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إهداء خاص جًدا

.. وفتح لعقلي أبواب الخيال.. ن إىل من نسج بكلماته جناح�ي

إىل دكتور أحمد خالد توفيق -رحمه هللا-

طيَّب اهلُل ثراَك.





»إذا قررَت أن تنسِحب من االنسحاب .. هل يجعل هذا 

منك ُمتقِدًما أم ُمنسِحًبا؟!«

من فضلك، ال تجب اآلن، بل عند خروجك.





بوابة الدخول
����������������





ي »بالد تركب العنكبوت«
مرحًبا بك �ن

من فضلك،

اخلع منطقك عل عتبتها..

فالمنطق ُسم الخيال!
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املستوى الثاني.

»الكاتب الكبري«
����������������

رْت مياه البحر الأبي�ض املتو�سط! تبخَّ
انح�سرْت متاًما عن ال�سواطئ حتى مرمى الب�سر!.. تركْت القاع عارًيا 

ى �سوءته للناظرين. تتبدَّ
منذ ثالث �ساعات اأ�سبح ال�سوؤال الأهم الذي يحتل كل عناوين الأخبار 
واملواقع وبرامج »التوك �سو«، وحتى برامج الطبخ والأزياء.. »اأين ان�سحبْت 

مياه البحر؟!«
رغم اأن »الكاتب الكبري« يعي�ض مبعزل عما يحدث خارج بيته النائي 
خلوته،  عليه  اقتحم  اخلرب  هذا  اأن  اإل  العا�سمة؛  اأطراف  على  الواقع 
وانتزعه من عزلته، هجم عليه من النوافذ والأبواب، حمموًل على الرياح، 

مقذوًفا يف و�سط غرفة مكتبه.
اأح�ضَّ  ذلك  ورغم  هلعها،  و�سبب  الرياح  زجمرة  يفهم  مل  البداية  يف 
بنذير اخلطر بني جنباتها. اأما حار�ض بيته الذي دنا من اأعتاب ال�ستني، 
ف�سويل النظرات، هزيل اجل�سد، والذي ل ُي�سمع �سوته اإل ملاًما، فا�سْت 
يف  نكاية  و�سرقته  احلكومة  عليه  تاآمرت  الذي  البحر  عن  الأخبار  منه 

ال�سعب »الغلبان«!
�ست »الكاتب الكبري« نوبة قلق، بينما يتابع حار�سه وهو يقول: تلبَّ
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- اأراأيت يا �سيدي »الكاتب الكبري«.. مل يكفهم اأن حب�سوا البحر ل�سنوات 
طوال داخل الزنازين.. ها هم الآن ُيعبئون به جيوبهم وخزائنهم.. 

�سعدوا بنا اإىل امل�ستوى الثاين من القهر.
اجليوب  داخل  ال�ستكانة  يقبل  ل  البحر  الهراء،  هذا  عن  توقف   -

واخلزائن، اإنه يقتحمها ثم يبلعها.
�ض الأ�سود والنمور يف ال�سريك. �سوه اإذن، كما ُتروَّ - لقد روَّ

- هذا هراء.
- افتح التلفاز يا �سيدي »الكاتب الكبري«.. وتاأكد بنف�سك.

دحرجة  عن  اأعجزه  حتى  الكبري«  »الكاتب  بنا�سية  الف�سول  اأخذ 
ج�سده املدكوك املكتنز ليلتقط جهاز التحكم يف التلفاز من اأ�سفل الأريكة 
قليلة  اخلادمة  وكعادة  اأ�سبوعني،  منذ  هناك  األقاه  قد  كان  الوثرية. 
اأجل التنظيف الدوري..  احلركة كثرية الكالم، مل تبلغ هذا املو�سع من 
اأمر احلار�ض بجلب جهاز التحكم وفتح التلفاز؛ فتعلق ب�سا�سته زوجان من 
العيون الفزعة، القنوات جميعها ت�سدح بال�سوؤال ذاته »اأين ذهبت مياه 

البحر؟!«.
هذا اإذن �سبب ات�سال وكيل اأعماله ع�سرات املرات، ل بد اأنه ينتظر 
ُحف  ال�سُ لأ�سهر  الأوىل  ال�سفحات  يف  لُين�سر  كبري  مقال  كتابة  منه 
الأ�سهر  الربامج  ُمقدم  امل�سغية حديث  الآذان  من  زوجان  املحلية..تابع 

يف البالد:
»البحر  مياه  انح�سرْت  قليلة..  �ساعات  منذ  جنون..  من  له  يا   -
الأوروبية  الدول  اأما يف  العربية..  املتو�سط« يف كل �سواطئه  الأبي�ض 
ولو مبقدار  البحر  فيها  يتقهقر  العامل مل  الواقعة على حدوده حول 
نف�سه يف  ينكم�ض على  اأن  فجاأة  قرر  البحر  وكاأن  واحد!..  �سنتيمرت 
بالدنا فح�سب.. اأو ُكلِّف ملٌك من ال�سماء باأن يقل�ض من حجمه.. ل 
نعرف اأي �سيء.. ل يعرف اأحد اأي �سيء.. ول زالت ال�سعوب العربية 
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الواقعة على حدود البحر املتو�سط تنتظر الت�سريحات الر�سمية من 
حكوماتها لتو�سيح الأو�ساع.. لكن دعوين اأقول لكم.. لي�ض لديهم اأي 

�سيء ليقولوه لنا.. ل �سيء على الإطالق!
ر »الكاتب الكبري« يف مو�سعه فوق اأريكته م�سطرب القلب، عيناه  ت�سمَّ
ل  تزالن معلقتني بال�سا�سة الكبرية، ُتعر�ض فوقها كل عالمات ال�ستفهام 
اأي  اأن متنحه  التي خطرت بعقله يف هذه اللحظة.. لكن يا لالأ�سف دون 

اإجابات.. ي�سمع �سوت حار�ض بيته وكاأنه ياأتي من مكان بعيد:
البحر..  خطفْت  التي  هي  احلكومة  اأن  راأ�سي  �سعر  بعدد  اأق�سم   -

و�ستطالبنا بدفع فدية لإعادته.
نظر »الكاتب الكبري« اإىل �سعراته املتبقية والتي مل تكن كثرية بطبيعة 
هل  حقيقًيا!..  اخلرب  هذا  يكون  اأن  ُيعقل  هل  ليت�ساءل:  عاد  ثم  احلال، 
تاآمرت الربامج احلوارية لبث هذه الأكاذيب.. كيف يختفي البحر؟.. اأين 
يختفي البحر؟!.. كادت ت�سيب عقله لوثة.. حتدث احلار�ض كثرًيا.. كثرًيا 
جًدا لدرجة اأن«الكاتب الكبري« مل يفقه لكلماته معنى.. تركه يف منت�سف 
اإىل  ينظر  طوياًل..  العمالقة  مكتبته  اأمام  وقف  ثم  ظهره  واأوله  حديثه 
الكتب فح�سب.. يجهل باأيها ي�ستنجد للح�سول على اإجابة عقالنية ُتف�سر 

ما يحدث.
حت�س�سها..  الكتب..  �ض  تلمَّ العمالقة..  مكتبته  من  اأكرث  اقرتب 

ت�سممها.. واأغم�ض عينيه ُمنت�سًيا.
طوال عمره ُيعاين من �سعف يف النظر ويكره ارتداء النظارات؛ كل ما 
يتح�س�سها  اأن  الكتب  باآلف  املكد�سة  العمالقة  يفعله مبكتبته  اأن  باإمكانه 

ُمتربًكا بها!
T

ق�سى »الكاتب الكبري« عدة �ساعات اأمام �سا�سة التلفاز يالحق ما فاته 
ت خيوط الأفكار يف راأ�سه  من تفا�سيل هذه الظاهرة العجيبة.. وما اإن تبدَّ
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حتى نه�ض عن اأريكته، اندفع �سوب مكتبه، اأخرج قلمه املف�سل، واأوراًقا 
جميعها  يتعهدها  اأن  اآماًل  ُم�سو�ض،  ب�سكل  يراها  للحرب،  ظماأى  بي�ساء 

بال�سقيا.
لزمته حلظات طويلة من احلرية:

- من اأين يجب اأن اأبداأ؟
اإىل  تتحول  خميفة  خمادعة  الأفكار  مرتفع،  ب�سوت  قالها  اأنه  يبدو 

كلمات يف اأي وقت!.. اأجابه حار�سه على الفور وكاأنه املعِني بال�سوؤال:
- ل اأعرف اأنا يف حرية مثلك.

ي�ستطرد »الكاتب الكبري« يف غيظ:
- ل اأ�ساألك بالتاأكيد.

خالل  ال�سا�سات  عرب  اخلرباء  بثها  التي  املعلومات  ي�سرتجع  طفق 
باإخبار  مقاله  ي�ستهل  هل  �سديدة..  حرية  يف  وقع  املا�سية..  ال�ساعات 
ظاهرة  فهي  ا�ستثنائية،  لي�ست  البحر  مياه  انح�سار  ظاهرة  اأن  القارئ 
اإع�سار  تن�ساأ غالًبا عن الأعا�سري مثل  معروفة لدى علماء اجليولوجيا، 
»اإيرما« الذي �سرب الوليات املتحدة الأمريكية، ونتج عنه امت�سا�ض ماء 

املحيط اإىل مركزه؟
البحار  اأعماق  يف  الزلزل  عن  تن�ساأ  قد  الظاهرة  هذه  اأن  يخربه  اأم 
واملحيطات، فتتحرك طبقة الأر�ض، وتنح�سر املياه عن ال�سواطئ لدقائق 
اأمواج »ت�سونامي« لتندفع بقوة �ساحقة، وحتطم كل  اأو �ساعات؛ ثم تعود 

�سيء يف طريقها؟
وعندئذ �سيختار عنواًنا مفجًعا ملقاله مثل »ت�سونامي ي�سرب املنطقة 

العربية«.
القارئ  بتالبيب  ومي�سك  العلمية،  احلقائق  ِذكر  يوؤخر  اأن  عليه  اأم   
مبا�سرة فيخربه اأن هذه الظاهرة لي�ست عادية على الإطالق، تاأتي عادة 
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حت كل ن�سرات  مقرونة بالزلزل والأعا�سري، اإل اأنه حتى الآن -وكما �سرَّ
الأخبار التي ظل يتابعها حتى مطلع الفجر- مل يتم ت�سجيل اأي حركة غري 

طبيعية يف منطقة البحر املتو�سط!
ويختار عندئذ عنواًنا وعظًيا مثل »َرفع اهلل ُجنده البحر كما َرفع نبييه 
عي�سى«.. بعد تردد ملحوظ ا�ستقر اأخرًيا على عنواٍن �ساخٍر اأحَبه كثرًيا.. 

»ب�سق البحر يف وجوهنا ب�سقة اأخرية ثم رحل«!
T

فاأب�سق  النا�ض �سراحة،  اأب�سق يف وجوه  اأن  اأ�ستطع  لأنني مل  »اأكتب 
فيهم على الورق.. الكتابة لي�ست فعاًل جمياًل �ساعرًيا، بل ممار�سة �سر�سة 

عدوانية ينتجها الهياج الذهني.. فما اأ�سبهها بالغت�ساب«.
كانت تلك الكلمات »الكارثية« -كما و�سفها وكيل اأعماله، والتي األقاها 
حني ت�سلمه جائزة اأدبية منذ �سنوات خم�ض- ت�سر ب�سورته اأمام القراء، 
لكنه مل ياأبه اأبًدا لذلك .. ف�سرب الثوابت يعني املزيد من احلديث عمن 
جراأ على �سربها، اأحياًنا اإعجاًبا واأحايني �سخًطا، لكن يف املح�سلة النا�ض 
رواج  بل  اأفكاره فح�سب،  رواج  ل  الرواج..  له  ي�سمن  ما  وهذا  تتحدث.. 
يف  الذهنية  �سورته  على  كثرًيا  يحر�ض  ذلك  رغم  لكنه  كذلك.  ا�سمه 
عقولهم، قد ت�سيبه ذبحة �سدرية اإن راآه اأحدهم الآن وهو يغم�ض اثنني 
اأ�سابعه ال�سمينة بني الفينة والأخرى يف ُعلبة ال�سيكولتة الكرميية،  من 
من  مبا�سرة  تدفق  الكلمات  بينما  متلذًذا..  فمه  يف  مبا�سرة  ويد�سها 
ملطخة  والأخرى  بال�سيكولتة،  ملطخة  يديه  اإحدى  اأ�سابعه..  اإىل  عقله 

باحلروف.
يلوكها..  فمه..  اإىل  اأوًل  وميررها  فيقطفها،  كلمة؛  عينيه  اأمام  تبزغ 
ميت�سها.. يذيب ع�سارتها.. فاإن اأعجبه مذاقها تقياأها على الورق.. واإن 
مل تعجبه كان م�سريها ال�سري يف طريق قا�ٍض عرب الأمعاء الغليظة لعقله..

يحب احلروف ذات البطن.. ج.. ح.. خ.. ع.. غ
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وخا�سة تلك التي ُت�سبه الأطباق.. ب.. ت.. ث.. ن.. ف.. ق.. ل
كتابة  من  ينتهي  حتى  اأخرى،  جملة  فتُجر  ا�ستخدامهم..  يف  يتفنن 

فقرة.
على  املفتوحة  النافذة  نحو  فقرة  كل  كتابة  بعد  النظر  ي�سرتق 
م�سراعيها، وكاأنه ي�ستلهم منها اأحرفه، ت�سل اإىل حوافها اأوراق �سجرة 
اأعوام  ثالثة  قبل  ملنزله  اخللفية  احلديقة  يف  بيديه  زرعها  �سخمة  موز 

َخَلت.
يعلو اجلدار اخللفي ملكتبه لوحة �سريالية تبتلع ب�سراهة م�ساحة وا�سعة 
منه، لرجل يرتدي معطف اأ�سود وربطة عنق حمراء وقبعة بولر �سوداء، 
وتطل  البحر،  وبني  بينه  يحول  �سخري،  �سور  من  جزء  خلفه  من  يظهر 
عليه من الأعلى �سماء ُملبدة بالغيوم.. ال�سيء العجيب يف اللوحة هو وجه 

الرجل املختفي خلف تفاحة خ�سراء، وكاأنها نبتت فجاأة يف الهواء!
T

اأ�سفق عليه احلار�ض فاأح�سر له �سحن الفاكهة من املطبخ، تطلع اإليه 
فه  عنَّ ثم  الوجه  �سحم  يف  مد�سو�سني  �سغريتني  بعينني  الكبري«  »الكاتب 

قائاًل:
يعمل  اإن  ما  م�ستمر،  خ�سام  يف  وعقلي  معدتي  عني..  هذا  ابعد   -

اأحدهما حتى يتوقف الآخر عن العمل.
وما اإن ان�سرف احلار�ض حتى توقف عن تظاهره، وعاد اإىل طبيعته 
املُحبة لالأكل.. حار�ض البيت كالأحبال ال�سوتية التي تنقل الأ�سوات من 
الداخل للخارج.. لذلك يحر�ض كثرًيا على احلفاظ على �سورته اأمامه.. 
لكل كاتب عاداته الغرائبية.. ول يرى نف�سه اأقل من »فيكتور هوجو« الذي 
اختار اأن يكتب اأمام املراآة، اأو »اأرن�ست همنجواي«  الذي �سيع عنه اأنه كان 

يكتب واقًفا.. اإذن فليكتب »الكاتب الكبري« جائًعا!
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وما اإن راأى اخلادمة ُتقبل عليه حتى اأ�سرع قائاًل بلهفة:
- اأريد �سطرية كبرية من اللحم.. �سريًعا.. كبرية و�سريًعا.

اإذا كان حار�ض البيت هو الأحبال ال�سوتية فاخلادمة هي البلعوم، ل 
يتحرك فيها الطعام اإل يف اجتاه الداخل فح�سب، طاملا ُيبعد عن معدتها 

الغثيان بثالثة اآلف يد�سهم يف يديها يف نهاية كل �سهر.
بدت  هل  للع�ساء..  طلبه  له  لُتعد  وان�سرفْت  ظهرها  والته  كلمة  دون 
ل اإليه؟ نظره ي�سعف يوًما بعد يوم.. لكنه يكره  اخلادمة اأ�سغر �سًنا اأم ُخيِّ

ارات. ارتداء النظَّ
اأو�سك على النتهاء من كتابة املقال، مل يتبق �سوى الفقرة الأخرية، 

وما اأ�سق ذلك عليه؛ فالعنوان واخلامتة اأ�سعب من كتابة املنت ذاته.
ف�سل يف  كلل، وعندما  بغري  ويروح  يغدو  وذهاًبا..  الغرفة جميًئا  زرع 
من  تغطي  التي  ال�سخمة  مكتبته  من  دنا  املن�سودة،  خامتته  على  العثور 

الغرفة جدارين كاملني، ي�ستلهم ُكّتابه املف�سلني، واأدباءه املبجلني.
طالت وقفته حتى ن�سي اأنه كان واقًفا!.. عاد اإىل املكتب مرة اأخرى.. 
ح�سر ج�سده يف الكر�سي الذي �ساق بج�سده موؤخًرا.. طالع �سطرية �سمك 
اإىل  دلفت  عندما  باخلادمة  ي�سعر  مل  مكتبه..  فوق  �سحن  يف  مو�سوعة 
�سمك  اللحم،  بدًل من  ال�سمك  له  واأعدت  اإىل ذلك،  ُتنبهه  ومل  الغرفة، 

متبقٍّ من ع�ساء الأم�ض.. ما اأغرب ت�سرفاتها اليوم!
ع  توقَّ حوادث،  من  البلد  يف  ي�ستجد  ما  كل  عن  برثثرتها  تزعجه  مل 
اأن متتطي الرثثرة ل�سانها اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى؛ فتحكي له عن 
البحر الذي »�سفطته« العفاريت التي كانت تروي لها جدتها ق�س�سها لياًل 

يف ظلمة احلجرة اخل�سبية ال�سغرية فوق اأحد البنايات.
- »اإذا مل تنامي �سريًعا �ستغ�سب منِك العفاريت«.

- »وماذا تفعل العفاريت اإن غ�سبْت يا جدتي؟«.
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ماء  قطرة  الأر�ض  فوق  يبقى  فال  والأنهار..  البحار  مياه  »ت�سفط   -
واحدة«. 

ل بد اأنها كانت �ستقول �سيًئا كهذا وهي توؤمن به اأ�سد الإميان، وتق�سم 
به باأغلظ الأميان، فال يتوقع غري ذلك من خادمته ن�سف الأمية.

T
تروح  التي  الأفكار  اأن ي�سطادها من بني ماليني  له  اخلامتة.. كيف 
بعد  اإل  بها  مي�سك  فال  عليه  تتمنع  اخلواتيم  دوًما  راأ�سه..  داخل  وتغدو 
مع  الغمي�سة  للعب  كاٍف  وقت  لديه  لي�ض  املرة  هذه  لكن  طويل..  عناء 
اأفكاره ال�سقية.. عليه اأن يختم املقال �سريًعا وير�سله اإىل وكيل اأعماله.. 
ا تلك  يف احلقيقة لقد فكر مرة اأو لعلها مرتني يف الثورة يف وجهه، راف�سً
املعاملة املهينة كما لو كان طفاًل �سغرًيا، اأو عاماًل لديه ل العك�ض.. لكن 

ثبطه ما قد يخ�سره من جراء ذلك.
اأعماله هو الذي �سنع منه �سورة ت�سلح لت�سديرها يف و�سائل  وكيل 
الإعالم واأحلق به لقب »الكاتب الكبري«، لو تركه وكيله، حتًما �سُيفت�سح 
اأمره.. �ستنف�ض الهالة من حوله، �سريون رجاًل يق�سم اأظافره باأ�سنانه عند 
�سريون  الغ�سب..  بالأر�ض عند  وي�سرب قدميه  كالأطفال  ويبكي  القلق، 
»الفوتو�سوب«  برامج  ت�سبط   كانت  طفولية  بنظرة  الظهر  حمني  رجاًل 
وقفته ونظرته.. �سريون رجاًل ب�سوت خافت م�سطرب كانت ُتعدل برامج 

املونتاج من نربته.
لهم  وتتبدى  ه  املُفوَّ الذكي  الرجل  �سورة  اأذهانهم  من  لت�سقط  كانت 

�سوءة جهله.
على  تركيزه  وي�سب  جانًبا  اأفكاره  كل  ينحي  اأن  عليه  اخلامتة.. 

اخلامتة.. 
تت�ساقط  ال�سمك.  �سطرية  من  تبقى  ما  ا�ستمتاع  غري  يف  الآن  يلتهم 
قطرات الزيت فوق الأوراق؛ فتطبع فوقه ب�سمات ل مُتحى، مل يغ�سب.. 

فهذه اأمارة ُتنبئه اأن مقاله �سيكون عظيًما.
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ارتاأَى اأن ي�ساهد التلفاز ويدع التفكري يف اخلامتة قلياًل ويجهد ذهنه 
الوقت  التخمري«.. مينحها  »اأ�سلوب  التفكري بعيًدا عنها.. فيتبع معها  يف 
الكايف يف اأكرث الأماكن دفًئا داخل راأ�سه.. حتى تن�سج وتت�سخم وتفر�ض 
نف�سها على عقله.. مار�ض هذه احليلة كثرًيا، وغالًبا ما اأتته بنتائج مثمرة.
عندما تكون الكتابة لعوب ع�سية تتمنع عليه، يحاول الولوج من بابها 

اخللفي باأن �سرف ذهنه بعيًدا عنها.. »اأ�سلوب التخمري«.
الأبد!.. ك�سوة  اإىل  ُفقد  التاريخ، والذي  ِكتاب يف  اأكرب  قراأ كثرًيا عن 
باللغة  ونقو�ًسا  رموًزا  حتمل  كانت  والتي  ال�سائعة،  »خوفو«  الأكرب  الهرم 
كانت  اأحد!..  يقراأه  مل  ما  واملعارف  العلوم  من  وت�سم  الهريوغليفية، 
ال�سم�ض  اأ�سعة  عليها  تنعك�ض  كمراآة  للناظرين  تبدو  امل�سقولة  الك�سوة 

واأ�سواء القمر والنجوم.. تهدي كالبو�سلة، وتر�سد كاملنارة.
قومي  اإرث  حياته..  يف  كتاب  اأكرب  يكتب  اأن  عنها  قراأ  اأن  يوم  متنى 
الكتاب  لكن هذا  بعده،  لل�سالني من  يرتكه  به ف�سو�ض احلكمة،  تكتمل 
�ستنتهي مرحلة  يعرف متى  اللحظة، ومل  ظل يختمر يف عقله حتى هذه 

التخمري.
T

مالب�سه  فوق  الزيت  من  �سياًل  اأراقْت  ال�سطرية  من  اأخرى  ق�سمة 
الزيت  ال�سطرية من  تًبا لها من خادمة غبية.. وكاأنها �سنعْت  والأريكة، 
ل ال�سمك!.. ترك الطبق فوق الطاولة وان�سرف مغا�سًبا �سوب النافذة، 
يتاأمل ع�سفوًرا ياأكل يف �سراهة، تارًكا اأج�ساد �سغاره تتلوى جوَعى فوق 
�سجرة املوز الكبرية.. يف الواقع الروؤية امل�سو�سة مل مُتكنه من الإملام بكل 

تفا�سيل امل�سهد، فاأكمل عقله »الرتو�ض« الناق�سة.
يعرث على  �سيء مل  بكل  املكد�ض  املكتب  فو�سى  اإىل مقعده، ويف  يعود 
وقع  ي�سمع  مل  دخلت؟..  متى  اخلادمة؟..  اأخذته  هل  الفارغ..  الطبق 

اأقدامها اأبًدا!
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وبدًل من الطبق يرى و�سط الفو�سى كتاًبا قليل ال�سفحات.. ل يحمل 
غالفه �سوى عنواٍن كبرٍي باللون الأزرق.. »الرواية التي قتلت قارئها«!

اإنها الليلة الثانية التي تفعل فيها اخلادمة ال�سيء ذاته. و�سعْت الرواية 
فوق مكتبه بعد ع�ساء الأم�ض.. فقراأها ف�سوًل منه.. لكنه مل يفقه منها اأي 

�سيء.. رواية غبية لكاتب اأغبى، مل يكتب ا�سمه فوق غالف روايته!
العنوان  هذا  مثل  اختيار  اإىل  الِغر  الكاتب  هذا  دفعت  حماقة  اأي  ثم 

لروايته؟!
ح لها بالأم�ض براأيه، ومل ي�ساألها ملا و�سعْت تلك الرواية فوق  مل ُي�سرَّ
مكتبه، ومن اأين ح�سلت على تلك الرواية من الأ�سا�ض.. األقاها بالأم�ض 
يف �سلة القمامة، فلماذا ت�سعها اليوم فوق مكتبه مرة اأخرى؟!.. ثم ملاذا 

يظن من الأ�سا�ض اأن اخلادمة هي من و�سعتها.. لعله احلار�ض.
على �سبيل العبث قلَّب �سفحاتها مرة اأخرى، دون قراءة هذه املرة، ثم 
تذكر اأمًرا غاب عنه عند قراءته لها بالأم�ض.. هذا ال�سم اختاره بنف�سه 

ليكون عنوان روايته الأوىل التي ل يرغب اأبًدا يف النتهاء من كتابتها!
اًفا..  زعَّ �سًما  دمائه  يف  واأ�سرى  ع�سه  قد  عقرًبا  وكاأن  فجاأة  نه�ض 
ُي�سكل �سورة من قطع  تتابعْت الأحداث داخل عقله، حاول ترتيبها كمن 
ثم  البحر  اأوًل  قارئها..  قتلت  التي  الرواية  اختفى..  الذي  البحر  بازل.. 

الرواية
كال.. الرواية اأوًل ثم البحر..

هذا ما حدث متاًما.. قراأ الرواية ثم اختفى البحر!
T

يرتك الرواية فوق املكتب، يظل على حاله ل يحرك �ساكًنا، وكاأنه كان 
ملت�سًقا يف مقعده منذ الأزل، و�سيظل كذلك اإىل الأبد..
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مو�سعه،  املتخ�سب يف  اجل�سد  نظراتها عن  تزيح  ل  اخلادمة،  تدخل 
ثانيتني فح�سب،  �سوى  يدوم  تفكرًيا ل  كان بخري،  اإن  ت�ساأله  اأن  تفكر يف 
تبادل  الرواية..  فوق  عيناها  ت�سقط  اإياه..  طاردة  عقلها  عن  تنف�سه 
النظرات بينها وبني الرجل الذي كان عقله �سابحًا يف عامل اآخر،  يتاأمل 
عند  عيناه  تتلكاأ  تفاحة،  خلف  وجهه  يختفي  لرجل  اجلدارية..  اللوحة 

التفاحة.
الهادئة  بنف�ض اخلطوات  الغرفة  من  تخرج  اخلادمة ظهرها..  توليه 

التي دخلت بها.
ما كان عليها اأن تخرج من الغرفة.. بل ما كان عليها اأن تاأتي اإىل هذا 

البيت من الأ�سا�ض..
هذا ما �ستعرفه لحًقا.. لكن بعد فوات الأوان!

الع�سفور كان اأذكى منها، ترك �سغاره يف الع�ض، ثم طار فزًعا هارًبا 
من �سجرة املوز الكبرية.
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قصاصات

جريدة الأهرام -�سفحة احلوادث-  عنوان بخط عري�ض:
مقتل الكاتب الكبري.

�صورة1: الكاتب الكبري مبالحمه اجلامدة جال�ًسا فوق مقعد مكتبه، 
ُمنهمك يف الكتابة.

�صورة2: امراأة اأربعينية، تختفي عيناها خلف �سريط اأ�سود.
»الكاتب  وفاة  خلربة  بالأم�ض  العا�سمة  اهتزت  اخلرب:  تفا�صيل 
بالدماء يف حديقة منزله، حيث  امل�سرجة  العثور على جثته  الكبري«، مت 
اإىل حد كبري، عدم وجود دلئل على دخول  تبدو ظروف موته م�سبوهة 
اأحد ق�سًرا اإىل املنزل دفع باأ�سابع التهام اإىل خادمة املنزل »�ض. م« والتي 

كانت برفقة ال�سحية يف وقت الوفاة الذي حدده الطب ال�سرعي.
جدير بالذكر اأن املتهمة »�ض.م« متر ب�سائقة مادية بعد طالقها من 
»الكاتب  ملطالبة  دفعها  مما  الوحيد،  عائلها  كان  والذي  »اأ.ج«،  زوجها 
الكبري« باملال، وعندما ف�سلت يف م�سعاها اأعماها الغ�سب، واندفعت اإىل 
قتله و�سرقة مبلغ ثالثمائة وخم�سني األف جنيه، كان ال�سحية يودعهم يف 
خزينة �سغرية بغرفة مكتبه، مل يتم العثور حتى الآن على �سالح اجلرمية.

وتتولى النيابة التحقيق مع المتهمة األولى في القضية.

T
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جريدة ال�سالم -ركن احلوادث والق�سايا-:
ال�سرطة تتكتم على تفا�سيل احلادث الغام�ض.

�صورة1: الكاتب الكبري عاب�ض الوجه وهو يتطلع اإىل ال�سماء متفكًرا.
�صورة2: جتمع النا�ض حول �سيء غري وا�سح املعامل.

توجه مع  �ساهق« خلرب احلادثة،  »املقدم  تلقي  فور  تفا�صيل اخلرب: 
اإبعاد ال�سحفيني،  اأفراد ال�سرطة اإىل فيال »الكاتب الكبري«، مت  قوة من 
ورف�ست ال�سرطة الإدلء باأي ت�سريح ر�سمي حول احلادث، اإل اأننا متكننا 

من ر�سد الأ�سباب التي دفعت »الكاتب الكبري« اإىل النتحار.
كانت ال�سائعات ترتدد بكرثة حول لياليه التي اعتاد على اأن مي�سيها 
حول طاولت القمار، متكن منه اإدمان املقامرة حتى اأ�سبح مديًنا مببلغ 
ال�سبل وتخلى عنه اجلميع؛  به  وملا �ساقت  �سداده،  مايل كبري عجز عن 
وت�سري  نف�سه ويف حق كل قرائه وحمبيه،  اأقدم على هذا اجلرم يف حق 
احلادث  بعد  ال�سرطة  اإىل  تقدموا  باأنف�سهم  املدينني  اأن  اإىل  م�سادرنا 

يحملون �سيكات بدون ر�سيد، يزيلها جميًعا توقيع »الكاتب الكبري«.
T

جريدة اأخبار الأدب- ال�سفحة الأوىل- 
القلم ينعي �ساحبه.

مكتبه،  مقعد  فوق  جال�ًسا  اجلامدة  مبالحمه  الكبري  الكاتب  �صورة: 
ُمنهمك يف الكتابة.

�ست الأقالم اليوم حزًنا على خ�سارة قامة كبرية  تفا�صيل اخلرب: ُنكِّ
ل تعو�ض، رب الكلمة الذي اأثرى احلياة الثقافية وترك من خلفه ب�سمة 
على  وكمًدا  ُحزًنا  الدنيا  حياتنا  الكبري«  »الكاتب  فارق  مُتحى.  ل  ذهبية 
عدم فوزه بجائزة ا�ستحقها منذ زمن �سحيق عن روايته الأوىل التي مل 

يكتبها بعد..
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رحل عنا لكنه �سيبقى حًيا يف ذاكرتنا ووجداننا اإىل الأبد.
T

جريدة ...�سفحة الوفيات
فاجعة تهز البالد

ال�صورة: الكاتب الكبري عاب�ض الوجه وهو يتطلع اإىل ال�سماء ُمفكًرا.
اخلرب: »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«

» يا اأيتها النف�ض املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�سية مر�سية فادخلي يف 
عبادي وادخلي جنتي«

الذي  الكبري  الكاتب  زميلنا  نعزي  وقدره،  اهلل  بق�ساء  موؤمنة  بقلوب 
غيَّبه املوت �سباح اليوم عن عمر يناهز �ستني عاًما؛ بعد �سراع طويل مع 

املر�ض.
كان املر�ض اخلبيث يتغذى على ج�سده ل�سنوات طوال، حاربه كاتبنا 
ب�سجاعة عجيبة. ول يعد انت�سار املر�ض هزمية ملُعلمنا العظيم، فاملوت 

بوابة حلياة اأبدية فيها ل �سقم فيها ول فناء.
T

حت �سبكة  يف تغطيتها للحادث الذي راح �سحيته »الكاتب الكبري« �سرَّ
FBS على موقعها الر�سمي:

ال لالإرهاب.
�صورة1: الكاتب الكبري عاب�ض الوجه وهو يتطلع اإىل ال�سماء ُمفكًرا.

�صورة2: ملثم يحمل بندقية.
اأبرز  من  واحًدا  الغا�سمة  الإرهاب  اأيادي  طالت  اخلرب:  تفا�صيل 
اأدباء بالدنا، ونطالب املجتمع الدويل بتكثيف �سغوطه للحد من انت�سار 
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الإرهاب، وقطع دابر املتطرفني يف كل مكان.
T

اإثارة  الأكرث  اخلرب  بتفا�سيل  كبرًيا  اهتماًما  تويل  عربية  �سحف 
للجدل، وت�سري باأ�سابع التهام اإىل موؤامرة دبرها له اأعداء احلق، اأن�سار 
مت�ض  والتي  كتابتها  على  يعكف  التي  الأخرية  روايته  �سوء  على  الباطل 

رموًزا مقد�سة.
T

�صحيفة عاملية: 
انتحار اأم جرمية قتل اأم حدٌث غام�ٌض؟

مكتبه،  مقعد  فوق  جال�ًسا  اجلامدة  مبالحمه  الكبري  الكاتب  �صورة: 
ُمنهمك يف الكتابة.

موائد  عن  املعلومات  من  الكثري  تخفي  ال�سرطة  اخلرب:  تفا�صيل 
هذه  اأن  تقول  موؤكدة  م�سادر  من  ت�سريبات  اأن  اإل  والإعالم،  ال�سحف 
اإنها  بل  تقليدية،  قتل  جرمية  ول  عادي  انتحار  حادثة  لي�ست  احلادثة 
ُمقدمة حلوادث غريبة تقوم بها جمموعة من الكائنات الف�سائية فائقة 

الذكاء ا�ستعداًدا منهم لغزو كوكب الأر�ض.
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الشاهد األول

»أمسر«

- اأنا قاتل!
مل ت�سع الطاولة الدائرية ال�سغرية لع�سرات من ال�سور الفوتوغرافية 
ا، مل يجد »اأ�سمر« مت�سًعا لو�سع  التي تزاحمْت فوقها؛ فتماَطر بع�سها اأر�سً
م�ساحة  للفنجان  وترك  ال�سور،  بع�ض  ى  فاأق�سَ ال�ساخن؛  قهوته  فنجان 

�سغرية ي�سرتيح فوقها بُحرية م�سروطة.
ال�سور هي اللغة التي يتحدث بها �سخ�ض ل يحب الكالم كثرًيا، لكن 
اللحظة �سورة خمتلفة.. حية..  التي مي�سكها بني يديه يف هذه  ال�سورة 

ت�سرخ!
عاد جال�ًسا فوق الأريكة يف حماولة فا�سلة ليوقف رع�سة ج�سده، ورعدة 
يديه املدانتني بُجرم »قابيل«، اأول جرمية تنوء الأر�ض بحملها، وينوء ابن 
ر يف ِفعلة »قابيل« وما �سبقها، كيف �سعر حني اأقدم على  اآدم باإثمها.. َتفكَّ
يداه، هل زاغت عيناه، هل  اأخيه، هل ارجتفت  انتزاع احلياة من ج�سد 

زاره الرتدد، هل ابتدره اأخوه بالتودد؟
كجهاز  العمل،  عن  حوا�سه  فيها  لْت  تعطَّ فجائية  حلظة  كانت  اأم 
عن  الإن�سانية  امل�ساعر  َمدد  فتوقف  الكهرباء؛  عنه  انقطعت  كهربائي 
اإليه  التي ت�سرب  الثغرة الأخالقية  ال�سري يف خالياه، هل كانت تلك هي 
�سه كرداء  منها �سيطانه؟.. مالأ راأ�سه بو�سو�سته، وغمر قلبه ب�سمومه، تلبَّ

ل حول له ول قوة، ومل يج�سر الرداء على ع�سيان اأوامر �سيده.
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- اأنا قاتل!
امل�ساعر  دفقات  اإليه  عادت  هل  بعدها،  يديه  اإىل  »قابيل«  نظر  هل 

الإن�سانية حني راأى دماء اأخيه وا�ستمها.. اأم كان قد فقدها اإىل الأبد؟!
»اأ�سمر«  راأ�ض  موؤخرة  عند  ون�ساط  بهمة  تعمل  الأمل  مطارق  اأخذْت 
اتفاًقا  عقد  اللعني  الأمل  ن  وُم�سكِّ اأجًرا!..  عن جهدها  �ستتقا�سى  وكاأنها 

مع راأ�سه األ يقَربها!
- اأنا قاتل!

ل تتوقف تلك الكلمة عن الرتدد بداخله.. وكاأنه ابتلع �سريط ُم�سجل 
مل يحفظ �سواها..

رفع »اأ�سمر« يديه مبحاذاة وجهه، وعلى الرغم من نظافتهما اإل اأنه 
ا�ستم فيهما رائحة دماء ب�سرية طازجة.
T

من  الأول  الف�سل  يف  امل�سرح  اإىل  ت�سعد  الرئي�سية  ال�سخ�سيات 
امل�سرحية، وتكون الأخرية حني ُي�سدل ال�ستار يف نهايتها، وفيما بني ذلك 
يقع على عاتقها الِق�سم الأكرب من العمل، اأَحَب«اأ�سمر«يف �سغره اأن يقوم 
بدور ال�سخ�سية الرئي�سية فوق م�سرح احلياة، لكن مل ت�سمح احلياة له، 
اأُرغم على اأن يوؤدي دوًرا ثانوًيا هام�سًيا، يكاد يكون غري مرئي، لول وجوده 
احلياة  لعتربته  الطبيعة؛  قوانني  ُتنكره  اأن  ت�ستطيع  ل  الذي  الفيزيائي 

�ساقط قيد مل ياأِت اإليها قط.
لكن »اأ�سمر«ظل يبحث عن طريقة ليحتال بها على دوره الإجباري يف 

امل�سرحية؛ لي�سرخ:
- اأنا هنا.. اأنا موجود.. اأنا مرئي.

مل ي�ستطع اأن يكون مرئًيا ببهرجة اأبطال احلكايات، لكنه يحر�ض على 
اأن يكون حا�سًرا عند حلظات التنوير، حلظات �سريعة، خاطفة، موؤثرة 
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مبا يكفي لُتغري جمريات الأمور.. حلظات ل ميكن ر�سدها �سوى بعد�سة 
الأبطال  هوؤلء  من  واحًدا  يكن  مل  اإن   ..DSLR الـ  الحرتافية  كامرياته 
للتقاط  حا�سًرا  �سيكون  الأقل  فعلى  احلياة،  م�سرح  بهم  يزخر  الذين 

�سورهم.. يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب.
مل يدِراأن ال�سورة التي التقطها هذه الليلة ثمنها �سيكون غالًيا.. اأغلى 

مما قد ي�سل اإليه خياله!
T

�سا�سة  يف  �سورته  انعكا�ض  فوق  عيناه  ميرر  وهو  ق�سماته  ا�سطربْت 
كبرية  هالة  تغطيه  كانت  فح�سب،  جل�سده  انعكا�ًسا  فيها  يَر  مل  التلفاز، 
من الظالم، بدا انعكا�سه اأكرث قتامة من اأي وقت م�سى، وكاأن ال�سا�سة 

املطفاأة قلَّت �سهيتها لبتالع ال�سوء ال�ساقط عليها..
�سيه�سم  اأنه  الرائي  يظن  باندفاع،  ونه�ض  قهوته  من  املتبقي  حمل 
�سدح  ال�سرفة،  اإىل  م�ساره  ل  عدَّ لكنه  اخلزيف..  بفنجانه  التلفاز  �سا�سة 
�سوت الهاتف ُينبئه بورود مكاملة،باَدره ال�سوت القادم عرب الأثري قائاًل:

- اأين اأنت؟.. ملاذا مل حت�سر ال�سورة حتى الآن؟
- �ساأح�سرها لك يف ال�سباح.. اأنا متعب.. متعب كثرًيا.

اأتاه  راأ�سه..  امللت�سقة مبوؤخرة  الكبرية  ال�سمادة  يتح�س�ض  وهو  قالها 
الرد ُمغا�سًبا:

- هل متزح يا »اأ�سمر«؟!.. اأريدها الآن!
قدر  حماوًل  قال  يته�سم،  اأن  كاد  حتى  يده  يف  الفنجان  اعت�سر 

ا�ستطاعته اإخفاء التوتر يف �سوته:
- اأر�سل اأحدهم لياأخذها.

- هل اأنت يف البيت؟.. �ساأر�سل لك اأحد الع�ساكر... يا »حمار«.. اأنت 
»اأ�سمر«  ال�سورة...  واأح�سر  »اأ�سمر«  بيت  اإىل  اذهب  »حمار«..  يا 

ر يا غبي... هيا حترك. املُ�سوِّ
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منه  �سقط  الباردة،  قهوته  من  املتبقي  على  »اأ�سمر«  يْجهَز  اأن  قبل 
، لعن، عاد اإىل الأريكة ثانية تارًكا الفنجان املك�سور  ا.. �سبَّ الفنجان اأر�سً
اأفكاره  بني  غا�ض  بداخله،  يت�سدع  اآخر  ك�سر  �سدع  لراأب  حماولة  يف 
�ض ال�سورة  ال�سوداوية، التقطْت اأنامله هاتفه املحمول.. ا�ستغرق يف تفحُّ

التي التقطها به منذ قليل، والتي �سُتغري جمرى حياته.. اإىل الأبد.
T

كان »اأ�سمر« ل يزال جال�ًسا فوق اأريكته يتفح�ض ال�سورة.. يف الوقت 
اإىل  �ساعات  ب�سع  لتتحرك  الزمن«  »اآلة  بـ  اأحدهم  فيه  يعبث  كان  الذي 

الوراء.. حتديًدا قبل اأربًعا وع�سرين �ساعة من هذه اللحظة.
T

)قبل 24 �صاعة(
�سور.. �سور.. �سور..!

اإنها يف كل مكان، فوق طاولة الطعام اخل�سبية، واأ�سفلها كذلك.. عند 
حواف الفرا�ض، ويف مركزه كذلك.. فوق باب الثالجة، وغطاء الغ�سالة، 
خ�سا�ض  بني  وعالقة  الزوايا،  وعند  الو�سائد،  خلف  الأريكة..  وذراع 

النافذة..
وحده ال�سقف كان خالًيا من ال�سور.. هذه هي احلالة التي ُتطالعني 
كل يوم فور عودتي امل�سائية من العمل.. ل �سخ�ض جال�ض بني اأركان البيت 
معدتي  ل�سرخات  تلبية  املطبخ  من  تنبعث  �سهية  رائحة  ول  ينتظرين، 
وفية  كانت  ال�سور  وحدها  حانية..  مل�سة  اأو  دافئة،  كلمات  ول  بة،  املُعذَّ

لع�سرتي.
ال�سور؟!..  من  خالية  بيوٍت  يف  النا�ض  يعي�ض  كيف  ت�ساءلُت،  دوًما 
كيف ميكن اأن يعي�ض اإن�ساٌن دون اأن ينظر اإىل ال�سور.. ل يهم اأي م�سهد 
�ستحب�سه ال�سورة داخل اأ�سوارها الأربعة.. املهم كيف �ستتمكن ال�سورة 

من اأن تروي هذا امل�سهد الذي حب�سته.
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األوف  عن  تغني  املعلومات،  تعطي  امل�سهد،  ق�سة  تروي  اأن  يف  تنجح 
الكلمات، يكتفي معها الرائي بعبارة »بدون تعليق«، تلك هي ال�سور البليغة 

اجلديرة با�سطياد اللحظات الهاربة من الزمن، وُتخلَّدها اإىل الأبد.
بع�ض اللذين خلَّدهم التاريخ لو عا�سوا يف زمن غري زمانهم، ومكان 

غري مكانهم لكانوا جمرد مم�سحة لالأقدام!
وكذلك ال�سور..!

الزمان واملكان اإذن!
هذا ما دفعني لالنحناء يف اللحظة التالية اإىل و�سع الركوع، فال�سجود، 
فالزحف..  فوق البالط العاري للحمام فور اأن دخلته بهدف الغت�سال.. 
ى وجهي خلف عد�سة الكامريا -عيني الثالثة كما اأحب اأن اأدعوها-  يتخفَّ
اأحركها بتوؤدة، اأتتبع برغوًثا اأزرق اللون، قرر اأن يخرج من خمبئه يف هذه 
اللحظة بالذات، رمبا للبحث عن طعام، اأو رفقة توؤن�ض وح�سته، اأول لعله 
ُيلبي نداء حاجة بيولوجية ل اأعرفها.. مل اأكن برغوثا من قبل لذلك اأظن 

اأنه �سيتفهم جهلي باحلاجات البيولوجية حل�سرته!
- ما الذي اأتى بك اإىل هذا املكان يا �سديقي؟.. اأخربين عما تبحث 

عنه و�ساأعاونك.
مل يتلفت نحوي، ظل يقفز ببطء وثبات، مل يكن مثل تلكم الرباغيث 
املجنونة التي تثري غ�سبي ب�سرعة قفزاتها حني اأف�سل يف �سحقها بقب�ستي، 
كان �سغرًيا �سميًنا وثقيل احلركة، ي�ستك�سف ما حوله مبزيج من الرهبة 
للتو. ج�سده خاٍل من ال�سعر، مثل طفل  اإىل احلياة  والرغبة، وكاأنه قِدم 
َب�سري حديث الولدة.. امللحوظة الثانية التي تعجبُت لها بعد لونه الأزرق 

غري املاألوف.. فعادة ما تكون الرباغيث ُم�سعرة بنية اللون!
- اإن كنَت تبحث عن رفقة، فاأنا ل�سُت رفيًقا جيًدا يا �سديقي.. انظر.. 
با�ستثناء  واحد..  ب�سري  برفيق  الحتفاظ  اأ�ستطيع  ل  اأنني  حتى 

»�ساهق« بالطبع.
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مل يرث اهتمامه فوج من النمل اعرت�ض طريقه اأثناء قفزاته املتاأنية، 
ول �سر�سور �سغري قرر اأن يعرب بجواره خارًجا من غرفة النوم، قا�سًدا 
غرفة املعي�سة. كنُت ل زلُت اأتتبعه يف و�سع الزحف عندما مرَّ فوق قطرات 
دمائي التي �سالت منذ قليل، اإثر �سظية من �سحن انك�سر فاأ�سابْت قدمي. 

لكن ويا للغرابة، مل ياأَبه لدمائي كذلك!
خطر على عقلي فكرة م�سحكة، قد يكون هذا الربغوث نباتًيا، يخالف 

بني جن�سه م�سا�سي الدماء يف عاداتهم الغذائية.
برغوثا اأمَل�ض اأزرق اللون ل ي�سرب الدماء!.. لعلها ف�سيلة نادرة من 

الرباغيث ت�ساوي �سورتها قيمة حقيقية، فما بال الربغوث نف�سه!
ا،  فور تبادر هذه الفكرة على عقلي �سارعُت برتك عيني الثالثة اأر�سً
اإىل  اأ�سابعي  حبي�ض  حملته  فائقة  وبعناية  بكفي،  البطل  هذا  اأحطُت  ثم 
فتح  يل  يت�سنَّى  حتى  للحظات  الرخامية  الطاولة  فوق  تركته  املطبخ، 
برطمان امللح و�سكب ما به فوق الطاولة، لي�سبح بعد ذلك بيًتا موؤقًتا له، 
وقبل  يختنق وميوت،  املطبخ، كيال  ب�سكني  الغطاء فتحات  ثم �سنعُت يف 
ى من  اأن اأغلق الربطمان و�سعُت له عوًدا ذاباًل من اجلرجري كان قد تبقَّ

فطور اليوم.
- ُكل هنيًئا مريًئا يا �سديقي.

راقبته لبع�ض الوقت من خالل الزجاج ال�سفاف للربطمان، لكن نداء 
النوم جذبني من مو�سعي، يجب اأن اأ�ستيقظ بعد �ساعات قليلة من اأجل 

العمل.
- ل تنزعج ولكنني م�سطر للنوم الآن.. فبع�ض املخلوقات عليها العمل 
من اأجل لقمة العي�ض.. فاإذا ما ُطردُت من م�سكني وت�سورُت جوًعا 
لن اأجد من مينحني ماأوى موؤقت، ويلقي يل بعود ذابل من اجلرجري.

يا يل من اأحمق.. بالتاأكيد »�ساهق« �سيفعل.
T
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الليايل  وكل  ال�سابقة،  الليايل  ككل  الأحالم،  من  خالية  ليلتي  كانت 
الالحقة، اأ�ستاق لأن اأحلم ولو ملرة واحدة فقط لأخترب هذا ال�سعور الذي 
يحكي عنه الآخرين، اأن اأكون بطاًل لفيلم ق�سري داخل راأ�سي، حتى واإن 
ا..  كان فيلًما مرعًبا يقطع الأنفا�ض..مطاردة طويلة تنتهي ب�سقوطي اأر�سً
حتى  اأو  قدمي..  ت�سحق  قاب�سة  يد  حويل..  من  ترتاق�ض  مفزعة  وجوه 
ال�سقوط من عٍل، اأقبل باأي حلم فقط لأخترب �سعور الأحالم.. لكن احلياة 

�سنَّت عليَّ بدور البطولة يف الواقع ويف احللم كذلك!
تفقدُت زميلي اجلديد يف ال�سكن فور خروجي من احلمام، واَرى نف�سه 
داخل اإحدى وريقات اجلرجري، لونه الأزرق الالمع جعله وا�سًحا جلًيا فوق 
الورقة التي باتت متيل اإىل اللون الأ�سود.. ل اأعرف اإن اأعجبه مذاقها اأم 

نفر منها وراح يت�سور جوًعا منذ ليلة اأم�ض.. لعله لي�ض نباتًيا يف النهاية.
ب يف البيت بعني خبري عن فاأر يتمخطر يف طريقه من جدار  رحُت اأنقِّ
حتفه  يلقي  اأن  اأريده  ل  حًقا  نادرة  �ساللة  من  الربغوث  كان  اإن  لآخر، 
بيتي  الفئران يف  ذلك.. مترح  بئ�ض  الزجاجي..  الربطمان  داخل  جائًعا 
اأردُت  اإن  واحد  على  العثور  مُيكنني  ل  لكن  ا�ستهْت،  وكيفما  �ساءْت  متى 

ْت باأنوفها ال�سغرية رائحة اخلطر؟ ذلك.. ُترى هل ا�ستمَّ
يبدو اأنها اأمهر من الب�سر.. اإذ اأن الواحد منا ينطلق ب�سرعة �سوئية 

�سوب اخلطر دون اأن تطرف له عني.
قب�سُت على برغوث عاديٍّ بني اللون، لي�ض فريًدا ك�ساحبي.. �سحقته 

باإ�سبعني، ثم فتحُت الربطمان واألقيُت بجثته يف الداخل.
- ل اأعرف اإن كنَت متلك ما يكفي من رادع اأخالقي مينعك من اأكل 
واحد من بني جن�سك ذي لون خمتلف ينحدر من �ساللة مغايرة.. اأم 
اأن اجلوع �سيدفعك للتهامه بغري تفكري.. متاًما كما يفعل الب�سر مع 

بع�سهم البع�ض.. يحرقني الف�سول لأن اأعرف.
مغادرتي مل  وقبل  يناديني..  العمل  فنداء  لأعرف..  اأنتظر  مل  لكنني 

اأن�ض اأن األتقط له بع�ض ال�سور.
T
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ا على األ اأ�سدر �سوًتا اأثناء فتح باب البيت ونزويل الَدَرج،  كنُت حري�سً
كِل�ض يفر بعد اأن ا�ستوىل على غنيمته.. حتى اأنني حب�سُت اأنفا�سي داخل 
�سدري، ومل اأطلق �سراحها اإل عندما بلغت بوابة البناية.. ل اأريد ل�ساحب 

البيت اأن ي�ستيقظ ويراين.
الثالثة  اإىل �سيارتي معطًفا ثقياًل يقيني برد يناير، عيني  ا�سطحبُت 
هذه  على  الندم  ي�ساورين  ومل  الُي�سرى،  بِكليتي  ما  يوًما  قاي�ستها  التي 

املقاي�سة قط. 
بعدما  الأزرق  للربغوث  التقطتها  التي  ال�سورة  ا  اأي�سً وا�سطحبُت 
قت الت�سعة ع�سرة الأخريات، كان يدنو فيها من جثة الربغوث البني  مزَّ

يف ف�سول ا�ستك�سايف، منفعاًل.. ل اأعرف اإن كان حزًنا عليه اأم فرًحا به.
اأن  دائًما  �سديقي«�ساهق«  يقول  حذائي..  على  مطولة  نظرة  األقيُت 
فقب�سُت  ذلك  تذكرُت  بحذائه..  وتنتهي  �سيارته  من  تبداأ  الرجل  اأناقة 

اإ�سبعي الكبري كيال يخرتق اأكرث الثقب يف مقدمة حذائي.
ثم  ال�سيارة  تركُت  يل،  املجاور  املقعد  فوق  واملعطف  الكامريا  اأرحُت 
عدُت �سوب البناية مرة اأخرى، ل ميكن اأن اأنطلق اإىل العمل قبل ممار�سة 

هوايتي املف�سلة..
ل يزال ال�سلم اخل�سبي واملطرقة يف مو�سعهما خلف البوابة، اأخرجُت 
فوق  ثباته  لأخترب  حركته  اخلارجي،  البيت  جدار  اإىل  واأ�سندته  ال�سلم 
اأي  اليوم على  لي�ض  فُتدك عنقي،  فوقه  اأقع من  اأن  اأرغب يف  ل  الأر�ض، 

حال.
اأكد  مل  الأزرق..  الربغوث  �سورة  لتثبيت  م�سامري  ثالثة  اأدق  طفقُت 
اأنتهي من تثبيتها حتى كان النا�ض قد بداأوا يف التوافد �سوب البناية، ما 
اإن علقناها فوق جدران منازلنا من الداخل، فال  فائدة ال�سور املميزة 
اللغة  اأنها  حني  يف  لأنف�سنا  ال�سور  بجمال  نحتفظ  ملاذا  اجلميع،  يراها 

الأ�سمى يف التعبري؟
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خا�ض  معر�ض  باإقامة  يقظة-  -ُحلم  حلمُت  املهد  يف  كنُت  اأن  منذ 
ب�سوري.. لكن �سيق ذات اليد عائق رافقني لثالثون عاًما.. ثم ابتكرُت 
هذا املعر�ض املجاين.. جدار البناية من اخلارج.. وكل فرتة اأ�سيف اإليه 
ا جمانًيا فح�سب بل  �سوًرا جديدة.. ترتاكم فوق القدمية.. مل يكن معر�سً

روتيًنا دفعني للنهو�ض باكًرا كل �سباح دون تقاع�ض اأو ك�سل.
جمالية  قيمة  عن  ُتعرب  كانت  �سورة  فكل  الِقَيم«..  »معر�ض  اأ�سميته 

ُحب�َست بداخلها.
ما اإن نزلُت من اأعلى ال�سلم حتى كان ثالثة اأ�سخا�ض يبدون اإعجابهم 
اأحد  كان  اإن  �ساأعرف  عودتي  حني  الأقل  على  ر�سا..  يف  روؤو�سهم  بهز 

جرياين قد تعرف على ف�سيلة الربغوث الأزرق العجيب.
- »اأ�سمر«.. حلقُت بك.. ل تهرب.. اإياك اأن تهرب.

رغم كل حماولتي للُبعد عن دائرة انتباه �ساحب البيت اإل اأنه جنح 
-كعادته- يف ا�سطيادي..

دون وعي مني كررُت كلماته »اأ�سمر.. حلقُت بك.. ل تهرب.. اإياك اأن 
تهرب«، ثم قلُت بارتباك:

- وملاذا اأهرب؟!.. �سباح اخلري يا َعم »�سلبي �سليم الفخراين«.
- �سباحك ِهباب.. اأين اأموايل؟.. اإيجار �ستة اأ�سهر متاأخرة.

- بالطبع.. �ساأدفعهم لك.
- متى.. اأين.. كيف؟!

اأعدك  املرة  هذه  اأعدك..  الفخراين«..  �سليم  »�سلبي  َعم  يا  انظر   -
فعاًل.. اأنني �ساأ�سدد ديني لك قريًبا جًدا.

