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كانت تتجول يف شوارع املدينة أمراه شابه يف منتصف الثالثينات جاملها ال يشق له 
غبار شعرها املنسدل عىل كتفيها و تنورتها القصرية التي تكشف عن ساقيها الفاتنتني 
كانتا كافيتني للفت انظار الجميع اليها ابتسامتها اىل تعلو ثغرها يف اشارة واضحه اىل 

استمتاعها بنظرات الرجال اليها بينام نظراتها التي تتبدل هنا و هناك و كأنها تبحث عن 
هدف محددا.

صطدمت بأحد املارة نظرت اليه يف غضب لكن رسعان ما هدأت ثورتها شاب وسيم 
صغري السن نظر اليها معتذرا يف ابتسامه رقيقه اذهبت عقلها بينام كان يتغنى بأشد 

كلامت االعتذارات لحنا كانت هي تنظر اليه و كأنها وجدت ضالتها التي تبحث 
عنها منذ الصباح يجب عليها اال ترتدد لحظه يف السيطرة عليه قبلت اعتذاره ، تبادال 

االبتسامات ، قبل دعوتها عىل العشاء يف منزلها انطلقت يف طريقها بعد ان حصلت عىل 
مرادها. 

فاتنه هي حقا .. فاتنه قاتلة ُمصطنعة، يف مشاعرها، يف ُحبِّها، يف مظهرها، مزيَّفة قلبًا 
وقالبًا. كاذبة مع الجميع، وال يُلمُس لها قاع وقادرة عىل التالعب سيكولوجيًا بالرجال 

ه هي حول رقابهم منذ بداية  وقيادتهم كالنعاج إىل حتفهم، إىل حبل املشنقة التي تلفُّ
ولعهم الشهواين العارم بها، منذ بداية توّهمهم حبها، وحاجتها لهم كوسيلة ال أكرث 

وسيله إلشباع غرائزها الدموية فهي أقرب للشيطان يف القرآن، لألفعى يف العهد القديم 
فقط و فجأة.. من الالمكان، ومبحض الصدفة املقصودة.. 

تظهر هذه الفاتنة اللعوب، ليك تقلَِب عالََم فريستها رأساً عىل َعقب أما هو و عىل 
عكس ما كان ظاهرا و ان كان ذلك ايضا جزء من شخصيته فكان قاتل سفاح، ليس 

لقسوته حدود، مريض بالجرمية، مدمن عىل منظر الدماء وأنني املعذبني، ويف الوقت 
ذاته هو شخص شديد التهذيب، أنيق، مثقف، حاد الذكاء، ويعرف كيف يوقع أجمل 
النساء يف حبائله، هو منوذج مثايل للقاتل الغامض من االشخاص الذين تود ان تفقد 
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حياتك بني ايديهم مبحض ارادتك كان عائدا منعمله حني قابلها شعر بنشوه االنتصار 
عندما تعمد االصطدام بها بل و رسعان ما كان اللقاء من نصيبهام عندما شاهدها و 
للوهلة االوىل تذكر والدته التي لطاملا كانت السبب الرئييس يف معاناته طيلة حياتها. 

تحسس جسده املشوه نتيجة افعالها الشنيعة و التي كانت الدافع الن تتحول حياته 
بهذا الشكل املريع لكنه كان مستمتعا بذلك و كأن ضامد جرحه القديم يف االنتقام 

ممن يشبهونها كانت لكل منهام رغبه دفينه يف االنتقام من االخر و اعتقد كل منهام 
ايضا انه اوقع االخر يف شباكه مرت الساعات أستعداد للقاء تأنق هو كعادته مرتديا 

حلته السوداء الالمعة التي تزيده وسامه تفوح منه اقوى العطور جاذبيه أما هي 
فكانت تنتظر فريستها يف لهفه واضحه ..

ارخ، وفتَنتها الطَّاغية كفيلتني  كانت ترتدي فستان اسود يكشف عن مفاتنها فجاَملها الصَّ
بإخضاع أعتى الرجال َصالبًة حتى لتَسيل أشَداقهم َزبََد أجواء مثرية وقد تعبَّقت بعطرِها 

احر الَقاتل أدارت ذلك الجهاز الصغري لينطلق يف هدوء بتلك االغنية التي ال متل  السَّ
سامعها كانت تعرب بشكل كبري عن عاملها الصغري طرقات حانيه عىل الباب .. تفتح يف 

هدوء لتجد ذلك الشاب الذي يخطف العقول و القلوب قبل االنظار استقبلته يف حفاوة 
و حملت عنه ورودا أحرضها كهدية  تجولت عيناه رسيعا بني ما كان يبدو من املنزل 

اثاث من الخشب تكسوه فراء سوداء .. لوحات معلقة يف كل مكان لرسومات تكاد 
تدب الحياة فيها .. صورة متقنه لها بنفس املالبس التي استقبلته بها .. مائده مملوءة 

بأشهى االطعمة .. اضواء الشموع التي تكون وقود للمشاعر يف تلك اللحظات ..

