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إهداء
إلى زهرتى عمرى جنى وجاسمين ،لا أذكر كيف كانت حياتى قب�لكما و�لكنى
ل

متيقن بأنها لم تكن أبد ًا بهذا ا قدر من الجمال.

أسأل ال� ل�ه أن يسعدكما وأن يديم سعادتى بكما.

5

إهداء ..إليهم..
إلى من اقتربوا ولم ينا وا ،إلى من ذاقوا ولم يرتووا ،إلى من آمنوا ولم
ل

يَسلموا إلى من أوفوا ثم خاونوا ،إلى من ذابت بسمتهم على شفاهم وض ت
ل

ا طر يق إلى قلوبهم ،إلى من احتبست الدموع فى عيونهم ،ووقفت ا كلمات
ل

ل

فى حلوقهم..

ل

�لكم أنتم هذا ا عمل.

7

أما أنت الرجوع ال تفكر فيه

ال حتن إىل مصري أسهل من هذا بكثري
قدماك فوق أرض مل تُطرق من قبل
عيناك ىف مواجهة ما مل تره قط

لويس ثرينودا

9

()1

عاصم

(مارس )2015

ال

ال

ال

ـت بلــدان كُثــر
مريــر هــو الواقــع وســاخر ىف نفــس الوقــت ،لقــد جبـ ُ
طـ ً
وعرضــا وتنقلــت بــن قــارات العــامل أمجــع ،لكنــى مل أتصــور أبــدً ا
ـول
ً
أن تكــون النهايــة عــى ســطح واحــدة مــن اجلــزر التــى مل ِ
أدر هلــا مكا ًنــا
أهــى ىف املحيــط اهلــادى أم األطلســى أم وســط أحــد البحــار ىف أحــد بقاع
األرض ،أم أهنــا متــت لعاملنــا بصلــة؟ اســمها هيــم و أعرفــه عــى
أيــة حــال ،كل مــا أعرفــه أهنــا غـ خاضعــة ألى قانــون ،خاضعــة حلكــم
ذاتــى مــن ســكاهنا ،هنــا تغفــل عنــك عيــون العــامل بضمـ مرتــاح ســواء
كان عــن جهــل أو عــن قصــد فالنتيجــة واحــدة ،أدرى كيــف حــدث
هــذا ،لكنهــا أغــرب مــا سأشــهده قبــل موتــى ،أمــل ىف اخلــاص
و أثــر لنجــاة تلــوح ىف األفــق ىف هــذا الظــام وأنــا حمــاط هبــذا الكــم
مــن احلــراس وهــذا الكــم مــن القضبــان ،بالطبــع مل يــدُ ر بخلــدى وأنــا
املصنــف كواحــد مــن أمهــر القناصــن العســكري خــدم وطنــه ســنوات
طــوال أن ينتهــى بــى املطــاف داخــل أحــد األقفــاص احلديديــة املرتاصــة
ـارا ىف رواق واســع أبعــد
جن ًبــا إىل جنــب عــى ك اجلانبــن يمينًــا ويسـ ً
مــا يكــون عــن النظافــة ،مل أحصهــا ولكنهــا تقـ ب مــن عــرة أقفــاص
ر

ر
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بــكل جانــب ،يفصــل بــن كل قفــص والتــاىل جــدار أســمنتى قــوى،
يمكننــى اجلــزم بــأن الث ثــة أقفــاص التــى تقــع أمامــى فارغــة بينــا عــى
يمينــى ويســارى هنــاك ســجناء مثــى عــى األقــل مخســة مــن جنســيات
خمتلفــة ،أســمع أصــوات فتــح األبــواب وغلقهــا ،حبيــس أنــا ىف قفــص
تتجــاوز مســاحته ث ثــة أمتــار ىف ث ثــة أمتــار كحيــوان بائــس بحديقــة
حيوانــات يشــاهده اجلمهــور و ُيقــدم لــه مــا يبقيــه فقــط عــى قيــد حيــاة
موحشــة ترتفــع عنهــا الــك ب ،قفــص يلفــه ظــام مدهلــم اختــذ مــن
ـتقرا ومقامـ ًا طــوال ســاعات الليــل فقــط يقطعــه بصيــص من
املــكان مسـ ً
ضــوء ىف ســاعات النهــار عــر فتحــة ىف اجلــدار عــى ارتفــاع  6أمتــار أو
يزيــد أو مــع دخــول احلــارس مــن بــاب عمــاق بفتــات طعــام طعــم
لــه إ كريــه أو ليمــأ اإلنــاء القــذر بقليــل مــن مــاء ،عــر مشــاعل معلقة
عــى اجلــدران تشــعرك وكأنــك عــدت ث ث ئــة عــام للــوراء .أذنــى هنــا
تلتقــط ســوى دبيــب خطــوات احلــراس ورصيــر أبــواب وخشخشــة
مفاتيــح ،ودقــات قلــب يعمــل ىف رتابــة تغمــره مبــا ة وبعــض كلــات
حانقــة ورصخــات مــن األقفــاص املجــاورة بلغــات أفهمهــا.
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فهنــا حيــوى كل قفــص جمر ًمــا آثـ ًـا تــم اصطيــاده مــن بقعــة مــا مــن
العــامل ليكتمــل فريــق مــن املجرمــن اخلطــاة ســيلقى كل منهــم عقابــه
بطريقــة عجيبــة مل ختطــر لــه ببــال ،لــذا فســيتم زجــى بعــد ســاعات
داخــل حلبــة قتــال معصــوب العينــن مقيــدة ُيــراى بسلســلة معدنيــة
ـي مواجهتــه
يتجــاوز طوهلــا املرتيــن تربطنــى بخصــم أجهلــه متا ًمــا عـ ّ
داخــل حلبــة مغلقــة فــكاك منهــا ،أدرى مــن هــو و كيــف تبــدو
هيئتــه و مــا هــى جريمتــه؟! ولكنــه ســيكون حتـ ًـا معصــوب العينــن
مقيــدً ا مربو ًطــا بنفــس السلســلة ملواجهتــى ،عــى األرجــح هــو جمــرم
مــن وجهــة نظرهــم ارتكــب مــا يســتوجب دخولــه احللبــة ،بعــد هــذا
ال

ال

ال

ال
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اللقــاء أحدنــا فقــط مــن ســيغادر احللبــة ح ًيــا ،ســنتقاتل حتــى يســقط
أحدنــا رصي ًعــا يلفــظ أنفاســه األخـ ة ويلفــظ قبلهــا الكثـ مــن الدمــاء
وتغــادر روحــه جســده ،هنايــة ســيئة عــى أحدنــا أن يلقاهــا ،مــا أصعــب
أن تغــادر احليــاة بعيــون تــرى عقــب علقــة مــوت ،هنايــة أســوأ ممــا
قاهــا مصارعــو رومــا القديمــة ،ربــا هــذه هــى دقائقــى أو ســاعاتى
األخ ـ ة ،حقيقــة أدرى كــم هــو الوقــت الــازم إلهنــاء حيــاة إنســان
رض ًبــا باأليــادى و مقــدار األمل الناتــج عــن ذلــك ،بــد أنــه مقــدار
عظيــم جيــر روحــك نفســها عــى الفــرار .ليــس لــدى علــم إن كان
هنــاك مزيــد مــن األقفــاص ىف أروقــة أخــرى غـ ذلــك الــذى حيتوينــى،
حتــى األقفــاص التــى ىف اجلــوار أتبــن كــم منهــا شــاغر أو كــم منهــا
مســكون ،ولكنــى أســمع أصــوات أقفــال تفتــح وتغلــق ،بــد أن هنــاك
كائنــات حبيســة مثــى ىف اجلــوار ُيقــدم هلــا الطعــام وتنتظــر مصــ
مشــابه .وعــى األرجــح خصمــى موجــود هنــا ُيمنــى نفســه بقتــى مــن
أجــل مزيــد مــن الســاعات حتمــل لــه مزيــد مــن املعانــاة.
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الرائحــة هنــا قــذرة للغايــة ،رائحــة العــرق ختتلــط بروائــح البــول
والــراز ،حيــث إن هــذا القفــص هــو حيــزك املســموح لــك فيــه بكافــة
العمليــات التــى ي رســها جســدك بشــكل أوتوماتيكــى ،وبرغــم اعتيــادى
هلــذه الرائحــة إ أن جمــرد تذكرهــا هييــج حواســى مــن جديــدُ ،تــرى مــاذا
حتمــل ىل الدقائــق القادمــة؟ أو بصيغــة أخــرى مــا الــذى أمتنــاه لنفســى ىف
الدقائــق األخــرى؟ ميتــة مؤملــة والتخلــص مــن هــذا العــذاب الــذى يبــدو
بــا أمــل ىف ا نقطــاع أو التوقــف ،أم ا ســتمرار ىف هــذا الكابــوس ىف
انتظــار مزيــد مــن األهــوال ،عسـ تقبــل فكــرة أن أتــرك نفســى للمــوت
مهــا بــدا القــادم أســو ًدا خاصــة وأنــا متأكــد بــأن هنايتــى هــذه ســتكون
عــى يــد جمــرم مل أعــرف بعــد جريمتــه ،بالطبــع جريمتــه ليســت هينــة،
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ولكنهــا مــن النــوع الــذى يســتوجب وجــوده هنــا ،بــد أنــه متحفــز
لقتــى ،عــى األغلــب هــو رجــل بــا قلــب ،املــوت هــو أخــر مــا جيــول
بخاطــره قبــل قدومــه هنــا ،متيقــن أنــا مــن أنــى لــن أغــادر هــذا القفــص
إ لقــرى ســواء كان حفــرة ىف األرض أو ىف قــاع املحيــط  ،لطاملــا كان
املــوت أمــر غــ مســتبعد ىف كل مهمــة شــاركت فيهــا ،أدرى هــل
ســأعود أم  ،أودع أمــى وزم ئــى قبــل كل عمليــة ودا ًعــا قــد يكــون
أخــ ً ا ،وىف الســنوات األخــ ة التــى تســبق وجــودى هنــا كان املــوت
حيــوم حــوىل ىف اشــتهاء حاصــدً ا أكــر قــدر مــن األرواح ،أوقا ًتــا جنونيــة
ـت
عشــتها ،جث ًثــا بالعــرات تناثــرت حــوىل شــيوخ ونســاء وأطفــال ،كنـ ُ
ـت مهي ًئــا متا ًمــا
مهــد ًدا ىف أى وقــت بتلقــى رصاصــة تــودى بحياتــى ،كنـ ُ
ـرارا مــن تأخــر موتــى ،كل مــا مــررت بــه
لذلــك ،بــل إنــى تعجبــت مـ ً
مــن قبــل جعلنــى متقبـ ً
ـا فكــرة املــوت كــا يتقبــل الطفــل غضــب أمــه،
مل أكــن أعلــم بــأن هنــاك مينــاء آخــر بعيــدً ا سرتســو عنــده ســفينة عمــرى
ل بــد ،فقــط كنــت آمــل ىف ميتــة رسيعــة يســبقها كث ـ مــن األمل.
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كانــت حياتــى سلســلة مــن املرتفعــات واملنحــدرات حتــى ســقطت ىف
بئــر عميــق ظننتــه سيشــهد هنايتــى .ولكــن البدايــة كانــت قبــل ذلــك بقليــل.
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كل املآســى بــدأت بمقتــل املقــدم حييــى ،كان أقــرب الرجــال لقلبــى،
فلطاملــا عشــت بــدون والــد وبــدون إخــوة وحتــى بــدون أصدقــاء ،لقــد
رحــل والــدى مبكـ ًـرا وأنــا طفــل ،أذكــر كث ـ ً ا مــن م حمــه إ مــن
خــال الصــور ،نشــأت وحيدً ا مــع أمــى وترعرعــت ىف كنفهــا وأحاطتنى
بحناهنــا ورعايتهــا حتــى جعلــت منــى رج ً يرتــدى بذلــة عســكرية هيابه
اجلميــع وجيلــه ويوقــره الكب ـ قبــل الصغ ـ  ،كنــت مثـ ً
ـال بــن أقرانــى
ل لتــزام وا نضبــاط وهــو مــا جعلنــى حمظ ًيــا لــدى رؤســائى.

أل

ـرا حــا ًدا وكأنــى اســتعرته ل بــد مــن عينى
لقــد منحتنــى األقــدار بـ ً
صقــر ،أثنــاء الدراســة كنــت األول دائـ ًـا ىف مســابقات الرمــى ،نياشــن
عــدة وأوســمة حصلــت عليهــا ومديــح صــار ينهــال عــي مــن املحيطــن
حتــى بــت واحــدً ا مــن أشــهر القناصــة وأكثرهــم مشــاركة ىف عمليــات
واســعة داخــل وطنــى وخارجــه ،عشــت بــا أصدقــاء تقري ًبــا حتــى
قابلتــه ،كان منقـ ً
ـول حدي ًثــا مــن القاهــرة واشـ ك معنــا ىف أوىل عملياتــه،
ً
مقاتــا بار ًعــا يتمتــع بلياقــة بدنيــة هائلــة وعزيمــة وإرصار
عرفتــه
حــدود هلــا ،عــى وجهــه نظــرات غضــب مل أكــن أعــرف موجهــة ملــن
كانــت ختيفنــى كث ـ ً ا ،كانــت كل تــه دائـ ًـا قليلــة معــرة ،يشء قــادر
عــى إهبــاره و حتــى مهارتــى ىف الرمــى والتصويــب ،فقــط يمنحنــى
نظــرة بســيطة تنــم عــن رضــاه ،أحببــت العمــل معــه وأظنــه كذلــك
حتــى رصنــا قريبــن للغايــة وحــن جــاء خــر اغتيالــه ،شــعرت بتيتمــى
ثانيــة عــى الرغــم مــن أن الفــارق الســنى مل يكــن بالكب ـ جــدً ا بحيــث
يصبــح ىل أ ًبــا ،كانــت هــذه املــرة األوىل التــى أبكــى فيهــا منــذ ســنوات ،مل
أملــح دمو ًعــا ىف عينــى مــن قبــل منــذ كنــت طفـ ًـا ُتــاب كل طلباتــه ،ولكــن
حــن جــاء خــر اغتيالــه اهتــزت األرض حتــت قدمــى ،ىف البدايــة مل أصــدق
ولكــن كافــة الد ئــل تشــ إىل رحيلــه ،وحــن قابلــت زوجتــه بعدهــا
وأكــدت بــأن لدهيــا مــا يثبــت بقائــه عــى قيــد احليــاة تشــبثت بوميــض
األمــل هــذا ،ولكــن مل نعثــر عــى أى دليــل يرجــح كلــات زوجتــه ،لقــد
قتــل الرجــل شــك ،حتــى وإن اختفــت جثتــه عــى يــد مغتاليــه ،أدرى
ملــاذا تســتدعى ذاكرتــى هــذه الذكريــات اآلن ،لعلهــا وســيلة لتمضيــة
وقــت ثقيــل كجبــل يتزحــزح ،صحيــح أنــه ليــس هنــاك دا ٍع للعجلــة
ـورا عــن انتظــاره،
فنهايتــى قادمــة قادمــة ولكنــى أفضــل املــوت فـ ً
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فليقتلونــى اآلن إن أرادوا وبــأى وســيلة مهــا بــدت شــنيعة ولكــن
ســيعقبها موتــى ســيعقبها راحتــى.
ام

بعد اغتيال املقدم حييى بشهور تم استدعائى إىل اجت ع........
ال

إثــر جلبــة واضحــة ىف اخلــارج انقطــع فجــأة ســيل ذكرياتــى،
أصــوات متداخلــة ترتامــى عــى مســامعى ،عينــاى تســعفانى بســبب
الظــام الدامــس ،أعــرف كــم الوقــت ولكنــه الليــل أســدل ســتائره
منــذ ســاعات و يريــد أن يمــى بيــد خاويــة ،أســمع مزاليــج تُعالــج
وخطــوات قادمــة تقــ ب أكثــر وأكثــر ومــع بلوغهــا القفــص تنــار
أضــواء ســاطعة أعمــت عيونــى ىف البدايــة  ،أخــذت وق ًتــا طويــا حتــى
تتمكــن عينــاى مــن الرؤيــة بوضــوح عقــب ظــام ألفتــه وألفهــا ،ىف
األيــام الســابقة عنــد إدخاهلــم الطعــام للقفــص كانــت أضــواء خفيفــة
تتــرب للقفــص وحميطــة مــن املشــاعل املعلقــة عــى اجلــدران تســمح
للحــراس بتبــن موضــع أقدامهــم ومعاجلــة أقفــال األقفــاص ،أمــا اآلن
فاإلضــاءة ســاطعة للغايــة وكأنــك ىف قلــب صالــة مغطــاة تســطع هبــا
أضــواء كاشــفة عــل الرؤيــة كــا لــو كانــت هناريــة أو تقــ ب مــن
ذلــك ،إذن فالظــام هنــا وســيلة تعذيــب تـ كك مــع خيــا ت وأوهــام
ســوداء غــ حمببــة ،بعــد قليــل حــن اعتــدت هــذا الضــوء ،ملحــت
حــراس تقــف عنــد البوابــة الوحيــدة للــرواق عــى بعــد مــا يزيــد مــن
12مـ ً ا مــن قفــى ،يبــدو أهنــم ىف انتظــار قــاد ٍم مــا أو ىف انتظــار تلقــى
أوامــر جديــدة  .احلــراس هنــا ملثمــون لســبب أعرفــه حتــى اآلن،
أدرى هــل هــم مــن أهــل اجلزيــرة؟ هــل هــم مأجــورون؟ ولكنهــم
غالــب األمــر صامتــون ،ينفــذون التعليــات دون النطــق بكلمــة واحــدة،
تشــفى  ،إهانــة ،فقــط أخ ونــى بشــأن املواجهــة القادمــة ،هلــم
ملبــس ثابــت ،س ـ ة جليــة بنيــة اللــون عاريــة الكتفــن مطــرزة بقطــع
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ر

ام

معدنيــة صغـ ة عــى الصــدر ،أســفله قميــص أبيــض ذو كمــن بجانب
رسوال أســود اللــون ،وقطعــة مــن القــاش األســود تــدارى رؤوســهم
ووجوههــم ،مجيعهــم أقويــاء البنيــة ،أشــداء خمتاريــن بعنايــة وذلــك
متوقــع ىف مــكان كهــذا ،اعتدلــوا با ــاه األقفــاص ،هنــاك مــن حياورهــم،
اثنــان منهــا تقدمــا نحــو قفــى ،يعاجلــان القفــل بمفتــاح كب ـ نو ًعــا،
يقفــان عنــد املدخــل ،هنــاك قــادم آخــر يدلــف مــن بــاب الــرواق ،إنــه
هــو تونــى!
جت

ر

تونــى الــذى يكرهنــى أكثــر مــن كــره البــر للمــوت ،والســبب
األول لوجــودى هنــا ،كان بإمكانــه قتــى بــأى طريقــة تــروق لــه ،ولكنــه
فضــل ميتــة أليمــة يتلــذذ هبــا ،فجــاء بــى إىل هنــا ،يقــف أمــام القفــص
بقامتــه الفارعــة وشــعره األشــقر الطويــل نســب ًيا ووجهــه املائــل حلمــرة
توارهيــا األضــواء ،يدلــف إىل القفــص ويقــف عنــد حافــة قدمــى املمــددة
عــى األرض ،يثنــى جســده ،ويقــرب رأســه مــن رأســى وابتســامة غــل
تعلــو وجهــه :
ر

 األن ســتواجه ميتــة شــنيعة تــروق ىل كثــ ً ا ،مل أكــن أتوقــع أنشــي ًئا كهــذا يمكــن أن يروقنــى يو ًمــا ،أظــن أنــك ســتفلت الليلــة مــن
املــوت ،صحيــح أنــك قنــاص ،وطاملــا كنــت صيــا ًدا بار ًعــا تقــدم املــوت
لضحايــا كثرييــن ولكنــك اليــوم ســتتحول إىل فريســة مزريــة ،فريســة
بــكل مــا تعنيــه الكلمــة ،فريســة تــؤكل ومتضــغ وهتضــم ،خصمــك اليوم
يســتهان بــه أبــدً ا  ،لــو كنــت مكانــك ألفرغــت معدتــى قبــل لقائــه ىف
أى مــكان ،أمــا ىف حالتــك فمعدتــه تشــتاق لــك كث ـ ً ا ،ألنــه آكل حلــوم
بــر باملعنــى احلــرىف للكلمــة ،تغــذى عــى العــرات مــن األبريــاء قبــل
أن يعلمــوا رسه ويلقــوا القبــض عليــه ،وألهنــم محقــى كــا هــى عادهتــم ،
ال
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حاولــوا ع جــه بإحــدى املصحــات ،فكانــت النتيجــة هروبــه و ح ًقــا
اختفــاء املمرضــة التــى كانــت تتابــع حالتــه ،يمكــن بقليــل مــن ذكاء
معرفــة أيــن ذهبــت اآلن ومــا آل إليــه مصريهــا ،ولكنــه اآلن ىف حوزتنــا
ولســوء حظــك مل يتنــاول شــي ًئا منــذ ث ثــة أيــام ،لــذا يعتــر لقــاؤك
اليــوم مواجهــة بقــدر مــا يعت هــا وجبــة عشــاء»
ال

ال

رب

كان يتحــدث بحــاس حقيقــى كمراهــق يــروى قصــة فيلــم أعجبــه
«آكل حلــوم بــر ،إهنــم بارعــون ىف اختيــار أهدافهــم ،وقــادرون عــى
إدهاشــى حتــى قبــل موتــى» هكــذا قلــت ىف نفســى.
ر

مل خييفنــى مــا قالــه ،فكــا ذكــرت املــوت قــادم قــادم حتــى لــو تأخــر
ولكنــه ســيحمل ىل راحــة أشــتاق إليهــا كث ـ ً ا ،لــن أهتــم بــا ســيفعل
بجســدى مــا دمــت مي ًتــا ،ولكنــى ســأقاوم حتــى أخــر نفــس.

ال

قبــل أن ينــرف أعطــى أوامــره للحــراس بإعــدادى للمواجهــة،
جــاءوا بقنــاع معدنــى ثقيــل وضعــوه عــى رأســى غطــى وجهــى بالكامل
وربطــوا طرفيــه مــن اخللــف وأحكمــوا إغ قــه ،بينــا مــن األمــام مــا
يشــبه نظــارة معدنيــة ذات عدســات كبـ ة عــل الرؤيــة مظلمــة باهتــة
بشــكل يثــ األعصــاب ،ثــم أهنضونــى واقتادونــى للخــارج ملواجهــة
مص ـ ى.
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«ما ينبغى فتاة أن تكون بهذا الجمال وإلا صارت شمسًا تحرق
ل

الأخرين وت قى با ضحايا يمينًا ويسار ًا».
ل

ل
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يحيى – ا قاهرة
عام 2003

ال

اآلن أنــت خترجــت مــن كليتــك العســكرية يــا حييــى كــا خطــط لــك
والــدك رجــل األعــال الــذى يعــرف ســوى العمــل ثــم العمــل ثــم
متحمســا لذلــك
العمــل بعــد رحيــل والدتــك ىف ســن مبكــر ،مل تكــن
ً
لكــن والــدك عقــد العــزم ولــن يرتاجــع ،فــا كان منــك إ ا ســتجابة
لرغبــة حممومــة غــ قابلــة للنقــاش ،بفضــل جهــدك وبزوغــك ىف
العمــل تدرجــت ىف املناصــب حتــى وصلــت لرتبــة نقيــب ،هنــا شــعرت
بــأن احليــاة ليســت عــى مــا يــرام ،هنــاك شــىء مــا خطــأ ،جيــب أن
ختــدع نفســك أكثــر مــن ذلــك ،أنــت بحاجــة لنصفــك اآلخرالــذى تأخر
جــدًّ ا ىف الظهــور ،أيــن هــى تلــك املجنونــة ،متــى ســتأتى إذن؟ إنــك عــى
مشــارف الث ثينــات وحياتــك جافــة كحلــق تائــه ىف الصحــراء نفــد منــه
املــاء منــذ أربعــة أيــام ،عليــك أن تع ـ ف أنــه كان هنــاك ذلــك احلاجــز
النفســى ىف تعاملــك مــع اجلنــس األخــر ،نشــأت وحيــدً ا دون إخــوة
وحتــى أصدقائــك ىف املدرســة والكليــة مجيعهــم مــن الذكــور ،لــو
وجــود بعــض الفتيــات ىف عائلــة والــدك تتبــادل حديــث قص ـ معهــم
كل ف ـ ة ىف الزيــارات واملناســبات نعــدم أى حــوار بينــك وبــن هــذا
ال

ال

ر

ال

ال

ر

ال

ر

ر

ال
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ال

اجلنــس متا ًمــا وكأهنــم ينتمــون لنفــس األرض التــى تعيــش عليهــا،
مــرارا لــرورة ا رتبــاط ولكنــك ظننــت دو ًمــا
لقــد أشــار والــدك
ً
بأنــه مل حيــن الوقــت بعــد ،ربــا كان رفضــك لفكــرة زواج الصالونــات
وراء ذلــك ،لكــن اجلميــع مــن حولــك يتخــذ هــذا املســلك ىف هنايــة
املطــاف ،حس ـنًا مفــر ستســتع بصديــق جديــر بالثقــة يســاعدك ىف
ا ختيــار وأنــت مــن ســيقرر ،ىف هــذا التوقيــت يعــرض والــدك خدماتــه
ويعلــن بــأن فتاتــك لديــه ،ولكنــك تــر هــذه املــرة بــكل حســم ،يبــدو
أن احليــاة العســكرية طبعــت عــى ســاتك الكث ـ وأثــار الزمــن مل ت ـ ك
لوالــدك إ الوهــن ،فتــاة تلــو األخــرى تعــرض عليــك ىف لقــاء عابــر أو
صدفــة مدبــرة أو حتــى زيــارة علنيــة ،لكــن دو ًمــا النتيجــة واحــدة رفــض
مــن جانبــك ،ليســت هــى أحداهــن ولســن هــن هــى .كــن جديــرات
زوجــا ولكــن شــك ً وموضو ًعــا
بــك حسـ ًبا ونسـ ًبا ويتمنينــك بوضــوح ً
ينقصهــن شــىء مــا  ،تــدرى مــا هــو حتـ ًـا ســتعرفه حــن تعثــر عليهــا،
وشــهرا وراء شــهر ،لقــد متلــكك الغيــظ منهــا،
أســبو ًعا وراء أســبوع
ً
عذرهــا الوحيــد أهنــا هتــرف أهنــا هــى هــى .
ال

ال

ني

ال

ر

ر

ال

ل

ال

ال

ال

ال

نــال منــك التعــب ،ودنــا منــك اليــأس  ،لكــن وظيفتــك علمتــك
أن اليــأس كلمــة خــارج القامــوس و حمــل هلــا مــن اإلعــراب ،مانــع
مــن مواصلــة البحــث .
مــازال والــدك يؤكــد بــأن عروســتك تنتظــر ،ربــا لــن تنتظــر طوي ً ،
لــذا عليــك أن تــرع ،رفضــك ملبــدأ ا عتــاد عــى والــدك يت شــى ،إهنا
فقــط حماولــة وحتــت أى ظــرف لــن جيــرك والــدك ع شــىء
ل

ال

ال

ىل

 لقــد دعانــا الســيد حممــود التلوانــى لقضــاء أمســية معهــم يــوماجلمعــة القــادم.
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مل تســأل عــن التفاصيــل كان يقينــك بأهنــا حماولــة لــن ُيكتــب هلــا
النجــاح كســابقاهتا.

رش

ىف بنايــة شــاهقة فاخــرة أغلبهــا مــن الزجــاج واجهتهــا تطــل عــى
النيــل مبــارشة ىف حــى الزمالــك كان املوعــد ،ارتديــت ثيا ًبــا عاديــة
وقميصــا باللــون الســاوى زادك وســامة عــى وســامتك،
بنطلو ًنــا رماد ًيــا
ً
ب تــك البيضــاء امحــرت مــن شــدة حــرارة اجلــو ،جيــب أن تعــود للوهنــا
الطبيعــى كــى يبــدو هــذا ا محــرار خج ـ ً
ا وتوتـ ًـرا ،تســتق املصعــد
حتــى تصــا للطابــق الثامــن ،تدقــان اجلــرس فتفتــح لكــا خادمــة
لتقــول ىف أدب «تفضــا» ثــم دلتكــا إىل مدخــل الشــقة الواســعة .كان
ً
منــزل أني ًقــا بدي ًعــا يمتلــك أصحابــه ذو ًقــا رفي ًعــا يمكــن التغــاىض
عنــه ،لــس ووالــدك عــى أريكــة عريضــة مرحيــة امتصــت جســديك
 ،واضــح أنكــا ســتبذ ن جهــدا كب ـ ً ا وقــت النهــوض ،جــاء صديــق
والــدك ليحيكــا ىف ســعادة وود شــديدين ،عينــه مل تنــزل مــن عليــك،
زوجــا بنتــه.
لقــد رقــت لــه كــا هــو واضــح ً
حسـنًا هــذا الرجــل يتمنــى إمتــام هــذه الزجيــة ربــا أكثــر مــن والدك،
ولكــن هيهــات عــى األرجــح دقائــق وســتكون الصدمــة مصـ كليهــا
حســب تظــن ،ثــم ــىء زوجــة املضيــف ،امــراة مخســينية متتــاز بقــر
القامــة وقــوام بعيــد نســب ًيا عــن الرشــاقة ،ولكــن يبــدو عليهــا الســكينة
وجهــا لطي ًفــا ،اختفــت املــرأة
أكثــر مــن زوجهــا املتحمــس كــا أن هلــا ً
مــن جديــد ،لتبقــى وحــدك مــع الصديقــن اللذيــن أخــذا يتبــاد ن
ضحــكات وقفشــات عفــا عليهــا الزمــن مــن وجهــة نظــرك ،ولكنــك
تضطــر ل بتســام جماملــة وعــى مضــض.
ال

ال

ال

ال

جت
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ال

ر

ال

ر
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ال
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مــرت ســاعة كاملــة دون ظهــور للفتــاة ،مــا هــذا امللــل؟
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رص

يبــدو أنــك ســتن ف وترتكهــم يســتكملون أحاديثهــم الســقيمة
تلــك ،ولكــن فجــأة دون مقدمــات ،تعــود الزوجــة لتدعوكــم للعشــاء،
تفكــر إنــك ربــا كنــت خمط ًئــا ،لعــل الزوجــن ليــس لدهيــا فكــرة عــن
ســبب الزيــارة ،ولدهشــتك ختطــر ببالــك فكــرة ربــا ليــس لدهيــا فتيــات
للــزواج ،ســيكون هــذا أكــر مقلــب مــن والــدك ،بــد وأنــه يضحــك
بداخلــه كثــ ً ا عــى ذلــك ،نظراتــه لــك بــن احلــن واآلخــر حتمــل
ســعادة مفرطــة أتراهــا مــن قســوة تلــك الدعابــة؟
ال

ر

ر

كانــت وليمــة بالفعــل حــوت مجيــع أصنــاف الطيــور ،ربــا تغيــب
فقــط حلــم النســور واخلفافيــش عــن هــذه املأدبــة ،ثــم يقــع بــرك عــى
طبــق كبـ تتوســطه فخــذة مــن الضــأن ،مشــهد أقــوى مــن ســخريتك،
ينســيك ســبب الزيــارة وســط هــذا الكــم املاجــن مــن الطعــام ،فلتذهــب
فكــرة الــزواج والعــروس املنتظــرة نفســها للجحيــم ،ســتتناول العشــاء
غافــرا لوالــدك وصديقــه وقتــك املهــدر
ومتــى حلــال ســبيلك،
ً
ودعاباهتــا الســمجة.

ال

جلــس أربعتهــم عــى املائــدة ،املضيــف عــى رأس املائــدة وعــى
يمينــه زوجتــه وعــى يســاره والــدك الــذى تقبــع بجــواره وقــد نســيت
أنــت نفســك ســبب الزيــارة ،فقــط تنتظــر إشــارة بــدء الســباق ،ت حظ
قبــل بــدء عمليــة نســف الســفرة بــا عليهــا وجــود مقعــد وحيــد شــاغر
بجــوار الزوجــة وىف مواجهتــك مبــارشة وأمامــه اســتقرت شــوكة
وســك وطبــق ولكــن دعــوة الرجــل لبــدء تنــاول الطعــام أذهبــت
هــذه امل حظــة أدراج الريــاح ،وذلــك قبــل أن تســمح أرق مســاء
اخلـ وعتهــا أذنــك طــوال حياتــك ،ترفــع بــرك لصاحبــة الصــوت
القادمــة مــن الســاء ،هــذا مجــال مل يولــد عــى األرض ،أجــارة القمر
هــى؟ أم اســتعار القمــر هــذا ا ســم مــن هــذه الواقفــة أمامــك،
ني

ال

ر

ال
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جت

ال

وقبــل أن يــب عــى أســئلة ليســت موجــودة إ بذهنــك ،تســقط امللعقة
قــدرا أكــر مــن ا هتــام،
احتجاجــا عــى رشودك طالبــة
مــن يــدك
ً
ً
صاحــب ســقوط امللعقــة ارتبــاك واضــح عجــزت معــه شــفتاك عن نســج
كلمــة واحــدة مفهومــة ،لكــن عينيــك رسعــان مــا تعــاود التعلــق هبــذا
الضيــاء الســاطع حبيــس هــذه املســاحة املتناهيــة الصغــر رغــم اتســاع
املنــزل ،يبــدو أنــه بــد مــن إعــادة تعريــف اجلــال بعــد مــا رآهــا ،كان
ـدوها بحــق ُ ،ــي عينــك منهــا بينــا عيــون اجلميــع مثبتــة عليــك ،أما
مشـ ً
هــى فكانــت تتنــاول الطعــام ىف هــدوء ،دون أن ترفــع عينيهــا با اهــك
ولــو ملــرة واحــدة عــى ســبيل اخلطــأ ،مل تــذق لقمــة واحــدة بينــا ناظريك
يلته هنــا ،شــعر فاحــم ســائح عــى كتفيهــا ،أنــف دقيــق صغـ  ،شــفت
شــهيت  ،يــا لــك مــن وغــد! لقــد فصصــت كل تفصيلــة ىف وجههــا ىف
حماولــة شــاقة كــى تفوتــك لفتــة هلــذا الوجــه الوضــاء ذى البــرة
اخلمريــة .تــردد بداخلــك مــا ينبغــى لفتــاة أن تكــون هبــذا اجلــال وإ
ـارا.
شمســا حتــرق األخريــن وتلقــى بالضحايــا يمينًــا ويسـ ً
صــارت ً
ال

ال

ت

جت

ام

ر

ني

ني

ال

ال

ني

ال

ال

ال

أهنــت طعامهــا بالتزامــن مــع اآلخريــن ،أمــا أنــت يــا لــك مــن
مســك  ،ســقطت ىف بئــر ســحيق منقــذ منــه و معــن إ كلمــة أو
حتــى نظــرة ومل تظفــر بــأى منهــا ،انتهــى اللقــاء تــدرى كيــف ،ولكــن
قــرارا قــد ا ُ ِــذ بداخلــك وأنــت عــازم تنفيــذه يف أقــل وقــت ممكــن،
ً
ختــر بــه والــدك فــور مغادرتكــا ،يبتســم ىف مزيــج مــن مكــر وســعادة
ونظــرة مــن طــراز « أمل أقــل لــك؟ « بينــا أنــت تــدرى أتلومــه ألنــه
مل يضغــط عليــك بشــكل ٍ
كاف مــن قبــل أم تلــوم نفســك ألنــك كنــت
أمح ًقــا عنيــدً ا حرمــت نفســك مــن هــذا الســحر لبعــض الوقــت؟
ال

ت

ال

ىف اليــوم التــاىل خيــرك والــدك بــرد الفتــاة عــى لســان والدهــا
والصدمــة تعلــو وجهــه واحلــرة تغلــف صوتــه:
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 -مرفوض أنت !

بعد قليل من الصمت – ملاذا ؟
ال

ال

 -أدرى و حتى والدها هكذا رفضت دون إبداء األسباب

رض

أى جنــون هــذا؟! تســتعيد جمريــات أحــداث األمــس ،أمل يكــن
ـازا كذلــك ،أتفوهــت
مظهــرك عــى مــا يــرام؟ مل يكــن عاد ًيــا وليــس ممتـ ً
بــا مل يعجبهــا؟ إنــك مل تنطــق ببنــت شــفة ىف ح هتــا ،يعرتيــك حــزن
معجــون بالغيــظ ولكنــك تقــرر أ تستســلم ،هــا هــى اقتحمــت قلبــك
واحتلتــه ب اعــة ىف دقائــق ،ليــس هــذا بالغريــب ،الغريــب أنك مل تبـ ِ
ـد أى
مقاومــة وســلمته هلــا بطيــب خاطــر ،مــا العمــل اآلن ؟ تعتــر ذهنــك
بح ًثــا عــن وســيلة أو طريقــة تعيــد هبــا تقديــم نفســك.
ال

رب

ر

ام

تفعــل كــا املراهقــن تنتظرهــا أســفل البنايــة عــدة أيــام حتــى تظهــر
أخــ ا لتســتقل ســيارهتا  ،تذهــب ورائهــا  ،تدلــف إىل ٍ
نــاد اجت عــى
ً
شــهري ،تدخــل وراءهــا مســتغ كونــك ضابــط رشطــة يمكــن رفــض
طلبــه بالدخــول ،لــس وحيــدة دون أن تلحظــك ىف ركــن هــادئ
باحلديقــة الظليلــة كــوردة متفتحــة وســط باقــى الزهــور ،ينتابــك الـ دد،
مــا هــى اخلطــوة التاليــة ،تتذكــر أنــك ضابــط يعــرف ا نســحاب،
فتقــرر ا قتحــام.
ال

ال

جت

ر

ال

ال

ال

 -مساء اخلري

تديــر نظرهــا إليــك فتزيــدك ارتبــاكًا وتزلــزل كيانــك ،فتكــرر التحية
ىف إحلــاح حتــى تــرد ىف ثقــة
 -مساء النور

 تسمحى ىل باجللوس25

جت

ثــم لــس قبــل أن تســمح فيمتعــض وجههــا فتلحــظ أنــت ذلــك
معتــذرا قبــل أن تتــدارك هــى املوقــف وتشــ لــك
فتنتبــه لتقــف
ً
باجللــوس «تفضــل»
ر

رش

 -كنت سعيدً ا جدً ا وت فت باللقاء الذى تم ىف منزلكم.

تــرد بالســكوت فتلقــى بالســؤال الــذى أرقــك ىف الليــاىل املاضيــة «
هــل ىل أن أعــرف ســبب رفضــك ؟» تــر هــى عــى الســكوت فتؤكــد «
هــذا مــن حقــى أن أعــرف ســبب رفضــك «

ال

رفضــا لــك بــل رفــض للطريقــة التــى تــم هبــا األمر،
 حقيقــة ليــس ًوقــد أخــرت والــدى بــه قبــل جميئكــم ولكنــه أرص بــأن أمنحــك وأمنــح
نفســى فرصــة حتــى اللقــاء ،أرجــوك تأخــذ األمــر بشــكل شــخيص
زواجــا تقليد ًيــا ،عريــس مناســب تقــدم لفتــاة راقــت
أبــدً ا ،أنــا أريــد ً
لــه فقــرر أن يتملكهــا باقــى عمــره دون أن يعبــأ بحقيقــة مشــاعرها أو
حتــى يســمع منهــا كلمــة واحــدة ،هــذا زواج حمكــوم عليــه بالفشــل.
ال

ال

كانــت الكلــات تنســاب عــى شــفتيها ىف رقــة بصــوت شــجي رغــم
قســوة مــا يرمــى إليــه ،تــزال مفتــون وستســتمر كذلــك مــا دامــت
أمامــك ،أجلمتــك رصاحتهــا فعجــزت عــن النطــق لثـ ٍ
ـوان قبــل أن تقــول:
رب

ال

 وإذا أخ تــك بأنــه ليــس جمــرد إعجــاب و زواج تقليــدى ،يبــدوأنــى فهمــت أخـ ً ا احلــب مــن أول نظــرة ،وأنــا أنضــج مــن أن أعـ ف
بــه دون أن أعنيــه
ر

ر

جت

ار فــت شــقتاها وخفضــت عيناهــا ىف خــدر مجيــل ،تلحــظ ذلــك
بنفســك فتكتســب مزيــدً ا مــن الثقــة لتضيــف:
ني

 إ ًّيــا كان مــا تريدينــه ســتحصل عليــه ،ألنــى لــن أســمح بــأنتضيعــى منــى.
26

ال

ـارشا وقبــل أن تكمــل ك مــك ،إذا بصديقــة
كنــت حاز ًمــا صاد ًقــا مبـ ً
هلــا تقــف جــوارك ىف حماولــة لفهــم املوقــف ،فتســتأذهن ىف ا نــراف
قبــل أن تلمــح ظــل ابتســامة ترتســم عــى جانــب شــفتيها املكتنزتــن
ام

ال

ال

تتكــرر اللقــاءات بنفــس الطريقــة بعدمــا علمــت باأليــام التــى
تقضيهــا ىف النــادى ،مل تصــدق أنــك هبــذا اجلنــون و أنــت نفســك ،لقــد
عــرت احلاجــز ويتبقــى لــك تثبيــت األقــدام ،نمــت قصــة احلــب مــن
جانبهــا ىف هــدوء بينــا كانــت مشــتعلة لديــك مــن النظــرة األوىل ،شــهور
مــرت قبــل أن تتقــدم خلطبتهــا ثانيــة ليتــم الــزواج بعدهــا بأقــل مــن عــام
وســط ســعادة ومباركــة العائلتــن.
ال

هــل اجلنــة موجــودة عــى األرض؟ ســؤال لــن تتمكــن مــن اإلجابــة
عليــه بشــكل صحيــح إ لــو كانــت زوجتــك هــى داليــا ،وقــد اكتفــت
األرض هبــا هديــة مــن الســاء وفــزت أنــت هبــا أهيــا التعــس.
ً
طفــا يشــبهك
بعــد فــ ة مل تطــل مــن الــزواج يمنحــك القــدر
لتكتمــل أركان الســعادة وســط هبجــة األهــل باملولــود وفرحــة الزوجــن،
أعــوام مــرت كأهنــا أيــام وأنــت تنهــل مــن نبــع الســعادة كيــف تشــاء
ومتــى تريــد ،زواج ســعيد ونجــاح ىف العمــل جرعــة مكثقــة مــن
الســعادة حتتــاج لقــرون مــن الســعادة لتُعــاش ،جمــال لنكــران ذلــك،
لقــد أخــذت نصيبــك مــن اهلنــاء دفعــة واحــدة ،وحــان الوقــت لتنقلــب
رأســا عــى عقــب وتعيــش عــى قطــع مــن اجلمــر باقــى حياتــك
حياتــك ً
هــذا إذا مــا اعت نــا القــادم مــن عمــرك حيــاة!
آه ليــت العــدل يوجــد ،حتــى لــو حرمــت أنــا منه ،فســوف يســعدنى
وجــوده ،ولــو أصابنــى أنا نفســى بســوء.
ر

ال

رب

«برتولت بريشت»
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روبيرتو روس ّى
ال

ال

أحــب احليــاة ،أدرى متــى حتديــدً ا تيقنــت مــن ذلــك ،ولكنــه
كان شــعورى الدائــم ورأيــى الــذى مل يتغـ  ،احليــاة كرهيــة ومنفــرة ومــن
األفضــل أ تعــاش ،حتتهــا بالوعــات تســكنها اجلــرذان والســحاىل
وفوقهــا دخــان خينــق اجلميــع ،النــاس ولــدوا وعانــوا وعاشــوا دون أن
يتمتعــوا ،وعــا قريــب ســيفنوا كــا ســتفنى هــذه األرض ،هــؤ ء هــم
الطيبــون منهــم ،أمــا اآلخــرون فيلعبــون بامتيــاز دور ســمكة القــرش
التــى تلتهــم العــرات واملئــات كروتــن يومــى يســتوجب القلــق
بشــأنه ،وكأن اآلخريــن ُخلقــوا ل ُيفرتســوا.
هبجــة دائمــة عــى ســطح هــذا الكوكــب ،و خــ ُيعمــر ً
قليــا
إ بعــد دفــع ثمــن بقائــه تضحيــات كــرى ،حتــى األمــل مل يــوارب
البــاب مــن أجلنــا وكلــا وجدنــا إليــه منفـ ً
ـذا أغلقــه ىف وجوهنــا ،ســوف
ننتهــى وينتهــى الزمــن ولــن ينتظرهــم إ املــوت والعفــن ،أمل أقــل لــك
إننــا كائنــات ناقصــة ذات وجــود معــذب تعيــش ىف عــامل يفتقــر لشــبه
اكتــال ،يفتقــر إىل العــدل ،هــذه هــى احلقيقــة دون ميــل واخل صــة دون
تزييــف ،مــن اخل ـ للمــرء أ يبــر بخ ـ غ ـ موجــود ،وقتهــا س ـ ُيلعن
مــن القلــوب وس ـ ُينعت باملخــادع الكــذاب ،فل ـ وا احلقيقــة كــا هــى،
ر

ال

ال

ال

ال

ال

ر

ال

ال
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ر

ال

ر

ر

ر
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ني

حتــى وإن أعمــت عيوهنــم ،لقد طــال طمســها بفعــل احلمقــى واملجرم
ولكنهــا متــى ســطعت فلتعيهــا بعقلــك وحتفظهــا بقلبك.
ال

ال

أرجــو أ يفهــم مــن ك مــى بــأن حياتــى كانــت صعبــة بائســة،
مهــا مــن أجــى أرجــوك ،لقــد عثــرت مصادفــة عــى ســاعات
حتمــل ً
عشــتها ســعيدً ا ســعادة مل ينلهــا أحــد ،حققــت عديد مــن أمنيــات مل تتحق
مل يــن البــر ولكــن أح مــى التــى مل تتحقــق أكثــر منهــا بكث ـ  ،ومــا
يشــقينى ح ًقــا ىف اللحظــة الراهنــة يقينــى بأهنــا لــن تتحقــق أبــدً ا ،كنــت
أمتنــى أن أتــرك العــامل خـ ممــا وجدتــه عليــه ولكنهــا تبــدو غايــة عسـ ة
املنــال برغــم أنــى حاولــت وحاولــت كــا مل يفعــل أحــد قبــى ،فالظلــم
يعيــث ىف األرض فســا ًدا والظاملــون يعــدون أنفســهم للعيــش ألــف عــام
كأهنــم خملــدون عظــام ،يفكــرون أبــدً ا ىف انقضــاء األجــل.
ال

ال

ال

ر

ر

ر

ال

ال

جت

هــذه هــى خ صــة ــارب رجــل عــاش عــى األرض ســنوات
طــوال واقــ ب بشــدة مــن الرحيــل ،ولــدت ىف عــام  1935أى قبــل
اشــتعال احلــرب العامليــة الثانيــة اللعينــة بأربــع ســنوات ،وبعدهــا بث ثــة
اليســاندرو ،وأعقــب ذلــك بعامــن
أعــوام ولــد أخــى الصغ ـ الوحيــد ّ
وفــاة والدتــى وهــى مل تتجــاوز الث ثــن مــن العمــر نتيجــة إلتهــاب رئوى
مزمــن ،هــل رأيــت؟ حتــى املــرض قــد يأتــى ىف اللحظــة غـ املتوقعــة مــع
األشــخاص الذيــن مل يرتكبــوا جر ًمــا واحــدً ا يعاقبــون عليــه ،وكأنــك تدفــع
رضيبــة العيــش ىف ســام بــا خيالــف قوانــن هــذه األرض ،مل يكــن مــن
الوالــد ســوى أن يتــزوج بواحــدة ألجــل أن ترعانــا وترعــاه ،ظنهــا مــاكًا
مــن الســاء ينقصــه جناحــن لريفــرف بينــا كانــت هــى شــيطانة ينقصهــا
ســوى قرنــن ُ ــر ،أمــام والــدى تتظاهــر باحلنــان والــراءة ومــن خلفــه
تكــف عــن ســبى ورضبــى أنــا وأخــى ،كانــت دائـ ًـا تلعــن أمــى التــى
تركتنــا هلــا ،وكأنــه كان لزا ًمــا عليهــا أن تصحبنــا معهــا إىل العــامل اآلخــر،
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كل مــا كانــت تفتعلــه أمــام أبــى مــن اهتــام كانــت رعنــا أمامــه عذا ًبــا
ينتهــى ،وقتهــا كنــت طفـ ً
ـا حــول لــه واملــرة الوحيــدة التــى حاولت
فيهــا لفــت نظــر والــدى ،حصلــت عــى علقــة لســوء تربيتــى وعــدم
تقديــرى لتلــك املــرأة التــى تعانــى مــن أجلنــا ،كان ذلــك كف ًيــا بــأن
يســمح هلــا بــأن تفعــل ح ًقــا كل مــا حيلــو هلــا ومل تكــن تتــورع أبــدً ا
عــن ذلــك ،ىف عــام  1943قتــل والــدى مــع أ ف مــن املدنيــن إثــر
اقتحــام جيــوش احللفــاء إيطاليــا وحينهــا رصت يتيـ ًـا يتجــاوز عمــره
الث نــى ســنوات وأخ مخــس ســنوات وشــيطانة لــن تتوانــى عــن أكلنــا لــو
شــعرت باجلــوع ،هــذا كان حــال الب يــة ىف أربعينــات القــرن املنــرم
يــا صديقــى ،م يــن يموتــون قتـ ً
ـا وحتري ًقــا بنــاء عــى قــرارات حلفنــة
مــن األغبيــاء حيكمــون العــامل وبيــد قــادة مل يبــارح لــون الدمــاء ورائحتهــا
أيادهيــم حتــى ولــو غســلوها مائــة عــام.
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مســيطرا ســائدً ا؟! وحــده
أمل أقــل لــك بــأن اجلنــون كان و زال
ً
لــه الكلمــة العليــا واليــد الطــوىل ،تقــل ىل بــأن مــن اختــذ قــرارات
ً
عقــول مثلنــا تفكــر
قتــل وتعذيــب وت يــد امل يــن أنــاس يملكــون
وتــوزن األمــور ،أو عــى األقــل لــو كانــت لدهيــم عقــول فهــى ليســت
ىف رؤوســهم ربــا ىف مؤخراهتــم ليتخــذوا هــذه القــرارات القــذرة ،كل
طــا ٍغ متمســك بوجــوده ألقــى درجــة حتــى لــو ســحق م يــن مــن
البــر ،مجيعهــم يــرى ســوى أن العنــف هــو الوســيلة الوحيــدة
لبقائــه ،حتــى صــار العنــف ُســنة اجلميــع ،هــذا عــى مســتوى الساســة
أمــا الرعيــة فكانــوا ســباق ىف ذلــك ،فلــم تكتــف زوجــة أبــى بــا كانــت
متارســه معنــا مــن عنــف بــل ازدادت األمــور ســو ًءا بعــد مقتــل والــدى،
فتحولــت هــذه اخلبيثــة إىل عاهــرة لــب إىل بيتنــا الرجــال ،مل أكــن أطيــق
رؤيــة أحدهــم ىف بيتنــا ،أفــر كمــن تطــارده الســباع للهــو مــع أصدقائــى
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أو التســكع ىف الشــوارع حتــى ســاعات متأخــرة ألضمــن نومهــم عنــد
عودتــى ىف الصبــاح ولكــن مــا كان يفزعنــى هــو مــا يرويــه يل أخــى
وكان جيعلنــى انتفــض حز ًنــا كعصفــور بللتــه أمطــار الشــتاء  ،ذات يــوم
أخ نــى بأنــه ىف مســاء أحــد األيــام اســتضافت رجـ ً
ـا ىف املنــزل وقــد
أعــدت املــرأة طعا ًمــا مل تصنــع مثيـ ً
ـا لــه مــن قبــل عــد ًدا ونو ًعــا ،أرز
وحلــوم وســاطة ،كان الرجــل يشــاركها الطهــى ،وبعــد ا نتهــاء منــه،
أعــدت صحنًــا مــن األرز ألخــى وقالــت لــه « أذهــب إىل غرفتــك ،و
تتنــاول حبــة واحــدة قبــل أن حتــى عــدد حبــات األرز ىف هــذا الطبــق
لتخ نــى بــه ىف الغــد ،أى خطــأ ســيحرمك مــن الطعــام ىف اليــوم التــاىل»
كان أخــى طفـ ً
ـا صغـ ً ا بري ًئــا ،أخــذ الــك م عــى حممــل اجلــد ىف حــن
ِ
ســخر الرجــل وقــال « بــد أنــك متزحــن؟» ولكنهــا نفــت «بالطبــع
» ثــم أشــارت ألخــى بدخــول الغرفــة وتنفيــذ مــا قالتــه ،بــات أخــى
ليلتــه حيــى حبــات األرز وحــن خيطــئ يبــدأ مــن جديــد ،ظــل هكــذا
طــوال الليــل حتــى غلبــه النعــاس دون أن يتــذوق حبــة واحــدة ،وحــن
اســتيقظ وجــد حــرات تزحــف بينهــا ،فأزاحهــا بيــده وبــدأ العــد مــن
جديــد ،ليســت املشــكلة ىف ذلــك فقــط ولكــن حــن أخ هــا بالعــدد
قالــت لــه «أنــت كاذب لعــن ،ليــس هــذا الرقــم الصحيــح ،حمــروم مــن
الطعــام حتــى مســاء الغــد» ل ســف مل أعــرف باألمــر إ حــن بكــى
أخــى جو ًعــا ىف صبــاح اليــوم التــاىل ،عندهــا تســللت وأحــرت لــه
قليـ ً
ـا مــن اخلبــز وبعــض قطــع اخلــر ،أكلهــا كلهــا حتــى شــبع بينــا
أنــا متنيــت لــو كان لــدى مــن القــوة والشــجاعة وقتهــا ألخنقهــا حتــى
املــوت ،ظلــت تســتضيف الرجــال بحجــة احلصــول عــى مصاريــف
تكفــى لســد رمقنــا ،وىف هــذا الوقــت بــدأت تأمرنــى بالعمــل،
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وكان العمــل املناســب هلــا مــن وجهــة نظرهــا ألمتهنــه هــو التســول،
ألبســتنى م بــس رثــة ،وحرصــت عــى عــدم حتميمــى حتــى ألبــدو
بائســا مثــ ً ا للشــفقة ،وىف احلقيقــة كان ذلــك حــال الكثرييــن
متــر ًدا ً
وقتهــا ولكنهــم مل يلجــأوا هلــذه الوســيلة الرخيصــة ،انتقــت مكا ًنــا مميـ ًـزا
بجــوار أحــد املطاعــم يتــوارد عليــه بعــض ميســورى احلــال وىف هنايــة
اليــوم أعــود لتحصــل عــى كل مــا مجعتــه ،مل يوقفهــا ذلــك عــن ممارســة
أنشــطتها الليليــة ،وحــن فطنــت إىل مكرهــا وطمعهــا بــدأت أنفــق مــن
هــذا املــال ببــذخ قبــل العــودة للبيــت وأرسب بعــض احللــوى ألخــى
األصغــر ،كثــ ً ا مــا كانــت ت بنــى حــن حظــت ضعــف اإليــراد
ـاذرا أن ختدشــنى بأظافرهــا،
ولكنــى كنــت أمتلــص بصعوبــة مــن يدهيــا حمـ ً
بعــد قليــل أقنعتهــا بــرورة وجــود أخــى األصغــر معــى جللــب مزيــد
مــن التعاطــف ،ولكــن غــرىض كان اصطحابــه ليشــاركنى تنــاول أطعمــة
شــهية يســيل هلــا اللعــاب ،مــرت ســنوات عــى هــذه احلــال وىف هــذا
الوقــت بــدأت زوجــة أبــى إدمــان اخلمــور واملخــدرات ،تصاعــد األمــر
معهــا تدرجي ًيــا ،حتــى حــظ اجلميــع ســوء أحواهلــا واشــتكى عــدد مــن
اجلــ ان ت فاهتــا ،وكــا تعلــم كانــت كل وســائلها للحصــول عــى
املــال هــو جســدها الــذى ذبــل بعــد أن قطفــت أيــادى حتــى ثــاره
فرحلــت عــن املنــزل
ومل ترويــه إ بســموم قاتلــة ،ازدادت رشاســتها
ُ
أســابيع وشــهور ،مــرت ليــاىل كنــت أبكــى فيهــا عــى حــال أخــى ،بــت
ىف الشــوارع واحلدائــق ،امتهنــت التســول ىف أماكــن جديــدة ،مــرت
شــهور دون أن أرى أخــى ،وحــن عــدت بعــد ف ـ ة انتظرتــه باخلــارج
وقابلتــه ،احتضنتــه وقــد تنامــى بداخــى شــعور األبــوة ــاه هــذ
املســك  ،ولكــن هالنــى شــكل اجلــروح وحجمهــا ىف ذراعــه ،ســانته
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وعضــا ،كان أخــى ضعيــف
قرصــا ً
وكذلــك وجهــه ،لقــد أشــبعته ً
احليلــة يــدرى أيــن ذهــب أخــوه و يــدرى كيــف هيــرب مثلــه،
لــذا حتمــل هــذه اإلهانــات وهــذا األمل مقابــل بي ًتــا يؤويــه ،استشــطت
رسا ،وأخــرت أخــى أ خيــر أحــدً ا
غض ًبــا وعزمــت أمـ ًـرا وجعلتــه ً
بمقابلتــى ووعدتــه بالعــودة ،فــا كان يعرتينــى مــن هــم وأمل مل يكــن ذا
بــال مقارنــة بإشــفاقى عــى أليســاندور ومــا كان يلقــاه مــن أمل بشــكل
يســتقيم مــع طفولتــه ،لــذا راقبتهــا عــدة أيــام ،علمــت مقاصدهــا
والطــرق التــى تســلكها حــن تغــادر البيــت ،وىف ذات ليلــة شــتوية
غــاب عنهــا القمــر ىف شــهر ديســم مــن العــام  1950رشع روبريتــو
روســى ىف أوىل خطواتــه نحــو حتقيــق العــدل وكان عمــرى وقتهــا 15
ّ
عا ًمــا.
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اختفــت هــذه املــرأة ل بــد ومل يعثــروا أبــدً ا عــى جثتهــا وكيــف
يفعلــون وقــد صــارت طعا ًمــا ألســاك البحــر بعــد أن وضعتهــا بيدى
مربوطــة بس ســل مــن حديــد ىف قــاع البحــر؟ وهــو الفعــل الــذى
شــكرنى عليــه أخــى ح ًقــا ألنــه بحســب روايتــه كان قــد رشع ىف
البحــث عــن طريقــة غـ مؤملــة ل نتحــار ،حسـنًا فــإذا كانــت احليــاة
بــن أخــى الصغ ـ وتلــك املــرأة حتـ ًـا ستســفر عــن جثــة ،فلتكــن
جثتهــا هــى حيــث لــن يفتقدهــا أحــد أبــدً ا تلــك املدمنــة العاهــرة بــل
عــى العكــس ســيتمتع اجلميــع براحــة ىف عــدم وجودهــا ،بالطبــع مل
يمــر األمــر مــرور الكــرام عــى رجــال ال طــة ،اســتمرت حتقيقــات
وحتريــات مل تصــل هبــم لشــىء؛ ألنــه جثــة ،ربــا هربــت ماتــت
ولكــن أحــد حياســب ختفــاء أحــد.
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دائــا أن
كــا تعلــم يــا صديقــى كان األمــر بســي ًطا ،عــى املــرء
ً
يتحمــل عواقــب أفعالــه و نلومــن رد الفعــل بــل اللــوم كل اللــوم عــى
مــن أفــرط ىف الظلــم ومتــادى ىف الــرور وقــد أســاءت كثـ ً ا ىل وألخــى
ـارا ضعا ًفــا.
ونحــن صغـ ً
ر

أل

فيــا بعــد هــذه احلادثــة قررنــا أنــا وأخــى تــرك أمــر التســول ل بــد،
ســنعمل ونكــد ونجنــى ثمــرة عرقنــا ،بــدأت احليــاة تبتســم ىل وألخــى
تعويضــا لنــا عــن ســنوات عمرنــا األوىل ،لكــن ذلــك مل يمنعهــا مــن أن
ً
تديــر لنــا وجههــا البغيــض بــن احلــن واألخــر.
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«فى ساحة ا قتال اسدِ نفسك معروفًا ومت بسرعة!»
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كانــت خطــوات احلــراس بطيئــة وهــم يقتــادون عاصــم حللبــة القتــال
التــى ســتجمعه بخصمــه آكل حلــوم البــر ،يــدرى هــل يملكــون أى
مشــاعر مــن أى نــوع اهــه أو ــاه خصمــه ،مــن سيشــجعون أم أهنــم
فقــط يــؤدون عمـ ًـا مكلفــن بــه؟ عــروا بــه بــاب الــرواق ثــم ســاروا
بــه عــدة أمتــار أخــرى ،كان يشــعر بنعومــة األرض مــن حتتــه ،عينــاه
تعمــل بشــكل جيــد بفعــل فاعــل ،وأذنــه تلتقــط ســوى وقــع خطواتــه
هــو واحلــراس ،حــارس عــى يمينــه وآخــر عــى يســاره ويبــدو أن هنــاك
ثالــث ورابــع يســبقاهم ،يسـ ون مجي ًعــا ىف ممــر ضيــق طويــل عــى جانبيــه
توجــد مشــاعل معلقــة ،هــذا يفــر ارتفــاع احلــرارة التــى تنبعــث مــن
اجلــدران احلجريــة املطليــة باللــون الرمــادى ،بعدمــا عــروا املمــر ارتقــوا
بضــع درجــات مــن الــدرج ،درجاتــه رخاميــة ملســاء بــاردة امللمــس،
قبــل أن يتوقفــوا ملعاجلــة مــز ج آخــر لبــاب آخــر ،لنكــن منصفــن كانــت
خطــوات عاصــم هادئــة تشــعر معهــا ب ـ دد أو خــوف ،هــذه ليســت
خطــوات رجــل ســيصارع آكل حلــوم بــر ،ليســت خطــوات رجــل قــد
يلقــى ميتــة شــنيعة بعــد قليــل ،فقــط هــى خطــوات رجــل مشــوش الب .
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املشــهد مــن أعــى يبــدو عجي ًبــا ،هــذه ليســت حلبــة قتــال معتــادة
كحلبــات امل كمــة واملصارعــة التــى تشــاهدها ىف تلفــازك ،إهنــا ســاحة
نصــف دائريــة أو فلنقــل بيضاويــة يق ـ ب قطرهــا مــن الث ثــن م ـ ً ا
حماطــة مــن اخلــارج بســور مــن قضبــان حديديــة عاليــة ،أرضيــة هــذه
الســاحة خشــبية تغطيهــا طبقــة رقيقــة مــن الرمــال الناعمــة ،إذا ما ســاءك
احلــظ ووقفــت ىف قلــب هــذه الســاحة فســيهولك املنظــر ألنــك ســتفاجأ
بأنــك أمــام مــرح حجــرى مــدرج كبــ حييــط بالنصــف الدائــرة
خصيصــا حلضــور اجل ه ـ ملــا ســيتم عرضــه ىف
بشــكل مقــوسُ ،أ ِعــد
ً
الســاحة ،داعــى لذكــر بأنــه ســقف أو غطــاء يقبــع فوقهــا ،هــذه
الســاحة مكشــوفة للســاء ،حتيــط هبــا كشــافات كثيفــة الضــوء مســلطة
عــى الســاحة ىف حــال إقامــة اجلــو ت ً
ليــا كهــذه اجلولــة ،املــدرج
مكتــظ بجمهــور يقــدر باملئــات أغلبــه عــارى نصــف جســده العلــوى
وكأنــه ىف حفلــة شــاطئية لــو أرهفــت الســمع ستســمع غطغطــة املــوج
وســتلتقط أنفــك رائحتــه ،قــد يكــون بإمكانــك هــذا لــو كنــت مشــاهدً ا،
أمــا كمقاتــل فلــن تشــم ســوى رائحــة اجلنــون ىف كل مــا يــدور.
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وصــل عاصــم اىل الســاحة ،شــاب أســمر رشــيق مفتــول العض ت،
قــوى البنيــة ،منكــوش الشــعر أشــعثه ،كواحــد مــن أبطــال األفــام
اهلنديــة بعــد مواجهــة دســتة مــن الرجــال وكمصــارع رومانــى قديــم
يفصلــه عــن املــوت خطــوة واحــدة ،القنــاع عــى عينيــه حجــب عنــه
بشــكل كبـ رؤيــة مــا ذكرنــاه ســاب ًقا بصــورة واضحــة بينــا أذنــه تســمع
صيحــات وصافــرات وتشــجيع يــدرى إن كانــت مــن نصيبــه أم نصيب
خصمــه ،عــى أيــة حــال تعجــب ىف قــرارة نفســه مــن وجــود متفرجــن
هلــذه املواجهــة ،كان يظــن أهنــا جمــرد وســيلة شــنيعة للقتــل ولكــن يبــدو
أن القتــل ليــس اهلــدف األوحــد هنــا بــل للمتعــة هنــا مــكان.
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كان عاصــم قبــل دخولــه الســاحة هاد ًئــا ولكــن بمجــرد شــعوره
بأنــه وســيلة ترفيــه تســلل إليــه الفــزع والقلــق بغتــة ،يــدرى ســب ًبا
لذلــك ولكنــه مــا حــدث.

هنــا غريــزة البقــاء هــى الفيصــل هــى احلكــم ،مــن كانــت لديــه
حتــا ســيمر .ومــن جيتاحــه اخلــوف سيشــهد
غريــزة البقــاء أقــوى
ً
هنايــة مروعــة مل تــزر كوابيســه مــن قبــل.

ال

ىف مركــز الســاحة الدائريــة وقــف عاصــم مأخــو ًذا جــراء هــذه
األجــواء ،إنــه مقاتــل طاملــا قهــر أعــداء ولكــن ىف قلــب هــذه الســاحة
كان جــز ًءا مــن لعبــة غرضهــا ا نتقــام ووقودهــا اجلنــون ،شــعر
باحلــارس ليحــرر يديــه مــن قيدمهــا ،لريبطــه بقيــد جديــد ،سلســلة
معدنيــة طرفهــا األول يلتــف حــول معصمــه األيــر مســببة لــه
أ ًملــا بســي ًطا ،بينــا الطــرف الثانــى ملتــف حــول معصــم آخــر جلســد
ضخــم يق ـ ب وزنــه مــن مائــة وســت كيلــو أى مــا يقــارب ضعــف
وزن عاصــم الــذى مــازال حيتفــظ بجســد ريــاىض ممشــوق وعضــات
مل تذبــل بعــد تزيــن هــذا اجلســد املنهــك بــا شــك جــراء احلبــس،
يمتــاز اخلصــم الــذى ســيقابله عاصــم بضخامــة كل جــزء مــن جســده،
رأس كبـ حتــى وهــو مغطــى ،وكــف عريــض مفلطــح وذراع طويــل
ممتلــئ ،هــذا ثــور آدمــى قــادم مــن أســطورة إغريقيــة قديمــة وعــى
عاصــم قتلــه ليحتفــظ بروحــه ســاعات أخــرى يعلــم مــاذا ســتقدم
لــه مــن صنــوف العــذاب.
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الصيحــات تعلــو مــن حناجــر احلارضيــن وأغلبهــم مــن ســكان
تلــك اجلزيــرة الصغــ ة ،عددهــم يقــدر باملئــات وهــو عــدد كاىف
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إلشــعال احلــاس ىف املتنافســن وباقــى احلضــور الذيــن تباينــت
هيئاهتــم بــن م بــس رياضيــة وبــن أزيــاء ك ســيكية بســيطة،
تراوحــت أحواهلــم بــن تصفيــق ونظــرات دهشــة مــن عــرض
يتــاح للكثرييــن مشــاهدته ،حقيقــة يشــاهده إ فئــة حمــدودة للغايــة،
يمكــن التمييــز بوضــوح بــن ك النوعــن مــن اجلمهــور ،خاصــة وأن
ك ً منهــا حيتفــظ بمكانــه املخصــص لــه داخــل املــدرج ،ولكــن مــن
هــؤ ء أشــباه العــراة املتجمعــن ىف جــزء حمــدد؟ ومــن هــؤ ء املتأنقــن
اهلادئــن املدهوشــن؟ يمكــن بقليــل مــن فراســة ختمــن النــوع األول
بأهنــم مــن أهــل اجلزيــرة ،لــذا يتعاملــون كأصحــاب مــكان بحريــة
تامــة مــن حيــث امللبــس وحــرارة التشــجيع وربــا يعــود ذلــك ألن
نــادرا واألكثريــة العظمــى
أغلــب ســكان اجلزيــرة يغادروهنــا إ
ً
تعــرف عــن العــامل اخلارجــى إ القليــل ،يعيشــون حياهتــم وف ًقــا
ملعطيــات اجلزيــرة ومــا ــود بــه الطبيعــة هنــا ومبــاراة قتاليــة كتلــك
التــى يشــهدوهنا حــدث ممتــع يتجمعــون حولــه تكفــل هلــم دقائــق
وربــا ســاعات مــن اإلثــارة.
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دق جــرس يريانــه املتجالديــن بشــكل قــوى فصــار كل مــن
الطرفــن ىف مواجهــة اآلخــر ،عاصــم يــرى بشــكل مشــوش جســد
ضخــم يتبــن تفاصيلــه بوضــوح ولكنــه جياهــد حتــى يفاجئــه
خصمــه ،واألخــر ليــس بقنــاص و حــاد البــر بــل يبــدو أنــه يعانــى
مــن ضعــف ىف البــر ،وله جســد ضخــم كالثــور بــدأت املواجهــة ب
خصمــن يقرتبــان مــن العمــى بشــكل مقصــود بفعــل قنــاع يــر أكثــر
ممــا ينفــع  ،يثنــى ذو اجلســد الضخــم نصفــه العلــوى ويتخــذ وض ًعــا
متحفـ ًـزا لتوجيــه ال بــات ،بينــا عاصــم يتحســس قيــده حيــاول مــن
ال

ال

ال

ني

رض

39

ال

خ لــه استشــعار حجــم هــذا العــدو املاثــل أمامــه ،بينــا هتــب عــى
رأســه فجــأة كلــات مقــدم حييــى التــى وجههــا لــه حــن ســأله قبــل
إحــدى العمليــات هــل هــو خائــف أم فجــاءت إجابتــه «مقــدار
األدرينالــن الــذى ســيضخه جســدك لــو خفــت ،هــو نفســه مقــدار
األمل واملعانــاة التــى ســتتكبدها مــع كل مواجهــة ،خــوف ،ألنــه
خســارة ،إمــا مكســب أو مــوت ،واملــوت عــى أرض املعركــة رشف
كل مقاتــل» تذكــر هــذه الكلــات بينــا جســده انجــذب فجــأة بشــدة
واحــدة مــن خصمــه فســقط عاصــم مكف ًيــا عــى األرض عــى وجهــه
وقــد أدرك خصمــه بــأن منافســه خفيــف الــوزن ي ثلــه حجـ ًـا ،لــذا
وقبــل أن يفهــم عاصــم جذبــه مــرة أخــرى إليــه راف ًعــا ركبتــه لتصطــدم
ببطــن عاصــم ليباغتــه أمل شــنيع جــراء هــذه ال بــة ،مل يلبــث بعدهــا
أن أمســكه الثــور اآلدمــى مــن رأســه بيــده املربوطــة ويســدد لــه لكمــة
أســفل ذقنــه ،قفــز الــدم عــى إثرهــا مــن فــك عاصــم ،كررهــا ثانيــة
وثالثــة لتتناثــر الدمــاء حــول فــم عاصــم خيفيهــا القنــاع ولكنــه يشــعر
هبــا ولكــن ،هنــا يمســك عاصــم بكــف الرجــل ليبــدو جل ًيــا الفــرق
الشاســع ىف حجمهــا ،وقبــل أن يتفــوق عليــه هــذا الثــور ،وجــه لــه
رضبــة ببطــن قدمــه اســتقرت بــن فخذيــه ،ســببت أ ًملــا مري ًعــا لصاحب
اجلســد الضخــم وأعــادت لعاصــم قليـ ً
ـا مــن الثقــة ،وقبــل أن يســتفيق
موجهــا رأســه للجســد
غريمــه مــن ال بــة األخ ـ ة جيــرى عاصــم
ً
الضخــم فيســقط ك مهــا ،بينــا احلــاس يشــتعل ىف املدرجــات ،كان
عاصــم خفيــف احلركــة فنهــض عقــب الســقوط وهــو يتحســس بيــده
هــذا اجلســد الضخــم ،اآلن أدرك الفــرق بــن ك الوزنــن ،قــد تبــدو
هــذه نقطــة ىف صالــح غريمــه ولكنهــا تعنــى بــطء حركتــه ،بــد مــن
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وجــود نقطــة ضعــف يســتغلها عاصــم ،ت ًبــا هلــذا القنــاع ،بــد وأنــه
مصمــم جلعــل الرؤيــة شــاقة ،ب عــة ســقط عاصــم بكوعــه عــى
اجلســد املمــدد عــى األرض لتصــدر عنــه أهــة قويــة شــتتها أصــوات
ً
تفاعــا معهــا ،ثــم وجــه لــه عاصــم عــدة لكــات أســفل
احلضــور
وجهــه ،هنــا كل رضبــة تعتــر مغامــرة ألهنــا إن مل تصــب اهلــدف قــد
تصطــدم بــاألرض أو تصيــب اهلــواء وىف كل األحــوال ســتمنح عــدوك
فرصــة تعديــل أوضاعــه واســتغ ل ثغــرة منحتهــا لــه بنفســك،
وبينــا ال بــات تنهــال عــى وجــه اجلســد الضخــم تتحــرك ذراعــه
با ــاه رقبــة عاصــم لتحكــم راحتــة قبضتهــا عــى رقبــة عاصــم،
ختــور قــوى عاصــم فجــأة يضــع يديــه عــى يــد الرجــل ىف حماولــة
جالســا عــى األرض يتمســك هبــذه
لتخليــص رقبتــه ،ينهــض الرجــل
ً
الوضعيــة ،جحظــت عينــا عاصــم أســفل غطــاء رأســه وهــو حيــاول
ختليــص نفســه مــن هــذا الوضــع الــذى قــد يكلفــه خــروج روحــه لــو
اســتمر قليـ ً
ـا ،يــده مازالــت قابضــة عــى عنقــه ،ىف حماولــة مســتميتة
يمــد عاصــم يــده ليبعــد قبضــة هــذا احليــوان عــن رقبتــه ،ولكنــه
قــد أحكــم زمــام األمــور ،هنــا حيــرك عاصــم وجهــه ألســفل ليغــرز
أســنانه ىف ظهــر كــف عــدوه ،ضغــط عاصــم بأســنانه عــى يــد الرجــل
التــى ختنقــه ،عاصــم يعــض بقــوة مثيــل هلــا والرجــل أمامــه يــرخ
جــراء هــذه العضــة ،حجــم األمل الناتــج عــن هــذه الوضعيــة بــدى
عــى اجلــزء الظاهــر مــن وجههــا ،ختــف قليــا قبضــة الرجــل فيزحيهــا
عاصــم بيــده األخــرى بينــا باليــد األخــرى للرجــل يوجــه لعاصــم
رضبــة قويــة أســفل أذنــه تتحــرر عــى إثرهــا كــف الرجــل مــن بــن
أســنان عاصــم ،هنــا يشــعر عاصــم بمــذاق كريــه ىف فمــه ،لقــد
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اســتحوذ عــى جلــد ظهــر الكــف ىف فمــه ومعــه بعــض قطــرات مــن
الدمــاء وإ فــا هــو هــذا الســائل الــذى يشــعر بــه لســانه ،تقــزز قليـ ً
ـا
جــراء الفكــرة وكاد أن يفــرغ مــا ىف معدتــه جــراء شــعوره بأنــه تنــاول
حلــم آكل حلــوم بــر ولكنــه متاســك وتذكــر مــا كانــوا يأكلونــه عــن
طيــب خاطــر ىف فــرق الصاعقــة مــن حيوانــات كرهيــة ميتــة ،هنــا أيقــن
بأنــه ســيفعل مــا مل يفعلــه مــن قبــل لقتــل هــذا اجلســد الــذى قضــم
جــز ًءا منــه بالفعــل .حتــى لــو وصــل األمــر لــرب دمائــه نقطــة
نقطــة ،هنــض عاصــم واق ًفــا ب عــة ليمســك بــرأس الرجــل اجلالــس
عــى األرض إحــدى يديــه متســك باليــد املصابــة التــى تســبب لــه أ ًملــا
شــني ًعا ،ثــم بركبتــه وجــه لــه عاصــم عــدة رضبــات ،عــادت رأس
الرجــل لتســقط عــى األرض مــن جديــد وهــو ىف شــبه غيــاب عــن
الوعــى ،شــعر عاصــم باحلــاس جــراء انتصــاره املؤقــت فغريمــه نائــم
عــى األرض يبــدو ىف حالــة ســيئة لــن تنتهــى إ بخــروج روحــه كــا
يتمنــى عاصــم ،وب عــة يقفــز عاصــم ىف اهلــواء عال ًيــا ليلقــى بثقــل
جســده كامـ ً
ـا عــى خصمــه ،مصحوبــة القفــزة ب خــة حيمــس هبــا
عاصــم نفســه وقبــل أن يصطــدم عاصــم باجلســد امللقــى عــى األرض،
يرفــع اجلســد النائــم ســاقه ألعــى فيصطــدم جســد عاصــم هبــا لتلقــى
بــه بعيــدً ا قبــل أن تعيــده قليـ ً
ـا السلســة املعدنيــة التــى تربطهــا ببعــض
فصــارت العمليــة أشــبه بلعبــة اليويــو ولكــن كل جســد ىف ناحيــة،
اهلتــاف يتعــاىل مــن حوهلــا وك مهــا يفه نــه ،مــن يشــجعون
هــؤ ء ،مــاذا يقولــون ،مــاذا يريــدون؟ ك املتصارعــن هيتــان
فلــدى كليهــا خصــم يريــد قتلــه ،ينهــض الرجــان ىف نفــس التوقيــت
تقري ًبــا وك مهــا جيــذب السلســة املعدنيــة ليعــرف ا ــاه خصمــه ،وىف
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نفــس اللحظــة تقري ًبــا يتخــذان نفــس القــرار وهــو التقــدم رسي ًعــا
ــاه اخلصــم ،لكمــة مــن الرجــل تقابــل رقبــة عاصــم بقســوة ،لكمــة
مــن عاصــم تقابــل صــدر الرجــل ىف وداعــة ،يشــعر الرجــل بقوتــه
وســطوته مــن جديــد فيقــوم ب عــة بحمــل عاصــم ألعــى ثــم إلقائــه
بعيــدً ا فتجذبــه ثانيــة السلســلة ،يتــأمل عاصــم عــى األرض ،ينحنــى
الرجــل ل مــام يمســك بــذراع عاصــم ليضعــه ىف فمــه ،يغــرس أســنانه
ىف حلمــه ،يتــأمل عاصــم وهــو يتخيــل نفســه وجبــة هلــذا احليــوان ،هنــا
يســدد لــه عاصــم بقدمــه رضبــة ىف قصبــة رجلــه ســببت األمل لك مهــا
ودون تــردد يوجــه عاصــم رضبتــن جديدتــن مــن قدمــه لركبــة هــذا
اجلســد اهلائــل ليســقط متلو ًيــا مــن األمل  ،بينــا أنفــاس عاصــم تتســارع
وهــو يلهــث جــراء مــا دار ىف ذهنــه للحظــات التاليــة ويصاحبهــا
صــوت املقــدم حييــى ىف ذهنــه وهــو يقــول لــه مــن ســنوات « بــد وأن
الســاء تســعد إثــر قتــل كل روح رشيــرة تصعــد إليهــا»
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يتحســس عاصــم القــدم العاريــة جلســد خصمــه وكأنــه يعايــن
شــىء مــا ،لــو كانــت عينــاه تعمــان جيــدً ا ربــا قــد أهنــى األمــر
دون كل هــذا األمل ،ذهــب إىل جســد الرجــل وجــه لــه اللكــات بيــده
وقدمــه ىف شــتى أنحــاء جســده بشــكل هســتريى ،شــعر بثبــات اجلســد
املســجى أمامــه وهــدوء أنفاســه ،هــل فقــد خصمــه وعيــه بالكامــل؟
هــذا مــا متنــاه عاصــم  ،قبــل أن يمســك قدمــى الرجــل ويباعــد بينهــا،
ويتبعهــا ب عــة بقفــزة عاليــة ىف اهلــواء ليســت عــى جســد خصمــه
ولكــن بــن فخذيــه ،ســقط بركبتيــه وثقــل جســده عــى موضــع
حســاس مــن الرجــل ،لتخــرج بعدهــا آهــة قويــة مــن صــوت شــارف
عــى املــوت ،جلــس عاصــم عــى األرض واجل هـ مــن حولــه تتــأوه
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ىف غايــة اإلثــارة جــراء قفزتــه ،يتحســس السلســة املعدنيــة لديــه،
حركــة و صــوت نابــع عــن اجلســد امللقــى أمامــه ،هــو أكثــر مــن
يعــرف هــذا ،فركبتــه شــعرت بــا قــد دهســته منــذ ثــوان ،بعــد قليــل
وعقــب تناثــر الدمــاء بجــوار اجلســد النائــم عــى األرض ،يدخــل
احلــراس ،يتفحصــون الرجــل ،جيســون نبضــه ،شــىء ،لقــد فــارق
عاملنــا ،يعلنــون انتصــار عاصــم وســط محــاس نــارى مــن احلضــور.
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يغــادر عاصــم الســاحة دون أن يلمح ىف اجلهــة املقابلــة للمدرجات
فتــة مرفوعــة عــى شــكل مســتطيل حمــاط هبــا إطــار ضوئــى متغ ـ
كُتــب عليهــا بخــط أمحــر كبـ
(ىف ساحة القتالِ ،
اسد لنفسك معرو ًفا ومت برسعة!)
ر
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«إن ا وحوش حقيقية ،إنهم يعيشون داخ نا وبيننا ،وأحيان ًا

ستيفن كينج
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حييى– القاهرة

عام 2011

ال

ال

جمنونــة هــى األيــام تبقــى و تــذر ،وبضــع مــن الكــوارث تنتظــر،
حتــى لــو بــدا غـ ذلــك.
ر