- واإن مل تفعل؟
بالن�سراف  يل  ا�سمح  اأرجوك  لكن  �ساأفعل..  املرة  هذه  �ساأفعل..   -
فاأمنحك  املال..  على  فاأح�سل  العمل..  من  اأمتكن  حتى  الآن.. 

اإيجارك املتاأخر.
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كاد اأن مي�سك بتالبيبي لول �سجار ن�ساأ فجاأة بني جارين يف العمارة 
�سكني مطبخ وهجم على جاره يف حماولة  منهما  واحد  اأخرج  املقابلة.. 
لتقطيع اأو�ساله.. بينما الآخر يرد الهجمة بهجمة مماثلة ويهدده بزجاجة 

بها مادة حارقة ت�سوي الوجوه.
للحظة واحدة فح�سب التفتْت اأنظار املارة اإليهما.. �سكن الكون.. وكاأن 
ا ما �سغط ِزر التوقف يف اآلة عر�ض.. حلظة واحدة ثم عاد النا�ض  �سخ�سً

ي�سريون يف طريقهم.. ويوؤدون اأعمالهم.. وكاأن �سيًئا مل يكن!
وقبل اأن تعود راأ�ض »�سلبي �سليم الفخراين« لت�ستدير نحوي، توجهُت 

�سوب �سيارتي التي تعلوها كلمة »اأُجرة«،ثم انطلقُت بها.
ومن خلفي تت�ساعد �سرخة ب�سعة لأحد الرجلني ت�سق عباب ال�سماء.

T
راأيُت  كثيف،  �سباب  واإياها  يبتلعني  مرت  ثالثمائة  ال�سيارة  حتركْت 
عندما  اأ�ستب�سر  التوقف،  اإ�سارة  بكفها  ت�سري  �ستينية  امراأة  ب�سعوبة 
هالة  وحولها  ت�سري  منهن  الواحدة  وكاأن  العجائز،  بالن�ساء  يومي  اأفتتح 
من الربكة، وما اإن مت�ض بهالتها مقعد �سيارتي حتى حتل الربكة يف كل 
اأركانها.. فتحْت الباب اخللفي، وا�سطحبْت معها للداخل اأمارات الزمن 
د  اجلميل. يف يدها حقيبة بال�ستيكية �سغرية مت�سكها باإحكام حتى جت�سَّ

ما فيها؛ فالتفُت نحوها حمذًرا:
- هل حقيبة ال�سمك حُمكمة الغلق؟.. ل اأريد ل�سيارتي اأن تت�سخ.

عاينُت خالل مراآة ال�سيارة التوتر الذي افرت�ض وجه املراأة، بالتاأكيد ل 
حتب اأن يعرف اأحد اأنها ت�سرتي ال�سمك اأو تاأكله، قالت باقت�ساب:

- �ِسر على بركة اهلل يا اأ�سطه.
اهلل  بركة  على  »�ِسر  كلماتها  لتكرار  مدفوًعا  وجدتني  عني  رغًما 
والعبارات،  الكلمات،  بع�ض  تكرار  ُتالزمني،  قهرية  عادة  اأ�سطه«..  يا 
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يف  التحكم  اأ�ستطيع  ل  الالاإرادية..  القلب  كنب�سات  متاًما  والأحاديث.. 
الثنتني!

على  والتي جتربك  بالأمومة  امل�سبعة  الأ�سوات  تلكم  من  �سوتها  كان 
اأن تقول:

- وِنعم باهلل يا اأمي.
بعد برهة �ساألتها:
- اإىل اأين يا اأمي؟

يف  الزبائن  ثرثرة  تقل  كعادتي.  ال�سمت  التزمُت  العنوان.  اأملتني 
الليل  زبائن  وكاأن  لياًل،  اإل  الرثثرة  لهم  يحلو  ل  ال�سباحية،  الورديات 
يفدون من عامل اآخر غري عامل ال�سباحات. عامل الليل اأكرث حًبا للبوح، 
اإىل الرثثرة فح�سب، ل  الليل يدفع  الأ�سرار. عامل  واأقل حيطة يف حفظ 

فرق بني اأذن واأخرى، كل الآذان يف الليل مت�سابهات.
التحدث  حمظور  ق�سية  حول  براأيه  ينطق  اأن  منهم  الواحد  ي�ستطيع 
اأو اأن يلقي بنكتة ماجنة..  اأو اأن يبوح �سراحة بانتمائه ال�سيا�سي،  فيها، 
اأنه لن يلتقي بال�سائق مرة اأخرى.. وكاأن ال�سائق حني يقود  مادام واثًقا 
املعدنية..  كتلتها  من  جزًءا  وي�سري  الب�سرية  �سفاته  من  يتحلل  �سيارته 

با�ستثناء ل�سانه واأذنيه.
ومبا اأنني ل�سُت من اأولئك ال�سائقني الذين يعانون من فرط التحدث 
-على ِغرار فرط احلركة الذي ي�سيب الأطفال- فاإنني ل اأملك ما اأمنحه 

لزبائني �سوى اأذنني.
النوع  من  عليها  يبدو  ل  فاملراأة  الرثثرة،  ل�ستقبال  اأذين  اأهيئ  مل 
هت عيني �سطر مراآة ال�سيارة،  ال�سغوف بالتحدث اإىل الغرباء، لكنني وجَّ
ز لكي األعب لعبة التخمني.. اأخذُت  وطفقُت اأختل�ض النظر اإليها واأنا اأجتهَّ
اأ�سرة  من  امراأة  اأنها  اأقرر  اأن  قبل  املراآة،  خالل  من  تفح�سها  يف  وقتي 
التي احتلت م�ساحة  التجاعيد  اأقرب.. رغم  الفقر  اإىل  متو�سطة احلال، 
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وا�سعة من وجهها، اإل اأن بقايا جمال ذابل لح يف ثناياه، هذه املراأة ول 
�سك كانت تفاحة مغوية عندما كانت اأ�سغر بن�سف عمرها.

رغم  الطازج  ال�سمك  فتبتاع  بيتها  باأهل  تهتم  ا  اأي�سً جيدة  بيت  ربة 
واحد  ل�سخ�ض  وجبة  باأنها  ي�سي  ال�سمك  حقيبة  حجم  ثمنه..  ارتفاع 

فح�سب، اأو �سخ�سني �سعيفي ال�سهية.. لكنني اأرجح الأوىل.
هي  فالعني  نظراتها..  يف  لالهتمام  مثرًيا  يل  بدا  فيها  واحد  �سيء 
النافذة الوحيدة للروح.. الكامريا الوحيدة التي ت�ستطيع التقاط �سورنا 
ر يف  يتاأطَّ للناظرين..  وتعلقها فوق جدران وجوهنا متاًعا  الداخل..  من 
فعل  على  ُمقدمة  وكاأنها  طويل..  وقت  منذ  تقا�سيه  جبار  �سراع  عينيها 

خطري..!
خالطُت �سوؤايل بابت�سامة، فالبت�سامة بريد الِود:

- هل ت�سمحني اأن األتقط �سورة لِك؟
ا�سطربْت ق�سماتها وبدا اخلوف جلًيا يف عينيها، ل �سك اأنها ظنتني 
قاتاًل  اأو  الفطور،  على  املخدرات  يتعاطى  متزن،  غري  ثالثينًيا  رجاًل 
وحذائه  الأجرة  ب�سيارته  الطرقات  يجوب  نف�سًيا  خلاًل  يعاين  مت�سل�ساًل 

املثقوب ليقتل الن�ساء الوحيدات الالتي جتاوزن ال�ستني.
اإىل  �سوؤايل  وّجهُت  كلما  النظرات  وتلك  الذعر  هذا  اعتدُت  قد  كنُت 
اإحداهن.. مل يكن �سوؤاًل يف الواقع واإن حمل اأداة ا�ستفهام، بل رجاًء يائ�ًسا 
الأخرية  الأمنية  وكاأنها  الفور،  على  حوا�سهن  وتلتقطه  �سوتي،  به  يفوح 

ل�سجني ينتظر تنفيذ ُحكم الإعدام.
حرية  ال�سمت  يلتزمن  واأخريات  يقبلن،  البع�ض  يرف�سن،  الكثريات 
قبل  ت�سوير �سحاياه  ي�ستهي  معتوه  اإثارة غ�سب  من  اأو خوًفا  اأو حرًجا، 

قتلهن.
منذ  ب�سدرها  حبي�ًسا  كان  وكاأنه  بعنف،  البكاء  يف  انفجرت  فجاأة، 
لها �سورة  األتقط  اأن  فيها  اأطلب  التي  اللحظة  وانتظر  �سيارتي  ركبْت  اأن 
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لينفجر يف وجهي.. مل اأتفوه بكلمة واحدة، لي�ض احرتاًما حلزنها بل لأنني 
ل اأعرف ماذا اأقول يف موقف كهذا، اأكره دموع الن�ساء، ل اأفهمها والإن�سان 

عدو ما يجهل، تربكني، وترتكني عاجًزا عن الإتيان بكلمة اأو حركة.
T

امراأة تف�سح عيناها �سراًعا رهيًبا بداخلها.. تبكي فجاأة بدون �سبب.. 
تلتزم ال�سمت وتتحرك با�سطراب ملحوظ.. ت�سرتي ال�سمك.. كان لدي 

تخمني وحيد، ومل اأقاوم �سوؤالها كثرًيا؛ بادرُتها:
ا تعرفينه؟ - اأخربيني يا اأمي، هل �سُتخ�سعني للجراحة �سخ�سً

نتبادل  مل  جواًبا،  ال�سمت  يل  ْت  ردَّ ر،  ومتعَّ وجهها  امتقع  الفور  على 
ْت نظرة خاطفة  بعدما وجهَّ الأجرة  اأنقدتني  نزولها،  حرًفا حتى حمطة 

اد، ثم فارَقْت ال�سيارة. نحو الَعدَّ
اأ�سبحْت جراحات زرع »�سمام ال�سمري« متزايدة ب�سكل ل ُي�سدق!

T
جراحات  اأحد،  يتوقع  ل  حيث  من  باغتنا  فجاأة،  بداأ  الهراء  هذا  كل 
اأخبارها يف عاملنا  انت�سرْت  بغري مب�سع، بغري خمدر، بغري قطرة دماء، 
عنها يف  نقراأ  الإذاعة، مل  عنها يف  ن�سمع  اله�سيم، مل  النار يف  كانت�سار 

ال�سحف، ومل ن�ساهدها يف التلفاز.
يف  خل�سة  اأخبارها  النا�ض  يتناقل  موجودة،  اأنها  نعلم  كنا  لكننا 
املقاهي،  العمل، وعلى  ا�سرتاحات  �سًرا يف  الرجال  بها  يبوح  جمال�سهم، 
وعند نوا�سي الطرقات، ترثثر عنها الن�ساء عرب الأثري، وفوق امل�ساطب، 
املدار�ض  يف  الأطفال  حتى  ب�ساأنها،  بدلوه  يديل  الكل  ال�سرفات..  ومن 

لة من الفقهاء. يتباحثون يف اأمرها وكاأنهم جلنة ُم�سكَّ
ا�ستيقظنا ذات �سباح لنجد النا�ض تتحدث عن عمليات جراحية لزرع 

�سمام لل�سمري.
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هذا  اإىل  الطب  تقدم  هل  اخلرقاء،  املزاعم  ن�سدق  مل  البداية  يف 
احلد؟.. هل ميكن زرع �سمام لل�سمري؟.. وكيف وملاذا ُيزرع؟.. وهل ميكن 
نزعه من اجل�سد مرة اأخرى؟.. هل ميكن روؤيته ومل�سه، اأم اأنه كالفريو�سات 
اًل لروائح  ل ُيرى بالعني املجردة؟.. هل ميكن �سمه، اأم اأنه كالهواء، حمَّ
املواد الأخرى فح�سب.. هل يلفظه اجل�سم ويحا�سره بالأج�سام امل�سادة 
كما يحدث عند زراعة كلية اأو قرنية اأو جزء من الأمعاء؟.. مئات الأ�سئلة 
يف  نبتت  لها؛  اإجابات  اأنف�سهم  النا�ض  منح  وكلما  العقول،  على  تتوافد 

عقولهم اأ�سئلة جديدة.
طينه  من  ي�سكلها  منهم  كل  العدم،  من  خلقها  يتم  اإجاباتهم  كانت 

اخلا�ض، وينفخ فيها من روحه ما يعتقد اأنه احلق ول �سيء �سواه.
حافة  من  اقرتب  �سخ�ض  �سوى  ال�سمري  زراعة  اإىل  يحتاج  ل 
الالاإن�سانية، اأو هوى يف ُجُرف احليوانية.. وهل مُييز الإن�سان عن احليوان 

اإل يف امتالك الأول لنا�سية ال�سمري؟!
ُت�ساب  َكيال  الربتقال  تاأكل  كاأن  اإذن،  وعالجية  وقائية  جراحات 
بالزكام، اأو تاأكله بعد اأن ُت�ساب به كي تكافحه.. ومع ذلك ظل احلديث 

عنها يحوي نوًعا من احُلرمانية.
الأمر ل يخ�سع لرغبتنا يف اخل�سوع لتلك اجلراحات، ل ي�سبه الأمر اأن 
اأو لزراعة البنكريا�ض..  نتوجه اإىل امل�سفى ل�ستئ�سال الزائدة الدودية، 

الرغبة هنا ل موقع لها من الإعراب.
تختار  التي  هي  الدعوات  تلك  اأطلقوا  الذين  »العلماء«  فف�سيلة 
مر�ساها، ُتقدم فر�سة اجلراحة لأحدهم على طبق من ذهب.. تتيح له 
ودون  موافقته،  دون  اأقربائه  اأحد  لها  ُيخ�سع  لأن  فح�سب  واحدة  فر�سة 
معرفته.. ل اأحد يعرف متى وكيف يحدث ذلك، فاللذين وافقوا على اأن 

ُيخ�سعوا اأقربائهم لزرع �سمام ال�سمري يتكتمون متاًما على الأمر.
T
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كنا نعرف اأن الطباعة ثالثية الأبعاد تقدمْت كثرًيا خا�سة يف جمايل 
الطب والهند�سة احليوية، اأو على الأقل اأنا كنُت اأعرف ذلك من خالل ما 
ُيبث  من راديو ال�سيارة، رفيق الطريق الذي ل اأمل منه ول ميلني. وعلى 
ن  الرغم من ذلك مل اأت�سور اأن التقدم الطبي قد و�سل اإىل احلد الذي مكَّ

»العلماء« من تخليق �سمام لل�سمري!
ل اأنكر اأن امل�ستوى الأخالقي يف تردٍّ يوًما بعد يوم، مل يعد اأمام النا�ض 
رادع ديني اأو اأخالقي اإل القليل منهم.. خَلْت دور العبادة من املتعبدين، 
لالأهايل،  وخدمات  عيادات  اإىل  وحتولْت  امل�ساجد  من  الكثري  اأغلقْت 
ع�س�سْت اخلفافي�ض يف اأ�سقف الكنائ�ض.. كنا نهوي ب�سرعة ول نعرف اإن 

كانت تلك اجلراحات قادرة على اإنقاذ ما تبقى من اإن�سانيتنا اأم ل.
ولعل كل ذلك هو حم�ض هراء، ل وجود لـ »العلماء« ول لتلك اجلراحات 
من الأ�سا�ض، كماليني الإ�ساعات التي ُتولد يف امل�ساء وتعي�ض ل�سباحات 
عدة دون اأن يدري اأحد كيف ولدت وكيف ماتت.. ويبدو اأن ثالثة اأ�سهر 

لي�ست وقًتا كافًيا لأن تلفظ تلك الإ�ساعة اأنفا�سها الأخرية.  
هذا دفعني لأفكر ملاذا ل حتر�ض مافيا الأع�ساء الب�سرية على �سرقة 
والنخاع  والقلوب  العيون  على  اهتمامهم  ُجل  يقت�سر  ملاذا  ال�سمري؟.. 

والأكباد.. األي�ض ال�سمري اأكرث اأهمية من كل تلك الأع�ساء جمتمعة؟!
الأع�ساء ُتبقي الإن�سان على قيد احلياة، اأما ال�سمري فُيبقي الإن�سان 

على قيد الإن�سانية.
�سوب  الق�سوى  ب�سرعته  ينطلق  �سريع  قطار  مثل  عامل  يف  نعي�ض 
من  ابه  ُركَّ ينقذ  اأو  القطار،  يوقف  اأن  على  قادر  �سيء  ول  اجلحيم، 

م�سريهم امل�سئوم.
لكن.. رمبا ي�ستطيع »العلماء« كبح جماح هذا القطار.. رمبا.

اأخذت اأفكر.. ماذا لو ن�ساأت موجة م�سادة تقوم بعمليات ا�ستئ�سال 
ال�سمري؟
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حني  اأحبه  يوؤملني،  اأن  من  يتمكن  الذي  الوحيد  ال�سيء  هو  ال�سمري 
اأحبه حني يفت�ض يف اجلروح عن ال�سديد والقيح  ينكاأ جراحي ويوؤملني، 
والو�َسخ، اأحبه حني يخنقني ويعذبني عذاًبا ت�ستهيه نف�سي.. اأ�سعر دائًما  
اأنني رجل ي�ستحق العذاب، و�سمري يقظ هو العقاب الأمثل لرجل ي�ستحق 

العذاب.
نحن على اأي حال ل حاجة لنا اإىل عملية جراحية متطورة كي ن�ستاأ�سل 

�سمائرنا.. اإنها ت�سمر وتف�سد ومتوت دون تدخل جراحي!
T

ظننُت  فح�سب،  خطوات  ب�سع  �سوى  ال�سمك  حاملة  املراأة  تبتعد  مل 
خاللها اأنها ل ترغب يف روؤية وجهي مرة اأخرى.. لكنها ا�ستدارت بروية.. 
وعادت اإىل مكانها فوق املقعد اخللفي.. طال انتظاري ل�سوتها.. واأخرًيا 

خرج م�سطرًبا متح�سرًجا يقول:
- ا�سمع يا بني.. ل اأعرف كيف عرفت ما تعرف.. لكن مبا اأنك عرفت 
ما اأعرف اأنه يجب اأن يبقى �سًرا.. ف�ساأطلب منك اأن تِقلَّني وزوجي 
اإىل اإحدى املدن ال�ساحلية القريبة.. اليوم ظهًرا.. وقبل اأن تعرت�ض.. 

فكر ملًيا.. �ساأمنحك �سعف الأُجرة التي ت�ستحقها.
- وال�سورة؟

-اأاأاأ.. اأ.. وال�سورة.
لكن  ب�سورتها،  الحتفاظ  واأتلهف على  للمال،  بائ�سة  كنُت يف حاجة 
الف�سول..  اإنه  للموافقة..  دفعني  الذي  الوحيد  ال�سبب  هو  ذلك  يكن  مل 

الف�سول الذي مالأ قاع اجلحيم ب�سرخات الُع�ساة.
�ساعة ون�سف تف�سلنا عن الظهرية.. مل اأكن بحاجة لأن اأ�ساأل �سبب 
احتياج املراأة لل�ساعة والن�سف قبل الرحيل.. كان عليها اأن ُتعد لزوجها 
وجبة �سمك اأخرية.. يجب اأن تكون الوجبة الأخرية للخا�سعني جلراحات 

زرع �سمام ال�سمري هي ال�سمك، ول �سيء �سواه!
T
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- اختفى البحر.. هل ُت�سدق هذا الهراء؟!.. اأنا ل اأ�سدق اأي �سيء ل 
تراه عيناي، ول تلم�سه يداي!

القامة،  قالها زوج املراأة اجلال�ض يف املقعد املجاور يل.. رجل طويل 
عري�ض اجل�سد، �سعره اأ�سود كثيف وكذلك حاجباه و�ساربه.. �سوته مرتفع 
كثرًيا بغري داٍع.. وكاأن اأحدهم رفع زر التحكم يف �سوته لأق�سى درجاته، 

ثم انك�سر؛ فلم يعد قادًرا على خف�سه ثانية.
تنبعث منه رائحة قذرة جًدا.. رائحة مطاط حمروق كاأ�سد ما يكون 
ية اأن َمر بطرقاتها روائح اأ�سواأ. الغريب  الحرتاق.. ل تذكر ُغددي ال�سمِّ
وجه  تقلُّ�ض  اأن  اإل  مبعثها،  هو  التي  الرائحة  تلك  ي�سم  ل  وكاأنه  بدا  اأنه 
زوجته املنعك�ض يف مراآة ال�سيارة اأنباأين اأن اأنفها ُي�ساطرين الرائحة ذاتها.

كان ُيكلم جمهوًرا وهمًيا:
- البحار ل تختفي يا �سادة.. اإنه وباء قذفته رياح البحر فاأ�ساب عيون 

جميع من يعي�سون يف املدن ال�ساحلية فتوهموا ذلك.
- لكن منذ ال�سباح َتعِر�ض القنوات �سوًرا حية لل�سواطئ اخلالية من 

املياه.
- اخر�سي يا امراأة، وما دخلِك اأنِت!

انكم�سْت الزوجة على نف�سها كقطة ركلها �ساحبها مبقدمة حذائه.. 
لو كنُت رجاًل حُمًبا للحديث ل�ساركته اأفكاري كلها.. لكنني اأكره الكلمات 
التي ل طائل من ورائها.. بعد قليل �سن�سل اإىل املدينة ال�ساحلية، و�سرنى 
اجلدار  خلف  من  رائحته  �سن�سم  اأق�سد  العني..  روؤى  البحر  باأنف�سنا 
ٌم على  البحر حمرَّ اأبًدا..  البحر  نرى  اأن  العازل.. فال ميكننا  الإ�سمنتي 

عامة ال�سعب من اأمثالنا.
T



45

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

العارية؟!..  حقيقته  اإىل  وعاد  اخلارق  الأزرق  رداءه  البحر  نزع  هل 
رمال و�سخور مهجورة واأ�سالء حيوات.

بجواري  الزوج  جل�ض  حتى  البحر  اختفاء  بواقعة  �سمعُت  قد  اأكن  مل 
منطلقني ثالثتنا يف رحلتنا اإىل اإحدى املدن ال�ساحلية التي ل تبعد كثرًيا 
كل  فاأكدْت  املذياع  مفتاح  اأدرُت  بتكذيبه  اأ�سارع  اأن  وقبل  العا�سمة،  عن 

الأ�سوات املت�سربة منه يف خمتلف املحطات اأنه �سادق يف مزاعمه.
اختفى البحر!.. يزعمون اأن البحر مللم اأياديه عن بالدنا، وجاد بها 
�سيف  �سوت  على  اجلهوري  الزوج  �سوت  طغى  وحدها،  الغرب  بالد  يف 

الربنامج الإذاعي، اإذ �ساح:
- اأ�سمعَت!..البحر مل يختِف يف البالد الغربية الواقعة على �سواطئه.. 
ذلك  ن�ستحق  نحن  للحق  جئَت  اإن  غ�سبه..  طالنا  من  فقط  نحن 

واأكرث، نحن حثالة الب�سرية، حتى البحر بنف�سه �سهد بذلك.
ثم التفَت نحو زوجته �سائًحا:

- اأمل اأقل لِك اأن نهاية العامل قد اقرتبت يا امراأة.. واأنِت ل زلِت تزعمني 
اأن يف الدنيا خرًيا كثرًيا.. ها ها.. اخلري ابتلعه البحر و »َطَف�ض«.

اأم  الأخبار  الرجل  ُيكذب  هل  اأعرف  اأعد  فلم  الأمر  عليَّ  التب�ض 
ي�سدقها!.. يتحدث كخبري �سيا�سي تارة.. وكرجل �سارع تارة اأخرى!

كان ل يزال اإ�سهال الكلمات يت�سرب منه بغري انقطاع.. حتى عندما 
و�سلنا اإىل وجهتنا، وتوقفُت بال�سيارة اأمام ال�ساطئ.. اأو ما كان قبل ب�سع 
اأمارات  �ساعات �ساطًئا لبحر بامتداد الب�سر.. �سحُت ب�سوت حمل كل 

الده�سة:
- من الذي هدم اجلدار العازل؟

فاأجابني ب�سوت حمل كل اأمارات الحتقار:
-  من بنوه.
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ثم ا�ستطرد مت�سفًيا:
عاقبهم  كيف  اأراأيَت  نف�سه..  من  فحرمهم  البحر..  من  حرمونا   -
البالد  ل�سادات  البحر  اأن  العدل  اأِمن  وبط�سهم..  ظلمهم  على  اهلل 
ق البحر بجدار عازل كي يتمتعوا به  وحدهم؟.. من ير�سى باأن ُيطوَّ

دوننا؟
مي�ض  ل  فح�سب..  لل�سادة  البحر  ال�سغر..  منذ  عليه  ن�ساأنا  ما  هذا 
عليهم..  املغ�سوب  فمن  ال�سعب  فئات  باقي  اأما  رون،  املطهَّ اإل  �ساطئه 
عون اأنهم بذلك يحافظون عليه من الو�سخ والنجا�سات.. يف احلقيقة ل  يدَّ
اأذكر اأن البحر كان جن�ًسا قبل بناء اجلدار العازل، يل معه ذكريات قليلة، 
لكنها يف ثنايا عقلي را�سخة.. يحت�سنني بينما اأعوم فيه واأغط�ض.. واألعب 

�سته.. اأو لعلي فعلُت دون اأن اأدرك. واأمرح.. ل اأذكر اأنني جنَّ
الآن ُهدم جزء �سغري من اجلدار.. �سمح بتجمهر النا�ض حول ُمبتداأ 
البحر الذي كان.. ل اأعرف اإن كان يف جتمهرهم لوعة الفقد.. اأم �سغف 
الف�سول.. اأخرجني الزوج من �سرودي بينما يعرب فتحة اجلدار املتهدم 

وقال:
- لكنني اأقول لك ل ميكن للبحر اأن يختفي.. هذا جنون.. اإنها موؤامرة 

ما�سونية على بالدنا لكي.....
اختنق بغتة ببقية حديثه، اأما املراأة فجحظْت عيناها وحركْت �سفتيها 
يف وجل، تتلو اآيات من القراآن ب�سوت خافت وكاأنها ُتعاين نهاية العامل..  
طفقُت اأزاحم التكتالت الب�سرية التي تركْت اأعمالها ومدنها وقدمْت كي 

ترى البحر الذي تركنا وهرب.. زحام �سديد وكاأننا يف اأر�ض املح�سر.
هذه  يتوقع  مل  الأر�ض  من  �سا�سعة  م�ساحات  غطى  نافق  وفري  �سمك 
اأكلهما  املُحلل  امليتتني  اأحد  اأنه  لول  اآواه..  الذي  البحر  من  قط  اخليانة 

لكان موته هباًء منثوًرا.
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يتخبط  ال�سمك،  ا�ستطاع حمله من  اًل مبا  حُممَّ اأحدهم  بي  ا�سطدم 
حما�سة كاأنه عرث على كنز قارون.. فلي�ض البحر وحده هو علينا ممنوًعا.. 

بل خرياته كذلك!
جرام  فيها  ُيعادل  ال�سوداء..  ال�سوق  من  اإل  ال�سمك  �سراء  ميكن  ل 

ال�سمك القيمة ذاتها جلرام الذهب!
- دعه اإنه يل.

- بل هو يل.
- اإن مل ترتكا وعائي �ستندمان!

مملوء  وعاء  على  رجال  ثالثة  بني  م�ساجرة  منا  بالقرب  ن�سبت 
ثالثتهم  اأن  اإل  ويزيد  منه  يفي�ض  ما  اأرجلنا  حتت  اأن  ورغم  بال�سمك.. 

ت�سبثوا بالوعاء وكاأّن تاركه تخلَّى عن �سرفه ورجولته.
للحظة واحدة التفتْت اإليهم الروؤو�ض.. هذا ما يتطلبه الأمر يف ع�سر 
ال�سرعة.. ع�سر ل ي�ستطيع املرء اأن يواكب فيه ت�سارع الأحداث وتطورها 

ودرجاتها املتفاوتة.. ل يتوقف ليفهم.. بل ي�ساهد فح�سب.
للحظة واحدة �ساهدهم اجلمع امللتف حولهم ثم انف�سوا عنهم.. وبعد 
دقيقة اأو يزيد كان رجالن منهما يتكومان فوق الأر�ض والدماء تتفجر من 
ج�سديهما ينبوًعا يروي الرمال العط�سى.. اأما ثالثهم فنف�ض الدماء عن 

يديه.. وحمل وعاء ال�سمك فوق كتفيه .. اأولنا ظهره.. ثم ان�سرف.
T

حاولُت قدر ا�ستطاعتي جتاهل ما حدث منذ قليل.. هذا ما اعتدناه 
ولكل  حدث  لكل  م�ساعرنا  في�ض  مننح  اأن  ميكن  ل  ال�سرعة..  ع�سر  يف 
�سهاًل  لي�ض  التجاهل  لكن  ومت�سارعة..  وثقيلة  كثيفة  فالأحداث  حادث.. 

كما يبدو..
اإنه يتغذى على اإن�سانيتنا واأرواحنا وقلوبنا من الداخل!
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اأو  فزعة..  اأقدامنا  فوق  تقفز  �سغرية  �سرطانات  انتباهي  ا�سرتعى 
لعلها غا�سبة من تعدينا ال�سافر على م�ساكنها.. كان بطن البحر مبقوًرا 
اآثار  ونباتات،  بحرية، طحالب  كائنات  فيه من موجودات،  ما  كل  فلفظ 
يقراأها  ل  ُكِتبت كي  ر�سائل حب  وتدمرْت،  رحلة  فيه ذات  اأبحرْت  �ُسفن 

اأحد، جثث ُمتحللة لأنا�ض غرقوا دون اأن يفتقدهم اأحد. 
الثائر  البحر  فابتلعها  �سهًوا؛  اأو  عمًدا  ال�ساطئ  عند  ُتركْت  نفايات 
بغ�سب.. عجًبا،اأمل يخربونا اأنهم يحمون البحر منا كي ل يطاله الَو�َسخ؟!
اأو بالأحرى مل ي�سمحوا لنا بالبقاء.. جاءت دوريات  مل نبَق طوياًل.. 
ِحفظ النظام لُتعيدنا اإىل خلف اجلدار.. وعكفوا على �سد فتحاته بالطوب 
النا�ض  اأما  �سارخة..  وجوههم  على  التخبط  اأمارات  كانت  والإ�سمنت، 

فكانت تتوزع نظراتهم بني ال�سماتة.. والالمبالة.
T

عادت �سيارتي توا�سل رحلتها حاملة ثالثتنا.
تلفظ  تكاد  التي  املري�سة  زوجته  اأخت  لزيارة  اأنه ذاهب  الزوج  يظن 
اأنفا�سها الأخرية، هذا ما فهمته من �سيَّال حديثه الذي ل ينقطع، وكان 

روؤوًفا مبا يكفي لُيلبي رجاء زوجته لل�سفر، حتى اأنه قال:
م�سرحة  اأنا عامل يف  اأجازة من عملي..  يوم  وهكذا جتدين طلبُت   -
الطب ال�سرعي هل اأخربتك بذلك؟.. يوم عطلة بدون راتب من اأجل 
تلك العجوز البخيلة بنت الـ.....، لعلها متوت هذه املرة حًقا وترتك  
لنا ماًل ُيعيننا يف هذه الأيام بنت الـ.....، ولول اأنها اأر�سلت لنا �سيارة 

مدفوعة الأجرة لتقّلنا ما حتركُت من مكاين خطوة واحدة.
ثم التفَت �سوب زوجته:

- ول تن�سي هذا املعروف.
ثم اأطلق �سحكة جملجلة قائاًل:
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- حتى اإن ن�سيِت فاأنا قادر على تذكريِك.
قالها وهو يتاأمل من النافذة جمموعة فتيات يف �سن حفيدته لو كان 
لديه واحدة. اأخرج راأ�سه، وخد�ض حيائهن بعبارة قذرة ومزحة فا�سقة، 

ثم اأخذ يقهقه عالًيا. 
اأفتح الباب املجاور له واألقي به خارج  متالكُت نف�سي ب�سعوبة كي ل 
ال�سيارة بينما ت�سري ب�سرعة كبرية، األقيُت نظرة على الزوجة تقول الكثري، 
هذا  من  تخلق  اأن  على  قادرة  مزعومة  جراحية  عمليات  اأي  اأن  اأظن  ل 

»ال�سيء« كائًنا اآخر اأكرث اآدمية.. هذا درب من امل�ستحيل.
نحن ُنحارب كي تبقي �سمائرنا حية، هذه هي احلرب الأ�سر�ض و�سط 
حروب الأ�سلحة والدبابات.. وهذا الرجل يبدو اأنه مل يبذل جهده قط من 

اأجل اإحدى احُل�سنيني.. الن�سر اأو ال�سهادة.
اأن  اإذن!.. فهمُت الآن �سر الرائحة الب�سعة.. ل بد  عامل يف م�سرحة 
مالب�سه م�سبعة مبادة »الفورمالني«، احلافظة للجثث من التحلل.. لكنها 

م�سبعة بها اأكرث من الالزم، وكاأنه هو نف�سه جثة مت�سي على قدمني!
T

مت الأمر ب�سرعة وبحرفية �سديدة، مل اأكن لأنتبه لو مل اأرقب الزوجني 
بعد اأن غادرا ال�سيارة، اأنقدتني املراأة مايل �سًرا هام�سة:

- �سكًرا لك يا بني.
�سوبُت عيني الثالثة على وجهها لأحفظه بني جدران اأربع، ثم دارت 

على اأعقابها لتلحق بزوجها.
ُبعد  املتوقفة على  ال�سوداء  لل�سيارة  انتبهُت  باأنظاري ملا  اأتتبعها  لو مل 
اأمتار من البناية التي تقطن فيها اأخت الزوجة.. ففجاأة، انق�ض رجلني 
على الزوج من اخللف، قاوم لثواٍن فح�سب، ثم �سقط ج�سده ال�سخم بني 
اأتبني ما مي�سك به اأحدهما يف يده، لكن ل بد  اأيديهم كخرقة بالية، مل 
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به اإىل دمائه ب�سرعة ومهارة.. الزوجة كانت  واأنه حمقن خمدر قوي �سرَّ
كمن مُيثل يف فيلم حتفظ فيه دورها م�سبًقا.

لل�سيارة  اإىل املقعد الأمامي  اإن �سقط زوجها حتى هرولْت �سريًعا  ما 
ثانيتان  اخللفي،  املقعد  يف  بزوجها  حمملني  الرجالن  يتبعها  ال�سوداء، 

وانطلقت ال�سيارة ب�سرعة ق�سوى.
كان الأمر �سريًعا جًدا، وب�سيًطا جًدا.. بنف�ض �سهولة ع�سرات حالت 

الختطاف التي ن�سمع عنها يومًيا والتي ل ي�سعر بها اأحد.
T

عدُت اإىل العا�سمة يف الثامنة م�ساًء، عندها هاجمتني جرعة زائدة 
ا�سني« التي  اأتوقف لآخذ ا�سرتاحة عند قهوة »العطَّ اأكد  من الإجهاد، مل 
لل�سارع  املواجه  واأتخريَّ مقعدي  بيتي،  اإىل  التوجه  قبل  لياًل  فيها  اأع�س�ض 
يف الزاوية اليمنى للمقهى؛ حتى �سرخْت معدتي جوعى. فغادرُت متوجًها 
اإىل »حمل الك�سري« الذي ميتلكه » �سلبي �سليم الفخراين« على ُبعد �سارع 
واحد من املقهى. هذا الرجل ُيعد اأ�سواأ »طبق ك�سري« قد يتناوله املرء يف 

حياته، لكنه الأرخ�ض كذلك.
اأتوجه باإرادتي اإىل الرجل الذي اأهرب منه؟.. بالطبع لأن هذا  ملاذا 
هو قانون احلياة املقد�ض، تقودنا دوًما نحو الطرق التي ل نرغب يف املرور 

فيها.
عندما و�سلُت كان املطعم مزدحًما كعادته، فحمدُت اهلل على ذلك، 
لن يتمكن الرجل من التحدث معي يف ظل ان�سغاله. وبعد �ساعة ون�سف 
الأنفا�ض،  متقطع  اأخرًيا  اإليه  و�سلُت  طويل،  طابور  يف  قدمي  على  واقًفا 
وثيابي كما لو اأنها خرجْت من فم كلب. ا�ستقبلني بابت�سامة فاترة وكاأنه ل 

يعرفني، ل باأ�ض، فقد اعتدُت ت�سرفاته الهوجاء.
- اأرغب يف »طبق ك�سري« كبري يا عم »�سلبي �سليم الفخراين«.. واأزد 

من ال�سطة.
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اأخرجُت املال وو�سعته اأمامه فنظر اإيّل با�سمئزاز، هتفُت بغيظ:
- هل رفعَت ثمنه؟

- كال، لكن اأوراقك ناق�سة؟
ْت بي الده�سة، �ساألته حائًرا: ا�ستبدَّ

- اأي اأوراق؟
اأ�سار بنفاد �سرب اإىل الطابق العلوي للمطعم، ثم قال:

- ا�سعد عند مدام »عفاف« يف الدور الثاين واختم املال، ثم خذ توقيع 
اثنني من الزبائن.

هل فقد الرجل عقله؟!.. اأو�سلْت البريوقراطية اإىل طبق الك�سري؟!
ظننته ميزح.. ف�سحكُت.. ازداد امتعا�سه.. فعب�سُت.

�سعدُت اإىل الطابق العلوي، فوجدُت �سيدة متهالكة جتل�ض فوق كر�سي 
عجوز.. اأو العك�ض!

توقيعهم  اأن مينحوين  الزبائن  من  اثنني  من  وطلبُت  اأموايل،  ختمْت 
واأنا اأ�سرب كًفا بكف.

بتجاوز  يل  ي�سمح  مل  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  عم  اإىل  عدُت  عندما 
دوري، فكان علي اأن اأقف يف الطابور مرة اأخرى. انق�سْت ثواين و�ساعات 
واأ�سهر و�سنوات قبل اأن اأقف اأمامه متقطع الثياب، ووجهي هذه املرة كما 

لو اأنه هو الذي خرج من فم كلب.. �ساألني بب�سا�سة:
- هل ترغب يف ا�سرتاك �سنوي دائم يف املطعم حت�سل من خالله على 

طبق ك�سري يومًيا دون الوقوف يف الطابور؟
- اأرغب بالطبع.

- ا�ستدر.



52

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ثم  ختمه،  فوق  وب�سق  الرقبة  عند  قلياًل  قمي�سي  اأزاح  ا�ستدرُت. 
األ�سقه بقفاي.

هذه احلياة �ستقتلني يوًما ما..
اأو اأنا من �سُينهيها!

T
اأ�سقط  حتى  ا�سني«  »العطَّ قهوة  يف  الأثري  مقعدي  اإىل  عدُت  اإن  ما 

اأحدهم ج�سده ال�سخم يف املقعد املقابل يل.. هاتًفا:
- اأين اأموايل؟

يبدو اأنه تعقبني فور مغادرتي ملطعمه، ما كان علّي اأن اأذهب اإليه من 
�سليم  »�سلبي  يلقي وجه  ولو كان يف ذلك موتي جوًعا. عادة ما  الأ�سا�ض 
الفخراين« الغليظ يف قلبي الهيبة، اإل اأنني �سحُت يف وجهه مغتاًظا بعد 

وجبة الك�سري الفا�سد التي متزق اأمعائي يف تلك اللحظة:
ب ما يوازي اإيجار �ستة اأ�سهر يف يوم واحد! - ل تتوقع بالطبع اأن اأتك�سَّ

عندما يتطرق الأمر اإىل ماله، ي�سري الرجل كربغوث يلت�سق باجل�سد 
ول يرتكه حتى ميت�ض دمه.

ا�سني« يجب اأن تعط�ض  نظر لنا اأحد رواد املقهى �سزًرا.. يف قهوة »العطَّ
با�ستمرار.. واأل مير بني عط�سة واأخرى اأكرث من ثالث دقائق!

قته.. فخرجْت  اًل للعط�ض.. تن�سَّ اأخرجُت من جيبي م�سحوًقا ثميًنا �سيَّ
اد املقهى.. حتى  مني �سل�سلة طويلة من العط�ض كانت كافية لإثارة غرية روَّ
اأن »�سلبي �سليم الفخراين« انتزعها مني وا�ستن�سق مرتني ثم اأطلق �سل�سلة 

اأطول وكاأنه يبارزين بالعط�ض.
ثم ب�سق بجوار حذائه وقال:
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اأباك كان رجاًل طيًبا  اأن  لول  تنفع يف �سيء..  لن  اأنك  اأعرف  - كنُت 
مايل  هو  اأريده  ما  ا�سمع  �سنوات..  منذ  بيتي  خارج  بك  لألقيُت 

فح�سب.. ول يهمني اأي باب من اأبواب اجلحيم �ستلجه لتاأتيني به.
- �سدقني اأنا...

- اأغلق فمك وا�سمعني.
ب�سق ثانية.. لكن هذه املرة يف منت�سف امل�سافة بني حذائي وحذائه.. 
حاولُت اأن اأغالب �سعوري بال�سمئزاز اإل اأن تركيزي ظلَّ موزًعا منا�سفة 

بني الرجل وب�سقته، ا�ستطرد يقول:
- اأنت رجل حتب الت�سوير وكل هذا الهراء.. �ساأمنحك فر�سة للتقاط 
�سورة مهمة.. مهمة جًدا.. تبيعها لإحدى ال�سحف وتاأتيني مبايل.. 

لكن اإن اأف�سدَت الأمر...
تهديدي  معنى  ذات  اإ�سارة  يف  ب�سبابته  ح  لوَّ اأنه  اإل  عبارته،  يكمل  مل 
اأويل لكلمات الرجل اهتماًما ُيذكر..  وا�سح.. كنُت حتى هذه اللحظة ل 
ت حوله وكاأنه �سيبوح يل ب�سر ع�سكري.. ثم هم�ض  حتى مال �سوبي .. وتلفَّ

ب�سوت كالفحيح اإمعاًنا يف اأهمية الأمر:
- »الكاتب الكبري«!

كلمة �سحرية رفعْت معدل تدفق الأدرينالني يف دمي.. �سعرُت بطعمه 
الالذع يف اأوردتي و�سراييني.. حتى وكاأن الدماء ت�سرب بحما�ض كالنافورة 

يف منت�سف راأ�سي.
حوار  على  ب  ُمن�سَ تركيزي  من  الأ�سد  ن�سيب  اأ�سبح  امليزان،  اختل 
�سنوات  ومنذ  �سحفًيا جنح  اأن  اأذكر  ل  اإذن!..  الكبري«  »الكاتب  الرجل، 
الأنظار، يرف�ض  يتوارى دائًما عن  له �سورة واحدة،  يتلقط  اأن  طوال يف 
قهوة  زبائن  اأحد  اأن  حتى  كامريا،  عد�سة  مواجهة  يف  وجهه  ي�سع  اأن 
ا�سني« اأعدَّ م�سابقة بجائزة نقدية كبرية ملن ينجح يف اأن يلتقط له  »العطَّ

�سورة واحدة، ولكن اجلميع ف�سل يف الو�سول اإليه.
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صورة كتلك من شأنها أن تُغير حياتي.. لألبد!

- هل متزح معي؟
- يا ابن الـ...، هل اأبدو كمن ميازحك؟

اأن تذكرُت يف اللحظة الأخرية الإيجار  اإذ �سبني.. لول  اأ�سفعه  كدُت 
كانت  كما  ال�سيطان  اأخزيُت  اأبيها،  بكرة  الفارغة عن  وثالجتي  املتاأخر، 
اأمي رحمها اهلل ُتو�سيني اأن اأفعل من اأجل »ُلقمة العي�ض«، هذه الن�سيحة 

التي ترتاأ�ض د�ستور الأمهات غري املكتوب. قلُت:
- هل تعرف مكانه حًقا؟.. اأحًقا تعرف؟

- اأعرف، لكن فلنتفق اأوًل.. لل�سورة ثَمن.
حكَّ �سبابته واإبهامه ببع�سهما.. فقلُت بانفعال مل اأكتمه:

- بالطبع.. لك اإيجار ثمانية اأ�سهر ل �ستة فح�سب.
- بل �سنة.

- فليكن ما تقول.
ا�سرتاح يف مقعده اأكرث وقال مغتبًطا:

- حلو الكالم.. ا�سمعني جيًدا.. تعرف بالطبع اأنني اأعمل يف »بوفيه« 
اجلريدة التي يراأ�سها »ح�سان طروادة«.

بالطبع اأعرفه.. فـ«ح�سان طروادة« هو َمثلي الأعلى يف احلياة!
ا�ست�سافته  التي  احلوارية  الربامج  كل  ال�سيارة  راديو  عرب  �سمعُت 
على  وكذلك  املرات،  مئات  ال�سحف  يف  �سورته  وراأيُت  رئي�سي،  ك�سيف 
تدفع  العظمة  من  هالة  به  امللقب  بالرجل  حتيط  التلفاز..كانت  �سا�سة 
بداخلي الرهبة دوًما، ويف اإحدى املرات راأيُت �سيارته جتاور �سيارتي عند 
الرجال  كع�سرات  واقعية،  اأكرث  احلقيقة  على  وجهه  بدا  املرور..  اإ�سارة 
على  �سوته  حتى  مييزه،  ظاهري  �سيء  ل  يومًيا،  �سيارتي  يركبون  الذين 
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تلكم  لكنها  املطاطي،  ال�سوت  و�سف  ي�سعب  كاملطاط،  كان  احلقيقة  
الأ�سوات التي ي�سهل ن�سيانها، ول ترتبط يف الذاكرة ب�سخ�ض بعينه.

عامل  على  حلَّت  داهية  فهمها،  يف  اجلميع  ف�سل  اأحجية  الرجل  هذا 
دفنها  اأخبار  على  ل  يتح�سَّ اأن  ي�ستطيع  خربة،  �سابق  بغري  ال�سحافة 
لكن  الأر�ض،  باطن  من  نقطة  اأعمق  يف  �سحيقة  اأزمنة  منذ  اأ�سحابها 
الأزمنة وامل�سافات مل تقف يوًما عقبة يف وجه الرجل.. ويف فرتة وجيزة 
اأم�سى رئي�ض حترير لأكرب جريدة يف الدولة،  ل اأحد يعرف م�سادره التي 
م كل خرب باأدلة  ل من خاللها على الأخبار، ل اأحد يعرف كيف ُيطعِّ يتح�سَّ
ا ول طعًنا، ول اأحد يعرف كيف نبتت موهبته فجاأة من العدم  ل تقبل �سكًّ

كنبتة �سيطانية!
ُيقال اأنه ومنذ عامني فح�سب كان خريج معهد متوا�سع برتبة عاطل، 
اقرتابه من  ال�ستقرار رغم  اإىل  تفتقر حياته  اآخر،  اإىل  يتنقل من عمل 
اأكرث �سخ�سية مثرية للجدل يف دولتنا،  اأعتاب الأربعني، لكنه �سار الآن 
ف نف�سه بـ »ح�سان طروادة«، وي�ستخدم ال�سم با�ستمرار يف مقالته  عرَّ
اإن كان  يوًما  ال�سحفية ويف الربامج احلوارية، ويف كل مكان، مل نعرف 
»ح�سان طروادة« هو ا�سمه احلقيقي اأم ا�سًما م�ستعاًرا،  لكن واحلق ُيقال 

هذا ال�سم مل ُيخلق اإل له.
كان »�سلبي �سليم الفخراين« ل يزال ي�ستطرد:

»ح�سان  مكتب  على  القهوة  فنجان  اأ�سع  كنت  بينما  وهكذا..   -
اأماله  حني  الكبري«..  »الكاتب  عنوان  اأذناي  التقطْت  طروادة«.. 
»ح�سان طروادة« على ال�سحفي ال�سغري اآمًرا اإياه »غًدا تذهب اإىل 

العنوان وتاأتيني بكل ال�سور التي ت�ستطيع التقاطها له«.
ثم اأ�ساف »�سلبي �سليم الفخراين« قائاًل:

- وهكذا.. جتدين قلُت يف نف�سي الأقربون اأوىل باملعروف.. واأنت اأوىل 
من الغريب.
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مل اأهتم ملداهنة الرجل الذي اأعرف نواياه جيًدا.. هو فقط مل ي�ستطع 
يعرف  اأن  خمافة  اجلريدة  خارج  من  ل�سحفي  املعلومات  هذه  يبيع  اأن 

»ح�سان طروادة« باأنه من اأف�ساها فيلحق بعمله ال�سرر.
املتاأخر  اإيجاره  نف�سه يح�سل على  الوقت  بيعها يل، ويف  ل  لذلك ف�سَّ
وفوقه اإكرامية �سعيه.. فهو رجل يحلو له اأن ي�سطاد بحجر واحد اأكرث من 
ع�سفور، واأنا ل يهمني ل الع�سفور ول احلجر، كل ما يهمني هو ال�سورة 

التي �ستحقق حلمي وجتعلني بني النا�ض مرئًيا.
نه�ض مودًعا بعد اأن اأجهز على كوبني من ال�ساي، دون اأن يدفع ثمنهما 
ثالثًة..  دائًخا يف عامل اخليالت عندما ب�سق مرة  راأ�سي  بالطبع.. كان 

متاًما يف مرمى الهدف.. مقدمة حذائي!
T

قدُت �سيارتي بينما احلما�سة تقتات على البقية الباقية من اأع�سابي 
الفائرة، ُرحُت اأتخيل عناوين ال�سحف يف �سباح الغد.

امل�صور العبقري »اأ�صمر« ينجح يف التقاط �صورة لـ »الكاتب الكبري«.
�صورة القرن بعد�صة امل�صور »اأ�صمر«.

�صائق اأُجرة بُرتبة م�صور حمرتف.
عرو�ض عمل من ُكربى ال�صحف تنهال على امل�صور »اأ�صمر«.

بتهور  اأندفع  كدُت  حتى  ن�سوة  مالأتني  جًدا،  لذيذة  اخليالت  كانت 
حف الغد..  �سارًخا يف عر�ض الطريق، اأنا »اأ�سمر« الذي �ستتحدث عنه �سُ
املتهالكة  البناية  اليتيمة مل جتد من قبل ماأوى لها �سوى جدران  �سوري 
التي اأعي�ض فيها، وبع�ض ملفات اجلرائم املتكد�سة يف ق�سم ال�سرطة الذي 

يعمل فيه »�ساهق«.
»�ساهق« ظن دوًما اأنه لعب كرة قدم حمرتف، اإل اأن النادي واملدربني 
واملجرة كلها تتاآمر �سده. وظن اأنه جذاب لِبٌق ي�ستطيع ب�سحره اإغواء اأي 
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اأنه  وظن  وقلوبهن.  عقولهن  على  ُطم�ض  غبيات  اأنهن  لول  يقابلها،  فتاة 
م�ستحقيها،  على  ع  تتمنَّ خبيثة  بغي  احلياة  اأن  لول  نوبل،  لينال  عبقريٌّ 
�سابط  يكون  لأن  جًدا  موؤهل  اأنه  حينها  فراأيُت  لالأنذال..  نف�سها  وتهب 

�سرطة ناجًحا، متاًما كاأبيه وَجده!
»�ساهق« هو الوحيد الذي اآمن اأنني يوًما ما �ستلتقط عد�سة كامرياتي 
ال�سورة التي �ستغري حياتي، كان يوؤمن اأن بداخلي طاقة تكفي لأن اأكون 
مرئًيا، واآخذ دوًرا مهًما يف امل�سرحية!.. لعل غروره وعجرفته دفعاه لأن 
اأمي،  تلده  مل  اأًخا  »�ساهق«  كان  معي  لكن  اجلميع،  مع  مباٍل  غري  يكون 
�سحيح اأنها كانت جمرد خادمة فقرية يف بيت اأبويه، وزوجة لبواب البناية 
 ، التي يقطنون فيها، واأنهما كانا مينعانه من اللعب معي، اأو التحدث اإىلَّ
اأن جتمعنا حتتها  من  ال�سداقة  تلك احلواجز مل متنع مظلة  كل  اأن  اإل 

لثالثني عاًما.
لذلك مل اأ�ستطع منع نف�سي من مهاتفته لأقول ُمبتهًجا:

-»�ساهق«.. هذه الليلة �ساأحقق ُحلم حياتي.
T

ور ال�سيارة  كادت احلما�سة تدفعني لأن اآتي بفعل جنوين فاأ�سغط زمُّ
ب�سكل متوا�سل، لأدفع جَمَرى الطريق للتدفق ب�سرعة اأكرب.

الإن�ساء  حديث  �سكني  جتمع  يف  �سغرية  فيال  عند  توقفُت  واأخرًيا 
عن  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  اأخربين  كما  متاًما  العا�سمة،  باأطراف 

العنوان.
املكان هادٌئ اأكرث مما ينبغي، وكاأن اإن�ساًنا مل مير من هذا املكان قط، 
اأ�سواء الفيال م�ساءة يف الق�سم الغربي منها، زحفْت اأناملي نحو الكامريا 

ُت فوقها ثم هم�سُت: تلتقطها، ربَّ
ِكليتي  و�ستبدو  ت�سنيعك..  تاريخ  يف  �سورة  اأهم  �ستلتقطني  اليوم   -

الُي�سرى التي ا�ستبدلتها بِك ثمًنا بخ�ًسا. 
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هُت خطمها نحو اأ�سوار الفيال احلديثة، فالتقَطْت ما �ساء لها من  وجَّ
�سور.

- عندك هناك!
كاد قلبي اأن يقفز خارج اأ�سواره العظميَّة.. التفُت �سوب احلار�ض الذي 
اأتى مهروًل من الداخل ثم توقف عند البوابة احلديدية ن�سف املفتوحة.. 
اإىل فتاة  اأنه يوجه حديثه  اأدركُت  اإىل وتريته الطبيعية عندما  عاد قلبي 
ْت عدة خطوات اإىل الداخل قبل  اأ�سفر اللون خطَّ ترتدي معطًفا مطرًيا 

اأن يوقفها �سياحه.
فوق  اأكرث  انزلقُت  م�سامعي..  يبلغ  مل  ب�سوت  معها  احلار�ض  حتدث 
اأن  قبل  �سيء  اأمري لنتهى كل  لو ك�سف  اأنظاره..  اأتخفى عن  املقعد كي 
يبداأ.. ناهيك عن »�سلبي �سليم الفخراين« الذي �سي�سومني �سوء العذاب 

جراء �سياع الفر�سة من بني يدّي.
حلظات و�سمح احلار�ض للفتاة ذات املعطف الأ�سفر با�ستكمال �سريها 
نحو الفيال، دخلْت ثم اأغلقْت خلفها باب املغارة.. وبعد حلظات حدث ما 
كاد يجعلني اأرق�ض طرًبا يف عر�ض الطريق.. غادر احلار�ض و�سار مبتعًدا 

عن الفيال يف �سبه هرولة، وكاأنه يود اأن يلحق مبوعد ل ُيتخلَّف عنه.
ترجلُت من ال�سيارة .. ثم ت�سلقُت البوابة احلديدية.. مل تكن مرتفعة 
كثرًيا لذلك مل اأواجه معها �سعوبة ُتذَكر.. رحُت اأبحُث عن نافذة مفتوحة 
تك�سف يل ما �سرتته اجلدران الإ�سمنتية من كنوز مل مي�سها ب�سر قبلي، 
مل اأجد �سوى واحدة علوية ت�ستند اإليها �سجرة موز كبرية، مل اأهتدِ اإىل اأي 
و�سيلة اأخرى لبلوغ النافذة، اأ�سابني الإحباط يف مقتل، اأعملُت نظري يف 
�سجرة املوز ال�سخمة، لو �سقطُت عنها قد اأك�سر ذراًعا اأو �ساًقا اأو �سلًعا.. 

اأو الأ�سواأ قد ُتَدك عنقي واأموت �سهيد ال�سجرة!
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ا، اأن اأ�ستدير بظهري عائًدا بخفي  لكن اخليار الآخر كان ُمًرا حام�سً
حنني اإىل ال�سيارة، مغادًرا املكان قبل اأن يراين اأحد، متخلًيا عن فر�سة 

الُعمر يف اأن اأ�سبح مرئًيا، هل اأج�سر على اأن اأفعل ذلك؟!
كنُت كحمار »بوريان« اأعجز عن اتخاذ قرار، دام ترددي لثالث دقائق 

كاملة.. ثم اأ�سقطُت اختياري على ت�سلق ال�سجرة قبل فوات الأوان.
- اآااااه.. اآااااي.

