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“هذه الرواية مبنية على أحداث تاريخية ودينية وشخصيات 
حقيقية”
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تنويه

جميع اأحداث هذه الرواية ال�سيا�سية والتاريخية والدينية؛ وكُل حرٍف تحويه 
هو  �سطورها،  بين  ُمبينة  وبحوثات  �سخو�سها،  بين  ح��وارات  من  م  ت�سُ بما 
حقيقة مثبتة وموثقة في الكتب والمراجع المذكورة ها هنا، وغير المذكورة.. 
ُيمِكن الأي قارئ البحث عن المعلومات الواردة، واال�ستزادة منها كما ُيِحب 
على مواقع �سبكات البحث واالإنترنت االأكاديمية، حتى يتَمَكن من فهم عالم 

الرواية، وتمهيد خيوطه المت�سابكة ب�سكٍل اأكثر ِدقة..
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إهداء

يياأ�سوا..  ولم  يوًما،  يتخلو عني  لم  الذين  واأولئك  فّي..  وثقوا  الذين  لهوؤالء 
ح�سوًرا..  كانوا  غيره  وفي  حاجتي،  وقت  في  بجواري  ظلوا  الذين  الأولئك 
حى على  اأولئك الذين ما كانت الرواية لتخرج بدونهم، وما كانت حياتي لت�سْ

ما هي عليه ِبالُهم..

علّي..  واأثنى  اأو جاملني  انتقدني  وكل من  يتابع،  لم  اأو  تابعني  كل من  اإلى 
اإليكم اأنتم..

ق ما دمتم بجواري.. فلتْزاأر العا�سفة في  ْر الحياة ما ُدمتم معي، ولت�سِِ فلت�ِسِ
وجودكم اأنتم، ولن اأُهزم يوًما..
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شكر خاص
الرواية  تُكن  لم  واأ. محمد ع�سمت..  اأحمد خالد م�سطفى،  د.  للمميزْين 
ولوال  قدمتماه،  الذي  الرائع  والنقد  م�ساعدتكما  لوال  هذا  ب�سكلها  لتخرج 
تبنيكما لها دعائًيا.. قد ت�سببت ثقتي براأيكما في اإزعاجي واإرهاقي الم�ستمر 
لكما.. فلوال ما تتمتعان به من راأي �سائب وح�سٍّ اأدبي متميز، لتركتكما في 

�سالم، ولتاهت عّني االأقدار وما ا�ستطعت اأن اأُراِجع حرًفا..
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تمهيد
- 1 -

ال�سباب.. 

ذاك  قمة  على  هناك،  يقف  وهو  بكتفه  لترتطم  كالجمرات،  ت�سيل  اأمطاٌر 
الجبل.. يحدق في الم�سهد الذي يتمّثل اأمامه..

جدار الماء ذاك.. جداٌر ال يمكن ا�ستيعاب حجمه، ي�سعرك باأنه يحجب روؤية 
الف�ساء ذاته..

كاأن االأفق اأم�سى مياًها.. موجة عمالقة ال تبقي وال تذر..

يقف هناك.. 

يحدق في االأفق بعيون تع�سة تحوي نظرة ال تعبير عليها.. ال �سعور..

يبت�سم ابت�سامه خفيفة، وهو يتلقي قطرات المطر الثقيلة على وجهه وعباءته 
التي تتطاير بقوة بفعل الرياح العاتية، فاتًحا ذراعيه على امتدادهما..

ال�سفينة  والموجة تقترب جداًرا يقتلع كل �سيء يعتر�سه.. يقترب من تلك 
هائلة الحجم التي تقبع هناك على مرمى االأب�سار..

ال�سفينة التي يكمن فوقها اأزواج الحيوانات، وهوؤالء االأنا�س القليلون.. يمكن 
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عدهم على اأ�سابع اليد الواحدة..

�سفينة لها �سقف !.. ال تفقه من بناها، وكيف، وِلَم..

والجدار  العاتية..  والرياح  االأمطار  اتقاء  الداخل  اإلى  يدلفون  الكل  ترى 
الرِطب يرتطم بكل �سيء ويقتلعه من مكانه، �ساحًبا اإياه في طريقه �سوبهم.. 

االأ�سجار وال�سخور.. ال �سيء يقوى على �سد غ�سبه..

وهو ما زال يقف هناك.. يبت�سم.. تلك النظرة التع�سة في عينه ال تتغير..

من هو بال�سبط؟..

ال نملك اإجابة في الوقت الحالي..

* * *

مالب�سها،  تحت  القار�س  البرد  من  ق�سعريرة  ت�سري  ال�سفينة..  من  تخرج 
فتنظر حولها على �سفح الجبل الذى ت�ستقر عليه، وتتلّفت..  وْحل.. اأج�ساٌد 
ي�ستوعبه  ال  خ��راٌب  كامل..  خ��راٌب  قفر..  اأر���ٌس  مقتلعة..  اأ�سجاٌر  طافية.. 

عقل.. ثم ذلك ال�سمت.. 

�سمت الموت الذى يطغى على كل ما حوله.. كاأن ذاك هو العدم ذاته وقد 
ت�سكل في �سورة اأر�ٍس خربة.. �سعور العزلة هذا..

تنظر اإلى والد زوجها الذي يقف جوارها.. تلك النظرة التي تحويها عيناه.. 
نظرة لم تَر لها مثياًل في حياتها..
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نظرة من راأى النهاية بعينيه.. وعا�س بعدها ليحكي..

يخرج االآخرون من ال�سفينة، وتغو�س اأقدامهم في الوحل واأخ�ساب االأ�سجار 
المقتلعة و�سظاياها..  هوؤالء هم الناجون.. االأخيرون من نوعهم، في عالٍم 

لم يُعد يحوي �سواهم.. و�سواه.. 

يقف هناك كما كان، اأعلى ذاك الجبل، ويتطلع اإليهم بنف�س العيون التع�سة.. 
ا في نف�س من يراها.. تطير الريح عباءته، ويركز  نظراته تثير �سعوًرا مقب�سً
هو ب�سره على ذاك ال�سيخ الذي يم�سي في توؤدة..  �سديد البيا�س هو حتى 
من  كل  على  وا�سحة  قد�سيته  تبدو  حوله..  من  نوًرا  ت�سع  الموجودات  تكاد 
يحيطونه.. تتطاير عباءته بعنف مع الريح، بينما يرفع هو عينيه اإلى االأعلى.. 

- تُظن اأن االأمر انتهى؟.. بل تلك بداية.. 

يخاطب ال�سماء.. الرياح ت�ستد اأكثر، وتغدو قوتها جديرة باقتالع ال�سخور 
ذاتها، ولكنها ال تقتلعه، وال يتاأثر..

- وعزتك الأغوينهم جمًعا.. فاأنظر ماذا �سنعت.. 

تبدو غيوم ال�سماء اأ�سبه بغ�سب الكون، و�سخطه على ما يحويه..

- اأغويُت جياًل كاماًل منهم.. ولن اأياأ�س حتى يتكرر �سنيعي مع كل جيل، وكل 
واحد فيهم اأجمعين.. 

على  نظرة  لتلقي  الطائر،  عين  منظور  اإل��ى  االأعلى..  اإل��ى  بناظرك  ترتفع 
الموقف..
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مياه.. مياه في كل مكان.. اأج�ساٌد طافية..  اأج�ساٌد غارقة..  اأ�سجار.. وحل.. 
لالأنظار..  بهاوؤها  ويتبّدى  ت�سع،  ال�سماء  بداأت  هذا،  كل  و�سط  ثم  غيوم.. 
الغيوم  خلفها..  الخراب  تاركة  المياه  وتنح�سر  تدريجًيا،  تتباطاأ  االأم��واج 
تاأتي من هناك..  تنق�سع، وتت�سرب من بين فرجاتها ب�سع �سعيعات ذهبية 

في االأفق.. من �سم�ٍس ت�سرق معلنة بدء حقبة جديدة..

وع�سر جديد..

* * *
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- 2 -
قال له اهلل: َتَمّن..

قال �سوميا: اأتمنى اأن َنَرى وال ُنَرى.. نغيب في الثرى، واأن ي�سير كهُلنا �ساًبا..

* * *

قبل خلق اآدم بفترة، كان خلق الجن.. اأول من ُخلق منهم كان ُيدعى �سوميا.. 
كان ملًكا للجن جميًعا، واأ�سكنهم اهلل هم وذريتهم االأر�س؛ ليعبدوه ويعمروا 

فيها.. ولكن لم يكن ذاك هو ما حدث..

اأكثروا فيها الف�ساد، و�سْفك الدماء والكفر، وكادوا اأن يدمروا ذلك العالم 
الغزو  وكان  وتطهيرها..  االأر���س  لغزو  المالئكة  اهلل  اأر�سل  حتى  فيه،  بما 
الجن  وقتلت من  االأر�س  المالئكة  يذر.. غزت  وال  يبقي  ال  قوًيا.. ماحًقا.. 
من قتلت، و�سردت من �سردت، واأ�سرت البع�س، وفر من الجن عندها نفٌر 
قليل واختبئوا بالجزر والجبال.. ومن بين اأولئك االأ�سرى كان هو..  عزازيل 
الموؤمنين  الجن  من  وكان  الوقت..  ذاك  في  �سغيًرا  جنًيا  كان  الحارث.. 

باهلل، ولذلك اأخذته المالئكة معها اإلى المالأ االأعلى..

اهلل  طاعه  في  بهم  واقتدى  المالئكة،  بين  “عزازيل”  وكبر  الزمن،  مر 
�سبحانه وتعالى.. واأعطاه اهلل اأعظم منزلة اأعطيت لجٍن اأو مالك.. اأعطاه 

�سلطان ال�سماء الدنيا.. و�سارت له مكانة المالئكة..
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وبعدها بفترة.. اأخبر اهلل المالئكة باأنه �سيخلق ب�سًرا خليفة له في االأر�س.. 

بحمدك  ن�سبح  ونحن  الدماء،  وي�سفك  فيها،  يف�سد  من  فيها  اأتجعل  قالوا: 
ونقد�س لك.. قال: اإني اأعلم ما ال تعلمون..

لم يكونوا عا�سين، وانما كانوا ي�ستك�سفون حكمته، وينهلون من بحر علمه 
وذريتهم، وخراب  الِجن،  ف�ساد  ويتذكرون  يتفكرون  كانوا  الوا�سع،  ورحمته 
اأخ��رى  كائنات  خلق  في  ربهم  رغبة  ي�ستوعبوا  ول��م  اأيديهم،  على  االأر���س 
اهلل  اأن  واأدرك���وا  االأم��ر  اأ�سلموا  ولكنهم  قبلهم،  من  �سنعه  ما  مثيل  تفعل 
الب�سر  �سيخلق  اإنه  فقال  تف�سياًل،  اإليهم  اأمره  هو  واأ�سدر  الموقف،  ح�سم 
من الطين، وينفخ فيه من روحه بعد اأن ي�سويه، وبعدها يجب عليهم جميًعا 

ال�سجود له تكريًما..

واالأبي�س  االأ�سود  فيها  جعل  االأر����س..  ت��راب  من  قب�سته  بعدها  اهلل  جمع 
وكان  �سل�سااًل..  التراب  فاأ�سبح  بالماء..  ومزجها  واالأح��م��ر،  واالأ�سفر 
“عزازيل” دوًما ما يُمر عليه ويت�ساءل اإلى اأي �سيء �سي�سير ذاك الطين..

بعدها �سوى اهلل ال�سل�سال بيديه، ونفخ فيه من روحه، فتحرك ج�سد اآدم 
ودبت فيه الحياة.. 

* * *

يفتح عينيه.. تهتز الموجودات اأمامه قلياًل، فيغم�سها ثم يفتحها من جديد.. 

ذلك ال�سعور الذى يعتريه وي�ستولي على كيانه.. 

يريد اأن.. يعط�س..
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- قْل الحمد هلل.. 

ذاك ال�سوت الهادر الذى يدوي في اأذنه..

- الحمد هلل.. 

تلك  اال�ستيعاب..  لعقله  يمكن  وال  اأمامه،  ي��راه  ما  يفهم  ال  حوله..  ينظر 
المخلوقات الم�سيئة ال�ساجدة اأمامه.. كلهم �ساجدون اإال واحًدا.. ينظر له 
ملًيا ويتفّر�س في مالمحه.. ال ي�سعر بالراحة وهو يرقب تلك النظرة التي 
ترت�سم على ق�سماتها.. ثم يدوي ذاك ال�سوت في اأذنه.. �سوت ال ي�ستوعب..

- يا اإبلي�س.. ما منعك اأن ت�سجد لما خلقت بيدي.. ا�ستكبرَت اأم كنَت من 
الكافرين.. 

يتلّفت حوله محاواًل الفهم، ولكنه ال يقدر، وال يقوى عقله على اال�ستيعاب اأو 
التفقه.. من اأين ياأتي ال�سوت؟.. �سوٌت قوي �سديد الجمال، ال يمكن و�سف 

نبراته.. ال ي�ستطيع اال�ستيعاب، وال يقوى..

- اأنا خيٌر منه.. خلقَتني من نار وخلقَته من طين.. 

بدوره  وال��ذي  االرت��ي��اح،  على  يبعث  ال  ال��ذى  الواقف  ذاك  اإل��ى  عينيه  ُيدير 
ي�سوب له نظرة ال ي�ستوعب المعاني الغزيرة التي تختبئ بين لمحاتها، بينما 

يدوي ال�سوت الرهيب مجدًدا:

- فاخرج منها فاإنك رجيم.. واإن عليك لعنتي اإلى يوم الدين.. 

ال يمكنه اأن ي�ستوعب من اأين ياأتي ال�سوت.. كاأن الموجودات حوله جميًعا 
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تتكلم، ويغطي �سوتها على نبرات اأفكاره، فال يدرك وجود �سواها، وال يمكنه 
الفهم..

- رب فاأنظرني اإلى يوم يبعثون.. 

- فاإنك من المنظرين.. اإلى يوم الوقت المعلوم.. 

يتطلع اإلى الواقف ذي الح�سور المقب�س..

- فبعزتك الأغوينهم اأجمعين.. اإال عبادك منهم المخل�سين.. 

- فالحق والحق اأقول.. الأمالأنَّ جهنم منك وممن تبعك منهم اأجمعين.. 

يرقب تلك النظرة التي على وجه ذلك الواقف، بينما ينظر هو اإليه.. نظرة 
ال يمكنه �سبر اأغوارها.. ال يفهم معنى الم�ساعر، وال يمكنه اأن يفهم ماهية 
ال�سعور الذي يختفي خلف عيناه الوا�سعتين.. ربما هو الحقد.. ربما هو الغل 
يتراجع  بينما  يدرك،  اأو  معانيهم  يفقه  وال  التمييز،  يمكنه  فال  الح�سد،  اأو 

الواقف اإلى الخلف، وي�ستدير مبتعًدا في خطى حثيثة..

يبتعد حتى يخرج من مجال ب�سره تماًما..

* * *

َهِذِه  َتْقَرَبا  وال  �ِسْئُتما  َحْيُث  رغًدا  ِمْنَها  وُكال  الجنة  وزوُجك  اأنَت  “ا�ْسُكْن 
”     اآية 35.. �سوره البقرة.. اِلِميَن َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ ال�سَّ

* * *

ال يرقى ل�سان ب�سر على و�سف موطئ قدميه، وال المكان الذي تتطلع عيناه 
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هي  ال�سوء،  من  ه��االٌت  ح��دوده  على  تقف  مكاٌن  وكفى..  مكاٌن  هو  اإليه.. 
مالئكته الحار�سة.. يمكنه اأن يراهم بو�سوح، لو اأنه فقط تطلع.. ال يمكن اأن 

يعبر خاللهم، ف�سيرْونه.. يكتفي بالمراقبة، ويجتذب ب�سَره �سيٌء معين..

ذاك المخلوق الزاحف اإلى الداخل..

تخو�س  وهي  الهواء  في  الم�سقوق  ل�سانها  يتراق�س  طويلة،  حية  ثعبان.. 
طريقها للداخل، ويتركونها ُهم تُمر بال م�سائلة.. 

تلك هي و�سيلته اإًذا..

هكذا �سيدخل..

* * *

المتمرد” “�سوت 

- ل�ست هنا الإيذائك.. اإنما اأنا اأريد دخول الجنة.. اأفال ت�ساعدينني؟ 

فيه” الكلمات  تمييز  يمكن  فحيح  “�سوت 

- ومن اأنت؟.. 

- اأنا من جئت اأنتقم لعزتي وكرامتي ومكانتي، واإن �ساعدتني لتكونين من 
الفائزين.. 

- اأنا اأعرفك.. اأنت “اإبلي�س”.. اأنت المتمرد المطرود.. 

- “عزازيل”.. ل�ست اإبلي�ًسا.. قد ُطِردت ظلًما وافتراًء.. لي�س الذنب ذنبي.. 
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- �ساأ�ساعدك.. ولتوهبنني ُمْلًكا عظيًما.. 

باب  تعبرين  اأختبئ في جوفك حتى  اأن  �ساأفعله هو  ما  ت�سائين..  ما  لك   -
الجنة من بين المالئكة.. ذاك هو كل ما اأطلبه.. 

- لك ما �سئت.. 

* * *

المتمرد” “�سوت 

- لم اأكن اأظن اأن الحيلة �ستنطلي عليهم.. ولكنها نجحت.. 

فحيح” “�سوت 

جديد” من  المتمرد  “�سوت 

ذاك  اإن  الجنة؟..  داخل  اإلى  اأعبر  اأن  يريدنني  كان  هل  اأت�ساءل..  اإنني   -
لغريب.. 

فحيح” “�سوت 

- المهم اأننا في الداخل.. فما �سنيعك؟.. 

- ال اأعرف، ال يمكنني الظهور له ب�سكلي؛ الأنه يعرف وجهي.. ويعرف اأنني 
ُطِردت دن�ًسا ب�سببه.. يجب اأن اأفكر في حيلة اأخرى.. 

- يجب اأن نراقبهم.. 

* * *
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وِبُكِل  يحيطهما،  بما  وي�ستمتعان  يتكلمان  وهما  ُبعٍد،  على  من  يرقبهما 
المقت  يتبّدى  وجهه  على  ب�سيء..  بالهما  ين�سغل  وال  اأيديهما،  تطاله  ما 
جلية..  وا�سحًة  الح�سد  م�ساعر  التع�سة  مالمحه  في  وتتمثل  والكراهية، 
مطروٌد هو وملعوٌن اإلى االأبد، ال ل�سبٍب �سوى رف�سه ال�سجود والتذّلل، لمخلوٍق 
يرى ويعرف اأنه اأقل منه وال تتوافر له ربع قدراته.. وهو.. ذاك المدّلل.. نال 

كل �سيء منذ لحظة خلقه.. لم يتعب ولم يجتهد، لم ي�ستحق ما هو فيه..

ُخِلق مدلاًل.. ُخِلق موؤمًنا، وُخِلق له ُكل �سيء طمح اإليه، وُخِلَقت هي له من 
�سلعه؛ لتوؤن�س وحدته وتمالأها عليه حبوًرا..

ُخِلق ملًكا..  يرقبهم من بعيد، ويتبّدى حقُده في مالمحه جلًيا.. يقتربان من 
كل �سيء، وتتذوق األ�سنتهم ُكل ما تطاله كفوفهم، �سواها.. تلك ال�سجرة.. 

حتى  ُتغريك  كالالآليء،  تبدو  ثماٌر  اأغ�سانها  على  المنظر،  رائعة  �سجرة 
تجعل لعابك ي�سيل ا�ستهاءها.. ولكنهما ال يقتربان منها مطلًقا.. ل�سبب ما 
يتعامالن كاأن تلك ال�سجرة لي�ست هناك، كاأنما ال تقع اأعينهم على غ�سونها 

البهية..

فِلَم؟..

- لماذا ال يقربا تلك ال�سجرة؟ 

يخاطب الحية القابعة بجواره، فيتراق�س الل�سان الم�سقوق في الهواء.. 

- الأن اهلل نهاهما عنها.. تلك هي ال�سجرة الُمحّرمة.. 
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- ُمحّرمة؟ 

اإليهما، وهما  اإلى الحية، ثم يدير وجهه �سوبهما من جديد، ويتطلع  ينظر 
ي�سحكان، وعلى ق�سماتهما لمحات ال�سعادة..

- اأعتقد اأن لدي �سنيًعا.. 

* * *

يتكلم معها..  لي�س على باله ما ي�سغله..  براءٌة مطلقة..  براءة من لم يجرب 
اأن يعي�س على االأر�س يوًما واحًدا، بل ُخِلق و�سكن الجنة مبا�سرًة..

ياأكل من ثمار االأ�سجار، وي�ستمتع بما فيها من خيرات.. اإال تلك.. ال يدري 
ال  يع�سى..  ال  ولكنه  ذاك..  وراَء  الفل�سفي  ال�سبب  يفقه  وال  ُحّرَمت،  لماذا 

ُيدِرك حتى معنى الع�سيان.. 

- وِلَم؟.. 

يدوى ذلك ال�سوت الهام�س في عقله، فيفكر..

الأنها محرمة..

الأن اهلل حّرمها علينا، وحّرم على �سفاهنا تذوقها اأو ا�ستهاءها.. 

- ولماذا تلك بالذات؟.. هناك الكثير غيرها جميلة ال�سكل طيبة الثمار.. 
فِلَم تلك بعينها؟ 

ف�سول..  ف�سوٌل جارٌف ي�سيطر عليه..
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البهية، ولكن  وُيبِرز هيئتكما  ي�ستركما  الذي ترتديانه، جميٌل  - َغ�سٌّ ذاك 
اأج�سادكما المختبئة تحت طياته؟.. ما  اأع�ساء  هل ت�ساءلتما يوًما عن نفع 

هي؟.. 

الف�سول يتزايد، وي�ستولي على نف�سه.. 

- اأال ت�سمو الأن تعرف؟.. ما نفع اأع�ساء ج�سدك تلك؟، وما فائدة اأع�ساء 
ج�سدها؟.. 

يتزايد الف�سول، يت�سكل معه �سعوٌر جديد، غريب لم يجربه من قبل.. 

هل هي �سهوة؟.. بل هو حياٌء وخجل.. هو ال يفقه الفرق..

من  تكونا  اأو  ملكْين،  تكونا  اأن  اإال  ال�سجرة  ه��ذه  عن  ربكما  نهاكما  ما   -
الخالدين.. 

ملكين خالدين؟..

ال.. بل هو يكذب.. لي�س ذاك �سحيًحا.. 

- اأق�سم لكما.. اإني لكما لمن النا�سحين.. 

اإنه يق�سم.. �سعور التردد هذا..  �سعور الحيرة.. القلق.. عدم االرتياح..

- اأق�سم لكما باهلل باأن ما اأقوله حق.. ال م�سلحة لي في اأن تاأكال اأو ال تاأكال.. 
بل ذاك هو �سالحكما اأواًل واآخًرا.. 

هل يمكن اأن يق�سم اأي مخلوق باهلل كذًبا؟ 
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بالتاأكيد هو �سادق.. 

ينظر اإلى ال�سجرة وف�سوله يت�ساعد، وال يرتوي.. يقترب، وتقترب هي معه..

يريد الخلود..  يريد ال�سلطان ويريد الُمْلك.. قد اأق�سم له ذلك ال�سوت باأنه 
�سينال كل ذاك لو اأكل من ثمار تلك ال�سجرة.. اأق�سم له باهلل.. فكيف به اأن 

يكذب..

اهلل..

الَظاِلِميَن..” ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�سَّ َهِذِه  َتْقَربا  “َواَل 

يتذكر كالم اهلل..  لكنه يطمح للخلود، ويريد ال�سلطان والُمْلك.. ال يعرف 
ال  ال��ذى  الف�سول  الف�سول..  ولكنه  الُمْلك،  اأو  ال�سلطان  اأو  الخلود  معنى 
ال�سجرة، وتمتد  له ال�سوت، فكيف يكذب؟! يقترب من  اأق�سم  يرتوي.. قد 

يده اإلى الثمار.. اإنه يقطفها..

* * *

فيهما  وزرع��ه  نف�سيهما،  في  الف�سول  اأن��زل  قد  ويبت�سم..  �سوبهما،  يتطلع 
كالبذرة، ولم يتبّق اإال اأن ي�سهده ينمو ويت�سّعب.. ي�ستحوذ على اأفكارهما..

تدريجًيا، اأ�سبح كل ما يفكرا فيه هو تلك ال�سجرة.. هناك الكثير غيرها، 
واأعدادها ال ُتعد وال ُتح�سى..و لكن هذه ال�سجرة.. هذه ال�سجرة مختلفة، ال 

يرى اأحدهما غيرها.. 

تمتد  التي  كفوفهما  يرقب  منها..  اقترابهما  يرقب  وهو  ت�سٍف  في  يبت�سم 
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التفاحة،  من  يق�سمان  وهما  يرقبهما،  ورهبة..  وجاًل  مترددًة  الثمار  نحو 
ويتذوقان.. يبدو عليهما االإعجاب بما تلوكه اأفواههما.. بينما تت�سع ابت�سامته 
هو، لتغدو �سحكة تحِمل في رنينها كل الت�سفي، كل الغل والمقت الذى يمكن 
ت�سوره، وهو يرقب ذاك اللبا�س االأبي�س الجميل الذى كان يغطي ج�سديهما، 

وي�ستر عوراتهما وهو يختفي تماًما..

يتال�سى كاأنما لم يكن.. فجاأة.. اأ�سبحا عاريْين تماًما.. الذعر يعتريهما.. 
اأنف�سهما.. ال يعرفان ماذا يفعالن.. ُيمّزقا  الذعر والذهول.. يدوران حول 
بما  االحتماء  ويحاوالن  واأع�ساءهما،  ج�سديهما  بها  ليغطوا  ال�سجر  اأوراق 
وي�سطبغ  هو  �سحكاته  تدوي  بينما  ُيفلحان،  وال  به،  يحتميا  اأنه  يمكنهما 

الهواء برنينها ال�سامت، فتتردد على االأذهان مثيرًة نف�س من ي�سمعها..

ُكَما  َجَرِة واأُقْل لَّ ْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما ال�سَّ ثم يدوي ذلك ال�سوت الرهيب.. “اأََلْم اأَ
ْيَطاَن َلُكَما َعدٌو ُمِبين..” اإنَّ ال�سَّ

يرقبهما وفحيح االأفعى الظافر من جواره يدوي.. اإنهما يتكلمان..

َنا َظَلْمَنا اأَْنُف�َسَنا واإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخا�ِسِرين..  - َربَّ

تتبّدى نظرة ال�سخرية في عينيه ممتزجًة بالمقت والت�سفي، فال يناف�سها اإال 
فحيح الحية من جواره..

ُكْم ِلَبْع�ٍس َعُدو َوَلُكْم في االأَْر�ِس ُم�ْسَتَقٌر َوَمَتاٌع اإَلى ِحين..  َقاَل اْهِبُطوا َبْع�سُ
َقاَل ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجون..

ي�سعر بقوة ما تجذبه اإلى االأ�سفل.. قوة ال يفهمها.. 
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عا�سفة..  من  ال��ه��روب  تحاول  كنملة  يقوى،  ال  ولكنه  ي��ق��اوم،  اأن  يحاول 
وال  ت�سدق،  ال  ب�سرعة  االأ�سفل  اإل��ى  ين�سحب  ذات��ه  بكيانه  ي�سعر  يقدر..  ال 
ي�ستوعبها ذهنه، وتعبر النجوم واالأقمار والكواكب جواره كلمحات اأب�ساره، 
فتبدو في مريقها ُقربه ك�سُهٍب �سابحة، اأو كرعٍد يرت�سم ُمت�سّكاًل، ثم يتال�سى 
تارًكا هزيَمُه ي�ستولي على قلبه في اأثره ليمالأه وجاًل ورهبة.. وهناك، على 
الذي  الجميل  االأزرق  الكوكب  ذاك  ماألوًفا..  م�سهًدا  ترى  االأب�سار،  مرمى 
يتبّدى بداخله م�سهد ال�سماء وال�سباح، ال ُيعّكره �سوى ذاك ال�سوء المتالألئ 

الذي يقترب في ال�سماء البهية، ويغلف ثوبها �سياء ..

الذى  الُمجاور  الُزهرة  كوكب  هو  ربما  �سهاًبا..  كان  لربما  ه��و؟..  اأنيزٌك 
ي�سير اأكثر لمعاًنا في ال�سباح..  ولكن كوكب الُزهرة ال يقترب.. ال ي�سقط..

لكنه هو يفعل.. له اأ�سماء كثيرة..

اأخطاأ  اأن  اإبلي�ًسا بعد  اأن ي�سبح مالًكا، ولكنه �سار  ا�سمه قبل  عزازيل كان 
وتمرد.. ولكن اأكثر اأ�سمائه �سهرة هو ذاك الذى ُيعّبر عن ذلك الم�سهد الذى 

يتمثل في �سماء ال�سباح البهّي..

نجمة ال�سباح ال�ساقطة..

حامل ال�سياء..

ذاك اال�سم هو لو�سيفر..

* * *

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


25

الجزء األول
“مؤامرات واغتياالت”

Plots and Assassinations
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لم أسأل نفسي وقتذاك عن سبب وجود تلك المواد في بيوت “عبد 
الناصر” وزمالئه، فقد حرصنا منذ بداية تعاوننا في القتال أن 

نجنبهم الشبهات، وأن نتسّلم أواًل بأول من محطة القاهرة أو طريق 
السويس ما يصل من ذخيرة، لُنخِرجه فوًرا من العاصمة إلى مواقع 

استعماله..
لم أسأل نفسي ولم أسأل “عبد الناصر” عن سبب وجود تلك األشياء 

عندهم؛ فقد كان كل ما يعنيني أن أنقذ رقابهم في ذلك الوقت 
العصيب..
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علمنا؟” بدون  اإ�سرائيل  اإلى  النووية  القنابل  ت�سل  “كيف 

بيننا” ال�سرية  الجماعات  تلك  وجود  نرف�س  اأن  عّلَمنا  بالدنا  “د�ستور 

مغزى  لها  لي�س  بال�سرية،  نف�سها  ت�سف  التي  الجماعات  اأو  “ال�سرية 
تغطي  اأنك  تعنى  ال�سرية  الأن  بها،  تعي�س  التي  للمجتمعات  مفيد  اأو  اإيجابي 

على االأمور الخاطئة التي تحدث من تحت الطاولة”

لكنني  عاهرة..  اأوالد  هم  االأعمال  رجال  كل  اإن  يقول  دوًما  كان  “والدى 
لم اأ�سدقه اإال االآن..”

”.! الب�سرى  الجن�س  اأننا  اأنف�سنا  عن  “ونقول 

كينيدي” فيتزجيرالد  “جون 

الرئي�س الخام�س والثالثون للواليات المتحدة االأمريكية..

بتلك  ُتذكر  تكاد  ال  جًدا  ب�سيطة  عالقة  لها  اليوم  الع�سكرية  “منظمتنا 
اأوقات  في  اأو حتى  ال�سالم،  اأوق��ات  في  �سبقوني  اأٌي ممن  يعرفها  كان  التي 
�سد  اأو  الثانية  العالمية  الحرب  في  ح��ارب  من  حتى  يعرفها  ال  الحروب، 

كوريا..

لذلك فمن واجبنا في المجال�س الحكومية اأن نحمي الدولة من ذلك النفوذ 
الوا�سع المكت�َسب وغير الم�سروع الذى تحظى به منظماتنا الع�سكرية حالًيا، 
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الع�سكري  “التنظيم  ذلك  بوا�سطة  ال،  اأو  اإليه  وي�سعى  مطلوًبا  كان  �سواء 
ال�سناعي”..

يجب اأال ندع ثقل ونفوذ وقوة هذه المجموعة يوؤّثر على العمليات الديمقراطية، 
باأي �سيء، وال  ن�سلم  اأال  المتحدة.. يجب  الواليات  القرار في  وجهات �سنع 

ن�سدق اأي �سيء..”

اأيزنهاور” د.  “دوايت 

الرئي�س الرابع والثالثون للواليات المتحدة االأمريكية..
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- 1 -
نوفمبر..  22

..1963

PM 12:30 الساعة
داالس.. تكساس.. الواليات المتحدة األمريكية..

ديلي بالزا..

تقترب من الم�سهد في �سرعة، ويتمّثل اأمامك.. تقتحم ال�سوارع واالأحياء، 
تعبر بين النا�س، حتى ت�سل اإلى م�سهد ذلك الموكب المهيب..

 ثالث �سيارات قادمة من بعيد في ذلك الطريق الملتف تتبعها الدراجات 
البخارية، وتلتف حولها جموع ال�سعب الهاتفين، ويتوّزع حولها هوؤالء النا�س 
“جون  جولة  الم�سهد..  ذل��ك  ليلتقطوا  الت�سوير؛  بكاميرات  المم�سكون 
فيتزجيرالد كينيدي” في تك�سا�س.. اأكثر الواليات االأمريكية معار�سًة له في 
الظهور  على  تجراأ  لو  بالقتل  تهديدات  يتلّقى  كان  اأنه  لدرجة  الوقت،  ذلك 
اإثبات  اأكبر  يبالي، فبرغم كل �سيء، تلك الجموع هي  فيها.. لكنه لم يكن 

على زيف تلك التهديدات بالن�سبة له..
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الجموع الغفيرة من الب�سر، الذين ُي�سورون ذلك الحدث التاريخي.. تعبر 
لُتلقي نظرة  ال�سيارات  اأنت من  النا�س.. تقترب  الثالث �سيارات من و�سط 

على الجال�سين داخلها..

ال�سيارة االأولى هي فورد بي�ساء ذات �سقف معدني، يجل�س بداخلها “جي�سي 
الو�سون”  “وين  ال�سرية  الخدمة  و�سابط  داال���س،  �سرطة  رئي�س  كيري” 

وال�سريف “بيل ديكر” والعميل الميداني “فوري�ست �سوريل�س”..

تعبر بناظرك اإلى ال�سيارة الثانية.. لينكولن موديل 1961 كونتيننتال ذات 
�سقف متحرك مك�سوف.. يجل�س بداخلها العميل “بيل جرير” خلف الِمْقَود، 
“جون كونيللي” وزوجته  “روى كيلرمان”، وحاكم تك�سا�س  العميل  بجواره 
“جاكلين كينيدي”.. “جون كينيدي” وزوجته  “نيللي كونيللي”، والرئي�س 

�سقف  1955 ذات  كاديالك موديل  الثالثة..  ال�سيارة  لترقب م�سهد  تعبر 
متحرك مك�سوف، يجل�س بداخلها ال�سائق العميل “�سام كيني” و”اإيميرى 
الرئا�سي..  الحر�س  باورز” من قوات  اأودونيل” و”ديف  روبرت�س” و”كين 
الخلف،  من  ال�سيارة  وعلى  بينيت”..  و”جلين  هيكي”  “جورج  والعمالء 
و”تيم  ريدي”  و”جاك  هيل”  “كلينت  ال�سرية  الخدمة  عمالء  يجل�س 

ماكنتاير” و”باول الندي�س”.. باالإ�سافة اإلى بندقية ال� “اأيه اأر 15”.. 

وخلف كل هوؤالء، يركب رجال ال�سرطة دراجاتهم البخارية تابعين..

دعونا من كل هذه التفا�سيل، ولنعد بالم�سهد اإلى ال�سيارة الثانية..

“ديلي  “هيو�ستن” اإلى داخل ميدان ال�  “اإلم” مع  تتقدم في تقاطع �سارع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


31

على  تغطي  والت�سفيق  ال�سفير  واأ�سوات  الهاتفة،  ال�سعب  جموع  بالزا”.. 
كل االأ�سوات.. تلتفت �سيدة تك�سا�س االأولى “نيللي كونيلي” اإلى “كينيدي” 

وتهتف محاولًة التغلب على اأ�سوات الجماهير:

- �سيادة الرئي�س، ال يمكننا القول باأن داال�س ال تحبك.. 

ينظر لها “كينيدي” وعلى وجهه ابت�سامة وا�سعة، ويقول بينما �سعره االأ�سقر 
يتطاير في الهواء:

- ال.. بالتاأكيد ال يمكننا قول ذلك.. 

يرتفع بك الم�سهد اإلى االأعلى، لينقل لك منظر تلك البناية في اأول ال�سارع..

بالتحديد على نا�سية تقاطع �سارع “اإلم” مع �سارع “هيو�ستن”..  م�ستودع 
ال�ساد�س  الطابق  المبنى..  ذلك  من  نقترب  بتك�سا�س..  المدر�سية  الكتب 

بالتحديد..

الحرب  في  �سارك  من  كل  يعرفها  االلتماعة؟  تلك  ت��رى  معي؟  ت��رى  هل 
اأو اأي حرب عموًما.. التماعة ال�سم�س على عد�سة بندقية  العالمية الثانية، 

قن�س اإيطالية من نوع “كاركينو اإم 91”..

�سوت الراديو بجانب القنا�س يختلط باالإ�ستاتيكية..

“نفذ..”

وتدوي الر�سا�سة.. تتابع م�سارها وهي تطير في الهواء متجهة نحو الموكب..

حيث يقف “كينيدي” ُملوًحا بيده الي�سرى اإلى الجماهير على ي�سار �سيارته..
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تخترق الر�سا�سة ظهره العلوي، ثم تخترق رقبته مدمرًة جزًءا من الفقرات 
الظهرية فوق رئته اليمنى، وتخرج من حلقه، تحت الحنجرة مبا�سرة لتقطع 

الجزء االأي�سر من ربطة عنقه..

وال تتوقف..

الي�سرى،  الجهة  من  “كونيللي”  الحاكم  ظهر  تخترق  حتى  طريقها  تتابع 
لتدمر �سلعه الخام�س االأيمن، ثم تخرج من �سدره وتخترق �ساعده االأيمن، 
لتحطم عظمة نف�س الذراع اإلى ثماني قطع، وتخرج من كفه، لت�ستقر ال�سظية 

في اإبهامه االأي�سر.. 

الجمهور مازال �ساكًنا.. لم ي�ستوعب ما يحدث..

- يا اإلهي.. �سيقتلوننا جميًعا.. 

نطق بها الحاكم “كونيللي” وهو ينحني، والدماء تتفجر من بين �سفتيه..

و دوت الر�سا�سة الثانية.. 

منها.. المتفجرة  الدماء  منع  ليحاول  رقبته  “كينيدي” يم�سك 

في  ال�سظايا  من  واحدة  يتلَقى  الواقف  الجمهور  من  تاج” واحد  “جيم�س 
خده االأيمن..

هرج.. ومرج.. �سراٌخ في كل مكان.. اأنا�ٌس تجري مبتعدة.. ال�سابط “كلينت 
“كونيللي”  ال�سيدة  “كينيدي”..  �سيارة  اإلى  هيل” يقفز من مكانه متجًها 

تجذب الحاكم اإلى حجرها لتحميه.. تدوي الر�سا�سة الثالثة..
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جهة  من  االأخ���رى  الناحية  من  لتخرج  “كينيدي”  راأ���س  م��وؤخ��رة  تخترق 
اليمين.. تتناثر �سظايا جمجمته، ومخه، ودماءه على زجاج و�سالون ال�سيارة 

والنا�س وال�سباط الواقفين، وي�سقط هو بال حراك..

هرج ومرج..

تعود  ثم  ما،  �سيئا  لتلتقط  ال�سيارة  موؤخرة  اإلى  كينيدي” تت�سلق  “جاكلين 
“كلينت هيل” اإلى  اإلى مقعدها في نف�س اللحظة التي يقفز فيها ال�سابط 

ال�سيارة مت�سبًثا بها..

�سوت �سرير العجالت على االأر�س.. �سوت ال�سراخ.. اأنا�ٌس تجري مبتعدة 
في كل مكان.. �سوت “جاكلين كينيدي” تكلم العدم..

- قد قتلوا زوجي.. 

�سوت �سفارات �سيارات ال�سرطة..

- اأنا اأحمل مخه في يدي.. 

�سوت اإطالق نار من بعيد..

كينيدي” ملتاعة.. “جون  فوق  “جاكلين” تنحني 

- جون.. جون.. هل ت�سمعني؟.. اأنا اأحبك.. جون.. 

وما من مجيب..

* * *
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PM  1:28

“أوك كليف”
تكساس..

على بعد ثالثة أميال من الـ “ديلي بالزا”
في  يديه  وا�سًعا  الر�سيف،  على  ال�سارع  في  يم�سي  الُمريب  ال�سخ�س  ذاك 
جيبه.. تقترب �سيارة الدورية من بعيد.. يجل�س بداخلها ال�سابط “ج�. د. 

تيبيت”..

يعبر ب�سيارة الدورية بجوار ذلك ال�سخ�س.. يتوقف.. يتفر�س في مالمحه.. 
ُيطلق �سافرة ال�سيارة لينبهه..

- تعال اإلى هنا من ف�سلك.. 

يتوجه ال�سخ�س اإليه.. 

- هويتك ال�سخ�سية من ف�سلك.. 

- لماذا؟.. هل اأنا رهن االعتقال؟.. 

- �سيدي.. اإني اأ�ساألك بلطف.. 

- تًبا لك.. 
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يفتح “تيبيت” باب ال�سيارة.. يهبط منها.. تمتد يد ذاك ال�سخ�س الُمريب 
تتعالى..   قلبه  �سربات  “تيبيت”..  ينتبه  م�سد�سه..  ي�ستل  جيبه..  اإل��ى 

االأدرينالين ي�سري في دمه.. ينق�س عليه.. ويدوي �سوت الطلقة االأولى..

تتفجر الدماء من بين �سفتي “تيبيت”.. 

يتراجع..

تدوي الطلقة الثانية..

يم�سك “تيبيت” بالدماء المتفجرة من �سدره.. 

تدوى الطلقتان الثالثة والرابعة.. تنطبع الدماء على �سيارة الدورية..

قدما “تيبيت” تتخاذالن..

ا.. يهوي اأر�سً

الدماء تتفجر من ج�سده لُتغِرق االأ�سفلت..

 �سوت �سراخ..

 �سوت خطوات ذلك ال�سخ�س المريب تعدو مبتعدة..

* * *
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PM  1:33

“أوك كليف”
تكساس..

- مات؟ 

تمتم “جوني بريوير” بالعبارة ال�سابقة، وقد اغرورقت عيناه بالدموع وهو 
يتابع االأحداث التي تجري اأمامه على التلفاز، نا�سًيا - اأو متنا�سًيا - عمله 

تماًما..

“جون  الرئي�س  وف��اة  االأل��م  يمالأه  بقلب  ر�سمًيا  االأبي�س  البيت  “يعلن 
المتحدة  للواليات  والثالثين  الخام�س  الرئي�س  كينيدي”  فيتزجيرالد 
االأمريكية في م�ست�سفى “باركالند”.. نوا�سي بقلوب يمالأها الحزن واالأ�سى 

ال�سعب االأمريكي العظيم على تلك الخ�سارة الُمفجعة..”

االأبي�س  للبيت  الر�سمي  ال�سحفي  المتحدث  بها  نطق  التي  الكلمات  تلك 
باالأ�سى.. كله  االأمريكي  ال�سعب  قلوب  لتمالأ  كيلداف”،  “مالكولم 

جرت الدموع في عيني “جوني” قلياًل، قبل اأن يتمالك اأنفا�سه وياأخذ نف�ًسا 
بع�س  لي�سم  يديره،  ال��ذى  االأحذية  متجر  من  ليخرج  ي�ستدير  وهو  عميًقا 

الهواء الطْلق تارًكا “كيلداف” يتحدث خلفه عبر التلفاز..

“كينيدي”  “تك�سا�س”، يع�سق الرئي�س  اأبناء  كان على عك�س الكثيرين من 
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ويراه واحًدا من اأعظم من تولوا رئا�سة الواليات المتحدة، وهو الراأي الذى 
لم يكن بعيًدا جًدا عن الواقع..

ا وب�سدة لوجود برنامج نووي اإ�سرائيلي، وكان �سبًبا  ف� “كينيدي” كان ُمعار�سً
في ا�ستقالة “بن جوريون” من رئا�سة الحكومة االإ�سرائيلية، بعد اكت�ساف 
الإن�ساء  الفرن�سية  والمخابرات  المو�ساد  بين  تعاوًنا  االأمريكية  المخابرات 
بال�سالم،  الكوبية  ال�سواريخ  اأزمة  واأ�سر على حل  اإ�سرائيلي،  نووي  مفاعل 
 - نف�سها  االأمنية  الدولة  اأجهزه  حتى   - وقتها  كلها  العالم  اأعين  اأن  برغم 
كانت تتجه اإليه؛ ظًنا اأن الحرب النووية على االأبواب.. دعك طبًعا من وقوفه 
بقوة �سد تو�سع نفوذ رجال االأعمال و”المافيا” االأمريكية، واأجهزة الدولة 
ال�سرية،  التنظيمات  وحل  بمعار�سة  مرة  من  الأكثر  ومناداته  الع�سكرية.. 
وال�سناعي  والع�سكري،  ال�سيا�سي،  المجتمع  قلب  وتت�سعب في  تتوغل  والتي 

االأمريكي..

االأبي�س،  البيت  العديد من االأعداء في فترة حكمه الق�سيرة بداخل  �سنع 
من 20 يناير 1961 حتى 22 نوفمبر 1963..

�سنتان.. �سنتان كانتا كافيتْين جًدا ليتم اغتياله اأمام اأعين ال�سعب االأمريكي 
والعالم كله.. فقط الأنه الرئي�س الذى عار�س..

الرئي�س الذى حاول اأن ي�سنع فارًقا..

زفر “جوني” زفرة حارة وهو يقف اأمام المتجر، محاواًل تخيل ردود االأفعال 
“تك�سا�س”  والية  �ستناله  الذى  والعداء  حدث،  ما  ب�سبب  كلها  اأمريكا  في 
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لمعار�ستها ال�سهيرة له واغتياله على اأر�سها..

وعندها التقطت عيناه ذلك الم�سهد..

المتجر..  ُمختبًئا خلف حائط مدخل  ينحني  الذى  المريب  ال�سخ�س  ذاك 
ظل كذلك للحظة قبل اأن يخرج من مكانه وُيكمل طريقه، وا�سًعا يديه في 
جيبه، متجًها اإلى اآخر ال�سارع.. تعالت خفقات قلبه، وتدفق االأدرينالين اإلى 
عروقه، وهو ينظر اإلى ال�سخ�س المريب، وعقله تلقائًيا يربط الم�سهد بما 

كان ي�ساهده على التلفاز منذ لحظات..

المواطنين  ولكن  يعرف،  ال  باالغتيال؟  عالقة  له  يكون  اأن  حًقا  يمكن  هل 
قرب  يتبعه عن  اأن  قرر  االأحذية..  متاجر  مداخل  في  يختبئون  ال  ال�سرفاء 
اأن يالحظ، حتى  اأن ي�سعر؛ ليرى ما الذى �سيفعله.. ظل يتبعه بدون  بدون 
التقطت عيناه م�سهًدا اآخر.. ذلك الطابور الواقف على �سباك بيع التذاكر 
ين�سل بين جموع  ثم  الُمريب ينظر حوله  ال�سخ�س  تك�سا�س.. ذاك  لم�سرح 

النا�س في رفق، ليعبر باب الم�سرح ُمت�سلاًل دون اأن يدفع ثمن التذكرة..

جرى “جوني” اإلى موظف التذاكر..

- �سيدي.. هناك �سخ�ٌس ما ت�سلل للداخل بدون اأن يبتاع تذكرة.. 

- ماذا؟! 

نطق بها موظف التذاكر وهو ينه�س من على مقعده، لينظر اإلى داخل رواق 
مدخل الم�سرح، ثم هم بالخروج ليرى ذلك ال�سخ�س..

م�سلًحا..  اأو  خطيًرا  كان  وربما  ُمريًبا،  يبدو  �سكله  له،  تخرج  ال  ال..  ال   -

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


39

فلنطلب ال�سرطة.. 

نظر له موظف التذاكر متردًدا لحظة، ثم التقط �سماعة الهاتف..

يطلب رقم ق�سم ال�سرطة.. لم يكن رقم الطوارئ 911 معروًفا وقتها، قبل 
اأن يدخل للخدمة عام 1968..

م�ساعدتك؟” يمكنني  كيف  داال�س،  �سرطه  “ق�سم 

داخل  اإل��ى  ت�سلل  ال�سكل  مريب  �سخ�ٌس  هناك  ح��ااًل..  نجدة  اإل��ى  اأحتاج   -
الم�سرح، واأعتقد اأنه قد يكون ُم�سلًحا.. 

ينظر “جوني” اإلى داخل الم�سرح..

ماذا؟”  “م�سرح 

ال يرى �سيًئا..

- م�سرح تك�سا�س.. 

ال بد اأنه يختبئ..

وال  مكانك  انتظر  �سيدي،  يا  حااًل  اإليك  الطريق  في  ال�سرطة  من  “قوة 
تتحرك، ريثما اأحّول المكالمة اإلى الق�سم ال�سحيح..”

و�سع موظف ال�سباك ال�سماعة وهو ينظر بدوره اإلى داخل الم�سرح..

- ال تفكر حتى في الدخول.. ال�سرطة في الطريق.. 

قالها له “جوني” في توتر، فنظر له الموظف وقال: 
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- كيف راأيته؟ 

- قد كان يختبئ في مدخل متجري قبل اأن يخرج ويتجه اإلى هنا.. 

- وما الذى جعلك تتبعه؟ 

- ال اأعرف.. 

نظرا لبع�سهما في توتر، قبل اأن يقطع اأفكارهما �سوت اأحد النا�س..

- هيه.. نحن واقفون منذ فترة يا �ساح.. نريد الدخول.. ِلَم ال توؤدي عملك؟ 

- �سيدى.. انتظر لحظة من ف�سلك.. 

بعيد” من  ال�سرطة  �سيارات  �سرينة  اأ�سوات  “تتعالى 

- اأنتظر ماذا بال�سبط؟ 

الم�سرح،  اأم��ام  تتوقف  التي  ال�سرطة  �سيارات  يتابع  وهو  الموظف  يرد  لم 
ويخرج منها �سابطا �سرطة يتجهان اإلى الواقفين..

- من الذى اأجرى االت�سال بالنجدة؟ 

رد الموظف: 

- اأنا.. 

- ما الموقف بال�سبط؟ 

- �سخ�ٌس مريٌب ت�سلل اإلى داخل الم�سرح متخطًيا الطابور.. 

واأ�سار بيده نحو “جوني”..
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- وقبلها كان مختبًئا في مدخل متجره.. واأعتقد اأنه قد يكون م�سلًحا.. 

من  م�سد�سه  ا�ستل  ثم  لحظة،  اإليهما  ماكدونالد”  ن.  “م.  ال�سرطي  نظر 
حزامه، واأ�سار لرفيقه باإ�سبعاه ال�سبابة والو�سطى نحو عينيه، ثم اإلى مدخل 

الم�سرح..

- انتظروا هنا.. 

يتجه اإلى المدخل..

تتزايد” ي�سير  قلبه  ودقات  “ماكدونالد” يتعالى  ال�سرطي  اأنفا�س  “�سوت 
لرفيقه ثم يرفع �سالحه لي�سوبه اإلى الداخل، وي�ستل بيده االأخرى الك�ساف 

من حزامه..  يدير الك�ساف داخل الم�سرح.. 

ال يرى �سيًئا..

يتقدم اإلى الداخل اأكثر، ي�سير اإلى رفيقه محّذًرا..

متوتًرا” يرتجف  االآخر  “ال�سرطي 

ي�سمع حركة ب�سيطة على يمينه..

يلتفت في �سرعة ليراه..

ذلك ال�سخ�س المريب واقٌف وتمتد يده ناحية جيبه..

- تجمْد.. ارفْع يديك اإلى االأعلى.. 

ي�سوب له الم�سد�س، ولكن ال يبدو على ذلك ال�سخ�س اأنه ُيبالى.. وما زالت 
يده تمتد ناحية جيبه..
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 تلتقط م�سد�ًسا..

- ارفع يديك اإلى االأعلى.. 

يبداأ في اإخراج الم�سد�س من جيبه.. 

االآخر” ال�سرطي  “ي�سرخ 

الجو” لتفعم  االأدرينالين  رائحة  “تت�ساعد 

يقفز عليه ال�سرطي “ماكدونالد” موجًها له اللكمات.. 

يقاوم ال�سخ�س المريب، يحاول اأن ي�سوب م�سد�سه..

يثّبته “ماكدونالد” على االأر�س..

ال�سرطي االآخر ي�سرخ م�سوًبا م�سد�سه اإلى ال�سخ�س المريب: 

- ارِم ال�سالح.. ارِم ال�سالح.. 

مازال يقاوم..

ي�سرب ال�سرطي “ماكدونالد” يده باالأر�س اأربع مرات متعاقبة حتى اأفلت 
الم�سد�س..

يكيل له اللكمات.. 

بوم.. واحدة..

مازال يقاوم..
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بوم.. لكمة اأخرى..

يطبق هو بيده حول عنق ال�سرطي “ماكدونالد”..

بوم.. لكمة ثالثة..

يركل ال�سرطي االآخر الم�سد�س الملقى على االأر�س بعيًدا، ثم يم�سك يدي 
ذلك ال�سخ�س المريب ويقيده تماًما..

وجهه،  على  ج�سده  يقلب  ثم  رابعة  “ماكدونالد” لكمة  ال�سرطي  له  يوجه 
وي�سع االأغالل في مع�سمه..

في  �سدك  �سُي�ستخدم  تقوله  �سيء  اأي  ال�سمت..  التزام  في  الحق  لك   -
المحكمة.. 

* * *
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نوفمبر..  22

PM  2:30

مقر شرطه “داالس”..
تكساس..

تقترب بب�سرك من ذاك الم�سهد الذي تراه في غرفه اال�ستجوابات بمقر 
ال�سرطة..

�سرطة  �سابط  اأحدهما  بع�سهما..  مواجهة  في  يجل�سان  ال�سخ�سان  هذان 
ذاك  هو  واالآخ��ر  اإبطه،  تحت  كبيًرا  م�سد�ًسا  ويعلق  مدنية  مالب�س  يرتدي 
التفا�سيل..  لت�ستوعب  قلياًل  الم�سهد  في  عيناك  تدور  المريب..  ال�سخ�س 
العرق على وجه ذلك ال�سخ�س المريب.. نظرات ذلك ال�سابط.. نظرات 
على  االأغ��الل  داخل  الع�سبية  يديه  حركات  المرتبكة..  المريب  ال�سخ�س 
علبة  اأخ��رج  ثم  للحظة،  ال�سابط  له  نظر  بينهما..  تف�سل  التي  المائدة 
�سجائره، والتقط منها واحدة وهو ينظر اإليه.. يبتلع ذلك ال�سخ�س لعابه..

ال�سجائر” قداحة  اإ�سعال  “ت�سيك” “�سوت 

ُي�سعل ال�سابط ال�سيجارة وينفخ دخانها في وجه المتهم..

القتل  جرائم  ق�سم  من  “فريتز”  الكابتن  اأن��ا  اأوزوالد”..  هارفي  “لي   -
وال�سرقة.. 
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ينفخ دخان ال�سجائر من جديد في وجهه..

وباغتيال  واجبه،  تاأدية  تيبيت” اأثناء  د.  “ج.  ال�سابط  بقتل  ُمتهٌم  اأنت   -
الرئي�س االأمريكي “جون فيتزجيرالد كينيدي”.. ما اأقوالك؟ 

ينفخ دخان ال�سجائر من جديد..

العرق على وجه ال�سخ�س الُمريب الذى عرفنا اأن ا�سمه “لي اأوزوالد”..

- ال اأعرف اأي �سيء عن هذا، وال اأعرف عن ماذا تتحدث.. 

نظر له الكابتن “فريتز” وهو ينفث دخان ال�سجائر.. كان الكابتن “فريتز” 
ال�سيا�سية  ومواقفه  “كينيدي”،  الرئي�س  و�سالبة  بقوة  المعجبين  اأ�سد  من 
في  الفا�سل  الخنازير  خليج  احتالل  عن  طبًعا  النظر  بغ�س  الم�سالمة، 
“كوبا”.. كان ي�سعر اأن يًدا خفية هي من دفعت بهذا، الأنه كان ٌمخالًفا لما 
بعينيه وقوفه في �سف  “كينيدي”.. فقد كان يرى  �سيا�سة  يعتاده من  كان 
“فيدل كا�سترو” اأثناء الثورة الكوبية، برغم العالقة المتفجرة بين الحكومة 
التدخل  الإنهاء  ال�سرية   - “كينيدى”   - ومحاوالته  والكوبية،  االأمريكية 

االأمريكي في “فييتنام”..

واالآن هو جثة..  وقاتله يجل�س االآن اأمامه ويقول له بكل وقاحة اأنه ال يعرف 
في  ال�سجائر  دخان  ينفث  وهو  عجيبة  نظرة  له  ينظر  يتحدث..  ماذا  عن 

وجهه، فيبتلع “اأوزوالد” ريقه في ع�سبية..

- اأعتقد اأنني اأريد توكيل محاٍم خا�س لي.. اأنتم ت�سطهدونني الأنني �سافرت 
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اأمريكي  لمواطن  وا�سٌح  ا�سطهاٌد  فترة.. هذا  منذ  ال�سوفييتي  االتحاد  اإلى 
يمتلك حقوقه القانونية، واأكرر اأنني ال اأعرف عن ماذا تتحدث.. 

ما زال ينظر له نف�س النظرة العجيبة.. وينفث دخان ال�سجائر.. ثم يُمد يده 
اإلى تحت اإبطه.. ي�ستل م�سد�سه..

توتر.. في  له  وينظر  ريقه  “اأوزوالد” يبتلع 

ينه�س الكابتن “فريتز” من مقعده وم�سد�سه في يده..

يقترب منه.. ي�ستدير خلف المائدة، يقف خلف “اأوزوالد” تماًما..

ينحني على اأذنه..

- ا�سمعني جيًدا يا قطعة الروث.. اأنا واأنت نعرف اأنك من اأطلق عليه النار.. 
كي�س  في  اأو  تف�سيلي  باعتراف  اإال  هنا  تخرج من  اأدع��ك  لن  اأنني  واأع��دك 

بال�ستيكي اأ�سود.. 

ي�ستدير حول المائدة.. يعود لمقعده بهدوء..

ي�سع م�سد�سه بعنف على المائدة اأمام “اأوزوالد” م�سوًبا فوهته اإليه..

ي�سعل �سيجارة اأخرى.. ينفث دخانها..

- واالآن.. لنتحدث كالرجال.. 

يميل نحوه على المائدة..

- ما اأقوالك؟ 
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هوؤالء  يقف  العاك�سة،  المراآة  وخلف  اال�ستجوابات  غرفه  خ��ارج  وهناك، 
ال�سباط يتابعون اال�ستجواب..

اأحدهما يقول لالآخر:

- اإنه مرعب.. ال اأتمنى اأن اأكون مكان ذلك الوغد.. 

االآخر يتابع اال�ستجواب في اهتمام، ويغمغم: 

- وال اأنا.. 

يقول  وهو  المن�سدة  على  “فريتز” بقب�سته  الكابتن  ي�سرب  الداخل،  وفي 
�سيًئا ما ل� “اأوزوالد”..

نقترب  ما..  عبارًة  ُمرددة  �سفتاه  وتتحرك  توتر،  في  له  “اأوزوالد” ينظر 
نحن حتى ن�سمعه بو�سوح..

- اأريد اأن اأتحدث اإلى م�سئول من ال� “اإف بي اأي” وال� “�سي اآي اإيه”.. 

نظر له الكابتن “فريتز” في ده�سة وهو يكرر: 

- “�سي اأي اإيه”؟ وما عالقتهم بالمو�سوع؟ 

- لن اأتكلم اإال في وجود ال� “�سي اآي اإيه” وال� “اإف بي اأي”.. 

مازال الكابتن “فريتز” يرمقه في ده�سة ويقول �سيًئا ما..

وهناك، خارج الحجرة حيث يتابع هوؤالء ال�سباط الم�سهد، يقول اأحدهما 
لالآخر:

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9
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االآخر يقول: 

- اأعتقد ذلك.. 

يدوى �سوت ذلك ال�سفير الكهربي من خارج الحجرة، وينفتح قفل الباب 
ليدخل منه هذان ال�سخ�سان..

ينظر لهما ال�سباط في حيرة وعدم فهم..

- من اأنتما؟ 

يخرج كل واحد منهما �سارته ليريها لل�سباط..

- “وارين دى برويز”.. “اإف بي اأي”.. 

- “جون كويجلى”.. “اإف بي اأي”.. 

ينظر لهما ال�سباط غير فاهمين..

- هذا اال�ستجواب �سُيعقد بوجود ال� “اإف بي اأي”، و�سباط ال� “�سي اأي اأيه” 
والخدمة ال�سرية في طريقهم.. 

- ولماذا كل هذا؟.. 

قالها اأحد ال�سباط في حيرة، فنظر له “وارين” نظرة غريبة وهو يقول:

اأن  يمكن  االأمريكي  الرئي�س  بقتل  ُمتهًما  تحوى  اأن ق�سية  تعتقد حًقا  - هل 
ُيترك اال�ستجواب فيها لل�سرطة المحلية؟ 
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نظر له ال�سابط ولم يرد، فاأكمل “وارين”:

ا..  - لم اأعتقد هذا اأي�سً

وفتح الباب، الذى يف�سله عن حجرة اال�ستجوابات ليدخل اإلى الحجرة..

- “وارين دي برويز”.. “اإف بي اأي”.. 

نظر له الكابتن “فريتز” في ده�سة قائاًل:

- ماذا تفعلون هنا؟ 

رد عليه “جون”:

اإيه”  اآي  “�سي  اأي” وال���  بي  “اإف  ال�  بوا�سطة  �سُيعقد  اال�ستجواب  هذا   -
والخدمة ال�سرية.. 

- ولماذا؟ 

اأ�سعل “وارين” �سيجارة وهو يجذب مقعًدا ليجل�س، ثم قال: 

- ل�سمان جودة التحقيقات لي�س اأكثر.. 

نظر له “فريتز” ثم نظر اإلى “جون” ليرى ابت�سامته ال�سفراء، فاأدار وجهه 
اإلى “اأوزوالد”..

ولم تُفْته مالحظة تلك النظرة التي يوجهها اإلى “وارين دي برويز”..

هذان الرجالن يعرفان بع�سهما.. حتًما..

* * *
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نوفمبر   22 اأوزوالد” م�ساء  هارفي  “لي  للمتهم  البرافين  تحليل  “نتيجة 
”1963

كان  اإذا  ما  معرفة  اإلى  كيميائية  و�سائل  خالل  من  يهدف  التحليل  “هذا 
المتهم قد اأطلق الر�سا�س من �سالح ناري قريًبا اأم ال”

النتيجة:

اليدان: اإيجابي

الخد االأيمن: �سلبي

“بناًء على تلك النتائج، ال ت�ستطيع لجنة “وارين” اعتماد نتيجة التحليل؛ 
لعدم كفاية دقتها، ويجب ا�ستكمال التحقيقات بطرق اأخرى”

* * *
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نوفمبر..  23

داالس.. تكساس..
سجن المدينة..

PM  7:28

األِق معي نظرة بداخل زنزانة “اأوزوالد”، ولنرقب مًعا ما يدور بالداخل..

ال �سيء في الواقع.. يرقد “اأوزوالد” على ال�سرير وا�سًعا �ساعده على عينيه، 
يهز قدمه في ع�سبية كاأنه ينتظر �سيًئا.. ظل الحال على ماهو عليه قرابه 

الع�سر دقائق، حتى �سمع �سوت تلك الخطوات التي تقترب من الزنزانة..

نه�س من مكانه في ع�سبية ليجل�س على طرف ال�سرير المت�سخ وهو ينظر 
اإلى نافذة باب الزنزانة منتظًرا..

كالنج” “كليك 

ينفتح” الزنزانة  باب  قفل  “�سوت 

- ا�ستيقظ وا�سرق يا بن العاهرة، لديك زائر.. 

مميز” ب�سرير  الباب  “ينفتح 

يدلف ذلك ال�سخ�س اإلى داخل الزنزانة.. العميل “جون كويجلي” من ال 
اأي”.. بي  “اإف 
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بقوة” الزنزانة  باب  “ينغلق 

نظر اإليه “اأوزوالد” للحظة ثم قال:

- ما الذى اأخّرك هكذا؟ 

- اأُنظُف قذارتك اأيها االأحمق.. ال تتكلم.. 

جيبه  “جون” من  اأخرج  بينما  مت�سائاًل،  له  ينظر  “اأوزوالد” وهو  �سمت 
ذلك الجهاز ال�سغير.. �سغط جزًءا فيه واأخذ يديره حوله، حتى دوى �سوت 
�سفير خافت متقطع.. ابت�سم وهو ينحني خلف مرحا�س الزنزانة، ويمد يده 

باحًثا عن �سيء ما..

- ماذا تفعل؟ 

يفعله  فيما  ا�ستغرق  ي��رد..   “جون” لم  ولكن  “اأوزوالد” مت�سائاًل،  قالها 
في  ال�سغر  �سديد  االأ�سود  الجهاز  ذلك  تحمل  ويده  ينه�س  اأن  قبل  لثواٍن، 

ظفر..

- ما هذا؟ 

 ”Bug“ هذه بقه -

ا ثم �سحقه بحذائه بقوة.. األقى الجهاز اأر�سً

- جهاز ت�سنت؟ 

- نعم.. 
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- ومن و�سعه؟ 

نظر له “جون” وهو يجل�س على طرف ال�سرير جواره ..

- ال اأدرى.. ال يمكنك اأن تكون �سديد الحذر هذه االأيام.. 

ناول  ثم  �سيجارة،  لي�سعل  معطفه  جيب  من  �سجائره  “جون” علبة  اأخ��رج 
اأخرى ل� “اأوزوالد”..