أل

اآلن أنــت ىف أوج عنفوانــك ،تعيــش زهــرة ســنوات شــبابك قبــل
أن تذبــل ل بــد وقبــل أن ينفصــل ظلــك عــن جســدك ،وصلــت لرتبــة
مقــدم وحتقــق نجاحــات متواليــة ىف عملــك ،ولديــك أرسة صغــ ة
تتآلــف مــن زوجــة رقيقــة وطفــل صغـ أســميته آرس قــد آرسك بالفعــل
منــذ اللحظــة األوىل ملولــده ،هــذا طفــل مــن صلبــك ،حيمــل كث ـ مــن
قســاتك وعديــد مــن صفــات ،وكأنــه صــورة مصغــرة منــك ،كــرآرس
وســعادتك بــه حتدهــا أســوار وتعلقــك بــه ليــس لــه ســقف اآلن
تفهــم ملــاذا كان والــدك يســعى لتســيري حياتــك وحتديــد اختياراتــك وف ًقــا
هلــواه ،مل يكــن هــوى بقــدر مــا كانــت خ صــة حيــاة ،مــروع أخ ـ
غ ـ مســموح فيــه بالفشــل ،لــن تألــو جهــدً ا حتــى يص ـ أســعد طفــل
ولــن تتوانــى عــن تقديــم كل الرعايــة ليص ـ رجـ ً
ناجحــا ،صحيــح
ـا
ً
مرضــا مزمنًــا ،لكــن األطبــاء أخــروك بأنــه
مريضــا بالقلــب ً
أنــه ولِــد ً
ســيتلقى ع ًجــا دائـ ًـا حيــدُ مــن خطــورة املــرض وىف املســتقبل ســي رس
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حياتــه بشــكل طبيعــى مــا دام يتلقــى العــاج ،حتــى يتمكــن مــن إجــراء
عمليــة جراحيــة ىف مرحلــة عمريــة مــا متكنــه مــن احليــاة بشـ ٍ
ـكل طبيعــى،
بعــض مــن اهلــم ينتابــك أنــت ووالدتــه جــراء هــذا املــرض املزمــن
ولكنــك تتعايــش بمــرور الوقــت مــع هــذه احلقيقــة وهــذا البــاء،
ويو ًمــا وراء يــوم يكــر آرس يتنــاول العــاج بانتظــام  ،تبــدو عليــه آثــار
املــرض ،ولكنــك عــى اجلانــب اآلخــر تــدرى مــا تعــد لــك األقــدار
مــن مفاجــآت ل ســف ليســت ســعيدة.
ال

أل

ام

رغــم نجاحــك وســعادتك فكيــف لــك أن تعــرف أن هنــاك مــن
ُيدعــى ســلي ن املــاح حمكــوم عليــه باإلعــدام ىف قضيــة خمــدرات وقتــل
عــدد مــن أفــراد ال طــة؟ وكيــف لــك أن تعلــم بأنــه يدعــى بأنــه بــريء
حمكــا؟ وقــد حــاول املحامــى
وأن هــذه القضيــة ملفقــة لــه تلفي ًقــا
ً
املكلــف بالدفــاع عنــه إعــادة املحاكمــة واحلصــول عــى حكــم جديــد إ
أن النتيجــة كانــت واحــدة فحكــم اإلعــدام ىف انتظــاره كقــدر مفــر منه.
وكيــف لــك أن تعــرف بــأن هــذا املجــرم لــه ولــد وحيــد ُيدعــى ســامل ىف
أواخــر الع ينــات يــكاد يمــوت قهـ ًـرا عــى والــده ويزعــم مثلــه بأنــه
بــريء؟ وكيــف لــك أن تعــرف بــأن هــذا ا بــن حــاول هتريــب والــده
أثنــاء ترحيلــه إىل الســجن ىف حماولــة فاشــلة متا ًمــا تصــدر إ مــن
قبــل هــواة وليــس حمرتفــن ُقتِــل فيهــا العديــد مــن رفقائــه بينــا متكــن
ســامل ا بــن مــن الفــرار بأعجوبــة بعــد أن خلــف وراءه عــد ًدا مــن القتــى
مــن أفــراد ال طــة  ،لقــد صــار ا بــن نفســه قاتـ ً
ـا جمر ًمــا مطلو ًبــا عــى
وجــه ال عــة بعــد أن حــاول هتريــب والــده ،وكيــف لــك أن تعلــم بأنــه
مــازال يــر بــأن والــده بــريء متا ًمــا كطفــل رضيــع وأنــه مســتعد لتقديم
حياتــه نفســها لــو كانــت معينًــا لــه ىف ت ئــة أبيــه؟ كيــف لــك أن تعلــم
بــكل ذلــك؟ ولكنــك حتـ ًـا ســتعلم بــكل هــذه القصــة بــكل تفاصيلهــا
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صغريهــا قبــل كبريهــا حــن يقــرر هــذا ا بــن اللجــوء حليلــة خطــرة
وقــذرة ،بعدمــا متــادى ىف اللعــب بالن ـ ان وصــار كاملجنــون يمكــن
التنبــؤ بخطوتــه القادمــة ،يقــرر مســاومة رجــال الداخليــة والعــدل مــن
أجــل إيقــاف تنفيــذ احلكــم وإعــادة املحاكمــة وكانــت وســيلته لذلــك
جريمــة مل ختطــر ببــال الشــيطان نفســه؟ عمليــة خطــف ُ طــط هلــا
بأحــكام وتُنفــذ بإتقــان ودون إراقــة نقطــة دم واحــدة ،مل يكــن ولــدك
هــو الطفــل الوحيــد املخطــوف بــل أتوبيــس مدرســة كامــل تــم توقيفــه
أثنــاء ســ ه ىف منطقــة هادئــة نو ًعــا وقبــل أن يفهــم الســائق دخــل ىف
ســبات عميــق إثــر جرعــة خمــدرة رشــها أحدهــم ىف وجهــه بينــا األطفال
أيضــا
مجيعهــم ىف حالــة توجــس مشــوبة بذعــر وقبــل أن يفهمــوا هــم ً
حلقــوا بالســائق ىف عــامل األحــام التــى مل تكــن ســعيدة أبــدً ا هــذه املــرة،
بالطبــع كان طفلــك أحدهــم ومعــه مخســة عــرة طفـ ً
ـا آخـ ًـرا وم فــة مل
يكــن مصريهــا بأحســن حــا مــن باقــى األطفــال ،كانــت اخلطــة بارعــة
بحــق بمجــرد أن نــام األطفــال تــم نقلهــم لســيارة نقــل أخــرى توجهــت
عــى الفــور ملــكان جمهــول بينــا ســيارة املدرســة ملقــاة ىف وســط الطريــق
بشــكل اســتفزازى فــت يث ـ احلنــق وليــس هبــا أثــر واحــد أو بصمــة
تشــ هلويــة اخلاطفــن ،ىف ظــرف دقائــق انتقــل اخلــر ب عــة التيــار
الكهربــى ليســود العناويــن األوىل للقنــوات واإلذاعــات ،اختطــاف ســتة
عــر طفـ ً
ـا ىف ظــروف غامضــة ،لغــز اختفــاء األطفــال وخمــاوف مــن
مص ـ قـ ٍ
ـاس ،ــارة األعضــاء الب يــة ربــا تكــون املحــرك األساســى
لعمليــة اخلطــف ،شــهادة حــق ينبغــى أن تُقــال لقــد برعــت الصحــف
ىف إثــارة هلــع النــاس ،واســتغلت املــادة الدســمة خلطــف أطفــال هبــذا
العــدد أيــا اســتغ ل بــل ونفــذت حرف ًيــا مــا خطــط لــه املختطــف مــن
إثــارة ضجــة مدويــة هبــذا احلــادث حتــى إذا مــا عــرض مطالبــه فإهنــا
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تفتــح جمـ ً
ـال إلثــارة تســاؤل جــاد بشــأن ادعائــه بمظلوميــة والــده .
ر

وبعــد مــى  24ســاعة عــى اختفــاء األطفــال تتلقــى أنــت حتديــدً ا
دون ســواك اتصــال هاتفــى قصـ مــن صــوت نزعــت مــن قلبــه الرمحــة
وحجبــت عــن عقلــه احلكمــة ليخــرك بــأن ســامة األطفــال مرهونــة
بطلبــه الغريــب والوحيــد وهــى إعــادة حماكمــة ســلي ن املــاح وفتــح
التحقيقــات جمــد ًدا مــع أســاء بعينهــا  ،حتــاول إب غــه بمــرض ابنــك
والــدواء الــازم تناولــه تفاد ًيــا لتعرضــه ألى أزمــة عــل حياتــه عــى
املحــك ولكنــه مل يمنحــك الوقــت لذلــك بعــد أن أغلــق اخلــط .
ام

ال

جت

ر

تبكــى زوجتــك ووالدهيــا بينــا والدك حيــاول التمســك برباطــة جأش
هشــة تتمــزق بمجــرد أن يصـ بمفــرده ،أمــا أنــت فتقــوم بالفعــل الوحيد
املنطقــى الــذى متلــك ســواه وهــو إبــاغ ال طــة بشــأن املكاملــة
املشــئومة ،لــن ُتــدى الدمــوع ولــن يفيــد ا عــ اض عــى تصاريــف
القــدر بأســئلة مــن قبيــل ملــاذا نحــن؟ ومــا الــذى يمكننــا فعلــه؟  ،لقــد
تــم األمــر و جمــال للخــروج مــن هــذا املوقــف إ بالتأنــى وا نتظــار،
فــا يطلبــه خــارج اســتطاعتك ،ربــا كان األمــر أيــر لــو كان املطلــوب
فديــة أ ًّيــا كانــت قيمتهــا وقتهــا ســيكون لديــك فرصــة للتفك ـ وحســم
الــراع بــن كونــك أب خيــاف عــى ولــده وبــن كونــك عســكر ًيا لــن
يســمح ملجــرم بابتــزازه ولكــن حتــى هــذا ا ختيــار العس ـ مل يتــح
لــك ،لقــد أراد املســاومة بأســوأ طريقــة ممكنــة ،ربــا كانــت العشــوائية
وراء اختيــاره هلــذا ا توبيــس وربــا كان مقصــو ًدا ،عــى أيــة حــال هــذا
ســؤال هيــم كث ـ ً ا ،املهــم اآلن احلالــة التــى عليهــا األطفــال؟
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وكيــف تتــم معاملتهــم مــن قبــل هــؤ ء املجرمــن؟ أمــا ولــدك فإنــه
بحاجــة ماســة للحصــول عــى جرعتــه مــن الــدواء ،إمجــا مل تكــن
ال
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رش

هــذه هــى الكارثــة الوحيــدة ،ولكــن تعامــل ال طــة مــع جريمــة
اخلطــف خمز ًيــا مــن وجهــة نظــرك لقــد تعامــا معهــا مــن وجهــة نظــر
وحيــدة وهــى احلفــاظ عــى هيبــة القانــون ،مل يفكــروا مطل ًقــا ىف إعــادة
فتــح املحاكمــة كــا طلــب املختطــف ،فقــط تعامــا معهــا كأى قضيــة
اختطــاف بمحاولــة تعقــب املجــرم والتحقيــق ىف كيــف تــم عمليــة
ا ختطــاف؟! وهــل كان لديــه معاونــون وســؤال عــدد مــن شــهود مل
يــروا أى يشء ،بعــد يومــن وبينــا قلبــك منفطــر والنــوم رحــل دون أى
بــوادر للرجــوع يأتيــك اتصــال جديــد مــن املختطــف ،يتحــدث بنفــس
النــرة البــاردة القاســية يســتمع إليــك و إىل هتديــدك الــذى حتــول إىل
رجــاء ىف حلظــات مــن شــدة خوفــك عــى ولــدك ،فقــط يعطيــك اسـ ًـا
بالــغ األمهيــة ســتحفظه عــن ظهــر قلــب (حســام املريغنــى) ىف حماكمــة
والــده  ،يطلــب منــك إب غــه للمســئول ويلقــى عــى مســامعك مجلــة
لــن ُ حــى أبــدً ا مــن ذاكرتــك
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 حيــاة ولــدك متوقفــة عــى إعــادة فتــح التحقيــق مــع هــذا ا ســموإعــادة املحاكمــة
م

 ابنــى مريــض بحاجــة للــدواء ،ابقــه ســلي ً حتــى يتــم لــك مــاتريــد

ال

تنتهــى املكاملــة دون أن يعطيــك وعــدً ا بذلــك ،ويتحــول قلبــك لقطعــة
مــن اجلمــر تــكاد حتــرق باقــى جســدك بينــا دموعــك تنهمــر لتحفــر طري ًقا
أســو ًدا أســفل عينيــك ،لقــد مــرت ث ثــة أيــام دون أن يتنــاول ولــدك
جرعتــه اليوميــة مــن الــدواء وأنــت تــرى بعــن اخليــال ولــدك يعانــى
جــراء مرضــه وتبــدو عليــه آ م لطاملــا حرصــت عــى أ تظهــر أبــدً ا،
وبعــد أن خت هــم بــا طلبــه منــك املختطــف ،تُفاجــأ بطلبهــم املدهــش:
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 اصمــت ..فقــط ختــر أحــدً ا وابنــك ســيعود ..إهنــا مســألةوقــت ،لقــد اقرتبنــا مــن الوصــول إليــه

جت

ـرارا بحظــر النــر ىف قضيــة كانــت مــادة
وىف اليــوم التــاىل يصــدر قـ ً
دســمة للصحافــة واإلعــام ،وقتهــا فقــط تقــرر دراســة هــذه القضيــة
بشــكل تفصيــى ،حتصــل عــى أوراق القضيــة وتدرســها بشــكل عاجــل
وتتطلــع عــى حيثيــات احلكــم ،هنــاك العديــد مــن األمــور التــى عــل
مــن اهتــام هــذا الرجــل (حســام املريغنــى) أمـ ًـرا غـ منطق ًيــا فــا بالــك
لــو كان احلكــم هــو اإلعــدام  ،أمــا ا ســم الــذى ذكــره لــك املختطــف
والــذى ُيدعــى حســام املريغنــى فهــو بــن أحــد كبــار رجــال الدولــة،
يكفيــك فقــط أن تلفــظ بلقــب العائلــة ليتبــادرإىل الذهــن أشــهر حامــل
للقــب ،اآلن تبــدأ احلقائــق ىف التكشــف ،وف ًقــا خلطــة حمكمــة قــد تــم
اهتــام ســلي ن املــاح والتضحيــة بــه ،بشــكل ظاهــرى ووف ًقــا لــأوراق
واملســتندات فســلي ن شــيطان يســتحق الشــنق أو الصعــق ،وف ًقــا
للفحــص بعــن خب ـ ة تفهــم الثغــرات وتعــى اهلفــوات ،هــذه القضيــة
ملفقــة وا ســم الــذى ذكــره املختطــف يؤكــد ذلــك ،لقــد مــر أســبوع
دون جــدوى ودون جديــد ،أخبــار و معلومــات كيــف حــال آرس؟ هل
يتنــاول الــدواء؟ هــل يعامــل بشــكل جيــد؟ أيــن ُ تجــز؟ ومــا املص ـ
الــذى ينتظــره؟ القلــق والذعــر يعبثــان بأعصابــك كيفــا شــاءا كــا
تعبــث الريــح بورقــة ،يصــل خــر القضيــة إىل باقــى أرس األطفــال
وتتفقــون مجي ًعــا بأنــه مــا مــن ســبيل للخــروج مــن هــذه الكارثــة إ
باعــادة فتــح املحاكمــة حتــى يعــود األطفــال ولكــن الــرد الغبــى ىف ا نتظار
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« ومــا مصــ هيبــة الدولــة لــو أقدمنــا عــى ذلــك؟ لــو اســتجبنا
لــه لتعــرض أبناؤنــا مجي ًعــا ل ختطــاف إلعــادة التحقيــق ىف قضايــا
خمتلفــة وأكثــر تفاهــة مــن تلــك القضيــة ،فقــط الصــر مــن فضلكــم!
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أشــعر بمصيبتكــم وأقــدر أملكــم  ،لــذا ســأخ ك بأمــر عظيــم ..اليــوم
هنــاك عمليــة اقتحــام ألحــد األماكــن التــى ُيعتقــد بوجــود املجــرم فيهــا،
هــذه معلومــات رسيــة وأعلــم أنكــم ســتكونون أحــرص منــى عــى عدم
إع هنــا للحفــاظ عــى ســامة األطفــال»
ال

ال

مل يكــن بيــدك ســوى ا نتظــار والدعــاء بمــرور هــذه املحنــة عــى
كابوســا طويـ ً
ـا حيتمــل ولكــن هــل حيمــل
خ ـ لقــد صــارت احليــاة
ً
لــك الغــد فجـ ًـرا جديــدً ا م ًقــا ؟!
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بحثت عنك با شك
ل

لم أعثر ع يك قط
ل

إلى قائك ذهبت
ل

ل

فيما هو أكثر عمق ًا تغ غ ت
ل

لرؤ ية ما إذا كنت فى ا نهاية حاضرة
جرحت نفسى با�لكرب
ل

ل

ل

الممزق نياط ا ق ب

بدرو ساليناس -شاعر أسبانى
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روسى– إيطاليا
روبريتو ّ
عام 1955 1950-

جت

تركنــا أنــا وأخــى املــاىض وراءنــا وا هنــا إىل جنــوة التــى تقع ىف شــال
غــرب إيطاليــا وتعتــر واحــدة مــن أهــم املوانــىء ىف البحــر املتوســط،
مدينــة يمكــن لصبيــن مثــى أنــا وأخــى البــدء فيهــا والعثــور عــى عمــل،
جنــوة مدينــة صغـ ة مجيلــة تطــل عــى البحــر ،عــدد ســكاهنا قليــل ،لكــن
ومهــت بشــواطئها ،لــذا كان عمــى ىف
واسع،عشــقت أنســامها
رزقهــم
ُ
ُ
شــعورا باملغامــرة واإلثــارة ،ســفن
املينــاء مدعو ًمــا برغبــة مضا ًفــا إليهــا
ً
تضحــك قادمــة وأخــرى تــرخ مودعــة ،وجــوه مــن شــتى بلــدان العــامل،
ـت
هلجــات ولغــات ،أشــكال وألــوان لتجــار وبحــارة وقباطــن ،تدرجـ ُ
ىف العمــل مــن محــال ينكــر ظهــره جــراء عمــل شــاق طيلــة النهــار إىل
ُ
تاجــرا
مســئول عــن خمــزن ،ثــم
عامــل مأجــور بأحــد الــوكا ت ثــم
ً
وبحــارا ،صفتــن اتســمت هبــا مهــدا ىل الطريــق وفتحــا ىل القلــوب،
ً
األمانــة واإلرصار ،وجــودى ىف هــذا املــكان علمنــى بــأن األمانــة صفــة
نــادرة بــن البــر ،اجلميــع يتوانــى و يتــورع عــن خســة أو دنــاءة بــن
الفينــة واألخــرى ،وكأن األصــل ىف اإلنســان خســته ،الطمــع والرغبــة
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ىف مجــع األمــوال تســيطر عــى العقــول حتــى لــو كانــت الســبل لذلــك
ملتويــة مشــبوهة ،فقــط أدر ظهــرك ملــن حتســبه وف ًيــا وستكتشــف ح ًقــا
أن كل اجلــروح التــى تدمــى ظهــرك وقعــت بســكينة وكل قطــرات
الدمــاء التــى فقدهتــا ســببها طعناتــه ،وكان أكثــر مــا يؤملنــى هــذا الشــعور
باخليانــة حتــى لــو مل أكــن أنــا املخــدوع ،ىف ســن الثامنــة عــر حــن كنت
عامـ ً
ـا بوكالــة ل ســترياد والتصديــر كان هنــاك حماس ـ ًبا جياهــد لتزييــف
أرقــام الصــادرات والــواردات حتــى يضــع جــز ًءا ليــس يسـ ً ا ىف حســابه
اخلــاص ،كنــت وقتهــا صغـ الســن أنظــر بعــن ا عتبــار لرجــل متعلــم
ـى
مثلــه ولكنــه مل يتوقــف عــن رسقــة صاحــب العمــل ،بــل عــرض عـ ّ
رشــوة بحجــة إعانتــى عــى صعوبــات احليــاة ولكنهــا ىف حقيقــة األمــر
ثمــن ســكوتى ،قبلتهــا بدايــة كان املبلــغ كب ـ ً ا ومغر ًيــا ولكنــى طــوال
هــذه الليلــة شــعرت بدونيتــى وخيانتــى ل مانــة ــاه الرجــل الــذى
جيزلنــى العطــاء ملجهــودى ورعايتــى لعملــه ،مل أنــم ليلتــى وقــد وقعــت
عــى ورقــة انض مــى لصفــوف اخلائنــن بقبــوىل هــذا املــال ،ىف اليــوم
التــاىل ذهبــت إىل صاحــب العمــل أخ تــه بــا يــدور وراء ظهــره وطلبــت
منــه الصفــح ،ربــت عــى كتفــى ثــم اســتدعى الراشــى كال لــه ا هتامات
ونعتــه بــا يســتحقه مــن صفــات ثــم طــرده مــن العمــل وحــرم عليــه
ا ق ـ اب مــن ارتــه وشــكرنى عــى أمانتــى .وىف الليلــة التاليــة خــرج
عــى رجلــن قطعانــى رض ًبــا ورك ً ثــم أهديانــى طعنــة ســك بجانبــى،
وتركانــى ىف غيبوبــة أواجــه املــوت ،مل يكــن ا عتــداء هبــدف ال قــة أو مــا
شــابه ولكنــه انتقا ًمــا مــن املحاســب وكاد يردينــى قتيـ ًـا لــو بعــض املــارة
كانــوا شــجعانًا بــا يكفــى لينق نــى ملستشــفى تنقــذ حياتــى ،أراك تضحك
يــا صديقــى وتــكاد تذكرنــى بجريمــة القتــل التــى ارتكبتهــا ،وكأنــك
مل تتعلــم شــي ًئا ممــا أقصــه عليــك ،رادع لبــر و جمــال لإلصــاح،
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ذلــك املحاســب مل يصبــه نــدم جــراء جشــعه ولــن يتــوب عــن خيانتــه
ـى مــن يقتلنــى بينــا هــو ىف طريقــه للبحــث عــن آخــر ينــال
بــل ســلط عـ ّ
ثقتــه ثــم رسعــان مــا خيونــه ،حتــى هــذه املــرأة مل يشــفع معهــا توســات
أخــى ودموعــه واســتهزأت بنظراتــى وظلــت ســنوات طويلــة تواصــل
جرائمهــا اهنــا ،فــا الــذى ينبغــى عملــه ــاه هــؤ ء؟ الصــر عليهــم
حتــى مماهتــم لريتــاح العــامل منهــم بعــد أن يتكاثــروا ويتوالــدوا ليجلبــوا
مزيــدً ا مــن الفاســدين؟ أم أتركهــم لض ئرهــم التــى دفنوهــا حيــة ىف
مســتنقع آثامهــم و أمــل ىف إحيائهــا مــن جديــد؟
خــ ىف الصــر عليهــم أو حماولــة وعظهــم والعدالــة تقــى
بالتخلــص منهــم عقا ًبــا عــى جرائــم اعتــادوا عليهــا وظنــوا إف هتــم هبــا
ورمحــة بآخريــن معرضــن لغدرهــم.
بعــد هــذه احلادثــة قربنــى صاحــب العمــل منــه ،تعاطــف معــى بــا
حــدود لكونــى كنــت عــى وشــك املــوت بســبب أمانتــى ،ائتمننــى أكثــر
عــى ارتــه وأموالــه وكنــت أثابــر وأعافــر إلثبــات جدارتــى هبــذه الثقة،
وحــن بلغــت الع يــن عا ًمــا تعرفــت عــى فتــاة رقيقــة تعمــل ىف املينــاء،
وجودهــا يضفــى نو ًعــا مــن البهجــة بضحكتهــا امل قــة وخطوهتــا
اخلفيفــة وشــعرها الثائــر ،بســيطة هــى وتشــعرك دو ًمــا بالرضــا يغمرهــا،
اجلميــع هنــا يقدرهــا ويبــدى إعجابــه هبــا ،حديثهــم عنهــا جعلنــى أشــعر
بغــ ة مل أعــرف ســببها وكأهنــا ملكــى وحــدى ،حينهــا بــدأ شــي ًئا مــا
بداخــى يتحــرك نحوهــا ،ليــس ذلــك فحســب بــل رشعــت تداعــب
أح مــى ،صبــاح مجيــل هــو الــذى يبــدأ بتذكــر حلــم لطيــف مجعنــى هبــا
والطيــور تغــرد ىف ســعادة مــن حولنــا ،مل تكــن تعاملنــى بشــكل خــاص،
ولكنــى بــدأت ىف إبــداء إعجابــى هبــا بكلــات يمكــن اهلهــا و
ُيفهــم منهــا ســوى مــا عنيتــه وقامــت عينــى بإرســال إشــارات تفهمها كل
أنثــى ،فلــن تتعلــق عينــاك ســوى بمــن تعلــق بــه قلبــك ،تلميحــات ثــم
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ت يــح عــى انفــراد ،مل تعطنــى إجابــة ولكنهــا تغلــق ىف وجهــى الباب
حتــى نجحــت ىف اســت لة قلبهــا وصــارت تبادلنــى نفــس مشــاعرى،
مــن الســذاجة أن أتصــور أنــى الصيــاد الوحيــد ولكــن كــم يســعدنى أن
رشا ،هــذه
ختتــار فريســتى شــبكتى بمــلء إرادهتــا ،بالطبــع أنــوى هبــا ً
هــى فتاتــى ولــن تفارقنــى أبــدً ا ،اســتمرت ع قتنــا ىف التطــور لنقــى
أغلــب أوقاتنــا بعــد العمــل م ًعــا ،نتســكع ىف الشــوارع ونرتــاد احلدائــق
وترفــرف علينــا الســعادة مــن كل جانــب ،عرفتهــا عــى أخــى وعرفتنــى
عــى أهلهــا ،بقــى فقــط هيــز مــكان جيمعنــا م ًعــا ،ىف هــذا الوقــت بــدأ
ـي مــن قبــل صاحــب العمــل ىف ســفرياته عــر البحــار جللــب
ا عتــاد عـ ّ
البضائــع أو تصديرهــا ،كانــت لدينــا رحلــة ألفريقيــا قــد تصــل مدهتــا إىل
ث ثــة أســابيع ،ودعتهــا وأنــا أعلــم بأهنــا ســتكون أطــول ث ثــة أســابيع
ىف عمــرى ،أبحــرت مــع الســفينة وودعتنــى بابتســامتها التــى مل تفارقنــى
ســاعة واحــدة ىف عمــرى وعنــاق حتــى اآلن استشــعر دفئــه وأواســى
نفســى لعــدم قدرتــى عــى تعويضــه ،ىف كل ليلــة قبــل نومــى أمنى نفســى
بــا ســتكون عليــه حياتــى حــن نجتمــع ل بــد ،عــددت الســاعات
وحســبت األيــام ،حتــى أنجزنــا مهمتنــا وأخذنــا طريــق العــودة ،حــن
وصلنــا كان اجلميــع يقابلنــى هبــدوء و نظــرات تعاطــف مل أعهدهــا
تكســو وجوههــم ،أيــن ضحكاهتــم ونكاهتــم واســتقباهلم احلــار؟ مل أجــد
تفسـ ً ا لذلــك حتــى قابلــت أخــى ،ارمتــى ىف حضنــى وأخذنــى ىف عنــاق
طويــل غ ـ معتــاد بيننــا ،ســألته «مــا األمــر؟» ازداد قلقــى حــن ملحــت
دمو ًعــا تلمــع ىف عينيــه تأبــى النــزول كــى تصعــب األمــور ،جــاءت
كل تــه خمتنقــة تغــادر شــفاهه بصعوبــة «ســيلفيا ..رحلــت!» مل أفهــم مــا
قالــه فتســاءلت مــن جديــد والوســاوس تعصــف بــى «رحلــت أليــن؟»
فجــاء رده الــذى أجلمنــى وشــل حركتــى «ســيلفيا ماتــت!»
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كيــف؟ الشــباب يموتــون بــا ســبب ،مل تكــن تشــكو مــن أى
شــىء ،أنتــم متزحــون مزحــة ســخيفة تضحــك أحــد ،ختدعوننــى و
ـدوا
تصارحونــى باحلقيقــة» هكــذا مل أصــدق حر ًفــا وا هــت إىل منزهلــا عـ ً
وأنــا أهلــث ،حتــى قابلــت والدهــا ،أخ نــى مــن بــن دموعــه «عــدد مــن
الرجــال اختطفوهــا واغتصبوهــا ثــم قتلوهــاِ ،
ووجــدت جثتهــا صبــاح
اليــوم التــايل غارقــة ىف الدمــاء».
ال

ال

جت

رب

ال

بكيــت وبكيــت وأنــا أختيــل اللحظــات األليمــة التــى مــرت هبــا
قبــل املــوت ،قطفــوا الــوردة ومزقــوا أوراقهــا ومل يبارحوهــا إ بعــد
أندهســوها ،أطفــأوا نورهــا بأيدهيــم وأخــذوا عبريهــا ،وأراقــوا دمهــا،
ليســوا رجـ ً
ـال و ينتمــون إىل البــر مــن األســاس ،وليســوا حيوانــات،
احليوانــات تغتصــب إناثهــا و تقتلهــم بعــد ذلــك ،بــل فصيلــة نــادرة
مــن الوحــوش هلــا هيئة البــر ليــس لدهيــا وازع يمنعهــا من ارتــكاب أى
وحشــية ترتفــع عنهــا احليوانــات ،ســلبوها الســعادة وأبكونــى ،ســلبوها
احليــاة وقتلونــى ،ورحلــوا ومل يعثــر هلــم عــى أثــر ومل يســتدل عليهــم «
قــل ىل بــأى حــق نتحــدث عــن العدالــة عــى األرض وتلــك الوحــوش
طليقــة؟ كيــف نتحــدث عــن األمــان وهــؤ ء بإمكاهنــم تكــرار مــا فعلوه
مــع أخــرى؟ جمــرد موهتــم هكــذا أو قتلهــم ليــس عـ ً
ـدل ،العــدل هــو هنــا
أن ينالــوا مقــدار مــا ســببوه مــن أذى هلــا وألهلهــا وحبيبهــا ومــن رثــى
لنهايتهــا ومــن عــرف بقصتهــا م و ًبــا ىف أع رهــم ،هــذه هــى العدالــة،
عــذاب مقيــم يغــادروه ،املــوت ليــس هلــؤ ء ،ف عثــر عليهــم ً
أول
وبعدهــا ســيلعنون أنفســهم واليــوم الــذى جــاء هبــم إىل الدنيــا ،واليــوم
الــذى قامــوا فيــه با عتــداء ،اجلحيــم لــن يبحــث عنهــم بــل سأرســلهم
إليــه.
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«و�لكنى لم أعلم أن هناك كابوسًا فى انتظارى ،ن يأتينى يل ًا ،ن يزورنى
ل

وأنا نائم ،ن يغادرنى ويرحل دون ترك أثر ملموس كأى كابوس يحترم نفسه،
ل

بل سيأتينى فى عز ا نهار ويبقى معى و يأنس بى ويتلذذ بيأسى ويتنعم بألمى
و يأخذ قطعة من جسدى كما أخذ قطعة من روحى»
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عــدت إىل القفــص مــن جديــد وقــد نزعــوا عنــى هــذا القنــاع
ليســتأنف ناظــرى عملهــا بإخــاص رغــم الظــام املحيــط ولكنهــا قــد
اعتــادا عليــه ،عــدت وأنــا خائــر القــوى منهــك اجلســد يتســلل األمل ألكثر
مــن موضــع منــه ،لقــد أفلــت مــن موتــة أليمــة مــرة أخــرى ،ويبــدو أن
موتــة أخــرى أكثــر بشــاعة ىف انتظــارى هكــذا هــو احلــال عــى ســطح
اجلزيــرة ،تفلــت مــن موتــة لتقابــل أخــرى تفــوق األوىل بشــاعة ،يبــدو ىل
ـادرا
املــوت هنــا قــرار حكيــم بحاجــة لشــجاعة غ ـ معتــادة ختــاذه ،نـ ً
مــا يأتــى املــوت هنــا دون تدبــ  ،بــل ُيعامــل كضيــف ينبغــى إكرامــه
وتقديــم الضحيــة لــه ىف أوهــن صــورة ممكنــة ،حتــى ليبــدو الضحيــة هنــا
شــديد الرتحيــب بــه.
اهلــت أملــى ومــددت جســدى طل ًبــا للنــوم وهــو أفضــل نشــاط
يمكــن القيــام بــه هنــا مــا مل يكــن مصحو ًبــا بكوابيــس ،زالــت تتســلل
إىل أذنــى صيحــات وهتــاف اجل هـ  ،تعبــى مل جيعلنــى أتبــن أهــى أذنــى
تعيــد صــدى هــذه األصــوات مــن تلقــاء نفســها؟ أم أن هنــاك مواجهــة
أخــرى تــدور باخلــارج خلصمــن آخريــن ينتظــر املــوت أحدمهــا؟
ر

جت

ال

ام

ر

نمــت حتــى باغتتنــى حزمــة مــن أشــعة شــمس هنــار اليــوم التــاىل،
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ال

هــل مــن طيــور تغــرد وأزهــار تنمــو ونســات هــواء وحيــاة تعــاش
قــدرا مــن احلريــة خــارج هــذه
خــارج هــذا املبنــى؟ بــد وأن هنــاك ً
اجلــدران ،حتـ ًـا هنــاك حيــاة ،يبــدو ىل أى أمــل هنــا ،ىف كل مــرة تســوء
األمــور كان هنــاك دائـ ًـا بصيــص مــن أمــل يداعــب خيــاىل ،أمــا هنــا فقــد
ختــى عنــى أى أمــل ،أو لعلــه مل يــزر هــذه اجلزيــرة مــن قبــل ،حــن أنظــر
حلياتــى أتعجــب فعـ ً
ـا كيــف أوصلتنــى إىل هنــا؟
ال

رب

كانــت البدايــة مــع شــعور خاجلنــى منــذ ســنوات حــن أخ نى رئيســى
ىف العمــل عــن أمهيــة العمليــة القادمــة أهــو قلــق غـ معتــاد أم ضيــق غـ
مــرر ،ليســت املهمــة األوىل وبالتأكيــد لــن تكــون األخـ ة ،لطاملــا اشـ كت
بمهــات ونفــذت عمليــات تصنــف حقيقــة كبطــو ت دون مبالغــة ،إهنــا
طبيعــة عمــى التــى أعشــقها ،ومنيــت نفــي هبــا منــذ الصغــر .
ر

ر

ر

ر

ال

ر

التحاقــى بالقــوات اخلاصــة حلــم ســعيت إليــه بــكل جوارحــى
بعــد استشــهاد والــدى املقــدم زيــدان أثنــاء تأديتــه الواجــب ىف مهمــة
خــارج البــاد ليـ ك أرملــة وطفــل ليشــب هــذا الطفــل وبداخلــه رغبــة
حممومــة ل لتحــاق بكتائــب األبطــال  ،شــوقى لوالــدى وحرمانــى منــه
ىف ســن صغــ ة دفعانــى دف ًعــا خلــوض غــار تلــك احليــاة التــى كان
حيياهــا والــدى ىف أجــواء شــديدة اإلثــارة ،عظيمــة األثــر حتــى جــاء
اليــوم الــذى تــم اســتدعائى فيــه بصحبــة والدتــى حلفــل تكريــم مهيــب
لشــهداء الواجــب الذيــن وضعــوا أرواحهــم ىف يمناهــم رهــن إشــارة من
الوطــن ،وحــن صعــدت إىل املنصــة ألتســلم درع التكريــم طلبــت مــن
صاحــب الرتبــة الكب ـ ة طل ًبــا بــدا غري ًبــا بعــض الــيء وهــو رغبتــى
ىف ا لتحــاق بالعمــل العســكرى بعــد دراســتى الثانويــة التــى أوشــكت
عــى ا نتهــاء ،ابتســم الرجــل دون أن يتفــوه بكلمــة ،فــا كان منــى إ أن
ـددت عــى رغبتــى يف احلصــول عــى مســاعدته لتحقيــق هــذه األمنيــة،
شـ ُ
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ً
مدهشــا يتناســب وطبيعــة عمــرى ،فأخــرج مــن
إرصارا
ملــح الرجــل
ً
جيبــه كارتًــا شــخص ًيا يضــم بياناتــه وأرقــام هواتفــه وقــال ىل مجلــة
علقــت ىف ذاكرتــى لفـ ة ليســت قليلــة منحتنــى تأشـ ة العبــور لتحقيــق
احللــم « حــن تنهــى دراســتك ،هاتفنــى عــى أحــد تلــك األرقــام»
ر

ر

ال

كانــت هــذه اجلملــة كفيلــة بمنحــى رؤى لبطــو ت مل تتحقــق بعــد،
وأســاطري كنــت أنــا فارســها املغــوار وحكايــات تكفــى لعــر ســنوات
عــي إ أهنــا مل ــد با ًبــا واحــدً ا
قادمــة ،أمــا والدتــى ف غــم خوفهــا ّ
مفتوحــا يمكنهــا الولــوج منــه إلقناعــى بالعــدول عــن هــذه الفكــرة فلــم
ً
يكــن هلــا ســوى أن تســتجيب حللــم يــراود ولدهــا ليــل هنــار.
كان حلمــى أكــر مــن أن جيهــض وأقــوى مــن أن يزحــزح أو يكــر،
وافقــت عــى مضــض بعــد أن صــار القلــق صدي ًقــا وف ًيــا هلــا يفارقهــا
و تفارقــه .تأمــل أن تقيهــا األقــدار صدمــة جديــدة ،لقــد مــرت األوىل
خملفــة وراءهــا جــروح عميقــة تدمــى القلــب و يداوهيــا الزمــان ،حتــى
صــار قلبهــا أوهــن مــن أن حيتمــل صدمــة جديــدة ،حتــا لــو قاهــا
مغــادرا ىف ســعادة هــذا العــامل الــذى
ســ فع بعدهــا الرايــة البيضــاء
ً
ســلب منهــا أعــز مــا لدهيــا.
تدبــرت األمــور بمفردهــا ل ـ ى ولدهــا شــا ًبا ياف ًعــا تســتمد قوهتــا
مــن شــبابه ،منحتنــى ح ًبــا أبد ًيــا غــ مــروط وصــارت ىل كمــاك
يضمــد جراحــى ويداعــب جبينــى ممسـكًا بمنديــل أبيــض يفيــض حنا ًنــا
ليطــرد مهومــى ويمحــو كوابيســى.
رب

ال

جت

ال

ال

ال

ال

ر

ر

ر

رش

مــرت أيــام بســام حتــى خترجــت لتشــهد والدتــى حفــل خترجــى،
تســعد وتفخــر بــى وبنفســها ،أســافر هنــا وهنــاك ،أشــارك ىف فــرق
وعمليــات أتلقــى دورات ،حتــى رصت عاصــم رجـ ً
ـا عســكر ًيا ممشــوق
اجلســد مثــاىل البنيــة قامتــه أقــرب إىل الطــول  ،ب تــه ســمراء حمببــة
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تكســوها محــرة الشــمس ،وجهــه ليــس وســي ً لكنــه وجــه رجــل يمكــن
الوثــوق بــه وا عتــاد عليــه .حــاد الطبــاع مقــدام ،معتـ ًـزا بنفســه وعملــه
ألقــى احلــدود وملــا واجلميــع يشــهد لــه بالكفــاءة ،منحــت عمــى
كل وقتــى وأخلصــت لــه حتــى رصت موضــع ثقــة لزم ئــه ورؤســائه
وبــت كحجــر الزاويــة يمكــن ا ســتغناء عنــه أبــدً ا كقنــاص يــرى
مــا يــراه األخــرون ويصــل إىل مــا يعجــزون عــن الوصــول إليــه .إىل
هنــا كانــت األمــور طبيعيــة إىل حــد كب ـ حتــى تلقيــت ذات صبــاح ىف
عــام  2012اســتدعا ًء ملكتــب القائــد .كان اجت ًعــا رباع ًيــا يضــم كل مــن
موجهــا
زميــى حممــود ورئيســنا املبــارش والقائــد وأنــا ،بــدأ القائــد حديثــه
ً
ك مــه للجميــع:
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ر

ام

ال

ر

 نحــن بصــدد القيــام بعمليــة نوعيــة كبــ ة موســعة ،ربــا أكــرعمليــة ىف ســيناء ،سيشــارك هبــا عــدد مــن األســلحة وعــدد أكــر
مــن اجلنــود ،لســت ىف حاجــة ألخ كــم مــدى أمهيتهــا للتمكــن مــن
اســتئصال اخل يــا اإلرهابيــة النائمــة ورشاذم تلــك اجل عــات ،ليــس
هنــاك أصعــب مــن أن يقــف عــى عتبــة دارك حفنــة مــن القتلــة ،إمــا
أن يفتكــوا بــك وبأهــل بيتــك ،وإمــا أن علهــم عــرة ،لــو مل نتحــرك
ونواجهــم رسي ًعــا فــا نعلــم مــن التــاىل منــا ،يكفــى مــا فعلــوه باملقــدم
حييــى وباقــى إخوتنــا
رب

ال

ام

جت

جت

ال

شــعر اجلميــع بغصــة إثــر ذكــر مــا حــدث للمقــدم حييــى ،ولكنــى
كنــت أكثرهــم حز ًنــا بالطبــع ،فقــد كان الرجــل بمثابــة أخ أكــر ىل أقتــدى
بــه وأقــدره ،معلــم أكــن لــه كل إجــال ،لقــد ــاوزت ع قتنــا العمــل
ورصنــا عــى درجــة ملحوظــة مــن التقــارب والتفاهــم
واصل الرجل حديثه:
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 ىف القريــب ســأعطيكم تفاصيـ ًـا أكثــر ولكنــى أريــد منكــم اآلن
هتيئــة أكــر للجنــود دون ت يــح  ،ليــس بوســعى اإلفصــاح عــن املزيــد
ً
كامــا قبــل العمليــة
ولكنــى بحاجــة ألخ كــم بــأن هنــاك أســبو ًعا
ســتلزمونه هنــا ،أجــازات ،مكاملــات خارجيــة ،أعــذار ،اســتعدوا
 ،لكــن حديــث بشــأن املهمــة قبــل إصــدار تعليــات بذلــك ،أى
أســئلة؟
رب

ال

ال

ال

ال

ال

تبــادل اجلميــع النظــرات ،دون أن ينطــق أحدهــم بحــرف ،فأهنــى
القائــد ك مــه:
ال

 -يمكنكم ا ن

رص

اف اآلن.

ال

غــادرت ا جتــاع ،وقــد تباينــت مشــاعرى مــا بــن فرحــة للقيــام
بعمليــة تثــأر لزم ئــى الذيــن ُقتلــوا بمنتهــى اخلســة وتدحــر هــؤ ء
القتلــة الذيــن أود لــو قطعتهــم بأســنانى وألقــى بجثثهــم للــك ب
وحــزن عــارم عــى معلمــى وصديقــى املقــدم حييــى الــذى طاملــا شــارك
ىف عمليــات ضــد هــؤ ء احلثالــة حتــى نالــوا منــه منــذ شــهور قليلــة
حــن فجــروا ســيارته بينــا كان عائــدً ا مــن ســيناء ومل يكتفــوا بذلــك
بــل أخــذوا جثتــه ووجــدت م بســه غارقــة بالدمــاء ،وأعلنــت إحــدى
اجل عــات تبنيهــا هلــذه العمليــة وتعهــدوا باملزيــد ،بعدهــا قابلــت
طليقتــه ،أخ تنــى أهنــا تلقــت مكاملــة منــه قبــل احلــادث بيومــن لكــن
ال بــة جــاءت رسيعــة حاســمة بعــد أقــل مــن أســبوع وشــارك فيهــا
عــدد كبـ مــن اجلنــود وتــم قتــل العــرات ممــن ينتمــون هلــذه اجل عــة،
وعــى الرغــم مــن ذلــك مل جيــدوا أى أثــر جلثتــه ،حتــى اعـ ف أحدهــم
بــأن جثتــه حرقــت حتــى صــارت رمــا ًدا .
ال

ال

ال

ال

ال

ام

رب

رض

ر

ام

ر
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ختادعنــى الدمــوع وتفــر مــن عينــى كلــا تذكرتــه وتذكــرت كل تــه
ىل ،خاصــة تلــك اجلملــة التــى قاهلــا ىل ىف لقائنــا األخـ وكأنــه يستشــعر
دنــو أجلــه « ســأقاتل حتــى أخــر يــوم ىف عمــرى وســأموت مرتــن لــو
مل تنفجــر دمائــى ىف وجــه أعدائــى» كان بطـ ً
ـا بحــق ،مل أمنــح احرتا ًمــا
وح ًبــا ألحــد مثلــا منحــت هــذا الرجــل وأظنــه هــو اآلخــر كان يــرى
ّيف تلميـ ً
ـذا نجي ًبــا  ،كان فدائ ًيــا مل يعــرف اخلــوف طري ًقــا لقلبــه يو ًمــا .ىف
كثــ مــن األحيــان تــ اءى ىل صورتــه وهــو يمــوت .بــد أنــه كان
يــزأر وقتهــا ،هــذا رجــل يستســلم بســهولة ولــو للمــوت ،قليلــون
هــم هــؤ ء األشــخاص الذيــن يرتكــون أثـ ًـرا ىف نفســك بعــد رحيلهــم،
نــادرون هــؤ ء الذيــن يأخــذون قطعــة منــك مــع رحيلهــم وحييــى كان
أحــد أولئــك النــدرة مــن البــر بالنســبة ىل.
ر

ر

ر

ال

ال

ال

ال

جت

ر

ر

تعرفــت عليــه ىف إحــدى العمليــات والتــى تــم التنســيق فيهــا بــن
عــدد مــن اجلهــات عقــب انتقالــه للعمــل ىف ســيناء ،ىف البدايــة كنــت
ً
ميــال للصمــت ،راغ ًبــا ىف
أتقــرب إليــه إعجا ًبــا بــه ،كان يبــدو عــادة
العزلــة حاولــت بمــودة اقتحــام صمتــه وانتــزاع الكلــات مــن رجــل
جيمــع بــن احلكمــة واهليبــة ،وإىل حــد بعيــد نجحــت ىف ذلــك ،حتــت
إحلــاح منــى رصنــا صديقــن معنــا صفــات كثــ ة مشــ كة أمههــا
احلــزم واملهــارة والتفــوق الذيــن يتمتــع هبــم ك نــا تعــددت لقاءاتنــا فيــا
بعــد خــارج نطــاق العمــل ،حتــى صــار هــو األقــرب لقلبــى وعقــى،
تعرفنــا عــن بعــض عــن قــرب وتوطــدت صداقتنــا ،حتــى نالــت جريمــة
خسيســة منــه وتركتنــى مــرة أخــرى أعانــى عذابــات الفقــد.
ال

ال

عقــب ا جتــاع الــذى علمــت منــه باملهمــة املنتظــرة عــدت إىل
منــزىل ودون كلــات ا هــت إىل فراشــى متجاهـ ً
ـا دعــوة أمــى ملشــاركتها
جت
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العشــاء مســل ً نفســى بكامــل إرادتــى لســلطان النــوم ،نمــت ثــم نمــت،
دون أن أتقلــب ىف الفــراش دون أن أحلــم ،دون أن أدرى حتــى أنــى نائــم
كنــت بحاجــة للنــوم أســبوع عــى األقــل ،ولكنــى مل أعلــم أن هنــاك
كابوســا ىف انتظــارى ،لــن يأتينــى ليـ ً
ـا ،لــن يزورنــى وأنــا نائــم،
ً
ني

ر

لــن يغادرنــى ويرحــل دون تــرك أثــر ملمــوس كأى كابــوس حيـ م
نفســه ،بــل ســيأتينى ىف عــز النهــار ىف وقــت يقظتــى وأثنــاء عمــى
ويمكــث معــى ويتلــذذ بيأســى وســيأخذ قطعــة مــن جســدى كــا أخــذ
قطعــة مــن روحــى.
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بعيدًا وراء خطاه

ل

ذئاب تعض شعاع ا قمر
بعيدًا أمام خطاه
ل

نجوم تضىء أعالى ا شجر
ل

وفى ا قرب منه

دم نازف من عروق الحجر
لذلك يمشى ويمشى ويمشى
إلى أن يذوب تمام ًا
ل

ل

ويشربه ا ظل عند نهاية هذا ا سفر
وما أنا إلا هو
وما هو إلا أنا
ل

فى اختلاف ا صور

حممود درويش
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حييى – القاهرة

عام 2011

ر

ر

ال

رشهــا هكــذا ،حتــى بــدا األمــر وكأنــك تلتههــا
مل تكــن أبــدً ا مدخنًــا ً
التهامــا ،صــارت هــى غــذاؤك الوحيــد طــوال اليــوم ،حتــرق التبــغ
وحت ـ ق أعصابــك معــه ،الن ـ ان بداخلــك تكفيهــا وحــدات إطفــاء
بــاب وراء بــاب ُيغلــق ىف وجهــك ،لقــد فشــلت
املجــرة إلمخادهــا،
ٌ
ال طــة ىف العثــور عــى كامــل خــال ا قتحــام الــذى أخــروك بشــأنه
ىف هــذا اليــوم ،وفجــأة توقفــت وســائل اإلعــام عــن مناقشــة اجلريمــة
وف ًقــا لتعليــات مــن جهــات عليــا ،وبــدا لــك أن اختطــاف مدرســة أو
أكثــر أمـ ًـرا يس ـ ً ا يســتحق إذا مــا ُوضــع ىف مقارنــة مــع أى حماولــة
للحديــث بشــأن تــورط حســام املريغنــى ىف هــذه القضيــة.
رش

ال

ر

ال

ر

ال

اقـ ب اليــوم العــارش مــن ا نقضــاء دون جديــد ،وبينــا أنــت عــى
هــذه احلــال كان والــد زوجتــك يدبــر الظهــور ىف لقــاء تلفزيونــى مســجل
بأحــد ال امــج الشــهرية ،يتوســل فيــه للخاطــف للحفــاظ عــى ســامة
حفيــده ،ويعلمــه باســتعداده بدفــع أى مبلــغ مــن املــال مقابــل اإلفــراج
عــن آرس ،كان الرجــل مثـ ً ا للشــفقة فعـ ً
ـا ودموعــه تــذرف بغــزارة أمــام
عدســات الكام ـ ا ،وىف هنايــة اللقــاء بصــوت متقطــع يرجــو املختطــف
رب
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بــرورة منــح حفيــده اجلرعــة ال زمــة مــن دواء  ....حتــى يتعــرض
ألزمــة تعــرض حياتــه للخطــر .لقــد انكــر الرجــل متا ًمــا بشــكل علنــى
أمــام اجلميــع ولكــن دون جــدوى ،الســاعات متــر بطيئــة ثقيلــة بينــا
عقــارب الســاعة تلــدغ ىف حريــة تامــة جســدك وتنهــش ىف حلمــك ،لقــد
مزقــك الوقــت ومل تعــد أكثــر مــن مدخنــة ســجائر هزيلــة ،أمــا زوجتــك
حتولــت ملصنــع متحــرك إلنتــاج الدمــوع ،زالــت ن هتــا وغــارت
عيناهــا وشــحب لوهنــا وهــزل جســدها مثلــك متا ًمــا ،صــارت أقــرب
ل شــباح منهــا للبــر ،مــا بــن النحيــب والنشــيج تتنقــل يف عــذاب
يعــرف مقــداره ســواك.
رض
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أســبوعان مــرا وك كــا يتــوق لنظــرة أخ ـ ة آلرس وليــأت بعدهــا
موتكــا هيــم ،فقــط تطمئنــا عــى ســامته ولريعاه األجــداد ،ســتتقب ن
املــوت بصــدر رحــب ،فقــط يكــن هــو بخـ .
ال
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ر

ومــع قــرب انتهــاء األســبوع الثالــث ومــع غروب شــمس أغســطس
احلارقــة تتلقــى مكاملــة مــن الضابــط املكلــف بقضيــة األطفال:
 -حييى باشا ؟ كيف حالك؟

.................. -

صمــت يلحظــه املتصــل ويشــعر بســخافة ســؤاله فيقــول عــى الفــور
ـاوزا ســؤاله األمحق:
متجـ ً
 لــدى لــك خــر بالــغ األمهيــة ..وددت أن أبلغــك بــه لعلــه خيفــفأملــك ولــو قليـ ً
ـا.

تقــو عليــه وواصلــت صمتــك
كنــت تــود احلديــث  ،لكنــك مل َ
املتحفــز.

 لقــد وصلتنــا معلومــات أكيــدة بشــأن مــكان كامــل،69

ني

ويرجــح أن يكــون األطفــال بصحبتــه ،بعــد ســاعت مــن اآلن انتظــر
أخبــارا ســعيدة
منــى مكاملــة ىف اعتقــادى أهنــا ســتحمل لــك
ً
ني

ال

وألن الزمــن بطــىء ملــن ينتظــر ،طويــل ملــن خيــاف فقــد عشــت
ســاعت تغــى دمــاؤك فــوق صفيــح ســاخن ،أمل تعلــم أن ا نتظــار أول
أداة تعذيــب عرفهــا اإلنســان؟ حســنًا إن مل تكــن تعلــم فقــد جربــت
بنفســك ،ســتزرع الغرفــة بخطــوات ليســت ذات معنــى ،ســتحدق يمينًــا
ـارا أمامــك وخلفــك وكأنــك تســتجدى اجلهــات األربــع ليأتينــك
ويسـ ً
بخــر هيــدئ مــن روعــك ،برغــم كل شــىء أضحــى حالــك مثــ ً ا
للشــفقة ملــن يعرفــك ،مث ـ ً ا للغثيــان ملــن يعرفــك ،كــم مــرة بســطت
ـرورا
راحتــك عــى وجهــك وىف رسعــة وعنــف ســحبتها إىل رأســك مـ ً
بجبهتــك وحتــى مؤخــرة رأســك ،كــم ســيجارة نفثتهــا ثــم أطفأهتــا
لتصـ الرؤيــة ضبابيــة خانقــة داخــل هــذه الغرفــة ،كــم مــرة نظــرت إىل
الســاعة لتجــد أن عقارهبــا مل تتحــرك قيــد أنملــة ،صدقنــى هــذا لــن يعيد
لــك ولــدك ،فلتجلــس عــى كرســيك أو تتمــدد ىف فراشــك ،هــذا أفضــل
لــك كثــ ً ا ،يبــدو أنــك تســمعنى ،هــا أنــت تســ خى عــى املقعــد،
تعــود برأســك للــوراء وتوجــه بــرك للســقف الــذى ســيتحول لشاشــة
عــرض تقــدم أســعد حلظاتــك مــع ولــدك ،املــرة األوىل التــى رأيتــه فيهــا
عقــب خروجــه مــن رحــم أمــه ،حروفــه األوىل ،خطواتــه األوىل وهــو
يتعثــر تــارة ويتســند تــارة ،مناداتــه لــك وحــرف البــاء يـ دد بــن شــفتيه،
قفزاتــه ،ضحكاتــه ،تندمــج متا ًمــا مــع تلــك اللقطــات الســعيدة وتذهــب
ىف غفــوة رسيعــة تنتقــل بــك لعــامل ليــس بــه خاطفــن أو جمرمــن أو
متواطئــن ،أنــت وهــو تلهــوان ،تضحــكان ،حتملــه عــى كتفــك ويقبــض
عــى شــعرك ثــم يمنحــك قبلــة ىف أعــى رأســك تتزامــن مــع طرقــات
عــى البــاب ،تدخــل زوجتــك التــى مل تعــرف بعــد بمكاملــة الضابــط
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رش

لتخــرك بوجــود أحــد أفــراد ال طــة بانتظــارك باخلــارج ،ختــرج متله ًفــا
للقائــه ،إنــه صديــق قديــم لــك مل تقابلــه منــذ زمــن ،ترحــب بــه وتطلــب
منــه اجللــوس لكــن الكلــات ختــرج منــه متلعثمــة ،يقــول ىف حــرج بعــد
أن يطلــب احلديــث معــك عــى انفــراد:

أل

 اعتــذر هلــذه الزيــارة املفاجئــة ،كنــت أمتنــى أن يكــون لقاؤنــا ىفظــروف أفضــل ،منــذ دقائــق تــم مدامهــة اخلاطــف بعــد حتديــد موقعــه،
لكنــه ل ســف متكــن مــن اهلــرب قبــل القبــض عليــه ،ومتكنــا مــن العثور
عــى األطفــال
رس

تتهلــل أســاريرك ،تغمــرك الســعادة ،تتــرب الفرحــة مــن قســاتك
لرتتســم عــى وجهــك وتقــول ب عــة:

أل

 وجدتم آرس؟صمــت يعقبــه كلــات متقطعــة بطيئــة ختــرج بصعوبــة مــن فــم
صاحبهــا:
 ل ســف روحــه فاضــت إىل بارئهــا ،قبــل وصولنــا إليــه ،الطبيــبال عــى أكــد أن الوفــاة حدثــت قبــل ســاعات قليلــة مــن ا قتحــام،
يبــدو أن املجــرم نــوى ا حتفــاظ بــه حتــى يتخلــص منــه حتــت ســ
الليــل ،كلــات يمكــن أن تشــاطرك حزنــك أو تعــر عــن أســفنا ملــا
حــدث لكنــك مؤمــن بالقضــاء والقــدر.
كان الرجــل يواصــل حديثــه بصعوبــة ،بينــا أنــت قــد انفصلــت متا ًما
عــن العــامل ،مل تعــد عينــاك تــرى اجلالــس أمامــك و أذنــك تعــى مــا
يقــول ،واحتشــدت الكلــات ىف حلقــك لينهشــك رصاخ داخــى ،يرتــج
لــه كيانــك ،هــل األرض تــدور بــك أم ُ يــأ لــك ،مل تعــد الرؤيــة واضحــة
بســبب شــال الدمــوع الــذى تفجــر تــدرى مــن أيــن؟! ملتهبــة حامية
دموعــك هــذه املــرة ختــدش جلــدك ىف قســوة كهجــام حمـ ف.
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اعتــذر الرجــل بــكل مــا لديــه مــن كلــات وحــاول املواســاة قــدر
اســتطاعته ،لكــن جهــوده تذهــب هبــا ًء ،زالــت قدميــك لدهيــا القــدرة
عــى محلــك ،تــودع الرجــل حتــى بــاب املنــزل ،حيتضنــك ويربــت عــى
كتفــك ،لكنــك تعــى أنــه سينســى متا ًمــا مــا دار وتأثــره البــادى بعــد
ســاعة عــى األكثــر مــن اآلن ،فــور ان افــه هتــرع إليــك داليــا ،تتبــاد
النظــرات لثــوان ،ملــاذا كانــت الدمــوع تنهمــر بنفــس الغــزارة مــن أربعــة
عيــون دون ك م؟ ملــاذا كان الوجهــان ير فــان والكلــات متــوت عــى
شــفتى كليكــا؟ ملــاذا كانــت عيناكــا تنطــق بــا خــرس عنــه اللســان؟
ملــاذا كانــا القلبــن ينتفضــان جز ًعــا ؟ ملــاذا مل تلـ ِ
ـق برأســها ىف صــدرك كــا
كانــت دو ًمــا تفعــل؟ ملــاذا عجــزت قدماهــا عــن ا حتــال أكثــر؟ وملــاذا
فضــل وعيهــا ا نســحاب دون إنــذار؟ وملــاذا أصابــك اهللــع وهــى
تتهــاوى أمامــك؟ وملــاذا أســودت احليــاة ىف عينيــك بعــد هــذا املشــهد؟
كلها أسئلة إجاباهتا مؤملة أ ًملا ُيضاهيه ك م.
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ستارة:

ل

فى مدخل واحدة من حدائق الحيوان تم تع يق لافتة با قرب من
(هل تعلم ما أخطر وأشرس كائن على وجه الأرض؟)
ل

ل

ل

«أسف ها سهم يشير إلى ا ساكن وراء ا ستارة
ل

ل

ل

وراء ا ستارة لم يجد ا فضو يون سوى مرآة كبيرة».

يان مارتل
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روبيرتو روس ّى
1975 1955-
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التــاع قلبــى لفراقهــا ،وظلــت خيــا ت حلظاهتــا األخـ ة ختيــم عــى
تفكـ ى ،مســكينة هــى ســيلفيا كانــت أخــف مــن أن تتحملهــا األرض،
مثلهــا يط ـ ىف الســاء ،وبائــس أنــا ألعيــش ىف هــذا العــامل الفوضــوى
الــذى يســهل فيــه التهــام احلمــان وفــرار الذئــاب وصمــت األســود ،ت ًبا
لعجــزى وهوانــى ،مهــت بعــد ذلــك شــار ًدا بفــؤاد مكســور ملائــة جــزء،
ىف كل جــزء يســكن قطعــة منهــا ،ضحكتهــا ىف مــكان ،نظرهتــا ىف مــكان،
أح منــا وخططنــا ىف مــكان ،بطريقــة مــا شــاركتنى جســدى وحياتــى ،مل
تبــارح ذهنــى أبــدً ا ،قصـ ة هــى أعــار الزهــور ولكنهــا غرســت بذورها
ىف أرىض ورعتهــا بميــاه حبهــا وحــن تركتنــى ورحلــت ،مل تذبــل ىف
قلبــى ورويتهــا بــاء الذكريــات .بــد وأن جــز ًءا منــى مــات لتحيــا فيــه
هكــذا وهــى ميتــة .مل يعثــروا عــى مرتكبــى اجلريمــة وكانــت ســكاك
ـرارا طلقــاء ،بينــا قلبــى ينتفــض مــع كل
متــزق صــدرى وأنــا أختيلهــم أحـ ً
حادثــة مشــاهبة تتهــادى إىل تفاصيلهــا ،ت ًبــا هلــذا الشــقاء!
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كــر أخــى وانتظــم ىف كثـ مــن األعــال ،رسعــان مــا يرتكهــا ليلتحق
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بغريهــا ،رصت أكثــر اطمئنا ًنــا عليــه ،لقــد ــاوز مرحلــة الطفولــة منــذ
زمــن وصــار أكثــر اعتــا ًدا عــى نفســه وهــو مــا أعطانــى مســاحة للطــوف
حــول العــامل ىف رحــات بحريــة اريــة مدتنــى بخــرات وأصقلتنــى
بتجــارب ،مجيلــة هــى األرض لــو مل يطلهــا عبــث إنســان ،فأينــا حــل
حيــل معــه اخلــراب والفســاد حتــى لــو بــدا األمــر ظاهر ًيــا غ ـ ذلــك،
فــأى حماولــة لإلعــار ىف مــكان مــا يوازهيــا خــراب ودمــار ىف مــكان آخــر
ســواء كان ذلــك عــن قصــد أو بــدون قصــد ،نتباهــى بــا وصلنــا إليــه
مــن تقــدم وعلــوم بينــا نفــس اجلرائــم والفظائــع ترتكــب دون انقطــاع
حتــت ســمع وبــر اجلميــع ،صــار التلفــاز ينقــل كل مــا يــدور حــول
العــامل مــن فظائــع وأهــوال ،مــا إن هتــدأ احلــرب ىف مــكان حتــى تشــتعل
ىف مــكان آخــر ،مل أعــرف بحســب علمــى زمنًــا توقفــت فيــه احلــروب
وتدم ـ البيــوت وقتــل األطفــال والنســاء ،يوجــد جمتمــع مهــا بلــغ
ثــراؤه وارتفــاع مســتوى املعيشــة فيــه خــاىل مــن اجلرائــم ال قة والرشــوة
والقتــل واخليانــة ىف كل مــكان ،اإلخــاص والوفــاء صــارت معـ ٍ
ـان نادرة،
وأغلــب الوعــود يــوىف هبــا ،يــكاد اليــأس يقتلنــى والظلــم أمامــى بــا
حــدود ،كرهــت هــذا ا نحطــاط الــذى يعيشــه العــامل ىف رصاعــات
ـرا عــى أرواح غـ آمنــة وأفــواه
تنتهــى ،ســأق عمــرى القصـ متحـ ً
جائعــة وأنبــاء خميفــة ،الصدفــة ،الصدفــة وحدهــا هــى مــن جنبتــى مصـ
هــؤ ء الذيــن ضاعــت حيواهتــم بقــرار أمحــق مــن جمانــن يقــودون العامل.
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ولكنــى برغــم ذلــك قــررت أن أنجــح ،لــن أكــون واحــدً ا مــن
هــؤ ء الذيــن يولــدون ويموتــون دون أن يرتكــوا أثـ ًـرا أو إســها ًما ىف جمال
مــا ،انشــغلت بالعمــل والتجــارة وعرفــت أرسارهــا وخــرت فنوهنــا.
فــا يســاوى ً
قرشــا هنــا يســاوى عــرة هنــاك وهكــذا بالنســبة جلميــع
الســلع واملنتجــات ،املهــم أن تعــرف مــن أيــن حتصــل عــى منتجــك
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ـعرا لتبيعــه إىل األحــوج واألكثــر قــدرة عــى الدفــع،
األجــود واألقــل سـ ً
كانــت هــذه واحــدة مــن سياســاتى اخلاصــة وكان اجلميــع مــن حــوىل
حييطونــى بمزيــج مــن نظــرات احلســد واإلعجــاب عــى ذكائــى الــذى
جعــل منــى صاحــب ــارة تنامــت ب عــة حتــى رصت ىف ســن صغـ ة
رجــل أعــال عصامــى ،مل يكــن لــدى هــدف معــن بشــأن العمــل أســعى
ناجحــا لــذا عملــت بكامــل وعيــى
لتحقيقــه ولكنــى فقــط أريــد أن أظــل
ً
وطاقتــى ،تاجــرت ىف كل شــىء وجنيــت أمـ ً
ـوال طائلــة ،زرت كل بلــد
وعلمــت مــا تتميــز ىف إنتاجــه وأكثــر مــا حتتاجــه ،راجــت ارتــى وذاع
صيتــى ورصت مثـ ً
ـا حيتــذى بــه ومل أ ــاوز األربعــن مــن العمــر ،حتــى
قابلتهــا تلــك التــى أعــادت شــهيتى للنســاء ،صغـ ة الســن ىف منتصــف
الع ينــات فارعــة القامــة تناســب طــوىل ،نحيفــة باعتــدال ب هتــا
برونزيــة وشــعرها مائــل إىل الصفــرة وجههــا يشــبه كثــ ً ا لســيلفيا
وربــا هــذا أحــد أقــوى عوامــل انجذابــى هلــا غـ أن شــخصيتها أقــوى
كث ـ ً ا ،تلــك هــى جوليــا أك هــا بخمســة عــرة عا ًمــا لكنهــا تعــوض
هــذا الفــارق بذكائهــا املتقــد وحيويتهــا املفرطــة ،أثــارت انتباهــى ىف
إحــدى احلفــات ،اذبنــا أطــراف احلديــث ،كان اإلعجــاب متبـ ً
ـادل،
تواعدنــا كثــ ً ا ىف نزهــات بحريــة وزاد ارتباطنــا ببعضنــا البعــض،
مــرت شــهور حتــى اتفقنــا عــى الــزواج الــذى تــم ىف احتفاليــة بســيطة
بإحــدى املنتجعــات ح هــا عــدد حمــدود جــدً ا مــن أقارهبــا وبالطبــع
أخــى الــذى ســبقنى ىف الــزواج وزوجتــه وولديــه الصغرييــن ،عشــت
أيا ًمــا ســعيدة معهــا واســتطاعت ب اعــة أن تــوارى صفحــة ســيلفيا ومل
أجــد غضاضــة ىف ذلــك ،لقــد طالــت وحدتــى وانعــزاىل للعمــل وحــان
الوقــت لطــى صفحــة املــاىض ،وتــرك املوتــى مــع املوتــى.
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فيــا بعــد علــم عاصــم بموعــد تنفيــذ املهمــة ،ا ســتعدادات عــى
قــدم وســاق مل يتبــق ســوى أيــام قليلــة ،رحــل عاصــم بعــد وداع أمــه
التــى مل تتوقــف دموعهــا عــن ا هنــار حتــى غــادر املنــزل .انضــم
للتحض ـ ات النهائيــة قبــل التنفيــذ ،علــم بــكل صغ ـ ة وكب ـ ة ختــص
مــرورا باخلطــة واخلطــة البديلــة ،ودور
املهمــة بــد ًءا مــن موعدهــا
ً
كل املشــارك فيهــا ،كانــت املهمــة ىف شــال ســيناء  ،طائــرات ســتبدأ
بالقصــف ويليهــا مدفعيــة خفيفــة مــع عــدد مــن املدرعــات حتيــط باملكان
قــدر املســتطاع خاصــة وأن املوقــع كــا وضــح ل فــراد غنــى باملرتفعــات
والتــال واألرض غ ـ ممهــدة حتتــاج ملجهــود أكــر وعزيمــة أشــد.
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إهنــا مــن املــرات القليلــة التــى تســعى فيهــا القــوات قتحــام جبــل
احلــال والــذى يمتــد ل  60كيلــو مـ ً ا ،يصعــب عــى القــوات الســيطرة
عليــه بشــكل كامــل وذلــك بســبب طبيعــة املــكان ولوجــود عــدد كبـ
مــن الكهــوف واملدقــات.
ر

ر

فجرا إىل أرض املواجهة.
احتشدت القوات وتوجهت ً
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ســتبدأ املهمــة بقصــف جــوى عــى أوكار املجرمــن ثــم قصــف
مدفعــى ،صــارت املهمــة كيفــا خطــط هلــا ،ووقعــت مجيــع األهــداف
حتــت احلصــار ،وقــد حتولــت املنطقــة املحــارصة جلحيــم حقيقــى ،
حجــم الــراخ واهللــع يشــيان بذلــك ،وتصاعــدت أبخــرة الدخــان
ورقصــت الزهــرة ال تقاليــة املســاة بالنــار رقصــة املــوت األخــ ة..
رقصــة احتفاليــة ىف نخــب أرواحهــم.
ال

جــاء الــدور عــى القــوات اخلاصــة لتمهــد الطريــق لباقــى قــوات
املشــاه ،تتقــدم هــى ملــا هلــا مــن قــدرة عــى ا شــتباك وحســم األمــور
وترجيــح الكفــة أ ًّيــا كان حجــم وكفــاءة العــدو الــذى ســيواجهونه،
يمكــن القــول بــأن اجلــزء اليســ تــم بنجــاح ســاحق ودون خســارة
تُذكــر وكان ذلــك ىف اجلــزء املمهــد مــن األرض ،أمــا ىف الكهــوف
دورا إضاف ًيــا فعـ ً
ـال ولكــن بــد مــن
وممــرات اجلبــال لعبــت املروحيــات ً
املواجهــة املبــارشة للقضــاء عــى أى رشاذم .
املنطقــة وعــرة فعـ ً
ـا والقــوات برغــم براعتهــا ليســت عــى درايــة
كافيــة بشــعاب الــدروب وخباياهــا ،ولكــن الســكون الناجــم عــن
ال بــة األوىل منحهــم طمأنينــة مؤقتــة ،توغــل األفــراد داخــل املمــرات
والكهــوف ،اإلضــاءة تقــل والبــارود يســد األنــوف إ أن األقنعــة
ختفــف مــن حــدة األمــر بينــا غيــوم مــن الدخــان تتهــادى بحريــة تامــة،
تزامــن توغلهــم مــع أمطــار مــن الرصــاص تقذفهــا أســلحتهم ىف كل
صــوب ورصخــات رسيعــة مــن حناجــر ملعونــة تــرخ رصخــة أخـ ة
يودعــون هبــا حياهتــم ويســتقبلون هبــا اجلحيــم عــى اجلانــب اآلخــر.
ر
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بعــد دقائــق مــن بــدء العمليــة ح ىف األفــق ضــوء خافــت متناثــر
تعلــن عــن مولــد هنــار جديــد.
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بعــد ذلــك اقتحمــت القــوات كه ًفــا أكــر مــن ســابقه ،أرضيتــه غـ
مســتوية عــى اإلطــاق ،حيــوات كانــت تعــاش هنــا مــن دقائــق تراهــا
ىف بعــض املصابيــح واأللــواح والدراجــات الناريــة وقطــع مــن م بــس
ملقــاة هنــا وهنــاك ،دلــف عاصــم اىل أحــد الكهــوف بــه عديــد مــن
املمــرات احلجريــة بــدت خاليــة مــن أى عنــر ليقــف ُمديـ ًـرا بــره
داخــل الكهــف وخارجــه ،عينــاه ترمقــان اخلــارج واجلنــود حولــه (
اشــتباكات حقيقيــة بعــد ) يلمــح حركــة رسيعــة فــوق إحــدى التبــاب،
مهــا أن هنــاك فرصــة ،يش ـ عاصــم ألحــد اجلنــود
هنــاك مــن يفــر متو ً
ىف زاويــة ووضعيــة أفضــل للتصويــب ،بالفعــل يصــوب اجلنــدى طلقــة
عــى هــذا املشــعث الــذى يتــوارى خلــف صخــرة لتســتقر ىف فخــذه
أرضــا
يعقبهــا رصاصــة أخــرى ســكنت ىف رقبتــه بعدهــا تســقط اجلثــة ً
يتجمــع عــدد مــن اجلنــود حوهلــا ل جهــاز عليــه لــو كان مــازال ح ًيــا،
عاصــم مــازال واق ًفــا ىف مكانــه يراقــب املشــهد ويديــر بــره رسي ًعــا
ـارا ،يلمــح بطــرف عينــه جســدً ا هزيـ ً
ـا ينطلــق كالســهم مــن
يمينًــا ويسـ ً
فــوق نفــس التبــة العاليــة ماسـكًا بشــىء مــا ىف يــده  ،وحــن فهــم عاصــم
كانــت القنبلــة تطـ ىف اهلــواء عــى مــع اجلنــود ،يــرخ فيهــم عاصــم
رصخــة غــ مكتملــة بفعــل انفجــار شــديد حــول اجلنــود ألشــاء
متناثــرة بينــا عاصــم يطــ للــوراء مصطد ًمــا بجــدار الكهــف الــذى
ارتــج وكاد أن يتهــدم ويصـ ىف خــر كان ولكنــه اكتفــى بســقوط بعــض
احلجــارة مــن ســقفه عــى رأس جســد غــاب صاحبــه عــن الوعــى إثــر
ا رتطــام ولتســد مدخــل الكهــف بشــكل يعيــق مــن ك اجلانبــن رؤيــة
مــا يــدور بالداخــل أو اخلــارج.
ال

ال
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معركــة دون خســائر و حــرب دون ضحايــا ،اجلميــع يعلــم أن
اخلطــر حيــوم حوهلــم ىف كل حلظــة  ،لكــن عــدد الضحايــا هذه املرة ســلب

ال

ال

ر

فرحتهــم بلــذة ا نتصــار ،بعــد هــذا ا نفجــار تــم تطهـ البــؤرة بنجــاح
بعــد قصــف األهــداف وتوغــل مزيــد مــن القــوات ولكــن الثمــن كان
أرواحــا بريئــة عــادت إىل بارئهــا ومصابــن ِعــدة حالتهــم خطــرة ،بينــا
ً
األخطــر مــن ذلــك اختفــاء رجــل كان معرو ًفــا وســط أقرانــه بالقنــاص،
أثــر لــه و جلثتــه إن كان قــد فــارق احليــاة ،بعــد انتهــاء العمليــة
تــم ميــع اجلثــث واألشــاء ،وإزالــة األحجــار التــى ســدت مدخــل
الكهــف ،تــم تفتيــش الكهــف والولــوج ىف ممراتــه الطويلــة املتشــعبة
ولكــن أثــر لعاصــم بــه أو بــأى جــزء مــن أرض املعركــة.
ال

ال

جت

ال

ر

أيــن ذهــب عاصــم؟ أيــن جثتــه لــو كان قــد لقــى حتفــه؟ أســئلة
أرقــت وجــوه وقعــت فريســة للدهشــة فلــم جيــد زمــاؤه إجابــة هلــا،
بينــا حفنــة مــن القامــات املختلفــة ذوى األســال الرثــة وجمموعــة مــن
الــرؤوس تتســم وجوههــا بلحــى خمتلفــة الطــول تتطلــع إىل جســد راقــد
أمامهــم ىف ســبات مل يقــرروا بعــد خطوهتــم التاليــة بعدمــا اصطحبــوه
فاقــدً ا للوعــى معهــم ىف رحلــة هروهبــم ،كان اجلســد الراقــد أمامهــم
واملغطــى رأســه وجســده بضــادات عديــدة لضابــط قنــاص ســقط أسـ ً ا
ىف يــد أعدائــه.
ال

بعــد اهلجمــة التــى تعــرض هلــا هــؤ ء وســقوط األحجــار التــى
ســدت مدخــل الكهــف ،ســنحت هلــم فرصــة اصطحــاب جســده ،وهــو
بــا شــك ســيكون ذا فائــدة كب ـ ة لــو أحســنوا اســتغ هلا .كان جســده
مــىء باجلــروح مــع اشــتباه ىف كســور وار ــاج باملــخ  ،طبيبهــم أخ هــم
بــأن حالتــه حرجــة وجروحــه حتتــاج بعــض الوقــت للتــداوى أمــا
ا ر ــاج فــا يمكــن التنبــؤ بنتائــج حاســمة بشــأنه إ بمــرور الوقــت،
حياتــه عــى املحــك.
ر
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ر

وىف بيــت صغــ وســط الصحــراء الواســعة والتبــاب العاليــة
كان مأواهــم معـ ً
ـزول عــن البــر اختــذوه خم ًبــأ ،جلســوا يراقبونــه أيا ًمــا
وأيا ًمــا اجلميــع ىف انتظــار اللحظــة التــى ســيعلن فيهــا جســده ا ســتجابة
للمحــاو ت والرضــوخ للمجهــودات مــن أجــل إفاقتــه ،ىف غرفــة
ضيقــة غ ـ نظيفــة تتــرب إليهــا الشــمس واهلــواء وحــرات خمتلفــة
احلجــم واللــون يرقــد عاصــم عــى رسيــر صلــب غ ـ مريــح ،القليــل
مــن املحاليــل والعقاقــ موصلــة إىل جســده ،ورأســه مغطــى بقطــع
مــن الشــاش ووجهــه يزخــر بالســحجات ،إحــدى قدميــه ىف اجلبــس
واألخــرى ممــدة عــى الفــراش دون حــراك ،ذراعيــه ممتــدان بالتــوازى
عــى جانبــى جســده ،ولكنهــا مقيدتــان مــن األمــام وكذلــك قدميــه،
تنفســه هــادئ للغايــة ،قلبــه مــازل ينبــض بينــا عيــون مــن حولــه تنتظــر
حلظــة إفاقتــه  ،حتـ ًـا ســيحصلون منــه عــى مــا يريــدون ســواء أبــى أو
ارتــى هكــذا يظنــون ،أمــا قلــب والدتــه انفطــر متا ًمــا ،دموعهــا مل
تتوقــف ســوى لتتحجــر يف العيــون قبــل أن تتفتــت مــن جديــد وتعــاود
اهلطــول بعــد أن أخ وهــا بفقدانــه ىف املهمــة األخــ ة.
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وىف مقــر عملــه أســئلة تـ دد بــن زم ئــه وجنــوده يو ًمــا بعــد يــوم،
جديــد و أحــد يــدرى هــل مــن عــودة للفتــى؟

ل

«ا تعلق بإنسان هو وجع مؤجل ،سنفقدهم فى نهاية المطاف بطر يقة
أو بأخرى»..
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()11
ل

يحيى – ا قاهرة
()2011
ال

تــدرى كيــف احتملــت مــا حــدث ،كيــف حتملــت حلظــات
قاســية وأنــت تتســلم جثتــه ،وأنــت تــوارى عليــه الـ اب  ،قــد علمت
أنــه عانــى مــن املــرض وســاءت حالتــه لعــدم تلقــى العــاج الــازم،
نزعــت الرمحــة مــن قلــب خاطفــه وت شــت مــن قلبــك بعــد موتــه ،
حيــاة بــا آرس هــى مــوت بطــىء قـ ٍ
ـاس ،لقــد وهنــت زوجتــك وانطفــأ
نــور وجههــا وزهــدت الــك م مثلــك ،انعــزل ك كــا ىف صمــت تــام
تقطعــه كلــات قليلــة بــن احلــن واآلخــر ،عانــى ك كــا مــن الفقــد
ـو أحدكــا عــى مســاندة اآلخــر.
ومل يقـ َ
ر
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ال

ال
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رش

تشــاهبت الصباحــات واألماســى ،حــدث مــا حــدث ،لكــن
حياتــك لــن تعــود كــا كانــت أبــدً ا ،بعــد وفاتــه بقليــل حتــدد موعــد
إعــدام ســلي ن املــاح بعــد شــهر ،ال طــة فشــلت ىف العثــور عــى
ولــده ســامل ىف شــتى األنحــاء ،لقــد تبخــر كبقعــة مــاء ىف صحــراء
ملتهبــة ،أحــد يــدرى أمــازال ىف البــاد أم غادرهــا ،ال طــة تنتظــر
ظهــور متوقــع عقــب علمــه بتحديــد موعــد تنفيــذ احلكــم ىف والــده،

ال

ربــا حماولــة جديــدة طائشــة توقــع بــه وحيســنون اســتغ هلا بعــد أن
أثــرا
أفلــت منهــم املــرة تلــو األخــرى  ،لكنــه ذهــب دون أن يــ ك ً
أو خي ًطــا واه ًيــا يمكــن تتبعــه ،ربــا لــو تــم اإليقــاع بــه ونــال جــزاؤه
العــادل خلفــف ذلــك عنــك مــا تعانيــه ،أمــا أن خيتفــى هكــذا لتطــوى
األيــام صفحتــه وتكــف ال طــة عــن البحــث عنــه فهــذا جحيــم
تطيقــه ،لــن تذهــب حيــاة آرس هكــذا دون ثــأر ليــس كأى ثــأر؟ ،فقــط
تظفــر بــه ،صــارت هــذه أمنيتــك الوحيــدة ،ووقتهــا ســيعلم حجــم
اجلريمــة التــى اقرتفهــا ،ىف الوقــت ذاتــه كان شــعور مــا بداخلــك
يتمنــى أ تعثــر عليــه ال طــة ،ليــس هــذا اجلــزاء الــذى تتمنــاه ،
أنــت تريــده لنفســك ،ســتصفى حســابك معــه ،ولكــن كيــف يمكنــك
الوصــول إليــه؟
ر
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بــات أداؤك ىف العمــل روتينيــا جــدً ا ،ولكنــك عكفــت ع دراســة
القضيــة التــى اهتــم فيهــا املــاح والتــى أدت إىل مــا وصلــت إليــه اآلن .
ال