كدُت اأ�سقُط ثالثة مرات، ويف الرابعة جرحُت كفي الأمين وانطبعْت 
واأخرى، حتى  اأخرى، فاأخرى  ال�سجرة، اقرتبُت خطوة  دمائي فوق جذع 
اأ�سبحْت عيناي مبحاذاة النافذة املفتوحة. اأ�سندُت قدماي اإىل جذع كبري، 
ونزعُت رباط الكامريا عن رقبتي بينما يداي ترتع�سان رهبة ورغبة، كان 
جال�ًسا يف منت�سف الغرفة م�ستنًدا اإىل مقعد وثري، »الكاتب الكبري« الذي 

يتوارى عن اأنظار اجلميع.
لقد  النتباه،  يلفت  مزعج  فال�ض  بغري  حديثة  الكامريا  اأن  هلل  حمًدا 
ْت ثمن ِكليتني ل الُي�سرى فح�سب. التقطُت ع�سرات ال�سور، ل بل  ا�ستحقَّ

مئات ال�سور، ل اأدرى كم ا�ستغرق ذلك من وقت.
اأمام  من  �سحًنا  لرتفع  فجاأة  اخلادمة  دخلْت  عندما  اإل  اأتوقف  مل 
اأن  لول  تراين  اأن  كادْت  النافذة،  �سوب  بنظراتها  �سردْت  ثم  الرجل، 

�سحبُت نف�سي لالأ�سفل بحركة مباغتة؛ فاختل توازين و�سقطُت من عٍل!
ككنز  الكامريا  على  اأقب�ض  ال�سيارة،  اإىل  ُعدُت  عرجاء  مُينى  بقدم 
»علي بابا«، اإل اأن اأربعني حرامي ل ينطلقون يف اأثري، يا يل من حمظوظ.
النافذة،  من  يدنو  الكبري«  »الكاتب  راأيُت  حتى  املقود  اأدير  اأكد  مل 
زُت الكامريا مرة اأخرى، فحدث اأ�سواأ ما ميكن اأن يواجهه م�سور على  جهَّ

و�سك التقاط اأهم �سورة يف حياته، امتالأت بطاقة الذاكرة!
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اأنه  ويبدو  ال�سور،  بع�ض  ميحو  ِزر  عن  اأبحُث  واأنا  اأ�سابعي  ارتعدْت 
متلهًفا  وجًها  رفعُت  العمل.  عن  يتوقف  اأن  بالذات  اللحظة  هذه  يف  قرر 
�سوب »الكاتب الكبري« اأخ�سى اأن يفارق النافذة، امتدت يدي ب�سرعة اإىل 
هاتفي املحمول، رفعته اأمام وجهي، فتحُت تطبيق الكامريا، ثم �سغطُت 

ِزر التقاط ال�سورة، فالتقطُت �سورة واحدة..
ثم..

الهاتف كان غريًبا  راأيته عرب �سا�سة  العمل، فما  اأنفا�سي عن  توقفْت 
بحق.

وكاأنه  ال�سماء  اإىل  راأ�سه  يرفع  النافذة،  من  يدنو  الكبري«  »الكاتب 
يتحدث اإىل اهلل.. ي�سرخ.. يبكي.. يهتف.. يولول.. يزجمر.. ثم ُيقهقه!

اأرى ع�سفوًرا يفزعه هذا اجلنون فيطري ُمبتعًدا..
ويف اللحظة نف�سها �سعرُت لوهلة بحريق ي�ستعل داخل راأ�سي..

ثم.. غرقُت يف دوامات ُمظلمة.
T

ل اأذكر ما حدث يل كي اأغيب عن الوعي، لكن ما اإن اأفقُت حتى وجدُت 
ج�سدي ممًدا حتت �سجرة املوز الكبرية..

وبجواري ترقد جثة الكاتب الكبري!
َمن قتله؟

متى قتله؟
كيف قتله؟
ملاذا قتلهَ؟
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ل اأعرف.. كل ما اأعرفه اأن مالب�سي مدرجة بدماء طازجة تنزف من 
ُجرح يف موؤخرة راأ�سي.. لكن كل هذا اللون الأحمر لي�ض دمائي فح�سب.. 

ا. ب قمي�سي من دماء »الكاتب الكبري« اأي�سً ت�سرَّ
كيف اأ�سبُت بهذا اجلرح الغائر؟

�سقطُت  لأنني  ال�سجرة،  فوق  من  �سقوطي  نتيجة  يكون  اأن  ميكن  ل 
على جانبي الأمين ل على موؤخرة راأ�سي، اأذيُت قدمي الُيمنى.. اأح�سرُت 
الهاتف من ال�سيارة.. قمُت بالتقاط �سورة.. كل هذا ومل اأ�سعر باأي اأمل 

عند موؤخرة راأ�سي.. هذا ما اأتذكره قبل اأن اأغيب عن الوعي.
كيف اإذن اأذيُت راأ�سي بهذا ال�سكل؟

ومتى فعلُت؟
وكيف انتقلُت واأنا فاقد الوعي من ال�سيارة اإىل اأ�سفل ال�سجرة؟

لي�ض هذا هو الغريب فح�سب..
حولها.  ول  ال�سيارة  يف  ل  عليها  اأعرث  مل  كذلك..  الكامريا  اختفت 
لكن الهاتف ل يزال بحوزتي.. الهاتف الذي يحتوي على �سورة »الكاتب 
الكبري« وهو ينظر من النافذة، ال�سورة الأخرية له وهو على قيد احلياة.. 

ال�سورة الأهم من كل ال�سور.
ال�سيارة  اإىل  امل�سطربة  اأثناء عودتي  »�ساهق«  بـ  ات�سلُت  اأتذكر كيف 
ثم البيت. ق�س�سُت عليه تفا�سيل مغامرتي املثرية، فطلب مني مغادرة 
املكان على الفور، وانتظاره يف ق�سم ال�سرطة لأعر�ض عليه ال�سورة قبل 

اأن اأ�سعها يف اأيادي ال�سحافة.
لكنني فارقُت املكان الذي اأ�سحى منذ قليل »م�سرح جرمية« اإىل بيتي 

مبا�سرة. اأنا خائف.. خائف جًدا.. ول اأعرف خلويف �سبًبا مرَبًرا.
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اأعرف  ل  -الذي  »احلمار«  بقدوم  ينبئني  الباب  �سوت جر�ض  هو  ها 
ا�سمه- لياأخذ ال�سورة التي �ستمنحني دوًرا رئي�سًيا فوق م�سرح احلياة.

لكن مهاًل، ملاذا ل اأكون اأنا قاِتله؟
ثم دنا من  ال�سجرة..  الكبري« �سجة �سقوطي من فوق  »الكاتب  �سِمع 
النافذة م�ستطلًعا.. فاختل توازنه.. و�سقط منها.. نعم، هذا ما حدث، ل 

يوجد ُمذنب �سواي..
اأنا ال�سبب..

اأنا قاتل..
اأنا قاتل »الكاتب الكبري«.
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الشاهد الثاني

»شاهق«

ه بنف�سه  لو مل تكن الوزارة باأكملها على قدم و�ساق لغادر مكتبه وتوجَّ
�ساٍر..  فم حيوان  الفري�سة من  انتزاع  ال�سورة  منه  ينتزع  »اأ�سمر«،  اإىل 
الـ  ذاك  من  عنده  مقاًما  اأ�سَمى  الكالب  اأن  حتى  جن�ٍض،  كلٍب  بالتحديد 

»اأ�سمر«حقري النف�ض واملقام والَن�َسب.  
الكبري«  »الكاتب  ذلك  تر�سد  التي  الوحيدة  ال�سورة  ميلك  الآن  وهو 
قبل موته مبا�سرة، كم ت�ساوي يا ُترى؟!.. لي�ض باإمكان »�ساهق« بيعها اإىل 
اأحد  على  علني  مزاد  يف  عر�سها  باإمكانه  بل  فح�سب،  ال�سحف  اإحدى 
املواقع العاملية؛ قد يجني من خاللها ثروة، اأو ما هو اأف�سل من ثروة، قد 
ينال و�ساًما رفيًعا اإن متكن من خالل ال�سورة من معرفة اأي معلومات عن 

اجلرمية اأو ُمرتكبها.
اإىل  تقوده  قد  اأو خيوط  اأدلة  اأي  ال�سورة ل حتوي  اأن  »اأ�سمر«  عي  يدَّ
القاتل، لكنه يعرف بحنكته البولي�سية كيف جتري هذه الأمور. احلادثة 
فت�ساب  �سهرية،  �سخ�سية  ال�سحية  كون  عام  راأي  ق�سية  اإىل  تتحول 
ال�سلطات ب�سعار البحث عن القاتل، فاإن مل يجدوا قاتاًل، اأوجدوا واحًدا 
من العدم، وقدموه اإىل الراأي العام؛ فيعود اإىل �سباته العميق. وعليه اأن 

ي�ستبق كل هذه الأحداث وي�ستعني بال�سورة ليعرث على قاتل منا�سب.
غلبته لهفته فاأم�سك هاتفه، وما اإن اأتاه الرد من الطرف الآخر حتى 

�سرخ هاتًفا:
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- مَل كل هذا التاأخري يا حمار؟
قاطعه  ثم  »فرج«،  الع�سكري  من  م�سطربة  كلمات  عدة  اإىل  ا�ستمع 

لي�سرخ ثانية:
- ع�سر دقائق واأراك اأمامي.

T
وبينما ينتظر، كان اأحدهم يعبث باآلة الزمن كي تعود اأربًعا وع�سرين 

�ساعة اإىل املا�سي.
T

)قبل 24 �صاعة(
»لديك وقت؟.. اإذن اأنت جاهز للدخول«.

غالب القوانني الأخالقية املكتوبة وغري املكتوبة حُترم القمار اإذا كان 
تخلو من جترمي  املكتوبة  املكتوبة وغري  الأخالق  د�ساتري  لكن كل  باملال، 

القمار  اإن كان ُيلعب بالوقت!
والقمار بالوقت هو ت�سليتي الوحيدة، منذ اأن كنُت طالًبا يف اأكادميية 
ا�ستذكار ل طائل من  به على  اأبخل  ا كبرًيا منه.  امتلكُت فائ�سً ال�سرطة 

ورائه، فمكاين خَلًفا لأبي وجدي حمفوظ يف وزارة الداخلية.
جديدة  لعبة  الوقت«  »بوكر  لكن  والطرق،  الأنواع  ع�سرات  للبوكر 
اللعبة  اأ�سبحت  الألعاب، يف غ�سون ب�سع �سنوات  مبتكرة، ثورة يف عامل 
اأ�سرى لإدمان  الذين وقعوا  العامل.. وكنُت واحد من املاليني  الأ�سهر يف 

هذه اللعبة.
»لديك وقت؟.. اإذن اأنت جاهز للدخول«.
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اقة كما اأفعل دائًما قبل اأن اأدخل اإىل »ملعب البوكر«،  قراأُت الالفتة الربَّ
الذي جرى عليه موؤخًرا بع�ض التو�سعات، ت�ساعفْت م�ساحته لت�سع الأعداد 
الغفرية التي تغدو منه وتروح كل يوم. اأما اأنا فكان مكاين مميًزا يف �سالة 
الالعبني القدامى املحرتفني.. لي�ض ب�سبب من�سبي فح�سب، بل لرباعتي 

يف اللعبة.
اإىل �سالتني، �سالة الالعبني اجلدد، و�سالة الالعبني  امللعب مق�سم 

القدامى.
»لديك وقت؟.. اإذن اأنت جاهز للدخول«.

وكنُت اأملك من الوقت الكثري، فاأبواي فارقا احلياة مًعا يف حادث قبل 
خم�ض �سنوات، مل اأتزوج ول اأنوي الزواج. فعكفُت على تغذية وح�ض الوقت 
ويهتمون  بها  يعتنون  منازلهم..  يف  األيفة  حيوانات  الآخرون  يربي  كما 
ز طاقة  بطعامها و�سرابها ول يتقززون من ف�سالتها.. فوح�ض الوقت يتربَّ

مهدورة، واأعماًل مرتاكمة غري منجزة.
يوم..  بعد  يوًما  �سرهه  زاد  حجمه،  وت�ساعف  الوقت  وح�ض  ا�ستطال 

وكان لدي من الوقت ما يكفي لأطعمه.
T

يف مقدمة �سالة الالعبني القدامى تقع دوًما طاولة »+18«.. ويف كل 
مرة ت�ستهويني رغبة التوقف عندها هازًئا، اأرمي بال�سباب الفاح�ض مينة 
اأن  رغم  املراهقني،  �سغف  يف  حولها  املتجمهرين  الالعبني  على  وي�سرة 

منهم من جتاوز ال�ستني وال�سبعني.. 
البوكر قدمًيا كان ُيلعب باملال على املال.. اأما هنا ُيلعب بالوقت على 
بلون  امل�سيئة  الكرة  تدور  الطاولة،  و�سط  يف  بالوقت  يرمون  الكلمات!.. 
اأبي�ض يف حركة دائرية متزنة تناق�ض النفو�ض غري املتزنة لالعبني تلك 
التي عجز  الكلمات  من  اأراد  يفوز مبا  اأن  منهم  كل  ياأمل  فيما  الطاولة، 
اأو  يطاأها،  ومل  قبل  من  ا�ستهاها  بالد  اإىل  فتحمله  اإبداعها،  عن  خياله 
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وطاأها لكنه اأراد تاأ�سرية مفتوحة لزيارتها كلما رغب.. وحواري كان ي�سمع 
األقوها بني  اإن  التي ما  الكلمات، كع�سى �سحرة فرعون  له  بها ج�سدتها 

الأقدام حتى �سارت حيات ت�سعى.
�سحرية  نكهة  الطاولة  تلك  فوق  الالعب  بها  يفوز  التي  للكلمات  كان 
من  ذاتي  فرار  �سك  اأو  زائلة،  موؤقتة  لذة  من  حلظات  متنحه  خادعة.. 

ال�سعور بالنق�ض وعدم الأمان.
طاولة  حول  لعًبا  يوًما  اأكن  مل  قط  لكنني  كثرًيا..  اأخطاء  يل  كان 

.»18+«
T

لالعبني  املاألوفة  الوجوه  ت�سفحُت  ال�سيا�سة«..  »لعبة  طاولة  تليها 
املتجمهرين حولها، غالًبا هي نف�ض الوجوه التي راأيتها ليلة اأم�ض، والليلة 
على  بالوقت  اللعب  غري  اأخرى  حياة  ميلكون  ل  وكاأنهم  الأم�ض،  قبل 
والدفاع  ال�سعارات،  نف�ض  تكرار  من  هوؤلء  ميل  اأمل  ال�سيا�سية،  الكلمات 
عن نف�ض الق�سايا، وانتهاك نف�ض اخلطوط احلمراء؛ لتنتهي اللعبة دوًما 

بنف�ض النهاية؟!
فيم�سك كل منهم بتالبيب الآخر حتى ي�سطر اأفراد الأمن املنت�سرين 
اأحد  ُيطرد  واأحياًنا  الأو�ساع..  تهدئة  اأجل  من  التدخل  اإىل  ال�سالة  يف 
اأنه  نعرف  القدامى  الالعبني  نحن  لكننا  طردة،  �سر  لالأبد  الالعبني 
ي�سهل احل�سول عليها من  ببطاقة هوية مزورة،  التايل  اليوم  �سيعود يف 
ال�سجارات،  نف�ض  ويخو�ض  الكلمات،  نف�ض  ليكرر  فقط  ال�سوداء،  ال�سوق 

التي تنتهي دوًما بطرده من جديد.
T

ما  كل  رغم  القا�سية«..  »الكلمة  الأثرية،  اإىل طاولتي  و�سلُت  واأخرًيا 
كلمتي  على  بعُد  اأعرث  مل  اأنني  اإل  الآن؛  حتى  بذيئة  كلمات  من  به  ُفزُت 
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املن�سودة، الكلمة الأقبح والأب�سع يف التاريخ، الأكرث ق�سوة ودماًرا من اأي 
كلمة اأخرى باأي لغة اأخرى.. كلمة وقعها اأ�سد من طلقة، وتاأثريها اأفظع 

من مفاعل نووي.
لكنني اأثق اأنني يوًما ما �ساأعرث عليها.
T

تلكم  من  هادئة  ليلة  كانت  بيتي..  اإىل  العودة  قبل  طويل  وقت  لدي 
الليايل التي ل يحدث يف نطاق املنطقة التابعة ل�سلطتي �سوى عدد قليل 
من جرائم ال�سرقة والقتل والغت�ساب.. الوترية الهادئة املعتادة لليايل 
ل  املنتهكة..  والأعرا�ض  امل�سفوكة،  والدماء  املهدورة،  يناير من احلقوق 

�سيء جديد حتت �سقف الإن�سانية.
- اأهاًل و�سهاًل يا �سيدي، اأترغب يف �سراب؟

- قهوة �سادة يف كوب زجاجي.
والأدب،  اللطف  يت�سنعون  الذين  الُنُدل  هوؤلء  اأمقت  بفتور،  اأجبته 
ل عاب�سي الوجه، فاقدي ال�سرب، ع�سبيي احلركة.. يف عامل قبيح  اأُف�سِّ
كالذي نعي�ض فيه ُي�سبح اللطف �سكاًل من اأ�سكال النفاق الجتماعي غري 

املحتمل.
املقاعد  اأحد  يف  جل�سُت  الليلة..  هذه  جًدا  �سرًها  الوقت  وح�ض  بدا 
يحدث  ما  تتابعان  عينني  �سوى  �ساكًنا..  اأحرك  ل  لالعبني  املخ�س�سة 
ع مبا يقع يف اأذين من كلمات  حول طاولتي والطاولت القريبة مني.. اأت�سبَّ
من  مطلوًبا  لي�ض  الإطالق..  على  الأ�سهل  اللعبة  اإنها  املن�ساأ..  خمتلفة 
الالعب �سوى اأن يجل�ض يف »مقعد الالعب« لأطول فرتة ممكنه.. دون اأن 
األ تتعدى فرتة �سمته بني حديث واآخر ثالثة  يتوقف عن احلديث، على 

دقائق!
غناء،  �سراخ،  بكاء،  �سحك،  ا�ستماع،  ث،  حتدُّ م�سموح..  �سيء  كل 
فوق  يق�سي حاجته يف مو�سعه  اأن  اأحدهم  �ساء  اإن  �سراب، حتى  طعام، 
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وهو  به،  م�سموح  غري  واحد  �سيء  فقط  يفعلها،  اأن  فله  الالعب«  »مقعد 
مغادرة املقعد قبل الوقت الذي يريد اللعب به.

�ساعات  لت�سع  الالعب«  »مقعد  فوق  اجللو�ض  يف  جنحُت  مرة  ذات 
با�ستثناء  ال�سالة..  يف  للحا�سرين  اإعجاب  حمط  وقتها  كنُت  متوا�سلة، 

»الفنان« الذي مل ي�ستطع اأحد اأن يحطم اأرقامه القيا�سية.
ت! نظرُت اإىل ال�ساعة فاإذ ب�ستني دقيقة فح�سب قد مرَّ

ملاذا نلعب هذه اللعبة؟
 ،B وفريو�ض   ،A فريو�ض  فعل  مما  باأ�سرع  بيننا  ا�ست�سرى  امللل  لأن 
وفريو�ض C جمتمعني.. يف بالدنا تنتقل عدوى امللل من �سخ�ض لآخر عرب 
ا وثابًتا،  املاء والهواء والدماء.. ميكن الإ�سابة به نائًما وم�ستيقًظا، راك�سً

جاهاًل ومتعلًما، را�سًدا، وقا�سًرا.. يف اأي جن�ض، واأي حالة، واأي ُعمر.
والوقت  الوقت فح�سب،  الوقت،  �سوى  امللل ل ميلك  بعدوى  وامل�ساب 
اإىل  الوقت«  »بوكر  لعبة  اأحدهم  عقل  فلفظ  �سيء..  اأي  �سراء  ميكنه  ل 

الوجود، وتهافت عليها النا�ض كافة.
ا بالفعل..  ولأن الفائز ل ميكن اأن يفوز بالوقت الذي ميلك منه فائ�سً

جعل القائمون على اللعبة املك�سب من الكلمات.
قامو�ض  يف  »ِفعاًل«  الأكرث  الفعل  اإنه  الكالم؟!..  عن  يتوقف  منا  ومن 

الأفعال الب�سرية.
T

- اأنتم مالعني.. لقد خدعتموين.. اتركني.. ذراعي.. اأنت توؤملني.
ا�سراأبْت الأعناق لرتمق الفتى املهتاج، كان اأحد الالعبني حول طاولة 
»+18«.. يبدو اأنه خ�سر اليوم الكثري من الوقت يف مقابل كلمات مل ت�سبع 

له رغبة اأو ت�سد له حاجة.
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اأطلقُت �سبة بذيئة ب�سوت �سارخ متعمًدا اأن ت�سل اإىل اأ�سماع الفتى.. 
فيما يقتاده الأمن اإىل اخلارج، ت�سيعه ركالت الالعبني الآخرين يف ت�سٍف.

مائة وع�سرون دقيقة متر..!
الالعبني  نف�ض  غالًبا  طاولتي..  حول  امللتفة  الوجوه  يف  عينّي  اأعملُت 
من  اأره  مل  جديًدا  وجًها  اإل  الوقت..  نف�ض  يف  بالأم�ض  �سادفتهم  الذين 
ت وراء تكتالت من الأحمر والأخ�سر والأ�سود والأزرق  قبل.. لمراأة تخفَّ
الن�ساء  اأنظار  حمط  القا�سية«  »الكلمة  طاولة  تكن  مل  الرباق..  الالمع 
عادة.. لكن املراأة كانت تتحدث بجراأة.. ت�سحك بجراأة.. تنظر بجراأة.. 

ول تكتفي من الكلمات البذيئة التي تفوز بها يف كل دورة.
وقبل اأن اأتوجه اإليها بال�سوؤال عمن تكون عاجلني »الفنان« اجلال�ض يف 

»مقعد الالعب« املجاور يل هام�ًسا:
ادة.. ت�سم حتت جناحيها جي�ًسا من الفتيات الالتي ل يهتم  - اإنها قوَّ

باأمرهن اأحد.
- اأها.. اأي اأنها حتتاج اإىل حتديث قامو�سها اللغوي.

اأطلق »الفنان« اإحدى �سحكاته العجيبة، �ساخبة بغري روح، جملجلة 
بغري فكاهة، متعمدة بغري رغبة.

»الفنان« رجل جتاوز اخلام�سة واخلم�سني منذ يومني.. اأم�سى ذكرى 
ميالده فوق ذات املقعد، حول ذات الطاولة.. تعرفُت عليه يف املكان نف�سه 
منذ ثالث �سنوات ون�سف.. مل يتغري فيه �سيء �سوى املزيد من ال�سعريات 
البي�ساء الزاحفة بثبات فوق فوديه ومقدمة راأ�سه.. واملزيد من التجاعيد 
التي اأخذت ت�سق طريقها باحلرفية الفطرية للبالب فوق وجهه املتغ�سن.. 

كان اأحد اأ�سدقائي القالئل الذين نت�سارك الهتمامات ذاتها.
جمرم عتيد هو، يتفاخر باأن ال�سرطة مل تنجح يوًما يف القب�ض عليه 
اأن ي�سمي جرائمه بالتحف الفنية..  متلب�ًسا بجرائمه.. واإن كان يحلو له 
اأن فخره بها ل يقل عن الفخر الذي ا�ستوىل على قلب »ليوناردو  يدعي 
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دافن�سي« حني انتهى من ر�سم »اجليوكاندا« اأو »الع�ساء الأخري«.. وتفوق 
زهو »فان جوخ« حني ر�سم نف�سه بعد اأن قطع اأذنه يف نوبة غ�سب.

قال يل بعد عام من تعارفنا:
- ل ميكنك اأن حُتاكم الفن، الفن ُخلق حمرًرا من كل القيود، فمن اأنت 
لتحيطه باأ�سفاد من قوانني �سدئة ابتدعها عقل ب�سري منحرف.. ل 
ي�ستهويني الر�سم ول النحت ول �سناعة الزجاج وزخرفة اجلدران.. 
املتعط�سة  روحي  ت�ستهي  كما  الب�سرية  الأع�ساء  دمج  يف  كله  �سغفي 
للجمال.. قد تظن اأنني رجل خمبول اأحاول نفخ الروح يف اأ�سطورة 
اجل�سد  بتخليق  �سيلي«،  »ماري  الربيطانية  للموؤلفة  »فرانكن�ستاين« 
فنان..  هدف  يوًما  يكن  مل  ذلك  لكن  والأجدر..  والأكمل  الأقوى 
الفنان ل يبحث �سوى عن التوافق واجلمال، حتى واإن خالف ال�سائد 
واملعتاد.. ائتني ب�سعر �سقراء، وج�سد �سمراء، و�سيقان طفل، وراأ�ض 
رجل بعيون زرقاء.. هل ترى هذا التناق�ض الفج.. لي�ض فًجا كما قد 

ُيخيل لعقلك النمطي.. يف التناق�ض جمال من نوع خا�ض!
اأُلِق  مل  ملاذا  حقيقي!..  خمبول  خا�ض،  نوع  من  خمبول  الرجل  كان 
البوكر  عامل  يف  لأننا  ذلك؟..  علّي  ُيحتم  الواجب  اأن  رغم  عليه  القب�ض 
يعرف  فح�سب..  لعب  رفيَقْي  وهو  اأنا  اأغدو  اأعتابها..  عند  هويتنا  نرتك 
اأنني يوًما ما �ساألقي القب�ض عليه ما اإن اأ�سادفه خارج ال�سالة.. يعرف 

ذلك واأعرفه بغري اتفاق م�سبق.
قنا عليها.. رغم كل �سيء  هذه هي قواعد اللعبة التي ابتدعناها و�سدَّ

راقتني اللعبة كثرًيا.. اإل اأنني حتى الآن مل اأفلح يف القب�ض عليه.
هو لي�ض غبًيا، فاملعلومات التي يعطيني اإياها ل تعني �سوى بتفا�سيل 
لفتاة  مُينى  عيًنا  ينتزع  اأن  اح  جرَّ مبهارة  ا�ستطاع  كيف  فح�سب،  فنه 
اإفريقية، فقط ليزين بها لوحة جدارية يف غرفة نومه.. اأو كيف انتزع مخ 
فنية  يتو�سط مائدة طعامه كتحفة  للتقدمي  طفل ر�سيع وو�سعه يف طبق 
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تثري �سهيته للطعام.. معلومات ل مُتكنني من معرفة رقم هاتفه اأو عنوان 
بيته، دون اأن اأجلاأ اإىل اإمكانياتي البولي�سية.

ثالث �سنوات ون�سف ومل األتقه خارج تلك اجلدران.. حتى الآن.
T

مائة وثمانون دقيقة متر..!
كان طبيب الأ�سنان اجلال�ض اإىل طاولتنا يتحدث قائاًل:

اأجرب  اأن  اأردُت  لكم  قلت  كما  التايل،  اليوم  يف  جاءين  ثم   ....  -
واملحب  الكالم  قليل  املري�ض  فم  اأثناء عملي على  »الكالم« كمخدر 
لال�ستماع اإىل ثرثرة الآخرين.. ولأكن �سريًحا معكم مل اأتوقع هذه 
�سيء  �سيء ويف كل  اأي  بداأُت احلديث عن  اإن  ما  املذهلة..  النتيجة 
حتى ذبلْت عيناه وارتخت اأطرافه.. نزعُت له �سر�ًسا وح�سوُت اآخر 
بدون قطرة خمدر واحدة.. كل ذلك بتاأثري »خمدر الكلمات« وحدة.

فارقْت عيني وجه الطبيب وتباطاأْت فوق وجه املراأة.. انحنى »الفنان« 
�سوبي قائاًل بتفّكهه املعتاد:

واألقاه  اأحدهم  فيه  ط  مندياًل متخَّ راأى  كمن  املراأة  اإىل  تنظر  ملاذا   -
مفتوًحا يف عر�ض الطريق؟!.. األ ترى يف عملها نوًعا من الفن؟!.. 
اإىل  يتحول  اأن  �سيء  كل  كاد  بعدما  األواًنا  احلياة  اإىل  ت�سيف  اإنها 

الرمادي.
التفتُّ �سوبه اأرمقه وكاأنني اأنظر اإىل �سر�سور يزحف فوق ربلة �ساقي، 

فيه �سيء يثري يّف الرغبة يف التقيوؤ.. فاأردَف دون اأن تزعجه نظراتي:
من  �سيًئا  فني  يف  ترى  األ  �سرطة..  رجل  اأنت  تبغ�سني؟!..  ملاذا   -
الأغنياء  من  ي�سرق  �سريًفا  ا  ل�سً اأ�سري  اأن  من  بدًل  »املارك�سية«؟.. 
ليمنح الفقراء.. فاأنا اأ�سرق اأنًفا جمياًل من امراأة متلك ر�سيًدا وافًرا 
اأهبها ملنحوتتي  اأو عيون �سهالء، ثم  اأو قدم مرمرية،  من اجلمال، 
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الفنية التي اأعكف على جمع اأدق تفا�سيلها لأجعلها مكتملة التكوين.
كان ل�سوته تلك النربة التي تذكرين ب�سوت ال�سر�سور -رغم اأنني 
اأ�سمع من قبل واحًدا- ماذا كان ا�سم ذلك ال�سوت؟.. نعم »عرير«،  مل 

قلُت �ساخًرا:
- كل املجرمني يظنون اأنف�سهم عباقرة.

- وما هو تعريف املجرم؟.. هل حتاكمه بالقانون اأم بالُعرف اأم بالدين 
اأم باملنطق؟.. يف حني اأن كل واحدة من تلكم املقايي�ض تختلف من 
الكني�سة  اأن  با�سا  يا »�ساهق«  �سعب لآخر ومن ع�سر لآخر.. تعرف 
اأدانت  النه�سة  ع�سر  يف  الرومانية  التفتي�ض  وحماكم  الكاثوليكية، 
العامِل »جاليليو«، واأعدته جمرًما ُمتهمة اإياه بالهرطقة؛ لأنه قال اأن 
اأنه حوكم  اأم  حًقا..  كان جمرًما  فهل  ال�سم�ض..  تدور حول  الأر�ض 

لعتبارات خاطئة؟!
اأحدهما ُقب�ض عليه  اأن  يا عزيزي الفرق بني املجرم وال�سريف.. هو 
اأعني  من  الفرار  يف  جنح  الآخر  بينما  املجتمع،  يرف�سه  بفعل  متلب�ًسا 

الرقباء.
كان اللعني ميلك حجًجا قوية تخر�سني، ل اأحب ذلك على الإطالق.. 

ا�ستطرَد �سوت العرعر:
- اإذن يف مكان اآخر اأو زمان اآخر اأو حتى يف كون اآخر بقوانني وعقيدة 
ادة جُماهدة تهب احلياة  مغايرة ملا ناألفه ونقره.. قد تكون هذه القوَّ

األوانها.. وينال فني ما ي�ستحقه من الحرتام والتقدير.
لي�سري  �سنب«  »اأبو  ال�سر�سور  ترقية  حماولة  يف  ي�ستميُت  كان 
�سر�سوًرا طائًرا.. على افرتا�ض اأن امليزة الرهيبة لل�سر�سور الطائر هي 
جناحاه، فاإن من مثالبه الكبرية يف راأيي اأنه اأكرث ب�ساعة من ال�سر�سور 
»اأبو �سنب«.. اأي اأن فنه -اأو ما يدعوه بفنه- يف كون اآخر خارج جمرة درب 
التبانة قد ينال �سيًئا من التبجيل، اإل اأنه تبجيل مقرتن مبزيج من اخلوف 

والقرف.. فال�سر�سور يبقى �سر�سورا يف النهاية.
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اأكملُت هازًئا:
- وقد اأ�سري اأنا عازف كمان!

العمر  اإزار  اأ�سد خاللهم  عاًما  م�ستبعد.. خم�سة وخم�سون  �سيء  - ل 
الُهراء  كل  رغم  اأننا  اكت�سفُت  واأخرًيا  احلياة،  معرتك  يف  واأ�سارع 
كجن�ض  يعيبنا  ل  قرون،  منذ  واملفكرون  الفال�سفة  به  يتغنى  الذي 

ب�سري �سوى �سيء واحد فح�سب؟
- وما هو يا »فنان«؟

- اأننا نعي�ض يف العامل اخلطاأ!
T

مائتان واأربعون دقيقة متر..!
اأكتفي مبا  اأن  يغالبني النعا�ض، بغري حرج تثاءبُت مبلء فمي،ارتاأيُت 
اأحرزته من دقائق، اأ�سرُت مل�سرف الطاولة براأ�سي كي يدفع الكرة للدوران 

واأنا اأقول:
- �ساألعب على املائتني واأربعني دقيقة.

ن�سح جبيني بالعرق، رغم البخار املت�ساعد من فمي وكاأنني ابتلعُت 
للكرة  دورة  كل  مع  اإثارة  اأنفا�سي  تلهث  الع�ساء..  على  ال�سمايل  القطب 
معها  ويدور  تدور  الطاولة،  منت�سف  تت�سيَّد  �سم�ض  ال�سغرية..  البي�ساء 

حيوات الالعبني امللتفني حولها..
ْت اأخرًيا عند التجويف املقابل للرقم«�سبعة«.. فاأخرج م�سرف  ا�ستقرَّ
�سيئة  التي ربحتها.. مل تكن  الكلمات  اأزرًقا مدوًنا فوقه  الطاولة »كارًتا« 
ا مل حتز  اإعجابي اأبًدا..مل اأفز الليلة بالكلمة املن�سودة..  جًدا.. لكنها اأي�سً

ل يزال يف�سلني عن نهاية النفق اآلف الثواين والدقائق وال�ساعات.
T
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خونة  عمالء  �سوى  يبتدعها  مل  ال�سمري  �سمام  زراعة  عمليات   -
لبالدهم.

- بل �سرفاء ي�سهرون لرفعة �سعوبهم واأوطانهم.
- اأنت خنزير خائن وعميل.

- واأنت ابن )...(.
»لعبة  طاولة  من  بالطبع  اآتية  امل�سادة  تلك  اأن  علمُت  األتفْت  اأن  دون 
الواحد  واأن  البلد،  اأو�سياء على  اأنف�سهم  الأجنا�ض يح�سبون  ال�سيا�سة«.. 
منهم عبقري زمانه، يفهم ما ل يعيه الآخرين، ويرى ما يعجزهم.. كانت 
عوادم  البوكر،  �سالة  يف  الوقت  طيلة  معتادة  الكالمية  »العربدة«  تلك 

ب�سرية جُمرب على التعاي�ض معها.
- اخلائن هو الذي يعوق ما ينفع النا�ض، ملاذا مل تنتف�ض حكومة بالدنا 
لأزمة  اأو  الطبي،  الإهمال  نتيجة  رعاياها  ملوت  اأو  الف�ساد،  ملكافحة 

الوقود.. اإل اأنها هاجت ملنع تلك اجلراحات من النت�سار؟!
عقول  ل�سلب  ذلك  من  اأ�سخف  اأ�سمع  مل  ها..  ال�سمري!..  �سمام   -
يكت�سف  منهم  الواحد  اأن  من  ثقة  على  واأنا  والب�سطاء..  اجلهالء 
بعدها اأن قريبه قد فقد كلية اأو طحال.. ولكنه الِكرب الذي مينعه من 

العرتاف باأنه اأ�ساء اأكرب اإ�ساءة يف حق اأحب النا�ض اإليه.
- مل يحدث ذلك على الإطالق.. لقد اأخ�سعُت زوجتي لتلك اجلراحة 
ودعني اأقول لك اأنها اأف�سل اآلف املرات من املراأة التي كنُت اأعا�سرها 

قبل اجلراحة.. �سارت امراأة اأخرى متاًما.
- اأنت كاذب لعني.. اأو لعلك اأحد اأع�ساء تلك النفاية التي تروج لهذا 

الهراء.
- بل اأنت الكاذب اللعني.. تروج لأفكار ل توؤمن بها.. فقط لأن اأ�سيادك 

يريدون منك ذلك.
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وكان  باللَّكمات!..  �سجال  اإىل  الكلمات  �سجال  انقلب  الب�سر  ملح  ويف 
امل�سهد م�سحًكا اأكرث من كونه مثرًيا للحما�ض، اإذ كان الرجالن جاهلني 
باأب�سط قواعد القتتال، فكان �سراعهما اأ�سواأ من �سراع �سلحفاة برية مع 

جارتها العرجاء.. كرتوين مثري لل�سحك.
ابتدرين »الفنان« يف ا�ستمتاع خبيث:

وا�ستئ�سالها  »العلماء«،  لـ  الو�سول  يف  ف�سلت  احلكومة  اأن  �سمعُت   -
حقيقية؟..  اجلراحات  تلك  فعاًل  هل  يل..  قل  لكن  منابتهم..  من 
هل يوجد ما ُي�سمى بـ »�سمام ال�سمري«؟.. هل تقدم الطب اإىل هذه 
اإ�ساعات  مروج  عقل  ابتدعه  علمي  خيال  حم�ض  اأنه  اأم  الدرجة؟.. 

منحرف؟!
اأن  الكلمات ل  اأن ي�سرتي  التاجر املحرتف  الكلمات يحر�ض  يف �سوق 

يبيعها؛ قلُت:
- وماذا تظن اأنت؟

الهجمة..  تلك  �سد  يف  اأبًدا  تنجحوا  لن  واأنكم  حقيقية  اأنها  اأظن   -
اأنه  يرى  اأحد  فال  بالعك�ض  اأنف�سهم  تغيري  ل  للتغيري..  اقة  توَّ النا�ض 
كما  بتقوميهم  الآخرين،  بتغيري  مولعون  لكنهم  تعديل،  اإىل  يحتاج 
اأو  اإىل اخللف،  اإىل طبيب الأ�سنان وتطلب منه حتريك �سن  تذهب 
ناب اإىل الأمام.. لذلك �سيكون »�سمام ال�سمري« هو التجارة الرائجة 

على الإطالق.. و�سيبداأ ع�سر جديد ُي�سمى ع�سر ال�سمامات«..
و�سمام  »لل�سحك«،  �سمام  »للكالم«،  �سمام  »لل�سمري«،  �سمام 

»للتفكري«.
- اإذن دعني اأزيل الغ�ساوة التي تخفي احلقيقة عن عينيك.. ل يوجد 
ما ُي�سمى بزراعة �سمام ال�سمري.. ول اأي جراحات على الإطالق.. 
اإنه »فريو�ض« خبيث اأ�ساب النا�ض فجاأة.. وت�سبب يف اأعرا�ض نف�سية 
خطرية.. امل�ست�سفيات مل تعد قادرة على ا�ستيعاب كل هذا الكم من 
املر�سى.. لكننا مل نتو�سل حتى الآن ملعرفة م�سدره الأ�سا�سي، هل 
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اأتى من اإن�سان اأو حيوان اأو حتى كائن ف�سائي.
ثم اأردفُت وكانت امل�ساجرة قد و�سلْت اإىل ذروتها فا�سطرُت اإىل رفع 

�سوتي:
- لكن ما نعرفه جيًدا هو اأن هناك من ن�سر الفريو�ض ب�سكل متعمد، 
من  »العلماء«  ذلك..  يف  ال�سخرية  اإىل  انظر  »العلماء«..  ندعوهم 
وتخليق  الفريو�سات  خماطر  من  النا�ض  وقاية  وظائفهم  �سميم 
املر�ض  تن�سر  »العلماء«  من  ال�ساذة  الفئة  هذه  اأما  لهم..  اللقاحات 

بدًل من عالجه.
ا؟ - وملاذا ُتعدونه مر�سً

- لأنه كذلك بالفعل.. ما هي اأ�سرار املر�ض؟.. تلف يف خاليا اجل�سد.. 
ال�سمري  �سمام  خماطر  اإىل  انظر  الطبيعية..  وظائفه  يف  وانهيار 
الذي ظهر ب�سكل فجائي و�ستعرف اأنه مر�ض.. اأمل تقراأ عن حادثة 
من  الكثري  فيه  اأف�سى  كارثًيا  بياًنا  ن�سره  بعد  الوزراء  رئي�ض  انتحار 
الف�سائح والأ�سرار عن �سخ�سيات ذات مكانة ح�سا�سة يف الدولة.. 
اأمل ت�سمع عن ا�ستقالة العديد من ال�سخ�سيات البارزة من منا�سبهم 
يف  الواقعة  ال�سطرابات  عن  ت�سمع  اأمل  البالد..  خارج  وفرارهم 
اإىل  النا�ض  يحول  اللعني  الفريو�ض  هذا  نف�سه؟..  الرئا�سي  الق�سر 

اأغبياء ي�سريون على قدمني.. اإنه يتلف املخ متاًما.
ثم اأنهيُت كلماتي بحزم:

- لكننا �سنفعل امل�ستحيل للق�ساء على »العلماء« وفريو�ساتهم اللعينة.
اكتفيُت مما جنيته من ح�ساد الليلة، األقيُت حتية فاترة على »الفنان«؛ 
ها دون اأن يحاول مغادرة مقعده الذي بدا وكاأنه الت�سق بج�سده.. اأو  فردَّ
كاد... ثم ارتددُت على اأعقابي مغادًرا �سالة البوكر، ُمَودًعا خلفي �ُسحًبا 

عمالقة من العوادم الإن�سانية.
T
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- ال�ساي يا حمار.
- حاًل يا »�ساهق« با�سا.

اأكره �سباحات يناير، فال�سم�ض فيها موجودة وغري موجودة يف ذات 
اأن�ساف  اأبغ�ض  غمو�سها،  عن  لأك�سف  تتحداين  مع�سلة  وكاأنها  الوقت، 
الأبي�ض  بني  الواقعة  الدرجات  وكل  املنتهية..   غري  والق�سايا  احللول.. 

والأ�سود.. اأكره �سباحات يناير.
ا، ثم اأمرته: مل يرقني تن�سيق »احلمار« ملكتبي فاأ�سقطُت ما فوقه اأر�سً

- رتبه مرة اأخرى يا حمار.
- حاًل يا »�ساهق« با�سا.

كان لدي ملف ا�ستجواب عدة متهمني يف ق�سية »العلماء«.. كان علّي 
اأن اأقرر اإذا ما كانوا اأحد اأع�سائها الن�سطني.. اأو على الأقل اأحد الذين 
اأجروا على اأقربائهم تلك اجلراحة.. لكن امل�سكلة اأن ل فارق بني �سخ�ض 
طبيعي و�سخ�ض خ�سع لزرع »�سمام ال�سمري«، ل حتاليل ول اأ�سعة ميكنها 
اخلطرية،  اجلانبية  الآثار  عليهم  تظهر  حتى  بينهما،  الختالف  ك�سف 

وعندها يفقدون عقولهم متاًما.
املخباأة بني  لنتزاع احلقيقة  نوع خا�ض  كنُت يف منت�سف جل�سة من 

جنباتهم عندما ظهر »احلمار« على اأعتاب الغرفة �سائًحا:
- اختفى البحر!

كانت العبارة �سيجاًرا م�ستعاًل ينتقل من فم لآخر.. حتى و�سلت اأخرًيا 
اإىل فمه؛ فقذفها يف فزع:

- »�ساهق« با�سا.. م�سيبة.. كارثة.. ل�ض ابن حرام �سرق البحر!
- هل ت�ستِخّف دمك يا »حمار«؟!
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رغم ما ا�ست�سعرته للوهلة الأوىل من كلماته البلهاء، اإل اأن اجَلد اأخذ 
نُت من �سحة اخلرب.. اختفى البحر دون اأن يرتك  حمل الهزل عندما تيقَّ

وراءه اأي اأثر!
 كيف يختفي البحر فجاأة عن الوجود؟.. هل هو مال عام لُينهب، اأو 
اإرث ح�ساري لُي�سرق!.. اإنه البحر.. ال�سيء الذي ل نعرف كيف اأتى ول 
وتنهار ح�سارات،  تنه�ض دول،  اإنه هناك فح�سب..  نعرف كيف يذهب، 
لكن يبقى البحر على حاله.. ل يقل ول يزيد.. كيف جنح اأحدهم يف اأن 

ُيحدث فيه تغيرًيا فيزيائًيا؟.. كيف اأقَنعه اأن يذهب؟!
كل قنوات التلفاز ال�سغري القابع يف غرفة مكتبي اأكدت اخلرب بالبث 

احلي!
بالذهاب،  البحر  اإقناع  املقدرة على  اأحد ميلك  ل  كال.. هذا عبث.. 
يدي  بني  فوقع  البحر  اإرادة  فيها  اغت�سبت  اإذن،  مدبرة  جرمية  اإنها 

ال�سارق خرقة بالية، يحركها كيف ي�ساء.. 
اأجهزة  ا�ستنفرْت  العليا..  القيادات  واإىل  من  الت�سالت  تتوقف  مل 
ل ِفَرًقا للتحقيق يف احلادثة العجيبة.. ويا ل�سعادتي فقد ُكلِّفُت  الدولة ُت�سكِّ

برتوؤّ�ض اإحداها.
هذه اجلرمية لن يك�سف عن غمو�سها اإل عقلي املحنك اللماح.. تركُت 

الغرفة م�سرًعا قا�سًدا م�سرح اجلرمية!
T

اأخذُت الطريق الأ�سرع اإىل املدينة ال�ساحلية الكبرية اإل اأنه ا�ستغرق 
الوقت املعتاد ب�سبب عدة حوادث على الطريق.. قاَتل اهلل هوؤلء  �سعف 

احلثالة؛ اأمل يجدوا وقًتا منا�سًبا للموت اإل الآن؟!
على  الواقع  فح�سب،  للقيادات  املفتوح  ال�ساطئ  اإىل  و�سلُت  اإن  ما 
اأطراف البحر املفقود حتى ا�ستبد بي الغ�سب.. كان اأ�سواأ م�سرح جرمية 
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»اأبناء  يا  بعملي  اأقوم  كيف  بالنابل..  احلابل  واختلط  الأدلة  فيه  تبددْت 
الدهاليز«!.. �سحُت:

- اأقيموا حاجًزا عند ال�ساطئ.. ب�سرعة.
اأتاين اأحدهم يقول يف ارتباك:

- اأي �ساطئ يا »�ساهق« با�سا؟!.. البحر مل يعد موجوًدا.. و...
- األي�ض كالمي وا�سًحا مبا يكفي؟!.. اأق�سد ما كان �ساطًئا من قبل.. 
اإىل اخللف مهما  املتفرجني  اأقيموا حاجًزا عنده ولريجع كل هوؤلء 

كانت مراكزهم وو�ساطتهم.. كيف اأتى كل هوؤلء، اهلل يلعنهم؟!
ذلك  اأغاظني  وجود،  اأي  له  يعد  مل  عليهم  حُمرًما  كان  الذي  البحر 

كثرًيا.. فباملوانع واملحرمات تقوم الأنظمة وتقَوى ال�سلطات.
ُتريد  الذي  هذا  م�سرح  اأي  »�ساهق«،  يا  تفعل  ماذا  نف�سي..  �ساألُت 
تطويقه؟.. وهل تظن اأن م�سرح اجلرمية هذه املرة ككل املرات ال�سابقة؟.. 
هذه اجلرمية التي ت�سيطر عليها الغرائبية والع�سوائية حتتاج اإىل عقل فذ 

للك�سف عن مرتكبها..
نف�سه  على  »انكم�ض«  الأدق  التعبري  املتو�سط..  البحر  يختِف  مل 
العربية،  البالد  حدود  على  الواقعة  العلوية  اأطرافه  رْت  تبخَّ تدريجيًّا.. 

وبقي جذعه واأقدامه كما هي.
كنت لأفكر اأننا بالد ملعونة، جاهلة، فا�سدة، ُمف�سدة، ت�ستحق كل ما 
يحل بها من بالء، حتى اأنه قليل عليها نيزك يطعنها من ال�سماء.. واأبداأ 
واعتدنا  املو�سيقية  نوتتها  حفظنا  التي  الذات  جلد  �سيمفونية  عزف  يف 

اإن�سادها يف املنا�سبات؛ لول اأن �ساح اأحدهم ُيبلغنا باخلرب اليقني:
ر متاًما من �سطح الأر�ض! - البحر الأبي�ض املتو�سط تبخَّ

�ساد الهرج واملرج.. جحظْت العيون يف ده�سة، ومتازجْت الكلمات يف 
هذيان..
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ما طبيعة تلك القوة التي تدفع البحر اإىل اأن يتبخر بالكامل.. وكاأنه 
مل يوجد قط!.. احلرارة؟

كال بالتاأكيد، مل ن�سعر باأي تغيري ي�سبق تلك احلادثة العجيبة.. ثم اأن 
درجة احلرارة القادرة على تبخري بحر م�ساحته اثنان ون�سف مليون كيلو 
مرت مربع، مبتو�سط عمق األف وخم�سمائة مرت؛ قادرة بالتبعية على حرق 

الب�سر عن بكرة اأبيهم.
وينظر  و�سًنا،  ُرتبة  ي�سغرين  والذي  �ض«،  املُتحمِّ »ال�سابط  مني  دنا 
اأولئك الذين  اإىل بئر معلومات وخربات ل ين�سب. ُيده�سني  اإىّل نظرته 
ل يزالون يحتفظون بحما�سهم جتاه تعلم اأي �سيء، يف الوقت الذي اأ�سبح 
احلما�ض للتعلم عملة اأ�سد ندرة من العثور على بي�سة لدينا�سور.. فكان 

هو نف�سه بقيمة بي�سة دينا�سور،قال لهًثا:
- »�ساهق« با�سا هل و�سعَت خطة للبدء يف التحريات يا فندم؟

- تعال لنجل�ض عند تلك ال�سخور.. و�ساأ�سرح لك خطتي.
يف الواقع مل يكن لدي خطة على الإطالق، من اأين اأبداأ البحث، وملن 

اأتوجه بال�سوؤال؟!
�ساحت »بي�سة الدينا�سور« بابتهاج:

- كنُت على ثقة يا فندم من اأنَك رتبَت ذهنك قبل اجلميع.
- هيا، وُكف عن الرثثرة.

- من اأين �سنبداأ يا فندم؟
- »ُكن مت�سائًما«.. هذا هو بداية اخليط.. ل ميكننا الو�سول اإىل �سيء 
من م�سرح اجلرمية ذاك ولو تفح�سناه �سرًبا �سرًبا حتى ال�سباح.. 

علينا اأن نتحرك ب�سكل خمتلف.
اأت�ساءل يف نف�سي.. كيف اأحل غمو�ض تلك الق�سية؟..  قلتها واأخذُت 

كيف؟!
T
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بينما اأتوجه اإىل �سيارتي املتوقفة خارج اجلدار �سحُت فجاأة:
- اأم�سك هذا ال�ساب و�سعه يف »البوك�ض« فوًرا.

كان �ساًبا نحيًفا ميتلئ وجهه بحبوب حمراء مقززة، مل يبلغ الع�سرين 
بعد.. يقف على مقربة من مكان خروجنا يتابعنا يف اهتمام.. ارتباكه، 
وق�سمه لأظافره، وعيناه الزائغتان املرتقرقتان بالعربات عالمات كافية 

لأ�ستبه باأن يكون اأحد اأولئك الذي ُزرع لهم �سمام ال�سمري حديًثا.
- املتهم برئ حتى تثبت اإدانته.

�ساح بها ال�ساب عندما حاول »احلمار« �سربه فوق موؤخرة راأ�سه وهو 
ي�سعد اإىل البوك�ض.. اأمثاله من الطفيليات يرددون كالببغاوات �سعارات 
ال�سرطة  رجل  يحقق  كيف  عبارته،  اأغاظتني  ما  لأ�سد  جوفاء..  يوتوبية 
اإثبات  له  يحق  ومتى  بل  اأوًل؟!..  التهام  يفرت�ض  اأن  بدون  التهام  دليل 
التهام؟.. هل عند العثور على الدليل، اأم اأثناء حتقيقات النيابة، اأم عند 

النطق باحلكم؟!
اإنها مع�سلة البي�سة والدجاجة، اأيهما اأتى اأوًل اإىل احلياة، الدليل قبل 

التهام اأم التهام قبل الدليل؟!
بوجهه  اأ�سيح  ثم  بقوة،  ال�سيارة  من  اأقتلعه  فوري  �سوبه من  توجهُت 

املرتعب:
- »املتهم برئ حتى تثبت اإدانته«!.. مل اأ�سمع اأ�سخف من ذلك قوًل.. 
حجة فا�سدة ي�سحقها الواقع.. احفظ ذلك عني.. »املتهم ُمدان حتى 

تثبت براءته«.. اأثبت يل اأنك برئ و�ساأطلق �سراحك يف احلال.
اأق�سر.. ودنا من  الفتى.. تهدل كتفاه حتى بدت قامته  يد  �سقط يف 

الأر�ض اأكرث.
T
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على  اأجيب  لأن  دفعني  الذي  هو  الف�سول  كان  بالعا�سمة  مكتبي  ويف 
ات�سال الكلب النج�ض.. فلم تكن ات�سالته يف العادة اإل لأمر مهم:

- اأهال »اأ�سمر«.. حبيبي.
- »�ساهق«.. هل اأنت متفرغ.. هل ميكنني حمادثتك الآن؟.. ا�سمعني.. 

لدي خرب ل ُيقدر مبال.
- هل عرثت على ف�سالت ح�سرة نادرة؟

- اأف�سل.. اأف�سل.. عرثُت على »الكاتب الكبري«.
- وهل كان �سائًعا؟!

- األ تفهم الأمر.. هو ل يظهر اأبًدا اأمام ال�سحافة.. والتقاط �سوره 
له هو حلم حياتي.

- كيف عرثُت عليه.. اأين عرثُت عليه؟
- �ساحب البيت الذي اأ�ستاأجره، »�سلبي �سليم الفخراين« اأنت تعرفه.. 

هو الذي اأخربين اأنه ي�سكن يف......
- وهل تظن اأنه �سي�سمح لك بت�سويره؟!

- �ساأحاول.. لبد اأن اأحاول.. ل اأريد اأن اأفوت هذه الفر�سة.
ل  ملا  ا�سمع  لكن  اأعرفه..  الذي  »اأ�سمر«  هو  بطل.. هذا  يا  اأح�سنت   -
متر علّي يف املكتب بعد انتهاء مغامرتك ال�سغرية.. تعرف.. حادثة 

اختفاء البحر.
- نعم.. راأيُت.

- ل تتاأخر.. �ساأغلق الآن.
النج�ض  الكلب  يزال  ول  الأر�سية  الكرة  من  املتو�سط  البحر  اختفى 
ي�سعى وراء ُحلمه ال�سخيف.. بع�ض النا�ض لو �سقطت عليهم �ساعقة من 
ال�سماء لحتاجوا اإىل �سنوات ليعوا اأنهم فقدوا حيواتهم.. ل اأفهم ما الذي 
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اأن ياأخذ رقًما موجًبا.. بع�ض النا�ض  اإثباته.. ملاذا ي�سر على  ي�سعى اإىل 
ولدوا اأ�سفاًرا.. ل قيمة لها ول معنى.. هذا قدرهم حلفظ نظام الكون.. 

د بع�ض الأغبياء على اأقدارهم؟! فلماذا يتمرَّ
تلك  فمن  اأنا  اأما  اأ�سفاًرا..  والبع�ض  موجبة..  اأرقاًما  ولدوا  البع�ض 
الزمرة التي ولدت ك�سوًرا جترب الناق�ض لي�سري رقًما �سحيًحا.. ل ميكن 
ال�سظايا  تلك  ك�سور..  بدون  احلياة  تخيل  ك�سور.. ل ميكن  بدون  العي�ض 

حادة التقاطيع التي تفتح الطريق للتخل�ض من الدماء الفا�سدة.
وكان »اأ�سمر« دًما فا�سًدا.. اإل اأنني ل ميكنني اإراقته.. واإن كنت �سديد 
مينحني  الذي  ال�سعور  اأحب  لأنني  رمبا  ميكنني..  ل  ذلك..  يف  الرغبة 
اأن كل  اإليه وقت احلاجة، حني يوؤمن  اإياه، حني يراين بطاًل خارًقا يلجاأ 
اأمامي..  ُيبدي عجزه و�سعفه وخنوعه  األف حل، حني  لها عندي  م�سكلة 
كان متفوًقا علّي بدرجاته طيلة حياتنا الدرا�سية، مل اأن�ض له ذلك قط.. 
اإل ذوات  اأن ملدر�سة احلياة قوانني مغايرة ل ينجح فيها  اأن يتعلم  يجب 

الدماء النقية فح�سب.. مثلي.
له  اأ�سدى  بذلك  واأنا  لآخر..  حني  من  راحته  اأف�سد  اأن  باإمكاين  لكن 
معروًفا كبرًيا، اأ�سع ن�سب عينيه حقيقة اأنه من غري املمكن اأن يكون اأي 

�سيء �سوى �سفر بال معنى.
كان العنوان الذي اأخربين به يبعد �ساعة واحدة.. قطعتها يف �ساعة اإل 
ربع.. اأوقفُت ال�سيارة متوارية خلف الأ�سجار.. ثم ترجلُت منها يف حذر.. 
ر�سدُت حركاته كالقرد فوق �سجرة كبرية يف حديقة الفيال.. ان�سللُت اإىل 
املقعد اخللفي ل�سيارته.. اإن ك�سفني زعمُت برغبتي يف مفاجاأته.. واإن مل 

يفعل اأ�سع عقبة اأخرى اأمام حلمه ال�سخيف.
ال�سائق..  مقعد  فوق  بحركته  �سعرُت  ُيفتح..  ال�سيارة  باب  �سمعُت 
اأم�سكُت مب�سد�سي باإحكام.. كنُت اأعرف باخلربة املو�سع املنا�سب لأفقده 
بكعب  ال�سميك  راأ�سه  على  انق�س�سُت  املنا�سبة  اللحظة  ويف  الوعي.. 