“ت�سيك”

ال�سجائر” قداحة  ا�ستعال  “�سوت 

نفث “جون” الدخان في رفق ثم قال:

- ماذا قلَت قبل اأن ناأتي اأنا و”دي برويز”؟ 

نظر له “اأوزوالد” �سذًرا ثم قال في ع�سبية: 

- لم اأقْل �سيًئا بالطبع.. من تظنني؟ 

رمقه “جون” بنظرة طويلة ولم يتكلم، فاأردف “اأوزوالد”:

هذا  ك��ان  ال�سجن،  في  وقًتا  اأق�سي  لن  باأنني  وعدتموني  اأنتم  ا�سمْع..   -
اتفاقنا.. فما الذي حدث لذاك؟ 

نه�س “جون” من على ال�سرير قائاًل:

- نعم.. ولكن ذلك كان في حالة ما لو تم القب�س عليك بجريمة عادية.. 
لقد تم القب�س عليك بتهمة قتل “كينيدي” نف�سه.. من الم�ستحيل اأن تبتعد 
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عنك االأنظار االآن.. 

- والعمل؟ 

نفث “جون” دخان ال�سيجارة: 

- يجب اأن يتم تدبير مقتلك.. 

نظر له “اأوزوالد” لحظة، ثم قال ب�سوت خانته نبراته؛ فبدا مرتجًفا: 

- ماذا؟ 

- ُكف عن االرتعاد هكذا، لو اأردنا قتلك، لكنَت ميًتا منذ تم القب�س عليك.. 
اأنا اأتحدث عن تزييف م�سرعك اأمام الكاميرات واالإعالم الإبعادك تماًما 

عن ال�سورة؛ حتى يتم ت�سهيل نقلك.. 

- كيف؟ 

األقى ال�سيجارة على االأر�س و�سحقها بحذائه،  “جون” لحظة، ثم  نظر له 
وزفر زفرة ق�سيرة قائاًل:

- ا�سمع.. ال توجد طريقة �سهلة لقول هذا، لذلك �ساأقوله وح�سب.. 

و�سمت لحظة تعلقت اأنظار “اأوزوالد” فيها بوجهه..

- يجب اأن نطلق عليك النار.. 

�ساد ال�سمت بعدها لوهلة..

- اأنت تمزح.. اأعنى اأن هذه بالتاأكيد مزحة.. اأنت تعبث معي، األي�س كذلك؟ 
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ظل “جون” ينظر اإليه ولم يرد..

- يا اإلهي.. 

- ماذا قلت؟ 

تدارك “اأوزوالد” نف�سه ب�سرعة..

- اأق�سد بحق ملك النور والظالم.. ما الذى تفكر فيه؟ 

نظر له “جون” نظرة جمدت الدم في عروقه، ثم انحنى نحوه ليهم�س في 
اأذنه:

- غلطة اأخرى مثل هذه و�ستعرف اأن هناك اأ�سياء اأ�سواأ من ُمجرد ر�سا�سة 
في ال�سدر.. 

- لم اأق�سد هذا، اإنه مجرد تعبير.. 

نظر له “جون” في �سخرية.. 

- تعبير؟!.. يبدو على كالمك اأنك لم تتعلم �سيًئا من قبل.. وُتريد اأن تكون 
من فر�سان “التنظيم”.. األي�س هذا م�سحًكا.. 

- دعنا من هذا واأخبرني ما �سنيعنا.. 

- عندما يتم نقلك من هنا اإلى �سجن المقاطعة، واحد من رجالنا المتخفيين 
�سيطلق عليك النار فجاأة اأمام الكاميرات والم�سورين وال�سحفيين.. بعدها 
والموت،  الحياة  بين  الم�ست�سفى  اإلى  نقلك  ويتم  �سدمة  حاله  في  �ستدخل 
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وعندها �سنت�سلم نحن االأمور.. 

- وماذا لو مّت؟ 

نظر له “جون” لحظة ثم مد يده في جيبه ليخرج قنينة �سغيرة كري�ستالية 
مزخرفة، تحوى �سائاًل اأ�سود غريب ال�سكل..

- المياه ال�سوداء؟.. ولكن هذا يعنى.. 

قاطعه “جون”..

- بال�سبط.. 

“اأوزوالد” ليتجرع منها  �سفتي  اأدناها من  ثم  وفتحها،  القنينة  نزع غطاء 
ر�سفة، مردًدا:

- اأهاًل بك واحًدا مّنا، ومرحًبا بك بيننا.. تتغنى باأفكارنا وتتحدث بل�ساننا.. 
اأنت لنا، ونحن لك..

و�سمت لحظة، ثم اأردف:

- مرحًبا بك في “التنظيم”.. 

* * *
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نوفمبر..  24

أمام مقر شرطة داالس..
تكساس..

AM  11:21

يخطف ذاك الح�سُد الواقف من رجال ال�سرطة والمحققين، الذين يرتدون 
يغطون  لكنهم  اأكثر،  التركيز  وتحاول  ب�سَرك،  والقبعات  ال�سوداء  البذالت 

على الم�سهد؛ فال ترى جيًدا، كاأنهم يتحدثون اإلى �سخ�سٍ ما.. 

ت�سطع عد�سات الت�سوير في كل ثانية..

اأ�سوات ال�سحفيين واآالت الت�سوير تغطي على كل االأ�سوات..

اإلى الخلف ليفتحوا  رجال ال�سرطة يف�سحون الطريق ويدفعون ال�سحفيين 
ممًرا..

ومن و�سط كل هوؤالء يعبر هوؤالء الثالثة..

�سابطان يم�سكان متهًما من ذراعيه ويقتادونه نحو �سيارة ال�سرطة..

طبعا هذان ال�سابطان اللذان يرتديان مالب�س مدنية هم المحققان “جيم 
ليفيل” و”ل. �س. جريفز”.. 

تقترب اأكثر لترى المتهم بو�سوح.. “لي هارفي اأوزوالد”.. 
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تلحظ نظرة الترقب على عينيه، ممتزجة بالخوف.. 

اأم هو االإ�ست�سالم؟

ال تدرى.. كل ما تعرفه هو اأنها نظرة فاأر واقع في م�سيدة، ويعرف اأن موته 
م�ساألة وقت ال اأكثر..

وفجاأة، و�سط كل هذا الح�سد، تتباطاأ �سرعة ا�ستيعابك لما يحدث اأمامك 
بذلة  يرتدي  ال��ذى  قلياًل  الممتلئ  الرجل  ذلك  م�سهد  بو�سوح  لك  لينتقل 

�سوداء وقبعة فاتحة اللون..

ترقبه يتقدم ب�سرعة نحو المحققين والمتهم..

يقترب.. يدخل اإلى مجال اإب�سارهم..

اأعينهم تتجه اإليه في ت�ساوؤل.. اأحد ال�سباط الواقفين يلتفت اإليه، ولكنه ال 
يتوقف..

يقترب اأكثر.. يقترب من “اأوزوالد”..

ثم ينفجر الجحيم في المكان مع دوي �سوت الر�سا�سة..

ر�سا�سة واحدة، موجهة نحو �سدر “اأوزوالد” بال�سبط.. 

والمحققين  ال�سرطة  اأذرع رجال  بين  المثقوب  “اأوزوالد” كالبالون  تهاوى 
بينما انق�س حوالي خم�سة على ذاك الرجل الممتلئ ليقيدوه..

اأ�سوات �سرخات..
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اأنا�س تجرى..

عد�سات الت�سوير ت�سطع على الم�سهد..

اأ�سوات المحررون والمذيعون تتكلم في الخلفية..

رجال ال�سرطة يقيدون ذلك الممتلئ الذى ال يبدي اأثار مقاومة.. ينتزعون 
ا.. منه ال�سالح.. يثبتونه اأر�سً

اأ�سوات �سرينة �سيارة االإ�سعاف..

هرج ومرج..

وو�سط كل هذا، تبتعد اأنت بمنظورك اإلى الخلف تدريجًيا..

الم�سهد عبر �سا�سة  الواقع كنت ترقب كل ذاك  اأنك في  تبتعد حتى تدرك 
جهاز تليفزيون قديم، يقف اأمامه �سخ�س ما..

ال ترى منه اإال ظهره غير وا�سح المعالم، ولكن ما تراه ال يبعث على االرتياح..

يمد ذلك ال�سخ�س يده..

يطفئ التلفاز..

ي�ستدير ليخرج من كادر اأنظارك..

ثم ي�سود الم�سهد اأمامك لي�سود الظالم..

* * *
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االأمريكي” والتليفزيون  االإذاعة  “بث 

كيري” يتكلم” “جي�سي  ال�سرطة  رئي�س  “�سوت 

هارفي  “لي  وفاة  عن  ر�سمًيا  ال�سرعي  الطب  وم�سلحة  ال�سرطة  “ُتعلن 
“جاك  المتهم  قبل  م��ن  عليه  اأُط��ل��َق��ت  ال�سدر  ف��ي  بر�سا�سة  اأوزوالد” 

روبي” اأدت اإلى وفاته..”

* * *

“لي  جثة  ت�سريح  داال�س عن  لمقاطعه  ال�سرعي  الطبيب  تقرير  من  “جزء 
�سباح  الظهر  بعد  الربع  اإال  الثالثة  ال�ساعة  اأُج��ِري  الذى  اأوزوالد”،  هارفي 

االأحد 24 نوفمبر”

“حدثت الوفاه في تمام ال�ساعة الواحدة و�سبع دقائق نتيجة لنزيف ثانوي 
ناتج عن جرح طلقة ر�سا�س في ال�سدر..”

* * *

على  النار  اإطالقه  عن  االأمريكية  روبي” لل�سحافة  “جاك  المتهم  “كالم 
الرئي�س”. قتل  في  الرئي�سي  “اأوزوالد” المتهم 

الرئي�س  بحياة  اأودت  التي  الحقيرة  االغتيال  عملية  بعد  مذهواًل  كنُت  “قد 
“كينيدي”، وكنت اأعتقد اأن قتل “اأوزوالد” �سيوفر على ال�سيدة “كينيدي” 

م�سقة وعذاب الذهاب اإلى المحاكمة..”

* * *
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“كينيدي”  الرئي�س  اغتيال  “وارين” الر�سمي عن  تقرير لجنه  “جزء من 
 24 يوم  مرة  اأول  للعامة  ُن�ِسر  اأوزوالد” الذى  هارفي  “لي  االأول  والمتهم 

�سبتمبر 1964”

ب.  “ليندون.  االأمريكي  الرئي�س  اأن�ساأها  لجنة  هي  “وارين”  “لجنة 
جون�سون” يوم 29 نوفمبر �سنة 1963، للتحقيق في ق�سية االغتيال”

الغتيال  ال�سخ�سية  بدوافعه  وحده  اأوزوالد” تحرك  هارفي  “لي  “المتهم 
روبي”  “جاك  والمتهم  “كونيللي”،  الحاكم  وج��رح  “كينيدي”  الرئي�س 
ا تحرك بدوافع �سخ�سية لقتل “اأوزوالد”، ولم يُكن هناك اأي توا�سل  اأي�سً

بين االإثنين، وال توجد عالقة بين الحدثين..”

* * *
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- 2 -
الثالثاء 25 يناير

2011

التحرير - القاهرة
PM  3:07

ال  اإليك..  يحدق  ظالٌم  قلياًل..   ال�سقف  ترقب  عينيك..   تفتح  ت�ستيقظ.. 
�سيء.. وظالم ال يبدده اإال خ�سيالت ال�سوء الخافت القادمة من بين فرجات 
النافذة.. تنظر اإلى ال�ساعة الم�سيئة بجوار فرا�سك.. الثالثة ع�سًرا.. لديك 
عمٌل فاتك ميعاده منذ زمٍن، واأنت م�ستغرٌق في النوم ك�سخرة.. غ�سب.. 

غ�سب عارم ي�ستولي عليك..

لماذا لم توقظني.. تلك الحقيرة..

الغرفة..  باب  تفتح  النور..  ت�سّغل  االأغطية..  ُتزيح  فرا�سك..  من  تنه�س 
تخرج اإلى ال�سالة.. اأين هي؟.. اأين هي؟..

تنظر حولك.. في كل مكان.. ال�سرفة.. اإنها واقفة هنالك.. بالداخل..

- األم اأطلب منك اأن توقظيني؟ 

ال تلتفت اإليك.. ال يبدو عليها حتى اأنها ت�سمعك.. منهمكة تماًما في النظر 
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عبر ال�سور اإلى ما يدور في ال�سارع.. 

بالكالم عندما  ال�سرفة.. �سيٌء ما غير طبيعي.. تهم  اإليها.. تدخل  تتقدم 
ال��ذى  م��ا  ت��م��اًم��ا..  فت�سمت  باالأ�سفل،  التحرير  م��ي��دان  اإل��ى  ف��ج��اأة  تنظر 
بمظاهرة  اأ�سبه  منظرهم  ويبدو  �سيق  تجمع  في  واقفون  اأنا�ٌس  يحدث؟.. 
�سغيرة.. لي�سوا كثيرين ولي�سوا اأقالء، ولكن الم�سهد ال يبعث على الراحة.. 

�سيٌء ما جلل ينتظر اأن يحدث..

- ما هذا؟ 

تنظر اإليك.. تتطلع قلقة، ولكنك ال تبالى..

- لم اأوقظك ب�سبب ما تراه اأمامك.. ال اأعرف ماذا يحدث.. التليفزيون ال 
ينقل اأي اأخبار عن هذا.. 

عن  كففت  تهتم..  ال  االأ�سفل..  اإلى  عينيك  ُتدير  ثم  �سمت،  في  لها  تنظر 
االهتمام منذ زمن بعيد..

- ال يهم.. �ساأذهب اإلى العمل.. 

تمد يدها لتم�سكك من مالب�سك في قوة..

- ال يا ولدى.. اأرجوك.. ال يبدو الو�سع ُمطمئًنا.. 

تزيح يدها في عنف..

- وما �ساأنِك اأنِت؟.. طلبت منِك اأن توقظيني.. قلُت لك �سيًئا واحًدا لتفعليه 
و.. 
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تقطع كالمك من منت�سفه.. وما الفائدة؟.. ال تبالي.. ال تهتم..

كففت عن االهتمام منذ زمن بعيد..

ُتثنيك  اأن  ال�سرفة.. تخرج خلفك.. تحاول  واأنت تخرج من  تنهمر دموعها 
عن الخروج..

- “عمر”.. “عمر”.. اأرجوك يا بني، ا�سمعني.. نحن ال ندري ما �سيحدث.. 
لو نزلت اإلى ال�سارع االآن، �ساأموت قلًقا عليك.. 

تبت�سم في �سخرية.. ولَم ال تموتين اإذا؟.. �سيريحني هذا بالتاأكيد..

ال ترد، وتبداأ في تغيير مالب�سك، بينما تنظر هي اإليك باكية.. تعرف اأنها لن 
ت�ستطيع اإثناءك عن قرارك.. ال تدرى لماذا تكرهها.. وكاأنك تعاقبها على 

�سيء ما.. �سيء ال تدري ما هو، وال تدري متى فعلته ولماذا..

ربما اأنت تكرهها الأنها جاءت بك للحياة وح�سب.. تكرهها؛ الأنها ظنت اأنه 
من حقها اأن تحظى بطفل تعلم جيًدا اأنها لن ت�ستطيع رعايته.. 

ووالدك؟.. اأين والدك؟..

ال تدري.. ولماذا تهتم؟.. األم يتركك اأنت وهي ككلبين لقيطين ويذهب بال 
تف�سير؟.. لماذا قرر اأن يحظى بطفل اإًذا؟.. هل كان يظن اأنك لعبة؟.. هدية 
اأقرب  من ذلك الرب الذين يتحدثون عنه يت�سلى بها قلياًل، ثم يلقيها في 
�سلة قمامة بعد اأن يفرغ منها؟.. ربما هو في حفرٍة ما اأو قبٍر نتن.. لماذا 

تبالي؟..  قد كففت عن االهتمام منذ زمن بعيد...
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تلك الالمباالة هي و�سيلتك الدفاعية.. لو كنت تهتم لُجِننَت منذ فترة.. اأنت 
مجنون حًقا، لو ظننت اأنه باإمكانك الحياة حًرا عزيًزا وذا كرامة في ذلك 

الوطن ومع ذاك ال�سعب.. اإًذا فلماذا تهتم؟..

ترتدي مالب�سك في �سمت، وهي تراقبك والدموع تنهمر من عينيها لوعًة 
وُطِردت  للعمل،  اأنت  تذهب  لم  لو  �ستطعمك  ماذا  الحمقاء..  تلك  وقهًرا.. 
وفقدت م�سدر الدخل الوحيد الذى تعي�س اأنت وهي منه؟.. حبها وحنانها؟.. 

ربما دموعها، فاالأمهات �سديدات البراعة في هذه االأ�سياء.. 

ما  وكل  �سيء،  كل  برغم  برفق..  طريقك  عن  ُتزيحها  الغرفة،  من  تخرج 
باالبن  جاءت  هي  فقط  فعاًل..  تكرهها  ال  اأنت  به،  نف�سك  تقنع  اأن  تحاول 
الخطاأ في الظروف الخطاأ والزمن الخطاأ.. واالآن واجٌب على ذاك االبن اأن 

غر..  يتحملها ويتحمل م�سئولية نف�سه؛ الأن والده الوغد هجرهما منذ ال�سِ

ترتدي الحذاء.. لم تُكن دوما كذا، بل - �سدْق اأو ال ت�سدْق - كنت يوًما ما 
له.. حتى  با�ستمتاٍع ال حدود  ي�سعر  ُيجال�سك  وكان من  مبت�سًما،  متفائاًل.. 
تفتحت  ف�سيًئا..  �سيًئا  الحقيقة  على  عيناك  وتفتحت  الزمن..  بك  م�سى 
ال  ولماذا  العي�س..  ت�ساركه  الذي  وال�سعب  ت�سكنه  الذى  البلد  على  عيناك 

تهاجر؟.. الهجرة حل مقنع دوًما..

�سدقني.. ال�ساب الذى يعي�س في هذا البلد وير�سى: هو �ساٌب لم يجد فر�سة 
للهجرة، اأو وجدها وينتظر، اأو هو بب�ساطة اأحمق.. فاأيهم اأنت؟.. ال تدري.. 

ال تهتم.. فقد كففت عن االهتمام منذ زمن بعيد..
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تنه�س من مكانك، تنظر اإلى اأمك الباكية، للحظة يراودك �سعور بالحنان، 
كاأنك تريد اأن ت�سمها اإلى �سدرك.. ينمحي ال�سعور ب�سرعة.. ال تهتم.. 

- على االأقل ات�سْل بي، دعني اأطماأن عليك.. 

اإيجاًبا بال اكتراث، ثم تلتقط المفتاح  اإليك راجية، فتومئ براأ�سك  تقولها 
وتتجه اإلى الباب..

تفتحه.. تخرج.. تغلقه خلفك..

تهبط على الدرج.. اأربعة طوابق تف�سلك عن ال�سارع، تهبطهم واأنت ال تفكر 
في اأي �سيء..

�سواد.. �سواد عارم يحتل عقلك.. ال طموح.. ال هدف.. ال اأحد تريد م�ساركته 
اأحد يكترث.. ال  اأحد يهتم.. ال  اأحد يحبك.. ال  اأحد تحبه.. ال  الحياة.. ال 
اأحد يعباأ بك.. ال تذكر كم من الوقت م�سى عليك واأنت هكذا، فقد كففت 

عن التذكر.. الذكريات ال قيمة لها.. 

ع�سًرا  الثالثة  ال�ساعة  عملك؟..  اإلى  �ستذهب  كيف  ال�سارع..  اإلى  تخرج 
وال موا�سالت هنالك.. دعك من هوؤالء الحمقى الذين يفتر�سون االأر�سفة 

وي�سعون اأرجلهم في كل متر مربع من الميدان..

لماذا كل هذا؟.. ما الذى يفعلونه بال�سبط؟

تتجه اإلى اأحدهم.. ت�ساأله..

- ما الذى يحدث هنا بال�سبط؟ 
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ينظر لك كما لو اأنك ن�سيت ارتداء �سروالك.. ده�سة ال حدود لها، ثم يرد:

- هل كنت تعي�س تحت حجر؟.. نحن هنا من اأجل االعت�سام.. 

تبتلع االإهانة وت�ساأله:

- اأي اعت�سام؟ 

وحرية  عي�س  الحكومة..  وتغيير  الداخلية  وزير  بعزل  المطالبة  اعت�سام   -
وعدالة اجتماعية، ذاك هو ال�سعار.. األم ت�سمع عن “خالد �سعيد” وكني�سة 

القدي�سين؟ 

تنظر له في ده�سة.. ال تدرى عّما يتحدث بال�سبط.. ربما كنت تعي�س تحت 
حجر اأو في بالوعة فعاًل، لي�ست لديك اأية فكرة عّما يتكلم عنه.. كنَت تتابع 
باأي �سيء  ال�سيا�سة منذ فترة، ولكنك لم تعتد تهتم بها، كما لم تعد تهتم 
وطن..  لديك  يكون  اأن  اأواًل  يجب  بال�سيا�سة،  تهتم  اأن  يمكنك  حتى  اآخ��ر.. 
بلٌد يهتم بك ويقدرك، بلٌد يوفر لك اأب�سط حقوقك في الحياة كاأي بلٍد في 

العالم..

يلحظ هو الحيرة على وجهك، فيوا�سل الكالم هاتًفا، حتى يغطي �سوته على 
�سوت ال�سو�ساء والهتافات القادمة من كل مكان حوله:

- حتى لو كنَت ال تدرى عّما اأتحدث، ال اأعتقد اأنك واقٌع في حب النظام.. 
األي�س  االآن؟..  فيه  نحن  لما  اأو�سلونا  من  هم  هوؤالء  األي�س  كذلك؟..  األي�س 
هوؤالء هم من خطفوا، وعّذبوا، وفجروا، وكذبوا، و�سّللوا، و�سرقوا؟.. األي�س 
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هوؤالء هم �سبب دمار ذلك البلد الذى تعتقد اأنك تكرهه االآن وتكره �سعبه؟.. 

غريٌب هذا.. كاأنه ي�سف ما ت�سعر به بال�سبط..

- �سدقني.. اأنا اأفهم ما تح�س به.. كلنا كنا مثلك.. حتى بلغ االأمر منتهاه، 
ولم نعد ن�ستطع ال�سكوت.. بعد كل �سيء، ما الذى يمكن اأن يحدث اأ�سواأ مما 
يحدث االآن؟.. نحن ُن�سَرق، وُنعَذب، وُنخَطف، وُنخَدع منذ ثالثين عاًما، فما 

الذي تغير؟.. ربما نقدر في هذه المرة على اإحداث فارٍق ما.. 

يمد يده اإلى كتفك.. يربت عليه..

- ربما اأنت ت�ستطيع اإحداث فرق.. �سدقني.. لي�ست الم�سكلة في هذا البلد.. 
ما، حتى  بمن�سب  يحظوا  اأن  ما  الذين  هوؤالء  يحكمونه..  من  في  الم�سكلة 
ُي�سابوا ب�سعار الثروة وال�سلطة، ويظنون اأنهم في م�ساف االآلهة.. ال ُيمِكن 
ال�سادة..  الأنهم  فقط  ُيحا�َسبوا..  اأن  ُيمكن  فال  اأخطئوا،  ولو  يخِطئوا،  اأن 
واأر�سها،  ونيلها  ل�سم�سها  يكلمونك دائًما عن م�سر وحب م�سر، واالنتماء 
يظهر  وال  بال هوادة،  �سعبها  ويعذبون  ويرهبون  وينهبونها،  ي�سرقونها  وهم 
اإال �سخامة كرو�سهم التي تزداد يوًما بعد يوم.. من الطبيعي  عليهم �سيء 
جًدا اأن يتغنوا بحبها، ف�سم�سها في �سمارهم، ونيلها واأر�سها في مالمحهم، 
وكرو�سهم فعاًل، ول�ست اأنت ومن �سابهك، اإال بع�س الدجاج الذى يت�سارع 
على فتات القمح الُمَدَعم الذي يلقونه لك كل فترة.. لي�ست هذه حياة اآدمية، 

ولم تُكن كذلك منذ زمن.. 

كالمه يلم�س �سيًئا ما في داخلك.. يدغدغ في اأعماقك �سعوًرا ما، �سعوٌر ال 
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تقدر على و�سفه، ولكنك ت�سعر به الأول مرة.. ال.. لي�ست الرهبة، بل هو على 
النقي�س تماًما.. 

تفَتح فمك اأخيًرا.. تتكلم..

- وكيف نظمتم كل هذا؟.. ما الذى يجعلك تعتقد اأن اأحًدا �سياأتي؟.. 

تلك  عليها..  �سيء  كل  ب��داأ  �سديقي..  يا  االجتماعي  التوا�سل  مواقع   -
ال�سفحة، كلنا “خالد �سعيد”، وحركة 6 اإبريل، وكفاية، والجمعية الوطنية 

للتغيير.. الدعوة بداأت من هناك.. جميعهم قادمون.. ِثْق بي.. 

ت�سمت.. تدير ب�سرك في ال�سباب المتزايد المتوافد من كل مكان، ليمالأ 
الميدان وي�سع اأقدامه في كل ركن..

- كل �سيء �سيبداأ اليوم.. ولن يكون �سهاًل.. �سيموت الكثيرون، اأعرف هذا 
واأوقن منه.. ربما هو اأنا اأو اأنت لو قررت البقاء.. ال اأدرى قطًعا.. فقط لو 
اأطفالي واأب�سط حقوقهم في  اأطاِلب بُحريتي وحرية  واأنا  اأموت  اأن  ُكِتب لي 
الحياة، فذاك �سرف.. ولو �ساألتني، فهو اأكثر واقعية وتاأثيًرا من اأي �سيء في 

هذه الم�سرحية القذرة التي نعي�سها كل يوم.. 

يقولها وي�ستدير ذاهًبا اإلى ما كان يفعله.. واأنت تقف مكانك، تحركك اأمواج 
النا�س االآتين من كل �سوب.. ال تدري ماذا ت�سنع.. 

تفكر في كالمه.. هل هذا هو الحل فعاًل؟.. بع�س المظاهرات والطلبات؟.. 
�سيتنازل  الرئي�س  اأو  النظام  ذاك  اأو  الحكومة،  اأن هذه  يعتقدون  حًقا  وهل 
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وينفذ لهم ما يريدون؟.. البد اأنهم مخابيل.. لو اأنك ُكنَت رئي�ًسا، اأو وزيًرا، اأو 
حاكًما، اأو اأي �سخ�س لديه �سلطة، ونفوذ، ومال، وق�سور، وممتلكات تملََّكها 
وتذللك؛ حتى  نفاقك  بعرق  وكافحت  وجاهدت  والنفاق،  والر�سوة  بالف�ساد 
ت�سل اأنت واأوالدك اإلى ما اأنت فيه، وفي يوم جاءك بع�س ال�سباب االأحمق 
يلّوح لك بعلم، ويطالبك بالتخلي عن كل هذا، والتخلي عن الم�ستقبل الذي 
اغت�سبته لهم با�سم الحرية والعدل والم�ساواة، فمن الطبيعي اأن يكون اأول 
ع ما تبقى  �سيء تفعله هو تحطيم هذا العلم على روؤو�س هوؤالء ال�سباب، وو�سْ
منه في موؤِخراِتِهم.. ولن ُيحا�ِسَبك اأحد، الأنك فوق القانون.. الأنك اإله.. الأن 
اأحًدا لم يحا�سبك من قبل، وال تعتقد اأن اأحًدا �سيحا�سبك بعد اأن تموت.. 

هذه حقيقة واقعة ال ُيمكن اإنكارها، ومن الحمق اأن تنكر اأنك تعرفها..

كل  �سُتغير  المرة  هذه  اأن  يعتقدون  لماذا  المرة؟..  هذه  تغير  الذى  ما  اإًذا 
�سيء؟ 

تنظر اإلى وجوههم الكالحة، اإلى �سعورهم ال�سائبة منذ �سغرهم.. 

فترة  منذ  به  اأنت  ت�سعر  الذى  ال�سعور  ذلك  االإح�سا�س..  ذاك  هو  تغير  ما 
بعيد..  اأنك كففت عن االهتمام منذ زمن  �سعور  الالمباالة..  �سعور  االآن.. 
اأو قنبلة بال  ا ما يواجه ر�سا�سة  ال�سعور تحديًدا هو ما يجعل �سخ�سً ذاك 
اأحٌد  منك  ي�سلب  لكى  حياته؟..  منه؟..  ي�سلبوه  اأن  يمكن  الذى  فما  خوف، 

حياتك البد اأن تكون لديك حياة من االأ�سل.. 

تنظر اإلى وجوههم الكالحة.. اإلى النظرة التي تطل من اأعينهم.. نظرة من 
راأى في �سنواته القليلة ما لم يَرُه من عا�س عمًرا كاماًل..
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وحدك؟.. اأنت حقير.. منبوذ.. ال �سوت وال اأهمية لك اإال فوق واحدة اأخرى 
زقاق،  في  قط  اأي  يمار�سها  التي  الطبيعية  فطرتك  تمار�س  مثلك،  بائ�سة 
لتاأتي للعالم بالمزيد من الكالحين الواجمين الذين يملوؤون كل مكان حولك، 
ولربما تخليت عنهم وذهبت اإلى غير رجعة كما فعل اأبوك.. وحتى هذا الحق 

الفطري حرموك منه..

�سيء في طريقها..  اأي  الغ�سب تده�س  قوة.. موجة من  اأنتم  مًعا؟..  ولكن 
مارٌد تحرر من �سجن طويل، ولم يُعد يقِدر �سيء على اإيقافه..

يتجه اإليك مجدًدا.. يعلو ب�سوته فوق �سوت الهتاف وي�ساألك..

- هل �ستبقى؟ 

تنظر اإليه في �سمت.. تومئ براأ�سك اإيجاًبا بدون اأن ت�سعر..

لربما كان هذا هو الحل..

* * *
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الثالثاء 25 يناير
2011

التحرير - القاهرة
PM  9:25

االإ�ستاتيكية” بال�سو�ساء  مغلًفا  يدوي  الراديو  جهاز  على  المذيع  “�سوت 

اأنباٌء وردتنا عن �سقوط اأول م�ساب في ميدان االأربعين بال�سوي�س، ويتم نقله 
االآن في حالة حرجة اإلى الم�ست�سفى.. 

يرتفع ِبَك الم�سهد اإلى االأعلى لينقل لنظرك ذاك الذى يحدث على االأر�س 
هناك.. و�سط الميدان..

تدوي” �سارخة  “هتافات 

الحكومة..” رحيل  يريد..  “ال�سعب.. 

م�سهد ال�سارع يغلي اأمامك..

م�سهد مهيب..

هتافات تتعالى حتى ال�سماء..

فكاأنما  تماًما،  التحرير  المتجمهرة تغطي على م�سهد ميدان  النا�س  جموع 
هو بحٌر من الب�سر يرغي ويزبد.. قوات ال�سرطة تحاول ف�س المظاهرة بال 
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جدوى..

ا�ستباكات تحدث بينهم وبين ال�سباب، ولكن الموقف مازال قيد االحتواء..

يُمر الوقت..

تقترب بب�سرك و�سط جموع النا�س نحو “عمر” و�سديقه الجديد..

- �سنعت�سم هنا.. لن نرحل.. هل اأنت باٍق؟.. 

م�سهد “عمر” وهو يومئ براأ�سه اإيجاًبا..

رنين الهاتف المحمول في جيبه..

يد�س يده ليخرجه من جيبه ب�سعوبة، وينظر اإلى ال�سا�سة..

اإنها والدته..

ي�سغط على زر رف�س االت�سال..

* * *
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األربعاء 26 يناير
2011

ميدان التحرير - القاهرة
PM  1:09

الجزيرة” قناة  على  المذيع  “�سوت 

وفاه اأول �سهيد بال�سوي�س بعد نقله اإلى الم�ست�سفى، وال�سيخ “حافظ �سالمة” 
القائد التاريخي لقوات المقاومة ال�سعبية في حرب اأكتوبر 1973 ين�سم 

للثوار.. 

كالرعد” االأفق  في  تتعالى  “هتافات 

النظام..” اإ�سقاط  يريد..  “ال�سعب.. 

 26 االأربعاء  يوم  فجر  الداخلية  وزير  العادلي”  “حبيب  اللواء  “�سوت 
يناير”

اأنحاء  ك��ل  ف��ي  �سورها  بكل  واالعت�سامات  المظاهرات  ف�س  “ابداأ 
الجمهورية..”

تدور نظراتك حول تلك البناية ال�ساهقة لتدخل اإلى ميدان التحرير، وتنقل 
لعينيك ما يدور في و�سط الميدان..
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باأنها  قوتها  من  ُت�سعرك  كالرعد،  الحناجر  من  تتعالى  هتافات  هتافات.. 
تزلزل االأر�س تحت االأقدام..

النظام..” اإ�سقاط  يريد..  “ال�سعب.. 

الغاز  وقنابل  الع�سى  العنف..  بمنتهى  الثوار  مع  ت�ستبك  ال�سرطة  ق��وات 
والقنابل الم�سيلة للدموع ُتقذف من كل �سوب..  مدرعات االأمن المركزي..

خراطيم الماء البارد.. الموقف يفلت ببطء ويتحول اإلى حرب �سوارع..

بع�س ال�سباب الذى لثم وجهه بقطع القما�س ليتحا�سى الغاز، ينحني ليم�سك 
بالقنابل ويقذفها على ال�سرطة.. حجارة ُتقَذف عليهم من كل �سوب..

�سوت طلقات يدوي من بعيد..

النظام..” اإ�سقاط  يريد..  “ال�سعب.. 

* * *

االإ�سرائيلية” الخارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  المتحدث  “�سوت 

�سديدة..” بدقة  االأحداث  نراقب  “نحن 

* * *
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الخميس 27 يناير
2011

ب�سرعة  تمر  الم�سهد  وتحت  الم�سالم،  للنيل  مريح  م�سهد  تنقل  “ال�سا�سة 
عناوين االأخبار المخت�سرة لما يحدث في جميع اأنحاء الجمهورية”

ونقل  باالحتجاجات،  للثورة  الُم�سّلل  االإع��الم  م�سميات  هنا  “نالحظ 
االأخبار من وجهة نظر ُمعادية”

الجمهورية..” مدن  وبع�س  القاهرة  في  االحتجاجات  “ا�ستمرار 

بعد  لالحتجاجات  ان�سمامه  على  يوؤكد  البرادعي”  “محمد  “الدكتور 
عودته من النم�سا، ويكرر اأن الوقت قد حان لتقاعد الرئي�س “مبارك”..”

بال�سوي�س،  االأربعين  �سرطة  ق�سم  اأمام  المتظاهرين  من  �سغٍب  “اأعمال 
و�سط  االأم���ن،  �سيارات  وف��ي  فيه  النار  واإ�سعال  الق�سم  اقتحام  اإل��ى  اأدت 

ا�ستباكات مع قوات ال�سرطة..”

االأمن..” قوات  قبل  غنيم” من  “وائل  النا�سط  “اعتقال 

الرئي�سي  الموؤ�سر  وهبوط  جنيه،  مليار   41 تخ�سر  الم�سرية  “البور�سة 
بن�سبه 10.5 في المائة..”

* * *
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تنقل لك عيناك ذاك الم�سهد الذى يحدث في مكتب وزير الداخلية..

ات�ساالت في كل ثانية.. اأوراق على كل ركن في المكتب..

ات�سال معين ياأتي له على هاتفه المحمول، فيلم�س باإ�سبعه رمز القبول، ثم 
ي�سع الهاتف على اأذنه من�سًتا..

- قد حان الوقت.. 

- هل تعني.. 

- نعم.. اعتمد القرار ونفذ.. 

ي�سغط رمز اإنهاء المكالمة، ثم يلتقط �سماعة الهاتف ليطلب نائبه..

- حان الوقت.. ابداأ تفعيل الخطة رقم 100.. وات�سل لي بالرئي�س.. 

* * *
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2011 الغضب”  “جمعه  يناير   28

ميدان التحرير
القاهرة

PM  1:18

الكاميرا تنقل لك م�سهد ميدان التحرير، بينما االأخبار تمر ب�سرعة في ذلك 
ال�سريط االأحمر باالأ�سفل..

المدن..” وبع�س  القاهرة  في  للنظام  الُمناه�سة  االحتجاجات  “ا�ستمرار 

قوات ال�سرطة اأمامك ت�ستبك مع الثوار.. 

�سوت الر�سا�س المطاطي وطلقات ال�سوت يدوى في كل مكان، بينما قنابل 
الغاز الم�سيل للدموع تنهال فوق روؤو�س ال�سباب، الذى يقذف قوات ال�سرطة 

واالأمن المركزي بالحجارة والزجاجات الفارغة..

حرب �سوارع حقيقية تدور، والقتلى والم�سابون يت�ساقطون على الطرفين..

ويمر الوقت..

من  كهذا  م�سهًدا  يروا  لم  الموقف..  مع  التعامل  عن  تعجز  ال�سرطة  قوات 
قبل.. كاأن من يقف اأمامهم هو مارد.. مارٌد ال ُيمكن اإيقافه..

تتراجع المدرعات من�سحبة من ج�سر ق�سر النيل ومن الميدان، بينما تنقل 
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لك بع�س الكاميرات الفرعية الم�ساهد التي تدور في مناطق اأخرى.. 

المولوتوف..  وقنابل  بالِحجارة  ُتقَذف  مكان  كل  في  الوطني  الحزب  مقار 
الدخان  ويمالأ  اأمامك،  ي�سَتِعل  النيل  بكورني�س  للحزب  الرئي�سي  والَمقر 

ال�َسماء ممتزًجا بدخان قنابل الغاز..

�سوت الهتافات يدوي في الخلفية ليزلزل اأعماقك..

ال�ساعة  من  اعتباًرا  الجمهورية  اأنحاء  جميع  في  التجوال  حظر  “َفْر�س 
ال�ساد�سة م�ساًء حتى ال�سابعة �سباًحا..”

في  الهتافات  ب�سوت  يمتزج  الم�سري  المتحف  ب��واب��ات  اقتحام  م�سهد 
الخلفية، ليعطيك �سعوًرا ال يو�سف..

هل هو الرهبة؟.. ربما هو الخوف..

ت�سعر اأن االأمر قد بداأ يتحول اإلى فو�سى.. هوؤالء ال ُيمكن اأن يكونوا ثواًرا.. 
المتحف  عن  يدافعون  الذين  ه��وؤالء  فمن  اإذًا  الثوار،  لي�سوا  اأنهم  لو  ولكن 

ويحاولون اإبعادهم عنه؟..

من هوؤالء الذين يت�سدون لقوات ال�سرطة واالأمن المركزي في الميدان؟..

ال ُيمكن اأن يكون هوؤالء هم نف�س الُملّثمون الذين ي�سعلون النار اأمامك في 
مدرعات قوات الدفاع المدني..

�سوت الهتافات يمتزج ب�سوت تك�سير البوابات الزجاجية لبازارات المتحف 
الم�سري..
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“محمد  الدكتور  على  الجبرية  االإق��ام��ة  تفر�س  الم�سرية  “ال�سلطات 
البرادعي” المدير العام االأ�سبق لوكالة الطاقة الذرية باالأمم المتحدة..”

قوات  والجرحى من  الغام�سين  بالُمخّربين  ويمتزجون  ي�سقطون،  ال�سهداء 
االأمن المركزي..

دماء.. 

دماء ودخان، طلقات وقنابل غاز في كل مكان..

�سبح الفو�سى ُيخيم على الم�سهد..

خالل  ال�سوقية  قيمتها  من  جنيه  مليار   68 تخ�سر  الم�سرية  “البور�سة 
اأ�سبوع..”

ال�سرطة تتراجع.. تتراجع وتن�سحب من ال�سوارع ويخلع بع�س اأفرادها الزي 
الر�سمي؛ خوًفا من مطاردات الثوار واالأهالي.. 

الخطة رقم 100 تبداأ..

* * *
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- 3 -
اإنه العام 1305 م..

ال تعرف اأين يحدث هذا الذى تراه اأمامك، وال متى بال�سبط، ولكنك تميزه 
هو.. �سورة �سديدة ال�سهرة بالطبع، واإن كان �سكله في الحقيقة مختلًفا اإلى 

حد ما..  لحية طويلة رمادية.. راأ�س اأ�سلع.. قوة بدنية وا�سحة..

اإنه “جاك دو موالى”.. قائد تنظيم “فر�سان الهيكل” ال�سهير..  اآخر قائد 
معروف له على وجه الخ�سو�س.. القائد الذهبي كما يقولون.. القائد الذي 
رفع تنظيم “فر�سان الهيكل” اإلى اأقوى ع�سر مر عليهم منذ ن�ساأتهم، بعد 

انتخابه لقيادة التنظيم في الع�سرين من اإبريل �سنه 1292..

تنظر له ُمدقًقا و�سط �سوء ال�سموع الذى يلقى الظالل المتراق�سة على كل 
ركن في المكان..

ما هذا الذى يم�سكه في يده؟.. اإنه خطاب.. 

يبدو من الطريقة التى يحمله بها، ومن فخامته الوا�سحة اأنه خطاب ملكي.. 
واإذا ما اقتربت بناظرك قلياًل، �سُيمكنك اأن ترى ذلك الختم الفخم عليه 

بو�سوح.. ختم الفاتيكان.. 

 ا�سم الُمر�ِسل يت�سح اأمام عيناك.. البابا “كلمينت الخام�س”.. 

ترى ما الذى يحويه الخطاب بال�سبط؟.. البد اأنه �سىء مهم بالتاأكيد؛ نظرًا 
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اإلى التركيز الذى يقراأه به “دو موالى”.. 

بداخل  تدوى  اأفكاره  �سماع  على  لتو�سك  يقراأ، حتى  وهو  عينيه  تقترب من 
جدران عقله في و�سوح.. 

البابا ي�ساأله الم�سورة والراأى بخ�سو�س دْمج التنظيمات الع�سكرية الموجودة 
كلها تحت لواٍء واحد.. وبخ�سو�س حملة �سليبية جديدة.. فماذا يظن؟.. 

دْمج التنظيمات تحت لواء واحد !.. يالها من مزحة.. هل يظن حًقا اأنه بهذه 
ال�سذاجة، واأن االأمر �سيتم بهذه ال�سهولة؟.. فر�سان الهيكل ال يندمجون مع 
كلها..  اأوروب��ا  في  وديني  تنظيم ع�سكري  اأق��وى  الهيكل هم  فر�سان  اأح��د.. 
بغ�س النظر عن الهزائم الُمخِجلة التى تلقوها على اأيدي الجيو�س العربية.. 

فّرقَتها  واإذا  �سعفت،  جمعَتها  اإذا  متفردًة..  اأق��وى  الع�سكرية  التنظيمات 
ت�سعبت، واأ�سبحت القوة ذاتها.. هذا هو راأيه الذى لن يغيره قط.. 

ولكن حملة �سليبية جديدة؟.. هذا ُمغٍر بالتاأكيد.. اإال اأنه يعرف في قرارة 
نف�سه اأنها �ستف�سل حتًما ك�سابقاتها، لو لم تكن مجهزة.. 

حملة تتاألف من جيو�س واإمدادات ودول.. حملة غا�سمة.. اإذا لم تكن كذلك، 
مما  اأكثر  اأ�سحوكة  والفاتيكان  ال�سليبيون  وي�سحي  جديد  من  ف�ستف�سل 

اأ�سبحوا بالفعل.. كل ذاك لي�س مهًما على كل حال، فهناك ما هو اأهم..

ينهي قراءة الخطاب وي�سعه جانًبا، ثم يرفع �ساقيه على ذاك المقعد اأمامه، 
وهو يتراجع براأ�سه اإلى الخلف.. 
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يجب اأن يرد على كل هذا.. كما اأتفق معه بال�سبط.. 

من هو؟.. هذا لي�س مو�سوعنا..

مهمة �ساقة حًقا هى مهمة الرد على الخطابات.. لم يُكف يوًما عن اعتبارها 
في  وو�سعها  ال��ح��روف،  �سياغة  االإغ��ري��ق��ي..  التعذيب  اأ�ساليب  من  نوًعا 

موا�سعها والكتابة واالإم�ساء.. 

يزفر في حرارة.. 

يجب اأن يبداأ االآن.. 

* * *

مالم يكن يعرفه وقتها “دو موالى” ونعرفه نحن االآن جميًعا: هو اأن البابا 
نفوًذا..  اأكثر  �سخ�س  يد  في  اأداًة  الخام�س” كان  “كليمينت 

الملك “فيليب الرابع”.. ملك فرن�سا بالطبع.. ولهذا ق�سة عجيبة للغاية.. 

بداأ االأمر منذ فترة طويلة، مع اأطماح الملك “فيليب” الطاغية، والتي كانت 
ت�ستحوذ على كل اإن�س من تفكيره..

مبدئية  كو�سيلة  ال�سرائب..  يدفعون  ال��دي��ن  رج��ال  يجعل  اأن  يريد  ك��ان 
الإخ�ساعهم جميًعا..

اأعلى حتى من �سلطة  اأوروب��ا..  اأعلى �سلطة في  اأن يجعل �سلطته  كان يريد 
لي�سمح  االأخير  يكن  لم  ما  وهو  وقتها..  الفاتيكان  ال�سابع” بابا  “بونيفا�س 
دينية  �سلطة  عن  ليتخلى  يكن  لم  �سىء..  كل  برغم  البابا  فهو  بالطبع،  به 
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وع�سكرية اأقوى من االأ�ساطير بمثل هذه ال�سهولة.. لذلك فقد حاول اأن يفعل 
�سيًئا ما.. حاول اأن يف�سح الملك “فيليب” ويطرده من حكم فرن�سا، اأو يدفع 

ال�سعب لالنقالب عليه.. 

كاد ينجح في هذا بالفعل، لوال اأن تحرك “فيليب” اأواًل..  اأمر بع�س رجاله 
بخطفه واإح�ساره اإليه، ثم وجه اإليه تهمة الهرطقة التى كانوا يوجهونها اإلى 
البابا  اإنقاذ  تم  ينجح..   لم  ولكنه  وقتها..  الملك  �سيا�سة  يعار�س  قط  اأي 
اأ�سماءهم، ولكن القدر لم  “بونيفا�س” على يد مجهولين لم يذكر التاريخ 
يمهله ومات بعدها بفترة وجيزة، ليخلفه البابا “بينيديكت الحادى ع�سر”.. 

لم يكن االأخير ُمعّمًرا جًدا، فتوفى بعدها بحوالى �سنة تقريًبا، في ظروف 
مجهوله.. تقول التقارير واالأبحاث التاريخية باأنه �ُسِمم على يد “جيليم دو 

نوجارييه” م�ست�سار “فيليب”.. ولكن االأمر لم يوؤكد اأبًدا.. 

المهم، جاء بعد ذلك “كليمينت الخام�س” ليتولى من�سب البابا.. لم يعرف 
التاريخ قط ما الذى كان الملك “فيليب” ي�سغط عليه به، ولكنه كان تابًعا.. 

كان رجله االأول.. 

وكان  الوليد..  “التنظيم”  رج��ال  من  االإثنان  كان  بالطبع..  نعرف  نحن 
بالطبع..  ملًكا  كونه  بحكم  رتبة  “فيليب” اأعلى 

ما هو “التنظيم”؟.. �سنعرف فيما بعد.. لي�س االآن.. 

اأقول، كان “كليمينت” هو رجل “فيليب”.. وكان االأخير بحكم توليه من�سًبا 
في  الهيكل” الديني  “فر�سان  لتنظيم  لدوًدا  “التنظيم”غريًما  في  قيادًيا 
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�سورته القديمة بدون اأن يفقه ذاك اأحد.. كان يبدو طبيعًيا جًدا من ال�سطح، 
وكانت تعامالته ملكية راقية دوًما.. لم يكن اأحد ليتخيل..

لم يكن هو نف�سه ليتخيل.. 

كان يريد اأن ي�ساعد “التنظيم” الوليد على اأن ينمو ويت�سعب، وبالطبع لم 
يكن هذا ليتم بدون تمويل.. بدون نقود.. 

ومن يملك النقود اإن لم يملكها “جاك دو موالى”؟.. من اأغنى من تنظيم 
بداأ في  اإغريقية..  بو�سوح كملحمة  يكتب  القدر  الهيكل”؟.. كان  “فر�سان 

اال�ستدانة من “فر�سان الهيكل” حتى بلغت ديونه اأرقاًما فلكية.. 

بناًء  “بواتييه” في فرن�سا،  اإلى  الباباوية  ينقل  “كليمينت” اأن  بعدها  قرر 
على اأوامر “فيليب”.. ثم بداآ في تنفيذ خطتهما.. 

الع�سكرية  “فيليب” التنظيمات  الملك  اأن ي�سم  االأمر مبدئًيا يقت�سي  كان 
اأموالها وغناها، وقواتها  الهيكل” – بكل  “فر�سان  – ومن �سمنها تنظيم 
الحربية والع�سكرية اإلى بع�سها في لواٍء واحد يكون هو حاكمه.. كان يريد 

اأن يطلق على نف�سه لقب Rex Bellator الالتينى..

لقب “الملك المحارب”.. 

مراده كان اأن ي�سبح بهذا قائًدا لجي�ٍس كامل من التنظيمات ال�سرية، ي�سمهم 
بعدها جميًعا ل� “التنظيم” تحت امرته ويطلقهم ليت�سعبوا في العالم اأجمع، 
ويجعلوه الُم�سيطر االأوحد.. لم يكن م�سدًقا حقيقًيا لفكر “التنظيم”، بل 
كان االأمر بالن�سبة له اأ�سبه ب�سفقة.. �سفقة �ستجعله حاكم العالم باأكمله..
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الذى  موالى”  دو  “جاك  اإل��ى  بعدها  بخطاب  “كليمينت”  البابا  اأر���س��ل 
رف�س بالطبع كما نعرف جميًعا.. لي�س االأمر بهذه ال�سهولة، ولم يكن يتوقع 
اأي حال..  المحاولة على  واجًبا عليه  ولكن كان  يكون كذلك،  “فيليب” اأن 

اأ�سبح “دو موالى” بذلك �سوكة في حلق خطة الملك “فيليب”..

وقتها كانت بع�س االإ�ساعات – التى لم تكن عارية من ال�سحة – تت�ساعد 
كالهم�سات في االأفق عن كفر واإلحاد تنظيم “فر�سان الهيكل”، فبدا االأمر 
كاأنه مكتوب �سلًفا.. كاأن القدر ذاته يلعب في م�سلحة “فيليب”.. اأو هكذا 

كان يظن..

وفي فجر يوم الثالث ع�سر من اأكتوبر �سنة 1307، بداأت حملة االعتقاالت.. 

كثيرون يعتقدون ا�ستناًدا اإلى اأبحاث تاريخية اأن هذه الواقعة، وهذا التاريخ 
 Friday The 13th الثالث ع�سر  اأ�سطورة الجمعة  اأ�سل  بالذات هو 

ولكن دعونا من ذاك االآن..

“فر�سان  تنظيم  وجنود  �سباط  لكل  وا�سعة  اعتقاالت  حملة  هو  حدث  ما 
“فيليب”  الملك  اأر�سلها  �سرية  اأوامر  بناًء على  كلها..  فرن�سا  الهيكل” في 

اإلى �سباطه، تم اعتقال “دو موالى” و�ستون اآخرون من رجاله.. 

كان “دو موالى” هناك في باري�س الأ�سباب ظاهرة و�سبب خفي.. كان يتظاهر 
باأنه هناك من اأجل جنازة االإمبراطورة “كاثرين” زوجه الكونت “ت�سارلز” 
اأخو الملك “فيليب”.. وكان بالفعل واحًدا من َحَملة نْع�ِسها، وال�سبب االآخر 
هو اأن البابا “كليمينت” قام في ال�ساد�س من يونيو با�ستدعاء قادة تنظيم 
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“فر�سان الهيكل” وفر�سان “االأ�سبتاريه” للنقا�س واال�ست�سارة.. فو�سل “دو 
بعدها  االجتماع  تاأجيل  وتم   ..1306 �سنة  نهاية  في  فرن�سا  موالى” اإلى 
اأنه هو  باري�س، هو  لوجوده في  الحقيقى  ال�سبب   ..1307 ل�سهر مايو من 

االآخر من رجال “التنظيم”!.. بدون اأن يعرف “فيليب”!..

كيف؟.. هذا ما �سنعرفه حااًل.. دعونا ال ن�ستبق االأحداث..

بعد االعتقال.. وجه الملك “فيليب” للفر�سان تهمة الهرطقة.. نف�س التهم 
التى وجهها للبابا “بونيفا�س ال�سابع” عندما قام بخطفه من قبل.. 

ثم بداأ التعذيب.. 

* * *
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1307

جامعة باريس
تلك  بداخل  الدائر  الم�سهد  اإل��ى  النافذة  تلك  خالل  من  اأب�سارك  تتطلع 

الغرفة ال�سيقة.. حيث يقف “دو موالى”..

اأن  يبدو  ال��ج��روح..   من  يخلو  ج�سده  في  �سبر  ال  لل�سقف..  مقيدتان  ي��داه 
التعذيب على مدار يومين قد بداأ يوؤدي عمله فعاًل.. لم يكن ليحتمل �ساعة 
المعدني،  ال�سرير  �سوت  وي��دوى  ينفتح  ببطء  الباب..  ينفتح  ثم  اأخ��رى.. 

فت�سعر اأنه يخترق عقلك.. 

- هل حظيَت بما يكفيك؟.. 

�سوت الفار�س الملكي في ثيابه المميزة يبعث على الق�سعريرة.. 

اإلى  الوقت  فليذهب  ال��وق��ت؟..  حان  هل  ب�سعف..  موالي”  “دو  له  ينظر 
الجحيم، لم يعد قادًرا على االحتمال..  جاءت ال�سفعة التالية، لتق�سي على 

اأى محاولة له لل�سمود.. 

“طاخ”..

يم�سكه الفار�س من �سعر لحيته ويرفع راأ�سه في مواجهته..
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- تظنون اأنكم اأقوياء يا اأوالد العاهرة؟.. �سنرى.. 

خافتة” غمغمات  “�سوت 

ينظر الفار�س ل� “دو موالي” بده�سة..

- ماذا قلت؟.. 

يقترب باأذنه من فم االأخير م�سغًيا.. 

- اأنا.. م�ستعد لالعتراف.. 

من  خارًجا  ي�ستدير  ثم  ظفر،  في  لحظة  اإليه  وينظر  راأ�سه  الفار�س  ُيبعد 
الوقوف،  على  حتى  يقدر  ال  نف�سه..  على  موالي”  “دو  يتهالك  الغرفة..  
فُيريح قدماه ويحمل وزن ج�سده كله على ذراعيه.. يعود الفار�س اأخيًرا ومعه 

بع�س الورق، وفار�سان اآخران، ثم يقول اأحدهما:

- قلت اإنك م�ستعد لالعتراف؟.. 

يومىء “دو موالي” براأ�سه في �سعف، فيبت�سم الفار�س بينما يقول االأول:

هي  ما  لكم؟..  الموجهة  الرئي�سية  التهمة  في  قولك  ما  فلن�سمع..  اإذن   -
�سعائر ان�سمام الفر�سان الجدد ل� “فر�سان الهيكل”؟.. 

الكاهن  للحظة..  الفاح�سة  المثلية  الجن�سية  “دو موالي” الم�ساهد  يتذكر 
اأمامه، ورفاقه العراة.. ينكفئون جميًعا على بع�س ليفرغوا  الواقف  االأكبر 
الجن�س..  والخمور..  الن�ساء  وينت�سون..  ٌيقِبل،  من  اأج�ساد  على  �سهواتهم 
يعت�سرونها  التي  العارية،  ونهودهم  وعلى �سدورهم  ال�سفاه،  القبالت على 
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لتنت�سب اأع�ساوؤهم اأكثر..

يلعقون بع�سهم.. يرقدون فوق بع�س.. ُكٌل على ُكٍل، فال فارق بين رجٍل على 
رجل، اأو امراأة على اأخرى، اأو العك�س.. يفرغون رغباتهم �سهوًة في بع�ٍس، 
واأع�ساءهم ممتزًجا  اأج�سادهم  يغطي  الذي  الدافيء،  منيهم  ويغرقون في 

بالخمر.. 

- ينكر الراهب في البداية وجود الم�سيح �سراحة.. ويق�سم بدمه على هذا، 
ثم يدو�س على ال�سليب ويب�سق عليه.. 

عيونهم جميًعا تتعلق به، واأحدهم يدّون ما يقول على الورق.. 

- ثم بعد ذلك يتعرون من مالب�سهم تماًما.. ُيَقِبلون بع�سهم على ال�سرة اأوال، 
ثم بعد ذلك على الموؤخرة، وبعدها على الفم وال�سدور، ثم يت�ساجعون.. 

رجااًل على رجاٍل، اأو ن�ساء..

ما زال الفر�سان ينظرون اإليه وهو يتكلم.. يبدو اال�سمئزاز وا�سًحا على كل 
خلجة من خلجاتهم.. 

- لو كان ذاك اعترافك وحدك، فلن يكفي.. 

ينظر له “دو موالي” مت�سائاًل..

نوا..  - يجب اأن يعترف االآخرون، ويوؤَمِّ

يومىء “دو موالي” براأ�سه اإيجاًبا، ثم يقول:

- يمكننى اأن اأكتب لهم خطاًبا ر�سمًيا ي�سجعهم على الحديث.. 
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اأحد ذراعيه؛ حتى  قيود  ويُحل  اأحدهم منه،  يقترب  ثم  لبع�سهم،  ينظرون 
يتمكن من الكتابة، ثم يناوله الورقة والقلم..  ينتهي من كتابة الخطاب في 
�سعوبة، ثم يناولهم القلم والورقة في تهالك.. فياأخذهم واحٌد، ويقيد االآخر 
يده كما كانت..  ثم ي�ستديرون جميًعا خارجين، ويغلقون الباب خلفهم في 
اأن ذاك  اأ�سنانه..  يعرف  الدم من بين  “دو موالي” فيخرج  ي�سعل  قوة..  
كل  بال�سبط..  هو  اأراد  كما  بيده..  كتبها  وقد  نهايته  بمثابه  هو  االعتراف 

�سىء ي�سير كما خطط له.. قد وعده.. وعده “بافوميت”.. 

ا ما يقف في  تتراجع اأنت بنظرك اإلى الخلف، ولوهلة يخيل لك اأن �سخ�سً
الركن هناك مراقًبا ما يدور.. 

تدقق النظر اأكثر..  ال �سىء هنالك..

* * *

الهيكل” في  “فر�سان  جميع  الخام�س” باعتقال  “كليمينت  البابا  “ياأمر 
حيازة  اإلى  ر�سمًيا  و�سمها  ممتلكاتهم  وبم�سادرة  كلها،  الم�سيحية  اأوروب��ا 

تنظيم فر�سان “االأ�سبتارية”..”

 Vox in جزء من وثيقة البابا “كليمينت الخام�س” ال�سادرة تحت ا�سم
Excelso، التى حل فيها ر�سمًيا تنظيم “فر�سان الهيكل” عام 1312..

* * *
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- اإنهم مذنبون.. “دو موالي” و”دو ت�سارني” وبقيتهم �سحرة مهرطقين، 
عبدة �سيطان، يجب اأن ُيحَرقوا.. ذاك قراري ولي�س فيه ُرجعة..

قرار  بعد  بم�ست�ساريه،  اجتماعه  اأثناء  “فيليب”  الملك  األقاها  “كلمه 
مدى  الهيكل”  “فر�سان  ق���ادة  ب�سجن  “كليمينت”  وال��ب��اب��ا  ال��ك��رادل��ة 

الحياة..”

“الكرادلة هم جمع كاردينال، وهم م�ست�سارو البابا و�سحابته، الذين لهم 
الحق في انتخابه من بينهم.. قامو�س المعجم..”

* * *
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ذاتها منطفئة..  ال�سحب  الكئيب..  الجو  الرمادى..  باللون  الُمغلفة  ال�سماء 
تو�سك على اأن ُتمطر وتطّهر الموجودات..  وو�سط كل هذا، واأمام كاتدرائية 
“النوتردام” ال�سهيرة.. يتقدم هوؤالء ال�سجناء و�سط جموع النا�س الغفيرة، 

ويقودهم اأمامه ذاك الفار�س.. 

بيراد” و”جادفري  دو  ت�سارني” و”هيو  دو  “جاك دو موالي” و”جيفيري 
دو جونيفيل”.. اإنهم قادة “فر�سان الهيكل”..

يرتقون الدرجات الأعلى تلك ال�سقالة الخ�سبية ليواجهوا الجموع.. تالحظ 
على اأعينهم االنبهار ب�سوء ال�سم�س الخافت، بعد �سجن دام �سبع �سنوات، 

لم يروه فيه اإال من خلف ق�سبان نوافذ زنازينهم.. 

جموع النا�س تحب�س اأنفا�سها، يبداأ الفار�س في قراءة التهم والعقوبة..

الخام�س”  “كليمنت  والبابا  االأ�ساقفة  ورئي�س  الكرادلة،  قرار  على  بناًء   -
باركه الرب.. يتم معاقبة �سباط وفر�سان الهيكل بال�سجن مدى الحياة.. 

االآذان،  على  يغطي  وال�سفير  وال�سياح  والكالم  تتعالى،  النا�س  �سهقات 
ال�سقالة..  ويبداأ في �سعود  الفار�س،  الجموَع ذاك  وو�سط كل هذا، يخترق 
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يقترب من الفار�س االأول ليهم�س في اأذنه ببع�س العبارات.. ثم يناوله �سيًئا 
ما في يده..

يعتدل الفار�س في مكانه، ثم يبداأ في الكالم..

- تعديل.. بناًء على اأوامر عاجلة من الملك “فيليب”، تم تعديل العقوبة اإلى 
االإعدام حرًقا لكل من “جاك دو موالي” و”جيفيرى دو ت�سارني” و”هيو دو 

بيراد” و”جادفرى دو جونيفيل” وباقي رجالهم.. 

ال�سياح واأ�سوات النا�س تتعالى.. 

- ولكن هذا لي�س قرار البابا.. 

انتظار  اإل��ى  يحتاج  ال  مهرطقين..  على  بالعقوبة  يدفع  ملكي  اأم��ٌر  ذاك   -
موافقة البابا.. 

يدوي فجاأه �سوت “جاك دو موالى” القوي، فت�سعر اأنه يزلزل الجموع..

- �سمًتا.. 

يخر�س الجميع، وتتعلق اأعينهم به وهو يتابع:

حياتي،  من  االأخ��ي��رة  اللحظات  تلك  وف��ى  الُمريع،  اليوم  ه��ذا  لفي  اإن��ه   -
اأكت�سف مدى اإثم الباطل الذى فعلته.. يجب على اأن اأجعل الحقيقة تنت�سر، 
ولذاك فاأنا اأعلن االآن، في مواجهة ال�سماوات واالأر�س، وبعاري البالغ؛ اأنني 
التي  بالجرائم  كذًبا  واعترفت  وافقت  اأنني  وهي  الجرائم..  اأب�سع  ارتكبت 
اأن  على  تجبرني  والحقيقة  اأ�سهد،  اأنا  التنظيم..  اإلى  وُبطالًنا  زوًرا  ُوِجَهت 
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اأ�سهد اأن التنظيم بريء مما ُوِجَه اإليه.. قد اعترفت بالعك�س فقط؛ لتفادي 
األم التعذيب المروع الذى حل بى وبرفاقي، والأهديء ع�سبية اأولئك الذين 

اأخ�سعونى له.. 

ال�سمت يغلف الجماهير الواقفة، بينما يتابع “دو موالي”:

- اأنا اأعرف العقوبات التي وقعت بكل الفر�سان، الذين كانت لديهم ال�سجاعة 
ينتظرني  الذى  المريع  الم�سهد  ذاك  ولكن  اعترافاتهم،  لي�سحبوا  الكافية 
اأوؤكد كذبة باأخرى.. الحياة التى ُقِدَمت لي بذاك الثمن  لي�س كافًيا لجعلي 

الُمخِجل، وتحت تلك ال�سروط المذلة المخلة، اأتخلى عنها اأنا بال ندم.. 

ين�سحب منظورك اأنت اإلى الخلف، خلف الجماهير الواقفة ناحية كاتدرائية 
الم�سهد..  عن  مبتعًدا  الخلفية،  في  “النوتردام” التي 

ا ما يقف على اأحد االأبراج ذات الطابع القوطى  لوهله يخيل لك اأن �سخ�سً
للكاتدرائية، ويتابع الم�سهد في االأ�سفل، بينما تتطاير عباءته في الهواء.. ال 

ت�ستطيع تمييز مالمحه.. 

ثم يخرج من مجال ب�سرك، ويظلم المنظر اأمامك تدريجًيا.. 

* * *
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فوقها  يحوم  ال�سين،  نهر  و�سط  في  ال�سغيرة  الجزيرة  تلك  لعينيك  تتبّدى 
دخان �سبابي يحجب الروؤية ن�سبًيا، فتقترب اأكثر منها حتى تبداأ في تمييز 
الموجودات..  تلك االأعمدة الطويلة في المنت�سف، تحيط بكٍل منها دائرة 
وا�سعة من الق�س والفحم الم�ستعل..  واأولئك المقيدون اإلى االأعمدة في قوة، 
من  ليمنعك  عينك،  ويحرق  عليهم  ليغطي  الدخان  اأمامهم  من  يت�ساعد 

النظر بو�سوح.. 

اإنهم هم.. 

الهيكل”..  “فر�سان  قادة  موالي” وباقي  “دو 

على الركن في طرف الم�سهد، يجل�س الملك “فيليب” والبابا “كليمينت” 
م�ساعر  وج��وه��ه��م..   اإل���ى  تنظر  �سمت..  ف��ي  االح��ت��راق  م�سهد  يرقبون 
مت�ساربة.. ذاك المتبدي على وجه “فيليب” هو الت�سفي بكل تاأكيد.. وجه 
ما  ب�سدد  متردد  اأنه  ت�سعر  بو�سوح..  تمييزه  يمكنك  “كليمينت” ال  البابا 
تنق�سع  ممكًنا..  تفاديه  كان  لو  ويتمنى  يتم،  ما  ب�سرورة  يوؤمن  ال  فعله.. 
“دو موالي” ورفاقه.. ال ترى في مالمحهم التى  االأدخنة ن�سبًيا عن وجوه 
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ال  يبالي..  ال  �سموخ من  في  واقفين  ذرة خوف..  الدخان  بين  تلتقطها من 
ال  يبالون..  ال  ولكنهم  النهاية،  اأنها  يعرفون  قبل..   من  ناًرا  يَر  من  مباالة 
ياأبه اأحدهم..  ومن و�سط األ�سنة اللهب، يت�ساعد �سوت “دو موالي” قوًيا 

مرعًبا، يزلزل كيانك من الداخل.. 