كانــت األوراق وامللفــات تغطــى ســطح مكتبــك بالكامــل ىف
حماولــة لإلملــام بكافــة امل بســات التــى صاحبــت اجلريمــة ..فيــا
باســم حســام املريغنــى ،حيرســها ســلي ن املــاح ،حســام املريغنــى
مشــهور بع قاتــه النســائية املتعــددة يعرفهــا القــاىص قبــل الدانــى،
وذات يــوم يتــم العثــور عــى جثــة ىف هــذه الفيــا لســيدة أرملــة مقتولــة
بعــد اغتصاهبــا ،ســلي ن يــدرى شــي ًئا عــا حــدث ،ومل يــر حســام أو
املــرأة يدخــان الفيــا ،مل يكــن متواجــدً ا حــن دخلــت املــرأة ،هكــذا
يذكــر ويــر ىف التحقيقــات ،يبــدو أنــه تغيــب عــن احلراســة ىف ذلــك
الوقــت ،خطــأ بســيط ســيدفع ثمنــه غال ًيــا بينــا حســام يقــدم ألــف
ام
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دليــل عــى عــدم حضــوره الفيــا وتواجــده بصحبــة آخريــن ،هكــذا
ثبتــت التهمــة عــى ســلي ن بينــا حســام بــدا بري ًئــا متا ًمــا مــن هــذه
اجلريمــة.
شــي ًئا مــا بداخلــك خيــرك بــأن هــذه ليســت احلقيقــة ،إرصاره
أيضــا.
ولــده يؤكــد ذلــك وســمعة حســام ً
ام

تــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام ىف ســلي ن املــاح دون أى ظهــور
لولــده ،كان لديــك أمــل بتــرف أخــرق يعــاود بــه ســامل الظهــور،
لكــن مل حيــدث ،وأنــت لــن تنســى ،لقــد باتــت هــذه هــى قضيتــك
األوىل ،لقــد أمهلــت زوجتــك وبيتــك ســع ًيا وراء أى معلومــة تعينــك
ىف العثــور عــى ســامل ،صــار لديــك يقــن بــأن حياتــك لــن تســتقيم إ
بعــد أن تثــأر آلرس ،أمــا زوجتــك كانــت بأشــد احلاجــة إليــك لكنهــا
مل ــدك ،كرهبــا عظيــم ومههــا شــديد ،والــك م يــؤمل أكثــر ممــا يريــح،
ـو عــى احليــاة ىف نفــس البيــت ،حتارصهــا الذكريات
هــى األخــرى مل تقـ َ
مــن كل ا ــاه تنهــش ىف قلبهــا بــا رمحــة ،لــذا أصبحــت تقــى أغلــب
أوقاهتــا بصحبــة والدهتــا ،هــى أكثــر مــن اســتطاع مواســاهتا ،وختفيــف
األمــر عنهــا ،لطاملــا نصحتهــا بــرورة إنجــاب طفــل آخــر لكــن يبــدو
أن القــدر قــد اكتفــى بمنحكــا آرس ولســبب غــ معلــوم اســ ده
ولســبب

ال

جت

ال

جت

ر

ر

ر

أخــر حرمكــا مــن غــ ه ،ولكنهــا وجــدت ىف الرســم ضالتهــا،
باتــت تقــى أغلــب أوقاهتــا أمــام لوحــة ممســكة بفرشــاة وبجوارهــا
علبــة األلــوان  ،كانــت أغلــب الرســومات ألطفــال غــ مكتمــى
النضــوج  ،هــل كانــوا مجي ًعــا آرس؟ لــذا مل تكمــل رســوماهتم أم أهنــا
ر
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رغبــة ىف احلصــول عــى طفــل يشــغل الفــراغ الــذى خلفــه آرس؟ رويــدً ا
رويــدً ا عــادت لزيــارة النــادى ومقابلــة الصديقــات ورغــم وقوفهــن
ً
ملحــا يشــغلها ،كيــف ترتكهــا هكــذا؟ ملــاذا
بجانبهــا كان
ســؤال ً
ــدك بجوارهــا؟ ملــاذا متســح أنــت دموعهــا؟ ملــاذا تواريــت ىف
ـهورا وىف عملــك أيا ًمــا وليــاىل ؟ ملــاذا خذلتهــا؟ لقــد رأت
مكتبــك شـ ً
احلــزن ىف عينيــك وحاولــت دو ًمــا احتوائــك لعلــك تبادهلــا نفــس
األمــر ،كنــت تستســلم حلضنهــا لكنــك رسعــان مــا تعــود لعزلتــك غري
عابــىء بالنــار التــى تشــعل قلبهــا ،تعلــم أنــك تــود ا نتقــام ولكــن
كيــف وال طــة عجــزت عــن العثــور عليــه؟ إهنــا ترغــب ىف ا نتقــام
كذلــك ولكنهــا تعــرف بأنــك لــن ــد القاتــل وحــدك ..ليتــك تشــعر
هبــا ،ليتــك تعلــم مــدى حاجتهــا إليــك ،وحــن صارحتــك بذلــك
رددت عليهــا بجملــة واحــدة زادهــا أنــن قلبــك وج ًعــا:
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 قري ًبــا ،قري ًبــا جــدًّ ا ســأعثر عليــه وســأنتقم لولــدى وقتهــا ســنبدأحياتنــا مــن جديــد ولكــن اآلن لــن أطــوى هــذه الصفحــة قبــل أن
ينــال مــا يســتحق
ال

أيضــا أمتنــى ذلــك ربــا أكثــر منــك ،أنــت تعــرف مقــدار
 أنــا ًمــا بــى مــن أمل ،قلبــى ينــزف وجــع وعقــى دائــم التفك ـ ســأجن يــا
حييــى ،ســأجن  ،احصــل عليــه ىف أرسع وقــت قبــل أن تفقدنــى أنــا
األخــرى!
ر

رص

ألقــت كلمتهــا وان فــت باكيــة بعــد إيــاءة مــن رأســك ولكنــك
مل تنتبــه كــم كانــت تعنــى كل كلمــة لفظتهــا كنــت مشـ ً
ـغول بأمــر آخــر،
بالطبــع مل تعــرف بخططــك و مــا تقــدم عليــه مــن أعــال ،مل خت هــا
ال
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بشــأن الشــقة التــى اشــ يتها بأحــد املناطــق النائيــة حيــث اهلــدوء
ـارضا أبــدً ا ،لــن ختــر أحــدً ا و حتــى
هــو ســيد املــكان والســكون حـ ً
هــى ..ملــاذا شــقة ىف مــكان يــكاد خيلــو مــن البــر؟ ليســت هبــا ســوى
منضــدة وكرســى وجمموعــة مــن األوراق رســمت عليهــا خطتــك
ومواعيــد ختصــك وحتــركات بشــأن رجــل ليــس هــو ســامل بالتأكيــد،
مــا الــذى تنتويــه يــا حييــى؟ مــن هــو هــذا الرجــل الــذى بــت تراقبــه
مــن بعيــد وحتفــظ حتركاتــه وتعــد عليــه أنفاســه؟ مــا الــذى تدبــره؟ مــا
الــذى ســيقودك إليــه عقلــك؟ ومــا هنايــة كل ذلــك؟ كانــت األســئلة
تُطــرح واإلجابــات تــدور وتتمحــور حــول شــخص واحد هو(حســام
املريغنــى)
ال

ال
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ىف هــذا التوقيــت حــن ازدهــرت ارتــى كان مــن العس ـ متابعــة
كل صغـ ة وكبـ ة وحــدى لــذا كان لــدى عــدد مــن املســاعدين أمههــم
بالطبــع اليســاندرو أخــى ولوجيــى وماتيــو أصغرهــم ،كان لــكل منهــم
ميــزة ختتلــف عــن اآلخــر ،اليســاندرو يعمــل بتفانــى وإخــاص ،لوجيــى
شــخص مــرح دائــم الســخرية مــن نفســه ومــن اآلخريــن لكنــه مثابــر
ويتحمــل املســئولية ،وماتيــو ذكــى وملــاح ينجــز مــا يكلــف بــه ىف أرسع
وقــت وبأقــل جهــد كنــا متفامهــن متا ًمــا وأمــور العمــل تسـ بانســيابية
ً
أمــوال لــن حيصــل عليهــا ىف أى مــكان آخــر،
تامــة ،ومجيعهــم جينــى
عشــت مخــس ســنوات مــن الســعادة حســبت فيهــا أنــى ربــا أكــون
مبال ًغــا بشــأن حنقــى عــى احليــاة ،تصــورت أنــه يمكــن للبــر أن
يكونــوا لطفــاء كث ـ ً ا مــن الوقــت وأن دوافعهــم للــر عــى األرجــح
يكمــن وراءهــا مــررات قويــة هتــزم طابعهــم اإلنســانى الضعيــف،
لبعــض الوقــت طغــى نجاحــى وعــدل قناعاتــى حتــى صحــوت ذات
يــوم عــى رضبــة جديــدة قاصمــة مــن البــر ىف ظهــرى ،عقــب عودتــى
مــن رحلــة عمــل مصحو ًبــا بلوجيــى املــرح والــذى صــار صدي ًقــا طلــب
ر

ر

ر

ر
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متوتــرا عــى غــ عادتــه وصوتــه
أخــى لقائــى بشــكل عاجــل ،كان
ً
متهــدج ،أقلقنــى كثــ ً ا ،حتــى زوجتــى حــن أخ هتــا انتقــل إليهــا
جالســا ىف احلانــة التــى اتفقنــا
قلقــى ،ذهبــت وحيــدً ا ملقابلتــه ،وجدتــه ً
عليهــا ينفــث دخــان ســيجارته ىف غضــب.
اليســاندرو؟ قلتهــا و زلــت أمحــل نحــوه شــعور األب
 مــاذا بــك ّاملســئول عــن إزالــة مهــوم وإســعاد طفلــه الــذى هــو باألســاس أخيــه
 هل تثق ّىف روبريتو؟ بالطبع ،أثق بك أكثر من نفسى أليساندرو ،ما األمر؟ ماتيو! ما له؟ إنه ..إنه خيونكصمــت ..وأنــا موقــن بــأن اخليانــة تظــل احتــا ت حدوثهــا أكثــر
مــن احتــا ت عــدم حدوثهــا ،ســيخذلنى البــر لــو مل خيــن أحدهــم
مــرة واحــدة ىف العمــر عــى األقــل ،مل يعرتينــى شــك ىف صدق أليســاندرو
الــذى أخــد يفــر:
 ظننــت أن باألمــر صدفــة مــا ،لكــن أن تتكــرر هــذه الصدفــة مــعكل ســفرية لــك ،فهــذا يتجــاوز قانــون الصدفــة.
رمقته بنظرة طال ًبا مزيدً ا من التوضيح
 منــذ شــهرين أثنــاء ســفرك ألمريــكا أخــذت أو دى ىف عطلــةهنايــة األســبوع ألحــد الفنــادق برومــا ،ولنــا كثــ ً ا ومرحنــا ،هنــاك
شــاهدت ماتيــو يقــود ســيارة بصحبــة امــرأة
قاهلا ثم صمت فأثار غيظى:
 وما الغريب ىف األمر؟ حــن دققــت النظــر كانــت جوليــا هــى تلــك املــرأة ،ســاورنىر
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الشــك ولعبــت بــى الظنــون ربــا خاننــى نظــرى ،ربــا امــرأة تشــبهها،
حتــى لــو كانــت هــى فربــا كان وراء األمــر صدفــة.
شــعرت باحلــرج مــن نفســى ،إنــه صديــق ،مســتحيل أن خيــون،
قــررت أ أمــى وراء شــكوكى دون يقــن ،ىف رحلتــك األخــ ة
اســتأجرت رجـ ً
ـا ملراقبتــه وإب غــى ،أيــن يذهــب؟ مــن يصحــب؟ مــن
يقابــل مصحو ًبــا بالدليــل؟ وبعــد أســبوع عــاد الرجــل ومعــه جمموعــة من
الصــور ،لقــد ذهــب إىل جزيــرة سيســيليا قــى يومــن بصحبــة امــرأة،
وهــذه هــى الصــور ،كانــت مجيعهــا معــه هبــا ،إهنــا جوليــا بم بــس
البحــر عــى الشــاطىء تعانقــه وىف املطعــم وىف نفــس الغرفــة بالفنــدق.
ثــم ألقــى هبــا إ ّىل وأنــا ابتلــع ريقــى منتقـ ًـا من صــورة إىل صــورة وكل
واحــدة منهــم تطعــن ىف قلبــى طعنــة حتــى مل يتبــق موضــع دون نــزف .أمل
كبـ ىف صــدرى لــن يشــفى بنــزع اخلنجــر مــن قلبــى بــل ســيزيد.
 طلقها روبريتو! اطرده! دعهم يذهبان بعيدً ا عنا!ـاذجا حينــا
انتابتنــى حالــة مــن اهلــم ،وشــعور بالكــرب كــم كنــت سـ ً
هليــت عــن قناعاتــى وتركــت ظهــرى دون محايــة ووثقــت بعــدد مــن الب ،
ســعادة مزيفــة تلــك التــى عشــتها ىف الســنوات املاضيــة ،ظللــت خمدو ًعــا
ظا ًنــا أنــى وجــدت املــرأة املناســبة ،ولكنــى ُخدعــت بمنتهــى البســاطة.
أليساندرو ،دعنى أسوى بعض األمور!
 تقلق ّىف األســبوع التــاىل أعلنــت عــن رحلــة عمــل ومهيــة جلنــوب آســيا
مصطح ًبــا معــى لوجيــى واليســاندرو وعهــدت ملاتيــو بمتابعــة العمــل
وتعويــض غيابنــا مجي ًعــا ،عرضــت عــى جوليــا مرافقتــى ولكنهــا تعللــت
كــا توقعــت بتعــب غــ موجــود وكذلــك انشــغاىل عنهــا بالعمــل ىف
حالــة رافقتنــى ،وطالبتنــى كأى زوجــة مثاليــة بعــدم القلــق عليهــا حيــث
ســتكون بصحبــة صديقاهتــا ال تــى أعرفهــن جيــدً ا أغلــب األوقــات.
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بالطبــع مل أحبســها ىف بــرج أو اربطهــا بحــزام العفــة كــا كانــوا يفعلــون ىف
العصــور الوســطى ،ولكنــى أكــره اخليانــة وأمقــت اخلائنــن ،و أغفــر
ألحــد منهــم أبــدً ا ،وإن كان ثمــة حيــاة هلــم فلتكــن حيــاة ذليلــة مهينــة
بائســة أو ميتــة غ ـ رحيمــة تــرد لصدورهــم طعناهتــم ىف ظهورنــا.
وضعتهــا حتــت مراقبــة ،مــر يومــان دون يشء يذكــر ،وىف اليــوم
الثالــث التقيــا ليلتهــا بشــقة يمتلكهــا ماتيــو جعلهــا هلــذه اللقــاءات
أبيضــا
القــذرة ،رضبــة عــى اجلــرس ،فتــح ىل ماتيــو مرتد ًيــا رو ًبــا ً
و شــىء ســواه ،دفعتــه بعــد أن حــاول منعــى وقــد هالتــه املفاجــأة،
انطلقــت مــن غرفــة لغرفــة حتــى وجدهتــا ىف رسيــره ،مل يكلفنــى األمــر
ســوى طلقتــن واحــدة ىف رأســه واألخــرى ىف قلبهــا ،كــم كنــت رحيـ ًـا
هبــا ،يســتحقان ألــف ميتــة وميتــة ،ولكــن جمــرد رؤيتهــا أحيــاء ستســبب
ىل أ ًملــا حتــى لــو كانــوا يتأملــون مــن العــذاب ،عليهــم أن خيتفــوا مــن
احليــاة كــى أرتــاح ىف القريــب.
دائــا حيفــظ أرسارى واســتودعه
أثــرا ورائــى والبحــر
ً
أتــرك ً
ـدارا ،ولكنــى
أماناتــى ومل خيوننــى أبــدً ا ،رغــم أن البعــض يعتقدونــه غـ ً
خملصــا يسـ كل مــن جييــد التعامــل معــه
عــن أكثــر مــن ربــة أراه وف ًيــا ً
ويعطيــه قــدره واحرتامــه.
هربــت زوجتــى ومعهــا مبل ًغــا كب ـ ً ا مــن املــال أثنــاء ســفرى هــذا مــا
علمتــه الصحافــة ،أمــا مســألة ســفرى وعودتــى ،فالبحــر كلــه ملكى ،وســفنى
تتوقــف عــن اإلبحــار فيــه ولــن يضيــق أحداهــا بــى دون أوراق رســمية.
عــي ،تزامنًــا مــع احلــروب األهليــة
حالــة مــن الكآبــة ســيطرت ّ
ىف بقــاع خمتلفــة دول أفريقيــة ولبنــان وكولومبيــا ،وحــروب ىف مواقــع
أخــرى ،صــور الضحايــا والقتــى ىف كل مــكان ،الدمــاء هــى أرخــص
مــادة عــى ســطح األرض ،تــراق ألتفــه األســباب ىف هــذا العــامل امللعــون،
يبــدو أنــه ليــس بوســع أحــد أن ينجــو مــن البــر ،فــا يكفــون عــن إحلــاق
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األذى ببعضهــم البعــض متعللــن بحجــج دينيــة سياســية اســتع رية،
كرهــا هلــم ،حتــى املســاك منهــم
م راهتــم تث ـ ســخطى و علنــى أكثــر ً
واملظلومــن خانعــن بدرجــة علــك دائــم ا عتقــاد بأهنــم يســتحقون مــا
ي قــون مــن ذل وهــوان ،ولكــن قليلــن يعانــون فعـ ًـا دون ذنــب واضــح
ودون خطــأ يذكــر ،يقاومــون قــدر اســتطاعتهم لكــن البطــش هبــم أقــوى،
يكتســحهم وجيتثهــم مــن فــوق األرض اجتثا ًثــا ،أ يســتحق هــؤ ء
مســاعدة مــا؟ أ يســتحقون اهت ًمــا حقيق ًيــا؟ دعـ ًـا ماد ًيــا كان أو معنو ًيــا
ليــس كثـ ً ا عليهــم ،ليــس لــدى مــا يمنــع ولــدى كل املــال ألفعل ،ســئمت
مــن ت حيــات املعنيــن واملســئول  ،بنظــرة واحــدة تكشــف هراءهــم
وعــدم جديتهــم ،أمــام الكام ـ ات يتشــدقون بالشــعارات ويبــدون التأثــر
وىف الثانيــة التاليــة يبتســمون للكامــ ات ويلوحــون بأيدهيــم متناســن
متجاهلــن مــا كانــوا بصــدده بشــأن أرواح مل ــد مــن يأســى عليهــا،
ســفهاء حقــراء هــم ومــن ينصــت إليهــم أو يصدقهــم ،املصالــح فقــط مــن
حتكــم بينــا األرواح تُزهــق ،مل حيــن لــأرض بعــد أن تتطهــر مــن الدمــاء ومل
تشــبع حتــى اآلن مــن الغــدر ،اكتفيــت مــن جمــرد الســخط عــى هــذا العــامل
وســكانه آن األوان للتدخــل بشــكل مــا ىف حماولــة جلعــل األرض مكانًــا
أفضــل ملــن يســتحق ،لقــد تســاقط أكثــر شــعر رأســى واملتبقــى منه اشــتعل
شــي ًبا وبــدأت التجاعيــد تزحــف عــى وجهــى مــع اقرتابــى للخمســن
مــن العمــر ،لــن أعيــش أبــدً ا قــدر مــا عشــت ،ف قــدم خدمــة مــا ألجــل
هــذا العــامل امله ـ ئ بـ ً
ـدل مــن التحــر عــى إنســانية زائفــة ،ورشعــت ىف
تأســيس مؤسســة خرييــة تعمــل عــى تقديــم العــون للضعفــاء ومســاعدة
الفقــراء واملحتاجــن ،إغاثــة ال جئــن ،معاجلــة املــرىض ،كل مــا هــو مــن
شــأنه ختفيــف اآل م واحلــد مــن العــذاب واخ ـ ت اسـ ًـا هلــذه املؤسســة
وجدتــه مناس ـ ًبا ألهدافهــا وأنشــطتها هــو (األيــادى البيضــاء)
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وكانــت هــذه هــى املــرة األوىل التــى أفتــح فيهــا عينــى ألجدنــى
ىف مــكان جمهــول يمــت لعاملــى بصلــة ،راقــدً ا شــبه عـ ٍ
ـار غ ـ قــادر
عــى حتريــك أطــراىف ،بينــا عــى مـ ونصــف هنــاك جســد يرقــد أمامــى
نائـ ًـا ،صــوت شــخريه ينــم عــن حلميــة متهالكــة وهيئتــه تبــدو كــا لــو
كان مبعو ًثــا مــن قــره ،أمعنــت النظــر ألجدنــى مكبـ ً
ـا ،احتجــت كث ـ
مــن الوقــت حتــى اســتجمع ذاكرتــى ،والدهشــة تتملكنــى وســؤال يلــح
عــى « مــا الــذى أتــى بــى إىل هنــا؟» هنــا جاءنــى صــوت بلهجــة غريبــة:
 ظنناك ِمت! يبدو مازال ىف عمرك بقيةقاهلــا الرجــل العجــوز املتكــىء أمامــى ىف نصــف جلســة ،رجــل
ــاوز الســت مــن العمــر عينــان ضيقتــان غائرتــان أغلــب أســنانه
تســاقطت ،حليتــه غ ـ مهذبــة ووجهــه نحيــف جــدً ا ،بــد أنــه يعانــى
مــن مــرض مــا.
 من أنت؟ سألته رجــل اعتنــى بــك حتــى هــذه اللحظــة ،لــو ى لكنــت مي ًتــا منــذأســبوع أو أكثــر.
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 -أين نحن اآلن؟

ال

 -بعيدين جدً ا عن موطنك بشكل تتخيله

 ما الذى تريده منى؟ال

 أنــا ..شــىء ،أنــت هنــا أمانــة عنــدى أرعاهــا حتــى تشــفىويتســلمك مــن أحــروك
ر

حتدثــت معــه وطرحــت عليــه الكث ـ مــن األســئلة أجــاب بعضهــا
والبعــض اآلخــر اكتفــى بالصمــت ،أثنــاء ذلــك كانــت ذاكرتــى تعــود
مــن جديــد ببــطء تتــرب لعقــى نقطــة نقطــة حتــى عــادت كل ذكــرى
ملوضعهــا األول ،تذكــرت العمليــة وا قتحــام واجلنــود ،ولكــن رفيقــى
هــذا أعــدو هــو أم صديــق؟ مــا الــذى حــدث ومــن أح نــى هنــا؟
أظــن بــأن زم ئــى أتــوا بــى إىل هنــا ،أخـ ً ا متكنــت مــن حتريــك يــدى،
حتريكهــا أو رفعها وإحدمهــا موضــوع ىف جبس
أمــا قدمــى فعجــزت عــن
ً
بشــكل بدائــى بعــض الشــىء ،علمــت منــه بأنــى ىف غيبوبــة منــذ عــرة
أيــام تتأرجــح روحــى بــن احليــاة واملــوت ،بعــد قليــل مــن ك م معــه
ثقلــت رأســى ودارت الدنيــا مــن حــوىل فأغمضــت عينــى دون إرادة،
حــن فتحتهــا مــرة أخــرى ،كان هنــاك آخــر يقــف عــى رأســى وهــو
يبتســم بخبــث ،نــادى عــى الرجــل األول «يــا شــيخ» حــر الشــيخ
فســأله اخلبيــث الــذى ختتلــف عنــه هيئتــه كثــ ً ا غــ أن جلبابــه
أقــر بعــض الــيء وحليتــه مهذبــة نو ًعــا وعمــره يتجــاوز اخلامســة
والث ثــن «أيمكننــا اصطحابــه معنــا» أجــاب الشــيخ «بالطبــع ولكــن
يمكــن فــك اجلبــس والضــادات قبــل  4أســابيع عــى األقــل» وهكــذا
نــادى الرجــل الثانــى «يــا شــباب ..تعالــوا»
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جــاء شــابان واهنضانــى بغــ حــرص وعــى وجههــا ع مــات
غضــب ،كان خاطــر يؤوقنــى صــار يقينًــا «أنــا واقــع حتــت أرس هــذه
اجل عــات ىف مــكان بعيــد عــن أعــن القــوات» كانــت هــذه هــى احلقيقــة
التــى أخشــى مصارحــة نفســى هبــا.
ام

ال

مح نــى الشــابان إىل ســيارة ســوداء رباعيــة الدفــع ،أمل يمزق جســدى
ولكنــى لــن أرصخ أمــام هــؤ ء ،حتاملــت عــى نفســى حتــى وضعونى ىف
ملوحــا
املقعــد اخللفــى وبجــوارى أحدمهــا ،أمــا صاحبهــا فقــاد الســيارة
ً
رجــا وهنشــت جراجــى ب
للشــيخ ليبتلعنــا طــرق وعــرة رجــت الســيارة ً
هــوادة ،حتــى اآلن علــم ىل بنيتهــم «ملــاذا يعتنــون بــى ويبقونــى ح ًيــا؟»
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اقتادونــى إىل جمموعــة بيــوت بســيطة صغــ ة مــن طــوب أمحــر
تتجــاوز طابقــن ،تلهــو األطفــال فيــا بينهــا ،وعــى عكــس مــا توقعــت
ً
بــدل مــن أن يصعــدوا بــى ألعــى ،هبطــوا بــى عــر درج متهالــك
ألســفل ،مــكان مظلــم ورائحتــه عطنــة ،قدمــى ترتطــم بأحجــار صغـ ة
بينــا يبــدو الشــابان عــى درايــة بوجهتهــا حتــى ىف ظــل هــذا الظــام ،
حتــى وصلنــا إىل بــاب خشــبى فتحــاه ثــم أدخلونــى غرفــة مربعــة بــا
شــبابيك ،ضغــط أحدمهــا عــى زر بجــوار البــاب فــرى ضــوء أبيــض
بســيط ىف أنحــاء الغرفــة
ر
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ثــم دون أى كلمــة أغلقــا البــاب وراءمهــا ،ظللــت حبيــس هــذا
املــكان يومــن أرى فيهــا ب ًيــا ،اجلــوع ينهــش جــدران معدتــى
والعطــش حيــرق عروقــى والنــوم جــاىف عيونــى وكأنــى حصلــت عــى
نصيبــى ملــدة شــهر قــادم منــه أثنــاء إصابتــى ،مــاذا يريــدون منــى؟ ســؤال
ُطــرح عــرات املــرات ىف رأســى دون كلــل أو ملــل ،حالتــى تســمح
دوارا
بــأى تفكـ ىف اهلــروب خاصــة وأن أى حركــة هبــا هتــور تســبب ىل ً
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ينقطــع لســاعات .بعــد يومــن صحــوت مــن إغفــاءة ألجــد بجابنــى
قليــل مــن املــاء وبعــض احلبــوب وقطعــة خبــز ،ظــل احلــال هكــذا حتــى
مــر مــا ظننتــه أســبوع  ،كانــت أيامــه متشــاهبة مظلمــة كئيبــة بــا أمــل،
بعــد انقضائهــا ،جــاء رجــل ظننتــه طبي ًبــا معــه العديــد مــن األدوات،
ووســط حراســة رجلــن آخريــن قــام الرجــل بفــك اجلبــس عــن قدمــى
وذراعــى اليمنيــن ،طلــب منــى ىف غلظــة حتريكهــا فحركتهــا قبضتهــا
وبســطته  ،نظــر للرجلــن ثــم أعطــى إشــارة هلــم برأســه فخــرج مــن
البــاب ليغيــب ىف الظــام ،بينــا هنــاك وجهــن يرمقاننــى بكراهيــة
شــديدة ،انضــم إليهــا ثالــث ،حســن املظهــر معتنــى بجلبابــه نســب ًيا
مقارنــة هبــا ،وقــف أمامــى وقــال بلهجــة عربيــة:
ني

ام

جت

 لقــد آوينالــك وعاجلنــاك كــا تقــول تعاليــم ديننــا ،واآلن حــانالوقــت لتســاعدنا ثــم أشــار ىل بالوقــوف
فنهضــت واق ًفــا وقــد حتســنت حالتــى قليـ ً
ـا « أنــس اآلن حياتــك
األوىل ،لقــد ولــت بــا رجعــة وقــل لنــا اآلن مــا هــى خططكــم ىف
ســيناء ،مــاذا تعرفــون عــن معاتنــا هنــاك»
 هناك؟ أولسنا ىف سيناء؟ال

 -ك  ..أنت اآلن ىف سوريا

ـي اخلــر كالصاعقــة ،كيــف حــدث ذلــك؟ وكيــف متكنــوا
نــزل عـ َّ
مــن نقــى كل هــذه املســافة ،يبــدو أهنــم يتحركــون بحريــة أكثــر ممــا
نتخيــل
م

 لن أكرر سؤاىل  ..قاهلا مبتس ً ابتسامة صفراء.صائحــا
ضحكــت مســتهزئًا بطلبــه هــذا فباغتنــى بلكــات ىف وجهــى
ً
وقــد استشــاط غض ًبا
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« أحــد جيــرؤ عــى الضحــك ىف حضــورى» وقبــل أن أنقــض
عليــه ،حــا الرجلــن األخريــن بينــى وبينــه ،قيدانــى ب ســورة متتــد مــن
باطــن األرض لســقف احلجــرة ثــم أمســك برأســى وقــال «مل بنــى؟»
فضحكــت ثانيــة لينهالــوا عــى بالــرب بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة عــى
جســدى ورأســى ،ثــم تركونــى أعانــى وأ مــى ،كنــت متيقنًــا مــن
ه كــى القــادم حمالــة ،أحــب أن أخــدع نفســى متشــب ًثا بأمــل
وجــود لــه.
ال

ام

جت

ال

ال

ال

ال

ال

جت

ال

ال

بقيــت ىف هــذا املــكان أســابيع مل أعــرف عددهــا ،تلقيــت شــتى
صنــوف العــذاب :ويــع ورضب وإذ ل ،أضاعــوا م مــح وجهــى
كهربــوا جســدى مــرات ومــرات ،نزعــوا أظافــرى وحــن ضاقــت هبــم
َ
بغيضــا بينــا كبلونــى وهــو يلقــى عــي
الســبل ،مســك كبريهــم
شاكوشــا ً
بأســئلة لــن أجيــب عليهــا ولــو مزقونــى قط ًعــا قط ًعــا ،لينهــال الرجــل
د ًقــا بعــزم مــا فيــه عــى قدمــى اليــرى ،رصخــت كــا مل أرصخ مــن
قبــل ،أمل يتجــاوز معنــى الكلمــة ومضموهنــا بمراحــل بــد وأن هنــاك
وص ًفــا هلــذا مل يكتشــف بعــد ،ضــاع صوتــى وســط بكائــى ،وحــن
توقــف عــن الــرب كنــت قــد أهنــرت متا ًمــا ،وبــدا وعيــى ينســحب
ببــطء ولكــن أذنــى تســمعه يــردد «يبــدو أننــا أخطأنــا حــن أح نــاه،
كان علينــا مبادلتــه برجالنــا أو قتلــه عــى الفــور علينــا تصحيــح اخلطــأ
وقتلــه دون تأخــ »
ال

رض

ر

ال

تداخل صوت آخر وهو يقول «وملاذا نقم ب ».....

ر

مل أعــرف مــا ينــوون فعلــه ،بعــد هــذا اليــوم بأســبوع ،وجــدت
هلجــة أخــرى معــى ىف احلديــث كلهــا ســخرية ،مل أفهــم ســببها ،قدمــوا
ىل طعا ًمــا أفضــل مــن ســابقه وتبادلــوا الغمــز واللمــز أمامــى ،مل يث ـ وا
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ً
قليــا حــن أحــروا إ ّيل
دهشــتى وتعجلــت موتــى ،لكنــى فوجئــت
م بــس عســكرية وألبســونى إياهــا فجــر أحــد األيــام» ألول مــرة أغــادر
هــذه الغرفــة منــذ شــهور  ،فكــوا قيــدى وأخرجونــى وصعــدوا بــى إىل
ســطح املنــزل ،ألقابــل الرجــل الــذى دغــدغ عظامــى بشاكوشــه ويبــدو
أك هــم ،نظــر إىل مل ًيــا وقــال «للمــرة األخــ ة ألــن تتعــاون معنــا؟»
ابتســمت ىف إعيــاء ونفيــت هبــزة مــن رأســى.
رب

ر

ر

فقــال الرجــل جهــزوا الكام ـ ات وأعدمــوا هــذا الرجــل ،ليكــون
عــرة لغ ـ ه مــن أرسانــا وموالينــا.
ر

ر

صدمــة ممزوجــة بســخرية اعرتتنــى ،أخ ـ ً ا ســأنال موتــى ،انتظرتــه
ـهورا ،وحــن قاهلــا الرجــل كل مــا جــال بخاطــرى أن تكــون ميتــة
هنــا شـ ً
رسيعــة بــا أمل ولكــن تاريــخ هــذه اجل عــات جعلنــى أتشــكك ىف هــذا،
اقتادونــى مــن جديــد وســاروا بــى حتــى وصلنــا إىل منصــة يبــدو أهنــا
معــدة لذلــك.
ام

جت

جت

كان ذلــك قبــل أن تتهــادى إىل مســامعى هديــر طائرات تقصــف بعنف
ىف كل ا ــاه ،تلقــى بقنابــل ،اجلميــع جيــرى ىف ا ــاه وعكســه وقصــف مــن
الطلقــات تــدرى مصــدره حييــط باملــكان ،فجــأة وجدتنــى وحــدى
واجلميــع مــن حــوىل هيــرول دون نظــر للــوراء ،هــل هنــاك خمبــأ يفــرون
إليــه؟ لــن أمــوت إعدا ًمــا وســأموت حتــت القصــف هــذه ميتــة رسيعــة،
ولكــن دقيقــة وأنــا منكمــش عــى األرض مل تصبنــى طلقــة أو قذيفــة بعــد،
األمــل يق ـ ب ببــطء ،هــل مــن طــوق نجــاة مــن هــذا القصــف ،ال ـ دد
هــو مــا أصابنــى ىف هــذا الوقــت ،أســئلة وقــت لإلجابــة عليهــا  ،كل
مــا هــو مطلــوب منــى الفــرار ،ولكــن كيــف وأنــا اســتطيع حتــى
العــدو ،جريــت أتقافــز عــى ســاقى الســليمة حتــى احتميــت بجــدار،
ال

ر

ر

ال

ال
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أظنــه يقينــى رصاصــة أو قذيفــة ولكنــه أفضــل مــن وقــوىف حتــت
أعينهــم ناشــدً ا مــوت ربــا يبغينــى اآلن ،احتميــت باجلــدار ثــوان حتى
وقعــت عينــى عــى دراجــة بخاريــة تبعــد عنــى مــا يقــارب ع ين مـ ً ا،
تــزال الطلقــات تنهمــر كالســيل ورصاخ أطفــال ونســاء مل أراهــن أبــدً ا
ينبعــث مــن كل مــكان ،جثــث تتســاقط مــن حــوىل ،وقلبــى خيشــى أن
يص ـ أحدهــا ىف برهــة مــن الزمــن ،عقــى يعمــل ب عــة وقــد ترجــم
مــا وقــع بأنــه مســاعدة إهليــة ألنــه ببســاطة مل حيــن أجــى بعــد.
ال

رش

ر

ال

ر

رس

ام

اشتعلت النريان ىف أكثر من مكان وبدا وكأن الس ء متطر هل ًبا.
جت

هرولــت با ــاه الدراجــة وأنــا أعــرج وودت لــو أحلــق كطائــر
نــال أخ ـ ً ا حريتــه ،هنــاك احتــال تبلــغ نســبته تســع وتســع باملائــة
أن تصيبنــى رصاصــة أو أكثــر ،ولكنــى قــد اختــذت القــرار ،فلتتــأمل
ســاقى! فلينكــر عظمــى! ف ســقط ميتًــا! ولكنــى لــن أبقــى هنــا
حتــى يعدمونــى ،هرولــت بأقــى مــا اســتطعت ،هرولــت وكأن فهــود
الدنيــا ت حقنــى ،وصلــت للدراجــة البخاريــة ،اعتليتهــا أدرت حمركها،
إنــه يعمــل ،القصــف مســتمر ،متــى توقــف ســأطري مــن هــذا املــكان.
بعــد دقائــق مــرت ســاعات انتهــى القصــف أو ظننــت ذلــك ،كتفــى
ينــزف بغــزارة ،لقــد أصبــت بالتأكيــد ،أتريــد الس ـ حتــت املطــر دون
أن تبتــل؟ مســتحيل بالطبــع ،لــو مل أفــر اآلن ســأنزف حتــى املــوت،
جريــت بأقــى طاقــة لــدى ،صــوت الدراجــة يفضحنــى ،أنــا هالــك
حمالــة ،جريــت ثــم جريــت لتخــ ق ظهــرى رصاصــة أســقطتنى
مــن فــوق الدراجــة ،أمل يعت نــى وودا ًعــا للحيــاة قدمتــه عــن طيــب
خاطــر.
ر

ني

أل

ال

ر

ال

ر

رص

ظننــت األمــر انتهــى ،ولكــن عينــى تفتحــت مقاومــة الضــوء
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املزعــج املســلط عليهــا ،ىف غرفــة يســيطر عليهــا اللــون األبيــض،
أجهــزة طبيــة وحماليــل حتيــط بــى مــن كل ا ــاه ،رائحــة املستشــفيات
التــى طاملــا مقتهــا تلتــف حــوىل ىف محيميــة غـ معتــادة ،انعــدام تــام من
القــدرة عــى احلركــة لــدى ،فقــط عينــاى أمــا باقــى جســدى وكأنــه قــد
اختــذ قــراره بموافقــة كل األعضــاء بالشــلل التــام والســكون ،أمل شــديد
ـرورا بعظامــى حتــى
حيتــل كل ذرة ىف جســدى ،يتصاعــد مــن قدمــى مـ ً
يصــل لقمــة النضــج ىف رأســى ،وعيــى يغيــب ويعــود ،أدرى كــم
يســتمر أو كــم يغيــب ولكــن بمــرور الوقــت اعتــدت املــكان ،ســأموت
قهـ ًـرا لــو وجــدت نفــس الوجــوه التــى أحاطــت بــى ىف املــرة األوىل،
ولكــن لســعادتى كانــت عــن أمــى ترمقنــى مــن بــن الدمــوع دموعهــا
دائـ ًـا تزحــف ببــطء عــى وجنتيهــا البارزتــن  ،جســدها هزيــل ،عينيهــا
أبيضــا للشــعر ،وحــن
غائرتــن ،ترتــدى عبــاءة داكنــة اللــون وغطــا ًء ً
تأكــدت مــن صحــوى ارمتــت ىف حضنــى حمــاذرة جراحــى وارمتيــت
ىف حضنهــا ،دموعهــا أغرقــت وجهــى بمعاونــة دموعــى ،كانــت تنهنــه
مــن الســعادة وهــى تشــكر وحتمــد ،وكانــت هــذه واحــدة مــن أســعد
حلظــات حياتــى ،بعــد ذلــك زارنــى زم ئــى ورؤســائى ىف العمــل
والســعادة تعلــو وجوههــم ولكــن الســؤال الــذى ظــل حيرينــى «كيــف
عــي ونقلونــى وجــاءوا بــى إىل هنــا؟» وحــن وجهــت هلــم
عثــروا
َّ
هــذا الســؤال ،مل يتفهمــوا ىف بــادئ األمــر حتــى فــرت هلــم «كيــف
نقلتمونــى مــن ســوريا إىل هنــا؟»
ر

ال

ال

رب

«ســوريا؟! ومــا شــأنك بســوريا؟!» «لقــد أخ ونــى بأهنــم نقلونــى
لســوريا»
ال

«خدعــوك يــا عاصــم خدعــوك ،أنــت مل تغــادر مــر مــن األســاس،
لقـــد وجدنــاك ىف بقعــة نائيــة بــأرض ســيناء خططنــا قتحامهــا،
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لقــد قتلنــا الكثرييــن منهــم ،ووجدنــاك بــن اجلثــث ،كنــت ترتــدى ز ًّيــا
عســكر ًيا وكان مــن الســهل متييــزك»

ال

104

ىل

ابتســمت وأنــا أتذكــر كيــف تــم خداعــى ضحكــت وأنــا أتصــور
مــاذا لــو تأخــروا دقائــق ىف تنفيــذ املهمــة بعــد أن يتــم إعدامــى ،قهقهــت
وأنــا أختيــل نفــس الطائــرات حتــوم حــول هــذه اجلزيــرة لتحيلهــا إىل فوهة
بــركان هبــدف إنقــاذى ،بكيــت وأنــا مــدرك بــأن ذلــك درب مــن دروب
املســتحيل ،ألنــى تركــت اخلدمــة و علــم هلــم بوجــودى هنا ع ســطح
هــذه اجلزيــرة أو حتــى موقعهــا عــى اخلريطــة.

«إنه فى هذا ا عالم وعلى هذه الأرض ا ضائعة وحدهم الموتى يعرفون
ل

ل

الراحة أما الأحياء من ا بشر ف يس لهم إلا أن يعضوا على ا نواجز
ل

ل

ل

ل

ل

يتحملوا ا وجود»

آن لور بوندو
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()14

يحيى
()2012-2011
ر

جت

أنــت اآلن تســ ىف ا اهــن متوازيــن البحــث عــن ســامل املــاح
املختبــئ ىف جحــر ربــا يصلــه إ اهلــواء واإليقــاع بحســام املريغنــى،
األول أثــر لــه متا ًمــا والثانــى اســم عليــك أن تكــون ىف غايــة احلــذر قبل
ـارا قلــب التلفــظ بســوء اهــه،
النطــق بــه ،عليــك أن تتلفــت يمينًــا ويسـ ً
لديــه اســتث رات ومشــاريع بعــدد شــعر رأســه بعضهــا مــروع واآلخــر
غ ـ ذلــك ،يقــول للــال أبــدً ا ،معتمــدً ا عــى احل يــة التــى يكفلهــا
هلــا والــده ذو املنصــب الكب ـ بإحــدى اجلهــات الســيادية ،حســام غ ـ
متــزوج ولكــن ع قاتــه النســائية متعــددة ،فنانــات ،مذيعــات ،ســيدات
كرهــا و طاقــة إلحداهــن
أعــال ،عاهــرات ،ينــال مــا يريــد طو ًعــا و ً
بالرفــض ،خيتــار وتلبــى وحتصــل عــى املقابــل القــادر عــى جعلهــا
قبيحــا ،لكــن غضبــه هــو القبيــح،
تتجــاوز األمــر .ليــس وســي ً وليــس ً
غضبتــه قــد تعنــى مفارقتــك للعــامل أو عــى األقــل إتعاســك ىف املتبقــى
مــن أيامــك بشــكل جــذرى ،إذا أرادك ســيحصل عليــك دون شــك ،أمــا
أنــت فالوصــول للقمــر ربــا أســهل لــك مــن الوصــول إليــه ،ولكنــك
ال

ال

ال

جت

ام

ر

ال

ال
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ر

ر

ال

ال

م
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قــد درســت كل حتركاتــه عــى مــدار شــهور ،وصــار لــك هــدف واحــد
أقــرب للمســتحيل ،ولكنــك املســتحيل هــو أن حتيــا دون حتقيقــه ،وهــو
احلصــول عــى حســام املريغنــى الــذى لــو ه ،مــا تــم اهتــام ســلي ن
بجريمتــه وإعدامــه ومــا قــام ســامل بمحاولــة إظهــار بــراءة والــده ومــا
جلــأ اىل خطــف أطفــال للمســاومة عــى إعــادة حماكمــة والــده ،ربــا مل
ـارشا ملقتــل ولــدك ولكنــه احللقــة األوىل ىف سلســلة
يكــن حســام ســب ًبا مبـ ً
مــا تــا ذلــك مــن أحــداث ،لديــه نقطــة ضعــف واضحــة وهــى النســاء،
بعــد مزيــد مــن اجلهــد أعــددت مل ًفــا ضخـ ًـا بشــأن م وعاتــه ،حتركاته،
ع قاتــه ،ىف وقــت قليــل رصت أكثــر درايــة بــكل مــا خيصــه ربــا أكثــر
منــه ،وبعــد أن علمــت كل صغ ـ ة وكب ـ ة عنــه آن األوان لإليقــاع بــه،
ســيكون اخلــر األســعد لعــدد غــ قليــل مــن البــر اختفــاء هــذا
الرجــل مــن عــى ســطح األرض  ،ولكــن كيــف ســتوقع بــه؟ كيــف
ســتبعده عــن كل هــؤ ء الرجــال الذيــن حييطــون بــه وكيــف ســتفتت
إجــراءات احليطــة واحلــذر التــى تُنفــذ بدقــة مــن قبــل رجالــه؟ إنــه
ً
قليــا ..إذن مــا
يكــون بمفــرده إ بصحبــة امــرأة ،هنــا يبتعــد رجالــه
العمــل؟
رش

ال

ر

ر

ر

ال

ال

ال

ال

وحــدك صعــب ،بــد مــن مســاعدة ،شــخص تثــق بــه ،وينفــذ مــا
يطلــب دون نقــاش ،ومــن األفضــل أن تكــون أنثــى واألهــم أن تكــون
فاتنــة ،هنــا تتذكــر ســاىل فتــاة الليــل التــى ضاجعــت نصــف ضبــاط
ال طــة مقابــل أن يبقــى ملفهــا فار ًغــا ،مجيلــة مثـ ة عيوهنــا تشــع إثــارة
وشــب ًقا بــد أن شــيطانًا يســكن هنــاك ،مل تــرد طالــب متعــة مــن قبــل
طاملــا ســيعود ذلــك عليهــا بالنفــع ،تتحــرى عنهــا ،دهــا صــارت
صاحبــة بوتيــك ،تتســاءل كيــف ومتــى؟ حتــى تفهــم ،الــزواج مــن ثــرى
شــهرا قبــل أن يصــل إليــه املــوت لــ ث
عربــى عجــوز عاشــت معــه
ً
رش

ر

ال

جت

ر
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عنــه مبل ًغــا مــن املــال أحســنت اســتث ره ،هتاتفهــا وتذكرهــا بنفســك
وتطلــب منهــا اللقــاء ،مل تســتطع الرفــض ،اتفقتــا عــى املــكان والزمــان
بأحــد كافيهــات الزمالــك ،أتــت ىف املوعــد ،اســتطاعت ىف ثــوان ســبقت
ً
عــال وعمــاء
وصوهلــا لطاولتــك أن تــأرس كل أنظــار املتواجديــن
ً
رجــال ونســاء ،توشــك كل ذرة ىف جســدها أن متــزق هــذا الفســتان
األســود القصـ الضيــق الــذى يتســع لطفلــة ،تتفحصهــا بنظــرة موقنًــا
بــأن هــذا اجلســد يطيــق حيــاة دون رجــل ولكــن كــا علمــت أهنــا غـ
متزوجــة أو هكــذا تعلــن ،حس ـنًا لقــد أحســنت ا ختيــار حــن يراهــا
را ،لــس أمامــك واجلميــع حيســدك أو يلعــن
املريغنــى لــن يطيــق ص ـ ً
حظــه الــيء ،حتييهــا وتســأهلا عــن أحواهلــا وتبادلــك نفــس األســئلة،
مل تفهــم بعــد ســبب اللقــاء ،مل تكــن أبــدً ا واحــدً ا مــن الضبــاط الذيــن
نالوهــا قبــل ،فهــل حلــت لــك اآلن؟ الفضــول ينضــح عــى وجــه أتعــب
الكثرييــن ،تطلــب منهــا خدمــة فتتســاءل عــن نــوع اخلدمــة ،فتقــول
هبــدوء:
 هناك رجل أريده أن ِيراك
ر

ال

ال

ر

ال

جت

 يرانى فقط؟ال

ني

 بالطبع  ،سيطلب أن يواعدك وستلب طلبهام

 -ولكنى توقفت عن هذه األع ل منذ زمن يا باشا

تطلــق ضحكــة مصطنعــة يــا حييــى ولكنهــا لفتــت انتبــاه اجلميــع
منخفضــا وأنــت
وأثــارت توترهــا ثــم بصــوت حاولــت أن يكــون
ً
تضغــط عــى كل كلمــة
ال

 وبالنســبة لشــقة أكتوبــر التــى تديرينهــا وبالنســبة لزبائنــك مــنالعــرب ورجــال األعــال والفتيــات ال تــى ختتارهيــن بنفســك؟ أم أهنــا
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مجعيــة خرييــة يــا بنــت ال.......؟
 -طلباتك يا باشا

ني

 هنــاك حفــل ىف فنــدق ( )...بــرم الشــيخ اخلميــس القــادم،ســتقابلينه هنــاك ،أريــده أن ينبهــر ،ســتحجزين غرفــة هنــاك قبلهــا بليلــة
وملــدة  3ليـ ٍ
ـال ،فقــط أريــده بعــد أن ينتهــى احلفــل أن يصعــد لغرفتــك
بمفــرده ،وســترتك الباقــى ىل.
 -بسيطة

ال

ر

 ولكــن لــو علــم خملــوق هبــذا احلديــث الــذى دار بيننــا ،ليــسِ
عليــك ســوى أن تودعــى هــذا الــرأس اجلميــل قبــل أن يغــادر هــذا
اجلســد الفاتــن
تــم ا تفــاق ىف ســهولة ويــر واخلطــة تســ وف ًقــا لتصــورك
وىف اليــوم املحــدد كانــت ســاىل ىف امليعــاد تؤكــد للمــرة األلــف بأهنــا
اســتحوذت عــى ثلــث نصيــب األرض مــن األنوثــة ،مل تقابــل بعــد
الرجــل الــذى مل يتمناهــا ولــو ىف أح مــه ،ىف منتصــف احلفــل تصعــد إىل
غرفتهــا يتبعهــا بدقائــق حســام ،وبمجــرد أن يدلــف للغرفــة ممن ًيــأ نفســه
بليلــة مثيــل هلــا تباغتــه مــن اخللــف ب بــة عــى الــرأس ،ثــم تســحبه
لغرفتــك بينــا ســاىل تراقبــك ،ثــم تلقــى هلــا بكلــات لقائكــم األخ ـ :
 هــذا الرجــل ســيختفى ل بــد ،ربــا يســتجوبون اجلميــع ح ًقــاوأنــت أوهلــم ،أثــق ىف قدرتــك عــى ا ندهــاش وا نــكار ،لــو حــدث
أى خطــأ أعــدك ســتلحق بــه ولــو كان آخــر يــوم ىف عمــرى.
ال

ال

رض

ر
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ال
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ومل يكــن اخلــروج بــه مــن الفنــدق ســوى أمـ ًـرا يسـ ً ا بعــد أن منحتــه
ـدرا يكفيــه لينــام يومــن عــى أقــل تقديــر ووضعتــه ىف حقيبة الســيارة،
خمـ ً
مــن جيــرؤ عــى تفتيــش ســيارة ضابــط زميــل يرتــدى البدلــة امل ـ ى؟
ر
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أحــد ..هكــذا حصلــت عليــه وهكــذا نلــت بعــض مــا تريــد ،أثــار
اختفــاؤه عاصفــة مــن األســئلة مل ــد إجابــة واحــدة ،تــم التحقيــق مــع
اجلميــع وتوجيــه ا هتــام لــكل مــن حــر احلفــل األخـ  ،ظــل اختفــاؤه
لغـ ًـزا انشــغل بــه الــرأى العــام طويـ ً
ـا وراح اجلميع خيمــن وحيلــل ويتوقع
ـرارا مــن أحــكام قضائيــة منتظــرة
هــل تلقــى هتديــدً ا فهــرب للخــارج فـ ً
أو جرائــم مســترتة ؟ هــل تــم اختطافــه عــى ســبيل ا نتقــام ومــا أكثــر
جرائمــه؟ هــل مــات هــل ُقتــل؟ أســئلة وحــدك تعــرف إجاباهتــا وربــا
ســاىل التــى أوفــت بوعدهــا وحفظــت رأســها ،احتفظــت بــه داخــل
غرفــة مغلقــة طــردت منهــا الشــمس لينقطــع خــره ويستســلم كل مــن
عرفــوه ليــأس عظيــم ،الغريــب أنــك منــذ حصولــك عليــه أنــك مل توجــه
لــه رضبــة واحــدة  ،مل ــب لــه تســاؤل ،مل يؤثــر فيــك توســله ،وكان
هــذا عــذاب أكــر ،أن تذيقــه العــذاب وتقطــع عنــه ســبل احليــاة إ مــن
أنفــاس تغــادر غرفــة دون ســبب واضــح ،لــو كانــت احل ـ ة تطعــن
لــكان أكثرهــم طعنــات ،لــو كانــت تــؤمل لصــار أشــدهم أ ًملــا .عــاش
حمبوســا ىف غرفــة ُيعاقــب عــى جريمــة دون أن يعــرف مــا هــى.
ً
جت

ال

ر

ال

جت

ال

ال

ر

جت

بعــد مــرور عــام ونصــف عــى وفــاة آرس ،وانســحابك مــن املنــزل
وتــركك لداليــا ابــه مآســيها وحدهــا ،كان طلبهــا للطــاق صفعــة
مؤملــة عــى وجهــك ،واألكثــر إي ًمــا إرصارهــا عليــه .
ال

ال

بــاءت كل حماو تــك بالفشــل ،كان جرحهــا أكــر ممــا تعــى وكانــت
بحاجــة إليــك ،ولكنــك خذلتهــا ،ودائـ ًـا النســاء تنســى مهــا بــدا غـ
ذلــك وأكثرهــن يســامح ،مل تعــد قــادرة عــى ا ســتمرار ىف هــذا املنــزل
و أن حتيــا هــذه احليــاة ،فضلــت ا نســحاب كل ًيــا هــذه املــرة وقــع
ا نفصــال لينفصــل جــزء أخــر مــن روحــك  ،مل يتبــق منــك إ جســد
قيمــة لــه عجــز عــن العثــور عــن خاطــف ابنــه وفشــل ىف ا حتفــاظ
ال

ر

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
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ال

بحبيبتــه ،وانشــغل باحلصــول عــى رجــل حيبســه مقيــدً ا ىف غرفــة هلــدف
كامــن ىف صــدرك ..مل يعــد لديــك إ هــدف واحــد تعيــش مــن أجلــه
هــو العثــور عــى ســامل الــذى اختفــى كــا لــو مل يوجــد أصـ ً
ـا  ..ترفــض
أن تستســلم إلمكانيــة هروبــه مــن براثنــك ل بــد ،لــو حــدث ذلــك
فأنــت تســتحق أى حيــاة و تســتحق شــهي ًقا أو زفـ ً ا جيــدان ســبيله
ً
عاجــا هــو أرشف لــك مــن أن تعلــن عجــزك،
ىف صــدرك وأن موتًــا
تســتيقظ عنًــا عجــزك وتلعــن حياتــك ،تســتيقظ تلعــن أملــك.
أل

ال

ال

ر

ام

ال

ر

ستســتمر ىف البحــث الباقــى مــن أيامــك التــى باتــت عديمــة القيمــة
أو يأتيــك املــوت ذات مســاء ،وقبــل أن تنتبــه مــن صدمــة انفصالــك
عــن داليــا يتلــو ذلــك صدمــة أخــرى تبعثــر الباقــى مــن كيانــك وتفتــح
جرحــا يكفــى إلمخــاد ألــف حيــاة هــى وفــاة والــدك ،وجــدت اجلثــة
ً
متعفنــة ىف شــقته بعــد أن أمهلتــه متا ًمــا كابــن وحيــد ،خطــأ جديــد مل
يرحــم ضم ـ ك ىف الباقــى مــن عمــرك.
ال

قبــل وفاتــه قلــت زياراتــك لــه واكتفيــت بالــرد عــى مكاملاتــه بــن
احلــن واآلخــر ،مل يعلمــك شــي ًئا بشــأن مرضــه و باألزمــات القلبيــة
التــى تعــرض هلــا ونجــا منهــا بأعجوبــة كان يعــرف مــدى حزنــك
بــا حــدث لــك بعــد آرس ،هكــذا أخــرك طبيبــه اخلــاص بعــد العــزاء
ـع جلــرح ،لتــذرف
ليمنحــك طعنــة جديــدة بقلبــك الــذى مل يعــد بــه متسـ ٌ
دمعــة هاربــة زحفــت عــى وجهــك ىف حتـ ٍ
ـد قبــل أن تلقــى حتفهــا أســفل
ذقنــك ،تعــود إىل بيتــك وتنظــر حلياتــك التــى مل تعــد تســتحق هــذا
اللقــب ،وتعــ ف ملرآتــك بأنــك ِمــت عقــب وفــاة آرس مبــارشة بينــا
هــذا الواقــف شــبح عاجــز لبقايــا إنســان مل يعــد لــه وجــود .
ر
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ال

بعــد إمهالــك لعملــك عــى مــدار عامــن واكتفــاءك بمجــرد التواجد
واحلضــور دون القيــام بــيء حقيقــى ُيذكــر ،صــدر قــرار نقلــك للعمــل
بســيناء عــى ســبيل العقــاب ،إمــا ا متثــال وإمــا الرفــض ،كنــت عــى
وشــك الرفــض لكنــك فكــرت مل ترحــل إىل مــكان جديــد  ،ربــا هيــون
ولــو قليـ ً
ـا مــن عذابــات ذكريــات أصبحــت دائمــة ألنــاس كانــوا هنــا
ورحلــوا ،وىف قــرار مفاجــئ لــك ولرؤســائك متتثــل للنقــل مصطح ًبــا
معــك عــدة صــور ومجــع مــن ذكريــات ســعيدة حليــاة ذهبــت بــا عــودة
ومتابعــة مــن بعيــد لقضيــة ظــل مرتكبهــا طليــق ينعــم باألمــان بينــا
أنــت روح ميتــة تســكن جســد حــي.
ال

ر

ال

ر

وبالطبــع تصطحــب حســام املريغنــى الــذى تغ ـ ت م حمــه كث ـ ً ا
واســتطال ذقنــه وشــعره ونحــف جســده ،صــار أقــرب ملجاذيــب
الشــوارع واحلــارات ،تركتــه يعيــش ىف قبــو فيــا يســكنها ســواك و
يصــل إليهــا إ نــور الشــمس ونســات اهلــواء ،وغ ـ مســموح ألحــد
دائــا مفتاحهــا يغــادر
بولوجهــا  ،الغرفــة التــى تقــود للقبــو مغلقــة ً
جيبــك إ كل يومــن أو ث ثــة وأنــت تضــع لــه طعا ًمــا فقــط يبقيــه ح ًيــا
 ،مــرة وحيــدة حــاول ا متنــاع عــن الطعــام وكنــت عــى وشــك فقــده،
لكنــك متكنــت مــن إنقــاذه  ،لــن تســمح لــه بقتــل نفســه ،ليــس مــن
أجــل هــذا احتفظــت بــه ،ســيعيش حتــى حــن ،أنــت نفســك تعلــم
متــى ســيفوز باملــوت.
ال

ام

ال

ال

ر

ال

ال

ال

ال

ال

ر

ر

بعــد اســتقرارك ىف ســيناء تتعــرف عــى شــاب جمتهــد يصغــرك بعقــد
كامــل ولكنــه اقـ ب منــك كثـ ً ا دائـ ًـا تتســاءل بداخلــك مــا الــذى جيعلــه
يظــن بأنكــا قريبــن ،لســبب مــا اعتــرك كوالــده أو أخيــه األكــر ،بالطبــع
كان أكــر مــن أن تعتــره ولــدك ولكــن ليــس مســتحي ً اعتبــاره ً
أخــا لك مل
تلــده أمــك ،كان يدعــى عاصــم شــجا ًعا مقدا ًمــا خيــاف املــوت أو يعنيه،
ل

ال
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ني

ر

صمتــك الطويــل معــه واكتفاءكــا بحديــث العيــون جعلكــا متفامهــن
متا ًمــا  ،كان يوقــرك ويســتع بــك ىف الكثـ مــن أمــوره.

ال

ال

مــع الوقــت أحببــت العمــل معــه ،ولكنــك مل تبــح لــه بــرك أو
بذلــك الكامــن يف قبــوك ،تعــددت عملياتكــا م ًعــا ىف ســيناء ،وضــح
قناصــا بار ًعــا بــد وأن لــه
مــدى ا نســجام والتفاهــم بينكــا ،كان ً
عينــى صقــر ،مل تــره خيطــىء مطل ًقــا ،يــودع الرصاصــة ىف أى قطعــة مــن
اجلســد كيفــا شــاء كــا لــو كان يغرســها بيــده ،قبــل كل عمليــة تــدرس
األمــور جيــدً ا ،تعقــد معــه لقــا ًء ،ختتــارا ســو ًيا نقطــة متركــزه املثــى ،تتيــح
لــه حريــة ا ختيــار أحيا ًنــا ،وكان دو ًمــا عنــد ظنــك.
ال

ال

اســتكانت حياتــك رغــم زهــدك فيهــا  ،كــم مــرة متنيــت املــوت؟
كــم مــرة وددت لــو جــرؤ أحدهــم عــى منحــك إجــازة دائمــة مــن عــامل
ترغــب فيــه ،غريــب أمــر املــوت يتمنــع عــن منتظريــه ،مــن هــم بأمــس
احلاجــة إليــه ويــرع اخلطــى إىل كل سـ ٍ
ـاه عنــه لديــه خطــط ومشــاريع
حتتــاج أعــار وليــس عمـ ًـرا واحــدً ا لتحقيقهــا.

حيــاة ســقيمة كرتعــة راكــدة عديمــة الفائــدة بحاجــة حلجــر واحــد
يعيــد إليهــا حركــة توقظهــا مــن ثباهتــا ُ ،تــرى هل صــار العــامل بــا أحجار،
أم ليــس ألحدهــم القــدرة الكافيــة حلمــل حجــر فضـ ًـا عــن إلقائــه؟

ال

كنــت متيقنًــا مــن اإلجابــة حتــى أتــاك زائــر غريــب ىف منزلــك
يطلــب احلديــث معــك ،جمــرد ســاعك لدقــات البــاب أثــار لديــك قل ًقــا
تعــرف ســببه ربــا ألهنــا املــرة األوىل التــى تســمع فيهــا طرقــات عــى
هــذا البــاب ،فواتـ املــاء والكهربــاء تدفعهــا مســب ًقا ،حاجياتــك لبهــا
معــك ،طعامــك تعــده بنفســك ،أمــا نظافــة املنــزل فاقت ت عــى غرفتك
التــى تنــام هبــا ومنضــدة تتنــاول عليهــا الطعــام ،هــذا البيــت مل يــر ســواك،
ر

جت

رص
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مــن هــذا الطــارق؟ ا هــت إىل البــاب وســاحك وراء ظهــرك ،صحيــح
أنــك ترغــب ىف املــوت ولكــن عليــك أن تفهــم ،مزيــد مــن األلغــاز ىف
القليــل الباقــى مــن العمــر ،تفتــح البــاب هبــدوء يطالعــك وجــه يتحــدث
بعربيــة فصحــى ولكنــة غريبــة بعــض الشــىء فــارع الطــول وجهــه أشــقر
وعينــاه زرقــاوان وشــعره مائــل للصفــرة:
 حييــى باشــا ،أســف عــى إزعاجــك ،أود احلديــث معــك قليـ ًـا ىف
أمــر بالــغ األمهيــة
ال

ترتدد ىف دعوته للدخول ولكنه بذكاء يلحظ ذلك فيقول:
ال

 أريــد أن أدنــس حمرابــك ،ســأنتظرك ىف الســيارة باخلــارج ،يمكننــا احلديــث ىف أى مــكان يــروق لــك.
 -من أنت؟

 -ستعرف كل شىء فور أن نستقر ىف مكان ما

بعــد دقائــق تغادراملنــزل ،تقــود ســيارتك وهــو يتبعــك ،تصــا إىل
مطعــم هــادئ اعتــدت املكــوث فيــه ،يتبعــك الرجــل ىف هــدوء حتــى
تســتقرا عــى طاولــة ىف أحــد األركان بعيــدة نســب ًيا عــن أقــرب احلضــور :

 يمكنــك مناداتــى مــروان ،آســف عــى مفاجأتــك هبــذا الشــكلولكــن األمــر يســتحق.
 -تفضل

ال

 أعلــم أنــك تعيــش حيــاة صعبــة بعــض الشــىء ،أكاد أرى روحــكىف حدقــة عينيــك ،ظــام يســود داخلــك ،وعــذاب تنضــح بــه قســاتك
أقصــد التدخــل ،لكــن مــا ســيطرح عليــك اآلن ســيجعلك تغفــر ىل
ولكــن ىف البدايــة هــل ىل بجوالــك الشــخ ؟
ىص
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 ؟؟؟؟؟؟ت

ال

 أعدك لن تندم ولكنى فقط أتوخى احلذرُ ــرج هاتفــك وتناولــه هلــذا الغريــب الــذى بــادر بإغ قــه ،ســيندم
لــو مل يكــن لديــه مــا يســتحق ،وأنــت تعتقــد أنــه ســيندم طويـ ً
ـا

 أهنئــك عــى نجاحاتــك هنــا ىف العمــل منــذ قدومــك ،كنــتإضافــة قويــة جــاءت ىف الوقــت املناســب.
 -أشكرك

ر

ال

 حقيقــة أنــا أعلــم عنــك الكثــ بشــكل تتخيلــه ،أعلــم عــنابنــك وموتــه ،زوجتــك وانفصالــك عنهــا ،والــدك الراحــل ،أعلــم كــم
أنــت متعــب وحــان الوقــت لرتتــاح.
ال

ال

 أعلــم مــن أنــت و أظــن أن راحتــى بيديــك ،لكــن مــا تعرفــهخيفــى عــى أحــد.

ال

ام

 -رب  ،لكن قل ىل ما الذى حتتاجه اآلن؟

تضحك وأنت تردد:
 أن ُأترك وشأنىام

 حسنًا ولكن رب لدى بالفعل ما تريد.ال

ال

 حال ًيــا أريــد إ املــوت ،لكنــى لــن أســمح أن ينضــم قتيــلجديــد للعائلــة
رض

 -وماذا لو أقنعتك ب

ورة أن تُقتل؟

ال

تتذكــر أخــر مــرة ضحكــت فيهــا هبــذا الشــكل ،ثوانــى دقائــق
ضحكاتــك لجــل ىف أركان املــكان ،تلفــت أنظــار احلضــور القليــل
إليكــا ،وأنــت تأبــه وتواصــل الضحــك ،وحــن انتهــت نوبــة
جت

ال
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الضحــك مل تكــن تظــن أبــدً ا أن لديــه بالفعــل مــا يقنعــك بــرورة أن
تُقتــل.
ال

 تعلــم لــو وجــود النــاس حــوىل حلولتــك إىل أشــاء ،لقــدحتملــت الكث ـ مــن هــذا الســخف دون داعٍ ،أعــرف كيــف أضعــت
وقتــى معــك
ر

ال

 -عاصم باشا نحن نريدك للعمل معنا؟

ر

 العمــل معــك وأنــا ميــت ،مــا هــذا اهلــراء الــذى تقولــه مســشــبح؟
ال

 -بالطبع  ،نريدك ح ًيا بالتاكيد

 لديــك دقيقــة واحــدة توضــح ســبب هــذه اجللســة واهلــدف منهــابوضــوح ،وإن مل تفعــل أعــدك بأنــى لــو وقعــت عينــى عليــك ثانيــة ولــو
صدفــة فلــن تغــادر الســجن ح ًيــا.
ر

 حييــى باشــا ،لــدي يشء حتتاجــه بشــدة وتبحــث عنــه بــراوة ىفســنواتك األخـ ة ،يشء قــد تســتعيد بــه توازنــك ،قــد تريــح بــه قلبــك،
ولكــن الثمــن الــذى ســتدفعه للحصــول عليــه غـ ٍ
ـال بعــض الــيء.
يش

 -وما هذا ال ؟

ال

 -ىف احلقيقة هو شخص ،أظنك تعرفه جيدً ا هو سامل امل ح.
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الإنسانية فعل فاضح ،شر مستطير آثرنا أن نجعله وصف ًا جميل ًا ،رغم
ل

غ بة المقزز فى كل ما نأتيه من أفعال.
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ر

أن تفعــل مــا يتعــن عليــك فعلــه شــعور مجيــل يعرفــه كل طالــب
جمتهــد وموظــف مثــاىل ومســئول رشيــف وحاكــم عــادل (واألخــ مل
يعــد لــه وجــود عــى ســطح األرض) وكان هــذا هــو شــعورى وأنــا أديــر
ـا فعـ ً
هــذه املؤسســة ،مل أعــد جمــرد غاضــب وحانــق بــل رصت رجـ ً
ـال مل
يكتــف بالشــعارات ،خصصــت جــز ًءا غ ـ يس ـ مــن أربــاح البيزنــس
اخلــاص بــى لتمويــل هــذه املؤسســة ،صــارت كيا ًنــا عظيـ ًـا لــه إســهامات
كــرى ىف دول أوروبيــة عديــدة ،ثــم بدأنــا التوجــه ح ًقــا إىل دول أخــرى
ىف أفريقيــا وآســيا ،اجلــوع واجلفــاف يســيطر عــى مســاحات كبـ ة فيهــا
ويلتهــا أعــدا ًدا كب ـ ة مــن األطفــال ،مل يكــن األمــر صع ًبــا ،بــل عــى
العكــس كان مثـ ً ا وأنــت تــرى ثمــرة جمهوداتــك ،أرواح تُنقــذ وأطفــال
تُشــفى ورجــال ونســاء يســتعيدون العافيــة واألمــل ،حينهــا أيقنــت بــأن
اجلنــة كانــت ممكنــة عــى األرض لــو تضافــر اجلميــع وأخلــص النيــة
وأحســن العمــل ،لــو ختــى اجلميــع عــن بعــض أط عــه ،لــو اســتحوذ
ر

ر

ال

ر

ر

ر

ام
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ال

ً
أجيــال قادمــة مــن نســله ،لــو
فقــط عــى مــا يكفيــه ،مــا يكفــى
مل حيصــل البــر عــى أكثــر مــن حقهــم ،حلصــل اآلخــرون عــى مــا
يكفيهــم ويقيهــم الســؤال ويمنعهــم احلاجــة.
ر

جت

كان أخــى يؤازرنــى ويســاعدنى وقــد راقــت لــه الفكــرة ،لقــد
عانــى كث ـ ً ا وهــو طفــل ورأى أن األمــر يســتحق ،مل يألــو جهــدً ا ــاه
املؤسســة ،كــا مل يألــو جهــدً ا ــاه العمــل ،يمكــن القــول بأنــه الشــخص
الوحيــد طــوال عمــرى الــذى حــاز ثقتــى ومل خيذلنــى ،اعتــرت عائلتــه
عائلتــى ،وكل مــن هــم غـ ه أكــن ىف غايــة احلــرص ىف تعامــى معهــم بــا
ىف ذلــك لوجيــى الــذى يقــف ىف خانــة يظنهــا مــع بــن الصديــق الــوىف
واملســاعد املخلــص.
جت

ر

جت

ال

عقــب تأسيســى هلــذه املؤسســة ،جالــت بخاطــرى أفــكار عــدة
بشــأن املســتقبل ،بوجــه عــام يبــدو الغــد أفضــل مــن اليــوم ،كــا أن
اليــوم ليــس أفضــل كثــ ً ا مــن األمــس ،األوقــات الســعيدة قصــ ة
خاطفــة قــد تتجــاوز اللحظــة وذلــك ألن أتفــه خــر يسء يمكــن أن
ينهيهــا وأقــل حبــة تــراب جديــرة بــأن تعكرهــا ،لــذا فلــاذا أمنحهــم
حلظــات قليلــة ينســون فيهــا مهومهــم وأوجاعهــم ،ومــن هنــا جــاءت
فكرتــى بالعمــل ىف جمــال الســياحة ،جمــال رائــع يســبب الســعادة لــكل
املتصلــن بــه ضيــوف ،مضيفــن أو عاملــن ،وبالفعــل بــدأت ىف أواخــر
ث نينــات القــرن املــاىض باســتقدام الســياح لبلــدى إيطاليــا ،فهــى حتتــل
بــارزا مــن الســياحة العامليــة كواحــدة مــن أهــم مخــس دول
موق ًعــا
ً
ســياحية ىف العــامل وهبــا العديــد مــن األماكــن التــى يشــتهى رؤيتهــا
الكث ـ ون ،كيــف يعيــش املــرء دون أن يــرى بــرج بيــزا املائــل الشــهري
ر

ر

ال

ال

ام

ر
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ام

ىف مدينــة بيــزا الــذى تــم بنــاؤه منــذ حــواىل تســع ئة عــام ،أو مدينــة
فينســيا وقنواهتــا وممراهتــا املائيــة املبهــرة أو يــرى الكولوســيوم (املــدرج
الرومانــى) أحــد عجائــب الدنيــا الســبع احلديثــة ،والكولوســيوم هــو
ا ســم ال تينــى للمــدرج الكب ـ الــذى تــم بنــاؤه ىف العــر الرومانــى
ىف قلــب رومــا القديمــة ىف القــرن األول امليــادى بــن عامــى  70و72
بعــد امليــاد وكان وقتهــا املــدرج اخلرســانى األكــر ىف العــامل ،واعتــر
حدي ًثــا واحــدً ا مــن أعظــم األعــال اهلندســية املع ريــة عــى مســتوى
العــامل ،دائـ ًـا مــا يث ـ هــذا املــكان ىف نفســى رهبــة مــا ،إنــه بنــاء فريــد
مــن نوعــه بالفعــل ،حلبــة مــوت رومانيــة صممــت ب اعــة ىف األصــل
لتشــهد معــارك دمويــة بــن أرسى الدولــة الرومانيــة وجنودهــا ،تلتــف
اجل هــ حــول الســاحة هتتــف وتــزأر وتشــجع وحتــث اجلنــود عــى
ســحق األرسى ىف لقــاءات عنيفــة غ ـ متكافئــة ،حيــث ُيمنــح األرسى
أســلحة بســيطة بدائيــة بينــا اجلنــود مدججــن بأمــى األســلحة وأقــوى
الــدروع ممــا يعنــى مــوت حمقــق لــأرسى حمالــة .ثــم رسعــان مــا تطور
األمــر لنــزا ت وألعــاب أكثــر دمويــة ،طريقــة بشــعة للفتــك بــاألرسى
وســط صيحــات مجاه ـ متحفــزة متعطشــة للدمــاء ،كان هــذا قائــم ىف
العصــور القديمــة وعــى أرض رومــا ىف العــر الرومانــى ،أمــا ىف وقتنــا
احلــاىل فقــد صــار الكولوســيوم ىف إيطاليــا جمــرد مــزار ســياحى عظيــم
يــروى فـ ة مهمــة ليســت بالقصـ ة مــن تاريــخ رومــا ،مل تســلم إيطاليــا
شــأهنا شــأن الــدول األخــرى مــن الظاملــن املتصارعــن عــى احلكــم
والنفــوذ ،الراغبــن ىف التوســع ،الطامعــن ىف أمــاك الغ ـ  ،لكــن يبقــى
املــكان نفســه حتفــة مع ريــة مبهــرة ملهمــة ،ولكــن ُأســىء اســتخدامها
بالطبــع.
ال

ال

ر

ام

ر

رب

ام
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ر

دائــا وأبــدً ا وحشــية هــذا املخلــوق املســمى باإلنســان،
حــارضة ً
يقــدم عــى أفعــال أكثــر دونيــة ،ويرتكــب محاقــات مل يقــدم عليهــا
حيــوان ،تلــذذ بالتعذيــب واخــ اع وســائل ســادية للقتــل ،مصاصــو
عمــرا بأكملــه
الدمــاء يبــدون أقــرب للرقــة مقارنــة هبــؤ ء ،عشــت
ً
متنيــت أن يســود العــدل هــذا العــامل الكريــه ،مــاذا لــو نــال كل جمــرم
جــزاءه العــادل؟ مــاذا لــو قتــل القاتــل واغت ُِصــب املغتصــب ،مــاذا لــو
مورســت الوحشــية ضــد مــن يســتحقها؟ مــاذا لــو نــال اآلثمــون مــا
يســتحقون؟ مــاذا لــو كان جزاؤهــم مــن جنــس عملهــم؟ هــل ســيكون
ذلــك وســيلة رادعــة؟ هــل ســيقدم محقــى آخــرون عــى ارتــكاب نفــس
اجلرائــم بعــد علمهــم بالعقــاب املســتحق املنتظــر؟ هــل كان ســيتغري
شــكل احليــاة عــى األرض؟
ال

ر

ىف اعتقــادى نعــم لــو عــاد الكولوســيوم مــن جديــد وصــار ســاحة
معروفــة للقتــال يلتقــى داخلــه كل جمــرم خســيس ىف مواجهــة مــع جمــرم
آخــر ،لــو كل ديكتاتــور وحشــى ظــامل ،أو جمــرم قاتــل ،أو مغتصــب
غــادر ،ألقينــاه ىف الســاحة ىف مواجهــة مذنــب آخــر وســط حشــود غفـ ة
مــن البــر تنعــم بعدالــة مفقــودة وهــى تــرى النهايــة املؤســفة لــكل ظــامل
متجــر ،ربــا تغ ـ األمــر كث ـ ً ا.
ر

ر

ر

وصلــت هلــذه القناعــة مــع إمتامــى لعامــى اخلامــس واخلمســن مــن
العمــر ،األرض حتتــاج لكث ـ مــن العــدل ،تقديــم املســاعدات وعــاج
املــرىض وإغاثــة املحتــاج واملواســاة والتعاطــف ليســوا كافيــن ،فذلــك
لــن يمنــع فســا ًدا مســت ً ا ىف األرض ،بــل جيــب ردع املجرمــن العتــاة مــن
يملكــون ذرة واحــدة مــن الرمحــة ،جيــب أن ينالــوا بعــض مــا اقرتفــوه،
رش

ال

121

ال

ال

جيــب أن ي قــوا هنايــة شــنيعة تليــق بأفعاهلــم ،هــؤ ء يســتحقون
الوحشــية واجلنــون ،الثــأر منهــم عــدل والقتــل فيهــم حــال ،املــوت
هــو ســبيل اخلــاص منهــم ولكنــه لــن يكــون قتـ ً
ـا رحيـ ًـا أبــدً ا ،جيــب
أن يكــون ً
قتــا قاســ ًيا مؤ ًملــا ،يشــفى غليــل املظلومــن ويرهــب مجيــع
الظاملــن ،جيــب عــى الكولوســيوم أن يعمــل ليــس كمــزار بــل كســاحة
تنتــر للعــدل ،ســيطرت عــى رأســى هــذه الفكــرة ومتلكتنــى متا ًمــا،
ولكــن كيــف الســبيل لتحقيقهــا ،كيــف؟ كيــف؟
ال

122

ر

ً
آخــرا غــ
دجــال مــن يعلــم اجلائعــن شــي ًئا
كيــف يكــون
ً
تعليمهــم كيــف يتخلصــون مــن اجلــوع؟

ل

ل

«من يس فى قاربه مكان ًا للغارقين فلا مكان فى ق به للشفقة.
ل

ل

من لا يعرف كيف يقدم ا عون فع يه أن يسكت».