�سالحي!
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�سيارتي  اجتاه  يف  هرولُت  ثم  قدميه..  فوق  من  الكامريا  اأخذُت 
مغادًرا.. ولو انتظرُت وقًتا اأطول لراأيُت بنف�سي راأ�ض »الكاتب الكبري« قد 
�سارت عجينة يختلط فيها اللحم ب�سظايا العظم،فلم اأكد اأحترك م�سافة 

ق�سرية حتى وردين خرب مقتله!
عندما تفح�سُت الكامريا وجدتها ممتلئة ب�سور للرجل.. 

لكن الكلب النج�ض التقط بهاتفه لـ »الكاتب الكبري« �سورة اأكرث و�سوًحا 
عندما اقرتب من النافذة قبل �سقوطه مبا�سرة.. اأخربين بذلك عندما 
هاتفني واأخربين بق�سة فقدانه الوعي وا�ستيقاظه بجوار اجلثة.. ل اأظن 

ذلك منطقًيا على النطالق هو كاذب بالتاأكيد.
ال�سجرة كما  اأ�سفل  ال�سيارة، ل  اأفقدته وعيه كان ذلك داخل  عندما 

يدعي.
ملاذا يكذب اإذن؟!
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الشاهد الثالث

»حصان طروادة«

�ساهد مل يَر �سيًئا.. لكنه يعرف اأكرث من اأي �سخ�ض اآخر.. اأو للدقة، 
�سيعرف بعد قليل!

على  ي�ستقر  ول  القنوات،  يطوي  التلفاز،  يف  التحكم  بجهاز  اأم�سك 
ر البحر؟.. هل اأجرم  واحدة.. فجميعها حتوي الأ�سئلة نف�سها.. كيف تبخَّ
»الكاتب الكبري« يف حق نف�سه؟.. هل كانت جرمية مدبرة، اأم يعوزها �سبق 

الإ�سرار والرت�سد؟!
كان  عادًيا،  يكون حدًثا  اأن  ل ميكن  موته  لكن  الكبري«  »الكاتب  مات 
»ح�سان طروادة« من القلة التي ل تزال تقوم بفعل القراءة.. لذلك كان 
من ال�سهل عليه اأن يربط بني الأخبار املُ�سربة كل حني واآخر عن الرواية 
وحادثة  �سنوات..  منذ  كتابتها  على  الكبري«  »الكاتب  يعكف  التي  الأوىل 

اختفاء البحر!
ق�سة  تروى  اأنها  توؤكد  لل�سحافة  اأعماله  وكيل  بها  �سرَّ التي  فالأخبار 

خيالية عن اختفاء البحر من البالد!
فهل من حم�ض ال�سدفة اأن ميوت »الكاتب الكبري« بعد �ساعات قليلة 
ثه حد�ض ال�سحفي  اأبًدا.. هكذا حدَّ من اختفاء البحر؟!.. ل يظن ذلك 

الذي قلما يخطئ.
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باخلرب  �سُتب�سره  الليل  منت�سف  فعند  فح�سب؛  �ساعتني  ال�سرب  عليه 
اليقني م�سادره التي بقَيت �سرية حتى يومنا هذا.. فالدر�ض الأول الذي 
تعلَّمه يف عامل ال�سحافة اأن ال�سحفي الناجح ل يف�سي �سر م�سادره اأبًدا.

T
ه ي�ستاأثر به.. يوًما ما �سيكون  عاد اإىل َطي القنوات وثمة �سعور بالتفكُّ

باإمكانه اأن يتحكم يف الزمن مثلما يفعل مع قنوات تلفازه!
يرى اأن قوة العامل ت�سربت من يد من ميلك ال�سلطة اأو املال.. وانتقلْت 
من  احلديث..  العامل  يف  اجلديدة  القوة  موازين  هي  تلك  الزمن..  اإىل 

ميلك الزمن ميلك كل �سيء.. مبا يف ذلك حيوات الآخرين!
يكفي دللة على عظمة الزمن واأهميته اأن اهلل قد اأق�َسم به يف كتاب 

ُيتلى اإىل يوم الدين.
لذلك ي�سعر دوًما اأنه يقيم �سباًقا مع الزمن، اأيهما �سيق�سي على الآخر 
اخللود..  لها  ُيكتب  مل  التي  املخلوقات  ككل  فنائه  يف  هزميته  اأ�سرع؟.. 
وهزمية الزمن يف جذبه اإىل الأمام و اخللف.. �سوب املا�سي وامل�ستقبل 

متجاوًزا اأ�سوار احلا�سر.
اإىل  الزمن  ينق�سم  ل  الأ�سا�ض  لعل من  يفكر،  وهو  اأحالمه  على  اتكاأ 
�سريط  واحد.  اجتاه  ذات  رحلة  يف  هو  رمبا  وم�ستقبل،  وحا�سر  ما�سي 
طويل من الأحداث مير عليه فال ينمحي ما فارقه.. املا�سي هناك اإذن يف 

مكان ما، ولي�ض جمرد ظل يف الذاكرة.
مر بخاطره كيف عربَّ »اأين�ستاين« عن ذلك بب�ساطة عندما را�سل اأحد 

اأ�سدقائه قائاًل:
»الفرق بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل هو جمرد وهم، حتى ولو كان 

ذلك اأمًرا فظًا«.
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فقدت  بطارية  بداخله  كان  لو  كما  �سديد!..  ببطء  ببطء..  حترك 
قوتها.. التقَط جهاز التحكم يف التلفاز.. اأطفاأ التلفاز متاأفًفا، اإذ اأن باقي 

الأخبار تدين بالدين ذاته »�سحية الأم�ض هو قاتل اليوم«.
ل على نتيجة ما، يجب  األ يرتبط كل �سيء بقانون ال�سببية؟.. ليتح�سَّ
اأن  ُيوِجد �سبًبا ما، ومتى توافر ال�سبب؛ ن�ساأْت عنه نتيجة.. ل مُيكنه  اأن 
وم�ساهدته  »�سبب«،  للتلفاز  فتحه  التلفاز..  يفتح  مل  ما  الأخبار  ُي�ساهد 
من  اأ�سرع  هو  ما  على  العثور  لالإن�سان  اأمكن  لو  لكن  »نتيجة«..  لالأخبار 

ال�سوء لن�ساأت فو�سى �سببية، ولأ�سبحت النتيجة �سبًبا، وال�سبب نتيجة.
وهذا ما هو على ا�ستعداد لأن يفني عمره بحًثا عنه.. و�سيلة ليعرف 

املا�سي البعيد »ال�سبب«.. فيتحكم يف امل�ستقبل »النتيجة«.
متر الدقائق يجرفها الزمن.. تدق ال�ساعة منت�سف الليل بعد اأن ركبْت 
عقاربها فوق ظهور بع�سها.. ها هي م�سادره تلج من النوافذ والأبواب.. 
اإن  ما  بيته..  جدران  من  متفرقة  موا�سع  يف  �سنعها  التي  القنوات  ومن 

ر�سدها بعينيه حتى �ساح بهم با�سًطا ذراعيه:
- هلّموا.. تعالوا اإىّل.

نداءه..  يلبون  وكاأنهم  املقعد  فوق  يجل�ض  حيث  اإىل  باإ�سرار  يقفزون 
بنطاله..  منتهى  وحتى  اأ�سفل حذائه  من  الطويل  الطريق  ياأخذ  بع�سهم 
راأ�سه  ثم  جذعه،  اإىل  ومنها  ذراعيه  نحو  النحراف  يف�سلون  واآخرون 
اجلرداء من ال�سعر.. يفدون زمًرا زمًرا.. ت�سكن حركاتهم عند مالم�ستهم 

ج�سده الدافئ.. فالرباغيث تكره برد يناير!!
متاًما  يخفونه  حتى  وج�سده..  وجهه  فوق  مو�سًعا  منهم  كل  يتخذ 
باأج�سادهم زرقاء اللون مل�ساء بغري �سعر.. حتى ليظن الرائي اأن الهيكل 
اجلال�ض فوق املقعد ما هو اإل جتمع مريب من براغيث اختارت اأن جُت�سد 
�سكاًل ب�سرًيا.. على غري عادتها يف مهاجمة اأج�ساد احليوانات املنزلية.. 
اأ�سفلهم..  حقيقًيا  ب�سرًيا  ج�سًدا  هناك  اأن  يت�سور  اأن  ملخلوق  ميكن  ل 
بل  فح�سب،  يفعلونه  ما  على  موافقته  مينحهم  ل  واعًيا،  متيقظا  وعقاًل 

مباركته كذلك!
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كلماتهم،  ر�سد  يف  ماهًرا  اأ�سبح  واحد..  وقت  يف  الرباغيث  تتحدث 
ومتييز قائلها يف بع�ض الأحيان.. يف البداية كانت تختلط عليه الأ�سوات 
بينهما  يبني  الوقت كيف  تعلم مع  لكنه  �سيًئا..  يفقه منها  والكلمات فال 

ج�سوًرا من التفاهم.
بل  الدماء،  لذيذة من  ت�سلب من ج�سده وجبة  ل  فريد،  نوع  براغيثه 

تتفانى يف اإطعامه ما ي�ستهي من ق�سمات الزمن.
يق�سون  واملكنونات،  بالأ�سرار  له  يبوحون  احلديث..  يف  ي�سرت�سلون 
عليه احلكايات.. وقائع حقيقية دارت قبل اأربعة وع�سرين �ساعة.. كانت 
اآلته  كانت  ذلك..  من  اأكرث  بل  ال�سرية..  الأمينة  م�سادره  الرباغيث 
دوا مثلها.. براغيثه اأ�سرع من  الزمنية التي ف�سل كل علماء العامل اأن ُي�سيِّ

ال�سوء واأدق من ال�ساعة.
اآلة  اأن  ال�سهرية  روايته  اإذ ظن يف  ال�سخرية من »جول فرين«  انتابته 
وخاليا  روح  من  هو  فاآلته  الكهربائية؛  والدوائر  املعادن  تبنيها  الزمن 

حية..عمادها ال�سيتوبالزم وطاقتها امليتوكوندريا!
اأدق  بل تق�ض عليه  ال�سابق،  اليوم  باأحداث  بالبوح  تكتِفي براغيثه  ل 
التفا�سيل وكاأنه يراها بنظرة تل�سكوبية.. �سرعة تنف�ض زميله يف اجلريدة 
الدماء  تختاره  الذي  وال�سريان  �سوته،  ونربة  عينيه  حركة  حديثه،  عند 

ا ف�سيولوجية. ى على ج�سده اأعرا�سً لتتجلَّط فيه قبل اأن تتبدَّ
اأكرث احلكايات ا�ستحواًذا على غيظه هي ما روته الرباغيث عن عامل 
َت عليه واأف�سى �سره مل�ستاأجر  البوفيه »�سلبي �سليم الفخراين« الذي تن�سَّ
يف بيته املتهالك.. ا�ستعلْت عيناه غ�سًبا، حتى توترت حركة الرباغيث فوق 

ج�سده وكاأنها تالم�ض ِمرجاًل على و�سك الغليان. 
اأما ما اأو�سله لدرجة الغليان بالفعل هو ف�سل براغيثه الأليفة يف اإرواء 
الأوىل  للمرة  املغلقة،  مكتبه  غرفة  يف  الكبري«  »للكاتب  حدث  عما  ظمئه 
يقف الزمن يف وجه براغيثه كجدار عازل، مينعها من ك�سف ما حدث يف 

املا�سي القريب.
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�ساح بهم:
اأن يحدث؟!.. مل  لهذا  ف�سلتم؟!.. وهل ميكن  - ماذا حدث؟!.. كيف 
ما  معرفة  من  تتمكنوا  فلماذا مل  قط..  قبل  من  �سيء  اأي  يعجزكم 

حدث داخل هذه الغرفة اللعينة؟!
ل�سوت الرباغيث تردد خا�ض، ي�سدر عن طريق اهتزاز اأرجلها ال�ستة 

فوق ت�ساري�ض ج�سده، قالوا برتددات متقاربة:
- ل نفهم.. مل نفهم.. كنا عاجزين.. عاجزين متاًما.

ببطء..  كلماته  ل�سانه.. خرجت  ثقل  ثائًرا..  اأ�سر »ح�سان طروادة« 
ببطء �سديد:

- لو.. اأنكم.. حاولتم.. اأكرث.. لو.. اأنكم.. ا�ستمعتم.. اأطول.
- ل نفهم.. مل نفهم.. كنا عاجزين.. عاجزين متاًما.

تنقل اهتزازات اأرجلهم ب�سرعة جنونية الكلمات اإىل ج�سده، اأما �سوته 
الهتزاز،  عن  تك�سف  راأ�سهم  يف  هوائيات  عرب  �سماعه  من  فيتمكنون 
وتر�سد بدقة بالغة ترددات ال�سوت، و�سرعته، و�سدته.. ل تفهم الكلمات 
امل�ساعر  اآلف  بني  تفرق  اأن  باإمكانها  قائلها،  م�ساعر  تفهم  بل  فح�سب 

املختلفة.. ي�سمعهم بج�سده، وي�سمعونه براأ�سهم!
بعدها  �سقطْت  تاليتني..  ل�ساعتني  فوق ج�سده  الهتزازات  تتوقف  مل 
ف ج�سده رويًدا رويًدا.. منهك القوى هو  الرباغيث منهكة القوى.. فتك�سَّ

الآخر.
ر اأن بع�ض الذرات تركت مداراتها لتدور يف اجتاهات خاطئة.. ل  قدَّ
ُيعقل اأن تف�سل براغيثه يف ر�سد حركة »الكاتب الكبري« قبل اأربعة وع�سرين 
لة  �ساعة.. مل ي�سبق لها اأن ف�سلت يف اخرتاق املا�سي لتاأتيه باأحداث ُمَف�سَّ

عن اليوم ال�سابق..
فما اجلديد هذه املرة؟!
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يعرف اأن »الكاتب الكبري« يعي�ض برفقة حار�سه وخادمته.. ول يزوره 
اأن  _الب�سرية_  ال�سحفية  م�سادره  من  وعرف  اأعماله..  وكيل  اإل 
احلار�ض واخلادمة والوكيل خ�سعوا لال�ستجواب ظهر اليوم.. ومت التحفظ 

على احلار�ض.. واإخالء �سبيل اخلادمة والوكيل.
اأهداه تفكريه اإىل زيارة اخلادمة يف بيتها، وحماولة احل�سول على اأي 
معلومات منها ب�سكل مبا�سر.. رغم اأن براغيثه ت�ستطيع غًدا اأن تاأتيه بكل 
تف�سيالت اليوم.. وبكل كلمة قالتها املراأة داخل غرفة التحقيق املو�سدة.. 

لكنه اأراد اأن يراها بنف�سه.. فلعله يعرف منها ما مل تخرب به اأحًدا.
T

مل يكن عثوره على عنوان املراأة �سعًبا.. فهو »ح�سان طروادة« اأ�سهر 
�سحفي يف البالد، لكن املراأة كانت جاهلة جًدا، لدرجة اأن تخفى عليها 
ْت اأنه يعمل خمرًبا لدى ال�سرطة، واأنه يريد اأن ي�ستدرجها  هويته. اأنها ظنَّ

ا قاطًعا احلديث معه. يف حديث �سيجر عليها البالء.. ورف�سْت رف�سً
وعندما ظنَّ »ح�سان طروادة« اأنه �سيعود بخفي حنني، اأظهرْت ابنتها 
تفهًما ما، اأو ب�سراحة طمعْت يف اأن باإمكانهما اأن يعقدا تعاوًنا م�سرتًكا، 
هي جُتيب عن اأ�سئلته ب�ساأن ليلة اجلرمية، مقابل مائة جنيه عن كل �سوؤال، 

بدْت له �سفقة عادلة جًدا.
منزلها، مبناأى عن  بعيًدا عن  الفارهة،  �سيارته  متجاورين يف  جل�سا 
عدة  تبتلع يف جوفها  التي  الكبرية  الأ�سئلة  تخريُّ  عيون جريانها.. حاول 
مل  لكنه  غنًيا،  �سار  اأنه  �سحيح  واملال..  للوقت  توفرًيا  �سغرية..  اأ�سئلة 
ي�ستطيع اأن يقتل عاداته يف عدم اإهدار املال يف غري مو�سعه، اأخرج املائة 

الأوىل فتلقفتها الفتاة بلهفة، �ساألها:
- مباذا اتهمت ال�سرطة اأمك؟

- احفظ »مالفظك« يا رجل.. اأمي اأ�سرف ن�ساء الدنيا.. وهل تظنها 
�ساحبة �سوابق لتتهمها ال�سرطة ب�سيء؟
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تدارك الأمر:
ال�سرطة  �ساألت  ماذا  ال�سوؤال..  �ساأغري  ح�سًنا  بالطبع..  اأق�سد  ل   -

اأمك؟
ب�سطْت كفها يف اإ�سارة بليغة.. فد�ضَّ فيها مائة اأخرى:

- �ساألوها اإن كانت قد اأر�سلتني اإىل بيت »الكاتب الكبري« كما اتفقت 
مع احلار�ض.

قفز حاجبيه يف ده�سة، باأ�سرع مما تقفز براغيثه، �ساألها وهو يد�ض 
يف يدها مائة اأخرى:

- ملاذا اأرادْت اأمك اإر�سالك اإىل بيت »الكاتب الكبري«.. هل للعمل يف 
خدمته؟

قبل  اآمني..  قل  ويحميها،  ويحفظها  عمرها  يف  يبارك  اهلل  اأمي   -
اأ�سبوع من الليلة املنحو�سة �سدمتها �سيارة بالقرب من الفيال اأثناء 
اآمني..  اأذاها،قل  من  �ساق  ولتنك�ِسر  �ساقها..  فُك�ِسرْت  مغادرتها.. 

ولأنها تعرف اأن عقل »الكاتب الكبري« م�سافر يف اأجازة....
- انتظري.. ماذا تعنني باأن عقله �سافر يف اأجازة؟

وقع يف �سرك مقاطعتها ب�سوؤال، ل باأ�ض، فينتبه اأكرث يف املرة القادمة، 
األقى مبائة اأخرى فوق �ساقيها:

- يعني الرجل لي�ض طبيعًيا.. ياأكل الطعام ب�سراهة خرتيت.. ل يحب 
اخلروج من بيته.. ل يقابل اأحًدا.. ل يثق يف اأحد.. وكاأن اهلل خلقه 
والدجاج  واللحم  ال�سطائر  ياأكل  مكتبه  مقعد يف  فوق  ليجل�ض  فقط 

واحللوى.. ويكتب اأ�سياء اهلل وحده اأعلم بها.
- اأكملي؟

- لقد اأجبُت على �سوؤالك.. ا�ساأل �سوؤاًل جديًدا.
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�سعد الدم اإىل راأ�سه، األقى لها بورقة نقدية اأخرى، بدا له اأن العودة 
اإىل ال�سوؤال الأول خياًرا منا�سًبا، دون مقاطعتها هذه املرة:

- ملاذا اأرادْت اأمك اإر�سالك اإىل بيت »الكاتب الكبري«.. هل للعمل يف 
خدمته؟

- كنُت اأقول اأن �سيارة �سدمتها، اإلهي ي�سدمه قطار م�سرع، قل اآمني.. 
ولأن »الكاتب الكبري« ل يثق يف اأحد غري اأمي اهلل ي�سرتها ويحفظها، 
�ساقها..  ت�سفى  حتى  خلدمته  �سرت�سلني  اأنها  اأخربته  اآمني..  قل 
بيت  اإىل  تر�سلني  األ  فحواه  ات�سال  جاءها  لأنها  تفعل  مل  ولكنها 

»الكاتب الكبري« لأنه عرث على خادمة اأخرى.
- ات�سال ممن؟

- امراأة ل تعرفها.
- اأيعني ذلك اأنِك واأمِك مل تذهبا اإىل بيته تلك الليلة.. واأنِك ل تعرفني 

ما الذي حدث يف الداخل؟
ت يدها، فدفع فيها مبائتني متاأفًفا: مدَّ

- كال، ل اأعرف.. قلت لك مل اأذهب فكيف �ساأعرف.
انتهى حواره معها  بـ »ل �سيء«.

اجلرمية الغام�سة.. اختفاء البحر.. الرواية التي تتحدث عن اختفاء 
ذلك  تفيده..كل  معلومات  اأي  ر�سد  اإخفاقه يف  براغيثه..  ف�سل  البحر.. 

كان يدفعه اإىل ال�سقوط يف اأح�سان الغيظ.
T

منذ زمن بدا له الآن كما لو كان بعيًدا جًدا، األقى »ح�سان طروادة« 
�سوؤاًل على م�سامع الكائن الوحيد الذي يثق به يف هذا العامل«مولنا ال�سيخ 

جو«:
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- كيف اأدمر عاملًا دون معول هدم؟
- خلخل الثوابت والبديهيات.. زلزل العقائد والنتماءات.. هكذا تدمر 
عاملًا دون اأن ت�سطر اإىل حتمل ثمن معول واحد.. وفوق كل ذلك.. 

اأَْخِف البحر!
T

ذات م�ساء اآخر �ساأله:
- كيف اأقتل اإن�ساًنا دون قطرة دماء؟

- اأ�سعل يف روحه نريان ال�سك.. و�سد عليه كل منفذ للهرب.. وفوق كل 
ذلك.. اأْخِف البحر.

T
اجلرمية الغام�سة.. اختفاء البحر.. الرواية التي تتحدث عن اختفاء 
البحر.. ف�سل براغيثه.. كل ذلك دفعه لأن يفكر ب�سوت مرتفع، لكن اأتى 

تفكريه بطيء ..بطيء جًدا:
- هل.. حانت.. نهاية.. العامل؟!

فاأجابته ذاكرته من كلمات »مولنا ال�سيخ جو«:
- العامل يكرب بنف�ض الطريقة التي يتغذى بها الربغوث ال�سغري على 
براز اأمه.. وعندما ينتهي �ست�سم رائحة كريهة تنبعث من كل مكان.. 

هذه هي عالمة النهاية فاحفظها!
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حمكمة الضمري.

»أمسر«

- اأنا قاتل.
وتخم�سه  راأ�سي..  على  احل�سار  تفر�ض  امللحة  الفكرة  تلك  زالْت  ل 

كال�سرطان.
اجلرح ين�سح بالأمل، وال�سمادة هناك تخفي اأثر �سربة اأجهل فاعلها، 
الذي  املجهول  على  العثور  مبحاولة  عقلي  ين�سغل  مل  للغرابة..  ويا  لكن 
اأفقدين الدماء والوعي، بقدر ان�سغايل مبوت »الكاتب الكبري«.. وحتركي 

من ال�سيارة اإىل حيث ترقد جثته اأثناء فقدي للوعي.
اأتراها �سرخة �سمري.. اأم خوف من تبعات قانونية؟

يعتمل بداخلي ال�سراع ذاته القائم بني الدولة و »العلماء«..!
والآخر  نافذة..  كلمته  اأخالقًيا  رادًعا  »القانون«  من  يتخذ  اأحدهما 

يوؤمن اأن »ال�سمري« كلمته اأعلى وميزانه اأدق.
اأنا مل اأقرتب من »الكاتب الكبري«، ومل اأقتله متعمًدا.. هذا ما يقوله 

القانون
لكنني دفعته لأن ي�ستطلع هوية املتطفل على ممتلكاته، ففقد حياته.. 

هذا ما يقوله ال�سمري..
اأنا مذنب وغري مذنب!
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اأنا قاتل ول قاتل!
بالذنب  وال�سعور  وذهاًبا  جميًئا  الغرفة  اأقطع  �ساهًرا  ليلتي  اأم�سيُت 
ينه�سني ب�سراوة.. رحلة قطع فيها الذنب م�سافات بعيدة داخل تالفيف 
بط�ض  التي جنت من  التالفيف  بع�ض  قب�سته..  عليه  اأحكم  عقلي، حتى 

اإح�سا�سي بالذنب اأخذت تنا�سد عقلي:
- كيف بربك قتلته وقد كنُت فاقًدا لكل وعي واإدراك يف تلك اللحظة 

داخل ال�سيارة؟!
فيجيبه اجلزء الواقع حتت تاأثري ال�سعور بالذنب:

- كال، يف قبل موته كنُت يقًظا اأ�سد ما تكون اليقظة.. ل تخدع نف�سك 
وتخدعني.

- يقًظا نعم.. لكن بعيد مب�سافة كافية تنفي التورط يف احلادثة.
جرمية..  كانت  احلقيقية،  مب�سمياتها  الأ�سياء  �سم  حادثة،  تقل  ل   -

جرمية قتل.
- كيف بربك اأقتله دون اأن اأمل�سه؟!

يلومه على  النافذة م�ستطلًعا، ومن  لعني، فدنا من  يا  انتباهه  لفتَّ   -
ذلك؟.. اختل توازنه يف اأقل من ثانية، و�سقط �سريع ج�سعنا.

- وما اأدراك اأن هذا ما حدث؟
- وما اأدراك اأن هذا مل يحدث؟

�ساد ال�سمت لربهة بينهما، ثم:
- املتهم بريء حتى تثبت اإدانته.

- هراء.. �سديقنا »�ساهق« ل يوؤمن بذلك.
- ومايل و�سديقنا؟!. املهم ما نوؤمن به.
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لننجو  بذلك  نف�سك  توهم  اأنك  اأم  حًقا؟!..  برباءتك  اأنت  اأواثق   -
بفعلتنا؟

- مل نفعل �سيًئا لأحاول النجاة.
- بل فعلنا.

- كيف تكون واثًقا مما تقول؟!
- بل كيف تكون اأنت واثًقا مما تقول؟!

خيَّم ال�سمت لربهة اأخرى، ثم:
- كال.. اأنا بريء.. مل اأقتل اأحًدا.. لكل جرمية اأداة.. فاأين هي بربك؟!
- خطاأ يا ب�سعة خاليا حمقاء.. ثمة جرائم ل حتتاج اإىل اأداة مادية 

لرتكابها.
- كيف تقع اجلرمية اإذن؟!

- تقع بالنية.
ْت ب�سدري نية بالقتل..  اأُبيِّ اأنا قد انت�سرُت عليك.. مل  - النية!.. ها 

تعرف ذلك كما اأعرفه اأنا.
اأمرَت  لل�سرقة..  نية  للقتل نعم.. لكن كان لديك  نية  - مل تكن لديك 
اإذن، ثم  العينني ب�سرقة �سورته بغري رغبة منه ول  اليدين مبعاونة 
حب�سها يف اآلة الت�سوير.. اأنت مل ت�سرق �سورته فح�سب.. بل �سرقَت 

انتباهه وتركيزه.. فوقعْت اجلرمية.
عند هذه النقطة بدا ال�ست�سالم على عقلي بالكامل.. اأقُر اإذن باجُلرم 

امل�سهود.
اأنا قاتل.

T
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فارقُت البيت �ساعًرا بالختناق، وم�سيُت اإىل مكتب �سديقي »�ساهق«. 
غري  فالراغب  الطاعة،  وبيت  ال�سرطة  ق�سم  بني  ما  عالقة  دائًما  اأجد 

مرغوب، واملرغوب غري راغب!
الوحيدة  ال�سورة  اإىل  النظر  تبادلنا  »�ساهق«،  مواجهة  يف  جل�سُت 
له  اأح�سرها  والتي  النافذة،  عند  الكبري«  »الكاتب  فيها  يظهر  الباقية، 
»حماره« بالأم�ض.. يا ملكر الزمن.. وكاأن األف ليلة مرْت منذ اأن التقطُت 

هذه ال�سورة، ولي�ض ليلة واحدة فح�سب!
- هناك ظلٌّ يف النافذة!

- اأي ظل؟!
اآلة  عد�سة  عن  توارى  ب�سري  ج�سد  ثمة  اأن  على  »�ساهق«  ي�سر 
الت�سوير، بينما خانه ظله لي�سقط فوق اجلدار املجاور للنافذة املفتوحة 
ل  اأبًدا  »الظالل  ب�سهولة..  الت�سوير  عد�سة  وتلتقطه  م�سراعيها..  على 

تكذب«.. هكذا قال يل اأحدهم يوًما.. من هو؟!.. ل اأذكر.
- لي�ض ظاًل ب�سرًيا.. اإنه ظل متثال.. اأو �ستارة.. رمبا.

هناك  يكن  مل  بالأم�ض  احلادث  موقع  فح�سُت  حني  �ستارة؟!..  اأي   -
�ستارة.. دقق النظر.. الظل له راأ�ض وعنق وج�سد.

ذاك  فرامل  كبحُت  اأنني  اإل  يراه..  ما  بحقيقة  الإميان  على  اأو�سكُت 
الإميان الزائف.. اأعرف تلك اخلدع القذرة التي يقوم بها العقل للتن�سل 

من الذنب.. لن اأ�سمح له.. اأنا مذنب.. اأنا قاتل.
من اأين ياأتي هذا العرق الذي بلل جبيني وراحة يدي؟!.. كال.. هذا 
لي�ض عرًقا.. بل ذنًبا.. يدفع م�سام ج�سدي لتطفح باآثاره القذرة.. يبحث 

عن فر�سة للهرب.. لن اأ�سمح له.. قب�سُت اأ�سابعي باإحكام.
- دعنا من هذه الق�سية الآن.. فاأمرها حم�سوم بالن�سبة يل.. قل يل يا 

»اأ�سمر« ما راأيك يف حادث اختفاء البحر؟
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 »�ساهق« هو ال�سخ�ض الوحيد الذي يوجه اإىّل الأ�سئلة.. اأ�سئلة خمتلفة 
راأيي  معرفة  على  يحر�ض  اأ�سطى؟«..  يا  و»فا�سي  اأموايل؟«..  »اأين  عن 
يف الق�سايا التي يعمل عليها.. اأف�سحُت من عقلي مكاًنا مل يقهره الذنب 

متاًما.. ي�سمح يل بف�سحة من التفكري.. اأعملته قائاًل بحما�ض:
ب�سبب..  بالأم�ض  عيني  اأغم�ض  مل  جًدا..  عجيب  عجيب..  حادث   -
تعرف.. ب�سبب احلادثة.. فق�سيُت �ساعات الليل يف مداعبة برغوث 
اللون..  اأزرق  اإنه  بذلك؟..  اأخربتك  هل  ليلتني..  منذ  عليه  عرثُت 

عجيب.. ل ي�سبه اأي برغوث راأيته من قبل.
- مايل والربغوث!.. البحر.. البحر يا »اأ�سمر«.
- مايل والربغوث!.. البحر.. البحر يا »اأ�سمر«.

- ملاذا ُتكرر كلماتي!.. األن تتوقف عن هذه العادة الغبية؟!
- حاولُت كثرًيا.. لكن رغًما عني....

- البحر يا »اأ�سمر«.
- نعم، نعم.. البحر.. هل ا�ستمعَت اإىل الأخبار وقراأَت اجلرائد؟.. يا 
ا فعلُت.. فكما قلُت لَك ق�سيُت  ل�سخافتي.. بالطبع فعلَت.. واأنا اأي�سً

ليلتي �ساهًرا.. مل اأ�ستطع النوم.. ب�سبب.. تعرف ب�سبب...
- ها.. البحر.

لكن  ال�سيء..  بع�ض  جمنونة  اإنها  فكرة..  لدي  انظر..  البحر..  ها   -
منها..  ت�سخر  اأن  قبل  الوقت  بع�ض  فيها  وفكر  اأوًل..  اإليها  ا�ستمع 
متام اتفقنا؟.. ح�سًنا.. كنُت اأقول اأن لدي فكرة هي عجيبة وغريبة 

لكن....
- »اأ�سمر« لي�ض لدّي النهار كله.
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- نعم.. نعم.. اعرف.. اأعتذر.. »�ساهق« انظر.. هل تعرف اأن »الكاتب 
يتمكن  مل  رواية  واحدة..  رواية  �سوى  حياته  يف  يكتب  مل  الكبري« 
اإنها  اإنهائها.. هل تعرف ما ا�سمها؟.. ل تعرف.. ح�سًنا..  اأبًدا من 

»الرواية التي قتَلْت قارئها«!
....... -

انتظرُت للحظات اأن ينفعل بانبهار لكن ذلك مل يحدث، فرت حما�سي 
قلياًل واأنا اأهتف:

داعب  لأنه غريب..  ا�سمها  اأتذكر  مقاًل عنها..  قراأُت  �سنوات  منذ   -
خميلتي لليايل طوال.. تعلم اأنني اأ�سرد كثرًيا اأثناء القيادة خا�سة يف 
الليايل الهادئة.. اإن ق�ستها تدور متاًما حول احلادثة العجيبة التي 

يتحدث عنها العامل باأ�سره.
- اأتعني...؟

- نعم.. متاًما.. تتحدث عن اختفاء البحار من الكرة الأر�سية!
ا�ستحوذُت اأخرًيا على ُجل انتباهه، فكر قلياًل ثم �ساأل:

- تق�سد البحر الأبي�ض املتو�سط؟
اإذ  بحما�ض،  له  اأبوح  رحُت  املعلومات  تلك  يجهل  اأنه  عرفُت  عندما 

�سعرُت بتفوقي عليه للحظات:
اللون  اختفى  فالأنهار..  املحيطات..  ثم  كلها..   البحار  بل  كال..   -

الأزرق كله!
هبط ترمومرت حما�سي اإىل درجات متدنية عندما �ساح:

الرجل مبا يحدث على  التي يكتبها  الرواية  - هذا جنون.. ما عالقة 
من  هالة  حوله  نعم  عادي..  رجل  الكبري«  »الكاتب  الواقع..  اأر�ض 
اجلان  يخالط  م�سعوًذا  لي�ض  الرجل  �سيء..  كل  هذا  لكن  الَعَظمة 

لُيحقق بع�سا �سحرية اأحداث روايته!
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يا  تعرفها  ل  معلومة  اإىل  الإ�سارة  اأردُت  فقط  ذلك..  قول  اأود  مل   -
وما  روايته  اأحداث  بني  الرابط  �سر  اأعرف  ل  كنُت  واإن  »�ساهق«.. 

حدث يف الواقع.
موؤخرة  بن�ساط عند  الأمل عملها  عاودْت مطارق  وقد  بال�سمت  لذُت 

راأ�سي.. �سعر »�ساهق« باآلمي.. �سمعته يقول بانفعال اأخوي:
اإنه حار�ض  الذي فعل بك ذلك..  الـ....  ابن  �ساأعرث على  تقلق..  - ل 

الفيال.. لبد اأنه هو.. �ساأنتقم لك من ذاك الكلب النج�ض.
ل  بامتنان  الوحيد  �سديقي  اإىل  ونظرُت  الآلم..  رغم  راأ�سي  رفعُت 

ت�سعه الكلمات.
T

اأرغب يف اأن اأديَر ظهري لكل �سيء واأعود اإىل فرا�سي اأ�ستلقي �ساكًنا 
اأ�سادف  كيال  البيت  من  الفرار  اأود  ذاته  الوقت  يف  لكنني  حراك،  بال 
امللعونة  ال�سورة  �سلَّمُت  اأنني  اأخربه  كيف  اإذ  الفخراين«..  �سليم  »�سلبي 
الوحيدة التي التقطتها بهاتفي بعد �سرقة اآلة الت�سوير، اإىل ال�سرطة لأنها 

ال�ساهد الوحيد احلقيقي الذي ميلكونه بني اأيديهم؟!
اأنني ل  يفهم  اأن  الذي يزن مقدار حبة من خردل  لعقله  كيف ميكن 

ب من املتاجرة بالدماء! اأ�ستطيع اأن اأتك�سَّ
ا�سني«.. ثم انتبهُت اإىل  اأنفق ب�سَع �ساعات يف قهوة »العطَّ ارتاأيُت اأن 
�سليم  »�سلبي  بـ  ا  اأي�سً فيها  األتقي  اأن  الوارد  اآمن،فمن  غري  مكان  اأنها 

الفخراين«.
ا�سني«؟ ت مائة عاٍم ِمن هل اأذهب اإىل البيت اأم اإىل قهوة »العطَّ مرَّ

واأوؤدي  الغاز،  اأحرق  اأعرفه،  ل  اآخر  لأدخل  اأعرفه  �سارع  من  اأخرج 
ن�سيبي من التلوث لأ�ساهم يف تو�سعة ثقب الأوزون.. املهمة اجلليلة التي 

تقع على عاتقنا جميًعا.
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- كدَت ت�سدم �سيارتي يا ابن الـ....
حُت له بكفي مبت�سًما..  اأخرجني اأحد ال�سائقني بلطف من �سرودي.. فلوَّ

وعندما اأطلق �ُسبة اأ�سواأ من الأوىل علمُت اأنه قبل اعتذاري.
موؤخرة  ت�سرتيح يف  التي  الُدمية  اإىل  اأكرث، ففر مني  الرتكيز  حاولُت 
اأي  اأتى على كلمة »ُثمناية«،  »الُتناية« التي تتقدمني -وهو حتوير عجيب 
�سيارة حاملة لـثمانية راكب- دمية كبرية لـ »�سوبر مان« بعباءته الزرقاء 

الرائعة.
»�سوبر  مبل�سقات  متتلئ  ال�سغرية  غرفتي  جدران  كانت  �سغري  يف 
مان«، »كالرك كنت« الذي عا�ض حياة مزدوجة، اإحداها حياة ك�سحفي 
اأزرق  برداء  خارق  كرجل  مثرية  حلياة  غطاء  جمرد  النا�ض،  يخالط 

ارة، يتحدث عنها اجلميع بفخر واعتزاز. وقدرات جبَّ
 كنت اأنام فال اأحلم.. اأ�ستيقظ فاأدخل نف�سي يف اأحالم يقظة.. اأحلم 
فيها باآلف احلكايات التي اأكون فيها البطل الوحيد، البطل اخلارق الذي 
تنظر اإليه العيون بانبهار، وتنحني له الروؤو�ض باإجالل، ثم اأ�ستيقظ على 
واقع ل ميت لأحالمي ب�سلة رحم، اأقف اأمام املراآة فتخربين اأنني ل اأ�سبه 

الأبطال اخلارقني بقامتي النحيلة، وع�سالتي الهزيلة.
كلماتي  اأن  واإعرا�سهم  جتاهلهم  فيخربين  النا�ض  اإىل  اأحتدث 
امل�سطربة، وثقتي املتذبذبة، و�سعف منطقي ل ي�سبه �سفات اخلارقني.. 
اأف�سي لأمي يوًما اأحد اأحالمي فتنهرين عن العي�ض يف الأحالم، وتاأمرين 

اأن اأركز جهودي يف واقع ل يبحث فيه النا�ض �سوى عن لقمة العي�ض.
مل اأكن يوًما بارًعا يف اكت�ساب ال�سداقات، وكاأن النا�ض ل تراين، اأمّر 
بجوارهم يف الطرقات، واأجل�ض بجوارهم يف مقاعد الدرا�سة، ومدرجات 
»العطا�سني« لكنهم ل يروين، ل ي�سمعوين، كهواء مير  اجلامعة، ومقهى 

بجوار وجوههم فال هو بارد يقر�ض، ول حار يل�سع.
- انتبه للطريق يا ابن الـ....
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بفولتات  ميده  الذي  ال�ساحن  له  ميثل  ال�ُسباب  اآخر..  لطيف  �سائق 
ال�سرب.. ليتحمل ماء املجاري والهواء امللوث والطعام امل�سرطن.. الظلم 

والقهر والف�ساد والزحام. 
املحتقن  اإىل وجهه  واحدة  يكفي نظرة  ال�سارع،  ترمومرت  ال�سائق هو 

ملعرفة درجة حرارة ال�سريحة املطحونة اقت�سادًيا.
اأدرُت مفتاح الراديو، لأمالأ فراغ ال�سيارة ببع�ض الأ�سوات.

حتقيق  مت  ع.«  »�ض.  الطفلة  على  والعتداء  اخلطف  حادثة  ويف   ...«
يف  بالتق�سري  واتهامهما  اأبويها  على  القب�ض  ومت  املتهم،  بتربئة  العدالة 

رعاية الطفلة، فلو مل يرتك الراعي غنمته �ساردة ملا اأكَلها الذئب...«
الأخالقية  برجمتنا  يف  حدث  ما  خلاًل  الراديو..  اإطفاء  اإىل  �سارعُت 

فاأ�سبحْت ُتعاين من ق�سور يف العمل.. هل اأنا وحدي من اأرى ذلك؟!
اإىل  اأتوجه من فوري  اأن  اإىل  النفاد  اأو�سك على  الذي  دفعني �سربي 
بطارية  ل�سحن  تكفي  لن  اللحظة  هذه  يف  ال�ستائم  اأقذع  اأن  اإذ  البيت.. 

�سربي مبا يكفي للدوران يف �سوارع العا�سمة ل�ساعة اأخرى.
T

مل يعد الزمن ي�سلح حل�ساب الوقت امل�ستغرق لقطع م�سافة من مكان 
اإىل اآخر، تفوق عليه املال الذي ننفقه يف و�سائل املوا�سالت وعلى بنزين 
عندما  جنيًها  �سبعون  حوايل  البيت  عن  ُيبعدين  كان  لذلك  ال�سيارة.. 

انح�سرْت �سيارتي يف عنق الطريق فجاأة!
ذاتها  الرياح  املرور..  �سريان  تعطل  يف  ت�سبب  ما  حادًثا  اأن  يبدو 
الأ�سجار؛  اإىل هامات  النظر  ا�سرتقُت  توقفْت عن احلركة،  وكاأنها  بدْت 
نف�سه  الأمل عن  راودُت  الوراء،  اإىل  راأ�سي  اأرخيُت  رع�ساتها..  فطماأنتني 
لكليتّي  اآبًها  ل�سُت  راأ�سي..  اأنيابه عن ع�ض  ْت  املُ�سكن؛ فكفَّ بجرعتني من 

اللتني ل بد واأنهما تندبان حظهما الذي اأوقعهما يف ج�سدي.
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توقفْت مطارق الأمل.. لكن مطارق الذنب مل تتوقف حلظة واحدة.. 
عادْت �سورة احلادثة تقفز اأمام عيني بوثبة مفاجاأة.. وكلمة »لو« تطعنني 

األف طعنة نافذة.
»لو« مل اأعمل وفًقا ل�سلطان رغبتي ملا تاأخرُت يف دفع الإيجار.. »لو« مل 
ترتاكم ديوين ملا اقرتح »�سلبي �سليم الفخراين« اأن األتقط �سورة »للكاتب 
الكبري« لأقوم ببيعها ورد ماله.. »لو« مل اأت�سلق ال�سجرة ملا لفُت انتباهه.. 
»لو« مل اأثر خماوفه ملا تدىل من نافذته م�ستطلًعا اأمري.. »لو« مل اأفعل كل 

ذلك ملا �سقط الرجل من �سرفته فاقًدا حلياته!
انق�سمْت خاليا عقلي مرة اأخرى.. قال الذي يتهاون:

ابن  ُخِلق  ملا  الأرا�سني  ُتخلق  مل  لو  الكون..  ن�ساأ  ملا  اهلل  ُيِرد  مل  لو   -
»اآدم«.. لو مل يقرب ال�سجرة ملا ُطرد من اجلنة.. لو مل يقتل »قابيل« 

اأخاه ملا توارثنا �سهوة للدماء.
فقال الذي ل يتهاون:

- اإلَم ترمي بذلك؟
الـ  من  طويلة  �سل�سلة  وراءها  جلرت  واحدة  »لو«  لـ  الباب  فتحَت  لو   -
»لو«.. لكن ومع ذلك ملا تغري �سيء.. لأن هذه ال�سل�سلة تبتدئ مب�سيئة 

اهلل يف خلق الكون.. فلو مل ي�ساأ ملا خلق.
- يا لك من خبيث، اأحت�سب اأنك �ستنجو بهذه احُلجة املهرتئة؟!.. فـ 
»لو« �سلَّمُت بكالمك ملا ا�ستحق ب�سري عقاًبا قط.. لأن ما حدث هو 

ما كان ينبغي له اأن يحدث.
- األي�ض هذا هو احلق؟!.. األ توؤمن بالق�ساء والقدر؟

ندور يف حلقة  عبًثا؟..  اهلل  وهل خلقنا  باطل!..  به  ُيراد  - كالم حق 
مفرغة ل �سبيل لك�سرها.. نذنب فنربر ذلك باأن هذا ما كان ينبغي 
له اأن يحدث؟.. ل يا ب�سعة خاليا حمقاء.. بل هلل ُقدرة.. ولالإن�سان 

�ُسلطة!
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عبثُت بهاتفي متملماًل، لكن اأ�سابعي جتمدْت فجاأة.. ل بل جتمد قلبي 
ذاته لثانية واحدة قبل اأن يعود اإىل العمل ب�سرعة جنونية.

»الكاتب  �سورة  على  لأح�سل  اإل  الأم�ض  منذ  ال�سور  ملف  اأفتح  مل 
الكبري«.. ال�سورة الأخرية التي �سورتها بنف�سي.

لكنني فوجئُت الآن مبلف اآخر يحوي �سورة واحدة التقطْت من تطبيق 
التطبيق  لها  اأن�ساأ  لذلك  ا�ستخدامه..  اعتدُت  الذي  عن  خمتلف  كامريا 

ملًفا م�ستقاًل واحتفظ بها فيه.
ال�سورة »للكاتب الكبري« لكن لي�ست من خارج الفيال كالتي التقطتها 

بنف�سي.. بل من داخلها!!
يقف ُملتِقط ال�سورة يف النافذة املفتوحة والتي تطل على �سجرة املوز 

الكبري.. والكاتب الكبري م�ستلٍق فوق الأر�ض غارٌق يف دمائه..
لكنني ل�سُت موجود بجواره يف ال�سور!!

هذا غري منطقي..بل هذا هو اجلنون بعينه..
عندما ا�ستعدُت الوعي كنت راقًدا بجوار »الكاتب الكبري« فلماذا ل�سُت 

موجوًدا يف ال�سورة؟.. ومن ذا الذي التقط ال�سورة بهاتفي؟!
ُت ال�سورة ودققُت يف تفا�سيلها اأكرث.. يف انعكا�ض زجاج النافذة  كربَّ
كانت  التي  نف�سها  املالب�ض  ال�سورة..  ُملتِقط  وبنطال  ظهر جلًيا قمي�ض 

فوق ج�سدي بالأم�ض، والذي تخل�سُت منها بعد عودتي اإىل البيت!
هل هذه جمرد �سدفه؟

هل ميكن اأن اأكون اأنا من التقطت ال�سورة؟
لكن كيف وقد كنُت فاقًدا للوعي يف ال�سيارة؟

هل فقدُت الوعي حًقا؟
هل ما اأتذكر اأنه حقيقي هو بالفعل حقيقي؟
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كيف فقدُت الوعي.. كيف جرحُت راأ�سي.. كيف انتقلُت من ال�سيارة 
اإىل اأ�سفل النافذة.. بل والأهم كيف التقطُت هذه ال�سورة دون اأن اأتذكر 

�سيًئا؟!
كنت اأظن اأنني قاتله باخلطاأ.. فهل اأنا بالفعل قاتله احلقيقي؟

من  ال�سداع  انتقل  كفّي..  وداخل  جبيني  فوق  غزيًرا  العرق  ن�سح 
راأ�سي  العمل على  يناوب  اللعني  الأمل  وكاأن  اإىل مقدمته..  راأ�سي  موؤخرة 

من جهاته الأربعة.
يتحرك املرور ببطء ُيلهب الأع�ساب.. لكنه كاٍف لأكت�سف اأن ما يعوق 
ال�سيارات  ُتفت�ض  العادة،  غري  على  منت�سفه  يف  لْت  ت�سكَّ الطريق«جلنة« 

بدقة!
كان ليخطر على راأ�سي األف احتمال لهدف تلك اللجنة.. مثل البحث 
انده�سَت  ملا  ذلك  حدث  لو  ال�سيارات!..  حقائب  يف  ال�سائع  البحر  عن 
اأبًدا.. اإنها العقلية ذاتها التي تبحث عن اأجمادنا ال�سائعة بني ركلة كرة 

وهزة و�سط!
ا�سراأبْت الأعناق �سوب رجل يطلق خوار الذبائح، يقتاده بع�ض اأفراد 
»اللجنة« بعيًدا عن �سيارته.. �سمعناه يقول بني خواره الذي ينقطع ويت�سل:
الدودية..  الزائدة  جراحة..  لأي  اأخ�سع  مل  »العلماء«..  اأعرف  ل   -
اللحمية.. مل اأخ�سع ل�سواهما.. اتركوين.. اأنا ل�سُت منهم.. ل اأملك 

�سماًما لل�سمري.
يحدث يل  ما  اإنها متاًما  جيًدا..  ال�سمري«  »اأنفلونزا  اأعرا�ض  اأعرف 

الآن.. عرق.. خوف.. رع�سة.. نظرات زائغة.
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حترك الفوج اأكرث.. اأقرتب من اأفراد اللجنة.. العرق يزداد غزارة.. 
التوتر ير�سم لوحة �سريالية فوق انعكا�ض وجهي الذي ُيخِرج �سهًدا.. تًبا 
لذلك.. لو توقف العرق.. لو توقف الرتعا�ض.. لو مل تكن عيناي منك�سرة 

اإىل هذه الدرجة.. لو مل تتجمع فيهما نظرات الذنب... فقط لو...
بجانبي  الواقف  ال�سابط  �سمعُت  حتى  عقلي  ا�ستمطرها  »لو«  األف 

يزجمر:
- رخ�سك وبطاقة هويتك!
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إبهام يف املشرحة.

»شاهق«

غرفة ال�ستجواب من الأماكن القليلة املف�سلة لدي.. الأر�ض اخل�سبية 
التي ت�سدر �سريًرا مع كل حركة، واجلدران الرمادية، وامل�سباح ال�سعيف 
الذي يتدىل من ال�سقف.. هزيل هو لكنه يفعل الأعاجيب، احتد ال�سوء 
ا  ال�ساقط منه مع الظالم الذي يغمر اأركان الغرفة؛ فخلَّف انطباًعا مقب�سً

فوق وجه حار�ض الفيال.
منت�سف  يف  معدنية  طاولة  اأمام  الوحيد  املقعد  يف  احلار�ض  يجل�ض 
احلجرة.. بل بالأحرى يندفن يف املقعد.. وكاأنه قرٌب يحيط بكتلة عظام 

نخرها الفقر واجلوع.. وجلد ختمه الزمن بُقرب انتهاء ال�سالحية.
منذ اأن مت القب�ض عليه وفمه �سندوق اأ�سود حُمكم الغلق، مل يرث اأي 
قدمًيا  العرب  قال  لآخر..  مكان  من  نقله  مت  بطاطا  �سوال  وكاأنه  جلبة، 
ت ل�سانه«.. وكنُت  »ما اأخفى الإن�سان �سيًئا اإل وظهر يف فلتات كالمه وزلَّ

بحاجة لأن اأدخل فمه كي اأعرفه:
- بدون كالم كثري.. لأنني ل اأحب الرثثرة ول الرثثارين.. احِك يل كل 
رت فيها يف قتل »الكاتب الكبري«.. وحتى  �سيء من اللحظة التي فكَّ

دفعته من �سرفة غرفة مكتبه.
ل جلده يبعث بالنفور.. هل ميكن للجلد  رفع �سوبي وجًها ب�سًعا، تهدُّ
اأن يرتخي اإىل هذه الدرجة؟!.. وكاأن الزمن امت�ض منه رحيق احلياة.. 
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ومل يبِق اإل على النذر الي�سري.. ورغم ذلك كانت عيناه ت�ستعالن بربيق 
ق على �سوء امل�سباح يف توهجه. غريب.. تفوَّ

اأعدُت �سوؤايل بروية فلعله غبيٌّ ل يفهم ب�سهولة:
ذت اجلرمية؟ رت يف قتله، وملا، وكيف نفَّ - متى فكَّ

ع اأده�سني: مل يتوقف الوهج يف عينيه حلظة، حتى وهو ُيجيب برتفُّ
ا ل اأحب تكرار كلماتي.. قلُت من قبل.. مل اأقتله. - واأنا اأي�سً

على  فاأو�ِسُك  م�سامعي  يف  ينزلق  البارد..  الرخام  ملم�ض  له  �سوٌت 
ن�سيان ما قاله.. مل يكن قد حتدث من قبل، تلك هي كلماته الأوىل.. هل 

ُيعدُّ نظرات عينيه حديًثا غري م�سموع؟!
- هكذا اإذن.. جميل!

ح  اأعرف جيًدا هذا النوع من احل�سرات، يظن اأنه ميلك قوة تنني جُمنَّ
ُخلقْت  احل�سرات  الأر�ض..  فوق  اأمتار  عدة  الطريان  ي�ستطيع  لأنه  فقط 
للقتل �سرًبا و�سحًقا بالأقدام، ل ميثل امتالكها جلناحني عائًقا اأمام دورة 

الطبيعة وقوانني البقاء.
مل  املعلوم..  م�سريها  جتهل  املقعد  فوق  املتكورة  احل�سرة  هذه  لكن 
تقراأ �سطًرا يف علم الأحياء، ومل متر على احِلكمة الداروينية لتاأخذ من 

اأ�سالفها ِعربة.. فاأخذُت على عاتقي ُمهمة تعليمها.
اأمرته بلطف واأنا  م يوؤدي التحية..  اأ�سرُت بعيني اإىل »احلمار«؛ فتقدَّ

اأ�سري �سوب الطالب اجلديد يف مدر�سة احلياة:
اإليها  ا�ستاق  اأنه  حتًما  باخلارج..  تنتظره  التي  الزائرة  له  اأح�سر   -

كثرًيا.
- اأمرك.. يا »�ساهق« با�سا.

قالها »احلمار« وهو مي�سح وجه احلار�ض بنظراٍت غائرة.
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ظهرْت الزائرة فاختل اتزان احلار�ض يف احلال، عرفُت ذلك اإذ انفتح 
ال�سندوق الأ�سود على م�سراعيه وقد بات اأكرث ا�ستعداًدا للبوح مبكنوناته، 
عليها  انق�ض  الأ�سح  بل  ل  الزائرة،  �سوب  يندفع  وهو  نظراته  �سخ�سْت 

بذراعيه كحداأة تغلف اأبناءها بجناحيها لتحميهم من اخلطر.
التحما يف عناق طال لدقيقة كاملة، �سمحُت له، ففي النهاية نحتاج 
جميعنا اإىل اإفراغ ال�سحنة العاطفية لنتفرغ ملُعاقرة املنطق، األي�ض كذلك؟

ذبلْت اأذرعهما وتراخْت، ا�ستعطفتني نظراته، ول�سانه كذلك:
- اترك ابنتي و�ساأنها.