- من حكمكم ال�سنيع الذى توقعوه علينا، اإلى االأعظم الواحد االأحد.. فليحل 
ال�سر على هوؤالء الذين اأدانونا زوًرا.. فاالأعظم �سينتقم لنا.. وفي خالل �سنة 
يا “فيليب” ويا “كليمينت”.. في خالل �سنة ويوم �ستدفعان ثمن جرائمكما 

في ح�سور االأعظم.. 

يختلج وجه الملك والبابا.. يبدو اهتزازهم وا�سًحا في الرهبة المتبدية على 
مالمحهما، اإال اأنهما يتمالكان نف�سهما..  تتعالى األ�سنة اللهب اأكثر، وتهب 
الخلف  اإلى  بنظرك  اأنت  تتراجع  بينما  ال�سرر في كل مكان،  لُتطير  الرياح 
ببطء نحو الظالل، ليدخل ج�سد ذلك الواقف الذى يراقب الم�سهد بطريقه 
بينما  مالمحه..  تمييز  ت�ستطيع  ال  الم�سهد..  اإلى  المميزة  “ال�سيلويت” 

تتطاير العباءة االأبدية التى يرتديها في الهواء، وتداعبها ن�سمات الرياح..

االحتراق  م�سهد  ويجتذبك  ب�سرك،  مجال  من  ليخرج  بطء  في  ي�ستدير 
لوهلة.. ويغطي الدخان ب�سبغته ال�سبابية على كل �سيء..

* * *

�سنة  من  اإبريل  من  الع�سرين  يوم  الخام�س” في  “كليمينت  البابا  “مات 
المعدة  التهاب  اأو    gastro-enteritis مر�س  ب�سبب   1314
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واالأمعاء، وتقول بع�س االإ�ساعات باأنه قد �ُسمم..”

ال�سهر  من  اليوم  نف�س  هو  “كليمينت”  البابا  وفاة  يوم  اأن  هنا  “نلحظ 
الع�سرون  الهيكل”..  “فر�سان  تنظيم  قيادة  موالي”  “دو  فيه  تولى  الذى 

من اإبريل.. هل هي �سدفة حًقا؟..”

* * *

�سنة  نوفمبر  من  والع�سرين  التا�سع  يوم  الرابع”  “فيليب  الملك  “مات 
واأودت  ال�سيد،  ممار�سته  اأثناء  اأ�سابته  دماغية  اأزم��ة  ب�سبب   1314

بحياته بعدها باأ�سابيع قليلة في بلدة “فونتينبلو” التى ُولد فيها..”

* * *

الفاتيكان  مكتبة  اأر�سيفات  في  الباحثين  بع�س  اكت�سف   2001 �سنه  “في 
ال�سرية وثيقة تعود اإلى �سنة 1308، قام فيها البابا “كليمينت الخام�س” 
المن�سوبة  التهم  الهيكل” من جميع  “فر�سان  “دو موالي” وتنظيم  بتبرئة 

اإليهم.. يظل �سبب عدم ن�سر تلك الوثيقة وقتها لغًزا حتى يومنا هذا..”
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 - 4 -
السبت 29 يناير

2011

ميدان التحرير - القاهرة
�سريًعا  يمر  فالزمن  اأب�سارك،  مرمى  على  يدور  لما  محدًدا  وقًتا  تفقه  ال 
المظاهرات  ترى  بدايته..  منذ  اليوم  تم خالل  ما  كل  على  نظرة  ليعطيك 
تتطور، واالأعداد تتزايد.. ال تجد مو�سًعا لقدم في الميدان باأكمله، وو�سط 
االأول  “محمد ح�سني مبارك” في خطابه  الرئي�س  ال�سو�ساء يدوي �سوت 

ال�سهير:

- لقد تابعت اأواًل باأول التظاهرات، وما نادت به ودعت اإليه.. كانت تعليماتي 
المواطنين  اآراء  عن  للتعبير  اأمامها  الفر�سة  اإتاحة  على  ت�سدد  للحكومة 
التظاهرات  هذه  موجة  العتالء  البع�س  محاوالت  تابعت  ثم  ومطالبهم.. 
والمتاجرة ب�سعاراتها، واأ�سفت كل االأ�سف لما اأ�سفرت عنه من �سحايا اأبرياء 

من المتظاهرين وقوات ال�سرطة.. 

يبدو  االأخ��رى..  االأ�سوات  كل  على  يغطي  الميدان  بداخل  ال�سو�ساء  �سوت 
االمتعا�س وا�سًحا على وجوه ال�سامعين للخطاب.. بينما في اأ�سفل الم�سهد 
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يمر �سريط االأخبار ال�سريعة ليعطي تغطية كاملة على االأحداث..

الجمهورية،  لرئي�س  �سليمان” نائًبا  “عمر  ال�سيد  بتعيين  جمهوري  “قرار 
وتكليف ال�سيد “اأحمد �سفيق” برئا�سة مجل�س الوزراء”

تختفي �سورة ميدان التحرير، ويحل مو�سعها �سور متنوعة لمختلف اأنحاء 
والنيران  الدخان  م�ساهد  كانت..  كما  تعد  لم  التي  القاهرة  القاهرة.. 
ت�سفي  المحترقة  وال�سيارات  المحطم  والزجاج  مكان،  كل  في  الم�ستعلة 
على الم�سهد لم�سة من الكاآبة تجعله كميدان حرب.. وال �سرطة على مرمى 
والبلطجية  ناظر،  لكل  وا�سًحا  يبدو  ال�سرطة  ق��وات  ان�سحاب  الب�سر.. 
االأحياء  لي�سيطروا على  كالعنقاء  الرماد  ينه�سون من تحت  الطرق  وقطاع 

وال�سوارع.. 

ال اأمن هناك.. 

فنادق  وتخريب  ومحال،  و�سركات  بنوك  لعدة  وا�سعة  ونهب  �سلب  “اأعمال 
وموالت، منها مول اأركاديا”

قطاع الطرق يفر�سون على المارة االإتاوات؛ حتى ي�سمحوا لهم بالمرور في 
�سالم.. االأهالي يطاردون رجال ال�سرطة الذين واتتهم الجراأة الأن يظلوا في 

ال�سوارع.. 

اإنها الفو�سى..

“اأحمد  ا�ستقالة  الوطني  الحزب  عام  اأمين  ال�سريف”  “�سفوت  “يعلن 
عز” اأمين تنظيم الحزب من من�سبه”
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على الناحية االأخرى، ترى المظاهرات في �سوارع بني �سويف بعد الخروج 
من �سالة الجمعة.. جموع المتظاهرين تتجه اإلى الحزب الوطني، ويبدوؤون 
اإح��دى  عليه..  الحارقة  ال��زج��اج��ات  واإل��ق��اء  المقر  واج��ه��ات  تحطيم  ف��ي 

الزجاجات ت�سيب �سقة مجاورة للحزب وت�سعل بها النيران.. 

مباحث  جهاز  مقر  تفجير  في  اآخرين  ع�سر  اإثني  وجرح  �سخ�س  “مقتل 
اأمن الدولة في �سيناء”

�سباب الثوار يعلنون عن حملة “احِم بيتك الكبير” ال�سهيرة، فتري ال�سباب 
البلطجية  من  باأنف�سهم  لحمايتها  و�سوارعهم،  منازلهم  اأم��ام  واقفين 
المنت�سرين في كل مكان، انتظاًرا لعودة االأمن العام الذي ال يبدو اأنه ينتوي 

العودة.. هذه هي لحظة مولد اللجان ال�سعبية.. 

م�سر” في  الغ�سب  مظاهرات  ب�سبب  بالبور�سة  التداول  “تجميد 

اأنحاء  جميع  في  بالكامل  المركزي  البنك  بم�سرف  العمل  “تعطيل 
الجمهورية”

* * *
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األحد 30 يناير
2011

وسط القاهرة
�سوى  ينق�سع  فال  الم�سهد،  على  يغطي  الميدان  من  المت�ساعد  الدخان 

القليل.. ويختلط كل ذاك ب�سوت الطلقات..

المتظاهرون ي�ستبكون مع قوات ال�سرطة اأمام مبني وزارة الداخلية.. تلك 
هي بداية ا�ستخدام الر�سا�س الحي في الدفاع عن الوزارة..

�سوت الطلقات يدوي، وقوالب الطوب التي يلقيها الثوار علي رجال ال�سرطة، 
الثورة  بم�ساهد  ُتذّكرك  للدموع،  الم�سيل  الغاز  من  اأنوفهم  يكممون  وهم 
التون�سية واالنتفا�سة الفل�سطينية، مع الفارق الرهيب في دموية االأحداث..

ثالثة قتلي ي�سقطون، ويت�ساقط الم�سابون بالع�سرات، بينما تبداأ مدرعات 
الجي�س الم�سري في التدخل لل�سيطرة على الموقف.. 

�سبح الخراب يخيم على المكان..  وهناك، على الطرف االآخر من كل هذا، 
تري عملية الهروب الُمنّظمة من �سجن وادي النطرون..

اأمام  تتوقف  الم�سلحين  الُملثّمين  بالرجال  المحملة  وال�ساحنات  ال�سيارات 
ال�سجون، وتبداأ في اال�ستباك مع ال�سباط..
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�سعور الذعر يتنامى بداخلك.. ال يمكن اأن يكون هوؤالء هم الثوار.. 

ال�سجناء  وم�سهد  ح��رب،  �ساحة  في  كاأنك  يتعالى  النيران  اإط��الق  �سوت 
الفارين في ال�ساحنات يحتل الم�سهد اأمام عيناك..

جميع قيادات االإخوان الم�سلمين قد فروا تقريًبا.. 

الكتاتني”  العريان” و”�سعد  “ع�سام  مر�سي” والدكتور  “محمد  الدكتور 
هم اأ�سهر �سخ�سيات يمكنها اأن تجذب انتباهك..

�سوت محركات ال�ساحنات المبتعدة يخفت رويًدا، ليحل ال�سمت على �ساحة 
معركة طويلة.. 

الدخان المت�ساعد من ال�سجون يمتزج برائحة الدماء.. ويبدو في ت�ساعده 
الحثيث اإلى االأعلى اأ�سبه باأرواح ال�سهداء ال�ساقطين في كل ركن.. 

ويخيم ال�سمت علي الم�سهد.. 

* * *

اإلثنين 31 يناير
التعبير  حرية  المحتجين..  �سد  القوة  ت�ستخدم  لن  الم�سلحة  “القوات 

مكفولة لكل المواطنين الذين ي�ستخدمون الو�سائل ال�سلمية..”

الم�سلحة” القوات  با�سم  الر�سمي  عتمان” المتحدث  “اإ�سماعيل  “اللواء 

* * *
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الثالثاء 1 فبراير
اإن هذا  و�سعبها..  �سنين طويلة في خدمة م�سر  بما ق�سيته من  اأعتز  واأنا 
الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل م�سري وم�سرية.. فيه ع�ست 
اأر�سه  وعلي  وم�سالحه،  و�سيادته  اأر�سه  عن  ودافعت  اأجله،  من  وحاربت 
الوطن  اإن  علينا..  اأو  لنا  بما  غيري  وعلى  علي  التاريخ  و�سيحكم  اأم��وت، 
رايتها  تنتقل  اأب��ًدا..  الخالدة  هي  العريقة  وم�سر  زائلون،  واالأ�سخا�س  باٍق 
ورفعة  بعزة  ذلك  تحقيق  ن�سمن  اأن  وعلينا  اأبنائها،  �سواعد  بين  واأمانتها 

وكرامة.. جياًل بعد جيل.. 

والملقب  للثوار،  وجهه  الذي  “مبارك” الثاني  الرئي�س  خطاب  من  “جزء 
بالخطاب العاطفي”

ري�س..” يا  “اآ�سفين 

مبارك..” يا  نفديك  بالدم..  “بالروح.. 

الميادين  اإلي  نزولهم  “مبارك” بعد  الرئي�س  موؤيدي  من  بع�س  “هتافات 
وال�سوارع الجانبية المحيطة بميدان التحرير ال�ستفزاز الثوار”

مبارك..” ح�سني  ي�سقط  “ي�سقط 

التحرير” ميدان  في  الهتافات  “�سوت 

* * *
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األربعاء 2 فبراير
2011

ميدان التحرير
القاهرة

PM  12:52

تتبدي لعينيك عظمة الم�سهد عن قرب الأول مرة، فترى جموع المتظاهرين 
الجال�سين متكئين..

رجال ون�ساء و�سباب وفتيات.. �سيوخ وق�ساو�سة.. جميعهم يفتر�سون االأر�سفة 
مًعا، فال فارق.. 

م�سامعك  تقودك  رك��ن،  كل  من  م�سامعك  اإل��ي  تترامى  اأحاديثهم  اأ�سوات 
�سوب تلك الخيمة البعيدة..

- ربما هم محقون بالفعل.. ربما يجب علينا العودة.. 

الع�سابات  عن  اأذاع���وه  ال��ذي  االإخ��ب��اري  البيان  ذاك  مطمئًنا..  ل�ست   -
المتوجهة اإلي هنا بكرات من النار يثير ذعري.. 

- ما الذي نفعله هنا.. الوغد لن يرحل.. 

تقترب اأكثر..
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- لن اأعود بعد كل هذا، وبعد كل هوؤالء الم�سابين.. باالإ�سافة اإلى اأننا لو 
عدنا، الأخذونا من بيوتنا جميًعا.. 

- ال تراجع االآن.. تلك هي الذروة.. التراجع االآن يعني الف�سل الحتمي.. 

و�سديقيه  “عمر”  على  اأب�سارك  وتقع  اأخ��ي��ًرا،  الخيمة  تلك  اإل��ي  ت�سل 
الجال�سين بجواره..

- لم اأكن اأتوقع اأن توافق بتلك ال�سهولة عندما حاولت اإقناعك بالم�ساركة.. 

ينظر اإليه “عمر” في �سمت..

-ما الذي دفعك اإلى البقاء؟.. 

باالأعالم في  يلوح  الواقف  الن�سر  ال�سباب  الياأ�س؟.. هل هو م�سهد  هل هو 
�سلمية وا�سحة؟.. هل هو اإيمان بالتغيير فعاًل؟.. 

ا ال يبالي بما يحدث للعالم من حوله، وال يتابع  ما الذي يمكن اأن يدفع �سخ�سً
ال�سيا�سة حتى، الأن ي�سارك في �سيء كهذا؟..

ال يعرف.. لم يعرف يوًما ماهية نف�سه، وهو لي�س على و�سك الِبدء االآن.. 

- ال اأعرف.. بدا لي ذاك ال�سيء ال�سحيح الذي يجب عليَّ فعله.. 

- كيف؟.. 

ال يجد و�سيلة لتقريب الم�سهد.. 

- ال اأعرف يا “نبيل”.. اأحياًنا تجد في حياتك اأ�سياًء ال تفقهها اأو تدركها.. 
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ال  وح�سب..  تفعلها  اأنت  بل  ق��راًرا،  ب�ساأنها  تتخذ  ولم  يوًما،  منها  تتاأكد  لم 
تدري ما الغر�س منها وال نفعها.. ال تدري �سيًئا على االإطالق.. 

يعتدل االأول الذي عرفنا اأن ا�سمه “نبيل” في جل�سته، ثم يقول في اهتمام:

نعرف  وال  عليها،  نن�ساأ  التي  والتقاليد  بالعادات  اأ�سبه  �سيًئا  تعني  اأن��ت   -
في  تجدها  وال�سوم..  مثاًل،  الجمعة  و�سالة  الدين  ال�سغر..  منذ  غيرها 
كل المجتمعات بدرجات متفاوتة، وعلى ح�سب خلفيات كل مجتمع الثقافية 

والدينية.. 

يهز “عمر” راأ�سه وهو يقول:

- �سيء مثل ذاك.. 

- ولكن االأمر هنا مختلف.. ما اأتحدث عنه هو قراٌر م�سيري.. الم�ساركة في 
مظاهرات واعت�سامات �سد نظام عمالق طاٍغ ال يرحم، ويرى كل من عاداه 
خائًنا كافًرا متاآمًرا.. نظام يذكرك في قوته باالآلهة.. ال اأعتقد اأن هذا قرار 
طبيعي ي�سدر من �سخ�س ال يتابع ال�سيا�سة، ولي�س اتخاذه �سهاًل، لو لم تكن 

تخفي في داخلك �سخ�سية قوية متمردة يا �ساحبي.. 

ينظر له �سامًتا.. 

ال يعرف.. من ذا المدعي الذي يج�سر على القول باأنه يعرف حقيقة نف�سه؟..

لي�س هو بالتاأكيد..

يتعالى” �سراخ  “�سوت 
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راك�سة” خيول  اأقدام  “�سوت 

خيول؟..

ما الذي يحدث بال�سبط؟..

منظر عيني “نبيل” وهو ينظر في ارتياع اإلي الم�سهد الذي يحدث فوق كتف 
متج�سًدا.. كابو�سه  عيناه  لتر�سد  �سرعة  في  في�ستدير  “عمر” يرهبه، 

بع�س  يتقدمهم  ف��ج��اأة،  الميدان  علي  يهجمون  النا�س  من  هائلة  اأع���داد 
واالأ�سلحة  بال�سيوف  يلوحون  وهم  والجمال،  الخيول  �سهوة  علي  البلطجية 

البي�ساء، فيبتعد الكل عن طريقهم في ذعر..

يت�سمر الموقف لحظة، ثم تهوي ال�سيوف..

وبكاء” �سرخات  “�سوت 

باالأج�ساد” ترتطم  وهي  وال�سيوف  الع�سي  “�سوت 

تري بعينيك م�سهد انهيار الكرامة والعزة.. المحاولة االأخيرة لك�سر االإرادة 
الم�سرية..

فينه�س  ال�سدام،  قلب  نحو  ويندفع  �سرعة  في  مكانه  “نبيل” من  ينه�س 
خلفه “عمر”..

الحجارة تطير في كل مكان، فت�سيب من هم علي �سهوة الخيول والجمال، 
في�سقط بع�سهم ُويده�س تحت االأقدام، وينق�س ال�سباب علي من لم يده�س 

ليم�سكوه..
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حجارة يلقيها موؤيدو الرئي�س على ال�سباب، فت�سيب من ت�سيب وتطير في 
كل مكان لتك�سر واجهات المحال التجارية.. 

الفزع يبدو وا�سًحا على الم�سهد الذي ُيعيد اإلى ذهنك م�ساهد الحروب في 
القرون الو�سطى..  ويت�ساقط ال�سحايا..

ويتحا�سان  البلطجية،  على  بالحجارة  “عمر”  خلفه  ومن  “نبيل”  يقذف 
اأكوام المقذوفات وزجاجات المياه الغازية التي يقذفهم بها الموؤيدون.. 

�سوت الجماهير في الخلفية يمتزج ب�سوت ال�سراخ و�سوت تالحم االأج�ساد، 
وينقل لذهنك م�سهد المذبحة الجارية..

ثم ت�سمع �سوت طلقات ر�سا�س القنا�سة من بعيد..

“بوم” طلقة..

يتهاوى �ساب اأمام اأعين “نبيل” المرتاعة، فيحدق فيه غير م�سدق، بينما 
يتراجع “عمر” اإلي الخلف في ذعر ويحاول اأن يحتمي باأي �سيء بال جدوى..

اأخرى.. “بوم” طلقة 

ج�سد اآخر يتهاوى كالبالون المثقوب..

بهراوته  يلوح  وهو  ح�سانه،  �سهوة  “نبيل” على  اإلى  يتجه  البلطجية  اأحد 
الحديدية، فيت�سمر “نبيل” مكانه كمن يعرف باأن نهايته جاءت.. ال جدوى 

من الفرار..

يبدو  “نبيل” الذي ال  و”عمر” ي�سرخ في ذعر محذًرا  يقترب،  الح�سان 
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عليه اأنه ي�سمع �سيًئا.. يحدق في الم�سهد بعينين زائغتين..

يحاول اأن يقترب.. اأن يدفعه بعيًدا، ولكن �سرعته ال ت�سعفه، وال تفوق خطوات 
الجواد و�سرعة من يمتطيه رافًعا ذراعه على امتدادها حاملًة الموت.. 

“نبيل”، الذي تنفجر  يقترب ملتهًما الم�ساحة، ويهوي بالهراوة على راأ�س 
منه نافورة من الدماء وتتطاير في كل �سوب، لت�سقط على مالب�س “عمر” 

الذي يتلقف الج�سد ال�ساقط في لوعة..

تت�ساقط دموعه في حرارة وي�سيع �سوت �سراخه بين اأ�سوات المعركة، ثم 
يتلقى  ثم  بعيًدا،  به  يجري  الذي  البلطجي  جواد  اإلي  قهر  في  عينيه  يدير 

حجًرا في راأ�سه لي�سقط من عليه.. 

“بوم”

طلقة اأخري، وواحد اآخر يع�س التراب..

لي�سعر  الميداني،  الم�ست�سفى  اإلى  الهامد  الج�سد  حاماًل  ينه�س  اأن  يحاول 
فجاأة بجبل من ال�سخر يرتطم بجانب وجهه االأيمن.. 

تملوؤهما  بعينين  ي��دور  فيما  يحدق  وهو  �سديقه  ج�سد  فوق  ا  اأر�سً ي�سقط 
الدماء.. عينان ال تريان..

ثم تظلم الدنيا اأمامه تماًما..

* * *
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- 5 -
وملحقاتها..   1936 معاهدة  اإلغاء  الم�سرية  المملكة  حكومة  “تعلن 
�سرعي،  غير  اأ�سبح  م�سر  في  البريطانية  القوات  وج��ود  االآن  من  بدايًة 
والحكومة الم�سرية غير م�سئولة عن حمايتهم.. الحكومة تدعم وبكل قوة 

الفدائيين والعمليات الفدائية في منطقة القناة..”

- فمن اأجل م�سر وقعُتها، ومن اأجل م�سر األغيها.. 

والمعار�سة” الحكومة  نواب  من  حافل  وتاأييد  ت�سفيق  “�سوت 

“تفريغ ن�س من كلمة “م�سطفى النحا�س” با�سا رئي�س الوزراء الم�سري 
بحكومة الوفد، الذي اأعلن فيه اإلغاء معاهدة 1936 بين م�سر وبريطانيا 

يوم الثامن من اأكتوبر �سنة 1951”

* * *

في العام 1936، وقع “م�سطفى النحا�س” با�سا رئي�س الوزراء في حكومة 
الوفد معاهدة بين م�سر وبريطانيا، تق�سي بخروج القوات البريطانية من 

القاهرة، وبقائها وتمركزها في منطقة قناة ال�سوي�س..

كان الراأي العام اآنذاك يجمع علي �سرورة اإلغائها؛ الأنها ال تعتبر ا�ستقالاًل 
من  اعتراف  بمثابة  اعتبارها  يمكن  تماًما،  العك�س  على  بل  لم�سر،  فعلًيا 
الحكومة الم�سرية، وقبول منها بوجود االحتالل البريطاني علي اأرا�سيها.. 
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�سّبَب ذاك االأمر غ�سًبا عنيًفا في ال�سارع الم�سري، وكانت بداية العمليات 
الفدائية القليلة التي قام بها بع�س المواطنين �سد القوات البريطانية في 

ال�سوي�س..

علي  المعاهدة  اإلغاء  جاء  حتى  طويلة،  لفترة  عليه  هو  ما  على  الو�سع  ظل 
يد “م�سطفى النحا�س” با�سا، ليطلق فرحة عارمة في ال�سارع الم�سري، 
تاأييًدا  الميادين؛  على  والتوافد  النزول  في  ال�سعبية  المظاهرات  فبداأت 
للحكومة ولقرارها باإلغاء المعاهدة، فقد كان ذلك يعني اعتبار م�سر ر�سمًيا 
اأر�سها هو  دولة ذات ا�ستقالل و�سيادة، واأن وجود القوات البريطانية على 

وجود ا�ستعماري غير �سرعي..

الطرف  من  الملغاة  المعاهدة  ت�ستبدل  اأن  البريطانية  الحكومة  حاولت 
الم�سري بمعاهدة اأخري دولية ُتدعى معاهدة الدفاع الم�سترك مع حلفاء 
بريطانيا، وهم فرن�سا وتركيا، والواليات المتحدة االأمريكية.. ولكن حكومة 
ا باًتا؛ الأنه كان من  الوفد برئا�سة “م�سطفى النحا�س” رف�ست االأمر رف�سً
الم�سرية  المملكة  ي�سع  الذي  الُمقّنع  االحتالل  من  اآخر  نوع  اأنها  الوا�سح 
تحت رحمة حلف �سمال االأطلنطي.. بداأت بعدها االأمور تزداد �سوًء بالن�سبة 
اأ�سبح وجوًدا  اأر�س م�سر  للبريطانيين، الأن وجود القوات البريطانية على 
غير �سرعي كما قلنا، وعادت له �سفة االحتالل، فبداأت عجلة الكفاح تدور 

بين �سفوف ال�سعب وال�سارع الم�سري.. 

البريطانيين  الجنود  نقل  الحديدية  ال�سكك  عمال  برف�س  االأم���ر  ب��داأ 
ومعداتهم، وبعدها امتنع عمال ال�سحن والتفريغ عن تفريغ حمولة البواخر 
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اإلي خ�سارة بريطانيا الأكثر  اأدي  الثالثة، مما  القناة  البريطانية في موانئ 
من مليوني جنيه اإ�سترليني في اأ�سبوع واحد، وكان ذاك وقتها مبلًغا فادًحا 
بكل المقايي�س.. ولم يتوقف االأمر عند هذا.. اأ�سرب العمال الذين يعملون 
منها  وان�سحبوا  بعدها،  القناة  منطقة  في  البريطانية  المع�سكرات  في 
و�سحوا باأجورهم في �سبيل ما يوؤمنون به، ولم تتركهم الحكومة عاطلين، بل 

األحقتهم بالوزارات الحكومية، و�سرفت لهم اأجورهم دعًما لهم..

في  المت�سدد  المحافظين  حزب  فوز  اأن  هو  وقتها،  اأحد  يعرفه  يكن  لم  ما 
االنتخابات البريطانية حينذاك، كان بداية حقبة جديدة �سديدة الخطورة 
اإلي  اأدي  ما  هو  بالذات  الحزب  ذلك  تولي  الأن  وذلك  بريطانيا؛  تاريخ  في 
اإحكام �سيطرة التنظيم على ال�سيا�سة البريطانية كلها.. لم يعد هناك مجال 
للمزيد من الت�سلل.. �سارت له ال�سيطرة الكاملة على اأقوي دولة اأوروبية في 
ذاك الوقت، وكان اإحكام ال�سيطرة المطلقة على الدولة الم�سرية وال�سعب 
الم�سري من اأكثر اأهدافه اأهمية.. �سل�سلة طويلة ومترابطة من االأحداث ال 

مجال لها هنا.. 

اإًذا ما هو التنظيم بال�سبط؟.. هذا اأمر يطول �سرحه، ولي�س هو مو�سوعنا 
االآن..

للمظاهرات  البريطاني  االحتالل  ق��وات  ت�سدي  في  بعدها  ه��ذا  انعك�س 
الموؤيدة لحكومة الوفد باإطالق النار عليها، مما اأدي اإلى مقتل العديد من 
المواطنين واإ�سابة اأعداد هائلة منهم.. وكما جرت العادة، ال يوجد فعل اإال 

وله رد فعل..
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يوم الرابع ع�سر من نوفمبر �سنة 1951، خرجت مظاهرة كبيرة نظم لها 
حزب الوفد، وامتالأت ال�سوارع والميادين عن اآخرها بالمتظاهرين، رافعين 
كل  وفوق  الم�سترك..  الدفاع  ورف�س  البريطاني  اال�ستعمار  �سقوط  الفتات 
ذروتها  اإل��ى  وو�سلت  القناة،  منطقة  في  الفدائيين  عمليات  ن�سطت  ه��ذا، 
بمتطوعين من العمال والطلبة.. بداأت حركات الكفاح الم�سلح في الظهور، 

مثل كتيبة خالد بن الوليد وكتيبة �سالح الدين..

بها  يقوم  التي  الفدائية  العمليات  على  الرد  في  البريطانية  القوات  وبداأت 
االأهالي بالعنف وبطلقات الر�سا�س، فبداأ البولي�س الم�سري في حمايتهم 

والت�سدي للمحتل..

وببطء، تحول الموقف اإلي حرب �سوارع..

عمليات فدائية من االأهالي، تتبعها عمليات انتقامية من القوات البريطانية 
يت�سدى لها البولي�س الم�سري.. 

حرب �سوارع تدور كل يوم..

بداأ الموقف يفلت من بين اأيدي القوات البريطانية، فو�سعت خطة لال�ستيالء 
على كل المرافق الحيوية في مدن القناة كلها، وو�سع المنطقة باأكملها تحت 

ال�سيطرة البريطانية الكاملة لحماية م�سالحها في قناة ال�سوي�س..

وجاء ذلك اليوم..

* * *
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1952 يناير   25

مبنى المحافظة وثكنات النظام..
اإلسماعيلية..

اإنها ال�ساعة ال�ساد�سة �سباًحا.. ال�سم�س ت�سطع على ا�ستحياء.. ال�سارع خاٍل 
تماًما، وهو �سيء غير معتاد في ذلك الوقت من ال�سباح.. ولذلك �سبٌب مهم 

يمكنك اأن تراه فيما حولك.. 

المحافظة  بمبنى  تحيط  التي  المدفعية،  وفرق  البريطانية  الدبابات  تلك 
وال�سرطة وثكنات النظام من كل اتجاه.. ال ينذر منظرهم بالخير كثيًرا.. 

اأ�سوات االت�ساالت الال�سلكية  اإال  هدير جنازير الدبابات يهدر، ال يناف�سه 
على اأجهزة الراديو، واأ�سوات خطوات اأحذية الجنود الثقيلة حولك.. 

وهناك.. و�سط كل تلك الجلبة، تجده واقًفا وفي يده جهاز االإر�سال يتكلم 
فيه ب�سرامة وغطر�سة وا�سحتْين:

المبنى محا�سر  البريطانية..  القوات  “اإك�سهام” قائد  البريجادير  هنا   -
لم  ما  الم�سروط..  غير  الكامل  اال�ست�سالم  �سوى  هناك  مخرج  وال  تماًما، 
ت�سلم القوات اأ�سلحتها وت�ست�سلم وترحل عن منطقة القناة كلها قبيل مغرب 

هذا اليوم، فلن نتوانى عن ا�ستخدام القوة المميتة.. 

هناك  الواقف  ذاك  اأن  اإال  معظمه،  تفهم  فال  االإ�ستاتيكية  تغلفه  االت�سال 
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�سابط  العبد”  “�سريف  اإن��ه  ال��ت��ام..  الفهم  عليه  يبدو  المبنى،  بداخل 
االت�سال الم�سري..  يهرع اإلى اللواء “اأحمد رائف” قائد بلوكات النظام، 
و”علي حلمي” وكيل المحافظة.. الخوف يبدو على العيون، ولكنك ترى معه 

ا.. لي�ست تلك مالمح �سباط يو�سكون على اال�ست�سالم..  الحزم اأي�سً

يلتقط االأول �سماعة الهاتف..

- حولني على فوؤاد با�سا �سراج الدين على التليفون.. 

- مين يا فندم؟.. 

- اأنا اللواء اأحمد رائف قائد بلوكات النظام في االإ�سماعيلية.. 

- حا�سر يا فندم.. 

اإ�ستاتيكي خافت، تتبعه  “�سوت نقرات على مفاتيح الهاتف يمتزج ب�سوت 
رنات هاتف”

- األو.. 

- معالي الوزير.. �سباح الخير.. 

- �سباح النور.. 

- يا فندم قوات االحتالل البريطاني وجهت لنا اإنذار برحيل قوات البولي�س 
عن مدينة االإ�سماعيلية، واإحنا يا فندم راف�سين وقررنا المقاومة.. 

�سمت ي�سود لهنيهة، ثم يعود �سوت الوزير خافًتا..
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- هتقدروا يا اأحمد؟.. 

الخط” من  االآخر  الطرف  على  من  خافتة  “غمغمة 

- يا فندم م�س هن�سيب االإ�سماعيلية حتى لو �سحينا باأخر نف�س فينا.. 

حارة” “زفرة 

يبدو  قلياًل..  مختلفة  بنبرة  الوزير  �سوت  ياأتي  ثم  لبرهة..  ال�سمت  ي�سود 
الحزن والتاأثر وا�سًحا في كل حرف يخرج من بين �سفتيه..

- ربنا معاكم.. اإ�ستمروا في المقاومة.. 

يقول  ثم  معني،  ذات  نظرة  وال�سابط  الوكيل  اإل��ى  “رائف”  اللواء  ينظر 
بنبرات ثابتة:

- تمام يا فندم.. 

ي�سع �سماعة الهاتف مكانها ويحدق فيها للحظات.. 

عودتهم  تنتظر  التي  عائالتهم  نحو  جميًعا  اأفكارهم  فيها  �سردت  لحظات 
اإلى البيت.. اأطفالهم الذين ال يفقهون �سيًئا عّما يو�سك على اأن يحدث، وال 

يت�سورون..

نه�س اللواء “رائف” من مكانه ليتناول جهاز االإر�سال الال�سلكي وهو ينظر 
اإلي رجاله، ثم قال:

- هل اأنتم معي؟.. 
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تعلقت عيونهم به في �سمت، بينما تتابع باقي ال�سباط علي دخول الحجرة، 
وهم ينظرون اإليه في ت�ساوؤل.. 

- ال يمكننا اأن ن�ست�سلم بهذه الب�ساطة.. لو فعلنا، فلن اأقدر على النظر في 
المراآة ما تبقى من عمري.. 

قالها وتعلقت عيناه بالنقيب - اأو اليوزبا�سي كما كان يقال وقتها - “م�سطفى 
رفعت” الذي تقدم اإليه قائاًل:

- لن ينالوه اإال فوق جثثنا يا فندم.. 

و تعالت االأ�سوات الموؤيدة من خلفه، بينما قال اأحدهم: 

- باالإ�سافة اإلى اأنني ال اأتلقى اأوامري من اأوالد عاهرة.. 

اأثارت عبارته قوة و�سجن في نف�س اللواء الذي قال:

- �سلم فمك يا عبد الم�سيح.. 

ورفع جهاز الال�سلكي اإلي فمه قائاًل:

اإذا لم  “اإك�سهام”..  اإلي  “اأحمد رائف” قائد بلوكات النظام  - من اللواء 
تاأخذ قواتك من حول المبنى وترحل االآن، ف�سوف اأبداأ اأنا ال�سرب، الأن تلك 

اأر�سي، واأنت من يجب اأن يرحل منها ال اأنا.. 

و�سمت لحظه ليلتقط نف�ًسا عميًقا، ثم اأ�ساف:

- اإذا اأردتم المبنى، فلن تدخلوه اإال ونحن جثث.. 
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واألقى جهاز الال�سلكي جانًبا، ثم �سحب طبنجته الحكومية من درج مكتبه، 
اأنفا�سهم  يلتقطون  وهم  النوافذ،  اإلى  واتجهوا  بنادقهم  ال�سباط  والتقط 

ويحب�سونها ُمحِكمين الت�سويب..

وفي الخارج، اأ�سار البريجادير “اإك�سهام” باإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى اإلي 
فرق المدفعية والدبابات اإ�سارة ذات معني، ثم �ساح ب�سوت جهوري:

- ا�ستعد.. 

لقم الجنود طلقات المدافع بداخلها، و�سوبوا الفوهات ناحية المبني، بينما 
�سوته يدوي في الخلفية:

- فاااياااار.. 

طلقات  تعقبها  ال�سباح  �سكون  ف��ي  ال��م��داف��ع  ان��ف��ج��ارات  اأ���س��وات  ودوت 
الر�سا�سات..

تتطاير  وال�سخور  واالأحجار  وال�سباط من خلفها،  الجدران  تقتلع  المدافع 
وتمتزج بالتراب، ويدوي �سوت الطنين المميز الم�ساحب لالنفجارات في 

اأذنك، فت�ساب بال�سمم.. 

 غرفة االت�ساالت “ال�سويت�س” تتهاوي تماًما وعامل التليفون يطير م�سرًجا 
في  تتناثر  واأ���س��الوؤه  االنفجارات  اأدخنة  ج�سده  من  تت�ساعد  دم��اءه،  في 
وهم  بنادقهم،  طلقات  تدوي  الذين  الجنود،  م�ساعر  مراآه  فيثير  ركن،  كل 

ي�سيحون، وعيونهم ممتلئة بالدموع.. 
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�سوت طلقات البنادق الم�سرية..

�سوت الر�سا�سات االأوتوماتيكية البريطانية..

ثم �سوت المدفعية والدبابات..

- فايااااااار.. 

االنفجارات.. 

انفجارات في كل مكان.. 

واأحجاًرا  غباًرا  يغدو  نف�سه  والهواء  والجنود،  الجدران  تقتلع  انفجارات 
متفتتة..

ال�سباب يحاولون قتال  االأهالي يغادرون منازلهم هاربين في ذعر، وبع�س 
القوات البريطانية، فال يفلحون اإال في لقاء َفَناَءُهم.. 

- فايااااااار.. 

انفجارات..

انفجارات في كل مكان..

�سوت ال�سعال والدخان يعمي العيون..

ال�سبابات على زناد المدافع والبنادق، والطلقات تتوالى من الطرفين..

ويمر  االأطعمة..  ال�سباط  ليعطوا  المبنى  داخ��ل  يت�سللون  االأه��ال��ي  بع�س 
الوقت..
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ينظر اليوزبا�سي “م�سطفى رفعت” اإلى زميله “عبد الم�سيح” قائاًل:

- الذخيرة تنفد.. نحتاج لخطة جديدة.. 

نه�س االأخير ليطلق بع�س الطلقات من النافذة المحطمة حتى �سمع �سوت 
يلقمها  فاأخذ  عرو�سها،  علي  خاوية  بندقيته  اأن  تعلن  التي  المميزة  التكة 
بالر�سا�سات من �سندوق يجاوره بينما �سوت “اإك�سهام” يدوي من الخارج:

- �سيز فاياااااار.. 

ثم يعلو �سوته موجًها كالمه اإلى ال�سباط بداخل المبنى:

- هذا هو االإنذار االأخير.. اإ�ست�سلموا جميًعا واأخرجوا رافعين اأيديكم وبدون 
اأ�سلحتكم واإال �سن�ستاأنف الق�سف باأق�سى قوة.. 

اأذن��ك  في  ي��دوي  االإنفجارات  عن  الناتج  الطنين  و�سوت  ال�سكون،  ي�سود 
فتو�سك على التمزق..

- ماذا تقترح؟.. قد �سقط اأكثر من ن�سف الجنود.. 

مكانه  من  ونه�س  جانًبا  بندقيته  األقى  ثم  لحظة،  “م�سطفى”  اإليه  نظر 
“عبد  و�سوت  المنده�سة  زمالئه  نظرات  و�سط  المبنى  باب  اإل��ي  متجًها 

الم�سيح” الم�ستنكر:

- ماذا تفعل يابن القحبة؟.. عد اإلى هنا قبل اأن.. 

لم يتم عبارته الأن “م�سطفى” فتح الباب الذي حطمت طلقات الر�سا�س 
معظمه ليخرج رافًعا يده اإلي اأعلى في اإ�سارة اإلى اأنه اأعزل..
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توقفت طلقات المدافع باإ�سارة من يد “اإك�سهام” وهو يرقبه يم�سي في توؤدة 
متجًها اإليه..

- هل قررتم االإ�ست�سالم؟.. 

هز “م�سطفى” راأ�سه نفًيا وهو يقول:

- بل نحن نطلب �سيارات اإ�سعاف لعالج الم�سابين واإخالئهم قبل اإ�ستكمال 
المعركة..

نظر له “اإك�سهام” في ده�سة للحظة، ثم قال:

وبعدها  واالإ�ست�سالم،  اأواًل  جميًعا  الخروج  عليكم  تماًما..  مرفو�س  طلب   -
يمكننا النقا�س.. 

رمقه “م�سطفى” بنظرة طويلة، ثم قال في ثبات:

- لن تت�سلموا هذا المبنى اإال فوق جثثنا الهامدة.. 

وا�ستدار عائًدا اإلي المبنى وهو يحاول ال�سيطرة على اأع�سابه والتغلب على 
اأو  االإ�ست�سالم  اإال  مخرج  ال  اأنه  نف�سه  ق��رارة  في  يعلم  المت�ساعد..  توتره 

الموت.. ي�سرد تفكيره رغًما عنه اإلى عائلته.. ربما لن يروه مجددا.. 

اإنها النهاية..

يورثه هذا �سعورا يزلزله من الداخل، وينتف�س قلبه بال�سعور الذي ال تدري 
اإن كان العزيمة اأم التوج�س.. 

الخوف هو اأمر مفروغ منه بالتاأكيد.. ال اأحد ال يخاف الموت اإال المدعين اأو 
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�سعيفو االإيمان الذين ال يعتقدون في الح�ساب.. وهو لي�س منهم بالتاأكيد.. 

كان متديًنا طوال عمره، ورغًما عنه لم ي�ستطع منع اأ�سابعه من االإرتجاف.. 
قلبه  اللحظات..  تلك  في  ربه  للقاء  م�ستعًدا  يكن  لم  �سيء  كل  برغم  فهو 

ينتف�س على الرغم منه.. لي�س خوفًا.. 

بل رهبة..

ي�سل اإلى الباب اأخيًرا، فيفتحه ويدلف اإلي الداخل ويلتقط اأنفا�سه ليدوي 
التي  الحلقية  ال�سخرة  تلك  �سبقته  الذي  الم�سيح” الم�ستنكر  “عبد  �سوت 

اأطلقها..

قتلك  اأو  اأ�سرك  من  �سيء  يمنعهم  يكن  لم  العاهرة؟..  يابن  جننت  هل   -
بمنتهى الب�ساطة االآن.. 

نظر له “م�سطفى” في �سمت، ثم قال:

اأوالد الزانية  - طلبت منهم بع�س عربات االإ�سعاف ونقل الم�سابين، لكن 
رف�سوا.. لم يعد هناك خيار �سوى االإ�ست�سالم اأو القتال حتى نفاد الذخيرة.. 

�ساد ال�سمت اإال من �سوت خطوات اللواء “رائف” الهابطة على الدرج، ثم 
قال وهو يلتقط البندقية من اأحد الجنود:

- اإنه القتال اإًذا.. 

واأعقبها بت�سويب البندقية من النافذة، ثم..

- فايااااااار.. 
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انفتحت اأبواب الجحيم من جديد..

وتقتلع بع�سها، وزجاج  بالجدران  والدبابات ترتطم  المدافع  �سوت طلقات 
ما  خلف  الجنود  يحتمي  عنًفا..  اأ�سد  نحو  على  يتطاير  المتبقي  النوافذ 
تاأوهات الم�سابين ت�ستولي على الم�سهد..  يمكن االإحتماء خلفه، واأ�سوات 

ويت�ساقط القتلى تباًعا.. 

بع�س االأهالي يت�سللون من بين طلقات المدافع اإلي داخل المبنى لي�ستركوا 
في المعركة، ويوفرون ما يملكونه من ذخائر وطعام.. 

- فايااااااار.. 

ودخاًنا،  غباًرا  ت�ستن�سق  االآن  اأنت  والر�سا�سات..  المدافع  طلقات  وت��دوي 
وت�سمع االإنفجارات، وال ترى �سوى الدماء والموت على مرمى الب�سر.. �سوت 
اليوزبا�سي  �سوت  ومعهم  وال�سهادتين،  الفاتحة  تالوة  في  يبداأون  الجنود 

الم�سيح” نف�سه..  “عبد 

الموت قريب للغاية.. زمالوؤهم ينتظرونهم على ال�سفة االأخرى..

- فايااااااار.. 

ي�ستمر الق�سف، والذخائر تنتهي من اأ�سلحة الجنود.. اإنهم االآن بال مقاومة 
من اأي نوع.. 

الدموع تترقرق في عيون اأحد الجنود وهو ينظر اإلى �سورة زوجته وطفلته 
التي يحملها..
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جدار اأخر يتهاوى ويت�ساعد منه الدخان.. 

ثم �سمت.. 

�سمت له رائحة الموت.. 

“رائف” يلتقط  اللواء  بينما  وت�ساوؤل،  حيرة  في  لبع�سهم  ينظرون  الجنود 
جهاز الال�سلكي الذي يخرج منه �سوت “اإك�سهام” مغلًفا باالإ�ستاتيكية:

- كفي هذا.. نحن نعلم باأن ذخائركم قد نفدت.. قد فعلتم ما عليكم واأكثر، 
ب�سرف  القتال  وقف  من  االآن  مفر  ال  ولكن  ب�سرف،  المبنى  عن  ودافعتم 

ا.. ال اأحد اآخر يتوجب عليه الموت..  اأي�سً

تعلقت اأعينهم به ما بين جريح وم�ساب، فاألتقط هو نف�ًسا عميًقا ثم قال:

لهم،  االإ�سعاف  وتوفير  الم�سابين  الجنود  نقل  يتم  اأن  هي  �سروطنا   -
بل  روؤو�سهم،  على  اأيديهم  يرفعوا  لن  المبنى  من  الخارجين  الجنود  واأن 

�سيخرجون ب�سكل ع�سكري يليق بهم، مع تركهم لالأ�سلحة بداخل المبنى.. 

الجنود  اإلى  اأوام��ره  واأ�سدر  جانًبا  بالال�سلكي  فاألقى  باالإيجاب،  الرد  اأتاه 
وال�سباط..

- قد �سمعتم ما قيل.. هيا.. 

الجنود ال�سالمون ينه�سون وينف�سون الغبار عن اأنف�سهم، ويلقون اأ�سلحتهم 
يحمل  بينما  طويل،  طابوٍر  في  ليخرجوا  الباب  اإل��ى  يتجهون  انك�سار،  في 

بع�سهم الم�سابين، ويتبقى بع�سهم في الداخل..
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�سار  ال��ذي  المبنى  من  المت�ساعد  والدخان  طويل،  طابور  في  يخرجون 
ا متهالكة يروي ق�ستهم..  اأنقا�سً

�سوت الطنين يتال�سى اأخيًرا..

ولكن كل �سيء ينتهي.. 

* * *

عن  الم�سرية  ال�سرطة  ل�سباط  التاريخية  الملحمة  تلك  “اأ�سفرت 
واأ�سر  اآخرين،  ثمانين  واإ�سابة  وجنديًا،  �سابطًا  خم�سين  نحو  ا�ست�سهاد 
فرًدا،  وخم�سين  ثمانمائة  حوالي  اأ�سل  من  الحياة،  قيد  على  منهم  الباقي 
اآالف جندي  �سبعة  اأكثر من  رائف، في مواجهة  اأحمد  اللواء  راأ�سهم  وعلى 
بريطاني ُمجهزين باأحدث االأ�سلحة والعتاد، ُقِتل منهم ثالثة ع�سر، وُجِرح 
اإثنا ع�سر، بعد معركة وق�سف متوا�سل دام �ساعة اأو اأكثر تقريًبا.. واأدت تلك 
االأحداث اإلي اعتبار يوم الخام�س والع�سرين من يناير عيًدا ر�سمًيا لل�سرطة 

الم�سرية، وعيًدا قومًيا لمحافظة االإ�سماعيلية كلها..”

* * *

ال تاأ�سفن على غدر الزمان لطالما.. رق�ست على جثث االأ�سود كالب

ال تح�سبن برق�سها تعلو على اأ�سيادها.. تبقى االأ�سود اأ�سود والكالب كالب

اهلل” رحمه  ال�سافعي  “االإمام 

* * *
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اإنه يوم ال�ساد�س والع�سرين من يناير هذه المرة.. 

منت�سف اليوم بالتحديد.. 

منت�سف اليوم، والدخان يملوؤ ال�سماء.. 

كل  في  الب�سر  مرمى  على  اأمامك  الم�ستعلة  الحرائق  من  يت�ساعد  دخاٌن 
�سبر من القاهرة.. 

ال�سرارة االأولى كانت من ميدان االأوبرا مع ا�ستعال النيران في كازينو اأوبرا، 
بعد ذلك انت�سر اللهب في فندق �سيبرد، ونادي ال�سيارات، وبنك باركليز، 

وكافيتريا جروبي، وغيرهم الكثير.. 

ال�سماء،  في  يطير  خفًيا  تنيًنا  هناك  وك��اأن  �سيء،  كل  في  ت�ستعل  النيران 
اأ�سبه  االآن  اأ�سبحت  التي  العا�سمة  و�سط  من  �سبر  كل  �سوب  لهيبه  موجًها 

ب�ساحات الحرب.. 

العدد..  هائلة  مظاهرات  الكارثة..  حجم  وير�سم  اأمامك  الم�سهد  يتمّثل 
بالحجارة  يتدافعون ويقذفون  اأمامك،  المليون تغطي كل �سبر  اأعداد تفوق 
�سيء..  كل  في  ت�ستعل  التي  والنار  الدخان  و�سط  حولهم،  هو  ما  كل  علي 
ال�سرطة ال تقدر على ال�سيطرة على كل ذلك، وال ينتهي االإمر اإال اإلى الزيادة 

الحتمية في قوة الحرائق.. الموقف يفلت ويخرج عن ال�سيطرة.. 

واأين الجي�س؟..

ال جي�س هنالك.. ولكنه قادم.. كما توقعت الخطة بال�سبط..
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في  واقًفا  ال�سخ�س  ذاك  ترى  معلوم..  غير  مكان  ما..  مكاٍن  في  وهناك، 
الركن مم�سًكا ب�سماعة الهاتف، وهو يطلب رقًما ما.. 

�سكله �سديد ال�سهرة بالطبع، فال تقل لي اأنك ال تعرفه.. 

ذلك الوجه والُبنيان القوي.. ال�سعر الذي خطه ال�سيب.. 

نبرات ال�سوت القوية.. 

اإنه الزعيم “جمال عبد النا�سر” بالطبع..

يدوي �سوت الرنين على الطرف االآخر من الخط، ثم يرفع اأحدهم �سماعة 
الهاتف..

- األو.. 

- اأيوه يا �سالح.. 

- جمال.. في اإيه؟.. 

- تعااللي دلوقتي حااًل.. 

- في اإيه اللي بيح�سل؟.. والحرايق دي كلها اإيه؟.. 

- م�س وقته دلوقت، وم�س هينفع نتكلم على التليفون.. م�ستنيك.. 

ثم ي�سع ال�سماعة مكانها.. 

يتلفت حوله في توتر، ثم ينفخ في كف يده ويفركه بكفه االآخر، وهو يجل�س 
على المقعد في طرف الحجرة..
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ي�سرد بتفكيره بعيًدا.. 

اإلى بداية ان�سمامه للكلية الحربية.. 

اإلي تخرجه وان�سمامه للجي�س.. 

اإلى االإنجليز.. 

اإلى ال�سباط االأحرار.. 

اإلى م�سر التي تَنَف�َس كل �سبر فيها، وتباينت تجاهه م�ساعره ما بين الِع�سق 
والطمع.. 

اإلى طموحاته الوا�سعة.. 

 كيف يمكنه تحقيقها تحت حكم االإنجليز والملك فاروق؟..

هل ما يفعله حًقا قرار �سائب؟..

ال يمكنه اأن يعرف االآن، ولكنه يرى االأخبار وي�سمع االأ�سوات في كل مكان، 
االإفالت  بداأت في  االأمور  باأن  واإح�سا�سه  التوتر  �سعور  فيت�ساعد في داخله 

من بين يديه.. 

يجب اأن ي�سيطر على الموقف، واأال يدع الأحد الفر�سة باأن يتتبع االأمر اإليه 
في يوم من االأيام.. 

ينظر اإلى �ساعته.. 

مازالت ال�ساعة الواحدة ظهًرا.. 
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يجب اأن ينتظر “�سالح”..  يجب اأن ينتظر اأن ي�سوء الموقف اإلى منتهاه.. 
حتى ي�سبح التدخل فعااًل..  ي�سرد بتفكيره اأكثر.. 

اإن الم�ستقبل م�سرق.. م�سرٌق اإلى حٍد يبعث الق�سعريرة في نف�سه.. 

* * *

النا�سر”  “عبد  بي  ات�سل  م..   1952 يناير   26 اليوم..  هذا  ظهر  في 
لم  اال�سطراب  من  حالة  في  فوجدته  منزله،  في  اإليه  اأذه��ب  كي  تليفونًيا 
اأعهده عليها من قبل.. وطلب مني االإ�سراع في نقل اأ�سلحة وذخائر موجودة 
االأ�سلحة ال�سغيرة؛ لخوفه من تفتي�س  “مجدي ح�سنين” في مدر�سة  لدى 
المكان بمنا�سبة الحريق.. اتفقنا على موعد ذهابي اإلى هناك، وات�سل هو 
“مجدي ح�سنين” واأبلغه الموعد.. ولكن ا�ستلفت نظري �سوؤاله المتكرر  ب� 
لي: هما �سح االإخوان ما ا�ستركو�س في الحريق ده؟.. .. فاأجبته بالقطع في 
عدم ا�ستراكهم طبًعا؛ فهذا ال يت�سق مع ديننا وال نظرتنا للم�سلحة.. فكرر 
�سوؤاله جملة مرات مما ا�ستوقف خاطري.. ولكن الوقت لم ي�سمح لنا بطرح 

هذا المو�سوع معه للمناق�سة من جانب الحل والحرمة..

وتوجهت اإلى مدر�سة االأ�سلحة ال�سغيرة، ومعي االإخوة “منير دله” و”عبد 
القادر حلمي” ب�سياراتهم، والتقينا هناك ب� “مجدي ح�سنين”، ونقلنا هذه 
االأ�سلحة والذخائر برمتها اإلى منزل االأخ “ح�سن الع�سماوي” تمهيًدا لنقلها 
الع�سماوي” بال�سرقية.. وهي  “محمد  المرحوم  والده  اإلى عزبة  بعد ذلك 
“ح�سن  فيها  وق��دم  بعدها،  النا�سر”  “عبد  �سبطها  التي  االأ�سلحة  نف�س 
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الحكم  نظام  قلب  بق�سد  وذخائر  اأ�سلحة  الإح��رازه  الع�سماوي” للمحاكمة 
في يناير �سنة 1954 م..

مخافة  عن  رويتها  التي  الواقعة  هذه  اإليه  ُت�سير  ما  اأتجاهل  اأن  اأ�ستطيع  ال 
ذلك  في  ال�سغيرة  االأ�سلحة  بمدر�سة  االأ�سلحة  �سبط  النا�سر” من  “عبد 
هذا  اإلى  ويدعوه  يريبه  فماذا  عنه،  بعيًدا  االأمر  دام  فما  بالذات..  الوقت 

االإ�سطراب؟.. 

ال�ساد�س  يوم  حدثت  غريبة  واقعة  عن  �سادي”  “�سالح  اللواء  “كالم 
والع�سرين من يناير �سنة 1952، يوم حريق القاهرة”

* * *

لم اأ�ساأل نف�سي وقتذاك عن �سبب وجود تلك المواد في بيوت “عبد النا�سر” 
وزمالئه، فقد حر�سنا منذ بداية تعاوننا في القتال اأن نجنبهم ال�سبهات، 
من  ي�سل  ما  ال�سوي�س  طريق  اأو  القاهرة  محطة  من  ب��اأول  اأواًل  نت�سلم  واأن 

ذخيرة، لنخرجه فوًرا من العا�سمة اإلى مواقع ا�ستعماله..

االأ�سياء  تلك  وجود  �سبب  النا�سر” عن  “عبد  اأ�ساأل  ولم  نف�سي،  اأ�ساأل  لم 
عندهم، فقد كان كل ما يعنيني اأن اأنقذ رقابهم في ذلك الوقت الع�سيب.. 

الحكم  نظام  قلب  على  بالتحري�س  المتهم  الع�سماوي”  “ح�سن  “كالم 
بعدها بفترة”

* * *
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بعد اإلغاء معاهدة 1936، وبعد حركات الكفاح الم�سلح والعمليات الفدائية 
الدولة  ب��داأت  ال��وق��ت،  ذل��ك  في  االإنجليز  �سد  الم�سريين  خا�سها  التي 

الم�سرية في االإفالت من تحت �سيطرة االإنجليز.. 

بداأت �سلطة التنظيم تتراجع.. وباتت م�سالحه مهددة في ال�سرق االأو�سط.. 

َوُره.. بدوؤوا في مقاومة االحتجاجات  لذلك، فقد جاء الرد بعدها في اأق�سى �سِ
واالنتفا�سات بالقمع.. والر�سا�س الحي.. 

اأوروب��ي  جي�س  كهذا..  عدو  لمواجهة  مجهزين  وقتها  الم�سريين  يكن  لم 
منظم وم�سلح.. لم يكن االأمر في �سالحهم اأبدًا.. 

النا�سر” قد  عبد  “جمال  فيهم  بما  االأح��رار  ال�سباط  تنظيم  كان  وقتها، 
و�سع خطة للقيام بثورة واالنقالب على نظام الحكم، والملك بعدها بحوالي 
خم�س �سنوات، وذلك بالتعاون خفيًة مع جماعة االإخوان الم�سلمين، اإال اأنه 
ا بعد مذبحة  �سار من الوا�سح اأنه ال يمكن االنتظار اأكثر من ذلك.. خ�سو�سً

االإ�سماعيلية.. 

ال�سرطة الم�سرية غير مجهزة للتعامل مع االإنجليز، ولن يمكن ا�ستغاللها 
في القيام باالنقالب.. الموقف يفلت، اإًذا فما الحل؟..

الحل هو في الجي�س الم�سري بالطبع..

يجب اأن ينزل الجي�س الم�سري اإلي ال�سوارع..

ولكن كيف؟.. هذا غير ممكن التحقيق اإال لو كان االأمر لمواجهة كارثة كبري 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


133

في العا�سمة، اأو ل�سد غزٍو، اأو حرٍب اأهلية علي �سبيل المثال.. ال يمكن اأن 
اإمرة  واأنه تحت  ا  ل�سبٍب قوي، خ�سو�سً اإال  ال�سوارع  اإلي  الجي�س  نزول  ُيَبَرر 

الملك “فاروق” الذي كان متعاوًنا مع االإنجليز.. 

بداأت وقتها الخطة الكبرى في الت�سكل.. 

ماذا لو تم ا�ستغالل الع�سيان المدني والمظاهرات الحادثة يوم 26 يناير 
احتجاًجا على مذبحة ال�سرطة باالإ�سماعيلية في اإ�سعال الموقف؟.. 

يتم  القاهرة  ُركٍن من  الغير مفهومة في كل  الغام�سة  الحرائق  �سل�سلة من 
ال�سلطات  والمحتجين، مما يجعل  المتظاهرين  �ستار  وراء  اإخفاء م�سببيها 
في  تتخبط  اإنجليز  جوا�سي�س  من  فيها  بما  نف�سها  والم�سرية  االإنجليزية 

الظالم.. 

ب�سبب  بالطبع  ولكن  ول��م��اذا..  ال��ح��رائ��ق..  بهذه  ق��ام  م��ن  اأح��د  يعرف  ال 
اأن  تف�سير  نحو  باأكمله  العام  ال��راأي  توجه  الهائلة،  ال�سعبية  االحتجاجات 
ا واأن من قاموا بالحرائق اختاروا  المتظاهرين هم من قاموا بها، خ�سو�سً
وقاموا  االإنجليز،  من  “فاروق” واأ�سدقائه  للملك  المحببة  االأماكن  بعناية 
في  ذلك  بعد  وا�سحة  ال�سورة  جعل  مما  منها..  ممكن  قدر  اأكبر  باإحراق 

اأعين الملك وال�سلطات البريطانية.. 

“فاروق”؛  الملك  يرتادها  التي  االأماكن  باإحراق  قام  الم�سري  ال�سعب 
ع�سيان  االإنجليزي..  االحتالل  وعلى  االإ�سماعيلية  مذبحة  علي  احتجاًجا 

مدني كامل يو�سك على التحول اإلى انتفا�سة وحرب اأهلية.. 
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فما الت�سرف؟.. بال�سبط.. 

نزل الجي�س الم�سري بعدها اإلي �سوارع العا�سمة والمحافظات قبيل المغيب، 
وقام باإخماد الحرائق قبل اأن يخرج الموقف عن ال�سيطرة..  اأ�سبح بذلك 
الم�سرية  الدولة  في  حيوي  ُركن  وكل  �سبر  كل  على  علي  م�سيطًرا  الجي�س 

باأكملها.. بداأت �سلطة االإنجليز في التراجع وقب�ستهم في التراخي..

كان “جمال عبد النا�سر” يعرف وقتها اأنه ك�سر كل القواعد، ولكنه حاول 
اإقناع نف�سه باأن الغاية تبرر الو�سيلة.. كان على اأتم ا�ستعداد التخاذ القرار 
غيره..  اتخاذه  على  ليجروؤ  يكن  لم  اأح��ًدا  اأن  وه��و  مهم،  ل�سبب  ال�سعب 
ب�سببه وب�سبب خطته، اأ�سبح الجي�س الم�سري م�سيطًرا على ال�سوارع، وفي 
اإمكانه اال�ستيالء على الحكم في �ساعاٍت معدودة..  لم يعد متبقًيا وقتها اإال 
اللعبة  بتلك  �سوى  ذاك  يتحقق  ولن  بالحريق..  له  الأي عالقة  التام  االإنكار 
الدبلوما�سية العتيقة.. اإلقاء اللوم على االآخرين جميًعا، لي�سرف النظر عن 

الفاعل الحقيقي.. 

طبًعا، لم يمر االأمر بدون اآثار جانبية.. فقد اأتاح الحريق لالإنجليز اإيقاف 
االإنجليز  “فاروق” اأن يعين  للملك  واأتاح  القتال،  ال�سعب �سدهم في  كفاح 
م�ساندتها  بداأت  والتي  الوفدية،  الوزارة  اإ�سقاط  من  نهم  وُيمكِّ �سعبه،  على 

لل�سعب في كفاحه الفدائي �سد االإنجليز.. 

الحريق  تاأثير  واأن  دقيقة،  كل  مع  �سوًء  يزداد  الو�سع  اأن  الوا�سح  من  �سار 
انقلب وبداأ يعمل �سوب م�سلحة االإنجليز والتنظيم بالتالي..
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ولذلك، كان من الالزم بدء العد التنازلي باأق�سى �سرعة نحو ذاك التاريخ..

..1952 يوليو..   23

* * *

والتي  الوفدي،  طلعت” المحامي  “اإبراهيم  مذكرات  من  مقتب�ٌس  “جزٌء 
ل�  زي��ارت��ه  ع��ن  فيه  يتحدث  االأخيرة”  ال��وف��د  “اأيام  ع��ن��وان  تحت  ُن�ِسرت 
“جمال عبد النا�سر” في مجل�س قيادة الثورة يوم الحادي ع�سر من اأكتوبر 
�سنة 1953، وبح�سور “جمال �سالم” رئي�س المحكمة الثورية.. من �سفحة 

”257 �سفحة  اإلي   246

�سمت لحظات، ثم قال:

- اأنت ما تعرف�س اإن االإخوان هما اللي حرقوا القاهرة؟.. 

وقع علّي القول وقع ال�ساعقة، وفغرت فمي من الده�سة، ووقفت مذهواًل مما 
�سمعت، وقلت له:

- م�س ممكن.. قول كالم تاني.. م�س معقول الكالم ده.. 

وهنا �سمعت “جمال �سالم” ي�سحك ب�سدة.. ونظر اإلّي “عبد النا�سر” ثم 
اأدار وجهه اإلّي، وقال بلهجة �سبه ع�سكرية:

- اأقعد.. 

جل�ست ماأخوًذا، ودار بيننا هذا الحديث المقت�سب:

- اأنت م�س كنت محامي “اأحمد ح�سين” في ق�سية حريق القاهرة؟.. 
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- اأيوه.. 

- قراأت الق�سية؟.. 

- طبًعا.. 

- طيب م�س عيب واأنت محامي جهبذ ما تالحظ�س الحكاية دي؟.. دول يا 
اأ�ستاذ حرقوا القاهرة عل�سان يحكموا، ولما ما قدرو�س، دبوا الراجل الطيب 
اللي كان زعيمي وزعيمك في يوم من االأيام عل�سان يت�سنق بدالهم.. وع�سان 

كده اإحنا اأفرجنا عنه وحفظنا الق�سية.. 

ولكني بالرغم من هذه المفاجاأة التي لم اأكن اأتوقعها قط، قلت له باإ�سرار:

فيها حاجة من  �سفت�س  وما  الق�سية،  قراأت  اأنا  الأ.. م�س ممكن..  بر�سه   -
دي.. 

* * *

اإن ال�سيوعيين الذين ينادون اليوم بالكفاح الم�سلح، هم الذين انتهزوا فر�سة 
ذهاب المواطنين االأحرار اإلى القتال، وحرقوا القاهرة لبث الفو�سى.. وهم 

م�ستعدون لذلك دائًما من اأجل �سادتهم الذين يمدونهم بالمال.. 

ال�سيوعيين  فيه  يتهم  النا�سر”  عبد  “جمال  الزعيم  كالم  من  “جزء 
لهيئة  الرئي�سي  بالمقر  اأقيم  الذي  االجتماع  اأثناء  القاهرة،  بافتعال حريق 

التحرير، يوم الحادي والع�سرين من اأغ�سط�س 1954 م”

* * *
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لقد كان حريق القاهرة اأول بادرة للثورة االجتماعية على االأو�ساع الفا�سدة.. 
وحريق القاهرة هو تعبير �سعبي عن �سخط ال�سعب الم�سري على ما كانت 

ترزح فيه م�سر من اإقطاٍع، واحتكاٍر، وا�ستبداد راأ�س المال.. 