برتولت بريشت
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ر

ني

لــن أنســى مــا حييــت مــا تعرضــت لــه مــن عــذاب ،ومــا كنــت أنــا
مقبــل عليــه ،حتــى نجاتــى مــن هــذه احلادثــة محلــت ىف طياهتــا عديــد
مــن األمــور غـ ت جمــرى حياتــى ،ح عــدت وتــم نقــى إىل املستشــفى
اضطــر األطبــاء ح ًقــا لب ـ أصبعــن مــن قدمــى نتيجــة مــد الدمــاء
هبــا وتلــوث اجلــرح لفــ ة طويلــة وهــو مــا اعتــر الســبب الرئيــس
لرتكــى اخلدمــة بعــد ذلــك ،إصابــة كهــذه لــن متكنــى مــن مواصلــة
عمــى بنفــس الكفــاءة ويصعــب معهــا اســتمرارى ىف أداء مهامــى و متــت
إحالتــى للمعــاش بعدمــا تــم تكريمــى تكريـ ًـا بــدا ودو ًدا مســتح ًقا ولكنه
جمــرد تعويــض عــن قــرار تقاعــدى اجلــرى ،حياتــى حتولــت بوصلتهــا
مائــة وث نــون درجــة وهــذا التغـ هــو الــذى قادنــى إىل هنــا فيــا بعــد.
ال

ر

جت

ر

ام

ر

ال

وىف عــام  2013حصلــت عــى مكافــآة بــأس هبــا تصلــح نــواة
لبــدء مــروع ــارى ،بــدأت ىف اإلعــداد واإلجــراءات وســط دعــوات
والدتــى التــى تشــعر مــن فـ ة بأهنــا ليســت عــى مــا يــرام ،تتــواىل األيــام
مــرارا
ويــزداد شــعورها باإلعيــاء وإصابتهــا بالــدوار ،طلبــت منهــا
ً
جت

ر

124

ال

البقــاء ىف فراشــها ،وعــدم إجهــاد نفســها ،حتــى وجدهتــا ذات يــوم بينــا
كنــت عائــدً ا مــن اخلــارج فاقــدة للوعــى عــى عتبــة غرفــة نومهــا ،متلكنــى
الفــزع ىف برهــة حالكــة مــن هــول مــا أختيــل مــن خــران مبهــم وخميــف،
هرعــت إىل الشــارع ج ًئــا إىل أول عيــادة قابلتنــى ،اقتحمــت عرفــة
الطبيــب رجوتــه ثــم أمرتــه ثــم عــدت ألتوســل إليــه ،وحــن ملــس جنونــى
رافقنــى عــى عجــل طلــب اإلســعاف بعــد قيامــه بالكشــف عليها ،جــاءوا
ومحلوهــا وأنــا معهــم ،فــور وصولنــا نقلوهــا إىل غرفــة اإلنعــاش ،شــبت
النــ ان بداخــى ،كانــت أعصابــى حتــ ق حرف ًيــا ،حتــى جاءنــى أحــد
الطبــاء امل فــن عــى حالتهــا وأخ نــى بــأن احلالــة اســتقرت ولكنهــا
بحاجــة لبعــض الفحوصــات للوقــوف عــى أســباب ذلــك.
ر

ر

رش

رب

ر

بعــد يومــن أذنــت املستشــفى هلــا باخلــروج عــى أن أعــود ألتســلم
نتائــج الفحوصــات بعــد يومــن ،فعلــت كــا طلبــوا وعــدت واســتلمت
الفحوصــات وقابلــت أحــد األطبــاء ،اطلــع عليهــا ىف صمــت أربكنــى،
ظــل يقلــب ىف األوراق ويتفحــص األشــعة ويســ ق النظــر إ ّىل خلســة
وحــن طــال الصمــت ســألته ىف غيــظ «مــاذا تقــول الفحوصــات؟»
فأجــاب ىف حــرج « أدرى مــاذا أقــول ولكنــه دورى ،حقيقــة والدتــك
تعانــى مــن حالــة متقدمــة مــن ورم رسطانــى باملــخ ،وهــى بحاجــة
لفحوصــات جديــدة للتاكــد هــل يســتلزم تدخــل جراحــى فــورى حتــى
تتفاقــم األمــور ويؤثــر ذلــك عــى حاســتى الســمع والبــر ،أخطــر
أنــواع األمــراض تلــك التــى تصيــب الــرأس»
ال

ال

ام

حــن أهنــى كل تــه كانــت الغرفــة تــدور بــى واألرض متيــد حتــت
قدمــى ،شــىء ثابــت ىف مكانــه ،كــدت اختنــق جــراء كل تــه وســاد
الظــام أمامــى ،ظــام حيمــل إ خيــا ت تتجــول هبــا أشــباح جمنونــة
تســخر منــى وختــرج لســاهنا ىف حماولــة للتشــفى عــى ذنــب مل أرتكبــه.
ال

ام

ال

ال

ال

125

ال

عــدت إىل املنــزل وعينــاى تفــران مــن عينيهــا ،حاولــت جاهــدً ا أ
يت قيــا ،كيــف ســأخ ها؟ بمزيــد مــن اجلهــد أخفيــت تلــك األنبــاء
وعب ًثــا حاولــت ا نغــاس ىف موضوعــات خمتلفــة نتجــاذب احلديــث
فيهــا ولكــن كان رشودى يقطــع كل اخليــوط.
ال

رب

ال

ال

ىف اليــوم التــاىل خرجــت مــن املنــزل إلحضــار بعــض احلاجــات،
وحــن عــدت ،طرقــت البــاب مــرة وراء أخــرى ،إجابــة  ،كــررت
املحاولــة ،جديــد ،انتابنــى القلــق فجــأة ،هــل أغشــى عليهــا مــن
جديــد؟ ب عــة أخرجــت املفتــاح ،فشــلت ىف إي جــه مــن جديــد،
اســتجمعت تركيــزى وكانــت أشــبة بمحاولــة ا حتفــاظ باملــاء ىف
راحــة يــدك ،أخ ـ ً ا نجحــت ،هرولــت إىل الداخــل ،تفحصــت أنحــاء
املنــزل ،وجــود هلــا ،أيــن ذهبــت؟ مــا الــذى جعلهــا تغــادر املنــزل
دون إخبــارى؟ لقــد نصحهــا الطبيــب بالراحــة التامــة  ،كانــت الســاعة
تقــ ب مــن التاســعة ً
ليــا واحلــ ة تنهــش كل ذرة ىف عقــى ،جلســت
عــى أقــرب مقعــد قــرب البــاب وعينــى معلقــة عــى ســاعة احلائــط،
عقــرب الثوانــى يتلكــع ىف دورانــه بينــا عقــرب الدقائــق بحاجــة ملعجــزة
مــن أجــل حركــة ،بعــد قليــل فوجئــت هباتــف والدتــى يــرن كان رقـ ًـا
غري ًبــا
ال

رس

ال

ال

ر

ال

ر

ر

«عاصم زيدان؟»

«نعم ..من معى؟»

ر

ال

«والدتــك بخــ حــال تقلــق ..إهنــا بانتظــارك ىف مستشــفى
 ........تتلقــى عنايــة فائقــة «
«من أنت؟ وملاذا هى هناك؟»
ني

«ستفهم ..ح تأتى ،نحن بانتظارك»
126

جت

مرتا ًبــا وقل ًقــا ا هــت إىل املستشــفى وهــى نفســها التــى اصطحبتهــا
إليهــا أول مــرة ،قابلــت الطبيــب فأخ نــى بســوء حــال والدتــى وأهنــا
بحاجــة لتكــون حتــت رعايــة ،ثــم جــاءت إحــدى املمرضــات خت نــى
بوجــود مــن ينتظرنــى با ســتقبال.
ً
رجــا
تذهــب إىل حيــث أشــارت لــك املمرضــة لتجــد بانتظــارك
فــارع الطــول وجهــه أشــقر وعينــاه زرقــاوان وشــعره مائــل للصفــرة.
رب

رب

ال

تتجه إليه بوجه مقتضب وتقول ىف حدة «من أنت؟»

ليأتيك الرد بعربية فصحى ولكنة غري معتادة

«ارجوك ،أعطنى الفرصة وستفهم ،نحن هنا ألجلك وألجلها»

«وكيف جئت هبا إىل هنا؟»
ال

متاحــا ،فذهبــت ىف
« قمنــا با تصــال بــك ولكــن هاتفــك مل يكــن ً
زيــارة إليــك ىف منزلــك ،وفتحــت لنــا والدتــك البــاب ودعتنــا للدخــول
حــن علمــت بأمهيــة األمــر وبينــا نحــن بانتظــارك ،ســقطت مغشــ ًيا
عليهــا ،فجئــت هبــا إىل أقــرب مستشــفى ،فوجدهتــم عــى علــم بحالتهــا
ورشحوهــا ىل»
ال

ال

«وما الذى تريدنى فيه ،و حيتمل ا نتظار؟»

«أريدك ىف عمل»

«أى عمل؟ لدى عمل بالفعل»

ر

ر

«عاصــم باشــا ،نحــن نعلــم عنــك كل صغـ ة وكبـ ة ،نعلــم بشــأن
تــركك خلدمــة وتقاعــدك ،حتــى املــروع الــذى تنتــوى البــدء فيــه،
أظــن أن هــذا جمالــك ،نحــن بحاجــة إليــك»

ال

«من أنتم وفيم احلاجة إ ّىل؟»

127

ال

« أظــن أننــا يمكننــا احلديــث هنــا ،هنــاك مــكان يصلــح للجلــوس
باجلــوار ،هــا ذهبنــا إليــه ورشحــت لــك األمــر!»
«ووالدتى؟»

ال

«إهنا بحاجة للراحة ،ونحن لن نتأخر أكثر من ال زم»
جت

ا هــت معــه إىل واحــدة مــن الكافيترييــات الشــهرية ىف هــذا احلــى،
وجلســنا متقابلــن ،شــي ًئا مــا خي نــى بــأن هنــاك شــي ًئا غري ًبــا أدرى
مــا هــو ،بعــد أن طلبنــا م وبــن لــكل منــا ،وضــع يديــه عــى الطاولــة
واق ـ ب منــى قائـ ً
ـا :
رب

ال

رش

ر

رس

ال

ر

 والدتــك تعانــى حالــة متقدمــة مــن ال طــان ،ع جهــا عسـ هناوعــى األغلــب ســيجعلها متــر بأوقــات عصيبــة وهــذا مــا نريــده هلــا،
عليهــا بالســفر للخــارج ســتك ل عــاج فعــال ودقيــق وغ ـ مــؤمل،
ونحــن ســنتكفل بذلــك
ال

ال

ام

ر

 نحن ،نحن؟ من أنتم بالضبط؟ال

رص

 يمكننــى الت يــح اآلن بــكل يشء ،ولكنــى ســأعطيك مــاهيمــك ،يمكــن اعتبارهــا مؤسســة مهمتهــا األوىل ختفيــف األمل بشــتى
أنواعــه بــكل وســيلة ممكنــة ،لقــد جــاء البــر إىل هــذا العــامل وجــاءت
معهــم املعانــاة التــى ختتلــف مــن فــرد آلخــر ومــن جمتمــع آلخــر ،نحــن
هنــا للتدخــل بأيــة صــورة حتــد مــن األمل واملعانــاة التــى يعانيهــا البــر
كان ك مــه عجي ًبــا ينــم عــن جنــون يتخــذ شــك ً جد ًيــا فقلــت
ســاخرا:
ً
ال

ل

ال

ال

 هــل تعلــم عــدد الذيــن يعانــون مــن املــرض الــذى أصــابوالدتــى ؟ آ ف  ..هــل ســتعملون عــى ختفيــف آ مهــم مجي ًعــا ،وحتــى
لــو فعلتــم ،ف بــد مــن ممــول أو جمموعــة ممولــن
ال

128

رب

 اســمع أســتاذ عاصــم ،نحــن بالفعــل نســاعد العديــد مــن املــرىضهنــا وباخلــارج بت عــات عينيــة دائمــة ،ولكــن والدتــك صــارت متثــل
لنــا أولويــة قصــوى
 -ملاذا؟ هات ما عندك  ..ما املقابل لذلك؟

 إننا نريدك أن تتعاون معنا وتنضم لنا ىف املؤسسة. ما هذه املساومة؟ال

ال

رب

 ك تعت هــا مســاومة ،والدتــك ســتتلقى العــاج ســواء قبلــتأو رفضــت ،ليــس هنــا ولكــن باخلــارج كــا أوضحــت
 -ولكن ملاذا أنا؟

صمت الرجل وابتسم ابتسامة خفيفة ثم أردف:
ام

 ليــس بوســعى منحــك كل اإلجابــات ولكــن تأكــد مــن رغبتنــاالقويــة ىف انض مــك لنــا ،أنــت رجلنــا ،ولديــك الوقــت الــكاىف
لدراســة األمــر ،وبالتأكيــد لديــك حــق الرفــض ،نصيحتــى تفــوت
ـورا باخلــارج متهيــدً ا
هــذه الفرصــة ،ســتعيش كأم ـ وســنرتب لــك أمـ ً
ســتقرارك هنــاك بواحــدة مــن الــدول األوروبيــة
ال

ر

ال

 -أنا أريد والدتى اآلن ..أتفهم؟

ال

 بالطبــع أتفهــم ولــذا نحــن ســنقدم هلــا كل مــا حتتاجــه بغــضدائــا كنــت
النظــر عــن قــرارك النهائــى بشــأن عملــك معنــا وتذكــر ً
تقــوم بعمــل نبيــل حيتــاج شــجاعة وعــزم ومــا أدعــوك إليــه يقــل
ـا عنــه بــل حيتــاج رجـ ً
نبـ ً
ـا ذا ســات خاصــة نــرى أهنــا تتوافــر فيــك،
باملناســبة هنــاك طبيــب أملانــى ىف زيــارة للقاهــرة ســيتابع حالتهــا عــن
كثــب ،ســينتهى عملــه بعــد أســبوع مــن اآلن وهــو الوقــت املتــاح لــك
للــرد بشــأن هــذا العــرض ،وحتــى تتخــذ قــرارك رجــاء حــاول أ ختــر
ني

ال
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ال

أحــدً ا بشــأن العمــل معنــا ونرجــوك تســبب لنــا أو لنفســك املتاعــب،
تذكــر هدفنــا ختفيــف األمل وليــس التســبب فيــه واآلن يمكنــك العــودة
لوالدتــك.

ال

حائــرا ..مــا املؤسســة التــى تريــد خدماتــى وتــر عــى
تركنــى
ً
أيضــا تكاليــف عــاج والدتــى؟ مــا الــذى يريدونــه
ذلــك بــل ســتتحمل ً
حتديدً ا؟وملــاذا أنــا؟ ومــاذا لــو رفضــت؟ كيــف ســأترك عــاج والدتــى
بيــد هــؤ ء؟ ولــو قبلــت أى مفاجــات ســألقى؟ ومــا الــذى يضمــن ىل
أ أنــدم عــى قــرارى هــذا؟
ال

ر

وهــا أنــا جالــس وحيــدً ا ىف زنزانــة حقـ ة بحصــن فريــد عــى ســطح
جزيــرة نائيــة ىف أقــى أطــراف األرض ،ومعــى كل الوقــت ألمــارس
النــدم ىف متعــن.
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«دائمًا ما تبدو الأسئلة كشموس مشرقة فى سماء ا عمر بينما تتجمع
ل

الإجابات جميعها على سطح ا قمر ،ولم نكن يوم ًا رواد فضاء!»
ل
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()17

يحيى

ر

هــل دبــت احليــاة فيــك مــن جديــد ،حــن ســمعت مجلتــه األخـ ة؟
عــاد نبضــك ليتســارع وكأن قلبــك ُبعثــت فيــه الــروح بعــد غيــاب
طويــل ،ملعــة ىف عينيــك التــى ازدادت اتســا ًعا بعــد انكســارها أيا ًمــا
طويلــة ،أفــكار كثــ ة ىف رأســك تتســارع وأنــت بــادى ا ندهــاش،
فضــول ينهــش جســدك لتســمع املزيــد ،ليدلــك عــى هدفــك ،رغبــة
عارمــة كاســحة تقبــل الشــك ىف أنــك مســتعد لتقديــم أى شــىء ،أى
شــىء يطلبــه هــذا الزائــر الغريــب فقــط لــو كان مــا يقولــه صحيــح،
اآلن تعتــدل ىف جلســتك ،تشــد ظهــرك ،متيــل برأســك ل مــام مســتندً ا
بكوعــك عــى الطاولــة ،عينــاك مثبتــة عليــه:
ر

ال

ال

أل

ال

 -سامل امل ح؟ هذا ما قلته ..صحيح؟

 -بالطبع

 -متى يمكننى احلصول عليه؟

 عقب أن نتم اتفاقنا -وما املطلوب؟

 الباقى من عمرك!132

رص

ىل

ملاذا ي

هذا املعتوه ع إثارة غضبك؟

ال

 -أفهم ،حتدث بوضوح من فضلك

ال

 ســأمنحك ســامل املــاح ولكــن بعــد أن تقبــل ا نضــام لنــا ىفالعمــل.
 أى عمــل؟ بالتأكيــد ليــس لــدى مــا يمنــع مــن مســاعدتك ىف أىأمــر تطلبــه.
ال

عرضــا بالعمــل معنــا،
 أنــا أطلــب مســاعدة ،بــل أقــدم لــك ًعمــل يتطلــب تفــرغ كامــل وإهنــاء عملــك احلــاىل وعــدم البقــاء ىف
مــر ،ســتعمل باخلــارج ،ك مــى واضــح يــا حييــى باشــا.
ال

ام

ال

رب

 -أى عمل هذا؟ رب

أجيده ،كل خ اتى عسكرية ،قتالية.

ال

 وهــذا بالضبــط مــا نريــده ،لــن أعطيــك املزيــد مــن التفاصيــل ،إبعــد اختــاذ قــرارك النهائى ،باملناســبة ســامل ليــس ىف مــر ولكنــه بحوذتنا،
لــذا أى حماولــة غــ حمســوبة بتتبعــى أو هتديــدى أو التعــرض ىل بــأى
شــكل ،فلــن نــى مــن ورائهــا أى مكســب بــل ســتخ الكثـ وبعــد أن
كنــت هد ًفــا للعمــل معنــا ،ســتصري هد ًفــا لنــا ،تعتــر هــذا هتديــدً ا بــل
توضيحــا ل مــور ،يمكنــك الرفــض كــا يمكنــك القبــول دون أن
جمــرد
ً
يســبب أحدنــا الــرر لآلخــر وتذكــر إجبــار هــو الشــعار هنــا.
ر

جت

رس

ر

ال

أل

ال

 أ ت حظ أنه من العسري ترك عم هنا؟ال

ال

ىل

 لــذا تبــدو فكــرة موتــك فكــرة ممتــازةِ ،فكــر ىف األمــر جيــدً ا !
وخــذ هــذه الصــور ستســهل مــن حســمك ل مــر!
أل

ر

ثــم خيــرج مــن جيبــه جمموعــة مــن الصــور املختلفــة مل ترهــا مــن
قبــل لشــخص واحــد ،تدقــق النظــر جيــدً ا ،إنــه هــو ســامل ،لقــد تغ ـ
قليـ ً
ـا ،لكنــك تعرفــه أكثــر ،حتفــظ م حمــه.
ال
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يقطع هلاثك وتسارع أنفاسك بسؤال حاسم:
ال

 -كم من الوقت يلزمك ختاذ قرارك؟

 مــاذا لــو اكتشــفت أن ىف األمــر خدعــة؟ أو أنكــم تعملــون لصالــحدولــة ما؟
ال

 يمكنــك العــودة لبلــدك ومعــك رأســى إذا رغبــت ،ولكــن تذكــرأيضــا خيدعنــا ،ســنمنحك هدفــك مقابــل مبتغانــا ..واضــح؟
أحــد ً
ر

ال

ر

ىف حقيقــة األمــر مل تكــن بحاجــة لوقــت للتفك ـ  ،جمــال لل ـ دد
هاهنــا ،فقــط تريــد أن تفهــم مــن هــم؟ كيــف عثــروا عليــه؟ كيــف
علمــوا بأمهيتــه لديــك؟ مــا نــوع العمــل الــذى يريدونــك فيــه؟ هــل
دائــا أســئلة أكثــر
يمكــن قبولــه؟ كيــف ســترتك عملــك احلــاىل؟
ً
دائــا مــا تبــدو األســئلة كشــموس م قــة ىف ســاء
وإجابــات أقــلً ،
العمــر بينــا اإلجابــات تتجمــع مجيعهــا عــى ســطح القمــر ،ومل نكــن
يو ًمــا رواد فضــاء!
رش
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«الإنسان هذا المبيد ،يلاحق كل من يعيش ،كل ما يتحرك ،قريبًا
سوف نتحدث عن أخر قملة».
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روبيرتو روس ّى
()1995 - 1990

ر

كانــت تقاريــر املؤسســة تصــل إ ّيل مــع رصــد ملــا تــم إنجــازه،
وجدنــا أطفـ ً
ـال ملقــاة ىف الشــوارع بأيــد ذوهيــم ،وشـ ً
ـيوخا مطعونــن
بيــد أبنائهــم ،نســاء اغتصبــت ،ورجــال قهــرت وأطفــال تكابــد،
األمل جيتــاح ،والبــؤس يســيطر عــى أعــداد غف ـ ة ،بــا رمحــة ودون
تراجــع.

ال

ذاع صيــت مؤسســة األيــادى البيضــاء ىف إيطاليــا وأوروبــا
ومناطــق متفرقــة مــن آســيا وأفريقيــا ،صــارت عو ًنــا حقيق ًيــا ملئــات
وآ ف ،رســمت بســمة عــى الوجــوه وأزالــت اهلمــوم عــن كثرييــن،
ً
أمــا ،واملــرىض شــفا ًء ،واجلوعــى طعا ًمــا،
منحــت اليائســن
ـأوا والعاريــن كســا ًء ،أغثنــا امللهــوف وقضينــا حاجــة
وامل ديــن مـ ً
املحتــاج ،قدمنــا أفضــل مــردود ،رصنــا رد فعــل مثــاىل حيتــذى بــه،
عملنــا بجــد واجتهــاد ،أخلصنــا هلــؤ ء املكافحــن ،الكادحــن
الذيــن مل يســلموا مــن بطــش احليــاة واختباراهتــا الكاســحة ،دخلنــا
رش

ال
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ال

رغـ ًـا عنــا ىف رصاع مــع وحــوش ضاريــة تســحق بــدون ســبب هؤ ء
الذيــن فقــط أرادوا أن يعيشــوا ،وصــارت تلــك الوحــوش ــرح
ونحــن نــداوى ،ترهــب ونحــن نطمئــن ،هتجــم ونحــن ندافــع ،كنــا
رد فعــل ممتــاز ولكــن هــذا يكفــى ،الطاغــى مســتمر ىف طغيانــه،
والظــامل يتوقــف عــن ظلمــه والطامــع يشــبعه مــا لديــه مــن
كنــوز تكفــى أحفــاد أحفــاده ليعيشــوا ملــوكًا ،يكفــى أن نواســى
فقــط ،علينــا أن هناجــم ،أن نــرز أنيابنــا ونغرســها ىف أعناقهــم،
ســنرتفع عــن الصغائــر ،فالبــر دائـ ًـا خطــاءون ،ولكــن املجرمــون
الكبــار الذيــن أحلقــوا بالب يــة العــار ،الذيــن ختلــوا عــن إنســانيتهم
طواعيــة وازدادوا حيوانيــة أكثــر مــن احليــوان ،الذيــن لطخــوا
روســى لــن
األرض بالدمــاء ،أولئــك هلــم حســاب عسـ  ،روبريتــو ّ
يرمحهــم ،ســأنتزع أنياهبــم وأقطــع أيدهيــم ،ســينالون حظهــم مــن
املعانــاة ،ســ ون العــذاب املقيــم قبــل الوصــول للجحيــم.
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جيــب أن يكــون ملؤسســة األيــادى البيضــاء ذراع بتــار كــا هلــا
يــد عطــوف ،ذراع يبطــش كــا هلــا يــد هتدهــد ،وهكــذا خططــت
لوضــع حجــر األســاس ملنظمــة فرعيــة داخــل مؤسســتى الكــرى،
منظمــة حتــارب الفســاد واملفســدين ،تنتهــج أســاليبه ومتــارس
وحشــيته ضــد مــن يســتحق ،لــن تأخذنــى هبــم شــفقة أو رمحــة،
القاتــل س ـ ُيقتل ،واجلــاد س ـ ُيجلد ،والعاتــى لــن يــذوق مثقــال ذرة
مــن رمحــة ،دائـ ًـا مــا كانــت متــارس القســوة والوحشــية ضــد مــن
يســتحقوهنا ،ملــاذا هــم أكثــر مــن يتعــذب عــى هــذه األرض،
بينــا مــن هــم جديــرون هبــا حييــون حيــاة رغــدة مرفهــة يتنعمــون
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فيهــا بأمــوال وأقــوات مــن أفقروهــم وأذلوهــم؟ لــذا مــا املانــع بــأن
حيظــى هــؤ ء املجرمــون ببعــض ممــا كســبت أيدهيــم مــن ظلــم،
ســأمزقهم قط ًعــا قط ًعــا وأفــرق أعضاءهــم عــى مــن حيتاجوهنــا،
ســأمص دماءهــم ألحقــن هبــا مــن هــم بحاجــة ماســة هلــا ،ســأمنح
احليــاة ملــن يســتحقها وأقطعهــا عــن مــن يطيــح باألخريــن ويســته
بأرواحهــم ،حــان الوقــت ليذوقــوا وبــال أمرهــم وىف ذلــك ســلوى
كبــ ة للمطحونــن املهمشــن املقيديــن ىف ســج ت األحيــاء دون
حيــاة،
ني

ر
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ر

ل

األمــر ليــس يســ ً ا ،لكنــه ليــس مســتحي ً  ،لــن يعوقــه حاجــة
ملــال ،ولكنــه بحاجــة لرجــال أكفــاء ،اخلطــأ ليســت كلمــة واردة ىف
قاموســهم ،ولكــن كيــف يمكــن احلصــول عليهــم؟ لــن أجلــأ إىل
رجــال العصابــات واملافيــا بالطبــع ،هــؤ ء مــن ســأحارهبم لــن
اعتمــد عليهــم ،فكــرت ىف املرتزقــة ولكــن هــؤ ء غدرهــم أكــر
مــن وفائهــم ،يمكــن رشاؤهــم وو ؤهــم ملــن يدفــع أكثــر ،مــن
يمكــن الوثــوق فيــه وا عتــاد عليــه؟ نحــن بصــدد تكويــن فرقــة
قتــال ،جيــش مــن األســود التــى تكــف عــن الزئـ  ،يســمحون
باخلطــأ و هيابــون املــوت ،رجــال ختــوض املعــارك وتريــق الدمــاء،
رجــال تأخذهــم رمحــة بأعدائهــم أيــن أجدهــم ؟
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ـارا ،حتــى
برقــت ىف بــاىل الفكــرة ،ورشعــت أقلبهــا يمينًــا ويسـ ً
نضجــت ىف رأســى ،العســكري ورجــال ال طــة هلــم بــاع طويــل
ىف حماربــة اجلريمــة ومطــاردة مرتكبيهــا ،ومحايــة أهــداف بعينهــا،
عقيدهتــم ثابتــة وو ؤهــم مضمــون هــذا مــا تعلمــوه ومارســوه،

ام

ولكــن كيــف يمكــن اســت لتهم وإقناعهــم ،خاصــة وأن لدهيــم
ً
أمــوال بالفعــل ليســت بالقليلــة ،يعملــون ىف
عمــل يــدر عليهــم
العلــن ويتمتعــون بالســلطة والنفــوذ ،بــل عــى العكــس قــد يــرى
بعضهــم فيــا أبغيــه انتهــاكًا للقانــون وتعد ًيــا عليــه ،قانــون يصــل
إ لعــدد قليــل مــن املجرمــن ويفشــل مــع املخ مــن منهــم،
قانــون يــردع أحــدً ا و يعــول عليــه ىف اإلصــاح ،بــد مــن
طريقــة مــا ،إهنــم الوحيــدون دون غريهــم القــادرون عــى حتقيــق
أهــداىف بدقــة ،هنــا ســطع احلــل ىف رأســى معلنًــا عــن نفســه ،ملــاذا
نلجــأ للمتقاعديــن منهــم؟ يتقاعــد أغلبهــم ألســباب متباينــة ليســت
مجيعهــا عــدم القــدرة عــى إنجــاز املهــام ،ربــا يتقاعــدون بنــاء
ربحــا أكــر ،حس ـنًا
عــى رغبتهــم ،ربــا يبحثــون عــن عمــل جينــى ً
ســأبدأ بأعــداد قليلــة منهــم ،حتــى وإن مل تتجــاوز أصابــع اليــد
الواحــدة ،املهــم أن أبــدأ وك ثقــة بأهنــم ســيتزايدون ســواء كانــوا
مــن إيطاليــا أو خارجهــا ،ســأغدق عليهــم األمــوال ،ســأقنعهم
بعظمــة مــا هــم بصــدده ،بأمهيــة ــاوز ثغــرات القانــون للوصــول
إىل عدالــة يســتهان هبــا ،ولكــن حتــى هــؤ ء كيــف ســأصل
إليهــم؟ مــن العس ـ إدارة أمــر كهــذا وحــدى ،لــذا كان بــد مــن
اليســاندرو وكذلــك لوجيــى ،هكــذا فعلــت،
عــرض األمــر عــى ّ
لكــن كليهــا مل يتحمــس ،لوجيــى رآنــى مبال ًغــا وأمحــل نفســى مــا
أطيــق « إصــاح الكــون ليــس بمقــدور أحــد ،الــر بـ ٍ
ـاق بقــاء
البــر ،كــا أن مــا تقرتحــه ســيعرضنا ملخاطــر نحــن ىف غنــى عنهــا»
كانــت كل تــه واقعيــة حمبطــة ثبطــت مــن عزيمتــى وإرصارى،
أليســاندرو ف غــم عــدم حتمســه  ،إ أنــه التمــس ىل العــذر،
أمــا ّ
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إنــه يعرفنــى كــا أعرفــه ،يعلــم كرهــى للظلــم والظاملــن ،يعلــم
ســخطى عــى البــر والعــامل ،لــذا هــدأ هــو لوجيــى وبــدأ ىف التفاهــم
معــه ،مل يكتــف بذلــك ،بــل قــال أنــه لديــه صديــق تنطبــق عليــه
ـا عســكريا مل يتجــاوز األربعــن ونتيجــة خلطــأٍ
الــروط ،كان رجـ ً
ً
مــا تــم ا ســتغناء عــن خدماتــه ،ســألته «مــاذا لــو تكرراخلطــأ ؟»
فأجــاب بثقــة « ليــس مــن الرجــال الذيــن خيطئــون مرتــن» «مــا
اســمه؟» «ك وديــو ،كــا أنــه جييــد عــدة لغــات» بــدأ األمــر هكــذا
رجــل ثــم آخــر ثــم أخــر مــن إيطاليــا وخارجهــا ،حتــى اســتطاع
كل متقاعــد منهــم عــى جلــب آخــر للمشــاركة معنــا ،ووضعنــا
قواعــد وأســس للعمــل ،مــن هــم الذيــن ســيقعون حتــت طائلــة
أهدافنــا؟ كيــف ســنوقع هبــم؟ كيــف ســنتعامل معهــم؟ مــا املســموح
ومــا املمنــوع ىف عملنــا؟ كيــف نحصــل عــى معلوماتنــا؟ وهكــذا
رصنــا نتتبــع أى جريمــة تفشــل فيهــا ال طــة أو يتــم ك عنــق
القانــون تفاد ًيــا إلقــرار العــدل ســواء كان ذلــك مقابــل دفــع رشــوة
أو اعتــا ًدا عــى واســطة أو تبــادل مصالــح عــى مســتويات عليــا،
انضــم إلينــا عــدد مــن رجــال القــوات اخلاصــة ح ًقــا ،اختيارنــا مل
يكــن عشــوائ ًيا ،وا نضــام لنــا مل يكــن يســ ً ا ،بــد مــن الثقــة،
أى خطــأ قــد هيــدد املنظمــة بأكملهــا ،لــن تصــدق كــم املجرمــن
الذيــن يفلتــون مــن العقــاب ،أو الذيــن يصــل إليهــم القانــون
مــن األســاس ،لــن تصــدق كــم املجرمــن احلاصلــن عــى بــراءة
عاجــزا
غــ مســتحقة ،لــن تصــدق إىل أى مــدى يقــف القانــون
ً
عــن إثبــات هتمــة اجلميــع يعلــم مرتكبهــا ،ليــس هنــاك أســهل مــن
حكــم بالــراءة لعــدم ثبــوت األدلــة أو كفايتهــا ،حــن اقرتبــت مــن
ال

رش

رس

ال

ال

ر

ال

ال

ر

140

ر

احلقيقــة أدركــت كيــف تســ األمــور ،كيــف يتجــرأ النــاس عــى
ارتــكاب جرائمهــم ،كيــف يمنــون أنفســهم باإلفــات وكيــف
يتحايلــون للهــروب ،وكيــف ينجــح أغلبهــم ىف ذلــك ،لــذا
عجــب مــن ارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم ،عجــب مــن دهــس
املزيــد مــن البــر ،قتــل ،تعذيــب ،ت يــد ،إرهــاب ،اغتصــاب،
ــارة أعضــاء وكل مــا تصادفــه مــن أهــوال تصدقهــا العــن ىف
صفحــات احلــوادث ونــرات األخبــار.
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مل نتتبــع صغــار املجرمــن اللصــوص والنصابــن واملخادعــن،
أولئــك أكثــر مــن أن نحصيهــم ،أولئــك دائـ ًـا لدهيــم فرصــة للرتاجع،
جرائمهــم حمــدودة وقتيــة ليســت ذات تأث ـ خط ـ ولكــن كل مــن
تتبعناهــم أفرطــوا ىف القســوة ومل خيطــر بباهلــم جمــرد خاطــر الرتاجــع
عــن جرائمهــم ،مــا إن ينتهــوا مــن جريمــة حتــى خيططــوا لغريهــا،
بــل وقــد يشـ كون ىف عــدة جرائــم دفعــة واحــدة ىف أوقــات متقاربــة
جــدًّ ا ،حمــ ىف إجــرام بحــق ،ىف بدايــة عملنــا كان هدفنــا احلصــول
عــى هــؤ ء املجرمــن وقتلهــم ليكفــوا أذاهــم عــن املزيــد.
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ولكــن كانــت هــذه جمــرد بدايــة ىف حربــى معهــم ،مــا ينتظرهــم
ٍ
مســاو ملقــدار وحشــيتهم ،وإن ســألونى الرمحــة ســأم أفواههــم
روســى ســيضع عقوبــات جديــدة يقشــعر
بالــ اب ،روبريتــو ّ
هلــا أبــدان املجرمــن وعــى خمتلــف القوانــن أن حتــذو حذوهــا،
صدقونــى ســتنالون العدالــة وتنــرون العــدل بــأرسع ممــا تتخيلــون.
ر

ر

وبعــد شــهور صــار لدينــا عــدد كبــ مــن املتتبعــن وعــدد
مــن املحققــن الباحثــن عــن املجرمــن ،وعــدد مــن رجــال أكفــاء
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ذوى مهــام خاصــة ،صــار للمنظمــة جيــش مــن املقاتلــن األفــذاذ
مــن خمتلــف األنحــاء أمريكيــن ،أفارقــة ،أوروبيــن ،يتنقلــون
ٍ
أراض كثــ ة بــن املهمــة واألخــرى ،تتكــرر
كثــ ً ا وجيوبــون
عمليــة لنفــس الفــرد عــى نفــس األرض لفـ ة فعندمــا تفصــل بــن
العمليــات مئــات األميــال والعديــد مــن ســلطات التحقيــق ،يتضاءل
احتــال ربــط اجلرائــم ببعضهــا ،قــد يبــدو املشــهد مــن نافــذة طائــرة
واضــح مرتابــط ،بينــا يتعــر ذلــك مــن رجــل عــى األرض.
ر
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ل

طوال»..

ل

تأت متأخرة سنوات
«رائعة هى ا عدالة وأروع ما ستكون و لم ِ
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ر

علمــت أن اســمه مــروان ذلــك الرجــل الــذى يبــدو وكأنه مرســل
مــن الســاء إلنقــاذ أمــى ،منــدوب مؤسســة «األيــادى البضــاء» ىف
الــرق األوســط ،مؤسســة هلــا بــاع كبـ ىف األعــال اخلرييــة ،تبينــت
مــن تلــك املعلومــة ولكــن مــا الــذى يمكننــى تقديمه هلــذه املؤسســة؟
طالبنــى بعــدم القلــق وأخ نــى بــأن والدتــى ســتذهب ألكــر مركــز
طبــى متخصــص لعــاج األورام ىف أمريــكا والعــامل ،وهــو مركــز إم
دي أندرســون يف هيوســتن بتكســاس عــى الســهل الســاح الواقــع يف
جنــوب وســط الو يــات املتحــدة ،ويعتــر هــذا املستشــفى جــز ًءا مــن
مركــز تكســاس الطبــي ،والــذي يعتــر بــدوره أكــر مراكــز الرعايــة
الصحيــة والبحثيــة يف العــامل .ســألته «ولكــن هــذا ســيتكلف كثــ ً ا
جــدً ا»
رب

يل

ال

ر

ال

« تقلق ،نحن متكفلون بكل شىء»

بداخــى شــعرت باحلــرج ،هــذا الرجــل ومؤسســته يتكفلــون
بعــاج أمــى ولديــه عــرض ىل للعمــل ،هــل مــن احلكمــة رفــض هــذا
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ال

العمــل؟ عــى أن أفهــم طبيعــة العمــل ،ولكنــى فوجئــت بــرده« ،
تقلــق ،ســتعرف كل شــىء ىف وقتــه»
جت

ىف يونيــو مــن عــام  2013أهنينــا إجــراءات الســفر واصطحبنــا
كافــة األوراق التــى توضــح حالــة أمــى وا هنــا إىل هــذا املركــز ،عــى
أن يلحــق بنــا مــروان ىف أقــرب وقــت مل تكــن هــذه زيارتــى األوىل
للو يــات املتحــدة ،زرهتــا مــن قبــل أثنــاء التحاقــى بعمــى الســابق،
غــ أهنــا زيارتــى األوىل لتكســاس ،تعتــر ثانــى أكــر الو يــات
مســاحة بعــد أ ســكا ،يتميــز مناخهــا با عتــدال ولكــن كــا
علمــت مــن الــوارد حــدوث تغــ مفاجــىء ىف درجــات احلــرارة ،
لــذا اصطحبنــا معنــا مزيــج مــن امل بــس الصيفيــة اخلفيفــة وامل بــس
الشــتوية الثقيلــة ،وكانــت املفاجــأة حــن علمــت بــأن األعاصــ
ضيــف دائــم عــى هــذه الو يــة ىف أشــهر معينــة واجلميــع يتــرع
كــى متــر بســام.
ال

ر

ال

ال

ال

ر

ال

ال

ر

ال

ال

حــن وصلنــا إىل املركــز كانــوا بانتظارنــا وف ًقــا خلطــاب مؤسســة
(األيــادى البيضــاء) بعــد إدراج اســم أمــى ىف الكشــوف ،اســتقبلونا
أفضــل اســتقبال ،مل هيــدروا وق ًتــا ،واصطحبوهــا إىل غرفــة خمصصــة
هلــا ،كــا أعــدوا غرفــة خاصــة بــى كرفيــق هلــا ،مستشــفى فخــم
وأنيــق ،نظيــف بشــكل يمكــن تصــوره ،هيتــم بكافــة التفاصيــل،
أحــد األطبــاء أخ نــى بــأن حالــة والدتــى تســتلزم تدخــل جراحــى،
وهــم ىف طــور إعدادهــا ىف خــال أيــام صح ًيــا ونفسـ ًيا لدخــول غرفــة
العمليــات ،كانــت والدتــى صابــرة راضيــة وخاصــة مــع اشــتداد
املــرض وقــدوم العــون عــى يــد مــروان الــذى حكيــت لوالدتــى عنــه،
رب
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ر

ً
طويــا وكأهنــا
نظراهتــا إيل باتــت غريبــة كانــت حتــدق البــر بــى
شــعور خييفنــى حــن يراودنــى جمــرد التفكــ
ُ ــى عينيهــا منــى،
ٌ
بــأن أفقدهــا ،ليــس لــدي ســواها ،هــى حياتــى وكل أهــى ،هــى مــن
ً
رجــا ،ىف احلقيقــة أنــا مديــن هلــا بــكل شــىء ،اعتيــادى
جعلتنــى
وجودهــا جــوارى أغفلنــى مــدى هشاشــتى دوهنــا ،مرضهــا كارثــى
إن مل يـ ِ
ـود بحياهتــا ،سيســبب هلــا أ ًمــا حتتمــل ،هــذه هــى ســمعة
هــذا املــرض لدينــا ،أمتنــى أن يكــون املــرض أكثــر رأفــة هبــا هنا وســط
جهابــذة الطــب وأحــدث التقنيــات ،بعــد ث ثــة أيــام وصــل مــروان،
اطمــأن عــى حالــة والدتــى ،وىف نفــس يــوم وصولــه أخ نــا الطبيــب
بــأن عمليــة ســتجرى لوالدتــى بعــد غــد ،كان قلبــى يرتعــد خو ًفــا
عليهــا ،مل أجــد بجــوارى ســواه يــوم العمليــة ،كان يتعامــل بحميميــة
ومــودة تتناســب مــع الفــ ة القصــ ة التــى أعقبــت تعارفنــا،
اســتمرت العمليــة ثــاث ســاعات مل أتوقــف فيهــا عــن الدعــاء ،بينــا
مــروان يرمقنــى بنظــرات عطوفــة ،خــرج الطبيــب ليخ نــا بنجــاح
العمليــة ولكــن والدتــى مازالــت حتــت تأث ـ املخــدر ،بكيــت مــن
الفرحــة كالعجائــز وعانقنــى مــروان وهنأنــى بفصحتــه العربيــة
العجيبــة ،عقــب ســاعت اســتفاقت أمــى وبادلتنــى ا بتســام دون
كلمــة واحــدة ،كان األطبــاء واملمرضــات حوهلــا يطمئنــون عليهــا
وعــى كافــة وظائــف اجلســد ،بــدوا وكأهنــم جمموعــة مــن امل ئكــة
ليــس هلــم دور ســوى رعايــة أمــى.
ال

ال

ال

رب

ال

ر

ر

رب

ر

ني

ال

ال

ال

عقــب اطمئنانــى عليهــا ،اصطحبنــى مــروان حلانــة قريبــة مــن
املركــز تنبعــث منهــا أضــواء هادئــة وموســيقى خفيفــة تــكاد
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ال

ت حــظ ،اخرتنــا طاولــة بعيــدة عــن الزحــام وطلبنــا فنجانــن مــن
القهــوة ،عقــب وصوهلــا بــدأ ىف الــك م:
ال

ر

 -والدتــك ســتحتاج لف ـ ة مــن الرعايــة هنــا قــد تصــل لشــهور

لضــان ســامتها ولعــدم حــدوث انتكاســة هلــا ،تكاليــف إقامتهــا
والعمليــة تــم ســدادها بالكامــل ،ولــن يتأثــر ذلــك بموقفــك مــن
العمــل معنــا.
أخريا ،سأفهم ماهية العمل الذى حتتاجوننى فيه.
ً -

 -إنه ما برعت فيه طوال عمرك.

 -كيف يفيدكم ذلك ،أنتم مؤسسة خريية؟

ر

بــدا كشــخص عــى وشــك إلقــاء قنبلــة ،خفــت صوتــه واق ـ ب
منــى وهــو هيمــس:

ال

جت

رسا مهــا حــدث ملصلحتــك ،وعليــك
 مــا ســأقوله ســيبقى ًالقبــول أو الرفــض ،مؤسســتنا خرييــة بالفعــل ،تعالــج املــرىض
وتدعــم الفقــراء وهلــا أنشــطة خرييــة متعــددة ىف كل مــكان ،ولكــن
دورهــا يقــف عنــد هــذا احلــد ،لســنا جمــرد رد فعــل ــاه الكــوارث
واألزمــات ،كــا نقــدم الدعــم ملعدومــى احليلــة مــن البــر ،فإننــا
ن ـ ك مــن أوردهــم املهالــك ،كل قاتــل ،ظــامل ،ســفاح مــن النــوع
ال

ر

ال

ر

ال

الــذى يمكــن للقانــون أن يردعــه أو لضم ـ ه أن يســتيقظ ،مــن

يتوقفــون عــن ســفك الدمــاء أو زهــق األرواح ،أولئــك صيــد لنــا،
قناصــا أفضــل منــك ليســاعدنا ىف ذلــك.
ولــن نجــد ً
 -قاتل مأجور؟ هذا ما تريدوننى فيه
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 ليــس كذلــك ،نحــن لــن نطالبــك بقتــل إ مــن يســتحق القتل،الذيــن يعيثــون ىف األرض فســا ًدا ،رجــل قتــل عــرات ملــاذا نرتكــه
لقتــل املزيــد؟ جمــرم حــرب أنرتكــه يفــر بفعلته؟ نحــن نســتهدف أى
قاتــل ،حتــت أى ظــرف يمكــن لإلنســان أن يتحــول لقاتــل كــا فعــل
ابــن آدم ،ولكــن مــن حي ـ ف القتــل ،مــن قلــب لــه ،مــن يســته
بــأرواح اآلخريــن و يتوقــف ،مــن احل قــة تركــه بــل إننــا نــرى
ىف تركــه نــوع مــن التواطــؤ ،خاصــة وإننــا نســتهدف أحــدً ا إ ىف
وجــود أدلــة دامغــة ،أنــت رأيــت بنفســك مــا نقدمــه مــن عــون ،ومــا
أحادثــك بشــأنه نــوع مــن الوقايــة لعــدم وقــوع مزيــد مــن الضحايــا.
ال

ر

ال

ني

ال

ام

ال

ال

ال

صعقــت مــن املفاجــأة التــى اختصــت رأســى بالســقوط عليهــا،
هــل ســأحتول آللــة قتــل متحركــة ،تقتــل بمجــرد الضغــط عــى الــزر،
لــن أنضــم هلــم مقابــل مســاعدهتم ألمــى ،لقــد أوضــح ىل حقــى ىف
الرفــض.
ال

ـى ىف أى أمــر آخــر
 آســف ،لــن أســتطيع ،يمكنكــم ا عتــاد عـ ّحلــا لذلــك ،وإ مــا كنــت تركــت عمــى.
غ ـ القنــص ،مل أعــد صا ً
ر

ال

ر

رب

ال

ام
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 مــا فقدتــه ىف قدمــك لــن يعيقــك عــن تأديــة مهمتــك معنــا،يمكننــى أن أضمــن لــك ذلــك ،ســتكون مهمتــك اصطيادهــم فقــط،
أنــت لســت أول املنضمــن لنــا ،هنــاك غ ـ ك كث ـ ون ،ولكــن ليــس
لدهيــم دقتــك ىف التصويــب ،وبعــض األهــداف يصعــب اصطيادهــا
عــن قــرب ،صدقنــى لــو أخ تــك بجــرم كل هــدف لنــا ،لســبقتنا
لقتلهــم ،هــذا هــو العــدل ،و تنــس أنــك نفســك وقعــت ضحيــة
لواحــدة مــن اجل عــات أفلــت منهــم بــا يشــبه املعجــزة ،تــرى كــم

ال

ال

ر

قتلــوا مــن البــر؟ أ يســتحق هــؤ ء القتــل بضمــ مرتــاح؟ إذا
مــا صادفــت أحدهــم ،ســتقول لــه انتظــر مــن فضلــك كــى أقدمــك
للمحاكمــة؟ ومــع ذلــك يبقــى لــك حــق الرفــض كــا أخ تــك
مهــا بشــأن والدتــك ،مــا ندفعــه لع جهــا نقطــة ىف بحــر
و حتمــل ً
إمكانياتنــا ولــن نتوقــف عــن دعمهــا هــى أو غريهــا ،أريــد منــك
ر ًدا اآلن ،خــذ وقتــك ىف التفك ـ  ،ولكــن ابــق األمــر بصــدرك مهــا
كان!
رب

ال

ال

ال

ر

رص

ثم تركنى وان

ف بعد دفع احلساب.

ر

ر

مل أتصــور أن يكــون هنــاك شــىء كهــذا ىف احليــاة ،منظمــة حتــاول
إرســاء قواعــد العدالــة عــن طريــق قتــل مــن يســتحق ،لقــد تأكــدت
متا ًمــا مــن إســهاماهتم اخلرييــة وذيــع صيتهــم ىف كل مــكان ولكــن
القانــون هــو املــوكل بإعــادة احلقــوق وعقــاب املجــرم ،صحيــح أنــى
أعلــم كغــ ى عجــزه كثــ ً ا أمــام أصحــاب النفــوذ واملكانــة ،وأن
هنــاك الكثرييــن يصعــب وقوعهــم حتــت طائلتــه وأن جمــرد قتلهــم
جينــب الب يــة خســائر كــرى ولكــن مــا الــذى يضمــن دقــة حكمهم
أو عــدم وجــود خطــأ ىف بياناهتــم ممــا يوقــع ىف القتــل مــن يســتحق،
وتزامنًــا مــع حتســن حالــة أمــى ،شــغل املوضــوع أغلــب أوقــات
يومــى وأنــا أقتلــه دراســة وبح ًثــا.
رش

ال

جت

بعــد أســبوع هاتفتــه وطلبــت لقــاءه ،جاءنــى إىل املركــز قابلنــى
بابتســامة ا هنــا إىل نفــس احلانــة:
ال

رس

 أ تــرى أن هنــاك جمازفــة ب يــة مــا اطلعتنــى عليــه ،مــنالــوارد أن أرفــض ويفتضــح أمركــم وقــد خييفنــى هتديدكــم؟
ال
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ال

 عاصــم باشــا ،هــل تعلــم كــم رجــل ممــن عرضنــا عليهــما نضــام لنــا رفــض العــرض؟
....... -

ال

 صفــر  ..أحــد عرضنــا عليــه ورفــض ،لدينــا رجــال مــنكافــة أنحــاء العــامل عراقيــن وأتــراك وكوريــن وإيطاليــن وجنســيات
أخــرى كثــ ة ،مجيعهــم حيفظــون رسنــا ،لســنا بالســذاجة التــى
تتصورهــا لنمشــى ىف الشــوارع نذيــع رسنــا ،مل نعــرض عليــك األمــر،
إ ونحــن متيقنــون بقبولــك العــرض.
ر

ال

ام

رب

ىض

 -ما هذه الثقة؟ رب طلبت لقاءك ألخ ك برف

.

ر

 قبــل مقابلتــك ىف القاهــرة عكفنــا عــى دراســة األمــر ملــدةشــهرين ،وكان الســؤال األهــم هــل ســتقبل أم ســ فض؟ وكانــت
اإلجابــة ســتقبل بنســبة  ، 90%هنــاك آخــرون انضمــوا لنــا وكانــت
نســبتهم  ، 70%أنــت ســتتعامل مــع مؤسســة ضخمــة حمرتفــة
ختطــو خطــوة قبــل حســاهبا ولدهيــا كل املــال واإلمكانيــات لتحقيــق
أهدافهــا.
ال

جت

 واضــح ،ولكــن لــدى رشط للعمــل معكــم ،أن أحصــل عــىنفــس املعلومــات التــى علكــم عــى يقــن مــن اســتحقاق اهلــدف
للقتــل.
رس

 -ليس هناك أي

من ذلك ..متى يمكنك البدء؟

رش

ىل

 أسبوع أو ع ة أيام ع األكثر.ال

عقدنــا ا تفــاق ،وبرغــم ذلــك كان هنــاك تردد مــازال يســاورنى،
أن يكــون بيديــك احلكــم عــى اســتمرار حيــاة أو اجتثاثهــا هــو أمــر
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ال

ام

غايــة ىف الصعوبــة ،ربــا يفــوق قــدرة البــر ،أى خطــأ ثمنــه حيــاة،
وأى نــدم ســي حقك الباقــى مــن عمــرك ،انض مــى للمنظمــة نقطــة
حتــول جريئــة ،خطــ ة ىف منحنيــات حياتــى ،نقطــة قــد تســاعد ىف
تغيــ العــامل ل فضــل كــا يظنــون وقــد تقــى عــى حياتــى ىف أى
وقــت.
ر

ر

أل

ال

ال

كانــت ا تصــا ت متبادلــة بينــى وبــن مــروان حتــى طالبنــى
ذات يــوم بتجهيــز أوراقــى والســفر إىل أمس ـ دام هبولنــدا ..أخ نــى
أيضــا بأنــى رصت واحــدً ا مــن العاملــن بمؤسســة «األيــادى
ً
البيضــاء» هــذا سيســهل كث ـ مــن انتقا تــى ،ســأزور مستشــفيات،
دور أيتــام ،خميــات جئــن ،إهنــا مؤسســة دوليــة وترســل مندوبيهــا
ذوى اجلنســيات املختلفــة لشــتى بقــاع األرض ،إقامتــك ســتكون ىف
إيطاليــا أغلــب الوقــت ،هــذا لــن حيــول بينــك وبــن زيــارة والدتــك
ىف الو يــات ،حــن تصــل إىل هولنــدا ،ســتعرف كل شــىء»
ر

رب

ر

ال

ال

ال

رش

أعــددت أوراقــى ،وســافرت إىل هولنــدا للمــرة األوىل ىف
حياتــى ،نزلــت بأحــد الفنــادق كان مــروان بانتظــارى ،وىف اجلنــاح
ـي صورتــه «إدجــار ألفيتــش» قــال ىل «هــذا
اخلــاص بــى ،عــرض عـ ّ
هــو هدفــك ،ضابــط رصبــى هــارب منــذ ع يــن عا ًمــا يعيــش ىف
بلجيــكا بشــكل متخـ ٍ
ـف متا ًمــا ،متهــم ىف جرائــم حــرب ىف البوســنة،
جرائمــه توصــف ،لــو أخ تــك هبــا ســتفرغ معدتــك عــى الفــور»
ـي واحــدة مــن الصــور ،كانــت صــورة مــرأة يبــدو
ثــم عــرض عـ ّ
عليهــا املــرض واإلهنــاك ترتــدى م بــس بيضــاء ،وهلــا وجــه شــاحب
كاملوتــى ،شــعر أســود قص ـ بعــض الشــىء ،وبــرة مل تعــد نــرة،
ال

رب

ال

ال

ر

151

ال

أمعنــت النظــر فيهــا قبــل أن يواصــل حديثــه «هــذه واحــدة مــن
ضحايــاه ،يمكنــك تصــور مــا فعلــه هبــا هــو وجنــوده ،تركوهــا
ً
حامــا قبــل أن تُصــاب بصدمــة عصبيــة حــادة ،عثرنــا عليهــا ىف
واحــدة مــن املصحــات التــى تتلقــى منــا مســاعدات ،هــى اآلن عــى
حافــة اجلنــون منــذ تلــك احلادثــة مل يعــد بوســعنا اســتعادهتا ،جهــود
عظيمــة تبــذل ملحاولــة ع جهــا دون جــدوى ،تــرخ كلــا رأت
طفلتهــا التــى صــارت فتــاة مجيلــة اآلن ،يكفيــك أن ترهيــا صــورة هــذا
اجلنــرال كــى تفرتســك بأســناهنا ،حياهتــا دمــرت متا ًمــا ،واحــدة مــن
احلــا ت التــى ترعاهــا املؤسســة ومل ننجــح ىف ع جهــا ولكننــا مازلنــا
نحــاول ،منــذ ســنوات ونحــن نبحــث عــن هــذا الرجــل ،يمكنــك
كتابــة اســمه والبحــث عنــه وســتتأكد مــن كافــة املعلومــات بشــأنه
وهروبــه وختفيــه منــذ ســنوات ،يمكــن اإلبــاغ عنــه ،لكــن تأكــد
أنــه لــن يلقــى املصـ املناســب جلرمــه ،هــو اآلن ىف اخلمســينات مــن
عمــره ،وحــان الوقــت ليغــادر عاملنــا ،يمكنــك ا طــاع عــى امليــل
اخلــاص بــك ،ســتجد مقاطــع هلــذه املــرأة وهــى منهــارة متا ًمــا ،وابنتهــا
تبكــى كلــا زارهتــا ،مأســاة بالطبــع ،وللتأكــد أكثــر يمكنــك ا تصــال
بمستشــفى  ، ...ســتتأكد مــن كل حــرف قلتــه ،ســأنتظر اتصالــك بــى
غــدً ا ألخــرك بباقــى التفاصيــل».
ال

ال

ر

ال

ال

ر

تأكــدت مــن كل حــرف قالــه ،كــا أهنــم ليســوا ىف حاجــة لتزييــف
هــذا الكــم مــن املعلومــات حلثــى عــى قتلــه ،مــن الســهل ختمــن أن
هــذا الوغــد مل ينعــم بلحظــة واحــدة مــن تأنيــب الضم ـ  ،هــو فقــط
يعيــش املتبقــى مــن عمــره حتــت حراســة واحــدة مــن رشكات األمــن،
مثريا للمشــاكل
ىف أوروبــا يمكــن التخفــى أللــف عــام مادمــت مل تعــد ً
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ومتــى كــف اآلخــرون عــن البحــث عنــك .هنــاك أرواح إن مل يبــادر
املــوت بقطفهــا ،فاجلميــع ســيعانى.
رب

ىف اليــوم التــاىل أخ نــى بكافــة التفاصيــل ،العمليــة ســتتم بعــد
أســبوع ،هنــاك مــن ســينتظرنى ىف مدينــة شــارلوروا البلجيكيــة ،هنــاك
شــقة تــم تأجريهــا منــذ شــهرين أمــام مقــر إقامتــه ،قامــوا بمراقبتــه
حتــى حفظــوا حتركاتــه ،متــى يغــادر؟ وإىل أيــن؟ ومتــى يعــود؟
ســأكون بانتظــاره فــوق ســطح البنايــة املواجهــة ،املطلــوب رصاصــة
ىف الــرأس دون غريهــا حت ليــة ارتدائــه ٍ
واق مــن الرصــاص ىف
خــال الثوانــى املعــدودة التــى تعقــب ترجلــه مــن الســيارة ،مهمــة لن
ينفذهــا إ قنــاص ،أى خطــأ ســيعنى فشــل العمليــة ل بــد ،ألنــه حت ً
ســيختفى مــن جديــد ىف مــكان جديــد ،وكــا تــرى فــإن عمليــة العثور
عليــه اســتغرقت ســنوات وجمهــود شــاق ،رصاصــة واحــدة فقــط ،لــن
يثـ وا ضجــة بشــأهنا ،لــن يبحثــوا عــن منفــذ العمليــة ،ألنــه سيســبب
حرجــا للدولــة التــى تأويــه ،بالطبــع مل أحتــج إىل توصيــة ،لــدى مــا
ً
يكفينــى مــن دوافــع نتــزاع روحــه ،ولكــن مــا كان يقلقنــى أنــى
لشــهور مل أصــوب ،هــل أنــا بحاجــة للتدريــب ،أم أنــى مازلــت بار ًعــا
بعــد التوقــف لشــهور؟
ال

ام

ال

أل

م

ر

ال

ر

كانــت البندقيــة الروســية أورســيس T-5000ىف انتظــارى فــوق
البنايــة ،واحــدة مــن أفضــل األســلحة ىف القنــص ىف العــامل ،متتــاز بدقــة
التصويــب ملســافة تصــل  1650م ـ ً ا ،تدربــت عليهــا مــن قبــل ،كان
ممتــازا ،خاصــة وأن فــور اإلطــاق ،هنــاك مــن ســيحمل
التخطيــط
ً
الســاح ليفــر بــه ،بينــا أنــا ســأعود للشــقة املؤجــرة ىف ثــوان ملشــاهدة
التلفــاز.
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ال

وىف العــارشة مســا ًء بينــا الســيارة تتهــادى أمــام املنــزل أقــف عــى
ســطح البنايــة ،حامـ ً
ـا الســاح املوجــه ناحيــة بوابــة البنايــة املقابلــة،
ىف انتظــار هبوطــه مــن الســيارة ،ضغطــة واحــدة عــى الزنــاد الصلــب
ســتنهى حيــاة هــذا الوغــد ،غــادر الســيارة بعــد فتــح أحدهــم البــاب
لــه ،ظهــره للســيارة التــى يســتعد ســائقها ل نطــاق ،رأســه كلهــا
داخــل دائــرة صغــ ة هــى عدســة الســاح ،شــهي ًقا أخــ ً ا قبــل
التســديد وأحبــس أنفاســى لثـ ٍ
ـوان ،يعقبهــا انطــاق الرصاصة لتســتفر
ىف رأســه الــذى صــار عــى األرض عقــب ســقوطه ،أنظــر لرفيقــى،
أشـ لــه بإهبامــى ،حيمــل الســاح عنــى ،يدفعنــى للعــودة مــن جديــد
للشــقة ،بينــا يســتكمل هــو مهمتــه ىف اهلــرب عــر األســطح ،ليعــود
إىل حيــث أعلــم ،رضبــة موفقــة شــعرت معهــا با رتيــاح .رائعــة
هــى العدالــة وأروع مــا ســتكون لــو مل تـ ِ
ـأت متأخــرة ســنوات طــوال.
ر

ر

ر
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يحيى  -فرنسا
ام

انتهــت جلســتك بقبــول عرضــه ،ومل يتبــق ســوى خطــوات التنفيــذ!
علمــت بــأن اســمه مــروان ،ليــس اسـ ًـا حقيق ًيــا بالتأكيــد ولكــن يســهل
لــه العمــل ىف منطقــة الــرق األوســط .عملــك اجلديــد يتطلــب تفر ًغــا
تا ًمــا بعيــدً ا عــن بلــدك ،لــذا املــوت هــو أفضــل وأرشف حجــة غيــاب،
ســتمنح نفســك لقــب شــهيد ،لــن يكفــوا عــن قــراءة الفاحتــة لــك
والرتحــم عليــك ،وســتخلف وراءك سـ ة عطــرة ىف عــامل مل يعــد يعنيــك
كث ـ ً ا ،هكــذا كان اتفاقــك مــع الرجــل ،تدب ـ عمليــة اغتيــال ومهيــة،
أمــر يســ جــدً ا ،طلقــات عديــدة متناثــرة عــى ســيارتك ىف منطقــة
هادئــة ،عجــات الســيارة مل يعــد هلــا وجــود بعــد تفريــغ اهلــواء منهــا
عقــب اطــاق النــار عليهــا ،دمــاؤك موجــودة ىف كل مــكان ،ىف مقعــد
القيــادة وعــى بــاب الســيارة وحوهلــا ،م بســك تــ ك عــى مســافة
قريبــة غارقــة ىف دمائــك مثقوبــة عــدة ثقــوب بعــد أن مزقتهــا الطلقــات
أحدهــم ىف موضــع القلــب ،ثــم تفجـ الســيارة إمعا ًنــا ىف تلفيــق األمــر
شــك ملــن سيشــهد كل تلــك التفاصيــل بأنــك ِمــت ميتــة بشــعة ،حتــى
وإن اختفــت جثتــك ،أيــن ذهبــت جثتــك؟ اإلرهابيــون يأهبــون بمثــل
هــذه األســئلة ىف األغلــب ،هــذه مهمــة زم ئــك وليســت مهمتــك،
ر

ر
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ر
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ال

ر

ســيبذلون جهــو ًدا ســدى لبعــض الوقــت ،ولكنــك تك ـ ث ،ســتهز
احلادثــة اجلميــع وحتفزهــم نتقــام رادع تتمنــاه عــى نفــس القــدر مــن
البشــاعة.
ال

ال

وبينــا تدمــع عيــون زم ئــك وتعتــر قلوهبــم ،تبحــر أنــت ىف
ســفينة عم قــة عــر البحــر األبيــض املتوســط مــع جمموعــة مــن
البحــارة الفرنســي إىل ثانــى أكــر مدينــة فرنســية بعــد باريــس وأكــر
مينــاء فرنســى هــى مارســيليا التــى تتميــز بوجــود واحــدة مــن كــرى
اجلاليــات العربيــة بــن مــدن فرنســا ،لقــد قبــض البحــارة الثمــن وتنتنهى
مهمتهــم بتســليمك لرجــل ســيهتم بشــأنك ح ًقــا.
تصــل بســام إىل هنــاك بصحبــة رجــل تغ ـ ت م حمــه كث ـ ً ا منــذ
أخــر مــرة رأى الشــمس فيهــا ولكنــه بالطبــع واقــع حتــت تأث ـ خمــدر
قــوى ،كان هــذا رشطــك الوحيــد اصطحــاب رسك الصغــ وعــدم
الســؤال عنــه ،كان لذلــك تبعــات كث ـ ة فيــا بعــد حيــث صعــب ذلــك
بقــاءك بــأى فنــدق فتــم إعــداد مســكن خــاص بــك يتيــح لــك ا حتفاظ
بــرك الصغـ  .منــزل واســع مــن طابــق واحــد لــه حديقــة معتنــى هبــا
حماطــة بســور حديــدى متوســط الطــول ،بالداخــل هنــاك ريسيبشــن
ٍ
وراق ىف آن  ،هنــاك غرفتــان واحــدة للنــوم وهبــا
عريــض أثاثــه بســيط
كل مــا حتتاجــه غرفــة للنــوم ،وأخــرى تصلــح كغرفــة مكتــب ،هنــاك
مائــدة اجت عــات وأربعــة كراســى فخمــة مــن اجللــد وبالطبــع مكتــب
خشــبى حديــث بنــى اللــون.
ال

ني

ال
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ال

ر

ر

ر

ر

ال
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ال

بعــد وصولــك بث ثــة أيــام تقابــل مــروان مــن جديــد ولكنــه خيــرك
بــأن اســمه هنــا هــو ك وديــو ،مــازال كــا هــو واثــق رزيــن رابــط
اجلــأش ،كل تــه دائـ ًـا تصيــب املعنــى الــذى يريــده ،حتــى اآلن تقــدره
وتعاملــه بحــذر ،يبــدو أنــه ســيكون ذا شــأن كبـ ىف املتبقــى مــن عمرك،
ال

ام

ر
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ال

رجــل أظهــر براعــة ىف التخطيــط والتنفيــذ ونقلــك إىل هنــا بســام هــو
رجــل يســتهان بــه بــا شــك.
 -اآلن أنت واحد منا؟

ال

 مــن أنتــم حتديــدً ا ؟ حتــى اآلن لــدى العديــد مــن األســئلة بــاإجابــة ،لقــد فعلــت كل مــا طلبتــم دون احلصــول إ عــى قــدر بســيط
جــدً ا مــن املعلومــات

ال

ر

 أعــرف ،حــان وقــت تقديــم اإلجابــات ،كل مــا ســأقوله لــكرسا حتفظــه بصــدرك وتعيــه بعقلــك ،لــن تبــح بــه ملخلــوق مهــا
ســيظل ً
كان الثمــن و تراهــن عــى حياتــك إذا مــا فكــرت جمــرد تفكـ النطــق
بحــرف ممــا ســيقال اآلن.
ـا عاقـ ً
 كفــاك هتديــدً ا ،أنــت ختاطــب رجـ ًـا ،لــن يقــدم عــى محاقــة
قــد تكلفــه حياتــه إ ىف حالتــن.
ال

األوىل عــدم التزامــك معــى ىف أى اتفــاق ســابق والثانيــة لــو كففــت
عــن الرغبــة ىف احليــاة
ال

ال

 أنصحــك با عتــاد علينــا ىف هــذا األمــر ،إذا مــا رغبــت ىف إهنــاءحياتــك فيمكنــك اختيــار وســيلة ســهلة رسيعــة ألن كل وســائلنا عــادة
تتنــاىف مــع تلــك الصفتــن.
رس

ال

 أدخــل ىف املوضــوع دون مقدمــات ،أفهــم مــا تقصــده  ،لقــد كانعمــى يعتمــد ىف األســاس عــى ال يــة وا لتــزام
رس

 حسـنًا ،نحــن منظمــة متعــددة األهــداف ومتشــعبة ىف شــتى بقــاعاألرض ،تنقســم أنشــطتها بــن رسى ومعلــن ،ال يــة ليــس هلــا أوراق
أو ســج ت نحتفــظ هبــا ،فقــط كل فــرد يــؤدى دوره بكفــاءة وشــعور
باملســئولية ،أمــا املعلنــة فســتعرف بنفســك كــم هــى ذائعــة الصيــت
ال

158

ر

ر

وحتظــى باح ـ ام احلميــع هنــا ملــا تقدمــه مــن دعــم غ ـ مســبوق لــكل
مــا يمكنهــا الوصــول إليــه ،بالنســبة ألنشــطتنا ال يــة جمــال للخطــأ
لدينــا ،وإن حــدث فأنــت مســئول عــن نفســك ،تنتظــر منــا أن نأتــى
إلنقــاذك ولكــن يمكنــك أن تأمــن عــى حياتــك مادمــت حتتفــظ ب نا ىف
صــدرك ،مهمتنــا األوىل هــى محايــة الضعفــاء ونــرة املظلومــن ،هنــاك
الكثــ مــن البــر يعيشــون بيننــا ىف أجســاد أدميــة بينــا هــم أعنــف
مــن أرشس احليوانــات وأكثــر وحشــية مــن أشــد الوحــوش رضاوة،
ذرة رمحــة ىف قلوهبــم و بــذرة خــ ىف رؤوســهم ،ضمريهــم مرفــوع
دائــا مــن اخلدمــة أو ىف إجــازة إجباريــة عــودة منهــا ،يتورعــون
ً
عــن ممارســة رذائلهــم ضــد إخواهنــم مــن البــر ،هــؤ ء مــن نوجــه
هلــم ســهامنا ون هبــم بيــد مــن حديــد ،ىف البدايــة كنــا أكثــر ســذاجة
ً
جمــال لإلصــاح لكــن البــذرة العفنــة يمكــن
واعتقدنــا أن هنــاك
ع جهــا واألفضــل برتهــا وعزهلــا قبــل أن تفســد باقــى البــذور ،هــذا
هــو خ صــة اربنــا مــع البــر ،قســوهتم حــدود هلــا وبطشــهم يفــوق
التصــور ،يظلمــون ويقهــرون كل ضعيــف ،يردعهــم رادع و يوقفهــم
شــافع مــا دامــت مصاحلهــم تقتــى ذلــك ،يتعاملــون مــع اآلخــر كــا لو
كان حيوا ًنــا بــل ربــا يعاملــون احليــوان معاملــة أفضــل ،األمثلــة كثـ ة ىف
كل زمــان ومــكان  ..قتــل ،اغتصــاب ،تعذيــب ،هتديــد ،ــارة أعضــاء،
متفرجــا وربــا
ابتــزاز عــى كل املســتويات ،والنظــام العاملــى يقــف
ً
مشــاركًا متواط ًئــا ،عــى أيــة حــال نحــن نعــول عليــه ،فقــط نش ـ يه،
نســكته ،لســنا كمنظمــة ولكــن كجــزء مــن املجمــوع العــام الــذى يســعى
وراء حتقيــق مصاحلــه بــأى ثمــن كان.
يتوقــف ك وديــو قليـ ً
ـا عــن الــك م قبــل أن يضــع ســاقه اليمنــى
عــى اليــرى ويضيــف :حجــم الــرور التــى اســتطعنا حتجيمهــا
رس

ال

ال

رس

ر

ال

ال

ر

ال

ال

ال

رض

ال

ال

ال

جت

ال

ال

ال

ر

جت

ال

ر

ال

ال

159

ني

والســيطرة عليهــا مل تقــم بــه دول عظمــى عــى مــر التاريــخ أو مســئول
بارزيــن ذائعــى الصيــت ذوى الــك م املعســول والوعــود الزائفــة
والشــعارات الرنانــة التــى يبثوهنــا عــر أبــواق إع ميــة تصورهــم وكأهنم
يكرتثــون ،لكــن احلقيقــة أهنــا جمــرد شــو إع مــى لرتديــد دعــاوى كاذبــة
تــروج إلنســانية غــ موجــودة ،الواقــع :األمــر كلــه خدعــة كبــ ة
ي رســها نظــام فاشــى يرحــم موار ًيــا حقيقتــه بــك م فــارغ مــن عينــة
ضمــ عاملــى ،ســام اجت عــى ،منظــات جمتمــع مدنــى ،حضــارة،
هنضــة ،إنســانية ،كلهــا كلــات تــ دد عــى األلســنة ويتــم تداوهلــا ىف
ا جت عــات واملؤمتــرات ،لكــن شــىء حقيقــى عــى أرض الواقــع،
الوحشــية متــارس ــاه العديــد مــن البــر و يســعهم ســوى أن يقفــوا
مكتــوىف األيــدى مكتفيــن با ســتنكار والتنديــد ،هــذا هــو مــا اتفقــوا
عليــه كــرد فعــل ــاه املجــازر وا نتهــاكات التــى ترتكــب أينــا حــل
الذئــاب.
ال

ال

ال

ر

ر

ام

ال

ال

ر

ام

ر

ال

ام

ال

جت

ال

ال

جت

ال

ام

مشــدوها أمــام كل تــه ،مل تفكــر أبــدً ا أن هنــاك يشء كهــذا،
تبــدو
ً
أيضــا شــعارات
تؤمــن كث ـ ً ا بالعــامل املثــاىل أو املدينــة الفاضلــة ،إهنــا ً
يســتحيل حتقيقهــا عــى هــذه األرض ويتعــذر حتــى جمــرد التفكــ ىف
ذلــك.
ال

ر

ر

 هذه منظمة تبحث عن املدينة الفاضلة؟ال

 ك بالطبــع لســنا ُســذج هكــذا ،ولكننــا فقــط نبحــث عــن عدالــةمفقــودة ،جمــرد حماولــة لتخفيــف اآل م التــى يعــج هبــا هــذا الكوكــب
البائــس ،حماولــة جلعــل العــامل مكا ًنــا أفضــل لعــدد غـ قليــل مــن البــر
صــارت احليــاة أســوأ مــن أســوأ كابــوس رأيتــه ىف حياتــك ،فقــط نريــد
هلــم حيــاة آمنــة ،أظــن ذلــك ليــس بالــيء الكث ـ .
ال

ر

ر
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 وما اآلليات والوسائل لتحقيق ذلك؟ر

 كل مــا خيطــر عــى بالــك أو يـ اءى لنــا ومــن شــانه أن حيقــق لنــاأهدافنــا ،لــذا نحتــاج عــد ًدا مــن املقاتلــن األكفــاء الشــجعان ،لدينــا
رجــال مــن شــتى البقــاع وخمتلــف اجلنســيات ،قبلــوا العمــل معنــا
بالــروط التــى اتفقنــا عليهــا ،نســمح بــأى خطــأ لــذا فنســبة اخلطــأ
تــكاد تذكــر ،حفا ًظــا عــى رجالنــا وحتقي ًقــا ألهدافنــا فقــط نرصــد
هدفنــا ونحــدد صيدنــا ونخطــط لذلــك جيــدً ا ،ورجالنــا أمثالــك هــم
أدواتنــا ىف التنفيــذ
ال

ال

 -إذن هناك قتل؟

ال

 وخطــف وإنقــاذ ودعــم ومســاعدات وكل مــا خيطــر ببالــك..أمل تقتــل مــن قبــل؟ تنكــر أن هنــاك مــن البــر قتلهــم أفضــل هديــة
يمكــن تقديمهــا هلــذا العــامل ،التخلــص منهــم يعنــى حيــاة لعــرات
ومئــات آخريــن.
 وكيــف يتــم اختيــار أهدافكــم ومــا الــذى يضمــن ىل بأهنا تســتحقا لقتل ؟

 أضمــن لــك ذلــك ،وســتتحقق منــه بنفســك ،لســنا مؤسســةربحيــة لنرتبــح مــن عملياتنــا ،متويلنــا يعتمــد عــى أنــاس اهتــدوا بــأن
وجــود املنظمــة أمــر حتمــى وســيعود بالنفــع عــى الكثرييــن ومقابــل
ذلــك يتحملــون متويــل كافــة األمــور.
 بالطبع غري مسموح ىل معرفة من هم؟ال

 جهلك هبم أضمن لس متك.ر

ال

يعقــب حديثكــا ف ـ ة مــن الصمــت وكأنــك تــزن األمــر ،يــزال
لديــك العديــد مــن التســاؤ ت.
ال
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ال

ال

 -وملاذا تسلك املنظمة السبل القانونية للتخلص من هؤ ء؟

لقــد آثــرت بســؤالك عاصفــة مــن الضحــك لــدى الرجــل يــا حييــى،
هــذه املــرة األوىل والوحيــدة التــى تــراه يقهقــه مــن القلــب هبــذا الشــكل،
أغمــض عينيــه وعــاد برأســه للــوراء وارتفعــت إحــدى قدميــه عــن
األرض وهــو مســتغرق ىف نوبــة مــن الضحــك اهلســتريى «هــل ســؤالك
ســاذج إىل هــذه الدرجــة؟» تتســاءل بداخلــك وأنــت نــادم عــى طــرح
هــذا الســؤال وتنتظــر بشــغف انتهــاء نوبتــه مــن الضحــك ،ت ًبــا يــا حييــى
لقــد دمعــت عينــاه مــن كثــرة الضحــك .وحــن انتهــى ومللــم شــتات
نفســه عــاد لطبيعتــه
جت

 قــل ىل بربــك متــى ارتــدع املجرمــون الوحشــيون بتطبيــقالقانــون؟ بــل قــل ىل كيــف ــر املجرمــون ىف ظــل وجــود القانــون؟
بعــض اجلرائــم اخلفيفــة يتــوب بعــض مرتكبيهــا عقــب اإليقــاع هبــم
مثــل اللصــوص ،النصابــن ،القتلــة أصحــاب الدوافــع املنطقيــة وهــؤ ء
يدخلــون دائــرة اهت منــا و حتــى يشــغلون حيـ ًـزا مــن تفكرينــا ،نحــن
ـرا
نطالــب البــر بــأن يكونــوا م ئكــة ،فقــط نريدهــم أن يكونــوا بـ ً
و يتدنــون ملــا دون احليوانيــة ،ــار املــوت حــن يوقــع هبــم القانــون
فهــو يمنــع رشهــم لبعــض الوقــت وحــن تعــود هلــم الفرصــة يعــودون
مــن جديــد لتســلطهم وج وهتــم
ال

ال

ام

ال

ال

ال

ال

جت

رب

 هل ىل أن أعرف كيف وصلتم إ ّيل ملاذا اخرتمتونى أنا حتديدً ا؟ال

 -سامل امل ح.