الثانية ع�سر،  التي مل تتجاوز  ال�سغرية  ُطفُت بنظراتي فوق ق�سمات 
تلت�سق باأبيها، بينما مالب�سها ل تقل قذارة عن جلبابه. قلُت:

- بيدك كل �سيء، اعرتف بجرميتك و�ساأدعها تن�سرف.
�سحب وجهه حتى كاد اأن ي�سبه اإ�سارة املرور ال�سفراء، بلون اخلوف:

- مل اأقتله.. اأق�سم لك مل اأقتله.. اترك ابنتي تعود اإىل البيت.
ي..  ل والرتوِّ تغريت نربات �سوته كذلك، باتْت �سفراء، ُتطالبني بالتمهُّ
رغم اأن عقله التالف ل يدري بعُد ما اأنتوي فعله، ومل اأبح اأنا ولو على �سبيل 
لي�ض  ب�سع..  �سيناريو  األف  الآن  عقله  يوؤلف  فحتًما  اأ�سواأ،  وهذا  التهديد، 

اأ�سواأها القتل. 
اندفعْت الكلمات من فمه بغري توقف:

اأق�سد  يومها..  ابنة اخلادمة..  اآخر،  ليلتها �سخ�ض  الفيال  - كان يف 
قبلها بب�سعة اأيام.. بثالثة اأيام.. نعم ثالثة.. اأ�ساب اخلادمة حادث 
منذ  الكبري«  »الكاتب  عند  تعمل  طيبة  �سيدة  وهي  �ساقها،  وُك�سرْت 
�سنوات، وتعلم اأنه ل يثق يف اأحد على الإطالق.. اأنا وهي ووكيل اأعماله 
فح�سب.. لذلك راأْت اأن ُتر�سل ابنتها لتحل حملها حتى تزيل جبرية 
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الع�سرينات  منت�سف  يف   .. جًدا  �سابة  نعم..  �سابة..  فتاة  �ساقها.. 
رمبا، اأو اأكرث قلياًل.. ل اأذكر �سكلها فاجلميع يت�سابه يف هذا الُعمر.. 
ترتدي معطًفا اأ�سفر اللون .. كانت يف الفيال هذه الليلة بينما تركُت 
اأ�سابتها احُلمى فقد هاتفتني زوجتي  ابنتي  البوابة لأن  اأنا حرا�سة 

لتخربين بذلك.. فلماذا اأكون اأنا الوحيد املتهم بجرمية القتل؟
لي�ست�سعر  ال�سغرية  جبني  م�ضَّ  ادعاءاته  �سحة  ليوؤكد  منه  اإ�سارة  يف 
حرارته، ُت�سبهه يف الق�سمات وال�سحوب والقذارة.. لكن عينيها بال بريق.
مل يكن اإثبات كذب ق�سة ابنة اخلادمة �سعًبا، فاأوًل: كامريا املراقبة 
عند البوابة اأ�سابها العطب يف اليوم نف�سه الذي وقعْت فيه اجلرمية، اأي 
ل كل الأحداث التي ت�سبق  اأن �سريط الت�سجيل عند فح�سه كان قد �سجَّ

يوم اجلرمية.. ل اأوؤمن اأبًدا بامل�سادفات.
تعهدْت  اأنها  قالت  احلار�ض،  قبل  اخلادمة  با�ستجواب  قمُت  ثانًيا: 
وطلب  بها  ات�سل  اأحدهم  لأن  تفعل،  مل  لكنها  ابنتها  باإر�سال  للحار�ض 
منها عدم احل�سور زاعًما اأن«الكاتب الكبري« اأح�سر غريها، فتعجبْت هي 
على  ُت�سر  مل  لكنها  ب�سهولة،  الآخرين  يف  يثق  ل  اأنه  تعرف  لأنها  لذلك 

اإر�سال ابنتها رغم ذلك.
ل الكامريا وادعى اأن  اإذن الأمر يف غاية الو�سوح.. احلار�ض اللعني عطَّ
ابنة اخلادمة دخلت الفيال اأمام ناظريه ليوفر لل�سرطة ُم�ستبًها به اآخر، 
اأكرث ُقرًبا من ال�سحية وقت حدوث اجلرمية، فال�سخ�ض الذي يكون داخل 

الفيال ُم�ستبه به اأكرث ِمن الذي يقف خارجها.
روؤو�ض  يف  تت�سكل  التي  ال�ساذجة  الق�س�ض  اآلف  مثل  فا�سلة  ق�سة 
املجرمني من اأمثاله.. دوًما الق�س�ض امل�ستهلكة نف�سها وكاأنهم ينحدرون 

من �ساللة واحدة تتميز بالغباء الفطري.
احلار�ض طمع يف املال الذي كان »الكاتب الكبري« يحتفظ به يف مكان 

ما بداخل بيته، فقتله بدافع ال�سرقة.. هكذا مت الأمر.
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مل يزل اللون الأ�سفر يتزايد حتى كاد ي�سبغ �سعره الأ�سيب، فا�سْت 
راأيتها  لكنني  جلبابه،  اأ�سورة  يف  �سريًعا  اأخفاها  بعربة  الرباقتان  عيناه 
قبل اأن يوئدها. بداأْت احل�سرة ُتدرك وزنها احلقيقي. اتخذُت من املقعد 
الوحيد جمل�ًسا يل، قلُت كمعلمة رو�سة تر�سد اأحد ال�سياطني ال�سغار اإىل 

ال�سواب:
قل  تكذب..  اأنك  متاًما  اأثق  اأنني  امل�سكلة  لكن  اأ�سدقك..  اأن  اأريد   -

احلقيقة كي تعود ال�سغرية اإىل بيتها.
ثم اأ�سرُت نحوها، اأردفُت:

اأنك ال�سبب يف  اإنها ترجتف فزًعا.. وتعرف  - انظر كم هي خائفة.. 
تلك  األي�ض يف قلبك �سفقة على  الكريه..  املكان  اإىل هذا  اإح�سارها 

ال�سغرية؟
- ميني باهلل مل يحدث اأكرث مما قلُت ل�سيادتك.. اأنا مل اأقتله.. �سدقني 

مل اأقتله.
اأنزعها  اأزد بحرف واحد.. انتف�سُت.. قب�سُت على كف ال�سغرية  مل 
لكن »احلمار«  املمر.. حترك مهتاًجا خلفي  اإىل �سيق  من رحابة �سدره 
وزميليه منعاه من اخلروج.. اأظهر مقاومة وهو ي�سيح با�سمها.. فانهالوا 

عليه ركاًل باأحذيتهم.. وكلما �سرخ اأكرث؛ اأطعموه مذاق اأحذيتهم.
ويا ل�سعادتهم .. اإنها اللحظات الذهبية التي ي�سعرون فيها اأنهم اأعلى 

مقاًما من احل�سرات.
T

كان »بي�سة الدينا�سور« ينتظرين يف املكتب والتوتر يحت�سد يف وجهه، 
قلُت:

- »حامت« اأو�سل ابنة احلار�ض اإىل منزلها.
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فندم  يا  لكن  يو�سلها..  الع�ساكر  اأحد  �ساأجعل  فندم..  يا  »حازم«   -
هناك خرب �سيء.

م�ستعد  غري  واأنا  �ساخًرا  قلُت  قلياًل،  الوراء  اإىل  املقعد  ظهر  اأرخيُت 
ل�سماع اأي اأخبار �سيئة:

- هل اختفت ال�سماء؟
- كال يا فندم..  لكن يف املعمل اجلنائي.. وقعت جرمية.

اأ�سابعي طريقها لت�ستبك فوق املكتب،  حاز اهتمامي بالفعل، وجدْت 
�ساألُت:

- اأي جرمية؟
ي الذي كان ي�سرف على فح�ض الأدلة التي جمعناها من م�سرح  - الفنِّ
يف  حتفه  ولقي  املعمل  �سرفة  من  قفز  الكبري«..  »الكاتب  جرمية 
الأ�سا�سية  امل�سكلة  الإطالق..  على  امل�سكلة  هي  تلك  لي�ست  احلال.. 

ي رقم اثنني. هي اأنه الفنِّ
- ماذا تقول؟!

- حًقا هذا ما حدث يا فندم.. الثنان كانا يفح�سان الأدلة.. والثنان 
اأحدهما  �ساهق..  مكان  القفز من  ذاتها..  بالطريقة  لقيا حتفيهما 

من �سرفة املعمل.. والآخر من �سطحه.. و....
ث.. وماذا؟ - حتدَّ

متاًما  املحمول..  بهاتفيهما  يتم�سكان  كانا  ال�سقوط  حلظة  كالهما   -
مثل »الكاتب الكبري«!

لقد باتْت تلك الق�سية اأكرث غرابة مما كنُت اأتوقع!
T



113

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

كنُت يف اأم�ض احلاجة لال�سرتخاء.. اإىل ن�سيان كل �سيء عن »العلماء« 
و�سمام ال�سمري، و»الكاتب الكبري«، والبحر الذي اختفى.

�سوبي  »الفنان«  انحنى  البوكر  �سالة  اإىل  �ساعة  بن�سف  قدومي  بعد 
قائاًل:

- هل تريد اأن ت�سمع عن اآخر اأعمايل؟
قلُت متفكًها:

- بل اأريد اأن اأعاينها بنف�سي، ما راأيك اأن تدعوين اإىل منزلك؟
اأطلق �سحكة ل مرح فيها، ثم ا�ستطرد:

؟ - اأترغب اإىل هذا احلد يف الق�ساء عليَّ
مديرية  يف  لزيارتي  اأ�ستدعيك  ثم  �ساأزورك  اأنني   الأمر  يف  ما  كل   -

الأمن.. األ يحر�ض الأ�سدقاء على زيارة بع�سهم البع�ض؟
ال�سالة هادئة على غري العادة.. كنت لأظن اأن حادثة انكما�ض البحر 
هوؤلء  يفكر  كيف  اأعرف  اأنني  لول  بيوتهم..  فالتزموا  بالذعر  اأ�سابتهم 
جيًدا.. البحر مل يكن ميثل لآبائهم واأجدادهم �سوى مكان ل�سيد ال�سمك 
داخل  عنهم  بعزله  حميناه  وملَّا  الف�سالت،  واإلقاء  والتبول،  وال�سباحة، 
جدران اإ�سمنتية فقدوا �سلتهم به.. ن�سوه.. فاملرء ل يهتم �سوى مبا تتمكن 

يده املُخربة من الو�سول اإليه..ل يهتم �سوى مبا ي�ستطيع اإف�ساده..
ولأنه كان بعيًدا عن اأيديهم مل يهتموا بفقدانه..

بل وكاأنهم فرحوا لفقدانه..
الوقت  اد  عدَّ يتابع  كان  الذي  »الفنان«  �سوت  �سرودي  من  اأخرجني 

باهتمام:
نف�سك خارج  �ستجد  وبعدها  النتهاء..  دقائق على  الثالث  اأو�سكْت   -

ال�سالة.
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األ تتجاوز  باأن املدة بني حديث واآخر يجب  اأفكاري  ن�سيُت يف خ�سم 
الثالث دقائق، قلُت من باب اأن �سيًئا ما يجب اأن ُيقال:

- كنُت اأفكر يف البحر.. انكم�ض لكن احلياة ل تزال تتمدد.. مل يتغري 
تزال  ل  ال�سحف،  التليفزيون،  الإذاعة،  الإطالق..  على  �سيء  اأي 
تخو�ض يف التحليالت عن �سبب انكما�ض البحر.. لكن النا�ض ل يبدو 

اأنهم ُيبالون بتلك الكارثة على الإطالق.
- اأي كارثة.. هل متزح؟!.. اإنه كنز قارون بالن�سبة لهم.. رغم احلرا�سة 
امل�سددة التي و�سعتها الدول الواقعة على حدود البحر املنكم�ض اإل اأن 
ا�ض  احُلرَّ يتمكنون من مغافلة  بل كل دقيقة..  �ساعة.. ل  النا�ض كل 

ت من ردائها املائي. واقتنا�ض ثروات القاع التي تعرَّ
اأطلقُت زفرة حانقة، قلُت:

- اأعرف.. اأعرف..الوزارة على قدم و�ساق.. اأُلقي القب�ض على الكثري 
�سنجد  اأين  اأعرف  ل  امل�سروقات..  التحفُّظ على  بالفعل، ومت  منهم 

�سجوًنا ت�سع كل هوؤلء الل�سو�ض.
- ل�سو�ض!

ُنطوق  ملاذا  البلد..  على  ِحكر  البلد  ثروات  اإن  بالطبع..  ل�سو�ض   -
اأن  اأي  الرثوات..  هذه  نهب  من  لنمنعهم  باحلرا�سة؟..  ال�ساطئ 

اقتنا�سها بغري رغبة منا.. �سرقة.
تدعوه  لذلك  الأمر..  عن  اخلا�ض  مفهومك  هو  هذا  عزيزي،  يا   -

بال�سرقة.. اأما البع�ض قد يكون لهم روؤية اأخرى.
وال�ُسلطات  املقهور  ال�سعب  عن  تافًها  كالًما  الآن  يل  �ستقول  اأها..   -

امل�ستبدة التي ت�ستحوذ على كل اخلريات لنف�سها.
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من  قوتها  ت�ستمد  القوية  ال�ُسلطة  الدرجة..  هذه  اإىل  �ساذًجا  ل�سُت   -
طرف  يوجد  اأن  يجب  قوي؛  طرف  هناك  ليكون  ديكتاتوريتها.. 
�سعيف..لكن ما نتحدث عنه اأمر خمتلف.. فتلك الرثوات ل تتمثل 
اأهميتها يف قيمتها املادية.. بل مبا حتويه من »معلومات«.. معلومات 
حمفوظة داخل حفريات من ع�سور م�ست، و�ُسفن غارقة، وهياكل 
الب�سرية..  خلدمة  وقف  »املعلومات«  هذه  البحر..  ابتلعهم  اأنا�ض 

فلماذا ل يحق للنا�ض النتفاع بها؟.. هذا هو ال�سوؤال.
- وكيف ينتفع النا�ض بتلك »املعلومات« كما تدعوها؟.. هوؤلء ل يعرفون 

�سوى لغة املال.
- �ستفيدهم يف الثاأر.

- ثاأر!.. اأي ثاأر؟.. اآه.. ثاأرهم معنا.
- بل ثاأرهم مع اأنف�سهم.. هوؤلء فقدوا الثقة يف كل �سيء.. فقدوا الأمن 
يف كل مكان.. وعندما يفقد الإن�سان الثقة والأمان؛ فاإنه يعتنق الثاأر 
مذهًبا.. يثاأر من كل �سيء.. نف�سه.. والآخرين.. جرائم بغري قطرة 

دماء لتفريغ م�ساعر الإحباط والدونية والغ�سب.
- غريزة حيوانية اإذن!.. جيد.. واحليوان يحتاج اإىل �سوط لريتدع.

- العقول الثاأرية قتلت �سمائرها.. وال�سوط ل يوؤثر يف اإن�سان م�سلوب 
يوؤثر يف  ال�سمري.. فقد احلدود الفا�سلة بني اخلطاأ وال�سواب.. ل 
اإن�سان ل منتمي.. ل اإىل اخلري ول اإىل ال�سر.. يعي�ض بال اإرادة.. بال 

اإح�سا�ض.. كيف ت�ستطيع اأن توؤمل اإن�ساًنا بال اإح�سا�ض؟
اأتعلم ملاذا مل يولوا حادثة ان�سحاب البحر اهتماًما كافًيا؟.. لأنهم هم 

اأنف�سهم ان�سحبوا من احلياة!
�سمَت قلياًل ليلتقط اأنفا�سه ثم ا�ستطرد:



116

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- هل ترى النا�ض كيف ي�سريون يف ال�سوارع بفو�سى؟.. فو�سى عقلية.. 
فو�سى ح�سية.. فو�سى مادية.. ميار�سون الفو�سى وكاأنه مل يعد اأي 
�سوى  معها  نفع  ل  عدمية  بيئة  يف  يعي�سون  وكاأنهم  يعنيهم..  �سيء 
تريدهم  واأنت  فتبيدهم جميًعا..  ال�سماء  تتنزل عليهم من  �ساعقة 

وا لنح�سار البحر.. هل متزح؟! اأن يغتمُّ
قلَّبُت كلماته يف عقلي لب�سعة ثوان، ثم قلُت:

- األهذا ال�سبب ت�سجع عمليات زراعة ال�سمري؟
ال�سمري  ا�ستئ�سال  العمليات..  اأنت ومنظومتك تلك  - ولهذا تعار�ض 
يحتفظ  من  الفا�سدة..  النظم  ا�ستقرار  لتحقيق  اأ�سا�سي  �سرط 

بال�سمري حتت جناحها معتوه.
قلُت متفكًها:

- خ�سارة.. ن�سينا اأن ن�سنع مقربة جماعية لدفن ال�سمري.
اآخر  موت  بعد  اإل  تقوَم  لن  اجلنازة  الآن..  ذلك  اإىل  بحاجة  ل�ستم   -

اإن�سان ميتلك �سمرًيا حًيا.. ولأجل هذا اليوم ننتظر جميًعا.
قلُت �ساحًكا:

- واآخر اإن�سان ميتلك �سمرًيا حًيا هو اأنت بالطبع.
انتقل املرح اإىل نربات �سوته وقهقه قائاًل:

- وملا ل؟
- »عندما تتحدث العاهرة عن ال�سرف«.

- لعلي ُتبُت.
ادة«. - »اإذا تابت البغي انقلبت قوَّ

اختار »بي�سة الدينا�سور« تلك اللحظة لي�سع لهذا احلوار نقطة تتمة.. 
اإذ ت�ساعدْت نغمة الهاتف فقطعُتها لأقول:
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- تكلم.
اأتاين �سوته م�سطرًبا:

ذلك..  حدث  كيف  اأعرف  ل  م�سيبة..  كارثة..  با�سا..  »�ساهق«   -
اإنه.. اإن ما حدث.. لقد اختفت.. اختفت متاًما.. بحثنا عنها يف كل 

مكان.. مل نعرث عليها
- اأجنز.. ما تلك التي اختفت؟

- اجلثة.. اختفت جثة »الكاتب الكبري« من امل�سرحة.. ومل نعرث منها 
على �سيء �سوى.. �سوى اإ�سبع اإبهامه!
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موالنا الشيخ »جو«

اأهمل  مل يعد »ح�سان طروادة« يخرج من بيته، ل اإىل جريدته التي 
اإدارتها للمرة الأوىل منذ اأن عمل بال�سحافة، ول اإىل اأي مكان اآخر.

اخلا�سة  م�سادره  من  تاأتيه  التي  الأخبار  انتظار  يف  وقته  مي�سي 
حممولة على اأجنحة اللهفة، لكنها ف�سلت بجدارة يف اأن تر�سد اأي اأخبار 
ْت يف مراتب الف�سل حتى عجزْت عن  تتعلق مبوت »الكاتب الكبري«.. ثم ترقَّ
احل�سول على اأي معلومة عن »الكاتب الكبري« يف حياته.. وكاأنه مل ُيولد 

يف هذه احلياة قط!
اأو�سكْت اللوثة على الأخذ بعقله.. كيف ميكن لذلك اأن يحدث؟!

اأتته براغيثه منذ قليل تقول:
ر يف الهواء.. ل مل يتبخر، لو تبخر  - مل نعرث له على اأثر.. وكاأنه تبخَّ
به بني ذرات  AND اخلا�سة  الـ  الوراثية  ب�سمته  �سفرات  لر�سدنا 
اأ�سبح  يتذكره..  اأحد  ل  يعرفه..  اأحد  ل  اأن  احلال  لكن  الهواء.. 

والعدم �سواء!
ي�سري  اأن  لالإن�سان  مُيكن  كيف  نف�سه..  ت�ساءل »ح�سان طروادة« يف 
عدًما؟!.. اأن يتحول اإىل الال�سيء؟!.. حتى اأن الال�سيء ُيعد �سيًئا.. الفراغ 
هو ف�سار  اأما  درجة حرارته..  وقيا�ض  م�ساحته  �سيًئا ميكن ح�ساب  ُيعد 

فجاأة اأكرث عدمية من الفراغ.
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عليه اأن يتوقف.. عليه اأن يكف عن دفع براغيثه يف حماولت فا�سلة 
مرات  اإر�سالهم  اإعادة  من  فائدة  ل  الكبري«..  »الكاتب  باأخبار  لتاأتيه 
راأ�سه..  ُتكلفه �سعرة �سواء من  اأن كل مرة  ومرات.. وهو وحده من يعلم 

وحُتيلها اإىل الأبي�ض الثلجي!
- ل �سيء بغري ثمن يا ُبني.

لل�سقوط عند  الآيل  بائع اجلرائد يف ك�سكه  دائًما  يقوله  ما كان  هذا 
باأخذ  له  ي�سمح  مل  و�سبابه..  لطفولته  مرتًعا  كانت  التي  احلارة  بداية 
اجلرائد والكتب اإىل البيت.. لكن العجوز ذو القلب الأخ�سر يدعه يقراأ 
ما ي�ستهي فوق الر�سيف املتك�سر.. حتى يتك�سر بدوره ظهره املت�سلب من 

الأمل.. فينه�ض بروية يف و�سع مائل من كرثة اجللو�ض.
اأن يفقد الإن�سان �سيًئا  ياأتي ويذهب دون  الثمن قدمًيا كان ماًل  لكن 
من ذاته.. اأما الآن فالثمن الذي عليه اأن يدفعه لرباغيثه اأغلى من املال.. 
اإنها اأيام و�سهور و�سنوات من عمره.. ي�سمح لها بامت�سا�سها من ج�سده!

ي�سقيه  الذي  وال�سعر  الر�سمية  الأوراق  تقوله  ما  هذا  عاًما  اأربعون 
اأعتاب  على  اأنه  املرة..  باحلقيقة  فيعرف  وحده  هو  اأما  بال�سبغات.. 
ما  مقابل  امل�ستقبل..  من  عاًما  ع�سرين  لرباغيثه  دفع  اأن  بعد  ال�ستني.. 

ياأخذه من املا�سي!
لكن من قال اأن ال�سباب متعلٌق بح�سابات زمنية؟.. اإنها حالة عقلية.. 
اأنه ل يزال �ساًبا يف الأربعني.. بل يف الثالثني.. وحتى يف  ومادام موؤمًنا 

الع�سرين.. اإذن فهو كذلك!
من  هي  عقولنا  تذهب..  ول  تاأتي  ل  اإنها  الع�سور..  �سر  هو  وهذا 

ُتوجدها.
مقاباًل  ياأخذ  اأن  فعليه  ج�سده..  من  �سنوات  يدفع  اأن  عليه  دام  وما 
اأكرث.. يريد  املا�سي.. يريد  اأربعة وع�سرون �ساعة من  اأف�سل.. ل تكفيه 

اأياًما و�سهوًرا و�سنوات مقابل ما يدفعه من عمره.
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ومل  اأحد  بها  ي�سمع  مل  ع�سور  �سحيقة..  ع�سور  عن  يعرف  اأن  يريد 
ُتدون يف ُكتب التاريخ.. يريد اأن ميتلك املعرفة.. ميتلك احلقيقة.. ميتلك 

الزمن!
الفخم  بيته  الُعلوي من  الطابق  لياًل يف  نف�سه  اأجل ذلك يحب�ض  ومن 
املكون من ثالثة طوابق.. يعي�ض فيه وحيًدا.. يجري جتاربه واأبحاثه.. لن 
يهداأ له بال، ولن يفرت له حما�ض.. حتى يعرث على �ِسر الع�سور.. الرتكيبة 
وع�سرين  اأربع  من  لأكرث  املا�سي  اإىل  وتعيده  براغيثه  على  �ستتفوق  التي 

�ساعة!
T

الليل  من  املتاأخر  الوقت  هذا  يف  »جو«  ال�سيخ  ملولنا  زيارته  تكن  مل 
الف�سيح  بيته  �ساق  كلما  عليه  مير  اأن  طروادة«  »ح�سان  اعتاد  بغريبة.. 
فهو  بالرتحاب،  دوًما  »جو«  ال�سيخ  مولنا  ي�ستقبله  اأفكاره..  ب�سطط 
اق  ال�سحفي الذي ذاع �سيته يف البالد.. يبتهج لذلك، رغم علمه اأنه اأفَّ

خبيث ي�ستقبل كل مريديه بالرتحيب ذاته!
الق�ساو�سة ول احلاخامات..  ال�سيوخ ول  ي�سبه  غريٌب هو كِا�سمه.. ل 
متتلئ  الأباطرة..  وهيبة  العلماء  اإجالل  له  جميًعا!..  مُيثلهم  ذلك  ومع 

ر. ترى ُمبتداأه وحت�سبه بال ُمنتهى. جعبته بِعلم مثل البحر الذي تبخَّ
يده املقد�سة مل مت�ض �سيًئا قط! منذ اللحظات الأوىل ملولده _من 
ْت يداه  ح�سروا ولدته يقولون اأنها كانت �سهلة بغري �سرخة واحدة_ ُلفَّ
اأنف�سهم  النا�ض  وَهَب  الأج�ساد،  اأو  الأغرا�ض  ُتدن�سها  لئال  ظهره  خلف 

خلدمته حتى ا�ستد عوده واخ�سر واأ�سبح هو خادمهم.
والأزرق،  والأحمر  الأخ�سر  من  اأ�سماًل  كِا�سمه،  عجيبة  مالب�سه 
يجاورهم لون �سم�ض الظهرية، بغري تنا�سق وا�سح، لكن العني ما لبَثْت اأن 

اأِلَفْت الغريب.. و�سار ارتداوؤه للون واحد هو العَجب الُعجاب.
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ا اأن اأحًدا مل يَر مولنا ال�سيخ »جو« نائًما قط! حتى وهو  يقولون اأي�سً
ل يزال يبلغ من العمر ب�سعة اأ�سهر.. كان الأطفال يف ال�سوارع واحلارات 
بينما  وهدهداتها،  حليبها  يف  وي�سبحون  اأمهاتهم  �سدور  اإىل  يركنون 
اليقظة، يرف�ض احلليب  كاأ�سد ما تكون  ال�سيخ »جو« كان متيقًظا  مولنا 

والهدهدات.. ُوِلد كبرًيا كما يقولون!
حة ما �سمع.. لكنه  هكذا �سمع »ح�سان طروادة«، ول يعرف بدقة �سِ
يعرف اأن مولنا ال�سيخ »جو« مل ميد له يًدا للم�سافحة قط.. ومل يره يحمل 
كوًبا اأو �سحًنا.. حتى اأنه مل ي�سادف ملرة واحدة -مع كثافة زياراته- اأن 

راآه ياأكل اأو ي�سرب!
راودته فكرة وهو يجتاز عتبته ويدنو من جمل�سه.. اإن كان ل ياأكل ول 
ي�سرب فال ف�سالت له، ل ُمدخالت ول خُمرجات يف ج�سده.. فكيف يبقى 
موؤنة  فتكفيه  النا�ض،  خدمة  على  يقتات  اإذن؟!..وكاأنه  احلياة  قيد  على 

الطعام وال�سراب.
T

ه�ضَّ مولنا ال�سيخ »جو« ملراأى مريده الويف وتلميذه النجيب.. وابتدره 
قائاًل:

- ابحث يف جعبتي عما تريد.. اأو قل عنوان مو�سوعك.
الأثرية.. فاأجابه »ح�سان طروادة« يف �سيق  وكانت تلك هي عبارته 

ظاهر:
كل  املرات..  اآلف  به  اأخربتك  مولنا..  يا  جيًدا  تعرفه  مو�سوعي   -
الطرق التي �سرُت فيها كانت نهايتها ف�ساًل مريًرا.. �سئمُت املحاولت، 

�سئمُت البحث.. هل تفهمني؟
املا�سي  اإىل  الزمن  عرب  لالرحتال  طريقة  عن  تبحث  زلَت  ل  اإذن   -

ال�سحيق.
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- نعم، ل زلُت.. لكن بغري نتيجة.
ت مُينة وُي�سرة رغم علمه اأن ل اأحد يجروؤ على اأن يتن�سْت على  ثم تلفَّ

حديثه مع مولنا ال�سيخ »جو« يف �سومعته اخلا�سة، ثم قال:
- يا مولنا فعلُت بالرباغيث الزرقاء كما ن�سحتني يف املرة ال�سابقة.. 
اأتيُت بع�سرة منها وو�سعتهم يف ِقدر كبري على نار متو�سطة احلرارة، 
خردل،  وحبة  اليقطني،  ماء  من  قطرات  ب�سع  اإليهم  اأ�سفُت  ثم 
وورقتني من �سجرة »اأجكال« املُهددة بالنقرا�ض.. والتي ل تنمو اإل 
يف »املغرب«.. ل تعرف يا مولنا كم ا�ستغرقُت من وقت وجهد ومال 

حتى اأ�ستطيع احل�سول على ورقتني منها.
ثم  ال�ساقة،  ينف�ض عن ذهنه ذكريات رحلته  وكاأنه  توقف لربهة  ثم 

اأردف:
- املهم اأنني ح�سلُت عليها.. ثم اأ�سفُت اإىل اخلليط رماد جثة حمرتقة 
-ول داعي لأو�سح لك كيف ح�سلت عليها- وم�سحوق �سورة قدمية، 
ن�سج  اإن  وما  عاًما..  وخم�سون  مائة  عمرها  الرمال  من  وحفنة 
اخلليط حتى طحنته.. واأطعمته للرباغيث الزرقاء.. لكن مل يحدث 
اأي تغيري على الإطالق.. ل زالْت الرباغيث تاأتيني مبا حدث قبل اأربع 
اأقل..  ول  واحدة  اأكرث من ذلك دقيقة  ل  �ساعة فح�سب..  وع�سرين 

اأخربين بربك -الذي توؤمن به- ملاذا مل تنجح و�سفتك؟
- ن�سيَت اأهم �سيء يف الو�سفة.

- وما هو يا مولنا؟
- قطرة من ماء البحر الأبي�ض املتو�سط.

- نعم، اأعرف.. لكنني مل اأ�ستطع اأن اأح�سل عليها.. األ تعرف يا مولنا 
ما حدث للبحر؟.. مل يعد له وجود.

اأخرَبه وهو العامِل باأحوال املوج؛ فاأجيبه:
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- بل ل تزال اأر�ض قاعه رطبة مت�سبعة مبائه.
يا مولنا احلرا�سة م�سددة.. حرا�سة دولية على  اأعرف، لكن  نعم،   -

قاع البحر وكاأنه كنز اأثري.. ها؟
- لن تنجح الو�سفة بدون قطرة املاء.

- باإمكاين اأن اآتي مبئات اللرتات من البحر الأحمر.. ها؟
- بل البحر املتو�سط.

- اأو البحر امليت.. ها؟
- بل البحر املتو�سط.

- اأو البحر الأ�سود.. ها؟
- بل البحر املتو�سط.

اأ�سقط يف يده. كانت الإ�ساءة ل تزال حمافظة على قوتها، ل يعرف 
معها اإن كان الوقت لياًل اأم نهاًرا.

�ستاءات..  ت�سعة  كبريهما  يتعدى  ل  طفالن  ال�سومعة  اقتحم  فجاأة 
اأو يزيد.. مُي�سك كل منهما بتالبيب الآخر،  اأما الآخر ي�سغره ب�ستاءين 

يطالبان مولنا ال�سيخ »جو« اأن يكون خلالفهما حكًما، قال كبريهما:
جاهل..  اأنه  ويجهل  جاهل..  ال�سغري  هذا  »جو«..  ال�سيخ  مولنا   -

اأريدك اأن تريه كم هو اأحمق.. اتفقنا؟
ردَّ مولنا:

- توقف.. التقط اأنفا�سك.. رتب اأفكارك.. قل جملة مفيدة لأ�ستطيع 
اأن اأفهمك.

قاطعهما الأ�سغر عمًرا ملقًيا ب�سوؤاله:
اأنها  »اإبراهيم«  يقول  بها؟..  الأحق  العذراء«؟.. من  - ملن هي »مرمي 

لهم.. واأقول اأنها لنا.
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ي�ساأله »ح�سان طروادة« بف�سول:
- ومن اأنت؟

ُيجيبه الفتى باإباء:
- »بول« ابن الأب »يوحنا«.

بدْت اأمارات ال�سماحة على مولنا وهو يقول بوقار:
- واأنا الذي ح�سبُت اأنكما جئتماين يف كبري.. اقرتب يا »اإبراهيم«.

فدنا منه رويًدا، وجل�ض عند قدميه يرهف �سمعه بحما�ض �سديد، قال 
مولنا:

- ال�سيدة »مرمي« ابنة عمران، اأم نبي كرمي.. ولك منها مثل ما لالأر�ض 
من جنوم ال�سماء.. النور والِب�سارة.

فتهلل وجه »اإبراهيم«، وامتقع وجه »بول«! ثم التفَت »اإبراهيم« ير�سق 
نظرات ال�سماتة يف وجه رفيقه، لكن ما لبث اأن بادرهم مولنا:

- اقرتب يا »بول«.
فاأقبل عليه ب�سغف، واإن كان يف نظراته بع�ض التك�سرات، قال مولنا:

املفقود  الفردو�ض  بني  الرابطة  هي   .. »ي�سوع«  اأم  »مرمي«  القدي�سة   -
والفردو�ض املردود.. ولك منها الربكة وال�سفاعة.

فتهلل وجه »بول«، وامتقع وجه »اإبراهيم«! ثم التفَت الثنان يرمقان 
بع�سهما بنظرات احلرية، نفذ �سهم اجلراأة يف قلب كبريهما فهتف:

- كيف يا مولنا؟!.. اأتقول اأن كالنا اأحق بها.. هذا م�ستحيل.. اخرت 
واحًدا.. اإما اأنا اأو »بول«.
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اإيّل بال�سوؤال  اأن توؤمن بغري ما تعرف فلماذا جئت  اإن كنت ل تريد   -
ن�سف  من  ال�سم�ض  تغرب  كيف  املدر�سة  يف  يخربوك  اأمل  اإذن؟!.. 
اأم غري  ال�سم�ض موجودة  الآخر؟!.. فهل  وت�سرق على ن�سفه  العامل 

موجودة؟
اإنها موجودة وغري موجودة يف نف�ض الوقت.. وكذلك كل ما توؤمن به 
يا �سغريي.. هو موجود يف قناعاتك اأنت كاأ�سد ما تكون �سم�ض الظهرية 

و�سوًحا.. وغري موجود يف قناعات غريك.
�سمَت للحظات تارًكا لعقل ال�سغريين الفر�سة ل�ستيعاب كلماته، ثم 

ا�ستطرد:
من�سور  على  ي�سقط  عندما  ال�سوء  مثل  والنتماءات  العقائد  تعدد   -
زجاجي فينق�سم اإىل األوان طيف.. ترى الفئة الواقعة يف نطاق اللون 
اللون  الواقعة يف نطاق  الفئة  وترى  الأزرق،  باللون  �سيء  الأزرق كل 
الأخ�سر كل �سيء باللون الأخ�سر.. ول ترى فئة بقية الألوان الأخرى 

طاملا تقع يف طبقة �سوئية خمتلفة عنها.
مل يثق »ح�سان طروادة« كثرًيا يف اأن ال�سغريين فهما كلمات مولنا 
كل الفهم، وكانت تلك من عادات مولنا، اأن يتحدث باأكرث من طريقة علَّ 
�ساأله  بل  ا،  اعرتا�سً يبد  اأحدهما مل  لكن  ال�سائل..  فهم  ُت�سيب  اإحداها 

�سغريهما:
- يف اأي لون تقع اأنت يا مولنا؟

بدت على مولنا البهجة ل�سوؤاله، وكاأنه كان ينتظر منذ وقت طويل اأن 
يهتم اأحد مريديه بال�سوؤال عن �سخ�سه؛ قال بكثري من احلزم واجلدة:

- اأنا املن�سور!
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ا�ستطالْت حبال ال�سمت بعد كلمته، مل يجروؤ اأحد على قطعها، لكن 
ي�سهل  الزجاجي  املن�سور  اأن  يف  يفكر  اأخذ  عنه  رغًما  طروادة«  »ح�سان 
ك�سره، فلماذا �سبه مولنا ال�سيخ »جو« نف�سه باملن�سور؟!.. ثم التفَت يرمق 
اأنهما فارقا ال�سومعة مقتنعني  املغادرين؛ فقراأ على وجهيهما  ال�سبيني 

جًدا، وغري مقتنعني اأبًدا!
T

انتظر مولنا اأن ي�ستكمل »ح�سان طروادة« حديثه عن القطرات التي 
عَدل  لكنه  ال�سابقني..  باأخبار  له  �ستاأتي  التي  ال�سحرية،  و�سفته  تنق�ض 

عن ذلك و�ساأله:
- »الكاتب الكبري«.. ماذا تعرف عنه يا مولنا؟

ا�ستبّدْت به ده�سة حقيقية وهو يقول:
- »الكاتب الكبري«!.. ل اأعرفه.

الكبري«  »الكاتب  اإنه  مولنا؟..  يا  تعرفه  ل  كيف  كيف؟!..  ماذا؟..   -
الذي يعرفه اجلميع، والذي لقى حتفه الليلة املا�سية.

- ل اأعرفه.
- يا مولنا فكر قلياًل.. حتًما تعرفه.. ل ُيعقل األ تعرفه.. ها؟

- ل اأعرفه.
- يا مولنا.. ها؟

- ل اأعرفه.
طال بهما ال�سمت، تكاد ُتذهب الده�سة بعقل »ح�سان طروادة«.. ردد 

وكاأنه يهذي:
- كيف؟!

قال مولنا:



127

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ى اأخباره .. يبدو اأنك حزنت ملوته. - تتق�سَّ
بدت كلماته تقريرية ل على �سبيل ال�سوؤال، فمولنا ُي�ساأل ول َي�ساأل!

البحر  اختفاء  عن  رواية  كتب  اللعني  لكن  اأهتم..  ومل  اأحزن  مل   -
املتو�سط.. ها؟

- يبدو اأنك تظن اأن لذلك عالقة ب�سيء ما.
- بل لعل له عالقة بكل �سيء!.. لكن ما ل اأفهمه هو كيف جتهل من هو 

»الكاتب الكبري«؟
- عّرفني عليه اإذن.

مل يفعل، كان عقله من�سغل بالتفكري يف براغيثه، يبدو اأنها كانت على 
حق عندما اأخربته اأن اآثار »الكاتب الكبري« حُميت كما لو مل يوجد قط، 
لي�ض جثته فح�سب، بل كل �سيء يتعلق بحقيقة وجوده يف هذه احلياة، حتى 

اأن مولنا نف�سه يزعم اأنه ل يعرفه!
اأن  اأو  على حق،  براغيثه  اأن  اإما  اثنتني؛  ِمن  اإىل حقيقة  يقوده  وهذا 

مولنا يلعب معه لعبة �سخيفة.. وكال الأمرين خُميف.
T

ل يزال يجهل التوقيت، ف�سومعة مولنا تخلو من ال�ساعات، انتبه اإىل 
اأنه كان ي�سمع �سوت اجلنادب وال�سرا�سري عند قدومه، اإذ اأن من عاداتها 
اأن تن�سط بالغناء لياًل، اأما الآن فال ُي�سمع اإل �سوت ديكني يتباريان من 

منهما الأقبح �سوًتا.. قبل مغادرته قال ملولنا:
- قلَت يل يوًما اأن العالمة الأوىل من نهاية العامل هي اختفاء البحر 

املتو�سط، فما هي العالمة الثانية؟!
اأْت قلبه بالفزع! مل ُيِجبه بالكلمات، بل اأظهر له �سوًرا عبَّ

�سوًرا وكاأنها تر�سد يوم القيامة.. القيامة الكربى!
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قتلى.. دماء.. �سرَعى.. دمار.. وقد خال العامل كله من الأحياء!
ى له كل  عندما فارق ال�سومعة و�سار يف الطريق يختلط بالنا�ض، تبدَّ

ل اإىل ُكتل �سبابية.. ما حوله وقد حتوَّ
اليمني ت�ستنجد مبن يزود عن ِعر�سها،  لكنه �سمع �سراخ امراأة من 
وطفل يبكي يف الي�سار يحاول النجاة من قب�سة رجل غليظ يختطفه، ومن 
العظم..  وت�سحق  اللحم  تقطع  معدنية  باآلت  زوجني  بني  �سراع  الأعلى 

وحدها بطن الأر�ض هي اخلالية من الأ�سوات..
اأخذ يتحرك فوقها ببطء.. ببطء �سديد!
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يف أثر الظل.

»أمسر«

رخ�صك وبطاقة هويتك!
يختفي،  اإليه  النظر  جتاهلُت  اإذا  ال�سيء  اأن  �سغري  يف  اأوؤمن  كنُت 
اأرطاًل  الف�سل جترجر خلفها  اإىل  املدر�سة  مديرة  فعلُتها عندما دخلت 
من الدهون لت�ساأل عن الطفل الوحيد الذي مل يدفع م�ساريف املدر�سة، 
حتركْت عيناي بجنون يف كل اجتاه، اإل احليز الذي حتتله اأرطال دهونها 

من الفراغ.. وفجاأة خرجْت من الف�سل.. كاأنها مل تَرين قط!
جتاهلُت  الختفاء.  يف  بحيلتي  جمدًدا  اأقوم  اأن  اأحاول  الآن  اأنا  وها 
وبطاقة  القيادة  رخ�سة  اأخرج  باأن  وطلبه  بجواري  الواقف  ال�سابط 
هويتي.. مل يكرر طلبه، مل يزد عما قال بكلمة واحدة، فظننُت اأنه اختفى 

حًقا.
من  اخلروج  اإىل  اجلذب  بقوة  مدفوًعا  نف�سي  وجدُت  فجاأة  لكنني 
ال�سيارة، ثم بقوة الدفع اإىل اللت�ساق يف �سطحها، بينما اأربع اأو �ست اأياٍد 
يفت�سون كل ذرة من ج�سدي تفتي�ًسا ذاتًيا.. حتى ظننُت اأحدهم �سيقول 

يل:
- اأبِعد ُطحالك قلياًل كي اأرى ما خلفه!

مل يجدوا �سيًئا بحوزتي يدينني، كل الإدانة كانت هناك فوق �سفحة 
وجهي.. نظرة واحدة اإليها تكفي ليعرف اأحدهم اأنني يف مرحلة متاأخرة 

من »اأنفلونزا ال�سمري«.. رغم اأنني مل اأخ�سع للجراحة قط.
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 - ماذا تعرف عن »العلماء«؟.. هل لك عالقة باأحدهم؟.. هل �سبق 
واأن راأيَت واحًدا منهم؟

هالك..  اأنني  اأيقنُت  حتى  ال�سابط  اأ�سئلة  راأ�سي  فوق  انهالت  اإن  ما 
�سيجرونني اإىل ال�سجن ويرتكونني بداخله حتى اأتعفن.. ولن ي�ساأل عني 
�سينقذين،  »�ساهق«،  �سيفتقدين  كال،  اأحد..  وجودي  يفتقد  لن  اأحد.. 

�سيجعل كل �سيء يعود جمياًل.
اأحد  خلف  ج�سدي  من  تنال  الركالت  بينما  ب�سعوبة،  كلماتي  اأفلتُّ 

الأبنية:
-  »�سا...«.. »�ساه...«.. »�ساهق«.. اأنا »�ساهق«.. �سديقه.. »�ساااهق« 

با�ساا �سديقي.
مباحثات  هناك  كانت  وقتها..  د  جتَّ الأقدام  عدد  ن�سف  اأن  اأعتقد 
دائرة ب�ساأن ما يجب اأن يفعلوه معي، واأخرًيا قرر اأحدهم ال�ستماع ل�سوت 
اأطول فرتة  ليتاأكد من �سحة مزاعمي.. كانت  »�ساهق«  بـ  وات�سل  العقل 

انتظار يف حياتي.. ثم عاد لياأمر زمالءه:
- اإنه يقول ال�سدق، »�ساهق« با�سا يقول اتركوه ليعود اإىل بيته.

»�ساهق« يا لَك من �سديق.
امتزجْت  دم،  ب�سقة  من  فمي  اأفرغُت  الأر�ض  عن  اأنه�ض  اأن  قبل 
ت�سوير..  لكادر  مربع  �سكل  واإبهاَمي  ب�سباَبتي  �سنعُت  ثم  بالرتاب، 

والتقطُت لوجوههم الغافلة ع�سرات ال�سور.
T

ال�سلم  درجات  �سعودي  اأثناء  اأحد  معاونة  اإىل  اأحتج  مل  هلل  احلمد 
ا يقبل  املوؤدية اإىل البيت، علًما باأنني حتى واإن احتجُت فقلما اأجد �سخ�سً
ه  اأن يكون عكاًزا لغريه. مل اأتاأفف من البيت اخلايل، هذه املرة غبطُت خلوَّ
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ال�سرح  حدث؟«..  و»ملاذا  حدث؟«..  و»كيف  حدث؟«..  »ماذا  اأ�سئلة  من 
اأ�سعب من املُعاي�سة، ول تنجح الكلمات اأبًدا يف ال�سرح..بعك�ض ال�سور.

اأو لعله  رفيق ال�سكن ل يزال حًيا، ميرح داخل الربطمان الزجاجي، 
ُي�سارع للخروج منه، ل اأفهم كثرًيا يف نف�سية الرباغيث، مل ياأكل الربغوث 
امليت، وكذلك اأظن اأنه مل يق�سم من عود اجلرجري الذابل، اأو لعله اأكل 

ق�سمات �سغرية.. من يعرف؟!
املاء كحاجته  اإىل  يحتاج  بالتاأكيد  لذلك،  تًبا  الربغوث؟..  ي�سرب  األ 
للطعام والهواء، حتى واإن كان برغوثا اأزرق اأمل�ض اجل�سد، نزعُت غطاء 
غازية..  مياه  زجاجة  الأ�سا�ض  يف  كانت  التي  البال�ستيكية  املياه  زجاجة 
ب�سرعة  واأغلقت  بحر�ض،  الربطمان  داخل  و�سعتها  ثم  املاء  بها  و�سعُت 

املنفذ الوحيد للهرب.
اأي  يل  يرتكوا  مل  الربغوث،  هذا  ف�سيلة  جرياين  من  اأي  يعرف  مل 
اإيجاري  �ساأدفع  كيف  ذلك،  بئ�ض  اجلدران..  فوق  �سورته  على  مالحظة 

املتاأخر؟!
وكاأن �ساحب البيت »�سلبي �سليم الفخراين« �سمع ما يدور يف راأ�سي، 
من  الباب  تنتزع  تكاد  والتي  املميزة  طرقته  اأعرفه  ثالًثا،  الباب  طرق 
مو�سعه، ماذا �ساأقول له عن �سورة »الكاتب الكبري« والتي ينتظر اأن يجني 

من ورائها اإيجاره املتاأخر؟!
ْت العا�سفة: ما اإن فتحُت الباب حتى هبَّ

- اأين اأموايل؟!
ل اأ�ستطيع اأن اأخربه باحلقيقة، يجب اأن اأكذب، لبد اأن اأكذب:

احلفظ  يف  ال�سورة  ال�سورة..  عن  �ست�ساألني  اأنت  بالطبع  نعم،   -
وال�سون بالطبع.. وقريًبا جًدا....
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ثم  باجلدار،  م�سطدًما  فارتد  امل�سكني  الباب  فوق  قب�سته  �سقطْت 
�ساح -الرجل ل اجلدار-:

- اأي �سورة؟!
ثم قهقه �ساحًكا:

يعد  ال�سرطي.. كال مل  اأعطيتها ل�سديقك  التي  ال�سورة  اآه تق�سد   -
يهمني اأمرها.

لـ  ال�سورة  اأعطيت  اأنني  له يف بالهة، كيف عرف  اأنني نظرُت  بد  ل 
»�ساهق«؟.. والأغرب ملاذا مل يغ�سب؟

ب وجهه  مل يرتكني اأت�ساءل طوياًل. دفع الباب وهجم على ال�سالة، قرَّ
من وجهي وقال ب�سوت اأ�سرى الق�سعريرة يف ج�سدي:

- اأعرف ما فعلَت، اإياك اأن تنكر.
- فعلُت ماذا؟.. اأنكر ماذا؟

ب�ساعته  واحتفظَت  الكبري«  »الكاتب  قتلت  اأنك  اأعرف  خبيث..  يا   -
كتذكار.

ارتعدْت فرائ�سي، �سحُت:
- هل جننت يا رجل؟.. مل اأقتل اأحًدا.. ومل اأحتفظ باأي تذكار.

دون دعوة هجم على غرفة النوم، قلَّبها راأ�ًسا على عقب حتت نظراتي 
الذاهلة، ل اأقوى على التحرك خطوة واحدة لأمنعه من العبث باأغرا�سي.. 
د الدماء يف عروقي هو ال�ساعة التي عرث عليها حتت و�سادتي..  لكن ما جمَّ

�ساعة ف�سية كبرية اأراها للمرة الأوىل يف حياتي.
دنا مني وقال ب�سوت كالفحيح:
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- راقبتك ليلتها، راأيُت كل �سيء باأم عيني.. حلقُت بك كي اأتاأكد من 
وتلتقط  �سيارتك  التقاط �سورته.. فراأيُتك تقف بجوار  جناحك يف 
كانت  لكامريتك  الداخلية  امل�ساحة  اأن  لبد  هاتفك..  عرب  �سور  له 
اللحظة..  تلك  يف  الكبري«  »الكاتب  ي�سقط  مل  وقتها..  امتالأت  قد 
اإىل مكتبه عرب  لكنك دنوَت من ال�سجرة.. ت�سلقَتها.. وراأيُتَك تقفز 
عليه  اقتحم  الذي  بالل�ض  مُي�سك  كي  واقرتب  واحتد  ثار  النافذة.. 
بيته.. لكنك دفعته �سوب النافذة.. كنُت اأراكما بو�سوح حتت �سوء 
دفعة  فدفعته  النافذة..  اعتلى  حتى  فاأكرث..  اأكرث  دفعته  القمر.. 
اأخرية اأ�سقطته نحو الأر�ض بعد اأن اأجربته على نزع �ساعة مع�سمه.. 
بج�سدك جواره  واألقيَت  الأر�ض  اإىل  ومنها  ال�سجرة،  اإىل  قفزَت  ثم 

متظاهًرا بفقدان الوعي.
قيل، �سحُت  ما  لكل  ا  رف�سً تثور  ودمائي  يتقافز يف جنون،  قلبي  كان 

منفعاًل:
انظر..  �سربني..  اأحدهم  الوعي..  بفقدان  اأتظاهر  مل  اأقتله..  مل   -

انظر.
بانفعال �سارخ اأزحُت ال�سمادة عن موؤخرة راأ�سي لأريه اآثار اجلرح.

لكنه ا�ستطرد بثقة:
- راأيُت كل �سيء فال تكذب.. اأنت قتلته، ثم التقطَت له �سورة بهاتفك 

من نافذة مكتبه.
اقتلع الهاتف من يدي. كنت اأعرف اأنه �سيعرث على ال�سورة بداخله.. 

ال�سورة التي ل اأذكر متي التقطْت ول كيف.
الكبري«؟.. كيف  »الكاتب  اأنا قاتل  اأن يكون على حق.. هل  هل ميكن 

وملاذا.. اأِمن اأجل هذه ال�ساعة اللعينة فح�سب؟!
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�سحقُت ال�ساعة بني اأ�سابعي يف غيظ، كنُت اأرجتف، اأرجتف ب�سدة.. 
دنا مني.. نفرُت منه، فقال باإ�سفاق مل اأ�سدقه:

- ل تقلق �سرك معي يف بئر لي�ض له نهاية.
ي هو ال�سخ�ض الوحيد الذي  كيف ل اأقلق، بل كيف ل اأفزع وحامي �ِسرِّ
على  تق�سي  اأن  على  قادرة  عا�سفة  بداخلي  كان  وج�سعه.  بطمعه  اأثق  ل 
الأخ�سر والياب�ض.. وقبل اأن يدور على اأعقابه عائًدا اإىل �سقته تطلع اإىل 

وجهي قائاًل:
- هناك اأمر ما اأريدك اأن ت�ساعدين فيه.. يعني مبا اأنك م�سور وتفهم 

يف ال�سور.
هل كان يف �سوته تهديًدا اإن مل األبي له رغباته من الآن ف�ساعًدا؟.. 
هل ينتوي اأن يتخذ مني خادًما بغري اأجر مقابل حفظه لل�سر؟.. ل اأعرف.. 
لكنني مل اأكن معتوًها لأتاأخر عن تلبية مطلب الرجل، حتى واإن قال اقفز 
من ال�سطح اإىل العمارة املجاورة ف�ساأفعل �ساغًرا.. لكنه قال �سيًئا اأكرث 

ب�ساطة:
- �سوت النهر يزعجني كثرًيا، ول اأعرف كيف اأُ�سكته.

هل قال »النهر« اأم »الِهر«.. ل�سُت واثًقا.. اأم لعله قال »املُهر«!.. �سقته 
لـ »ِهر«،  بالتاأكيد تكفي  ُمهًرا.. لكنها  حجرتان و�سالة، ل تت�سع نهًرا ول 
مل  اأنني  هو  الغريب  لكن  عليه،  وعيُت  اأن  منذ  مبفرده  يعي�ض  اأنه  خا�سة 
اأن  مني  ينتظر  كيف  ثم  الرجل،  ي�ستكي  اأن  لدرجة  مزعًجا  مواًء  اأ�سمع 

اأُ�سكَت قطته؟!.. ل اأعرف، لكنني بالطبع قلُت:
- �ساأفعل.

ل�سقته رائحة مطاط ن�سف حمرتق، رغم اأن بها نافذة و�سرفة مثل ما 
ل�سقتي بال�سبط اإذ اأنهما يف الطابق نف�سه، لكن يبدو اأنه ل يحب فتحهما 

اأبًدا.. قلُت متعجاًل لالن�سراف ل للمهمة نف�سها:
- اأين الِقط؟
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- اأي ِقط؟
- اأي ِقط؟.. ِقطك.

- ومن اأتى على ذكر اأن يل ِقًطا؟!
- اأنت.. الآن.. اأي منذ قليل.. قلَت اأن اآتي لأُ�سكت الِهر.

- مل اأقل الِهر، بل النهر.
- النهر!

اأنه تعاطى  اأو  لو كنُت ل اأعرفه جيًدا لقلُت اأن اخلمر اأخلَّْت باتزانه، 
ره، لكنه اأبخل كثرًيا من اأن  خُمدًرا ما اأتى على البقية الباقية من حت�سُّ
ينفق اأمواله على هذه الأ�سياء.. اأي نهر اإذن؟.. جاء اجلواب، ويا ليته مل 

ياأِت!
اأ�سار اإىل �سورة تتو�سط جدار غرفة نومه، تقع مبا�سرة فوق ال�سرير 

النحا�سي الكبري، ثم قال:
- هذا هو النهر الذي اأحدثك عنه.. كان �سامًتا.. دوًما كان �سامًتا.. 
ب�سبب هديره  النوم  اأ�ستطع  املا�سية مل  الليلة  يعد كذلك..  لكنه مل 

املحموم.
وكان هذا اأكرب من قدرتي على مداراته، قلُت:

- لكن يا عم »�سلبي �سليم الفخراين« كيف لهذا النهر اأن يزعج نومك، 
اإنه جمرد األوان يف لوحة ِجدارية.

انتفخْت اأوداجه، زجمر:
بني؟ - اأُتكذِّ

- حا�ض هلل، بالطبع ل اأفعل.. ولكن.. يعني.. كيف اأُ�سكته؟
- اإن كنُت اأعرف كيف اأُ�سكته هل كنُت �ساأ�ساألك يا غبي؟

- كال، اأنت على حق.
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بغتة  منطقية.  غري  حلول  تعاجلها  اأن  يجب  املنطقية  غري  امل�سكالت 
ب  هداين عقلي اإىل اأن اأدير اللوحة لتواجه اجلدار، ثم طفُت بوجهه اأترقَّ

ردة فعله، انتفخْت اأوداجه لكن فرًحا هذه املرة، ربَت كتفي هاتًفا:
- اأنت حًقا م�سور حمرتف، اأح�سنَت يا »اأ�سمر«.

اأ�سفل  واند�س�سُت  اإىل �سقتي  اليوم مر يف �سالم، عدُت  اأن  اأ�سدق  مل 
الغطاء، كي اأُنهي الليلة قبل اأن ُتنهيني.
T

ل ميثل النوم يف ُمعتقدي حالة �سلبية من الالوعي، بل مكاًنا فوق العامل 
م�سكالتي  ليمنح  احلاجة  وقت  اإليه  اأ�سافر  خا�سة،  قوانني  ذا  املعروف، 
حلوًل ا�ستثنائية.. �سفر ُحر ل يحتاج اإىل مال اأو تاأ�سرية اأو اإذن باملغادرة.
اإنه املكان اخلا�ض جًدا الذي �سافر اإليه العلماء والفنانون والعباقرة 

يف اأوقات الإحباط، ليعودوا باحللول والأفكار والنظريات.
فقط العقبة الوحيدة يف طريقي كانت اأن نومي خال من الأحالم!

اأما الآن ف�سار اأمامي عقبة اأ�سد.. وهي اأنني ل اأنام!
لعنة  ليلتني متوا�سلتني مل يغم�ض فيها جفني لدقيقة واحدة، وكاأنها 
»الكاتب  ت�سوير  فيها  قررُت  التي  امللعونة  اللحظة  تلك  منذ  اأ�سابتني 

الكبري«. 
اإ�سارات ال�ستفهام التي  اأن اأجد اإجابات لكل هذا الكم من  كيف يل 

تالحقني منذ تلك الليلة؟!
ال�ساعة وال�سورة  اأن  والدليل  النافذة  اأدفعه من  واأنا  اأنه راآين  يزعم 
بحوزتي.. »�ساهق« يقول اأن اأحًدا مل يدخل الفيال اأو يخرج منها با�ستثنائي 

لة.. الدافع جمهول.. ال�سالح يد غا�سمة. واحلار�ض.. الكامريات ُمعطَّ
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عقلي  اأن  اأم  دماء  اآثار  فيهما  اأرى  هل  وجهي..  مبحاذاة  يدي  رفعُت 
اأ�سابته لوثة الذنب.

يل  فكيف  ح�سرة  اأقتل  اأن  ميكنني  ل  وذهاًبا..  جميًئا  الغرفة  زرعُت 
بقتل رجل؟

ولو  اأ�سابعي، حتى  بني  ال�ساعة  قلَّبُت  اللعني..  ال�سيء  اأجل هذا  ومن 
كان ثمنها مئات الآلف من اجلنيهات ل ت�ستحق اأن تكون مقاباًل حلياة 

اإن�سان.
اأنا ل�سُت ذلك القاتل.