حفل  في  القاهرة  حريق  فيه  ُيَبِجل  الذي  النا�سر”  عبد  “جمال  “كالم 
افتتاح مجل�س االأمة عام 1960 م”

* * *

“جزء من مذكرات الرئي�س “محمد نجيب” التي ُن�سَرت في كتابه ال�سهير 
“جمال  وعالقة  القاهرة  حريق  عن  فيها  يتحدث  لم�سر”  رئي�ًسا  “كنت 
عبد النا�سر” به”.  وقعت �ستة انفجارات في ذلك اليوم، لكن في اأماكن 
متفرقة، منها ال�سكة الحديد، والجامعة، وجروبي، ولم ُيقب�س على الفاعل..

وقد عرفت بعد �سنوات، اأن هذه االنفجارات كانت بتدبير من “جمال عبد 
النا�سر”، كما اعترف البغدادي في مذكراته، وذلك الإثبات اأن االأمر غير 
م�ستقر، والبد من العودة بالبالد اإلى الحالة غير العادية.. واأنا في الحقيقة 
�سممت هذه الرائحة القذرة في اجتماع اليوم التالي.. فقد تعالت ال�سيحات 
اأيدي المخربين.. وقلت لهم في �سراحة اأقرب  التي تطالب بال�سرب على 

لالتهام:

- ال يوجد �ساحب م�سلحة في التخريب اإال هوؤالء الذين يبتغون تعطيل م�سار 
ال�سعب اإلى الديمقراطية.. 

* * *
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ل�  ل�سان  زله  عن  االأيام”  “ح�ساد  كتابه  في  ع�سماوي”  “ح�سن  “يروي 
وهو  القاهرة  حريق  في  له  ب��دور  فيها  يعترف  النا�سر”  عبد  “جمال 
م”   1952 يوليو  م��ن  والع�سرين  الثالث  ث��ورة  قيام  قبيل  معه  يتحدث 
وبداأت اأناق�س في هدوء – ودون دفاع عن وجهة نظر معينة – مدي منا�سبة 
الظروف محلًيا ودولًيا للقيام بثورة ع�سكرية تكون تمهيًدا لثورة �سعب.. فلم 

ي�ستطع “عبد النا�سر” اأن ي�سبط نف�سه، وقاطعني قائاًل:

اإلى  الجي�س  قوات  اإنزال  �سبيل  في  واالأخطار  المتاعب  تكبدنا  اإًذا  لماذا   -
القاهرة  حريق  وياأتي  اأيدينا،  من  يفلت  االأمر  كاد  لقد  القاهرة؟..  �سوارع 
ي�ستطيع  وهو  ال�سوارع..  اإلى  الجي�س  نزول  ك�سبنا  ولكننا  النتائج،  باأخطر 

اليوم اأن ي�ستولي على الحكم في �ساعة واحدة من �ساعات الليل.. 

* * *

بعد قيام ثورة الثالث والع�سرين من يوليو 1952 م، �سار من الوا�سح اأن 
الملك واالإنجليز قد فقدوا ال�سيطرة على م�سر نهائًيا، وانتقل ال�سراع اإلى 
“ جمال عبد النا�سر” واالإخوان الم�سلمين و”محمد نجيب”.. غدا وا�سًحا 
اأنه  اأكبر مميزاته هي  ولكن  كارثًيا..  ف�ساًل  ف�سل  قد  التنظيم  اأن  كال�سم�س 
الغافلة،  االأعُين  و�سط  اأحد  يتوقع  ال  حيث  من  يت�سلل  كالطفيليات..  �سبوٌر 
اأمام  تماًما  يختبيء  اأعناقهم..  ال�سيف على  ليجدوا  الجميع  ي�ستيقظ  حتى 

اأعين الجميع، فيعميهم غرورهم عن روؤيته.. وهو ما حدث بالفعل.. 

لفترة طويلة للغاية.. 

* * *
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- 6 -
يرتج  عقله  باأن  ي�سعر  ولكنه  يتحرك،  اأن  يحاول  عينيه..  يفتح  ي�ستيقظ.. 
على  تو�سك  روحه  باأن  نف�سها..  اأح�سائه  يقيء  اأن  ويو�سك  داخل جمجمته، 

الخروج من فمه.. 

ارتجاج.. 

يميز  اأن  يمكنه  يغلف ذهنه،  الذي  ال�سباب  برغم  وا�سٌح جًدا.. حتى  هذا 
اأنه م�ساب بارتجاج قوي..  ولكن، اأين هو؟.. ينظر حوله في بطء، ويحاول 
اأن ال يحرك راأ�سه بقدر االإمكان..  اإنه على �سرير طبي، ولكنه ال ي�سعر باأن 
هذه حجرة م�ست�سفى.. �سوء ال�سباح الخافت يت�سلل من بين �سقوق النافذة 
باأنه  ي�سعر  هاديء  ذهبي  ب�سوء  الموجودات  فيغلف  الركن،  في  ال�سغيرة 
يريح اأع�سابه.. منظر ذرات الغبار الم�سيئة في الهواء ي�سغل عقله، في�سُرد 

معه بعيًدا.. ما الذي حدث له؟..

ثم  وجهه،  جانب  في  ال�سخر  من  جلموًدا  تلقى  اأنه  هو  يتذكره  �سيء  اآخر 
اأظلمت الدنيا تماًما، فلم يعد يرى اأو يتوتر..  اأين هو اإًذا؟..

قطع حبل اأفكاره فجاأة دخول تلك الفتاة مريحة الوجه.. نظر اإليها، ف�سعر 
تكوين  ولكن  ن�سبًيا،  ق�سيرٌة  ل��م��اذا..  ي��دري  وال  اأع�سابه،  تغلف  براحة 
ج�سدها يجعله ال يالحظ ق�سرها، بل تبدو له طويلة.. ترتدي �سروااًل من 
الفراغ  على  البني  �سعرها  ين�سدل  اللون..  اأحمر  ا  وقمي�سً ال�سيق،  الجينز 
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ب�سرتها  لوُن  لَبه  القمي�س، فيخلب  اأعلى  المفتوحة في  االأزرار  تركته  الذي 
االأبي�س النقي.. لي�ست جميلة جًدا، ولكنها مثيرة.. تقترب منه.. تنحني على 

ال�سرير.. تالحظ اأنه ا�ستيقظ اأخيًرا.. 

- هل اأنت بخير؟.. 

الالئي يجتمع فيهن  الفتيات  ا.. هذا غريب.. قالئل هن  اأي�سً �سوتها مثيٌر 
اإثارة ال�سكل وال�سوت..  يومئ براأ�سه عالمة االإيجاب، ثم يتذكر مخه الذي 
يرتج مع اأقل حركة، فيتاأوه في �سمت، وي�سع راأ�سه على الو�سادة من جديد...

ت�سع هي يدها على جبهته م�سجعة.. ب�سة وباردة، ُت�سعره بروحها القلقة في 
تجاهد حتى تخرج  بعبارة  المت�سققتين  �سفتيه  اأن يحرك  يحاول  الداخل.. 

من حلقه..

- ما الذي حدث؟.. 

تجل�س بجواره على ال�سرير، ثم تتحرك �سفتاها ال�سغيرتان، ليخرج ال�سوت 
الذي يداعب م�ساعره:

بَت بقطعة من الرخام في موقعة الجمل.. اأ�سابك ارتجاٌج قوي..  - قد اأُ�سِ
اأنت في غيبوبة منذ ت�سعة اأيام.. 

ت�سعة اأيام !..

و”نبيل”؟.. اأين هو؟.. 

ال يقوى على الكالم، فتعدل هي من و�سع الو�سادة تحت راأ�سه، وتقول:
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- يجب اأن ت�ستريح.. 

تنه�س..  ولكنها  تبقى،  اأنها  لو  فيتمنى  م�ساعره،  ويثير  اأنفه  يفعم  رحيقها 
تقول:

- اأنت في الم�ست�سفى الميداني في ميدان التحرير، فال تخف.. اأنا الطبيبة 
هنا.. 

ينظر لها في ت�ساوؤل، فتتابع هي مبت�سمة:

الطب،  بكلية  الثانية  ال�سنة  في  مازلت  المفهوم،  بالمعنى  طبيبة  ل�ست   -
ولكنني اأفعل ما اأقدر عليه.. 

ال يرد، فتعقب هي:

- ال تقلق.. حالتك لي�ست خطيرة.. كل ما تحتاجه هو بع�س الراحة فقط.. 

يحرك �سفتاه مجدًدا في �سعوبة..

- ماء.. اأريد بع�س الماء.. 

يبتلع ريقه بعد جهد، وهو ينظر لها، فت�ستدير هي على عقبيها، وهي تقول:

- بالطبع.. لحظة واحدة.. 

تذهب اإلى مبرد الماء القريب.. تنحني لتمالأ الكوب، فيمالأ هو عينيه من 
موؤخرتها وج�سدها الفاتن، ولوهلة ين�سى كل ما هو فيه االآن..

تعتدل هي، وت�ستدير اإليه لتعطيه كوب الماء.. ال يقوى على النهو�س، فتجل�س 
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هي بجواره على ال�سرير، وت�ساعده على االعتدال، وتريح راأ�سه على �ساعدها 
قرب �سدرها، ثم بيدها االأخرى ترفع كوب الماء اإلى �سفتيه..

ي�سرب.. ي�سرب كمن لم ير ماًء من قبل.. يروي عط�سه اأخيًرا، فيبعد يدها 
في رفق، فت�سع هي راأ�سه على الو�سادة من جديد، وت�سحك قائلة:

- العط�س �سيٌء فعاًل.. 

يريح راأ�سه على الو�سادة ويبت�سم ابت�سامة خفيفة.. فتنه�س هي في خفة.. 
هفهافة كالريح..  تقول له:

- اأتمنى لو كان باإمكاني البقاء والكالم.. اأريد اأن اأعرف ما الذي حدث لك، 
اأتفقد الم�سابين االآخرين.. �ساأعود  اأن  اأمٌر مثير، ولكنني يجب  اأنه  فالبد 

لك ب�سرعة.. 

ثم تتوقف فجاأة، وتلتفت اإليه:

- قلت لي ما ا�سمك؟.. 

هذه  اأ�سهل  حلقه  من  ال�سوت  ويخرج  �سفتيه،  يحرك  ثم  لحظة،  ي�سمت 
المرة:

- لم اأُقل، ولكنه عمر.. عمر اإبراهيم �سالم.. 

ترفع حاجباها، وت�سحك �سحكة ق�سيرة، ثم تقول:

- ت�سرفنا يا عمر اإبراهيم �سالم.. 
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تت�سع ابت�سامته اأكثر، بينما تتابع هي:

- اأنا مي.. مي عبد الرحمن.. 

تنهي عبارتها ثم تتابع مبت�سمة:

- �ساأعود لك بعد قليل؛ حتى تحكي لي كل �سيء.. 

ثم تدور على عقبيها كالفرا�سة، وتخرج من الغرفة.. تترك اأثًرا عطرًا في 
نف�سه يجعله ال يتمالك نف�سه من االبت�سام.. ي�سعر باأنها جذبته اإليها كفرا�سة 
تطير حول زهرة عطرة.. هو بالن�سج الكافي ليعرف اأنه ال وجود لما ي�سمى 
لماذا  تعود..   االنتظار حتى  يقدر على  ولكنه ال  واح��دة،  بالحب من نظرة 
والهواء،  الوقت،  توقف  عليها؟..  عيناه  وقعت  اأن  منذ  عداها  ما  كل  تجمد 
والحياة ذاتها.. ال �سيء يتحرك �سوى اأنفا�سه، وعيناه الدائرة تتذكر �سورتها 
غير م�سدقة اأن جمااًل كهذا يمكن اأن ُيلقيه القدر في طريقه.. يتذكر عينيها 
الوجلة و�سفتيها الرقيقة، ويتنهد.. يتذكر اآدم وخروجه من الجنة القتطافه 
التفاحة.. هل هي تفاحته؟.. ربما، لكنه ال يملك جنة ليخرج منها.. ال يوجد 

ما يخ�سره.. 

اأو  اأخيرًا،  نف�سه  عن  يعلن  بداخله  ال�سهواني  الحيوان  هو  هذا  كان  لربما 
ومثل  فمثلها،  ح�ساباته..  لمراجعة  بحاجة  هو  ربما  مخطيء..  هو  ُربما 
عينيها وقوامها الب�ّس الدافيء ال يتكرر، وربما لو لم يقتن�سها، لطارت كما 

الفرا�سة، لترفرف حول اآخر.. وهو ال يريد هذا..

يدير عينيه في بطء اإلى الفرجات التي بين خ�سا�س النافذة، وينظر عبرها 
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اإلى ال�سوء الذهبي الداخل اإلى الغرفة، ويلتقط نف�ًسا عميًقا.. 

يجب اأن ي�ستريح.. يجب اأال يفكر..

* * *

الغرفة  �سقف  فيبدو  للحظة،  اأمامه  الروؤية  ترتجف  مجدًدا..  عينيه  يفتح 
كاأنما هو بحٌر متموٌج من الذكريات.. يغلق عينيه ويفتحهما من جديد على 
الواقع.. يحرك ج�سده على ال�سرير في بطء، وينظر اإلى ال�ساعة التي بجانب 

فرا�سه.. 

ال�ساد�سة ودقيقة..

ال�سوء الداخل من النافذة يدغدغ عينيه ويثنيه عن الروؤية بو�سوح.. تدخل 
بطء،  في  جال�ًسا  يعتدل  وهو  مت�سائاًل،  لها  فينظر  فجاأة،  الغرفة  اإلى  هى 
بينما ت�سغل هي التليفزيون وتلتقط جهاز التحكم، وهي تبتعد عنه بظهرها 

وتقترب منه لتجل�س بجواره على ال�سرير..

- ماذا هناك؟.. 

انحناءة  مع  �سعرها  ويطير  اإليه،  هي  فتلتفت  ب�سعوبة،  الحروف  تخرج 
راأ�سها، وهي تقول:

- بيان من الرئا�سة.. 

ينظر لها نف�س النظرة المت�سائلة، بينما تقلب هي القنوات، حتى ت�سل اإلى 
القناة االأولى الم�سرية..

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


145

تمتليء ال�سا�سة فجاأة بمنظر تلك المذيعة ق�سيرة ال�سعر، وهي تقول:

- �سيداتي و�سادتي، نقدم لح�سراتكم االآن بيانًا هامًا من رئا�سة الجمهورية.. 

“مي” الجال�سة  اإلى  عينه  “عمر” بطرف  فينظر  فجاأة،  ال�سورة  تختفي 
بجواره.. ويراوده �سعور قوي يداعب رغباته، ولكنه يتال�سى فجاأة مع ظهور 
ومدير  الرئي�س،  �سليمان” نائب  “عمر  ال�سيد  ال�سا�سة،  المتكلم على  ذلك 

المخابرات العامة الم�سرية ال�سابق..

- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.. اأيها المواطنون.. في هذه الظروف الع�سيبة.. 
التي تمر بها البالد.. 

ويتذكر  ي�سرد  ولكن ذهنه  لماذا،  يدري  ال  �سرود..  “عمر” في  فيه  يحدق 
والده الذي رحل.. يتذكر والدته قليلة الحيلة.. يتذكر حياته الكئيبة التي ال 

معنى لها.. 

- قرر الرئي�س محمد ح�سني مبارك.. 

يتذكر الثورة.. يتذكر “نبيل”.. يتذكر طلقات الر�سا�س.. يتذكر ال�سجون.. 
يتذكر الظالم..

- تخليه عن من�سب رئي�س الجمهورية.. 

مازال يحدق فيه ب�سرود.. “مي” تنظر اإلى ال�سا�سة في بالهة وا�سحة.. ال 
اأحد ينطق.. 

ذبابة  المفتوحة..  النافذة  من  تخرج  حتى  اأعينهم  اأم��ام  تطير  ذبابة  ثمة 
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حبي�سة.. تطير اإلى االأفق وكاأنما ال ت�سدق حريتها، وتهرب قبل اأن يحاول 
اأحدهم اأ�سرها مرة اأخرى.. 

- وكلف المجل�س االأعلى للقوات الم�سلحة.. 

�سيء..  كل  على  تغطي  الخارج  في  الميدان  من  القادمة  الهتافات  اأ�سوات 
تغطي على �سوت اأفكارك نف�سها، فت�سعر اأن الهواء يحوي كالًما.. 

- الإدارة �سئون البالد.. واهلل الموفق والم�ستعان.. 

دمعة تنحدر على وجنته بدون اأن يح�س.. ي�سعر باإح�سا�س ال يمكنه اأن ي�سفه.. 
اإح�سا�س يعتريه ويرجه رًجا، بينما تمتد يدها هي لتلم�سه في رفق، في�سعر 
وكاأنما هو يلم�س ب�سًرا الأول مرة.. اأ�سوات الجماهير في الخارج تغطي على 

كل �سيء، بينما دموعه هو تنحدر اأكثر واأكثر على وجنتيه.. بال �سوت.. 

وكاأنما االأ�سوات القادمة من الخارج هي �سوت بكائه.. �سوُت من لم يذق 
تجري على ج�سده  ال�سم�س  باأ�سعة  ي�سعر  قبل.. �سوت من  الهواء من  طعم 
الخافت  قر�سها  اأمام  وتطير  الخارج،  في  تغرب  التي  ال�سم�س  مرة..  الأول 

الطيور، لتعلن عن بداية ع�سٍر جديد..

 ع�سٍر ي�سطع فيه �سوء ال�سم�س في غروبها، فت�سعر وكاأنما هي ت�سرق الأول 
مرة.. 

واآخر مرة.. 

* * *
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الجزء الثاني
“األصول”

Origins
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- ما هذا يا سامري؟!..
- هذا إلهكم وإله موسى !..

- ولكَن موسى قد ذهب للقاء ربه !..
- قد نسي موسى.. ذهب للقاء ربه هناك بينما ربه هنا..
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- 1 -
ت�سرق ال�سم�س في االأفق.. االأ�سعة الذهبية تنت�سر لتغطي كل مكان على مرمى 

الب�سر، والح�سائ�س واالأ�سجار الخ�سراء النقية التي لم يلوثها �سيء بعد.. 

اإنها الطبيعة الن�سرة.. في اأول واأنقى �سورها.. 

خلفية  يعطى  الطيور  بع�س  و�سوت  وهناك،  هنا  تتقافز  الحيوانات  بع�س 
تلك  تجل�س  الكهف..  داخل ذلك  في  وهناك..  للم�سهد..   مو�سيقية جميلة 
فهم  اأف��راده��ا..  به  يت�سف  اأن  من  الجمال  يخجل  التي  ال�سغيرة  العائلة 

يحتاجون لكلمة اأعمق من هذه واأرقى تعبيًرا.. 

ثالث ن�ساء تجل�سن وحدهن، وثالثة رجال.. يقول اأحدهم، االأكبر �سًنا على 
ما يبدو:

- �سيتزوج كل منكما باأخت االآخر.. 

ينظرا لبع�سهما في �سمت، بينما يتابع هو: 

- حفاًظا على الب�سر.. ع�سى اأن يرزقكما اهلل بالذرية ال�سالحة.. 

يومئ اأحدهما براأ�سه اإيجاًبا، بينما ي�سمت االآخر وعلى وجهه نظرة غريبة.. 

ي�سود ال�سمت هنيهة، ثم..

- ماذا هناك يا قابيل؟.. 
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ي�سمت هو لحظات، وينظر له اأخاه واأباه �سامتْين، ثم يخرج الكالم من بين 
�سفتيه بطيًئا..

- ولماذا اأتزوج اأنا اأخته وهي االأقل جمااًل؟.. اأ�سمو لِو�سال اأختي اأنا.. 

ينظر له والده في �سمت لحظة، ثم يقول:

- لي�س االأمر كذلك.. الغر�س من كل ذاك هو تعمير االأر�س كما اأمر اهلل.. 

- ولكنني ال اأريد زواُجها.. 

ثم اأتبع عبارته بالنهو�س مبتعًدا.. 

يعرف  ال  ال�سامت..  االآخ��ر  ابنه  اإلى  عينه  اأدار  ثم  ح��ارة،  زفرة  االأب  زفر 
ماذا �سيفعل.. يجب اأن يدعو اهلل ليلهمه الحل.. لم يلحظ في تفكيره ذلك 
ال  مالمح  وجهه  وعلى  يراقبهم  الظالل،  و�سط  الركن  في  هناك  الواقف 

تميزها ب�سبب الظالم.. 

ثم فجاأة، لم يعد هناك..

* * *

- اأوحى اهلل اإلّي بالحل، فا�ستِمعا.. 

نظرا له في �سمت، فتابع:

- �سيقدم كل منكما قرباًنا هلل.. فمن يتقبل اهلل منه �سيتزوج من ي�ستهيها.. 

هزا راأ�سيهما متفهمْين، فقال:
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- اإني ذاهب للحج والدعاء، فلما اأعود، �ساأرى ما �سار اإليه االأمر.. 

* * *

يقتربا من بعيد.. 

ذلك الحقل االأخ�سر الطويل رائع الجمال، كاأنما لم تلوثه عينا ب�سر..

هو  ذاك  بيده..  الجميل  ال�سخم  الجمل  ذل��ك  يقود  وه��و  يقترب،  اأولهما 
�ساحب الغنم.. 

ثانيهما يقترب، وقد حمل على يده قمًما من الخ�سروات.. ال تبدو �سديدة 
الن�سارة.. ذاك هو �ساحب الزرع..

يتركا القرابين في منت�سف الحقل.. ثم يبتعدا مًعا ليرقبا ما �سيقع.. 

نظرة  وجهه  وعلى  يرقبهما  االأف��ق،  في  بعيًدا  هناك  الغام�س  ذل��ك  يقف 
غريبة.. ال يبدو على اأحدهما اأنه يلحظ وجوده من االأ�سل.. 

يمر الوقت، وهما واقفان.. ال �سيء.. 

يمر وقٌت اأكثر.. 

على  واأعينهما  جنب،  اإل��ى  جنًبا  فيجل�سا  الوقوف،  من  تتعبهما  اأقدامهما 
القرابين.. 

يمر الوقت.. ال �سيء..

ثم فجاأة، من و�سط طيات ال�سماء، تدوي تلك ال�ساعقة، ويهبط ل�ساٌن طويٌل 
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من اللهب ليلتهم الجمل تماًما ويذروه رماًدا، وال يم�س الزرع..

يحدقان فيما حدث في ده�سة، ثم تتحول ده�سة االأول اإلى غ�سب، وهو يقول:

- الأقتلنك حتى ال تنكح اأختي .. 

رد الثاني عليه في هدوء قائال:

- اإنما يتقبل اهلل من المتقين.. ولئن ب�سطت اإليَّ يدك لتقتلني، ما اأنا ببا�سط 
يدي اإليك الأقتلك.. اإني اأخاف رب العالمين.. 

نظر االأول له في غ�سب، بينما نه�س الثاني من مكانة متجًها اإلى الكهف.. 

وهناك، من بعيد، تحولت تلك النظرة على وجه ذلك الغام�س اإلى ابت�سامة 
جذلة.. 

* * *

في داخل ذلك الكهف، يجل�سان..

تقترب اأنت اأكثر منهما، حتى يت�سنى لك االإ�سغاء.. 

يقول االبن الأبيه الجال�س في الركن:

- اأنا اأعرف ما حدث بال�سبط.. 

ينظر له االأب في ت�ساوؤل، ثم يقول:

- ماذا تعني؟.. 

- اأعرف لماذا ذهبَت للِحج، ولماذا ُقِبَل قربانه، ولم ُيقَبل قرباني.. 
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- وِلَم؟.. 

اأدار االإبن وجهه اإليه، وهو يقول في غ�سب، و�سوته يعلو ن�سبًيا:

- الأنك دعوَت له، ولم تدُع لي.. قد كنَت تريد من اهلل اأن يقبل قربانه هو.. 

- ذاك غير �سحيح.. واأخف�س �سوتك.. 

لب�سع  ال�سمت  و�ساد  خنوع..  في  االأب  اإلى  ينظر  وهو  تماًما،  االإبن  �سمت 
دقائق، قبل اأن يقول االأب:

- قد اأبطاأ هابيل في الرعي.. فاأذهب وانظر ماذا اأبطاأ به.. 

ثم  بها،  اإال  يم�سي  التي ال  الطويلة  ويلتقط ع�ساه  االبن من مكانه،  ينه�س 
يخرج من الكهف نازاًل اإلى حيث يرعى اأخوه.. 

مالمح الغ�سب والحقد وا�سحة في كل خلجة من خلجات وجهه..  وخلفه.. 
في بطء.. يم�سي ذاك الغام�س غير المريح.. ال يبدو على االبن اأنه يراه اأو 
الكلمات،  ببع�س  اأذنه  في  يهم�س  ثم  كتفه،  من  الغام�س  يقترب  يلحظه..  
وهو يم�سي بجواره..  ال يبدو على االبن اأنه ي�سمع.. ولكن �سيًئا ما يتغير في 

داخله.. مالمح الحقد تزداد عمًقا..  ي�سرب بع�ساه االأر�س في غل.. 

االبت�سامة على وجه ذاك الغام�س تت�سع، وهو يهم�س في اأذنه بب�سع كلمات 
بعيًدا  الواقف  اأخيه  نحو  يتجه  وهو  االبن،  ليرقب  مكانه  يتوقف  ثم  اأخرى، 

يرعى اأغنامه.. 

فيقول  فاترة،  تحية  في  راأ�سه  يهز  اإليه..  عينيه  الثاني  فيرفع  منه،  يتقدم 
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االأول: 

- ما الذي اأبطاأ بك؟.. 

هز الثاني كتفه وهو يقول: 

- ال �سيء.. قد ان�سغلُت في رعي الغنم، ومر الوقت �سريًعا.. 

- قد تقبل منك ولم يتقبل مني.. فِلَم..

قالها وهو يكلم نف�سه..، فنظر له الثاني في �سمت، ثم قال:

- كما قلُت لك.. اإنما يتقبل اهلل من المتقين.. 

يتقبل اهلل من المتقين؟.. هل يعني اأنك غير تقي؟..

يف�سله  اهلل  عليك..  يف�سله  اأب��وك   ..! اأي�سا  ويهينك  امراأتك،  ي�سرق  اإن��ه 
عليك.. اإنه يحظى بكل �سيء، وال تنال اأنت اإال اللوم والتقريع..

غ�سب.. غ�سب اأعمى ال يجدي معه التعقل.. يقترب منه في بطء.. تنقب�س 
اأ�سابعه على الع�سا الثقيلة التي بين يديه.. النظرة التي على وجه اأخيه.. 
هل هو الخوف؟.. كال بالتاأكيد.. ربما هو االأ�سى.. ربما هي الده�سة.. ربما 
هي ال�سفقة..  اإنه يو�سك على قتله بع�سا ثقيلة، وبرغم ذلك، فهو ال ي�سعر 

حًقا باأنه يخاف منه، اأو يحاول الدفاع عن نف�سه، وهذا يثير جنونه اأكثر.. 

بها  يهوي  ثم  يديه،  بكلتا  االأعلى  اإلى  الع�سا  يرفع  اأنه  لدرجة  جنونه  يثير 
بكامل قوته على راأ�س اأخيه..
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اأنه  ا بال حراك، ولكنه ال ي�سعر  اأر�سً تتفجر الدماء من راأ�سه، وهو ي�سقط 
اأفرغ طاقته بعد، فيرفع الع�سا، ويهوي بها مجدًدا.. 

قد  الغ�سب  اأن  ي�سعر  يتوقف..  ال  ولكنه  وثيابه،  وجهه  على  تتناثر  الدماء 
اأعماه، فهو ال يرى �سيئا غير ج�سد اأخيه على االأر�س، وغير الع�سا الدامية 

بين قب�ستيه.. 

يرفع الع�سا..

يهوي بها..

يرفعها..

يهوي بها..

�سوت العظام، وهي تتحطم..

طعم الدماء المالح ال�سدئ الذي يتناثر على فمه..

رائحة الموت..

يتوقف اأخيًرا، ويرمي بالع�سا من بين يديه الهًثا.. 

ينظر اإلى الج�سد الممدد على االأر�س.. 

ما الذي فعله؟..

رباه.. ما الذي فعله؟!..

ذاك الغام�س يقف بعيًدا في الظالل، وهو ي�سحك مت�سفًيا، وال يلحظ هو 
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وجوده، وهو يحدق في يديه التي تمالأهما الدماء في ذهول.. 

لقد قتله.. 

ال يعرف معنى القتل، ولكنه �سلبه حياته.. 

ينحني على ج�سد اأخيه في لوعة..

- هابيل.. هابيل.. اأِفق.. 

لكن ال رد هنالك.. يبدو ج�سد اأخيه الراقد بال حراك كخرقة بالية، اأ�سبه 
بالكابو�س الذي يجتذبه معه اإلى االأعماق..

ي�سعر بال�سماء تظلم والغيوم تتكاثف.. كاأن ال�سماء نف�سها حزنى..

تعجز قدماه وع�سالت فخذه عن حمله، فيجل�س على ركبتيه، وهو ما زال 
وجنته  على  تجري  الجافة  الدمعة  وتلك  ذهول،  في  اأخيه  ج�سد  في  يحدق 

بدون اأن ي�سعر.. 

ماذا �سيفعل؟.. ال يمكنه اأن يتركه هكذا.. يجب اأن يحمله على ظهره؛ حتى 
يجد مكاًنا يواريه فيه.. ينه�س من مكانه.. يحمل الج�سد الراقد على ظهره.. 

يبداأ في الم�سي.. يم�سي ويم�سي ويم�سي.. يم�سي حتى تدمي قدماه، ويت�سبب 
اأم عرًقا.. يم�سي  اإن كان دموًعا  الماء من على جبينه منحدًرا، فال تدري 
حتى تنب�س فخذاه باآالٍم ت�سي بما يعانيه ظهره من حمل.. ال يدري كم من 
ماذا  يعرف  ال  �سنين؟..   �ساعات؟..  دقائق؟..   هي  هل  عليه..  مر  الوقت 
ا..  يفعل.. اأين ي�سع ج�سد اأخيه؟.. تتخلى اأقدامه عنه اأخيًرا، في�سقط اأر�سً
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ج�سد اأخيه بجانبه يجثم على اأنفا�سه كالكابو�س، فال مهرب وال خال�س.. ثم 
من بعيد، يرى ذاك الغراب االأ�سود يتقاتل مع غراٍب اآخر..  معركة عنيفة 
تدور بينهما تنتهي باأن يقتل االأول الثاني بمنقاره.. ينظر له هو في �سرود.. 

يتذكر ما فعله منذ قليل.. ثم ينتبه فجاأة مع مراأى ما يفعله الغراب..

ويدفع  ي�ستدير  ثم  �سغيرة،  حفرة  ي�سنع  حتى  االأر���س؛  في  بمنقاره  يحفر 
من  عليها  التراب  ويهيل  داخلها،  ليلقيه  الحفرة  اإلى  الميت  الغراب  ج�سد 

جديد بمنقاره.. ينظر له لحظة، ثم يغمغم:

- يا ويلتى.. اأعجزت اأن اأكون مثل هذا الغراب، فاأواري �سواأة اأخي؟.. 

ثم نه�س من مكانه، وبداأ في الحفر..  

وا�سح..  في جذل  يراقبه  الغام�س  الغريب  ذلك  يقف  بعيد..  من  وهناك، 
ومنظر االبت�سامة على �سفتيه ي�سي بما يدور في ُخلده..

قد فعلها..  اأف�سد ذرية اآدم..  علمهم القتل.. ليكن ذاك هو اأول �سريعة يعمل 
اأتباعه..  ليكن  من اأجلها.. ليكن هذا هو االختبار الذي يتاأكد به من والء 
ذلك �سالحه في كل الع�سور واالأزمنة، فقد اأثبت فعاليته.. ذرية اآدم �سديدة 
بع�س  يرقبه  اأذن��ه..  في  هم�ساٍت  ب�سع  من  الأكثر  يحتج  لم  فعاًل..  ال�سعف 

الوقت، وهو يحفر باكًيا، ثم ي�ستدير مبتعًدا في خطوات ثابتة..

 وتتطاير عباءته خلفه مع الرياح..

* * *
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اأََحِدِهَما  ِمْن  َل  َفُتُقبِّ ُقْرَباًنا  َبا  َقرَّ اإْذ  ِباْلَحِقّ  اآَدَم  اْبَنْي  َنَباأَ  َعَلْيِهْم  “َواْتُل 
َلِئن   * الُمتَِّقيَن  ِمْن  اهلُل  ُل  َيَتَقبَّ َما  اإَنّ َقاَل  َك  الأْقُتَلنَّ َقاَل  االآَخِر  ِمَن  ْل  ُيَتَقبَّ َوَلْم 
ي اأََخاُف اهلَل َربَّ  َب�َسْطَت اإليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما اأََنا ِبَبا�ِسٍط َيِدَي اإَِلْيَك الأِْقُتَلَك اإِنِّ
اِر َوَذِلَك  َحاِب الَنّ �سْ ي اأُِريُد اأْن َتُبوَء ِباإْثِمي واإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن اأَ اْلَعَالِميَن * اإِنِّ
َبَح ِمْن اْلَخا�ِسِريَن *  َعْت َلُه َنْف�ُسُه َقْتَل اأَِخيِه َفَقَتَلُه َفاأ�سْ اِلِميَن * َفَطوَّ َجَزاُء الظَّ
َفَبَعَث اهلُل ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي ااْلأْر�ِس لُيِرَيُه كْيَف ُيَواِري �َسْواأََة اأَِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا 
اِدِميَن” ِبَح ِمَن النَّ ُكوَن ِمْثل َهَذا اْلُغَراِب َفاأَُواِري �َسْواأََة اأِخي َفاأَ�سْ اأََعِجْزُت اأَْن اأَ

�سورة المائدة.. اأية 27 – 31..

* * *

ت���غ���ي���رت ال����ب����الد وم�����ن ع���ل���ي���ه���ا.. ف����وج����ه االأر����������س م���غ���ب���ر ق���ب���ي���ح..

ت��غ��ي��ر ك����ل ذي ل������وٍن وط�����ع�����ٍم.. وق�����ل ب�����س��ا���س��ة ال����وج����ه ال���م���ل���ي���ح..

اأب�����ا ه��اب��ي��ل ق���د ق��ت��ال ج���م���ي���ًع���ا.. و����س���ار ال���ح���ي ك��ال��م��ي��ت ال���ذب���ي���ح..

وج������اء ب�������س���رة ق����د ك�����ان م���ن���ه���ا.. ع���ل���ى خ�����وف ف���ج���اب���ه���ا ي�����س��ي��ح..

حميد” ابن  عن  جرير،  ابن  “عن 

على  هابيل  بمقتل  عرف  اأن  بعد  قاله،  ال�سالم  عليه  اآدم  اأن  ُيعَتَقد  “�سعر 
يد اأخيه قابيل..”

* * *
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يقف هناك وينتظرها.. ي�سع يديه بداخل جيبه وينظر اإلى االأفق..  ال�سيارات 
في حرارة،  يفركهما  ثم  يديه من جيبه،  ُيخرج  وال يالحظ..  اأمامه،  تعبر 
وينظر حوله باحًثا عنها.. تدور عيناه في اأركان ذاك الميدان ال�سهير، الذي 

اعتاد انتظارها فيه..

يحبها؟.. ال يعرف فعاًل.. ربما هو يحب اأن يحبها..

اإليه عندما  يهرب  �سخ�ٌس  ربما هى  ُتن�سيه هموم حياته..  و�سيلة  ربما هي 
ي�ستد عليه ال�سوق..  يعرف اأنه لم يجرب اأن يحب اأحًدا من قبلها، واأنه لن 
ال�سعف  من  نوًعا  له  بالن�سبة  والرومان�سية  الع�سق  كان  اأب��ًدا..  االأمر  يعتاد 
الذي ُي�سعره باأنه لي�س رجاًل.. جامد المالمح والنظرات والح�س.. ال يظهر 

ما يبطنه من �سعورات، حتى ولو اأراد.. هكذا هو دوًما.. 

تتعلق عيناه بها، وهي تقترب منه من بعيد..  هي.. هي تنتظره دائًما.. 

فيها،  تقابال  التي  الثورة  ظ��روف  هي  ربما  اإليه..  هي  جذبها  ما  تعرف  ال 
وجعلت قلوبهما وم�ساعرهما على تردد واحد.. 
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ربما هو جزء من م�ساعر االأمومة، التي انتابتها تجاه �سخ�س م�ساب يرقد 
اأمامها على �سرير الم�ست�سفى، وينتظرها كي ترعاه..

ربما هي الكاآبة التي تطل من خلف عينيه الوا�سعتين، كبئٍر يحوي اأ�سراًرا ال 
يمكن ح�سرها.. ال تعرف بال�سبط..  فقط هي تعرف اأن كل االأوقات التي 
تق�سيها معه، ت�سعرها بحياتها فعاًل.. وباأن ما يجري في عروقها لي�س دًما، 

بل هو �سيء اآخر.. داف~ كناٍر وليدة..

هي تحبه.. تعرف هذا وتوقن منه.. 

اأي كلمات..  اإلى بع�سها نظراٍت اأعمق من  تت�سابك االأيادي، وتنظر العيون 
اأعينهما  اأن  بل  االأق��رب،  التوا�سل  و�سيلة  لي�س  الكالم  باأن  ي�سعران  اأحياًنا 
ال�سوارع،  ين�سحبان عبر  بع�سهما بال كالم..  يفهمان  بها..  لغة خا�سة  لها 
النا�س  جموع  بين  يمران  هنالك..  كالم  وال  والنظرات،  الكفوف  وتت�سابك 

العابرة.. فال ُيبعدهما �سيء.. 

تتكلم  اأن��ت.. هكذا  اإال  لي  مهرب  فال  العا�سفة،  فلتزاأر  لك..  واأن��ا  لي  اأنت 
العينان..

تتحرك �سفتاه اأخيًرا..

- األ�سِت جائعة؟.. 

تبت�سم ابت�سامة خفيفة..

- ربما، ولكن ال اأريد االآن.. 
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يوميء براأ�سه متفهًما، ويو�سك على �سوؤالها عن اأخبارها، ثم يدرك اأن هذا 
ال يهمه في �سيء، وال ياأبه.. كل ما يريده هو اأن يبقى بجوارها �سامًتا.. اأن 

ي�سعر بكفها في راحته..

اأحد على مرمي  اإلى ذاك ال�سارع الجانبي.. ال  يدخالن في و�سط م�سيهما 
الب�سر.. تتحرك م�ساعره بداخل �سلوعه..  ينظر بطرف عينه اإليها واإلى 
ج�سدها الفاتن.. اإلى �سعرها المن�سدل على عنقها الملتف الب�س.. لم يكف 
ريقه  يبتلع  التمنع..  عن  يوًما  هي  تكف  ولم  اأحالمه،  في  تمنيها  عن  يوما 
ويحاول تمالك اأع�سابه.. ت�سعر هي بحركة كفه واأ�سابعه، وت�سعر باحتياجه 

لها.. 

اإ�سراره  هو  ربما  ِل��َم..  تدري  وال  المرة..  هذه  التمنع  تريد  باأنها  ت�سعر  ال 
الطويل.. ربما هي نظرته الكئيبة.. ربما هي وحدته الدائمة التي ُت�سعرها 
هذه  التمنع  تريد  ال  ولكنها  بال�سبط،  تعرف  ال  نحوه..  االأمومة  بم�ساعر 
المرة.. بل هي تحتاج له.. تترك يده فجاأة، وتندفع داخلة اإلى مدخل اأحد 
البنايات المجاورة لهم.. ينظر هو اإليها في ده�سة لحظة، ثم يندفع خلفها 

وهو يقول:

- مهاًل.. اإلى اأين تذهبين؟.. 

بها  ي�سعر  اأن  قبل  لخطوتين،  ويم�سي  البناية  اإلى  ويدخل  قدماه،  تتحرك 
بجواره تجذبه اإليها، ثم تحت�سنه بقوة..

ي�سعر  ق��وة..  في  تلم�سه  ج�سدها  وثنايا  بت�ساري�س  ي�سعر  للحظة..  يت�سمر 
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بخجل للحظة �ساأن من يلم�س اأنثي الأول مرة في حياته، ثم في بطء، تجري 
يداه على ظهرها، وهي ت�ستكين بين ذراعيه.. 

يمر الوقت، فال يح�سره اأحدهما، وال يتذكر.. ثم تتعانق ال�سفتان.. ي�سعر 
من  اأطيب  بعبٍق  اأنفه  يزكي  وعبيرها  ع��دن،  ثمار  من  ثمرة  يتذوق  باأنه 
الفردو�س.. ين�سى نف�سه وموقفه تماًما، ويغرق بداخل بئر عميق ال قرار له.. 

يغيب فيه، فال عودة، وال مفر..

على  تجريان  وي��داه  بج�سده،  الحائط  في  ج�سدها  ي�سغط  به  هي  ت�سعر 
منحنياتها بال هدف، ولكن �سفتْيه تن�سيها كل ما يدور حولها.. ويمر الوقت، 
وهي بين ذراعيه، ال ت�سعر �سوي بحرارة اأنفا�سه، و�سدقها وهي تغمر وتفعم 

روحها..

اأهداف معينة..  الوقت، وتبداأ حركات ذراعه على ج�سدها في اتخاذ  يمر 
بعد  واح��ًدا  فتحها  في  تبداأ  قمي�سه..  اأزرار  اإلى  �سعورًيا  ال  يتجهان  كّفاها 
�سرواله،  اأزرار  اإلى  تتجه  ثم  الب�س..  و�سدرها  �سفتيها  هو  ويعت�سر  اآخر، 
وت�سع يدها بداخله، وتلم�سه �ساعرًة بحرارة اأنفا�سه تلفحها، وُتثيرها اأكثر..

ي�سع يده تحت قمي�سها ويرفعه ليتلم�س ج�سدها العار، ويلعق ثنايا عنقها، 
وتحت�سنه هي بقوة �ساعرة ب�سهوته المتزايدة في كفه، ثم.. 

- ماذا تفعل يا اأ�ستاذ؟.. 

قطعت العبارة خلوتهما بغتة، فكاأنما دويها كالقنبلة في اأذنيهما.. ي�ستديران 
في �سرعة ليجدا البواب واقًفا هناك ينبح ك�سفارات االإنذار:
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بناية محترمة..  في  اأنت  اأ�ستاذ؟..  يا  تفعل  ماذا  العظيم..  اأ�ستغفر اهلل   -
ل�سَت في بيت دعارة.. 

يقولها، وهو ينظر اإلى “مي” نظراٍت عجيبة تو�سك على اأن تخترق مالب�سها 
“عمر”، وهو ال يدري ماذا يفعل..  اإليه  التي تحاول هندمتها، بينما ينظر 
اأزرار قمي�سه و�سرواله المفتوحة ت�سي بالف�سيحة، و�سوت الرجل يدوي في 

اأركان العمارة:

- ل�سَت في بيت دعارة يا اأ�ستاذ.. 

يقترب الرجل منهما ويم�سك بذراع “عمر”، وهو يقول:

- اأ�ستغفر اهلل العظيم.. �ساأطلب لكما ال�سرطة.. تعال معي.. 

ينف�س “عمر” ذراعه من كفه ويبعده عنه، وهو يقول:

- لم يحدث �سيء.. ال لزوم لل�سرطة.. 

ويمد يده باحثا عن كف “مي” المذعورة خلفه ليم�سكه، بينما البواب يقول:

- اأ�ستغفر اهلل العظيم، ل�سَت في بيت دعارة يا اأ�ستاذ.. 

وهو  البناية،  اإلى مدخل  متجًها  وي�ستدير  يتكلم،  وهو  “عمر” خلفه  يتركه 
ي�سحب “مي” خلفه، بينما يجري خلفهما البواب ليم�سك “مي” من ذراعها 

وهو ما زال يردد:

- ل�سَت في بيت دعارة يا اأ�ستاذ.. 
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النظرة الحيوانية التي في عينيه، وهو يقترب منها في نهم ت�سي بما يريد اأن 
يفعله بها لو اختلى بها لحظة، بينما “عمر” ي�ستدير ويدفعه اإلى الخلف في 
قوة، وهو يجذبها اإلى ما وراء ظهره.. �سوت اأبواب ال�سقق ُتفتح، والخطوات 
البواب،  ي�سرب  اأن  في  له  محاولة  اأي  على  تق�سي  ال��درج  على  الهابطة 
ال�سكان  بينما  البناية،  خارج  الخطى  وُي�سرع  خلفه،  اإياها  جاذًبا  في�ستدير 

يت�ساءلون عّما حدث..

يق�سم لهم البواب باأنه دافع عن �سرف العمارة، وباأنه طرد عا�سقين يختليان 
ببع�سهما، الأن هذا لي�س بيت دعارة، وتدور في مخيلته الم�ساهد المختلفة 
لما كان �سيفعله ب� “مي”، لو كانت وحدها معه.. قبل اأن يدخل �َسُقُه لي�سب 
جام �سوقه على امراأته البدينة المترهلة، بينما يم�سي “عمر” و”مي” في 

ال�سوارع مبتعدْين..

ال يمكن اأن يقوال �سيًئا لبع�سهما.. ال يمكن للكالم اأن يعبر عّما يدور.. 

اإنه الخجل والعار.. ي�ستولي الخزي على م�ساعرهما، فال يدع مجااًل ل�سٍيء 
اأخر.. تجذب “مي” كفها من يده فجاأة، ثم تقول:

- اأنا اآ�سفة.. هذا لي�س �سحيًحا.. اآ�سفة.. لن اأقدر.. 

وت�ستدير على عقبيها لت�سرع الخطى بعيًدا عنه كغزاٍل وجل، بينما يرقبها 
مت�سمًرا في مكانه، ال يفقه ماذا ي�سنع.. فقط يقف هناك وينظر اإلى حيث 

كانت اأعينها منذ لحظة بال�سبط..

اأو�سال قلبه، فال يدري ماذا يفعل.. ال يدري حتى حقيقة ما  يمزق الحزن 
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ي�سعر به.. هل هو الحزن فعاًل، اأم هو �سيٌء اآخر؟..

هل هو الندم؟..

اأم االثنان؟..

َوُره، عندما يتحول  ربما هو الغ�سب اأو االإنكار.. عدم الت�سديق في اأعتى �سِ
اأن عينْيها لن تكون على  اأن يتخيل احتمالية  اإلى و�سيلة دفاعية.. ال يمكنه 

مرمى عينيه من جديد..

ت�سيبه  اأن  على  اللحظة  تلك  في  �سوتها  وتهدج  نظرتها  حقيقة  تو�سك 
بالجنون.. ربما تقتله قتاًل.. 

خبر  ا�ستقبل  الذي  الثائر  �سديقه  “نبيل”..  يتذكر  الالمباالة؟..  هي  هل 
موته بنف�س الالمباالة التي ي�ستقبل بها خبر موت كلب في ال�سارع.. هو يجب 
اأال يبالي.. الالمباالة هي و�سيلة دفاعه النف�سية، فلو لم تكن هناك، لُجن..

يقف هناك.. فقط يقف هناك..

هل هو االأمل؟.. اأمله في اأن تعود له من جديد، وتحت�سنه وتهديء ما يعتمل 
في نف�سه، وتقول اأنها لن تتركه؟..

الهتافات،  اأ�سوات  و�سط  م��رة؟..  اأول  راآها  ليوم  حنينه  الحنين؟..  هو  اأم 
والتظاهرات، واال�ستباكات، وطلقات الر�سا�س؟..

ربما هو اال�ستياق.. ا�ستياقه لتلك اللم�سة التي اأ�سعرته الأول مرة باأن له قلًبا 
يدق، واأن له دًما يجري في عروقه.. 
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ونجومه  �سمو�سه  بكل  الكون  حرارة  فيها  تمّثلت  التي  الُقبلة  لتلك  ا�ستياقه 
واأقماره..

ال يعرف بال�سبط.. 

كل ما يعرفه هو اأنه من جديد يفقد رغبته في الحياة.. ي�سعر باأنها فقدت 
معانيها.. اأو باالأحرى، ال ي�سعر.. 

فقط، يقف هناك..

* * *

برئا�سة  مر�سي  محمد  الدكتور  ف��وز  اللجنة  تعلن  ذل��ك،  على  “وبناًء 
الجمهورية..”

تدوي  النارية  االألعاب  وانفجارات  ال�سوارع،  الجماهير في  “اأ�سوات هتاف 
في كل مكان لتغطي على كل �سيء”

* * *

�سوت �سليل المعدن في �سل�سلة المفاتيح المميز.. 

ي�سعد على الدرج �سارًدا..

يقف اأمام الباب لحظة، ال يدري ما الذي اأتى به هنا، ثم ينتبه وي�سع مفتاحه 
في مكانه في الباب ويديره ببطء..

ينفتح الباب اأمامه ليدلف اإلى ال�سقة.. 
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غرفته  نحو  يتجه  ثم  اتفق،  كيفما  ليلقيه  حذائه  ويخلع  خلفه،  الباب  يغلق 
ما  عليه  وتزيد  باالإكتئاب،  فت�سعره  المميزة،  رائحتها  لت�ستقبله  ويدخلها 

يعتمل في نف�سه..

يرقد على ال�سرير بمالب�سه وينظر اإلى ال�سقف.. �سارًدا.. ال يدري فيما يفكر 
اأو ماذا يريد.. 

اأراده في حياته، فما الذي  اأراد؟.. لم ينل يوًما �سيًئا  لو  وما الجدوى حتى 
تغير االآن؟..

يمد يده اإلى جيبه، يلتقط هاتفه وينظر اإلى ا�سمها على ال�سا�سة.. ثم ي�سغط 
زر االت�سال.. 

رنين.. 

رنيٌن طويٌل.. وال جواب.. 

ال رد..

�سنة كاملة ق�ساها معها.. ال ي�سدق اأنها انتهت بذاك ال�سكل المهين.. جزٌء 
منه ي�سعر باأن هذا يحدث ل�سخ�سٍ اآخر.. �سخ�س غيره تماًما.. لي�س هو.. 

لي�س هو.. 

ي�سع الهاتف بجواره على ال�سرير، ثم يحدق في ال�سقف.. 

اأيام المجل�س الع�سكري..  اأم�سياه مًعا.. نجاح الثورة..  يتذكر الوقت الذي 
في  االأول��ى  الحقيقية  الرئا�سية  االنتخابات  بداية  محمود..  محمد  اأح��داث 
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تاريخ م�سر.. لم يكن هذا كله يعنيه في �سيء، فهي دوًما كانت الثائرة، وكان 
َجل ما يريده هو اأن يكون معها فقط.. لذلك فقد اأجبر نف�سه على االهتمام 
بما تهتم هي به، واأن يحب ما تحب.. فلو قالت له اأنها �ساحرة واأنها تحب اأن 
ت�سرب دم االأطفال الُر�سع في الليالي المقمرة، لوافقها بال تفكير، واأبدي 

اإعجابه بطعم الدماء الُم�سكر ال�سديء.. هكذا هو دائًما..

ال يعرف فعاًل هل كان يحبها اأم ال.. ربما كانت تمالأ ذاك الركن الفارغ في 
تجعله  الواقع  في  كانت  ربما  والمرح..  االإثارة  بع�س  عليها  وت�سفي  حياته، 
يميل للحياة، وينتظر اليوم التالي في �سغف؛ الأنه يملك �سيًئا يفعله، واأحًدا 
األمًا  يورثه  قلبه  في  الثقب  ذلك  ولكن  فعال،  يحبها  يكن  لم  ربما  يكلمه.. 
لفراقها يكاد يفقده �سوابه.. واألم الفراق دليٌل وا�سٌح كال�سم�س على اأنه كان 

يحبها.. 

بناها  التي  الخطط  يتذكر  وهو  عينيه،  في  الدموع  تترقرق  قلياًل،  يبت�سم 
من  �سنين  بعد  عليها،  �سيح�سل  التي  ال�سغيرة  وال�سيارة  ال��زواج،  معها.. 
وال  “اآدم” جًدا،  ا�سم  يحب  كان  االأطفال..  اأ�سماء  في حقل..  كثوٍر  العمل 

يدري لماذا.. 

الت�ساقط فعاًل، وهو يتذكر  الدموع في  تبهت االبت�سامة على �سفتيه، وتبداأ 
ا�ستهاءه لها.. كم من مرة حلم بها ت�سكن �سريره، وتحت�سنه وت�سعره بدفئها 
اأن  اأو�سك على  لي�سعرها بفحولته.. كم من مرة رف�ست وتمنعت.. وعندما 
ينالها اأخيًرا، انتهى كل �سيء.. كحلم عابر في ليلة �سيف.. ال يبقى له اأثر اإال 

ق�سعريرة الحنين، التي تتملك قلبه كلما تذكر.. 
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باأحواله  يتزوجها  اأن  يتوقع  نف�سه حًقا؟.. هل كان فعال  هل هو يكذب على 
يكون  اأن  على  يو�سك  االأم��ر  ك��اد  يفترقا؟..  لم  لو  حتى  الحالية،  المادية 
الفطري  الحق  من  ُحِرما  حالمْين  حالمْين..  كانا  ولكنهما  م�ستحياًل.. 
كلبْين  اأي  اأو  الحائط،  في  �سٍق  في  يغفو  بر�س  اأي  يناله  ال��ذي  الطبيعي 
التي  يتراكبان تحت �سيارة.. ُحرما من الزواج.. الأنهما في م�سر.. م�سر 

لم تغير الثورة فيها �سيًئا.. 

لربما لو كان اأباه موجوًدا، ل�ساعده.. 

الأخذ بيده واأر�سده في طريق الحياة ال�سحيح.. ربما لم تكن االأمور لتكون 
اأن تفعل  والدته موجودة، ولكن ما ع�ساها  االآن.. ما زالت  متعثرة كما هي 
�سوى الحزن عليه.. ال �سيء بالتاأكيد.. االأمور كلها على عاتقه هو، فال نزل 

القطر.. 

تنهمر الدموع مدراًرا على وجنتيه، بينما تفتح والدته الباب وتدخل لتنظر 
اإليه في ده�سة، ويهالها مراأى عبراته، فتقترب منه وتحت�سنه لتهديء من 

روعه، وال يحاول هو اإبعادها؛ فهو لم يُعد يقدر..

ال يبالي.. كما كان الحال دوًما.. 

وتبداأ ال�سم�س في المغيب..

* * *

يجل�س اأمام �سا�سة الكمبيوتر �سارًدا..

عيناه تجري على اأرقام االأ�سخا�س الذين اأمامه بال اهتمام..
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ال يقدر على العمل وتلقى ال�ستائم اليوم، ولكنه يجب اأن يعمل.. لي�س الخيار 
ترًفا متاًحا..

اآذانهم  على  التي  ال�سماعة  في  يتحدثون  وهم  حوله،  من  زمالئه  اأ�سوات 
تدخل اإلى مجرى تفكيره.. 

- مرحبا بك م�ستر ريت�سارد.. معك اإيدي روبن�سون من �سركة “....”، كيف 
حالك؟.. 

ال�سماعة  ق��درة  برغم  ق��وة،  ف��ي  ينبعث  المهين  ال�سماعة  اإغ���الق  �سوت 
ي�سعر  ال  ولكنه  الجال�س،  الفتى  وجه  على  ب�سفعة  اأ�سبه  فيبدو  المحدودة، 
تلقى  يحب  وكاأنه  �سغف..  في  التالي  الرقم  طلب  في  يبداأ  بل  باالإهانة.. 

ال�ستائم واإغالق الخط في وجهه!..

هكذا هم دائًما.. 

ليبيعوا  المحترمين؛  بالغربيين  ويت�سلون  ملفقة،  اأ�سامي غربية  يتقم�سون 
لهم الهواء، متوقعين االأف�سل دوًما، دون اأي مباالة ب�سيل ال�ستائم التي تنهار 

على م�سامعهم كل يوم..

وكاأنه ال هوية لهم.. ال كرامة.. �سعب عالم ثالث حقير، ال حق له في الحياة 
اإال باإذن �سادته..

- مرحًبا بك م�ستر تومب�سون، ا�سمي كيفين براون من �سركة “....”، كيف 
حالك؟.. 
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�سيل ال�ستائم المنبعث من ال�سماعة يتعالى فوق االأ�سوات االأخرى.. ثم ي�سود 
ال�سمت بعد تلك التكة الخافتة.. عالمة غلق ال�سماعة ال�سهيرة.. 

يريد  ال  فعاًل  اإنه  مقعده..  في  يتراجع  وهو  اأعماقه  من  تنبعث  حارة  زفرة 
العمل اليوم، وال يقوى.. قد اكتفى من تلقي ال�ستائم لفترة طويلة للغاية.. 

يتعالى ال�سوت من خلفه..

- عمر.. لماذا ال تعمل؟.. 

يلتفت خلفه في �سرعة ليجد مديره يقترب منه في بطء، فقال:

- اأبحث عن اأرقام جديدة.. 

نظر له المدير ذو الوجه ال�سمج في �سك، ثم هز راأ�سه هزة ب�سيطة، وهو 
يقول:

- فلتنجز وقتك اإًذا.. 

�سا�سة  ليواجه  مقعده  في  ا�ستدار  ثم  االإيجاب  “عمر” براأ�سه عالمة  اأوماأ 
الكمبيوتر، ويبداأ في فتح �سفحات مواقع االأعمال ليبحث عن االأرقام.. ظل 

مديره يراقبه بع�س الوقت..

كان مديره مثااًل لل�سخ�س ال�سمج.. ينظر ب�سماجة.. يتكلم ب�سماجة.. ياأكل 
كان  لنف�سه  اختاره  الذي  الغربي  اال�سم  حتى  ب�سماجة..  يبت�سم  ب�سماجة.. 
اإنه ذلك النوع من االأ�سخا�س  “ريك مي�سون”..  له وقع �سمج على االأذن.. 
�سديدي ال�سحالة ذوي الفكر الجاهل، والذين برغم ذاك يعتدون باأنف�سهم 
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في غرور وا�سح ال تفقه له �سبًبا، �ساأنهم في ذلك �ساأن كل الجهلة منذ بدء 
التاريخ.. 

دوًما ما تجد الجاهل فارغ العقل مغروًرا ب�سكٍل ال يحتمل، وكاأنما ال اأحد غيره 
في الدنيا، بينما تجد المثقفين الحقيقيين، ذوي االأدمغة النا�سجة المتعلمة 
اأنهم  وال�سبب  الغالب..  في  اأنف�سهم  في  ثقة  بال  دوًما  مترددين  الموهوبة، 
يعرفون الحقيقة الموؤلمة، وهي اأنهم لي�سوا اأذكياء كما يت�سورون.. كذا هو 

الحال دوًما.. يمكنه اأن ي�سف المجتمع كله بتلك النظرة النمطية..

الجال�سين معه، وهم  الثالثة  اأ�سدقاءه  تاأمالته فجاأة على �سوت  يفيق من 
الكمبيوتر ليجدها ت�سير  اأمامه على �سا�سة  ال�ساعة  اإلى  يتمازحون، فينظر 
اإلى وقت اال�ستراحة، فيخلع �سماعته من على اأذنه وي�سعها على المكتب، ثم 

ا التعب من ج�سده.. وبالفعل تثاءب.. يتراجع في مقعده، وهو يتمطى ناف�سً

مر اأحد زمالئه من جواره وربت على كتفه في قوة قائاًل:

- هيه.. األن تنه�س يابن العاهرة؟.. اأم اأن الكر�سي به ما يعجب موؤخرتك؟.. 

وانفجر في ال�سحك هو واالثنان االآخران باعتبار هذا ظريًفا جًدا.. كانت 
لهم طريقة مميزة للمزاح وال�سحك، وهي اأن ي�سف كل واحد فيهم اأم االآخر 
بالن�سبة لهم هو  ب�سكل ما.. كان هذا  �ساذ  باأنه  يتهمه  اأن  اأو  باأنها عاهرة، 
المرح، وال �سيء �سواه.. وبالطبع البد اأن يتبعوا كل مزحة من هاته بالكثير 

من ال� “هاع هاع هاع” واأ�سوات ال�سخير.. 

- هاع هاع هااااع.. خخخخخخخ..
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ها ها ها.. كل هذا ظريف.. 

تلك  مواجهته..  في  الو�سطى  اإ�سبعه  رفع  ثم  �سمت،  “عمر” في  له  نظر 
الحركة البذيئة ال�سهيرة.. فالتفت اإلى الخلف وخرج من الباب، وهو يتحدث 

ا ما على هاتفه المحمول..  مع االآخر، بينما الثالث يكلم �سخ�سً

مكانه  من  نه�س  ثم  المكتب،  على  من  هاتفه  يلتقط  وهو  ح��رارة،  في  زفر 
االأخير منها..  الطابق  التي يعملون في  ال�سغيرة  البناية  اإلى �سطح  متجًها 
الهواء  حيث  الهاديء،  ال�سطح  ركن  في  با�ستراحتهم  يحظون  دوًم��ا  كانوا 

المنع�س في �ساعات الليل االأولى.. 

زجاجٌي  باٌب  الطابق..  نف�س  في  عملهم  بمكان  مت�ساًل  ال�سطح  باب  كان 
التي  والكرا�سي  المن�سدة  اإل��ى  متجًها  الهواء  اإل��ى  خرج  ثم  فتحه  منزلق، 

يجل�سون عليها جميًعا.. 

اأ�سوات �سحكاتهم تتعالى في اأذنه وهو يجل�س.. ثم ي�سمع اأحدهم يقول:

- وما الذي فعلَته معها؟.. 

مال االآخر في مقعده مقترًبا منهم، وهو يقول:

- قد فاجئتني، ولكنني اأدخلُتها اإلى ال�سقة.. من ح�سن الحظ اأن اأبي واأمي 
كانا في ال�سفر.. كنت اأعد لها كوًبا من ال�ساي، لكنها لم تتركني اأ�ستكمله؛ 

احت�سنتني من الخلف واأخذت تقبل عنقي، فا�ستدرُت لها و.. 

فقد “عمر” تركيزه مع ما ُيقال في تلك اللحظة، واأخذ يرمق نظراتهم له، 
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الباهر  بالم�ستقبل  ت�سي  العيون  في  التي  الحيوانية  ال�سهوانية  يتكلم..  وهو 
اأحدهم..  الحظ في طريق  بفتاة عاثرة  يلقى  الذي  المجتمع،  ينتظر  الذي 
يحدقون فيه في �سغف، وكل واحد فيهم يتخيل ما الذي كان �سيفعله بتلك 

الفتاة، لو كانت معه هو.. ُكٌل على طريقته.. 

- واكت�سفُت في تلك اللحظة اأن االأوقية انتهت كلها.. 

�سحكات كثيرة.. واأ�سوات �سخير.. 

اأحدهم يخرج �سيجارة من علبة �سجائره، وي�سعلها في حنكة ملتقًطا نف�ًسا 
طوياًل منها، بينما ثمة ع�سفور يهبط على حافة ال�سور بجوارهم، ثم يطير 
�سوبه..  ال�سيجارة  �ساحب  ينفثه  ال��ذي  الدخان  عمود  من  هارًبا  مجدًدا 

واالآخر يكمل:

اإلى  ونزلت  ال�سرير،  تركتها عارية على  ثم  ارتديُت مالب�سي من جديد،   -
ولكن  االأوق��ي��ة،  من  المزيد  الأ�ستري  منزلي  �سرفة  اأ�سفل  التي  ال�سيدلية 

الم�سكلة اأن الواقفة في ال�سيدلية كانت فتاة.. 

- هاع هاع هااااع.. 

�سحكات، واأ�سوات �سخير..

- وماذا فعلت؟.. 

نظر لهم مبت�سًما في جذل، وهو يقول:

- ماذا تظن؟.. نظرُت لها في وقاحة وطلبُت خم�سة.. ارتبكت هى للحظة، 
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الكاونتر،  على  النقود  فو�سعُت  ا�سمئزاز،  في  لي  واألقتهم  التقطتهم  ثم 
وا�ستدرُت خارًجا ب�سرعة.. 

- هاع هاع هااااع.. 

نظر له “عمر” ولم يتمالك نف�سه من االبت�سام، عندما تخيل الموقف، بينما 
تابع المتكلم:

ا، واأنا اأخلع مالب�سي، ثم قفزت بين فخذيها.. ثالث  - و�سعدت ال�سلم رك�سً
مرات في �ساعتين، وكانت تطلب المزيد.. لوال الوقت، لق�سينا الليلة مًعا.. 

�سيحات اال�ستح�سان من الجال�سين تزيد فرحته بفحولته، برغم اأن “عمر” 
بالفعل،  اأنه حدث  اأو  برمته،  االأمر  يكذب بخ�سو�س  الغالب  في  اأنه  يعرف 

ولكن لي�س بتلك التفا�سيل.. 

األتفت اأحدهم اإليه بغته وقال:

تلك  عنها؟..  لنا  حكيت  التي  الفتاة  تلك  مع  فعلت  ماذا  عمر..  يا  واأنت   -
الطبيبة.. ماذا كان ا�سمها؟.. هاجر؟.. 

�سححه اأحدهم:

- بل مي.. 

- نعم نعم.. مي.. ماذا فعلت معها؟.. 

تنهد “عمر” لحظة متذكًرا، ثم قال: 
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- ال �سيء.. تركتها.. 

نظروا له لحظة في ده�سة مت�سائلة، بينما قال ذاك الذي �ساأله:

- وِلَم؟.. قد كنت تحبها.. اأو كذا كنت تقول.. 

هو من  اأنه  يدعي  اأن  البد  بالطبع  ريقه..  فيها  ابتلع  “عمر” لحظة  �سمت 
تركها.. تلك هي �سيمة ال�سباب في كل مكان.. ال يمكنه اأبًدا اأن يعترف باأنها 

هي من تركته، حتى ال ي�سبح اأ�سحوكة بين اأقرانه..

- مللُت منها.. لم يُعد هناك �سيء جديد، فف�سلت االبتعاد.. 

ب�سوت  يقول  وهو  الحوار،  في  اأحدهم  تدّخل  بينما  متفهًما،  براأ�سه  اأوم��اأ 
خافت ناظًرا حوله في حذر:

- ا�سمعوا.. 