 -كيف؟ ونظرات عدم الفهم تقفز من عينيك
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رش

 ســامل املــاح كان واحــدً ا مــن أهدافنــا ،ذاع صيته ىف أفريقيــا ىف جمالــارة األعضــاء الب يــة عــن طريــق خطــف األطفــال ،عقــب جريمــة

أل

اختطافــه ل طفــال ىف وطنكــم ومتكنــه مــن التخفــى واهلــروب ،أثــار
إعجــاب ــار األعضــاء الب يــة بجرأتــه وختطيطــه املفاجــىء املحكــم،
كان رجالكــم يبحثــون عنــه ىف كل شــر ىف كل خنــدق ،ضيقــوا اخلنــاق
عليــه وكادوا يصلــون إليــه ،ولكــن توصــل إليــه قبلهــم كبــار عصابــات
ــارة األعضــاء ،آووه لدهيــم ومتكنــوا مــن هتريبــه عــر احلــدود إىل ليبيــا
ومنهــا إىل افريقيــا ،كان ا تفــاق بينــه وبينهــم أن حيمــوه منكــم مقابــل
انض مــه للعمــل معهــم والقيــام بعمليــات مماثلــة تســتهدف خطــف
األطفــال للتجــارة ىف أعضائهــم ،قبــل العمــل معهــم وطــوال الســنوات
أيضــا ،خــاض
املاضيــة انتقــل مــن بلــد أفريقــى لبلــد أخــر وعــاد لبلدكــم ً
جولــة حمرتمــة ىف عــامل ــارة األعضاء أهلتــه أن يقــع حتت ميكروســكوبنا
حتــى متكنــا مــن اإليقــاع بــه هــو وبعــض رشكائــه ،واحــدة مــن عملياتنــا
املميــزة ،رضبــة قاصمــة لواحــدة مــن أهــم شــبكات ــارة األعضــاء ىف
قارتكــم البائســة ،كــم طفـ ً
ـا خطفــوه؟ كــم أ ًبــا أدمعــوا عينــه؟ كــم أ ًمــا
مزقــوا قلبهــا؟ كثرييــن ..أنــت نفســك أحدهــم ..وكانــت تلــك........
جت

رش

جت

ال

ام

جت

جت

رش

وبينــا هــو يواصــل حديثــه تتشــكل دمعــة عــى ســطح عينــك وأنــت
تتذكــر آرس ،كــم كانــت حياتــك ســتختلف ،لــو مل يقــدم ســامل عــى فعلته،
لــو مل يقــدم املريغنــى عــى جريمتــه ،لــو كانــت ال طــة متكنــت مــن
العثــور عــى آرس ح ًيــا ،لــو أن خطــأ واحــدً ا بســي ًطا ىف تسلســل جمريــات
األحــداث لعــب لصاحلــك لعشــت حيــاة ســعيدة حتســد نفســك عليهــا،
لبقيــت مــع ولــدك وىف أحضــان زوجتــك ولعــدت إىل بيتــك تنعــم بنــوم
هــادئ تقطعــه كوابيــس ،ومــا كنــت لتـ ك عملــك ســع ًيا وراء انتقــام
عــادل ،ومــا كنــت لتجلــس هنــا ىف أرض غريبــة مــع رجــل عجيــب
حيدثــك عــن منظمــة مل يســمع هبــا أحــد مــن قبــل ،فقــط خطــأ واحــد
كان ســيجنبك أ ًملــا ســيظل مصاح ًبــا لــك حتــى قــرك.
ال

ر
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رص

«لــذا فــإن أول مهامــك معنــا ســتكون ضــد واحــدة مــن اجلرائــم
العن يــة»
ام

تلتقــط أذنــك كل تــه عقــب رشودك ،لقــد مللــت مــن حديثــه ،أيــن
ســامل املــاح لتنفــث فيــه غضبــك؟ هــذا مــا تركــت بلــدك وعملــك
ألجلــه ،فلتنالــه وبعدهــا تنظــر مــاذا يريــدون ،تطــرح عليــه ســؤالك
فيبــادر بفتــح حقيبــة جــواره خيــرج منهــا أســطوانة مدجمــة ويمــد يــده
لــك هبــا ،ترمقــه متســائ ً :
ل

 هذه جمموعة من اللقطات والصور لسامل؟ال

ام

 أريد صوره ،أريده هو ك اتفقناال

ـورا ،ولكــن يكفــى اآلن املصيبــة
 ليــس اآلن ،أعلــم أنــك تريــده فـ ًالتــى لديــك والتــى جلبتهــا معــك ،أفهــم مــن هــو وملــاذا أرصيــت
عــى اصطحابــه معــك ولكــن قــد يســبب لنــا مشــاكل داعــى هلــا ،كــا
أنــك أمامــك الكث ـ مــن التدريــب والتعليــم لتعــرف كيــف نتواصــل
وكيــف ســيتم العمــل ،كذلــك أنــت بحاجــة لتعلــم اللغــة الفرنســية،
هــذا سيســهل عليــك الكثــ مــن العيــش هنــا وســيعينك كثــ ً ا ىف
مهامنــا هنــا وباخلــارج.
ال

ر

ر

ر

 مل يكن هذا اتفاقناال

ال

 نحــن مل نخــل باتفاقنــا ،فقــط نريــد أن تكــون عــى أتــم اســتعدادوقــت اســت مه .تتوقــع منــى أن أســلمه لــك وتنتهــى منــه هنــا
كــا فعلنــا مــع ضيفــك اآلخــر ،نحــن مل نــأت بــك إىل هنــا لتحصــل
حــذرا ،عليــك
عليــك ال طــة الفرنســية ،علينــا أن نكــون أكثــر
ً
التعلــم وا ســتجابة ملــا يطلــب منــك التــدرب عليــه ،نحــن نقلــل
مــن كفاءتــك ولكنــك رجلنــا اآلن ،عليــك أن تكــون مســتعدً ا لشــتى
رش

ال

ال
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ر

املواقــف ،ســامل لدينــا وســتحصل عليــه وســنرتك مص ـ ه لــك ولكــن
بعــد أن تتدبــر أمــورك هنــا ،فقــط تتعجــل.
ال

 وما املطلوب منى اآلن؟ال

ر

ال

ا ســ خاء والتأقلــم وا ســتعداد ألوىل عملياتــك معنــا ،بعدهــا
ســتحصل عــى ســامل بعــد أن تنتهــى فــ ة تدريبــك ..ســنجتمع ثانيــة
للحديــث بشــأن أوىل عملياتــك ،بعدهــا ســنقدم لــك ســامل وســنقدم
لــك أى دعــم تريــده.
ر

جت

حــن تعــى الســبب احلقيقــى لعــدم تســليمك ســامل ،تثــور بحــدة
وتنفجــر فيــه:
 وملــاذا كل ذلــك؟ بعــد مــا قدمتــه لكــم وتركــت بلــدى وعمــىهــل لديكــم شــك اهــى؟ حتــى اآلن أنــا ملتــزم بــكل مــا طلبتمــوه ،ومل
أناقــش حتــى اآلن تفاصيــل حتتمــل التأخـ  ،وثقــت فيكــم ،مــاذا لــو
كنتــم أنتــم مــن خيدعنــى؟
 بالطبــع ليــس لدينــا شــك و رغبــة لنــا ىف خداعــك ،مــاذاســنجنى وراء ذلــك؟ لكننــا فقــط نريــد التأكــد مــن انض مــك لنــا عــن
عرضــا غري ًبــا ،مري ًبــا ومل نخــرك حتــى بــا
اقتنــاع ،لقــد قدمنــا لــك ً
هــو مطلــوب منــك ىف املقابــل ووافقــت عــى الفــور حتــى دون فرصــة
للتفكــ  ،نعلــم رغبتــك ىف احلصــول عــى ســامل واســتعدادك لتقديــم
أى شــىء مقابــل رأســه ،ولكــن مــاذا بعــد أن تشــفى غليلــك؟ عودتــك
لبلــدك وعملــك ليســت مســتحيلة ،ونحــن لــن نســمح بــأن ننخــدع،
هــذه قواعدنــا ،وهكــذا اســتمر وتطــور العمــل لدينــا ،جمــال للخطــأ
مهــا كان حجــم الثقــة  ،نحــن نديــر مؤسســة ليســت للهــو و حتــى
الربــح ،وأظــن أن أمـ ًـرا كهــذا ستنســاه بمجــرد حصولنــا عــى ض نــات
وحصولــك عــى رأس ســامل
ال

ر

ال

ام

ر

ال

ال

ام
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 انتهــى لقاؤكــا دون أن حتصــل عــى مــا تريــد ،فقــط ســتصومتتثــل وقــد رأيــت أهنــم لــن يعملــوا إ وف ًقــا لقناعاهتــم ،أنــت اآلن
ســت ع ىف بــدء حيــاة جديــدة يربطهــا بعاملــك القديــم ســوى ســامل
وحســام وألشــد مــا تكــره ك مهــا ،وك مهــا ســيح دوره ،مــا حــل هب
يقــارن بــا تنتويــه هلــا ،ولكــن مــا قيمــة حيــاة ليــس فيهــا آرس وداليــا،
وك مهــا ضاعــا مــن يديــك ،كــم أنــت فاشــل! هكــذا تقــول لنفســك،
كل مــا تفعلــه ورغبتــك ىف ا نتقــام جمــرد حماولــة جلعــل احليــاة ممكنــة
وجلعــل األرض قــادرة عــى اســتيعاب روحــك التــى مــا عــادت تطيــق
حيــاة ،وباتــت تشــتاق ليــوم تلحــق فيــه بقطعــة منهــا ســبقتها إىل العــامل
اآلخــر ،وحتــى حتــن تلــك اللحظــة عليــك ترويــض نفســك للقيــام بــا
يطلــب منهــا.
ال

رش

ال

ال

ال

ني

ام

ال

ال

ال

ال

 تتلقــى دروس تعليــم اللغــة الفرنســية عــى يــد فتــاة مل تتجــاوزالث ثــن مــن العمــر ،وتعقــد جلســات لتدريبــك عــى طريقــة التواصــل
مــع أفــراد املنظمــة وكيفيــة تفس ـ التعليــات وأســباب عقــد اللقــاءات
واســا جديــدً ا ،فهويتــك األوىل
وأماكنهــا ،تكتســب هويــة جديــدة
ً
تركتهــا هنــاك حيــث كنــت تعيــش ،ومــا بقــى منهــا سيســتقر ىف صــدرك
ل بــد ولكــن هــل يتســع لــه؟!
ر

أل

ال

ىف كل يــوم حتــرز تقد ًمــا بــأس بــه ،حتصــل عــى معلومــة مل
تكــن تعرفهــا مــن قبــل حتــى يــروا أنــك رصت مســتعدً ا للقيــام بــأوىل
عملياتــك ،علمــت منهــم أن مــن ضمــن أهدافهــم أن ينــال البــر عقاهبم
ليدركــوا فداحــة مــا اقرتفــوه مــن خطــأ وليذوقــوا وبــال أمرهــم الــذى
أذاقــوه للنــاس ،عليهــم أن يتلقــوا جــزاء مــن جنــس عملهــم ،وأنــه ليــس
هنــاك أمجــل مــن أن يكــون ا نتقــام وحتقيــق العدالــة بيــد ضحاياهــم أو
عــى األقــل يشــهدوا عقاهبــم ،ففــى ذلــك شــعور يقــاوم بالراحــة ،إنــه
ال

ال
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ر

يعيــد للحيــاة معنــى مجيـ ً
ـا بــأن البســمة األخ ـ ة لــن تكــون ملجــرم أو
لظــامل.
ر

قــادرا
مــر أكــ مــن شــهرين عــى وجــودك بفرنســا ،اآلن بــت
ً
عــى تبــادل أحاديــث قصــ ة مــع أصحــاب املحــات ،ىف املطاعــم ،
مــع ســائقى ســيارات األجــرة ،يــزال أمامــك املزيــد مــن الوقــت
كــا أخــروك ،حس ـنًا تقــى وقتــك ىف شــوارع فرنســا وعــى شــواطىء
مارســيليا باألخــص ،هــواء ســبتم املنعــش خيــ ق مســامك ،يلفــح
وجهــك ،يغســلك مــن الداخــل ،لكنــه أبــدً ا مل يزحــزح أو ينســيك ذكــرى
واحــدة مجعتــك بــآرس  ،ومــع اقـ اب الشــهر الرابع مــن ا نتهــاء جيمعك
لقــاء جديــد بك وديــو ،يقابلــك بابتســامة عريضــة حتتــل وجهــه:
ر

ال

رب

ر

ر

ال

ال

ر

 هتانينــا يــا رفيــق ،لقــد اجتــزت فـ ة تدريبــك بنجــاح ،اآلن أنــتمســتعد للقيــام بــأوىل عملياتنــا م ًعــا ،هــل أنــت جاهــز؟
ىل

 -لقد أجبت بنفسك منذ ثوان ع هذا السؤال

يدخل ىف املوضوع دون مقدمات:

 مهمتــك األوىل هنــا ىف فرنســا ىف قلــب العاصمــة باريــس خاصــةبجــورج أيــو هــل ســمعت عــن جريمــة قتــل الشــاب الزنجــى جــورج
أيــو؟
رس

جــاءت إجابتــك بالنفــى وهــو مــا يتوافــق مــع توقعــه بحســب هــزة
رأســه ال يعــة ليواصــل:

 أيــو يعمــل ىف أحــد املطاعــم بشــارع رئيــس بالعاصمــة باريسىف يوليــو املــاىض تــم طعنــه عــدة طعنــات بلغــت  20طعنــة ىف شــتى
أنحــاء جســده إحداهــا اخرتقــت القلــب لرتديــه قتيـ ً
ـا وســط بركــة
مــن الدمــاء ،جريمــة هــزت الشــارع الفرنســى لفــرط قســاوهتا،
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ر

وألن أيــو اشــتهر بطيبــة القلــب ولطــف املعــر ،ليــس لديــه أعــداء
وكان ذا شــخصية مرحــة بحســب أقــوال مجيــع معارفــه بمــن فيهــم
رواد املطعــم ،اجلميــع أصابتهــم صدمــة شــديدة جــراء احلــادث ،وقعــت
اجلريمــة أمــام إحــدى البنايــات ىف شــارع هــادئ جــدً ا عقــب انتهــاء أيــو
مــن زيــارة صديــق لــه يســكن ىف هــذه البنايــة ،حلســن احلــظ وســوءه ىف
نفــس الوقــت كانــت هنــاك كام ـ ا مراقبــة ترصــد التحــركات ىف مبنــى
مواجــه هلــذه البنايــة ،ىف البدايــة مل ينتبــه أحــد هلــذه الكام ـ ا ،بعــد 24
ســاعة مــن احلــادث تذكــروا هــذه الكامـ ا هرعــوا إليهــا وأعلنــوا أهنــم
بصــدد تفريغهــا ،بعــد يومــن أعلنــوا بأهنــا مل تقودهــم لشــىء ،يليهــا
بعــدة أيــام ظهــور فيديــو عــى ا نرتنــت بعنــوان (مقتــل جــورج أيــو)
هــذا الفيديــو تــم حذفــه بعدهــا بعــدة ســاعات ،كل مــن شــاهدوه قبــل
احلــذف أكــدوا أنــه خيــص اجلريمــة ولكــن يصعــب حتديــد املجــرم لبعــد
املســافة بــن الكام ـ ا واحلــادث وكذلــك لقلــة الضــوء أثنــاء ارتــكاب
اجلريمــة وإىل اآلن مل تعثــر ال طــة الفرنســية عــى الفاعــل ولــن تعثــر
عليــه.
ر

ر

ال

ر

رش

 هم متورطون إذن؟ تقوهلا بثقة ليجيبك وسط تركيزكال

 الفيديــو الــذى تــم حذفــه مــن ا نرتنــت متكنــا مــن تســجيله قبــلاحلــذف وبواســطة برامــج شــديدة الفاعليــة ورجــال ذوى كفــاءة تــم
توضيــح الصــورة.
ال

168

ىص

ثــم قــام ك وديــو بفتــح حاســوبه الشــخ ليعــرض عليــك الفيديو
بعــد تنقيحــه ،بعــد املشــاهدة تتبــن وجــه اجلانــى شــاب أشــقر متوســط
الطــول نحيــف البــدن يقابــل جــورج عقــب خروجــه مــن البنايــة
عابــرا وبمجــرد انــراف جــورج ،ينقــض
يســتوقفه ،ويبادلــه حدي ًثــا
ً

ال

عليــه الفتــى مــن اخللــف ويبعثــر الطعنــات عــى جســده ىف غــل واضــح
و يبارحــه حتــى يتأكــد مــن انقطــاع أنفاســه.
يعقــب حديثــه نظــرات متبادلــة معــك يــا حييــى ممــا أكــد صحــة
اســتنتاجك الــذى طرحتــه عليــه:
 وهذا الفتى هو هدفنا؟ يومىء برأسه مواف ًقاام

 -رب لديه دافع

رش

 دافعــه عنــرى بحــت ،هــذا الفتــى والــده أحــد كبــار رجــالال طــة ،مســاعد وزيــر الداخليــة ،الفتــى يكــره الزنــوج بعنــف ،يمقتهم
كــا متقــت النســاء ال اص ـ وحيتقرهــم كذلــك بــا ســبب واضــح،
للعلــم هــذه ليســت أوىل جرائمــه ،ىف اجلامعــة اختفــى زميــل لــه أســود
ومل يتــم العثــور عــى جثتــه إ بعــد فــ ة كبــ ة .كل الشــهود أمجعــوا
عــى وجــود خ فــات بــن الضحيــة والفتــى ســببها األول كــره الشــاب
للزنــوج بــا مــرر مفهــوم ،ولكنــه أثنــاء التحقيقــات قــدم دليــل براءتــه
بشــهادة أصدقائــه بتواجــده معــه ىف نفــس توقيــت احلــادث .
رص

ر

ال

ر

ر

ال

ام

 -رب كانت هى احلقيقة؟

ال

ال

 ليســت هــى ..وصلنــا إىل أحدهــم وانتزعنــا منــه اعرتا ًفــا بــأنشــهادهتم كانــت مقابــل املــال ،لقــد تأكدنــا دون شــك بأنــه مرتكــب
اجلريمتــن ،وهنــاك جريمــة أخــرى لطفــل أســود اختفــى ىف نفــس
مدرســة فتانــا ومل يتــم العثــور عــى جثتــه أبــدً ا ،هــذا الفتــى يمثــل خطـ ًـرا
عــى آ ف الزنــوج هنــا ىف فرنســا ،أحــد يعلــم مــن ضحيتــه القادمــة،
والــده يعطيــه غطــاء بــكل مــا أوتــى مــن قــوة ،هــذا الفتــى هدفنــا.
 مطلوب قتله؟ال
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رص

مل تفهــم ســبب الرغبــة ىف احضــاره وليــس قتلــه ،ناقشــته قبــل
ان افــه بوجــود أكثــر مــن جمــرم ىف هــذه احلادثــة ،والــد الفتــى
والشــهود الــزور وغريهــم ،كل أولئــك مدانــون ،فكانــت إجابتــه التــى
بــدت مقنعــة «لــو اســتهدفنا كل خمطــىء ،ســيتوجب علينــا التخلــص مــن
ـرا ســيظل هنــاك
مجيــع أهــل األرض بــا فيهــم نحــن ،مــادام هنــاك بـ ً
خطايــا وخطــاة ،فقــط نســتهدف اخلطرييــن منهــم ،الذيــن يقيمــون
وز ًنــا حليــاة أو روح يزهقوهنــا و يتوقفــون عــن إزهــاق املزيــد ،اخلطيئــة
والدنــاءة ســمة يمكــن حموهــا مــن عــى وجــه األرض إ بمحــو كل
أثــر إلنســان»
ال

ال

ال

ال

ال

كان ك مــه مقن ًعــا ،لــن يتوقــف بــرى عــن اخلطــأ ،ولكــن املهــم
حجــم اخلطــأ ومــدى خطورتــه وقابليتــه للتكــرار.
رص

ال

بعــد ان افــه تتبــن مــن ك مــه بالبحــث عــر الشــبكة العنكبوتيــة،
وحتصــل عــى نفــس النتائــج التــى تطابــق أغلــب حديثــه ،أمــدك ك وديو
بعنــوان الفتــى ،بــات عليــك مراقبتــه والتخطيــط للمهمــة ،أمامــك شــهر
للتنفيــذ ،ومــع قــرب احلصــول عــى هدفــك ختــر املنظمــة لتحديــد كافــة
الرتتيبــات ال زمــة لتســليم الفتــى ،لقــد رصت صيــا ًدا وحــان وقتــك
لتثبــت براعــة ،تراقــب الفتــى ملــدة أســبوع كامــل ،مــن بعيــد يبدو إنســانًا
متجــرا للم بــس،
مســا ًملا ،حييــا حيــاة طبيعيــة ،غــ متــزوج ،يملــك
ً
يتنــزه مــع أصدقائــه ،يغــادر ويعــود للمنــزل ىف أوقــات منتظمــة ،ويعربــد
ليلــة األحــد ىف ملهــى ليــى ،تبــدو هــذه هــى نقطــة انط قــك؟ هــل يزور
مكا ًنــا واحــدً ا؟ ســتعرف وعندهــا ســتضع خطتــك ،بالفعــل الفتــى دائــم
ال ـ دد عــى نفــس امللهــى ىف كل عطلــة ،تتفحــص املــكان مــن الداخــل
واخلــارج هنــاك مســافة جيــدة بــن امللهــى وجــراج الســيارات حيتــاج
الزائــر فيهــا للمشــى مســافة  50مــ ً ا قبــل الظهــور حتــت األضــواء
ال

ال

ر

ال

ال

ر

ر
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اخلارجيــة للملهــى .جيــب التنفيــذ ىف ليلــة األحــد ،أى يــوم أحــد ،ألن
الفتــى دائـ ًـا مــا يقــى هنايــة األســبوع ىف نفــس امللهــى.

ال

ال

ملــاذا تشــعر اآلن هبــذه اإلثــارة؟ ملــاذا كل هــذا احلــاس؟ كيــف دبــت
فيــك احليــاة هكــذا .هــل هــى روح املغامــرة تعــود مــن جديــد؟ اإلجابــة
هــذه املهمــة وهــذا الفتــى فقــط يفص نــك عــن رأس ســامل ولــن
تســمح بــأى تأخ ـ جديــد.
ر

مــر األســبوع الثانــى ،تــدرس كافــة التفاصيــل ،تضــع خطتــك
وخطــة بديلــة ،تســد الثغــرات وتقلــل نســبة اخلطــأ إىل أقــل نســبة ممكنــة.
ر

ىف الليلــة املوعــودة سـ كن ســيارة مســتأجرة ىف نفــس اجلــراج قبــل
وصولــه بســاعت  ،ســتجرى بعــض التغيــ ات عــى هيئتــك باروكــة
صفــراء ،ذقــن مشــعثة ،عوينــات زجاجيــة ،وبمجــرد نزولــه مــن ســيارته
ســتباغته وتســتوقفه ،اســراى خمــدر رسيــع املفعــول سيســهل الكث ـ ،
ً
قليــا ىف الســيارة
تســحبه حتــى ســيارتك بعــد فقدانــه لوعيــه ،تنتظــر
اآلن يمكنــك ا نطــاق إىل حيــث اتفقــت معهــم ،لتســليم اهلــدف.
ني

ر

ر

ال

رش

لقــد أديــت مهمتــك بنجــاح بعيــدً ا عــن أعــن ال طــة وعدســات
كامــ ات املراقبــة ،التــاىل بعــد ذلــك يعنيــك ..جريمــة اختفــاء
شــاب تــرك ســيارته ىف اجلــراج القريــب مــن امللهــى ،هنــاك عــرات
ا حتــا ت ،اخلطــف واحــدً ا منهــا ولكــن وجــود ألى رابــط بينــك
وبــن الفتــى.
ر

ال

ال

ال

ال

ال

ر

بعــد تســليمه تعــود ملارســيليا مــن جديــد ،تتلقــى مكاملــة مــن
ك وديــو يطلــب فيهــا لقــاءك ،يمنحــك مبل ًغــا كبــ ً ا مــن املــال،
ويعــرض عليــك تســليمك ســامل ،ليأتــى ردك املفاجــىء « هــل مــن
املمكــن أن يبقــى معكــم مهلــة أخــرى؟»
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يندهــش مــن هــذا الــرد ،حــاول ختمــن مــا جيــول بذهنــك ولكنــه مل
يفلــح ،وىف النهايــة امتثــل لرغبتــك.

رب

كانــت هــذه هــى املهمــة األوىل ،توالــت بعــد ذلــك مهــات تاليــة،
عمليــات مشــاهبة وأخــرى مــا بــن التخلــص مــن جمرمــن ونقــل
مســاعدات ،دفــع ت عــات وحســابات مستشــفيات ،بــدا كل مــا قالــه
ك وديــو حقيق ًّيــا ،املنظمــة هلــا بــاع كبـ ىف األعــال اخلرييــة .وهلــا جهود
رصحيــة ىف مطــاردة اآلثمــن .ربــا لو هــم مــا عثــرت عــى ســامل أبــدً ا،
وعــا قليــل ســتعت ه بــن أناملــك.
ال

ر

ال

رص
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«وكما نخلو عن الرحمة فى الأفعال فسنفقد اللطف فى ردود
الأفعال».
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()21

روبيرتو روس ّي
()2000 - 1995
جت

ني

أنــا اآلن ــاوزت الســت عا ًمــا ،شــعرى مســتمر ىف الســقوط ،مل
يتبــق منــه إ القليــل مكتمــل البيــاض عــى جانبــى رأســى ،التجاعيــد
متــأ وجهــى أكثــر ،والوهــن يزحــف ببــطء عــى جســدى حتــى يســتوىل
ـا ،تباطــأت خطوتــى وضعــف بــرى قليـ ً
عليــه كامـ ً
ـا ،لكنــى زلــت
أميــز األشــياء بشــكل جيــد بمســاعدة عوينــات طبيــة لــن تتضــح الرؤيــة
بدوهنــا ،اعتــدت احليــاة وحيــدً ا دون رفيقــة أو زوجــة ومل أطمــح يو ًمــا
ىف احلصــول عــى أبنــاء ســأندم ح ًقــا عــى إحضارهــم هلــذا العــامل
ـي تقديــم اعتــذار عــى هــذا اخلطــأ الشــنيع ،صحيــح
وربــا توجــب عـ ّ
أنــى ســأترك هلــم ثــروة عظيمــة ،ولكــن مــن قــال إن املــال جيلــب
الســعادة ،لــو كان كذلــك لكنــت أســعد النــاس ،كل األغنيــاء ليســوا
بالســعادة التــى يتصورهــا الفقــراء ،فقــط يعيشــون ىف ظــروف أفضــل
حتيطهــم اهلواجــس والشــكوك مــن فقــدان مــا امتلكــوه ربــا ألن طــرق
مجعــه مل تكــن م وعــة ،بــا شــك اجلميــع بــا اســتثناء يطمــع ىف املزيــد
غن ًيــا كان أو فق ـ ً ا ،أمــا أنــا فــكان أكثــر مــا هيمنــى أن تظــل مؤسســتى
ال

ال

ال

رش

ر
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آ

تعمــل وتعمــل بــا توقــف ،لــو رحلــت غــدً ا فســأعهد إىل أخــى بتكملــة
املشــوار مــن بعــدى واإلبقــاء عــى كافــة األنشــطة التجاريــة والســياحية
واخلرييــة التــى كنــت أمارســها ،ولكــن إىل متــى ســيبقى أخــى ىف قائمــة
احليــاء ،مــاذا لــو انتقــل قبــى أو بعــدى للجهــة األخــرى ،ليــس لــدى
وريــث ولكنــه لديــه اثنــان ،تونــى وماركــو ،شــابان يافعــان ممتــ ن
مرحــا
بالنشــاط مفعــان باحليويــة ك عبــى الكــرة ،تونــى األكــر شــا ًبا ً
واث ًقــا طويــل القامــة نحيــف البــدن ،طويــل الشــعر ،لديــه إرصار عــى
النجــاح ،ذكاؤه حــاد ،هيتــم بكافــة التفاصيــل ،أمــا ماركــو فــكان أكثــر
حكمــة واتزا ًنــا ،قامــة أقــر وشــعر أقــر لونــه أســود ،ممتــىء قليـ ً
ـا
أليســاندرو كث ـ ً ا ،بينــا تونــى يشــبه والدتــه
ولكنــه ليــس بدينًــا يشــبه ّ
أكثــر ،ك الشــاب التحقــا بالعمــل معنــا ،ىف البدايــة تعلــا التجــارة
رويــدً ا رويــدً ا ،صعــدا الســلم مــن أولــه ،ثــم انتقــا للعمــل بالســياحة،
راق هــذا أكثــر ملاركــو ،كان حم ًبــا للســفر والرتحــال ،كثـ ً ا مــا اصطحبتــه
معــى ىف جو تــى للخــارج ،والتــى مل تكــن للعمــل فقــط إنــا للرتفيــه
أيضــا ،مول ًعــا ماركــو بالفتيــات كذلــك ،جييــد اصطيادهــن والتعامــل
ً
معهــن ،عــى عكــس تونــى الــذى يبــدو أكثــر هــدو ًء واتزانًــا ىف هــذا
األمــر ،جــا ًدا أكثــر ىف التعامــل ،يبحــث عــن النجــاح بشــتى الطــرق
ويضــع دائـ ًـا ملســة خاصــة بــه ،شــخصية مســتقلة متا ًمــا تونــى ،أحببــت
الولديــن وعلمــت أهنــم يو ًمــا مــا بعــد رحيــى أنــا وأخــى ســيحملون
عــبء م وعاتــى ومؤسســتى.
ال

ر

ال

ني

ر

ال

رش

ال

ومــع تشــعب أنشــطتى مل تعــد إيطاليــا وحدهــا مســتقرى ومقامــى،
وقــرا ىف تاي نــد،
وآخــرا ىف أملانيــا وفيــا بأمريــكا
بيتًــا ىف فرنســا
ً
ً
أســطول مــن الســيارات الفارهــة بانتظــارى ىف كل مــكان وأســطول مــن
الســفن يبحــر رش ًقــا وغر ًبــا شـ ً
ـال وجنو ًبــا كنــت دائــم التنقــل والرتحال،
175

ر

ينتابنــى الســأم إذا بقيــت ىف مــكان واحــد أكثــر مــن أســبوع ،ولكــن
وجهــا آخــر
حــن دعــت أعــاىل لزيــارة نيوزيلنــدا وأس ـ اليا وجــدت ً
أرضــا منســية وعا ًملــا خــاص ىف هــذه األرض
للعــامل مل أره مــن قبــلً ،
البعيــدة وقوانــن صارمــة تفــرق بــن جنــس وشــكل ولــون،
رصاعــات دينيــة أو قبليــة أو سياســية ،اجلميــع هنــا متسـ ٍ
ـاو ىف احلقــوق
والواجبــات ،ســام نفســى حييــاه اجلميــع ويفــر الكث ـ ون إليــه ،العــامل
يؤكــد قناعاتــى للمــرة املليــون بــأن اجلنــة كانــت ممكنــة عــى األرض
لــو ترفــع اإلنســان عــن دونيتــه ووحشــيته ،كــم هــى ســاحرة نيوزيلنــدا
تلــك اجلزيــرة اهلادئــة ســاحرة اجلــال املعزولــة عــن ال اعــات ،حبتهــا
الطبيعــة بمناظــر خ بــة ومجــال آرس ،تتكــون مــن جمموعــة مــن اجلــزر
اثنتــن كبريتــن وعــدد مــن اجلــزر األصغــر مســاحة ،تغطــى الغابــات
مســاحات شاســعة منهــا ،وتتميــز بتنــوع زراعــى وحيوانــى فريــد ممــا
فتــح ىل املجــال لوصــول باخراتــى بغــرض التجــارة كــا أننــى أحببــت
البقــاء فيهــا وا ســتمتاع بتلــك الطبيعــة املبهــرة ،وبينــا أنــا ىف رحلــة
بحريــة هنــاك علمــت مــن أحــد املرشــدين الســياحي بوجــود عــدة جزر
ىف جنــوب املحيــط اهلــادىء متفاوتــة املســاحة وأعــداد الســكان وكانــت
املفاجــأة حــن قــال بــأن هنــاك عــدد قليــل مــن اجلــزر يتمتــع باســتق لية
تامــة وخيضــع حلكــم ذاتــى ،ســلطان قانــون عليهــم إ قوانينهــم
اخلاصــة ســألته «كيــف ذلــك؟»
ال

ال

ر

رص

ال

ال

ني

ال

ال

ال

ال

ر

فأجــاب «قــد ختضــع ألســ اليا أو نيوزيلنــدا عــى الــورق فقــط
ولكــن ذلــك يمنــع مــن متتعهــا بحكــم ذاتــى ،وذلــك ألن احليــاة هنــاك
بســيطة جــدًّ ا ،بدائيــة بدرجــة مــا ،يوجــد ســفن عم قــة ترســو هنــاك
أو موانــىء أو خطــوط قطــار أو حتــى مطــار ،إهنــم كذلــك يدفعــون
ال ائــب ،يوجــد حتــى رعايــة صحيــة هنــاك وليســت هلــم مطالــب
ال

ال

ال

ال

رض

ال
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ســوى أن ُيرتكــوا وشــأهنم» ُذهلــت حــن ســمعت هــذا الــك م ،بعــد
ـزرا منعزلــة ختضــع لقوانــن
هــذا العمــر الطويــل اكتشــف أن هنــاك جـ ً
العــامل املنحــرف و تأبــه بــه ،وتنعــزل متا ًمــا عنــه ،أى نعمــة يعيشــون
فيهــا؟ حيــاة بكــر تلــك التــى حييوهنــا.
ال

ال

ر

هنــا فقــدت قدرتــى عــى كبــح دهشــتى وألقيــت عليــه مطلبــى
«أريــد الذهــاب هنــاك لزيــارة واحــدة مــن تلــك اجلــزر ذات احلكــم
الذاتــى» نظــر ىل الرجــل مل ًيــا ،وشــعرته يقــول بداخلــه «أى جمنــون
هــذا؟!» ولكنــه ملــح إرصارى فأوضــح ىل «األمــر ليــس يسـ ً ا كــا تظــن
ليــس هنــاك تذكــرة ســفر تقــودك إىل هنــاك ،كــا أن هــذه اجلــزر بالغــة
الصغــر ،عــدد ســكاهنا قليــل جــدً ا»
«إذن كيف يمكننى الوصول؟»

لقــد عزمــت األمــر ولــن أتراجــع ،إذا مل أســتطع أنــا ىف هــذا الســن
وبــكل مــا أملــك حتقيــق
رغبة ،فمن يمكنه؟
ال

ر

«هنــاك جزيــرة تنقــل إليهــا البضائــع عــر الســفن ،ولكــن هــذه
الســفن تقــ ب مــن اجلزيــرة ،فقــد تنقــل مــا حتمــل مــن بضائــع
إىل قــوارب أصغــر حتمــل طنــن أو ث ثــة ،يمكــن لواحــد مــن تلــك
القــوارب أن حيملــك إليهــا ،إهنــا جزيــرة صغــ ة للغايــة»
ال

ر

«هل يمكنك أن ترافقنى إىل هناك؟»

«أنا مل أذهب هناك من قبل ،لكنى سمعت»
أمورا كثرية»
« ولكن أظن وجودك سيذلل ً

ر

هكــذا انتقلــت إىل هنــاك بصحبــة تومــاس املرشــد الســياحى إىل اجلزيرة،
كانــت تقــع ىف جنــوب املحيــط اهلــادئ شــال نيوزيلنــدا ورشق أس ـ اليا،
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ر

ر

تبعــد عــن كليهــا مئــات الكيلومــ ات ،كانــت الرحلــة إليهــا مثــ ة،
مــن الرائــع أن تكتشــف مكا ًنــا بعــد الســت مل يــزره إ عــدد قليــل مــن
البــر ،وصلنــا إىل هنــاك ىف مايــو ،كان الطقــس معتـ ً
ـدل بدي ًعــا ،درجــة
احلــرارة تتجــاوز الع يــن درجــة ،هــواء نقــى منعــش ،أخذنــا جولــة
رسيعــة عــى اجلزيــرة التــى تتجــاوز مســاحتها ث ثــن كيلــو مـ ً ا ،كــا
علمــت يعــود تاريــخ هــذه اجلزيــرة للقــرن الرابــع عــر حــن هاجــر
إليهــا بعــض البحــارة مــن اجلــزر الشــالية ،عاشــوا عليهــا قبــل أن خيتفــوا
لظــروف غامضــة لتعــود اجلزيــرة مهجــورة مــن جديــد ،ثــم وصــل إليهــا
بعــض البحــارة ىف القــرن الثامــن عــر ،ومــع بدايــات القــرن الع يــن
تــم ضمهــا للجــزر التابعــة ألسـ اليا ،تعتــر اجلزيــرة آمنــة متا ًمــا وأهلهــا
مســامل للغايــة مل يقــع هبــا ســوى جريمــة قتــل واحــدة ىف أواخــر القــرن
التاســع عــر ،وكانــت هــذه أول وآخــر جريمــة عــى ســطح هــذه
اجلزيــرة ،مجيــع أهــل اجلزيــرة يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة وهــى لغــة
املهاجريــن األوائــل كــا أنــه يوجــد لغــة حمليــة يفهمهــا إ ســكان
اجلزيــرة ،العملــة األس ـ الية هــى املتداولــة والتــى يتــم اســتخدامها ىف
التجــارة ،عــدد كبـ مــن الســكان مل يغــادر اجلزيــرة أبــدً ا والعــدد األخــر
مل يغــادر إ لزيــارة أسـ اليا ،أو إحــدى اجلــزر القريبــة ،ومل يذهبــوا أبــدً ا
ألبعــد مــن ذلــك ،تعانــى اجلزيــرة وأهلهــا مــن عــدم وجــود إمكانيــات
طبيــة معقولــة ،لــذا فاحلــا ت احلرجــة مــن املــرىض تواجــه املــوت،
واألمــراض املعتــادة تســبب أ ًملــا حيتمــل إ لــو متكنــت مــن ا نتقــال
أمــرا مكل ًفــا للغايــة مقارنــة بإمكانياهتــم،
إىل أســ اليا ويعتــر ذلــك ً
يعتــر الطقــس هنــا مثــاىل ،فــا تقــل احلــرارة عــن عــر درجــات و
تزيــد عــن ســت وع يــن درجــة ،عــدد الســكان هنــا يتجــاوز ث ثــة
آ ف نســمة ،يعتمــدون عــى الزراعــة والصيــد كمــوردى رزق ،أغلــب
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أرض اجلزيــرة صاحلــة للزراعــة حتــى املرتفــع منهــا ،أمــا ســاحلها فــا
يســتحب الســباحة فيــه إ ىف مناطــق قليلــة نســب ًيا آمنــة بدرجــة كب ـ ة،
يمكــن القــول إنــى فتنــت هبــا ،هــى ليســت أمجــل مــا رأت عينــى ولكــن
اســتق ليتها مدهشــة ،هدوءهــا ونقــاء أهلهــا وحفاظهــم عــى اســتق لية
حكمهــم راق ىل كثــ ً ا ،حظــت وجــود قطــع صغــ ة مــن األراىض
القاحلــة بغـ زراعــة أو مبـ ٍ
ـان ،مهجــورة متا ًمــا ،ربــا أرض غـ صاحلــة،
بعــد انتهــاء جولتــى بمســاعدة تومــاس ،طلبــت لقــاء احلاكــم املســئول
عــن اجلزيــرة ،اندهشــوا مــن طلبــى هــذا ولكنــى أرصيــت بلطــف ،بعــد
تنــاول الغــداء والــذى كان عبــارة عــن وجبــة أســاك فاخــرة لذيــذة
املــذاق ،انتظرتــه ملــدة ســاعت  ،اســمه بيكــوى ،ذهبــت إىل منزلــه وحيدً ا،
كان منـ ً
ـزل واس ـ ًعا بســي ًطا خيلــو مــن أناقــة مكــون مــن طابــق واحــد
حتيــط بــه مــن اخلــارج حديقــة صغـ ة وســور قصـ يتجــاز املرتيــن،
األرضيــة مغطــاة بســجاد يــدوى الصنــع ،واألثاثــات أغلبهــا خشــبية
مطعمــة بالزخــارف يوجــد ىف أحــد األركان انرتيــه يبــدو عليــه القــدم
ولكنــه حيتفــظ برونقــه ،وصــل إىل الرجــل وحيانــى بابتســامة ودودة،
يقاربنــى ىف الســن ،غـ أن شــعره األبيــض الناعــم يغطــى رأســه ويديــه
تبــدو عليهــا اخلشــونة ،هــل مــازال الرجــل يــارس أعــال الزراعــة؟
أدرى ،قامتــه مســتقيمة طويــل بعــض الشــىء ويتمتــع بوافــر مــن الصحــة
كــا يبــدو ،عينــاه ثابتتــان حادتــان تطلقــان نظــرات نافــذة ،املنــزل بــا
حــراس أو خــدم إ مــن رجــل عجــوز قــام بإحضــار كــوب مــن العصري،
حتــى اآلن أعــرف مــن أى فاكهــة ُصنــع ولكنــه ذو طعــم خــاص مل
أتــذوق مثلــه مــن قبــل ،بعــد التحيــة قادنــى الرجــل بنفســه إىل غرفــة مليئة
بالوســائد الوثـ ة موضوعــة عــى األرض لتشــكل مســتطي ً كبـ ً ا ،هــل
تتــم اجت عاهتــم هنــا؟ كــم هــو بســيط احلــال هنــا بــا تكلــف.
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طلــب الرجــل منــى اجللــوس فجلســت ثــم اتــكأ أمامــى هــو اآلخــر،
ونظــرة تســاؤل مســتقرة ىف عينيــه ،أعلــم أمهيــة هــذا اللقــاء الــذى ربــا
ـارشا:
تأتــى الفرصــة لتكــراره ،لــذا حرصــت أن يكــون ك مــى
ً
واضحا مبـ ً
ال

ر

 لقــد شــاهدت اجلزيــرة وراقــت ىل كث ـ ً ا وعلمــت بأمــورة عــدة،جعلــت رأســى تعمــل لتقديــم اق ـ اح أرجــو أن ينــال قبولــك
ر

 -بالتأكيد يسعدنا ذلك

 علمــت أن اخلدمــات الطبيــة هنــا شــبه معدومــة ،عــدد قليــل مــناملنتجــات التــى تصــل إىل هنــا ،والباقــى ربــا مل تســمعون عنــه ،هــذه
اجلزيــرة تســتحق مــا هــو أفضــل مــن ذلــك
ر

 أهــل اجلزيــرة قانعــون ولكــن هــل لديــك مق ـ ح لتحســن هــذااألمــر؟
ال

 نقــل كل املــرىض ألقــرب مستشــفى حديــث لتلقــى العــاج ال زموالعــودة عقــب الشــفاء ،كــا أنــى لــدى أســطول مــن الســفن ،يمكــن
ختصيــص إحداهــا للمعامــات التجاريــة للجزيــرة ،بجانــب عــدد مــن
القــوارب ،ربــا ســيزيد ارتكــم فاعليــة ويعــود بالنفــع عــى الســكان.
كان الرجل ذك ًيا ،فصمت قلي ً ثم سألنى:
جت

ل

ام

 -أنت تريد املساعدة ك هو واضح ولكن ما املقابل لذلك؟

فورا
كان ذك ًيا
مبارشا دون لف أو دوران ،لذا قلت ً
ً
ىل

 -أريد قطعة صغرية من األرض ع سطح اجلزيرة

بدون تردد وباقتضاب :
ال

180

ال

 يوجــد أراىض هنــا قــد تفيــدك ،األراىض الصاحلــة للزراعــةنفــرط فيهــا

ال

ام

ىل

يبدو أنه ظن أنى أريد ا ستث ر ع هذه اجلزيرة
ال

ر

ال

ال

أرضــا بعينهــا ،أى قطعــة أرض يتــم اســتخدامها و
 أشـ ط ًتناســبكم فســتكون مناســبة ىل شــخص ًيا وســأدفع أى مبلــغ تطلبــه.
ال

ال

 أفهــم حاجتــك إليهــا ولكنــى أريــد أن أخدعــك ،هنــاكقطعــة أرض ىف رشق اجلزيــرة ،مســاحتها ليســت كبــ ة ولكنهــا لــن
تفيــدك بشــىء.
ر

ال

ال

 تقلق ،سأحسن استغ هلا دون رضر باجلزيرة وأهلها. -وما وعدت به؟

 -أنا رجل يفى بكلمته ويمكن نقل أى مريض لديكم من الغد.

ال

ني

ام

مادمــت متلــك املــال فــا شــىء قــادر عــى إيقافــك ،فقــط عليــك
اإلرصار وســتحصل عــى مــا تريــد مهــا بــدا عجي ًبــا غري ًبــا ،وهكــذا
حصلــت عــى قطعــة أرض بعيــدة كل البعــد عــن عيــون العــامل ،تعاقــدت
مــع أحــد ا ستشــاري املع ريــن وعــدد قليــل مــن الرجــال نالــوا
أضعــاف مــا يمكــن أن يتقاضــوه ىف أى مــكان آخــر وذلــك ل عــة
بنــاء الكولوســيوم اخلــاص بمدرجــى اجلديــد ،حلــم جديــد ســيتحقق
عــى أرض بِكــر مل يلوثهــا رشور البــر ،ولكنــى ســأجعل ســاحة القتــال
اخلاصــة بــه مقـ ًـرا للنيــل مــن ُفجارهــم ،الويــل الويــل ملــن ينســى نفســه،
ملــن ســيتخ عــن إنســانيته ،ملــن يســتقوى ويظــن أنــه عقــاب ،هنــا
سـ قصون مــن العــذاب ،ســيتلوون مــن الوجــع ،ســيذوقون مــا ســببوه
مــن شــقاء ،ســيظمأون حتــى اهلــاك ولكنهــم لــن ي بــوا إ دماءهــم
وســيندمون حتــى املــوت ،كل منهــم ســلك طري ًقــا يقــود للهــاك ،فــا
خــاص ســوى أن يســد لنفســه معرو ًفــا ويمــوت ب عــة ،ألهنــم كــا
ختلــوا عــن الرمحــة ىف األفعــال فســنفقد اللطــف ىف ردود األفعــال.
رس

ىل

ال

ر

رش

ال

رس
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ر

كانــت األســئلة الفضوليــة كثـ ة وكانــت إجاباتــى واهيــة ،ســأجعل
ً
عمــا درام ًيــا،
مــزارا ســياح ًيا جديــدً ا ،ســيتم تصويــر
مــن املــكان
ً
بالتأكيــد يمكــن تصديــق كل مــا أزعــم ،فمــن ســيتصور أنــى ســأعيد
التاريــخ ولكــن وف ًقــا ملنطــق جديــد ،مــدرج رومانــى ىف العــر احلديــث
سيشــهد أســوأ عقــاب ألســوأ مــن أنجبتهــم الب يــة ،ختيــل معــى
لــو أن فكرتــى قائمــة مــن قديــم األزل ،ختيــل لــو جعلنــا هتلــر يقاتــل
ســتال  ،وهانيبــال ليكـ يقابــل وحــش اإلنديــز بيــدرو لوبيــز ،مــاذا لــو
التقــى جــاك الســفاح وجــزار روســتوف داخــل حلبــة قتــال ،نريدهــم
أن ي رســوا وحشــيتهم مــع مــن يســتحقها وســنبتهج إذا مــا مورســت
وحشــية مماثلــة اههــم ،تلــك هــى العدالــة واملتعــة م ًعــا ،ىف اعتقــادى أن
ذلــك ســيحد مــن القســوة متا ًمــا وأنــت تــرى مصـ ك القابــع بانتظــارك،
ختيــل لــو أطلعنــاك عــى جهنــم ،لــو ســقناك إليهــا لــ ى املعذبــن
فيهــا ممــن ســبقوك مــن املذنبــن ،لــو رأيــت حجــم األمل واملعانــاة ،لــو
تصــورت النــدم الــذى يشــعرون بــه ،أظنــك ســتتعظ وســتفكر ألــف
مــرة قبــل ا ســتهانة باآلخريــن ،قبــل أن تقتــل قبــل أن حتــرق ،قبــل أن
تدمــر ،مل يرتدعــوا أبــدً ا بــا أخ هــم بــه دانتــى عــن اجلحيــم ،فــا مانــع
مــن زيــارة لــه بــا عــودة لتجســيد الصــورة بشــكل أوضــح .هــذا هــو
مــا أســعى إليــه.
رش

ني

ر

ام

جت

ر

ر

ال

رب

ام

بالتأكيــد لــن يكــون املــدرج احلديــث بحجــم مــدرج رومــا القديــم
نظــرا لصغــر مســاحة األرض التــى حصلــت عليهــا ،فاملــدرج القديــم
ً
يتســع ملــا يقــرب مــن ث نــن ألــف متفــرج وطــول القســم الداخــى
ألرضيتــه حــواىل  80مـ ً ا وعرضــه  48مـ ً ا ويتجــاوز ارتفاعــه  50مـ ً ا
 ،لــذا ســيتم اختصــار هــذه األبعــاد إىل النصــف أمــا ا رتفــاع فســيظل كــا
هــو أو يقــل قليـ ًـا ،أمــا املــدرج نفســه فســنكتفى ليتســع لبضعــة آ ف.
ر

ر

ر

ال

ال
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ر

ني

ال

ال

ال

سنســتعيد أجــواء رومــا القديمــة ،وســيصري الكولوســيوم اجلديــد
هــو مص ـ القتلــة والســفاح  ،أرسى ،فرســان جنــود رومــان،
ظلــم.
ال

ال

يمكــن القــول بــأن عمليــة البنــاء متــت حتــت ســمع وبــر أهــل
اجلزيــرة وأوهلــم بيكــوى احلاكــم ،أدرى إن كانــت لدهيــم معلومــات
بشــأن املــدرج الرومانــى ،ولكنهــم ىف أغلــب الظــن يعرفونــه ومل
يســمعوا عنــه حتــى ،ولكنهــم مل يكفــوا عــن إبــداء انبهارهــم بــا صــار
عليــه املبنــى ،بالطبــع كانــوا شــاكرين لتحســن األحــوال الصحيــة
للمــرىض منهــم ،وإمعا ًنــا ىف املســاعدة أكثــر وتقديـ ًـرا لدورهــم ىف حتقيــق
حلــم رجــل عجــوز قمــت بإنشــاء صيدليــة كب ـ ة واســعة حتــوى مجيــع
أنــواع الــدواء ملختلــف األمــراض التــى يعانــوا منهــا والتــى مل يشــتكوا
منهــا مــن قبــل حتس ـ ًبا ألى ظــروف ،عــى أن ُتــرف األدويــة باملجــان
وف ًقــا ملــا تقتضيــه احلاجــة.
ال

ر

ام

وىف شــهر أغســطس مــن عــام 2000دعــوت أخــى وولديــه
لعــرض حتفتــى املع ريــة اجلديــدة عليهــم ليخطــو خطواهتــم األوىل عــى
ســطح اجلزيــرة ،مهــا أطلقــوا العنــان خلياهلــم لــن يتمكنــوا مــن حماولــة
ختمــن تلــك املفاجــآة ،كولوســيوم جديــد عــى ســطح جزيــرة منعزلــة
عــن العــامل يســكنها عــدد حمــدود مــن البــر ،تواصلهــم بالعــامل قــارص
جــدًّ ا اعتــا ًدا عــى بعــض الســفن والقــوارب ،يقــف مبنــى الكولوســيوم
عــى منصــة مرتفعــة فــوق املنطقــة املحيطــة بــه واملكونــة مــن احلجــر
اجلــ ى ،أســاس املبنــى مكــون مــن عــدد كبــ مــن حجــر الطــف،
ويصــف ىف خــارج البنــاء ســور مــن الطــوب ،تتكــون دعائــم اهليــكل
مــن كتــل أعمــدة مــن احلجــر احلجــ ى متصلــة بواســطة قضبــان
معدنيــة .حميــط املبنــى عــى شــكل دائــرة يصــل قطرهــا إىل  40مــ ً ا،
ر

ر

ر

ر
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ام

ال

املبنــى املواجــه للمــدرج والــذى يتوســطه الســاحة مؤلــف مــن ث ثــة
طوابــق حيمــل الطابــق األول أعمــدة مــن النــوع الــدورى أبســط وأقــدم
نــوع مــن األعمــدة ويليــه طابــق حتملــه أعمــدة أودبابيــس مــن النــوع
األيونــى والتــى تســمى كذلــك نســبة إىل مدينــة أيونيــا اليونانيــة ثــم يليهــا
الطابــق الثالــث الــذى حتملــه أعمــدة مــن النــوع الكورنثــى نســبة إىل
مدينــة كورنــت التــى اشــتهرت قديـ ًـا بال ـ ف وتــزدان تيجــان أعمدتــه
بزخــارف تشــبع أوراق األشــجار ،مــع تأط ـ أقــواس كل مــن األروقــة
املعمــدة ىف الطابقــن الثانــى والثالــث بعــدد مــن الت ثيــل ،كان للمــدرج
مخســة عــر مدخـ ً
ـا متجاوريــن عــى شــكل دائــرى مــن اخلــارج عــى
غــرار م عــب املــدن الرياضيــة احلديثــة ،أمــا اجلــزء الداخــى فيتكــون
مــن ث ثــة أقســام ،القســم األول هــو املــرح املــدور مــكان التنافــس
والــذى يمكــن التحكــم ىف أرضيتــه بشــكل كامــل حيــده ســور مــن
قضبــان معدنيــة ىف منتصفهــا يوجــد بــاب مكونــة هيئتــه مــن هــذه
القضبــان ،وهــذا الســور يمكــن رفعــه أو خفضــه ألســفل الســاحة حتــى
يت شــى عــى الســطح وذلــك بواســطة روافــع تعمــل بمســاعدة عــدد
مــن الـ وس واآل ت تعمــل بشــكل أوتوماتيكــى عقــب الضغــط عــى
جمموعــة مــن األزرار ،أمــا القســم الثانــى فهــو املنصــة وهــى اخلاصــة بــى
وبمــن ســيصحبنى مــن الضيــوف ىف حالــة تواجدهــم ،حتتــوى املنصــة
عــى مقصــورة تتوســط املــدرج ويمكــن القــول بأنــه لــن يتــم ا ســتفادة
منهــا ألن احلضــور ســيكونون مــن أهــل اجلزيــرة ،حــكام أو أمــراء أو
فرســان ليشــغلوها كــا كان حيــدث قديـ ًـا ،عــى يمــن ويســار املقصــورة
يوجــد القســم الثالــث مــدرج حجــرى ملقاعــد املشــاهدين ،عــى يمينهــا
يوجــد ســارى طويــل ،أعــاه ســتعلق فتــة عــى حامــل حتمــل معنــى ما
مل أســتقر عليــه بعــد ،بــن ال فتــة واحلامــل ســتوضع كامريتان مســلطتان
ر

ر

ام

ال

ال

ال

ر

ال

ال

ال

ال
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ر

ال

عــى الســاحة واملــدرج ،متصلتــن بواحــدة مــن الغــرف املغلقــة لعرضهــا
عــى شاشــات كب ـ ة ،أدرى إن كنــت سأســتخدم هــذه الغرفــة يو ًمــا
مــا مــع الشاشــات أم ســأكتفى باملشــاهدة جلــو ت القتــال مــن املنصــة،
األبــواب اخلارجيــة للمــدرج تقــود إىل درج مــؤدى إىل عــدد مــن املمرات
حتــى تنتهــى إىل املقاعــد ىف املــدرج .بــات املبنــى اخلــاص بــى قري ًبــا مــن
حجــا وأصغــر مســاحة ولكــن روعــى
املــدرج األصــى وإن كان أقــل
ً
اســتخدام نفــس املــواد املســتخدمة ىف بنــاء املــدرج األصــى.
ال

ال

أرى نظــرات ا فتنــان تفــر مــن أعينهــم مجي ًعــا ،معجــزة جديــدة
اختصيتهــم وحدهــم ل طــاع عليهــا،
ال

اليساندرو ىف حبور:
قال ّ
ال

 مئــات وآ ف ســيتحرقون شــو ًقا لرؤيــة هــذا املــدرج العظيــم،هــذه اجلزيــرة ســتصري واحــدة مــن أهــم وأفضــل املــزارات ،ستســتقطب
عــد ًدا كب ـ ً ا مــن الســياح ،مدهــش روبريتــو ،يــا لــك مــن عبقــرى!
ثم قال ماركو:
ر

ىل

 -عمى يثبت من جديد قدرته ع حتويل الرتاب إىل ذهب.

ال

أمــا تونــى فظــل صامتًــا ،عينــاه تــدور ىف املــكان ىف كل ركــن،
يلمــس بيديــه كل جــدار ،كل حجــر ،يطــوف حــول املــكان مــن الداخــل
واخلــارج وأنــا أراقبــه ،حتــى انحنــى عــى األرض و مســها ،ورفــع
بعــض مــن حبــات الرمــال وهــو يتبــادل نظــرات اإلعجــاب مــع أخيــه
ووالــده ثــم طــرح عــي أســئلته:
 -كم من الوقت استغرق بناؤه يا عمى؟

 ســتة شــهور ،لقــد واجهنــا صعوبــة ىف نقــل كافــة مســتلزماتالبنــاء ولكــن ىف النهايــة تــم األمــر.
185

ر

رفــع حاجبيــه تعبـ ً ا عــن دهشــته مــن قــر املــدة التــى اســتغرقتها
هــذه التحفــة ،ثــم طــرح الســؤال األهــم والــذى مل يدهشــنى كثـ ً ا ألنــى
أعــرف فراســته جيــدً ا:
ر

ال

ام

 أظــن أنــك ستســتخدمه لدعــم أع لــك الســياحية؟ أليــسكذلــك؟
 يعجبنــى ذكاؤك تونــى ،بالفعــل ليــس اهلــدف منــه جلــب الســياحإىل هــذه اجلزيــرة ىف أقــى األرض ،تكلفــة الرحلــة للوصــول إىل هنــا
باهظــة جــدً ا ،عــدد قليــل مــن الســياح يمكنــه حتمــل تلــك التكاليــف.
اليساندرو :
فقاطعنا ّ

 وإذا مل نســتفد منــه ،فــا الداعــى لبنائــه ،لكــى نحملــق ىف جدرانــهوأحجــاره وحدنــا؟
 -ومن قال إنه لن يستفاد منه يا أبى؟

لوهلــة شــعرت بــأن تونــى يقــرأ مــا بداخــى وكأنــه كان عــى علــم
مســبق بــه رغــم تيقنــى مــن اســتحالة ذلــك ،ومــع هــذا تــرك ىل اإلجابــة
عــى ســؤال والــده املبــارش:
ر

 ملــاذا الكولوســيوم دو ًنــا عــن غـ ه؟ ملــاذا هنــا حتديــدً ا ،بعيــدً ا عــنأنظــار العــامل ،ربــا لــو تــم بنــاؤه ىف مــكان أقــرب جللــب لنــا م يــن
األمــوال مــن كل صــوب؟
ال

ال

أليســاندرو ،لــن يســتخدم إ
 ألنــى ســأعيد التاريــخ مــن جديــد ّكــا اســتخدم املبنــى األصــى ،ســاحة للقتــال.
ام

ـارا بينــا ماركــو يشــارك والــده
ملعــت عينــا تونــى مــع كل تــى انبهـ ً
الذهــول ،فغمغمــت هبــدوء:
186

ال

ال

ال

 لدينــا مؤسســة تطــارد املجرمــن وتفتــك هبــم وتصفيهــم ىف احلــالكأى فــرد ىف العــامل ،هــؤ ء يســتحقون مــوت رسيــع عاجــل ،هــؤ ء
يســتحقون الــرب مــن نفــس الــكأس ،وهــذا هــو الــكأس.

ر

ر

ر

 هــذا أكثــر مــن الــازم يــا أخــى ،مل يعــد العــامل كــا تظــن ،األقــارالصناعيــة يمكنهــا أن تصــل ألى مــكان بالعــامل ،مــن الصعــب إبقــاء
رسا لفــ ة كبــ ة ،ونحــن نعانــى لتيســ أمــور منظمتنــا ،ملــاذا
األمــر ً
حتمــل نفســك أكثــر مــن الــازم وتزيــد األعبــاء عــى اجلميــع؟
ام

كان يقــول كل تــه بانفعــال واضــح ،جعلنــى أشــفق عليــه حقيقــة
كعادتــى معــه خاصــة وأنــا أرى شــعره األشــيب ،وقامتــه املنحنيــة،
كيــف مل أحلــظ ذلــك مــن قبــل ،لقــد هــرم الطفــل الصغـ الــذى كنــت
أخــاف عليــه ومازلــت أنــا كــا كنــت دائـ ًـا مشــف ًقا عليــه ولكنــى برغــم
ذلــك مل أكــن عــى اســتعداد لســاع أى معارضــة حتــى لــو كانــت مــن
أليســاندرو.
ّ
ر

ال

ال

أليســاندرو ،هــذا املــكان مســتقل
 يبــدو أنــك مل تســمعنى جيــدً ا ّمتا ًمــا ،ســلطان عــى اجلزيــرة إ ألهلهــا وقــد عقــدت اتفاقــى معهــم،
سنســتكمل أنشــطتنا كــا اعتدنــا ،فقــط املجرمــن الذيــن ســنتمكن مــن
احلصــول عليهــم أحيــاء ،ســنأتى هبــم إىل هنــا ،يو ًمــا مــا حــن يســتخدم
البــر عقوهلــم عــى النحــو األمثــل ســيفهمون أن هــذه هــى الطريقــة
املثــى للحــد مــن العنــف ،أن يــرى املجــرم مص ـ ه ،رمحــة مــع مــن
يســتحقها.
ر

ال

ال

ال

ر

 أتفــق معــك متا ًمــا عمــى ،و تقلــق أبــى ستسـ األمــور دو ًمــا ىفهــدوء.
ر

كانــت اجلملــة األخ ـ ة مــن تونــى والتــى مل تثنــى أبــاه عــن رأيــه،
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ر

متحمســا لــكل تفصيلــة ختــص
إرصارا ،كان تونــى
ولكنهــا زادتنــى
ً
ً
املبنــى ،اصطحبتــه لــ ى الثكنــات الســفلية التــى ســتأوى املجرمــن
وجمموعــة األقفــاص والزنازيــن التــى ســيبقون هبــا حتــى حتــن
مواجهتهــم ،ثــم رشحــت لــه عمــل آ ت الرفــع والبكــرات والدعائــم
التــى حتيــط بالســاحة الداخليــة ،والتــى ســ فع املجرمــن املتواجديــن
داخــل أقفــاص مــن أســفل األرض اخلشــبية املغطــاة بالرمــال إىل ســطح
الســاحة ،كيــف ســيتم فتــح األبــواب وغلقهــا عقــب دخــول املجرمــن
كان منص ًتــا ىف تركيــز وقــد وعــى كل كلمــة قلتهــا وحفظهــا عــن ظهــر
قلــب .مررنــا بغرفــة أســفل املبنــى باهبــا مصفــح ،مل يســأل ومل أعلــق عــى
ســبب غلقهــا أو كنــه مــا حتتويــه ،فقــط احتفظــت بالنســخة الوحيــدة
ملفتاحهــا معــى ،وبذلــك لــن يقــدر أحــد عــى دخوهلــا إ بمصاحبتــى أو
بإذنــى .إهنــا الغرفــة التــى حتتــوى عــى الشاشــات وتعــرض مــا تصــوره
الكامريتــان املخفيتــان أســفل ال فتــة.
ال

ر

ال

ال

ال

عقــب مغادرهتــم وجــدت الســيد بيكــوى يطلــب لقائــى ،ذهبــت
إليــه ،قابلنــى بحــرارة وأبــدى إعجابــه بــا تــم بنــاؤه وحــن ســألنى عــن
أوجــه اســتخدامه ،رشحــت لــه مــا يــدور باخلــارج مــن جــرم وقســوة،
وأن هــذا املــدرج ليــس ســوى وســيلة ل نتقــام ليعتــر كل جمــرم قبــل
اإلقــدام عــى ارتــكاب جريمتــه ،أبــدى ختوفــه مــن انزعــاج أهــل اجلزيرة
مــن مثــل هــذه امل رســات ،فوضحــت لــه وجهــة نظــرى بأهنم ســيكونون
اجل هـ التــى تــرى وحتــر هــذه املواجهــات إذا مل ي نعوا ىف ذلــك ،إهنم
األنقيــاء ومشــاهدة هــذه املواجهــات سرتســخ قناعاهتــم وتزيــد متســكهم
بالســام واملســاملة ن ًبــا ملواجهــات كهــذه ،مل يقتنــع متا ًمــا ولكنــه باغتنــى
بســؤال مل أتوقعــه:
ام

ام

ر

ام

جت
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رضرا جــراء ذلــك املبنــى ومــا
 مــاذا لــو أصــاب أهــل اجلزيــرة ًيــدور بداخلــه؟
ىل

 سأغادرها ع الفور ،ىف حالة شكواكمل

اطمأن قلي ً ليباغتنى بسؤال آخر
ام

 -هل أنتم ىف حاجة إىل ع ل أو حراس هلذا املبنى؟

 -بالتأكيد نحتاج لعدد كبري منهم

 حســنًا ،هــل يمكــن أن ينضــم ولــدى أنــدرو للعمــل ىف هــذااملبنــى؟
 بالطبع مسرت بيكوى هذا مفيد جدً ار

وبالفعــل عقــب ف ـ ة مــن التدريــب اســتمرت قرابــة شــهرين ،بــدأ
أنــدرو ىف اإلملــام بــكل األمــور الظاهريــة اخلاصــة باملــدرج ،كان ودو ًدا
طي ًبــا مطي ًعــا ،قطعــة طريــة مــن العجــن يمكــن تشــكيلها كــا شــئت،
رابــط اجلــأش م حمــه هادئــة ووجهــه يوحــى بالثقــة ،قامتــه متوســطة
الطــول وب تــه بيضــاء شــفافة يبــدو أنــه ورثهــا عــن والدتــه التــى
مل أراهــا هــى أو أى مــن نســاء اجلزيــرة ،كان أكثــر مــن جمــرد حــارس
ً
ومســئول عنــه كــا صــار
للمبنــى ،صــار م ًفــا عليــه إرشا ًفــا كل ًيــا
أيضــا عــن منــزىل
مراف ًقــا ىل ىف كل مــكان ىف اجلزيــرة ،وأصبــح املســئول ً
الصغ ـ القريــب إىل حــد مــا مــن املبنــى يــرف عــى تنظيفــه وزراعــة
احلديقــة الصغــ ة التــى حتيــط بــه وإمــدادى بــكل مــا أرغــب ،كان
املنــزل مكــون مــن طابقــن فقــط ،األرىض واألول فقــط ،باألســفل
هبــو واســع بــه أنرتيــه مريــح وعــدد مــن الكراســى بجانــب غرفــة
بســيطة للســفرة ومتعلقاهتــا ،وغرفــة إلعــداد الطعــام ،وغرفــة للمكتــب
ال

رش

رش

ر

ر
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ال

ام

ر

وتصلــح جت عــات صغ ـ ة أغلبهــا ســيكون مــع أخــى أو ولديــه أو
حــراس املبنــى ،وىف الطابــق الثانــى ث ثــة غــرف واســعة للنــوم ملحــق
بــكل منهــا محــام خــاص.
ال

ال

قــام تونــى باســتئجار عــدد مــن احلــراس األقويــاء الغــاظ
املوثــوق هبــم ،وتــم تدريبهــم عــى كافــة اخلطــوات بــد ًءا مــن نقــل
مــرورا باســتخدام
الســجناء مــن القــوارب إىل وضعهــم ىف حمبســهم
ً
الروافــع وفتــح األبــواب وكل مــا يلــزم معرفتــه لتنفيــذ عــروض
القتــال بدقــة واحرتافيــة ،بجانــب تدعيمهــم بأســلحة ناريــة مدربــن
عــى اســتخدامها بمهــارة وقــت اللــزوم بالتســديد عــى قــدم وســاق
أى قاتــل يبــدى مقاومــة ،كان أنــدرو رسيــع التعلــم كذلــك ،لكنــه مل
يــوكل إليــه مهمــة محــل ســاح أو التدريــب عــى اســتخدامه ولكنــه
بدافــع الفضــول شــارك معهــم ،وتــم ا تفــاق مــع الســيد بيكــوى
بحضــور أهــل اجلزيــرة هلــذه العــروض ،حتـ ًـا ســيجدون فيهــا كث ـ ً ا
مجهــورا مثال ًيــا أكثــر مــن
مــن املتعــة واإلثــارة ،حقي ًقــة لــن أجــد
ً
هــؤ ء الذيــن مل يرتكبــوا فاحشــة واحــدة يو ًمــا مــا ،ربــا أكثــر ذن ًبــا
ارتكبــوه كذبــة جالــت بخاطــر أحدهــم ربــا أجــاد نســج خيوطهــا ومل
تكتشــف بعــد ،حضورهــم هلــذه العــروض ســيغرس بداخلهــم خوف
أبــدى مــن ارتــكاب جريمــة واحــدة ،هكــذا جيــب أن ينشــأ اجلميــع،
يشــبون عــى قواعــد ثابتــة للعــدل تعــرف واســطة أو حمســوبية،
تفــرق بــن فــرد وآخــر ،تطبــق قوانينهــا عــى اجلميــع بحــزم ورصامــة،
خــرة كهــذه ســتجعلك تفكــر ألــف مــرة قبــل الــروع ىف ارتــكاب
جريمــة وإ عليــك قتــل نفســك بعدهــا تفاد ًيــا هلــذا العقــاب.
ر

ال

ال

ال

ال

وىف أواخــر عــام  2000تــم إقامــة أول منافســات قتاليــة بــن
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ني

جت

جت

ال

جمموعــة متنوعــة شــديدة اإلجــرام مــن املذنبــن ،قتلة ،جمرمــى حرب،
ســفاح  ،ــار بــر ،ــار أعضــاء ،منتهكــى أعــراض ،متطرفــن
يتورعــون عــن ســفك الــدم.
ال

جت

كوكبــة قــد تمــع حتــى ىف أشــهر الســجون خطــورة وأكثرهــا
دمويــة ،العديــد منهــم حتــى وإن ُأ ُ ِــم بجريمــة فعــادة مــا ينفــذ مــن
ثغــرة مــا ىف القانــون فيفــر مــن إعــدام مســتحق ،أمــا هنــا فــا فــرار.
ت

ني

بــدأت الفاعليــات بحضــورى وحضــور أبنــاء أخــى بجانــب
عــدد مــن أهــل اجلزيــرة ،مل يمــأوا نصــف املقاعــد ولكنــه كان كاف ًيــا
إلثــارة احلــاس وإهلــاب املعركــة بــن طرفــن مســتحق للهــاك،
معارضــا متا ًمــا للفكــرة بأكملهــا.
بينــا تغيــب أخــى الــذى ظــل
ً
ر

نشــوة اعرتتنــى وأنــا أشــاهد دمــاء تتناثــر ورصخــات متأوهــة،
وعظــام تُكــر وأعضــاء تبــ  ،لقــد بــرع تونــى ىف إضفــاء وحشــية
عــى القتــال بأفــكار عــدة ،هنــاك جــو ت يتــم فيهــا القتــال وك
املتصارعــن معصــوب العينــن ،أو مربــوط القدمــن ،أو مقيــدة يــداه ،
أو يمنــح كل متصــارع ســيف أو خنجــر ،وكان ينتشــى أثنــاء العــرض
وكأنــه حاكــم رومانــى يتلــذذ بتعذيــب أرساه ،جنــون مــا أملحــه ىف
وميضــا منــه ،لكــن تونــى
نظــرات عينيــه املفتونــة ،أنكــر أنــى أملــك
ً
ُجــن بالكامــل وتعلــق باللعبــة التــى منحهــا لــه العــم روبريتــو.
ال

ال

ال

ال

ومــع اســتمرار القتــال وتســاقط القتــى واحــدً ا تلــو اآلخــر مل
تأخدنــى شــفقة هبــم ،جرائمهــم أمامــى حــارضة تفــارق ذاكرتــى
وكلــا خاجلنــى شــعور بســادية خفيــة تنمــو بداخــى تذكــرت ســيلفيا
وآخريــن راحــوا دون أن ينــال اجلنــاة ولــو رضبــة بعصــا عــى راحــة
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رش

ال

ال

اليــد كــا أنــى مل أملــح أبــدً ا نظــرة نــدم ىف عــن جمــرم واحــد مــن
املتقاتلــن داخــل الســاحة ،مجيعهــم حيمــل نفــس النظــرات املتوعــدة
ال ســة التــى تبــث إ هتديــدات مســمومة ،ماتــت قلوهبــم ودفنــت
و ســبيل إلحيائهــا ،كل مــا علينــا إحلــاق هــذه األجســاد بقلــوب ميتــة
ىف العــامل اآلخــر بأســوأ طريقــة ممكنــة.
ال

ال

ال

ح ًقــا مل أمتكــن مــن متابعــة كل اجلــو ت القتاليــة التــى تــدور عــى
ســطح اجلزيــرة ولكنــى بــن احلــن واآلخــر أكتفــى بزيــارة أتابــع معهــا
س ـ العمــل ىف حتفتــى التارخييــة املع ريــة ،بمجــرد وصــوىل اصطحــب
أنــدرو ،يــروى ىل كل مــا دار أثنــاء عــدم وجــودى ويمنحنــى صــورة
كاملــة عــن أوضــاع الكولوســيوم بجانــب تلــك التــى كنــت أحصــل
عليهــا مــن تونــى وماركــو ىف لقاءاتنــا بإيطاليــا أو خارجهــا ،كانــا
األخــان يديــران املؤسســة وفروعهــا بإخــاص ىف ظــل متابعــة بعيــدة
اليســاندرو رويــدً ا رويــدً ا ،ىف عمـ ٍـر كعمــرى وعمــره
منــى وانحســار دور ّ
جينــح املــرء للهــدوء والعزلــة والبعــد عــن كل الســخافات التــى حتيــط
بعــامل حيــاول التظاهــر بالتحــر ،بينــا تكــون أنــت كونــت فكــرة بالفعــل
عــن مــدى قذارتــه وتفاهتــه.
ر

ام

ر

ر

اليســاندرو الصحيــة نتيجــة ملشــاكل
ىف عــام  2005ســاءت حالــة ّ
قلبيــة ،كان بحاجــة لرتكيــب دعامــات وتغي ـ رشايــن ،أخــى الصغ ـ
يعانــى ومازلــت أر ــف مــن فكــرة أن يصيبــه ســوء.
جت

ال

كنــت بجــواره دائـ ًـا ،بــد أن وجــودى بجانبــه يعنــى لــه شــي ًئا مثلــا
كان دو ًمــا يعنــى ىل وجــوده ،ىف واقــع األمــر أجــد غضاضــة أبــدً ا ىف
ا ع ـ اف بــأن املليارديــر روبريتــو رو ّ الــذى يأمــر فيطــاع ،يشــتهى
ال

ال

ر

س
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ر

فينــول ،حيلــم فينفــذ ،يش ـ بأصبعــه فينتفــض مــن حولــه لتلبيــة رغبتــه
ىف رسعــة وإتقــان ،هــذا الرجــل الــذى هــو أنــا ليــس لــه ســوى نقطــة
ضعــف واحــدة ترقــد ىف وهــن ىف واحــدة مــن ك يــات مستشــفيات
أوروبــا ،يتلقــى ع ًجــا أحــد يــدرى إىل أى مــدى قــد ينقــذه مــن
واليســاندرو ىف غيبوبــة خميفــة،
املــوت ،ث ثــة أســابيع ىف املستشــفى
ّ
واضحــا ،حتــى اســتفاق ذات يــوم ومتكــن
جيــد هلــا األطبــاء تفســ ً ا
ً
مــن ا بتســام لنــا ،ابتســامة خافتــة شــاكرة ممتنــة لوجودنــا جــواره،
اليســاندرو
وىف احلقيقــة أنــا األكثــر امتنانًــا منــه لوجــوده ىف حياتــىّ ،
هــو الــذى جيعلنــى أمتســك بــأن تصـ احليــاة أفضــل مــن أجــل هــؤ ء
الذيــن فقــط أرادوا أن يعيشــوا دون أن يســببوا قــط أ ًملــا لغريهــم.
رب

ال

ال

ال

ال

ر

ال

ر

ال

ال

ال

ر

أدرى إن كان قاســ ًيا هــذا ا عــ اف الــذى أنــا بصــدده اآلن،
ـي قولــه ،بأنــى رغــم كرهــى هلــذه احليــاة فعينــى مل تذرف
ولكــن يتعــن عـ ّ
دمعــة واحــدة منــذ مقتــل ســيلفيا وطــوال نصــف قــرن حتــى جــاء اليــوم
اليســاندرو ىف أواخــر عــام  ،2006عقــب
الــذى تلقيــت فيــه نبــأ وفــاة ّ
هــذه املكاملــة عــدت طفـ ً
ـا صغـ ً ا ينفجــر ىف البــكاء دون توقــف ،أهنــار
الدمــوع املتجمــدة ىف عينــى ســالت مجيعهــا دفعــة واحــدة حمدثــة طوفا ًنــا
شــىء قــادر عــى إيقافــه ،رحــل أخــى ىف هــدوء مثلــا عــاش ىف
ســام ،وتركنــى وحيــدً ا بانتظــار رســول املــوت ليلحقنــى بــه .أعلــم
ملــاذا تأخــر هكــذا ،لقــد انتظرتــه طويـ ً
ـي أوقــات
ـا مــن قبــل ،ومــرت عـ ّ
عديــدة أمتنــاه لريحينــى مــن هــذا العــامل ،عــى مــا أظــن يريــد املــوت أن
يباغتنــى كعادتــه ليضحــك عقــب قبــض روحــى ويبلغنــى باخلــر مبتسـ ًـا
«مبــارك أنــت اآلن ميــت ،مــا رأيــك هبــذه املفاجــأة؟» فكــرت ىف تلــك
ر

ال

ال
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اجلملــة هــل يأتــى املــوت لقبــض الــروح مبــاركًا أم معز ًيــا؟ هــذا يتوقــف
عــى موقفــه منــك ،هــل جــاء كمنقــذ لــك أم ليخلــص العــامل منــك؟
يقينــى بأنــه ســينقذنى ،لقــد ســئمت مبكـ ًـرا جــدً ا مــن هــذا العــامل.
ال

وددت دو ًمــا ا ســتقالة مــن هــذه احليــاة .مل أعــد أريــد أن أكــون،
ـادرا عــى أن أكــون  ،كنــت أجبــن مــن ذلــك .حاولــت دو ًمــا
ومل أعــد قـ ً
تغيـ العــامل ل فضــل ولكنــه صــار أســوأ مــن أن يمكــن تغيريه  ،ســيبقى
هكــذا حتــى يفنــى وهــو ىف أســوأ حــال.
ر

أل
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«مراوغة هى الحياة ومخادعة دائمًا وعصية ا فهم غا بًا ففى
ل

ل

ل

حقك وتحققت عدالة مزعومة»..