اأنا ل ميكنني اأن اأكون قاتاًل.
اأعجز عن النوم.. عن التفكري.

الأبخرة  اأن  من  قدمًيا  ُيعتقد  كان  كما  املعدة،  يف  يكمن  ال�سر  لعل 
الدافئة التي تنتج عن عملية اله�سم ُت�سبب الُنعا�ض، اإذا كان الأمر كذلك 

فاأنا مدين لنف�سي بوجبة د�سمة بعد يومني من اأكل الفتات.
مل اأحتج اإىل ارتداء مالب�سي اإذ مل اأنزعها عني يف الأ�سا�ض، وبحذر 
ل�سو�ض املنازل اأغلقُت باب ال�سقة ونزلُت درجات ال�سلم الرخامي.. كيال 

اأوقظ »�سلبي �سليم الفخراين« من نومه.
كانت �سورة الربغوث ل تزال يف مو�سعها فوق اجلدران.. وبجوارها 

مئات ال�سور الأخرى تتداخل فيما بينهما.
فجاأة..

�سمعُت جلبة فالتفتُّ اأ�ستطلع من يكون ذاك الذي اأ�سناه النوم مثلي.. 
فراأيُت اأعجب م�سهد وقعت عليه عيناي.. اأحد ال�ساكنني يف العمارة املقابلة 
يت�سلق �سلًما خ�سبًيا ليدق فوق جدار بيته عدة �سور.. بينما �سخ�ض اآخر 

يت�سلق �سلًما اآخر وي�سع ب�سعة �سور على جدار العمارة نف�سه..



138

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

يبدو اأنهما يعي�سان يف �سقتني متقابلني، وكل منهما اأراد اأن ُيزين جدار 
�سقته من اخلارج ب�سوره.. يبدو اأن فكرة معر�ض ال�سور اخلا�سة بي قد 

نالت اإعجابهما.
لكن ما جعل العديد من النا�ض يتجمهرون تباًعا اأ�سفل العمارة هو اأن 

الرجلني كانا يتباريان يف و�سع ال�سور..
�سيخ  �سوؤال  اأحتج  ومل  زوجته..  �ساق  عن  تك�سف  �سورة  الأول  ي�سع 
احلارة لأن اأعرف اأنها زوجته.. لأنه تكفل باملهمة وكتَب فوق ال�سورة اأنها 

لزوجته..
مبهرجة  مطبخ  َمريلة  يرتدي  وهو  لنف�سه  ب�سورة  الآخر  عليه  فريد 

الألوان..
وما اإن �سحك النا�ض اإعجاًبا بها حتى رد عليه الأول ب�سورة تك�سف 

ال�ساقني مًعا.. فهلل النا�ض لها
ع يف فمه.. فهلل النا�ض اأكرث اتة ُر�سَّ زاد الثاين ب�سورة له وهو ي�سع �سكَّ
رد الأول ب�سورة تك�سف ال�ساقني والذراعني.. ف�سفق النا�ض يف جزل

و�سطه..  له عاري اجلذع.. مرتدًيا حفا�سة حول  ب�سورة  الثاين  زاد 
فتعاظمْت �سحكات النا�ض..

رد الأول ب�سورة وقفْت اجلموع الغفرية حائاًل بيني وبينها فلم اأَرها.. 
فجن النا�ض!

رد الأول..
وزاد الثاين..
وزاد الأول..
ورد الثاين..

ومل اأفارقهم اإل وقد اكت�سى جدار البيت كله بال�سور..
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ا�ستئ�سال  اأم  ال�سمائر،  زراعة  اأكرث �سعوبة،  اأيهما  اأت�ساءل،  م�سيُت 
اجلهل؟

T
�ساألني اأحد جرياين:

- ملاذا تبدو اأ�سغر حجًما؟
ح بيده بنفاد �سرب ثم ان�سرف.  اأنني نظرُت له ببالهة، لأنه لوَّ يبدو 
ج�سدي  اأتاأمل  املراآة  اأمام  وقفُت  �سقتي..  اإىل  عائًدا  اأعقابي  على  درُت 
وطول قامتي.. ل اأعرف اإن كانت اأفكار الآخرين تنتقل اإىّل بالإيحاء اأم 
ماذا.. لكنني راأيُت نف�سي بالفعل اأ�سغر حجًما.. لي�ض ب�سكل كبري ، فقط 

ا. ب�سع �سنتيمرتات طوًل وعر�سً
لهذيانه.  ت�سديقي  ال�سبب يف  النوم هو  الرجل يخرف، وعدم  كال.. 
اأين مادة النوم التي يكونها ج�سدي اأثناء النهار ثم يفرزها يف الليل، ملاذا 
لياًل  اخلاليا  ي�سيب  الذي  ال�سلل  اأين  واإفرازها؟..  تكوينها  عن  توقف 

فت�سقط فري�سة لقب�سة النوم، ملاذا ت�ستمر يف ن�ساطها املحموم؟!
حتركْت يدي �سوب هاتفي مبعزل عن اإرادتي احُلرة، ُم�سرّية برغبتها 
والتي  »�ساهق«،  لـ  اأعطيتها  التي  ال�سورة  من  ن�سخة  اأخرجْت  اخلا�سة، 

ه �سرخاته �سوب ال�سماء. ُتظهرين اأ�سفل النافذة و»الكاتب الكبري« يوجِّ
اإىل  عائًدا  »�ساهق«  يراه  الذي  الظل  على  اأنظاري  رّكزُت  املرة  هذه 
مالحظته  عن  غفل  جماد  ظّل  اأنه  اأظن  بينما  خلفه،  يقف  ب�سري  ج�سد 

اأثناء فح�ض م�سرح اجلرمية.
لكن ملاذا ل يكون ظاًل لرجل؟.. للقاتل على وجه اخل�سو�ض؟.. ملاذا 

اأقاوم هذه الفر�سية دافًعا بنف�سي يف منت�سف دائرة ال�ستباه؟
�سيًئا  راأ�ًسا وج�سًدا وذراًعا،  الظل  اًل من  اأكرث مف�سِ اأركز  اأن  حاولُت 
بدا  ف�سيًئا  اأكرث.  تت�سح  الروؤية  بداأْت  اأكرث  حاولُت  وكلما  الإن�سان.  ي�سبه 
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وبع�ض  وجنتيه  وبروز  اأنفه  تفا�سيل  اأرى  لأكاد  حتى  وا�سًحا،  اجل�سد 
ال�سعريات النافرة من مقدمة راأ�سه!

نعم اإنه رُجل.. القاتل. 
اإقناعي  يحاول  حقري  ج�سع  من  اأكرث  لي�ض  الفخراين«  �سليم  و»�سلبي 

باأنني القاتل عن طريق د�ض الأدلة يف بيتي وهاتفي.
ماذا اأ�سدق؟.. �سورتي عن نف�سي، اأم �سورة الآخرين عني؟

كان هذا ال�سوؤال هو اختباري احلقيقي.
يجب اأن اأبحث عن �ساحب الظل لأثبت اأنه موجود.. فتنفك عني لعنة 

»قابيل«.
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ِوسام الُذبابة

»شاهق«

ا ما ل  اأي�سً اإن قيمته ت�سمل  ر مبا يحويه من موجودات،  العامَل ل ُيقدَّ
يحويه، الأ�سياء النادرة، الغائبة، املختفية.. لأنها متنحه خيارات خمتلفة، 
وطموحات ُمغايرة. فالعامَل الذي تندر فيه الكهرباء يظل �ساغله واملحرك 
املياه يخ�سع  الكهرباء، والعامل الذي تندر فيه  لقت�ساده و�سيا�ساته هي 
ل�ُسلطة املياه، هي التي ُتقرر من الغني ومن الفقري، من يعي�ض ومن ميوت.
اأما العامَل الذي تختفي فيه جثة »الكاتب الكبري« ُت�سبح �ُسلطة الثواب 
والعقاب رهن العثور عليها، اأعرف جيًدا اأن �ُسلطاتي وعالقاتي وعلو �ساأن 

ال�سافعني يل ل مُيكنهم جمتمعني اإنقاذي من عقاب �سياع اجلثة!
مل يخرب »بي�سة الدينا�سور« اأحًدا غريي، ل زال ال�سر حبي�ض امل�سرحة 
حتى هذه اللحظة، لي�ض اإىل وقت طويل على اأي حال؛ فلن يلبث اخلرب اأن 
يت�سرب عرب �سقوق احلوائط اإىل اخلارج، لن يقوى مالطها على ردعه. 

اأدرُت يف عقلي مرة اأخرى كلماته التي ا�ستقبلني بها:
- اجلثة اختفت يا فندم، عامل امل�سرحة هو اأول َمن اكت�سف الأمر اأثناء 
ورديته امل�سائية، كان متاأكًدا من اأنه تفح�سها جيًدا بعد انتهاء طبيب 
الت�سريح  طاولة  فوق  وتركها  باملالءة  اها  غطَّ عمله،  من  امل�سرحة 
منتظًرا عودة الطبيب مرة اأخرى ل�ستكمال عمله، لكنه ملح الغطاء 
بطرف عينيه يتحرك حركة خفيفة، فا�ستد به الهلع، دنا من الطاولة 
يقاوم خماوفه، فال مُيكن للجثث اأن تختفي من فوق طاولت الت�سريح 
بينما العامل يحر�ض الباب الوحيد املوؤدي اإىل خارج امل�سرحة، لكنه 
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بفزع حتى  �ساح  الإبهام!..  اإ�سبع  من  اإل  اختفاءها متاًما،  اكت�سف 
وبدوري  الفور،  على  بنا  بالت�سال  قام  والذي  العاملني،  اأحد  انتبه 

قمُت بالت�سال ب�سيادتك يا »�ساهق« با�سا.
طفُت دورتني حول طاولة الت�سريح اخلالية اإل من اإ�سبع الإبهام!.. من 
ي�سرق جثة ويرتك اإبهامها؟.. اأين اجلثة؟.. اأين عامل امل�سرحة؟.. ل اأحد 

يعرف، ان�سقْت الأر�ض وابتلعتهما.
لكنها مل تغلق فمها بعُد؛ تنتظر حتى تبتلعني يف اأح�سائها، هذه النهاية 

اأف�سل من العقاب الذي �سيطالني عند انت�سار خرب اختفاء اجلثة.
»بي�سة  مع  احلديث  اأعاود  اأن  قبل  مر  قد  طوياًل  دهًرا  وكاأن  بدا 

الدينا�سور« مرة اأخرى:
- »حامت«....

- »حازم« يا فندم.
- هل توجد �سلة ما جتمع بني عامل امل�سرحة و»الكاتب الكبري«؟.. من 

ح اأن يكون هو �سارق اجلثة. املُرجَّ
- ومن يكون »الكاتب الكبري« يا فندم؟

هل ميزح هذا املعتوه؟!.. قلُت:
- �سح النوم يا »حامت«....

- »حازم« يا فندم.
- �سح النوم يا زفت.. »الكاتب الكبري«.. اجلثة التي اختفْت.

اأعمل اأ�سابعه الع�سر يف �سعره كمن حطْت قافلة من القمل فوق راأ�سه، 
ثم قال بنظرات زائغة:

- نعم يوجد جثة.. خمتفية.. نعم جثة خمتفية.. لكنني.. ل اأعرف ما 
اأ�سابني يا »�ساهق« با�سا.. يبدو اأنني ن�سيُت من يكون �ساحبها.
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ثم نظر حوله ببالهة اأ�سد وقال:
- ماذا نفعل هنا؟

يف  تدوران  عيناه  للغاية،  جاًدا  كان  املزاح،  اأو  الهزل  عليه  يبُد  مل 
من  قدر  اأكرب  توليد  اأجل  من  يت�سارعان  وكفاه  بع�سبية،  حمجريهما 

احلرارة.
فته، و�سببته، ثم طردته من امل�سرحة.. وما اإن خرجُت اإىل العامل  عنَّ

الذي ات�سل بال�سرطة ل�ستجوابه، حتى �سفعتني كلماته:
- ل اأعرف اأحًدا با�سم »الكاتب الكبري« يا فندم.

اإىل  ال�سفعة  ارحتل �سدى  املذعور،  فوق وجهه  بعزم طاقتي  �سفعته 
نهاية الرواق، بل عرب النوافذ والأبواب و�سكن يف اأرجاء املكان كله، ورغم 

ذلك مل يتذكر من يكون »الكاتب الكبري«.
غادرُت امل�سرحة ثائًرا، وبعد ب�سع مكاملات هاتفية مع روؤ�سائي حاولُت 
ل  بالُكلية..  طاقتي  ا�ستنفدُت  الكبري«؛  »الكاتب  بهوية  تذكريهم  خاللها 

اأحد يتذكر الرجل الذي مل يتبق منه �سوى اإ�سبع الإبهام!
اأي جنون هذا؟!

T
بـ  يتعلق  �سيء  كل  اختفى  احلوارية،  الربامج  املجالت،  حف،  ال�سُ
»الكاتب الكبري«، حتى تلك املقالت اقتطعتها من اجلرائد واحتفظُت بها 

يف ملف التحقيق، بدت بي�ساء خاوية على عرو�سها..
�ساهدتها  التي  احللقات  عن  ُن�سخ  باإح�سار  القنوات  بع�ض  طالبُت 

بنف�سي وكانت تدور حول تلك اجلرمية، لكنها كانت خاوية هي الأخرى.
هل هي موؤامرة كونية لإ�سابتي باجلنون؟!

بتها  قرَّ ليلتني،  قبل  »اأ�سمر«  التقطها  التي  ال�سورة  �سقطْت يدي فوق 
من عيني.. بدْت مالمح الرجل فجاأة وكاأن ظالًل ما اأُلقيت عليها، �سارْت 

م�سو�سة، غري وا�سحة امَلعامل، ل ميكن ا�ستخدامها لإثبات وجود الرجل.
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اأن  اإثبات  اأحاول  كنُت  البداية  لها من مهزلة، يف  يا  وجوده!..  اإثبات 
الظل موجود واأنه يعود اإىل احلار�ض الذي قتل الرجل، اأما الآن فاأنا اأحاول 

اإثبات اأن الرجل نف�سه موجود!
كيف ين�سى اجلميع »الكاتب الكبري« بينما اأذكره اأنا؟

حار�ض بيته!.. يجب اأن اأعيد ا�ستجوابه مرة اأخرى.. فاملجرم ل ين�سى 
اأبًدا �سحيته.

T
اآخر  منذ  الأقل  على  مرتني  قلبه  توقف  كمن  احلار�ض  وجه  بدا 
اإىل  ال�سيق  ب  �سرَّ ما  لكن  الهزال..  �سديدة  �سفراء  ح�سرة  ا�ستجواب، 
من  بقب�ض  يحتفظ  اأن  اإل  اأَبى  ُم�سًعا،  يزال  ل  عينيه  بريق  اأن  هو  نف�سي 

الإن�سانية، مل ينرثه فوق الأر�ض القذرة لغرفة احلجز.
- هل ابنتي بخري؟.. اأبنائي كلهم.. اأمهم.. هل عائلتي بخري؟

- ماذا تعرف عن »الكاتب الكبري«؟
ل  بوجهي  فتعلقْت  اأنظاره  اأما  مرجتفتني،  ب�سفتني  اأنظاري  تعلقْت 
حتيد عنه ملليمرًتا واحًدا.. وكان �سووؤهما قوًيا.. قوًيا جًدا، فتطلعُت اإىل 

اجلدران بدًل منهما.
- ومن يكون؟

نف�ض اأمارات البالهة التي تعلو وجه كل من اأ�ساأله عن الرجل!.. لكن 
هذه املرة مل اأمتالك نف�سي اأكرث.

م�سروعة،  املناطق  كل  لل�سفع،  اأو  للركل  معيًنا  مو�سًعا  اأخرت  مل 
وتارة  كالغريق،  ي�سهق  كان  تارة  ُم�ستباحة.  حدودها  املدن�سة  فالأج�ساد 

ي�سيح كمن �سقط من ارتفاع �ساِهق.
لتحقيق  كو�سيلة  القوة  اختار  الَعامل  �سيادة  »نابليون«  اأراد  عندما 
فري�سة  نف�سي  تركُت  اأن  اخلطاأ  من  للعقل..  فال�سيادة  الآن  اأما  اأهدافه، 

لغ�سبي. اأم�سكُت بكومة العظام واأنا اأ�سيح يف »احلمار«:
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- ارفعه معي.
اأجل�سناه على الكر�سي، اأو الأ�سح و�سعناه، اإذ اأن و�سعيته كانت بعيدة 

عن و�سفها باجللو�ض.
- اأراأيَت ما جعلتني اأفعله بَك، ملاذا اأجربتني على ذلك؟.. هيا، افتح 

فمك وا�سرب هذا املاء.
احل�سرات،  من  كغريهم  اقة  الربَّ العيون  اأ�سحاب  ُيعامل  اأن  يجب  ل 
فحتى يف اململكة احليوانية هناك اأنواع وف�سائل وفئات.. وهذه احل�سرة 
ال�سفراء العنيدة املتكورة اأمامي الآن ل ي�سوقها ال�سوط، هذه الف�سيلة يف 
مراجعي املعرفية لها روح ُحرة، لكنها جاهلة، والروح احلرة اإذا تزاوجْت 
نتها من الت�سرف بحرية  �ض عنها فقاعة �سابون. وكلما مكَّ مع اجلهل متخَّ

يف نطاق حمدود وبقدر حم�سوب؛ باتْت حتت ال�سيطرة.
طلبُت من »احلمار« مقعًدا اآخر، و�سعته يف مواجهة احلار�ض، وابتدرته 

باحلديث:
- هل تعرف اأنني اأ�سفق على نف�سك؟.. حًقا اأ�سفق على نف�سك واإن كنَت 
اأنَت ل ُت�سفق عليها.. الذنب ي�سق الروح اإىل ن�سفني متناحرين.. مثل 
�سراع الديوك الذي تقيمه فوق �سطح بيتك.. يجعل املرء يعي�ض بروح 
مزدوجة، كل واحدة منهما تنازع الأخرى على احتالل اجل�سد.. هل 

تفهم ما اأقول؟ 
بداأ يف التجاوب معي وهزَّ راأ�سه باإعياء، اأردفُت:

عقلك  كان  اإن  النق�سام،  هذا  ملداواة  �سافًعا  ُيعد  ل  الن�سيان  حتى   -
ل  اآخر  مخ  يوجد  خمك  خلف  ين�سى..  ل  فالوعيك  ين�سى،  الواعي 
خمك  يفعل  مما  اأكرث  بك  يتحكم  املخ  وهذا  �سيء،  اأي  عنه  تعرف 

الذي تعرفه.
�ساأل ماأخوًذا:

- يعني بنو اآدم لهم خُمان؟
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وثالثة  �سخ�سيتان  اأج�سادهم  داخل  ويعي�ض  بل  خُمان..  لهم  نعم،   -
واأربعة.

- كيف هذا؟
اأكله  ت�ستِه نف�سك طعاًما وبعد  اأمل  بال�سيء وعك�سه،  يوًما  ت�سعر  اأمل   -

متر�ض ثم ت�ستفرغه؟
- ح�سل.

ذوق  لها  منهما  كل  بداخلك،  تعي�سان  اللتان  ال�سخ�سيتان  اإنهما   -
م�ستقل.

انحنيُت بج�سدي نحو الطاولة، و�سبكُت اأ�سابعي اأ�ستطرد:
وتذكره  الكبري«،  »الكاتب  قتلت  اأنك  نف�سك  قرارة  يف  تعرف  اأنت   -
جيًدا اأكرث مما تذكر اأ�سماء اأولدك، لكن ال�سخ�سية الثانية اخلبيثة 
الطريق  عليها  اقطع  تطعها،  ل  روحك..  تدمر  ت�سللك،  تخدعك، 

واعرتف بذنبك.
- يعني اأنا بداخلي اثنان؟!
ثم خرج �سوته متح�سرًجا:

- لكنني مل اأقتل اأحًدا.
- بل ل تذكر اأنك قتلت اأحًدا.. لكنك فعلَت.. كيف تثق بطهارتك اإىل 
ومتنيَت  بحياتك  مروا  الذين  الأ�سخا�ض  بكل  ر  فكِّ الدرجة؟..  هذه 
لو  فقط  بحذائك  دع�سته  لو  وددَت  �سخ�ض  كل  يف  ر  فكِّ هالكهم، 
نف�سك  و�ساو�ض  يف  فكر  اأج�سادهم..  ي�سع  كبرًيا  واحًدا  متلك  كنت 
يف خلوات الليل، يف ال�سهوات التي متنيَت اأن ُت�سبعها اإل اأن الُقدرة 

اأعاقتك..
ر يف كل ذلك واأخربين هل اأنت حًقا بالطهارة التي تظنها؟ فكِّ

- لكن.. لكن.. كيف اأعرتف ب�سيء ل اأتذكره؟
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- الذكريات.. ما هي الذكريات؟.. اإنها ملفات موؤر�سفة يف غرفة خا�سة 
بالعقل، من الوارد اأن تتعر�ض للتلف.. اأنت رجل كبري يف ال�سن.. من 
الوارد تتعر�ض للخرف اأو لفقدان ذاكرة موؤقت اأو الهذيان.. اأمرا�ض 

ال�سيخوخة ل ح�سر لها.
- وملاذا اأثق مبا تقوله اأنَت.. يعني �سيادتك؟

�سّفقُت بجزل:
- اأح�سنَت، هذه هي النظرية بال�سبط.. ل مُيكنك الوثوق يف اأي �سيء، 
اأقوله كذب؟..  اأن ما ت�سدقه هو احلقيقة وما  تثق كثرًيا يف  فكيف 
ه  ل �سيء يثبت ذلك.. احلقيقة خادعة.. خادعة كثرًيا.. تتلوى ومُتوِّ
كل  بني  من  ا�سطيادها  الآن  واأنت  اأنا  ومهمتي  كاحلرباء..  نف�سها 

الأكاذيب.
- لكنني مل اأقتله.

فيه  تتحقق  مثايل  عامل  يف  فعلَت..  لكنك  تقتله،  مل  اأنك  تظن  بل   -
الأمنيات، ُيعد متني املوت لالآخرين جرمية قتل من الدرجة الأوىل.

عليه اأن يعرف اأنه حرٌّ يف اأن ُيذنب،  فُحرية اخلطاأ مكفولة للجميع. 
َمتى اآمن باأن الزلل ُمباح؛ اآمن بالتبعية باأن ال�ُسلطات ل ُتعاِقب، بل ُت�ساعد 

هرين. النا�ض على التحرر من الذنوب، ليعودوا اأبراًرا ُمطَّ
واأعلى مقامات احلرية هو اأن ين�سد بنف�سه العقاب على ذنبه، فُيحرر 

نف�سه بنف�سه من اأَ�سره.
اأردفُت:

- �ساأحكي لك ق�سة.. منذ ب�سع �سنوات �سدمُت رجاًل يف مثل عمرك 
ب�سيارتي.. كال مل نكن يف وقت متاأخر من الليل، بل يف و�سح النهار.. 
الذهن!..  �سارد  اأنا  بينما  اأمامي  من  مير  اأن  ما  ل�سبب  قرر  لكنه 
احلال  يف  مات  كان  اإن  لأعرف  اأمكث  مل  الرجل..  مات  هوووب.. 
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دقائق  ب�سع  احلياة  من  اقتن�ض  اأنه  اأتخيل  اأن  اأحب  لكنني  ل..  اأم 
اأثناء  �سارًدا  راآين  ملَّا  مقتله..  يف  ت�سبب  الذي  بذنبه  فيها  يعرتف 
القيادة ملاذا اأقدم على عبور الطريق؟!.. ملاذا مل ينتظر؟.. اأو حتى 
يعود اأدراجه من حيث اأتى.. ملاذا اأ�سر على مالقاة ملك املوت اأمام 
�سيارتي؟.. اأرجو اأن يكون الوقت اأُتيح له لي�ست�سعر ذنبه قبل مالقاة 
ربه، العرتاف بالذنب يجمع �ستات املرء ويجعله واحًدا �سحيًحا.. 

األ تريد اأن تكون واحًدا �سحيًحا؟
- لكنني مل اأقتل اأحًدا.. اأق�سد ل اأذكر اأنني قتلُت اأحًدا.

الأوىل..  املرة  يف  ا�ستجوابه  اأوراق  منه  لأخرج  التحقيق  ملف  فتحُت 
اأ�سرُت اإىل ذيل ال�سفحة، قلُت:

- األي�ض هذا توقيعك؟
- بلى.

- اقراأ اإذن اعرتافك باأنَك كنَت على �سلة بـ »الكاتب الكبري«.. ل ل�سهر 
اأو اثنني، بل ل�سنوات.

كنُت قد طلبُت من »احلمار« ملء الفراغات التي حتوي ا�سم »الكاتب 
الكبري«؛ لذلك بدا ملف ال�ستجواب كاماًل بغري ُنق�سان.

يتذكر  وجهه،  فوق  حوافره  اآثار  ويرتك  روحه،  يف  َيرمح  ال�سطراب 
لو  الكبري«..  »بالكاتب  بـ  املتعلقة  تلك  اإل  والزمان  املكان  عن  اعرتافاته 
طلب اأحد امللوك يوًما من فنان عبقري اأن ي�سنع متثاًل للحقيقة؛ لعجن 

دق ون�سفه الآخر من ال�سك. ن�سفه من ال�سِ
طال �سمته حتى نطق بجملة واحدة:

- ل اأعرف...!
- بال�سبط ل تعرف.

تطلَّع اإىّل ما بني خوف ورجاء، �ساأل:
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- ملاذا قتلُته؟
وكان هذا اأكرب مما رجوته، ب�سطُت كفاي جميًبا:

قني، لكن ال�سبب ل يهم كثرًيا. - ل اأعرف �سدِّ
اأردفُت با�سًما:

- هل تعرف و�سام الذبابة؟
- ل.

- اإنه الو�سام املقد�ض عند الفراعنة، اأعلى اأو�سمة الدولة، ل مُينح اإل 
لالأبطال وال�سجعان.. واأنت ت�ستحق هذا الو�سام.

برقْت عيناه اأكرث، جنحُت اأخرًيا يف اإقناعه اأنني بالفعل اأراه ف�سيلة 
مميزة من احل�سرات. د�س�سُت يدي يف جيبي واأخرجُت مندياًل مطوًيا.. 
اته ُذبابة منزلية ميتة.. و�سعتها فوق  واأمام ناظريه اأخرجُت من اأ�سفل طيَّ

الطاولة بالقرب منه، قلُت بب�سا�سة:
- اأمنحك و�سام الُذبابة نظري �سجاعتك.

�سافرْت عينا الرجل يف رحلة طويلة من وجهي اإىل وجه »احلمار«، ثم 
انحرفْت ِوجهتها اإىل �سمال �سرق حيث الُذبابة.. طال �سمته حتى ح�سبته 
اأن تدب فيها احلياة.. بتخُبط كبري مد يده اإىل الذبابة.. حمَلها  ينتظر 

حائًرا ونظراته جتو�ض فيها.. ثم.. و�سعها يف فمه.
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امرأة وثالثة رجال.

براغيث غبية!.. ل ت�ستطيع اأن ُتعِمل عقلها -هذا اإن كان لها عقل من 
ر، اأن تبتكر، اأن  الأ�سا�ض- تاأتي فقط مبا يطلبه منها، ل ت�ستطيع اأن ُتفكِّ

ف. تت�سرَّ
- اأين جثة »الكاتب الكبري«؟

ر العثور على جواب. - تعذَّ
- ملاذا اختفت؟

ر العثور على جواب. - تعذَّ
- ملاذا ن�سيه العامَل باأ�سره؟
ر العثور على جواب. - تعذَّ

- ملاذا اأتذكره اأنا؟
ر العثور على جواب. - تعذَّ

- ملاذا اأنتم اأغبياء؟
- لأننا مل ُنخلق لُنفكر.

باأمر  نف�سه  ُي�سغل  ملاذا  ف�سيلة.  باحلق  العرتاف  الأقل  على  اأن  ر  فكَّ
اجلثة؟.. لأنه ومنذ اأن فارق �سومعة مولنا ال�سيخ »جو« والأفكار تع�سف 
اأخذت تت�سخم وتت�سخم حتى �سادْت عقله كله..  براأ�سه، متلكته واحدة 
اإىل  ارحَتل  لقد  الأ�سا�ض..  من  ميْت  مل  بل  يختِف،  مل  الكبري«  »الكاتب 

املا�سي!
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واجلثة التي عرثْت ال�سرطة عليها؟.. �سخ�ض ي�سبهه، متويه ل اأكرث..
خطة اأعدها »الكاتب الكبري« لتكون غطاًء منطقًيا لختفائه.

يعرف »ح�سان طروادة« اأن مولنا ثرثار كبري، حتى اأنه اأكرب الرثثارين؛ 
ر يف اأن »الكاتب الكبري« لبد واأن طلب منه و�سفة »اآلة الزمن«،  لذلك فكَّ
ومولنا منحها له، مبقابل كبري كما فعل معه من قبل.. و»الكاتب الكبري« 

جنح يف اإعداد الو�سفة، و�سرق من البحر قطرات قبل اأن يخفيه.
كيف اأخفاه؟

املا�سي  يف  ما  ب�سيء  عبَث  اأنه  لبد  بب�ساطة،  اأجاب  ثم  نف�سه  �ساأل 
اآثاره يف احلال على احلا�سر.. لأن حكاية احلا�سر وامل�ستقبل ل  فتبدْت 
مُيكن اأن ُتروى بدون �سوت املا�سي.. واإذا حدث اأي خلل يف هذا ال�سوت 
ال�سفر عرب  ن�ساًزا.. نظريات  النا�سئة عنه  الأغنية  اأم�سْت  ما؛  يف حلظة 

الزمن ت�سهد بذلك.
�ساَرع اإىل معمله يف الطابق العلوي، توقف طوياًل اأمام اجلدران املدون 
فوقها اأُ�س�ض النظريات العلمية، وعلى راأ�سها نظرية »اأين�ستاين« يف الن�سبية 
والأوراق البحثية التي كتبها العلماء عن ال�سفر عرب الزمن، اإىل املا�سي 
على وجه اخل�سو�ض، ل يعنيه كثرًيا اأمر امل�ستقبل، لأنه با�ستحواذه على 

املا�سي �سيمتلك احلا�سر وامل�ستقبل مًعا.
واإطاحته  »اآين�ستاين«  اليومي عن ن�سبية الزمن،  ِورده  ا�ستكمل قراءة 
بنظرية »نيوتن« عن تق�سيم الزمن اإىل ما�ٍض وحا�سر وم�ستقبل، »كريت 
جودل« وحلقاته الزمنية واإميانه اأن الدوران يفتح بوابة املا�سي.. الثقوب 

ال�سوداء وال�سق الدودي.
حتى  ومرات  ومرات  مرات  قراءته  اأعاد  �سيء..  كل  �سيء..  كل  قراأ 
براغيثه  عن  �سيء  ل  لكن  القراءة..  يف  عينيه  ت�ستبق  ذاكرته  اأ�سبحْت 
العجيبة.. ل �سيء عن كيفية تطويعها لتاأتيه باملزيد.. اأربع وع�سرون �ساعة 
ل تكفيه.. ل تكفيه اأبًدا.. اأربع وع�سرون �ساعة ل تخربه اإن كان »الكاتب 
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الكبري« ارحتل يف الزمن بالفعل؟.. وكيف جنح؟.. اأربع وع�سرون �ساعة ل 
تخربه كيف ن�سي اجلميع اأمر »الكاتب الكبري«.

فوق  املل�سقة  البحثية  والأوراق  املقالت  بع�ض  اأزال  يف حلظة غ�سب 
اجلدران، ومزقهم جميًعا. مل تكن تلك هي املرة الأوىل.. هكذا اعتاد اأن 

يفعل كلما اأ�سابه الياأ�ض.. ولأ�سد ما هو يائ�ض هذه الليلة.
املعي�سة  غرفة  اإىل  عاد  ملعمله..  مبغادرته  الهوجاء  العا�سفة  انتهْت 
يعاقر التفكري بغري توقف.. ملاذا هو الوحيد الذي يتذكر »الكاتب الكبري«.. 

ملاذا؟
فتح هذا ال�سوؤال يف راأ�سه ممًرا �سيًقا.. لكن يف نهايته ب�سي�ض من 
نور.. ملاذا يظن اأنه الوحيد الذي يتذكره.. لعل هناك اآخرين غريه.. لكن 
�سورة  تقفز  اأن  قبل  فح�سب  لدقيقة  عقله  اأجهد  اإليهم؟..  �سي�سل  كيف 

الرباغيث اإىل راأ�سه.. كيف مل يفكر يف ذلك؟
بحما�ض كبري عاد اإىل اأريكته ي�سرتيح فوقها وهو يطالع �ساعة احلائط 
كل ربع �ساعة ثم كل خم�سة دقائق ثم كل دقيقة ثم مرتني يف الدقيقة.. 
حتى انت�سف الليل.. واأتته براغيثه ت�سعى.. ت�سّلقْت ج�سده واتخذت منه 

م�ستقًرا ومقاًما.. ف�ساألها وانتظر ب�سغف جوابها:
ا يف هذا العامل يتذكر »الكاتب الكبري«؟ - كم �سخ�سً

يبدو اأنه كان �سوؤاًل �سهاًل.. اأ�سهل من اأي �سوؤال �ساألها اإياه من قبل.. 
اإذ اأن جوابها اأتى ب�سرعة دقة قلب:

- امراأة وثالثة رجال.
- من هم؟

اأما  »�ساهق«..  والثالث  »اأ�سمر«..  ُيدعى  رجل  ثم  اأولهم..  اأنت   -
الرابعة.. »خيال«.. املراأة ذات املعطف الأ�سفر.

- اأخربوين بكل �سيء عنهم.. »اأ�سمر«.. »�ساهق«.. »خيال«.
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- �سنخربك بكل ما حدث معهم خالل الأربع وع�سرين �ساعة املا�سية.. 
ا�ستمع اإلينا جيًدا.

فا�ستمع.. واأح�سنت الإن�سات.
اإليه  اإليه، الآن باَت يطمح لل�سفر  يف البداية كان حلمه جلب املا�سي 

بنف�سه!
املا�سي موجود هناك يف مكان ما متاًما مثل احلا�سر.. و�سيبذل جهده 

يف الو�سول اإليه.
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املرأة ذات املعطف األصفر.

»خيال«

اإنه ملن اجلميل اأن يرى النا�ض حتت ال�سماء ما هو جميل. لكن مهما 
كان ما حول املرء جمياًل �سيربز اأنفه هناك يف اأكرث موقع ا�سرتاتيجي من 

ره مبعنى القبح.. اأو على الأقل هذا هو احلال معي. وجهه؛ ُيذكِّ
اأنفي، قطعة من الغ�ساريف تتو�سط  اإياه احلياة هو  اأكرب ما منحتني 

حياتي كعقبة ل ميكن اإزالتها.. هل ميكن لمراأة اأن تتخلى عن اأنفها؟
يولد معها يف جيناتها الوراثية.. ِع�سرة طويلة تبداأ قبل اأن ينفث اهلل 

الروح يف اجلنني.
ل  مرات  ذلك عدة  فكرُت يف  بعملية جتميلية..  فيها  العبث  ل ميكن 
اأنكر.. لكن الأمر كاأن ل تعجبك اأمك فت�سعى لتحويلها اإىل خالط!.. حتى 
وع�سر  الطعام،  اإعداد  ِمن  نف�سها  اجلوهرية  الوظيفة  لكليهما  كان  واإن 

الفاكهة.. اإل اأن الأم اأم واخلالط خالط.
احني.. �سي�سري  اأنفي لن ي�سري اأنفي اإذا اأخ�سعته مل�سيئة اأيادي اجلرَّ

�سيًئا اآخر ل ي�سبهه، و�ساأكره نف�سي اأكرث.
ل اأنفي اإىل �سيء ل ي�سبهه لأنني اأكرهه،  هذه هي املع�سلة.. كيف اأحوِّ

ويف الوقت ذاته يظل ي�سبهه حتى ل اأ�سعر بغربته عن ج�سدي؟!
ملاذا اأفكر يف ذلك الآن؟.. رمبا لأنني اأعاين من الأرق.. الأ�سوات ل 
الأفكار  يوقظ  الأرق طفل م�ساغب  النفجار.  يو�سك على  وراأ�سي  تهداأ.. 

املن�سية من �سباتها ويخرجها اأمامي لعر�سها واحدة تلو الأخرى. 
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- يكفي.. يكفي.
�سددُت بكفّي املنفذ الوحيد اإىل القوقعة الداخلية لأذين.. رغم  اأنني 
�سدادات  ورقية،  حمارم  طبي،  قطن  يدي،  املرات..  اآلف  ذلك  جربُت 
وحتى  اأ�سابعي،  اأ�سطوانية،  مطاط  قطع  الزجاجات،  لغلق  معدة  فليني 
جتد  الأ�سوات  جدوى..  دون  ر!..  ال�ُسكَّ �سراب  يف  غارقة  زينب  اأ�سابع 

طريقها دوًما اإىل التمركز داخل راأ�سي.
ت�س�س�ض.. ت�س�س�ض!

اأ�سابع  تقلي  »ثمانية«  �سقة  والأخري  الرابع  الطابق  يف  الِرمال«  »اأم 
ل  �ساعتني.  خالل  الثالثة  املرة  جمدًدا..  لبناتها  الع�ساء  على  البطاطا 

تعجز الأ�سوات عن بلوغ الطابق الثاين �سقة »اأربعة« حيث اأقيم.
»اأم الِرمال« جزع �سجرة، وبالطبع مل اأخربها اأبًدا بذلك.. لأنها لكي 
اأن اأخو�ض �سرًحا مطوًل، يعجز عقلها الالهي عن  اأعنيه يجب  تفهم ما 

اإدراكه.
اأغ�سان،  جزع،  اإىل  فيها  النا�ض  ينق�سم  �سجرة،  احلياة  اأن  فل�سفتي 
واأوراق.. الأوراق هي الأجمل.. تبدو �سحية ومنتع�سة من اخلارج.. لكنها 
يبدون  الذين  اأولئك  مثل  ب�سهولة..  تت�ساقط  ال�سجرة..  يف  ما  اأ�سعف 

�سعداء من اخلارج بينما من الداخل يعانون من ه�سا�سة نف�سية.
اأما اجلزع فهو اأقبح ما يف ال�سجرة، لكنه اأقواها، ول يقوى على ك�سره 
�سوى اإع�سار.. مثل اأولئك الذين يبدون م�ساكني ب�سطاء من اخلارج، بغري 

بهجرة الألوان.. لكنهم اأقوياء من الداخل.
اأما الفروع فهي بني الأوراق واجلزع يف قوتها.. ريح خفيفة ُتراق�سها، 

وريح قوية تق�سي عليها.. مثل اأغلب النا�ض!
و»اأم الِرمال« يف هذه احلياة مثل جزع �سجرة.. متنح احلياة لبناتها 

الثنتي ع�سرة.. تخدمهن، ُتربيهن، ت�ستذكر معهن درو�سهن، دون �ساأم.
طق.. طق..طق!
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ال�سجر..  اأوراق  مثل  اثنان«  �سقة«  الأول  الطابق  يف  »ثريا«  ال�سيدة 
�سريعة التاأثر بتقلبات اجلو.. لبد اأنها تنقر باأ�سابعها فوق طاولة املطبخ 

كعادتها.
ُيقال اأنها تعاين من ثقل الذنب بعد اأن قتلْت زوجها. اكت�سفْت خيانته، 
فاملراأة تتمتع بحا�سة �ساد�سة تزيد من ح�سا�سية اأنفها لت�سم اآثار اخليانة.. 
اأراد تطليقها.. فا�سرتطْت اأن ُيعيد اإليها خم�سة وع�سرين عاًما من عمرها 
كانت قد اأ�ساعتهم معه.. عجز عن ال�سداد؛ ف�سرقْت منه اأعوامه القادمة.
ل اأعرف بال�سبط �سحة هذه احلكاية.. لكن »اأم الرمال« تثق متاًما 

يف �سحتها.
�س�س�س�س�س�س�س�س�ض!

اأحدهم ياأخذ د�ًسا.. اأظن اأن اأنها ال�سيدة »اعتماد« يف الطابق الرابع 
لل�سيدة »ثريا« يف الطابق الأول �سقة  اليوم تقول  �سقة »�سبعة«.. �َسمعُتها 
يف  اأيامها  مت�سي  الليل..  منت�سف  بعد  ال�ستحمام  تنوي  اأنها  »اثنان« 
حياكة ثوب مبهج لكي يرتديه العامَل يف العيد القادم، اإذ اأن ثوبه يف العيد 

الفائت كان ُمهلهاًل.. هكذا تزعم هي.
اأو قد يكون ال�سيد »�سراج« يف ال�سقة »ثالثة« املقابلة يل.. كان قد اأخرب 
اأنه معتاد على ال�ستحمام  الثالث �سقة »�ستة«  »اأحمد« يف الطابق  ال�سيد 
فور انتهائه من عزف البيانو.. لأن ج�سده يتعرق با�ستثناء اأ�سابعه.. لذلك 
ياأخذ د�ًسا بعد العزف وهو يغطي اأ�سابعه ب�سريط ل�سق حتى ل يطالها 

املاء؛ فاملاء يف�ِسد موهبة اأ�سابعه كما يقول.
اأننا يف احلياة الأخرى بعد املوت �سنكون ملبات  ال�سيد »�سراج« يوؤمن 
م�ستعلة؛ لذلك يدخر طاقته ول يفعل �سيًئا طوال اليوم �سوى اجللو�ض اأمام 
ول  م�سمومة  العمارة  جدران  اأن  عي  يدَّ حيث  البيانو..  وعزف  اجلدران 
يوقف �ُسمها �سوى نغماته؛ لذلك منوت ببطء كل يوم دون اأن نالحظ ذلك.
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حتى اأنه يظن اأن بع�ض �سكان العمارة مثل ال�سيدة »اعتماد« زومبي قد 
ماتوا مرة بالفعل.
فووووووووووو!

ال�سقة  نافذة  يف  املحفور  الدائري  الثقب  من  جمدًدا  تن�سل  الرياح 
»واحد« يف الطابق الأول، والتي اأغلقها مالكها وفارقها منذ اأربع �سنوات.. 
ثم عَر�ض نف�سه يف مزاد علني!.. مل يكن ميلك الكثري.. �سعر اأ�سود كثيف، 
وعيون �سوداء غائرة بع�ض ال�سيء، وبطن متكور، وقدم اأق�سر من الأخرى 
بب�سعة ملليمرتات.. مل نعرف اأبًدا على َمن وقع املزاد.. مل ن�ستطع الو�سول 

اإىل مالكه اجلديد!
عمارة عادية، وجريان ُمعتادون جًدا!

ب الليل من بني اأ�سابع ال�سماء ت�ساقطُت من التعب كورقة  بينما يت�سرَّ
ذابلة فوق اأريكة ُمعدة للنوم يف غرفة املعي�سة.
T

طق ططقطق.. طق ططقطق!
اأنه  لدرجة  جًدا  قريٌب  ال�سوت  ال�سم�ض،  ل�سعات  حتت  الليل  ذاب 
ا�ستطاع اأن ميد ذراعيه وينتزعني بعد اأن كنُت قد و�سلُت اإىل حافة احُللم.

طق ططقطق.. طق ططقطق!
فتحُت الباب مبالب�ض نوم حمت�سمة، ل مُيكن اأن اأخطئ �ساحبة تلك 
»ثمانية«..  دخَلْت  �سقة  الرابع  الطابق  الِرمال«..  »اأم  املميزة..  النقرات 

كعا�سفة تزن مائة وع�سرين كيلو جرامات.
- �سباح اخلري يا »خيال«.. بل م�ساء اخلري.. ما كل هذا النوم؟.. لقد 
تخطينا منت�سف النهار.. مع اأنه يف احلقيقة مل يعد هناك منت�سف 
تنطبق  تعد  مل  امل�سطلحات  تلك  تعلمني..  ليل..  منت�سف  اأو  نهار 
اأخربتني  من  فاأنِت  تعلمني  بالطبع  لدينا..  النوم  دورات  على  بدقة 

بذلك.. �سحيح.. األي�ض لديِك عمل اليوم؟
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مل اأحاول اأن اأفتح فمي للجواب، اإذ كنُت اأعرُف اأنني لن اأجد الوقت 
الكايف لأفعل.

- ما هذا؟.. تركِت النوم يف فرا�سك مرة اأخرى.. يا لِك من حمقاء يا 
»خيال«.

- هذا ب�سبب الزوجني حديثي الزواج يف الطابق الثالث �سقة »خمـ....
مل اأقاطعها ومل تقاطعني.. كنا نتكلم يف ذات اللحظة:

لأ�سبوع  النوم  اإىل  ا�سطررُت  املا�سي  العام  كثرًيا..  و�سيوؤملِك   ....  -
العمل  اأقعدين عن  بانزلق غ�سرويف  فاأ�سبُت  الأريكة  متوا�سل فوق 
�سهًرا، فقدُت خالله خم�سة وع�سرين كيلو جرامات، هل ميكنك تخيل 
اأو  اأحياًنا..  يعني  املزاج..  الثانية ع�سبية  ابنتي  اأن  تعلمني  ذلك؟.. 
كثرًيا ب�سراحة.. تغ�سب على �سقيقاتها فرتف�ض النوم معهن.. اأترك 
لها فرا�سي.. ل اأ�ستطيع النوم يف فرا�سها فهو �سغري جًدا.. تعرفني 
اأن  اأنحف بناتي.. بعك�ض ابنتي ال�سابعة، هل اأخربتِك  اأنها نحيفة.. 
وزنها زاد خم�سة كيلو جرامات؟.. لبد اأنها جينات وراثية.. تعلمني 
اأن ال�سمنة لدي هي اأمر وراثي متاًما.. لكنها ومع ذلك تاأكل كثرًيا.. 
جائعة تاأكل.. حزينة تاأكل.. غا�سبة تاأكل.. قويل يل ماذا اأفعل معها 
يا »خيال«.. هل اأقيد مع�سميها اإىل اجلدار واأمنعها من الطعام؟.. 
اأنني  تعلمني  اأفعل..  اأن  اأ�ستطيع  فلن  احلل  هو  هذا  كان  واإن  حتى 
اأحبهن كثرًيا.. كيف ل ت�سدقني ذلك  بناتي الثنتي ع�سرة..  اأحب 

يا »خيال«؟
ل  لبناتها..  بحبها  اإمياين  بعدم  فجاأة  حديثها  انتهى  كيف  اأعرف  ل 
به..  بداأ  عما  خمتلف  جمرى  احلوار  اتخذ  حتديًدا  نقطة  اأي  يف  اأعرف 
يبدو اأنه يف الأ�سا�ض قد بداأ ل لي�ستمر يف ِوجهة واحدة.. بل يف اجلهات 

جميعها.. مثل البو�سلة.
عنننننننن!
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ُيدير حمرك دراجته  الثالث �سقة »�ستة«..  ال�سيد »اأحمد« يف الطابق 
النارية ا�ستعداًدا لالنطالق بها اإىل عمله.

- هل �سمعِت ال�سائعات التي تختلقها تلك املراأة التافهة »ثريا«؟.. تقول 
اأنني حامل للمرة الثالثة ع�سر.. وبطني يحمل خم�سة توائم.. اإن كنُت 
حاماًل ملاذا اأخفي عليكم ذلك؟.. هذا غري معقول اأبًدا.. هذه املراأة 

فقدْت عقلها متاًما منذ قتلها لزوجها... لكنني اأثق اأن......
ترااك!

امراأة  يوجد  ال�سوق.. ل  اإىل  للذهاب  ُتغادر منزلها  »اعتماد«  ال�سيدة 
غريها تذهب اإىل ال�سوق بعد الظهرية.

اإليها بعينيك الزائغتني مرة اأخرى  اأن تنظر  اإياك  - ..... ثم قلُت له 
واإل اقتلعتهما من راأ�سك.. تعرفني اأن ابنتي العا�سرة......

تريا تيرياااتراااراااا!
بداأ ل�سيد »�سراج« يف العزف.. �سي�ستمر من الآن وحتى منت�سف الليل!

بوم بوم.. ت�س�س�س�ض.. بوم بوم... زييييييي.. بووووو!
ح�سرها..  راأ�سي  على  ي�سعب  جًدا..  كثرية  حتدث..  كثرية  اأ�سوات 

اأنا ورقة.
زززززززز!

- ملاذا الذباب كثري يف �سقتِك يا »خيال«؟
ززززززززز!

- ملاذا ل تر�سني دواًء للق�ساء عليه؟
زززززززززز!

- دعيني اأفعل.. اأين هو؟.. وجدته.. دقائق ولن جتدي يف البيت ذبابة 
واحدة.
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ززززززز.. ت�س�س�س�س�ض.. ززززززز.. ت�س�س�س�س�ض!
- هيا موتوا جميًعا.

ت�س�س�س�س�س�ض.. ت�س�س�س�س�س�س�ض.. ترااك!
- »خيال«.. »خيال«.. هل خرجِت؟!
T

ل�سعرُت  ب�سهولة  حمركها  دار  لو  ما  يوًما  جمدًدا..  تعمل  ل  ال�سيارة 
بالقلق!.. حمًدا هلل ها هي ت�ستيقظ من �سباتها.

»اأنفلونزا  بـ  امل�سابني  ت�سطاد  التي  اللجان  املنطقة  هذه  يف  كرثْت 
اأعي�ض  الذي  ال�سارع  نا�سية  على  واحدة  روؤية  اأتوقع  مل  لكنني  ال�سمري«، 
�سك..  بنظرات  مني  دنا  يده..  من  باإ�سارة  اللجنة  �سابط  اأوقفني  فيه. 

عب�سُت.. زاد �سكه.. ابت�سمُت.. انكم�ض �سكه.
- من اأين اأنِت قادمة؟.. واإىل اأين تذهبني؟

- من بيتي.. اإىل عملي.
 - ما هو عملك؟
- ميكانيكية مخ.

- ماذا؟
 �سحكُت.. زال �سكه:

- طبيبة نف�سية.
 - لكن ملاذا ترتدين معطًفا ثقياًل.. منر بطق�ض رائع اليوم.

الأ�سفر  اأخلع معطفي  ل  لكنني  األي�ض كذلك؟..  رائع،  اأعلم.. اجلو   -
اأبًدا.

- اأبًدا؟!
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- اأبًدا!
اإىل  ما  يوًما  اأحتاج  فرمبا  م�ست�سفاِك..  اأو  عيادتِك  عنوان  اأعطني   -

�سيانة للمخ.
- لي�ض يل عيادة اأو م�ست�سفى.

- لي�ض لِك؟!
- لي�ض يل.

- اأين تعملني اإذن؟
- يف  النادي.. نادي »البحر«.. ي�سعدنا زيارتك.. مع اأنني ل اأمتنى اأن 

حتتاج اإلينا.
T

النادي،  و�سلُت  الأ�سوات  من  والكثري  بالكثري  مروري  بعد  واأخرًيا 
ُمتاأخرة ثالث دقائق ون�سف، لي�ض من عاداتي اأبًدا.

املقاعد  ت�سعهم  التمري�ض اجلديد، مل  بطاقم  مُمتلئة  الندوات  قاعة 
اأحدهم  اأطلق  ُمتكًئا،  اجلدران  من  فاتخذوا  الطاولة  حول  ع�سر  ال�ستة 
بجدية  الجتماعات  اأبداأ  األ  عاداتي  ومن  البع�ض،  فيها  �ساركه  مزحة، 
واأترك لهم فر�سة التعرف على بع�سهم البع�ض كلما تقدم اإىل العمل يف 
فالو�سع  بالتفكري،  اليوم ممتلئة  لكنني  املمر�سني اجلدد،  بع�ض  النادي 

من �سيء اإىل اأ�سواأ. افتتحُت الجتماع قائلة بينما اأتراأ�ض �سدر الطاولة:
النادي  اأن  عليكم  يخفى  ل  املتوا�سع،  نادينا  بكم جميًعا يف  - مرحًبا 
ال�سهر  الأزمة.. يف  لنتمكن من عبور  اإىل جهودكم  يف حاجة ما�سة 
الآن  اأما  نادينا،  اإىل  يومًيا  واحد  مري�ض  اإدخال  يتم  كان  املا�سي 
اأرجو منكم النتباه  اأربع حالت يومًيا..لذلك  فقد و�سل املُعدل اإىل 
جيًدا لكل كلمة اأقولها.. ولأنني ل اأحب اجللو�ض اإىل املقاعد واإعطاء 
اأمام  املعلومات حية  تلك  اأريكم  اأن  باإمكاين  بينما  نظرية  معلومات 
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اأعينكم.. لذلك فاأرجو اأن تتف�سلوا معي للمرور على بع�ض احلالت 
التي دخلْت امل�ست�سفى حديًثا.

مطعم النادي هو وجهتي الأوىل، اأردُت لهم اأن ُيعاينوا بع�ض احلالت 
اأف�سلها، يرتادها  القاعة هي  النادي عدة قاعات طعام، وهذه  معي. يف 
املر�سى من الق�سم »األف«.. والق�سم »األف« يقع يف مبنى »اثنني«، ومبنى 
»اثنني« مواجه للبحر الذي مل يعد له وجود.. هذا الق�سم يتجمع به مر�سى 
و�سحفيون  ومو�سيقيون  وُمذيعون  ور�سامون  مُمثلون  املجتمع،  جنوم 

و�سيا�سيون.
اأن  بيد  املر�سى،  عدد  يف  تكد�ًسا  والأقل  الأهداأ  الق�سم  ُيعد  لذلك 
اجلميع  املجتمع،  قاع  مر�سى  حالت  عن  ذرة  مقدار  تختلف  ل  حالتهم 
كل  ف�سل  التي  الجتماعية  امل�ساواة  وكاأن  ذاتها،  الأعرا�ض  من  يعاين 

الروؤ�ساء وال�سيا�سيني حول العامل يف حتقيقها.. جنح فيها املر�ض!
املرة  هذه  لكن  املا�سية  املرة  ذراعك  ك�سرُت  حقري..  يا  تلم�سها  ل   -

�ساأك�سر راأ�سك اللعني.
ال�سهرية »�سم�سمة احللوة  املُمثلة واملُطربة والراق�سة  كانْت تلك هي 
اأوي«، وهي اأكرث املر�سى ه�ستريية يف هذا الق�سم، رغم حماولتي احلثيثة 
لنقلها اإىل اأحد الأق�سام الأخرى حتى ل ُتزعج مر�سى الق�سم »األف«، اإل 
ف من اأجل  ْت هذه املحاولت اإهانة لها ولتاريخها الطويل املُ�سرِّ اأنها عدَّ

الوطن.
دنوُت منها يف حماولة يائ�سة لأمنعها من �سرب راأ�ض اأحد املمر�سني 
بكعب حذائها ذي الأحد ع�سر �سنتيمرًتا، والذي مل ن�ستطع اأبًدا اإقناعها 
عاتها العجيبة التي ُت�سر على  بالتخلي عنه داخل اأروقة النادي، ل هو ول ُقبَّ
ارتدائها والتبديل بينها يوًما، حتى اأن غرفتها ل حتوي دولًبا واحًدا مثل 
باقي الغرف، بل ثالثة دواليب، واحد لأغرا�سها كاملة، واثنان لقبعاتها:

- مدام »�سم�سمة احللوة اأوي« من ف�سلك اأخربيني مبا ُيزعجك.
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حْت بيديها حتى كادت تقتلع باأظافرها الطويلة املطلية بالأحمر عني  لوَّ
اأحد الزمالء اجلدد، قائلة:

- كل �سيء يف هذا املكان املقرف ُيزعجني.
ثم اأ�سارت اإىل املُمر�ض الذي طاأطاأ راأ�سه يف انك�سار:

لفنجان  و�سعه  اأثناء  الزجاجية  يدي  كف  يك�سر  كاد  املُتخلف  هذا   -
ُيريد  الك�سر، هل  �سهل  الزجاج  اأن  يعرف  األ  ال�ساي فوق طاولتي.. 
دبَّرتها غرميتي  موؤامرة  اأنها  املهنية؟.. لبد  يق�سي على حياتي  اأن 
الفني وتزيحني متاًما عن  ُم�ستقبلي  لتق�سي على  اللذيذة«  »عزيزة 

طريقها.
ثم رفعْت �سوتها ل لداٍع ما، واإمنا فح�سب لأن امل�سهد يتطلب حرارة 

يف الأداء:
- اطردوا هذه احلثالة خارج النادي واإل عاقبتكم جميًعا.

- اهدئي قلياًل يا مدام »�سم�سمة احللوة اأوي« ف�سغط دمك يعاين من 
ارتفاع ملحوظ يف الأيام الأخرية.