نظروا له مت�سائلين، فاأردف:

- معي اإ�سبعان.. واللفائف.. 

ت�سمروا لحظة، ثم ابت�سموا، وقال ذاك الذي كان يحكي مغامرته مع الفتاة:

- اإًذا دعونا نلف �سيجارتْين االآن.. 

قال االآخر م�ستنكًرا:

- هل جننت؟.. لو انتبه ريك، لكانت نهايتنا جميًعا.. 

�سرد تفكير “عمر” لحظة.. ُتَرى لماذا ي�سرون على مناداة المدير با�سمه 
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الملفق؟.. هل الأنهم اعتادوا دوًما اأن يكون �سيدهم ذو ا�سٍم غربي؟.. ربما 
كان االأمر يعطيهم اإح�سا�ًسا باالأهمية ال �سك فيه..

- لن ينتبه.. ال تقلق.. 

قالها االأول، ثم بداأ فعال في فرد اللفائف على فخذه، بينما اأخرج اأحدهم 
قداحة، والتقط اأحد اإ�سبعي الح�سي�س من ذلك الذي جاء به، ثم بداأ يذيبه.. 

اأو “ي�سيحه” كما يقولون..

بداأ “عمر” في التوتر، وبداأ ينظر حوله باحًثا عن اأي عيٍن ترقبهم، بينما 
قطع  اإل��ى  الح�سي�س  اأ�سابع  بتذويب  ويقومون  ال�سجائر،  يلفون  االآخ��ري��ن 
مت�ساوية ي�سعونها في عناية بداخل كل �سيجارة.. ثم يلعقون طرف الورقة 

بلعابهم؛ حتى تلت�سق وتكون ال�سيجارة.. 

- هل �سندخنهم هنا؟.. 

قالها �ساحب الح�سي�س، فرد عليه الثالث:

اإل��ى �سبط مزاجي  اأحتاج  واأن��ا  �سيرى..  اأح��د  اأح��د هنا وال  وِل��َم ال؟.. ال   -
ب�سراحة.. 

قالها، والتقط القداحة من �ساحبها، واأ�سعل ال�سيجارة لينفث منها.. 

لم يكن “عمر” مدخًنا، ولكن رائحة ال�سجائر كانت معتادة بالن�سبة له.. اإال 
اأنه لم يكن قد اعتاد رائحة الح�سي�س كثيًرا كما االأولى، ف�سعل �سعلة ب�سيطة 
في  خلفهم  جميًعا  التفتوا  ينفتح..  وهو  الُمنزلق،  الباب  ب�سوت  امتزجت 
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ذعر، وهم يحاولون اأن يخبئوا ما يمكن اإخفاءه، فقال المدير:

- ماذا تفعلون؟.. 

نظر لهم “عمر” في توتر، وهو ي�سعر بدقات قلبه تت�سارع، بينما قال �ساحب 
القداحة في ثبات، وهو يخفي ال�سيجارة بين اأ�سابعه:

- ال �سيء.. نتحدث فقط.. كلنا متعبون.. 

نظر له المدير في �سك، ثم ت�سمم الهواء باأنفه ب�سع مرات، اأتبعها بقوله:

- وما هذه الرائحة؟.. 

بالزنا،  متلب�ًسا  �سبطه  كاأنما  “عمر”  وجه  على  البادي  التوتر  اإلى  وانتبه 
فتابع:

- ماذا تخبئون؟.. 

- ال �سيء.. 

يده  فمد  المتكلم،  ج�سد  خلف  من  المت�ساعد  الدخان  خيط  اإلى  هو  انتبه 
يم�سك بذراعه قائاًل:

- ما هذا؟!.. 

مع  كلها  تال�ست  مفهومة،  الغير  الكلمات  ببع�س  يغمغم  وهو  الفتى،  قاوم 
مراأى �سيجارة الح�سي�س التي في يده، فخر�س تماًما.. و�ساد ال�سمت لوهلة، 

والمدير يحدق في ال�سيجارة، ثم قال في هدوء:
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- ح�سي�س.. 

لم ينطق اأحدهم، ف�سمت هو لحظة، ثم قال:

- اتبعوني اإلى مكتبي.. كلكم.. 

قالها وهو يلقي ال�سيجارة تحت قدمه وي�سحقها بحذائه، ثم ا�ستدار متجًها 
اإلى الباب بال كلمة اأخرى..

باقي  الح�سي�س  اإ�سبعي  �ساحب  واأخ��ف��ى  خلفه،  واجمين  جميًعا  نه�سوا 
ال�سجائر في مالب�سه.. 

اتجهوا اإلى المكتب، فدخلوه في �سمت ووقفوا اأربعتهم اأمام المكتب، بينما 
في  يميل  وهو  اإليهم  عينيه  يرفع  ثم  اأمامهم،  الكر�سي  على  يجل�س  المدير 

مقعده وي�ستند بكوعه اإلى المكتب قائال:

- من �ساحب الح�سي�س؟.. 

لم ينطق اأيهم، وهم ينظرون اإليه في �سمت، فاأردف:

�ساحب  من  وتخبروني  االأ�سئلة،  عن  تجيبوا  اأن  اإم��ا  خياران..  اأمامكم   -
الح�سي�س، واإال طردتكم جميًعا.. 

لم يرد اأحدهم، ف�سمت لحظة، ثم قال:

يريد  اأيكم  كان  لو  اآخر فر�سة..  �ساأطردكم جميعا.. هذه  اأم��زح..  ال  اأنا   -
الكالم، فليتكلم.. 
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هل ي�سمت؟.. هل يتكلم؟.. 

ح�سبة عقلية ب�سيطة دارت في ذهنه.. لو �سمت، ف�سيطردهم جميًعا.. وحتى 
لو تكلم اأحدهم وقال الحقيقة، ف�سمته يعني اأنه مذنب، و�سُيطرد في كلتا 
الحالتين.. وهو ال يمكنه اأن ُيطرد.. اإنه يحتاج اإلى العمل.. اإنه بحاجة اإلى 

النقود في اآخر كل �سهر من اأجله ومن اأجل والدته.. يجب اأن يتكلم..

و�ساحب  الح�سي�س،  �ساحب  اإل��ى  ي�سير  وه��و  ا�ستحياء،  على  �سوته  خ��رج 
القداحة، والثالث الذي كان يدخن:

- هم الثالثة.. 

نظر له المدير مت�سائاًل، بينما ا�ستداروا له، وهم منده�سون، فاأردف ب�سرعة 
قبل اأن تهزمه الرهبة:

- هم الثالثة اأح�سروا ح�سي�ًسا، وقاموا بلف ال�سجائر هنا وتدخينها.. 

اأدار المدير عينه لهم في اتهاٍم وا�سح، فانبروا مدافعين عن اأنف�سهم:

- اإنه كاذب.. 

- لي�س نحن، اأق�سم لك، بل هو من فعلها.. 

- كان يريد التقرب مّنا الأنه ال يملك اأ�سدقاء، فابتاع الح�سي�س واأهداه لنا.. 
هو من يحمله معه االآن.. 

نظر لهم في ده�سة م�ستنكًرا، بينما نه�س المدير من خلف مكتبه، واأ�سواتهم 
تدوي:
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- فت�سه.. اإنه يخبيء الح�سي�س في جيبه الخلفي.. 

و�سع المدير يده على جيبه الخلفي، وتاألقت عيناه في ظفر، بينما تابع ذاك 
الذي يتكلم:

- يريد اأن يل�سق االأمر بنا حتى ال ُيطَرد هو.. 

وجهه،  اأم��ام  يرفعها  وهو  الح�سي�س،  بقطعة  جيبه  من  يده  المدير  اأخ��رج 
ونظرة عينيه المتهمة تغني عن اأي كالم، فهز عمر كتفه في ا�ستنكار، وهو 

يرفع حاجبيه في ذهول..

التف�سير  هو  ذل��ك  ي�سعر..  اأن  ب��دون  جيبه  في  الح�سي�س  الوغد  و�سع  قد 
الوحيد.. 

- لي�س اأنا.. اأنا ال اأدخن حتى!.. 

قال ذلك المتكلم ب�سوت اأعلى:

- وماذا في هذا؟.. ال يجب اأن تكون مدخًنا لتبتاع الح�سي�س.. 

رفع المدير راحته عالمة ال�سمت، ثم قال:

- اأنت مطروٌد يا عمر.. 

�سمت “عمر” تماًما، وهو ينظر له غير ُم�سِدق، بينما اأردف المدير:

- اخرج ولم حاجياتك، وال تاأِت هنا مجدًدا.. 

هل كان المدير حًقا ُي�سِدق؟.. من يدري؟.. ربما كان يعرف اأنهم كاذبون 
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واأنه �سادق، ولكنه كان يف�سلهم عليه.. كان يحبهم الأنهم “مدردحين” كما 
تقول الكلمة ال�سعبية، والأنهم ال ُي�سعرونه بجهله و�سماجته طوال الوقت، كما 
يفعل “عمر”.. اأن تكون مجبًرا على مواجهة موظف اأكثر ذكاًء ون�سًجا منك 
يعمل تحت اإمرتك لهو �سيٌء �سنيع.. كابو�ٌس يتكرر ب�سكل يومي كلما نظرت 
المطلة  الثقافي  واال�ستعالء  ال�سخرية  نظرة  بو�سوح  تتبدى  التي  عينيه  في 
منها.. نظرة من نوع “اأنت هنا الأن هذه نهايتك، ولن ت�سبح �سيًئا اأو تحقق 
نجاًحا  واأكثر  واأ�سغر،  فاأذكى،  اأنا  اأما  حياتك..  في  هذا  من  اأكثر  نجاًحا 

منك، والم�ستقبل كله ملٌك لي”.. كان االأمر يثير جنونه.. 

ما لم يُكن يعرفه “عمر” هو اأن المدير لم يكن ليجروؤ على اأن يطرد اأربعتهم 
ولكن طردهم  االأكثر..  على  اثنين  اأو  واحٍد  بطرد  �سيكتفي  كان  بالتاأكيد.. 
مجال  في  تعمل  كلها  ال�سركة  الأن  العمل،  بيئة  ُيدمر  اأن  �ساأنه  من  جميًعا 
المبيعات، وهي �سغيرة ال ت�سم موظفين غيرهم.. يمكنه بالطبع اأن يطرد 
ذاك الذي راآه يدخن، ولكن لماذا يطرده وطرد “عمر” خيار متاح؟.. اإنها 
�سفقة رابحة من جميع النواحي.. �سيتخل�س من ذلك الذي ي�سعره بف�سله 
الذي كان  الب�سيط عن ذاك  التغا�سي  �سوى  �سيًئا  يقدم  ولن  الوقت،  طوال 

يدخن.. ربما يخ�سم له يوًما اأو اثنين، لكن هذا كل �سيء.. 

و�سك  على  لي�س  وهو  قبل،  من  اأح��ًدا  ي�ستعطف  اأو  يتو�سل  لم  “عمر”؟..  و 
للغاية  ممتًعا  �سيكون  ذل��ك  اإن  ثم  �سيء..  كل  ف��وق  فكرامته  االآن..  البدء 
باأ�سعد لحظات حياته، وهو يت�سنع االأ�سف  بالن�سبة للمدير الذي �سيحظى 
ا ا�ستعطافه في ذوق، وقلبه يرق�س من الداخل.. ال.. لن يهديه مثل  راف�سً
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ذلك ال�سعور.. 

تداخلت جميع االأ�سوات مع بع�سها في راأ�سه، وهو ي�ستدير، وخفتت تماما في 
عقله، فلم يعد ي�سمعها، وهو يفتح الباب خارًجا، ثم يغلقه خلفه في هدوء.. 

قد انتهى كل �سيء.. 

* * *
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- 3 -
اإ�سرائيل،  بني  وراء  �سعى  حتى  م�سر  ملك  فرعون  قلب  الرب  “و�سدد 
وراءهم  الم�سريون  8” ف�سعى   :14“ رفيعة  بيد  خارجون  اإ�سرائيل  وبنو 
واأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفر�سانه وجي�سه، وهم نازلون عند 
البحر عند فم الحيروث، اأمام بغل �سفون “14: 9” فلما اقترب فرعون 
رفع بنو اإ�سرائيل عيونهم، واإذا الم�سريون راحلون وراءهم. ففزعوا جًدا، 
و�سرخ بنو اإ�سرائيل اإلى الرب. “14: 10” وقالوا لمو�سى: هل الأنه لي�ست 
اأخرجتنا  بنا حتى  البرية؟ ماذا �سنعت  لنموت في  اأخذتنا  قبور في م�سر 
من م�سر؟ “14: 11” األي�س هذا هو الكالم الذي كلمناك به في م�سر 
قائلين: كف عنا فنخدم الم�سريين؟ الأنه خير لنا اأن نخدم الم�سريين من 
قفوا  تخافوا.  ال  لل�سعب:  مو�سى  12” فقال   :14“ البرية   في  نموت  اأن 
وانظروا خال�س الرب الذي ي�سنعه لكم اليوم. فاإنه كما راأيتم الم�سريين 

اليوم، ال تعودون ترونهم اأي�سا اإلى االأبد “14: 13”..”

”13  :14 اإلى   8  :14 من  الخروج  “�سفر 

* * *

تحوم بناظرك من َعٍل مقترًبا من ذلك الم�سهد الذي يدور اأمامك..

فتعطى  العاتية،  االأم��واج  �سوت  مع  تتداخل  القوية  البحرية  الرياح  �سوت 
ا، وارتفاًعا، ورائحة.. للم�سهد طواًل، وعر�سً

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


185

�سيء ما يبدو غير طبيعي في الم�سهد.. تقترب اأكثر حتى تت�سح ال�سورة.. 

رذاذ الماء الذي يتناثر في وجهك ويبلل كل �سيء.. رذاذ البحر المتطاير 
من اأمواج البحر المن�سق.. 

ليعبر من  فيزيائيًا،  م�ستحيلة  بطريقة  بال�سبط  و�سطه  المن�سق من  البحر 
تلك  وخلفهم  المبتلة،  الرمال  على  يرك�سون  الذين  النا�س  جموع  خالله 

المجموعة االأكبر..

وهناك، و�سط هوؤالء الذين يرك�سون، التفت هو خلفه في رعب وهو يجري، 
واآثار ارتياعه كمية الراك�سين على اأرجلهم وعلى االأح�سنة، والذين يقتربون 
وجهه،  على  لي�سقط  قدمه،  تحت  حادة  بحرية  �سدفة  في  فتعّثر  ب�سرعة، 
وتمالأ الرمال المبتلة فمه، وتتناثر في عينه.. الرك�س على الرمال المبتلة 
ا عندما تمتليء بالحيوانات البحرية، وال�سدف،  دوًما �سعٌب جًدا، خ�سو�سً

وال�سخور.. 

من  يعبر  الراك�سين  اأحد  بينما  العدو،  ويوا�سل  ب�سرعة  مكانه  من  ينه�س 
جواره بح�سان هزيل، فيتمنى لو اأنه يمتطيه وراءه.. 

ولكنه الرك�س.. الرك�س، وال �سيء �سوى الرك�س..

رذاذ الماء المالح يتناثر في كل مكان، بينما نظرٌة منه على االأمواج االأعلى 
من الجبال على ناحيتي الممر الرملي الوا�سع الذين يرك�سون فيه تمالأ قلبه 
وجاًل.. ال يمكن اأن يفهم عقله ماهية القوة الغام�سة التي تمنع تلك االأمواج 

من اأن تنطبق عليهم وعلى مطارديهم، فتفنيهم تماًما.. 
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ي�سمع ذلك ال�سوت الهادر القادم من اأمامه.. �سوته.. ماذا يقول؟..

مع  الدعاء  باقي  يميز  ال  ولكنه  بو�سوح،  اهلل  كلمة  فيه  يميز  دع��اء..  اإن��ه 
ال�سو�ساء حوله..

اأ�سبه  وتدور  بع�سها  مع  تت�سابك  التي  ال�سحب  وتبدو  ت�سّود،  نف�سها  ال�سماء 
بغ�سب االإله نف�سه..  نظرة منه اإلى ما خلفه تريه بو�سوح ذلك ال�سخم الذي 

يطاردهم على متن فر�سه االأبي�س.. 

اإنه فرعون..

بهذا  ي�سي  ج��واده  و�سراج  مالب�سه  من  �سبر  كل  ير�سع  الذي  الذهب  �سكل 
بو�سوح..  ي�سغط بقدميه على بطن الجواد، في�سهل وتزداد �سرعته، فيلتفت 
هو، ويجري كاأن ال�سيطان يطارده.. واالأمواج.. رذاذها يتناثر في كل مكان، 
والرمال المبتلة التي تتطاير مو�سع االأقدام الراك�سة تخلق م�سهًدا مريًعا..

الم�سافة بين الجماعتْين تقترب.. 

�سدره ي�سدر �سوًتا اأ�سبه بال�سفير، وذلك االألم في جانبه وقلبه يت�ساعد 
ويلتقط  االآن  يتوقف  لم  لو  �سيموت  لل�سمود..  له  محاولة  اأي  على  ليق�سي 
حال،  اأي  على  ف�سيموت  الوقوف،  على  جروؤ  لو  اأنه  يعرف  ولكنه  اأنفا�سه.. 
ال  ال��ذي  ج�سده  الرك�س..  ويوا�سل  اأكثر  ج�سده  على  ي�سغط  اأن  فيحاول 
ا  يطيعه، وال تخرج منه طاقة كافية ليحرك بها قدميه، فيتعثر وي�سقط اأر�سً
على  حتى  يقدر  ال  وهو  تتوالى،  الملتهبة  اأنفا�سه  ح��راك..  بال  جديد  من 
وهم  وجنوده،  فرعون  �سورة  الزائغتْين  عينْيه  اأم��ام  وتتراق�س  التقاطها، 
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يقتربون ب�سرعة مخيفة.. 

اإنها النهاية..

تميد به االأر�س، وت�سّود الروؤية اأمامه، فلم يعد يرى ما يحدث، ولكن �سوت 
اأذنه كدوي هزيم الرعد، فيرج ج�سده  اإلى  ارتطام االأمواج ببع�سها يدخل 
كله رًجا.. وي�سرى الرعب في اأطرافه مجرى الدم.. يحاول اأن يفتح عينيه 

ليرى، بينما اأحد الراك�سين يم�سكه من تحت اإبطه ويحاول جره.. 

ال يمكن اأن يكون ما يراه حقيقًيا.. 

اإن البحر ينطبق على نف�سه من جديد !..

بع�سهم  وتنتزع  وجوههم جميًعا  في  تتناثر  المالحة  والمياه  تلتئم،  االأمواج 
من اأماكنهم.. 

و�سط  تماًما  ويختفى  ويتمزق،  يتحطم،  وهو  الفرعون،  ج�سد  م�سهد  وكان 
االأمواج العاتية هو اأخر ما راآه، قبل اأن يغ�سى عليه تماًما..

* * *

“فخل�س الرب في ذلك اليوم اإ�سرائيل من يد الم�سريين. ونظر اإ�سرائيل 
الم�سريين اأمواتًا على �ساطيء البحر”

”30  :14 الخروج  “�سفر 

* * *

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


188

يفتح عينْيه في بطء..

ي�ستيقظ..

الروؤية م�سو�سة اأمامه، فال يعي ما يراه بال�سبط، حتى تبداأ غيوم ذهنه في 
االنق�ساع تدريجًيا.. 

منظر ال�سحراء.. 

الرمال.. 

ال�سم�س الحارقة في كل �سبر من االأفق، والدخان المت�ساعد من جلودهم 
التي تو�سك على اأن تذوب من الحرارة.. 

ينظر اإلى ذاك الذي ي�سحبه خلفه، اإنه نف�س الذي انت�سله و�سط البحر، حينما 
الطريقة..  بتلك  الرمال  فوق  يجره  وهو  العارية،  قدمه  جلد  يحرق  تعثر.. 

االحتكاك يوّلد حرارة فوق حرارة الرمال تو�سك على �سي قدمه �سًيا.. 

يربت على يده بقوة اأن اأتركني، فتركه.. يرقد قلياًل فوق الرمال، ثم يهب 
واقًفا قبل اأن يحترق ظهره.. ال يقدر على الوقوف فوق الرمال حافًيا.. اأحد 
لي�ستره  قدمه  على  يرتديه  مهترًئا  يناوله حذاًء  القافلة خلفه  في  الما�سين 

قلياًل.. 

وهو.. 

هو يتقدمهم جميًعا بع�ساه الطويلة التي يغر�سها في الرمال مع كل خطوٍة 
يخطوها، بطريقة ت�سعرك اأنه يقاتل ال�سحراء نف�سها؛ لي�سق طريقه و�سط 
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اللهيب.. 

جواره اأخوه “هارون” يم�سي في اإثره �سامًتا.. ال�سمت اأبلغ من اأي كلماٍت 
ُتقال.. فال حروف يمكنها اأن ت�سف رهبة الم�سهد المتمثل في و�سط ذاك 

القفر، وال جالل المهمة والغاية التي يكافحون من اأجلها.. 

اإنهم ذاهبون نحو الخالق.. نحو اأر�س الميعاد..

اإنه الخروج.. 

* * *

كنا  اإذ  م�سر،  اأر�س  في  الرب  بيد  متنا  ليتنا  اإ�سرائيل:  بنو  لهما  “وقال 
هذا  اإلى  اأخرجتمانا  فاإنكما  لل�سبع.  خبزا  ناأكل  اللحم  قدور  عند  جال�سين 

القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع”

”30  :16 الخروج  “�سفر 

* * *

الحرارة.. وال�سم�س.. والعرق.. 

وهو.. 

التي  ال�سغيرة  المبللة  القما�س  بقطعة  راأ�سه  على  يديه  ي�سع  وهو  يم�سي، 
والماء  ذات��ه،  �سعره  تحرق  اأن  على  تو�سك  ال�سم�س  اأحدهم..  من  اأخذها 

�سحيح.. ال طعام حتى.. 

العرق على جلده يتبخر، ويحرق عينه بذلك الملم�س المالح المميز.. 
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اأ�سبه بقطعة من الجحيم.. االأبخرة تت�ساعد من العرق على  الرمال تبدو 
الجلود، والروؤية نف�سها تتالأالأ على مرمى الب�سر لت�سي بالحرارة الحارقة.. 

ثم الم�سي.. 

ال �سيء غير الم�سي.. 

التعب يبدو وا�سًحا على خلجاتهم.. الأول مرة ال تبدو فكرة الخروج من بط�س 
فرعون �سديدة اإلى ذلك الحد.. اإنهم يو�سكون على الموت جوًعا وعط�ًسا، وال 

طعام اأو ماء اأمامهم على مرمى الب�سر.. 

الرمال،  في  خطوة  كل  في  ع�ساه  غار�ًسا  كالعادة،  يتقدمهم  هناك..  هو 
ويتطاير �سعره في الهواء خلفه.. تلك الع�سا التي راآه ي�سنع المعجزات بها.. 
بدًء من تحويلها لثعبان، وحتى �سق البحر كاماًل لتتبدى الياب�سة في و�سطه.. 

وال�سمت  خطواته،  وط��اأة  تحت  الرمال  تتناثر  �سامًتا،  يتبعه  ه��ارون  اأخ��اه 
ي�سود على الم�سهد.. 

يتنهد وهو يم�سي في �سمت.. ي�سيق �سدره بال�سجر على كل هذا.. الجوع 
وحيًدا  يتركه  ال  عقله  في  �سوًتا  وي�سمع  بالجنون،  ي�سيبه  اأن  على  يو�سك 

للحظة..

يمر الوقت.. الم�سي ثم الم�سي ثم الم�سي.. وال �سيء غيره..

ثم تبداأ الهمهمات.. همهمات خافتة تتعالى تدريجًيا، ويبدو ال�سخط وا�سًحا 
على جنباتها..
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يتوقف هو و”هارون” لي�سمعا ما ُيقال، ثم ينظرا خلفهما مت�سائلْين..

اأحد النا�س يتكلم..

- نو�سك على الموت جوًعا وعط�ًسا.. ال اأقوى على الموا�سلة.. 

اآخر ي�سيف:

- اأاأخرجتنا من م�سر لكي تميتنا جوًعا؟.. قد كنا جال�سين عند قدور اللحم 
ناأكل ون�سرب ون�سبع، واالآن نحن نت�سور، ونو�سك على اأكل الرمال.. 

تلتف  جموعهم  �سمت..  في  تذمرهم  يرقب  وهو  وجهه،  مالمح  اإلى  ينظر 
حوله، وهم يتكلمون في نف�س الوقت، فال يميز منهم اأحًدا، اإال اأن �سيًئا معينًا 

يلفت انتباهه، فيدقق النظر.. 

ذاك الواقف و�سطهم مرتدًيا تلك العباءة الطويلة التي تتناق�س مع ثيابهم 
اآخر  اإلى  اآذانهم من حين  الرثة.. �سامٌت تماًما ال يتكلم، ولكنه يميل على 
ليهم�س ب�سيٍء ما، وال يبدو على اأحدهم اأنه يلحظ وجوده اأ�ساًل.. من هذا؟.. 

يدير عينيه اإليه واإلى “هارون”.. ي�ستمع اإلى تذمر النا�س، ويبدو عليه اأنه 
ين�ست اإلى �سوت اآخر.. ثم يقول فجاأة:

- في ال�سباح ترون مجد الرب ال�ستماعه تذمركم.. 

يبدو عليهم ال�سجر اأكثر، وهم يت�سايحون وي�سيحون باأيديهم.. يدير عينيه 
اإلى ذاك الغام�س الذي كان يقف هناك منذ لحظة.. لي�س هناك.. اختفى 

تماًما، وكاأنه لم يكن.. 
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اإلى النقا�س الحاد الدائر..  يعتريه �سعور مقب�س، ويدير عينيه مرة اأخرى 
على  وا�سًحا  ذلك  ويبدو  طبيعي،  غير  حد  اإلى  غا�سبين  قومه  باأن  ي�سعر 
تعبيراتهم وكالمهم.. جزء منه ي�سعر اأن ذاك الذي راآه يهم�س في اآذانهم 

لم يكن واحًدا منهم..

بل هو �سيٌء ما..

�سيٌء اآخر.. 

* * *

وفي  لتاأكلوا،  لحًما  الم�ساء  في  يعطيكم  الرب  باأن  ذلك  مو�سى:  “وقال 
واأما  عليه.  تتذمرون  الذي  تذمركم  الرب  الإ�ستماع  لت�سبعوا  خبًزا  ال�سباح 

نحن فماذا لي�س علينا تذمركم بل على الرب”

”9  :16 الخروج  “�سفر 

* * *

بعد خروج “مو�سى” وقومه من م�سر، وبعد ما كان من اأمر فرعون الذي 
غرق اأمام اأعين الم�سريين وبني اإ�سرائيل، وعلى الرغم من كل ذلك، ظل 

اأثره باقًيا في نفو�س الم�سريين وبني اإ�سرائيل.. 

وال��ُه��وان  ال��ُذل  من  طويلة  �سنوات  تكفلت  فقد  يقد�سونه..  م��ازال��وا  كانوا 
والعبودية لغير اهلل بهزم اأرواحهم، فانطووا �ساأن المهزومين على االإعجاب 

بمن هزمهم.. 
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والعناد،  بالجهل،  �سديًدا  عذاًبا  “مو�سى” واأخاه  فعذبوا  ف�سدت فطرتهم، 
والوقاحة.. ولذلك كله لم تكن لدى “اإبلي�س” م�سكلة في اإف�سادهم جميًعا، 

كما اأف�سد قوم “نوح” من قبلهم.. لم يكن االأمر �سعًبا.. 

كان يعرف اأنه ال ي�ستطيع اأن يقرب االأنبياء الأنهم مع�سومون.. لي�ست لديه 
واإف�سادها تماًما.. تحريف تعاليم اهلل  اإلى نفو�س قومهم  الت�سُلل  اإال  و�سيلة 
ذاتها بداخل اأرواحهم وقلوبهم، وجعلهم كالثمار الفا�سدة العفنة، ال فائدة 
منهم وال رجاء.. وكان ذاك هو ما قرر فعله بال�سبط.. بعدما انتهت المرحلة 
العبودية  ال�سالم، وخّل�س قومه من حياة  “مو�سى” عليه  االأولى من مهمة 
االأرا�سي  اإلى  بهم  ال�سير  الثانية..  المرحلة  بداأت  وجنده،  فرعون  يد  على 

المقد�سة.. 

لكن قومه لم يكونوا م�ستعدين لمثل ذاك االختبار.. فبالرغم من اأن معجزات 
“مو�سى” االإلهية جميعها، ومعجزة �سق البحر على وجه الخ�سو�س، كانت 
طازجة في اأذهانهم، ولم تنمِح بعد، فما اأن راأوا قوًما يعبدون االأ�سنام في 
طريقهم، حتى ت�سلل اإليهم “اإبلي�س” بال م�سقة، واهتزت عقيدة التوحيد في 
اأذهانهم وقلوبهم.. فطلبوا من “مو�سى” اأن يجعل لهم اإلًها وثنًيا في �سورة 

�سنم ليعبدوه.. 

هكذا بب�ساطة، فبداًل من اأن ُيظهروا ا�ستياءهم لذلك الكفر، ويحمدوا اهلل 
اإلًها  لهم  يجعل  اأن  منه  “مو�سى” وطلبوا  اإلى  التفتوا  لالإيمان،  اأن هداهم 

يعبدونه مثل اأولئك النا�س، فال اأحد اأف�سل من اأحد.. 

اأدركتهم الغيرة لمراآى االأ�سنام، ورغبوا في مثلها، وعاودهم الحنين الأيام 
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ال�ِسرك، والذل، والهوان التي عا�سوها تحت ظل فرعون.. حاول “مو�سى” 
قد  كان  “اإبلي�س”  ولكن  وتعنيفهم،  وتوبيخهم،  جهلهم،  اإل��ى  ا�ستلفاتهم 
ت�سلل اإلى اأنف�سهم، وا�ستولى على اأذهانهم وكيانهم.. فلم يوؤمنوا واإن اّدعوا 

االإن�سات.. 

كان البد من ر�سالة مف�سلة لتربية هذه االأمة الفا�سدة، واإعدادهم لما هم 
ويكلمه..   يلقاه  “مو�سى” اأن  ل�  اهلل  مواعدة  كانت  هنا  ومن  عليه،  مقبلون 
�سامها  ليلة،  ثالثين  المعهود  لليوم  “مو�سى”  نف�س  اإع���داد  فترة  كانت 
اأن  واأمره اهلل  بلحاء �سجرة،  ا�ستاك  الميقات،  “مو�سى” وطواها، فلما تم 
يكملهم اأربعين.. ثم بداأ رحلته المقد�سة اإلى قمة الجبل؛ ليكلم اهلل ويتلقى 

تعاليم التوراة، والو�سايا الع�سرة.. وا�ستخلف في قومه اأخاه “هارون”..

فلم يكد يغادر النبي المع�سوم، حتى بداأت مهمة “اإبلي�س”.. 

بداأت فتنة ال�سامري.. 

* * *

- ما هذا يا �سامري؟!.. 

- هذا اإلهكم واإله مو�سى !.. 

- ولكن مو�سى قد ذهب للقاء ربه!.. 

- قد ن�سى مو�سى.. ذهب للقاء ربه هناك، بينما ربه هنا.. 

* * *
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حينما خرج بني اإ�سرائيل من م�سر، اأخذوا معهم الكثير من حلي الم�سريين 
وذهبهم، فقد كانت ن�ساء بني اإ�سرائيل قد ا�ستعرنه للتزين به.. فلما اأُمروا 

بالخروج اأخذوه معهم، ومن ثم تخل�سوا منه لحرمانيته.. 

وعندئٍذ جاء ال�سامري.. 

ال اأحد يعرف من هو وال من اأين جاء، وال دوافعه اأو تفكيره، ولكن ال�سامري 
الذهبية  الحلى  فجمع  �سبق،  فيما  محترًفا  حداًدا  اأو  نحاًتا  يبدو  فيما  كان 
والمجوهرات التي تخل�ست منها الن�ساء، وبداأ في ت�سكيلها وتذوبيها لي�سنع 

تمثااًل لعجل.. 

الهواء  يدخل  بحيث  الريح  اتجاه  في  وجهه  ثم  الداخل،  من  مجّوًفا  �سنعه 
الحقيقية..  العجول  اأ�سبه بخوار  اأنفه، فُيحدث �سوتا  من دبره ويخرج من 
كانت هناك العديد من االأ�ساطير التي تحوم حول �سبب ذاك الخوار، منها 
اأخذ قب�سة من التراب الذي م�سى عليه جبريل عليه  اأن ال�سامري كان قد 

ال�سالم وقت �سق البحر، وو�سعها مع الذهب، وهو ي�سنع منه العجل.. 

لم يكن جبريل يم�سي على �سيء اإال وتدب فيه الحياة، فلما اأ�ساف ال�سامري 
التراب اإلى الذهب و�سنع العجل، خار االأخير كالعجول الحقيقية.. 

كان هذا يعني اأن ال�سامري قد راأى جبريل نف�سه.. راأى ما لم يره اأحد من 
قوم مو�سى جمًعا.. وكان معنى ذاك غريًبا وُيثير التوج�س..

اأن ال�سامري هو ال�سيطان نف�سه.. 

* * *
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الرياح تهدر.. 

ال�سخور الداكنة.. 

ال�سماء المكفهرة.. 

والخوار.. 

ذلك العجل الذهبي ال�سخم الواقف في منت�سف ال�ساحة، يقف حوله اأعداد 
هائلة منهم، يرق�سون وي�سجدون.. 

راأوه  ما  بعد  ل�سنٍم،  ي�سجدوا  اأن  يمكن  كيف  ده�سة..  في  اإليهم  هو  ينظر 
باأعينهم في معجزات “مو�سى”؟.. لم يكن يفهم، ولم تُكن لديه القدرة على 

اال�ستيعاب.. 

التام  واإيمانهم  �سخطهم  معلنين  يتاأففون  قومه،  قليلة من  قلة  يقف  جواره 
ويتعبدون  االآخ��رون  القوم  ي�سُجد  ب�سره،  مرمى  وعلى  هراء،  كله  هذا  باأن 

راق�سين، ويدوي الخوار من حيٍن الآخر..

كان ب�سكل ما يفهمهم.. يفهم نف�سيتهم.. قد تربوا في م�سر، وقد�سوا كما 
والعبودية،  الُذل  على  تربوا  اأبي�س..  العجل  وعبدوا  االأ�سنام،  قومها  قد�س 

وتغيرت نفو�سهم والتوت فطرتهم.. 

نظر اإليهم في اأ�سى.. نفو�سهم تالفة االأمل، �ساجدين متعبدين لغير اهلل.. لم 
يعد هناك ما يمكن اأن ي�سنعه لهم اأحد.. قد ف�سدوا تماًما، وف�سدت نفو�سهم 
وقلوبهم بعد �سنوات طويلة من الذل، وحتى كلمات اهلل ذاتها لم تعد قادرة 
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الكالم  ب�سدق  الح�سية  المعجزات  تقنعهم  ولم  الحق،  اإلى  اإعادتهم  على 
و�سدق “مو�سى”.. كانوا دوًما، و�سيظلون في اأعماقهم من عبدة االأوثان.. 

تماًما ك�سادتهم الم�سريين..

ُتحرك مالب�سهم  والريح  القريبة،  ال�سجرة  مع حفيف  يدوي  الخوار  �سوت 
وت�سفر في اآذانهم، فت�سفي �سورة كئيبة على الم�سهد.. 

ثم يخرج “هارون”.. ينظر اإليهم في ده�سة لبرهة.. 

ال يفهم.. ال ي�ستوعب.. 

يغلف  الخوار  و�سوت  للعجل،  ي�سجدون  وهم  منهم،  بطء  في  تقترب خطاه 
ذهنه بالوجل والرهبة.. 

يزيح النا�س من اأمامه، ويُم�س اأكتافهم، فيتحركوا، ويمر هو من بينهم حتى 
يقف و�سطهم تماًما وي�سيح:

- ماذا تفعلون؟.. 

البعيد،  الركن  الواقف في  ال�سامري  اإلى  اأحد، فتحين منه نظرة  ال يجيبه 
لي�س  رهبة..  تمالأه  نظرة  عينيه..  على  منعك�سًة  ال�ساخرة  االبت�سامة  تتاألق 

ذاك طبيعًيا اأبًدا..

يتابع �سيحه:

ال�سامري جهلكم وفتنكم بعجله، لي�س  ا�ستغل  ُفِتنُتم به.. تلك فتنة..  - قد 
هذا ربكم وال رب مو�سى.. 
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يتلفتون اإليه في ا�ستخفاف، وال يعيرونه اهتماًما على االإطالق، وكاأنه لي�س 
واقًفا.. في�ستولي عليه الغ�سب، ويندفع ناحيتهم ليدفع بع�سهم �سقوًطا..

- اأن�سيتم اأيها الحمقى ما فعله مو�سى الأجلكم؟.. ن�سيتم معجزات الرب؟.. 
فاأي  بعدكم،  من  فرعون  على  واأطبقه  ب�سالم،  لتعبروه  لكم  البحر  �سق  قد 

جهٍل و�سرٍك ت�سنعون؟!.. 

ي�سرعون في التدافع، ويزيحونه اإلى الخلف، بينما هو ي�سيح:

- اإن ربكم الرحمن.. فاتبعوني واأطيعوا اأمري.. 

ولكن اأحدهم ال ين�ست.. ال يوؤمن.. ال يلتفت.. 

�سوت  ويدوي  بال�سبط،  يقال  ما  تميز  فال  الحاد،  نقا�سهم  اأ�سوات  تتعالى 
الخوار من جديد..

تداُفعهم يو�سك على الفتك به..

- اإن مو�سى قد ن�سى.. فربه هنا، ولكنه ال يعلم.. 

- هذا تج�سيد الرب في االأر�س.. نحن ال نكُفر به �سيًئا، بل اأنت تدفع عنا 
رحمة الرب العظيم.. 

تت�ساعد حدة النقا�س، ويدرك هو اأنه لن يتمكن من منعهم.. كانوا جميًعا 
يعلمون اأنه اأكثر ليًنا من “مو�سى”، ولم يكونوا يهابونه؛ للينه و�سفقته، فكان 
ياأخذوه بجدية.. ولم يكن يدري هو ماذا  بالن�سبة لهم مزاًحا، ولم  كالمه 
يفعل.. يخ�سى اأن يلجاأ للقوة ويحطم �سنمهم، فيثوروا عليه غ�سًبا، ويحدث 
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ما ال ُيحمد عقباه.. 

بناه  �سيء  كل  فيدمر  اأنف�سهم،  في  الفتنة  وي��زرع  بينهم  يفرق  اأن  يخ�سى 
“مو�سى”.. 

يزيحونه اإلى الخلف، في�ست�سلم لتداُفعهم، وينظر لهم، و�سعوره ال يقدر على 
و�سفه اأحد.. �سفقة.. اأو اأ�سى.. اأو غ�سب.. اأو خوف.. 

ُيدير ب�سره اإلى ال�سامري من جديد.. يقف عاقًدا ذراعيه مراقًبا اإياهم في 
�سمت، وتعلو وجهه ابت�سامة باهتة مقب�سة.. 

يعرف �سعوره االآن بالتاأكيد..

اإنه التوج�س.. 

* * *

يجل�س على تلك ال�سخرة هناك، ويراقبهم.. تدور عيناه بين كل واحد فيهم 
ليدقق ملًيا في مالمحهم.. 

ممتزًجا  بو�سوح  عينيه  في  يتبّدى  والحزن  االأ�سف  الغا�سب..  “هارون” 
من  والتوج�س  يرجع،  عندما  “مو�سى”  �سيفعله  مما  التوج�س  بالتوج�س.. 

ذلك ال�سامري.. 

في  ما  �سيٌء  القوم..  بقية  مع  الذهبي  العجل  يرق�س حول  الذي  ال�سامري 
مالمحه ال يوحي بالراحة.. 

ي�سرد ذهنه بعيًدا..
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لعبادة  ع��ادوا  قد  قومه  ويجد  يعود،  “مو�سى” حين  �سيفعله  الذي  ما  ترى 
االأ�سنام؟.. ي�ستطيع اأن يتفّهم �سعوره ب�سكٍل ما.. اأبعد كل ما فعله الرب لهم، 
ينكفئون على عبادة االأ�سنام من جديد؟.. يغيب هو اأربعين يوًما ليلقى الرب، 
ويتلقى تعاليمه وو�ساياه لهم، فيعود ليجدهم يعبدون عجاًل من الذهب؟.. 

هل هذه ت�سرفات قوٍم عهد الرب اإليهم باأمانة التوحيد في االأر�س؟..

اإلى ذلك  ُيبقي وال يذر.. ي�سرد ذهنه  “مو�سى” ليكون عتًيا.. ال  اإن غ�سب 
الغام�س ذو العباءة الذي راآه مراًرا.. لماذا راآه هو بالذات و�سط كل هوؤالء؟.. 

ال يقدر عقله على ا�ستيعاب ماهيته وال هدفه.. 

من اأين جاء، والأين ذهب؟.. ال يقدر على ابتالع تلك الغ�سة التي ت�سد حلقه 
يعلم  ولكنه  يدري كنهه،  القوم.. ال  اآذان  يهم�س في  �سكله، وهو  تذكر  كلما 
علم اليقين اأنه لي�س طبيعًيا.. ينتبه فجاأة اإلى ال�سمت الذي ي�سود كل ركن.. 

الهواء،  محل  تحل  ال�سو�ساء  ك��اأن  حتى  دقيقة،  منذ  �ساخًبا  المكان  كان 
فلماذا ذاك ال�سمت المفاجيء؟.. ُيدير عينيه اإلى القوم الواقفين ينظرون 

خلفه بال�سبط، في�ستدير �سوب نظراتهم.. 

ويراه.. 

“مو�سى”..

يقف هناك حاماًل بين يديه األواًحا حجرية طويلة غريبة ال�سكل.. ال�سمت 
ي�سود الموقف تماًما، والقوم توقفوا عّما كانوا يفعلونه، لينظروا اإليه خيفة.. 

اإليه..  ليتطلع  �سفوفهم  و�سط  من  “هارون” يخرج 
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ي�سود ال�سمت لوهلة.. ال يتكلم اأحدهم، وال يجروؤ، ثم يتحرك “مو�سى”.. 

يلقي االألواح الحجرية على االأر�س في قوة، ثم يبداأ في الرك�س نحو “هارون” 
في غ�سٍب اأعمي، ليم�سكه من �سعره ولحيته الطويلة في غل، ويجذبه اإليه في 
قوة..  يتاأوه في األٍم �سديد، بينما “مو�سى” ي�سرخ في وجهه �سراًخا هادًرا:

- يا هارون، ما منعك اإذ راأيتهم �سلوا؟.. اأال تتبعِن؟.. اأفع�سيَت اأمري؟.. 

يتاأوه “هارون” في قوة، ولحيته تو�سك على اأن تتمزق من مكانها تحت وطاأة 
الجذب، يقول ب�سوت يتبّدى االألم في كل نبرٍة من نبراته:

- يا ابن اأِم ال تاأخذ بلحيتي وال براأ�سي.. اإني خ�سيت اأن تقول فرقت بين بني 
اإ�سرائيل ولم ترقب قولي.. 

يجذبه “مو�سى” اأكثر وهو يرتجف غ�سًبا، فيتحول �سوته اإلى �سراخ..

- يا ابن اأِم اإن القوم ا�ست�سعفوني وكادوا يقتلونني، فال ت�سمت بي االأعداء، 
وال تجعلني مع القوم الظالمين.. 

ينظر اإلى عينيه لحظة، ثم يدفعه بعيًدا، ويلهث، وهو يعب الهواء غ�سًبا.. 

في�سيح  رهبة،  الخلف  اإلى  يتراجعون  الذين  القوم  باقي  اإلى  عينيه  يدير 
ب�سوت يزلزل الجبل:

- يا قوم األم يعْدكم ربكم وعًدا ح�سًنا؟ اأفطال عليكم العهد، اأم اأردتم اأن 
يحل عليكم غ�سب من ربكم فاأخلفتم موعدي؟.. 

يدير عينيه بينهم وال يجروؤ اأحدهم على الكالم، في�سيف:
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الحياة  في  وذل��ٌة  ربهم،  من  غ�سٌب  �سينالهم  العجل  اتخذوا  الذين  اإن   -
الدنيا.. 

ال يرد اأحدهم.. وينّك�سون روؤو�سهم في ذل.. ال يجد اأحدهم ما يقوله..

- من �سنع ذاك؟.. 

يقف  الذي  ال�سامري،  نحو  في�سيرون  الذهبي،  العجل  نحو  ب�سبابته  ُي�سير 
بعيًدا متابًعا الحوار في �سمٍت مترقب.. 

ي�ستدير، ثم يقترب منه حتى يقف اأمامه قائاًل:

- فما خطبك يا �سامري؟.. 

�سمت ال�سامري لحظة، ثم قال في توؤدة:

فنبذتها..  الر�سول  اأثر  من  قب�سة  فقب�ست  به،  يب�سروا  لم  بما  ب�سرُت   -
وكذلك �سولت لي نف�سي.. 

اإنه يعترف بخطاأه.. ال يحاول اإنكاره، وال يبدو عليه الخوف.. 

ي�سمت “مو�سى” لحظاٍت، وهو يتطلع اإليه.. الغ�سب ي�ستولي على نبراته، 
وهو يقول:

- فاذهب فاإن لك في الحياة اأن تقول ال م�سا�س، واإن لك موعًدا لن تخلفه، 
اليم  في  لنن�سفنه  ثم  لنحرقنه  عاكًفا؛  عليه  َظْلَت  الذي  اإلهك  اإلى  وانظر 

ن�سًفا.. 
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اأ�سعلوها ليلقيه في  اإلى النار التي  اإتجه به  اإلى العجل، وحمله، ثم  ا�ستدار 
و�سطها.. والتقط ع�ساه الطويلة، واأخذ يهوي بها على كل �سبٍر في العجل 

حتى فتته رماًدا و�سط اأعين القوم المبهوتين.. 

ثم نه�س ُمديًرا عينيه اإليهم قائاًل:

- اإنما اإلهكم اهلل الذي ال اإله اإال هو، و�سع كل �سيء علًما.. 

ثم توقف لحظة يلتقط اأنفا�سه، وتابع في �سوت زلزل اأذانهم رهبة:

- يا قوم اإنكم ظلمتم اأنف�سكم باتخاذكم العجل، فتوبوا اإلى بارئكم فاقتلوا 
اأنف�سكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم، اإنه هو التواب الرحيم.. 

حل ال�سمت عليهم تماًما، وهم يتطلعون اإليه بعد اأن اأنهى كالمه.. ال يجروؤ 
اأحدهم على الحديث اأو الحراك.. 

اإلى  اأدار عينيه  ثم  “مو�سى” في وجل،  اإلى  وهناك في و�سطهم، تطلع هو 
االأفق البعيد.. 

ا يحث الخطى مبتعًدا عنهم، وعباءته تتطاير في  ُخيل اإليه اأنه يرى �سخ�سً
اإثره.. 

ثم اختفى من اأمام ناظره تماًما.. 

* * *
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- 4 -
�ستاء..

ذلك البرد الذي يجعل ج�سدك يق�سعر، واأنت ت�سير و�سط ال�سوارع ال�سبابية..

البخار يت�ساعد من فمك، فتفرك كفيك ببع�سهما، واأنت تم�سي في �سمت.. 

ت�سعر باأرنبة اأنفك و�سط الظالم، فلو مددت يدك لتتلم�سها لوجدتها باردة 
كالثلج..

هائٌم اأنت..

تهيم على وجهك، ال تدري الأين تذهب، وال ماذا تفعل..

حبيبتك؟..

قد تركتك وحدك، تواجه اأعظم كوابي�سك..

اأهلك؟..

والدك ذهب مع الريح، واأمك ال تملك �سوى دموعها..

وطنك؟..

ال يجيد �سوى قتل �سبابه، واإلقاء من بقى منهم حيًا في ال�سجون والمعتقالت..

�سدق من قال اأنه ال وجه �سبه بين وطٍن مغت�سب وحبيبٍة ال تريدك، �سوى اأن 
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االثنان يقتالنك، ثم يلقيان باللوم عليك اأنت.. 

بائع التمر والعرق�سو�س المتجول يلوح اأمام ب�سرك، فتبتلع لعابك.. العط�س 
ي�ستولي عليك حًقا.. تدرك ذاك فجاأة، �ساأن من ينظر للماء الأول مرة.. 

تتجه  جنيًها..  ع�سرون  هم  ربما  الكثير..  تملك  ال  جيبك..  في  يدك  ت�سع 
اإليه في ثبات لتبتاع كي�ًسا من التمر.. يمد يده المت�سخة المت�سققة من عناء 
العمل ليم�سك بالورقة القديمة.. يمالأ لك كي�ًسا بال�سائل االأ�سود الرغوي.. 
ت�سرب  واأنت  وت�ستدير  تلتقطها،  الع�سرين..  بقية  ويناولك  لك،  يعطيه  ثم 

الع�سير في �سمٍت �سارًدا..

الوظيفة الوحيدة التي وجدَتها، والتي كانت ت�سّهل االأمور عليك بع�س ال�سيء، 
قد ذهبت اإلى غير رجعة.. لي�ست غلطتك، ولكن هذا ال يهم على اأية حال.. 
المهم هو اأنك االآن عاطل.. ال يوجد راتب ينتظرك في بداية كل �سهر يمكنك 

اأن تنفق منه على نف�سك وعلى والدتك..  ال يمكنك حتى التفكير.. 

ا..  �سحيح اأنك قد تخرجَت من كلية الحقوق، ولكن هذا ال يعني �سيًئا اأي�سً
ما اأكثر خريجي كلية الحقوق الجال�سين على المقاهي.. ربما كل من قابلته 
في يوٍم على مقهى هو خريج كلية الحقوق.. تلك الكلية العظيمة التي هي 
اأ�سا�س التعليم والحكومات في الدول االأوروبية، هي في بلدك ال تمّكنك اإال 

من تقديم ال�سلطة اإلى الزبائن مقابل ب�سع جنيهات.. فال عجب..

ولماذا ال ت�سافر؟..

الأن الكالم �سهٌل جًدا، وال ي�ساهي �سهولته �سوى �سعوبة التنفيذ.. 
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ت�سعر في اأوقاٍت عديدة اأنك تعي�س في �سجن اإجباري.. ال يدعونك تتقدم وال 
تنال �سيًئا مهما فعلت، وحتى لو حاولت الخروج من و�سط كل تلك الدائرة، 
اأو ت�سل  واإلقاء نف�سك في غياهب دولة اأخرى، فاإنك تغرق و�سط االأمواج، 

اإلى الحدود فقط ليتم ترحيلك مرة اأخرى..

اأنت منبوذ.. يعاملونك في اأنحاء العالم كله معاملة المري�س بالُجذام.. ربما 
الموؤتمرات واللقاءات ال�سحفية، ولكنك  تتكلم عنه في  ت�سفق عليه.. ربما 
الدولي  والمجتمع  بك،  تهتم  ال  دولتك  تقابله..  اأن  وال  تكونه  اأن  تتمنى  ال 
يحتاج اإلى وجودك؛ حتى يمكنه التدخل في �سئون تلك الدولة التي ت�سرقك 
اأو حياتك  يعبئان بك، و�سيالحظان موتك  اأن االثنين ال  واالأدهى  وتنهبك، 

الأ�سباب تتعلق بالرائحة ال اأكثر.. 

اأنت ال �سيء.. 

ال  اختباًرا..  كل هذا  كان  ربما  اهلل..  اإلى  تتجه  ربما  الدين؟..   وماذا عن 
تدري، ولكنك لم ت�ست�سغ يوًما م�ساألة االختبار االإلهي تلك، ولم تتمكن يوًما 

من ابتالع ما ي�سمى بتوزيع الرزق.. 

لماذا يجب اأن تكافح اأنت، وتعرق وتبذل �سحتك كلها في �سبيل ب�سع وريقاٍت 
في اأول كل �سهر، ينفقها اآخٌر على كالبه في بداية كل يوم؟.. 

لماذا يجب اأن تحتمل وت�سبر، وتقنع نف�سك اأن هذا كله اختباٌر من الرب، 
بينما ينعمون هم بما لذ وطاب من الحياة، وال يهتمون لو احترق العالم كله 

من حولهم؟.. ال يمكنك اأن تبتلع هذا وال تبرره..
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�سعيفو  به  يبرر  الذي  الزائف  التدين  هو  هذا  اأن  نف�سك  قرارة  في  تعرف 
وطوابير  العي�س  طوابير  في  يقفون  هم  فبينما  وتذللهم..  جبنهم  االإرادة 
للعب  ذاهبين  الفارهة  ال�سيارات  �سادتهم  يركب  الحكومية،  الم�سالح 
الجولف في مدنهم ذات االأ�سوار المخ�س�سة لهم.. وُيقنع هوؤالء اأنف�سهم اأن 
هذا هو الرزق، واأنهم را�سون بما كتبه اهلل لهم.. وعندها يغدو ذلك الر�سا 
وتلك االإ�ستكانة و�سيلة دفاعية يتبناها عقلهم، فلو لم توجد، لُجّنوا جميًعا، 

واأ�سعلوا النار في اأنف�سهم اأو قفزوا في النيل..

يحافظون على �سلواتهم الخم�س يومًيا؛ حتى يمكنهم اأن ُيقنعوا اأنف�سهم اأنهم 
�سينالوا الق�سور وال�سياع في الجنة بعد موتهم، مبررين بذلك تخاذلهم عن 
نيلها في حياتهم..  نفاق.. نفاٌق في كل مكان.. نفاٌق في كل ركٍن، تت�ساعد 
رائحته الكريهة لتفعم اأنفك وتثير الغثيان في نف�سك.. ال فكاك وال مهرب.. 
اأنت لهم وهم عليك.. ال حل، وال خال�س يلوح في االأفق.. الغد مظلم تماًما، 

وطعمه اأ�سبه بطعم التمر المغ�سو�س الذي تر�سفه في الظالم والبرد..

تم�سي بال هدى، هائًما على نف�سك في ال�سوارع، ال يحملك وال يقودك �سوى 
يعي غايًة..  ولكنه ال  لهما عقل خا�س،  قدمين مت�سققتين في حذاء مت�سخ 
بل  يتكلم،  ُزق��اٍق ما..  ال  الممزقة يخرج لك من  الثياب  المت�سول ذو  ذاك 
ي�سير اإلى فمه في �سمت.. جائع؟.. ربما كان ظِمًئا، ال يوجد فرق كبير، فهو 
ال يجد االثنين.. تمد له يدك بما تبقى من الع�سير، فيلتقطه منك ويحث 
الخطى مبتعًدا.. ال ي�سكرك حتى.. كاأنه كلٌب وجد عظمة، يريد اأن يخفيها 

عن اأقرانه كي ال ي�سرقها اأحد..
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تتابعه بب�سرك في �سمت مراقًبا..

يبتعد، ويبتعد، ثم ينظر حوله، ويلقي الكي�س على االأر�س، ثم ي�سرع في ركله 
بحذائه في ِغل !.. ال تفهم ماهية ذلك الت�سرف العجيب، واأنت ترقبه يركل 
الكي�س حتى تتناثر محتوياته على الر�سيف في كل مكان، ثم ي�سع يديه في 

جيب �سرواله الرث، ويبتعد..

في  الخا�سة  طريقته  ُيعِلن  بذلك  هو  هل  ذاك؟!..  يفعل  اأن  ُيمِكن  لماذا 
اال�ستيالء على ما لي�س ملكه، وتبديده؟.. اإنه حتى لم يتجرع منه ر�سفة !.. 
من يدري، فربما كان ال يحبه في االأ�سا�س، وهو ما لن ي�سكل فارًقا كبيًرا لو 

كان ظماآًنا فعاًل !..

من  المارة  يعبر  بينما  اال�ستيعاب،  تحاول  واأنت  تماًما،  مكانك  في  تتوقف 
حولك متجهين اإلى م�ساغلهم اأو بيوتهم، فال يعباأ اأحٌد بك..

كما كان الحال دوًما..

* * *

التنظيم هو ذلك ال�سيء الذي ال تراه، ولكنه هناك..

ال تراه، ولكنه يراك.. ُيب�سرك كاأعُين الرب..

“مجهول”

* * *
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ي�سع المفتاح في باب ال�سقة..

ُيديره..

ينفتح كا�سًفا الظالم.. وال �سيء غيره.. كئيٌب كقلب �سيٍخ فان.. يدلف اإلى 
يرقبه  اأحدهم  اأن  اإليه  ُيخَيل  لوهلة،  رفق..  في  خلفه  الباب  يغلق  الداخل، 
ُغرفته  اإلى  يدُخل  ال�سعور.. فقط  لذلك  بااًل  ُيلقي  ال  ولكنه  ركٍن خفي،  من 
ا جوار المكتب، ثم يلقي نف�سه بمالب�سه  اأر�سً لي�سيء النور، وي�سع حقيبته 

فوق ال�سرير..

واالآن قد  العمل،  ال�سيء هو  بع�س  الذي كان يجعله متوازًنا  الوحيد  ال�سيء 
ا.. ي�سيق �سدره بال�سجر على كل هذا.. يعرف اأنه ال يمكن  فقد ذاك اأي�سً
اأن ي�ستمر بذلك ال�سكل.. ال يمكنه حتى الح�سول على وظيفة محترمة..  في 
الواقع، هو ي�سعر اأن جدران الغرفة ذاتها ت�سيق عليه..  ي�سعر باأنه يريد ترك 

كل هذا خلفه..

يتحمل  وال  اأح��د،  يحا�سبه  اأو  ي��راه  ال  حيث  بعيًداأ..  الفرار  ال��ف��رار..  يريد 
م�سئولية اأحد.. و اأمه؟.. تًبا لها.. هو ال يبالي.. كف عن المباالة منذ زمٍن 

طويل.. 

لماذا يجب اأن ُيلَقى كل �سيء على عاتقه هو؟.. قد مّل من كل هذا الهراء، 
و�ساق �سدره به..

يريد اأن ُيَجن قلياًل َكُكل من في �سنه.. يريد اأن يعي�س وي�سعر بطعم االأيام، وال 
يقبل اأو ي�ستوعب اأن تكون تلك هي الحياة التي تنتظره ما تبقى من العمر..
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اأن  يمكن  الذي  المغزى  ما  بالتاأكيد..  يت�سول  اأو  ليعاني  ُيخلَق  لم  هو  كال.. 
يكون في حياٍة كهذه �سوى اأن الرب يلهو به؟..

ربما كان االأمر بالن�سبة له ت�سلية.. يعاني الب�سر في حياتهم ليت�سلى هو.. 

البد اأن هناك ما هو اأف�سل..

فقط يتمنى لو عثر على ذاك االأف�سل، اأو فهم ما هو..

* * *

وحيٌد هو.. كقطرة مطٍر و�سط �سماٍء قاحلة، يتفنن الوقت في قهره.. وكاأنما 
هو غانيٌة ح�سناء، ينتظرها فال تناجيه، وال تجيء اأبًدا..

كذا هو حاله دوًما..

* * *
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أغسطس  14

2014

AM  9:00

نوم..

نوٌم عميق ياأخذك اإلى غياهب الن�سيان والتجاهل..

ظالم حرفي يحجب التفكير عن عقلك.. ل�سَت بحاجٍة للتفكير، فلم يفدك 
التفكير ب�سيٍء من قبل �سوى المزيد من البوؤ�س.. لي�س التفكير �سديًقا على 

االإطالق..

ي�سبح عقلك في فراٍغ تام..

تحلم؟.. ربما..

عن ماذا؟..

ربما هو والدك الذي ال تتذكر مالمحه.. ربما هي اأمك التي ا�ستولت نظرة 
الحزن في عينيها على حياتك..

ربما هو “نبيل”.. ربما هي “مي”.. ربما هو �سيٌء ما ال تدري كنهه، ولكنه 
موجود، وفّعاٌل يوؤثر في حياتك.. ال �سيء له م�سداقية.. ال معنى للحياة التي 

ت�سكنها.. 
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دموع.. 

دموع  المغلقين..  جفنيك  فرجات  من  مت�سربة  وجنتيك  على  تجري  دموٌع 
�ساخنة، مالحة كطعم حياتك بال�سبط.. ال مذاق فيها لما هو اأف�سل..  ت�سعر 
باهتزاٍز على ال�سرير..  تفتح عينيك.. ال اأحد هناك، ولكن �سوًء ما ينعك�س 
مت�سائاًل  تلتقطه  الخلوي..  الهاتف  اإنه  متردد..  �سوء  الغرفة..  �سقف  على 
عن ماهية ذاك الذي يتذكر ا�سمك اأ�ساًل، ناهيك عن رقم هاتفك.. تنظر 

اإلى ال�سا�سة..

الرحمن”.. عبد  “مي 

يخفق قلبك في قوة..

هل هو �سعور الحنين، اأم الندم، اأم الغ�سب؟.. لماذا تذكرتك اأخيًرا في هذا 
الوقت بالذات؟.. هل هو التوج�س؟.. تنظر اإلى ال�ساعة على �سا�سة الهاتف 

المهتز، ثم تقرر اأن تح�سل على اإجابة لكل اأ�سئلتك..

- األو؟.. 

ت�سرخ” اأنا�ٍس  “�سوُت 

“�سرير مكابح �سيارات، مع اأ�سوات طلقات ر�سا�س وهتافات في الخلفية”

- عم�.. مر.. عمر.. 

اأن  اأو  الت�سوي�س عليه،  باالإ�ستاتيكية، كاأن االت�سال يتم  ياأتي مغّلًفا  ال�سوت 
ال�سبكة ال تعمل كما ينبغي..
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- مي؟.. 

- اأن�.. �سفة.. ابعة العدوي�.. �سا�س.. حبك.. 

ال يمكنك تمييز ما تقوله ب�سبب الت�سوي�س..

- ماذا؟.. ماذا تقولين؟.. اأين اأنت؟.. 

- اأنا في ميدان رابعة، اإنهم يطلقون الر�س�... 

ينقب�س قلبك.. وينتف�س مع دوي �سوت الطلقات على خلفية �سوتها..

ال تقوى على الرد، بينما ياأتيك �سوتها متهدًجا، وهي تغالب عبراتها:

- اأنا اآ�سفة.. لم اأعِن ما فعلته.. اأريد اأن األقاك.. �سامحني.. 

دمعة طويلة ك�سيٍف من نار، تحفر طريقها في اأخدود وجنتك و�سفتيك..

- اأين اأنت بال�سبط؟.. 

- في ميدان رابعة.. نختبيء االآن، ويطلقون علينا الغاز والر�سا�س الحي.. 
اأبي قد... 

المميزة” الهاتف  اإغالق  نغمة  ب�سوت  م�سحوب  ال�سلكي  ت�سوي�س  “�سوت 

تحدق في الال �سيء، واأنت ما زلت ُتم�ِسك �سماعة الهاتف ذاهاًل ال تقوى على 
النهو�س.. ينفتح باب الغرفة عن والدتك التي تقول:

ون اعت�سام رابعة االآن.. ال تخرج اليوم يا..  - اإنهم يُف�سّ

يقطع عبارتها روؤياك، واأنت ترتدي ال�سروال كيفما اتفق، ثم تلتقط الحذاء 
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والقمي�س..

- اإلى اأين اأنت ذاهب؟!!.. 

ال ترد عليها واأنت تلتقط هاتفك المحمول وتد�سه في جيب ال�سروال، فتتابع 
هي �سارخة:

- هل ُجننت؟.. 

ا، وتتم�سك  تدفعها في غلظة بعيًدا عن طريقك، فتو�سك على ال�سقوط اأر�سً
بذراعك واأطراف قمي�سك مولولة:

- عمر.. ال تذهب.. لي�س لي غيرك يا ولدي.. 

ال�سقة  باب  اإلى  وتتجه  يدها،  كالبة  من  ذراع��ك  وتحرر  غلطة  في  تدفعها 
لتفتحه خارًجا.. ترك�س هي خلفك على درجات ال�سلم �سارخة، بينما يبهت 

�سوتها في عقلك، فلم تعد ت�سمعها..

وتخرج اإلى ال�سارع.. 

* * *

ر�سا�س..

طلقاٌت تمزق ال�سكون..

�سباب الغاز الم�سيل للدموع يغلف كل �سيء.. 

واأنت..
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تم�سي و�سط كل هذا محتمًيا بالجدران.. يلوح لك �سباط االأمن المركزي 
والجي�س من بعيد، فتحاول اأن تختبيء منهم خلف الحوائط..

اأين هي؟..

ال�سوت  في�سدك  �سعورًيا،  ال  بها  تت�سالن  وي��داك  عنها،  عيناك  تبحث 
اأو غير متاح..  كيف ت�سل  الذي طلبته ربما يكون مغلًقا  الهاتف  المميز.. 
لها و�سط كل هذا؟..  ت�سمع دوي طلقة، ثم تري التراب يتناثر من الحائط 

اأمامك..

اإنها ر�سا�سة.. هناك قنا�ٌس في مكاٍن ما..

�سعورك  منك  انتزعت  التي  القنا�سة  وطلقات  االأول��ى،  الثورة  اأي��ام  تتذكر 
اإلى داخل المبنى المجاور محتمًيا من  ذاته.. تنحني ب�سرعة، واأنت تدخل 

كل ذلك..  الباب مغلق.. وال اأحد يفتح.. 

تنظر حولك ب�سرعة، بينما ت�سفر الر�سا�سة الثانية مخترقة اإ�سارة معدنية 
في ال�سارع، لت�سطدم بالحائط جوار راأ�سك بال�سبط.. ويتناثر التراب على 

وجهك.. يجب اأن تخرج من ال�سارع في الحال..

تلمح عيناك مدخل اأحد المباني القريبة.. مفتوًحا على م�سراعيه، ولكنك 
يجب اأن تعبر ال�سارع حتى ت�سل اإليه..  اأمام اأنظار رجال االأمن المركزي.. 