ل

أحلك ظروفك تعطيك فرصة للانتقام حتى تبدو وكأنك قد ن ت
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ر

مــر أســبوعان عــى وجــود عاصــم عــى ســطح هــذه اجلزيــرة
وأربعــة أيــام عــى املواجهــة األوىل وعاصــم ىف زنزانتــه يواســى نفســه
بذكريــات قديمــة أســعفه فيهــا احلــظ بشــكل مل يتخيلــه ،ولكــن هــا هنــا
يبــدو املــكان بــا ثغــرات ينفــذ منهــا الرجــاء جال ًبــا معــه األمــل ،حتــى
ســهوا،
احلــظ مل يعــرف هلــذه اجلزيــرة عنوانًــا فســقطت مــن ذاكرتــه
ً
وحدهــا براعتــه ىف القتــال ىف مواجهــات غــ معتــادة يشــوهبا لــذة ىف
اإلذ ل وإمعــان ىف التعذيــب هــى مــا تضمــن لــه أيا ًمــا أخــرى مــن بقايــا
حيــاة بائســة ،لذتــه األوىل هنــا هــو النــوم واللــذة الثانيــة نســات هــواء
ـعورا مفقــو ًدا بحريــة
حتمــل رائحــة املحيــط يمــأ صــدره هبــا فتمنحــه شـ ً
متومهــة ،مل ينــدم عــى جريمتــه التــى قادتــه إىل هنــا أبــدً ا ولــو تكــررت
نفــس األحــداث لقــام بنفــس رد الفعــل ،لــذا تأنيــب ضم ـ يعرتيــه
أو شــعور بالنــدم يســيطر عليــه ،فقــط دهشــة وســخرية مــن التحــو ت
التــى شــهدهتا حياتــه.
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جولــة جديــدة تعيــده إىل الســاحة ،مل يطــل انتظــاره ،فمــع دخــول
ـارا لوضــع املــاء الــذى يتلقــاه بشــفاه جافــة ،والطعــام الــذى
احلــارس هنـ ً
ٍ
يشــتهيه أخــره بــأن هنــاك ىف الغــد لقــاء جديــد لــه ،حتــد أخــر عليــه
أن جيتــازه إن أراد احليــاة ،مل يبـ ِ
ـد عاصــم أى رد فعــل ــاه اخلــر ســوى
ســؤال وجهــه للحــارس بدافــع الفضــول
جت

«ما هى جريمته؟»

ر

ال

نظــر لــه احلــارس مــن خلــف اللثــام مـ د ًدا أجييــب أم  ،بعــد ثــوان
ختــى عــن مجــوده
ال

«قاتــل ،مــات بســببه مئــات وربــا آ ف ،ىف جولتــه الســابقة ضــد
منافســه أخــرج عينــى غريمــه مــن حمجرهيــا ،وهــو مشــهد أود
مشــاهدته ثانيــة عــى أيــة حــال» ألقــى مجلتــه ثــم انــرف ،إجابتــه
أعقبهــا ســؤال مل ُيتــح لــه الوقــت ل ُيطــرح ولكنــه بــرق ىف ذهــن عاصــم
«مــا هــى جنســيته هــذا الــذى قتــل املئــات واآل ف؟»
ىف واقــع األمــر إجابــة هــذا الســؤال لــن تشــكل فار ًقــا ســواء كان
أمريك ًيــا أوروب ًيــا أفريق ًيــا هــو فقــط قاتــل يبغــى قتلــه ،ولكنــه اســتنبط
دعـ ًـا ولــو قليـ ً
ـا مــن احلــارس حتــى يســمح بتكــرار هــذا املشــهد،
ومــن رحــم ســؤاله األول توالــدت أســئلة أخــرى «ملــاذا مل خيــره تونــى
كــا فعــل ىف املــرة األوىل؟ أشــعر بصبيانيــة مــا فعلــه ىف املــرة الســابقة؟
أم تيقــن مــن حســم النتيجــة لصالــح خصمــه غــدً ا؟ أم خــاب أملــه مــن
اللقــاء األول فلــم يبالــغ ىف التحــدى بنفســه وتــرك األمــر للمواجهــة
نفســها غــدً ا تفصــل بــن رغبتــه ىف موتــى ومــا ســتؤول إليــه املواجهــة؟»
ال

ال

ال

ىص
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الدقائــق والســاعات التــى تفصلــه عــن لقــاء الغــد ،ومــع هبــوب نســات
الفجــر ،رست قشــعريرة ىف جســده و مســت روحــه نفســها لدرجــة
أشــعرته بالوهــن ،خــدر يــرى ىف أوصالــه مــع انســحاب الليــل،
حــت لــه بواكـ الصبــاح قبــل أن يســقط ىف نومــة طــال انتظــاره هلــا ،مل
يفــق منهــا إ مــع وقــع خطــوات احلــراس قادمــن مــن اخلــارج ،حينهــا
نظــر ألعــى فبــدى لــه النهــار ســاط ًعا «كــم هــى الســاعة؟» ســؤال
طــرح تلقائ ًيــا ىف ذهنــه ولكنــه مل يبــاىل باإلجابــة ،دخــل الرجــان قفصــه
واقتــاداه مــن جديــد ىف الــرواق ثــم املمــر ،الشــمس تتســلل ألنحــاء
املــكان عــر فتحــات صغ ـ ة ىف اجلــدار ترقــى ألن تكــون شــبابيك،
حــظ أنــه أقنعــة اليــوم ،راق لــه ذلــك ،ومــع اقرتابــه مــن الســاحة
ترامــى ملســامعه أصــوات مجاهرييــة باخلــارج ،وحــن وصــل إىل البــاب
كانــت الشــمس تنظــر لعينــه مبــارشة ممــا ســبب لــه أ ًملــا بســي ًطا قبــل أن
يــدارى أشــعتها بكفيــه ،بينــا احلارســان يدفعانــه ،رأى بوضــوح الســاحة
والســور احلديــدى واملــدرج احلجــرى الــذى امتــأ باحلضــور ،مواجهــة
هناريــة حتــت ضــوء شــمس غابــت عنــه كثــ ً ا ،و يعلــم أســيلقاها
ثانيــة أم  ،أفضــل لــه بكثـ مــن مواجهتــه الســابقة ،دلــف إىل الســاحة
وهــو يديــر بــره ىف األنحــاء ،ىف مواجهــة البــاب الــذى قــدم منــه تبــدو
جمموعــة مقاعــد ىف املــدرج أفضــل مــن جاراهتــا تشــبه املقصــورات ىف
اإلســتاد ولكنهــا أصغــر بالطبــع ،يشــغلها جمموعــة مــن الرجــال ذوى
م بــس أنيقــة نو ًعــا مجيعهــم مــن البيــض ،مل يميــز أحدهــم ولكــن يبــدو
عليهــم اإلثــارة ،مــن هــم؟ هــل هــم مــن أهــل اجلزيــرة؟ هــل حــروا
ويســارا عــدد مــن
مواجهتــه األوىل؟ يــدرى ،حيــد املقصــورة يمينًــا
ً
اجل ه ـ عــراة الصــدر طــوال الشــعر ،يصفــرون ويصفقــون ىف محــاس.
توســط عاصــم الســاحة بــن احلارســن بانتظــار املقاتــل الثانــى الــذى
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مل يظهــر بعــد ،وكانــت تلــك فرصــة لريفــع ناظريــه للســاء الزرقــاء
الصافيــة ،لوهنــا خيطــف األبصــار مــن روعتــه ،شــعر وكأنــه كلــا أمعــن
فيهــا غــاص ىف أع قهــا ،إهنــا ترفعــه إليهــا ،تضمــه ،حتتويــه ،يأنــس هبــا،
ـاعرا بلــذة
يســتطيع مقاومــة هــذا اللوحــة البديعــة فيغمــض عينــاه شـ ً
جديــدة عليــه مل يستشــعرها مــن قبــل ،قطعهــا دوى مــن احلضــور تصفي ًقــا
وتصفـ ً ا مــع دخــول املتنافــس اآلخــر ،ومعــه حارســان حيمــان الســاح
ٍ
أيضــا،
يقتادانــه لداخــل احللبــة،
حــاف مثلــه ،طويــل الشــعر والذقــن ً
أســمر البــرة قليـ ًـا ،متناســق اجلســد حلــد بعيــد ،وكان كلــا اقـ ب مــن
مركــز الســاحة ،يمعــن فيــه عاصــم النظــر ،وبينــا يقــوم احلــراس بربطهــا
م ًعــا عــر سلســلة معدنيــة متنــع هــروب أحدمهــا أو كليهــا مــن املواجهــة،
ـمرا وقــد فغــر فــاه مــن الدهشــة رام ًقــا خصمــه الــذى
وقــف عاصــم متسـ ً
بادلــه نفــس النظــرة وقــد تعــرف كل منهــا عــى اآلخــر ،نظــرة اســتهزاء
تعلــو وجــه خصمــه وهــو يثبــت عينيــه عــى قدمــه املصابــة وكأنــه يذكــره
ً
مدهوشــا إنــه هــو
بــا فعلــه فيــه مــن قبــل ،بينــا عاصــم وقــف مأخــو ًذا
أمــ اجل عــة الــذى دق قدمــه بعنــف حتــى تكــرت عظمــه ،مراوغــة
هــى احليــاة وخمادعــة دائـ ًـا وعصيــة الفهــم أحيا ًنــا ففــى أحلــك ظروفــك
تعطيــك فرصــة ل نتقــام حتــى لتبــدو وكأنــك قــد نلــت حقــك وحققــت
عدالــة مزعومــة ،املفاجــأة أجلمتــه بينــا احلــراس يعدوهنــا للمواجهــة
«هــذا هــو مــن مــات بســببه املئــات وربــا اآل ف ،هــذا هــو مــن حطــم
عظامــى وهــو مــن أعطــى األمــر بإعدامــى ،هــذا هــو مــن أخــرج عــن
خصمــه ىف املواجهــة الســابقة» كان يــردد عاصــم ذلــك بداخلــه وقــد عــزم
عــى أنــه لــن يمــوت اليــوم ،طــال انتظارمهــا للمواجهــة وقطــع رشوده
نبــاح ث ثــة ك ب ممتلئــة اجلســم والعضــات تبــدو عليهــا ال اســة،
اندفعــت إىل الســاحة بصحبــة ث ثــة حــراس وســط صخــب مجاهـ ى،
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اعـ ى املتنافســن ذهـ ً
ـول ،فيــم ستســتخدم هــذه الــك ب؟ هــل ســتعدو
ورائهــم ىف الســاحة؟ جــاء الــرد رسي ًعــا مــن قبــل احلــراس وهــم جيــرون
تلــك الــك ب العنيــدة مــن فصيلــة البيتبــول ليقيدوهــا عــر سلســلة
معدنيــة طوهلــا يبلــغ مخســة أمتــار تقري ًبــا بواحــد مــن القضبــان احلديديــة
التــى حتيــط بالســاحة بشــكل دائرى ،وزعــوا الث ثة ك ب بشــكل متسـ ٍ
ـاو
تقري ًبــا عــى النصــف دائــرة التــى حتيــط بالســاحة ،فصيلــة البيتبــول هــى
واحــدة مــن أرشس فصائــل الــك ب وأخطرها رسيــع الغضــب ومتحفز
دائـ ًـا ل ف ـ اس ،مــا إن قيــد احلــراس الــك ب حتــى اندفــع كل كلــب
منهــم جيــذب السلســلة عــى آخرهــا لعلــه يســتطيع الوصــول إىل واحــد
مــن ك املتنافســن ،نبــاح الــك ب اختلــط بصيحــات املتفرجــن مكو ًنــا
مز ًجيــا عجي ًبــأ مــن اجلنــون يذهــب العقــل دون مخــور ،رست رعشــة
ىف جســد ك الرجلــن عاصــم وخصمــه ،لــن تكــون املواجهــة ســهلة
أيضــا ،اجل هــ
كــا ظنــا ،لــن يكــون هنــاك مــوت فقــط بــل ذل وأمل ً
احلــارضة تــزأر ،تشــجع ويبــدو أن هــذا التشــجيع ليــس مــن نصيــب
أحدمهــا ،إنــه مــن نصيــب الــك ب ،انتهــى احلــراس مــن اإلعــداد
للمواجهــة ورحلــوا خــارج األســوار احلديديــة لتبــدأ جولــة جديــدة،
ك الرجلــن حتفــز ل شــتباك بينــا هيمنــت الشــمس فــوق الــرؤوس،
ضاقــت كثـ ً ا الســاحة عليهــا وصغــرت املســاحة التــى ســيتقات ن فيهــا
بعيــدً ا عــن عضــات البيتبــول ،كل منهــا حيــاول جــذب اآلخــر ىف حتـ ٍ
ـد
عــر السلســلة املعدنيــة ،لــف عاصــم السلســة حــول معصمــه وكذلــك
فعــل خصمــه مــرة وراء أخــرى حتــى قــرت املســافة بينهــا إىل مــا
يقــارب مــ ونصــف ثــم فجــأة قفــز عاصــم اهــه ليــرب صــدره
بكتفــه ،ســقط الرجــل عــى ظهــره بينــا عاصــم ارمتــى فوقــه بعدمــا حــرر
السلســة املعدنيــة مــع احلركــة الســابقة ،وجــه لــه لكــات متتاليــة بيمنــاه
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ىف اجلــزء األيــر مــن وجــه ثــم انتفــض الرجــل فجــأة ليلقــى بجســد
أرضــا وبينــا هيــم الرجــل بالنهــوض
عاصــم وراء رأســه فســقط عاصــم ً
وحماولــة اســتعادة الســيطرة جذبــه عاصــم فجــأة ليضــع يــده عــى رقبتــه
وقبــل أن حيكــم قبضتــه عليهــا جــاءت رضبــة مــن الرجــل بقبضتــه ىف
أنــف عاصــم قويــة مؤملــة ،جعلــت الســائل األمحــر ينســال منهــا بغــزارة
ثــم أتبعهــا ب بــة أخــرى أســفل العــن اليمنــى لعاصــم افقدتــه اتزانــه
لريكلــه الرجــل بيمنــاه ىف جانبــه ليســقط عــى ركبتــه بينــا وجــه أحــد
الــك ب ينبــح ىف وجهــه يفصلــه عنــه ســوى نصــف م ـ
ال

ال

ر

رس

متجهــا إىل اجلهــة األخــرى تبعــه الرجــل
فنهــض عاصــم م ًعــا
ً
ب بــة مــن ذراعــه الــذى تلقــاه عاصــم بيــراه وقبــض عــى ذراعــه
واض ًعــا إيــاه حتــت باطــه ليشــل حركــة هــذا الــذراع وبالــذراع اليــرى
حــاول الرجــل توجيــه رضبــة لعاصــم فاســتقبلها بيمنــاه وبذلــك ك
يديــه يشــان حركــة خصمــه فجذبــه عاصــم اهــه بقــوة ثــم قابــل
وجهــه ب بــة مــن رأســه ،كررهــا ثانيــة وثالثــة لدرجــة أوجعتــه هــو
غائصــا ىف
نفســه ،خــارت قــوى الرجــل وفقــد اتزانــه فانحنــى عاصــم ً
جســد الرجــل ثــم قــام بحملــه عــى كتفيــه وراء رأســه ليطيــح بــه ــاه
أحــد الــك ب ليشــتد معهــا صيحــات احلضــور وقــد اندفــع الكلــب إليه
ـرا عــن أنيابــه ليهــرول الرجــل حتــى أخــر الســاحة مبتعــدً ا عنــه
مكـ ً
وقــد متســك بالقضبــان احلديديــة ليقـ ب منــه كل ًبــا أخـ ًـرا ويقــف الرجل
ىف املنتصــف بينهــا متا ًمــا ،وكل كلــب منهــا شــد سلســلته عــن آخرهــا
وود لــو طالــت قليـ ً
ـا حتــى ينــال نصيبــه مــن حلــم هــذا الرجــل ،حــظ
عاصــم ذلــك فجــذب الرجــل مــن السلســة ــاه واحــد مــن الــك ب
بينــا تشــبث خصمــه بواحــد مــن القضبــان ،عاصــم جيذبــه مــن الــذراع
األخــرى حتــى هجــم الكلــب عــى الــذراع املشــدودة ويقــوم بعضهــا
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فيعــود الرجــل مندف ًعــا للــوراء با ــاه الســور ليباغتــه كلــب مــن الناحيــة
األخــرى ليجــرى الرجــل بقفــزة متفاد ًيــا الكلــب ليقابــل األرض فيطـ
جالســا وراء رأســه ويلــف السلســة
عاصــم عليــه جاث ًيــا عــى ركبتــه ً
حــول رقبتــه ،حماولــة ناجحــة ،حــاول إحكامهــا عليــه ولكــن الرجــل
مــد يــده وراء رأســه جاذ ًبــا عاصــم مــن فــروة شــعرة ،رضبــه مــن قبضتــه
بوجــه عاصــم ،كاد الرجــل خيتنــق وهــو متشــبث بــأذن عاصــم ،ولكنــه
رسعــان مــا جذبــه لينقلــب عاصــم مــن خلفــه إىل أمامــه وينفــك القيــد
عــن عنــق غريمــه وبينــا ينهــض يتلقــى ركلــة ىف بطنــه ثــم ىف رأســه
أطاحــت بــه ناحيــة واحــد مــن الــك ب كاد ينهشــه لــو تفــاداه ب اعــة
ـتديرا للخلــف ليقفــز عاصــم كواحــد مــن املصارعــن املخ مــن
مسـ ً
ويغــرس كلتــا قدميــه ىف صــدر الرجــل الــذى يعــود فجــأة للــوراء
ـاعرا بــأمل مثيــل لــه ،ينــزاح قليـ ً
ـا مبتعــدً ا عــن
ليلتصــق بالقضبــان شـ ً
الكلــب وبعدهــا جيــد عاصــم ىف مواجهتــه وكلــب عــن اليمــن وآخــر
عــن اليســار ي خــان ىف جنــون ،بــدا عاصــم يتحــرك وســط الــك ب
بســهولة ويــر وثقــة دون أن يمســوه فقــد تذكــر تدريبــات القتــال وســط
النــ ان ،فلتكــن هــذه الــك ب هــى النــ ان ،ســيقاتل دون أن تقلــل
مــن براعتــه ودون أن تــذوق حلمــه ،فقــط كل مــا كان حيتاجــه أن يتكيــف
مــع تلــك املســافات بــن الكلــب واآلخــر ،توالــت رضباتــه ورك تــه ىف
شــتى أنحــاء اجلســد اآلخــر ثــم أمســكه مــن رأســه ليصدمــه بالقضبــان ،
ضاعــت م مــح الرجــل وســط الدمــاء ىف وجهــه وســقط مغشـ ًيا عليــه،
ـارزا أســنانه ليزجــره الرجــل بقدمــه مــن
ليق ـ ب منــه أحــد الــك ب بـ ً
بقايــا وعــى أوشــك عــى الغيــاب ،وقــف الرجــل بينــا عاصــم يتقافــز
وســط الســاحة يشـ لــه بيــده «أن تقــدم إ ّىل» قــام الرجــل واقـ ب منــه
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حــاول أن ينقــض عليــه ولكنــه يفلــت منــه مــع منحــه قفــزة مصحوبــة
ـيطرا ومســتمت ًعا وهــو يش ـ لــه با ق ـ اب مــن جديــد
بركلــة ،بــدا مسـ ً
وقــد راح عــن عاصــم كل وجــع ومعانــاة منــذ جــاء إىل هــذه اجلزيــرة،
بــدا كــا لــو كان مولــو ًدا ىف ســاحة قتــال ،اجلمــوع احلــارضة كانــت تتابــع
باهتــام وتفاعــل كبرييــن رغــم مــا بــدا هلــم جل ًيــا مــن تفــوق واضــح
مــن طــرف مهيمــن عــى حســاب آخــر صــار يرتنــح كقــرد ســكران،
قــام بمســكه مــن ملبســه وكال لــه ال بــات ،حتــى ســقط مغشـ ًيا عليــه
ىف حميــط أحــد الــك ب الــذى اق ـ ب منــه ويبــدو بأنــه أشــفق عليــه،
فأخــذ يتشــمم جســده ،وعنــد هــذا احلــد ســيطر عــى احلارضيــن حالــة
مــن التذمــر بعــد رجــوح كفــة أحــد املتنافســن ،لــذا وىف حركــة مفاجئــة
قــام أحــد احلــراس بنــاء عــى إشــارة مــن قائــده بإلقــاء خنجــر ىف وســط
الســاحة ،وهــى إشــارة واضحــة لعاصــم بــأن ينهــى الــراع لصاحلــه،
لكــن وقبــل أن يلتقــط اخلنجــر ذهــب إىل اجلســد املكــوم عــى األرض
وجــره ىف إرصار ملركــز احللبــة بعدهــا التقــط اخلنجــر وعندهــا أمســك
بيــد الرجــل الراقــد مــن أطرافهــا وجعلهــا ممــدودة بشــكل رأســى
قبــل أن يقــوم بجــز أربعــة أصابــع بالنصــل احلــاد مــرة واحــدة بشــكل
خاطــف كــا يفعــل بائــع املــوز لتتفجــر شــا ت مــن الدمــاء عــى وجــه
الرجــل وجســده وراح يــرخ ىف هســتريية مــن الصدمــة واألمل ،بينــا
عاصــم يتــأمل مــن ذكــرى مل تســطع ســوى ببالــه ،لــو علمهــا احلضــور
ربــا شــجعوه وصفقــوا لــه تعاط ًفــا معــه ،ولكنهــم اآلن بــدوا متعاطفــن
مــع هــذا املقطــوع أصابعــه ،رشبــت الرمــال دمــاءه حتــى ارتــوت
أيضــا صــوت الرجــل
وتلونــت باألمحــر القانــى ،ولكــن عاصــم تذكــر ً
وهــو يقــول مــرة مــن قبــل «أعدمــوه ،ليكــون عــرة لغ ـ ه مــن أرسانــا
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وموالينــا» تذكــر املقــدم حييــى وجثتــه التــى مل جيدوهــا أبــدً ا ولكــن دمــاءه
أغرقــت م بســه لتتعطــش روحــه للدمــاء مــن جديــد وهنــا فعــل مــا مل
يفعلــه مــن قبــل حــن أنقــض عــى الرجــل ولــف ذراعــه حــول رقبتــه
وىف يــده الثانيــة اخلنجــر ،وب عــة أزاح ذراعــه ومــر بحــد اخلنجــر رسي ًعا
عــى رقبــة الرجــل الــذى جحظــت عينــاه أ ًملــا بينــا يراقــب عاصــم ذبيحه
وهــو يســلم روحــه ببــطء وســط شــعورين متناقضــن مــن اجل هـ  ،مــا
بــن مشــجع لعاصــم ومســتنكر لــه بينــا الــك ب توقفــت مجيعهــا عــن
النبــاح ألول مــرة منــذ دقائــق وهــى تراقــب الدمــاء وقــد بــدا هلــا األمــر
يفــوق قدرهتــا عــى إحلــاق األذى.
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«أنت تعتقد أن ما عشته قبل ق يل هو الجحيم ،و�لكنك مخطئ ،هذه
ل

يست إلا وجبة مشهيات».
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ســتعود ومعــك ســامل ..كان هــذا عنوا ًنــا مكتو ًبــا باخلــط العريــض
ىف صحيفــة عمــرك لكنــك مل تطلــع عليــه ســوى اليــوم ،حد ًثــا طــال
انتظــاره ،دفعــت ألجلــه الكثــ ســنواتك عمــرك زوجتــك وعملــك
وبلــدك ..وهــا هــم يوفــون بوعدهــم ،قابلتــه ىف أحــد أطــراف مارســيليا
ومعــه رجلــن  ،مــا إن توقفتــا ســياراتيك حتــى قــام الرجــل بحملــه
داخــل كيــس جلــدى طويــل لــه فتحــات هتويــة كــى يمــوت هــذا
املقيــد داخلــه ،حــذرك كثـ ً ا قبــل أن يغــادرك» أنصحــك بالعــودة بــه
هلــذا املنــزل ،فهــو غ ـ مناســب لذلــك و ينقصــك مزيــد مــن اجللبــة
وإثــارة الشــكوك ،أعلــم مقــدار غضبــك وأقــدره ،يمكنــك التهامــه ح ًيــا
لــو أردت ،أو تقطيعــه كقطــع الناجتــس ،يمكنــك أن تفرمــه كذلــك حتى
يص ـ وزن أكــر قطعــة منــه يتجــاوز جرا ًمــا واحــدً ا ،لكــن عــل
انتقامــك مصحو ًبــا بنهايتــك ،ختــر نفســك بســبب هــذا احلثالــة ،متتــع
بانتقامــك وابــدأ حياتــك مــن جديــد ،مزيــد مــن اخلســائر»
هكــذا حدثــك ،ملســت صد ًقــا وو ًدا ىف ك مــه بعيــدً ا عــن الرســميات
ومتطلبــات العمــل ،هــل بــدا لــك آنــذاك كصديــق يريــد لــك اخلــ
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أكثــر منهــا نصيحــة عمــل؟ أم أن عــدم وجــود صديــق بجــوارك هيــأ لــك
ذلــك؟ لــن تؤثــر كثـ ً ا ،األهــم أنــك عــدت بفريســتك ،صيــدك الثمــن،
ك لــن تذبحــه ،لــن تنهــى عمــره ،لــن متنحــه راحــة املــوت ،لــن ترســله
لنفــس العــامل الــذى أرســل إليــه ابنــك ،كــا أنــك لــن ترمحــه.
ال

ىف أيامــك التــى تلــت وفــاة آرس ،مل يكــن يشــغل بالــك ســوى مــاذا
ســتفعل بســامل حــن تعثــر عليــه؟

ال

لقــد جالــت برأســك طــرق تعذيــب مل ختطــر للنازيــن أنفســهم
ببــال ،ســيحرتق بالنــار املتأججــة ىف صــدرك ،ســتذيقه إياهــا حتــى يثمــل
مــن األمل ،ســيتغذى عــى صديــد جروحــك التــى مل تندمــل ،لقــد مــزق
فــؤادك أنــت وكثرييــن ،وســيتمزق كل مــا فيــه مــرة وراء مــرة دون أن
يشــارف عــى املــوت ،ستســتخلص الباقــى مــن عمــره لنفســك ،راحــة
يذوقهــا مادمــت ح ًيــا ،نــوم هينــأ بــه عــى ظهــر هــذا الكوكــب ،مل ختــر
أحــدً ا بشــأن مــا يــدور بعقلــك ،لقــد أخــذت وق ًتــا حتــى تكــون جاهـ ًـزا
هلــذا اللقــاء ،مل تعــرف املنظمــة بشــأن بيتــك اجلديــد ،لقــد نقلــت كل مــا
خيصــك ملســكن آخــر عــى أطــراف الغابــة ىف مارســيليا حيــث اهلــدوء
هييمــن ،اســتغاثة تُســمع و اســتنجاد يفيــد ،بــد أنــك ســتتلذذ
كث ـ ً ا ومتــرح كث ـ ً ا ،لقــد أعــددت ُعدتــك ،وصــرت حتــى نضجــت
دجاجتــك وحــان وقــت التهامهــا ،ولكنــك قبــل أن تســن ســكينك،
ســتمنحه حقــه ،هــذا هــو العــدل ،ســتفى بعهــدك الــذى أخذتــه عــى
نفســك بأنــك لــن تنــال منــه انتقا ًمــا إ بعدمــا حيصــل عــى حقــه ىف
الثــأر ،ســتهديه حســام املريغنــى عــى طبــق مــن ذهــب ،حســام الــذى
كان الســبب لوضــع كلمــة متــت حليــاة والــده وكان ســب ًبا ىف حتويلــه
ملجــرم مطــارد ثــم جمــرم عتيــد .حســام الــذى لــو جريمتــه األوىل لــكان
آرس حــى يــرزق حيظــى بحنانــك ورعايتــك وحييــا ســعيدً ا ىف حضــن أمه،
ال

ال

ال

ال

ر

ر

ال

ال
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حســام الــذى انتظــرت كت ـ ً ا وقاومــت لــذة تعذيبــه ألنــك تعلــم بــأن
هنــاك مــن ســيتفنن ىف تعذيبــه أكثــر ،حســام الــذى تركتــه مقيــدً ا مكمـ ًـا
ىف غرفــة لشــهور يعــرف فيهــا أى جرائمــه تلــك التــى أدت بــه إىل هــذا
احلــال ،آن األوان ليفهــم ،ولكنــه ســيدفع ثمــن هــذا الفهــم حــن يــرى
ســامل الــذى لــو ظــل ألــف عــام خيطــط وحيــاول مــا حصــل عليــه هبــذه
الســهولة ،خدمــة فايــف ســتار تلقاهــا حتــى ىف أح مــك ،ليتــك
عثــرت عليــه بنصــف بســاطة عثــوره عــى حســام.
ال

ال

ال

جت

قــدت ســيارتك املســتأجرة الرماديــة مــن طــراز ســيرتوين ســى
فايــف با ــاه املنــزل اجلديــد عــى أطــراف الغابــة وشــعور بالنشــوة
يعرتيــك ،تقــود بحــذر مفاجــأت غ ـ ســارة اليــوم ،تصــل إىل هــذا
احلــى اهلــادئ ،كل بناياتــه عــى اجلانبــن مكونــة مــن طابقــن ،يوجــد
جــ ان لــك ســوى عــى بعــد مخــس بنايــات ،قليلــون جــدًّ ا الســكان
الدائمــن هنــا وأغلبهــم مــن كبــار الســن ،ســتقيم حف تــك وســط
أصــوات التلفــاز واملوســيقى الصاخبــة ليــس بشــكل مزعــج أو مبالــغ
فيــه ولكــن بــا يســمح بتــرب رصاخ أو نــداء .تركــن الســيارة أمــام
البوابــة الصغـ ة للمنــزل ،ترتجــل لتفتحهــا ،ثــم تقــود مــن جديــد لتعــر
ـارا
البوابــة وتركــن بالداخــل ،تغلــق البوابــة وراءك تتجــه إىل املدخــل مـ ً
بحديقــة صغـ ة متتــىء بأحــواض زهــور خمتلفــة األلــوان تصعــد ثــاث
درجــات ثــم تضــع املفتــاح ىف البــاب اخلشــبى بنــى اللــون ،لينفــرج
البــاب تضغــط عــى زر اإلضــاءة ليغمــر ضــوء خفيــف الريسيبشــن
الواســع وتلقــى نظــرة عــى الــدرج الــذى يقــود للقبــو ،حســنًا ســيتم
األمــر كــا تصورتــه ،تعــود حلقيبــة الســيارة ،حتمــل الكيــس اجللــدى
عــى كتفــك ،تضعــه عــى األرض قبــل أن تغلــق البــاب ثــم تعــاود
متجهــا إىل القبــو ،هتبــط الــدرج اخلشــبى الضيــق وحــن تفتــح
محلــه
ً
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ر
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ر

ال
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دائــا
بابــه واإلضــاءة اخلاصــة بــه تقابــل العــن التــى باتــت مذعــورة ً
لصاحبهــا املكبــل جيــدً ا ،بــد أنــه يــراك جمنو ًنــا أبكـ ًـا يتفــوه بكلمــة،
إنــه حتــى يعــرف بمغادرتــه مــر ووصولــه فرنســا و يتصــور أن
يكــون واحــدً ا مــن أقــل مــن ث ثــن فــر ًدا يســكنون شــار ًعا هاد ًئــا متــر
بــه ســيارة إ كل ســاعت عــى األقــل.
ال

ال

ال

ال

ال

ني

ر

ال

ال

تضــع الكيــس وتفــرغ حمتــواه ىف القبــو الــذى تبلــغ مســاحته أربعــن
م ـ ً ا تقري ًبــا ليســقط جســد يــزال غائ ًبــا عــن الوعــى ،م بســه قــذرة
ورائحتــه توحــى بعــدم تعرضــه للــاء منــذ شــهور ،ىف البدايــة يتبينــه
حســام ،ســيأخذ وق ًتــا حتــى يتذكــر ،حتــاول إفاقــة ســامل دون جــدوى،
تأتــى بإنــاء مــن املــاء وتســكبه عليــه ،ختــرج منــه شــهقة طويلــة ويبــدأ
ىف اإلفاقــة ،ينظــر إليــك وإىل املكبــل أمامــه « يتبــن أ ًّيــا منكــا ويبــدو
أنكــم ســقطتم مــن ذاكرتــه متا ًمــا ،يبــدو عليــه اخلــوف ولكنــه يت ســك
متظاهـ ًـرا بالشــجاعة ليقــول لــك باإلنجليزيــة «اقتلنــى ..اقتلنــى اآلن و
تت عــب بــى»
ال

ال

ام

ال

ال

ر

أيضــا؟ والــدك
تضحــك حقيقــة دون افتعــال « تتحــدث اإلنجليزيــة ً
كان ليســعد أكيــد هبــذا قبــل أن يشــنقوه» لـ د ســامل ىف اضطــراب «مــن
أنــت؟ ومــاذا تريــد؟»
ال

«ســتعرف تقلــق ،وســتتذكر ألنــى مل أنــس فعلتــك أبــدً ا ،لقــد
عشــت ســنوات طــوال بانتظــار هــذه اللحظــة ،مــن العس ـ أن تنســى
أيضــا أوىل جرائمــك ،جريمــة خطــف أتوبيــس مدرســة بط بــه ،أتتذكــر
ً
الســبب أم أذكــرك؟» يصمــت ويطــول صمتــه لتمنحــه قبضــة يــدك
ىف فكــه العلــوى ويشــعر بمــذاق الســائل األمحــر «هنــا حــن أســألك
يــب ،أتفهــم؟» يواصــل الصمــت ذاهـ ً
ـا ليتلقــى رضبــة أخــرى أقــوى
مــن األوىل صبغــت شــفاه بالــدم «واضــح أنــك رصت بطــىء الفهــم»
ر

ال

جت
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ليعاجلــك هل ًعــا «نعــم ،فهمــت فهمــت»
«تذكرت إذن؟»

«نعم تذكرت»

رض

«أتذكــر أول ضحيــة راحــت بســببك؟» وقبــل أن هتــم ب
أذكــره» ىف فــزع يقوهلــا.

بــه «نعــم

رس

ام

«رائع ..أنا والده» تبدو عليه ح ة زائفة بين أنت تراقبه.

« أتذكــر مــن كان الســبب ىف ذلــك؟ الــذى دفعــك للخطــف وجعــل
منــك جمر ًمــا ولفــق هتمــة لوالــدك وكان الســبب ىف شــنقه؟»
«حســام املريغنــى؟» قاهلــا وعينــه عــى حســام الــذى كان يراقــب
احلديــث حتــى عثــر عــى حــل ألغــاز وإجابــات أســئلة مل ختبــو جذوهتــا
منــذ اختطافــه
ال

«غريــب أنــك مل تنتقــم منــه هــو ودفــع ابنــى ثمــن ذنــب كان أصغــر
مــن أن يعيــه حتــى ،ولكنــى مــع ذلــك مل أتركــه ،ك كــا ســيدفع الثمــن»
ثــم تبــدأ يــا حييــى ىف فــك قيــده وتقــول لــه «واآلن هــو لــك ،يمكنــك أن
تلهــو وتقســو معــه كــا تشــاء ،أتــرى لقــد احتفظــت بــه لــك كل هــذا
الوقــت ،مل يكــن لــدى شــك بــأن حلظتــك قادمــة» تنهــى مجلتــك بينــا
نظــرات اهللــع تنبعــث مــن عــن حســام ووجهــه يوشــك عــى الــراخ
والبــكاء ،بينــا ســامل ينظــر إليــه وقــد أدرك حقيقــة الوضــع بعــد أن صــار
حــرا مــن القيــد ،ختــرج مــن القبــو وتصعــد الــدرج بينــا توســات
ً
حســام تتهــادى إىل أذنــك ،تبتعــد ويعلــو رصاخــه وعويلــه ،األن تديــر
أســطوانة ملطــرب فرنســى تبــاىل باســمه وإن كان غنــاؤه حيــدث
الضجيــج املطلــوب وتذهــب لتس ـ خى عــى أريكــة ناعمــة امللمــس.
متصــورا مــا
وبينــا تغــوص ىف األريكــة مطل ًقــا العنــان خليالــك
ً
ال

ر
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يــدور بداخــل القبــو ،مســتمت ًعا باملوســيقى التــى تــرى ىف أرجــاء
البيــت لتغمــره كــا يغمــر املــاء إنــاء خــاوى ،هــل يمــزق ســامل حســام؟
هــل يأكلــه بأســنانه أم يكتفــى بخنقــه؟ كيــف نــال انتقامــه؟ هــل نــال
حســام أخـ ً ا جــزاءه؟ لقــد احتفظــت بــه طويـ ً
ـا ألجــل تلــك اللحظــة،
لــو أفعالــه القــذرة مــا قــام ســامل بفعلتــه و لكنــت تتنــاول عشــاءك اآلن
مــع زوجتــك وابنــك ،نمــت ىف مكانــك ،تتابعــت أح ًمــا ىف ذهنــك،
رأيــت ســامل يلــوك حلــم حســام بــن أســنانه والدمــاء حتيــط بفمــه ،رأيــت
نفســك وأنــت تنفــرد بســامل وتتلــذذ بتعذيبــه ،كان ىف عذابــه راحتــك ،ثــم
ينتقــل املشــهد آلرس وهــو يلعــب بدراجتــه ىف حديقــة متناســقة األشــجار
والــزروع والشــمس تغمــر املــكان بالــدفء بينــا أنــت وداليــا تتبــاد ن
الدعابــات وتشــ ان إليــه ويشــ إليكــا والســعادة ترفــرف بجناحــن
وتلهــو حولكــم ،مل تشــعر بوقــت ومل حتــظ بنــوم هــادئ طــوال ســنوات
كتلــك الليلــة ،لقــد دفعــت الثمــن غال ًيــا ونثــرت البــذور زمنًــا طويـ ً
ـا
وحــان وقــت جنــى الثــار ،بالتأكيــد لــن تعــود لــك جنتــك ،لكــن
ســتجد ســلواك ،ستســقط عب ًئــا ثقيـ ً
ـا عــن كاهلــك ،صحيــح أن الثــأر
لــن يعيــد إليــك ابنــك لكنــه ســيطفئ ن ـ ان صــدرك.
ال

ال

ال

ر

ر

ر

ال

رحــت ىف النــوم ملــدة تتبينهــا ولكنــك تســتيقظ عــى صــوت
اهلاتــف ،كان ك وديــو أو مــروان أو أيــا كان اســمه ،إنــه يطلبــك ىف مهمة
عاجلــة حتتمــل التأجيــل عــى غـ العــادة ،تبــدل م بســك ىف عجالــة
قميصــا رماد ًيــا ذات أكــام طويلــة ،وبنطـ ً
ـال مــن اجلينــز األســود مــع
ً ،
حــذاء ريــاىض خفيــف ،وقــت ملتابعــة مــا يــدور ىف القبــو ،حــن تعــود
ســتهنأ باملشــهد املنتظــر ،تقابلــه ىف حانــة صغـ ة بشــارع جانبــى بوســط
مارســيليا ،يطلعــك عــى تفاصيــل املهمــة ويمنحــك مبل ًغــا مــن املــال،
تتغيــب عــن القبــو ليومــن لتنجــز مهمتــك ،تعــود ىف الصبــاح ،املوســيقى
ال

ال

ر

ال

ال

ر
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ال

تصــدح ىف أرجــاء املنــزل و صــوت يعلــو فوقهــا ،دقائــق وتتجــه إىل
القبــو متحسســا ســاحك اجللــوك األملانــى ،حــظ عينــاك وأنــت
تــرى املشــهد الغ ـ متوقــع والــذى مل خيطــر لــك ببــال والــذى حيتــاج
إىل تفســ .
جت

ر

ر

ال

ر

كان حســام مقيــدً ا كــا كان دائـ ًـا ،وســامل جيلــس بجــواره ىف هــدوء،
حتــى ليبــدوان كصديقــن التقيــا بعــد غيــاب ،هالــك املنظــر ،كيــف
جيلســان هكــذا؟ ملــاذا مل جيهــز عليــه ســامل؟ إنــه بطريقــة مــا قاتــل والــده
أو املتســبب األول ىف إعدامــه ،كيــف يرتكــه دون أن يــدق عنقــه ،دون أن
يمســك عنــه اهلــواء ،دون أن خينقــه ،دون أن يقتلــع قلبــه مــن صــدره ،هل
نســى والــده؟ أم صــار حســام جمــرد جمــرم يفــرق عــن ســامل كث ـ ً ا؟
هــل تعاطــف معــه ألنــه شــعر بدنــو أجلــه وســوء مصـ ه عــى يــدك بعد
قتلــه حلســام؟ هــل عفــا عنــه ليفتــح لــك املجــال لتصفــح عنــه وتغفــر لــه
خ ًطــأ قديـ ًـا يــدرك أنــه لــن يغتفــر؟
ر

ال

رس

مــا الــذى يــدور؟ تريــد أن تفهــم وب عــة ،عقلــك يعمــل ويفكــر
وك مهــا ينظــر إليــك ىف خــوف ،يتوقــع ردة فعلــك التــى جــاءت
هــادرة عاصفــة لتنــزل عــى كليهــا رك ً ورض ًبــا ىف شــتى أنحــاء
جســدهي  ،و صــوت ســوى صــوت توجعهــا م ًعــا وصــوت رضباتــك
الطائشــة تطيــح هبــم ثــم متســك بســامل توســعه رض ًبــا قبــل أن تلقــى بــه
قــرب احلائــط لريتطــم هبــا ظهــره وجــزء مــن كتفــه بينــا أنــت تــرخ
وتــرب ىف آن واحــد وقــد أمحــر وجهــك بالكامــل مــن أثــر ا نفعــال:
ال

ال

ل

ام

ال

ال

ال

 أتظنــان أنكــا ســتخدعانى هبــذا ا ستســام؟ ســينال كل منكــاعقابــه ،ســيتمنى املــوت كل يــوم ولــن يــراه بعينيــه ،القــادم ىف أيامكــا
لــن يتجــاوز حــدود هــذه اجلــدران األربعــة ،ىف كل ليلــة عــذاب جديــد،
ســتعانيان كــا جعلت نــى أعانــى ،لقــد دمرمتــا حياتــى متا ًمــا واآلن جــاء
ام
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دوركــا.

رص

ثــم متســك بســامل مــن رقبتــه وتعت هــا طو ًيــا وتــرق عينــاه وكأن
روحــه موشــكة عــى وداع جســده ولكنــك تدعهــا ىف الوقــت املناســب
لتدفعــه عــى جســد حســام املكــوم عــى األرض ير ــف مــن اخلــوف،
ثــم هتــم بمســك ســامل بت بيــه مــن جديــد ،وقــد جعلــه محاســك كطائــر
مذبــوح ىف يــدك يكــف عــن ا رتعــاش تلقــى بــه عــى اجلانــب ا خــر
لريتطــم بأحــد الرفــوف لتســقط عليهــا عــدد مــن األوانــى العتيقــة بينــا
يــرخ حســام باك ًيــا
 ومــا شــأنى أنــا ىف كل هــذا؟ هــذا رجــل اختطــف ولــدك املريــضوتركــه حتــى املــوت ،بينــا أنــا أفهــم مــا جريمتــى ليتــم ســجنى ىف
غرفــة طــوال هــذه املــدة ،لقــد دمــرت حياتــى دون حتــى أن أعــرف مــن
أنــت ،كل مــا تظنــه برأســك ليــس إ أوها ًمــا أوحــى إليــك هبــا هــذا
الرجــل ،مل ألفــق هتمــة لوالــده كــا حســبتم ،والــده مــن قتــل وســامل
يعلــم ذلــك جيــدً ا ،أنــت خطفتنــى وحبســتنى بنــاء عــى خدعــة انطلــت
ـورا.
عليــك ،أنــت مــدان ىل ،وعليــك أن تصــوب خطــأك فـ ً
جت

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ام

ملــاذا تســمرت ىف مكانــك بعــد كل تــه يــا حييــى؟ هــل صدقتــه؟
ملــاذا أصــدرت عليــه حكـ ًـا دون دليــل؟ لــو صــح ك مــه ،ملــاذا اندفعــت
ومشــيت وراء اهتــام باطــل مــن خاطــف وقاتــل؟ أهلــذا احلــد رصت
ســاذجا؟ أى وزر حتتملــه اآلن بعــد أيــام أذقتــه فيهــا العــذاب؟ إنــك
ً
حتــى مل متنحــه الفرصــة ليفهــم ،لعلــه لــو فهــم ألوضــح ،أنــت قــاضٍ
فاشــل كــا كنــت أب وزوج فاشــل ،كيــف تتحمــل نفســك هكــذا مــع
هــذا الكــم مــن التخبــط ؟ يبــدو أنــك تســتحق كل مــا أنــت فيــه.
ال

 هــل مــا يقولــه حســام صحيــح؟ هــل والــدك هــو مــن قتــل تلــكاملــرأة؟ هــل خدعتنــى كــا قتلــت ابنــى؟
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رض

ثــم تنقــض عليــه كالفهــد وأنــت ت بــه بقبضة يــدك ىف كل جــزء من
وجهــه بينــا هــو ىف استســام تــام ،يقــاوم و جييــب ،الدمــاء تتفجــر
مــن وجهــه وتلــون يــدك ،لكنــك تأبه ،فقــط كل مــا يعنيــك أ يموت،
هــذا هــو شــاغلك األول ،لــن يفــر هبــذه البســاطة ،وبعدمــا فرغــت فيــه
أرضــا ،هامــدً ا ،يتنفــس بصعوبــة ،ســترتكه
جــام غضبــك ،تركتــه يســقط ً
حتــى يفيــق لتعــاود الكــرة مــن جديــد ،وقبــل أن تغــادر القبــو تقيــد يديــه
خلــف ظهــره وتضــع قطعــة مــن الــورق ال صــق عــى فمــه ،حتــى
يتمكــن مــن الــراخ أو إحلــاق األذى بحســام ،تغــادر القبــو وصــدرك
علــوا ،ختــرس
يعلــو وهيبــط ودقــات قلبــك تنافــس تلــك املوســيقى
ً
هــذه األنغــام املتعاليــة وتلقــى بنفســك عــى نفــس األريكــة لتحــدق ىف
الســقف وأنــت مذهــول مــن تلــك املفاجــأة ،عقــاب يكفــى جرمــه
بعــد أن قتــل آرس ودفعــك رتــكاب جريمــة خطــف حســام ،يــا هلــذا
الكــم مــن التعــب الــذى يتكــدس برأســك ،كنــت تظــن بأنــك سـ تاح
بعــد العثــور عــى ســامل ولكــن موجــة جديــدة مــن النــدم كانــت بانتظارك
تلفــح رأســك وت ـ كك ىف دوامــة مــن األمل ،ملــاذا متــوت وترتــاح؟ مل
يعــد يعنيــك هــذا العــامل بــأرسه ،رغبــة لــك ىف مزيــد مــن العيــش ،آرس
بانتظــارك عــى الضفــة األخــرى مــن هنــر عــذب ،مياهــه صافيــة يبتســم
أيضــا يقــف بجــواره مــا ًدا يــده فا ًحتــا
ابتســامة افتقدهتــا عينــاك ووالــدك ً
ذراعيــه لقــد أوحشــته كــا أوحشــك ،يش ـ ان إىل قــارب أبيــض صغ ـ
بمجدافــن خشــبي مبســوط طرفيهــا إىل املــاء ،ملــاذا تغــادر اآلن؟
املســدس بجــوارك وحمشــو بالطلقــات ،ضغطــة واحــدة وتنهــى هــذا
الــراع ،اخليــار يســتحيل أن ينتــر للبقــاء مــع ســامل وحســام ،إهنــا
هنــاك والــدك وآرس يلوحــان بســعادة لــك ،فقــط تأخــذ القــارب وتعــر،
متســك باملســدس وتبتســم بينــا ترامهــا يدنــوان وتق ـ ب.
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ر

ر

ال

ال

ر

ر

ني

ال

ر
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«أنا وهذا ا عالم لم يعد كلانا بوسعه أن يدع الآخر وشأنه ،لا أكف
ل

عن محاولة إصلاحه ولا يكف عن تخييب أملى »..
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جت

غريــب هــذا العــامل ،كل أمــر يمكــن ــاوزه مهــا بــدا مري ًعــا وقــت
حدوثــه ،مل تتوقــف احليــاة عــى أحــد وليتهــا فعلــت ً
بــدل أن نقاســى
بدونــه ،نعانــى فقــده ،ونبكــى غيابــه ،رصت وحيــدً ا متا ًمــا رغــم كل
هــؤ ء املحيطــن بــى و شــاغل هلــم ســوى حتقيــق رغبــات مل يعــد
هلــا وجــود ،زهــدت احليــاة بــا فيهــا ،ويئســت مــن كل أمــل ىف التغيـ ،
املنظمــة تصطــاد املجرمــن وســاحة القتــال تفتــك هبــم تبا ًعــا ومل تتوقــف
اجلريمــة بعــد ،منــذ أخــر مــرة ىف عــام  2010مل أزر اجلزيــرة ،ملــاذا
أ ــه إليهــا لعــى أحظــى ببعــض مشــاعر الرضــا عــن النفــس؟ أنــا ىف
أمــس احلاجــة لتلــك اللحظــات ،قابلــت أنــدرو مــن جديــد ىف عــام
ـا وصــار رجـ ً
 2013كــر قليـ ً
ـا ذى بــأس ولكنــه مــازال حمتف ًظــا بنقائــه
وبراءتــه ،مل يقتصــد جهــدً ا ىف توف ـ ســبل راحتــى ،اطمأننــت منــه عــى
والــده وســألته عــن أخبــار الســاحة.
ال

ال

ر

ال

جت

ر

رب

أخ نــى بــأن هنــاك عــرة ســجناء ىف الثكنــات وأهنــم بانتظــار عــدد
آخــر قــادم هــذا األســبوع ،وســتقام املواجهــات عقــب وصوهلــم ،وطلب
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ام

ر

منــى البقــاء حتــى مشــاهدة هــذه العــروض ،ذكــر ىل بــأن املشــهد بــات
أســطور ًيا مــع ازديــاد أعــداد اجل هـ .
ىل

 -يبدو أن مجيع أهل اجلزيرة حريصون ع حضور املباريات؟

ر

 ليســوا وحدهــم ســيدى ،القــوارب ىف كل مــرة تأتــى حمملــةبأنــاس كثرييــن ملشــاهدة املتصارعــن ،أنــت مل تســمع صيحــات احلــاس
وهــى تتصاعــد مــن احلناجــر ،الــراخ يصــ مدو ًيــا كالــرق
 أى قوارب وأى أناس؟ال

 هــؤ ء الســياح الذيــن يأتــون ملشــاهدة املباريــات ،فكــرة ممتــازةنفذهــا مســ تونــى ،أعطــت حيويــة للمبنــى وللفاعليــات وجعلــت
اجلميــع يلهــث مــع األحــداث ،ىف البدايــة كان أهــل اجلزيــرة يشــاهدون
وهــم صامتــون ،أمــا اآلن فالــكل يــردد هتافــات ويصــب غضبــه عــى
هــؤ ء املجرمــن ،لــن تصــدق روعتــه حتــى تــرى بنفســك ســيدى.
مل أفهــم مــا يــدور بشــكل كامــل وقتهــا يبــدو أننــى كــرت ً
فعــا
ورصت بطــىء الفهــم ،لقــد تركــت لتونــى دفــة الســفينة وهــو مــن يقــود
خاصــة تلــك األمــور املتعلقــة باجلزيــرة ،يبــدو أن هنــاك مســتجدات
علــم ىل هبــا.
بعــد يومــن وصــل تونــى إىل اجلزيــرة ،كان أني ًقــا واث ًقــا كــا عهدتــه
دو ًمــا ،يتحــرك ىف اجلزيــرة كصاحــب مــكان ،اجلميــع حيرتمــه ويســعد
بــه مــن أهــل اجلزيــرة ،واحلــراس يأمتــرون بأمــره ،غريــب هــذا..
املــكان ملكــى ولكنــى أشــعر أنــى كضيــف عديــم األمهيــة بداخلــه،
لقــد ــاوزت الســبع عا ًمــا بالفعــل ،لكنــى مازلــت ىف وعيــى وىف
أتــم صحــة وكل شــىء هنــا ملكــى ،أنــا مــن وصلــت هلــذه األرض
طاووســا
وصنعــت هــذه األســطورة عــى ســطح اجلزيــرة ،لــو أن هنــاك
ً
ر

ال

ال

جت

ني
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ال

ر

ال

مزهــوا بنفســه فــا بــد أن يكــون أنــا ،بالطبــع لســت أغــار
سيمشــى
ً
مــن تونــى ،هــو ابــن أخــى ولكــن فليتظاهــروا ببعــض ا حـ ام ،لــو
أنــدرو لشــعرت بأنــى عابرســبيل غـ مرغــوب وجــوده ،حتاملــت عــى
كرامتــى ودفنــت اعـ اىض ىف صــدرى ،ومل أفاحتــه ىف األمــر بالرغــم مــن
أنــه ينــام وأخيــه ىف الغرفــة املجــاورة ىل وانتظــرت حتــى يــوم املواجهات،
مــن نافــذة منــزىل القريبــة رأيــت عــرات تتوافــد عــى بوابــات املــدرج،
ً
رجــال ونســاء مــن خمتلــف األع رمــن الث ثــن وحتــى اخلمســن،
ليســوا مــن أهــل اجلزيــرة بالطبــع ،مــن هــم؟ وكيــف علــم هــؤ ء بــا
يــدور ،كيــف ُســمح هلــم باحلضــور مــن األســاس؟
ر

ر

ام

ال

ال

جت

بصحبــة حارســى اخلــاص ا هــت إىل املقصــورة األماميــة للمــدرج،
اســتقبلنى تونــى وماركــو بــود مصطنــع ،وســاعدانى ىف اجللــوس ىف صــدر
املقصــورة عــى املقعــد املخصــص ىل ،وجلســا بجانبــى ،ثــم انــرف تونــى
للحديــث مــع عــدد مــن الرجــال األغــراب ،هل هــم أصدقائــه بالطبــع ليس
كل هــذا العــدد ،كيــف مل خي نــى بذلــك مــن قبــل ،كيــف واتتــه الشــجاعة
ليتــرف كــا لــو مل أكــن موجــو ًدا ،جلــت ببــرى ىف املــكان ،نظــرت إىل
ماركــو ،كان يتفــادى النظــر إ ّيل ،يديــر عينيــه ىف أى ا ــاه غـ الــذى أنتظــره
فيــه ،تابعــت مــا يــدور واجلــو ت تتــواىل بــن جمــرم وأخــر ،وصــوت ىف
املذيــاع يعلــن اســم املجــرم وجريمتــه قبــل أن يدلــف املتصارعــن ،ومــع
صياحــا ،يبــدون كمجموعــة مــن املصطافــن،
كل رضبــة تنتفــض اجل ه ـ
ً
أو أعضــاء رحلــة ،أمــا عــى جانبــى املــدرج وىف أماكــن حمــددة جيلــس أهــل
اجلزيــرة ىف محــاس أقــل وإن ظــل ظاهـ ًـرا للعيــان ،لقــد اعتــادوا املشــهد إىل
حــد مــا بعكــس هــؤ ء الذيــن يبــدون ىف زيــارة أوىل للمــكان.
رب

جت

ر

ال

ام

ر

ال

ني

مــرت جولــة وأخــرى واجلميــع هيتــف باملــوت جلميــع املشــارك ،
بعــض مــن احلضــور يبــدى محــاس أكــر عنــد قتــل جمــرم مــا ،يبــدو أن
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ر

ـذرا ،
جريمتــه أكثــر مــن بشــاعة مــن غ ـ ه ىف نظرهــم ،أنظــر إليهــم شـ ً
هــؤ ء ضيــوف جــاءوا دون دعــوة منــى أنــا صاحــب املــكان واقتحمــوا
منــزىل وافرتشــوه ،بــل ويتمتعــون بــكل مــا أعددتــه مــن عــدة ،شــك
أنــه انتابتنــى رغبــة مــا ىف حضــور اجلميــع لطقــوس حتقيــق العــدل عــى
هــذه اجلزيــرة ،ولكــن بنــا ًء عــى رغبتــى وحــدى ىف ذلــك.
مخســة جــو ت مــن القتــال متــت داخــل احللبــة مــع ســقوط مخســة
مــن املجرمــن رصعــى غارقــن ىف دمائهــم وقــد اســتجابوا ل فتــة
املرفوعــة عــى الســارى وقــد حتولــت مســاحات مــن الرمــال لبقــع
حتــا ســيتم إزالتهــا وتغيريهــا ىف اللقــاءات القادمــة ،هنــاك
محــراء،
ً
مخســة منت يــن ،نجــوا مــن املــوت اليــوم ،لكنهــم مل ينجــوا مــن اجلــراح
واإلصابــات ،مل ينجــوا مــن القســوة التــى شــهدوها ىف عيــون منافســيهم،
مل ينجــوا مــن الرعــب الــذى خياجلهــم مــع الشــعور بــأن حلظاهتــم
األخـ ة تقبــع بانتظارهــم ،مل ينجــوا مــن حلظــات مقيتــة مــن ا ســتمرار
ىف العيــش أليــام أخــرى ىف ظــروف تت شــى مــع حقاراهتــم ىف زنازينهــم
الضيقــة ،فــات أوان النــدم وحــان وقــت دفــع الثمــن.
هــذا هــو اجلــزء األفضــل مــن اليــوم ،ولكــن ىف املســاء كنــت بانتظــار
ـي بــل عــى األخويــن ،الذيــن ت فــا
نقــاش حامــى الوطيــس ليــس عـ ّ
وكأهنــا بــا كبــ  ،وكأن املبنــى بــا صاحــب .أعطيــت تعلي تــى هلــا
بعــدم مغــادرة اجلزيــرة اليــوم.
 مــن حكــم ىف مالــه فــا ظلــم ،وحــن يكــون املــال مــاىل واألرضأرىض فــا يصــح أن تت فــا ىف أرىض دون اســتئذانى  ،أليــس كذلــك يــا
أبنــاء أخــى؟
ال

ال

ال

ال

رص

ر

ال

ام

رص

ر

ام

رص

ال

 نحــن فقــط نريــد أن نزعجــك بشــأن أمــور العمــل يــا عــاه ..قاهلــا ماركــو
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ال

 لقــد قلــت بــأن املــدرج ليــس لــه ع قــة بأنشــطتنا الســياحية،أليــس كذلــك؟
جاء سؤاىل استنكار ًيا انفعال ًيا مدو ًيا.

ال

 كنــت أظــن أنــه جيــدر بــك شــكرنا عــى مــا نبذلــه مــن جهــودوتصاريــف للحفــاظ عــى املؤسســة ،وليــس تأنيبنــا ومعاملتنــا كأطفــال
لوثــوا م بســهم بالصلصــة
ً
انفعال
قاهلا تونى بجفاء واضح وبلهجة باردة زادتنى
 نحــن نعمــل م ًعــا ،و جيــب خلــط األوراق ،التجــارة ع قــةهلــا بالســياحة و ألحدمهــا ع قــة باأليــادى البيضــاء ،ومجيعهــم جيــب
أن ينــأوا بعيــدً ا عــن اجلزيــرة ،هــل هــذا مفهــوم؟ مل حيــن بعــد وقــت
اإلعــان عــن الكولوســيوم اجلديــد.
رسا ومجيــع مــن حــروا اليــوم
 تأكــد عمــى بــأن املوضــوع مــازال ًملتزمــون بذلــك
 كيف ذلك؟ أرجــوك عمــى تشــغل بالــك بتلــك التفاصيــل املرهقــة وتأكــدبأننــا ننشــغل ســوى باحلفــاظ عــى كل ممتلكاتــك ومؤسســتك
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ىل

 أريد أن أفهم كيف تضمن حفاظ كل هؤ ء ع رس املدرج؟رب

أعقــب ســؤاىل صمــت بصحبــة نظــرات متبادلــة بــن ماركــو وتونى،
مل أفهــم منهــا شــي ًئا ســوى أن هنــاك مزيــد مــن األمــور مل خي اننــى هبا.

 مــا الــذى حيــدث جيــب أن أفهــم؟ قلتهــا وقــد انتابنــى احلنــق أكثــرعــى كليهــا.
ال

اختــذ ماركــو قــراره بالصمــت ،يقــوى عــى اإلجابــة كــا هــو
واضــح ،بينــا تونــى يبتلــع ريقــه والكلــات تغــادر فمــه بصعوبــة.
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رسا كل هذا الوقت
 -والدى كان حم ًقا ،من العسري إبقاء األمر ً

 -هل علموا بأمر ساحة القتال؟

ليس ذلك ما أقصد.

ىل

ثم صمت من جديد ،فاستحثيته ع املتابعة

 حتدث تونى ،تكلم .أل

 بعــض األجهــزة األمنيــة نــا لــدي عــدد مــن أفرادهــا علــم بشــأناألنشــطة اخلفيــة ل يــادى البيضــاء كاد هــذا يكلفنــا خســارة رهيبــة،
وفضيحــة كــرى ،متــت مراقبــة أنشــطتنا ووضعــت حتــت املجهــر ،كان
جيــب أن ننقــذ مــا يمكــن إنقــاذه فتــم رشاء ســكوهتم ،صــاروا يروننــا
ويتظاهــرون بالعكــس ،بــل زاد اعت دنــا عليهــم ىف تســهيل أمورنــا،
وكانــوا خملصــن لنــا ،حافظــن لعهودهــم ،صــاروا يلعبــون ىف صفوفنــا،
جائــزا إخفــاء أمــر كاجلزيــرة عليهــم خاصــة مــع ا ختفــاء
ومل يكــن
ً
املتــواىل لعــدد مــن املجرمــن الذيــن كانــوا قــاب قوســن مــن العثــور
عليهــم ،نجاحنــا فــاق التصــور عمــى ،كان مــن الصعــب تفسـ األمــر
عــى غـ حقيقتــه ،هــؤ ء بحاجــة لفهــم مــا يــدور كــى يرتبــوا أوراقهــم
وف ًقــا ملصلحتنــا م ًعــا ،لكــن أن يتــم األمــر دون علمهــم فذلــك ســيفتح
فيضــا مــن التحقيقــات الغـ معلنــة حتــى يصلــوا إلينــا ويو ًمــا مــا
علينــا ً
ســنكون مجي ًعــا بــا ىف ذلــك أع لنــا األخــرى ىف خطــر.
ســقطت كل تــه كاحلجــارة فــوق رأســى ،ألقــى بــى مــن فــوق حصــان
يعــدو ،ربطنــى بمؤخــرة قطــار وتركنــى ُأســحل وراءه ،الكيــان الــذى
ظللــت لســنوات أبنيــه ،الــر الــذى احتفظــت بــه ملواجهــة الــر املطلــق
بــات مهــد ًدا ،هــؤ ء لــن هيــدأوا حتــى يفســدوا مــا صنعــت ،حتــى
يدمــروا مــا شــيدت ،حتــى ينســفوا مــا وضعــت ،أعلــم هــذا وأراه بعينــى،
ام

ال

ر

ر

ال

ر

ام

ام

ال
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البــر مل تعبــث أيدهيــم بشــىء إ وأجهــزوا عليــه ،لــن يرتكــوا قوانينــى
ولــن يدعــوا أفــكارى تســتمر ،لــن يكتفــوا بمجــرد امل حظة واملشــاهدة،
ســيطلبون التدخــل ،ســيتعللون ،ســيتحججون حتــى يصلوا إىل مســاومة
مطلوبــة ،هــل أنــا أبالــغ؟ ك هــذا مــا خ تــه دو ًمــا مــن البــر،
يتظاهــرون بالبحــث عــن احلقيقــة حتــى إذا مــا وصلــوا إليهــا ،طمســوها
إن مل يزيفوهــا ،أســاتذة ىف تزييــف البدهيــى ،مهــرة ىف حتريــف املنطــق،
بارعــون ىف اخلــداع.
ال

ال

رب

أل

هــذا املغفــل تونــى ،يظــن بــأن جمــرد الدفــع هلــم سيخرســهم ل بــد،
زياراهتــم للجزيــرة ليســت بغــرض الرتفيــه فقــط بــل ولــن تكــون هنايــة
املطــاف.
ني

 وملاذا جعلت احلراس ملثم هكذا؟ال

هنا ضحكا هو وماركو ثم حظا مدى حنقى فقال ماركو:
 إن نصــف احلــراس تقري ًبــا صــار مــن النســاء ،و جيــب أن يراهــماملجرمــن وإ ــرأوا عليهــم ،ختفيهــم وراء اللثــام يعطيهــم رهبــة أكثــر،
لقــد كان مــن العس ـ أن ن ـ ك احلــراس مــن الرجــال بــا نســاء طــوال
مــدة مكوثهــم الطويلــة هنــا ،س ـ ُيجنوا بــا شــك و نريــد مشــاكل مــع
أهــل اجلزيــرة ،لقــد اشــتكى احلــراس مــن هــذه النقطــة وقــد اهتدينــا
حللهــا دون ضوضــاء.
قــادرا عــى ســاع املزيــد،
انتهــى حديثــى مــع األخويــن ،مل أعــد
ً
يكفينــى ضجيــج الشــكوك الــذى يمــرح برأســى واخلــوف الــذى يعبــث
بصــدرى ،صعــدت إىل غرفتــى وأنــا أتســاءل متــى يكــف هــذا العــامل عن
إصابتــى باخليبــة ،يبــدو أن كلينــا مل يعــد بوســعه أن يــدع األخــر وشــأنه،
أكــف عــن حماولــة إص حــه و يكــف عــن ختييــب أمــى.
ال

ال

جت

ر

ر

ال

ال

ال

ال
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()2013
ال

شــك أن هــذه اجلولــة كانــت أفضــل مــا وقــع ىل عــى ســطح هــذه
اجلزيــرة ،حتــى ىف أحلــك الظــروف يمكــن ألمنيــة عظيمــة أن تتحقــق،
طاملــا تركــت حادثــة اختطــاىف بداخــى غصــة ،وطاملــا تشــوقت لســحق
كل مــن قابلتهــم أثنــاء ذلــك.
ام

عقــب القيــام بــأوىل مه تــى مــع املنظمــة توالــت العمليــات ىف
أفريقيــا وأمريــكا وآســيا ،يتبــدل اهلــدف ويتغـ املــكان والزمــان ولكــن
دورى معــروف التصويــب ىف املــكان الــذى حتــدده ىل املنظمــة ،طلقــات
ىف الــرأس أو القلــب ملــن ينــوون التخلــص منــه مبــارشة وذلــك يكــون
حمــاط بمجموعــة مــن احلــراس ويصعــب اإلمســاك بــه فــا حيلــة
ســوى قتلــه مبــارشة ،أو طلقــات ىف القــدم أو الســاق أو حتــى الكتــف
وذلــك لإليقــاع بالضحيــة ثــم يقــوم جمموعــة مــن الرجــال عــى األرض
بالتظاهــر بمعاونتــه ثــم خطفــه إىل حيــث تريــد املنظمــة.
ر

ىف هــذا الوقــت كانــت أكثــر إقامتــى ىف إيطاليــا ،ىف منــزل خــاص
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بــى ىف أحــد أحيــاء رومــا ،كان بمثابــة قاعــدة ل نطــاق إىل حيــث تكــون
أهــداىف ،كان كل هــدف جديـ ًـرا باملــوت مســتح ًقا لــه ،ىف احلقيقــة أدرى
كيــف تتــم عمليــة ا ختيــار ولكنــى متنيــت لــو متكنــت مــن املشــاركة
ىف هــذا األمــر ،مســتحقى املــوت أكثــر مــن مســتحقى احليــاة عــى هــذه
األرض ،مل أفهــم بعــد هــذه القســوة ىف التعــدى عــى حقــوق اآلخريــن،
والرغبــة ىف ا ســتحواذ عــى مــا بيــد اآلخــر ،احليوانــات تقتــل حــن
تشــبع و ختتــزن مــن الطعــام مــا يكفيهــا لقــرون.
ال

ال

ال

ال

ال

ر

بالطبــع مل يمنعنــى عمــى عــن زيــارة والدتــى بضعــة أيــام شــهر ًيا
لقضــاء أوقــات هادئــة تُعيــد إ ّيل طيــف حيــاة ىف بيــت صغــ مــع أم
مهــا ســوى إســعادى ،باتــت حركتهــا قليلــة تقــى
حنــون ليــس هلــا ً
أغلــب أوقاهتــا ىف ال يــر ،تســاقط شــعرها ونحــل جســدها وذهبــت
عنهــا امليكانيكيــة اآلليــة ألعصــاب وجههــا ،التناســق الفطــرى حلركاهتــا
وإي ءاهتــا مل يعــد كــا كان ،افتقــدت وجههــا الــذى أعرفــه قبــل أن
تدامههــا تلــك اآل م تتحســن حالتهــا ببــطء ولكــن اخلــوف كل اخلــوف
مــن معــاودة ظهــور هــذا املــرض،
رس

ام

ال

رب

ىف ف ايــر مــن عــام  2014تلقيــت نبــأ وفاهتــا ،ماتــت بــن وجــوه
أطالــت التحديــق فيهــا ومل يعــد بوســعها تقديــم العــون ،طــرت إليهــا
ودفنتهــا ىف تــراب أرض غ ـ أرضهــا ،كان نعشــها خفي ًفــا طائـ ًـرا ،تــرى
كــم مــن اآل م احتملتهــا لتصبــح هبــذه اخلفــة ،رحلــت مــن حياتــى
واختفــت كــا ختتفــى الســحابة بعــد أن متطــر الســاء ،راحــت أمــى ومل
عــى
يعــد يســتطيع املــرض أن يمســها بســوء ،وصــار بعدهــا العــامل
ٌ
عــى العيــش فيــه ،مل أكـ ث بعدهــا ألى شــىء مــن حييــا ومــن يمــوت،
ـت آللــة
ســئمت مــن البحــث وراء املنظمــة عــن دوافعهــا للقتــل وحتولـ ُ
للقتــل بــا تعنيــه الكلمــة ،فقــط تشـ املنظمــة ىل عــى مــن تريــد التخلص
ر

ال

ر

ر
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ال

منــه ليص ـ ىف خــر كان ،وهــو مــا ندمــت عليــه ح ًقــا ،بــد وأن مــا
أنــا فيــه اآلن عقا ًبــا عــى ذلــك ا ســتهتار ىف قنــص األرواح ،متاديــت
ىف حزنــى وغضبــى أكثــر مــن الــازم حتــى قابلتهــا ىف أحــد املطاعــم
بإيطاليــا ،إهنــا ليــى أمهــا تركيــة ووالدهــا إيطــاىل وك مهــا فارقــا احليــاة،
كــا علمــت فيــا بعــد.
ال

ال

محــا عــن آخــره ،اســتأذهنا اجلرســون أن أشــاركها
كان املطعــم مزد ً
حمرجــا جــدً ا ،ولكنهــا بــدت شــاردة ،والطعــام أمامهــا
الطاولــة ،كنــت ً
كــا هــو ،يبــدو أهنــا طلبتــه ومل تــذق منــه شــي ًئا
سألتها:

 هل الطعام سىء إىل هذا احلد؟ال

 ليس كذلك.ر

كانــت شــاردة ورشودهــا ملفــت ،عيناهــا بلــون العســل ،شــعرها
مضفــر ىف غ ـ اهتــام ،تقاطيعهــا مليحــة ،جبهتهــا البيضــاء ووجنتيهــا
احلمــراوان يــكادان يضيئــان املــكان ،أمهلــت الطعــام أنــا اآلخــر
واســتغرقت ىف النظــر إليهــا ىف دقائــق مــن الصمــت:
ال

ىل

 -أظن أن هناك من جيرؤ ع جعلك حزينة هبذا الشكل؟

ابتسمت دون أن تنظر إ ّيل وبدأت ىف العودة لتناول الطعام
 -ظنك ىف غري حمله

ال

 -إذن هو أعمى وب قلب.

ابتسمت بعدها وهى تنظر إ ّيل.

 ملــاذا توقفــت عــن األكل؟ التحديــق ىف وجهــى لــن يغنيــك عــنالطعــام.
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 مــن احل قــة ا نشــغال بالطعــام ىف حضــورك ،هــذه الدقائــق التــىجــاءت مــن القــدر بــد أن تســتثمر ،بالتأكيــد ليــس ىف مضــغ البيتــزا
ال

ال

ثم ضحك ك نا
رش

 هكذا ال قيون ينبهرون بكل شقراء تقابلهمال

 ك مــك صحيــح لــو كان ىف بلــدى ،هنــا أكثــر مــن أن ُيعــدوا،إهنــم ىف كل مــكان
ال

بعــد قليــل مــن النقــاش ارتــاح ك نــا لآلخــر وتبادلنــا أرقــام اهلاتف،
احتلــت مســاحة كب ـ ة ىف عقــى ،اعتــادت عينــاى رؤياهــا ،وكان حــاىل
يتبــدل ل فضــل ىف حضورهــا ،أغــادر عاملــى وأدخــل ىف عاملهــا واألمجــل
أهنــا صــارت تبحــث عنــى ،وفتحــت ىل قلبهــا ،ظللــت مدينًــا للمــكان
األول الــذى مجعنــا وللنــادل الــذى دعانــى للجلــوس أمامهــا ،مل أعــرف
ح ًبــا حقيق ًيــا طــوال عمــرى ،ولكــن ليــى ختتلــف ،آنســت وحدتــى،
وأنســتنى كثـ ً ا حزنــى عــى أمــى ،اكتشــفت ىف هــذا الشــتاء أن األمطــار
تتســاقط إ لت مــس حبيبتــى أو لتمنحهــا قبلــة عــى اجلبــنُ ،فتنــت
هبــا أيــا افتنــان ،طلبــت زواجهــا ولكنهــا طلبــت منــى تأجيــل األمــر،
إهنــا بحاجــة ملزيــد مــن الوقــت لتتأكــد مــن مشــاعرها نحــوى ،مل أحــزن،
املهــم أن تبقــى بجــوارى أمــام عينــى وهــذا يكفــى.
كانــت ليــى عــادة حزينــة عــى غــ إرادهتــا ،والدهــا ُقتــل منــذ
عــام وال طــة مل تعثــر عــى قاتلــه ،ســألت هــل مــن أعــداء لــه ،هــل
هنــاك دوافــع وراء قتلــه ،مل ِ
تــدر ســب ًبا لقتلــه ،ولكــن بالتأكيــد هنــاك
ســبب جعــل أحــد يطلــق عليــه رصاصتــن مــن مســافة مخســة عــر
ً
بشوشــا دؤو ًبــا
مـ ً ا كــا جــاء ىف التحقيقــات ،ذكــرت ىل أن والدهــا كان
ىف العمــل ،ولكنــه ىف األيــام األخ ـ ة مــن حياتــه صــار قل ًقــا صمو ًتــا،
ر

أل

ر

ال

ال

ال

ر

رش

ر

ر
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ني

بــدأت هــذه املرحلــة عقــب زيــارة أحــد األفــراد لــه والــذى بالصدفــة
رأتــه ليــى أثنــاء عودهتــا ،ىف هــذه الليلــة توجــه والدهــا إىل الفــراش ومل
يتفــوه بكلمــة ،وظــل غريــب احلــال بعــض الشــىء حتــى تــم قتلــه بعــد
أســبوع  .أغلــق التحقيــق دون الوصــول للفاعــل ،وظلــت ليــى تعيــش
وحيــدة ،هلــا أخ يعيــش ىف أمريــكا ،أمــا هــى فتعمــل ىف معــرض لبيــع
اللوحــات ،حبهــا للرســم والفــن تشــكي اســتحوذ عــى مســاحة كبـ ة
ىف حياهتــا.
ىل

ر

ال

ال

ظلــت ع قتنــا هكــذا مــع اســتمرارى ىف العمــل الــذى تعــرف
عنــه ســوى أنــه يتبــع ملؤسســة (األيــادى البيضــاء) .وىف إحــدى املكاملات
قــررت أن تع ـ ف ىل بحقيقــة مشــاعرها نحــوى ببعــض الــد ل:
ر

ال

رب

 -هل يسعدك لو أخ تك أنك صديق رائع؟

 -فقط صديق؟

 -أجب عن سؤاىل من فضلك!

 أنا أعرف أنى صديق رائع ،مل ِتأت بجديد!
أيضا
 -أنت سخيف ولكنك حبيب رائع ً

ر

طــرت مــن الفــرح عقــب هــذه اجلملــة ،الســعادة بــدأت تعــرف
طريقــى ،عشــت معهــا شــهرين نخطــط حلياتنــا ،أيــن ســنعيش؟ كــم ولدً ا
ســننجب؟ ومــا هــى أســاؤهم؟ كانــت تندهــش مــن تفكـ ى ،تريدنــى
أن أتــرك كل شـ ٍ
ـىء لوقتــه ،مل أهتــم ،يكفــى أهنــا معــى وتبادلنــى احلــب،
حتــى ىف أحــد األماســى وبينــا نتنــاول عشــاءنا ىف أحــد أرقــى مطاعــم
رومــا ،قابلــت ك وديــو كان جيلــس بصحبــة آخــر ىف طاولــة جمــاورة،
بالطبــع تبادلنــا التحيــة وســط نظــرات ليــى ،ثــم اســتكملت الطعــام
واحلديــث ولكنهــا كانــت شــاردة ،اعتقــدت أنــه أمــر عــارض ولكــن
ال
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رأســها ســافرت ملــكان آخــر ،وطلبــت أن نغــادر عــى الفــور ،ىف ســيارتى
حاولــت أن أفهــم منهــا ســبب تغيريهــا املفاجــىء ،فوجدهتــا تبكــى:
ال

 الرجــل الــذى كان بصحبــة صديقــك ،هــو الرجــل الــذى زاروالــدى وتبــدل أحوالــه عقــب هــذه الزيــارة ،بــد أنــه هــو مــن قتلــه.
رب

حاولــت هتدئتهــا دون جــدوى ،أرادت أن تعــرف مــن صديقــى
هــذا ،ومــن هــو مــن كان معــه؟ أخ هتــا أنــه ينتمــى لنفــس املؤسســة
ونتقابــل أحيا ًنــا ،أمــا مرافقــه فــا أعرفــه ،اســودت ليلتنــا فجــأة وكذلــك
األيــام التاليــة ،داعــى بــأن الشــك ســاورنى أنــا نفســى ،فأنــا أدرى
بطبيعــة عمــل هــذه املؤسســة ،ولكــن هــل كان والدهــا هد ًفــا ملؤسســتنا،
لــذا ختلصــوا منــه ،وكان والدهــا حمام ًيــا ،فــا ع قتهــم بــه ومــا الداعــى
لقتلــه؟
ال

ال

ال

ىف أول لقــاء ىل بك وديــو ،ســألته عــن الرجــل الــذى كان بصحبتــه
ً
قليــا وراوغ ،لكنــى أرصيــت ،فأخ نــى بأنــه
ىف تلــك الليلــة ،هتــرب
مــن األفضــل ىل أ أعــرف ،زادت شــكوكى أكثــر فاضطــررت ملراقبــة
ك وديــو نفســه ،كان األمــر عسـ جــدً ا ،أى خطــأ ســأدفع ثمنــه غال ًيــا،
حتــى مــر أســبوع وانقطعــت لقاءاتــى بليــى واكتفينــا بمكاملــات مجيعها
تــدور حــول هويــة هــذا الشــخص الــذى كان بصحبــة ك وديــو ،ولكــن
بعــد ف ـ ة رأيتــه يقابلــه مــن جديــد ،هنــا راقبتــه هــو شــخص ًيا ،حتــى
عرفــت ،إنــه ماركــو أحــد املســئول عــن مؤسســة األيــادى البيضــاء
بشــتى أنشــطتها ،تتبعتــه حتــى وصلــت لعنوانــه ودرســت كل شــىء
خيصــه ،ولكــن قبلهــا طلبــت مــن ليــى أن تبتعــد ،تســافر إىل أى مــكان،
حتــى تــزول خمــاوىف مــن تعرضهــا للخطــر ،أخ تنــى بأهنــا ستســافر
إىل أخيهــا ىف أمريــكا وأعطتنــى عنوانــه وهاتفــه ،كنــت أمــام أمريــن،
رب

ال

ال

ر

ني

ال

ر

ني

رب
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ال

إمــا يكــون والدهــا جمر ًمــا يســتحق القتــل وهــى تعــرف وىف هــذه
احلــال مــن املســتحيل أن أخ هــا وأصدمهــا ىف أبيهــا ،وإمــا املؤسســة
تســتهدف املجرمــن وغـ املجرمــن ألســباب غـ معروفــة ووقتهــا أنــا
مــن ســيصدم ىف املؤسســة.
رب

ر

ر

ر

أن تقتحــم فيــا حماطــة هبــذا الكــم مــن احلراســة ،وأنــت ىف غــ
كامــل لياقتــك هــو أمــر غايــة ىف الصعوبــة ولكنــى فعلتهــا وانتظرتــه ملث ً
ىف غرفتــه ىف الظــام .حــن دخــل وجدنــى ،فوجــىء بــى ،طلبــت منــه أن
يغلــق البــاب خلفــه ،اســتجاب ىل ،كان مأخــو ًذا دون خــوف ،عرضــت
مسدســا كامتًــا للصــوت،
عليــه صــورة والدهــا ىف يــد وىف اليــد األخــرى
ً
حقيقــة مل أكــن أنــوى اســتخدامه ،ولكنــى بحاجــة لوســيلة ضغــط.
 -أه ً عاصم

م

ل

قاهلــا باإلنجليزيــة وســط ذهــوىل ،كيــف عرفنــى هبــذه الســهولة،
كنــت عــى وشــك اجلنــون .
ولكنه غمغم:

ر

ال

 يبــدو أنــى بحاجــة لتغيـ هــؤ ء احلمقــى مــن احلــراس باخلــارج،ىف احلقيقــة مل أظــن أن تفعــل شــىء جنونــى كهــذا ،ظننتــك رجلنــا ولــن
يؤثــر فيــك أى ك م.
ال

 -كيف عرفتنى؟ وهل تعرف هذا الرجل؟

ال

 أنــت تعمــل ىف منظمتــى وأنــا مــن يعطــى التعليــات لك وديــوبمــن ســينفذ كل عمليــة ،أنــا مــن عينتــك واخــ ت لــك مه تــك
بنفســى ،أنــت بــارع ً
فعــا
ر

ام

 -وهذا الرجل؟

 -جيــب أن تشــكرنى ألننــى قتلتــه ،لقــد كاد أن هيــد املعبــد عــى
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رؤوســنا ،لديــه شــكوك بشــأن منظمتنــا ومل يتوقــف عــن البحــث وراءنــا
واألســوأ مــن ذلــك ،أنــه قــدم هــذه الشــكوك للســلطات هنــا ،هــل هــذا
ٍ
كاف لقتلــه؟ أم كنــا ننتظــره ليدمرنــا مجي ًعــا

ر

كان يتحــدث بثقــة وهــدوء بــل وبــدا خيطــو إلنــارة الغرفــة مــن
جديــد ويتحــرك حــوىل أثنــاء احلديــث ممــا دفعنــى لرفــع اللثــام ،فلــم
يعــد لــه داعٍ ،اقــ ب منــى وهــو يبتســم.
ر

 مؤســف أن يكــون لقاءنــا األول هنــا ،ومؤســف أكثــر أن يكــوناألخ ـ .

قاهلــا بعــد أن انتــزع منــى املســدس انتزا ًعــا بشــكل فاجأنــى بعــد أن
أرخيــت يــدى نتيجــة مــا ســمعته مــن مفاجــأت ،صــار مســدس كاتــم
الصــوت بيديــه ووجهــه ىل ،مل أختيــل أبــدً ا أن يتطــور األمــر هلــذه الدرجة:
ال

ر

 أنــت مــن جئــت لتقتحــم غرفتــى وهتددنــى هبــذا الســاح،أحــد جيــرؤ عــى التفكــ ىف ربــع مــا فعلتــه ،لقــد أهنيــت بفعلتــك
عملــك معنــا وأهنيــت عمــرك كذلــك ،الــوداع يــا عاصــم
ال

هنــا دوى صــوت رصاصــة عال ًيــا رجــت أنحــاء املــكان ،مــن ســاح
آخــر نزعتــه ىف خفــة مــن وراء ظهــرى أســفل م بســى ،محلتــه عــى
ســبيل ا حتيــاط ىف حالــة فشــلت ىف دخــول املــكان أو قابلنــى حراســه
الشــخصي أو نفــذت طلقــات املســدس األول منــى ،لــو مل يكــن معــى
هــذا الســاح كنــت اآلن ميتًــا ميتــة رسيعــة ،مل أختيــل أبــدً ا أن تتطــور
األمــور هبــذا الشــكل ،ســقط ماركــو والــدم ينــزف منــه بغــزارة بالطبــع
كان مــن املســتحيل اخلــروج ســا ًملا عقــب هــذا الــدوى اهلائــل ،تــم
اإليقــاع بــى بعــد أن أحاطونــى مــن كل ا ــاه ،وبعــد أن أفرغــت طلقــات
ك الســاح .
ال

ني

جت

ال

ني
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ني

ً
متأثــرا ثــم
مقتــول ،بكــى
بعــد دقائــق حــر تونــى ليجــد أخــاه
ً
رسي ًعــا وجــه ىل اللكــات بقســوة وهــم ممســك بــى:
 أنــت ســتتمنى ميتــة رسيعــة كهــذه ولــن تناهلــا ،لــن أهــدأ إ وأنــاأراك تتلــوى تتــأمل تئــن تشــتعل بالنـ ان متا ًمــا كالعشــب الــذى حيـ ق.
ال

ر

ر

ر

بعــد حفلــة تعذيــب وصلــت إىل اجلزيــرة ،أللقــى مص ـ ى عقا ًبــا
عــى جريمــة مل أنـ ِ
ـو ارتكاهبــا لكنهــا وقعــت بيــدى ،اآلن علمــت بأنــى
أنــال جزائــى جلرائــم ارتكبتهــا ختــدم املنظمــة و ختــدم العــدل والعدالــة
كــا يدعــون ،حتــى لــو كان هنــاك مــن يســتحق القتــل تطبي ًقــا للعــدل،
فــا جيــب أن يتــم ذلــك بيــد مــن تلوثــت أناملهــم بضحايــا أبريــاء.
ال

ر

لــن يغ ـ النــدم مــن األمــر شــىء وإن كان أكثــر مــا حيزننــى يقينــى
بأنــى لــن أرى ليــى مــن جديــد.
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ل

«تصور حجم ما مات فينا حتى تعودنا على كل ما يجرى حو نا».

ممدوح علوان
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ال

برغــم كل شــىء مازلــت ح ًيــا تــرزق ،قاومــت رغبــة شــديدة ىف
ا نتحــار ،رغــم مــا يعرتيــك مــن يــأس ،مــا أصعــب أن تعيــش دون
رجــاء ،دون أمنيــة تأمــل أن تتحقــق ،ح ًقــا مل يعــد لديــك مــا تطمــح
إليــه ،ليــس هنــاك أمــر قــادر عــى منــح حياتــك لو ًنــا خمتل ًفــا ،تســتمر ىف
عملــك وتنفــذ مهامــك هنــا وهنــاك ،وأنــت تــدرى أخــر هــذه احليــاة،
بالطبــع مل يعــد ممكنًــا ا حتفــاظ بحســام ىف نفــس املــكان مــع ســامل ،مــا
ســيدور بداخــل الســلخانة املوجــودة بالقبــو مــع ســامل يصعــب اطــاع
حســام عليــه ،يكفيــه مــا تعــرض لــه منــذ اختطافــك لــه واحتفاظــك
بــه هــذه الف ـ ة ،لقــد دمــرت حياتــه متا ًمــا وكل معارفــه احتســبوه مــع
أيضــا يمكــن تصحيــح هــذا اخلطــأ باإلفــراج عنــه،
األمــوات ،ولكــن ً
هــذا مســتحيل  ،لــذا ســتبقى عليــه مــع حتســن ظــروف حبســه ،ىف غرفــة
أخــرى معزولــة قليـ ً
ـا ،أغلقــت خمارجهــا بشــكل آمــن وضعتــه ،خففــت
قيــده قليـ ً
ـا بسلســلة معدنيــة أخــف ســمكًا ،يمتــد طوهلــا حتــى محــام
خــاص بالغرفــة ،ضيــق جــدً ا بــا فتحــات عــى أحــد جدرانــه مــرآة
كب ـ ة ،تتناســب أبــدً ا مــع مســاحة احلــام ،اهتممــت بنوعيــة الطعــام
ال
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ر

ال

ر
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املقدمــة لــه نو ًعــا ،مانــع مــن تبــادل بعــض الكلــات معــه ،حــاول
ذات مــرة أن يطلــب منــك أن تدعــه يذهــب مــع وعــد بعــدم إفشــاء أى
رس مــن أرسارك ،إجابتــك جــاءت عسـ ة الفهــم أو هكــذا فهمــت مــن
تعب ـ ات وجهــه ،حــن قلــت لــه
ر

ر

ال

ال

 خ صــك يكمــن ىف هــذه الغرفــة ،اخلــاص ينتظرك ىف مســاحةبالغــة الضيق.
قلت هذه اجلملة وكم متنيت لو متكن من فهمها.
ال

ر

ر

ال

مزيــج مــن اخلــوف واليــأس وعــدم الفهــم ســيطر عليــه ،خاصــة وأن
املفهــوم مــن ك مــك يق ـ ب كث ـ ً ا مــن القــر أنــت نفســك تعــرف
إىل متــى ســتحتفظ بــه هكــذا ،ولكــن ىف الوضــع احلــاىل عليــه البقــاء
هنــا مــع عــدم إحــداث أى إزعــاج قــد يــؤدى بــه للعــودة داخــل القبــو
ومشــاهدة مــا يــدور بداخلــه ،أنــت تعلــم بالطبــع أن حســام املريغنــى مل
يكــن مــاكًا ىف حياتــه وبالطبــع ارتكــب جرائــم متكــن مــن التهــرب منهــا
بفضــل نفــوذه ومالــه ،لكنــه كــا تبــن ليــس لــه صلــة بــا جــرى لولــدك،
لــذا ســتبقيه معــك حتــى حــن ،أمــا ســامل ف اخــه يمــأ جلبــات
املنــزل مصحو ًبــا بموســيقى صاخبــة تغطــى عــى هــذا الــراخ ،يبــدو
أنــك شــاهدت الكث ـ مــن أفــام اجلاسوســية يــا حييــى ألنــك اتبعــت
معــه أســاليب كثـ ة منهــا ،وعــى ســبيل التنويــع وقــع ىف رشاك حتديــات
مهلكــة كــا حيــدث ىف األفــام األمريكيــة ،لقــد برعــت كثـ ً ا ىف إي مــه،
صــارت حياتــه ويــات متعاقبــة ،لقــد جاءتــك الفرصــة ولــن تضيعهــا،
ولكــن األهــم أن تبقيــه ح ًيــا ،لقــد صــار تعذيبــه متعتــك ،ورصاخــه
يطربــك ،مــا ألــذ ا نتقــام حــن يأتــى عــى نــار هادئــة ،لقــد كرســت
القــادم مــن عمــرك هلــذا الغــرض.
رص

ر

ر
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نجاحا
ـهورا أخــرى وأنت حتقــق
ً
اســتمرت عملياتــك مــع املنظمــة شـ ً
وراء نجــاح ،ثقتــك بنفســك كانــت عامـ ً
ـا أساسـ ًيا ،ليــس هنــاك مــا هــو
أحــب إليــك مــن اإلجهــاز عــى جمــرم ســواء هبــدف خطفــه أو قتلــه ،كل
مــا هــو مــن شــأنه ختفيــف أمل مــا أو وضــع حــد جلريمــة مــا كان ي قــى
حالــة مــن الرضــا تنشــأ بداخلــك ،بعــض املصائــب قــد هتــون حــن
يعــود احلــق ألصحابــه أو حــن حيصــل اجلانــى عــى جزائــه ،فــا بالــك
لــو كان هــدف املنظمــة مواجهــة القســوة بالقســوة والعنــف بالعنــف،
ورغــم أنــك طاملــا احـ ت ىف أمــر هــذه املنظمــة ،خاصــة وأن أصحاهبــا
غربيــن مل يعانــوا كــا تعانــى دول أخــرى أقــل اقتصاد ًيــا واجت ع ًيــا،
إ أن تيقنــك بــأن هنــاك مــن يك ـ ث بأمــر الضعفــاء واحلصــول عــى
حقهــم وا نتقــام هلــم كان لــه مفعــول الســحر ىف إنجــازك لــكل مهمــة،
مــع إضفــاء ملســتك اخلاصــة وأنــت تــرى املفاجــأة ىف عيــون أهدافــك
وأنــت تذكرهــم بجريمتهــم التــى يعاقبــون عليهــا ،لقــد حصلــت عــى
حســام واحتجزتــه لديــك دون أن يــدرى جريمتــه ،وهــا أنــت يثبــت لــك
بعــد ف ـ ة براءتــه ممــا اهتمــه بــه ســامل املــاح ،لــذا وبعــد هــذه الصدمــة
مل تكتــف بــا ختــرك بــه املنظمــة بشــأن هدفــك أو حتــى مــا ــده ىف
حتريــك عــن املعلومــات التــى متــدك هبــا ،كان هنــاك مــا هــو أضمــن،
مــا هــو أقــوى ،تلــك النظــرة التــى تراهــا ىف عيوهنــم حــن تفصــح هلــم
عــن جريمــة ارتكبهــا ،ىف هــذا الوقــت يباغــت اهلــدف بالصدمــة وتــرى
ىف عينيــه اعرتا ًفــا ضمن ًيــا بجريمتــه وذلــك إمــا بإبــداء النــدم أو التوســل
أو حتــى حماولــة الفــكاك منــك وكانــت أغــرب األمــور التــى مل ختطــر
ببالــك حــن عــرض عليــك أحدهــم أن ترتكــه يفــر مقابــل منحــك مـ ً
ـال
وفـ ً ا يؤمــن حياتــك ويضمنهــا حيــاة كريمــة حتى مماتــك ،مجيعهــم أدرك
أن هنايتــه موشــكة فــكان حيــاول إنقاذهــا بواحــدة مــن الوســائل الســابقة،
ر
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إهنــا حلظــة احلقيقــة ،حلظــة املواجهــة ،اللحظــة التــى يتســنى هلــم فيهــا
مشــاهدة املــوت وهــو قــادم لقبــض روحهــم ،جمــال للكــذب هنــا و
للخــداع ،حتــى جــاء تكليفــك مــن قبــل املنظمــة باغتيــال األيرلنــدى
جيمــس مبــارد والــذى كان ضاب ًطــا بقــوات حفــظ الســام بواحــدة من
الــدول األفريقيــة الغ ـ مســتقرة والتــى تشــهد حر ًبــا أهليــة ونزاعــات،
هــذا الرجــل أرشف وشــارك ىف عــدد مــن ا نتهــاكات واجلرائــم التــى
متارســها القــوات ضــد املواطنــن األفارقــة ،إهنــم املوكلــون بح يتهــم
عوضــا عــن ذلــك كانــوا أول مــن هنشــوهم ،ورغــم ضلوعــه ىف
ولكــن ً
تلــك اجلريمــة اآلثمــة ،إ إهنــم غضــوا الطــرف عنــه ،وهــو يعيــش آمنًــا
اآلن وســط حراســة خاصــة بعــد مــا جنتــه يــده مــن قتــل وعــدوان،
بالطبــع وطنــه يوفــر لــه احل يــة كــى يبقــى بعيــدً ا عــن أى عقــاب ،ولكنــه
لــن يفــر بفعلتــه ،كل مــا عليــك هــو قتلــه ،حصلــت عــى عنوانــه ىف
إنجلــ ا وأماكــن حتركاتــه ،تــم حتذيــرك مــن احلراســة املشــددة التــى
حتيــط بــه ،أى خطــأ قــد يــودى بحياتــك ،كالعــادة حتريــت حــول تلــك
املعلومــات ،وجــاءت نتائــج بحثــك لتؤكــد تقريــر املنظمــة هنــاك بالفعــل
جرائــم مــن قبــل قــوات حفــظ الســام ضــد املواطنــن بتلــك الدولــة
األفريقيــة ،وقائمــة مــن اجلنســيات املشــاركة ىف هــذه القــوات بالطبــع
أيرلنــدا إحداهــا ،وجيمــس مبــارد أحدهــم ،فلتــودع هــذه األرض يــا
جيمــس!
ال

ر
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ال
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تذهــب إىل حيــث يعيــش ،تراقــب خطواتــه ،تــدرس مســكنه واملنافــذ
املؤديــة إليــه والثغــرات األمنيــة إن وجــدت ،عــادة يوجــد نظام حراســة
بــا ثغــرات ،فقــط عليــك أن تنتبــه جيــدً ا ألن أى ثغــرة قــد تتحــول لفــخ،
إن مل حتســن اســتغ هلا ،تتخــذ احتياطاتــك وتعــد أدواتــك ،لقــد فعلتهــا
ـرارا ،وســتفعلها اآلن ،كل مــا عليــك أن تدلــف هلــذا الــرج الشــاهق،
مـ ً
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تدلــف لواحــدة مــن الوحــدات الســكنية العلويــة للطابــق الــذى خيــص
جيمــس وىف نفــس صــف شــقته ،بالتأكيــد مــا يعلــو شــقته ومــا دوهنــا
حيظــون هبــذه احلراســة املشــددة ،فقــط اإلجــراءات املعتــادة املتبعــة،
وهــذه تشــكل أزمــة لــك فقــط بــرط أ يــراك أحــد وقــت اقتحامــك
لواحــدة منهــم.
ال

ال

ر

ومــع بدايــات العــام اجلديــد وكأمثــل مــا يكــون لشــتاء ينايــر ىف
انجلــ ا ووســط درجــة حــرارة منخفضــة للغايــة وشــعور قــارص
بالــرودة وريــح مــد األطــراف وتلفــح الوجــوه بصقيــع يــكاد يصــل
لدمائــك لــو حركتــك ال يعــة التــى متنحــك بعــض الــدفء ،أنــت
ىف أمــس احلاجــة إليــه ،أنــت اآلن ىف ال فــة العلويــة ل فــة جيمــس،
أى ىف الطابــق العــارش كل مــا عليــك أن تتــدىل بحبــل مربــوط بإحــكام
للهبــوط ىف قلــب رشفتــه ،هــذا الطقــس يقيــك نظــرات قــد حتيــط بــك
مــن رشفــات مواجهــة ،أنــت اآلن كفــأر يزحــف عــى واجهــة بنايــة
أحــد يلحــظ وجــوده أو يســمع لــه صو ًتــا ،فقــط تشــبث جيــدً ا ،حتدث
جلبــة أكثــر مــن الــازم ،عالــج مــز ج ال فــة هبــدوء وحكمــة ومــا
أيــر ذلــك عليــك ،ســتجلس بانتظــاره إن مل يكــن بالداخــل ،وســتتعامل
معــه ىف حــال وجــوده ،ســتدعه يفهــم بجملــة مقتضبــة وبعدهــا ســتفرغ
طلقــة ىف رأســه مــن مســدس كاتــم الصــوت الــذى بحوزتــك ،ظــام
مدهلــم جيثــم عــى غرفــة نومــه ،إمــا إنــه باخلــارج ،أو ىف أحــد الغــرف
األخــرى حيتســى الشــاى أو يشــاهد التلفــاز ،ســتنتظر حتــى يأتــى لغرفــة
نومــه وهــو ىف أوهــن حالــة ممكنــة لتســليم نفســه لســلطان النــوم ،ولكنك
فقــط ســتحول الطريــق ليجــد نفســه ىف مواجهــة ســلطان املــوت،
يســتمر انتظــارك طويـ ً
ـا وراء ســتارة ســميكة ىف مواجهــة فراشــه ،تت يــل
أطرافهــا دون أن هتــدد ختفيــك مــع نســات اهلــواء املت بــة مــن ال فــة
جت

ال

رس

رش

رش

ال

ال

ال

رش

ال

ام

رس

رش
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الغ ـ مغلقــة بإحــكام ،ولكنــه نفــس وضعهــا كــا تركهــا جيمــس لقــد
رأيــت صــوره وحفظــت شــكله ،ىف أواخــر الث ثينيــات مــن العمــر،
شــعره برتقــاىل وجــه ذو بــرة بيضــاء حساســة تتناثــر عليهــا حبــات
النمــش ،متوســط الطــول رشــيق ،تعــول كثـ ً ا عــى ضعــف لياقتــه أو
بــطء حركاتــه فهــو ً
أول وأخـ ً ا رجــل لــه خلفيــة عســكرية يتمتــع بلياقــة
ذهنيــة وعقليــة ،لــن يكــون صيــدً ا ســه ً كآخريــن ،مل يطــل انتظــارك ،لــه
زوجــة وولديــن مل يتجــاوزا العــارشة مــن العمــر ولكنــه تركهــا ىف أيرلندا
وهياتفهــم بشــكل دورى ل طمئنــان عليهــم ،ىف تلقائيــة دخــل إىل غرفــة
نومــه ،وأنــار مصبــاح الغرفــة لتتفــرق األشــعة عــى األنحــاء وتثبــت كل
قطعــة أثــاث ىف مكاهنــا بعــد أن كانت ســابحة ىف الظــام ،يتجــه إىل خزانة
امل بــس يســتخرج منهــا منامــة بنيــة اللــون ثقيلــة لريتدهيــا وخيلــع بنطالــه
وقميصــه الصــوىف ذا األكــام ،ينظــر لنفســه للمــرآة املوجــودة عــى يمــن
الفــراش قبــل أن يذهــب جمــد ًدا ليغلــق املصبــاح ويفتــح أباجــورة صغـ ة
عــى الكومــود بجــوار ال يــر ويســحب بطانيــة عريضــة حتــى وجهــه،
خارجــا
متــر دقائــق بطيئــة حســبتها كافيــة ليغيــب عــن وعيــه ،تتســحب
ً
مــن خلــف الســتارة ،كل شــىء ىف مكانــه ،عــدا هــذه اإلضــاءة اخلفيفــة،
تتقــدم بخطــوات مدروســة حتــى فراشــه ،ختــرج املســدس مــن مغمــده،
تغرســه ىف جانــب عنقــه ،يزحيــه بيــده وحــن يلمســه تســحبه ب عــة بينــا
هــو ينهــض عــى الفــور ليجــد جســدً ا واق ًفــا أمامــه يصيبــه بالرعــب عــى
مســافة مـ  ،إنــه أنــت يــا حييــى ،تنظــر لــه وتوجــه لــه املســدس وتضــع
إصب ًعــا بشــكل رأيس عــى شــفتيك كــى ينطــق حر ًفــا ،الذعــر واضــح
ىف عينيــه ،يرفــع كفيــه مستســل ً وبإنجليزيــة واضحــة وبصــوت مرتعــش:
ال

ال

ر

ر

ل

ال

ال

ر

رس

رس

ر

ال

م

رس

 -هيا ..أقتلنى ..ب عة أرجوك ،كنت أعلم أهنم لن يرتكونى.