جلس متكئا واضعا احدي قدميه فوق االخرى و جلست هي امامه بنفس وضعيته و 
كأنها تخربه بيشء من الكيد انها ندا له تجاذبا اطراف الحديث الذي كانت كلامته قليلة 

يف مقابل حديث عيونهام و الذي كان طويال مفعام بالحيوية كان لكل منهم الرغبة يف 
السيطرة عىل مجريات األمور دعته لتناول الطعام يف مزاح قائله ) أمل تشعر بالجوع بعد 

؟! ( 
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أجابها بكل هدوء ) بل أشعر بالجوع ملا هو أكرث من الطعام .. لكن ال بأس بالطعام 
 اآلن ( 

ضحكت يف قلق من قوله الذي متتع بجرأة مل تعهدها من قبل .. 

جلسا عيل املائدة .. سكبت له القليل من النبيذ ثم جلست عىل الطرف اآلخر من 
املائدة ) ملاذا لبيت  دعويت بتلك الرسعة ؟! ( 

سألته فأجابها ) رمبا لنفس السبب الذي جعلك تدعوين إليه ( 

ابتسمت قائلة ) ال يوجد سبب معني و ال أعلم ملاذا لكن وجدتني أدعوك لهذا و كم 
كنت اخيش ان ترفض و.. ( 

قاطعها قائال ) تخشني ؟ و ملا ؟ يبدو أن لحضوري أهمية فكيف ال يوجد سبب معني 
لتلك الدعوة ؟! ( 

صمتت قلياًل ، تبدو عليه مظاهر الثقة و القوة ، كان خوفها الحقيقي من أن يكون قد 
أكتشف أمرها ، اما هو فنظر إىل ذلك الجهاز لينصت لذلك الصوت الهادئ الذي ينبعث 

منه ، أنها تلك األغنية التي تعاد مرارا وتكرارا منذ ان وطأت قدماه ذلك املنزل ، أغنية 
hotel California من أكرث االغاين جدال فضال عن انها من اروع اغاين فرتة السبعينيات 

قال عنها دون هينيل: )إنها أغنية عن رحلة من الرباءة إىل التجربة.( عندما تم إجراء 
مقابالت مع النسور ، قالوا )إنها تدور حول أسلوب الحياة املتهّور ، السائد ، اللذيذ 

الذي مييز كاليفورنيا(  لكن ما كان ملثله اال ان ينظر لكلامتها املبهمة و الغامضة من 
زاوية أخري النسور يف ذروة نجاحهم قد تم إغراءهم يف كنيسة الشيطان تحت رعاية 

الكاهن الشيطاين العظيم أنتون اليف وأنهم مل يجرؤوا عىل التحدث عن الشيطان عالنية 
ولكن كتبوا هذه األغنية و ملثمني كلامت داخل األغنية عند فتح األلبوم األصيل سرتى 
داخل بهو الفندق ويف النافذة الخلفية سرتى رجالً يرتدي ثياباً سوداء ورأس محلوق و 

ارقام عند تكبريها يظهر اسم اليف واضحا تأسست كنيسة الشيطان يف عام 1969 يف 
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والية كاليفورنيا ، و هو نفس العام الذي ذكر يف االغنية وكانت معتقداتها يف األساس 
هي مذهب املتعة ، وتعيش إىل أقىص درجة ، وتجاهل األخالق التقليدية ، وتتغذى 
بشكل كامل يف الحواس وعىل وجه الخصوص الحواس الحسية ، مثرية و مغرية تلك 

الحياة حتي انك ال تعلم ان كانت هي 

الجنة ام الجحيم This could be heaven or this could be Hell فقد الجميع 
ارواحهم منذ اعتناقهم ذلك املذهب الشيطاين بل منذ العام الذي افتتحت فيه هذه 

الكنيسة امللعونة

we haven’t had that spirit here since nineteen sixty-nine

الذي ما تلبث ان تعتنقه ال ميكنك الرحيل حتي و ان اردت ذلك 

’!But you can never leave ,You can check out any time you like

حدث نفسه ) هكذا إذاً ، منزلها الصغري ما هو اال تعبري عن ذلك العامل الشيطاين ، 
شيطان هي كام كانت امي ، تحاول استدراجي ايل جحيمها ، حسنا لرني ملن ستكون 