- اطردوه حاًل.
- حاًل �سيتم طرده.. لكن اهدئي من ف�سلك.

اأ�سرُت  تعلَّقت عيناه بوجهي يف رجاء �سامت،  الذي  للممر�ض  رمقُت 
له براأ�سي للخروج وخارج القاعة التفَّ حولنا الزمالء اجلدد يف ف�سول 

ملعرفة ردة فعلي، بادرته قائلة:
- �سيتم نقلك اإىل املبنى »ثالثة«، فهذا اأف�سل لك بالتاأكيد.

اأحد يحب العمل  اأو عالوة كبرية.. ل  وكان قراري بالن�سبة له ترقية 
يف الق�سم »األف«..انفرجْت اأ�ساريره، ترقرق الدمع يف عينيه وهو يقول:
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- بالطبع اأف�سل كثرًيا، منذ �سهر كامل واأنا اأمتنى اأن اأنتقل اإىل مبنى 
مبنى  »األف«  الق�سم  يف  العاملني  جميع  اآخر..  ق�سم  حتى  اأو  اآخر 

»اثنني« يتمنون ذلك.. اأ�سكرك كثرًيا يا دكتورة »خيال«.
يجب  ما  مو�سحة  اجلدد  زمالئه  اإىل  فالتفتُّ  املُمر�ض،  ان�سرف 

تو�سيحه:
- كما راأيتم جميًعا.. املري�سة تظن اأن يدها من زجاج قابل للك�سر.. 
وهذا ما يظنه جميع املر�سى هنا.. لذلك ل ي�ستخدمون اأيديهم اأبًدا 
ول حتى حلك روؤو�سهم.. بع�سهم يعاين من هذا التوهم يف يد واحدة 
فح�سب، مُينى اأحياًنا، وُي�سرى اأحايني اأخر.. وبع�سهم ي�سيبهم هذا 
التوهم ب�ساأن اليدين مًعا.. وهذه احلالة هي الأ�سعب بالطبع لأنها 
ت�ستلزم مُمر�سا متاًحا لرعايته لياًل ونهاًرا.. لذلك ُنعاين دوًما من 

نق�ض يف التمري�ض خا�سة مع ازدياد احلالت التي تردنا يومًيا.
رفع اأحد املمر�سني يده للحديث فاأذنُت له:

لإ�سابتهم  املبا�سر  ال�سبب  اأعرف  اأن  اأريد  دكتورة  يا  يل  ا�سمحي   -
اأ�سبه بهلو�سة  اثنتني، بل  اأو  لي�ست حالة  واأنها  الوهم.. خا�سة  بهذا 

جماعية.
- هل �سمعتم عن اأنفلونزا ال�سمري؟

فتتابعْت ردودهم:
- نعم.

- �سمعنا.
- بالطبع �سمعنا.

- بالتاأكيد.
ا عميًقا زفرته ببطء ثم اأردفُت: اأخذُت نَف�َسً
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- مثلما يحدث يف الأنفلونزا العادية من املمكن اأن تتطور اإىل التهاب 
زرع  لعملية  اخلا�سعني  ت�سيب  التي  ال�سمري  اأنفلونزا  فاإن  رئوي.. 
»�سمام ال�سمري« تتطور اإىل حالة التوهم تلك.. يظن املري�ض اأن يده 

من زجاج قابل للك�سر. 
- وهل هذا املر�ض حديث املن�ساأ يا دكتورة؟

واأ�سهر  قدمية..  نف�سية  ظاهرة  الزجاجي«  »الوهم  بالعك�ض..  ل   -
ت�سارلز  الفرن�سي  امللك  هو  الو�سطي  الع�سور  يف  بها  امل�سابني 

ال�ساد�ض.. كان يلف نف�سه يف بطانيات خمافة اأن تنهار اأردافه..
لت بع�ض احلالت املتاأثرة بهذا الوهم.. ويف اإحداها كان  وبعدها �ُسجِّ
بعد  التوهم  بداأ معه هذا  قد  اأنه م�سنوع من زجاج  الذي يظن  املري�ض 
وبني  بينه  م�سافة  و�سع  فر�سة  له  اأتاح  الوهم  وهذا  حادثة..  يف  اإ�سابته 
اأقربائه واأ�سدقائه.. اأي ميكننا اأن نقول اأنه توهَم اأنه م�سنوع من زجاج 
حتى يتمكن من اإبعاد النا�ض عنه.. اأي اأن هذا الوهم قد ُيعرب عن ه�سا�سة 
نف�سية، وقلق اجتماعي خطري جتاه املجتمع الذي يزداد ازدحاًما و�سرعة 

وتطوًرا يوًما بعد يوم.
ا يرغب يف اأن يبتعد النا�ض عنه؟ - وهل املري�ض باأنفلونزا ال�سمري اأي�سً

- ل اأعرف.. ل اأحد يعرف.
- وهل يوجد عالج لهذه احلالة يا دكتورة »خيال«؟

اأي حالة على الإطالق، ل يف  - حتى الآن مل ينجح الأطباء يف عالج 
نادينا ول يف اأي مكان اآخر.. هل ِمن اأ�سئلة اأخرى؟

جتاهلُت الوجوم الذي اأحطَّ فوق الوجوه، طلبُت من رئي�سة التمري�ض 
يف املبنى »اثنني« اأن توزعهم على الأق�سام التي ُتعاين من عجز يف عدد 
التمري�ض.. ومل اأكد اأ�سل اإىل باب امل�سعد حتى انفتح لت�ستقبلني رئي�سة 
حلالت  تقارير  اأخبار،  من  بن�سرتها  ما  باأ�سواأ  »واحد«  مبنى  متري�ض 
اأعداد  �سفائهم..  يف  اأمل  بادرة  اأن  تتبدى  ل  والتي  امل�ستع�سية  املر�سى 
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العمالة..  نق�ض  النادي..  ة  اأ�ِسرَّ بهم  �ساقت  والذين  اجلدد  املر�سى 
�سكاوى التمري�ض.. فرار الأطباء من هذا اجلحيم..

من  الرواق..  من  املكتب..  من  الهواء  باأخبارها  املمر�سة  امت�سْت 
النادي.. من العامَل!

اإىل  فتوجهُت  اأتنف�ض..  لأن  بحاجة  كنُت  يدي،  من  باإ�سارة  اأوقفُتها 
اإنه  البائ�ض..  العامَل  هذا  مرارة  اأحتمل  يجعلني  الذي  الوحيد  ال�سخ�ض 

مري�ض الغرفة »اثنان و�ستون«.
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الربغوث يهمس.

»أمسر«

الثالثة  عند  العا�سرة..  ول  الثانية..  ول  الأوىل..  املرة  يف  اأ�سدق  مل 
والع�سرين بداأُت يف التحقق من اأن الربغوث الأزرق يهم�ض!

الزجاجي  بينما داخل الربطمان  باأ�سابعي،  اأمل�سه  اإل عندما  ل يفعل 
يظل �سامًتا كاأي برغوث طبيعي يحرتم نف�سه.

مل اأفهم هم�ساته بالطبع.. مل اأ�سادف برغوثا ُمتكلًما من قبل!.. واإن 
والبيييي..  واليووو..   .. التاااا  لغة م�سطنعة فيها كثري من  اأح�سها  كنُت 

بنربات ت�سبه خمر ال�سفن وهي ت�سق ماء البحر.
باأن  الظن  على  اأو�سك  جفن،  يل  يغم�ض  ومل  �ساعة  �سبعني  من  اأكرث 
فباَت  ال�سهر؛  اأ�سناه  الذي  عقلي  اختلقه  وْهم  هو  اإمنا  الربغوث  هم�ض 
ُيعاقر الأوهام.. مل جُتِد نفًعا املهدئات ول احلبوب املنومة التي ابتعتها من 

ال�سيدلية التي يعمل بها »�سلبي �سليم الفخراين«.
هذا الرجل يعمل يف اأي �سيء وكل �سيء حتى اأنني اإذا �سمعُت غًدا يف 

ن�سرة الأخبار ال�سباحية خرب تعيينه رئي�ًسا للبالد؛ لن اأنده�ض اأبًدا!
ومع ذلك  النيكوتني؛  على  م�سروبات حتتوي  تناول  توقفُت متاًما عن 
ظلَّ النوم ع�سًيا.. قررُت جتاوز الليل؛ اأ�سعلُت امل�سابيح، اأغلقُت النوافذ، 

وجتاهلُت القمر.
T



168

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

من  فيها  اأعت�سُم  مالذي،  ا�سني«  »العطَّ قهوة  فكانت  امللل؛  رين  ع�سَ
اأهملُت العمل،  اإىل الغروب..  الغروب اإىل ال�سروق، واأحياًنا من ال�سروق 
يقًظا  نوم؟.. يف احلقيقة كان عقلي  القيادة دون  اأ�ستمر يف  اأن  كيف يل 
هو  الفرتة  هذه  فيه  اأفكر  ما  اآخر  لكن  اأردُت،  لو  القيادة  اأ�ستطيع  جًدا، 

العمل.
- ماذا تفعل هنا؟

- بل ماذا تفعل اأنت هنا؟
ا�سني«، يحب  اد قهوة »العطَّ فاجاأين قدوم »�ساهق«.. فهو لي�ض من روَّ
ادها.. مثل  الت�سكع يف اأماكن اأكرث وجاهة، اأماكن ل اأحبها ول يحبني روَّ
قهوة..  اأي  مثل  قهوة  جمرد  الأمر  حقيقة  يف  اأنها  البوكر«..رغم  »�سالة 
م�سمى  عن  فعزفوا  القوم،  علية  مع  يتما�سى  اأر�ستقراطي  طابع  لها  لكن 
قهوة »البلدي« واختاروا لها ا�سًما اأكرث وجاهة مثل »�سالة البوكر«.. قال 

»�ساهق« بينما عيناه تتح�س�ض املكان بامتعا�ض:
- كنُت ماًرا فراأيُتك.. حالك ل يعجبني.

ا. - ول يعجبني اأنا اأي�سً
- ما بك؟
- ل اأنام.

- توقف عن التفكري.
اإغالق  ِزر  على  راأ�سي  يف  اأعرث  مل  اأنني  اإل  جًدا،  وجيهة  ن�سيحته 
لكي  حمتماًل  مر�سًحا  كوين  عن  »�ساهق«  اإخبار  عليَّ  يجب  هل  التفكري. 

اأكون قاتل »الكاتب الكبري«؟
اإنه �سديقي فلماذا ل اأفعل؟

جتمع  ما  �سداقة  اأن  »الفنان«..  ذاك  مع  ق�سته  اأعرف  لأنني  رمبا 
بينهما منذ �سنوات؛ اإل اأنني اأثق اأنه لن يتواَنى يف القب�ض عليه اإذا �سادفه 

خارج �سالة البوكر.
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فهل �سيفعل ذلك معي؟.. هل �سيقيد مع�سمي باأ�سفاده اإذا علم اأنني 
القاتل الذي يبحث عنه؟

علّي اأن اأعرث على دليل براءتي اأوًل.. علّي اأن اأعرث على الظل.
بدا يل  اأعرف،  ل  الهام�ض؟..  الأزرق  الربغوث  باأمر  اإذن  اأخربه  هل 

قول ذلك �سخيًفا جًدا؛ فاآثرُت الكتمان. قال »�ساهق«:
- ا�سمع، اأريد اأن اأ�ساألك عن �سيء هام.. مع الِعلم اأنك لن تتذكره.. 
لكن فالأحاول على اأي حال.. قلَت يل اأنك قراأَت من قبل رواية ا�سمها 

»الرواية التي قتلْت قارئها«، هل تعرف اأين اأجدها؟
اأنني قراأُت عنها يف مقالة.. ثم اإنك لن  اأنني قراأتها.. قلُت  اأقل  - مل 
تعرث عليها يف اأي مكان لأن »الكاتب الكبري« مل ينتِه قط من كتابتها.. 

ا. قلُت لك ذلك اأي�سً
انت�سرْت الده�سة يف وجه »�ساهق«، هتف:

- هل تتذكر »الكاتب الكبري«؟!
- بالطبع.. ملاذا تتوقع اأن اأن�ساه؟

نتذكر هذا  واأنت فقط من  اأنني  تعرف  - غريب.. غريب جًدا!.. هل 
الرجل بينما ن�سيه اجلميع؟

- ل تكن �سخيًفا.
اأثبَت يل ذلك  ومل يكن �سخيًفا.. كان حمًقا يف كل حرف وكل كلمة، 
باأدلة قاطعة. اأح�سر من املقعد اخللفي ل�سيارته �سفحات جرائد ابتلعْت 
ُم�سجلة  مقاطع  هاتفه  على  الكبري«..اأ�سمعني  »الكاتب  عن  اأخبارها 
قبل  بيدي  �سورتها  التي  تلك  �َسْت.. خا�سة  ت�سوَّ �سوًرا  واأراين  تقلَّ�سْت.. 

عدة ليال قليلة!.. ما الذي يحدث بال�سبط؟
بادرين »�ساهق« وكاأنه �سمع ال�سوؤال الذي يرتدد بداخلي:

- ل اأعرف ما الذي يحدث بال�سبط.. لكن ما يحدث خطري.
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تلك من املرات النادرة التي اأرى فيها »�ساهق« قِلًقا حًقا.. قلًقا جًدا. 
اأمامي  بالأر�ض  مقعًدا  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  األ�سق  غفلة  حني  وعلى 

وافرت�سه لي�سيح:
- اأين اأموايل؟

كررُت كلماته بتلقائية »اأين اأموال؟«.. نظر يل »�ساهق« مغتاًظا ف�سعرُت 
باحلرج.. ما اأغبى عاداتي يف تكرار كلمات الآخرين!

و�سع  يف  »�ساهق«  يكن  ومل  الرجل،  ملداهنة  رائق  مزاج  يف  اأكن  مل 
ح  ل ُمقاطٍع حلديثنا الهام.. فما اإن اأخرج »�ساهق« بطاقة هويته ولوَّ لتحمُّ
بها يف وجه »�سلبي �سليم الفخراين«، حتى ا�ستحال وجه هذا الأخري اإىل 
ثمرة طماطم، حتى ليو�سك العرق املت�سبب من جبينه اأن ي�سطبغ باللون 

الأحمر.. بادره »�ساهق« اآمًرا:
- ارحل الآن.

تقهقرْت ثمرة الطماطم مبتعدة يف ا�سطراب اأبهجني، بعد اأن اأر�سلْت 
من �سدقيها �سياًل من كلمات غري مفهومة، يف نربة اأ�سف واعتذار.

T
ق�ضَّ عليَّ »�ساهق« كل كلمة من اعرتافات احلار�ض، يظن »�ساهق« اأنه 

قاتل »الكاتب الكبري«، اإل اأنني عار�سته:
- لي�ض هو يا »�ساهق«.. لأنني راأيته يغادر الفيال ومل يرجع اإليها ثانية.. 

متاًما كما اأخربك يف التحقيق.
انفعل كثرًيا، رغم اأنني مل اأنِو ا�ستفزازه:

- اأنت �ساذج جًدا يا »اأ�سمر«.. الرجل هو القاتل لأنه ال�سخ�ض الوحيد 
الذي كان قريًبا من الفيال وقتها.. ولأنه العامل الوحيد فيها.. لي�ض 
من  الكبري«  »الكاتب  يخ�ض  �سيء  بكل  يعتني  اإنه  فح�سب  حار�ًسا 

حرا�سته اإىل تقليم اأظافره.
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- جيد.. ولكنني راأيته يغادر ومل اأره يعود.
انفعل اأكرث:

- هو القاتل بالتاأكيد.. اأقول لك ل اأحد غريه كان يف موقع اجلرمية.. 
هو واأنت فح�سب.. يعني ذلك اإما يكون احلار�ض هو القاتل.. اأو  تكون 

اأنت.
رفعُت كفي يف خوف، قلُت:

- كما تقول، لن اأتدخل يف عملك.. لكن اأخربين من الذي �سرَب راأ�سي 
واأفقدين الوعي لي�سرق الكامريا؟

انفعل اأكرث واأكرث:
- اإنه هو بالتاأكيد.. احلار�ض القاتل.. قتل »الكاتب الكبري«.. ثم �سربك 

حتى اأفقدك الوعي.
- جيد، لكن ملاذا اأخذ الكامريا.. ملاذا اأراد ال�سور؟

- لعل فيها دلياًل على جرميته.
- كال بالطبع لأن كل ال�سور يف حافظة الكامريا التقطتها قبل �سقوط 

»الكاتب الكبري« من ال�سرفة.
- ل تهمني هذه التفا�سيل اللعينة.. هو القاتل.. رمبا ظن اأنك �سورته 
املراقبة..  ل كامريات  اإنه رجل ذكي جًدا.. عطَّ فاأراد ا�سرتدادها.. 
واختلق حكاية عن ابنة اخلادمة ذات معطف اأ�سفر دخلْت اإىل الفيال 

بعد اأن اأر�سلتها اأمــ.... »اأ�سمر« هل اأنت بخري؟
الأ�سفر،  املعطف  ذات  املراأة  جن،  ه  م�سَّ كَمن  الهواء  يف  اأقفز  رحُت 
نعم.. كيف ن�سيتها؟.. املراأة.. واملعطف الأ�سفر.. يف تلك الليلة امل�سوؤومة 
كانت ثمة امراأة ترتدي معطًفا اأ�سفر دخلْت الفيال قبل مغادرة احلار�ض، 
وحتى اللحظة التي فقدُت فيها الوعي مل تكن قد خرجْت منها.. نعم هي.. 
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الكبري« ليالقي  »بالكاتب  التي دفعْت  القاتلة  النافذة..  الظل يف  �ساحبة 
حتفه.. اأنا بريء.. اأنا مل اأقتل اأحًدا.

اأم�سكُت بذراعي »�ساهق« كغريق يتعلق بق�سة وحيدة يف عر�ض البحر:
- يجب اأن نعرث على هذه املراأة يا »�ساهق«.

ثم ا�ستطردُت بانفعال �سارخ:
- لأثبُت اأنها قاتلة.. واأنني بريء.

T
الريح الثائرة تكن�ض اأوراق ال�سجر والأتربة، لكن ثورتي اأكرب، تكن�ض ما 

بداخل عقلي وتلقيه يف فم الإع�سار. 
للبحث  اإ�سبًعا  ُيحرك  ولن  موجودة،  املراأة  اأن  ي�سدق  مل  »�ساهق« 
عنها، ظنها اختالًقا عقلًيا لأبرئ نف�سي من »وهم الذنب«.. هذا ما قاله 
اأن يتوهم نف�سه ُمذنًبا؟..  »�ساهق«.. »وهم الذنب«.. هل مُيكن لالإن�سان 
لنف�سه  ي�سنع  ذنوبه،  من  التن�سل  دوًما  يحاول  الإن�سان  العك�ض،  على 
و»�سَنم  واملزيد،  باملزيد  اإليه  يلقي  بالآثام،  له  د  يتعبَّ الأعذار«،  »�سَنم 

الأعذار«ودود رحيم ل يُرّد له اإثًما.
اآمنة على هام�ض  اأنني ماء �سحل.. روح جتوب منطقة  »�ساهق«  قال 
احلياة، واأنني اأردُت اأن اأتبنى ذنًبا لي�ض يل لأكت�سَب �سيًئا من الأهمية.. 

فقاتل »الكاتب الكبري« له نف�ض القدر من اأهمية »الكاتب الكبري« نف�سه.
الأهمية..  له ذات  به  يتعلق  الكبري« مهًما فكل �سيء  »الكاتب  اإن كان 
قال  خماطه..  وحتى  قاتله..  اأعداوؤه،  اأ�سدقاوؤه،  اهتماماته،  عاداته، 
بالكاد من  واأنني  الكبري«،  »الكاتب  اأكون قاتل  اأن  اأنني ل ميكن  »�ساهق« 
اأنه كان  اأنهى كلماته ب�سحكة جملجلة موؤكًدا  اأكون خماطه..  اأن  املمكن 

ميزح معي، ثم ان�سرف.
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لكنه ل يعرف اأن هناك �ساهًدا واأدلة �سدي.. اأدلة ل اأ�ستطيع اإنكارها.. 
ال�سورة وال�ساعة.

املعطف  ذات  املراأة  عن  البحث  قررُت  عزمي..  من  كلماته  تثبط  مل 
اأيُّنا القاتل  اإثمي كامل�سجب، بل لأعرف  الأ�سفر بنف�سي.. ل لأعلِّق عليها 
عقلي  من  املُن�سق  للجزء  لأثبت  بل  ل�سواه،  اأو  »�ساهق«  لـ  لي�ض  احلقيقي. 

اأنني بريء.. اأحتاج لذلك.. اأحتاج لأن اأنام.
T

اأمام مراآة غرفة النوم وقفُت متاأماًل.. هل ي�سو�ض عدم النوم و�سوح 
الروؤية؟

وهناك..  هنا  من  �سنتيمرات  ب�سعة  اأكرث..  اأتقل�ض  بنف�سي  اأ�سعر 
اأجابني مولنا ال�سيخ »جو« ذات �سوؤال، اأن اإح�سا�سنا بالذنب ي�سنع حجمنا 
م.. اأو  اخلا�ض.. اإن ا�ستمر حايل على الوترية ذاتها حتًما �ساأ�ساب بالتقزُّ

اجلنون.. اأيهما اأقرب.
كيف اأعرث على تلك املراأة.. كيف؟

الكائن  اإىل عقلي �سورة  برز  اأفكر يف ذلك.. فجاأة  بالطبع، كيف مل 
الَعامل.. نعم.. ل يوجد غريه..  باإمكانه م�ساعدتي يف هذا  الوحيد الذي 

مولنا ال�سيخ »جو«!
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الرواية القاتلة.

»شاهق«

ابن الدهاليز يظن نف�سه بالأهمية ليكون حمط الأنظار، اإنه ل �سيء.. 
و�سيبقى ل �سيء.. يعجز حتى عن اأن يكون قاتاًل خ�سي�ًسا.

بحادثة  املتعلق  اجلزء  جتاوزُت  الق�سية،  عن  �سيء  بكل  اأخربه  مل 
تنكم�ض حتى  التي  بل اجلثث  النتحار فح�سب،  لي�ض  املتكررة..  النتحار 

ل يبقى منها �سوى الإبهام.
مل يكن الرجالن �سديقني، يعمالن يف املعمل اجلنائي نف�سه لكنهما 
اأن يكون انتحارهما قد حدث بالتفاق  جمرد زمالء عمل، من امل�ستبعد 
انتحارية ول  نوازع  اأي  لديهما  لي�ض  الرجالن م�ستقيمان  بينهما.  امل�سبق 
يعانيان من م�سكالت ج�سيمة تدفع بهما واحًدا تلو الآخر اإىل القفز من 
�سرفة املعمل و�سطحه.. والأهم من ذلك كله اأن الأحراز مل يفح�سها اأحٌد 

�سواهما.
اأ�ستمُر يف قول »انتحار« لأنني ل اأجد لتلك احلوادث الغام�سة تو�سيًفا 

اآخر.. ل قاتل.. اإذن ل جرمية!
م�سرح جرمية  اأخذُتها من  التي  والأحراز  الأدلة  قائمة  قراءة  اأعدُت 
القائمة  تكن  مل  اجلنائي..  للمعمل  اأر�سلُتها  ثم  الكبري«  »الكاتب  مقتل 
مدونة على ورقة فتلك امنحْت بالكامل، مثلما امنحى كل �سيء له عالقة 
بـ »الكاتب الكبري«.. لكن ن�سختها يف راأ�سي بعد القراءة الأوىل.. اأذكرها 
ُمدَمى..  اأثًرا لدمائه.. غ�سن �سجرة مك�سور  ُع�سب يحمل  قطعة قطعة: 
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بع�ض  �سمك..  ل�سطرية  اأنه  املعمل  اأثبت  متناثر  فتات  قلم..  مالب�سه.. 
الأوراق التي كانت ممتلئة ببقع زيتية فوق مكتبه، يبدو اأنه كان عاكًفا على 

كتابة مقال عن اختفاء البحر.
عليه  يقب�ض  كان  حممول،  هاتف  على  اجلثة  بجوار  ا  اأي�سً وعرثُت 
ُمنتحر..  ليفعله  غريب  اأمر  وهو  �سقوطه،  اأثناء  الُيمنى  يده  يف  باإحكام 

ا كتاب كان ُملقى على اأر�ض الغرفة. واأي�سً
كان  والذي  املك�سور  ال�سجرة  غ�سن  با�ستثناء  طبيعي..  غري  �سيء  ل 
اأعرفه  »اأ�سمر« فوقها.. وفوق الأر�ض.. وهذا ما كنُت  اآثاًرا لدماء  يحمل 
ُم�سبًقا اإذ ذكر يل »اأ�سمر« �سقوطه من فوق ال�سجرة واإ�سابة قدمه، وحتى 
اخللفي  املقعد  يف  اأتخفى  كنُت  بينما  بنف�سي  راأيته  فقد  يذُكره  مل  واإن 

ل�سيارته.
لكننا مل نعرث يف مع�سم »الكاتب الكبري« على ال�ساعة الف�سية الكبرية 
التي قيل اأنه ل ينزعها اأبًدا من مع�سمه، حتى زعم البع�ض اأنه كان على 
تلك  اإحدى  اأنها  يبدو  ال�ساعة!..  هذه  اإل  �سيء  كل  يخ�سر  لأن  ا�ستعداد 

ال�سائعات التي ل نعرف من اأين تاأتي واإىل اأين تذهب.
ما الذي فاتني اإذن؟

�سيء  كل  يكون  قد  املعمل اجلنائي..  اإىل  راأ�ًسا  املكتب  مغادرة  قررُت 
على  بقيْت  اأغرا�سه  لكن  الوجود،  من  اختفى  الكبري«  »بالكاتب  يتعلق 
حالها.. م�سكنه.. مالب�سه.. اأوراقه.. دفاتره.. كانت هناك دون اأن حتمل 
ا غريه قد م�سها.. وكاأن األف �سخ�ض غريه قد  عبقه اخلا�ض، وكاأن �سخ�سً
.DNA م�سها.. ل حتمل منه بداخلها اأي اأثر.. ل ب�سمات ول حم�ض نووي

الأحراز مل تختِف مثله، وتلك نقطة مُيكنني البدء منها.
T



176

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

يف املعمل اجلنائي كان الو�سع بائ�ًسا اأكرث مما ظننُت، اخلوف ُيع�س�ض 
يف عيون اجلميع، يلوكون يف اأفواههم حكايات عن حا�سد الأرواح الذي 

حطَّ فوق َمعملهم واعتَزَم َح�ض روؤو�سهم واحًدا تلو الآخر. 
ع املوت اأكرث ق�سوة من املوت ذاته، رمبا لهذا ال�سبب حَجَب اهلل عنا  توقُّ
ُت بني اأن اأعرف اأو ل اأعرف؛ لخرتُت اأن  ميقات املوت، ومع ذلك لو ُخريِّ

اأعرف.
للعثور  ون�سف  �ساعتني  لزم  ا�سم،  بال  والأحراز  الأدلة  �سندوق  كان 

عليه.. الأغرا�ض نف�سها التي حوتها القائمة..
ُع�سب.. غ�سن �سجرة.. مالب�سه.. قلم.. فتات �سطرية �سمك.. بع�ض 

الأوراق.. هاتف حممول.. وكتاب!
قتلت  التي  »الرواية  ا�سم  غالفها  يحمل  رواية!..  بل  كتاًبا،  يكن  مل 
قارئها«.. ل ا�سم موؤلف.. ل ا�سم دار ن�سر.. ل رقم اإيداع.. ل �سيء على 
الأحراز هذا اخلطاأ  كتابة  امل�سوؤول عن  ال�سرطي  اأخطاأ  كيف  الإطالق.. 
القاتل.. كيف ن�سي اأن يكتب ا�سم الكتاب؟!.. لعنة اهلل عليه.. لو قام بعمله 

كما ينبغي لخت�سر عليَّ وقًتا طوياًل.
بفح�ض  واأمرُت  بال�ستيكية  حافظة  يف  الرواية  و�سعُت  الفور  على 
تقرير  كتابة  ثم  املبا�سر..  اللم�ض  ما عدا  املمكنة،  ال�ُسبل  بكل  �سفحاتها 

عنها ورفعه اإىل مكتبي يف اأقرب وقت.
اإن كان حد�سي �سحيًحا، ف�سفحات الرواية حتوي �ُسًما اأو خُمدًرا اأو 

�ض قارئها على النتحار! عَقاًرا ُيحرِّ
T

بُطرق  القتل  يف  املجرمني  خدع  اإىل  تتطرق  الق�سية  اأ�سبحْت  اإذا 
مبتكرة فاإن اأكرث من �سيفيدين يف هذا الأمر هو »الفنان«.
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الكافية  الطاقة  ول  الوقت  اأجد  مل  اأيام..  منذ  البوكر  �سالة  اأزر  مل 
لأفعل.. ا�ستقبلني البع�ض بالرتحاب، مل اأكن يف مزاج يتوافق مع مثل هذه 

الجتماعيات، انطلقُت م�سيًبا الهدف بغري اإبطاء:
- اأريدك يف اأمر هام يا »فنان«

كل  عنا  غيابك  نعتد  اأخرًيا.. مل  تذكرنا  با�سا  »�ساهق«  يا مرحًبا..   -
هذا الوقت.

قاطعُته قائاًل واأنا اأرقب َمن حويل:
- ا�سمع ول تقاطعني.. اأريدك يف اأمر يخ�ض ق�سية اأعمل عليها.

بدا على وجهه م�سحة من الهتمام، وات�سم �سوته باجلدية وهو يقول 
بخفوت:

- اأي ق�سية؟.. اختفاء البحر؟
تلك لي�ست ق�سية.. بل كارثة كونية.. اأي اأنها خارج اخت�سا�سي. على 

�سبيل الختبار �ساألته:
- هل تذكر »الكاتب الكبري«؟

لأول مرة تبدو عالمات البالهة على وجه »الفنان«، وهذا لعمري �سيء 
بديع.

عتيد  جمرم  ُم�ساركة  اإىل  اأ�سطر  اأن  ال�سوداء  الكوميديا  من  كان 
تفا�سيل الق�سية لي�ساعدين يف القب�ض على جُمرم اآخر.. قلُت:

اإىل  قارئها  ما  رواية  تدفع  اأن  مُيكن من خاللها  تعرف طريقة  - هل 
النتحار؟

�سحَك ب�سخب:
- غري �سربه بها على راأ�سه؟

- اإن كنت لن تاأخذ الأمر بجدية اأخربين حتى ل اأ�سيع وقتي معك.
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- اأنت حمق، اأعتذر.. مممم.. رواية تدفع قارئها اإىل النتحار.. هذا 
ُيذكرين ب�سيء ما.. ل اأعرف اإن كان �سيفيدك لكن....

- وما هو؟
- »تاأثري فريتر«.

- وماذا يعني »تاأثري فريتر«؟
- �ساأخربك اإن مل ُتقاطعني.. ن�سبة اإىل رواية »اآلم ال�ساب فريتر« التي 
كتبها الأديب الأملاين »يوهان جوته«.. تعلَّق ال�سباب ببطلها واأخذوا 
ذلك؟..  ُت�سدق  هل  ملب�سه..  وطريقة  حديثه  اأ�سلوب  يف  ُيحاكونه 
حدث؟..  فماذا  النتحار..  على  احِل�ض  مرهف  الرواية  بطل  اأقَدم 
انت�سرْت يف اأوروبا موجة انتحار بني ال�سباب �سعاف النفو�ض.. تقليًدا 
لبطل الرواية.. مل اأَر اأ�سخَف من ذلك!.. وبعد اإ�سدار الرواية بقرنني 
النتحار  لو�سف  »تاأثري فريتر«  الجتماع م�سطلح  اأحد علماء  اأن�ساأ 

باملحاكاة اأو التقليد.. هل ُتفيدك تلك املعلومات يا ُترى؟
والن�سف،  الدقيقتني  جتاوزْت  للتفكري..  طويلة  فرتة  اإىل  احتجُت 
اإىل  فا�سطررُت  �سامًتا؛  دقائق  الثالث  اأجتاوز  اأن  من  »الفنان«  حذرين 

التحدث مبا يدور يف راأ�سي:
- اأتعرف.. ل اأظن اأنه يفيد كثرًيا.. ما تقوله عن »تاأثري فريتر« ذاك هو 
ب�سبب قراءتهم  النا�ض  ن�ساأت ملجموعة من  ونف�سية  حالة اجتماعية 
لرواية.. لكن ل اأظن اأن هذا هو الو�سع القائم يف الق�سية.. ل�سبب 
ب�سيط جًدا وهو اأن كل من يقراأها ميوت.. لي�ض واحًدا من ثالثة.. 
ول حتى الُثلثني مقابل الُثلث.. بل مائة باملائة.. كل من قراأها لقوا 

حتفهم بال�سقوط من عٍل.
يف..  التفكري  اإىل  اإذن  يقودنا  هذا  مق�سدك..  فهمُت  ممممم..   -

»الظالل ِمن جدران املوت«.
- وماذا يكون »الظالل ِمن جدران املوت«؟
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من  كل  فح�سب..  ن�سختني  �سوى  الآن  العامل  منه يف  لن جتد  كتاب   -
الزرنيخ  مبادة  ُمطعمة  فاأوراقه  احلال..  يف  ميوت  ت�سفحه  يحاول 

ال�سامة.
- وملاذا يوؤلف اأحدهم كتاًبا كهذا؟

الكيمياء، كان  ِعلم  اأ�ستاذ يف  الكتاب  - »روبرت �سي كيدزي« �ساحب 
ينادي دائًما بخطر ورق اجلدران امللون الذي كان ُمنت�سًرا يف اأمريكا 
مادة  من  بن�سبة  لتلوثه  وذلك  وثالثني،  وت�سعة  و�سبعمائة  األف  عام 
بها  يدفع  حيلة  فابتكر  ل�سيحاته  ي�ستِجب  مل  اأحًدا  لكن  الزرنيخ.. 
كتاب،  مائة  اجلدران  اأوراق  من  �سنع  بكالمه..  لالهتمام  النا�ض 
عهم متاًما  كل واحد منهم ي�سم �ستًّا وثمانني �سفحة بال كلمات، �سبَّ
بالزرنيخ، ثم قام بتوزيعهم على املكتبات.. وكان حمًقا، فقد ا�ستمع 
م�ضَّ  اأو  �سمَّ  من  كل  باأعينهم..  املوت  راأوا  اأن  بعد  اأخرًيا  النا�ض  له 
�سوى  القاتل  الكتاب  هذا  من  يتبّق  ومل  احلال..  يف  مات  الزرنيخ 

ن�سختني فح�سب يف العامل كله كما اأخربُتك.
- اأي عقل مري�ض هكذا؟!

ا.. بل ُمبدًعا.. ي�ستطيع الإن�سان اأن يفعل اأي �سيء  - لي�ض عقاًل مري�سً
يف �سبيل اأن ي�ستمع النا�ض اإىل كلماته.. الكلمات حية مثلي ومثلك، 
وماتت..  انكم�سْت  فيه؛  ت�ستقر  وعقاًل  تلجها،  اأذًنا  جتد  مل  واإذا 
فما  ُتخلَّد..  اأن  لكلماته  اأراد  املوت«  جدران  ِمن  »الظالل  و�ساحب 

اخلطاأ يف ذلك؟
ا ت�ساألني!.. األ مُيكن اأن يكون اخلطاأ يف اأنه قتل ب�سًرا من حلم  - واأي�سً

ودم يف �سبيل اإحياء كلماته اللعينة؟
- ل اأقول اأن الو�سيلة �ساحلة.. لكن النية �ساحلة.

- النية ال�ساحلة ل ُت�سلح العمل الفا�سد.
وما  به..  نوؤمن  ما  نختار  كلنا  النهاية  نف�سها كذلك.. يف  ُتف�ِسد  ول   -

مُيكن الت�سحية به يف �سبيل هذا الإميان.



180

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- ومباذا ت�ستطيع اأنت اأن ت�سحي يف �سبيل فّنك؟
�سحك با�ستماع حقيقي قائاًل مبكر:

- ل ت�ساأل.. انتظر الفر�سة املنا�سبة لرتى بنف�سك.
زُت  جتهَّ عليه.  للق�ساء  لكن  املنا�سبة..  الفر�سة  اأنتظر  بالفعل  وكنُت 

للمغادرة، اأوقفني بقوله:
- اآه تذكرُت.. هناك كتاب ثالث خطَر على عقلي الآن.

على  اأ�ستحثه  بيدي  حُت  لوَّ ثانية،  بجواره  جل�سُت  اأعقابي،  على  ُدرُت 
موا�سلة احلديث، ا�ستطرد وقد عاودته اجلدية:

الرواية  هي  فرينر«  ال�ساب  »اآلم  كانت  اإذا  »نيكرونوميكون«..   -
فـ  امل�سموم..  الكتاب  هو  املوت«  جدران  ِمن  و»الظالل  امل�سوؤومة.. 
عليه  حتل  ا  ناق�سً ميتلكه  من  امللعون..  الكتاب  هو  »نيكرونوميكون« 

اللعنات.. يدور حول ا�ستخدام ال�سحر لل�سفر بالزمن اإىل املا�سي.
- ال�سفر بالزمن!

- نعم، يعني هو ت�سبيه ولكن قريب جًدا.. فالدعاءات تقول اأن للكتاب 
يا  املا�سي..  اأنا�ض عا�سوا يف  والتوا�سل مع  املوتى  اإنطاق  ُقدرة على 
عزيزي »�ساهق« با�سا ثمة اأنا�ض يثري �سغفهم الغيبيات والتحرك نحو 

امل�ستقبل.. وثمة َمن ي�سيل لعابهم ِمن اأجل املا�سي.
- اأغبياء، عمَّ يبحثون يف املا�سي وامل�ستقبل؟

- عن اجلمال!
- اأي جمال؟

ك باحلياة. - اجلمال الذي يجعل الإن�سان يتم�سَّ
اكتفيُت، اإذ بداأ حديثه يفقد ترابطه، ويحيد بنا عن الق�سية الأ�سا�سية. 
لعبُت على الوقت الذي اأم�سيته فوق مقعد الالعب.. مل تعجبني الكلمات 

التي فزُت بها.. ثم فارقُت »الفنان« غري مودع.
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فوق  يجثم  ثقياًل  بالهواء  �سعرُت  حتى  �سيارتي  اإىل  و�سلُت  اإن  وما 
النفو�ض.. كان يبدو اأن �سيًئا ما يف الأفق ُينذر باخلطر.. تتبعُت اآثاره حتى 

اأو�سلني اإىل احلادث الكارثي اجلديد.
ر البحر الأحمر! تبخَّ

ويف الوقت ذاته تلقيُت مكاملة هاتفية برقم حمجوب، كانت من القيادة 
و�سك  على  موقوتة  ُقنبلة  مبثابة  لكنها  كلمات  ب�سع  عن  تزيد  ل  الُعليا.. 

النفجار:
- املقدم »�ساهق«، ُنعلمَك اأنه مت اإطالق النداء الأول ل�سفينة نوح، اتبع 

الربوتوكول فوًرا.
واريُت القلق واأجبُت بحزم:

- متام يا فندم!
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النداء األول لسفينة نوح.

كما قال مولنا ال�سيخ »جو« يف زيارته الأخرية له:
- العالمة الثانية لنهاية العامل هو اختفاء اللون الأزرق من الأر�ض!

ر البحر الأحمر كذلك. وها قد تبخَّ
اأر�سل »ح�سان طروادة« براغيثه ت�سعى لتح�سد له اخلرب اليقني، ظن 
باأنه يتفوق على اجلميع يف الإملام بحقيقة الأمر.. لكن النداء الأول ل�سفينة 

نوح كان قد انطلق بالفعل، حتى قبل اأن تعود براغيثه حُمملة بالأخبار.
بيان  يت�سدر  الإعالم.  و�سائل  جميع  وعرب  مكان،  كل  يف  اخلرب  ِذيع 

الدولة الر�سمي هذه الكلمات:
- بيان عاجل.. تعلمون اأيها ال�سعب الطيب الكرمي ب�سراعنا الأزيل مع 
»العلماء«.. الذي بداأ كتناف�ض �سريف يف �سبيل م�سالح الوطن، ثم 
اأ�سحى نزاًل على ال�ُسلطة ونزاًعا على ال�سيادة، اأدى بهوؤلء اخلبثاء 

اإىل ت�سليل ال�سعب، واإحلاق الأذى النف�سي واجل�سدي بهم.
ُيدمر  الذي  ال�سمري«..  »فريو�ض  هو  ال�سنعاء  موؤامراتهم  واآخر 
ال�سلة  الهلو�سة واخلَرف وفقدان  اإىل  ويوؤدي  املخ..  الع�سبية يف  املراكز 
ب�سحاياهم،  والعقلية  النف�سية  الأمرا�ض  م�ست�سفيات  امتالأت  بالواقع.. 
والنوادي وال�سرتاحات واجلراجات  اتخاذ املالعب  اإىل  حتى ا�سطررنا 
م�ست�سفيات ل�ستقبال املر�سى.. واأ�سبح الأطباء النف�سيون والأخ�سائيون 
النف�سيون حتت الطلب اأربًعا وع�سرين �ساعة.. وكل ذلك يف حماولة يائ�سة 

لإنقاذ من مُيكن اإنقاذه.
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ويف خ�سم هذا ال�سباق مع الفريو�ض لإنقاذ ال�سعب من الهالك، �سرب 
»العلماء« �سربتهم اجلديدة.. والتي اأثبتْت اأن �سراعنا معهم وحماربتهم 
واأربعني  ثالث  قبل  »العلماء«  اأطلق  لقد  البداية..  من  �سائًبا  قراًرا  كان 
دقيقة »النداء الأول ل�سفينة نوح«.. من ركبها فاز.. ومن تخلَّف عنها هَلك!
اأ�سبحنا الآن يف �سباق جديد.. لكن مع الزمن هذه املرة.. لقد تو�سلت 
خمابراتنا الوطنية  اإىل اأن هوؤلء اخلبثاء امللقبون زوًرا  بـ »العلماء« قد 

قاموا بو�سع قنبلة عاملية �ستن�سف عاملنا الذي نعرفه!
فخخوا اأر�سنا وبالدنا بقنابلهم املُميتة.. وبنوا �سفينة كبرية يف موقع 
اخل�سراء«..  »اجلنة  اأ�سموها  الآن..  حتى  اأجهزتنا  تر�سده  مل  جمهول 
و�سعوا اأنف�سهم مكان الرب.. واقتب�سوا �ُسلطاته.. الذي يوؤمن بهم �سيدخل 

جنتهم اخل�سراء.. والذي يكفر �سيرتكونه هنا يف اجلحيم العاملي..
املوؤمن يف نظرهم هو ذاك الذي خ�سع مل�سيئتهم وعبثهم وقرر اإ�سابة 
اأو  قريبك  اإخ�ساع  على  يقت�سر  الأمر  يعد  مل  ال�سمري..  بفريو�ض  نف�سه 
باإمكان  اأ�سبح  نوح  ل�سفينة  الأول  النداء  فمع  الفريو�ض..  لهذا  �سديقك 

املرء اأن ُيخ�سع نف�سه بنف�سه لعبث رغباتهم واأفكارهم ال�ساذة.
األ ي�ستجيب النا�ض  اأعلى �ُسلطة يف الدولة  اأطالب اجلميع با�سم  واأنا 
لة..  اتركوهم وجنتهم.. فالعامَل احلقيقي هنا حتى  لدعوتهم ال�سالة املُ�سِ

واإن كان جحيًما ل ُيطاق.. واهلل املوفق وامل�ستعان.
T

املرء  عقل  يكفي  ل  جنونية،  ب�سرعة  ترك�ض  الأحداث  وترية  �سارْت 
ملتابعتها، وحماولة ح�سم ردة فعله ب�ساأنها.

اإياه،  ُمفارقة  طروادة«  »ح�سان  ج�سد  فوق  ببطء  تزحف  الرباغيث 
ُت�سري باأقدامها املل�ساء ق�سعريرة خفيفة على طول طريقها.
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يجب اأن ي�سل اإىل هدفه قبل اأن يتدمر العامَل باأ�ْسره، �سرحتل بالزمن 
اإىل املا�سي فينجو بنف�سه من جحيم بالده، وجنة »العلماء«.. كالهما ل 

يروق له العي�ض فيهما.. كالهما هراء.
ل لي�ض هراًء بالكلية.. رمبا تنجح »اجلنة اخل�سراء« يف اأن تكون بدياًل 
جيًدا عن تلك احلياة البائ�سة، رمبا يجد النا�ض فيها كل ما كانوا يحلمون 
اأذن  ول  راأْت  عني  ل  ما  فيها  اجلنان..  هي  وهكذا  جنة؟..  األي�سْت  به.. 

�سمعْت ول خطر على قلب ب�سر.
يدخلها  اأن  قبل  اجلنة  حوته  الذي  ما  اجلنة؟..  ما�سي  هو  ما  ُترى 
الب�سر؟.. كيف اأن�ساأها »العلماء«؟.. وماذا فعلوا بها قبل اأن يفتحوا اأبوابها 
ا�ض؟.. هل فيها ليل ونهار،  اأمام العامة، ُترى كم باب لها؟.. وهل لها ُحرَّ
هل فيها عمل و�سقاء؟.. ل يظن ذلك، واإل ملا كان ا�سمها جنة.. لكن ملاذا 
خ�سراء.. ل زرقاء؟.. فالبحار تختفي ورمبا ي�سري اللون الأزرق �سحيًحا 

يف عاملنا.
T

»خيال«.. املراأة ذات املعطف الأ�سفر عليه اأن يتوا�سل معها يف اأقرب 
وقت ممكن.. بل الآن.

الكبري«.. ومنى  »الكاتب  يتذكرون  ثالثة غريه  واحدة من  املراأة  هذه 
بداخله اإح�سا�ض �سارخ باأنها متلك من املعلومات اأكرث مما ميلكه ال�سائق 

وال�سابط.
ذ يف احلال، وخالل �ساعة كان على  مل يكد ياأخذ قراره بلقائها حتى نفَّ
اأعتاب ناديها.. نادي البحر.. املَُعد ل�ستقبال املر�سى املتاأثرين باأعرا�ض 

اأنفلونزا ال�سمري.
�ساعة  وع�سرين  الأربع  خالل  عنها  الرباغيث  به  اأخربته  ما  ح�سب 
والأهم  ال�سغوط،  تتحمل  املا�سية فهي جميلة، ذكية، ماهرة يف عملها، 

من كل ذلك �سخ�ض موثوق.
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لكن بقيْت امل�سكلة الأ�سعب بالن�سبة له، كيف يفتتح حواًرا معها، هل 
يدخل يف �سلب املو�سوع ويخربها اأنه يعرف جيًدا اأنها واحدة من اأربعة 
اأ�سخا�ض يتذكرون الكاتب الكبري؟.. بالطبع ر�سمْت له براغيثه يف خميلته 

�سورة لوجهها.. وبات يعرف �سكلها.
م�ساحة كبرية..  َمبنى �سخم على  فالنادي  عليها �سعًبا،  العثور  كان 
اآخر ممر�سة �ساألها عن »خيال« اأخربته اأنها يف املبنى الثالث، لكنه اأخذ 
وقًتا اأطول مما ينبغي حتى متكن من الو�سول اإىل املبنى والبحث عنها يف 

طوابقه الأربعة واأروقته التي تكاد تكون كاملمرات ال�سرية.
وأخيًرا التقى بها وجًها لوجه.

بدْت له اأنحف من ال�سورة التي ر�سمتها براغيثه لها، واأجمل كذلك، 
باأنفها الدقيق املر�سوم بعناية.. ما اأجمل اأنفها!

دنا منها اأكرث، لكن حركته عادْت بطيئة.. بطيئة جًدا.
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مريض الغرفة »اثنان وستون«.

»خيال«

عطر  اأ�سمُّ  برئتيه،  الهواء  ُيفلرِت  كخارجها،  لي�ض  غرفته  يف  الهواء 
امل�سك واأنا اأدنو من مكتبه ال�سغري ُقرب النافذة املُ�سّيجة باحلديد كاأبواب 
اإذ كان �سارًدا.. م�سحُت بيدي فوق  الزنازين، مل ي�سمع خطواتي كعادته 

�سعره الأبي�ض فانتبه.
ابت�سم يل.. اأم�سك بيدي.. اأجل�سني فوق طرف فرا�سه.. كل �سيء يف 

الغرفة كان اأبي�ض.. نظيًفا.. نقًيا.. مثله.
�ساحْت عيناه ب�سغف يف حقيبة يدي.. فتحُتها.. اأخرجُت منها كتابني.. 
تهلَّل وجهه.. و�سحكْت عيناه.. اأخذهما مني بغري كلمة واحدة.. ل يحب 

احلديث كثرًيا.. ول اأنا اأحب الأ�سوات.
يف عاملنا اخلايل من الأ�سوات رحنا نعزف �سيمفونية وجدانية خا�سة 
د�ضَّ  �سوائه..  اأثناء  ال�سمك  ُيقلَّْب  كما  قلَّبه  الأول..  الكتاب  فتح  بنا.. 
اأ�سابعه بني ورقاته.. ع�ض الغالف باأ�سنانه.. و�سعه بجوار اأذنيه وحاول 
ال�ستماع اإىل �سوت يخرج منه.. ت�سممه.. تنف�سه.. وملَّا ظلَّ الكتاب كتاًبا.. 
كرر فعلته مع الكتاب الثاين.. ثم وبروية �سديدة اأخذ ميزق �سفحاتهما.. 

ا. ويلقي بهما اأر�سً
تركته.. اإذ عاد اإىل �سروده.. الذي لن يخرجه منه �سوى كتاب جديد!
هكذا مي�سي وقته بني تاأمل ال�سماء من نافذة ُم�سيجة.. وكتب ممزقة.
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م�سحُت فوق �سعراته البي�ساء.. قلُت:
اأعاهدك  اأمل  الأمل..  كل  �سينتهي  ما  يوًما  تقلق..  ل  احلبيب  اأبي   -

بذلك.. ثق بي اأرجوك.
يفارقني،  كي  ُيعافر  الأمل  ُتدفئه..  ُتقبله..  وجهي..  مت�سحان  عيناه 

�سته.. وقلُت: لكنني روَّ
الأطباء..  اأ�سهر  عند  عالجك  �ستتلقى  البالد..  اأروع  اإىل  �سُت�سافر   -
يا  تقلق  ل  اإيّل..  عاملك..  اإىل  �ستعود  اأحد..  ي�سَف  مل  كما  �ست�سَفى 

حبيبي.. �ساأعيدك اإيّل.
ترتقرق يف عينيه العربات، يهم�ض يل:

- ل اأريد اأن اأعود.. اأريد الذهاب.
اأ�سم راأ�سه اإىل قلبي.. يبكي.. فاأبكي.. ينتف�ض.. فريجتف �سوتي:

- اأبًدا لن اأ�سمح لك بالذهاب.
بقبلة  اأودعه  اأدثره..  ال�ستلقاء..  على  اأ�ساعده  فرا�سه..  اإىل  اأ�سحبه 

فوق جبينه.. اأفارق غرفته.. لكنه معي اأينما ذهبُت.
T

غلبتني العربات حتى �سنعت غ�ساوة على عيني، لكنها انق�سعْت �سريًعا 
القريبة  الغرف  اإحدى  اإىل  �سراخ..  �سوت  م�سامعي  اإىل  تناهى  اإن  ما 
الفرا�ض..  اإىل  رجٍل  تثبيت  يحاولون  ممر�سني  ثالثة  فراأيت  رك�سُت.. 

�ساألتهم:
- ماذا يحدث هنا؟

بعيدة عن  القذرة  الرجل  اأظافر  يبقى  يكافح كي  اأولهم وهو  اأجابني 
وجهه:

- مري�ض جديد.. لكنه ثائر جًدا كما ترين يا دكتورة »خيال«.
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الطني  لطخات  و�سط  مالحمه  اأتبني  اأن  من  اأمتكن  مل  منه..  دنوُت 
والو�سخ.. مالب�سه قذرة.. رائحته قذرة.. كل �سيء فيه كان منفًرا.

- من يكون؟.. وما هو و�سعه؟.. ومن اأح�سره اإىل هنا؟
هوية..  بطاقة  يحمل  ل  عنه..  نعرفه  ما  كل  هذا  م�سرحة..  عامل   -

اأح�سرته ال�سرطة بعدما حاول اأن ينب�ض املقابر؟
- املقابر؟

ُقب�ض  الثامن  �سبعة قبور ويف  اأخرج رفات  يا دكتورة »خيال«..  نعم   -
عليه.

�ساألُت با�ستهجان بينما الرجل ل يزال يحاول الفكاك من قب�ستهم:
- وملاذا اأح�سرمتوه اإىل هذا الق�سم.

رفع اأحد املمر�سني يد الرجل الُيمنى مو�سًحا:
- لأنه اأحدهم.

فهمُت على الفور مق�سده، اإنه اأحد اخلا�سعني للجراحة. وهنا �ساح 
الرجل بكلمات مفهومة للمرة الأوىل بدًل من ال�سراخ:

- اتركني.. حاذر.. يا ابن الـ....!
ال�سيطرة  من  لأمتكن  اأوهامه  يف  اأُ�سايره  بحزم،  اإليه  حديثي  ُت  وجهَّ

عليه:
- اهداأ اإن كنَت ل ُتريد ليدك الزجاجية اأن تنك�سر.

- اتركوين.. اأريد اخلروج من هنا.
اأو  هنا  اإما  �سريًعا..  تعتاد ذلك  اأن  ل  ُيف�سَّ يخرج من هنا..  اأحد  ل   -

ال�سجن.. ل تن�َض اأنك ارتكبَت جرمية �سنعاء بنب�ض قبور الأموات.
اهتاج أكثر.. تشدق صارًخا:
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- لي�سوا اأمواًتا.. ل اأحد منهم ميت.. املقابر خالية.. من الأموات ومن 
الدود.. نحن الأموات.. نحن الدود.. نحن الدود.

مل اأعد اأحتمل �سرخاته.. اأ�سدرُت لهم اأمًرا باإعطائه بع�ض املهدئات، 
ثم ان�سرفُت يف احلال، و�سدى كلماته يرتدد عرب الرواق الطويل:

- نحن الدود.. نحن الدود!
T

كدُت اأ�سطدم باإحدى العامالت يف الرواق:
- دكتورة »خيال«، هناك رجل يبحُث عنِك!

ظننه يف البداية زائًرا لأحد املر�سى، لكنها قالت يل اأنه اأحد امل�ساهري، 
مل اأعباأ ب�سوؤالها عمن يكون، فالنادي يُعج باأمثاله.

- تف�سل، قالوا اأنك تبحث عني؟
�سمعة  له  �سهري  �سحفي  اإنه  وجهه،  فوق  عيناي  وقعْت  اإن  ما  عرفته 
فوق  يرتبعون  الذين  ال�سحفيني  هوؤلء  اأكره  الأ�سود..  الليل  من  كقطعة 
حيواتهم  واأنقا�ض  الآخرين،  م�ساعر  اأ�سالء  بف�سل  النجاح  عرو�ض 

اخلا�سة.
- األ تعرفيني؟
بربود اأجبته:

- كال.. ل اأعرفك.
يف  �سحفي  اأ�سهر  طروادة«..  »ح�سان  قلياًل..  تذكري  م�ستحيل..   -

البالد.
يا له من ُمتكرب، ما اأبغ�سه:

يف  ارحل  اأو  تريد  مبا  تخربين  اأن  اإما  وقتي..  ت�سيع  ل  ف�سلك  من   -
احلال، لدي الكثري من العمل.
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- ا�سمعي، ل اأريد اأن اأت�سبب لِك يف اأي اإزعاج.. لكنني بحاجة ما�سة 
اإىل م�ساعدتك.

كيف اأدفعه لأن ين�سرف؟.. قلُت:
- كيف باإمكاين اأن اأ�ساعدك؟

- »الكاتب الكبري«.
لْت مكتبي اإىل اأ�سالء.. اختفى  وكاأن قذيفة ما �سقطت فوق راأ�سي، فحوَّ
على  الليلة  تلك  ت�سر  وهو..  اأنا  اإل  فيه  يبَق  ومل  العامَل  واختفى  النادي 
ُمالحقتي مبخالبها واأنيابها.. املا�سي ل ينت�سى بل يتظاهر بالنوم حتى 
ي�سهو عنه احلَمل، ثم ينق�ض فوقه مُيزقه ويرتوي بدمائه، اأنهيُت احلوار 

قائلًة بعناد:
- ل اأعرفه.

لأدفعه  الأمن  طلب  و�سك  على  وكنُت  العرتا�ض،  و�سك  على  كان 
للمغادرة، اإل اأن املمر�سة اقتحمْت املكتب هاتفة:

- دكتورة خيال.. مري�ض الغرفة »اثنان و�ستون« حاول قتل نف�سه مرة 
اأخرى!
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البقرة الضاحكة.