ـارا لرصاصتــك التــى تأخــرت قليـ ً
ـا،
ثــم يغمــض عينيــه بعدهــا انتظـ ً
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رس

مل يطالبــك أحدهــم مــن قبــل ب عــة قتلــه ،مجيــع مــن ســبقوه يتوســلون،
يقاومــون ،أمــا حالــة ا ستســام التــام هــذه مل تقابلــك مــن قبــل  ،كنــت
عــى وشــك ضغــط الزنــاد قبــل أن تســأله:
ال

ىل

 -هل ندمت ع فعلتك؟

رس

يفتــح عينيــه ببــطء ،فاجــأه ســؤالك ومل يعــرف أيطالبــك ب عــة
قتلــه مــن جديــد أم جييــب ســؤالك؟! إنــه خائــف وضائــع ولكنــه مــع
ذلــك جييــب ىف ثبــات:
ال

 -بالطبع  ،مل أندم ،لقد أخطأوا وعليهم دفع الثمن

اســتفزتك إجابتــه بشــكل كامــل دفعتــك لســحب الزنــاد وأنــت
تقــول:
ل

 أى خطأ وأى ثمن هذا؟ أنتم من تعديتم عليهمحيدق فيك طوي ً وقد اكتسب قليل من الثقة.
 أفهــم مــا تقــول ،أنــا رجــل شــاهد جرائــم مــن قبــل قــواتحفــظ الســام ومل أســتطع الســكوت عنهــا ،مــاذا عســانى أفعــل؟
بالطبــع أبلغــت عنهــم ،كنــت أعــرف أنكــم ســتتعقبونى ولكنــى أفضــل
عيــش الباقــى مــن عمــرى مطــار ًدا عــى العيــش ناد ًمــا
ثم يرجع خلوفه من جديد.
 هيا تكن أمح ًقا ،أطلق الرصاصة اآلن!ترتاجــع ىف ثبــات وأنــت غــ مصــدق ،هنــاك مــن خيدعــك إمــا
املنظمــة وإمــا هــذا الرجــل ،عــى أيــة حــال خمادعــك لــن ترمحــه ،فقــط
تتثبــت منــه وتســأله بحــزم:
ال

ال

ر

ال

 ومــا دمــت هبــذا النبــل فلــاذا هــذه احلراســة مــن حولــك والتــىتفارقــك؟
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رب

 الفشــلة باخلــارج الذيــن مكنــوك منــى أو غفلــوا عنــك ،إهنــمتابعــون ل نامــج محايــة الشــهود ،ولكنــى مل أعلــم بانعــدام كفاءهتــم إىل
هــذا احلــد حتــى اليــوم ،مــن الرائــع أن يواصــل املــرء التعلــم حتــى قبــل
موتــه بدقائــق أو ثـ ٍ
ـوان
رس

ال

تقرتب منه ب عة وقد أذهلك ك مه
ىل

ال

 -وهل لديك دليل ع ك مك؟

 بالطبعر

ال

يق ـ ب مــن اخلزانــة ،حتــذره ،فيبتســم ىف ود ،يزيــح بعــض امل بــس
لتســقط مــن خزانــة امل بــس كاشــفة عــن صنــدوق صغــ  ،خزانــة
صغــ ة داخــل خزانــة امل بــس يفتحهــا بــ ٍو قبــل أن يســحب منهــا
بعــض األوراق ويســلمها لــك ،تقرأهــا رسي ًعــا ىف حــذر بينــا عينــك
هتــدأ بــن النظــر إليــه وبــن قــراءة الــورق حتس ـ ًبا ألى حركــة غــادرة،
لقــد تيقنــت بأنــه يت عــب معــك ،ك مــه صحيــح مائــة ىف املائــة وف ًقــا
لــأوراق بحوزتــه ،بالطبــع مل جيهزهــا لعرضهــا عــى أول قاتــل يبغــى
قتلــه ،املنظمــة هــى مــن لعبــت بــك وأرادت توريطــك ىف عمليــة قتلــه
لصالــح مــن شــهد عليهــم ومــن ورائهــم مــن دول ومســئول  ،بموتــه
ً
دليــا واحــدً ا يدينهــم ويفلتــوا مــن العقــاب بــكل
يكــون هنــاك
يــر ،املفاجــأة أبطــأت تفك ـ ك ومل تكــن ىف وضــع جيــد ،يمكنــه اآلن
ا نقضــاض عليــه ،لقــد شــعر بـ ددك وهــى فرصــة يعرفهــا أى مقاتــل،
ابتعــدت للــوراء جمــد ًدا ،تعــرف مــا هــى خطوتــك التاليــة ،بالطبــع لــن
تقتــل بري ًئــأ
ال

ر

ر

ال

ر

ال

ال

ال

ال

ني

ال

ر

ال

ر

ال

 هل تستطيع أن ختتفى؟ -ماذا؟
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ال

 أنــت مطلــوب قتلــك ،أدرى اجلهــة التــى تريــد قتلــك ولكنهــامــرة عــى ذلــك ،لقــد أفلــت اليــوم مــن املــوت ،لــن ترانــى ثانيــة و
أريــد أن أســمع خــر موتــك ىف األيــام القادمــة ،تتأخــر ،فِــر بأقــى
مــا تســتطيع ســاقيك!

ال

ال

رش

ثــم تعــود إىل ال فــة رسي ًعــا ،لتتســلق احلبــل املتــدىل وتتســند عــى
أيضــا ىف
جــدار النافــذة ،تتمنــى أ تفاجــأ بــا يعرقــل هروبــك أنــت ً
رأســا عــى عقــب
الطابــق العلــوى ،وتتمنــى أكثــر أ تنقلــب الدنيــا ً
بح ًثــا عنــك بعــد أن يســتدعى جيمــس الرجــال املكلفــة بحراســته،
لقــد ارتكبــت محاقــة يــا حييــى بمغادرتــك هبــذه الطريقــة ،فــا أســهل
العثــور عليــك ،مل تتوقــف ســتؤجل التفك ـ ىف الصدمــة التــى تلقيتهــا
اليــوم إىل مــا بعــد تأمــن رحيلــك ،أمــا جيمــس فارتكــب نفــس احلجــم
مــن احل قــة حــن انتظــر طويـ ً
ـا غـ مصــدق بأنــه قــد نجــا مــن مــوت
حمقــق ،جلــس يراقبــك وأنــت هتــرب وشــعور يســيطر عليــه بأنــه قــد
ُولِــد مــن جديــد ،لقــد تأخــر كثـ ً ا ىف اســتيعاب املوقــف وحــن اســتفاق
اتصــل بالرجــال املكلفــة بحراســته ولكــن كنــت يــا حييــى قــد متكنــت
مــن الفــرار ،تتصــل بك وديــو ،ختــره بنجــاح العمليــة ،تطلــب لقــاءه
ىف اليــوم التــاىل ،تســتقل الطائــرة املتوجهــة إىل فرنســا ،تــدرى مــاذا
تفعــل أو مــا التــرف األمثــل ،لكــن املؤكــد أن ع قتــك باملنظمــة تلفــظ
أنفاســها األخــ ة.
ال

ال

ر

ام

ر

ر

ال

ال

ال

ر

ر

جت

ـاذجا يــا حييــى حــن ســلمت نفســك هلــذه املنظمــة،
كــم كنــت سـ ً
تــرى كــم بــرىء قتلــوه! كــم هــارب مــن املــوت حصلــوا عليه! كــم روح
أزهقوهــا! لقــد اســتطاعوا خداعــك كثـ ً ا ،هنــاك أســئلة عليــك أن ــد
إجابــة هلــا؟ هــل هــذا أول بــرىء طلبــوا منــك اغتيالــه؟ لــو كان فمــن
ممــن قتلتهــم؟ ولــو كان نعــم فلــاذا اآلن؟ مــن الــذى خيتــار عملياتــك
ال
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ر

ال

وهــل هنــاك وســطاء آخريــن غــ ك وديــو أم أنــه املســئول املبــارش
عقــب أصحــاب املنظمــة؟
ر

ىف صبــاح اليــوم التــاىل تلتقيــه ىف مارســيليا ،يبــدو عــى وجهــه القلــق
خاصــة وأنــه غ ـ معتــاد أن تطلبــه للقــاء ،تطلــب منــه الذهــاب معــك
ملنزلــك اجلديــد بعــد أن تقــول:
ال

ال

 لقــد قــررت التخلــص مــن ســامل بعــد مــا اســتنفذت وســائلأيضــا ل نتقــام ،ســأمنحه لــك
تعذيبــه ،بــد وأن للمؤسســة طرقهــا ً
ولكــن بعــد أن تطلعنــى مــا خططكــم بشــأن أمثالــه.
رش

 اجلــزاء مــن جنــس العمــل لدينــا يــا حييــى ،ســامل كان خيطــفاألطفــال ويبيــع أعضائهــم الب يــة ،هــذا هــو مــا ســنفعله بــه حتديــدً ا،
ـوا وهــو حــي ،وحــن ختــرج روحــه أظــن
ـوا عضـ ً
ســنأخذ منــه عضـ ً
ســيبقى الكثـ فقــط جلــد بــرى وعظــم وأعضــاء ليســت ذات فائــدة،
ال

ر

 رائع سأسلمه لك اآلن ،هل من مانع؟ال

 بالطبع  ،فقط يكون خمدرا لوقت ٍكاف
ً
ال

ام

ساخرا :
كثريا عن الع ر أثناء القيادة ويتساءل
ً
ي حظ ابتعادك ً
 هل استأجرت ًكوخا ىف الغابة أو شي ًئا من هذا القبيل؟

ال

ـدي ،ينبغــى توخــى احلــذر أمل يكــن هــذا
 تعلــم املصيبتــن اللتــن لـ ّك مــك؟
ام

ر

ام

يبتســم ىف قلــق ،تــرع ىف القيــادة حتــى تصــل إىل منزلــك اهلــادىء
والشــارع الــذى ليــس بــه ســواك  ،تــ كا ســياراتيك باخلــارج ،ثــم
تدلفــان إىل منزلــك اهلــادىء ،ترحــب بــه ،تطلــب منــه اجللــوس ىف هبــو
املنــزل التقا ًطــا ل نفــاس ،ومــا إن هتــدأ ،تعــد فنجا ًنــا مــن القهــوة لكليك
حتتســيها ببــطء وأنــت تطيــل النظــر إليــه ،يبــدو متعجـ ً
ـا ك وديــو.
أل

ام

ال
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ال

 فــور ا نتهــاء مــن القهــوة ســأمحله إىل ســيارتك ،لــن يســتيقظ قبــليومــن عــى األقل.
ر

ولكــن ملــاذا يشــعر بثقــل رأســه؟ ملــاذا أضحــت الرؤية غـ واضحة،
ملــاذا يــرى جســدين وث ثــة ىف نســخ مكــررة منــك ترمقــه بخبــث ،هــذه
القهــوة ليســت نظيفــة ،مالــذى فعلتــه يــا حييــى؟ مــا الــذى وضعتــه ىف
فنجــان القهــوة؟ ســتندم عــى ذل ..؟ مل يســتطع ك وديــو إكــال باقــى
اجلملــة التــى دارت ىف رأســه ،ســقط عــى رأســه ممــد ًدا بنصــف جســده
العلــوى عــى األريكــة بينــا النصــف األســفل يتــدىل بشــكل مائــل
مســتندً ا عــى احلــذاء ،ب عــة ختلــع حــذاءه وس ـ ته و ــره جـ ًـرا نحــو
القبــو ،تفتــح نــور الغرفــة فيبــدأ ســامل املعلــق شــبه عار ًيــا بالتملمــل
وهــو يــكاد يتبــن شــي ًئا مــن فــرط مــا ي قيــه ،يظــن أنــه عــى موعــد
مــع وجبــة جديــدة حتتمــل مــن العــذاب ،ولكنــه ي حــظ انشــغالك
عنــه بضيــف جديــد ،إنــه ليــس حســام ،بالطبــع يعــرف ك وديــو و
مــا هــى جريمتــه وإن كان يظــن أنــه رآه مــن قبــل ،بــد أهنــا شــنيعة
لتأتــى بــه إىل هنــا ،يشــاهدك بينــا تقيــد يديــه خلــف ظهــره ثــم تشــبك
يديــه بخطــاف متــدىل مــن الســقف ،كانــت اجلرعــة املخــدرة خفيفــة،
دلــوا مــن املــاء وتســكبه عــى
حتــاول إفاقتــه دون جــدوى ،فتحــر ً
جســده ،لينتفــض وحيــاول أن حيــرر نفســه بــا جــدوى.
ال

ال

رس

ر

جت

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ىل

كثريا
 -ستندم يا حييى ع ذلك ً

رضبــة موجعــة ىف معدتــه ،تبعتهــا رصخــة قويــة مــن األمل وأنــت
تضحــك.
ي

 مل ُ لــق بعــد مــن هيــدد حييــى ولكــن مــع ذلــك يمكننــى تصحيــحهــذه املعلومــة لــك.

244

ال

أحــد يعبــث معــى ،ومــن خيدعنــى يدفــع ثمــن ذلــك وكان ذلــك
اتفاقــى للعمــل معــك قبــل ا نضــام ،جيمــس مل ينتهــك أو يتعــدى عــى
أحــد ىف أفريقيــا ،فلــاذا أردتــم قتلــه؟
ال

 لن أحتدث هكذا يا حييى ،أنزلنى ويمكننا التفاهمىل

يل

ام

ال

 لن مت ع ّ تعلي تك مرة أخرى ك وديو ،وستتحدث.يصمــت بينــا تنظــر لــه ىف حتـ ٍ
ـد ثــم ختطــو خطــوات وتنحنــى لتلتقــط
ال

عصــا معدنيــة تضعهــا ىف فــرن أمامــك نقلتــه إىل القبــو كأداة مــن أدوات
تعذيــب ســامل التــى حتتمــل ،بينــا متســكها مــن طرفهــا ،يراقبــك
ك وديــو ىف توتــر.
ال

ال

 مــاذا ســتفعل حييــى؟ تتهــور ،نحــن نعمــل م ًعــا وأى خــافيمكــن تســويته.
ر

ال

 فقــط س ـ د عــى إجاباتــى وإ ســأجعل ســامل خيــرك أيــن أضــعهــذا الســيغ ،ملــاذا أردتــم قتل جيمــس ،املنظمــة تقتــل إ من يســتحق،
هكــذا وافقــت عــى العمــل معكــم ،ملــاذا اآلن؟ وملــاذا جيمــس؟
ال

ال

ام

ام

ال

 املنظمــة بحاجــة حل يــة ،هــذه احل يــة لــن تتوفــر إ مــن جهــاتهلــا طلبــات حمــددة ،واحــد مــن هــذه الطلبــات كان مقتــل جيمــس.
 وهل هناك جرائم أخرى تندرج حتت هذا البند؟ال

 مــن األفضــل لــك أ تعــرف حييــى ،كلــا قلــت معرفتــك ،كانذلــك أســلم لــك.
ال

 قلت لك أحد هيددنى.ال

 أنــا أهــددك حييــى ،فــك قيــدى وسأنســى مــا حــدث اآلن،أعــدك بذلــك.
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 كيــم ىل يونــج الصينــى الــذى اختطفتــه وكذلــك مالدينــوفالروســى أيــن ذهبــوا؟
 ُقتلوا.ال

 أنــت كاذب ،كان بإمكانكــم تكليفــى بقتلهــم كغريهــم ،أعلــمأن هنــاك مــن يتاجــرون باألعضــاء وهــؤ ء تأخــذون أعضائهــم تبا ًعــا
وهنــاك مــن تصفــون دمائهــم ،ولكــن مــن هــو متــورط ىف قتــل عــرات
ومئــات أيــن يذهبــون ك وديــو؟
 تســأل فيــا يعنيــك حييــى ،و تنــس أننــا مــن أح نــا إليــكهــذا الكلــب الــذى تعاملنــى مثلــه.
 وقــد دفعــت ثمــن ذلــك ،ختليــت عــن عمــى وغــادرت بلــدىورصت ميتًــا ىف نظــر اجلميــع وكان رشطــى أ ُأخــدع ،أنتــم مــن
بدأتــم ،أجــب عــى ســؤاىل ك وديــو ،كل مــن اختطفتهــم لصاحلكــم مــا
مصريهــم ،هــل كانــوا مذنبــن أم خدعتمونــى بشــأهنم؟
تصيــح فيــه بغضــب و يقابــل ذلــك إ بالصمــت ،فيــزداد جنونــك
تضــع الســيغ عــى األرض وهتــم بخلــع م بســه بينــا هــو يتلــوى مقاو ًما،
و ــذب قميصــه وبنطالــه وتشــدمها بعنــف ،بينــا هــو يــرخ « يــا
حييــى تفعــل!» متســك بطــرف الســيغ مــن جديــد وتنظــر لــه بحــزم.
«أنت من اخرتت ذلك» فيصيح :
 انتظــر ،ســأقول لــك كل مــا تريــد ،هنــاك جزيــرة ىف املحيــطاهلــادىء ،ختضــع حلكــم دوىل ،جزيــرة صغـ ة يصعــب الوصــول إليهــا،
ســكاهنا حمــدودى العــدد ،مــن نحصــل عليــه ح ًيــا ،يذهــب إىل هنــاك ،وما
حيــدث هنــاك لــن ــده ىف أى مــكان آخــر ،هنايــات بشــعة ألنــاس ــردوا
مــن الرمحــة ،تــرى املنظمــة أن هــذه هــى الطريقــة املثــى ل نتقــام منهــم،
املــوت أ ًملــا ،املؤسســة ترحــم مــن خيطــىء ويقــع ىف براثنهــا
ال

ال

ال

ال

رض

ال

ال

ال

ال

ال

جت

ال

ال

ال

ر

جت

جت

ال

ال
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ال

أيضا!
 ولكنها ترتدد ىف قتل أبرياء ًام

ال

 هــذا حل يــة مصاحلهــا يــا حييــى ،إهنــا تعتنــى بــاأل ف ىف كلأيضــا ،جيــب أن تبقــى ،لقــد حاولــت دو ًمــا إبعــادك
مــكان ،وتنتقــم هلــم ً
نقصــا اآلن ىف عــدد الرجــال ،وأنــت
عــن تلــك اجلرائــم ،ولكــن نعانــى ً
واحــد مــن أكفأهــم.
ال

 آســف ،ك وديــو ذلــك لــن يشــفع لــك عنــدى ،هنــاك أبريــاءقتلــوا بتعليــات منــك أو مــن باقــى رجــال املؤسســة ،العدالــة تقتــى
أن ت قــوا نفــس املصــ
ال

ر

ال

وبينــا تواصــان احلديــث ،تنتبــه إىل صــوت اهلاتــف املحمــول
اخلــاص بك وديــو واملوجــود ىف سـ ة بذلتــه ،والــذى مل يتوقــف عــن الرن
منــذ وصولكــا إىل القبــو ومل تقــرأ الرســالة التــى أرســلت إليــه وكان نصهــا
ال

ر

ني

«جيمــس مل ُيقتــل ،إنــه كــذب عليــك ،احــذر منــه ،نحــن ىف الطريــق
إليكــا»
ال

 أتعلــم ك وديــو ،دو ًمــا تســاءلت «مــا هنايــة هــذه احليــاة التــىأحياهــا؟» كنــت أتعجــب مــن اســتمرارى هكــذا ،لقــد حصلــت عــى
ســامل ويمكننــى قتلــه وقتــا شــئت ،عس ـ ا ســتمرار ىف هــذا العمــل
وهــذه احليــاة ،بــد مــن هنايــة ،وجــاءت بــأرسع ممــا أختيــل وبشــكل
أتوقعــه ،فقــط ســأنتهى منكــا وأتــرك هــذا البلــد وهــذا العمــل
وســأختفى ،منظمتــك لــن تعثــر ىل عــى أثــر ثانيــ ًة.
ر

ال

ال

ال

ال

 تقتلنــى يــا حييــى ،يمكننــى مســاعدتك ،يمكننــى إقناعهــم بأنــكمــت ،لقــد فعلناهــا مــرة مــن قبــل وســنفعلها ثانيــة.

كان وجهــه حمتقنًــا حممـ ًـرا عينــاه متســعتان عــن آخرمهــا وهيســترييا
تنتابــه ،هــذا رجــل عــى مشــارف املــوت يواجهــه بكامــل وعيــه بغتــة.
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ال

تومــىء برأســك أن فائــدة ،فمــن جديــد يلهــث والــرذاذ يتطايــر
مــن فمــه ىف حماولــة إللقــاء مــا بداخلــه مــن كلــات
حتــا ســيفيدك  ،فقــط
 اســمع حييــى ،يــزال لــدى رس صغــً
اتركنــى وســأخ ك بــه.
 اهتم بأى أرسار ختص منظمتكشخصا تعرفه جيدً ا.
 إنه خيص املنظمة وحدها ،خيصً
 من هو؟لقــد بــدأ بإثــارة فضولــك ،لقــد انقطعــت كافــة اخليــوط التــى كانــت
تربطــك بــكل معارفــك منــذ زمــن ،ولكــن تنكــر بأنــك قــد اشــتقت
إليهــم مجي ًعــا ،لقــد ماتــوا ىف عينيــك مــن قبــل عقــب وفــاة آرس وأنــت
كذلــك ِمــت ىف عــن اجلميــع ،ولكنــك تشــتاق للحظــة البعــث مــن جديد.
 انطق ،ك وديو ليس هكذا يتم التفاوض يا حييى.تبــدأ ىف إنزالــه مــن اخلطــاف ليقــف عــى األرض بقدميــه دون أن
حيفــظ توازنــه بشــكل كامــل ويســقط عــى األرض ،يطلــب منــك فــك
قيــود يديــه ولكنــك ترفــض بغضــب:
 إن مل تنطــق اآلن ســأضع هــذا الســيغ عــى رقبتــك ،فقــط مــنأجــل أشــياء كث ـ ة ســأنتهى مــن أمــرك رسي ًعــا ،يــرى العــزم ىف عينيــك
فيــدرك بأنــه فرصــة ويلعــن األغبيــاء الذيــن تأخــروا لقــد أخ هــم
قبــل احلضــور بوجــود شــىء غــ اعتيــادى معــك ،لديــك شــكوك
اهــه ،جيــب أن يبقــوا عــى اتصــال معــه ،وأى تأخــ ىف الــرد يعنــى
خطــورة شــديدة ،كل مــا كان بحاجــة إليــه ك وديــو ،املزيــد مــن الوقــت
حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول إليــه ،لقــد بــدأ صــرك ىف النفــاذ ،بــد
مــن إثــارة فضولــك ألطــول وقــت ممكــن قبــل أن تقــدم عــى أى محاقــة
ال

ر

رب

ال

ال

ال

ال

ر

ال

رب
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 -عاصم!

 -عاصم من؟

 -عاصم زيدان صديقك؟

رس

عاجلتــك صــور ومضــت ىف رأســك ب عــة الــرق ختــص عاصــم،
ذلــك الوجــه الــذى كــدت أن تنســاه ،الشــاب الــذى طاملــا ســعى دائـ ًـا
إىل التقــرب منــك ،القنــاص الــذى مل خيطــئ مــرة واحــدة ،الشــخص
الوحيــد الــذى يمكنــك أن متنحــه صفــة صديــق بالفعــل.
ال

 ما له؟ وما صلتك به؟ وكيف عرفت اسمه؟ صلــة وطيــدة بالطبــع تقــل عــن صلتــى بــك قبــل أن ُتــنوتريــد قتــى
 ماذا؟ إنــه واحــد مــن أفــراد املنظمــة ،يعمــل حلســاهبا ويصطــاد أهدافهــامثلــك متا ًمــا ،بارعــون أنتــم ح ًقــا أهيــا امل يــون
 كيف أقنعتموه با نض م لكم؟ لــكل منــا كعــب أخيــل ،نقطــة الضعــف التــى نســتطيع معهــااملقاومــة
 أين هو اآلن؟ إنــه عــى ســطح هــذه اجلزيــرة ،عقــب خروجــى مــن هنــا يمكننــىإب غــك باســمها ومكاهنــا وكيــف تصــل إليهــا ،و يــزال عــرىض
ســاريا ،أخرجنــى مــن هنــا حييــى ،واختـ ِ
ـف كــا شــئت ،ســأخ املنظمــة
ً
بموتــك ،هتــدر وق ًتــا ليــس ىف صاحلــك
مل تفهــم مــا يعنيــه وليتــك فهمــت ،لقــد شــتت تركيــزك تلــك
املعلومــة التــى حصلــت عليهــا بشــأن عاصــم ،أنــت بحاجــة للرتكيــز،
رص
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ر

بحاجــة للتفك ـ  ،هــل تصدقــه بشــأن عاصــم؟ مــاذا لــو كان خيدعــك
مــن جديــد؟ مــاذا لــو كانــت هــذه خطتهــم ىف احلــا ت امل ثلــة؟ جيــب
أ يــراك مــ د ًدا هكــذا ،تصعــد الــدرج لتغــادر القبــو ،لدقائــق مــن
التفك ـ قبــل اختــاذ قــرار هنائــى رسيــع بشــأن هــذا املنــزل ومــا حيتويــه
مــن أوغــاد ،وبمجــرد خروجــك مــن القبــو وإغــاق البــاب ،هيبــط عــى
رأســك أمخــص بندقيــة يعقبهــا رضبــات متتاليــة عــى جســدك مــن أيـ ٍ
ـاد
متحفــزة مصممــة حتــى تســقط فاقــدً ا الوعــى.
ال

ام

ال

ر

ر

ال

يتــم حتريــر ك وديــو ،يأمــر بتفتيــش املنــزل وجلــب كل مــا حيتويــه
مــن أوراق ،حيملونــك أنــت وســامل معهــم ،كان ك وديــو يعلم أن حســام
يــزال موجــو ًدا هنــا داخــل املنــزل ،يبحــث عنــه ،يصعــدون إىل غرفــة
موصــدة باملفتــاح ،يكــرون البــاب ،جيــدون أثـ ًـرا لــه ،فقــط سلســلة
معدنيــة طويلــة وشــبابيك موصــدة بإحــكام مســدودة متا ًمــا مــن الداخــل
ومســاحة ضيقــة جــدً ا شــبه مربعــة تتجــاوز مرتين ،عــى أحــد جدراهنا
قطــع مــن زجــاج مهشــم يتوســطها شــباك صغـ احلجــم ولكنــه يكفــى
ملــرور إنســان ،يقــود هــذا الشــباك إىل احلديقــة اخلارجيــة إذا مــا اســتطعت
القفــز ومنهــا إىل الشــارع ،بالطبــع مل يفهمــوا أن املــرآة كانــت تغطــى
الشــباك بالكامــل ووراءهــا ُوضــع أداة لفــك القيــد ،كان حســام بحاجــة
لتفسـ مجلــة أخـ ة ســمعها منــك يــا حييــى هــى «خ صــك ىف مســاحة
بالغــة الضيــق» وكان لديــه كل الوقــت ليفهــم ،لقــد هــرب مــن احلــام
الضيــق بعــد أن كــر مرآتــه ليجــد مفتــاح القيــد وراءهــا .لقــد حــل لغــز
األحجيــة وهــرب حســام عــر املنفــذ امللغــز بينــا وقعــت أنــت ىف حفــرة
حفرهتــا بيديــك.
ال
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«أيها ا غريب إلى أين أنت ذاهب؟

أمامك ظلمة ،ووراءك خوف ،وفى داخلك قفص!»
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ال

ىف اليــوم التــاىل غــادرت اجلزيــرة ،مل أحتمــل البقــاء وســط
هــؤ ء ،ىف طريــق العــودة أصابتنــى وعكــة صحيــة دامــت أيا ًمــا
وأســابي ًعا حتــى ــاوزت مرحلــة اخلطــر ،دخلــت خ هلــا إىل
واحــد مــن املراكــز الطبيــة الشــهرية لعــاج اجللطــات بإنجلــ ا،
مبكــرا وتــم التعامــل
كنــت حتــت م حظــة دائمــة ،تــم اكتشــافها
ً
والســيطرة عليهــا مــع وضــع قواعــد صارمــة با بتعــاد عــن
التوتــرات النفســية والضغــوط العصبيــة ،طــوال ف ـ ة ع جــى كان
ـي ويبلغنــى حتيــات تونــى الــذى
ماركــو دائـ ًـا بجــوارى ،يطمئــن عـ ّ
مل يزرنــى ســوى مــرة واحــدة مل تتجــاوز دقائــق ،بعــد شــهور ســمح
ىل األطبــاء باخلــروج مــع احلــرص عــى اتبــاع التعليــات ،طلبــت
مــن ماركــو العــودة إىل إيطاليــا وزيــارة مؤسســتى اخلرييــة ،فطالبنــى
با بتعــاد عــن العمــل وضغوطــه «تونــى يتــوىل كل شــىء ،واألمــر
يســ كــا ترغــب دو ًمــا» قاهلــا ماركــو بلطــف.
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ال

أعلــم ماركــو ،أنــا فقــط اشــتقت لرؤيــة صديــق قديــم ،مــر
زمــن طويــل عــى أخــر مــرة التقيتــه هبــا ،أريــد مقابلــة لوجيــى ،أ
يمكننــى ذلــك؟
ر

 بالطبــع عمــى ،ولكنــه مل يعــد يعمــل باملؤسســة ،لقــد ســاءتحالتــه مؤخـ ًـرا وصــار أس ـ املنــزل جيلــس وســط أحفــاده.
ال

تأثــرت جــراء ذلــك ولكــن يــد الزمــن تغفــل أحــدً ا ،ولكنــى
أرصيــت عــى زيارتــه ىف منزلــه ،رتــب ىل ماركــو لقــا ًء معــه ىف منزلــه
برومــا ،وصلــت إليــه بســيارتى بصحبــة حارســى اخلــاص ،طلبــت
منــه انتظــارى بالســيارة ُ ،فتــح ىل البــاب ،اســتقبلتنى ابنتــه بابتســامة
بشوشــة هادئــة ،دعتنــى للدخــول ،أمســكت يــدى ملســاعدتى كــى
تتعثــر خطواتــى البطيئــة ،منــزل واســع أنيــق مرتــب بعنايــة ،ملســات
أنثويــة رقيقــة موجــودة بــن أثاثاتــه وديكوراتــه ،أطفــال ىف أعــار
خمتلفــة يتطلعــون بعيــون فضوليــة هلــذا الزائــر العجــوز ،وصلنــا إىل
غرفــة تقــل أناقــة أو اتســا ًعا ،تغمرهــا إضــاءة ســاطعة ،ورجــل
صائحــا
جيلــس عــى مقعــد متحــرك ،بمجــرد دخولنــا ،اســتدار
ً
بصــوت ضاحــك عـ ٍ
ـال:
ال

ال

ر

روســى ،صديقــى العزيــز ،افتقدتــك كثــ ً ا ،ظننــت
«روبريتــو ّ
أنــى لــن أراك قبــل موتــى»
«لــذا ،جئت أراك ،ألودعك صديقى العجوز لوجيى»

ال

برغــم اندهاشــى مــن جلوســه عــى مقعــد متحــرك ،لكنــه
يــزال حمتف ًظــا بروحــه املرحــة ،ومل يكــن مــن املقبــول مقابلتــه بعبوث،
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ال

ر

ال

يـ دد لوجيــى ىف قبــول املــزاح كــا يتوقــف عــن إلقــاء النــكات،
ـي بضحكــة جملجلــة
لــذا مل يصدمنــى حــن رد عـ ّ

ال

«يبــدو أنــك قــد ختلصــت مــن اجلميــع باخلــارج ،وبحثــت ىف
عجــوزا
ذاكرتــك ،مــا هــذا امللــل؟ مــن يمكننــا قتلــه اآلن؟ هنــاك
ً
ً
طويــا؟»
أعرفــه يدعــى لوجيــى ،ملــا نتخلــص منــه لقــد أبقينــاه

ال

رب

مازحــا وأنــا معتــاد منــه عــى هــذا املــزاح،
صحيــح أنــه قاهلــا
ً
لكــن يبــدو أنــى بصــدد معرفــة انطبــاع جديــد عنــى مــن صديــق
محيــم ،لــذا حولــت املــزاح إىل اجلديــة « هــل هكــذا ترانــى لوجيــى؟
ـا؟» حــظ انزعاجــى فهــدأت ن تــه قائـ ً
هــل ترانــى قاتـ ً
ـا «دو ًمــا
كنــت أتســاءل ،إىل أى درجــة حيــب روبريتــو مشــهد الدمــاء ،وكانــت
ىف كل مــرة تأتينــى إجابتــك ىف ت فاتــك ،لقــد قتلــت ماتيــو
ِ
تكتــف
وزوجتــك ،وأنشــأت مؤسســة كاملــة لســفك الدمــاء ،ومل
هبــذا بــل اشــ يت جزيــرة أو حتــى جــز ًءا منهــا وأقمــت ســاحة
قتــال لتجلــس باألعــى كإم اطــور رومانــى يشــاهد الدمــاء ،مل
تتوقــف يو ًمــا عــن إراقتهــا روبريتــو ،أى ســادية تلــك التــى تتمتــع
هبــا لتقتــل كل مــن يــروق لــك؟ حتــى زوجــة أبيــك قتلتهــا وأنــت
طفــل»
رص

ر

رب

ال

ر

صعــد الــدم إىل رأســى مــع مجلتــه األخ ـ ة كيــف علــم ذلــك؟
إنــه يعلــم أمــر خيانــة زوجتــى ومــا تقــوم بــه مؤسســاتى  ،لكــن هــذا
موضحــا
احلــادث البعيــد كيــف؟ وحــن حــظ اندهاشــى غمغــم
ً
«اليســاندرو روى ىل ذلــك ،كان صدي ًقــا حقيقيــا مل خيـ ِ
ـف عنــى شــي ًئا
ً
ّ
أبــدً ا ،كان حيبــك بصــدق روبريتــو ولكنــه كان قل ًقــا عليــك ،يــرى
ال
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أنــك متيــل للعنــف ىف حــل مشــاكلك اخلاصــة ،ملــاذا مل تفــر مــع
أخيــك دون قتــل زوجــة أبيــك؟ ملــاذا مل تطلــق زوجتــك وتطــرد
ـدل مــن قتلهــا؟ ملــاذا مل تكتـ ِ
ماتيــو بـ ً
ـف بمؤسســة األيــادى البيضــاء
بـ ً
ـدل مــن تشــكيل فــرق مــوت تقدمــه طواعيــة للعديديــن؟»
ام

ومضــت أفــكار عديــدة برأســى بكل تــه التــى زلزلتنــى لتعطينــى
أليســاندرو ونظرتــه إىل أخيــه الكب ـ ،
جان ًبــا جديــدً ا مــن شــخصية ّ
هــل كان يرانــى عني ًفــا حم ًبــا للدمــاء؟ طــردت هــذه الفكــرة قبــل أن
ـي وأجبتــه.
تســيطر عـ ًّ
ر

«مجيعهم يســتحق املوت ،واحلياة صارت بدوهنم أفضل»

«حياتــك أنــت فقــط التــى صــارت أفضــل روبريتــو ،كان
يمكنــك تركهــم حلاهلــم ،ولكنــك آثــرت حتقيــق رغباتــك ،وصــار
لديــك مؤسســة خاصــة بالقتــل ،وأرض تقــام عليهــا معــارك ،لقــد
مدرجــا دعــوت لــه العــامل
أيضــا ،وأنشــأت
اســتدعيت التاريــخ ً
ً
ليتمتــع معــك بمشــاهد الدمــاء ،صــار لديــك جيــش مــن املرتزقــة،
يتســلمون قوائــم ينبغــى قتلهــا حلســاب ســادة العــامل مــن األوغــاد
األثريــاء «
ال

«مــا هــذا اخلــرف لوجيــى؟ رجــاىل ليســوا مرتزقــة و أحــد عــى
قائمتنــا إ مــن يتبــن لنــا جرمــه واســتحقاقه للمــوت  ،نقتــل
حلســاب أحــد»
ال

ال

ال

«عــار عليــك روبريتــو أن تكــذب وأنــت ىف هــذا الســن ،لقــد
كانــت األمــور تتــم أمــام عينــى ،وا تفاقــات تعقــد حتــت ســمعى
وبــرى قبــل أن أتقاعــد ،عمليــات اغتيــال وقتــل وخطــف لصالــح
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ر

أفــراد ودول خمتلفــة نظــ محايــة مؤسســتك أنــت ورجالــك ،بــل
إن بعــض احلكومــات متنحكــم املجرمــن الغ ـ راغبــن ىف إبقائهــم
عــى قيــد احليــاة لتتخلصــوا منهــم بمعرفتكــم ،وىف األغلــب انتهــى
هبــم احلــال عــى جزيرتــك»
ر

ال

تســارعت دقــات قلبــى وعلــت نبضاهتــا ،ازداد هلاثــى وانتفخــت
أوداجــى ،مل أخــف مــن املــوت ُعمــرى ،ولكنــى خفــت أن أمــوت
اآلن وأنــا أســمع هــذه الرتهــات مــن لوجيــى ،الــذى يبــدو أن
اهلــاوس لعبــت برأســه العجــوز وجعلتــه خيتلــق أوها ًمــا جعلهــا
حقائ ًقــا بــل وصدقهــا ليلقيهــا عــى مســامعى ،خرجــت مــن عنــده
وأنــا أكاد أجــن مــن فــرط شــناعة ادعاءاتــه ،مل ِ
أكــد طــوال عمــرى
لتعمــل مؤسســاتى لصالــح جمرمــن وختــدم أغراضهــم بــل وأرفــه
عنهــم بتقديــم عــروض قتاليــة حقيقيــة ،لــو صــح ك مــه فأنــا املغفــل
األعظــم عــى ســطح هــذا الكوكــب ،أنــا الــذى ســخر مالــه لتحقيــق
أهــداف أعدائــه ،أنــا مــن وهــب أع لــه خلدمــة مــن ظللــت طــوال
عمــرى احتقرهــم مــن كل قلبــى وألعنهــم ليــل هنــار ،يمكــن أن
صحيحــا ،لــو ســألت ماركــو أو تونــى ســينكران،
يكــون ذلــك
ً
وربــا يدهشــانى بم راهتــا احلمقــاء ،ينبغــى أن أتقــى مــن ك م
عــي عملــه ىف املتبقــى مــن
لوجيــى ،بعدهــا يمكننــى التفكــ فيــا
ّ
العمــر.
ام

ال

رب

ال

ر

جت

ً
أمــوال مــن حســاباتى و سســت عــى مؤسســاتى
ســحبت
ورشــوت موظفينــى بأمــوال طائلــة ألحصــل عــى حقائــق
تقبــل الدحــض ،مل يكــذب لوجيــى ىف أى كلمــة تفــوه هبــا ،صــارت
ال
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األيــادى البيضــاء محــراء بلــون الــدم تــداوى وترعــى ىف العلــن
وتقتــل لصالــح عصابــات وأفــراد ىف اخلفــاء ،نصــف مســتهدفيها مــن
املجرمــن الذيــن ينبغــى حموهــم مــن تاريــخ البــر والنصــف اآلخــر
ال

قائمــة مــن تصفيــات جســدية ألنــاس ليــس هلــم ذنــب ســوى أن
هلــم أعــداء يــودون ضمهــم لقائمــة األمــوات ،هــؤ ء األعــداء
ذوو مناصــب ،ذوو نفــوذ ،ذوو مــال ،يدفعــون بســخاء مقابــل تنفيــذ
رغباهتــم وىف املقابــل يتس ـ ون عــى كل مــا متارســه مؤسســتى مــن
أعــال ختالــف قوانينهــم الوضيعــة التــى تعاقــب إ الضعيــف،
ليــس هــذا فحســب بــل إن هنــاك حــا ت تصــل إىل ســاحة القتــال
وتقاتــل لســبب ســوى إرضــا ًء ألعدائهــم الذيــن زجــوا هبــم
ودفعــوا مقابــل قتلهــم عــى أرض جزيــرة بعيــدة عــن أعــن اجلميــع.
ر

ال

ال

ال

ال

إثــر هــذه احلقائــق دخلــت ىف وعــكات صحيــة متتاليــة مــا بــن
ذبحــات صدريــة وأمــراض قلبيــة حتــى أصبــت بــورم خبيــث ىف
عــام  2014ليهــدد الباقــى مــن عمــرى بينــا يقــف املــوت يرمقنــى
ً
قائــا ىف ســعادة «اســتعد ،لقــد حــان
ملوحــا ىل بيديــه
مــن بعيــد
ً
دورك قري ًبــا»
ر

رسا كــى
طلبــت مــن الطبيــب إبقــاء هــذا املــرض األخــ ً

ال

إزعاجــا ألهــى ،كان هــذا الســبب الظاهــر ،ولكنــى
أســبب
ً
ىف احلقيقــة كنــت أحــاول اقتنــاص حلظــات عمــرى األخــ ة
واســتغ هلا عــى النحــو األمثــل ،لقــد دنــا املــوت منــى بشــكل غـ
وعــي أن أســتعد للرحيــل.
مســبوق
ّ
ر

ال

ر
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ال

رش

رسا ،لقــد ذاع
مل يعــد مــا يــدور عــى ســطح هــذه اجلزيــرة ً
صيتهــا حتــى وإن كان عــى نطــاق حمــدود ولكنــه النطــاق الــذى
أخشــاه بالتحديــد ،وصلــت إليهــا األيــادى العابثــة ،ولكنــى لــن أدع
هلــم فرصــة اســتغ ل م وعــى لتحقيــق مصالــح دنيئــة وإرضــاء
لرغبــات ســادية ،مقاليــد األمــور زالــت بيــدى ،أنــا احلاكــم
الوحيــد للمــدرج وأنــا مــن بيــدى رميــة الزهــر األخــ ة.
ال

ر
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ل

ينكسر حتى و كان ذهبًا
ل

يتحطم حتى و كان حجرًا
ل

ل

يتمزق حتى و كان من ريش ا نعام
لا أحد هنا يعيش إلى الأبد

وكذلك الأمراء إنما من أجل الموت جاءوا
ل

جميعنا سنذهب إلى منطقة ا سر

وهل ترانا جئنا إلى الأرض عبثًا؟
فقط نترك على الأرض أمنياتنا

شعر مكسيكى
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يحيى  -الجزيرة
(أبر يل )2015
جت

ر

ٍ
بــرواق ممتــد عــى ســطح
وىف زنزانــة ضيقــة ،ىف قفــص حديــدى،
جزيــرة بعيــدة لــس يــا حييــى غــ مصــدق بــأن النهايــة جــاءت
أخــ ً ا ،هنــا ســينتهى األمل ويفنــى العــذاب« ،يظنــون أهنــم أخذونــى
إىل اجلحيــم غ ـ عاملــن أنــى كنــت ومــا زلــت هنــاك ،مفــر منــه إ
باملــوت» هكــذا كنــت تقــول لنفســك ممن ًيــا نفســك بمــوت قريــب ،أرض
مــع بــن األخــر واألصفــر وســط زرقــة املحيــط وزئـ أمواجــه ،يــا
للروعــة التــى تتمنــع عــى البــر واختــارت أبعــد مــكان ،ودعــت احليــاة
ىف أوروبــا بســائها الشــتوية الثقيلــة املتكتلــة بالغيــوم الرماديــة املاطــرة
العاصفــة وانتقلــت للمــوت عــى جزيــرة ســائها زرقــاء صافيــة ترهــق
احلــواس مــن روعتهــا ،هكــذا رأيــت اجلزيــرة وهــم يقتادونــك إليهــا،
مجيلــة هــى وأمجــل ألهنــا ستشــهد موتــك ،لــن تغضــب ولــن تثــور،
وهــل يغضــب املــرء مــن أمـ ٍـر قــى أعوا ًمــا بح ًثــا عنــه؟ ســتكون أســعد
مقتــول عــى وجــه األرض وعــى جزيــرة مل يتــح إ لعــدد قليــل جــدً ا
مــن البــر رؤيتهــا ،أى هنايــة أســعد مــن ذلــك؟!
ر

ر

ال

ال

جت

ر

ال
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ر

مهــا
ولكــن تذكــر أنــك ســتواجه خصـ ًـا ىف ســاحة قتــال ليــس لــه ً
ســوى قتلــك ،فقــط كانــت لديــك مشــكلة وحيــدة ،مــاذا لــو كان هــذا
ـو عــى رصعك،
اخلصــم ضعي ًفــا أو أوهــن مــن أن يقتلــك؟ مــاذا لــو مل يقـ َ
ً
رجــا يقاتلــك
لــو ســقط أمامــك؟ فلتمنحــك األقــدار هديــة أخــ ة
بشــجاعة وي عــك عــن جــدارة ،مجيــل املــوت وعسـ ا ستســام ،مل
تعتــاده أبــدً ا ،يصيبــك اليــأس أحيا ًنــا ،تتحــى باإلحبــاط قليـ ً
ـا ،لكنــك مل
تستســلم أبــدً ا فلتقاتــل حتــى املــوت إذن.
قبــل أن تنتقــل مــن فرنســا إىل اجلزيــرة ،ســألت ك وديــو «ح ًقــا هــل
عاصــم انضــم للمنظمــة أم أنــك كنــت تت عــب بــى؟» ىف البدايــة رفــض
أن جييبــك ولكنــك ضغطــت عليــه «هيــا ك وديــو ،أنــت تعلــم أنــى
ميــت وهــذا لقاءنــا األخـ  ،ليــس مــن الشــهامة أ يــب جمــرد ســؤال
لرجــل عــى وشــك املــوت»
رص

ر

ال

ال

ال

ال

ر

ال

جت

ال

ام

«مل أخدعــك ،عاصــم انضــم للمنظمــة بعــدك ،ولكــن قوانــن
املنظمــة بــأ يعــرف أبنــاء نفــس البلــد بانت ئهــم للعمــل معنــا ،لقــد كان
لديــك ىف كل عمليــة مســاعدين مــن جنســيات خمتلفــة ،نحــن نكــون
فِــرق وطنيــة»
«وملاذا ُأرسل إىل اجلزيرة؟ وهل ما زال ح ًيا؟»
ال

ال

ال

ال

«خطــأ يغتفــر أرســله إىل هنــاك ،أظنــه مــازال ح ًيــا ،أحــد
ً
طويــا ،هنــاك تلتقــى أعتــى املجرمــن رشاســة
يبقــى هنــاك ح ًيــا
وأكثرهــم رضاوة ،إن نجــوت مــرة ،فلــن تنجــو الثانيــة ،وإن نجــوت
الثانيــة بكثــ مــن احلــظ ،فلــن تنجــو الثالثــة إ بمعجــزة»
ر

ال

ر

حســنًا رســالة ليســت ذات جــدوى وصلتــك ىف أيامــك األخــ ة
را مؤسـ ًفا
لتعيــد إليــك ذكــرى إنســان كان يوليــك اهت ًمــا حقيق ًيــا ،وخـ ً
ام
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ال

يمنحــك داف ًعــا جديــدً ا للمــوت ،بــد وأنــه كانــت لــه أســبابه مثلــا
كانــت لــك أســبابك ،ولكــن العجيــب أنكــا ســتلقيان نفــس املصـ وىف
نفــس املــكان.
ر

وحــن وصلــت إىل اجلزيــرة وســكنت واحــدة مــن هــذه الزنازيــن
جــف ريقــك ىف الســؤال عــن عاصــم دون إجابــة أو حتــى تلميــح.
ر

ال

روسى
روبريتو ّ
ُقتــل ماركــو ،كان األمــل األخــ ىل وقــد ت شــى ،رصت اآلن
واق ًفــا وحــدى ىف مواجهــة تونــى الطامــح عتــاء عــرش مل يب ـ َن ملثــل
طموحاتــه ،هيــدد كل مــا عملــت مــن أجلــه ،كنــت أنــوى نقــل ملكيــة
أغلــب ممتلكاتــى ملاركــو ،كان لــدى يقــن أنــه سيحســن اســتخدامها
بعيــدً ا عــن تونــى وعنــاده وأفــكاره ،ولكــن بموتــه حتطمــت معنوياتــى
أكثــر ،بموتــه مل يعــد لــدى أى حظــوظ ىف مــوت دون عنــاء ،كنــت أنــوى
أن أزيــح عــن كاهــى كل مــا ينتابنــى مــن خــوف عــى جمريــات األمــور
وخاصــة تلــك التــى ختــص «األيــادى البيضــاء» أو «املــدرج» ك مهــا
بحاجــة حلكمــة ،ليســت موجــودة لــدى تونــى الــذى يتــورع عــن
مناقضــا للغايــة التــى تنشــدها
فعــل أى شــىء مهــا بــدا غـ منطقــي أو
ً
املؤسســة.
ال

ال

ال

ر

ال

لقــد كنــت دائـ ًـا وأبــدً ا دائــم ا عتــاد عــى نفســى وحدهــا ،وجيــدر
بــى ا ســتمرار ىف ذلــك حتــى النفــس األخــ  ،قبــل أن أذهــب إىل
املــوت ،منطقــة الــر التــى ســتبوح بــكل مــا خفــى علينــا مــن ألغــاز،
لقــد اقرتبــت مــن الث نــن عا ًمــا ،يفصلنــى عنهــا أيــام قليلــة ،لــن يمهلنى
العمــر أكثــر مــن ذلــك ألجنــب يــدى تلويثهــا بالدمــاء ،ســقط تونــى ىف
وعــي إخراجــه ،قبــل أن جيذبنــى معــه ،لقــد عشــت عمــرى
املســتنقع
ّ
ال

ر

ام
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ال

بأكملــه أعمــل عــى ردمــه ولــن أنتظــر حتــى تغــوص قدمــاى ىف الوحــل
عــى يــد شــاب طائــش مــا هيمــه هــو الزهــو والنفــوذ ،لطاملــا احتقــرت
هــؤ ء فلــن أصنــع أحدهــم بــاىل ولــن أتركــه يرتــع ىف أرىض ،إهنــا
فرصتــى األخـ ة قبــل مغــادرة هــذا العــامل ،كــم هــو مؤســف أن تســابق
املــرض ىف النهايــات مــع أنــك كنــت دائـ ًـا نِــدً ا حمار ًبــا ،وقهرتــه ىف عديــد
مــن املــرات ،ولكــن ىف م عــب أخــرى حــن احتــل أجســا ًدا عديــدة ،أما
اآلن فقــد رفــع التحــدى وشــمر ســاعديه وهــو يثبــت قواعده ىف جســدك
الواهــن ،عليــك التحــرك رسي ًعــا قبــل أن يســدد قذيفتــه األخـ ة القاتلة.
يــزال أمامــك فرصــة ،يــزال هنــاك وقــت ،قليــل منــه بالفعــل
لكنــه قــد يكــون كاف ًيــا إلعــادة األمــور لنصاهبــا.
تأخــذ ســفينتك وتبحــر بصحبــة حارســك الشــخ إىل جنــوب
املحيــط اهلــادىء تطيــل التحديــق ىف هــذا البحــر األزرق الــذى ي مــس
الســاء عــى مــد البــر ،وبالقــرب مــن شــاطىء اجلزيــرة تســتقل واحــدة
مــن القــوارب لتقــودك إليهــا ،شــتان بــن أول مــرة جئــت إىل هنــا
زائـ ًـرا وبــن هــذه املــرة ،الصحــة مل تعــد كــا كانــت و األمانــى التــى
صاحبتــك أول مــرة ،مجيعهــم ت شــى أو ىف الطريــق إىل ذلــك وهنــاك
فــم يبتســم وهــو يراقبــك «ارسع ،املتبقــى قليــل!» يــا هلــا مــن وســيلة
فريــدة ل ســتمتاع.
ر

ال

ر

ال

ال

ىص

ال

ال

ال

ال

ال

وصلــت إىل اجلزيــرة ،زالــت بديعــة برغــم مــا ارتكــب عــى
ســطحها مــن جرائــم أنــا ســببها ،أنــا مــن لوثــت تــراب هــذه األرض
بدمــاء مل تســتحق مــا قــت مــن قســوة ىف مدرجــى ،لــن ُأخــى
مســئوليتى ملجــرد أنــى مل أمــر مبــارشة بجلبهــم أو إلقائهــم ىف ســاحة
القتــال ،أنــا مــن أوكلــت العمــل لغ ـ ذى ثقــة أو باألحــرى لغ ـ ذى
ال

ر

ر
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ر

وعــى ٍ
كاف باألهــداف التــى صمــم مــن أجلهــا الكولوســيوم اجلديــد،
مل يكــن الغــرض منــه أبــدً ا جمــرد انتــزاع أرواح أو لعــب دور أحــد قــادة
رومــا القديمــة والتلــذذ بتعذيــب األعــداء وإلقائهــم حليوانــات جائعــة أو
حتــى ملجرمــن يريقــون دمــاء بعضعــم البعــض ،بــل كان الدافــع الرئيــس
وراء بنائــه أن يــذوق املجــرم وحشــية جرمــه ،ولكــن أنــا اآلن مــن يــذوق
ـي
عواقــب ســوء ختطيطــه ،النــدم ىف عمــرى مســار أخ ـ ىف نعشــى ،عـ ّ
مرتاحــا داخــل تابــوت.
أن أنزعــه وســأنام بعدهــا
ً
ال

قابلــت أنــدرو الــذى حيســن معاملتــى ،كــم متنيــت لــو كان ىل ولــد
مثلــه بنفــس هــذا النقــاء ،وهــذا مســتحيل احلــدوث إ لــو نشــأ عــى
نفــس األرض ذات نفــس البعــد عــن كل رشور البــر ،نعــم نحــن
بحاجــة ألرض جديــدة ،بخلــق جديــد مل يعرفــوا الكــذب ،مل جيربــوا
القســوة ،مل يذوقــوا اخليانــة ،بالطبــع ســأغادر دون أن يتحقــق حــرف
ممــا أنشــده ،علمــت مــن أنــدرو زيــادة أعــداد جــو ت القتــال وزيــادة
ُــزل
أعــداد الزائريــن ،وكانــت املفاجــآة حــن علمــت ببنــاء تونــى لن ُ
صغــ جــذاب صالــح إلقامــة عــدد غــ قليــل مــن األفــراد ،خدمــة
فندقيــة ممتــازة لــزوار املــدرج الذيــن جلبهــم تونــى لعاملــى ،بالطبــع كان
ذلــك ىف مقابــل خدمــات إضافيــة ألهــل اجلزيــرة القنوعــن ،ليــس ذلــك
فحســب بــل أضــاف خطــط مضــادة يضعهــا تونــى تنســف خمططــى
نحــو عــامل عــادل ،طلبــت لقــاء بيكــوى ،مل ألتقيــه منــذ فـ ة ،وصلــت إىل
منزلــه مــازال بســي ًطا وأني ًقــا كــا كان ،حتــى بيكــوى نفســه مل يتغـ كثـ ً ا
غ ـ أن اعيــد أكثــر اختــذت مكاهنــا ىف وجهــه وامتــد الشــيب لشــعر
ً
قليــا وظهــرت
حاجبيــه وضاقــت عينــاه أكثــر وازداد الســواد حوهلــا
بعــض البثــور عــى يــده وأنــا أصافحــه ،بالطبــع حجــم مــا طــرأ عليــه
مــن تغي ـ يقــارن بــا وصلــت أنــا نفســى إليــه.
ال

ر

ر

ر

ر

ر

ر

جت

ر

ال
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ام

 بخري مسرت روبريتو ..قاهلا بود وابتسامة مهذبة تغلف كل تهر

 كــا تــرى مل تعــد الصحــة كــا كانــت ،مل يتبـ َـق ىل الكثـ فــوق هــذهاألرض ،أردت أن أشــكرك عــى كل مــا قدمتــه ىل
ر

ر

 أنــت تبالــغ بعــض الشــىء مســ روبريتــو ،أراك ىف خــ حــالكــا عهدتــك
ال

 هــدوء الريــح مؤقــت و يعنــى عــدم وجــود عاصفــة ،ىف احلقيقــةحريصــا عــى أمــن وإســعاد أهــل هــذه اجلزيــرة ،ىف حياتــى
كنــت دائـ ًـا
ً
ـرا بنصــف طيبتهــم.
الطويلــة مل أقابــل بـ ً
 أنت مجيل مسرت روبريتو لذلك ترانا كذلك.ام

 أنــا أعنــى مــا قلتــه باحلــرف صديقــى ،رجــل طــاف البــاد رش ًقــاوغر ًبــا وعــاش ث نيــة عقــود لــن يكــذب ولــن جيامــل ألى ســبب ،ومــن
هــذا املنطلــق ىل رجــاء ىف لقائــى األخـ بــك
ر

أخريا بالتأكيد مسرت روبريتو.
 ليس ًر

 بــل أخـ يــا صديقــى ،لــن أخــدع نفســى ،مل أختيــل أبــدً ا أن أبلــغالســت مــن العمــر والقــدر زادنــى ع ينًــا عليهــا ،يكفينــى مــا رأيــت
مــن ضجــر ،لســت ِ ــل املزيــد ،بالطبــع وصــل إليــك مقــدار مــا بلــغ
العــامل مــن ســواد ،حاولــت بشــتى الطــرق وبــكل مــا أملــك تطه ـ مــا
اســتطعت ممــا دنســه اآلخــرون ،ولكنــى مــا زرعــت ً
أمــا إ وجنيتــه
شــوكًا ،وأمنيتــى األخــ ة أن أعيــد إليــك أرضــك ومعهــا كل الشــكر
الــذى يمكــن تقديمــه مــن ميــت ُيكــن إ كل احلــب لكــم وألرضكم.
ني

رش

ح

ر

ال

ر

ال

ال

ال

بــدا عليــه الصدمــة مــن ك مــى ،واعتمــر القلــق بداخلــه ،لــذا
بادرتــه عــى الفــور:
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ال

ر

 تقلــق مسـ بيكــوى ،حتــى لــو انقــى آجــى اآلن فقــد كتبــتوصيتــى بتخصيــص جــزء مــن أمــواىل لصالــح اجلزيــرة وأهلهــا ،كل
اخلدمــات ســتقدم لكــم كــا هــى دون مقابــل وســتعود لكــم أرضكــم
أيضــا ،لــك مطلــق احلريــة ىف اســتخدامها كيــف تشــاء.
ً
ال

 -أفهم ،هل هناك ما أغضبك منا مسرت روبريتو؟

 أبــدً ا ،أنتــم أفضــل مــن عــارشت ،لــو كان ىل أن أبــدأ مــن جديــد،سأســتقر هنــا ،لكــن القطــار لــن يعــود وســيتوقف عــا قريــب.
ام

مل جيد ما يقول ،كل تى أثارت صمتًا حزينًا بداخله
ر

ال

 ســيقام خــال أيــام يــوم أخــ للقتــال ،أرجــو أن حيــرهأحــد مــن أهــل اجلزيــرة ،احــرص عــى ذلــك مسـ بيكــوى! ِعدنــى أن
يتغيــب مجيــع ســكان اجلزيــرة عــن املــدرج ىف هــذا اليــوم! مــا ســيحدث
أبشــع ممــا يتخيلــوه! أقـ ِ
ـض عــى أى فضــول لدهيــم أو لديــك! أســئلة،
إجابــات ،خطــأ ،وىف اليــوم التــاىل ســنغادر اجلزيــرة وســتعود كــا
روســى ،ســنغادر اجلزيــرة
كانــت قبــل أن يزورهــا هــذا املخبــول روبريتــو ّ
بعدهــا وســيعود كل شــر فيهــا بــا ىف ذلــك هــذا الفنــدق الــذى بنــاه
تونــى ألبنائهــا.
ر

ال

ال

ال

ام

بتأثــر بالــغ ونظــرات ارتيــاب اســتقبل كل تــى دون أن تطــرف لــه
عــن وطــرح الســؤال الوحيــد املتــاح لــه:
 -أعدك مسرت روبريتو ،ولكن ماذا بالنسبة ألندرو؟

 لــن ُيمــس بســوء ،ســيبقى معــى وســيعود لــك ىف هــذا اليــوم بــايكفيــه طــوال عمــره مــن املــال ومــا جيعلــه ســيد هــذه األرض.
ال
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ر

عــدت إىل منــزىل القريــب مــن املــدرج ،شــىء يشــغل تفكــ ى

ر

ســوى اليــوم األخ ـ للقتــال ،ســيكون يو ًمــا مشــهو ًدا ،كــم متنيــت لــو
أهديــت الب يــة نســخة مصــورة ممــا ســيحدث هبــذا اليــوم لــو متكنــت
مــن تســجيل وتصويــر كل حلظــة ىف هــذا اليــوم ،فقــط أنــا بحاجــة ملخرج
كبــ وفريــق تصويــر حمــ ف تفوتــه شــاردة ،كل لقطــة ســتحمل
إثــارة غ ـ متوقعــة ،كل مشــهد ستتســارع معــه األنفــاس ،وانتقـ ً
ـال مــن
مشــهد آلخــر لــن ــد إ اإلثــارة راع ًيــا رســم ًيا هلــذا اليــوم ،وبرغــم
مــا أعددتــه مــن مفاجــآت هلــذا اليــوم ،فلــن يطلــع عليهــا غ ـ ى أنــا
وزمــرة احلارضيــن ،حتــى ملليارديــر مثــى ليســت كل األمنيــات متاحــة
للتنفيــذ ،هــذه األمنيــة ثمنهــا أغــى مــن كل أمــواىل بالتأكيــد يوجــد
خمــرج أو فريــق تصويــر ســيقبل مــا أطلبــه منهــم ولــو ســلمتهم أمــواىل
ورقــة ورقــة ،واأســفاه ســيضيع هــذا اليــوم ولــن حتفظــه ذاكــرة واحــدة
لرتويــه.
رش

ر

ر

ال

ر

جت

ال

ر

ال

ال

اســتدعيت أنــدرو ،طلبــت منــه إحصــاء عــدد الســجناء حتــت
املــدرج وجريمــة كل منهــم ،عليــه أن يســمع منهــم بنفســه وينقــل مــا
قالــوه ملقارنتــه بــا جــاء ىف تقاريرهــم هنــا ،لــن أثــق بتونــى أو رجالــه أو
باقــى احلــراس ،بعدمــا اختلــط الصالــح بالطالــح ،ينبغــى توخــى احلــذر
قبــل اإلقــدام عــى مــا هــو مكتــوب ،أريــد أبريــاء ىف املــدرج ،فقــط من
ُبنــى مــن أجلهــم املــدرج هــم مــن سيشــهدون هــذا اليــوم ،ومــا دون
ذلــك فــا القفــص مطرحــه و اجلزيــرة مكانــه.
ال

ال

 أريــد قائمــة بــكل الســجناء وجريمــة كل منهــم ،تكــون بحوزتــىغــدً ا ،وبعــد غــد حــن يصــل تونــى ســيكون بصحبتــه عــدد آخــر ،ســتعد
قائمــة أخــرى مماثلــة ،ستســمع منهــم بنفســك وتطلعنــى عــى األمــر،
تعتمــد عــى آخريــن أنــدرو ..مفهــوم؟
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ر

ال

مل يعــد لــدى غــ ه ،و يوجــد مــن هــو أفضــل منــه ألداء تلــك
املهمــة.
رش

ىف اليــوم التــاىل كانــت لــدى قائمــة تضــم ع يــن اسـ ًـا من جنســيات
خمتلفــة ،عــرة منهــم مصاصــن دمــاء ،كل منهــم أزهــق مائــة روح عــى
األقــل ،إمــا بالقتــل املبــارش أو بتجــارة ىف الســاح أو بتعليــات لســفك
الدمــاء أو للتقصـ املتعمــد املتكــرر ملســئولية مبــارشة بحــق ضعفــاء،
ر

ال

ال

ث ثــة مــن هــؤ ء العــرة جمرمــن حــرب فاريــن مــن أحــكام
بالســجن مــدى احليــاة ،وحقيقــة أفهــم هــذا العقــاب مادامــوا ينــوون
ا حتفــاظ هبــم مــن أجــل تعذيبهــم وســلبهم حريتهــم وكــف أذاهــم
عــن اآلخريــن .فلــاذا يقتلوهنــم توفــ ً ا حلراســة ووقــت وجمهــود
وأمــوال أوىل هبــا ضحاياهــم؟!
ال

ال

ال

ر

ال

ال

تبقــى عــرة ســجناء أخريــن ث ثــة منهــم مغتصبــن وهــؤ ء كــم
أهــوى مشــاهدهتم يتأملــون ،وهنــاك اثنــان خائنــان ،أحدمهــا خــان وطنــه
ظلــا
فتســبب ىف اقتحــام أرضــه وآخــر خــان صديقــه وشــهد عليــه
ً
وأودى بــه إىل الســجن ظلـ ًـا ليمــوت هنــاك ،تبقــى مخســة أســاء هــؤ ء
ظلــا دون جــرم حقيقــى ارتكبــوه وإنــا جــاءوا
ُأحــروا إىل املــدرج ً
فقــط ألن املنظمــة أرادت ذلــك تنفيـ ً
ـذا لرغبــات أفــراد وأجهــزة أخــرى،
أيضــا يســتحق
بالطبــع ليســوا خالــن مــن الذنــوب ولكــن ليــس مجيعهــم ً
القتــل ،ولكــن ىف هــذه احلالــة وجــدت أن مجيعهــم بالفعــل يســتحق
القتــل ،لــذا وجهــت أنــدرو بإعــداد قــارب يغــادر اجلزيــرة ويســلم هؤ ء
لواحــدة مــن ســفنى ،ولكــن ذلــك لــن حيــدث قبــل وصــول تونــى،
أريــده أن يشــعر باختــاذ أى إجــراءات غ ـ معتــادة.
ال

ال

ال

ال

ر

................................
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جت

ام

ىف زنزانــة ضيقــة لــس يا حييــى عــى األرض ،ترتــدى ً
بنطال ق شـ ًيا
وقميصــا عــارى الذراعــن بال ًيــا ،مل تأبــه بمحبســك أو بملبســك،
مهرت ًئــا
ً
مل يشــغل بالــك ســوى لقــاء اق ـ ب بــآرس تبغيــه اليــوم قبــل الغــد ،مــا
زال آرس يناديــك ،ضحكاتــه تأنــس وحدتــك وابتســامته تنـ ظلمتــك ،مل
ـوا أو نائـ ًـا يقــول لــك ىف بــراءة:
تعــد تــرى وتســمع ســواه ،صحـ ً
ر

ر

 -ملاذا تأخرت بابا؟ أنا هنا وحدى

 -أنا قادم يا آرس

 -هيا ،تعال لتهرب معى

ر

يمســك بيــدك ويشــد ذراعيــك ،تنهــض معــه ىف ســعادة غــ
مصــدق بأنــك تلمســه وحتتضــن يــدك كفــه الصغ ـ  ،ىف س ســة يعــر
اجلــدران ويســحبك لتلحــق بــه ،ولكــن اجلــدار يعيقــك ،تتوقــف رغـ ًـا
عنــك ،ينظــر لــك باك ًيــا راج ًيــا ودمعــة تنــزل عــى خــده الناعــم.
ر

ال

 من جديد سترتكنىجت

هــش بالبــكاء يــا حييــى وخيتنــق صوتــك ىف حلقــك ،مــن أيــن
جئــت بــكل هــذه الدمــوع التــى مــأت مقلتيــك ،يضغــط آرس عــى يــدك
مــن جديــد متوسـ ً
ـا
ال

 -أنا خائف بابا ..ترتكنى بابا.

 أنا قادم آرسحتــاول املــرور ثانيــة لتصطــدم باجلــدار ،تطــرق بيــدك عليــه ،تــدق
برأســك عليــه مــرة وثانيــة وثالثــة أشــد ،ينتحــب آرس وهــو يبتعــد بعدمــا
أفلتــت يــدك مــن يــده وأنــت تــرخ
269

 -انتظر آرس

ىل

يبتعد ويده ع عينيه

 -انتظرررررر آاااارسرر

جت

تصحــو لتجــد عينيــك مملــوءة بالدمــوع وصوتــك متحــرج
مبحــوح مــن الــراخ ،لقــد اشــتقت لــه أيــا اشــتياق ،لــس مغمض
العينــن تنتظــر ال شــىء ،ولكنــك كنــت عــى موعــد مــع زيــارة غـ
متوقعــة ،ذلــك حــن أنــارت األضــواء وســمعت صــوت املــز ج
وبــاب ىف اجلــوار ُيفتــح ،مــا الــذى حيــدث؟ هــل آن آوان القتــال؟
متــر دقائــق والوضــع كــا هــو حتــى يتوقــف أمــام زنزانتــك الصغـ ة
رجــل عجــوز أصلــع الــرأس ،حمنــى القامــة يتســند عــى عصــاه،
يتحــرك ببــطء ويصحبــه أحــد احلــراس ولكنــه مل يكــن ملثـ ًـا كغ ـ ه،
هــذا أول حــارس تــرى وجهــه ولدهشــتك كان صاحــب الوجــه
الرائــق الــذى حتــدث معــك مــن قبــل وكأنــه منــدوب حتقيــق يبغــى
العــدل ،يســتحيل يكــون مثلــه ســجان ،يعالــج مز جــك ويدلفــان
ســو ًيا إليــك ويقفــان عــى مســافة قريبــة تضمــن عــدم اعتدائــك
عليهــا ،مل تفهــم هــدف الزيــارة:
ال

ر

ال

ر

ر

ال

 -كيف حالك يا حييى؟

تنظر له مل ًيا ىف حماولة للتعرف عليه لعلك التقيته من قبل.
ال

 -تتعب نفسك ،أنت مل ترنى من قبل.

كانــت يتحــدث بإنجليزيــة بطيئــة بصــوت هــادئ واثــق وعينــاه
مثبتــة عليــك مــن أســفل عويناتــه.
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روســى ،صاحــب األيــادى البيضــاء ،ومالــك هــذا
 أنــا روبريتــو ّاملدرج.
رب

يفغــر فوهــك وأنــت تــرى الرجــل الــذى بنــى إم اطوريــة
اقتصاديــة اجت عيــة وقــرر معاقبــة املجرمــن قبــل أن يتحــول لواحــد
منهــم ،ســ ته أســطورية ،لكنــك مل تتخيــل أن يكــون هبــذا ِ
اهلــرم.
ام

ر

ال

 ىف البدايــة أود أن أعتــذر لــك عــن كل مــا قيتــه منــذ القبــضعليــك ،وحتــى وصولــك هنــا ،أنــت مل ختطــئ ىف شــىء ،واخلطــأ كان
خطــأى ،ألنــى أوكلــت عمـ ً
ـا هبــذه األمهيــة ألشــخاص غـ جديرين
بالثقــة ،أظــن أن منظمتنــا متلــك الكثرييــن مثلــك ،لدينــا قــوات
خاصــة مــن جنســيات خمتلفــة ،ولكنــك الوحيــد الــذى رفضــت ظلـ ًـا
ارتكبتــه املؤسســة التــى مل يكــن هلــا هــدف ســوى حماربــة الظلــم ،هــذا
املــدرج بنيتــه ألجــل أن يعيــش أمثالــك ذوو الضمـ اليقــظ ىف أمــان،
ألن املجرمــن هنــا ســيلقون ســوء املصـ وكان طموحــى ىف يــوم مــا
أن يعــرف اجلميــع عاقبــة إثمــه ،ولكــن يبــدو أن ذلــك أصعــب ممــا
ظننــت ،أمامــك يقــف اآلن شــمعة ُمطفــأة ،رجــل يشــعر بالعــار ألن
ٍ
كاف ،وإ نفعــت
كابوســا ،أى اعتــذار بالطبــع غــ
حلمــه صــار
ً
املجرمــن اآلخريــن توســاهتم ،مــا يدفعنــى لقــول ذلــك إدراكــى
عمــرا بأكملــه
بــأن أمثالــك نــادرون ،لدرجــة أنــك قــد تعيــش
ً
دون أن تقابــل أحدهــم ،غــدً ا ىف جنــح الليــل ســيتم حتريــرك مــن
هــذا الســجن ،وســتغادر هــذا املبنــى بغــ رجعــة ،هنــاك قــارب
ســيأخذك إليــه أنــدرو أنــت وآخريــن ،هــذا القــارب ســيصل بــك إىل
ســفينة عم قــة تأخذكــم مجي ًعــا ىف رحلــة طويلــة لطيفــة إىل إيطاليــا،
ر

ال

ر

ر

ر

ال

ر

ال
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ر

تفضــل هــذا الشــيك ،ســتحصل بمقتضــاه عــى تعويــض بســيط
(مليــون يــورو) تبــدأ هبــم مــن جديــد بعيــدً ا عــن املؤسســة ىف أى
مــكان ختتــاره ،اغفــر ىل ليلتــك األخــ ة القادمــة هنــا ،أرجــو أن
تقضيهــا ىف وضــع فكــرة مــروع ناجــح ينســيك لياليــك األخــ ة
عــى اجلزيــرة.
ر

ثــم أشــار بإصبعــه للفتــى الواقــف بجــواره ليفتــح البــاب ،ثــم
ودعــك بابتســامة ورحــل.
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«لم يعد هناك وقت للخوف فى عز وقت الخطر ،أنتم يا من تخافون،
ل

انتهى وقت الخوف وأنتم يا من تأمنون جاء وقت اله ع».
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()29

ر

 انصــت أنــدرو جيــدً ا ..غــدً ا ســيأتى تونــى ،س ـتُعد لنــا العشــاءبنفســك ،تضــع قرصــن مــن تلــك األقــراص ىف كــوب العصـ خاصته،
ولتتأكــد مــن تناولــه هلــا ،إن مل ي هبــا تضــع غريهــا ىف كــوب الشــاى؟،
حتــى لــو اضطــررت ألن تذيبهــا لــه ىف كــوب املــاء ،املهــم أن يتناوهلــا
رش

 مرح ًبا عمى ،كيف حالك؟ يسعدنى رؤيتك هنا من جديد.ال

 أه تونى ،عمك بخري.ال

ر

 لســبب أعلمــه أشــعر بــأن خ ـ أوقاتــك تقضيهــا هنــا ،فقــطـورا مقبـ ً
ـا عــى احليــاة.
عــى اجلزيــرة أراك
ً
مبتهجــا فخـ ً
 شعلة ذكاء متقدة أنت تونى ،مل ختيب ظنى يو ًما،ال

ابتسم تونى هلذا اإلطراء من عمه الذى بادله ا بتسامة
ىل

 -هل اطمأننت ع ضيوفك؟

 أجل ،مجيعهم بخري حال.ال

 من هم يا تونى ،هل منهم أصدقاء لك؟ -إط ًقا ،إهنم من حيمون منظمتنا وحيفظون أرسارها

ومــن ننفــذ هلــم بعــض اجلرائــم ىف مقابــل أن يرتكونــا وشــأننا،
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ال

لكنهــم مل يكتفــوا بذلــك بــل يأتــون ليتلــذذوا بالعــدل بــل بالقتــل،
لــو كان العــدل هيمهــم ذرة مــا حرضونــا عــى القتــل ..هــذا مــا أدركــه
روبريتــو روســى.
ال

طلــب مــن تونــى أن يبــدل م بســه لتنــاول العشــاء فالغــد يــوم
حافــل ،حلســن حــظ أنــدرو كانــت شــهيته مفتوحــة للطعــام جــراء
الســفر ،رشب العص ـ وتثاقلــت رأســه واســتأذن عمــه وصعــد لغرفــة
نومــه طل ًبــا للراحــة تــاركًا الفرصــة ألنــدرو ،لينفــذ الباقــى مــن اخلطــة.
وحتــت ضــوء القمــر ذهــب أنــدرو إىل املــدرج ،كانــت لــه الســلطة
املطلقــة ىف التعامــل مــع كافــة األمــور ،حــارس يوقفــه و مفتــاح ليس
معــه نســخة منــه ،بــل هــو مــن يعطــى األوامــر لباقــى احلــراس ،نظـ ًـرا
لثقــة كل مــن روبريتــو وتونــى بــه ،ا ــه إىل مخســة أفــراد ىف مخســة زنازيــن
خمتلفــة ،كانــوا حيســبون الدقائــق والســاعات ىف انتظــار قدومــه باســتثناء
روســى
واحــدً ا هالــه الذهــول منــذ لقائــه باألمــس مــع العجــوز روبريتــو ّ
اســمه حييــى اشــتاق للمــوت بنفــس شــوق اآلخريــن للحيــاة الذيــن
ينتفضــون أمـ ً
ـا للهــروب مــن حتــت املقصلــة ،مــاذا لــو أخرجــوك مــن
ـادرا مــا
قــرك بعــد دفنــك؟ دور إضــاىف جديــد ىف لعبــة اســمها احليــاة نـ ً
متنــح مثــل هــذه الفــرص.
ر

ال

ال

جت

غــادروا املــدرج دون أن يســتوقفهم أحــد ،وســاروا بمحــاذاة
الشــاطىء مخســة وأنــدرو سادســهم حتــى وصلــوا إىل جمموعــة مــن
القــوارب يعتليهــا بعــض الصياديــن ،حيــوا أنــدرو الــذى توقــف بصحبة
الرجــال:

 انتظرونــى هنــا ،ســأعود بعــد ســاعة ومعــى آخريــن،وســيصطحبكم هــذا القــارب ىف الصبــاح إىل عــرض املحيــط
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هنا نطق أحدهم :

 -هل ىل من سؤال؟

 -ما هو؟

 هل هناك داخل األقفاص من ُيدعى عاصم؟ال

 نعم ،ما ع قتك به.رص

 -إنه م

ىل

ى مث .