قريب  �سطح  لمحتها على  التي  المقرب،  المنظار  ال�سوء على عد�سة  لمعة 
تلغي اأي محاولة لك في التفكير، فتتحرك قدماك رغًما عنك عابرًة ال�سارع..
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عليهم،  تلقيه  االأر���س  على  من  حجًرا  فتلتقط  تتعالى،  ال�سباط  اأ�سوات 
وتجري.. تجري حتى تلمحها، فتت�سمر في مكانك مبهوًتا..

مختبئة خلف حافظة قمامة معدنية.. ترتجف وتنظر لك نظرة يمكنها اأن 
تقتل �سفقًة.. يتجمد العالم من حولك.. تن�سى كل �سيء �سواها، فال ر�سا�س 
ترك�سان  اللتين  قدميك  ُيعيق  اأن  يمكنه  جندي  اأو  �سابط  وال  هتاف،  وال 
منظر  �سوى  يبقى  فال  حولك،  الموجودات  وتبهت  منها..  تقترب  نحوها.. 

عينيها المذعورتْين تنظران لك لوعة..

التراب يتناثر في وجهك، فيردك رد  اأخرى ت�سفر، والمزيد من  ر�سا�سة 
اأع�سابك كلها م�سدودٌة كالوتر،  اإلى االتجاه المعاك�س كقٍط متوتر..  فعلك 

فلو و�سع اأحدهم كفه عليك لوثبَت في الهواء مترين..

تتحرك هي من مكانها نحوك، فتتلقفها بين ذراعيك بلهفة، وتبحث يداك 
فتنظر في عينيها..   �سيء،  يتبّدى لك  ال  اأو دماء..  في ج�سدها عن جروح 

الدموع.. والنظرة الذاهلة.. ت�ساألها:

- اأين والدك؟.. 

ال ترد..

نف�س النظرة الذاهلة تعتلي وجهها، ومالمحها ت�سي بما لم ي�ستطعه ل�سانها..

�سيء  في  تحدق  التي  عيناها  نظرة  تهالك  ذات��ه..  الهول  راأي  من  مالمح 
خلفك، فت�ستدير اإلى حيث تنظر..
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المدرعات تقترب.. تدير عينيك اإليها مرة اأخرى.. قلبك يخفق في عنف، 
اإليها  تنظر  الخوف..  اأم  الحنين،  اأم  اال�ستياق  هو  هذا  كان  اإن  تدري  فال 
اأنك االآن معها، واأن ال �سيء له  اإليك، فال يدركك كل هذا.. تدرك  وتنظر 

معنى �سوى �سكل عينيها الالمعتْين، وكفك المنقب�س على راحتها..

تقترب المدرعات اأكثر، فتخبئها خلفك، وتم�سك هي في ذراعك بقوة.. ربما 
لن تراها مرة اأخرى.. هل هناك جنة فعاًل �ستلقاها فيها من جديد، اأم اأن ما 
ينتظرك هو ال �سيء؟.. ربما هو الظالم.. ال �سيء حرفًيا.. تقترب المدرعة 
في  الحديدية  الهراوات  وتلمع  المركزي،  االأمن  رجال  بكما  ويحيط  اأكثر، 
ا.. كفها ينقب�س في راحتك، فت�ستدير  اأيديهم، وهم يرفعونها مقتربين رك�سً
الدموع  منهما  ت�سيل  التي  عينيها  اإل��ى  تنظر  واأن��ت  كتفيها،  وتم�سك  اإليها 

متالألئة.. ثم فجاأة، يدوي �سوت الر�سا�سة..

وال  تتهاوي  الحياة..  ن�سرة  يفقد  ذراعيك..  بين  يتهالك  بج�سدها  ت�سعر 
تقوى قدماها على حملها، فتتلقفها يداك حماًل، بينما ت�سيل الدماء من بين 

�سفتيها الذابلتين، ممتزجة بدموعها الالمعة وخ�سالت �سعرها الثائر.. 

ال ت�ستوعب.. ال ت�ستوعب، وال يبدو لك هذا حقيقًيا.. هذا ال يحدث لك.. هذا 
يحدث ل�سخ�سٍ اآخر.. لي�س اأنت.. لي�س اأنت..

تحاول هي الُنطق، فال يخرج منها �سوى غمغمة خافتة يمتزج فيها ال�سوت 
بدمائها، فيطعن قلبك بن�سٍل من نار.. تعجز قدماك اأنت االآخر عن حملك، 

ا فوقها..  فت�سقط اأر�سً
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واأنت تم�سك كفها وتغرقها  الحياة  لمعة  تفارقهما  اللتين  اإلى عينيها  تنظر 
دموعك، التي ال ت�سعر ب�سيلها المنهمر، واأنت تمالأ عينيك منها..

اإنها اآخر مرة.. قد �سدق قلبك.. قد �سدق، وكّذبت اأنت ما حولك تكذيًبا له.. 
يقترب منك ال�سباط، وترتفع هراواتهم في الهواء، بينما تخفت اأ�سواتهم، 
له  �سيء  الم�سهد.. ال  اإلى خلفية  فُيزيحها  ي�ستوعبها،  اأو  يدركها عقلك  وال 

معنى �سوى ج�سدها الم�ستكين بين ذراعْيك.. 

ج�سدها الذي نال راحته اأخيًرا..

حتى وهراواتهم تهوي على كل جزٍء في ج�سدك، لم تفلت يُدك كَفها..  حتى 
ودمائك ت�سيل، لم تفارق عيناك عينْيها المنطفئتْين.. حتى وهم ي�سحبونك 
بعيًدا، لم يراود خيالك غير منظر �سفتْيها الداميتْين.. ثم تهوي الهراوة على 
راأ�سك مرة.. تتذكر كل لحظٍة ق�سيتماها مًعا.. ثورة، وطلقات، ور�سا�س، 
ال�سدئ فمك  المذاق  ويمالأ  اأخرى،  تهوي مرة  ودماء..  و�سيوف،  ون�سال، 

كله، وت�سعر بعقلك يدور وي�سبح داخل ُجمُجمتك..

العالم  اإلى  ببوابتك  اأ�سبه  يبدو  يركلونك،  بك  المحيطين  ال�سباط  منظر 
االآخر.. عالم ال ينتظرك فيه �سوى ال�سكون..  ربما كانت تلك هي الراحة 
بالن�سبة لك.. جزٌء منك يتمنى لو كانت تلك هي نهايتك، فلن يقدر عقلك 
ي�سع  اأحدهم  اأن  لو  تتمنى  اليوم..   راآه  ما  ي�ستوعب  اأن  بعد  الحياة،  على 

ر�سا�سة في راأ�سك، لينتهي كل هذا.. ولكنهم م�سرون.. 

لن تموت، بل �سُترَكل باالأحذية..
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لن تعي�س، بل �سُترَكل باالأحذية.. 

من هو مثلك ال دور له �سوى اأن ُيرَكل باالأحذية..

تتعلق عيناك الدامعتان بالهراوة التي يرفعها اأحدهم بطول ذراعه، ثم يهوي 
بها على راأ�سك لتظلم الدنيا اأمامك..

وينتهي كل �سيء..

* * *
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 - 5 -
تدور اأنظارك حول ذاك الم�سهد الذي تراه اأمامك من بعيد، واأنت تقترب 

حثيًثا..

المنبعث  ال�سوء  يبدو  ال�سغيرة..  العلية  تلك  تعلوها  التي  التبة  تلك  م�سهد 
منها اأ�سبه بماأوى من ظالم الليل الموح�س..  

وهناك.. في الداخل، كان هوؤالء.. جال�سين جميًعا، يتطاعمون على المائدة 
حول ذلك الرجل..

�سديد الو�سامة هو.. و�سيٌم لدرجة اأنه يمكن و�سفه باأنه بارع الجمال، يناف�س 
في ح�سن مظهره، و�سعره الطويل، وذقنه الناعمة الطويلة الحوريات.. تبدو 
الحكمة على وجهه، حتى ت�سعر اأنه ي�سيء المكان نوًرا بال �سياء، وترت�سم 
عالمات الوقار على مالمحه، فال تقدر في ح�سرته �سوى على ال�سمت هيبًة 

وتبجياًل.. يجل�سون طاعمين، وال يتكلمون..

ت�سعر ب�سيٍء ما ال يمكنك اأن تف�سره في الجو.. كاأن �سيًئا ما يراقبهم بعيون 
على  من  الو�سيم  الحكيم  ذلك  نه�س  ثم  ت��راه..  ال  ولكنك  وِغ��ل،  ِحقٍد  من 
الع�ساء، واأخذ من�سفة واتزر بها، ثم �سب بع�س الماء في مغ�سٍل �سغير، واتكاأ 

على ركبته اأمام تالميذه، متناواًل اأرجلهم ليغ�سلها..

ي�سود عليهم ال�سمت، وكاأنما على روؤو�سهم الطير، حتى ليمكنك اأن ت�سعر 
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وهو  اإليه،  ينظرون  وهم  ج�سدهم،  في  خلية  كل  من  ينبعث  وهو  بالتوتر، 
يغ�سل اأرجلهم مبجلين.. االإحراج واالمتنان يبدو على وجوههم ويتمثل في 
الذي  الماء  بالمزيد من  لياأتي  بينما هو ينحني  المتركزة عليه،  مالمحهم 
الهواء  ن�سمات  مع  متطايًرا  الهواء  في  الجميل  �سعره  ويتدلى  المغ�سل،  في 
الخفيفة، وهو يجفف اأرجل من ينتهي من تغ�سيله بالمن�سفة التي يتزر بها..

اأحدهم واقترب  انتهى من  اأرجلهم لبرهة، وهم �سامتون، حتى  يغ�سل  ظل 
من االآخر، ليقول ذاك االأخير:

- يا �سيد، اأنت تغ�سل رجلي؟.. 

اأجابه الحكيم الوقور:

- ل�سَت تعلم اأنت االآن ما اأنا اأ�سنع، ولكنك �ستفهم فيما بعد.. 

فقال له ذلك االأول مبجاًل:

- لن تغ�سل رجلي اأبًدا.. 

اعتدل الرجل الوقور، ونظر اإلى عينيه مبا�سرة، وهو يقول:

- اإن كنت ال اأغ�سلك، فلي�س لك معي ن�سيب.. 

�سمت االأول لحظة، ثم قال:

ا يدي وراأ�سي..  - يا �سيد، لي�س رجلي فقط، بل اأي�سً

فقال، وهو يغ�سل قدمه:
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اإلى غ�سل رجليه، بل هو طاهر كله..  اإال  - الذي قد اغت�سل لي�س له حاجة 
واأنتم طاهرون، ولكن لي�س كلكم.. 

و�سمت لحظة، ثم تابع، وهو يكمل ما يفعله:

- ل�ستم كلكم طاهرين.. 

مرت برهة اأكمل فيها ما يفعله حتى انتهى، فاأخذ ثيابه ليرتديها، ثم اتكاأ.. 
وقال:

- اأتفهمون ما قد �سنعُت بكم؟.. 

�سمتوا جميًعا ناظرين له حيرة، فتابع هو:

فاإن كنت  اأنا كذلك..  تقولون، الأني  و�سيًدا، وح�سًنا  اأنتم تدعونني معلًما   -
ا اأن يغ�سل  -واأنا ال�سيد والمعلم- قد غ�سلُت اأرجلكم، فاأنتم يجب عليكم اأي�سً
بع�سكم اأرجل بع�س، الأني اأعطيتكم مثااًل، حتى كما �سنعت اأنا بكم ت�سنعون 

ا..  اأنتم اأي�سً

�سمت لحظة، وهو ينظر لهم، ثم اأ�ساف:

- الحق الحق اأقول لكم اأنه لي�س عبًدا اأعظم من �سيده، وال ر�سواًل اأعظم من 
مر�سله.. اإن علمتم هذا، فطوباكم اإن عملتموه.. 

ب�سفتْيه، وهو  اأعينهم  وتتعلق  له،  فيها جميًعا  ينظرون  ال�سمت لحظة  �ساد 
يتابع:

الكتاب:  ليتم  لكن  اخترتهم..  الذين  اأعلم  اأنا  جميعكم،  عن  اأقول  ل�ست   -
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الذي ياأكل معي الخبز، ُرِفع على عقبه.. 

بداخل  يتكئ  تالميذه  واأح��د  وتابع،  اأنفا�سه،  فيها  التقط  لحظة  �سمت  ثم 
ح�سنه:

- اأقول لكم االآن قبل اأن يكون، حتى متى كان توؤمنون اأني اأنا هو.. الحق الحق 
اأقول لكم: الذي يقبل من اأر�سله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي اأر�سلني.. 

و�سمَت لحظة بدا عليه فيها التاأثر، ثم تابع ب�سوت متهدج:

- الحق الحق اأقول لكم: اإَن واحًدا منكم �سي�سلمني.. 

والتقط انفا�سه، ثم اأردف:

- اإن ابن االإن�سان ما�ٍس كما هو مكتوب عنه، ولكن ويٌل لذلك الرجل الذي به 
ُي�سلَّم ابن االإن�سان.. كان خيًرا لذلك الرجل لو لم يولد.. 

�ساد ال�سمت بعدها لبرهة.. اأخذ التالميذ فيها ينظرون اإلى بع�سهم البع�س 
متوج�سين حائرين من يق�سد.. تبدو عليهم اأمارات التفكير ال�سديد، ثم اأوماأ 
اأحدهم اإلى ذلك المتكئ في ح�سنه اأن ي�ساأل من هو ذاك الذي �سي�سلمه، 
فالحكيم كان يحبه حًبا جًما.. فمال ذاك التلميذ على �سدر الحكيم الوقور 

�سائاًل:

- يا �سيد، من هو؟.. 

- هو ذاك الذي اأغم�س اأنا اللقمة واأعطيه.. 

وغم�س اللقمة في الطبق، ثم اأعطاها الأحد الجال�سين.. تبدو مالمحه غير 
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نظرته  وتبدو  بعناية،  م�سففة  نامية  وذقنه  وطويل،  مموٌج  �سعره  مريحة.. 
كنظرة مذنب.. ال يدري ِبَم بال�سبط..

�سيٌء  مقب�سة..  نظراته  مالمح  وتبدو  اإياها،  ملتهًما  يده  من  اللقمة  ياأخذ 
فيه قد تغير، اأو هو قد كان كذا طوال الوقت، فال تفقه.. ت�سعر اأنه ال�سيطان 
واأوغر  قلبه  يتخّفى في مالمحه.. قد دخل  ال�سيطان  اأن  اأو  نف�سه مج�سًدا، 
فيه، حتى �سار تابًعا.. �سار هو نف�سه �سيطاًنا، ويتبّدى ذلك على كل خلجة 

من خلجاته.. 

ا، ثم قال: نظر له الحكيم لحظة متفح�سً

- ما اأنت تعمله، فاعمله باأكثر �سرعة.. 

لم يفهم اأحد ماذا يق�سد، فاأخذوا ينظرون اإلى بع�سهم حيرًة، بينما نه�س 
ذاك الذي التهم اللقمة من على المائدة، وخرج للوقت.. 

فلما خرج، قال ذلك الحكيم:

- االآن تمجد ابن االإن�سان وتمجد اهلل فيه.. اإن كان اهلل قد تمجد فيه، فاإن 
اهلل �سيمجده في ذاته، ويمجده �سريًعا.. 

و�سمت هنيهة تملى فيها بمالمحهم، ثم اأردف:

- يا اأوالدي، اأنا معكم زماًنا قلياًل بعد.. �ستطلبونني، وكما قلت لليهود: حيث 
اأذهب اأنا ال تقدرون اأنتم على اأن تاأتوا، اأقول لكم اأنتم االآن.. 

تركزت نظراتهم عليه، وهو يتابع:
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اأنا،  اأحببتكم  ا.. كما  اأن تحبوا بع�سكم بع�سً اأعطيكم:  اأنا  - و�سيٌة جديدة 
لكم  كان  اإن  تالميذي..  اأنكم  الجميع  يعرف  بهذا  ا..  بع�سً بع�سكم  تحبون 

حب بع�ٍس لبع�س.. 

وهّم بالنهو�س، فقال ذلك الذي اأوماأ للمتكئ في ح�سنه:

- يا �سيد، اإلى اأين تذهب؟.. 

اأجابه الحكيم، وهو يتطلع اإليه:

- حيث اأذهب ال تقدر االآن اأن تتبعني، ولكنك �ستتبعني اأخيًرا.. 

- يا �سيد، لماذا ال اأقدر اأن اأتبعك االآن؟.. اإني اأ�سع نف�سي عنك.. 

اأجابه:

- اأت�سع نف�سك عني؟.. الحق الحق اأقول لك، ال ي�سيح الديك حتى تنكرني 
ثالث مرات.. 

�سمت تماًما، وهو ال يقوى على النطق، بينما تابع الحكيم:

- ال ت�سطرب قلوبكم.. اأنتم توؤمنون باهلل، فاآمنوا بي.. 

م�سهد  ويبدو  مبتعدة،  الخلف  اإلى  اأنظارك  تن�سحب  بينما  ال�سمت،  ي�سود 
ا، وهو يخبو ب�سرعة غائًبا بين ظالم الليل  ال�سوء المنبعث من العلية مقب�سً

تماًما.. 

* * *
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وظلم ذوي الُقربى اأ�سّد م�سا�سة.. على المرء من َوقِع الُح�سام الُمهند

العبد” بن  طرفة  “معلقة 

* * *

بداأت ق�سة االآالم في زمٍن بعيد..  اأور�سليم هو المكان.. حيث يتواجد اليهود 
منتظرين مجيء المخل�س..  ذلك المهدي المنتظر الذي �سيحررهم اأخيًرا 
من عبودية الرومان لهم..  هذا هو مو�سم اأعياد الف�سح، حيث كان الخبز 

فطيًرا بال خميرة، تذكيًرا لحدث الخروج من م�سر.. 

وقتها كان زمنه هو.. 

ال�سيد الم�سيح.. 

كانت دعوة ال�سيد الم�سيح المنتظرة قد بداأت تجد �سًدى كبيًرا، وجمهوًرا 
وا�سًعا في اأور�سليم كلها، وبداأت تنت�سر في بقاٍع عديدة، وكان له جمهوٌر وا�سع 
والفري�سيين..  والكتبة  الكهنة  اأثار ذاك ح�سد  تعاليمه وهدايته، حتى  يتبع 
ا، تمثل في حقدهم على الم�سيح وكل ما يدعو  و�سنع عندهم كرًها وبغ�سً

اإليه.. 

وكان هذا هو كل ما يحتاج اإليه اإبلي�س الإف�ساد الدعوة تماًما.. قد حاول اأن 
يف�سد االأنبياء من قبل، ونجح بالفعل مع اآدم ويون�س، بل وزرع الخطيئة في 
نفو�س الب�سر، حينما و�سو�س لقابيل بقتل هابيل، اإال اأن االأمر لم يعد �سهاًل 
اأن يفعل ذلك مجدًدا، فقد كان االأمر  كما كان من قبل.. لم يعد ي�ستطيع 
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يبدو كما لو كانوا مح�سنين �سده، ال يمكنه اأن يزحزح منهم �سعرة.. ولذلك 
قرر اأن يف�سد قومهم.. 

يف�سد دعوتهم من باطنها وداخلها؛ حتى يحّرف تعاليَم اهلِل للب�سر، وينفذ 
انتقامه االأزلي..

كان الكهنة في ذلك الوقت قد اأعدوا موؤامرة للقب�س على الم�سيح والتنكيل 
ظهوره  مع  ونفوذهم  هيبتهم  وت�سيع  االأ���س��واء،  منهم  يخطف  ال  حتى  به؛ 

تماًما.. 

وحينها جاء دوره..

يهوذا..

واحُد من تالميذ الم�سيح االإثني ع�سر.. تبعه باإخال�س لثالث �سنوات، وكله 
حما�س للر�سالة قد تبَدى في والئه للم�سيح، ولكن كل هذا تغير، عندما خاب 
“الما�سيحا”  الم�سيح هو  اأن  يعتقد  كان  ر�سمها عنه..  التي  وال�سورة  اأمله 
الُمنتظر، والذي �سيطرد الرومان ويرد لل�سعب حريته ال�سيا�سية.. لم يكن 
هذا هو ما ظهر له من دعوة الم�سيح، ولم يكن هو ذاته نقًيا مثل الباقين.. 
بل كانت نف�سه مطويًة طًيا عن ال�سالح.. كانت له اأجندته الخفية.. فقد كان 
ي�سرق االأموال من الخزينة التي عّينه الم�سيح اأميًنا لها، وكان ي�سمو للثراء 

ويحب النقود حًبا جًما..

فلما اأيقن اأن دعوة الم�سيح في ذاتها هي دعوة روحية، واأنها لي�ست ثورة على 
الثراء،  �سيقوده نحو طريق  ما  فيها  ولي�س  يتمنى،  كان  الرومان، كما  حكم 
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قرر اأن ي�سُلك طريقه الخا�س.. قرر اأن يتنازل عن ال�سيد الم�سيح؛ الأنه لي�س 
الما�سيحا ال�سحيح كما اأقنع نف�سه.. اأراد التخل�س من تلك ال�سورة، وربما 
ظن في قرارة نف�سه اأن �سنيعه يفيد االأُّمة.. قرر اأن ي�سلمه للرومان واليهود..

دخل ال�سيطان اإلى نف�سه وا�ستولى عليها، فظن اأنه بذلك ُي�سدى خدمًة اإلى 
الكهنة،  اإلى  فعندما ذهب  ا..  اأي�سً تمناها  التي  النقود  عليها  وينال  االأُّم��ة، 
اتفقوا معه اأن يمنحوه ثالثين قطعٍة ف�سية مقابل خدماته.. فكانت �سفقًة ال 
تعو�س.. كانت االأمور تجري في االتجاه الذي اأراده اإبلي�س بال�سبط..  وكان 
الم�سيح يعرف ذاك.. ويعرف بخيانة يهوذا له، اإال اأنه كان يريد اأن يمنحه 
كل فر�سة ممكنة للتراجع والتوبة عّما ينوي اأن يقترفه.. فتلك هي المبادئ 

التي تقوم عليها دعوته.. المحبة والت�سامح، وال�سالم.. 

بمن  معرفته  لهم  بّين  بتالميذه..  جمعه  ال��ذي  االأخ��ي��ر  الع�ساء  ي��وم  وف��ي 
�سي�سلمه، بعد اأن انحنى على اأرجلهم جميًعا وغ�سلها؛ عَل ذلك يثير في نف�س 
يهوذا الندم، ويُحّث الخير بداخله على َغَلَبة �سيطرة ال�سيطان على نف�سه.. 
ينتوي  كان  فيما  خا�س  بل  ر�سده..  اإلى  يرجع  ولم  ي�ستمع،  لم  يهوذا  ولكن 
اإلى روؤ�ساء الكهنة،  العلية، ذهب  اأن خرج من  فعله برغم كل �سيء.. فبعد 
وخابرهم باأنه يعرف مكانه، فعادوا معه.. وكان الُجند الذين جاءوا للقب�س 
عليه بحاجة لعالمة مميزة، ُتر�سدهم في قلب ظالم الليل الحالك اإلى هوية 

منتهاهم.. 

وكانت قبلة الخيانة..

* * *
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ت�سيء  لئال  الموؤمنين  غير  اأذهان  اأعمى  قد  الدهر  هذا  اإله  فيهم  “الذين 
لهم اإنارة اإنجيل مجد الم�سيح”

4  :4 كو   2

* * *

�سيء  يلوثها  لم  ِبكٌر  بهاًء،  ال�سماء  ثوب  تزين  النجوم  الليل..  منت�سف  اإنه 
بعد.. ليل خانق ت�سعر باأنه ُيطِبق على روحك.. باأن ال�سماء ذاتها حزناء.. 
الوادي،  في  يم�سي  الوقور..  الحكيم  ذاك  الم�سهد..  اأ�سفل  في  هناك  وهو 
جميًعا  يولجون  ثم  تالميذه،  بع�س  يتبعه  الهواء،  في  خلفه  يتطاير  و�سعره 
ال  حيث  من  ترقبهم  ما  عيًنا  اأن  ت�سعر  الجميل..  الب�ستان  ذل��ك  بداخل 

يفقهون.. ويمر الوقت ثقياًل.. بطيًئا..

ومن بعيد، يم�سي ذلك التلميذ ُمقِب�س المالمح، خلفه ُجنُد َع�سَكر برداءهم، 
امهم من عند روؤ�ساء الكهنة والفري�سيين.. يخطون خطوات  وقائدهم، وُخدَّ
وا�سعة �سوب الب�ستان، حاملين الم�ساعل التي ُتبدد وح�سة الظالم، وتتبّدى 
هم�سات  ت�سمع  اأن  يمكنك  حاملوها..  هم  التي  الن�سال  لمعات  اإثرها  على 

ذاك التلميذ لهم عبر ن�سمات الريح، فتبدو كو�سو�سات ال�سيطان.. 

- هو الذي اأقبله.. هو الذي اأقبله، فخذوه في حرا�سة �سديدة..

يخطون باأحذيتهم الثقيلة داخل الوادي تابعين، يتقدمهم على م�سافة ذاك 
ما  هي  كانت  وجنته  على  حارة  ُقبلة  يطبع  الحكيم..  نحو  متجًها  التلميذ، 

ي�سبو اإليه الع�سكر..
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- اأِبُقبلة يا يهوذا ُت�سِلم ابَن االإن�سان؟

يتجهون �سوب الحكيم الذي ي�ستدير لهم في ثبات.. 

التي  الرخيمة  نبرات �سوته  يتمثل في  يدور،  بما  يبدو عليها علمه  خطواته 
تخرج من بين �سفتيه:

- َمْن تطُلبون؟.. 

فاأجابوه:

ري..  - َي�سوع النا�سِ

نبرات �سوتهم ترتجف.. ال يفقهون لَم، ولكن مراآه قد األقى في قلوبهم وجاًل 
ال يدرون له �سبًبا..

قال هو لهم بعد اأن �سمت للحظة:

- اأنا هو.. 

فكان َوْقع الكلمة عليهم ظاهًرا في تراجع اأقدامهم للخلف راجفين، ناظرين 
له بعيون متحجرة، وال ينبري اأحدهم �سوبه.. ال ينب�س اأحدهم حرًفا..

ا: ف�ساألهم هو اأي�سً

- َمْن تطلبون؟.. 

فاأجابوه كما قيل، فرد:

- قد ُقلُت لُكم اإّني اأنا هو.. فاإن ُكنُتم تطُلبوَنني، فدعوا هوؤالء يَذَهبون.. 
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يتذكر في نف�سه قوله مناجاٍة لربه: اإن الذين اأعطيتني لم اأُهِلك ِمنُهم اأحًدا.. 

يقربونه مم�سكين، ثم يوثقونه، في�ستل اأحد التالميذ �سيفه وي�سرب اأذن اأحد 
العبيد الواقفين، لي�سرخ به الحكيم:

- اجَعْل �سيَفك في الَغمد.. الكاأ�ُس التي اأعطاني الرُب اأال اأ�سَرُبها؟.. 

التالميذ  تابًعا  للريح  �ساقيه  م�سّلًما  ي�ستدير  ثم  رهبًة،  التلميذ  له  ينظر 
االآخرين..

وهناك.. يقف هو..

ذلك الغام�س، مرتدًيا العباءة المتطايرة.. يتبع بنظراته التالميذ، ويرقب 
الم�سهد بطرف عينه.. 

قد نال ما اأراد، وتحقق ما كان يرنو اإليه.. 

يبت�سم..

* * *

ي�سحبونه خلفهم، ويجرونه..

�سوب دار رئي�س الكهنة يتجهون مقتربين، ترقبهم اأعين النا�س والخدم.. 
يتبعه تالميذه من ُبعد مراقبين.. ثم يغيبون في الداخل..

تدفئهم  ناًرا  اأوق��دوا  الذين  الحرا�س  و�سط  ال�سيف  ذو  التلميذ  يجل�س ذاك 
النار،  بجوار  يجري.. مرت خادمة  ما  عينه  يرقب بطرف  بها،  وي�سطلون 

واجتذبها مظهره، فتفر�ست فيه، ثم قالت:
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- وذاك الرُجل كان مع َي�سوع !.. 

نظر له الحرا�س مت�سككين، فهز راأ�سه م�ستنكًرا:

- ال اأعِرُفه يا امراأة !.. 

مر الوقت، وم�سى رجٌل بجوارهم، فقال م�سيًرا �سوبه:

ا من تالميذه؟!..  - األ�سَت اأنت اأي�سً

فرفع التلميذ كفيه اتقاًء للتهمة قائاًل:

- كاّل يا رُجل !.. 

فقال اأحدهم موؤكًدا:

- اأما راأيُتك اأنا معُه في الُب�ستان؟!.. 

فاأدار عينه له �سائًحا:

- يا رُجل، ال اأفَهُم ما َتقول .. 

وعندئٍذ، �ساح الديك.. ودوى �سوته مجتذًبا تفكير التلميذ، فاأدار عينه نحو 
ال  ذهنه..  في  تدوي  وكلماته  الكهنة،  رئي�س  دار  باب  عند  المقيد  الحكيم 
ي�سيُح الديك حتى ُتنكرني ثالث مرات..  نظرات الحكيم له ُتلقي في قلبه 

الذنب.. فينه�س من مكانه مبتعًدا، وعبراته ت�سري على وجنتيه.. 

اأما الذين اأم�سكوا الحكيم، فاأدخلوه اإلى قيافا رئي�س الكهنة.. يجل�س حوله 
معلمو ال�سريعة وال�سيوخ مجتمعين.. هوؤالء ُهم من يريدون اأن ي�ستحلوا دمه 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


233

اأر�س  على  وج��وده  يتقّبلون  فال  عليه،  �سدورهم  اأوغرتهم  اأنف�سهم..  على 
يعي�سون هم عليها.. فال نزل القطر بعدهم..

يلطمونه وي�ستهزئون به.. يطلبون �سهادة زور.. يدلي الكثيرون ب�سهاداتهم، 
اأن  يعرف  الحرا�س..  بين  من  يجري  ما  التلميذ  ويرقب  تتفق..  ال  ولكنها 
وال  البوح،  على  يجروؤ  ال  ولكنه  اليهودية،  �سرائعهم  تخالف  لياًل  محاكمته 

يبالون..

يم�سي الوقت، فال يفقهون ما ي�سنعون به.. ثم قام �ساهدان، وقاال:

- هذا الرجل قال: اأقدر اأن اأهدم هيكل اهلل واأبنيه في ثالثة اأيام.. 

فاأدار رئي�س الكهنة عينيه اإليه، وقال:

- اأما ُتجيُب ب�سيء؟.. ما هذا الذي ي�سهدان به عليك؟.. 

ال يرد، وال تختلج مالمحه حتى، فيقول رئي�س الكهنة:

- اأ�ستحِلُفك باهلل الحي اأن تقول لنا، هل اأنَت الَم�سيح؟.. 

�سمت الحكيم للحظة، ثم دوي �سوته، عميًقا ُيزلزل نفو�س الجال�سين:

- اأنت ُقلت، واأنا اأقول لكم �ستَرون بعد اليوم ابَن االإن�ساِن جال�ًسا عن َيمين 
اهلل القدير، واآتًيا على �سحاِب ال�سماء.. 

ثيابه  الكهنة  باأ�سوات المعتر�سين والذاهلين، و�سق رئي�س  القاعة  ف�سجت 
�ساأن من �سمع تجديًفا، مع اأن االأعراف اليهودية وال�سرع ُيحّرم عليه ذلك، 

ثم قال:

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


234

باآذانكم، فما  �َسِمعُتم تجديفه  �ُسهود؟.. قد  اإلى  بعُد  اأنحتاج   ..! - تجديف 
قولُكم؟.. 

�سجيج..

- ي�ستوِجُب الموت.. 

فا�ستدار اإلى الحكيم وب�سق في وجهه، ولطمه بكفيه، وتناوب الحر�س على 
اإلى  الجموع  بين  تنظران من  وعيناه  وهو يحتمل كل ذاك،  ولكمه..  �سربه 
تلميذه، الذي تن�سكب دموعه مغرقة لحيته، و�سعور العجز يغ�س عليه حلقه، 

فال يقدر على نظم اأنفا�سه..

- تنباأ لنا اأيها الم�سيح من �سربك !.. 

�سجيج و�سخرية، ولطمات.. الكثير منها.. يلقونه في زنازينهم ويمر الوقت 
عليه ثقياًل، ثم ي�سحبونه خلفهم نحو ق�سر الحاكم.. بينما هو يتذكر النبوءة 

من العهد القديم ب�سفر اإ�سعياء..

وكنعجٍة  الذبِح،  اإلى  ُت�ساُق  ك�ساه  فاه..  يفتح  ولم  فتذلل،  هو  اأما  “ُظِلَم، 
يها، فلم يفتح فاه..” �سامتٍة اأمام جازَّ

قد تحققت.. كلها تتحقق، فاأي َمجٍد ذاك؟.. اإنه تاريخ االأديان ُيكَتب، وهو 
ُمحِقُقه..

ي�سحبونه �سباًحا، حتى ق�سر الحاكم بيالط�س.. فيدخلونه اإليه، ويمتنعون 
عن الدخول؛ لئال يتنج�سوا، فال يتمكنوا من اأكل ع�ساِء الف�سح، فيخرج لهم 
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بيالط�س بذاته في ال�سرفة الوا�سعة، ومن خلفه الحكيم م�سدوٌد وثاقُه و�سط 
حرا�سه، وي�ساألهم:

مون على هذا االإن�سان؟..  ة �سكايٍة ُتقدَّ - اأيَّ

فيجيبوه:

- لو َلم َيُكن فاعَل �سّر، لما ُكنا قد �سلَّمناه اإليَك.. 

فيقول:

- ُخُذوُه اأنتم، واحكُموا عليه َح�َسَب نامو�ِسُكم .. 

فيجيبوه:

- ال يُجوُز لنا اأن نقُتل اأحًدا.. 

تتحقق.. 

الميتة التي تنباأ بها تتحقق.. اأي مجد ذاك؟.. 

ي�ستدير له بيالط�س �سائًحا:

- اأنت َمِلُك اليهوِد؟.. 

فيجيبه:

- اأِمن ذاتَك تقوُل هذا، اأم اآخُرين قالوا لَك عّني؟.. 

فيقول بيالط�س م�ستنكًرا:
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.. ماذا َفَعلَّت؟..  ؟!.. اأُّمُتَك وروؤ�ساء الكهنة اأ�سَلموك اإليَّ - األعّلي اأنا يهودٌيّ

نظر له الحكيم لحظة، ثم قال بنبرات �سوته العميقة:

لكان  العالم،  َمَمَلَكتي من هذا  لو كانت  العالم..  لي�ست من هذا  َممَلَكتي   -
ُخّدامي ُيجاهدون لكي ال اأُ�سلَّم اإلى اليهود.. 

�سمٌت ي�ستولي على الجموع، بينما هو يردف:

- لي�ست َمَمَلَكتي من هنا.. 

فقال له بيالط�س:

- اأفاأنت اإًذا َمِلٌك؟.. 

اأجابه الحكيم:

- اأنَت تقول اإّني ملٌك.. لهذا قد ُوِلدُت اأنا، ولهذا قد اأتيُت اإلى العالم الأ�سهَد 
.. ُكُل من هو من الحق ي�سمُع �سوتي..  للحقَّ

فقال بيالط�س حائًرا:

؟..  - ما هو الحقُّ

ثم ا�ستدار اإلى اليهود قائاًل:

- اأنا ل�سُت اأجد فيه ِعلًة واحدًة.. ولكم عادُة اأن اأُطلق لُكم واحًدا في الِف�سِح.. 
اأفُتريُدوَن اأن اأُطلَق لُكم َمِلَك اليهود؟.. 

�سجيج.. اأ�سواتهم تتعالى مرددة:
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- لي�َس هذا، بل بارابا�س.. 

بارابا�س الل�س.. يريدون اأن يطلقوه ويعفون عنه، وال يطلقونه هو.. 

في  الحكيم  فلطموا  براأ�سه،  لهم  واأوم��اأ  الحرا�س،  اإلى  بيالط�س  فا�ستدار 
معدته و�سحبوه اإلى غرفة التعذيب..

�سبر،  في  احتمل  ت��اأوه..  فما  ظهره،  على  الجلدية  بيالط�س  �سيور  وه��وت 
و�سوت ارتطام ال�سوط بجلده ي�سي بما يعانيه.. وجرده الُجنود من ِلبا�سه، 
ثم األب�سوه ثوًبا قرمزًيا، و�سفروا اإكلياًل من �سوك وو�سعوه على راأ�سه، ف�سالت 

منه الدماء.. ولكنه لم يتاأوه..

فجعلوا في يمينه ق�سبة، ثم ركعوا اأمامه م�ستهزئين..

- ال�سالُم يا ملك اليهود.. 

راأ�سه، وهم يجرجرونه  الق�سبة، وجعلوا ي�سربونه بها على  اأخذوا منه  ثم 
من جديد اإلى ال�سرفة اأمام جموع ال�سعب والكهنة.. 

ووقف اأمامهم بيالط�س، وهو ي�سير اإليه قائاًل:

- ها اأنا اأُخرجُه اإليكم ِلُتعلموا اأّني ل�سُت اأِجُد فيه علًَّة واحدة.. 

ثم رفع ذراعيه على امتدادهما، والحكيم يخُرج من خلفه:

- هَو ذا االإن�سان.. 

فتعالت اأ�سواتهم و�سجت حناجرهم بالهتاف.. 
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- ا�سِلبُه.. ا�سِلبُه.. 

فقال بيالط�س:

- خذوه اأنتم وا�سِلبوه.. الأّني ل�سُت اأجد فيه علَّة.. 

فاأجابه اأحد الكهنة:

- لنا نامو�ٌس، وح�سَب نامو�ِسنا، يجُب اأن يموت، الأّنه جعل نف�سُه ابن اهلل.. 

فت�سمر بيالط�س مكانه لحظة اأدار عينيه فيها اإلى الحكيم.. 

ابن اهلل؟.. ما الذي يعنونه؟.. هل يعنون كونه ذاك الما�سيحا المنتظر الذي 
يتكلمون عنه؟.. هل ذاك الرجل مريح الق�سمات هو قائد الثورة التي �ستقوم 
على الرومان؟.. هذا ُيغير االأمور بالتاأكيد.. ولكنه ال ي�ستطيع اأن يحُكم عليه 

بال �سبب.. هذا يخالف �سرعه كحاكم..

قال له بيالط�س:

- من اأين اأنت؟.. 

فما اأجابه الحكيم، مما دفع بيالط�س الأن يردف �سائًحا:

- اأما ُتكّلُمني؟.. األ�سَت تعلم اأن لي �ُسلطاًنا اأن اأ�سِلَبك، و�ُسلطاًنا اأن اأُطِلَقك؟.. 

فاأجابه الحكيم:

- لم يُكن لَك علّي �ُسلطاٌن البتَّة، لو لم تُكن قد اأُعطيَت من فوُق.. لذلك الذي 
ٌة اأَعظم..  اأ�سلمني اإِليَك لُه ُخطيَّ
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وم�سى اليوم.. ومَر الوقت، وبيالط�س يحاول اأن ُيخلي �سبيله، ولكنما اليهود 
�ساحوا ُكلما حاول:

ا لقي�سر.. ُكلُّ من َيجَعُل َنف�َسُه َمِلًكا ُيقاِوُم قي�سر..  اإن اأطَلقَت هذا فَل�سَت ُمِحبًّ

فلما �سمع بيالط�س اأقوالهم، اأخرج الحكيم، وَجل�َس على ُكر�سي الوالية في 
مو�سع البالط، اأو “الجباثا” بالعبرانية.. وكان ذلك يوم الجمعة، وهو يوم 
اال�ستعداد والتهيئة للف�سح، وكان الوقت نحو ال�ساعة ال�ساد�سة، فقال لليهود 

م�سيًرا للحكيم:

- هو ذا َمِلَكُكم.. 

فدوى �سياحهم..

- ُخذُه ُخذُه ا�سِلبُه.. 

فقال لهم:

- اأاأ�سِلُب َمِلَكُكم؟.. 

فاأجابوه: 

- لي�س لنا َمِلٌك اإاّل قي�سر.. 

فاأذن للحرا�س لي�سحبوه في غلظة.. 

وو�سط جموع ال�سعب �ساروا به متجهين نحو الم�سير االأزلي.. نحو ال�سليب..

وهو هناك.. ما زال يقف و�سط الجموع بعباءته الطويلة مراقًبا ما يدور من 
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الركن الخفي كما كان دوًما �سنيعه.. يرقبه، وهو يحمل �سليبه �سائًرا نحو 
مو�سع الجمجمة، اأو “ُجلُجثة” كما ي�سمونه بالعبرانية..

يرقبهم، وهم يرفعونه على �سليبه و�سط الل�سو�س والمجرمين.. يبت�سم في 
ال�سماء  واهتزت  الروح،  اأ�سلم  اأن  بعد  بالحربة  جنبه  يطعنون  وهم  ت�سٍف، 
واالأر�س لحدث رحيله.. ي�ستدير وتتطاير عباءته خلفه في الهواء، وهو يبتعد 

و�سط الجموع، ويتبّدى من خلفه م�سهد ال�سليب الدامي المت�سقق..

قد ناَل ما اأراَد اأخيًرا.. 

* * *

بعد اأن راأى يهوذا ما حدث �سعَر بالذنب، وعاد للكهنة وحاول اأن يرد الثالثين 
من الف�سة التي تقا�ساها ثمًنا لخيانته، وقال لهم باأنه قد اأخطاأ حينما �سلم 

دًما بريًئا، ولكنهم اأنكروه وقالوا: ما علينا؟.. دبر اأنت اأمرك.. 

رمى بعدها يهوذا الف�سة في الهيكل وان�سرف، وانق�سمت االآراء، والروايات، 
واالأديان ذاتها عن م�سيره بعدها.. فهناك من يقول اأنه �سنق نف�سه، وهناك 
اهلل  رفع  اأن  بعد  الم�سيح،  ال�سيد  من  بداًل  ِلَب  �سُ الواقع،  في  اأنه  يقول  من 

االأخير لل�سماء.. ولكن هذا لي�س مو�سوعنا.. 

يِحل  واأنه ال  اأنها ثمن دم،  واتفقوا على  الف�سة،  الكهنة بعدها  روؤ�ساء  اأخذ 
ندوق الهيكل، فابتاعوا بها حقاًل للَخّزاف، وجعلوه مقبرًة  لهم و�سعها في �سُ

للغرباء.. ولذاك ال�سبب ي�سميه النا�س حقل الدم حتى يومنا هذا..

اأحد معالم التنظيم الرئي�سية التي يمتلكون بجوارها قاعدة تحت االأر�س، 
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ُتعد واحدًة من عدٍد غزيٍر من القواعد حول العالم.. ُتعلن تلك لهم دوًما، 
وُتذّكرهم بما يظنونه انت�سارهم االأكبر.. قتل ال�سيد الم�سيح على يد اليهود 

والرومان، بعد موؤامرة اإبلي�س القائد.. اإنه االنت�سار االأعظم..

ويهوذا؟.. اإلى اأين ذهب؟.. 

هل مات حًقا وقتها �سانًقا نف�سه، اأو بداًل من ي�سوع؟، اأم اأن ما حدث له هو 
اأكثر غرابة؟.. 

لم تُكن ِتلك هي النهاية بالن�سبة له.. فالتاريخ لي�س كما يعرفه اأحد.. 

لي�س التاريخ �سوى ُلعبة �سنعها التنظيم..

وما هو ذاك التنظيم؟..

ربما عرفنا يوًما..

* * *
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 - 6 -
ظالم الزنزانة.. ذرات الغبار المتطايرة، تحّلق فوق اأفكاره..

يقبع هناك في الركن �ساكًنا.. يجل�س القرف�ساء دافًنا وجهه بين كفْيه، ال 
بها،  تعلقت  قد  التي  للوحدة  �سوى  نف�سه  ت�سمو  ال  وي�سعر..  يح�س  ما  يفقه 
وال�سكون الذي قد ا�ستولى على ظاهرُه، بينما باطنه يتفجر كبحاٍر هائجة.. 

يحاول اأال يفكر، ولكن ثورة قلبه على عقلة تدفعه دفًعا الأن يتذكر..

يتذكر كل لحظة مرت.. يتذكرها.. يتذكر وجهها ومالمحها الدامية.. يتذكر 
دماءها النقية التي �سالت على الر�سيف، لتدو�سها اأحذية قاتليها وقاتليه.. 

قاتلو كل ما حارب يوًما لمنعه.. 

الُعزلة هي عذاٌب بطيٌء كالوقت، لو لم يكن التفكير مما يريحك.. وهو ي�سعر 
مع كل ذكرى باأن قلبه يتمزق.. ال يفهم لماذا وال كيف.. ال يفقه دوره في مثل 
هذه الحياة، ولم يعد �سيًئا مما يهمه.. �سار خاوًيا ال ي�سعر.. حتى دموعه 

تجمدت على وجنته، فلم تعد ت�سيل..

ظالم الزنزانة وذرات الغبار هم كل عالمه.. ال ي�سبو اإلى الخروج منه، فهو 
لن يحتمل �سعاع �سم�ٍس واحد يداعب جفنيه المتورمْين من عذاب التفكير، 
األم هراوات مغت�سبيه وبياداتهم.. يطمح  اأو ج�سده وراأ�سه الجريحين من 

اإلى البقاء ها هنا وحيًدا ما تبقى له من العمر.. لو �سمحوا له.. 
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في  اأفكاره  �سخو�س  يحدث  فيه،  ليجل�س  مكاًنا  يملك  مقابل..  بال  لقيماته 
الُعزلة،  جنة  فهذه  لحالي،  فلتتركوني  اأال  فعل..  منه  ينبري  وال  خياالته، 

وحياتي الُمثلى.. ال يطمح.. ال يقدر على الطموح.. 

ومغت�سبوها  ب��الده  اأر���س  و�ساهمت  اإليه،  يتطلع  كان  ما  كل  عن  تخلى  قد 
على جعله يفقد اأمله في كل ما يمكن اأن يح�سده على مدار �سنين عي�سته 

المريرة.. فمن هو مثله ال دور له �سوى اأن ُيرَكل باالأحذية..

فلُيرَكل.. فهو ال ُيبالي.. كما كان الحال دوًما.. 

ال يبالي حتى بمن يهتمون به في العالم هناك بالخارج.. ومن يهتم؟.. من 
ي�سعر؟.. 

اأمه؟.. تًبا لها.. تًبا لها األُف مرة.. لم يكرهها يوًما، ولكنه ال يمتلك من اأمر 
نف�سه �سيًئا االآن..

 فلتدعوني اأكرهها، فاأنا لم اأكره اأحًدا في حياتي من قبل ولم اأبغ�س.. ِلَم ال 
يكون الكره باختياري مرة؟..

يمر عليه الوقت، فال يدري اإن كانت تلك �ساعات، اأم لياٍل، اأم �سنون.. ربما 
الذي  الرحب  الزنزانة.. اعتاد �سيقها  كانت قروًنا وده��وًرا، فهو قد اعتاد 
يحت�سنه وي�سطلي به، واعتاد رائحتها التي اأ�سبحت رائحته، وغبارها الذي 
اأ�سبح �سروقه وغروبه.. وفراغها الذي  �سار ب�سرته.. اعتاد ظالمها الذي 

احتلته �سخو�س خياالته وذكرياته.. 
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�سقفها الذي اأ�سبح �سماءه، وجدرانها التي اأ�سحت حدوده.. قد �سارت تلك 
هي حياته، وال يدرك عي�سة غيرها، وال ي�سبو �سوى لوحدته.. ال يهتم.. اأال 
فال  مت�سلاًل،  الوقت  عليه  يمر  ب�سالمي..  اأنعم  دعوني  لحالي..  فلتتركوني 
يح�س.. حتى ينفتح باب الزنزانة الأول مرة.. ينفتح كا�سًفا ذلك ال�سخ�س 
ذا المالب�س المدنية الواقف هناك، وجواره يقف ال�سول الُمكَلف بحرا�سة 

الزنازين..

- هل هذا هو؟.. 

ك�ساحب  وثقته  الفارعة  قامته  في  يبدو  المدنية..  المالب�س  ذو  له  ي�سير 
من�سب.. 

- اأجل.. هو ذا.. 

يحدق عمر فيهما، وهو يغطي عينيه بكفه؛ اتقاء النور الذي لم تعتده عيناه 
منذ فترة.. ثم يتقدم منه ذو المالب�س المدنية ذاك، ويم�سك به من تالبيبه 
عنٍف  في  خلفه  ويجرجره  الجريحتْين،  قدمْيه  على  يقف  حتى  لينه�سه 
يجري  ما  عمر  يفهم  وال  الزنزانة،  بوابة  خلفه  ال�سول  يغلق  كالخراف.. 

بال�سبط.. 

ال ي�ستوعب.. يجذبه ذو المالب�س المدنية خلفه، ويقف ال�سباط في ال�سجن 
تحيًة له.. 

- تمام يا فندم.. 
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ال يرد هو عليهم، وهو يم�سي في ثبات جاذًبا عمر خلفه.. عمر الذي يحاول 
ينحني  ثم  ا..  اأر�سً واألقته  كيانه  زلزلت  �سفعة  وي�سفعه  فيلتفت  التمل�س، 
عليه من جديد، وُينه�سه، ويجذبه من مالب�سه.. الدموع تترقرق في عينيه.. 
ال يفهم ما يحدث له بال�سبط، غير اأنه ال يمكن اأن يكون خيًرا اأبًدا.. لم تفرغ 

منه الدنيا بعد، بل ما زال في جعبتها الكثير.. 

تنفتح بوابة ال�سجن عن �سيارة ال�سرطة الفخمة الواقفة، ويفتح اأحد الرجال 
بداخلها الباب، ليلقيه ال�سابط ذو المالب�س المدنية داخلها كيفما اتفق.. 

وينغلق الباب وال�سيارة تنطلق..

- اذهْب اإلى المكتب يا ح�سن.. فمعنا �سيف.. 

- المكتب الخارجي، اأم في المقر يا فندم؟.. 

- االأمن الوطني.. انطلْق.. 

* * *

بيوم  اأ�سبه  عينيه  اأمام  الجو  يبدو  العمالق..  المبنى  اأمام  ال�سيارة  تتوقف 
الح�ساب.. يفتحون الباب ويجذبونه خارج ال�سيارة، ويدفعونه بنف�س العنف 
داخل المبني، وال يحاول هو اأن يقاوم؛ لئال يتلقى �سفعة اأخرى.. فقط ي�ساأل: 

- ما الذي يحدث؟.. ماذا فعلت؟.. 

فما يجيبه اأحدهم، واإنما يقودونه دفًعا نحو الدرج.. ويدفعونه، وهو يمتطيه 
هبوًطا، فيتعّثر ويتدحرج على درجاته التي ترده في ق�سوة، فتئن كل عظمة 
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في ج�سده متاألمة.. ولكنهم ال يتركونه ليرتاح لحظة، بل يجذبونه.. ال يقدر 
يتبّدى  ف��زع..  في  يعوي  وقلبه  خلفهم،  االأر���س  على  فيجّروه  الوقوف،  على 
اأمامه م�سهد الغرفة المقب�سة في اآخر الممر الذين يم�سون �سوبه.. يفتحون 
القيود  المربعة، ذات  ال�سغيرة  الغرفة  لتنك�سف  ال�سخم،  الحديدي  الباب 
واالأ�سفاد الحديدية المعلقة في ال�سقف، والكر�سي الخ�سبي ال�سغير الملقى 
اأحدهم  يغلق  ثم  ثالثتهم،  ويدخل  الغرفة،  بداخل  يلقونه  االأر����س..  على 
الباب، بينما يلتفت ذلك ال�سابط ذو الرتبة والمالب�س المدنية له، ويقول، 

وهو ي�سمر عن �ساعديه:

- مرحًبا بك في مملكتنا المتوا�سعة.. 

ثم جذب كر�سًيا اآخًرا كان في الركن المظلم، وجل�س عليه في هدوء، وهو 
يميل ب�ساعديه على فخذه نحو عمر ال�ساقط على االأر�س، وقال في هدوء:

- ا�سمْع.. يمكن لهذا اأن يُمر بطريقتين فقط ال ثالثَة لهما.. طريقة �سهلة، 
وطريقة �سعبة.. وفي الحالتين، �ستتكلم.. 

تابع  بينما  الجريحة،  �سفته  من  ال�سائلة  الدماء  يم�سح  وهو  عمر،  يعتدل 
ال�سابط:

اأمكنك الخروج من هنا  ال�سهلة هي �سهلة كما قلُت لك، وربما  - الطريقة 
على قدميك، ولي�س على نقالة اأو بداخل كي�س.. ال�سعبة هي كما يتبين لَك 

من ا�سمها.. �سعبة..

قالها وابت�سم ابت�سامة م�ستهزئة، جعلت عمر يقول، و�سربات قلبه تت�سارع:
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معرفته  تريدون  ال��ذي  ما  الحديث..  اأرف�س  لم  اأن��ا  ه��ذا،  لكل  داع��ي  ال   -
بال�سبط؟.. 

تراجع ال�سابط في مقعده، وهو ي�سفق..

- هذه هي روح التعاون.. اأعطوا هذا الرجل ميدالية.. 

ابت�سم االآخران في �سخرية، بينما قال ال�سابط:

- اخبرني اًذا يا عمر.. اأين ذهب حجازي والبلتاجي؟.. 

نظر له عمر في عدم فهم..

- من هوؤالء؟.. 

طقطق ال�سابط بل�سانه في بطء، وهو يهز راأ�سه كاأنما يحّدث طفاًل، ثم قال:

- لماذا يا عمر.. لماذا؟.. قد كنا على و�سك اإعطائك ميدالية.. 

ثم نه�س من على الكر�سي، وا�ستدار اإلى اأحد الواقفين خلفه، واأ�ساف:

ْر لي “الِعّدة”..  - َح�سِ

بينما  الغرفة،  من  خارًجا  وا�ستدار  االإيجاب،  عالمة  براأ�سه  الرجل  اأوم��اأ 
ا�ستدار ال�سابط، وجل�س جوار عمر ليربت على كتفه الذي بداأ في االرتعاد 

حرفًيا، وهو يقول ب�سوت دافئ:

- دعني اخبرك �سيًئا يا عمر.. 

نظر له عمر، والدموع في عينيه تلمع، بينما اأردف ال�سابط:
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اأو اأمن الدولة كما كانوا يطلقون عليه، ال نحب  - نحن في االأمن الوطني، 
تلك  نحب  ال  جميعنا  اأن  لك  واأق���ول  عليك  اأك��ذب  لن  بالطبع  نفعله..  ما 
اأن ُتقام له  اأوغاٌد ويع�سقون التعذيب، ويعتبرونه فًنا يجب  االأمور، فالبع�س 

الم�سابقات، واأن ُتقدم له جائزة �سنوية.. 

ابت�سامة  يبت�سم  وهو  ال�سابط،  تابع  بينما  اأكثر،  عمر  قلب  دقات  ت�سارعت 
وا�سعة:

- اأنا اأفتخر بكوني واحًدا من هوؤالء.. 

اللحظة حاماًل �سندوًقا خ�سبًيا �سخًما، يدوي من  الم�ساعد في هذه  دخل 
داخله �سوت رنين ي�سير اإلى المعدات المعدنية الكثيرة التي ي�سمها، فربت 
ال�سابط على كتف عمر، ونه�س متجًها نحو ال�سندوق، وهو ي�سير للم�ساعد 

االآخر اإ�سارًة ذات معنى..

اتجه ذاك االأخير �سْوب عمر، واأم�سكه في عنف ليقف، ثم اأم�سك مع�سميه 
بكفه  ربت  ثم  غلقها،  ويحكم  ال�سقف،  من  المتدلية  االأغالل  في  لي�سعهما 
مبتعًدا،  وا�ستدار  مبت�سًما..  الي�سرى  بعينه  يغمز  وهو  رفق،  في  وجنته  على 

بينما ال�سابط يقترب، وهو يم�سك �سكيًناأ �سغيًرا ويقول:

فر�سة  �سيعطيني  الأن هذا  تتكلم..  اأال  اأتمنى  كنت  الواقع  في  فاأنا  لذلك   -
لممار�سة هوايتي المف�سلة.. 

ال�سكين، وهو يهز ج�سده في عنف محاواًل  انتف�س عمر في فزع مع مراأى 
انتزاع االأ�سفاد، ويرفع قدماه مبعًدا ج�سده اإلى الخلف، فال ينجح ذاك اإال 
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في اأرجحته من ال�سقف كال�ساه الذبيحة..

اأخبرني فقط  تتحدث عنهم..  اأع��رف من  ال  اأنا  اأنتظر..  اأرج��وك..  ال..   -
و�ساأتكلم.. 

ربت ال�سابط على وجنته في رفق، وهو يقول ب�سوته الدافئ:

- واأنا اأ�سدقك.. ال تقلق.. 

اإبطي  تحت  الدقة  و�سديد  طوياًل  قطعًيا  جرًحا  بها  لي�سق  ال�سكين  رفع  ثم 
عمر، بينما االأخير ي�سرخ من االألم..

اآخر،  �سيء  عن  ليبحث  بجواره  فا�ستدار  الجرح،  �سق  من  ال�سابط  انتهى 
ليجد ال�سندوق في اآخر الغرفة، فقال لم�ساعده في هدوء:

- اأح�سْر ال�سندوق اإلى هنا يا ح�سن.. 

حمل الم�ساعد ال�سندوق، وو�سعه عند قدمْي ال�سابط الذي انحنى عليه، 
الم�سحوق  ذلك  من  ا  بع�سً داخله  من  والتقط  فتحه،  �سغيًرا  كي�ًسا  ليلتقط 
بال�سكين داخل جرح عمر  ال�سكين، و�سرع في ح�سوها  االأبي�س على طرف 
الذي تعالى �سراخه لي�سم اآذان الجميع، لكنه لم يتعدى حدود الغرفة عازلة 
اإلى الم�ساعد االآخر متاأفًفا من �سراخ عمر، وهو  ال�سوت.. اأ�سار ال�سابط 

يقول:

- كمْمه اأو افعل �سيًئا الإ�سكاته.. لدي �سداع وال اأحتاج ذاك االآن.. 

اإلى عمر، وهو يخرج قطعة قما�س طويلة من جيبه، وكمم  الم�ساعد  اتجه 
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فمه بها، وهو يقاوم في ذعر، فال يفلح �سوى في تلقي لكمة عنيفة في معدته 
جعلت ج�سده يهمد تماًما.. 

قال ال�سابط:

- ما بك يا عمر؟.. هذا مجرد ملح.. ال اأعتقد اأنه يوؤلم لهذه الدرجة.. كنت 
اأظنك رجاًل ولن ت�سرخ مع اأول جرح.. مازال يومنا طوياًل يا عزيزي، فال 

تنهك نف�سك ب�سرعة.. 

يفلح  فال  ال�سراخ  اأو  الكالم  يحاول  وهو  عمر،  وجه  من  الدموع  ت�ساقطت 
ه��دوء،  في  عليه  وجل�س  الكر�سي  ال�سابط  ج��ذب  بينما  الكمامة،  ب�سبب 

واأ�ساف، بينما االأول يتلّوى األًما:

- ح�سًنا.. �ساأعطيك فر�سة اأخرى الأنني �سخ�ٌس متفهٌم ومت�سامح.. فلنجرب 
ال�سوؤال من جديد.. 

ومال في مقعده نحو عمر..

- اأين �سفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟.. اأين هربا؟.. 

ت�ساقطت الدموع من وجه عمر، وهو يحاول الكالم فال يفلح، فنه�س ال�سابط 
واقترب منه، وهو ي�سع كفه حول اأذنه محاواًل ال�سماع بحركة م�سرحية..

- ماذا؟.. ماذا تقول؟.. 

- اأومففففف.. 

- ال تعرف؟.. 
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هز عمر راأ�سه في ذعر، بينما تابع ال�سابط:

- ال م�سكلة.. دعني اأطُرق اأجرا�س ذاكرتك قلياًل.. 

وانحنى على ال�سندوق، بينما عمر يحاول ال�سراخ من خلف الكمامة، وهو 
يتلوى محاواًل ركل ال�سابط، فاأم�سك الم�ساعدان بفخذيه، وربطاهما بذلك 
الحبل الذي يخرج طرفه االآخر من االأر�س، ثم تركاه.. ال يقدر على تحريك 

ج�سده، بينما ال�سابط ينه�س مم�سًكا بتلك الكما�سة ال�سغيرة..

- عمر يا عمر يا عمر.. لماذا ت�سّعب االأمور على نف�سك يا �سغيري؟.. 

وانحنى على قدمه واأم�سك اإ�سبع قدمه االأو�سط بالكما�سة، واأحكم اإغالقها 
عليه تماًما، وا�ستدار اإلى ال�سندوق لُيخرج تلك المطرقة متو�سطة الحجم.. 

�سغط على الكما�سة بيده بقوة، فتاأوه عمر ب�سدة، قبل اأن يهوي ال�سابط على 
مقب�سها بالمطرقة ليدوي �سوت العظام وهي تتحطم..

* * *

ب، وُنخَطف، وُنخَدع منذ ثالثين عاًما، فما الذي تغير؟..  - نحن ُن�سَرق، وُنعَذّ
ربما نقدر في هذه المرة على اإحداث فارٍق ما..

* * *

لم يتغيْر �سيء.. ولم يكن ذاك هو الحل.. فال حل هنالك..

من هم مثلك، ال دور لهم �سوى اأن ُيرَكلوا باالأحذية..

* * *
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يت�ساعد الدخان من ج�سده الهامد، بينما الم�ساعد يوقف ت�سغيل الكهرباء، 
فتتوقف عن ال�سريان في ال�سلك الغليظ نحو ج�سده المتفحم الدامي.. 

ال يقدر على رفع وجهه حتى، بينما يقول ال�سابط:

- ح�سًنا.. اأنا اأ�سدقك.. ربما ُكنَت حًقا ال تفقه اأين هم، ولكنني لن اأتوقف 
برغم كل �سيء.. 

يلطمه بقب�سته في معدته..

- اأنت ملكي.. 

يلطمه لطمة اأخرى..

- حياتك اأو موتك ملكي، كما كان ملكي حياة كل من هم مثلك من قبل.. 

لطمٌة في اأ�سنانه مبا�سرًة..

- ُقل لي.. تلك الفتاة التي ماتت بالر�سا�سة.. هل كانت ع�سيقتك؟.. 

لكمٌة في عينه الي�سرى..

اأنها فائرة  اأعرف  اأكن  لم  النار،  باإطالق  للقنا�سة  القرار  - عندما وجهُت 
كان  اأنه  واأراهنك  المزاح،  يهوى  االأحمق  القنا�س  ال�سكل..  بذلك  الج�سد 

يظن اأن المزحة جيدة.. 

�سفعة على وجهه..

- لكنك ال تقدر على ابتالع المزاح كما يبدو.. 
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يركله بين فخذيه..

- اأعترف اأن مزاحي اأنا ثقيل بع�س ال�سيء، ولكنني اأثق باأنه يعجبك.. األي�س 
كذلك؟.. 

مبا�سرة،  عينيه  اإل��ى  لينظر  مواجهته  في  راأ�سه  يرفع  �سعره،  من  يجذبه 
وي�سرخ:

- األي�س كذلك؟.. 

يهز عمر راأ�سه في �سعٍف؛ اتقاء �سره، فيتلقى لكمة اأخرى في اأنفه..

- اأ�سكرك يا عزيزي.. 

ثم يتوقف عّما يفعله، ويجل�س على الكر�سي ليلتقط اأنفا�سه.. ي�سير لم�ساعده 
االأول..

و�سنكمل  قلياًل،  ي�ستريح  الموا�سلة.. دعه  ي�ستطيع  لن  اإلى ُجحره..  - خذه 
في ال�سباح.. 

تقدم الم�ساعد من الج�سد المعلق ليفك قيوده، فتهاوى كجواٍل من ال�سخر 
االآخ��ر،  الم�ساعد  ويفتحه  الباب  نحو  يتجه  حماًل..  فحمله  ذراعيه،  بين 
ج�سده  في  مو�سٍع  كل  من  ت�سيل  الدماء  الزنزانة..  نحو  حماًل  ويحمالنه 

ووجهه.. ال يقدر على الم�سي على اأ�سابع قدمه المحطمة.. 

يتذكر نبيل.. يتذكر �سوته..

اأنك واقٌع في حب النظام..  اأعتقد  اأتحدث، ال  “حتى لو كنَت ال تدرى عّما 
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األي�س  االآن؟..  فيه  نحن  لما  اأو�سلونا  من  هم  هوؤالء  األي�س  كذلك؟..  األي�س 
و�سرقوا؟..  و�سللوا،  وك��ذب��وا،  وف��ج��روا،  وع��ذب��وا،  خطفوا،  من  هم  ه��وؤالء 
اأنك تكرهه االآن وتكره  األي�س هوؤالء هم �سبب دمار ذلك البلد الذى تعتقد 

�سعبه؟..”

يتذكره وال يدري لماذا.. يتذكر مي..  يتذكر كلماتها..

 “اأنا اآ�سفة.. لم اأعِن ما فعلته.. اأريد اأن األقاك.. �سامحني..”

يتذكر وجهها، وهي تنزف روحها دًما على قارعة االأ�سفلت.. يتذكر �سفتيها 
ظرفاء  يمازحه..  القنا�س  كان  الحياة..  من  الخاليتْين  وعينْيها  المزرقة، 
هوؤالء القنا�سة، واأوالد حظ فعاًل.. يجرونه جًرا، والدماء ت�سيل من وجهه 

فيب�سقها على االأر�س..

وجاًل  قلبه  معه  فينتف�س  اأذن��ه،  في  ي��دوي  ال�سغيرة  الزنزانة  باب  �سرير 
تفارق  وهي  ملم�سها،  ويتذكر  تفارقه..  وهي  كفها،  ملم�س  يتذكر  واألًما.. 

العالم.. يتذكر �سعرها ال�سابح في دمائها.. 

“�سامحني..”

التي  دموعه،  الظالم  يغلف  الباب..  يغلقون  ثم  بالداخل،  كالخرقة  يلقونه 
قدرة  بغير  بوجهه،  يلم�سها  التي  االأر�س  تراب  على  بدمائه  ممتزجة  ت�سيل 

على الحراك.. يتذكر.. يتذكر كل �سيء.. وال ين�سى..

