة مشوية لذئاب الجبل 
.. لكنه اظهر بعض الشجاعة  . 

قتلهام لستيفاين أفقدهام الحصانة التي وسمتهام بها ويتني ، عن أي أطامع كن 
يتنافسن .. السلطة والقوة ..هذا جّد وارد !قال لورون بحزم  : 

- أوقفا غضب األرواح عىل املدينة ، لن ينهار السجن فحسب ، ستحدث جرائم 
وتختفي نساء ..  ، أعلم أن لكام يد فيام يحدث  !

-ماذا سنستفيد من ذلك ؟ لقد خرسنا الكثري بسبب هذه اللعنة  ، كلام اقرتبنا 
من شخص وأحببناه فقدناه .. مل نعد نبايل .. فلتحرتق املدينة مجددا سنموت 

عىل كل حال  ! 
لقد اختفت فانيسا أيضا .. أخذتها األرواح  ! 

شعرت السيدة ألربت كام لو كانت األرض تهتز بها وجلست ساهمة لبعض 
الوقت  . 

- مل يتبقى منا سوى فانيسا ، ال ميكننا تركها يا سيلون! قالت سارة برجاء  .. 
التفتت سيلون نحو لورون وماريوس وقالت  : 

- ال أدري إن كنا نستطيع املساعدة لكننا سنحاول .. من أجل أن نستعيد فانيسا 
 .

انطلق أربعتهم يف طريق العودة إىل السجن الذي بدأ القسم الشاميل منه 
باالنهيار فعال ، طلب بوتييه املساعدة من رشطة كورسيكا التي بدت منشغلة 

بفوىض الحرائق املشتعلة و املشادات بني الثامىل .. ليلة عصيبة بحق ! 
ابتعد بوتييه ومن تبعه عن املبنى يك ال يتضر أحد منهم ..رأى مجهوده ينهار ، 
مل تكن تشغله سلطة بقدر ما كان يحزنه أنه لن يستطيع األخذ بيد أحدهم إىل 

النور وتوجيهه إىل الصواب ... إنه حزين .. حزين بعمق . 
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وصل ماريوس مع السيدتان اللتان دخلتا إىل الساحة رغم اعرتاض بوتييه لكنه 
و لورون أجرباه عىل السامح لهام . 

****

فيكتور دامبيري لطاملا احرتم املرأة حتى وإن كانت عابثة ال يقلل من شأنها أبدا 
، يفسح يف صدره دامئا فكرة الظروف التي تحولها من صالحة لسيئة ... ال يحب 

أي أحد أن يكون يسء دامئا ما تكرسه الحياة وترغمه عىل الرتاجع  ... 
- أتخاف أن ال يحبك أحد ؟ سألته فانيسا  .

- مل أكن قريبا لدرجة الحب ، مل أحب أحدا سوى جدي وبعد أن فقدته مل أعد 
أستطع أن أترك نفيس ألحب أحد .. نضجت كفاية ألدرك أن البرش راحلون فام 

فائدة أن نكرس قلوبنا  ! 
- رمبا إن علقت هنا ستجد حبا دامئا ال يزول ولن ينكرس له قلب ! 

ابتسم دامبيري وقال  : 
- يف ظروف أخرى كنت سأرحب بالفكرة ، لكن اآلن .. ومع كل هذا ال يشغلني 

ذلك ، انظري إىل ويتني كم قلبها محطم لقد بقي فؤادها فارغ وجميع من 
أحبتهم أرغمت عىل مفارقتهم  . 

كانت ويتني قد استمعت لكالمهام ، راقها هذا الحديث الرصيح بينهام ، غمرها 
بشعور نسيت كيف تسميه .. 

حان الوقت ..

اجتمع سكان املدينة فوق سجن مونتي سينتو يشاهدون انهياره بينام فانيسا و 
دامبيري يحاوالن منعهم من ذلك ، أخربها أنه سيقوم برتحيل السجناء إىل مكان
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 آخر ، لكنها تعلم أن هذا السجن منفى للمعتدين عىل النساء لن يقبلهم 
سجن آخر  .. 

قالت سارة ألربت  : 
- ليس هو من أحرق املدينة ، إنه هرني .. هرني الحكيم  من فعل ذلك لقد 

أخرب الحاكم أنك تحملني ابنه وليس الوريث .. أخربه أنك خائنة .. الحكيم الذي 
ساعدك ووالدته تآمرا ضد الحاكم واستغالك .. هام من أحرقا املدينة  . 

حطت ويتني وسط الساحة وقد انهار مبنى السجن برمته من شدة غضبها .. 
أردفت سيلون  : 

- أحبك الحاكم كثريا يا ويتني .. بحث عنك بني الجثث املتفحمة  حتى احرتقت 
يداه، لقد حبس نفسه يف رسداب قرصه ألنه جن من التفكري كيف تأملت .. 
وكيف شعرت وجسدك يتحول إىل رماد ...  مل تقتله خيانتك .. قتله حبك يا 

ويتني  ! 
- هراء .. كان السبب يف قتل كل من أحب وتدمري قريتي وتدمريي  .. ! 

- لقد وجد امللك كتابا قد كتب فيه الحاكم عن الفتاة التي عشقها واحرتقت 
بخيانتها حتى املوت ، كتب فيه كيف أرغمها للخضوع له وعذبها .. كتب فيه 

أنه استحق السجن لتعديه عىل براءتها رغام عنها  ... 
- لهذا جعل مونتي سينتو منفى للمخطئني يف حق النساء ، ولزم النساء بلباس 

الحداد جيال بعد جيل .. وقال ماريوس  : 
- سرنحل من مدينتك  لكنك ستبتعدين أيضا عن كورت و كورسيكا .. ال مزيد 

من الرعب .. ال مزيد من االختفاء  ! 
قال دامبيري  : 

- كنت ستمنحينه فرصة ثانية أليس كذلك ؟
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توقف تساقط الثلج وانبعث وميض أحمر لتظهر ظاللهن للجميع ،كن كثريات 
جدا ..وظهر بعدهن دامبيري و فانيسا .. واختفى الوميض ومعه الظالل . 

وصلت سيارات الرشطة واملساعدة ونقل املساجني الذين كانوا دافئني جدا 
كأنهم مل يقفوا منذ ساعات تحت برد الثلج القارص .. 

****

بعد ثالثة أيام .. 

كورسيكا -يف مركز الرشطة- 

قدم لورون و دامبيري تقريرا يضم الحقائق التي يريد الجميع تصديقها ببساطة 
.. فرار جامعي لبعض السجناء من خالل نفق رسي يف أرضية السجن  ، وزلزال 

عنيف أدى إىل انهيار املبنى كله فلم يعد صالحا لالستغالل  .. 
هكذا انتهت املهمة حيث سجلت أسامء الفارين من أجل اقتفاء أثرهم أينام 

ظهروا  .. 
حان الوقت ليستمتع دامبيري بشتاء كورسيكا  ورمبا يجرب فكرة البحث عن 

قلب يحبه بصدق ... ومل ال تكون فانيسا ! . 
تحررت املدينة  وانتهى الرش الذي تسببت فيه خرافة كاذبة .. مل يحكم وريث 
ويتني سيمون يف مدينة أبيه فحكم بعدالة يف مدينة والدته حيث ال منفى وال 

سجن حيث ال إجبار وال تعذيب .. حرية  االختيار وعدالة  العيش فحسب . 

 تنويه : القصة خيالية 
bg الكاتبة : زهرة فرح
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