الغلبة (

)أأعجبتك ؟! ( سألته مبتسمه حاولت أن تخفي توترها 

اجابها و هو يبتلع بقايا الطعام يف فمه 

)نعم لكنني لست ذلك الشخص( 

اختفت ابتسامتها للحظه لكنها عادت و هي تستوضح منه قائله ال أفهم يشء 

رد مقتضبا حديثه ) اعني انني لست ذلك املسافر املنتيش باملخدرات ، انا اعلم متاما 
ماذا أفعل و ماذا يحيط يب ( 
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قالت يف محاولة لتخفيف حدة التوتر ) ملا ال نرقص قليال ؟! (

) و ملا ال ( 

تلك كانت اجابته لها،  متايال عيل ايقاع املوسيقي ، متايلت افكارها ايضا 
نظرت ايل عينيه و رشدت ، عادت افكارها بها ايل الوراء كانت طفلة بريئة فائقة الجامل 

 دامئا ما كانت ترتكها امها مع زوجها الذي لطاملا أساء إليها 
كان دائم االعتداء عليها لفظيا و جسديا استمر األمر كثريا حتى أنها حملت بداخلها ما 

يجب أن يكون يف منزلة اخيها

مل تكن أمها تحرك ساكنا الدفاع عنها ، بل انها أحيانا كانت ترتك املنزل ليفعل بها زوجها 
ما يحلو له طفح كيلها كان رد فعلها تجاههام مريعا القليل من املخدر يف الطعام كان 

كافيا إلعطائها فرصه لالنتقام قيدت اوصالهم ، سكبت عيل اسفلهم سائل قابل لالشتعال 
تركت اعالهم حتى يشاهدوا مصريهم بكل وضوح.

انتظرت حتى استعادوا وعيهم ، انفجرت كلامتها التي اختلطت بنواحها تعاتبهم عىل 
ما ارتكبوه بحقها أرضمت فيهام النريان رقصت عىل أصوات رصاخهم رقصه املوت كام 

تفعل مع ذلك الوسيم اآلن نظر هو إيل عيناها ، بل ايل أبعد من ذلك ، كان يظنها تشبه 
امه ، لكنه اآلن و للحظه ملح بداخلها شيئا مختلفا ، شيئا يشبهه كثريا ، و كأن بداخلها 
طفله خائفه مرتعشه تتوق إىل األمان ايل من يربت عىل كتفيها انها تشبه ذلك الطفل 
الذي رآه يف املرآه ذات يوم ، ممزق الثياب دامي الوجه و الذي كان ميلك نفس عينيها 

قبل ان يتحول إىل ذلك املسخ الذي مل يعد يعرفه ، شتان ما بني ذلك الطفل و ذاك 
الوحش الوسيم ، ارتفعت أصوات املوسيقي عادت بكامل ذهنها اليه فانتبهت اىل عينيه 

الرائعتني و للحظه كادت ان تضعف .... 

مل يحدث ان ضعفت اما احدا من قبل .... ملاذا هو ؟ ... ملاذا االن ؟ ....
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عادت اصوات العزف مرة اخرى و بدا يراقصها من جديد، ما هذا ؟ .... هو الذى استلم 
زمام االمور و اصبح يتحكم يف حركاتها ، ما الذي يحدث  مع هذا الرجل ال تستطيع 

التحدث او حتى التفكري صمتت املوسيقى ، بدأ يف التشنج ، انتبهت ملا فعلته و كيف 
وضعت له سام يف ذلك الكأس ، و ما ان سقط أرضا حتى سقطت هي األخرى ، ملحت 

عىل وجهه ابتسامة ساخرة مكسورة ودمعة تتألأل بعينيه ، تذكرت تلك الورود التي 
أهداها إياها ، كانت تعلم أن لرائحتها العبقة رس ال تعلمه لكنه بالتأكيد مل يكن رائحه 

الورود فابتسمت هي األخرى مل يسخط أحدهام عىل اآلخر بل للمرة األوىل قد شعرا 
بالرضا عىل هذه الحياة مل يرصخا طالبني املساعدة أو حتى متوعدين باالنتقام انتظرا يف 
صمت وبرغم األمل قد حل بهام السالم فاضت روحيهام  بعد أن ظن كال منهام انه وجد 
ضالته يف اآلخر فاضت بعد أن ابتسم كال منهام و ألول مرة يف حياتهام ابتسامة صادقه.

متت

محمد عوين