ر

مل يكـ ث أنــدرو جلنســية يو ًمــا مــا ،البــر أصلهــم واحــد وهــم إمــا
جيــدون وإمــا ســيئون وهــؤ ء يســتحقون تواجدهــم ىف ســاحة القتــال،
لــذا بــدت لــه كلمــة (مــرى) غ ـ ذات معنــى ،فلــم يعلــق ،ليســأل
حييــى مــن جديــد ىف قلــق:
ال

ر

 -ملاذا مل خيرج مثلنا؟ أنا واثق أنه تعرض لظلم.

 -وكيف خيرج وقد قتل ابن شقيق مسرت روبريتو

ال

ملــاذا فعــل عاصــم ذلــك؟ هــل علــم بانحــراف املنظمــة فقــرر
ا نتقــام؟ أم أهنــم ســببوا لــه أذى فقــرر معاقبتهــم؟ يثــق حييــى بــأن لــدى
عاصــم أســبابه التــى بالتأكيــد لــن تقنــع العجــوز ،عاصــم ىف ورطــة،
عاصــم يعلــم أن حييــى ميــت ،هــل يســتطيع حييــى العــودة للمــدرج
وإنقــاذ عاصــم وإنقــاذ نفســه إن فاتــه هــذا القــارب؟ كيــف ســيقتحم
املــدرج وســط هــذه احلراســة؟ بــل وكيــف ســيخرج مــن املــدرج وكيــف
أيضــا و حيلــة لــه
ســيفر مــن اجلزيــرة؟ األســئلة تدامهــه والوقــت ً
ســوى اختــاذ قــرار وحتمــل تبعاتــه.
ال

...............................................................
ال

بعــد ســاعة عــاد أنــدرو مــع جمموعــة جديــدة ممــن تســتحق
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ر

التواجــد عــى ســطح اجلزيــرة ،مــع حلــول بواكــ الصبــاح ســتقلهم
ـرارا بعــد ،عــى أيــة
الســفينة كيفــا اتفــق مــازال حييــى بينهــم ،مل يتخــذ قـ ً
حــال تركهــم أنــدرو مــع القــارب وصاحبــه ،كانــت تلــك حلظــة فريــدة
للجميــع ،املنقذيــن وأنــدرو ،حلظــة تســتعيد فيهــا الــروح احليــاة مــن
خــال هــواء منعــش يــرى ىف األوصــال واآلمــال.
اســتعاد الصبــاح وعيــه معلنــا قــدوم يــوم الســادس مــن أبريــل
ً
مجيــا هــواؤه لطيــف عــى ســطح اجلزيــرة.
مشمســا
الــذى جــاء
ً
ال

بعــد تنــاول الضيــوف إلفطارهــم ،عــادوا إىل الفنــدق البســيط ىف
حتــا سيشــهدون إثــارة
انتظــار تونــى ،ليصحبهــم لســاحة القتــالً ،
مثيــل هلــا.

ر

لكــن تونــى مل يظهــر بعــد ،تونــى نائــم عــى ظهــره لــن يقــوم اآلن،
روســى فلــم ينــم ،كان خيشــى أن يباغتــه القــدر وخيطفــه
أمــا روبريتــو ّ
املــوت وهــو نائــم ،ذهــب أنــدرو إليــه لتلقــى التعليــات األخــ ة،
وأبلغــه أن القــارب غــادر حممـ ً
ـا بجميــع الناجــن ،وبعدهــا ا ــه إىل مقــر
إقامــة الضيــوف ووجــه هلــم الدعــوة حلضــور عــروض القتــال ىف قلــب
الكولوســيوم ألهنــا بصــدد البــدء ،تعالــت اهلمســات بــن احلارضيــن،
كيــف حيــر تونــى بنفســه لدعوهتــم ،اندهشــوا مــن األمــر ،ولكنهــم
انصاعــوا لدعــوة أنــدرو الــذى اصطحبهــم إىل املــدرج ســ ً ا عــى
األقــدام ،وتفــرق اجلمــع أثنــاء السـ إىل أحاديــث ثنائيــة وث ثيــة مجيعهــا
يــدور حــول مــا هــم عــى موعــد مــع مشــاهدته ،ا نتقــال بالزمــن،
الرجــوع للــوراء ،التلــذذ بالتفــرد ،هــؤ ء فقــط مــن حالفهــم احلــظ
وســاعدهم النفــوذ الطاغــى املتمتعــن بــه ملعرفــة وزيــارة هــذه اجلزيــرة
فيلــا
التــى يــدور بأرضهــا مــا خيطــر عــى بــال أحــد ،هــذا ليــس ً
جت

ال

ر

ر

ال

ال

ال

ال
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ال

ً
مسلســا أســطور ًيا ،أو حتــى حلبــة مصارعــة تنتهــى بفــوز
مســل ًيا أو
متصــارع ،ك إهنــا ســاحة قتــال كتلــك التــى كانــت تقــام مــن قــرون ىف
قلــب رومــا بحضــور األباطــرة والفرســان واجلنــود وطبقــات الشــعب
املختلفــة ،لــذة غامــرة تلفهــم ،كان عددهــم يق ـ ب مــن املائــة ،ت ـ اوح
أع رهــم بــن الث ثــن والســت أغلبهــم مــن الرجــال ومــا يقـ ب مــن
الربــع أو الثلــث مــن النســاء ،أوربيــون هــم وأمريكيــون ،لــن تراهــم
عــى الشاشــات ،وإنــا يدعــون غريهــم ليعلنــوا قراراهتــم التــى اختــذت
ىف الغــرف املغلقــة و ختــدم إ مصاحلهــم وتــرب بباقــى األرواح
والشــعوب عــرض احلائــط ،إهنــم صنــاع القــرار ،اللوبــى املســيطر عــى
العــامل الــذى تستشــعر وجــوده و تــدرى كنهــه ،خيتبئــون ىف الظــل و
يصــل إليهــم النــور ويغرقــون ىف النعيــم غـ مبالــن ب خــات ودمــوع
امل يــن فــا خيدمــون إ مــن اتبــع أهوائهــم وبــارك ثرائهــم ومصاحلهم.
وصلــوا إىل املــدرج بصحبــة أنــدرو الــذى فتــح هلــم البوابــات ،وســط
مشــاهدة احلــراس الذيــن اختــذوا مواقعهــم ىف انتظــار التعليــات ،وصــل
الضيــوف إىل املقصــورة عيوهنــم تبحــث عــن تونــى الــذى اختفى بشــكل
يليــق..
ر

ر

ام

ال

ني

ر

ال

ال

ال

ال

ر

رص

ال

ال

ال

ر

كانــت الســاحة مفتوحــة عــى املــدرج فقــط يفصلهــا ســور حجــرى
بســيط ،لقــد تــم ســحب الســور املعدنــى الطويــل عقــب دقائــق بــدأت
مهســات تــ دد ىف ميكرفــون قــوى ،يبــدو أن الســاعات تنتــر ىف كل
مــكان ،ومــن مــكان مــا دخــل رجــل عجــوز إىل قلــب الســاحة بخطوات
وئيــدة وابتســامة عريضــة تعلــو وجهــه وتضاعــف عــدد اعيــده ماسـكًا
بامليكرفــون وقــال بصــوت عــال يســتحيل معــه الظــن بأنــه ناجــم عــن
رجــل مريــض ىف الث نــن مــن عمــره:
جت

ام

روســى يرحــب بكــم ىف الكولوســيوم
 -ســيداتى ســادتى ،روبريتــو ّ
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ر

اجلديــد ،معكــم املليارديــر الــذى مل تــره كامـ ات ومل يغــره الظهــور مــن
قبــل وكان دو ًمــا يعمــل ىف الظــل ،ولكنــه اليــوم احرتا ًمــا لكــم واحتفـ ً
ـال
بكــم يقــرر الظهــور بينكــم ىف يــوم ســأجعله هــو األمجــل ىل واألمثــل
ً
وتبجيــا لكــم ســتقت املشــاهدة لكــم فقــط دونًــا عــن أهــل
لكــم،
خصيصــا لكــم ،حفلــة دم ،مل تشــهد هلــا
اجلزيــرة ،هــذا العــرض أعددتــه
ً
الســاحة مثيـ ً
ـا مــن قبــل ،دمــاء تســتحق أن ُتــراق هنــا أنتــم عــى موعــد
مــع املتعــة ،اإلثــارة ،اجلنــون ،خــدع ،حيــل ،أنصتــوا جيــدً ا وركــزوا
أبصاركــم فــكل مــا ســيدور أمامكــم حمــض حقيقــة ،ســأخذكم معــى ىف
رحلــة عــر الزمــان واملــكان ،سنســافر ونحــن جلــوس ونحلق بعيــدً ا عن
العيــون ،مــرة أخــرى وليســت أخـ ة أرحــب بكــم واآلن ســنبدأ فقراتنــا
ثــم انحنــى بحركــة م حيــة مود ًعــا هلــم حيــوه بالتصفيــق وصيحــات
اإلعجــاب تتعــاىل بعــد خطبتــه القصـ ة ،وحــن أو هــم ظهــره لعنهــم
ىف رسه وبصــق بصقــة أوردهــا كل حقــده اههم،ومــا إن خــرج بــرزت
أشــواك حديديــة مــن األرض عــى أطــراف الســاحة البيضاويــة الرمليــة
تتصاعــد ببــطء عــى شــكل أســهم متجهــة ألعــى لتشــكل عائ ًقــا بــن
الســاحة واملــدرج.
ُفتحــت البوابــة ثــم بــرزت عربــة عــى شــكل صنــدوق حديــدى مــن
وراء املبنــى املقابــل للكولوســيوم يدفعهــا أربعــة مــن احلــراس مدججــن
بأســلحة ناريــة ،بالــكاد ــاوزت بوابــة الســاحة اجلداريــة ثــم احلديديــة،
بينــا كانــت العيــون معلقــة عــى أربعــة مــن املجرمــن كل منهــم يمســك
بناحيــة مــن النواحــى األربــع ىف القفــص ،وينظــر ىف قلــق للحضــور،
وحــن اســتقرت العربــة ىف قلــب الســاحة ،فتــح احلــراس باهبــا ليخــرج
منهــا املجرمــون ،أربعــة متباينــون ىف الشــكل واللــون ،أحدهــم أســمر
طويــل حليــق الــرأس مفتــول العضــات يبــدو أنــه مــن أصــول أفريقيــة،
رص
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و اثنــان آخــران أوروبيــان أو أمريكيــان متوســطى الطــول ورابــع رشق
أســيوى قص ـ القامــة ناعــم الشــعر لكنــه منكــوش كــا هــو واضــح،
كانــوا عــراة الصــدر مجي ًعــا يرتــدون رساويــل مهرتئــةُ ،ســحبت العربــة
للخــارج وخــرج معهــا احلــراس وأغلقــوا البوابــة احلديديــة للســاحة،
بينــا وقــف األربعــة غـ واعــن مــا املطلــوب منهــم يتبادلــون النظــرات
فيــا بينهــم وبــن اجلمهــور ،هنــا جــاء صــوت روبريتــو عــر امليكروفــون
دون صورتــه:
ر

ال

ال

 واآلن مجهــورى العزيــز مــع أوىل جو تنــا القتاليــة ،هــؤ ء األربعةكل منهــم ضحايــاه أكثــر مــن أن ُ ــى أو تُعــد وكل منهــم عليــه أن خيتار
أيواصــل القتــل أم يص ـ ضحيــة ألحدهــم؟ كل مــا هــو مطلــوب مــن
كل منهــم اليــوم أن يقتــل الث ثــة اآلخريــن ،هــذه هــى تذكــرة عبــوره
مــن هــذه اجلولــة ،جولــة رباعيــة ،فــرد واحــد فقــط مــن ســيخرج منهــا
ح ًيــا ،يعلــو تشــجيع اجلمهــور بينــا ينظــر األربعــة لبعضهــم البعــض
وعــى الفــور يبــدأ القتــال ،أوروبــى يقاتــل أســيوى وأفريقــى يقاتــل
واضحــا تفــوق هــذا األفريقــى عــى مجيعهــم ىف البنيــة
األخــ  ،كان
ً
والطــول ،كال ال بــات لغريمــه بينــا اآلخــران يتقاتــان رض ًبــا وكل
منهــم يــرح الثانــى رك ً  ،ولكنهــا توقفــا حــن حظــا تفــوق األفريقــى
الواضــح عــى األوروبــى ،توقفــا عــن قتــال بعضهــا البعــض ،وا هــا
إىل األفريقــى ،أحدمهــا أمســكه مــن اخللــف مــن رقبتــه واآلخــر واجهــه
متلق ًيــا رضبــات عــدة ،الث ثــة ي خــون وأصــوات اللكــات تشــى
بقوهتــا ،بينــا الرابــع ملقــى ىف أحــد اجلوانــب حيــاول النهــوض ،األفريقى
أقــوى لكــن تشــتت رضباتــه بــن ا ثنــن حتــى متكنــا منــه ،أحدمهــا
تعلــق بــه واآلخــر جذبــه مــن قدمــه ليســقطه عــى األرض ،ثــم أجهــزا
عليــه ولــف أحدهــم ذراعــه حــول رقبتــه وأحكــم خنقــه حتــى تركــه
ت
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جثــة هامــدة بينــا الرابــع يأتــى مــن خلفهــا ليمســك بــرأس األســيوى
ويطيــح بــه بعيــدً ا ثــم ينقــض عليــه ويوســعه رض ًبــا ،رسعــان مــا شــاركه
األشــقر اآلخــر رضبــه هلــذا اآلســيوى حتــى ســالت دمــاؤه مــن أنحــاء
متفرقــة ىف جســده وبــات كالعجينــة ىف أيدهيــا ،ليمســك أحدمهــا بفــروة
رأســه وجيــره جـ ًـرا نحــو قضبــان الســور احلديــدى ليصــدم وجهــه هبــا ىف
قــوة واجل ه ـ تــرخ مــع كل رضبــة وقــد بــدت ىف غايــة ا ســتمتاع،
مل يتبــق ســوى اثنــان وقــد نــال منهــم التعــب ولكــن كل منهــم يســعى
للفــوز لينجــو ،كانــت املهمــة أســهل اآلن لكليهــا ،طالــت مواجهتهــا
بعــض الشــىء حتــى متكــن أحدهــم مــن ســحق اآلخــر ،وســط محــاس
رجــال وصيحــات نســاء تتظاهــر بالتأثــر ،اقتــاد احلــراس الفائــز
للخــارج ،لتعــود العربــة ومعهــا أربعــة آخــرون ىف جولــة جديــدة ،بينــا
تبقــى ثــاث جثــث مرتوكــة داخــل احللبــة دون ســبب واضــح ،ولكــن
قبــل فتــح بــاب العربــة يأتــى صــوت روبريتــو مــن جديــد:

 هــل رأيتــم كيــف احتــدوا ليتخلصــوا مــن اهلــدف األصعــب،هكــذا دو ًمــا يفعلــون ،بارعــون مبهــرون ىف الــر ،ولكننــا اآلن لدينــا
أربعــة آخــرون ،متســاوون ،لنــرى مــاذا ســيفعلون ليخــرج أحدهــم ح ًيا.
ال

ســياجا
ولكــن قبــل أن تبــدأ املعركــة مــن جديــد ،صنــع احلــراس
ً
دائر ًيــا معدن ًيــا حــول اثنــن مــن املتصارعــن يتخللــه ث ثــة طبقــات
ســميكة مــن حشــائش صفــراء قطــره عــرة أمتــار داخــل الســاحة
وارتفاعهــا يبلــغ مرتيــن ،ثــم أشــعلوا النــار ىف هــذه احلشــائش إيذانــا
ببــدء القتــال بــن اثنــن داخــل الســاج واثنــن خارجــه ،ســتقاتل لتهــزم
اآلخــر وتقتلــه أو تلتهــم النـ ان أحدكــم إن اقرتبتــم منهــا مــن الداخــل
أو اخلــارج ،بــدأ العــراك وســط أجــواء اجلنــون ،ولكــن بينــا القتــال
عــى أشــده ،كان هنــاك مــن يتقافــز خــارج املبنــى متا ًمــا ،يتــوارى خلــف
ر
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الصخــور واجلــدران ،يبحــث عــن ثغــرة ليدخــل هبــا إىل املبنــى ،كان
الوحيــد الــذى يتحــرك ىف هــذه املنطقــة اخللفيــة ،فأهــل اجلزيــرة امتنعــوا
عــن حضــور اللقــاء بتعليــات مــن حاكمهــم بيكــوى ،مــا كان هلــم أن
يعصوهــا ،بينــا عــى حــواف املبنــى وعــى أبوابــه يقــف احلــراس ملثمــن
بزهيــم بأســلحتهم ،كيــف ســيدخل وســط هــذه احلراســة املكثفــة؟ كان
هــذا الســؤال يتأرجــح ىف رأس حييــى الــذى مل حيتمــل فكــرة الرحيــل
عــن اجلزيــرة مــع علمــه بوجــود عاصــم ح ًيــا عــى أرضهــا ،وكــى
يثـ تســاؤ ت أو شــكوك انتظــر حتــى حتــرك القــارب بمســافة ليســت
ـابحا وســط أمــواج مت طمــة ترحــم
بقليلــة حتــى قفــز إىل املــاء ،سـ ً
حتــى وصولــه إىل اجلزيــرة ،ولكــن حتــى لــو دخــل ووصــل إىل عاصــم
كيــف ســيخرجان م ًعــا؟!
ر

ال

ال

ال

ال

مل يتخيــل احلضــور أن تكــون اجلــو ت عــى هــذه الدرجــة مــن
اإلمتــاع غــ عاملــن بــأن روبريتــو روســى مــازال ىف جعبتــه الكثــ
إلمتاعهــم ،انتهــت اجلولــة الثانيــة بفــوز أحــد املتصارعــن مــن داخــل
الســياج وآخــر مــن خارجــه ليلتقيــا ىف قلــب الســاحة بعــد أن خفتــت
الن ـ ان عقــب التهامهــا احلشــائش ،رصاع جديــد بــن اثنــن ،أحدمهــا
فقــط يفــوز واآلخــر ســينضم لثــاث جثــث أخــرى للثــاث الســابق
ىف أرض الســاحة ،ســالت دمــاء جديــدة وعلــت آهــات املتصارعــن مــن
األمل ،ليفــوز أحدمهــا بعــد معانــاة نضحــت عــى شــكل جــروح ىف الوجــه
وآ م ىف البــدن ،ورسعــان مــا عــاد للحلبــة املتصــارع األول الفائــز مــن
اللقــاء الرباعــى األول ليقــف ىف مواجهــة املتصــارع الثانــى الفائــز مــن
اللقــاء الرباعــى الثانــى ،كان ك مهــا منه ـكًا مصدو ًمــا وقــد حســب أنــه
نجــا اليــوم ولكــن عليــه مــن جديــد قتــل آخــر ىف جولــة قــد تكفــل
لــه احليــاة املزيــد مــن الســاعات أو األيــام ،املــوت يرفــرف فوقهــا ،مل
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يفصــح بعــد أهيــا ســتقبض روحــه اآلن ،التقيــا والتحــا وســط جثــث
لقيــت حتفهــا منــذ دقائــق ومل تغــادر احللبــة ،كانــت الكفتــان متســاويتان
تقري ًبــا ،لــذا طــال القتــال وطــال اســتمتاع احلارضيــن ،تلطــخ وجهيهــا
بالدمــاء وتضاعفــت اجلــروح ،خــارت قوامهــا ،وبــدا للعيــان أنــه ليــس
بوســعه اآلخــر قتــل منافســه وبمعنــى آخــر لــن يســمح منافــس لآلخــر
بقتلــه ،لــذا جــاءت املســاعدة مــن اخلــارج ،خنجريــن حاديــن ألقيــا ىف
نفــس التوقيــت لقلــب احللبــة ،ليط ـ ك املتصارعــن ممس ـكًا بخنجــر،
هكــذا ســتكون النهايــة أرسع ،عــادت إليهــا الــروح مــن جديــد وبعــث
اخلنجــر ىف يدهيــا رســالة اطمئنــان لقلبيهــا ولكــن كان مــا حــدث ليــس
ســوى طعنــات تقتــل جعلــت دمائهــا تســيل وتلــون رمــال الســاحة
باألمحــر ،مل يتبــق موض ًعــا دون نــزف ،و جــز ًءا دون أمل ،وحــن طــال
هبــم الوقــت أكثــر ،قــرر أحدمهــا رمــى اخلنجــر بأقــى مــا يســتطيع
ـورا نفســه كأحــد رمــاة
مــن قــوة ودقــة تصويــب ىف صــدر اآلخــر متصـ ً
الســهم ،ولكــن مل يكــن ســوى أن أصابــت كتــف منافســه فقــط ،ليبقــى
ك اخلنجريــن بحوزتــه ،واحــد بيــده واآلخــر مغــروس بكتفــه ،تبــاد
النظــرات للحظــة بعدهــا جــرى األعــزل ب عــة ليجهــز عــى اآلخــر
أو يســتعيد خنجــره ،ليقابلــه خصمــه بخنجــر ىف معدتــه ،ســالت معهــا
ِ
يكتــف بذلــك ،بــل أخــذ حيــرك اخلنجــر ىف قســوة يمينًــا
دمــاؤه ،ومل
ـارا داخــل جســده ،حتــى اصطبــغ اخلنجــر ويــده وذراعــه باألمحــر،
ويسـ ً
املطعــون يــرخ مــن األمل والطاعــن يــرخ مــن اجلنــون ،والصيــاح
واشــمئزازا ىف نفــس اآلن ،دخــل احلــراس
يعلــو ىف املــدرج اســتمتا ًعا
ً
مصطحبــن الفائــز تاركــن اجلثــث كــا هــى ىف قلــب الســاحة وعــى
حوافهــا وقــد اصطبغــت باللــون األمحــر ىف أغلــب مواضعهــا .بعدهــا
بدقيقــة جــاء صــوت روبريتــو مــن جديد»اإلثــارة مل تنتـ ِ
ـه وهنــاك املزيــد،
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فقــط هتيئــوا ملــا هــو قــادم» ثــم هــدأ اجلميــع ىف حلظــة ترقــب ،وإذ
فجــأة تنشــق أرض الســاحة ناثــرة كث ـ ة مــن الرمــال وال ـ اب ليصعــق
احلارضيــن مــن الذهــول ،كان الصــوت شــديد والرجرجــة مريعــة
وا هتــزازات ىف الســور املعدنــى واضحــة للعيــان ،تشــبث كل جالــس
بجــاره بعــد أن شــعر بالفــزع ،ولكــن رسعــان مــا ظهــر مــن األرض
املنشــقة صنــدووق زجاجــى متــن أرضيتــه تبلــغ مســاحتها ث ثــة أمتــار،
أيضــا ،مل يكــن الصنــدوق
بينــا ارتفاعــه مــ ان وســقفه مــن الزجــاج ً
فار ًغــا بــل حيتــوى عــى أربعــة مــن املجرمــن يرتــدون إ شــورتًا
قص ـ ً ا يــوارى عورهتــم ،اســتقر الصنــدوق ىف قلــب الســاحة ،وعــادت
أرضيتهــا لوضعيتهــا األوىل ،دون أن ي حــظ أحــد ويــف دائــرى
صغــ ىف أرضيــة الصنــدوق الزجاجــى ،تصفيــق حــار مــن جانــب
احلضــور لتلــك اللحظــة التــى أذهلتهــم روعتهــا ،وبعضهــم يتســاءل
كيــف وصلــوا بداخــل الصنــدوق إذا كان مغ ًطــا مــن مجيــع اجلهــات.
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ويســارا،
أربعــة مــن املجرمــن داخــل صنــدوق ،يتلفتــون يمينًــا
ً
منهــم مــن يعرتيــه اخلــوف ومنهــم مــن يســيطر عليــه الغضــب وكان
وجهــا نعرفــه مل تكــن تلــك مواجهتــه األوىل عــى
أكثــر الغاضبــن ً
أرض الســاحة ،طــال شــعره أكثــر وصــار كأصحــاب الكهــف ولكننــا
مازلنــا نميــز وجهــه األســمر وعيونــه احلانقــة ،إنــه عاصــم  ،ثــم صــوت
روبريتــو يقــول:
 جولــة جديــدة ألربعــة ،معهــم قليــل جــدً ا مــن الوقــت ليخرجــوامــن هــذا الصنــدوق ،إمــا أحيــاء أو أمــوات ،هــم مــن ســيحددون.

مل يفهــم املحتجــزون أو احلــارضون معنــى القليــل مــن الوقــت
ولكــن حتـ ًـا ســيفهمون ،بعــد التصفيــق وجــد عاصــم مــن يســدد لــه
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لكــات ورضبــات واثنــان آخريــن يفعــان املثــل ،مل يســتعب رسي ًعــا مــا
هــو مطلــوب ،لــذا بوغــت بالــرب مــن وجــه تبــدو عليــه ال اســة
وجســد كأنــا اســتعاره مــن خرتيــت ،ال بــات مت حقــة عــى رأســه
كادت أن تفقــده الوعــى ،قبــل أن ي حــظ األربعــة تــرب مــاء بــارد إىل
الصنــدوق ي مــس أقدامهــم ،انشــغلوا لثــوان عــن القتــال ثــم رسعــان
مــا تبدلــت األمــور برتجيــح كافــة مــن كادا ُ زمــا وكان عاصــم أحدمهــا،
أخــذ يــرب بعنــف ،ومــع كل رضبــة تــزداد ثقتــه بنفســه ويــزداد
اسـ داده لوعيــه ولكــن منســوب املــاء يرتفــع حتــى وصــل إىل ركبتيهــم،
مــن أيــن يأتــى هــذا املــاء؟ القتــال مل يعــد ذا قيمــة مقارنــة هبــذا اخلطــر
املتنامــى ،توقــف قتاهلــم ،بحثــوا عــن املصــدر الــذى تدخــل منــه املــاء
إىل الصنــدوق فــكان عــى أحدهــم الغطــس ىف قــاع الصنــدوق وشــاهد
امليــاه وهــى تندفــع مــن ويــف دائــرى عــر خرطــوم ميــاه كب ـ  ،كان
مــن املســتحيل ســده ،حتــى مــع وضــع كلتــا يديــه ،بعــد دقيقــة مــن
الفــزع وصــل املــاء إىل صدورهــم ،كان املــاء ماحلًــا ،هــذا املــاء قــادم
مــن املحيــط ،أهــل اجلزيــرة لــن يفرطــوا ىف ميــاه اآلبــار العذبــة ألجــل
هــذه اللعبــة ،ولكــن حتــى وإن كانــت عذبــة فــا فــارق ،صــوت تدفــق
امليــاه واحلالــة التــى انتابتهــم حجبــت عنهــم صــوت العــرات خــارج
الزجــاج وهــم ىف قمــة اإلثــارة ،امليــاه وصلــت إىل رقاهبــم وأوشــكت
أن تغرقهــم ،اآلن صــار بإمكاهنــم الســباحة داخــل الصنــدوق ولكنهــم
بحاجــة إىل اهلــواء ،عيوهنــم تتســع وهــم ي أبــون بأعناقهــم ىف حماولــة
لتقــاط بعــض األنفــاس ،ولكــن املــاء يرتفــع وصــار يغطــى رؤوســهم،
يطرقــون بأيدهيــم عــى الزجــاج ،يســتغيثون بمــن يتلــذذون برؤيتهــم
يتعذبــون ،نظراهتــم فزعــة ،يتحركــون هبيســترييا داخــل الصنــدوق الــذى
أمتــأ عــن آخــره باملــاء ،كل منهــم حيتفــظ بنفــس أخ ـ داخــل رئتــه،
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بعــد أن ســد أنفــه ألنــه لــن يستنشــق ســوى املــاء ،ولكنــك مهــا
أغلقــت فمــك وأنفــك ،فلــن تظــل هكــذا ل بــد ،رئتــك لــن حتتمــل،
عاصــم الــذى مل خيــش املــوت يســتغيث بعيــون متســعة ،مل يتهيــأ للمــوت
غر ًقــا داخــل صنــدوق مــاء ،مل يعــرف حجــم اهللــع الــذى كان بانتظــاره،
ح ًقــا طريقــة بشــعة للمــوت ،مل تــدع لــه حتــى فرصــة للمحاولــة .بعــد
هيســترييا انتابــت األربعــة رجــال اختــذوا وضعيــة رأســية داخــل مكعــب
الزجــاج وتوقــف األربعــة عــن احلركــة هنائ ًيــا وكأهنــم ُأصيبــوا بالشــلل
التــام ،مــرت دقيقــة واثنتــان عــى هــذا احلــال ،هنايــة غريبــة ح ًقــا يــا
عاصــم مل ختطــر لــك ببــال.
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«من المهم فى الحياة أن تختم الأشياء بطر يقة صحيحة ،عندها يمكن
ل

ا تخلى عنها».

يان مارتل
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حــت الفرصــة ليحيــى لينفــرد بواحــد مــن احلــراس بإحــدى
البوابــات ليوســعه رض ًبــا ثــم ســحبه رسي ًعــا بعيــدً ا عــن األنظــار التــى قد
تباغتهــم ىف أى وقــت ،وحــن متكــن منــه وأفقــده الوعــى ،أخــذ ســاحه
وم بســه وارتداهــا ووضــع اللثــام عــى وجهــه وصــارت لــه مثــل هيئتــه
واختــذ مكانــه عــى البوابــة ،وجــد ىف امل بــس عــد ًدا مــن املفاتيــح ،مــر
بــه حــارس وآخــر دون أن ي حظــا الفــرق ،تبــاد معــه كلــات فاكتفــى
باإليــاءات ،ثــم رسعــان مــا انتقــل إىل داخــل املــدرج ،كان هنــاك عــدد
مــن احلارضيــن ،ورأى عــدد مــن املتصارعــن ،مل يميــز مــن بينهــم
عاصــم ،فانتظــر بعــد أن تعمــد ا بتعــاد عــن أى مــع للحــراس ،جولــة
تليهــا جولــة حتــى ظهــر القفــص الزجاجــى بداخلــه أربعــة يتصارعــون
ليــس مــن بينهــم عاصــم هكــذا تصــور ،ثــم يمتــىء الصنــدوق باملــاء
ويــكادوا يغرقــون ،األربعــة حياولــون ،ولكــن ثــوان معــدودة ويصـ ون
كأســاك الزينــة امليتــة .مل يكـ ث حييــى ألمرهــم ،يعنيــه ســوى أن يــرى
عاصــم ،صحيــح أنــه يعــرف بالضبــط مــا ســيفعله وقتهــا ولكــن عليــه
أن جيــده ً
أول.
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ســكن أربعــة أجســاد متا ًمــا بعــد مــرور دقيقتــن وأكثــر مــن وصــول
املــاء املالــح لســقف الصنــدوق ،احلــارضون انتشــوا مــن اإلثــارة،
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والغرقــى توقفــوا عــن التنفــس بعــد أن أغرقــت أنوفهــم املــاء ،هنــا وعــى
حــن غــرة انطلقــت أربــع قذائــف مــن أربــع جهــات مــن أربــع أســلحة
مــن أربعــة حــراس ،با ــاه الصنــدوق ،موجهــة إىل قلــب الصنــدوق
الزجاجــى ،حمدثــة انفجــار ملكعــب الزجــاج بعــد أن هتشــم زجاجــه
متا ًمــا ليفــرغ مــا بداخلــه مــن مــاء وأجســاد ،لتغمــر املــاء أرض الســاحة
ومتتــزج بالرمــال والدمــاء بينــا تناثــرت اجلثــث با اهــات خمتلفــة مندفعة
واضحــا
مــع املــاء لتنضــم بدورهــا إىل مــا ســبقها مــن جثــث ،لقــد بــات
ً
بــأن الســاحة حتولــت إىل مقــرة مجاعيــة ملجرمــى العــامل ،عــى أيــة حــال مل
يكــن املشــهد داخــل الســاحة خاط ًفــا ألبصــار احلارضيــن مثــل املشــهد
بخارجهــا ،عربــة مكشــوفة تتحــرك ببــطء حتمــل عــى ظهرهــا قفصــأ
حديد ًيــا بــا ســقف ارتفاعــه مـ ً ا ونصــف وبداخلــه يقــف ثــور أســود
ضخــم يقـ ب وزنه مــن أربع ئــة كيلــو جــرام ،كان منظــره مهي ًبــا مرع ًبا،
خاصــة ملــن يشــاهده ألول مــرة رؤي العــن ،دلفــت الســيارة إىل أحــد
جوانــب الســاحة القريبــة مــن احلارضيــن ،يفصلهــا عنهــا إ الســور
احلديــدى ذو القضبــان ،تبعهــا عــدد مــن ث نيــة رجــال ،انتهــى احلــراس
مــن أمــر الرجــال وتركوهــم ،أمــا الثــور فــكان ىف كامــل عنفوانــه ،كتلــة
مــن العضــات القويــة وقرنــان معقوفــان مدببــان يثـ ان الرعــب حتــى
ىف أكثــر القلــوب شــجاعة ،تــم حبســه ىف الظــام ملــدة ــاوزت أربــع
وع يــن ســاعة إلكســابه مزيــد مــن التوتــر قبــل دخولــه احللبــة ،نظــر
الرجــال إىل أنفســهم ،كانــوا عــراة الصــدور ومجيعهــم يرتــدى رساويــل
محــراء ،هبــدف إثــارة هــذا احليــوان ،رغــم عــدم صحــة هــذه املعلومــة،
فالثــور متيــز عيونــه هــذه األلــوان ،انســحبت العربــة وبقــى الثــور
والرجــال داخــل ســاحة القتــال والتــى حتولــت حللبــة مصارعــة ث ـ ان
شــبيهة متا ًمــا بتلــك التــى تقــام ىف إســبانيا.
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ىف هــذا التوقيــت بــدأ تونــى الفاقــد للوعــى يتملمــل ىف فراشــه،
ـارا ،رأســه
تأث ـ املخــدر أوشــك عــى الــزوال ،إنــه يتقلــب يمينًــا ويسـ ً
ثقيلــة وجفنــاه حيمــان أطنا ًنــا ،يقــاوم اخلــدر الســارى بجســده ،حيــاول
إفاقــة نفســه ،ولكــن وعيــه يطاوعــه ،ينــزل بقــدم مــن ال يــر وينهض
نصــف هنــوض ،لقــد بــدأ عقلــه يعمــل ،كــم الســاعة اآلن؟وحــن رأى
عقــارب الســاعة ،انتفــض واق ًفــا رغــم مــا بــه مــن أمل مصاحــب هلــذه
احلركــة املفاجئــة وتذكــر موعــده مــع جــو ت القتــال اليــوم ثــم تذكــر
ضيوفــه ،وانتظارهــم لــه ثــم جلــس مــرة أخــرى ،عــاود النهــوض ببــطء
حرصــا ،ذهــب إىل احلــام وأغــرق رأســه باملــاء لعلــه
وبشــكل أكثــر ً
يســتفيق ،كان للــاء مفعــول الســحر برأســه ،انتزعتــه مــن غيبوبــة ســقط
فيهــا دون ســبب واضــح ،أعــد نفســه رسي ًعــا وغ ـ م بســه ،وإذا بــه
هيــم خــارج املنــزل ،ليفاجــأ بــأن البــاب موصــد متا ًمــا ،حيــاول حتريكــه أو
كــره مــن الداخــل ،بــاءت حماو تــه بالفشــل ،يبــدو أنــه حبيــس هنــا،
وهنــا بــدأ يسـ جع ببــطء ،إنــه نائــم منــذ عشــاء األمــس والســاعة تشـ
ملنتصــف اليــوم ،هــل حــاول عمــه تنويمــه؟ أم أنــه اإلهنــاك فقــط الــذى
جعلــه ينــام ث نــى عــرة ســاعة متواصلــة ،ولكــن هــل اإلهنــاك هــو مــن
أوصــد البــاب؟ مســتحيل ،جــن جنونــه حــن وصــل هلــذا ا ســتنتاج،
ازداد طرقــه عــى األبــواب والشــبابيك ىف الطابــق األرىض ،جميــب،
مــاذا ينتــوى هــذا العجــوز؟ مــا الــذى فعلــه مــع هــؤ ء الضيــوف؟ هــل
أســاء هلــم؟ إنــه يقــدر حجــم اخلدمــات التــى يقدموهنــا للمؤسســة
فبدوهنــم ســتصري ىف خــر كان ،يكفــى كشــف أمرهــا لإلعــام ً
مثــا
لي حقهــم العــامل بــأرسه ،أخــذ يســب ويلعــن ،باح ًثــا عــن طريقــة
للخــروج مــن هــذا املنــزل وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.
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يقــف حييــى بعيــدً ا مشــاهدً ا ملــا يــدور داخــل احللبــة كباقــى احلراس،
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كل مــن مكانــه ومــن زاويتــه اخلاصــة ،أيــن هــو عاصــم؟ ملــاذا مل يظهــر
حتــى اآلن؟ إنــه حتــى ليــس بــن املنضمــن اجلــدد للحلبــة ملصارعــة
الثــور؟ ليــس بيــده ســوى ا نتظــار.
جت

رس

الجت

كات الثــور متوتـ ًـرا بالفعــل بعــد إنزالــه مــن العربــة يقفــز ىف أكثــر من
ا ــاه ورأســه تــدور ب عــة ىف كافــة ا اهــات ،وكأنــه يــدرى بأهنــم
رشا مــا ،ووســط حتديــق اجلميــعُ ،ينفــخ فجــأة ىف بــوق
يضمــرون لــه ً
ـاُ ،م ٍ
ُ ِد ًثــا صو ًتــا هائـ ً
فز ًعــا اجلميــع ،ليبــدأ الثــور ىف اجلــرى بينــا ث نيــة
مــن األفــراد حياولــون الفــرار ،وإذا باحلــراس يلقــون إليهــم بث نيــة رمــاح
وأســهم ذات ســنان صغـ ة ســتخدامها ىف طعــن الثــور ،إمــا أن يريقــوا
دمــه برماحهــم أو يريــق دمهــم بقرونــه ،هــرول الرجــال با ــاه الرمــاح
ليتعثــر بعضهــم بجثــث مــن ســبقوهم ،ليعــاود النهــوض رسي ًعــا ،حتــى
قبــض كل منهــم عــى رمــح ،هنــا بــدأ بعضهــم يتحــى بالشــجاعة ،ويتخذ
وض ًعــا هجوم ًيــا ىف مواجهــة الثــور ،داعــى لذكــر احلالــة التــى عليهــا
اجلمهــور مــن الســعادة ،فبعــد أن عــاد هبــم الزمــن للــوراء مئــات الســن
ليتقمصــوا مشــاعر أهــل رومــا القــدام داخــل الكولوســيوم اجلديــد ،هــا
أيضــا ىف رحلــة عــر نفــس املــكان ليجــدوا أنفســهم فجــأة
هــم ينتقلــون ً
داخــل حلبــة مصارعــة ثـ ان إســبانية ىف مواجهــة بــن ثــور وحفنــة مــن
املجرمــن يــا ل اعــة هــذا العجــوز وروعــة هــذا العــرض ،بــد وأن
تونــى ُيقــود مــن خلــف الســتار كل هــذه الفقــرات ،وســيظهر حتـ ًـا ىف
وقــت مــا لينتــزع منهــم اإلشــادات وعبــارات اإلعجــاب املســتحقة.
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الثــور يواصــل اجلــرى ىف حــذر با ــاه أصحــاب الرمــاح ،الذيــن
يعــدوون بكامــل قوهتــم مــن جديــد متعثريــن باجلثــث ،هنــا حــدث مــا
مل يتوقعــه أحــد مــن املتفرجــن ضيو ًفــا كانــوا أو ُحراس ـ ًا ،حــن بــدأت
بعــض اجلثــث ىف التحــرك البطــىء بــن رفــع ذراع وبعضهــم بــدأ يزبــد
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ـحا الطريــق لبعــض اهلــواء،
ويســعل طــار ًدا كـ ًـا مــن املــاء مــن فمــه مفسـ ً
مصارعــة الثــور تــدور مــن حولــه دون أن يعــى ذلــك ،كان أحــد هــؤ ء
عاصــم ،الــذى مل يمــت هــو واآلخريــن جــراء الغــرق ىف املــاء املالــح كــا
تصــور احلــارضون ،لــو كان املــاء عذ ًبــا ســتطاع التــرب إىل جمــرى
الــدم بســهولة ألنــه قريــب مــن تركيبــه وبالتــاىل يدخــل إىل الرئت مســب ًبا
تفجــ ً ا للخ يــا وفشــل أعضــاء اجلســم ىف غضــون أقــل مــن ثــاث
دقائــق ،أمــا املــاء املالــح فيحتــاج ث ثــة أضعــاف هــذا الوقــت عــى
األقــل إلحــداث نفــس التأثــ املســبب للوفــاة وبالتــاىل تزيــد فــرص
إنقــاذ غريــق املــاء املالــح عــن غريــق املــاء العــذب ،بالطبــع احلارضيــن مل
يفهمــوا مــا حــدث وظنــوا أهنــم عــادوا للحيــاة مــن جديــد عقــب موهتــم
األكيــد.
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مصــدرا قرنيــه با ــاه كل
كان القتــال عــى أشــده ،الثــور جيــرى
ً
ذى رمــح حتــى نجــح ىف غــرس قرنيــه بصــدر أحدهــم بعــد أن طعنــه
األخ ـ برحمــه ىف حلمــه العريــض ،كان املشــهد قاس ـ ًيا وأحدهــم حممــول
عــى قرنــى ثــور والدمــاء تنــزف بغــزارة مــن جســده ،بينــا الثــور يلــف
ىف املــكان كاملجنــون معلنًــا انتصــاره عــى أحــد مصارعيــه ،رصخــات
اخلــوف تتعــاىل مــن املصارعــن وأحدهــم انتابــه اجلنــون فاق ـ ب مــن
الثــور ليغــرز رحمــه ىف ظهــره ،ليلتــف لــه الثــور بشــكل مفاجــىء جعلــت
املقتــول األول يســقط مــن فــوق قرنــى الثــور الــذى أخــذ ىف العــدو با اه
طاعنــه اجلديــد ولكنــه مل يلحــق بــه ،بــدأ الغرقــى رويــدً ا ىف عودهتــم
للوعــى وســط الصيحــات املتعاليــة املاجنــة ،ولكنهــم كانــوا عــى وشــك
املــوت مــن جديــد إثــر دهســة واحــدة مــن الثــور ،وبالفعــل دون قصــد
يقــف الثــور بســاقيه األماميتــن عــى أحــد الناجــن مــن الغــرق لريديــه
قتيـ ً
ـا مــن جديــد .هنــا عــا احلــاس أكثــر وأكثــر بــن املتفرجــن ،أمــا
ر

ر

جت
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حييــى فأخــذ يقــ ب رويــدً ا با ــاه أحــد الناجــن مــن الغــرق داخــل
مشــدوها
الســاحة وهــو يتســاءل داخــل نفســه «هــل هــذا عاصــم؟»
ً
وقــف وهــو يــردد «هــو ،إنــه هــو» ت ًبــا لغبائــه ،لقــد كاد يمــوت أمــام
عينيــه دون أن يتعــرف عليــه لقــد غريتــه الســن أم غريتــه أيــام بقائــه
هنــا؟ تعــرف عليــه بصعوبــة ح ًقــا ولكنــه أخ ـ ً ا وجــده .عليــه أن جيــد
وســيلة رسيعــة إلخراجــه مــن هنــا ،إنــه يضمــن مــا ينويــه العجــوز
بشــأن هــؤ ء.
ني

ر

ال

ال

ال

وصــل تونــى للطابــق األول ،شــبابيكه ونوافــذه ليســت مغلقــة،
لكــن يوجــد حتــى ماســورة يتســند عليهــا ىف النــزول ،إمــا القفــز ،أو
را،
ا نتظــار حتــى حيــن عليــه هــذا املجنــون عمــه ،مل يطــق تونــى ص ـ ً
ســيموت غي ًظــا وهــو واقــف هكــذا حيــرك ســاكنًا ،املشــكلة أنــه غ ـ
معتــاد عــى قفــزة كهــذه وحتـ ًـا ستســفر عــن إصابــة.
ال

ال

ر

ال

هنــض عاصــم متفاد ًيــا دهســة الثــور ال هــث الــذى وصــل عــدد
الرمــاح املغروســة ىف بدنــه خلمســة رمــاح و زال يقــاوم رغــم مــا بــه مــن
إصابــات وكانــت حصيلــة ضحايــاه حتــى اآلن مخســة رجــال ،أحدهــم
مــن الناجــن مــن الغــرق ،ليصبــح عــدد األحيــاء مــن الرجــال داخــل
احللبــة ســبعة رجــال ،ث ثــة ناجــن مــن الغــرق وأربعــة مــن مصارعيــه،
الدمــاء ىف كل مــكان واجل ه ـ واقفــة عــى قدميهــا تــزأر مــع كل نقطــة
دم تُســال وتصفــق مــع كل طعنــة رصخاهتــم تث ـ الغيــظ ىف قلــوب كل
املتواجديــن داخــل احللبــة بــا فيهــم الثــور الــذى حيــاول بقــر بطــون
مــن يقابلــه ،حييــى يقــ ب مــن الســاحة بــزى احلــراس ،ينــادى عــى
عاصــم ولكــن صوتــه يصــل إليــه ،ومــع تكــرار الكــر والفــر ،اقـ ب
عاصــم مــن الناحيــة التــى يقــف عندهــا حييــى ،بعيــدة نســب ًيا عــن دخــول
وخــروج احلــراس ،فكــر بأنــه لــو منحــه الســاح الــذى معــه ســيق
ال

ال

ام

ر

ر

ر

ال

ر

ىض
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ال

عــى الرجــال بداخــل احللبــة وكذلــك الثــور ولكنــه ســيلفت نظــر باقــى
احلــراس لينالــوا مــن كليهــا ،لــذا نــادى عليــه أشــار لــه بخنجــر عــى
األرض بالقــرب مــن موضــع قدمــه ،مل يتبــن عاصــم ملــاذا حيــاول هــذا
احلــارس امللثــم مســاعدته؟ يبــدو أنــه ملزيــد مــن إضفــاء اإلثــارة عــى
احللبــة ،مســك باخلنجــر الــذى هــوى مــن املتقاتلــن ىف اجلــو ت األوىل،
مل ينشــغل كث ـ ً ا هبــذا احلــارس ،فالثــور اهلائــج يتوقــف عــن العــدو
داخــل احللبــة وقــد مزقــه األمل ويعلــم أن أى ســقوط يعنــى اإلجهــاز عليه
وقتلــه ،وعــى عاصــم أن حي ـ س بعــد أن نجــا بأعجوبــة مــن اهلــاك.
ر

ال

ر

ر

ال

ال

ينبغــى الذكــر أن القتــال حتــت هــذه الشــمس وعــى هــذه األرض
الرمليــة املخضبــة بالدمــاء واملــاء واجلثــث جعــل احللبــة كمســتنقع قــذر
واضحــا لروبريتــو ىف
هبــت بأوحالــه عــى أجســاد اجلميــع ،هــذا مــا بــدا
ً
حجرتــه املصفحــة التــى مل يدخلهــا ســواه منــذ افتتــاح هــذا املبنــى والتــى
يملــك وحــده مفتاحهــا ،وعــى شاشــات تعمــل للمــرة األوىل منــذ
افتتــاح الكولوســيوم ،هــذه الشاشــات تبــث مــا تلقطــه كامريتــان مثبتتــان
بشــكل غـ ظاهــر أســفل ال فتــة املائلــة املعلقــة عــى الســارى  ..فتــة
(اسـ ِ
ـد لنفســك معرو ًفــا ومــت ب عــة) إحــدى الكامريتــان تنقــل مــا
يــدور بالســاحة واألخــرى تنقــل مــا يــدور باملــدرج.
رس

ر

وبينــا عاصــم يمســك باخلنجــر بيمينــه والثــور يق ـ ب منــه ببــطء،
تراجــع عاصــم قليـ ً
ـا للــوراء خطــوات وخطــوات ،كاد حييــى أن ُ ــرج
موجهــا طلقاتــه للثــور كاشـ ًفا عــن نفســه ،ولكــن إذا بــه ُيفاجــأ
ســاحه
ً
بعــدد مــن احلــراس يقرتبــون منــه ،ويقولــون لــه «هيــا ،لقــد حــان
الوقــت» فـ ِـزع حييــى ظنًــا منهــم أهنــم كشــفوه وهــو هيــم بتوجيــه الســاح
ناحيــة الثــور ولكنــه حــن اســتجمع شــتات نفســه رسي ًعــا وجدهــم فقــط
يدعونــه كرفيــق:
ي
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ر

مل يفهــم ولكنــه اضطــر ليتبعهــم وعيونــه وقلبــه معلقــن بــا يــدور ىف
ســاحة القتــال مــع عاصــم الــذى مــازال يرتاجــع والثــور يرمقــه بعنــاد
ولعــاب يس ـ مــن منخاريــه وفمــه ،دقــات قلــب عاصــم تــزاد حدهتــا
ورسعتهــا ،ســينقض الثــور ب عــة الــرق وعليــه أن يتفــاداه بشــكل
أرسع ،هــل يســتطيع؟ قبــل أن جييــب قفــز الثــور قفــزة مباغتــة اهــه،
ابتعــد عنهــا عاصــم ســنتيمرتات ،ليصطــدم قرنى الثــور بالســور احلديدى
وقبــل أن يعتــدل الثــور يغــرس عاصــم خنجــره ىف عنقــه ،ولكــن ذلــك مل
يؤثــر ىف ثــورة الثــور الــذى قــرر نطــح عاصــم بقرنيــه بــأى ثمــن ،ولكــن
ىف رشــاقة كان يفلــت عاصــم منــه حتــى صدمــه بجانــب رأســه ليطيــح
بــه أربعــة أمتــار للــوراء ،هنــا ــرأ املصارعــن ل قــ اب مــن الثــور
الــذى كان منشــغ ً بعاصــم ،ليطعنــه اثنــان مــن اجلانبــن ،بــدأت معهــا
خطواتــه تتعثــر وســوقه األربعــة تقــوى عــى محلــه والدمــاء أحالــت
جســده األســود إىل األمحــر.
رس

جت

جت

ال

ر

ل

ال

ال

أمــا حييــى تبــع باقــى احلــراس وهــو يتحســس ســاحه ،لــو طلــب منه
رفــع اللثــام سيكشــف أمــره وقتهــا ســيفرغ مــا بجعبــة هــذا الســاح ىف
أحشــائهم ،ولــو خــر حياتــه ثمنًــا لذلــك راحــوا مجي ًعــا خــارج املســاحة
اخلارجيــة املحيطــة بالســاحة وبعيــدً ا عــن أعــن اجلميــع ،اصطفــوا صفــا
أفق ًيــا واحــدً ا أمــام أنــدرو الــذى كان يمنحهــم رزمــة مــن املــال وشــيكًا
روســى ،حيصــل حاملــه بمقتضــاه عــى مليون
موق ًعــا بإمضــاء روبريتــو ّ
يــورو ،اســتلم حييــى الشــيك كالباقيــن ومل يفهــم ملــا حيدث ذلــك اآلن،
ولكــن بعدمــا تســلم اجلميــع نصيبــه ،أمرهــم أنــدرو با نــراف إىل
حيــث موضــع القــوارب ،إ ث ثــة بقــوا معــه ،ليــس مــن بينهــم
حييــى الــذى كان عليــه ا نــراف معهــم خــارج املبنــى بأكملــه،
ال

ال

ال
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ال

ال

ســأل بصــوت خفيــض زميلــه الــذى بــدأ بكشــف اللثــام عقــب خروجــه
كاش ـ ًفا عــن وجــه أنثــى ليباغــت حييــى هــل مــن بــن احلــراس نســاء،
كيــف هــذا؟ وملــاذا؟ هكــذا ســأل نفســه ،ألذلــك يتحدثــون كــى
يفتضــح أمرهــم؟ وقــت للدهشــة فســأل:
ال

 سنغادر هكذا؟ال

ال

 -بالطبع إ لو أردت أن حتولك القنابل إىل أش ء

ر

متســمرا عقــب ســاع اجلملــة األخــ ة مدفو ًعــا
وقــف حييــى
ً
باجلنــون مــن وجــه املــرأة التــى ظهــرت مــن خلــف هــذا اللثــام ومــن
إجابتهــا لتدفعــه رفيقتــه مــن جديــد دون جــدوى
 هيا أهيا املجنونام

جت

مل يت لــك حييــى نفســه وعــاد با ــاه املبنــى رسي ًعــا ،ســيفعل أى شــىء
إلنقــاذ عاصــم ،لقــد قــرر هــذا املجنــون روبريتــو روســى تفج ـ هــذا
املبنــى
ر

ر

حــن رشعــت ىف بنــاء هــذا املــدرج املحاكــى ملبنــى الكولوســيوم ىف
إيطاليــا ،كان أكثــر مــا خييفنــى أن ُيســاء اســتخدامه بشــكل أو بآخــر بعــد
مماتــى ،بالطبــع كنــت متفائـ ً
ـا عــى غ ـ العــادة ومل أعلــم بأنــه سيســاء
اســتخدامه وأنــا عــى قيــد احليــاة وعــى يــد أبنــاء أخــى ،أقــرب النــاس
إ ّيل ،لــن أســمح بذلــك ،لــن أكــون نوبــل اجلديــد ،نوبــل هــذا العــر
الــذى اكتشــف وســيلة فعالــة للــردع ولكــن أكثــر مــن عانــى مــن هــذه
الوســيلة هــم األبريــاء ،أمــا مــن صنعــت ألجــل ردعهــم فكانــوا هــم
مســتخدميها وفتكــوا هبــا مــن يعارضهــم ،ول ســف صــارت وســيلة
للتدمـ والرتويــع ،أى جريمــة تلــك التــى ارتكبهــا املدعــو نوبــل ىف حــق
البــر؟ وأيــن كان عقلــه وهــو يعمــل عليهــا؟ لــن أكــرر هــذه املأســاة،
ال

أل

ر

ال
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البــر ُيســتأمنون ،وإن واتتهــم الفرصــة مل رســة ســاديتهم املتواريــة
خلــف قنــاع زائــف فــا يتأخــرون ،وبمجــرد موتــى سيســتخدم نفــس
اســتخدام املــدرج القديــم ،فقــط جــو ت قتــال تنــال مــن املأســورين
الضعفــاء ،أو املعارضــن ،لتتحقــق البهجــة ألمــراء وملــوك هــذا العــر
ذوى الســلطة والنفــوذ ،لــن يمنعهــم تونــى أو غـ ه بــل لعلــه ســيعاوهنم
عــى ذلــك ألســباب وضيعــة ،مل أجــد حـ ً
ـا أفضــل مــن التخلــص مــن
هــذا املبنــى الــذى ســيجلب الويــل عــى أبريــاء بعــد رحيــى وبإمكانــه
جلــب املشــك ت ألهــل اجلزيــرة املســامل  ،لــن أدعهــم يظفــرون
بتحفتــى هــذه ليلهــوا هبــا بعــد ،إهنــا لعبتــى أنــا ،وأنــا الوحيــد القــادر
عــى تشــغيلها بالطريقــة اآلمنــة ،لقــد عشــت حياتــى بكاملهــا مــن أجــل
مدمــرا مــا حققتــه مــن
حتقيــق مــا عجــزت عــن إنجــازه ،وســأغادر
ً
إنجــاز ،وثقــت ىف تونــى وماركــو لكنهــا مل يكونــا جديريــن بالثقــة وجلبا
للمــدرج حفنــة مــن األوغــاد ليســوا كمقاتلــن ولكــن كمتفرجــن ،أى
نكتــة هــذه؟ جمرمــن يتســلون باقتتــال جمرمــن آخريــن ،لــو ضيــق
الوقــت حلبســتهم ىف زنازيــن املــدرج ونظمــت لــكل فــرد منهــم جولــة
خاصــة مــن القتــال ليكونــوا عــرة ملــن تســول لــه نفســه الت عــب
بقوانينــى ،حــن وصلــت إىل اجلزيــرة ىف األول مــن أبريــل كان بصحبتــى
خبـ قنابــل وعــى متــن ســفينتنى محلــت معــى الكميــة ال زمــة لتحويــل
هــذا املبنــى عاليــه وســافله إىل رمــاد ،ســيتحول لكتلــة مــن الن ـ ان ىف
ثـ ٍ
ـوان معــدودة ،وضعــت املتفجــرات ىف مفاصــل املبنــى ،ســيتدمر كل ًيــة،
يــا للحمقــى إهنــم باخلــارج هيتفــون ويمرحــون وهــم جيلســون عــى
قنابــل موقوتــة أســفل املــدرج معلقــة ىف اهليــكل اخلارجــى لــه حتســب
عليهــم الدقائــق والثوانــى املتبقيــة ىف أع رهــم ،باألمــس تــم تثبيــت
القنابــل ىف شــتى أنحــاء املــدرج بمســاعدة عــدد مــن احلــراس وبعلمهــم
ال

ر

ال

ني

ال

ال

ر

ال

ر

ام
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أل

ر

مجي ًعــا مــع وعــد بــأن أى إفشــاء ل مــر لتونــى أو لغـ ه ،ســيكون نتيجتــه
احلبــس بواحــدة مــن الزنازيــن ليلقــى حتفــه مــع اهلالكــن ،ســيخ
حياتــه وبالطبــع ســيخ معهــا مليــون يــورو هــو ثمــن تنفيــذ املهمــة
حتــى النهايــة ،كان أنــدرو عــى علــم بأغلــب التفاصيــل ،أخ تــه بــأن
هــرا إىل حيــث
احلــراس عليهــم أن يغــادروا ىف الواحــدة والنصــف ُظ ً
القــوارب تنتظرهــم وســنكون نحــن آخــر مــن نغــادر املبنــى ىف الثانيــة
إ ربــع ،أى قبــل ا نفجــار بربــع ســاعة وهــى املــدة ال زمــة ل بتعــاد
مســافة آمنــة تفصلنــا عــن اللهيــب.

رس

رس

رب

ال

ال

ال

ال

الساعة  1:35ظهر السادس من أبريل
رس

جت

جت

تعــود يــا حييــى م ًعــا با ــاه املبنــى واحلــراس ينظــرون اهــك
ويتهامســون «مــا هلــذا املجنــون؟» متــر عــى أبــواب املــدرج ،با ًبــا وراء
بــاب ولكنــك تفاجــأ بأهنــا مغلقــة إ واحــدً ا ،هــذا الــذى دخــل منــه
أنــدرو واآلخريــن وهــو الــذى ســيغادرون منــه ،تعــره منطل ًقــا وأنــت
متــأ رئتيــك باهلــواء ،مل تقابــل أنــدرو أو اآلخريــن حلســن حظــك ،تراهــم
مــن بعيــد ،يدفعــون عربــة أخــ ة مــن املجرمــن ــاه الســاحة ،لقــد
ســقط الثــور رصي ًعــا وبقــى مخســة رجــال يدخلوهنــم إليهــم ويصبــح
عــدد املتقاتلــن عــرة أفــراد أحدهــم عاصــم بالطبــع ،مل يكتفــوا بذلــك
بــل ربــط كل اثنــن ببعضهــا البعــض بسلســة معدنيــة قصـ ة يتجــاوز
طوهلــا مرتيــن ،ليأتــى الصــوت عــر امليكروفــون
ال

ر

جت

ر

ال

 واآلن موعدنــا مــع مخــس مواجهــات جديــدة داخــل احللبــة،لنــرى مــن هــم اخلمســة الفائزيــن هلــذا اليــوم الدامــى

يــرخ احلــارضون مــن جديــد ىف ســعادة ،لقــد ارتــوى ظمأهــم
للــدم متا ًمــا ومازالــوا يطلبــون املزيــد.
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بعدهــا أغلــق أنــدرو البوابــة احلديديــة للســاحة ،لينســحب هــو
ورجالــه ىف خفــة مــن الســاحة كلهــا ويبقــى القتــال ثنائ ًيــا ىف مخــس
مواجهــات ،عاصــم يــرب وقــد أخــذ مــن الثــور هيجانــه ،هنــا يرتامــى
ألذنــه مــن ينــادى عليــه مــن خــارج الســاحة بلغــة عربيــة:
 أرسع يا عاصم أرسع !...ر

يتســاءل بداخلــه مــن هــذا ،هــل هنــاك عــرب بــن احلــراس؟
يق ـ ب باملقاتــل اآلخــر املوشــك عــى فقــدان الوعــى منــك يــا حييــى،
لتكشــف أخ ـ ً ا عــن اللثــام ،كان ىف حالــة أوهــن مــن أن يتحمــل هــذه
املفاجــأة ،عجــز لســانه عــن الــك م وأنــت تطلــب منــه أن يقـ ب أكثــر،
ظــل حيدجــك باندهــاش ،مل ترمــش عينــه التــى احتلهــا الذهــول وقــد
توقــف بــه الزمــن أو عــاد للــوراء ،هــل مــادت األرض حتــت قدميــه
باتفــاق مســبق مــع الزمــن ليعيدانــك إليــه ،أم أنــه ُجــن ومل يعــد يــرى
إ اهلــاوس؟ تطلــب منــه أن يرفــع السلســلة املعدنيــة تقــذف إليــه
بمجموعــة مــن ال ،يلتقطهــا وحيــاول فــك قيــده مــن السلســة بمفتــاح
تلــو اآلخــر ،حتــى نجــح أخ ـ ً ا ىف فــك القيــد ،مل ي حــظ اجلميــع مــا
حــدث ويواصــل عاصــم القتــال دون أن ُيبــن بأنــه قــد حتــرر ،وىف نفــس
الوقــت ينقــض مــن جديــد املتقاتلــن عــى بعضهــا البعــض ،عاصــم
يــرب ويتظاهــر بالقتــال بينــا رأســه مشــغولة بألــف ســؤال وســؤال،
صــار حيــرك غريمــه كالدميــة ىف أى ا ــاه ،ىف هــذه األثنــاء هتــرول يــا
حييــى با ــاه البوابــة حتــاول معاجلــة مز جهــا دون جــدوى ،لــن ــازف
برصاصــة تلفــت األنظــار .تذهــب باح ًثــا عــن أى أداة تعينــك عــى
إخــراج عاصــم مــن الداخــل فــا ــد ،تزحــف عــى األرض وتنــادى
عــى عاصــم مــن جديــد ،الــذى يراقبــك مــن بعيــد
ر

ال

ر

ال

ر

ال

جت

جت

ال

جت

جت
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رس

 عاصــم ،هــذا املبنــى ســينفجر بعــد دقائــق ،حــاول أن تتســلق هــذهالقضبــان ب عة
ر

اســتمر ىف التظاهــر بالقتــال بينــا يقــ ب مــن الســور ،ثــم فجــأة
ينقــض عــى الســور يثبــت قدمــه عــى كتفــك امللتصــق بالســور مــن
اخلــارج
ال

مــرارا مــن قبــل ،فــر مــن هــؤ ء
 هيــا يــا عاصــم لقــد فعلتهــاً
بالداخــل ،اجلميــع باخلــارج فــر
ال

يزيــد محاســه وتنفــر عروقــه يتشــبث بالقضبــان احلديديــة ،يــده
تتعــرق وتــزداد حماو تــه صعوبــة ولكنــه يعافــر ،هنــاك مــن يتابعــه مــن
احلارضيــن بشــغف ،ويبــدو أنــه حــظ عــدم وجــود احلــراس ،يلفــت
اآلخريــن ،اجلميــع ىف املــدرج يراقــب هــذا الــذى حيــاول اخلــروج مــن
احللبــة.
ال

.........................................................
الساعة  1:40ظهر السادس من أبريل

بعــد خــروج مجيــع احلــراس مــن املبنــى  ،مل يعــد هنــاك ســوى أنــدرو
الــذى راح يطــرق عــى البــاب املصفــح للغرفــة التــى يراقــب منهــا
روبريتــو روســى مــا يــدور بالســاحة:
ال

 هيا يا سيدى ،بد من الذهاب اآلن.ال

رد  ،حياول بمزيد من الطرق وصوته يعلو أكثر
ر

ر

ال

ال

 مس ـ روبريتــو ،الســاعة تق ـ ب مــن الثانيــة إ ربــع ،وقــتلدينــا.
ال
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ال

حيــاول مــرة ثالثــة ورابعــة وخامســة ،رد ،و جميــب ،هــل رحــل

ر

دون انتظــارى؟ أم واتتــه املنيــة بالداخــل؟ احلـ ة والقلــق يمزقانــه وألول
مــرة يــدرى مــاذا يفعــل ،لقــد كان دائــا ينفــذ التعليــات ،هــل يرتكــه
أم ينتظــر؟ املبنــى ســينفجر اآلن .عليــه أن يرحــل وب عــة ،أســلم ســاقيه
للريــح والدمــوع ترتقــرق ىف عينيــه
ال

رس

...............................................................
الساعة 1:45

ر

حماولتــن مــن عاصــم مل حيالفــه التوفيــق فيهــا ،وكان مص ـ ه ىف كل
مــرة ســقوط أليــم ،وســط صيحــات احلارضيــن الذيــن يفهمــون ملــاذا
يســاعد حــارس متصــارع دون اآلخريــن ،بــد أن هنــاك مفاجــاة مــا،
وأنــت يــا حييــى تشــد مــن أزر عاصــم مــن جديــد ولكــن مــع كل ســقطة
يــزداد توتــرك ،انســحاب احلــراس هبــذا الشــكل يعنــى قــرب ا نفجــار،
لــذا ومــع املحاولــة الثاثلــة تنهــره ىف حــدة:
ال

ال

ال

ال

 -ستقتلنا هكذا ،وقت لدينا.

ال

حيــاول مــرة أخــرى يتســلق بقدميــه احلافيــة ويتشــبث بيديــه ،يصعــد
حتــى يصــل إىل أعــى الســور فقــط عليــه أن يتجــاوز الســنون املدببــة
للقضبــان بحــذر وإ وخزتــه وهنشــت حلمــه ،عــى ارتفــاع مخســة أمتــار
ويزيــد عاصــم حيــاول املــرور مــن الداخــل إىل اخلــارج دون إصابــة،
ينجــح بالفعــل ىف العبــور للجهــة األخــرى ،هكــذا ضمــن حتــى لــو
ســقط سيســقط باخلــارج ،ولكــن مــع تشــجيع حييــى لــه اســتعاد كث ـ ً ا
آخــرا ثــم قفــز إىل األرض ليتوجــع عاصــم،
مــن قوتــه ،هبــط مــ ً ا
ً
يســاعده حييــى عــى النهــوض ويعــدوان رسي ًعــا قبــل أن يســتوقفه
عاصــم وأنفاســه مقطوعــة
ر

ر

 -كيف حيدث هذا؟
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ال

ال

ال

ال

 وقــت اآلن ســتفهم ح ًقــا ،هــذا املبنــى ســينفجر ،يوجــد إبــاب واحــد غـ مغلــق ،علينــا الوصــول إليــه بأقــى رسعــة
ر

ر

يغــادران الســاحة وجيريــان خلــف املبنــى املواجــه للمــدرج وكث ـ
مــن أمــل حيدومهــا ىف اخلــاص
...............................................................
الساعة 1:50

ال

أنــدرو وصــل إىل البــاب الوحيــد املتــاح للخــروج ،يــدرى هــل
مفتوحــا،
ســبقه روبريتــو أم  ،يــدرى أيغلــق هــذا البــاب أم يرتكــه
ً
كانــت اخلطــة تقتــى أن خيرجــا ســو ًيا ويغلقــا البــاب ويبتعــدا قــدر
اإلمــكان ،لكنــه اآلن وحيــدً ا ،حتــا ســيغادر ولكــن خيشــى أن يغلــق
البــاب فيأتــى روبريتــو خلفــه ،فــا يســتطيع اخلــروج وبذلــك يكــون
ـررا لغلقــه ،اجلميــع بالداخــل مشــغول بــا يــدور ىف
قتلــه ،لــذا مل جيــد مـ ً
الســاحة ،ومجيعهــم يســتحق املــوت كــا أوضــح لــه روبريتــو
ال

ال

رس

ال

 -اهرب أندرو ب عة ،وقت

ىل

يستمع لصوت عقله ويلبى أغ نصائحه

...............................................................
الساعة 1:52

ر

مفتوحــا ،تفــران دون أن تنظــرا
وصلتــا أخ ـ ً ا إىل البــاب لتجدانــه
ً
للــوراء ،لتقــول يــا حييــى وســط هلاثكــا:
 هنــاك قــارب ســيغادر هــذه اجلزيــرة حامـ ًـا احلــراس  ،علينــا أن
نلحــق بــه
 -وهل سيسمحون ىل بمرافقتهم هكذا؟
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جت

وقبل أن يب يا حييى يظهر صوت ثالث

 أتريدان الرحيل هكذا دون توديع تونى؟ر

جــاءت اجلملــة األخــ ة مــن تونــى الــذى ظهــر أمامكــا بشــكل
موجهــا لك
مباغــت مــن حيــث تعلــان ،تفصلــه مســافة مرتيــن عنكــا
ً
ســاحه الشــخ مســدس مــن طــراز إف إن ل ـ دد عاصــم مصدو ًمــا
ممزوجــا بســخرية مقيتــة:
«تونــى!» قبــل أن يواصــل تونــى احلديــث
ً
 اثنــان ،أحدمهــا قتــل أخــى يفــران هكــذا دون عنــاء مــن هــذااحلصــن املنيــع ،بــد مــن تغيــ احلــراس بأكملهــم عقا ًبــا عــى هــذا
اخلطــأ اجلســيم
ال

ام

ىص

ر

ال

ر

لريد عاصم :

أيضــا قبــل أن ينفجــر هــذا
 احلــراس فــروا وعليــك أن تفــر أنــت ًاملبنــى اآلن ،تونــى
 -ينفجر!

ثم تعالت ضحكاته املصطنعة ،قبل أن يواصل سخريته
ام

 هــل تظنــان أنفســك ىف واحــدة مــن عمليــات قواتكــا ،أم تريانــىطفـ ً
ـا يمكــن ا ســتهزاء بــه؟
ال

 لسنا من سنفجره ،صاحب املبنى واملنظمة هو من سيفعل.ر

جــاءت اجلملــة األخـ ة منــك يــا حييــى لتســتفز تونــى أكثــر ويشــهر
ســاحه ىف وجهيكــا.
ام

 أنت أمحقان وستموتا اآلن بيدى.ال

وبينــا يقوهلــا كنــت تتحســس ســاحك يــا حييــى الــذى أخذتــه
مــن احلــارس لتســتخرجه قبــل أن ي حــظ تونــى ذلــك فيضغــط الزنــاد
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ال

أرضــا ،ليقفــز عاصــم ىف اهلــواء
موجهــا رصاصــة لصــدرك أســقطتك ً
ً
مطيحــا بالســاح مــن يــده وينقــض عليــه وينهــال عليــه
عــى تونــى
ً
رض ًبــا بــك ذراعيــه قبــل أن يمســك مسدســه ويمنحــه رصاصتــن
أرديتــاه قتيـ ً
ـا وهيــرول عاصــم با اهــك وجيلــس عــى ركبتيــه ىف حماولــة
لرفــع رأســك بعــد أن غطــت الدمــاء صــدرك بالكامــل:
جت

 لن متوت من جديد ،لن ترتكنى ثانيةام

تنتبــه لكل تــه يــا حييــى وســط أملــك ،لرتفــع كــف يــدك وتربــت عــى
رأســه الباكــى والدمــوع التــى تفجــرت مــن عينيــه كالشــال  ،ليلقــى
برأســه عــى كتفــك وهــو يبكــى كاألطفــال
 ألااااااااا ،لــن متــوت يــا حييــى ،لــن ترتكنــى ثانيــة ،لــن تغيــب مــنجديــد
ام

خترج الكل ت منك بصعوبة وبطء وأنت تبتسم
ام

 غريــب أنــك تقــول نفــس كل تــه يــا عاصــم ،ســاحمنى إنــهينتظرنــى منــذ زمــن.
 -من هذا؟

ر

 آرس ،إنــه وراءك اآلن بالضبــط ،انظــر إليــه ،إنــه أخـ ً ا يبتســم ..تقوهلاوأنــت تلتقــط أنفاســك بصعوبــة ،ينظــر عاصــم وراءه فــا جيــد أحدً ا
 -اهرب يا عاصم ،ودعنى أذهب معه

ر

لفظهــا فمــك ولفظــت معهــا روحــك ،لقــد متنيــت املــوت كثــ ً ا
ً
طويــا يــا حييــى ولكــن مل حيــن أجلــك حينهــا ،شــهدت
وانتظرتنــى
عذابــك وأملــك ودموعــك ومل يكــن بإمكانــى التدخــل ،وهــا أنــا قــد
جئــت ىف املوعــد املحــدد ألجلــك دون حلظــة تأخــ واحــدة.
..................................................
ر
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الساعة 1:55

عاصم باك ًيا:
ال

هــل عــاد لينقذنــى؟ أم جــاء ليودعنــى؟ كيــف وصــل إىل هنــا ومتى؟
لــو أنــى ملســت جســده ،حلســبتنى أهلــوس مــن اجلنــون؟ رحــل دون
أن خي نــى ودون أن أهنــأ بظهــوره ،لــو مل يظهــر لكنــت مازلــت اآلن
داخــل الســاحة أقاتــل مــن أجــل الظفــر بلحظــات قبــل انفجــار قــادم
قــادم ،مهــا حــدث لــن أتركــه هكــذا ،ســأدفنه هنــا قبــل أن أرحــل لــو
قــدر ىل الرحيــل ،إمــا أن أمــوت هنــا بجــواره أو يكتــب ىل اخلــاص
رب

....................................................
الساعة 1:58
ني

ر

مســك أنــدرو ،ظــن أنــى مــت بالداخــل قبــل أن أفــر ،غ ـ عــامل
بأنــى إىل املــوت ســأفر ،قضيــت عمـ ًـرا كنــت أجبــن مــن أن ارتكــب هــذا
األمــر ،األن بــات رضورة ،فاملــوت خيطــو اهــى ،فــا ضري مــن أن ُأ ِ
رسع
خطوتــن إليــه ،مل أد ِع يو ًمــا أنــى مرهــف احلــس ،و أظــن بوجــود نزعــة
لــدي ،كل مــا أردتــه فقــط هــو العــدل ،أن ينــال كل ظــامل مــا
ســادية
ّ
يســتحق .
جت

ال

يقــول أحدهــم «كل إنســان يقتــل مــا حيــب» وأنــا ســأقتل هــذا
املبنــى رغــم حبــى لــه ،كــا يقــول آخر»مــن املهــم ىف احليــاة أن ختتــم
األشــياء بطريقــة صحيحــة  ،عندهــا فقــط يمكــن التخــى عنهــا»
ني

وهــذه أفضــل هنايــة هلــذا املــدرج ،أن يتحطــم بــكل مــا حيويــه
مــن جمرمــن ســواء كانــوا ىف احللبــة أو متفرجــن ســادي  ،هــذا هــو
جزاؤهــم األمثــل ،مــن املؤســف أن يكــون هــؤ ء فقــط آخــر ضحايــاى،
ال
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ال

هنــاك م يــن غريهــم مــن املجرمــن ،يســتحقون عقــاب أكثــر مــن
جمــرد احلبــس أو اإلعــدام يســتحقون جولــة واحــدة عــى األقــل داخــل
الســاحة ،يســتحقون مو ًتــا أليـ ًـا بقــدر مــا ســببوه مــن أمل ألخريــن  ،لــذا
ظنــى بأننــا كائنــات مــا كان جيــب أن تكــون متواجــدة عــى ســطح هــذا
الكوكــب البائــس ،وعــى البــر أن يســارعوا بمســاعدة أنفســهم عــى
فــورا أن يتوقفــوا عــن إعــادة اإلنتــاج ،مواليــد
ا نقــراض ،عليهــم ً
جــدد ،أحــام لــن تتحقــق؛ ألنــه مــع كل جيــل جديــد تأتــى حــرة
جديــدة وخيبــة مل يســبق هلــا مثيــل ،ألنــه لــن حيمــل ســوى مزيــد مــن
اخلســارة مــن أرواح ومشــاعر ورغبــات وأمنيــات نمــت وازدهــرت
ولكنهــا دائـ ًـا ســتلقى يــدً ا ب يــة أخــرى تقتلعهــا مــن جذورهــا لتلقــى
هبــا ىف أقــرب ســلة مهمــات أو ىف مقلــب كبــ مــن الق مــة حيــوى
مجيــع القــاذورات بــا ىف ذلــك جثــث نتنــة وأنــاس انتهــت ص حيتهــم
وســيفنون خملفــن وراءهــم عــد ًدا مــن املجرمــن اآلثمــن األرشار ليذيقوا
آخريــن ســموم أفعاهلــم وأهوائهــم املنحرفــة .فـ ى املنكوب يبــح صوته
مــن الــراخ دون جميــب وامللهــوف يســتغيث دون معــن ،يــا أســفى،
فلرتمحكــم الســاء أهيــا التعســاء!
ال

ال

ال

رش

ر

ام

ال

ر

ال

منتــرا ،فاملــوت هــو ا نتصــار األعظــم عــى
أمــا أنــا فســأغادر
ً
احليــاة ،فحــن أمــوت ســأختلص مــن اليــأس ،مــن اإلحبــاط ،مــن الفقد،
مــن املــرض ،واألهــم ســأختلص مــن احليــاة وأختلــص مــن املــوت.
ر

كــم وددت لــو عــرف العــامل قصتــى ،لــو اتبــع بعــض العاقلــون
طريقتــى ،فقــط جيربــون .واأســفاه ســتحرتق الكامـ ا وحترتق الشاشــات
ولــن أجــد حتــى ذاكــرة واحــدة حتتفــظ بعظمــة يــوم كهــذا لرتويــه.
......................................................
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الساعة 2:00

ال

انفجــار عظيــم مفاجــىء يــرج ســطح اجلزيــرة ،ويصيــب أهلهــا
مدرجــا رومان ًيــا حدي ًثــا وحيولــه لكتلــة مــن احلطــام،
باهللــع ،يدمــر
ً
وحيــرق أجســا ًدا بعــد رصاخ طــال دون مغيــث ،ورعــب دام قبــل أن
تصعــد أرواحهــم للســاء أو هتبــط للجحيــم ،ويلقــى بجســدين أحدمهــا
حيمــل اآلخــر ،عــدة أمتــار ىف اهلــواء قبــل أن يســتفيق احلــى ويرمق ألســنة
اللهــب املتصاعــد ىف حماولــة مل مســة الســاء ،وحيمــل اآلخــر مــن جديــد
باح ًثــا عــن موضــع يصلــح لقــر حتــت ســحاب الدخــان املتصاعــد مــن
مــدرج يت شــى متا ًمــا كالعشــب الــذى حي ـ ق.
ال

ر

تمت بحمد الله
نوفمبر 2016
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أل

أل

خالــص الشــكر ل هــل ول صدقــاء األعــزاء الذيــن مل يتوقــف
دعمهــم ومل يبخلــوا بوقتهــم وجمهودهــم وأرائهــم حتــى تظهــر هــذه
الروايــة وســابقتها بالشــكل ال ئــق ،أدام اهلل نعمــة وجودكــم ىف حياتــى
ال

حممد عصمت
حممد عىل عىل
حممد هشام

مصطفى عبد التواب
د /حسني السيد
حممد أبوالنجا
كريم مسعود

شــكرعميق وامتنــان مــن القلــب ألســتاذتى ووالدتــى الفاضلــة
م /ســهام ســعيد ،وأســتاذى الفاضــل أ /حممــد عبــد اللطيــف عــى مــا
حييطانــى بــه مــن دعــم واهتــام يفــوق قــدرة الكلــات عــى الوصــف.
لك بحياة ِ
زوجتى احلبيبة مدين ِ
أنت شمسها وهواؤها
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رش

 واآلن يعمــل رئيــس قســم التخطيــط باملــوارد الب يــة لل كــةامل يــة ل تصــا ت.
رص

ال

ال

ني

ني

 شارك عام  2013ىف كتاب مجاعي بعنوان( -شيزوفرينيا احلب)

)1+99( -

ال

 شارك بعام  2014ىف ث ثة كتب مجاعية بعنوان•

(سكر بنات)

•

( 3فاز)

•

(خوف)

 -صدرت له روايته األوىل (سجن املوتى) ىف عام 2016

يمكن التواصل مع الكاتب عرب حسابه التايل عىل الفيس بوك:

https://www.facebook.com/ahmed.osama.792
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