�سوى في خزانة عقله.. وال  لها  االأوح��د.. ذكرياته ال قيمة  ذاك هو عذابه 
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دور لها �سوى طعن قلبه بن�ساٍل من جمر كلما ا�ستعادها..  هو في المع�سكر 
الخا�سر.. كان و�سيظل دوًما ُيرَكل باالأحذية.. فقد اختار الطريق الخاطئ 
في  االآخ��ر  المع�سكر  من  دوًم��ا  فهو  واح��د،  مع�سكٌر  يقبله  ال  البداية..  منذ 
النظام..  من  يظنونه  واالإخ���وان  االإخ���وان،  من  يظنه  النظام  اأنظارهم.. 

والثوار يعتبرونه عمياًل لالثنين، وهو لي�س اأيهما.. 

احترق  لو  يهتم  وال  بكرامة،  يحيا  اأن  يحاول  �سخ�ٌس  �سخ�س..  مجرد  هو 
العالم من حوله..  اأو ربما هو يهتم لدرجة الالمباالة.. قد فقد كل �سيء، 
ولكنه ب�سكٍل ما، مازال يفقد المزيد.. يفقد ما لم يدرك وجوده، ولم يُظن 
اأنه يمتلك من قبل.. لم تفرغ منه الدنيا بعد، وما زالت تهوى المزاح..  قد 

�سقط من فوق مائدة القدر، ون�سيه الزمن، ولم يُعد اأحد يتذكره اأو ياأبه..

 هو حقيٌر فقير، ال يملك من اأمر نف�سه �سيًئا.. الفقراء يدخلون الجنة، فال 
كانت موجودة  لو  الجنة حتى  يدخل  لن  لي�س هو..  ولكن  موتهم،  �سير من 
فعاًل.. هو في الجحيم باٍق، وحتى لو لم يكن ذاك حقيقًيا، فهو يحياُه كل 
يوم.. فقط يتمنى لو ُتِرَك و�ساأنه، لكن لي�س الخيار ترًفا متاًحا.. من �سُيرَكل 

باالأحذية لو لم يُكن هو؟..

ا�سمه عمر.. وتلك هي حياته..  و�ستظل.. 

* * *

ُربما َتِعب.. ربما َتخلَّت عنُه الحياة، وُربما َعِب�َست، ولِكنُه اأبًدا لن ينَهِزم..

* * *
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غبار.. 

ذراٌت منه تطير في ال�سماء م�سيئًة، ويبدو مظهرها المتاألق على �سعاع النور 
الوحيد المت�سرب من بين ق�سبان النافذة ال�سيقة اأ�سبه ب�سديق يحاول اأن 

ُيخِفف عنه وحدته، فال ُيفلح.. 

يجل�س وحيًدا في ركٍن ق�سي، دافًنا وجهه بين قدميه، يتذكر.. بال اإرادٍة منه 
ي�ستعيد كَل �سيء.. 

قد كان يتكلم عن تفوي�سه بالقتل كاأنما هي ُطرفة، ال خطاأ فيها وال ذنب.. 
�سلبها منه، و�سلب قدرته على العي�س، واأورثه كابو�ًسا دائًما يحياه، وال يهتم 

اأو ياأبه..

ي�سكنه زنزانة �سيقة ال تت�سع ل�سدى اأفكاره، وي�سمنه بخبٍز ال يغنيه من جوع، 
حتى ينال ن�سوته ال�سقيمة من تعذيبه.. 

األمها، وال تقدر  ك�ساٍة ال تقوى على مواجهة جاّزيها، وال يغنيها عويلها عن 
على اأن تهرب.. ال ت�سيل منها دموع، فهي ال تملكها..

�سمت.. 

�سمٌت ي�سود، وال تعكر �سكونه �سوى عبرات مت�ساقطة بال �سعور منه، ي�سمع 
�سوت ارتطامها باالأر�س، فيبدو دويه عالًيا، كموٍج ين�سق على �سخور �ساطئ 

بحٍر ثائر..  ثم ينفتح الباب..

�سريره، وهو ينزلق كا�سًفا الردهة خلفه ي�سبه دوي القنبلة في و�سط متناهي 
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ال�سكون.. 

رفع عينه الدامعة اإلى العدم خلفه.. ال �سيء هنالك.. من فتحه اإًذا؟.. 

واحدة حتى عتبته،  واقًفا، ويحجل على قدم  ينه�س  ثم  فيه لحظة،  يحّدق 
ُفِتَح  اأحد يقف هناك.. قد  وي�سرئب بعنقه خارًجا، ي�ستك�سف المحيط.. ال 
اإلى  يخرج  حار�ًسا..  يقف  جندي  حتى  يوجد  ال   ..! نف�سه  تلقاء  من  الباب 
الردهة الكئيبة.. عن يمينه زنازين، وي�ساره زنزانات.. خاليٌة جميعها، وال 

يحتل فراغ اإحداها اأحد.. 

يحِجل في الُردهة، وحده تماًما بال رقيب.. ويتبّدى لعينه ذاك الواقف من 
التي  الفاخرة  الُحلة  تلك  منظر  �سوى  منه  يبدو  فال  الظالم،  يغلفه  بعيد، 
�سوى  �سيء  عليها  يرت�سم  ال  التي  الداكنة،  ال�سوداء  العنق  وربطة  يرتديها، 
الُم�سذبة  الطويلة  لحيته  الظالم..  ب�سبب  يميزه  ال  وال��ذي  ال�سعار،  ذلك 
المكان  كاآبة  مع  يتنا�سب  ال  رونًقا  مظهره  فتعطي  ب�سيبها،  �سوادها  يختلط 
حوله.. يت�سمر في مكانه لحظة يحدق خاللها في ذاك الغام�س، الذي يخرج 

�سوته عميًقا ياأتيه عبر الردهة، في�سعر به يت�سرب لروحه مبا�سرة:

- مرحًبا بَك يا عمر.. 

اإنه يعرف ا�سمه !.. ال يدري كيف، ولكن البد اأنه اأحد ال�سباط.. ال بد اأنه 
ليقف م�ستنًدا على  الخلف خطوة،  اإلى  بالفعل  تراجع  تعذيبه..  ليتابع  جاء 

قدمه ال�سليمة، بينما اأ�ساف الغام�س ب�سوته العميق:

- ا�سمي هو لوي�س.. ولكن باإمكانك اأن تدعوني لو.. 
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يتقدم اإليه، فيغزو ال�سوء مالمحه، وير�سمها لتتمثل في خياله، فال تو�سف، 
بينما �سوته يتابع:

- قد راأينا األمك باأعيِننا.. ووددنا لو ن�ساعدك.. 

ال يفهم.. وال ي�ستوعب.. تتحرك �سفتاه ليخرج �سوته متح�سرًجا، �ساأن من 
لم يتكلم منذ فترة:

- من اأنتم؟!.. 

يبدو  اأمامه..  عنقه  ربطه  على  المر�سوم  ال�سعار  ليت�سح  اأكثر،  منه  يتقدم 
اأ�سبه بنجمة خما�سية ت�سقط عليها �ساعقة..

- لي�س ذاك هو ال�سوؤال.. بل ال�سوؤال هو �سيٌء اأكثر اأهمية بالن�سبة لك.. 

يتقدم اأكثر.. وي�سبغ كلماته نبرات تثير التوج�س..

- ما الذي تتمناه حًقا؟.. 

ي�سرد عمر بتفكيره، وهو يتابع تقدمه الحثيث نحوه بعينْين ال تريان.. هل هي 
الُحرية؟.. قد قبع في زنازين معذبيه لوقٍت ال يقدر على ح�سره.. ن�سى �سكل 

ال�سارع، و�سكل الب�سر، لم يعد يداعب خياله كما كان.. ُربما هي الُحرية.. 

ُت�سكل حياته  التي كانت  تلك  اأحالمه، ونزفت  ُقِتلت  االنتقام؟.. قد  هل هو 
ي�سير  �َسعٍب  تقدير  �سوى  قاتلها  يَنل  وَلم  الطريق،  قارعة  على  ا  دمًّ روحها 
وي�سلبونهم  على مظالمهم،  ثورتهم  �سلبوهم  ُحكاٍم  تعقل، خلف  ال  كخراف 
االإره��اب..  ومقاومة  الوطنية  راية  تحت  يوم،  كل  عادلة  حياٍة  في  حقوقهم 
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ُربما هو االنتقام.. ُربما هو مجرد اأن ُيترك و�ساأنه، فال يطمح �سوى للهروب 
بذراعه،  كتفه  ليحيط  نحوه  يتقدم  اأفكاره،  هو  �سمع  كاأنما  ذاك..   كل  من 
فتفعم اأنفه رائحته التي ال �سبيل لو�سفها، بينما تتردد نبرات �سوته العميقة 

على اأذنه، وكاأنما هي اأمواٌج تتك�سر على رمال �ساطئ ناعم:

- يمكنك اأن تنال كل ما فكرت فيه.. كل ما ت�سمو له في خياالتك يمكن اأن 
يتحقق.. يمكننا اأن نهُبك اإياه.. 

ال يرد، وهو ي�سعر بالراحة تغلف ج�سده، وت�سري في اأو�ساله، بينما ال�سوت 
العميق يداعب اأذنه:

- فقط اأجبني.. هل ُتريد الخروج من هنا؟.. 

يومئ براأ�سه اإيجاًبا بدون اأن ي�سعر، في�سير له نحو بوابة ال�سجن المفتوحة 
على م�سراعيها بحركة م�سرحية:

- فاخرج اآِمًنا.. ال يُم�ُسَك ب�سر.. 

بتلك  ُيخرجه  اأن  يمكن  كيف  يفهم  ال  م�سدق..  غير  لحظة  عمر  له  نظر 
يهمه  وال  الم�سرحية،  ال�سك�سبيرية  الكالم  طريقة  ي�ستوعب  وال  ال�سهولة، 
ذاك.. كل ما يراه هو م�سهد الليل الخارجي الذي يدغدغ م�ساعره، ون�سمات 
الهواء العليل التي تفعم اأنفه وتت�سرب اإلى روحه لتداعبها.. توؤكد له اأنه ُحر.. 

ُحر اأخيًرا، وال �سيد لم�سيره �سواه هو.. 

يتجه نحو المخرج بخطواٍت بطيئة، تحجل على عظامها المحطمة، ويتبعه 
ذاك الغام�س، ال ينفك ينظر له مبت�سًما، بينما هما يخرجان اإلى ال�سارع، 
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بدون اأن يعتر�سهم مخلوق.. تلك ال�سيارة الواقفة اأمام بوابة ال�سجن.. �سوداء 
فاخرة، ذات نوافذ داكنة ال تك�سف ما تحويه.. ال يمكنه تمييز ماركتها وال 

نعها.. لم ير مثلها من قبل..  بالد �سُ

ينفتح بابها الخلفي كذراعي �سديق، وهما يقتربان منها في توؤدة، ويقول له 
“لو”:

- ال تخف.. فقط ا�سعد.. 

يدلف اإلى الداخل ب�سعوبة.. منظر لحيته الثائرة، و�سعره الم�سعث، والدماء 
التي تغطي كل �سبر في ج�سده ووجهه ينعك�س على الزجاج الداكن وي�سي بما 
ينغلق  بينما  “لو” بجواره،  ال�سيارة، ويدلف  اإلى داخل  يعانيه.. يدلف  كان 

الباب من تلقاء نف�سه، وتنطلق..

- اأعرف اأنك تت�سائل عن ماهيتنا، وعّما يحدث بال�سبط.. 

ينظر له، وهو يتكلم..

- اأعرف اأنك ال تفهم.. كل ما يمكنني اإخبارك به هو اأننا بع�س االأ�سدقاء 
الذين ي�ساعدون بع�سهم.. اأنت بحاجة لم�ساعدة، ولهذا جئنا لك.. 

اأنا  ت�ساعدونني  ول��م��اذا  االأ���س��ا���س،  في  عرفتموني  وكيف  اأن��ت��م؟!..  من   -
بالذات؟.. 

ابت�سم، وهو يقول:

- تلك اأ�سئلٌة كثيرة، ال يمكنني اأن اأعطيك اإجابًة عليها في الوقت الحالي.. 
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- اإًذا دعوني اأذهب.. 

نظر له “لو”، فتابع:

- لو كانت نواياكم حًقا �سليمة كما تدّعي، اأوقْف ال�سيارة ودعني اأذهب االآن.. 

مكان  يف�سل  ال��ذي  الداكن  الزجاجي  الحاجز  عبر  لل�سائق،  بيده  اأ�سار 
جلو�سهم عنه، فهداأت �سرعة ال�سيارة حتى توقفت تماًما على جانب الطريق، 

وانفتح الباب.. 

م�سر  في  ي�سكن  مح�سن..  محمد  يو�سف  يدعي  تريده  ال��ذي  ال�سابط   -
الجديدة.. العنوان بال�سبط موجود في تلك الورقة.. 

اأن  قبل  ال�سيء  بع�س  عمر  فيها  حدق  مطوية،  �سغيرة  بورقة  له  يده  ومد 
يلتقطها ليقراأ العنوان داخلها، بينما ي�سيف “لو”:

- قلت لك، نحن مجموعة من النا�س ذوي النفوذ، ي�ساعدون الم�ست�سعفين.. 
لذاك وحده جئناك، وهببنا لُن�سرتك.. ولنهبنًّ لَك من جديد، لو اأنك فقط 

طلبت.. 

مد يده له ببع�س المال، ود�سه في جيبه، وهو يتابع:

- تذكر اأن ال�سرطة �ستبحث عنك بالتاأكيد، ف�سيكت�سفون اختفاءك �سباًحا.. 
مطلوًبا..  و�ست�سبح  ال�سرطة،  واأق�سام  الكمائن  جميع  على  وجهك  �سيتوزع 
اإلى  تذهب  اأال  اأقترح  فاأنا  لذلك  ترًفا..  يكون  لن  ال�سارع  ف  ذاته  الم�سي 

البيت.. 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


262

نظر له عمر، بينما تابع هو:

- اأعرف انك ال تملك مكاًنا اآخر، ولكن هذا هو غالًبا اأول مكان �سيبحثون 
عنَك فيه.. هناك فيال تابعة لنا يمكنك اأن تمُكث فيها لبع�س الوقت، ريثما 
اأن ذاك حٌل جيد  اأعتقد  تهداأ ِحّدُة البحث، وين�سون �سكلك بع�س ال�سيء.. 

ومنطقي.. 

ولكنه ال يجد حروًفا  اأنه محق،  نف�سه  ق��رارة  ي��ُرد.. يعرف في  ِبَم  ال يدري 
يتلفظها، فيوفر عليه “لو” م�سقة الكالم، وي�سير بيده لل�سائق اأن يتحرك، 
فتتحرك ال�سيارة، وينغلق الباب من جديد بحركة ميكانيكية..  يربت علي 
اإلى العدم،  اإلى النافذة الداكنة، ليتطلع من خاللها  كتفه، ثم يدير عينيه 
في  عمر  اأفكار  معها  ت�سبح  الليل،  ظالم  يغلفها  ال�سيارة..  تم�سي  بينما 
اأر�ٌس  تلك  ال�سائب..   القرار  وال  �سيفعل،  ما  يعرف  ال  ال�سا�سع..  ف�سائها 
ِبكر بالن�سبة له، ال يقدر على اتخاذ قرار ب�ساأنها، كما لم يقدر على اتخاذ 
اإلى ما كان، وما �سيكون،  قرار حقيقي طوال حياته.. فقط ي�سرد بخياالته 
بين  عالٌق  زمنه،  في  هو  تائٌه  مختلًفا..  ق��راًرا  اتخذ  لو  يكون  اأن  يمكن  وما 
حا�سره وم�ستقبله، يلتهمه التفكير فيهما حتى االأذنين، ويت�سائل.. يت�سائل، 
وال ُيجاب، في�سمت، وي�سرد تفكيره اأكثر، بينما تنطلق ال�سيارة عبر ال�سوارع 

اإلى مكاٍن ال يعرفه اأحد، وتم�سي معها اأفكاره وذكرياته ليبتلعها الظالم.. 

ويغلف الليل كل �سيء.. 

* * *
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الجزء الثالث
“عصر التنظيم”

Age of the Order
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 نحن من صنعنا التاريخ ونصنعه، ونحن من خلقنا العالم الحالي.. 
كل  وندير  اإلستخبارات  أجهزة  كل  في  نختفي  الدول،  كل  في  نحن 
في  والترفيهية،  والبحثية،  واإلعالمية،  الحقوقية،  المنظمات 
الجامعية،  األبحاث  كل  بداخل  نحن  اإلنترنت..  وعلى  الحقيقة 
التي  التكنولوجيا  تنتج  التي  المتطورة،  العقول  كل  وخلف 
سادة  نحن  بعقود..  العالم  عنها  يسمع  أن  قبل  نحن،  نستخدمها 

الدول والحكومات والسياسات.. نحن اآللهة الحقيقية..
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أنَت ُهَو، وُهَو أنْت.. فِكالُكما اآلخر..
وَلِكَنما ليَس ألحدُكما على اآلخر ُسلطان..
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يرفع ال�سكين.. 

يهوي بها..

على  تطغو  الموت  رائحة  ومعطفه..  و�سعره  وجهه  فتغرق  الدماء،  تتناثر 
المكان، وتعلن انت�ساره.. طعم الدماء ال�سدئ يمالأ �سفتيه، لكنه ال يتوقف.. 
ال ير�سى.. يرفع ال�سكين، ثم يهوي بها، فتتناثر الدماء اأكثر.. يدفع الكر�سي 

ا في�سقط بما يحمل، وينكفيء هو عليه طعًنا.. اأر�سً

�سوت اختراق الن�سل للحم الج�سد الم�سجى اأمامه يتردد �سداه في المكان، 
فال يثير في قلبه وجاًل، واإنما يمالأه طاقًة تتمثل في قوة �سرباته المتزايدة.. 

ثم ينه�س اأخيًرا.. يلتقط اأنفا�سه، وهو ينظر اإلى �سنيعه، والدماء المتناثرة 
منه  تت�ساقط  فيهما..  الم�ستقر  والن�سل  كفيه  اإل��ى  ينظر  رك��ن..  كل  في 
الدماء، وت�سيل على قدميه وحذائه.. بركة �سغيرة من الدماء، تبدو كاأنما 

فا�ست على الحوائط، كاأمواج محيٍط تغلي متاأججة.. 

يداه ترتجفان.. ي�سعر باالإثارة والرهبة ت�سري في عروقه، ولكنه ال يخاف.. 
الخوف  عن  ك��ّف  قد  ع��اه��رة..  ج�سد  في  زانًيا  �سهوته  ق�سى  كمن  ينت�سي 
ويدوي  الباب،  ينفتح  الموت..  هو  الخوف..  هو  اأ�سبح  واأ�سبحه..  اأخيًرا، 
بين  �سداها  فيتردد  العارية،  االأر���س  على  الفاخر  الحذاء  خطوات  �سوت 

جنبات الغرفة.. يقول:
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- قد ِنلَت ما اأردته؟.. 

�سمت، ثم �سوٌت ترتجف نبراته ن�سوًة..

- لي�س بعد.. 

يرفع عينه له..

- لي�ست ِتلك �سوى بداية.. 

- قد نفْذنا لك ما طلبت، وحان وقت اأن تفعل لنا المثل.. 

يتقدم منه..

- ُتقِدم والئك، وتنال ن�سوة انتقامك و�سالمك.. 

يدو�س بحذائه في بركة الدماء، فت�سري عبرها موجة تتردد مع كلماته.. 

- اأنت لنا ونحن لك.. 

يومئ براأ�سه اإيجاًبا.. 

- اأنا لكم، واأنتم لي.. فماذا تطلبون؟.. 

- ال نرنو �سوى لما ت�ستهيه اأنت.. 

القطرات  بينما  به،  هو  يم�سك  الذي  الن�سل  ويتاألق  كتفه،  على  يده  ي�سع 
القانية تت�ساقط منه.. 

- الدماء.. 

* * *
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 - 1 -
اإلى  ينظر  المميز..  االحتكاك  �سوت  جلده..  على  الحالقة  مو�سي  ملم�س 

وجهه الممزق في المراآة.. عينه المتورمة، و�سفته الجريحة..

يتذكر..

فائرة  اأنها  اأعرف  اأكن  لم  النار،  باإطالق  للقنا�سة  القرار  وجهُت  “عندما 
الج�سد بذلك ال�سكل..”

يمرر الن�سل على ما تبقى من ذقنه و�ساربه، وال يلحظ خيط الدماء ال�سغير 
الذي �سال من ذاك الجرح الب�سيط في جانب خده.. ال ي�سعر..

المزحة  اأن  يظن  كان  اأن��ه  واأراه��ن��ك  المزاح،  يهوى  االأحمق  “القنا�س 
جيدة..”

في  فيب�سقه  يح�سه،  ما  على  يطغى  اأ�سنانه  بين  من  ال�سدئ  الدماء  طعم 
الحو�س، ويجفف ما تبقى من وجهه في المن�سفة الدامية بجواره.. 

جيدة..” “المزحة 

يفرغ من و�سع اآخر �سريط طبي ال�سق على جروح وجهه، وينظر في المراآة 
قاتم..  الحا�سر في ما�ٍس  تائهتْين عن  تريان..  ال  بعينْين  بقايا وجهه  اإلى 
ال تذكران �سوى ظالم..دمعة متالألئة ت�سيل على وجنته، فال يلحظها.. قد 
جففت عينيه عبراتها، فلم تعد ت�سيل، ون�سى هو �سكلها.. ولذاك لم ي�سعر 
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ب�سيالنها اإال عندما تبّدت له في المراآة.. 

يتابع انزالقها عبر تجاعيد وجهه.. كحياته ال�ساقطة اإلى قاِع بئٍر ال ينتهي، 
ويلتقط  ي�ستدير  ثم  بيده،  يجففها  الهروب.  اأو  التحكم  على  منه  قدرة  بال 
المن�سفة ليجفف المياه على �سعره الثائر، ثم يخرج اإلى الردهة.. يتطلع اإلى 
الفراغ الوا�سع اأمامه.. فيال وا�سعة في التجمع الخام�س، تتكون من طابقين، 
كٌل منهما يفوق حجمه �سقة كاملة.. من اأين اأتوا باأموال الزمة ل�سراء بيت 

كهذا، وتركه بهذا ال�سكل؟.. 

بتلك  ال�سجن  من  اأخ��رج��وه  وكيف  ع��رف��وه،  كيف  االأ���س��ا���س؟..  في  هم  من 
الب�ساطة؟.. قد كان في مقر االأمن الوطني، فلي�س االأمر مزاًحا.. ذاك النفوذ 
التي يتحدثون عنه هو حقيقٌي فعاًل، وهو اأكبر من كل ما يمكن اأن يتخيله في 
في ذهنه.. القوة الالزمة لفعل �سيء كهذا هي قوٌة ال ُت�ستوعب.. ال بد اأن لهم 
اأنا�ًسا بداخل موؤ�س�سة الرئا�سة نف�سها.. ال يوجد تف�سيٌر اآخر لكونهم قادرين 
على اإخراجه من �سجٍن �سري تابع لالأمن الوطني بمثل ِتلَك ال�سهولة..  يبدو 
اأن ي�ستنتج هذا، وهو  اأن االأموال لي�ست م�سكلة بالن�سبة لهم.. يمكنه  ا  اأي�سً

يحّدق في مظهر االأثاث الفاخر، ومقاب�س االأبواب المطالة بالذهب.. 

ذاِت  الخما�سية  النجمة  تلك  ال��ح��وائ��ط..  على  المرت�سم  ال�سعار  ذاك 
ال�ساعقة.. 

ما معناه؟.. يبدو مظهره �سيطانًيا ال يثير الراحة.. وال يف�ّسر اأحُدهم �سيًئا.. 
اأفكاره وذكرياته الكابو�سية..  مد يده  قد تركوه هنا وحيًدا ال يوؤن�سه �سوى 
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في جيبه ليخرج تلك الورقة ال�سغيرة التي تحوي عنوان ال�سابط.. يفتحها 
لينظر لحروفها في �سرود..

ا�سم عادي  �سلبه كل �سيء..  الذي  يو�سف محمد مح�سن.. ذاك هو اال�سم 
يجل�س في  اأق�سى مدى..  اإلى  بحياته  ينعم  االآن  اأنه  بد  ال  ُيتميز..   ال  جًدا 
�سريره لي�ساهد التلفاز وي�ساجع امراأته لو كان متزوًجا، اأو ي�ساجع عاهرته 
لو لم يُكن.. ياأتِمر الجميع باأمره، فهو الذي ُيحيي ويميت.. يعتبره الجميع 
اإلًها، لذلك فهو ي�سلبهم كل �سيء.. ذاك هو اال�سم الذي �سلبه ُكل �سيء، ولم 
ياأبه.. ي�سعر بدمائه، وم�ساعره تموج بداخل عروقه ثائرة، فيكرم�س الورقة 
بداخل قب�سته، وهو ينظر عبر النافذه التي تحتل حاِئًطا كاماًل اإلى العدم.. 

حالته  المظلم عن  ب�ستاره  الليل  ر  ُيَعبِّ بال�سبط..  ي�سعر  كما  القاتم..  الليل 
ما  هو  ينفذ  اأن  �سوى  الفعل..  �سوى  يتبَق  وَلم  يريد،  ما  اأعطوه  قد  تماًما.. 
ي�سبو اإليه.. يلتفت اإلى المطبخ، ويحجل على قدمه ال�سليمة �سوبه.. يدلف 
اإليه، ويلتقط ال�سكين الطويلة من على من�سدة الطعام.. ينظر اإلى ن�سلها 
الالمع، ويمالأ من مراآُه اأنظاره.. يد�سها في جيبه الخلفي، فال ي�ستوعبها.. 
و�سروااًل  ا  يلتقط قمي�سً العلوي..  الطابق  اإلى  الدرج  فياأخذها معه �ساعًدا 
من كومة الثياب الُملقاه، ثم يلتقط المعطف الطويل المعلق على الم�سجب.. 

يرتديه، ثم يُد�س ال�سكين بداخله، فال يلفظها.. 

يدرك اأنه ال ي�ستطيع الم�سي، ولكن ذاك ال ي�سغل من ِفكراته حيًزا، وال ياأبه 
له.. يجب اأن ينال انتقامه.. لم يملك هدًفا في حياته ي�سعى اإليه كما تملَّك 
كل  بعد  لي�س  تحقيقه..  من  يمنعانه  محطمْين  اإ�سبعْين  يدع  لن  وهو  االآن، 
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ذاك..  يتجه �سوب الباب.. ال ُيفِكر في �سيٍء، وال يرى �سوى الدماء.. ي�سع 
الهواء،  يغمره  على م�سراعيه..  الباب  ينفتح  ُيديره..  المقب�س..  على  يده 

ويتخلل مالب�سه بارًدا كاأفكاره.. كملم�س الن�سل في جيبه.. 

يخرج.. 

* * *

يخطو في ال�سارع حثيًثا، ويحاول اأال يحجل، وهو ي�سع يديه في جيبي معطفه.. 
ال يوجد الكثير من المارة، فالوقت يقارب منت�سف الليل..  ال�سيارات تعبر 
من جواره، واالأنا�س يم�سون، فال يملك اأحدهم فكرة عن ما �سيحدث.. ي�سعر 

بدوي نب�سات قلبه يتعالى، فكاأنما هو مو�سيقى ت�سويرية للم�سهد.. 

اأرقام  اإلى  ُيخرج الورقة من جيبه، ويف�سها لينظر فيها من جديد.. ينظر 
في  الورقة  ي�سع  بال�سبط..  بنايتين  ُبعد  على  ج��واره.. هدفه  من  البنايات 

جيبه من جديد، ويتحرك في بطء.. 

�سيارة ال�سرطة الواقفة اأ�سفل المدخل، والبواب الذي يدخن �سيجاُره، وهو 
ما  طريق  في  يقفان  المدنية،  المالب�س  ذي  الحرا�سة  ُجندي  مع  يت�سامر 

ي�ستهي.. 

اأمام الدماء.. 

من  بها  يُمر  طريقة  يرتب  اأن  يحاول  خفية..  لهم  ينظر  لحظة..  يتوقف 
خاللهم، فال يجد.. 
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هل تِلك هي النهاية؟.. لن ينال ما يتمنى، ولن ينت�سي ب�سبب ج�سدا كائنْين 
تلك  تكون  اأن  ي�ستوعب  ال  ُحلمه..  �سطر مدخل  اأنظارهما  يوليان  حقيرْين، 

نهاية ما يحُلم.. 

ال.. لن يوقفه ذاك.. 

يخُرج من مكانه في ثبات.. يتجه �سوبهما.. 

يتوقف البواب عن الكالم، وهو ينتبه اإليه، وي�سعر بقلبه ينتف�س، فال يدري 
ِلَم.. يتراجع للخلف خطوة، بينما يحاول الحار�س اأن ي�ستدير ليري ما يحدق 

فيه، فال يفلح اإال في و�سع عنقه بين �ساعدي عمر.. 

عمر الذي ُيخِرج ال�سكين من جيبه، وُيمررها في ثبات على حنجرته، لتنفجر 
الدماء من عروقه متطايرة على �ساعده ومالب�س البواب.. 

ا بحركة ه�ستيرية مع  البواب الذي يتراجع اإلى الخلف ذعًرا، وي�سقط اأر�سً
مراأى الدماء، بينما تبداأ �سرخات المارة في الخروج من حلوقهم.. وال ياأبه 

لها ُعمر..

في  ويم�سي  الحار�س،  ح��زام  من  الحكومية  الطبنجة  يلتقط  ال��ذي  ُعمر 
ًقا فوهة  ثبات نحو البواب، محاواًل اأال يحجل، ويم�سك به من تالبيبه ُمل�سِ
الم�سد�س بمعدته، ثم ي�سغط الزناد..  يدوي �سوت الطلقة مكتوًما، بينما 
تنفجر الدماء من معدة البواب، الذي يُخر �سريًعا، وت�سيل الدماء من فمه 

غزيرة، بينما ي�سغط عمر الزناد مرة اأخرى..

طلقة اأخرى.. 
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دماء، ثم طلقة ثالثة.. 

الموت،  وزن  ويكت�سب  ي�ستكين،  وج�سده  البواب  عيون  تفارق  الحياة  لمعة 
بين  ارتطامها  �سوت  يتبين  فال  االأر����س،  على  ت�سقط  جثته  عمر  فيترك 
اأحدهم على  يجروؤ  ال  مبتعدين،  يرك�سون  الذين  المارة،  اأ�سوات �سرخات 

اعترا�س طريقه..  كالموت بعد قب�سه روًحا ينه�س.. 

ينظر اإلى الج�سدْين ال�ساقطْين تحت اأقدامه.. ال ي�ستوعب، فربما كان يحُلم، 
ولكن منظر الدماء على مالب�سه وذراعيه وحذائه، ورائحتها الخانقة تفعم 
اأنفه لتوؤكد اأن ُمتيقظ.. اأنه قد فعلها.. فعل ما كان ال يجروؤ على اأن يتخيله 
من قبل.. ال يفكر، ويتجه اإلى الباب في ثبات، وقدماه تبداآن في االرتجاف 
رهبًة.. ي�سعد عبر ال�سلم..  هو ي�سكن في الطابق الثاني.. ال يف�سله عنه 
�سوى طابق.. �سوت �سرينة �سيارة ال�سرطة يدوي مقترًبا، ولكنه ال ُيبالي.. 

�سينال انتقامه اأخيًرا..

�سوت باب ال�سقة ينفتح، ويخرج هو منه بمنامته، وم�سد�سه في يده.. ذاك 
التي  اأ�سابعه  هي  تلك  روحها..  في�س  مع  �سحك  الذي  الكريه،  وجهه  هو 
ب�سلبه  االأمر  اأعطى  الذي  ل�سانه  هو  هذا  الكثيرين..  وجود  واأنهت  عذبته، 
حياته.. يقف اأمامه اأعلى الدرج م�سوًبا له الم�سد�س، فيحاول هو اأن يبادره 
اإطالق النار.. وتدوي الر�سا�ستان.. ي�سُعر بالطلقة تخترق كتفه كعموٍد من 
النار، ويري بعينْين زائغتْين ر�سا�سته ترتطم بالحائط بجوار راأ�سه، قبل اأن 
ي�سقط متدحرًجا على الدرج.. وكان اآخر ما �سمعه هو �سوت الخطوات التي 
اأ�سفل،  من  القادمة  النارية  االأ�سلحة  ابرات  و�سوت  هابطة،  الدرج  تمتطي 
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وهي ُتجَذب اإلى و�سع اال�ستعداد..

قد َف�ِسل.. 

العالم  يتحول  اغتنامها..  في  ف�سل  ولكنه  االأخيرة،  ُفر�سته  هي  تلك  كانت 
اأمامه اإلى ظالم، وهو يرى ال�سابط يقف اأمامه، ويرفع اإليه فوهة الم�سد�س، 
اأن ُيحِرك ج�سده ليتفادى، ولكنه ال يقوى.. ال يقدر.. فيولي نظره  فيحاول 

�سطر م�سد�سه ال�ساقط بجواره..

 ولكن ُكل �سيء ينتهي.. 

* * *

ُكِل  ُن��َري.. نحُن في  َنري، وال  ُنميت.. نحُن من  ُنحِيي، ونحُن من  نحن من 
ُرنا عيٌن.. مكان، وال ُتب�سِ

“مجهول”

* * *

فال  حوله،  ما  ال�سكون  يكتنف  معتًما..  اإليه  ال�سقف  يتطلع  عينْيه..  يفتح 
هل  الموت؟..  هو  بداخل ذهنه.. هل هذا  تدوي  اأفكاره  �سوت  �سوى  ي�سمع 
فيلتقط على  يدير عينْيه فيما حوله،  اآخر؟..  �سيٌء  اأن هذا  اأم  ذاك كنهه، 
االأ�سواء الخافتة المت�سربة من بين خ�سا�س النوافذ مالمح الغرفة..  اإنه 

في الفيال.. فكيف؟.. هل كان ذاك كله حلًما.. ربما..

يحاول النهو�س، فيعيده االألم ال�سارخ اإلى مو�سعه مرة اأخرى.. �سيوٌف من 
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النار تمزق كتفه، فينظر اإليه..  �سمادات على كتفه، وذاك الرباط ال�ساغط 
فعاًل،  اأُ�سيب  قد  اإذا..  لي�س ذاك حلًما  القاني..  الدماء  لون  ي�سبغه  الذي 

َق في الموِت بعينيه.. فكيف؟.. وحدَّ

كيف جاء اإلى هنا من جديد، ومن جاء به؟.. ينفتح النور في هذه اللحظة، 
فيعمي عينيه، بينما يلتقط من بين اأهدابه التي واربها؛ اإتقاءه م�سهد ذاك 

الذي يقف على اأعتاب الباب..

اإنه هو.. “لو”.. يتقدم اإلى داخل الغرفة بحلته ال�سوداء الفاخرة، ويقول:

- اأحمٌق اأنت.. لم األَق في �سنيني من هو اأ�سد حمًقا منك.. 

يتطلع اإليه، وهو يتابع:

- ِكدَت اأن تموت، لوال تدّخلنا.. ُقلُت لَك اأال ترتكب حماقٍة كتلك، اإال بعَد اأن 
تهداأ االأمور.. 

ال ي�ستوعب..

- كيف وجدتموني؟.. وماذا حدث؟.. 

- لي�س ذاك مهًما.. المهم هو اأنت..  

يجل�س على المقعد الذي يجاور ال�سرير..

- ما الذي تريدُه اأنت؟.. 

ال يرد، ولكن مالمح وجهه ت�سي باألف اإجابة..
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- ال�سابط، األي�س كذلك؟.. 

ال يرد، في�سيف:

- تتطلع ليوٍم تجمعك به ُغرفٌة واحدة، ال تب�سركم فيها عين.. 

يميل على �سريره، ي�سعر بدنو اأنفا�سه الالهبة تلفح وجهه..

- ُكُل ما عليك هو اأن تطلب.. ونحن ُمجيبون..  

- لماذا تفعلون كل هذا؟.. 

- الأن هذا ما نفعله.. 

- ولماذا اأنا؟.. 

- الأنك تحتاج.. والأنك اأنت.. 

يطمح الأن يفهم، في�ساأل:

- ومن اأنا؟.. 

االآخر  على  الأحدُكما  لي�َس  وَلِكَنما  االآخر..  فِكالُكما  اأنْت..  وُهَو  ُهَو،  اأنَت   -
�ُسلطان..  

فال تثير االإجابة في نف�سه �سوى المزيد من الت�ساوؤالت.. 

- ماذا تعني؟..  

- �ستفهم.. لي�س االآن، ولكنك �ستفهم.. 

تموج م�ساعره بداخل اأ�سوار عقله، بينما يقول هو:
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- فقط اطُلْب.. ونحُن منفذون.. 

ينظر اإليه.. اإلى عينه، التي تطل منها نظرة ال يمكنه اأن ي�سفها اأو يفهمها..

- اأريُده.. اأريُده ب�سدة.. 

يتراجع اإلى مقعده.. يجل�س في هدوء.. 

- اأنت تطُلب.. ولك ما �سئت.. 

ال يقدر على الموا�سلة، وي�سعر بخاليا عقله ترتج داخل جمجمته.. فيريح 
راأ�سه على الو�سادة، وهو يغم�س عينيه.. 

ويغادره الوعي.. 

* * *

يمد يده نحو المقب�س المذهب.. ُيديره، فينفتح.. ينظر اإلى “لو” بجواره، 
فيغم�س عينه بمعنى المتابعة.. يدفع الباب، فينفتح كا�سًفا الم�سهد اأمامه..

ال�سابط  ذاك  ج�سد  من  �سوى  �سيء  اأي  من  خالية  الخالية..  الغرفة  تلك 
الجال�س اإلى الكر�سي الخ�سبي غير المريح، وكل جزء في ج�سده مقيد بقيوٍد 

من حديد.. 

يدلف اإلى الداخل، وينظر المقيد له بعيون زائغة.. يتبّدى الرعب على وجهه 
جلًيا، فال ي�ستتر، وال يطمئنه خطوات عمر البطيئة، وهو يحجل على قدمه 

ال�سليمة حتى يقف اأمامه في �سمت.. 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


278

لعيون  ينظر  وهو  لهواج�سه،  لخياالته..  يتركونه  خلفه..  الغرفة  باب  ينغلق 
ال�سابط الوجلة.. يتذكر كل ما قال، وكل ما قيل.. كل ما يقوله و�سيقوله، 
وكل ما يتقّولون به.. يتذكر كل �سيء.. يتذكر الدماء.. الج�سد الهامد على 
اأ�سدهم  يتذكر  والركالت..  اللطمات  يتذكر  الر�سا�س..  يتذكر  االأ�سفلت.. 
عينيه  اإل��ى  وينظر  ذك��ري��ات��ه،  تن�ساه  ال  م��ا  ك��ل  يتذكر  الكلمات..  وط���اأة.. 
اأو  الحراك،  على  له  قدرة  وال  ومكمم،  مقيٌد  اأمامه..  جال�ٌس  الزائغتين.. 

ال�سراخ متو�ساًل اأو م�ستنجًدا.. ال يقوى على الخال�س، وال مفر له..

الع�سبية  ج�سده  حركات  يرقب  وهو  �ساكًنا،  ويقف  يتحرك،  ال  له..  ينُظر 
وانتفا�ساته التي تحاول الخال�س من القيود، فال تفلح اإال في هز الكر�سي 

الثقيل غير مزحزحه.. تبداأ الدموع في الفرار من عينه ذعًرا..

ال عذاب اأقوى واأ�سد وطاأة من عذاب انتظار العذاب.. يجل�س كطائٍر ينتظر 
وال  له،  ينظر  فقط  االأخ��ي��ر..  يتحرك  وال  عينيه،  في  ذابحه  يرمق  ذبحه، 
يتكلم.. يتذكر..  يتذكر جروحه وكدماته.. يتذكر الطعنات.. يتذكر قدمه 
المه�ّسمة، ودماء البواب والحار�س التي غرقت كوابي�سه فيها.. يتذكر تغيره.. 
تغير �سخ�سيته ذاتها.. يتذكر اللحظة الدامية التي قتلت كل ما كان يجعله 

ب�سرًيا ي�سعر ويح�س..

ال  بينما  متو�ساًل،  له  ينظر  وهو  ال�سابط،  عيني  من  م��دراًرا  الدموع  تنهار 
تنحدر على عينيه هو �سوى دمعة تحمل كل م�ساعره، التي فنت من داخله، 

فكاأنما هي تحررت مع تلك الَعبرة ال�ساقطة.. ال تلفظ عيناه غيرها..
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هواج�س.. هواج�س وخياالت واأ�سوات في عقله.. 

ال�سكل..” بذلك  الج�سد  فائرة  اأنها  اأعرف  اأُكن  “لم 

اأ�سواٌت تدوي، فكاأنما هي هم�ساٌت ُترددها جدران الغرفة.. ودموع ال�سابط 
ت�سيل متالألئة.. نظرة عينه المت�سرعة ُتغني عن اأي كالم.. 

هل يعفو؟.. 

ع�سيقتك؟..” كانت  “هل 

اأو  الحزن،  اأو  ال�سماحة،  اأو  الرحمة،  يفهم  ال  العفو..  كلمة  معنى  يفهم  ال 
ال�سعور ذاته، وال يح�س.. فقط ي�سع يده على كتف  الفرح.. ال يفهم معنى 

ال�سابط، في�سعر بج�سده المرتعد ينتف�س ذعًرا، وال يقوى على الحراك..

من  خاوية  نظرة  له  ينظر  وهو  مهدًئا،  كتفه  على  يربت  كتفه..  على  يربت 
ال�سكين..  المعطف.. يقب�س على ن�سل  اأي تعبير.. ثم يد�س يده في جيب 

ي�سحبه، فيتاألق المًعا تحت اأنوار الغرفة.. 

على  ال�سابط  يقدر  وال  اليمنى..  عينه  محجر  في  وب��طء  بهدوء  يغر�سه 
تحتها  ال�سكين  عمر  ويد�س  المفقوءة،  عينه  من  الدماء  تنفجر  ال�سراخ.. 
في هدوء، وي�سحب العين اإلى خارج الجمجمة، فتتدلى بال حياة من الج�سد، 

الذي ينتف�س األًما ال ي�سف وطاأته تعبير.. كج�سدها بال�سبط..

الدماء ال�سائلة كال�سالل من الفجوة ال�سوداء، تبدو كدمائها المت�سللة خارج 
فجوة حياته، التي َخلَفها رحيلها، وترك اأثرها باقًيا كجرٍح ما�ٍس، ال ُي�سفى..
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ثم يرفع ال�سكين.. يهوي بها..

على  تطغو  الموت  رائحة  ومعطفه..  و�سعره  وجهه  فتغرق  الدماء،  تتناثر 
المكان، وتعلن انت�ساره.. طعم الدماء ال�سدئ يمالأ �سفتيه، لكنه ال يتوقف.. 
ال ير�سى.. يرفع ال�سكين، ثم يهوي بها، فتتناثر الدماء اأكثر.. يدفع الكر�سي 
ا في�سقط بما يحمل، وينكفيء هو عليه طعًنا.. �سوت اختراق الن�سل  اأر�سً
قلبه  في  يثير  فال  المكان،  في  �سداه  يتردد  اأمامه  الم�سجى  الج�سد  للحم 

وجاًل، واإنما يمالأه طاقًة تتمثل في قوة �سرباته المتزايدة.. 

ثم ينه�س اأخيًرا.. يلتقط اأنفا�سه، وهو ينظر اإلى �سنيعه، والدماء المتناثرة 
منه  تت�ساقط  فيهما..  الم�ستقر  والن�سل  كفيه  اإل��ى  ينظر  رك��ن..  كل  في 
الدماء، وت�سيل على قدميه وحذائه.. بركة �سغيرة من الدماء، تبدو كاأنما 

فا�ست على الحوائط كاأمواج محيٍط تغلي متاأججة.. 

يداه ترتجفان.. ي�سعر باالإثارة والرهبة ت�سري في عروقه، ولكنه ال يخاف.. 
الخوف  عن  ك��فَّ  قد  ع��اه��رة..  ج�سد  في  زانًيا  �سهوته  ق�سى  كمن  ينت�سي 
ويدوي  الباب،  ينفتح  الموت..  هو  الخوف..  هو  اأ�سبح  واأ�سبحه..  اأخيًرا، 
بين  �سداها  فيتردد  العارية،  االأر���س  على  الفاخر  الحذاء  خطوات  �سوت 

جنبات الغرفة.. يقول:

- قد ِنلَت ما اأردته؟.. 

�سمت، ثم �سوٌت ترتجف نبراته ن�سوًة..

- لي�س بعد.. 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


281

يرفع عينه له..

- لي�ست ِتلك �سوى بداية.. 

- قد نفذنا لك ما طلبت، وحان وقت اأن تفعل لنا المثل.. 

يتقدم منه..

- تقدم والءك، وتنال ن�سوة انتقامك و�سالمك.. 

يدو�س بحذائه في بركة الدماء، فت�سري عبرها موجة تتردد مع كلماته.. 

- اأنت لنا ونحن لك.. 

يومئ براأ�سه اإيجاًبا.. 

- اأنا لكم، واأنتم لي.. فماذا تطلبون؟.. 

- ال نرنو �سوى لما ت�ستهيه اأنت.. 

القطرات  بينما  به،  هو  يم�سك  الذي  الن�سل  ويتاألق  كتفه،  على  يده  ي�سع 
القانية تت�ساقط منه.. 

- الدماء.. 

* * *
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 - 2 -
تدعوني اأمانة الكلمة و�سجاعة الراأي، الأعلن عن عميق اأ�سفي وحزني لما وقع 
في االأق�سر، و�سقوط هذا العدد ال�سخم من ال�سحايا االأبرياء.. مهما كانت 
الذي  الع�سوائي  القتل  لهذا  يدعو  مبرر  يوجد  ال  فاإنه  والمبررات،  الدوافع 
وال�سيا�سية  ال�سرعية  االأدبيات  تماًما مع  ويتناق�س  لها،  �سابقة ال مثيل  ُيعد 
ال�سياح  ولي�س  ال�سياحة  �سناعة  ت�ستهدف  كانت  التي  االإ�سالمية،  للجماعة 

االأجانب..

االإ�سالمية” للجماعة  االإعالمي  – المتحدث  ر�سدي  “اأ�سامة 

* * *

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


283

1997 نوفمبر   17

األقصر
غبار..

تلك الرائحة الخانقة المقب�سة، المختلطة بطعم الدماء ال�سدئة..  ذرات 
الغبار المتطايرة ُتثير في نف�سك الرغبة في ال�سعال.. اأ�سعة ال�سم�س المت�سللة 

اإلى كل ركن.. وهو يقف هناك.. 

اأمامه �ست جثث ترقد على االأر�س غارقة في دمائها.. تت�سرب اأرواحها اإلى 
ال�سماء متحررة، فال يبقيها �سيء.. 

دماء.. الكثير منها..

وتختلط  الحكومية،  والطبنجات  االآل��ي��ة  االأ�سلحة  على  تقب�س  كفوفهم 
اأحدهم  قاٍن..  كوحٍل  فتبدو  والدماء،  بالتراب  التنكرية  االأمنية  مالب�سهم 
ينتف�س.. ي�سعل.. تخرج الدماء من فمه، وتت�سرب من ذلك الجرح الغائر 
في جانب �سدره.. يحاول الحراك، فال يقوى، بينما يقترب هو منه.. يقترب 
الدامعتْين  عينيه  عينيه..  اإلى  وينظر  عليه،  فينحني  اأمامه،  ي�سير  حتى 
القادم  يبادله ذاك  اأغوارها..  �سبر  يمكن  وال  تو�سف،  له نظرة ال  تنظران 

نف�س النظرة.. 

هل هي �سفقة؟.. حزن؟..  هل هي ق�سوة وحزم؟.. ال تفهم.. وال ن�ستوعب.. 
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تمتد يده اإلى حزامه لي�سحب �سالحه من غمده..

نف�س النظرة تعلو وجه المحت�سر، الذي تخرج من فمه الدماء غزيرة، فال 
بكفه..  القادم  يم�سحها  وجنته،  على  األم  دمعة  ت�سيل  النطق..  على  يقوى 
وِنلَت  انتهى دورك،  االآن معي.. قد  فاأنت  يربت عليه.. ال تخْف.. ال تخْف، 

م�سيرك.. فال تحزن، وال تفزع..  اطمئْن..

ُيريح راأ�سه التي بين يديه على تراب المغارة التي يفتر�سون اأر�سها، وير�سم 
الذي  ال�سليب  ك�سعار  يبدو  غريًبا..  �سعاًرا  ج�سده  فوق  الهواء  على  بيده 

ير�سمه الم�سيحيون، ولكنه لي�س ذاك..

عليها  ت�سقط  خما�سية،  نجمة  ب�سعار  اأ�سبه  يبدو  ما  تر�سم  اأ�سابعه  حركة 
�ساعقة..  يعرف في قرارة نف�سه اأنه لم يُعد ُي�سِدق كل تلك ال�سعارات، ولم 

تُعد تعني له �سيًئا.. ولكنه يحاول اأن يحافظ على ما تبقى في نف�سه منها.. 

فوهة  ال��ق��ادم  يل�سق  بينما  وج��رح��ه،  المحت�سر  ف��م  م��ن  ال��دم��اء  تتدفق 
الم�سد�س ب�سدره، ويجذب االإبرة لو�سع اال�ستعداد.. يربت عليه.. فيم�سك 
كفه، وي�سمه اإلى �سدره..  نظرة عينيهما تغني عن اأية كلمات..  ثم تدوي 
الر�سا�سة.. �سوتها المكتوم يتردد بين جدران المغارة، ثم يتال�سى، بينما 
تخرج  يزفر..  الخوف..   اأو  االرتجاف،  عن  ويكف  تماًما،  ي�ستكين  ج�سده 
اأنفا�سه حارة، كما ي�سعر به في قلبه.. وينه�س.. ينظر اإلى �سنيعه.. ينظر 

اإلى من هم حوله.. 

وهو  جمر،  من  بن�ساٍل  يطعنه  فراِقهم  األُم  معهم..  الطويلة  ق�سته  يتذكر 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


285

يتذكر اأوقاتهم مًعا.. يتذكر كل �سيء اأدى اإلى ما يتطلع اإليه اأمامه.. 

اإلى جيب معطفه.. ُيخرج تلك  نهر الدماء المتدفق، والغبار.. ثم يمد يده 
ال�سورة المت�سخة.. �سورة ذلك الطفل ال�سغير، الذي تحت�سنه اأمه، وت�سمه 

لها.. اأمه التي تبدو مالمحها ماألوفة.. ال تفقه اأين راأيَتها من قبل.. 

ُيدير ال�سورة في قب�سته، وينظر اإلى المكتوب على الظهر.. 

”1991  /  9  /  28 �سالم..  اإبراهيم  “عمر 

يحدق في ال�سورة لحظة تفي�س فيها م�ساعره، ويبدو فيها االرتجاف وا�سًحا 
اإلى حيث كانت.. ي�ستدير، وي�سع الم�سد�س في  على حركة يده، ثم يد�سها 

جيب معطفه، ثم يتجه اإلى المخرج.. 

حتى  �سوتها،  يخفت  ثم  الترابية،  االأر�سية  على  تتعالى  الحثيثة  خطواته 
يختفي اإلى الخلفية تماًما، فال تبقى اإال الرائحة المقب�سة..

والدماء.. 

* * *
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ال نرنو �سوى لما ت�ستهيه اأنت.. الدماء..

* * *

قادة  اأح��د  رجائي،  ع��ادل  المجرم  بت�سفية  مقاتلينا  من  مجموعة  قامت 
ميلي�سيات ال�سي�سي �سباح ال�سبت 22 – 10 – 2016 بعدة طلقات في 

الراأ�س، واغتنام �سالحه..

التوا�سل  موقع  على  االإرهابية  الثورة  لواء  جماعة  من  “ت�سريح 
االجتماعي تويتر”

* * *
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2016 أكتوبر   22

العبور.. القاهرة
اأ�سعة ال�سم�س ت�سرق على ا�ستحياء، وال ُتفلح في اإزالة البرد الخفيف، الذي 

حل على ال�سارع في ذلك الوقت المبكر..

اأن عقله ال يحوي �سوى  ي�سعر  وهو يقف هناك.. يتذكر ما قيل، وما قال.. 
الفراغ.. ال يهتم باأي �سيء في العالم، وال ي�سبو ل�سيٍء �سوى لتجربة ذلك 
ال�سعور من جديد.. �سعور الدماء الثقيلة على مالب�سه.. اإح�سا�س القوة الذي 
يعتريه كلما اأخذ روًحا، واأر�سلها اإلى حيث اأتت..  �سعور اأنه الموت ذاته، وقد 
جاء ليح�سد غنائمه ممن ت�سببوا في كل ما عاناه من قبل.. قد جاء ليعلمهم 

اأنه هنا.. اأنه موجود.. يتذكر “لو” ويتذكر ال�سابط.. 

لك..” ونحن  لنا  “اأنت 

ال  قليل..  بعد  �سيفعله  لما  تطلًعا  ترتجفان  يديه  واأن  مدمن،  باأنه  ي�سعر 
يعرف  ال  رجائي..  عادل  العميد  ا�سمه..  �سوى  هدفه  عن  �سيء  اأي  يعرف 
يبالي  به.. ال  “لو” واأ�سدقائه  ا�ستهدافه، وعالقة  �سبب  حتى من�سبه، وال 
�سوى باحتياجه.. �سغفه الذي ي�ستولي على كل ذرة في كيانه.. �سغف القتل، 

ورائحة الدماء..

األعاب ال�سيا�سة، ولم يتطلع لذاك يوًما.. كل ما يهمه هو  ال يفهم �سيًئا في 
الكبير  الم�سد�س  وبرودة  فخذيه،  بين  الرخي�سة  البخارية  الدراجة  ملم�س 
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ا من برودة ال�سارع  في كفه.. يقف منتظًرا، وتغمره اأ�سعة ال�سم�س لتزيل بع�سً
التي تحيطه، فيفرك كفيه ليزيل التوتر الذي يكتنفه.. و هناك، على الجهة 

المقابلة من ال�سارع، ينفتح باب البناية.. يخرج هو منها..

ج�سده القوي و�سعره الق�سير، و�ساربه الذي خالط ال�سيب �سواده.. يرتدي 
الخا�س  ينتظره حار�سه  التي  �سيارته  اإلى  يتجه  المموهة..  الجي�س  مالب�س 
عندها، بينما يحتل ال�سائق مقعد القيادة.. ينظر اإلى الناحية االأخرى خلفه، 
ليرمق رفيقيه الجال�سين على دراجة بخارية مماثلة بنظرة طويلة.. نظرة 

تت�ساوى فيها م�ساعر عدم االكتراث والبرود.. نظرة قتلة.. 

�سربات قلبه تتعالى.. يتح�س�س ال�سالح، ويجذب ابرته اإلى و�سع االإطالق، 
�سرعة،  في  يقتربان  العميد..  اإلى  البخارية  بالدراجة  رفيقاه  ينطلق  بينما 

وي�سوب اأحدهما فوهة المدفع االآلي اإلى ج�سده، وتنفتح بوابات الجحيم..

�سوت وابل الر�سا�س الذي ينطلق من المدفع يدوي في كل مكان، كانفجار 
�سوى  تفلح ر�سا�ساتهم  ه��وادة.. ال  يعتر�سها بال  بمن  متتالية تطيح  قنابل 
واالختباء  الهرب  اإلى  ال�سخ�سي  حار�سه  ودفع  وال�سائق،  �سيارته  جرح  في 
خلفها، فينطلق عمر على دراجته.. يقترب منهم، ويخرج م�سد�سه من تحت 
المعطف..  ي�سّوبه اإلى العميد، وينظر االأخير له نظرته االأخيرة.. نظرة ال 

خوف فيها، وال رهبة..  ال ندم فيها، وال مقت.. 

نظرة ال يمكنه �سبر اأغوارها، فال يفكر قبل اأن يجذب زناد الم�سد�س لتنطلق 
الر�سا�سة..
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تتفجر الدماء من راأ�سه، وتنطلق الر�سا�سة االأخرى لتنهي المهمة..

ي�سقط الج�سد على االأر�س، وت�سيل دماءه نهًرا يغرق الطريق..

الذي  ليلتقط �سالحه  تعبير، ثم ينحني  يلقي عليه نظرة بال  يقترب منه.. 
خ�سبته دماوؤه، ويد�سه في جيب معطفه، وهو يمتطي دراجته من جديد..

غير  الهامد  ج�سده  اإل��ى  لتتطلع  زوجته  وتخرج  منزله،  �سرفة  باب  ينفتح 
م�ستوعبة، بينما يزاأر �سوت الدراجة البخارية وهي تبتعد، حاملًة قاتله الذي 

ال يبالي وال يفكر.. 

فقط يرتجف ج�سده ن�سوة.. 

فقد نال ما اأراد.. 

الدماء..

* * *
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1997 نوفمبر   17

األقصر
كاميرات..

التي  الدماء،  وم�ساتها  على  وتلتمع  رك��ن،  كل  في  ت�سطع  الفال�س  اأ�سواء 
تخ�سب رمال االأر�س ال�سخرية الترابية.. 

الجثث ال�ستة تفتر�س الح�سى، بينما يقف خبراء المعامل الجنائية والطب 
بالكاميرات  االأدل��ة  وي�سورون  حدث،  ما  يت�سورون  مكان  كل  في  ال�سرعي 

المحمولة ال�سغيرة..

وعلى اأحد الجثث، ينحني ذاك ال�سابط، يفت�س في الجيوب حتى يعثر على 
تلك الورقة ال�سغيرة المطوية كيفما اتفق..

يفتحها.. ينظر بداخلها..

نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة االأولى.. 

يتطلع اإلى الورقة لحظة، ثم ي�سعها في جيبه، وبهدوء ودون اأن يراه اأحد، 
ير�سم عالمة النجمة الخما�سية وال�ساعقة فوق الجثة مبجاًل، ويقبل يده.. 

ثم ينه�س، ويبتعد..

* * *
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1997 نوفمبر   18

القاهرة
ذلك  وهناك..  هنا  متناثرة  �سعيعات  ب�سع  من  اإال  الغرفة  الظالم  ي�سود 
ال�سرير ال�سغير الذي يرقد عليه ذاك الطفل، متدثًرا باأغطيته من ظالم 

الليل..

االأق�سر  في  ال�سورة  يحمل  كان  الذي  الغام�س  ذلك  هو..  يقف  وهناك.. 
منذ يوٍم �سابق.. ينظر اإلى الطفل في حنين، ثم يقترب، ويتح�س�س �سعيراته 

الناعمة المت�سربة من تحت الغطاء، وينحني ليطبع قبلة على جبينه..

- ال تعرف، وربما لن تعرف، ولكن كل هذا كان من اأجلك اأنت.. ف�سامحني.. 

ي�ستيقظ الطفل، ويفتح عينْيه لحظة ليحدق في وجهه، ثم ال يقوى على اإبقاء 
جفنيه مفتوحْين، ويغلبه النعا�س، فينقلب على جانبه، وتمتد يده ال�سغيرة 
الدافئة لتم�سك بكف ذاك الغام�س الذي جل�س بجواره على ال�سرير، فيختلج 

قلبه، وتفي�س م�ساعره.. 

كل  عن  للتخلي  م�ستعٌد  وهو  اأجله..  من  العالم  في  �سيٍء  ُكل  عن  تخلى  قد 
التي تفتر�س  الناعمة  اإلى خ�سالت �سعره  ا..  ينظر  اأي�سً اأجله  ما فعله من 

الو�سادة، وترتجف مالمحه.. 

يعرف اأنه لن يراه من جديد.. واأنه �سيكبر موؤمًنا باأن كل من في الدنيا تخلوا 
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عنه.. يعرف اأنه �سيكرهه لالأبد، ولن يتذكر مالمحه حتى، ولكنه يوقن اأنه 
�سيفهم.. يوًما ما، �سيفهم..

من  ويعّدل  الطفل،  ج�سد  فوق  الغطاء  وي�سحب  ال�سرير،  على  من  ينه�س 
و�سعه، ثم يلتفت متجًها اإلى باب الغرفة، ويفتحه ليخرج.. تحين منه التفاته 
عبر باب الغرفة المجاورة الموارب، ليتطلع اإلى وجه زوجته النائمة ملًيا، ثم 
يتابع طريقه متجًها اإلى الهاتف.. يلتقطه، ثم ي�سغط االأزرار طلًبا لرقم ما، 

وي�ستمع اإلى �سوت الرنين.. 

- األو.. 

- هل اأنتم م�ستعدون؟.. 

�سمت ا�ستاتيكي ي�سود لحظة..

- اأجل.. كلهم جاهزون.. 

ي�سمت لحظة، ويلتقط نف�ًسا عميًقا، ثم يجيب:

- ابداأ تنفيذ بروتوكول الفجر الذهبي.. 

�سوت اأزرار غام�سة، واأزيز ياأتي من الطرف االآخر، ثم:

- ُعِلم.. 

ي�سع ال�سماعة، وينه�س ليلقي نظرة على �سالة المنزل لمرة اأخيرة..

اأًيا  تلك هي نهاية كل �سيء، وبداية ع�سر جديد.. كل ما �سيحدث بعدها، 
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كان، هو الأجلهم هم..

حتى واإن لم يعلموا..

ي�ستدير ليفتح باب ال�سقة، ويخرج.. ثم يغلقه في هدوء خلفه..

يعرف اأن القادم مريع.. ولكنه ال يبالي.. 

ذاك هو بداية ع�سر الفجر الذهبي.. 

وبداية نهاية التنظيم..

* * *

- هل هو جاهز؟.. 

- لي�س بعد.. ينق�سه اختباٌر اأخير.. 

- ما العملية؟.. 

- الكني�سة المرق�سية.. 

ثبات  اإلى  تحتاج  تلك  كهذا؟..  �سيٍء  فعل  على  قادر  اأنه  متاأكد  اأنت  هل   -
اأع�ساب غير طبيعي.. باالإ�سافة اإلى اأنها تختلف عّما طلبته منه من قبل.. 

هذا لي�س قتل �سباٍط يحمل لهم �سغينة !.. 

- اأعرف.. هو جاهز.. ما بداخله اأعمق بكثير من مجرد �سهوة انتقامية.. 
اإنه معنا الأنه يحب ذلك.. ذاك ال�سعور الذي يجربه فيما نطلبه هو �سيٌء لم 

يح�سه من قبل.. اإنه خامة مثالية لنا، تماًما كما كان والده.. 
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- حًقا؟.. اأنظر اإلى اأين اأو�سلنا ذاك!.. 

- هوؤالء ال �سيء.. بوجود ابنه معنا، �سنقدر اأخيًرا على �سحب قائدهم اإلى 
االأ�سواء من جديد.. 

- قلت لي ما ا�سمه؟.. 

- عمر.. عمر اإبراهيم �سالم.. 

* * *
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األحد 11 ديسمبر 2016
AM  9:47

القاهرة – العباسية..
ال نرنو �سوى لما ت�ستهيه اأنت.. 

يرقبهم..

يرقب دخولهم وخروجهم.. 

ال تعتلي وجهه اأي تعبيرات.. بارد كالثلج.. 

الدماء.. 

المزيد  يملك  يعد  لم  اأنه  له  وتعلن  ال�سالة..  موعد  بقرب  ت�سي  اأعدادهم 
من الوقت، فيفتح باب ال�سيارة ال�سغيرة ذات النوافذ الداكنة التي يركبها، 

ليخرج اإلى ال�سارع..

تغمره اأ�سعة ال�سم�س، في�سيق جفنيه اتقاءها، وهو يفتح الباب الخلفي ليلتقط 
حقيبة الظهر ال�سغيرة من المقعد.. يدور بعينْيه في تفا�سيل الكاتدرائية..

ال حرا�سة هنالك تقريًبا.. ال تلمح عينه �سوى فرد اأمن واحد، يغفو بداخل 
يرتدي  ثم  ال�سيارة،  باب  يغلق  الر�سيف..  بجوار  الواقفة  ال�سرطة  �سيارة 

حقيبة الظهر، وهو يتجه نحو بوابة الكاتدرائية في ثبات..
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قلبه يخفق في عنف.. لي�س رعًبا اأو رهبة.. بل ن�سوة.. 

االأدرينالين ي�سري في عروقه كالمخدر، فيك�سبه قوة لم يعهدها من قبل، 
الذي  الخارج  بجوار ذاك  يعبر  المدخل..  الواثقة �سوب  تترجمها خطواته 
يحدق فيه لحظة، فال يوليه اهتماًما، وهو يتابع طريقه.. ال يعرف من هم 
وما هدفهم، وال لماذا كلفوه بتلك المهمة، وال يبالي.. هو يحتاج لذلك.. فلو 

كلفوه باإفناء ذريتهم جمًعا، واأعطوه و�سيلة، لفعلها بال تفكير..

اأو  اأو مجتمعية،  اأو يح�س، ولم يعد يملك قيًما دينية  اأو يبالي  لم يعد ي�سعر 
مبادئ من اأي نوع.. قد تطورت نف�سه، وترّفعت عن كل تلك الترهات.. لم 

يعد هناك ما يهم �سوى الدماء.. رائحتها وملم�سها اللزج، ولونها القاني.. 

تلك هي جنته الُمثلى التي بحث عنها طوياًل.. يدلف اإلى الكاتدرائية.. تدور 
عيناه بداخلها لحظة.. اأين ي�سعها؟.. القرار له..

هو اإله هوؤالء الب�سر.. هو من �سيقرر من يموت منهم، ومن يعي�س.. ال اأحد 
غيره.. هو الموت.. هو من �سيح�سد اأرواحهم، وهو من �سيقرر من يبقى، 
ومن يذهب.. يخفق قلبه بعنف اأكثر، ويبداأ كفه في االرتجاف ترقًبا، فيحكم 

قب�سته على ذراع الحقيبة المتدلية من ظهره..

اإلى و�سطهم..  لو دخل  الرجال كثيرة فعاًل، فلن يقدر على الخروج  اأعداد 
ينظر اإلى الناحية االأخرى.. الن�ساء..

بينهن الكثير من الفرجات.. باالإ�سافة اإلى اأنهن لن يالحظنه؛ الأنه �سيجيء 
من ظهورهن..  تتجه قدماه نحوهن في ثبات.. �سوت الق�س يتعالى خلفه، 
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ال�سالة تبداأ، واأعداٌد غفيرة تتوافد على البوابات.. يجب اأن ينتهي �سريًعا، 
لم يعد هناك وقت.. ي�سع الحقيبة على االأر�س في الركن، ثم ي�ستدير ويد�س 
بالوافدين في  اأال ي�سطدم  البوابة.. يحاول  اإلى  يتجه  يديه في جيبه، وهو 
طريقه للخارج، وهو ينظر اإلى االأر�س؛ كي ال يلحظه اأحد.. هو في ال�سارع 
تدينهم هو  اأن  يعتقدون  بال�سالة..  ليلحقوا  يدخلون  ومازالوا هم  اأخيًرا.. 

الحل، واإجابة ال�سوؤال، وال يعرفون.. ال يفقهون.. 

يفتح باب ال�سيارة، وهو يتاأكد من وجود جهاز التفجير ال�سغير في جيبه، 
اإلى الداخل، ويغلق الباب.. يتوافدون عابرين الطريق، وبع�سهم  ثم يدلف 
ثبات،  في  التفجير  بجهاز  يم�سك  لحظته..  البوابة.. هذه هي  على  يتدافع 
وهو يلتقط نف�ًسا عميًقا.. حيواتهم جميًعا بين يديه.. كل �سيء عا�سوا من 
وذكرياتهم،  اأفكارهم،  وكل  تمنوا،  ما  وكل  يوًما،  به  حلموا  ما  كل  اأجله.. 

و�سخ�سياتهم، واختياراتهم بين يديه هو.. اأي �سعوٍر ذاك؟!..

�سعوٌر لم يجّرب مثله قط.. يتح�س�س زر التفجير في �سرود، وهو يتذكرها.. 
يتذكر وجهها.. �سامْحني.. 

ي�سغط  ثم  بكمه،  فيم�سحها  يختلج،  وقلبه  وجنته،  وحيدة على  دمعة  ت�سيل 
ذاتها..  اأفكاره  �سوت  على  فيغطي  االنفجار،  �سوت  ثبات..يدوي  في  الزر 
وتهتز ال�سيارة بعنف معلنة انت�ساره مرة اأخرى.. االأ�سالء المتناثرة في كل 

مكان ُتلقي في قلبه �سعوًرا عميًقا.. ال رهبة وال ندم.. �سعوٌر ال يو�سف.. 

ينظر اإلى الجدار الذي اأ�سبح رماًدا، واإلى بقعة الدماء الكبيرة، التي ت�سبغ 
الحائط الذي يتبّدى من خلفها.. غباٌر في كل مكان، واأج�ساد..
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�سراخ من فهموا ما حدث اأخيًرا.. اأنا�ٌس يرك�سون، واأنا�ٌس يخرجون مترنحين 
ي�ستحقون..  ما  ونالوا  اأراد،  ما  نال  �سيء..  كل  انتهى  قد  االأتربة..  تغلفهم 

ي�ستولي عليه �سعور المقت، في�سغط الزر مرة اأخرى.. وثانية وثالثة.. 

حقوقهم  عن  �سمتوا  من  هم  دوًم���ا..  و�سي�ستحقون  �سيء،  كل  ا�ستحقوا 
الأعوام طويلة، وهم من اأو�سلوا الكبار لما هم فيه.. هم من دمروا كل �سيء 
ب�سلبيتهم وخنوعهم.. حقراء لم يتمنوا في حياتهم اأكثر من �سٍق في حائط 

ي�ساجعون فيه زوجاتهم المترهالت، لياأتوا لعالمهم بمزيد من البوؤ�س.. 

في  لهم  حٍق  اأي  وفقدوا  طوياًل،  وحرماتهم  واأموالهم  دماءهم  عن  �سكتوا 
امتلك  فلو  تذر،  وال  تبقي  ال  عاتية،  عليهم  قلبه.. غ�سبته  عليهم  ي�سفق  اأن 
قنبلة اأخرى لو�سعها في قبورهم.. ي�سغط زر النافذة الكهربائية، فتهبط، 

ويب�سق عبرها �سوبهم.. يب�سق عليهم جميًعا.. 

ثم يرفع النافذة من جديد، وهو ي�سغل المحرك، وينطلق بال�سيارة مبتعًدا 
عن ذاك كله.. 

ورائحة  المتناثرة،  واالأ�سالء  واالأحجار  خلفه،  المت�ساعد  الدخان  منظر 
الدماء ي�ستولي على الم�سهد..

وال يبالي..

* * *
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كنت متاأخر على ال�سالة وجيت جري، واأول ما دخلت �سمعت �سوت القنبلة.. 
النا�س ماتت كلها.. واللي حاول يدخل القنبلة جوه الكني�سة ما لحق�س يدخلها 

جوه، ب�س �سابها على باب المقر اللي بن�سلي فيه..

ال�سهود” اأحد  م�سير..  “كورل�س 

* * *

قدرت�س  وما  االنفجار  �سدة  من  �سهري  على  وقعت  الباب  على  واقف  واأن��ا 
عاي�س  اللي  نطلع  وحاولنا  ميتة،  كلها  النا�س  لقيت  دخلت،  ولما  اأق���اوم.. 

بالعافية..

ال�سهود” اأحد  مالك..  “مجدي 

* * *

القنبلة  تاني  اأدخل  ولما جيت  بره،  من  اأجيب حاجة  ب�سلي وخرجت  كنت 
انفجرت، واأنا بعدي الطريق.. ودخلت اأجري لقيت اخواتي ماتوا كلهم..

ال�سهود” اأحد  بطر�س..  “مارك 

* * *

في وقت دخولنا المقر، ما �سفنا�س اأي قوات اأمن قدام البوابات.. ما كان�س 
في غير فرد اأمن واحد قدام الباب، وكان نايم في العربية..

ال�سهود” اأحد  اغناطيو�س..  “�سامح 

* * *
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- 3 -
المجد لل�سيطان معبود الرياح.. من قال ال في وجه من قالوا نعم.. من عّلم 

االإن�سان تمزيق العدم.. من قال ال فلم يمت، وظل روًحا اأبدية االألم..

دنقل” االأخيرة– اأمل  �سبارتاكو�س  “كلمات 

* * *

يجل�س �سارًدا، يتابع �سا�سة التلفاز الكبيرة بعينْين ال تعيان..

�سوت ذاك االإعالمي ال�سهير ياأتيه ُمردًدا اأ�سياًء ال يفقهها، بينما هو ي�سبح 
في خياالته، مع ذكرياته الخا�سة.. تطارده اأ�سواتهم كل يوم.. تطارده، فال 
يميزهم  ويقظته..  نومه،  في  وجوههم  ت��راوده  يرتاح..  وال  �سالًما،  يحظى 
جميًعا، وال يفارقونه لحظة.. الغ�سب بداخله ما زال يتنامى.. ي�سعر باأنه لم 

ينْل �سيًئا بعد.. يريد اأن يحترق كل �سيٍء حوله، واأن ي�ساهد..

الخوف  �سعور  ج��ّرب  قد  ع��داه..  فيما  يفكر  يعد  لم  �سيًئا..  يهمه  يعد  لم 
اإال  يورثه هذا  فلم  ا طوياًل،  راأ�سه منخف�سً واأبقى  كثيًرا،  والخنوع  والتفكير 
دمار كل ما تمناه.. وموت كل من اأحبهم.. لم يبق �سوى والدته.. والدته التي 

لم يرها منذ �سهر تقريًبا.. ولكنه ال يعباأ بها.. ال يتذكر �سكلها اأ�ساًل..

النجمة  �سعار  اإلى  ويتطلع  حوله،  فيما  عينيه  يدير  وهو  حارة،  زفرة  يزفر 
الخما�سية ذات ال�ساعقة على الحائط.. 
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ما معناه بال�سبط؟.. من هم هوؤالء الذين قّدموا له كل �سيء؟.. ال يهتم ولكن 
الف�سول يكتنفه.. هل يمكن اأن يكون هناك مجموعة اأ�سخا�س طبيعيين بمثل 
تلك القوة اأو النفوذ؟.. ال بد اأن هناك �سيًئا ما خلفهم.. كياٌن ما.. اأكبر مما 

ي�ستوعبه..

ربما ينتمون لجهاز ا�ستخبارات دولة اأخرى.. ربما ي�سعون لتجنيده، وجعله 
فر�سة  اأي  يريد  ب�سدة..  يريده  لذلك..  يتطلع  بل  يمانع،  ال  هو  جا�سو�ًسا.. 
يمكنه بها اأن يدمر ذاك ال�سعب الذي يحتقره ويزدريه.. ينه�س من مكانه.. 

يتجه اإلى المطبخ.. 

يدعوه  يناديه..  هو  كاأنما  اأنظاره..  يجتذب  الركن  في  الذي  الكبير  البار 
وي�سعه على  الكري�ستال  كاأ�ًسا �سغيًرا من  ويلتقط  يدنو منه،  الأن يجرب..  
المن�سدة، ثم يتناول بيده االأخرى اإحدى الزجاجات من على الرف.. يحاول 
�سوت  ليدوى  بعنف  ويجتذبها  اأ�سنانه،  فيلقمها  يقوى،  فال  بيده،  فتحها 
ي�سع  ثم  ويمالأه،  الكاأ�س،  الرائق في  ال�سائل  المميز.. ي�سب  ال�سدادة  فتح 

الزجاجة جانًبا، وهو يتناوله بيده االأخرى.. يرفعه اإلى �سفتْيه، ثم ي�سرب..

ذاك المذاق الحارق في حلقه وعلى ل�سانه يغطي م�ساعره، فيب�سق وي�سعل 
في قوة.. 

ل�سفتيه  الكاأ�س  يرفع  وهو  لنف�سه  قال  هكذا  موؤٍذ"..  بدايته  في  �سيٍء  "كل 
مرة اأخرى.. ي�سعر بطعم الكحول الحارق، في�ست�سيغه.. يطلب منه مزيًدا..

ال يفكر فيما �سيكون، وال يريد.. فقط يريد عي�س لحظته هنا واالآن، وليذهب 
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كل �سيء بعدها اإلى حيث األقت.. 

ير�سف ر�سفة اأخرى.. وي�سعر بعقله يدور.. يتذكر لوي�س..

ُيثير في نف�سه �سعوًرا بالراحة، ولكنه يثق به.. ال يدري من هو وال ماذا  ال 
يريد، وال يظن اأنه �سيعرف.. لي�س االآن على االأقل..

- اأرى اأنك جربت الوي�سكي.. 

يلتفت خلفه ب�سرعة، ليطالعه وجه “لو” المبت�سم.. 

نوٌع  اأح�ساوؤك.. ذاك  واإال ذهب عقلك، واحتجت  ت�سربه دفعة واحدة،  - ال 
فاخر.. 

ابت�سم، وهو يرفع الكاأ�س اإلى �سفتيه مرة اأخرى.. ال يعباأ بكالمه، ويتجرعه 
كله دفعة واحدة، ثم يب�سق اآخر ر�سفة، وهو ي�سعل، في�سحك “لو”..

- قد حذرُتك.. 

يقترب منه.. يجل�س بجواره على الكر�سي الطويل اأمام الكاونتر.. ينظر اإلى 
عينيه مبا�سرة..

- قد حان الوقت.. 

- حان الوقت لماذا؟.. 

ي�سع يده على كتفه، وي�سغطه بقوة..

- لتفتح عينيك، وترى العالم الحقيقي.. 
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ينظر له عمر بعينْين حائرتْين.. ال يفهم.. وينه�س “لو” من مكانه، ي�سير 
له ب�سبابته..

- ارتِد اف�سل ما لديك، فاليوم لن يكون ك�سابقيه.. 

ينه�س عمر، وهو ينظر له..

- اليوم ترانا، وت�سهد مجدنا.. 

العميق،  �سوته  ولكن  لماذا،  يدري  ال  عمر..  نف�س  في  الرهبة  كلماته  تثير 
وكلماته الغام�سة الم�سرحية تلقي في نف�سه وجاًل لم يعهده.. ي�سعر باأن كل 

�سيء يتغير ب�سرعة، وباأن حياته لن تعود كما كانت..وهو ي�سمو لذاك..

ي�سمو له ب�سدة..

* * *

نحو مكاٍن بعيد تم�سي ال�سيارة الفاخرة..

تاأخذه بعيًدا عن هنا.. بعيًدا عن كل  اأنها  ال يدري الأين، وال يهتم.. المهُم 
اأفٍق  ونحو  الكابو�سية،  وذكرياته  خياالته،  وعن  اأفكاره،  عن  بعيًدا  �سيء.. 
اإلى  يتطلع  بجواره �سامًتا،  يجل�س  وهو  ال�سوارع،  تم�سي في ظالم  جديد.. 

العدم خارج النافذة الداكنة.. من هو حًقا؟..

بتلك  ال�سجن  م��ن  اأخ��رج��ه  وكيف  ج��اء،  اأي��ن  م��ن  لوي�س..  ا�سمه  اإن  ق��ال 
ال�سهولة؟.. قد كان ال�سجن خاوًيا ال يحوي حرا�ًسا وال �سباط.. حتى البوابة 

كانت مفتوحة بال حرا�سة كج�سد عاهرة.. 
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كيف يمكن هذا؟.. وكيف يمكن اأن يعرف كل ما عرفه عن ال�سابط، وعن 
العميد الذي طلب منه قتله، وعن الكاتدرائية وتاأمينها؟..

من  يوًما  يُكن  لم  وال�سمت..  اأ�سئلته  ابتالع  يوؤثر  ثم  ال�سوؤال،  على  يو�سك 
محبي الكالم، وعلى حد علمه، فقد اأ�سدى له �سنيًعا باإخراجه من هناك، 
ُيَجن تماًما.. وربما هو ُجَن فعاًل.. لم يعد يفقه..  ي�سعر بال�سيارة  اأن  قبل 
تتحرك وتدور في منحنيات و�سوارع جانبية، اإال اأنه ال يرى �سيًئا بالخارج.. 
كاأن الزجاج يحجب عنه الروؤية تماًما.. ُيدير عينيه اإلى “لو”، فيجده �سامًتا 
كما كان.. يتطلع اإلى العدم عبر النافذة ال�سوداء، وال يتكلم.. ثم ُيدير عينيه 

له فجاأة، ويقول:

- النافذة تغير كثافتها ولونها.. ال يمكننا اأن ندعك ترى طريق المكان الذي 
نذهب اإليه.. 

ي�سعر بالتوج�س، وبقلبه ينب�س.. هل هو ُمختَطف؟..

- واإلى اأين نذهب؟.. 

يبت�سم نف�س االبت�سامة الهادئة، ثم يدير عينيه اإلى النافذة من جديد، وال 
يتكلم.. كرر ال�سوؤال، فلم يجبه �سوى ال�سمت، بينما ال�سيارة تتوقف، ويتغير 
لون النافذة من جديد اإلى الداكن ال�سفاف، ويفتح “لو” الباب، ويترجل.. 

يُمد يده اإلى الباب، فينفتح قبل اأن يلم�سه، ويم�سكه له ذلك االأنيق ذو البذلة 
ال�سوداء، وهو ي�سير له بالنزول، بينما يقف “لو” جواره �سامًتا، وهو يبت�سم.. 
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يترجل �ساعًرا بالرهبة، وتتبّدى عالماتها على مالمحه وارتجافة اأ�سابعه، 
الرواق  ذاك  اإلى  يدلفون  بينما  يلحظها،  اأنه  اأحدهما  على  يبدو  ال  ولكنما 
الوا�سع الطويل، الُم�ساء بذلك اللون االأبي�س ال�ساطع.. ال يدري من اأين ياأتي 
ال�سوء، فهو ال يرى م�سابيًحا.. بل االأمر كاأنما ال�سوء ي�سري من الجدران 
ذاتها.. ال يفهم، ولكنه يم�سي حيث يقودونه في �سمت، حتى نهاية الممر، 
حيث تلك البوابة ال�سخمة التي يحتلها نف�س �سعار النجمة الخما�سية ذات 
من  ليتبّدى  منفتحة،  فتنزلق  للحظة،  �سامتين  اأمامها  يقفون  ال�ساعقة.. 

خلفها ذلك الم�سهد االأ�سطوري..

�سا�سات.. �سا�سات وكاميرات في كل مكان.. �سا�سات تحتل حوائًطا باأكملها، 
وحوا�سيب في كل ركن م�سفوفة على مكتب، يجل�س عليه واحد اأو واحدة.. 
طائرات.. طائرات مروحية ونفاثة، و�سيارات مدرعة اأكثر من قدراته على 
واأ�سواٌت  �سجيٌج،  الغريب..  ال�سعار  نف�س  جوانبها  على  ينطبع  كلها  العد، 
ت�سدر من الالمكان.. رجاٌل يرك�سون من كل اتجاه ذاهبين �سوب غاياتهم، 

واآخرون يرتدون المعاطف البي�ساء ويتهام�سون..

وعر�س  بطول  �سخم  حائط  على  منقو�س  اللون،  داك��ن  عمالق  �سعار  ثمة 
ال  ال�ساعقة..  عليها  تهوي  التي  الخما�سية  النجمة  نف�س  كلها..  القاعة 
كتفه،  “لو” على  يربت  بينما  للحظة،  فيت�سمر  الم�سهد،  ي�ستوعب �سخامة 
اإياه خلفه.. يتوقفون عن الكالم، وتحدق نظراتهم  ويحيطه بذراعه جاذًبا 
االنبهار..  والحقد..  العدائية  التاأفف..  الحيرة..  متباينة..  بم�ساعر  فيه 
الزجاجي، ويدلفون  ال�سخم  الم�سعد  لَم وعالَم.. يتجهون �سوب  ال يدري 
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للداخل، ثم ينغلق عليهم الباب..

- اأين نحن؟!.. ما هذا المكان؟!.. 

- �ستعرف كل �سيء.. 

ي�ساأله في حيرة متوج�سة، فيرد في هدوٍء معتاد.. ي�سمت.. ي�سل الم�سعد 
البانورامي  الم�سهد  على  منفتًحا  الفخم  الزجاجي  الباب  وينزلق  لغايته، 
الفريد اأمامه.. م�سهد القاهرة كلها على ذاك االرتفاع الذي ال ي�ستوعب.. 
ظالم  في  اأمامهم  م�سيئة  كلها  المدينة  تبدو  ال�سحاب..  يناطحون  كاأنهم 
الليل.. ال يُمكن اأن توجد بناية في م�سر كلها على ذلك االرتفاع الخيالي.. 
يخطو اإلى المكتب الوا�سع خطوتين، ثم يت�سمر مكانه.. ال يدري بَم ينطق.. 
ثم ي�ستدير له.. يقف �سامًتا، يم�سك بكاأ�ٍس �سغير، ت�سبح فيه زيتونة ال يفقه 
من اأين اأتى بها، وي�ستند اإلى الباب الخ�سبي الفخم للمكتب العمالق، وهو 

ينظر له مبت�سًما.. 

- من اأنتم بال�سبط؟!.. 

اأكثر و�سًعا،  ير�سف ر�سفة من الكاأ�س، ويتلذذ بها ملًيا، ثم يبت�سم ابت�سامة 
ويقول، وعيناه تتاألقان:

- نحن بداخل القاعدة 39 اإم.. 

ينظر له بعدم فهم..

- ي�سمونها “القلعة”.. 
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ما زال ال ي�ستوعب، وتتعلق عيناه ب�سفتيه وهو يردف: 

م�سر.." في  التنظيم  مركز  هو  "هذا 

* * *

يجل�س اأمامه على المكتب.. ي�سطلي بكوب القهوة ال�ساخن بين كفيه، وينظر 
اإليه بال كلمة..

جيبه،  بداخل  كفه  وا�سًعا  “لو”  يقف  الزجاجي،  الحائط  اأم��ام  وهناك 
عبر  الالنهائية  اإل��ى  يحدق  وه��و  االأخ���رى،  بيده  المارتيني  بكوب  مم�سًكا 

الزجاج ال�سفاف..

- ما هو التنظيم بال�سبط؟.. 

ي�ساأل “عمر” حائًرا، فال يجيبه.. يتطلع عبر النافذة لبرهة، ثم يلتفت له، 
ويقول مبت�سًما:

- ما هو ما تعرفه عن العالم؟.. 

ال يفهم.. 

- ما الذي تعنيه؟.. 

ال يجيبه، ويتطلع عبر الزجاج ال�سفاف كما كان.. ثم ي�ستدير.. يقترب من 
الكر�سي المقابل له، يجل�س ويرفع �ساًقا على �ساق، ثم يقول:

- ق�سة من�ساأنا قديمة بع�س ال�سيء.. ولي�ست هي االأ�سا�س االآن.. فقط ُقْل 
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لي.. ما هي خططك؟.. 

ينظر له، ويتح�س�س كوب القهوة، وهو يقول:

- ال اأعرف.. وال اأعرف كيف اأخرجتني من ال�سجن حتى، وال كيف عرفت 
وتعرف كل ما تقوله وتفعله.. كل ما اأعرفه هو اأنني بحاجة اإلى ما تقدمه لي، 

واأريده ب�سدة..  ر�سف “لو” ر�سفة من المارتيني، ثم قال:

- ل�سَت بحاجة للقلق ب�سدد ال�سجن اأو غيره.. لكن �سوؤالي هو ؛ ما الذي كنت 
تنتوي فعله لو لم يُكن ذاك عائًقا، ولم ُيقب�س عليك في االأ�سا�س؟.. 

�سرد “عمر” في مالمحه لحظة، فقال “لو”:

- قد ماتت حبيبتك.. وانتهى كل ما كان يربطك بهذا العالم.. 

كاأنما  يتابع  بينما هو  داه�سة غير م�سدقة،  بنظرة  قلبه.. يحدجه  ينتف�س 
�سيًئا لم يكن:

- ف�سلت ثورتك وُركلَت باأحذية مغت�سبيها.. فقدَت عملك وم�سدر دخلك.. 
ال اأعتقد اأن لديك اختياراٍت كثيرة.. 

ال يقوى على النطق، فيكتفي بالتحديق..

- قد ن�سيك الرب.. ولئن لم ُتَذّكر العالم بذاتك، فلربما ال يتذكرك اأحد.. 

- كيف عرفَت ذاك كله؟!.. 

يميل نحوه..
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- لي�س هذا هو المهم.. نحن نعرف كل �سيء عنك وعن والدك، الذي تركك 
الم�ست�سفى  نعرف  وال��ه��راوة..  الجمل  وموقعة  نبيل  نعرف  �سغرك..  منذ 
الميداني ومي.. نعرف عملك وريك مي�سون.. نعرف اأمك ونعرف �سكنك.. 

نعرف كل �سيء عنك، ونعرف ما ال تعرفه اأنت نف�سك.. 

ال ي�ستوعب، وتفي�س االأ�سئلة بداخل ذهنه، فال يدري ما ي�ساأل.. فقط يرتفع 
حاجباه عالمة ده�سته الحائرة، ويهم بال�سوؤال، ولكنه ال يقدر على ترتيب 
الكلمات، فتخرج منه همهمة غير مفهومة، ي�سحك على اإثرها “لو” �سحكة 

ق�سيرة، ويقول:

- ذاك الم�سهد ال َيّقَدم اأبًدا.. 

- ماذا؟!.. 

يتراجع في مقعده.. 

غرفتك،  �سكل  نعرف  كيف  ه��ذا..  كل  عرفنا  كيف  تت�سائل..  االآن  اأن��ت   -
ونعرف ما تفتحه على �سا�سة هاتفك، ونعرف ما تبحث عنه على حا�سبك.. 
نعرف كم مرة مار�ست العادة ال�سرية، وكم مرة تخيلت الو�سادة ج�سًدا دافًئا 
تركها  وعن  بمي،  خلوتك  عن  �سيء  كل  نعرف  �سهوًة..  ت�ساجعه  بجوارك 
ُترَكل  واأنت  يديك،  �سالت على  التي  راأينا دماءها  ا�ستغاثتها بك..  ثم  لك، 

باالأحذية.. نعرف حياتك الحقيرة بُكل تفا�سيلها.. 

وتت�سارع  ع�سالته  وتنقب�س  محيط،  في  كعا�سفٍة  تفي�س  بداخله  الم�ساعر 
وعيناه  مكانه،  من  ينه�س  ح��رف..  بكل  يقوله..  ما  بكل  ي�سعر  اأنفا�سه.. 
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في  له  ينُظر  فقط  مكانه..  من  “لو”  يتحرك  وال  الجنون،  نظرة  تعلوهما 
على  يقوى  ال  مليء..  وي�سقط كجوال  عنه،  تتخلي  قدميه  اأن  في�سعر  ثبات، 
يحدث،  ما  يفهم  ال  تطيعه..  ال  في ج�سده  كل ع�سلة  باأن  وي�سعر  الحراك، 
قلب  بداخل  اأكبر  مكاًنا  يحتل  اأيهما  العجز،  �سعور  ُيقاتل  بالغ�سب  و�سعوره 

ال ت�َسع حدوده اأيهما..  وينه�س “لو” من مكانه.. ينحني عليه في هدوء..

ُي�سارحك  من  على  طاقتك  ُتفرغ  اأن  تريد  لحقارتك..  وتًبا  ل��ك،  تًبا   -
بحقيقتك؟.. اأنت قطعة روث ال معنى لها، وال دور �سوى اأن يده�سها ال�سائرون 
في �سارٍع زلق، فيتاأففون.. اأين كانت عروقك النافرة تلك ونبيل ُيقتل، وماذا 
مالب�سها  من  مي  تجريد  على  يو�سك  والبواب  كانت،  اأين  بعدها؟..  فعلَت 
بعينه؟.. اأين كانت، وهم يقتلونها بر�سا�سٍة ال ت�ساوي دماءها، التي �سالت 

على طريٍق تطاأه اأرجل العاهرات كل يوم؟.. 

ينحني عليه اأكثر، وهو يقول هام�ًسا:

- اأين كانت، ووالدتك تمتطي ع�سيقها متاأوهًة، واأنت تعمل كالعبيد لتعود لها 
بما ي�سد جوعكما؟.. �سحيح.. ربما لم تُكن تعرف اأن لها احتياجات.. واأنها 
تنتظر نزولك للعمل في كل يوم.. ربما ال تعرف اأنها تتمنى لو لم َتُعد اأبًدا 

االآن، واأنها لفظتك كما تلفظ قذراتها في الحمام.. 

اإ�سبعه حتى،  تحريك  على  يقدر  ال  وهو  “عمر”،  عين  على  تجري  الدموع 
ثم  روح��ه،  على  ي�ستولي  الذي  بالعجز  العارم  اإح�سا�سه  وطاأتها  من  ويزيد 
يبذلها محاواًل كبح جماح  اأي مقاومة  لتلغي  “لو” على وجهه  تهوي �سفعة 
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عبراته.. فُينهنه ككلٍب جريح، بينما ال�سفعة الثانية تهوي على وجهه..

- اأنت حقير.. ال �سوت وال اأهمية، وال قدرة لك على اأي �سيء.. ال تفقه �سيًئا 
ممن  ال�سفعات  تلقي  �سوى  العالم  في  اأهمية  لك  ولي�ست  ال�سيق،  بنظرك 

يقدرون على توجيهها لك.. من كل من يقوى.. يعنى ذاك العالم كله.. 

�سفعة اأخرى تمتزج بالدموع والدماء ال�سائلة من الجرح القطعي ال�سغير، 
التي �سنعته في �سفته ال�سفلى.. 

وكان  يريدك،  ال  الأن��ه  يهتم..  ال  الأن��ه  وال��دك؟..  تركك  لماذا  تعرف  - هل 
وجودك كله في هذه الدنيا غلطة �سنعتها ن�سوته، التي لم ي�ستطْع تاأخيرها 
للحظة، ريثما ينه�س من فوق ج�سد اأمك العاهرة.. لذاك ال�سبب فقط اأتيت 
بداخل  ي�سيل  منوٍي  كحيواٍن  وجودك  ينتهي  اأن  من  بداًل  العالم،  لهذا  اأنت 

مرحا�ٍس ما.. 

تبلغ ال�سدمات منتهاها اأحياًنا وتتجاوزه، فال يقدر المرء على ال�سعور بما 
ي�سيبه، ويفقد اإح�سا�سه تماًما.. هكذا �سعر، وهو يرقد على االأر�س كخرقٍة 
يتلّقى ال�سفعات، وهو يبكي كالن�ساء، وال يقوى حتى على رفع عينه  بالية، 
ال  ولكنه  ب�سدة،  يريده  ما..  �سيًئا  يريد  وُيقَتل..  يقُتل  اأن  يريد  لمواجهه.. 

يفقهه، وال يدري كنهه.. 

يقول “لو”:

- حتى ذاك الرب الذي توؤمن به اأو ال توؤمن، ال يعباأ بك.. ال يعباأ بوجودك، 
وال يذكرك اأ�ساًل.. لن يهتم لو حييت اأو ُمت.. فهو ال يهتم وال يعباأ ب�سيء على 
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هذه االأر�س منذ زمٍن بعيد.. قد تخلى عن الجميع، ولم يُعد هناك ما ُيثيره.. 

الدموع تجري اأكثر..

- قد فقدَت كل ما يمكن اأن تهتم به منذ زمن بعيد.. في كل يوم كنت تحاول 
بها  الفوز  يمكنك  ولن  معركتك،  تلك  لي�ست  خا�سرة..  معركٍة  في  وتحارب 
يدور  كان  ما  هذا  األي�س  مفر..  فال  عليك،  وهم  لهم،  اأنت  حاولت..  مهما 

بُخلدك؟.. 

اإلى  وينه�س متجًها  االأر���س،  “لو” ممًدا على  فيتركه  اأكثر،  تتفجر دموعه 
ال�سمت  يتكلم، وال يقطع  لبرهة.. ال  العدم  الزجاجي، ويحدق في  الجدار 
على  يقدر  يتحرر..  ج�سده  اأن  ي�سعر  الذي  عمر  عمر..   دموع  �سوت  �سوى 
ُقِهَر وبلي، ولم  اأن كل ما بداخله قد  الحركة اأخيًرا، ولكنه ال يريد.. ي�سُعر 

يعد يقدر على فعل �سيء.. 

- ولكنك ال يجب اأن تكون حقيًرا بعد االآن.. 

ي�ستدير.. يُمد يده له..

- ان�سم لي.. ولُنغير العالم.. 

ال يفهم.. فقط يرفع عينه الدامعة له.. 

االآلهة  ونحن  الحقيقيون،  العالم  ُحكام  نحُن  ِتلَك هي غايتنا، ومهمتنا..   -
التي تراقبك حًقا، ولي�س هو.. 

ي�سير ب�سبابته اإلى اأعلى، ويتابع:
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- هو ال يرانا.. كما هو ال يراك.. 

ال يدري ِلَم، ولكنه يلتقط كفه، وينه�س.. كاأنما هو لم يُكن يتلّقى ال�سفعات 
منذ لحظاٍت قليلة.. ال يقدر على التحكم في م�ساعره، وال يدري ماذا يريد 
اأي  يريد  ال�سياع..  وينقذه من  نف�سه،  ينت�سله من غياهب  يريد من  فعاًل.. 
�سيء واأي �سخ�س.. ي�ساعده هو على النهو�س حتى يقف، ثم يم�سك وجهه 

بين كفيه، ويقول، وهو ينظر اإلى عينيه مبا�سرة:

- نحن في ُكِل مكان، وخلف كل حدث.. نحن االآلهة، ونحن من ُنحيِّ وُنميت.. 
نحن كل �سيء.. وان كنت لنا، �سنكون لك.. 

ينظر له..

- اإنه ع�سر التنظيم.. 

ويحرك يده اإلى الحائط ال�سخم ال�سفاف، فيتحول اإلى �سا�سة ثالثية االأبعاد، 
الع�سور  عبر  ا�ستيعابها..  يمكن  ال  اأحداًثا  تنقل  �سغيرة،  ل�سا�سات  تنق�سم 
ويعبر  الطيور،  فوقه  تحوم  الذي  المن�سق،  البحر  والم�سافات..  واالأمكنة 
و�سطه الُمطاَردون والُمطاِردون.. القاهرة الم�ستعلة تنبعث منها االأدخنة.. 
لندن الفيكتورية التي تلتهمها األ�سنة اللهيب.. �سوريا واأطاللها المحطمة.. 
في  دماءهم  في  الغارقون  الم�سريون  الجنود  ال��دام��ي..  كينيدي  موكب 
قاعدتهم ب�سيناء..  �سواطئ نورماندي الغارقة في دماء الجنود االأمريكيين، 
كيفية  ا�ستيعاب  يمكن  وال  تو�سف،  ال  مناظر  الممزقة..  اأج�سادهم  وقطع 

وجودها على تلك ال�سا�سة..
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- ذاك هو نحن.. في كل ُركٍن من هذا العالم، وفي كل لحظة من تاريخه، 
ُنريده..   وما  غايتنا،  �سوب  البيادق  ونحرك  منتظرين،  نقبع  هناك..  نحن 

يخرج ال�سوت من �سفتي عمر مرتجًفا بن�سوة الذهول ورهبته..

- كيف؟!.. من اأنتم؟.. 

- نحن �سانعو التاريخ، وخالقي العالم ومدمريه.. نحن االآلهة.. 

ال يقوى على النطق، وهو يتابع الم�ساهد التي تتغير على ال�سا�سات.. حريق 
بمالب�سهم  الهيكل  وُفر�سان  ال�سليبية،  الحروب  والدماء..  وال�سراخ  روما 
والقنابل  بولندا،  يدخلون  وهم  النازيون،  االأحمر..  ال�سليب  ذات  البي�ساء 
را�سبوتين  وال�سواعق..  الطوفان  و�سط  نوح،  �سفينة  الب�سر..  مرمى  على 
الراهب ذو العيون العميقة، وثلوج رو�سيا الكئيبة.. مذبحة القلعة، ومحمد 
ا�ستيعاب  على  عقله  يقدر  ال  ال��دم��اء..  اأنهار  و�سط  الطويلة  بلحيته  علي 
معظم ما يراه، وال يدرك في اأي زمن.. وال يفهم كيف يمكنهم ت�سوير تلك 

االأحداث..

- نحن من نهتم حًقا، ونحن من نحارب، ون�سنع فارًقا.. 

مازال ي�سير اإلى االأعلى.. 

- تحاربون اهلل؟!!.. 

يبت�سم في �سخرية، ويلتقط كاأ�س المارتيني لير�سف منه ر�سفة، ثم يقول: 

- لي�س كما تت�سور.. 
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المن�سة  على  ال�سادات  اغتيال  م�سهد  لينقل  ال�سا�سات  على  الم�سهد  يتغير 
ال�سهير، ويتابع هو: 

- عداوتنا مع من ت�سميه اهلل تمتُد الأجٍل طويل، ومن قبل التاريخ الم�سجل 
ذاته.. التاريخ الذي �سنعناه نحن.. 

يطل عدم الفهم من عينيه �سافًرا، وهو ينظر له في �سمت.. ال يدري ماذا 
ي�ساأل..

- دعني اأحكي لَك ق�ستنا.. 

* * *

يقول له “لو”:

- بدايُتنا كانت قبل ما تعرفه اأو ت�ستوعبه اأنت.. كانت مع من �سكنوا االأر�س 
اآثارها  الب�سر.. الجن.. كانت لهم ح�سارة عظيمة، مازلنا نجد بع�س  قبل 
انت�سرت  حتى  طويلة،  لع�سور  زمنهم  امتد  للعامة..  تظهر  ال  ولكنها  االآن، 
بينهم الحروب والدمار، وكادوا اأن يدمروا الكوكب بما عليه، حتى قرر هو 

اأن يبعث لهم بجنده االأوفياء لغزوهم، وتدمير كل ما يمثلونه.. 

اأ�سار بيده نحو ال�سا�سة، فتغير الم�سهد عليها لينقل �سورة ال�سماء الحمراء، 
واالأطالل المتناثرة على مرمي الب�سر، والغبار الذي تذروه الرياح، وتابع:

اإال  اأبيهم..  ُبكرة  وَفناوؤهم عن  الجن،  دمار ح�سارة  النتيجة هي  وكانت   -
هو.. عزازيل الحارث.. 
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تغير الم�سهد على ال�سا�سة لينقل مظهر ذاك الطفل جميل المظهر، محمر 
الب�سرة، بينما تابع هو:

- كان موؤمًنا و�سالًحا، ولذلك اأخذوه معهم اإلى عر�سه، وتربى في و�سطهم 
حتى كبر.. واأعطاه هو �ُسلطان ال�سماء الدنيا.. كانت له اأعظم مكانة اأُعطيت 

لجنٍي اأو مالك.. كان هو الُمختار.. هو الُمدلل.. حتى جاء.. 

يُنظر له عمر، وهو يتكلم.. يبدو التاأثر وا�سًحا في نبرات �سوته، ولكنه ال 
يظهر على مالمحه، وهو يتكلم كاأنما ُيحّدث نف�سه:

ُله، طالب المالئكة  - اآدم.. �سنعه بيده من تربة االأر�س وطينها، وحين �َسكَّ
جميًعا باأن ي�سجدوا له.. ف�سجدوا جميًعا اإال عزازيل.. لم َيقبل، ولم ي�ستوعب 
اأن ُيرَغم على ال�سجود لمخلوٍق حقيٍر كهذا، ال تتوافر له قدراته اأو منزلته.. 

عزازيل ال ي�سُجد الأحد، ومعه كل الحق.. 

يراقبه عمر بطرف عينه، وهو يتابع:

اأن  اأق�سم عزازيل  واأخرجه من عر�سه ورحمته..  ُجنِده،  نفاه من  ولذلك   -
ر لفكرته، لو اأنه يمنحه الخلود ليوم ُينفذ ما �سبا له، فاأذن له، ومن  ينَت�سِ

ُهنا بداأ كل �سيء.. 

ال  �سيقة،  زاوية  من  ُتنقل  مناظر  ب�سع  لير�سم  ال�سا�سة  على  يدور  ما  تغير 
تكفي لال�ستيعاب..

- �سكله في �سورته، وخلقه لُي�سكنه الجنة كملك.. لم ي�ستحق ما فيه، ولم 
نال  حتى  ب�سواه..  يهتم  ول��م  وج��وده،  منذ  �سيء  كل  اأعطاه  الأج��ل��ه..  يتعب 
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ويختفي،  داخله  في  ال�سر  يتنامى  اأنه مخلوٌق مذنب..  واأثبت  منه عزازيل، 
ُتزَرع في عقله، وتت�سعب وتنت�سر  اإال لدفعة فقط.. ِفكرة �سغيرة  وال يحتاج 
كال�سرطان لتدمر بداخله كل �سيء.. َحّرم اهلل عليهم ال�سجرة ل�سبٍب غير 
معلوم، فاأكلوا من ُتفاحها برغم كل �سيء، بعد اأن اأغريتهم بالمجد والملك.. 
اأفقهم  �سيق  وبرغم  وتحذيره،  لهم  كالمه  برغم  اأهوائهم،  نحو  انجذبوا 

وعدم ا�ستيعابهم حتى لما تعنيه الكلمتان.. 

اأغريتهم؟.. هل قال اأغريتهم؟!.. 

 - وعندها طردهم من الجنة التي اأ�سكنهم اإياها، واأعلن لهم اأنه في الواقع 
قد خلقهم ليعّمروا االأر�س، ولي�س الجنة !.. اأي عبٍث هذا؟.. هل كان يلهو 
اإًذا؟.. لماذا اأ�سكنهم الجنة منذ البداية، لو كانت تلك هي غايته التي ينتوي 
�سنيعها؟.. تلك هي اأول كذبة �سدّقها الب�سر.. ن�سيتموها يا �ساللة اآدم، وما 

زلتم تتنا�سونها.. 

من ُيكِلم بال�سبط؟.. من يق�سد ب�ساللة اآدم؟!..

- اأ�سكنهم االأر�س عقاًبا لهم كما قال، وطرده معهم اإليها.. وبداأت العداوة، 
والحرب االأزلية بينهم منُذ ذلك الوقت.. عزازيل، الذي اأطلقوا عليه ا�سم 
اأن اهلل عفا عنه برحمته  براء، قد ظن  التمُرد؛ وهو منُه  اإبلي�س كناية عن 
اأن يكون البيدق  اأنه قد تركه لهدٍف اآخر.. هدف  الوا�سعة، ولكن ات�سح له 
االأ�سود في لعبة ال�سطرنج التي اأُِعد لها.. وذاك هو ما حدث بالفعل.. ولكن 
ب�سروطه هو.. قد اأق�سم اأن يثبت للجميع خطاأ ذلك القدير، الذين يتغنون 
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برحمته عندما خلق الب�سر ليعمروا االأر�س كما قال.. اأق�سم اأن ُيخرج اأ�سواأ 
اأنهم ُمف�سدون فا�سدون تماًما، كما  ما في بني الب�سر، ليثبت لهم وللجميع 
كان من قبلهم، واأنهم ال ي�ستحقون تكريًما اأو ثناًء.. اأق�سم اأن تكون تلَك حربه 

الخا�سة، وهدفه االأوحد.. 

على  يهوي  الذي  العمالق،  ذلك  م�سهد  لتنقل  ال�سا�سة  على  ال�سور  تغيرت 
راأ�س ذلك الراقد بتلك الع�سا الثقيلة، بينما هو يتابع:

اأمامك.. قابيل.. مع كلمة ب�سيطة منطقية  باإف�ساد من تراه  - بداأت حربه 
ذنوب  عليه  ُبنيت  الذي  االأول،  الذنب  الرتكاب  دفعه  عقله،  في  بها  هم�س 
الب�سر كلها.. َقَتل اأخاه بال رحمة، ثم دفنه هارًبا من ذنبه.. وعندها بداأت 
بذرة ال�سر في نفو�س الب�سر.. ن�سجت، وظهرت لل�سطح.. كما قلُت لك، ُكل 

ما كانت تحتاجه، هو دفعة.. 

ابت�سم قلياًل، ثم اأ�ساف:

الذين  ال�سالح  الب�سر لطريق  لير�سدوا  االأنبياء؛  اإر�سال  بعدها قرر اهلل   -
يقدر..  لم  ولكنه  قبل،  من  فعل  كما  اإف�سادهم  عزازيل  فحاول  عنه،  �سلوا 
كانوا محفوظين، ومح�سنين �سده، فلم ُتفِلح محاوالته معهم، ولذلك انتقل 

اإلى و�سيلة اأُخرى.. قومهم.. 

تمثلت ال�سفينة هائلة الحجم على ال�سا�سة، و�سط االأمواج العاتية، بينما تابع 
هو كالمه:

�ساأم  اأن  بعد  بالطوفان  لهم  اهلل  اأر�سل  حتى  قومه  واأف�سد  ن��وح،  مع  ب��داأ   -
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الب�سر  منها  ج��اء  التي  ن��وح..  ذري��ة  �سوى  اأبيهم  ُبكرة  عن  ففنوا  منهم.. 
نة.. كانت ذرية اأف�سل، واأكثر قوة.. لذلك  الحاليين جميًعا.. الذرية الُمح�سّ
فقد اأدرك عزازيل اأن ما كان يفعله من قبل لي�س الطريقة المثلى.. يجب اأن 

يدمرهم ببطء.. بدون اأن ي�سعروا.. ولذلك بداأ الخطة الجديدة.. 

رك�سهم،  في  يتعثرون  فيه  والعابرين  المن�سق،  البحر  اإلى  الم�سهد  تحول 
اآخر ال يدري  الُمعَلق عليه، وم�سهد  وجواره م�سهد ال�سليب وج�سد الم�سيح 

كنهه..

ويحّرفها من  لهم،  االأنبياء  دعوة  يف�سد  بل  فقط..  الب�سر  ُيف�سد  اأال  قرر   -
الداخل.. وهذا هو ما  يتبعون هداية زائفة تدمرهم من  باطنها.. يجعلهم 
فعله مع قوم مو�سى وي�سوع، ومحمد.. َحّرف كل ما ا�ستطاع، وا�ستغل منهم 
قاموا  ومن  الخوارج  ولي�سوا  اأولهم،  وال�سامري  يهوذا  لي�س  ا�ستغل..  من 

بالفتنة الكبرى في ع�سر االإ�سالم اآخرهم.. 

الم�سهد يتغير ليظهر جاك دو موالي بلحيته الرمادية و�سط النيران، وج�سد 
الملك فيليب الرابع يتبّدى في الخلفية..

- لكن ذاك لم يُعد كافًيا.. كان الب�سر، وعلى الرغم من كل هذا التحريف 
وذلك الكره والبغ�س الذي يِكّنوُه بع�سهم لبع�ٍس، مازالوا نمطيين.. مازال 
اأن  يريد  هو  كان  الالمباالة..  اأو  الكفر  اأو  االإيمان  اإل��ى  ينق�سم  تفكيرهم 
يطورهم عن ذلك.. اأن يجعلهم ي�ستحقون مكانهم معه.. كان يريد اأن يجعل 
تفكيرهم مماثاًل لتفكيره، واأن يجعل فل�سفته ت�سل الأذهانهم، ويفهموها.. 
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ومن هنا بداأ كياننا نحن.. كيان التنظيم.. 

نظر له عمر في تلك اللحظة ليرقب االنفعال على وجهه، وهو يتابع:

يتّخذ  ولم  ع�سر..  الحادي  القرن  بدايات  في  فردي  بمجهوٍد  بداأ  تنظيٌم   -
اإال مع انهيار فر�سان الهيكل، بعد حرق قائدهم االأخير على  طابًعا ر�سمًيا 
يد فيليب الرابع ملك فرن�سا، وكليمينت الخام�س بابا الفاتيكان.. كان هوؤالء 
اأن  الحالي.. فبعد  الكيان  االأ�سا�سيات لذلك  التي و�سعت  االأولى  اللِبنة  هم 
انتقلت اأموالهم لحيازة فر�سان االأ�سبتارية، تم ا�ستغاللها في الخفاء ل�سنع 
االأر���س.. في كل مكان.. كانت  له، وبداأ في االنت�سار تحت  البدائي  الكيان 
نهاية فر�سان الهيكل هي بداية ع�سر ال�سرية للتنظيم، الذي ال يحمل ا�سًما 
وا�سًحا ومحدًدا حتى االآن.. لي�س الما�سونية لو كنت ُتفِكر فيها، فما االأخيرة 
اإال واحدة من الكيانات التي تفرعت منه لت�سير نحو منحنى اآخر، كجزٍء من 

هدفه النهائي.. ما اأتكلم عنه هو �سيٌء اأكبر واأكثر عمًقا من ذاك.. 

تتباين الم�ساهد على ال�سا�سة، وتتغير على ح�سب كالمه، وهو يردف:

اأن اهلل  لَك عنها..  التي حكيُت  الفل�سفة  اإثبات  الرئي�سي هو  الهدف  - كان 
لذلك  يت�سورونه..  ال  الأنهم  بهذا؛  االعتراف  ُيريد  ال  اأح��ًدا  واأن  اأخطاأ،  قد 
فقد بداأت الخطة الكبرى، التي تناوب فر�سان التنظيم على تنفيذها عبر 
ا،  الع�سور.. َخْلق ال�سر وتمويله، وَخْلق قوى الخير التي تحاربه وتمويلها اأي�سً
الحروب  تُكن  لم  اأب���ًدا..  تنتهي  ال  دائمة  فو�سوية  ح��رٌب  هو  الناتج  ليكون 
واالأ�سلحة  العالمية،  والحروب  والعثمانية،  االإ�سالمية  والغزوات  ال�سليبية 
اأكثر من مجرد اأمثلة على ذلك.. كل  الماحقة، التي ت�ستخدم في كل منها 
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تماًما  يختفي خلفها..  التنظيم  كان  التاريخ  بدء  منذ  ُخلقت  التي  الحروب 
على مرمى الب�سر.. ال يدرك اأحٌد وجوده، وال ي�ستوعب حجم الكيان الهائل 
نحُن  دائًما  وتخطيطه..  ن�سجه  من  ب�سبكة  العالم  يغطي  الذي  المت�سابك، 
هناك، نخلق الحدث، ونخلق رد فعله.. كنا هناك في الفاتيكان عند قرار 
بدء الحروب ال�سليبية.. كنا هناك في اأمريكا عند بدء حرب الثالثين عاًما 
والحرب االأهلية.. كنا هناك خلف الثورة الفرن�سية، واالأمريكية، والبل�سيفية، 
واالإيرانية، والتون�سية، وال�سورية، والم�سرية ذاتها التي �ساركَت اأنت فيها.. 
كنا هناك نختبئ خلف هتلر، وهو ي�سدر اأوامره بغزو بولندا، وبدء الحرب 
العالمية الثانية، ومن االإهانة لذكائك، اأن اأذكرك اأن االأولى كانت بتدبيرنا 
والم�سجل،  المكتوب  التاريخ  في  واحد  تاريخي  حدث  هناك  لي�س  ا..  اأي�سً

وحتى من قبله، لم نُكن نحن طرًفا فيه.. 

ال يقدر على ا�ستيعاب كالمه.. الرهبة ت�ستولي عليه، وي�سعر ب�سربات قلبه 
تت�سارع، والدم يهرب من عروقه..

- نحن من �سنعنا التاريخ ون�سنعه، ونحن من خلقنا العالم الحالي.. نحن 
المنظمات  كل  وندير  االإ�ستخبارات،  اأجهزة  كل  في  نختفي  ال��دول،  كل  في 
الحقوقية، واالإعالمية، والبحثية، والترفيهية، في الحقيقة وعلى االإنترنت.. 
نحن بداخل كل االأبحاث الجامعية، وخلف كل العقول المتطورة التي تنتج 
اأن ي�سمع عنها العالم بعقود.. نحن  التكنولوجيا التي ن�ستخدمها نحن قبل 

�سادة الدول والحكومات وال�سيا�سات.. نحن االآلهة الحقيقية.. 
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يبتلع عمر لعابه، ويحاول الكالم، ولكن كل ما يخرج منه هو همهمة ال تت�سكل 
ال�سدمات  وقع  يراقب  “لو” مبت�سًما، وهو  له  منها عبارة وا�سحة.. ينظر 

عليه، ثم يقول:

اأن  اأراه��ن.. كنَت تعتقد  اأن  - لم يخُطر كل ذاك ببالك من قبل.. يمكنني 
العالم هو مجرد مكان فو�سوي، ال مكان فيه لل�سعفاء.. والحقيقة اأن هذا هو 
الواقع فعاًل.. ولكننا نحن من نعطيه �سفة الفو�سوية.. لن اأقول اأن الفو�سى 

في العالم �سببها الوحيد هو نحن، ولكننا نلعب دوًرا رئي�سًيا فيها.. 

معه  يتكلم  اأن  يمكن  كيف  يفهم  ال  اإليه..  يتطلع  وهو  تماًما،  عمر  ي�سُمت 
في �سيٍء كهذا، ويك�سف له �سًرا مثل ذاك بمثل تلك الب�ساطة.. ولماذا هو 

بالذات؟.. 

يجتذب نظره ال�سعار المر�سوم على رابطة عنق “لو”، والمنقو�س على خ�سب 
المكتب ال�سخم، وفي كل مكان وقعت عليه عيناه منذ دخل اإلى القاعدة.. 

- وما معنى هذا ال�سعار؟

ي�سير ب�سبابته نحو ال�سعار المتبدي على رابطة العنق، فيبت�سم “لو” ابت�سامة 
خفيفة، ثم يجل�س على مقعد المكتب وهو يقول:

- �سعار النجمة الخما�سية هو في الواقع �سعار �سديد ال�سهرة.. كانت بداية 
معرفتكم به من خالل كني�سة ال�سيطان لموؤ�س�سها “د. اأنتون الفي”.. 

التقط نف�ًسا عميًقا، ثم اأعقب:
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الجريدة  في  ال�سعار  تعريف  بداية  عند   1970 �سنة  في  كانت  البداية   -
 The Cloven”عليها يطلقون  وال��ت��ي  ال�سيطان  لكني�سة  الر�سمية 
Hoof”بمعنى “الحافر”، والتي ن�سرت في �سهر مار�س من �سنة 1970 
من  الخما�سية  النجمة  ف�سنعت  حقيقي،  ك�سعار  ت�سنيعها  تم  وبعدها   ،
في  ينح�سر  اإ�ستعمالها  وكان  الذهب،  من  وال�ساعقة  البالتينية،  الف�سة 
من  يعتبر  ك��ان  ال��ذي  وه��و  االإط���الق،  على  ال�سيطان  كني�سة  درج��ات  اأعلى 
 The High“ ويطلق عليه ا�سم ، Fifth Orderالتنظيم الخام�س

االأعظم”.. “الكاهن  Priest” بمعنى 

“ال�سحرة  لقب  عليهم  يطلق  الرابع  التنظيم  اأع�ساء  كان  الوقت،  ذلك  في 
 ،”Magisters”�وتم تعديل اللقب بعدها لما ي�سمي بال ،”Sorcerers
الثالثة  التنظيمات  بينما  ا..  اأي�سً ال�سحر  �سفة  مجمله  في  ي�سفي  وال��ذي 
..Baphomet’s Sigil”االأولية كان لهم ما ي�سمى ب� “�سعار بافوميت

بعد ذلك، وفي اإ�سدار ر�سمي اآخر من “الحافر” في مار�س من �سنة 1972 
، تم تحديد الرموز الر�سمية لدرجات كني�سة ال�سيطان، وكان �سعار النجمة 
  Lightning Bolt Pentagramال�ساعقة ذات  الخما�سية 
 Fifth الكني�سة  في  الخام�سة  للدرجة  ي�سلون  لمن  الر�سمي  ال�سعار  هو 
Degree، وكان يتم اإعطاءهم �سفة الدكتوراه، ويطلق عليهم لقب دكتور 

..Doctor

تغيرت ال�سا�سة لتنقل م�سهًدا ثالثي االأبعاد ل�سعار النجمة ذات ال�ساعقة، 
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بينما تابع “لو”:

- بعد ذلك، ولفترة طويلة جًدا اأوقف اأنتون الفي اإعطاء الدرجات الر�سمية، 
ذلك  ت�سمية  وتم  الخا�س،  ك�سعاره  ال�ساعقة  ذات  النجمة  ي�ستخدم  وكان 
 Anton الفي  اأنتون  “�سعار  عليها  يطلق  فاأ�سبح  اإ�سمه،  على  ال�سعار 
Lavey's Sigil”.. ثم في اأواخر الثمانينات، �سمح الفي للمقربين منه 
واأ�سحاب الحظية عنده بحمل نف�س ال�سعار ، كو�سيلة الإعالن الوالء ال�سامل 

له.. 

ثم ابت�سم وهو ينظر اإلى عيني عمر مبا�سرًة، معقًبا:

- طبًعا هذا ما تعرفه كتب التاريخ الم�سجل.. ومن االإهانة لذكائك اأن اأقول 
اإن اأنتون الفي كان اأحد قادة التنظيم في الواليات المتحدة االأمريكية، وت�سلم 
رمًزا  الخفي  التنظيم  �سعار  ي�ستعمل  وكان  الثمانينات،  بداية  منذ  من�سبه 
لمنظمته المتفرعة مّنا، قبل اأن يبداأ التنظيم ذاته في ا�ستعماله ر�سمًيا كما 
ترى اأمامك هنا.. كان الفي م�سئواًل عن العديد من العمليات التي اأثرت في 
ت�سكيل المجتمع االأمريكي ل�سالحنا في تلك الفترة.. ال مجال الأن اأ�سرحها 

لك االآن.. �ستعرف التاريخ المف�سل للتنظيم الحًقا..

ابتلع عمر لعابه، وهو ي�ساأل:

- وما معنى ال�سعار؟..

اأجابه وهو يرفع �ساًقا على �ساق:

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.33&t=9


325

- فل�سفة ال�سعار ذاتها تقوم على عوامل �سديدة االأهمية.. ف�سعارات النجمة 
الخما�سية كلها ُتف�سر غالًبا على اأنها ترمز للب�سر، بمعنى الراأ�س والذراعين 
والقدمين.. وقلب النجمة وتدويرها بحيث ي�سبح الراأ�س لالأ�سفل والقدمين 
من  ل�سقوطهم  يرمز  اأو  عليا،  قوى  قبل  من  الإ�ستعبادهم  اإما  يرمز  لالأعلى 
عند  الخم�س  الحوا�س  تمثل  اأنها  تقول  اأخ��رى  تف�سيرات  هناك  الجنة.. 
اأو تمثل العنا�سر الخم�سFive Elements ، ولكن رموزها  االإن�سان، 
 Falling الحقيقية تتعلق به هو.. القائد االأعظم.. نجمة ال�سباح ال�ساقطة
 ..The Light Carrierال�سياء وحامل   ،Morningstar

لو�سيفر..

 تاألقت عيناه قلياًل في ظفٍر ُمقِب�س، ثم اأردف:

من  االأب��دي  للنفي  فيرمز  ال�ساعقة،  ذات  الخما�سية  النجمة  �سعار  اأّم��ا   -
ال�ساعقة  �سعار  في  هنا  هذا  يتمثل  االأر���س..  اإل��ى  منها  وال�سقوط  الجنة 

ال�ساقطة من ال�سماء على االأر�س، وترمز النجمة ذاتها لالإن�سان.. 

ثم اأ�سار نحو �سعار النجمة على ال�سا�سة ب�سبابته، م�سيًفا:

- الحظ اأن النجمة مقلوبة رمًزا لل�سليب المقلوب، ورمًزا ل�سقوط االإن�سان- 
متمثاًل في اآدم- من المالأ االأعلى، عقاًبا له على ع�سيانه وارتكابه خطيئة 

االأكل من التفاحة المحرمة..

في  تف�سيره  فيمكن  المقلوبة،  النجمة  فوق  ال�ساعقة  و�سع  �سبب  عن  اأما 
رمز النجمة الخما�سية المقلوبة ذاته.. والذي يرمز لوجه الماعز، اأو وجه 
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بافوميت Baphomet، الذي يرمز للو�سيفر..

توقف لحظة يرقب فيها النظرة على وجه عمر، ثم اأردف:

- ال�ساعقة هنا تعطي رمًزا لري�سة الخيالء والتكبر والكرامة، والتي كانت 
رمزها  االأب��دي..  للنفي  اأدى  مما  ال�سجود  ورف�سه  اآدم  مع  في ق�سته  �سبًبا 
باعهم- وِاتِّ الب�سر  عقول  على  �سيطرته  بمعنى  الحكم..  ت��اج  هو  االآخير 
ترمز  الحالة  هذه  في  المقلوبة  النجمة  اعتبرنا  لو  ما  هذا  له،  التنظيم- 

للب�سر.. 

اأ�ساح بيده وهو ي�سيف:

- تم تعميم اإ�ستعمال هذا الرمز فيما بعد بين فر�سان التنظيم، واأ�سبحوا 
الر�سمي  �سعارهم  واأ�سبح  وفل�سفتهم،  لمعتقداتهم  ديني  كرمز  ي�ستعملونه 
بدايًة من منت�سف الت�سعينيات.. ير�سمونه على الهواء فوق اأج�سادهم، كمثل 

اإ�ستخدام الم�سيحيون الكري�ستيانيون لرمز ال�سليب..

الوقع  ذو  االأكبر،  ال�سوؤال  يتقدمها  تتزايد،  وت�ساوؤالته  عمر،  ي�ستوعب  ال 
المقب�س.. 

- كيف تتوقعون حًقا اأن تهزموا اهلل ذاته؟.. 

يطلق “لو” �سحكة عالية، ثم يقول و�سط رنينها:

- ال اأمل لنا اأبًدا في الفوز بحرٍب مع اهلل يا عزيزي.. يجب اأن تفهم اأنه بب�ساطة 
من غير الممكن اأن نتحدث عن هزيمته.. ذلك �سيٌء م�ستحيل التحقيق حتى 
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الفكرة هي  تجاهه..  قلوبنا  يمالأ  الذي  الحقد  كان  ومهما  نحن،  بمعاييرنا 
في اإهدار �سورته.. في اإثبات خطاأه.. اإثبات اأنه يخطئ كما يخطئ الجميع، 
ور لنا.. بروؤيتك لما يدور حولك في العالم االآن،  واأنه لي�س كاماًل كما ُيت�سَ
هل لديك اأدنى �سك في اأن هذا �سحيح؟.. انظر اإلى الحروب والدمار، الذي 
خلفه الب�سر على مدار مرورهم الق�سير على الكوكب، وقل لي، هل هوؤالء 
ُهم من ُخِلقوا ليعمروا االأر�س التي اأف�سدها َمْن قبلهم؟.. دعني اأخبرك باأنه 
حتى الجن لم ي�سنعوا ما �سنعه الب�سر.. قارن بين اأخبار العرب الموؤمنين 
باهلل، واأخبار الغرب الذي يعتبرونه كافًرا، وانظر بنف�سك.. هل تُظن حًقا 
دفة؟.. هل تعتقد اأن تاريخ االإن�سان، وتاريخ  اأن تقدمهم وا�ستقرارهم هو �سُ
يا �سديقي..  الُم�سجل؟.. ال  التاريخ  بين �سفحات  ُكتب  وجوده هو فقط ما 
تاريخ االإن�سان، وبدايته الحقيقية اأقدم من ذاك بكثير، ولكننا ل�سنا ب�سدد 

الحديث عن ذلك.. 

ا من مكانه: يرقب النظرة التي تت�سكل على وجه عمر، وهو يتابع ناه�سً

- الهدف االأ�سا�سي لنا يتمثل في مبداأ الخطاأ ذاته.. اإثبات اأن اهلل ُيخطئ 
كما ُيخطئ الجميع هو �سيٌء قاتٌل بالن�سبة لفكرة وفل�سفة االإله القدير الذي 
اآدم،  اأ�سرف من  المطلقة، وال ير�سى عنها بدياًل.. عزازيل  بالعبادة  ياأمر 
ولذلك رف�س ال�سجود له.. عزازيل لي�س اإبلي�ًسا متمرًدا، بل هو الروح اأبدية 
االألم، التي حكم عليها كبريائها اأن تاأبى اال�ست�سالم لعبث وجودها وخلقها.. 
وحاكمو  اأنف�سهم،  اآلهة  ُهم  بل  يكونوا..  اأن  يجب  وال  عبيًدا،  لي�سوا  الب�سر 
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اأمرهم وم�ستقبلهم.. نحُن ال ندعوك لالإلحاد اأو الُكفر، بل بالعك�س.. نحن 
اإيماًنا بوجود اهلل على وجه االأر�س.. ما ندعوك له هو معاداة  اأكثر الب�سر 
اأنه  الإثبات  عليه..  للتمرد  ندعوك  بوجوده..  نحن  ونوؤمن  توؤمن  الذي  ذاك 
مخطئ..  يقترب من عمر.. ي�سع كفه على كتفه، وينظر اإلي عينيه اللتين 

تطل منهما نظرة الرهبة..

- ندعوك الأن تكون �سيد م�سيرك.. فهل تقبل؟.. 

يفهم  اأخيًرا..  يفهم  باأنه  ي�سُعر  في حياته  مرة  الأول  اإيجاًبا..  براأ�سه  يومئ 
ويريُد ذاك.. يريده ب�سدة..

- نعم.. نعم اأقبل.. 

ُحلِته قنينة �سغيرة  “لو” تلك االبت�سامة الدافئة، وُيخرج من جيب  يبت�سم 
كري�ستالية مزخرفة، تحوي �سائاًل اأ�سوًدا قاتم اللون.. يفتحها، ويرفعها على 
التي ال يفقه معناها، ثم  يتمتم ببع�س الحروف  �سفتي عمر، فيتجرعها..  

يقول ب�سوت قوي رخيم، �سبه جنائزي:

ر مثله.. ُكن اأنت الرب..  - لو لم يُكن باإمكانك اأن تهزم الرب، فلت�سِ

يحّرك يده على الهواء فوق ج�سد عمر را�سًما عالمة النجمة الخما�سية، وهو 
يقول:

وتتحدث  باأفكارنا  تتغنى  بيننا..  بك  واأه���اًل  منا..  واح���ًدا  بك  مرحًبا   -
بل�ساننا.. فليكن لك �سعارنا، فاأنت لنا، ونحن لك.. 
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الم�ساعل  بع�س  �سوء  من  اإال  كلها  االأن��وار  وتنطفي  ال�ساعقة،  ير�سم  ثم 
الالتي  العاريات  الن�ساء  على  المتراق�سة  بظاللها  تلقي  حولهم  المتوزعة 

يتقدْمن �سوبه في ثبات.. 

ُكِل الجوانب، وتهتز �سدورهن، وُهنَّ ينتزْعن  لين من  ُمَقبِّ يلت�سقن بج�سده 
مالب�سه تماًما..

- مرحًبا بك في التنظيم.. 

.............

تلك هي نهاية البداية.. 
وذاك هو عصر التنظيم..
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تشكراٍت أخيرة
لتكتمل بدونه.. �سكر  الرواية  الذي لم تكن  اإ�سالم عبد اهلل  الرائع  للكاتب 
الزيني  واأحمد  الملواني  وم�سطفى  نا�سر  اأحمد  المتميزين  للكتاب  خا�س 
على م�ساعدتهم الرائعة وت�سجيعهم المتميز.. �سكر خا�س ل�سديقي العمر 
اأ�سامة ونذير زين على وقوفهم الرائع وت�سجيعهم طوال فترة كتابة  محمد 

الرواية، التي ُوِلدت كفكرة على اأيديهم.. �سكر خال�س لعائلتي الرائعة..

�سكر خا�س لجروب �ساحر الكتب الرائع، وكل القائمين عليه، الذين اأ�سبحوا 
جزًءا ال يتجزاأ من عائلة كل كاتب..

�سكًرا جزياًل لكل من �ساعدني وكل من اأعطاني راأًيا غير ُمجاِمل، �ساهم في 
خروج العمل واكتماله على تلك ال�سورة..
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لالطالع على اأحدث اإ�سدارات موؤ�س�سة اإبداع
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