»أمسر«

جوها  لأن  لي�ض  »جو«،  ال�سيخ  مولنا  �سومعة  اإىل  الدخول  اأحب  ل 
ُمقب�ض، على العك�ض فهي م�سيئة على الدوام، لكنني مل اأ�سعر بالرتياح 
جتاهه قط. دوًما اآخذ منه موقف احَلِذر، وكاأنني اأدنو من �سبع نائم، من 

املمكن اأن ي�ستيقظ لينه�سني يف اأي حلظة.
قبل اأن اأزوره للمرة الأوىل يف الرابعة ع�سر من عمري كنُت اأظُن اأن 
راأ�سه كبري ب�سعة �سومعته، واإل كيف يحفظ كل تلك املعلومات والأخبار 

و�سغائر الأمور و�سفا�سفها يف راأ�سه؟
كنُت اأعجب به كثرًيا، حتى متنيُت اأن اأ�سري يوًما ما مولنا �سوبر مان.. 
ول  اأحًدا..  ب  ُيغ�سِ ل  مولنا  اأن  هو  الإعجاب  هذا  اأوا�سر  قطع  ما  لكن 
ب من اأحد.. مل اأر خملوًقا واحًدا ي�سعر نحو مولنا بالنقمة، ل ميلك  يغ�سَ
النا�ض جتاهه ثقافة املقاومة، ل�سُت ُمتمرًدا بطبعي، ول اأملك �سرارة تكفي 

لُت�سعلني بالثورة، بيد اأنني ل اأ�ست�سلم بالكامل لأي �سيء اأو لأي �سخ�ض.
و  بالِعلم  ُيقدمون عقولهم وعاء بني يدي مولنا.. ميالأه  النا�ض  وكان 
بالدين والر�سا وال�سالم.. وكذلك باجلهل والكفر وال�سخط والعن�سرية. 
ل فيه يف الوقت نف�سه. ومل يكن مولنا  وعاء باإمكان مولنا اأن ياأكل ويتبوَّ
الآخرون  ر  تنمَّ مهما  الزدراء..  اأو  التاأفف  اأو  بال�سيق  اأحد  جتاه  ي�سعر 

عليه.. كان ُي�سامح ويغفر وي�سفح.
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ا�ستفزين كثرًيا.. جعلني اأ�سعر اأنه خملوق من طاقة نور.. ل من طني 
كاأمثالنا من الب�سر.

ب.. ل ميكن الوثوق به. ب ول ُيغ�سِ كائن ل َيغ�سَ
ا ُي�ساأل ول َي�ساأل.. واأنا اأحب اأن يوجه يل الآخرون الأ�سئلة. وكان اأي�سً

�سومعته طاقة نور، مثله. وجلتها يف َوَجل. ل زلُت ل اأمتكن من ا�سطياد 
النوم يف �سبكتي؛ لذلك اأع�سابي فائرة تفوح بالهيجان. ال�سوء الأبي�ض 

اأزعجني، وددُت لو اأطفاأته بالكامل.
ا ُمرحًبا بزيارتي،  اأرى مولنا  ُمرتبًعا هناك يف �سدر ال�سومعة، با�سَّ
واإن كنُت اأثق اأنه ل يتذكرين، اإذ كيف يتذكرين بينما يزوره اآلف الب�سر.. 

ُمريدوه ُكرث، وكذَب مولنا اإن َزعم اأنه يتذكرهم جميًعا.
- هل اأنت متفرغ يا مولنا؟

األ زلَت ل  �سيارتك؟..  اأ�سلحَت عطل  »اأ�سمر«.. هل  يا  - كيف حالك 
حتُلم؟

منذ  عتبتك  اأخط  مل  واأنا  رتني  تذكَّ كيف  مولنا..  يا  اأمرك  بئ�ض 
طاقته  اإىل  حذري  رفعُت  كثرًيا..  ُيخيفني  ُيخيفني..  هذا  �سنوات!.. 

الق�سوى.
لكن  ُمريديه،  كل  يفعل  مثلما  يديه ج�سًدا طائًعا خا�سًعا  بني  جل�سُت 

عقلي لي�ض كذلك.. باَدرين:
- ابحث يف جعبتي عما تريد.. اأو قل عنوان مو�سوعك.

اقتب�سها، لكني دوًما  اأي ثقافة  اأدري من  ال�سخيفة نف�سها، ل  عبارته 
ي�ساألني،  اأن  ينتظر  بيننا،  ال�سمت  طال  مدى.  اأبعد  اإىل  �سخيفة  اأراها 
اأن  �سوؤايل قبل  اأن ُيخمن  اإىل درجة  اأن تكون قدراته قد تطورْت  واأنتظر 

اأ�ساأله، اأخرًيا قلُت:
- اأبحث عن امراأة.
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من  بدًل  خربية  جملة  منحته  اأنني  اإىل  فانتبهُت  كلمة..  عنه  تِند  مل 
ا�ستفهامية، تداركُت:

- هل تعرف امراأة ترتدي معطًفا اأ�سفر؟
�سحك حتى كادت اجلدران تن�سق ل�سحكاته:

- اأنا ل�سُت حاوًيا يا »اأ�سمر«.. اأُخِرج لك من القبعة اأرنًبا اأو امراأة ذات 
معطف اأ�سفر.

- لالأ�سف ل اأعرف عنها املزيد.
نا ال�سمت لثانيتني، قطعته يف الثالثة: حفَّ

- هل تعرف امراأة ذات معطف اأ�سفر على �سلة بـ »الكاتب الكبري«.. 
ب�سكل ما؟

التي  الثانية  املرة  هي  تلك  الكبري«!..  »الكاتب  يكون  من  اأعرف  ل   -
ي�ساألني اأحدهم ب�ساأنه.. غريب!

يا اإلهي، كنُت اأظن اأن العامل كله باإمكانه اأن ين�سى، لكن مولنا ال�سيخ 
»جو« ل ي�سهو ول ين�سى:
- ومن �ساأل الأوىل؟

- �سحفي �سهري ُيدعى »ِح�سان طروادة« بالتاأكيد تعرفه.
نعم..  تعرفه!..  بالتاأكيد  طروادة«  »ِح�سان  ُيدعى  �سهري  �سحفي   -

اأعرفه.
ها اأنا اأُردد كلمات الآخرين مرة اأخرى.. ليتني اأتوقف عن هذه العادة 

الغبية!
الآن  �سائع..  مبفتاح  مو�سًدا  وجدته  باًبا  وجلُت  كلما  خ،  يتف�سَّ عقلي 
لي�ض لدي �سوى خيارين ل ثالث لهما.. اإما التوقف عن البحث، كمجرم 
ُيحاول الفرار بجرميته. اأو امل�سي قدًما اإىل »ِح�سان طروادة«. فاإذا كان 

قد �ساأل مولنا عن املراأة فالبد اأنه يعرف عنها اأكرث مما اأعرف.
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ترتيب  اأو  تفكري  بغري  اأ�ساأله  نف�سي  وجدُت  ال�سراع  هذا  خ�سم  يف 
ُم�سبق:

- ماذا تعرف عن الرباغيث الزرقاء يا مولنا؟
الزرقاء..  الرباغيث  عن  الكثريون  ي�ساألني  ل  الزرقاء..  الرباغيث   -
اإىل درجة  »اأ�سمر«.. خا�سة  يا  هذه املعلومات خا�سة.. خا�سة جًدا 
م ثمًنا يليق  اأن ُتقدِّ اأ�ستطيع منحها لكل من يطلبها.. عليك  اأنني ل 

بها يا »اأ�سمر«.
- ل اأملك ماًل يا مولنا، ثم هل يحتاج مولنا ال�سيخ »جو« اإىل املال؟

قلُتها �ساخًرا، فلم يغ�سب:
- �سدقَت يا »اأ�سمر«.. ل اأحتاج اإىل املال.. املال مثل املاء ل يحتاجه اإل 
كائن حي يعي�ض عليه.. تخيل لو اأن ج�سمك ل يحتوي خم�سة و�سبعني 
وتكرب  وتعي�ض  حتيا  خالياك  اأن  لو  تخيل  ماء..  على  منه  املائة  يف 
اهتممَت  وملا  املاء..  اإىل  اأبًدا  �ستحتاج  كنَت  ما  ماء..  بدون  وتتكاثر 
الثمينة  املعلومات  لكن  املال  اإىل  اأحتاج  ل  العامل..  اأنهار  كل  ر  بتبخُّ
م ما يليق بها ل ما يليق بي.. تبذل ما  اإنك ُتقدِّ حتتاج يا »اأ�سمر«.. 

حتتاجه هي ل ما اأحتاجه اأنا.
اع وياأَبى اأن يعرتف بذلك، لكن اأثارْت  كان كالمه حم�ض هراء، هو طمَّ

كلماته �سيء اآخر يف نف�سي:
- هل من املمكن اأن تختفي الأنهار يا مولنا.. مثل البحر؟

- ل اأرى مانًعا يا »اأ�سمر«.. ل اأرى مانًعا اأبًدا.
- وملاذا تختفي البحار يا مولنا؟

- رمبا لأن اأحًدا مل يعد ينظر اإليها يا »اأ�سمر«.. رمبا هي غا�سبة من 
هجر مائها الأزرق.

- املاء لي�ض اأزرق يا مولنا.. اإنه يعك�ض لون ال�سماء ل اأكرث.
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�سمَت، فتداركُت ب�سوؤال:
- األي�ض كذلك؟

- بلى، اأنت على حق..  لذلك اأخ�سى اأن يكون كل ما يحدث حتى الآن 
جمرد مرحلة متهيدية قبل انكما�ض ال�سماء.

- ال�سماء!.. م�ستحيل.
رْت الأنهار.. والآبار.. ثم  اأخذْت اخليالت تعبث براأ�سي.. ماذا لو تبخَّ
العامَل كله كما يدعي  الأزرق من  اللون  لو اختفى  ال�سماء.. ماذا  انطوْت 

مولنا؟.. على اأي ذنب ُيعاَقب املاليني من الب�َسر حول العَامل؟
ال�سبع؟..  ال�سماوات  اأم  فح�سب،  الأوىل  �ستختفي..  �سماء  اأي  ثم 
والنار جهاًرا؟.. هل �سرنى  روؤية اجلنة  فنتمكن من  روؤو�سنا  هل �سرنفع 
درجات  يف  ينعمون  املوؤمنون  بينما  اجلحيم  دركات  يف  يتقلَّبون  الُع�ساة 
اجلنة؟..هل هذا �سيكون داعًيا لأن نكون اأف�سل؟.. نفعل اخلري وُنعر�ض 
حياة  لوجود  واملُنكرون  امللحدون  بهما  �سيوؤمن  عندئذ  هل  ال�سوء..  عن 

اأبدية بعد املمات، اأم �سيتم�سكون بِغّيهم؟
ا لدماء العقل، ياأخذ منه ما ي�ستهيه،  ا�سً مولنا يحلو له اأن يكون م�سَّ

ويلفظ فيه ما ينتقيه.
- األ يحتاج ج�سدك اإىل املاء يا مولنا؟

- غذائي من نور يا »اأ�سمر«.. طاقة نور!
انتابتني رع�سة خفيفة، اإما اأن مولنا باإمكانه اأن يخرتق راأ�سي وقراءة 
اأن  الروؤية لأين على ثقة من  اأعاين من وهم �سبق  اأنني  اأو  اأفكر فيه،  ما 

الكلمات ذاتها دارت يف راأ�سي منذ حلظات فح�سب!
- هل تقراأ اأفكاري يا مولنا؟

- بالطبع اأفعل يا »اأ�سمر«.. اأعرف كم تعاين من ال�سعور بالذنب لأنك 
قاتل »الكاتب الكبري«.
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انتف�سُت هاتًفا بزعر:
- ما الذي تهذي به؟.. ل�سُت قاتله.

- ل اأهذي يا »اأ�سمر« اأنت قاتله.. و�ستقتل ثانية.
-اأقتل ثانية؟.. من؟

- �ستقتل رجاًل ل تعرفه.
- وملاذا اأقتله اإن كنُت ل اأعرفه؟
- لأن اأحًدا �سيطلب منك ذلك.

�سحُت  كذلك..  واخلوف  وجهي،  اأمام  الغ�سب  �سياطني  احت�سدْت 
هازًئا:

- هل بتَّ تطلع على الغيب يا مولنا؟
اأجلك  من  ُم�سبًقا..  ُمعدة  خطوات  بل  »اأ�سمر«..  يا  غيًبا  لي�ض  هذا   -
نف�سك  واأنقذ  اقتله  »اأ�سمر«..  يا  اقتله  الوقت  يحني  حينما  اأنت.. 

والآخرين.
الأوىل،  للمرة  ب�سري  يراه  �سيء عجيب رمبا  اللحظة حدث  ويف هذه 

ا وكاأن اهلل اأمر ملًكا موكاًل بقب�ض روحه. انهار مولنا »ال�سيخ جو« اأر�سً
كال، مل ميت.. اأرى اأ�سابع يديه مرتع�سة، و�سفتيه تنتف�سان.. تختنقان 

بكلمات يود لو يقولها لكن قوة ما متنعه.
امه، كان قد نه�ض يف ملح الب�سر.. ا�ستعاد  وقبل اأن اأ�ستغيث باأحد ُخدَّ

مولنا »ال�سيخ جو« يف حلظات كامل لياقته!
مًعا حواًرا طوياًل  جُنِر  وكاأننا مل  لزجة  بابت�سامة  قائاًل  اإيّل  نظر  ثم 

منذ قليل:
- ابحث يف جعبتي عما تريد.. اأو قل عنوان مو�سوعك!

مل اأجبه، غادرُت ال�سومعة يف احلال، وقد بات التنف�ض بداخلها مهمة 
ع�سرية.
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�ساأقتل ثانية!
�ساأقتل ثانية!

عن  �سعيي  يف  اأ�ستمر  اأن  يجب  عقلي..  عن  الهذيان  هذا  نف�سُت 
باملراأة  �سريبطني  الذي  اخليط  طرف  اأعرف  اأ�سبحُت  بعداأن  احلقيقية 

املن�سودة.. »ِح�سان طروادة«.
النظر  دققُت  املراآة..  �سوب  نظرة  مني  لحْت  بال�سيارة،  انطلقُت 
فيها  اأ�سبح  ملاذا  متاًما..  ال�سورة  تعك�ض  املراآة  تعد  مل  ملاذا  ُمتعجًبا.. 

انحراف يف ال�سكل؟!
T

»�ساهق« لن ُي�ساعدين.. لن يهتم.. قدُت �سيارتي ب�سرعة مل اأعتدها.
اآه كم اأ�ستهي النوم الآن، ل اآبه اإن غ�سُت فيك حتى النخاع بينما اأقود 

ال�سيارة، وليحرتق العامَل مبا فيه.
حينما  اإل  باأهميتها  اأ�سعر  ول  الآخرين،  رغبات  من  اأحياًنا  ب  اأتعجَّ
تتملك حوا�سي.. عندئذ اأفهمها.. واإذا فهمتها ا�ستهيتها.. والنوم يف هذه 
اللحظة انتقل اإىل اأعلى نقطة يف هرم ال�سهوة. ل لي�ست الأعلى، تفوقها 
رغبتي يف العثور على تلك املراأة، وانتزاع اعرتافها بقتل »الكاتب الكبري«.
هرم »�سلبي �سليم الفخراين« يعلوه املال.. اأتفهم ذلك.. لكن امل�سكلة 
ُت مرتبة اأخرى مميزة  هي اأنني ل اأملك ما اأ�سبع به �سهوته.. لذلك تخريَّ
يف هرمه.. �سورة للممثل العاملي »دينزل وا�سنطن« التقطتها بنف�سي اأثناء 

زيارته حارتنا منذ عدة اأ�سهر.
من  �سطاًل  ليطلب  الطازج«  اللنب  »حمبي  قهوة  دخل  عندما  حتديًدا 
اللنب، فاأخربه رواد املقهى اأن اللنب ل يو�سع يف �سطل اأو اأكواب، بل ُي�سرب 
اأ�سفل  الأر�ض  وا�سنطن«  »دينزل  فافرت�ض  البقرة؛  �سرع  من  ُمبا�سرة 

البقرة، وارتوى بحليبها بتلذذ اأده�سني، األ يوجد لنب طازج يف بالده؟
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على  احل�سول  يف  برغبته  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  اأخربين  يومها 
جلبابه  طرف  اأن  اإل  بج�سده،  فيها  يظهر  ل  اأنه  �سحيح  ال�سورة..  تلك 
اأطلَّ بو�سوح من ي�سار ال�سورة.. ويف منت�سفها »دينزل وا�سنطن« ي�ستند 

بظهره اإىل البقرة.. وحوله جمع غفري من �سكان احلارة.
الذي  احلد  اإىل  ب�سدة،  مميزة  كانت  اإياها..  اأعطيه  اأن  اأبيُت  لكنني 
جعلها حمط اأنظار اأغلب �سكان احلارة.. لن يزورنا ممثل عاملي كل يوم، 

وي�سرب من حليبنا، األي�ض كذلك؟
ال�سورة ل زالت حتتل مو�سعها فوق جدران البناية من اخلارج، اأزحُت 
ال�سلم اخل�سبي، ثم ت�سّلقته.. نزعتها بحر�ض �سديد  كيال اأف�سدها.. حتى 
ُبعد ثالثة  اأنني �سمعُت �سيحة تند عن رجل م�سن لديه حمل بقالة على 

مباٍن:
- ل تفعل يا ُبني.. ملاذا تزيل ال�سورة.. اأبدو رائًعا فيها كثرًيا.. اأحُب اأن 

اأتاأملها يف ال�سباحات العكرة، فتمنحني �سعوًرا بالر�سا.
- اعذرين يا عم.. اأحتاجها يف مكان اآخر.

م�سم�ض �سفتيه يف اأ�سف بالغ. انطلقُت بها من فوري اإىل �سقة »�سلبي 
هل  احرتُت  بالداخل..  يكن  مل  كثرًيا،  الباب  طرقُت  الفخراين«،  �سليم 
ا�سني«، ال�سيدلية، اأم ُتراه ل يزال  اأذهب اإىل حمل الك�سري، قهوة »العطَّ

يف دوام عمله باجلريدة؟
يف  ُم�سيًبا  وكنُت  طال،  تردد  بعد  احلالقة  حمل  النهاية  يف  ُت  تخريَّ

اختياري.
جل�سُت بني يدي »�سلبي �سليم الفخراين« على املقعد الفارغ.. من �سوء 
حظي اأن املحل كان خالًيا من الزبائن..تركُت �سعري ُعر�سة لعبث م�سطه 
قا�سًما  �سعري  على  ينق�ض  ثم  اأق�ساه،  على  فمه  يفتح  مق�سه،  وبط�ض 

بع�سه.. وب�سكل ع�سوائي!
بادرين:
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- ملن اأدين بهذا ال�سرف؟.. كنُت اأدعوك كثرًيا للحالقة عندي لكنك 
ب الدعوة قط. مل جُتِ

- اأحببُت اأن اأدرد�ض معك قلياًل، ثم.. لدي هدية لك.
ما اإن اأخرجُت ال�سورة من جيبي حتى ات�سع بوؤبوؤ عينيه ده�سة، قال:

- هل حًقا �سُتهديني اإياها؟
- نعم.. بالطبع.. هي لك الآن.

�سها بابتهاج طفل ح�سل على حلواه املف�سلة.. كنُت لأمنحه الوقت  تلمَّ
كله يف اإبداء �سعادته، لكنني ل اأملك الوقت، اأردفُت:

- باملنا�سبة اأريد منك خدمة �سغرية.
اأن  باأموايل؟.. �سحيح  ال�سورة  اأنك تريد مقاي�سة  تقول  واأن  اإياك   -
املرء ل يجتمع مع »دينزل وا�سنطن« كل يوم يف �سورة واحدة اإل اأن 

مايل اأحب اإيّل منها.
كان باإمكاين اأن اأخو�ض حواًرا زائًفا عن عدم عالقة الهدية مبطلبي.. 
لكن عدم النوم اأثَّر على ُم�ستقبالت احِل�ض الذوقي.. وجعلني اأ�سبه باإن�سان 

م�سلول اجتماعًيا.. قلُت:
بل  املال..  مقابل  ال�سورة  لي�ض  لكن  مقاي�ستك  اأريد  على حق  اأنت   -

ال�سورة مقابل معلومات.
�ساق بوؤبوؤ عينيه، �ساأل:

- اأي معلومات؟
- »ح�سان طروادة«.. اأريد اأن اأ�سل اإليه.

لكن  ذلك..  يف  م�سكلة  اأرى  ل  ممكن..  طروادة«..  »ح�سان  ها..   -
اأخربين ماذا تريد منه؟

- ل �ساأن لك بذلك.
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لوى �سحنته.. قال بعد اأن األقى نظرة على ال�سورة بني يديه:
- �ساأمنحك عنوان اجلريدة.

- وعنوان بيته.
هز راأ�سه:

- وعنوان بيته.
كنت غبًيا حني ظننُت اأنني �ساأقاي�ض ال�سورة بعنوان »ح�سان طروادة« 

ثم ينتهي الأمر، اإذ دنا »�سلبي �سليم الفخراين« من اأذين هام�ًسا:
بئر  يف  هو  لأحد  �سرك  اأف�سي  لن  لك..  مقاي�سة  عندي  ا  اأي�سً واأنا   -

عميق كما وعدتك.. لكن يف املقابل اأريد منك خدمة.
من  قراأه  �سامت،  ت�ساوؤل  يف  راأ�سي  هززُت  ب�سعوبة،  ريقي  ازدردُت 

خالل انعكا�ض وجهي فوق املراآة، فدنا مني اأكرث قائاًل:
ا من اأجلي. - اأريدك اأن تقتل �سخ�سً

انتف�سُت اأتخبط يف الكر�سي والباب واجلدران حتى خرجُت م�سرًعا 
من حمل احلالقة وكاأنني اأفر من ملك املوت.. جريُت حتى و�سلُت اإىل باب 
�سقتي ثم باب غرفتي.. انهرُت فوق الفرا�ض وراأ�سي يو�سك على النفجار.

كيف عرف مولنا »ال�سيخ جو« اأن اأحدهم �سيطلب مني القتل؟
وكيف عرف اأنني �ساأقوم بالتنفيذ؟

اأم�سكُت راأ�سي واأنا اأ�سيح بجنون:
- لن اأقتل.. لن اأقتل.. هذا م�ستحيل.. هذا ل ميكن اأن يحدث واأنا يف 

كامل وعيي.
عني  ْت  ندَّ املراأة؛  يف  راأ�سي  انعكا�ض  �سوب  نظرة  مني  لحْت  عندما 

�سيحة فزع:
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- اهلل يلعنك ماذا فعلَت ب�سعري!
ملاذا مل ير�سل »هتلر« احلالقني اإىل املحرقة؟

T
كانت  اللعني..  املق�ض  اأف�سده  ما  اإ�سالح  يف  الإطالق  على  اأجنح  مل 
راأ�سي كاأن هبط فوقها �سرب من الطري واأعدوا من �سعري وليمة، بع�سه 

�ض بوح�سية. ماأكول حتى اجلذر.. وبع�سه مق�سوم بك�سل، وبع�سه ُمفرَتَ
م�سعوذ  ل  متزن،  رجل  هيئة  اإىل  يعيدين  حلٍّ  اإيجاد  يف  ف�سلُت  وملَّا 
انعك�ض �سوء م�سباح احلمام فوق �سلعتي  بالكامل.  اأتيُت عليه  جمنون؛ 

الِبكر بقوة.. ُمرحًبا باأركان اأر�ض جديدة مل يطاأها من قبل.
ليلتي  عليَّ  وُيف�سد  اإل  اأَبى  ثم  نهاري،  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  اأف�سد 

كذلك.. طرق الباب بهمجيته املعتاد.. 
�سعرُت بالفزع، هل �سيعيد على م�سامعي طلبه الوقح ثانية؟.. فتحُت 
اأدخلني  حتى  منامتي  اأكمام  من  �سحبني  بكلمة..  يتحدث  مل  الباب.. 
�سقته.. ثم غرفة نومه.. ثم جعلني اأدنو من فرا�سه.. كانت لوحة النهر ل 
ر  تزال على و�سعها املقلوب.. وعلى خزانة �سغرية اإىل جانب ال�سرير اأَطَّ
فهم..  بعدم  له  نظرُت  قدمي..  نحا�سي  باإطار  وا�سنطن«  »دينزل  �سورة 

رة وو�سعها بجوار اأذين �سائًحا بغ�سب: فانتزع ال�سورة املُاأطَّ
-  ل اأ�ستطيع النوم.. البقرة الواقفة يف منت�سف ال�سورة ل تتوقف عن 

ال�سحك!
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وسام الكلب.

»شاهق«

واقًفا  الدينا�سور«  »بي�سة  وجدُت  عندما  الده�سة  عطر  غمرين 
ينتظرين على اأعتاب �سالة البوكر، قال لهًثا وكاأنه انتهى للتو من �سباق 

ماراثون:
- »�ساهق« با�سا لدي اأخبار غاية يف الأهمية.

- وملاذا مل ُتعلمني اإياها عرب الهاتف؟
- هاتف �سعادتك ُمغلق يا فندم.

له  اأ�سرُت  اأنفا�سه الأخرية؟..  الأ�سود ال�سغري  الكائن  متى لفظ هذا 
لالأول  طلبُت  الهاتف-  ل  الدينا�سور«  -»بي�سة  الداخل  اإىل  يتبعني  كي 

زجاجة �سودا، وللثاين ُقبلة حياة.  
- ماذا لديك يا »حامت«؟

- »حا...
اأغَنته نظرة واحدة ليبتلع املقطع الثاين بر�سفة �سودا، اأردَف:

- يف الواقع لدي خرب جيد، وخرب �سيء، وخرب اأ�سواأ.
- اأخربين بهم على الرتتيب.

د  - اأنا اأتابع نتائج املعمل اجلنائي عن ُقرب كما اأمرت �سيادتك.. واأكَّ
اأحد اأمهر ُخربائنا ا�ستحالة احتواء اأوراق الرواية على اأي مادة �سامة 
مُيكن اأن ُتوؤثر على الإن�سان عن طريق اللم�ض اأو ال�سم اأو حتى الأكل.
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- هل هذا هو اخلرب اجليد؟!
- دعني اأكمل �سيادتك.. كنُت حُمبًطا بالفعل بعد النتيجة.. واأهداين 
اأن  رغم  كاتبها،  عن  البحث  وحماولة  ذاتها  الرواية  اإىل  تفكريي 
الغالف ل يحوي اأي اأ�سماء على الإطالق، ول حتى رقم اإيداع مُيكن 

تتبعه.
ل اأعرف كيف اأ�سرح له اأن كاتبها قد ن�سيه اجلميع!.. تركته ي�ستطرد:
اخلطوط  وكذلك  وخامة..  ولوًنا  �ُسمًكا  مُميًزا،  الرواية  ورق  كان   -
عدد  عن  ُمكثفة  بتحريات  قمُت  لذلك  الطباعة..  يف  امل�ستخدمة 
املطابع التي باإمكانها اإخراج عمل مميز بهذا ال�سكل.. ثم ا�ستبعدُت 
لُت على عدد بدا كبرًيا  من القائمة املطابع خارج العا�سمة.. فتح�سَّ
ن�سبًيا.. فا�ستبعدُت من القائمة املطابع الكبرية، اإذ غلب على ظني 
اأن كاتبها اأراد طبعها بهذه املوا�سفات يف اخلفاء، اأو على الأقل اأمام 
مررُت  حمدود..  عدد  القائمة  من  فتبقى  ال�سهود..  من  قليل  عدد 
ر  تذكَّ اإحداها  يف  عاماًل  وجدُت  واأخرًيا  فواحدة..  واحدة  عليهم 
�ساحبها.. الرواية كما قلُت طباعتها مُميزة لذلك علقْت يف ذاكرة 
والذي  طباعتها،  منه  طلب  الذي  الرجل  ا�سم  واأعطاين  العامل.. 
كان ُم�سجاًل يف دفاتر املطبعة، وح�سب اأقواله فقد اأخربه اأنه كتبها 

بنف�سه.
ثم خطر يف عقلي اأن اأحترى عن ا�سم الرواية نف�سه.. وملَّا ف�سلُت يف 

التو�سل اإىل �سيء ا�ستعنُت ب�سديق.
- ومن يكون ال�سديق؟

- مولنا ال�سيخ »جو«.. تعرف �سعادتك اأنه �سليع يف الأدب.. ل تخفى 
عنه خافية.. مولنا ذاكرته مو�سوعة حقيقية فباإمكانه اأن ي�سرد اأي 
رواية غيًبا.. وما اإن �ساألته عن ا�سم الرواية حتى اأخربين باأمر بالغ 

الأهمية.. هناك روايتان حتمالن ال�سم ذاته.
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- روايتان!.. وهل هذا قانوين؟
- ل يوجد حقوق ملكية فكرية لالأ�سماء طاملا ل حتمل تركيبة اإبداعية.. 

وا�سم »الرواية التي قتلْت قارئها« عادي جًدا.. 
اإحدى الروايتني مل تكتمل قط، كاتبها جمهول، ل اأحد يعرف عنه �سيًئا 
زرعتها  �سيطانية  نبتة  لروايته  كتابته  وكاأن خرب  نف�سه..  مولنا  ول حتى 

روح من العامَل الآخر.
قلُت يف نف�سي، هذا هو »الكاتب الكبري« حتًما. ا�ستطرد:

- اأما الثانية فعرفُت ا�سم كاتبها من �سجالت املطبعة.. ثم حتريُت عنه 
حتى عرفُت حمل اإقامته.

جنح اأخرًيا يف ال�ستحواذ على ُجل انتباهي، �ساألته بلهفة:
- ومن يكون؟

اأخرج ُمفكرته التي ل ُتُفارقه، وقراأ منها:
- ال�سم »رامي َق�ْسَوع«.. ال�سن ثالثة و�سبعون عاًما.

واأين  ر وال�سغط..  بال�ُسكَّ اأن هذه الق�سية �ست�سيبني  اأثق  اآه.. كنت   -
نعرث عليه.. عند »اآثار احلكيم«؟

- بل هو نزيل يف النادي الذي يطل على البحر يا فندم.
- نادي؟

- نعم يا فندم.. نادي الأمرا�ض النف�سية والعقلية.
- اأكمل، هل هو اأحد مر�سى اأنفلونزا ال�سمري؟

- كال.. اإنه نزيل النادي منذ ثالث �سنوات.. اأمرْت املحكمة باإيداعه يف 
النادي للعالج.. لأن القا�سي مل ي�ستطع حُماكمته بال�سجن اإذ اأظهر 

اختالًل عقلًيا خالل فرتة ال�ستجواب واملحاكمة.
- وما هي ُتهمته؟
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لته؛ فاأعاد قراءة الكلمات من ُمفكرته  ازدرد ريقه، زاغْت عيناه، تعجَّ
وكاأنه ل ي�ستطيع الُنطق بها غيًبا:

-  ُتهمته.. اأْكل زوجته!
- تعني اأنه اأطَعم زوجته؟!

- ل يا فندم بل اأَكلها..كما تاأُكل �سيادتك قطعة حلم.
الطاولة  اأردف وهو ي�سع فوق  الفر�سة ل�ستيعاب كلماته،  مل يدع يل 

التي تف�سل بيننا ملًفا:
- هذا هو ملف الق�سية كاماًل، ظننُت اأنك �سرتغب يف الطالع عليه.

قلَّبُت امللف يف يدي يف ده�سة اخرتقْت م�سام جلدي، اإذن هناك روايتان 
بنف�ض ال�سم.. واحدة بداأها »الكاتب الكبري« ومل ينهها.. والأخرى كتبها 
ذاك الـ»رامي ق�سوع«.. لكن الأمر الأغرب من ذلك ماذا كانت تفعل رواية 
املدعو »رامي ق�سوع« فوق مكتب »الكاتب الكبري« ليلة اجلرمية؟.. واأي �ِسر 

هذا الذي حوته الرواية حتى تت�سبب يف كل هذه اجلرائم؟.. وملاذا؟
تذكرُت شيئًا، سألته:

- اأمل جتد ن�سًخا من الرواية املنتهية يف »دار الكتب والوثائق القومية«؟.. 
دار  اإىل  روايته  بن�سخ من  الكاتب  يتقدم  اأن  فح�سب علمي لبد من 

الكتب للح�سول على رقم اإيداع.
- هذا ما فكرُت فيه.. ذهبُت اإىل »دار الكتب« ووجدُت اأن رواية »رامي 

ق�سوع« بدون رقم اإيداع.
قلُت له:

املوجودة  الب�سمات  املعمل اجلنائي مقارنة  اطلب من  الب�سمات..   -
على ن�سخة الرواية بب�سمات »رامي ق�سوع« املوجودة يف ملف ق�سيته.. 

والآن ما هو اخلرب ال�سيء؟
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يف  القاتلة  الرواية  فح�ض  على  عاكًفا  كان  الذي  الأجنبي  اخلبري   -
املعمل اجلنائي، غلبه الف�سول لقراءتها.. ثم.. لقي حتفه بالطريقة 

ذاتها.. األقى بنف�سه من ال�سرفة.
ا على هاتفه املحمول مثل »الكاتب الكبري«  - ل تخربين اأنه كان قاب�سً

وعاملي املعمل.
- لالأ�سف، كان كذلك.

رْت ومل يتبق �سوى اإبهامها! - ل تخربين اأن اجلثة تبخَّ
- رغم كل احلرا�سة املُ�سددة، وكامريات املراقبة، والفح�ض الدوري.. 

لالأ�سف اختفت اجلثة يا فندم.. اإل اإبهامها.
- اإذا كان هذا هو اخلرب ال�سيء فما هو الأ�سواأ؟!

ُتهمة  بغري  مواطًنا  لحتجازك  �سعادتك..  حق  يف  حتقيق  فتح  مت   -
ُموجهة اإليه.

�سيء  كل  لختفاء  نتيجة  ر�سمًيا،  ُتهمته  �سقطْت  احلار�ض!..  بالطبع، 
عن »الكاتب الكبري«، اإذ كيف له اأن ُيتهم بقتل �سخ�ض مل يعد له وجود.. 

وبذلك اأ�سبحُت حُمتجًزا له بغري حق..
كيف مل اأفكر يف ذلك؟!

T
للو�سول  طريقة  اأف�سل  يكت�سف  ل  اجلبال،  مت�سلق  مثل  نف�سي  اأ�سعر 
اإىل القمة، اإل بعد ال�سعود خطوات ثم النظر حتته. وعندما اأنظر حتتي 
غري  التفايف  باأ�سلوب  كان  واإن  حتى   .. كبرًيا  تقدًما  اأحرزُت  قد  اأجدين 

م�ست�ساغ للبع�ض.. فها هو احلار�ض قد اأقر واعرتف بجرميته.
�سحيح اأنه مل تعد ثمة ُتهمة ر�سمية موجهة اإليه.. لكن الرواية القاتلة 
و�سحاياها ل زالوا يف ذاكرة اجلميع.. لو اأعرث على كاتبها، األقي القب�ض 
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�سيء..  كل  �سينتهي  الغام�ض..  روايته  ب�ِسر  العرتاف  على  اأجربه  عليه، 
اأو  ترقيتي  يتم  قد  اأنه  حتى  بحقي..  املفتوح  والتحقيق  والق�سية  اللغز 
تقليدي و�ساًما رفيًعا تقديًرا جلهودي واأفكاري.. ل اأمل يل يف النجاة �سوى 

بالو�سول اإىل حل لغز الرواية.. و�ساأ�سل اإليه مهما كان الثمن!
ُترى لو ا�ستمررُت يف ال�سغط على احلار�ض هل من املمكن اأن اأتو�سل 
الطريق  اأعرف  لن  قلُت  اأو كاتبها؟.. كما  بالرواية  ُمتعلق  اآخر  اإىل �سيء 

ب. ال�سحيح ما مل اأُجرِّ
ل اإىل  انتظرته يف غرفة ال�ستجواب، وما اإن دخل حتى راأيته وقد حتوَّ
احلب�ض  داخل  كثرية  باأطوار  ْت  مرَّ حقيقية  ح�سرة  كاملة..  �سبه  ح�سرة 
طرفيه  وكاأن  بدا  اإليه..  النظر  دققُت  املرحلة..  هذه  اإىل  ت�سل  اأن  قبل 
الأماميني قد زادا اثنني.. هل كان ذلك ظل الإ�ساءة ال�سعيفة اأم اأنهما 
ت�ساعفا بالفعل؟.. ل اأعرف.. لكنني اأعرف اأنني مل اأجد قرون ا�ست�سعاره 

قد نبتْت بعُد يف راأ�سه.
لكنني  ُمتعًبا..  بدا  خمتلفة  حتوُّل  باأطوار  متر  التي  احل�سرات  ككل 

اأحتاجه ُمتعًبا كيال ُيتعبني:
- كيف حالك اليوم؟.. اأراك بخري حال.. اأب�ِسر خروجك من هنا اأ�سبح 

و�سيًكا جًدا.
تهلل وجهه، وعاد اإىل عينيه بريق خافت.. يدل على اأن يوًما ما كان 

رجاًل ميلك نوًرا يف روحه:
ا اأن ُت�ساعدين.. اتفقنا؟ - وكي اأ�ساعدك يف اخلروج عليك اأي�سً

هنا..  من  اأخرج  املهم  اأفعل..  اأفعل..  بالطبع  اأ�ستطيع..  كنُت  اإن   -
�سواي  لهم  لي�ض  واأطفايل..  وزوجتي  بيتي  اإىل  العودة  اأريد  اأرجوك 

لريعاهم.
ه الَهم.. بدا مهموًما اأكرث  �سوته ُمتح�سرج، مثل �سر�سور احلقل.. هدَّ

من كونه ُمتعًبا:
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ماذا  اأخربين  الآن  �سنتفق..  اأننا  من  ثقة  على  كنُت  جًدا..  جميل   -
تعرف عن »رامي ق�سوع« وروايته.

نظر بغباء قائاًلأ:
- ومن يكون »رامي ق�سوع«؟.. تق�سد �سعادتك »ممدوح عبد العليم« يف 

فيلم »بطل من ورق«؟
�سربُت الطاولة بقب�ستني حتى كدُت اأ�سحقها، هتفُت:

- ا�سح معي وركز.. »رامي ق�سوع« كاتب مثل »الكاتب الكبري«.. هل كان 
�سديقه؟.. كم مرة راأيته يزوره؟.. وهل قراأ روايته؟

حت�سرج �سوته اأكرث، بعربات هذه املرة، قال:
- ل اأعرفه.. يعني ل اأتذكره.

- طبًعا ل تتذكره.. يبدو اأنك ترغب يف اأن اأح�سر لك اأبناءك وزوجتك 
�سيوًفا لدينا، نقوم معهم بواجب ال�سيافة حتى تتذكره جيًدا.

ا.. األقيته من ال�سرفة  - تذكرته تذكرته.. نعم تذكرته.. اأنا قتلته اأي�سً
كما فعلُت مع الكاتب الآخر.

�سربُت الطاولة مرة اأخرى �سائًحا:
- مل اأقل اأنك قتلته يا غبي.. الرجل على قيد احلياة ويقيم يف النادي.
- ول موؤاخذة يا »�ساهق« با�سا.. ماذا يفعل يف النادي.. النوادي هذه 

ملمار�سة الريا�سة والتنزة، األي�ض كذلك؟
كال، لن اأح�سل منه على �سيء بهذه الطريقة.. يبدو اأنه ُيحب الطريق 
بينما  واأغدو  اأروح  طفقُت  ظهري،  خلف  يدّي  كُت  �سبَّ وقفُت،  الأ�سعب.. 

تنكم�ض احل�سرة يف مقعدها اأكرث فاأكرث:
اإىل  ل  تو�سَّ الرجل  هذا  جيرن«..  »ادوارد  ا�سمه  بيولوجي  عامل  ثمة   -
الذين  العلماء  ُكل  بني  ومن  اجُلدري..  مر�ض  �سد  م�سل  اكت�ساف 
ملاذا؟..  تعرف  هل  كثرًيا..  اإعجابي  اأثار  الرجل  هذا  عنهم  �سمعُت 
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من  غريه  يتعامل  كما  ل  �سرطة  �سابط  مثل  املر�ض  مع  تعامل  لأنه 
العلماء.. مل يت�ساءل الرجل بتقليدية ملاذا ل ُي�ساب النا�ض مبر�ض 
ل  ملاذا  قال  خمتلفة..  بطريقة  ال�سوؤال  لنف�سه  ه  وجَّ بل  اجلدري.. 
ُت�ساب الفالحات حالبات الأبقار مبر�ض اجلدري؟.. فاكت�سف اأنهن 

ُي�سنب بجدري الأبقار فيعطيهن مناعة جتاه اجلدري الب�سري.
كنُت ل اأزال اأروح واأغدو من اجلدار اإىل اجلدار املقابل، ا�ستطردُت:

- واأنا لن اأ�ساألك ملاذا اخرتَت العمل عند »الكاتب الكبري« وا�ستمريَت 
معه طوال هذه ال�سنوات.

كلب  مثل  وُي�سرة  مُينة  بع�سبيه  راأ�سه  حتركْت  مقعده،  خلف  توقفُت 
م مو�سع اخلطر، قلُت: يت�سمَّ

- بل �ساأ�ساأل نف�سي ملاذا اختارك »الكاتب الكبري« لتحر�ض بيته وحياته 
بالرغم من كونه رجل م�ساب بالرتياب ل يثق يف الآخرين ب�سهولة.

اأرحُت يدّي فوق كتفه، اأردفُت:
- �ساأخربك باجلواب.. لأنه راأى فيك كامًتا لالأ�سرار.. وهذه �سفة نادرة 
بل  واأقاربهم  اأ�سدقائهم  اآذان  يف  اأ�سرارهم  يخبئون  النا�ض  جًدا.. 
والغرباء الذين ميرون بهم يف الطرقات.. مل يعد ثمة »خ�سو�سية«.. 
هذا امل�سطلح اأم�سى قدمًيا بالًيا.. اأما اأنت فرجل تعرف كيف حترتم 

الأ�سرار.
كُت اأ�سابعي فوق الطاولة، ملُت �سوبه،  درُت حول الطاولة، جل�سُت، �سبَّ

قلُت:
- لكن ل يوجد اأ�سرار بني ال�سعب ورجال ال�سرطة.. مُيكنك اأن تخفي 
عن  حتى  اأ�سدقائك،  اأبنائك،  زوجتك،  اأبيك،  اأمك،  عن  الكثري 
املرء  يفعل  مثلما  �سيء..  بكل  تبوح  اأن  مُيكنك  معي  لكن  نف�سك.. 
و�سابط  نف�سًيا..  ُيعالج خلاًل  النف�سي  الطبيب  النف�سي..  مع طبيبه 

ال�سرطة ُيعالج اآفات نف�سية.. ُي�ساعدك على التطهر من الذنب.
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يفيد  اأن  باإمكانه  كان  اإن  اأعرف  ل  �سغرًيا  �سيًئا  �سيًئا..  تذكرُت   -
�سعادتك.

- كل �سيء تقوله ُمفيد.
- هذا ال�سم �سمعته من قبل.. ل اأتذكر بال�سبط.. لكن.. وكاأنه اأراد 
الذي  الفيال  دخول  اأراد  رمبا  ما..  مكان  بدخول  له  اأ�سمح  اأن  مني 
ل  قتلته..  باأنني  �سعادتك  ذكرتني  الذي  الكاتب  هذا  فيها  يعي�ض 
كنُت  لأنني  بالدخول..  له  اأ�سمح  مل  اأنني  اأعرفه  ما  لكن  اأعرف.. 
جمرًبا على ذلك.. رمبا لأن الكاتب مل يرغب يف لقائه.. ل اأعرف.. 

ل اأتذكر.. اأو لعلي اأتذكر لكنني ل اأتذكر.
بدا ُمتخبًطا مثل خفا�ض ا�ستيقظ فجاأة يف �سوء النهار، قلُت:

- اأراأيَت.. كل �سيء حمفوظ يف راأ�سك فقط اأنت بحاجة اإىل من يُرّجه 
فيفي�ض مبا يحويه.. الآن اأنت ُحر طليق.. لكن يجب اأن تعرف اأنك 
اأن  اأحد  اأو قاتاًل.. لن يقبل  اإما �سارًقا  اإلينا يف وقت قريب،  �ستعود 
ثْت �سحيفته بجرمية قتل.. �ستجوع.. ويجوع  ا تلوَّ يوظف عنده �سخ�سً

اأبناوؤك.. �ست�سطر اإىل ال�سرقة من اأجل اإطعامهم وك�سوتهم.
واإن مل تفعل �سُتجرَب زوجتك على العمل، اأو جُتربها اأنت.. وقد يكون 
بيتك  يف  جال�ض  واأنت  نف�سها،  عن  يراودها  خ�سي�ًسا  رجاًل  عملها  رب 

تنتظرها، لن تعلم اأبًدا اإن كانت قبلْت اأم رف�سْت.
قلبك..  يف  ال�سك  �سيكرب  ليلة  بعد  ليلة  لكن  البداية..  يف  بها  �ستثق 
�ست�سمع كلمة من هنا اأو من هناك.. �سرتى حالها يتغري.. وزنها ينق�ض.. 
الألوان  خلف  ج�سدها  وترهل  �سعرها  �سيب  �ستخفي  يتزايد..  جمالها 
اته..  والأقم�سة الغالية.. فيق�سم ال�سك قلبك.. ويوًما ما لن تتحمل ع�سَّ
منها  يتقرب  عملها  رب  �سرتى  عملها..  مكان  يف  وُتداهمها  �ستتبعها.. 
ويبت�سم لها.. �سيغلي الدم يف عروقك.. �ستخرج ال�سكني الذي اأخفيته يف 
جلبابك.. تنق�ض عليه ناحًرا عنقه.. �ست�سمع خوار الثور خارًجا من فمه.. 
فتقتلها،  بخيانتها  كفاية  تثق  ل  دًما..  يقطر  وال�سكني  اإليها  تنظر  بينما 
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نحرَت  مثلما  عنقك  �سينحر  ال�سك..  �سيمزقك  فترتكها..  برباءتها  ول 
ب�سكينك عنق الرجل.

اأ�سواأ  عقله  يف  ت�سخ  راأ�سه  يف  وجتمعت  وجهه  من  الدماء  هربْت 
الحتمالت، اأردفُت:

- لذلك �ساأكون معك كرمًيا للغاية واأوفر لك فر�سة عمل.
من  وتخرجني  عمل..  فر�سة  يل  �ستوفر  تقول؟..  ما  اأحًقا  حًقا!..   -

هنا.. الآن؟
اأخرجُت من جيبي �سل�سلة وو�سعتها اأمامه قائاًل بابت�سامة عري�سة:

ُم�ساعدتك يف  اإياه نظري  اأمنحك  الكلب«  - بالطبع.. وهذا هو »و�سام 
حل غمو�ض الق�سية.

قلَّب ال�سل�سة بعينه ثم بكفيه حائًرا.. تبادل النظرات معي ومعها.. ثم 
و�سعها حول عنقه بنف�سه، واأغلق قفلها، ت�ساءل باأمل:

- وما هو نوع العمل؟
ِملُت �سوبه قائاًل:

- كلب احلرا�سة الذي كنُت اأربيه مات منذ ب�سعة اأ�سابيع.. اأريدك اأن 
حِتل حَمله.

- حار�ض؟
- بل كلب حرا�سة! 



212

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

)19(

اختطاف

املراأة  اإىل  لي�سل  عنه..  يبحث  »اأ�سمر«  اأن  طروادة«  »ح�سان  عرف 
ذات املعطف الأ�سفر.. فُيربئ نف�سه من ُتهمة القتل.

هكذا اأخربته م�سادره ال�سرية.. بعد مقابلة »اأ�سمر« الأخرية لل�سابط 
الفخراين«..  �سليم  »�سلبي  البوفيه  عامل  مع  املثري  حواره  ثم  »�ساهق«، 
كالهما  ال�سائق..  ذاك  برغبة  رغبته  تالقْت  اإذ  ذلك،  اأبهجه  ما  ولأ�سد 
يريدان �سيًئا من تلك املراأة.. وكالهما لن يتنازل عن احل�سول على هذا 

ال�سيء.
زيارته  يوؤجل  لن  »اأ�سمر«  اأن  يعرف  ينتظره..  بيته  �سرفة  يف  جل�ض 
لل�سباح، لن ي�ستطيع، خا�سة واأن ال�سعور بالذنب جعل الليل والنهار ِعنده 

�سوا�سية.
لو  »قابيل«،  من  بالذنب  ال�سعور  جيناته  يف  وِرث  الإن�سان..  اأغبى  ما 
اأن الغراب مل يظهر حينها، وقرر »قابيل« النتحار ندًما بعد قتله لأخيه؛ 

لنتحر بالتبعية كل قاتل بعد اأداء جرميته.
T

كانت ال�ساعات ُحبلى بالدقائق، تنق�سم يف بطنها اإىل �ستني جنيًنا.. 
�َسمع  ثم  ِولدات  �سبع  بغريهم..  حتَمل  ثم  ت�سعهم..  امَلخا�ض..  فياأتيها 

�سوت اجلر�ض!
رمبا هي حا�سة �ساد�سة مَنْت لديه مع الوقت، اأو رمبا اأ�سبغْت الرباغيث 
يدق  اأن  قبل  اجلر�ض  �سوت  عقله  يف  �سمع  اإذ  بركاتها،  من  ا  بع�سً عليه 
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د األ يفتح ب�سرعة.. ترك الطارق يدق ويدق  »اأ�سمر« اجلر�ض بالفعل. تعمَّ
حتى اإذا ما ا�ستوطن الياأ�ض قلبه؛ هبَّ هو لفتح الباب.

ر  طالع »اأ�سمر«، ذا وجه لي�ض باأ�سمر.. ما �سبب ت�سميته اإذن؟!.. ثم فكَّ
اأنه رمبا كان اأ�سمر الب�سرة عند ولدته. بادره قائاًل:

- من ُتريد؟
بدا تردد »اأ�سمر« جلًيا، وكاأنه ُيعيد التفكري يف �سبب جميئه، اأو ُيفكر 
يف اأن يعود باأدراجه من حيث اأتى.. وهذا ما دفع »ح�سان طروادة« اإىل 

اأن ي�ستبقيه قائاًل:
- تف�سل بالدخول.

اأنه  الرجل  واأنه يعرف عن  الدعوة، خا�سة  تلك  »اأ�سمر« من  انده�ض 
اها على الفور، لي�ض خوًفا من اأن  .. لكنه لبَّ ، متجربِّ �سعب املرا�ض، متكربِّ

ل »ح�سان طروادة« موقفه، بل من اأن ُيغريه هو. ُيبدِّ
اأركانه،  البيت،  حمتويات  بعينيه  مي�سح  م�سيته،  يف  »اأ�سمر«  تهاَدى 
حُتفه، اأثاثه، اإ�ساءته.. كل �سيء كان اأزرق اللون ب�سكل عجيب!.. اأزرق.. 
من  الأزرق  درجات  بني  املوجودات  تتنقل  مكان..  كل  واأزرق يف  واأزرق.. 

اأدناها اإىل اأق�ساها.
حجرة  جدار  تتو�سط  كبرية  �ساعة  الده�سة  ُجل  فيه  اأثار  ما  لكن 
تبتلع  كبرية  دائرية  �ساعة  دخولها..  اإىل  م�سيفه  دعاه  والتي  ال�سالون، 
ت�ستقر يف  براغيث زرقاء  راأى  اأرقام..  ن�سف اجلدران.. ل حتتوي على 
فكان  والدقائق  ال�ساعات  عقرب  اأما  ال�ساعة..  بداخل  الأرقام  موا�سع 
موؤلف من �سل�سلة من الرباغيث الزرقاء املت�سابكة يف خط طويل.. جتاهل 
اإ�سارة م�سيفه باجللو�ض اإىل الأريكة ودنا من اجلدار اأكرث؛ ليكت�سف اأنها 
من الف�سيلة نف�سها التي ينتمي اإليه برغوثه الوحيد.. زرقاء، مل�ساء، بغري 

�َسعر!
براغيث  اأرُجل  املوؤلَّف من  الثواين  اأن عقرب  اأكرث،  اأ�سعل حريته  وما 
اإىل  اليمني  من  اأي  العادية،  ال�ساعة  اجتاه  عك�ض  يف  يدور  كان  مت�سلة 
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عقرب  العبثي،  حذوه  يحذو  الدقائق  عقرب  اأن  اإىل  انتبه  ثم  الي�سار، 
ال�ساعات فقط هو الذي كان يدور ب�سكل طبيعي.. وكاأن الوقت يف �سراع 

اأبدي مع نف�سه.. طرف يدفعه للم�ستقبل.. واآخر يجذبه �سوب املا�سي.
احتار يف اأمره هل يخرب »ح�سان طروادة« باأمر برغوثه الهام�ض عله 
ل منه على جواب �ساٍف ب�ساأنه، اأم ينتظر حتى ي�ساأله عن براغيثه  يتح�سَّ
املُحنَّطة داخل ال�ساعة، متظاهًرا بف�سول بريء. قطع الرجل عليه حريته، 

اإذ بادره بنفاد �سرب:
- األن جتل�ض؟

اختار اجللو�ض يف مقعد مواجه لـ »ح�سان طروادة«، يحُب اأن ي�ستك�سف 
يف  فطرية  موهبة  نف�سه  يف  »اأ�سمر«  فيظن  ُيحدثه،  حني  وجهه  اأمارات 
معرفة طبائع الب�سر. اأو لعله ل ميلك واحدة ولكنه يحب اأن يوهم نف�سه 

بذلك.
وهل ي�ستطيع ب�سري على ظهر الأر�ض اأن يدعي معرفة ال�سادق من 
الكاذب؟.. حتى اأجهزة ك�سف الكذب ل تعمل بدقة مائة باملائة.. »اجل�سد 
اأبًدا ل يكذب«.. من الذي اأخربه بتلك العبارة، ملاذا ُتلح على راأ�سه كثرًيا.
ا من الكرم لُيكرم �سيفه بطعام  مل يكن »ح�سان طروادة« ميلك فائ�سً
اأو �سراب، مل يتحمل �سمت »اأ�سمر« وظلَّ يهز �ساقه بع�سبية لفتْت نظر 

هذا الأخري، حتى تنحنح قائاًل:
- اأعتذر اإن اأزعجتك يف هذا الوقت.. كنُت �ساأت�سل اأوًل لأتاأكد اإن كنت 

متلك وقًتا متاًحا ملقابلتي.. لكني....
- الوقت، وما هو الوقت؟.. اإنه يف احلقيقة غري موجود.. نحن من ن�سع 
وال�ساعات  والدقائق  الثواين  اأ�سكاًل من  اإدراكنا..  اأ�سكاًل ح�سب  له 
الوقت  ل�سار  القوالب  هذه  لول  وال�سنوات..  والأ�سهر  والأ�سابيع 
�سيًئا مبهًما مثل الثقب الأ�سود، ن�سمع عنه ول نراه.. لأننا اإن راأيناه 

�سيبتلعنا بداخله.
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- اأنا.. مل اأفهم مق�سدك.. ما ق�سدك باأن الوقت غري موجود؟
- ل يهم.. هيا تكلم.. اأنتظر �سماعك.

عنها  اأعرف  ل  لكنني  امراأة،  عن  اأبحث  اأنا  ب�سراحة  الواقع..  يف   -
معلومات كافية.

ثم  �سليًبا،  ب�ساقيه  ل  �سكَّ الوراء،  اإىل  ظهره  طروادة«  »ح�سان  اأراح 
�ساأله بال مبالة ُمتعمدة:

- مل اأفهم ما عالقتي ببحثَك عن امراأة ما.
ا تبحث عن تلك املراأة. - لأنك اأي�سً

علْت وجهه ده�سة حقيقية، فكَّ ال�سليب، �ساأله:
- ومن اأين عرفت ذلك؟

- �ساألُت مولنا ال�سيخ »جو« عن املراأة، فاأخربين اأنك �ساألته عنها قبلي.
يبدو اأن مولنا �سيكون له ف�سل اإ�سراع وترية احلديث، وهذا ما اأعجب 
»ح�سان طروادة«.. اللعب بورق ن�سف مك�سوف.. انحنى لالأمام، ثم قال:
- دعنا نتفق على �سيء يف البداية.. لن اأخفي عنك �سيًئا.. واأنت �ستفعل 

املثل.
بحما�ض اأجابه »اأ�سمر«:

- اتفقنا.
اأريد منها معلومات مهمة.. ل �ساأن لك بتلك املعلومات  - هذه املراأة 
لن  ما  ل�سبب  عنها  تبحث  واأنت  الأ�سلي..  مو�سوعنا  خارج  فهذا 

اأ�ساألك عنه.. ودعني اأخربك اأنني عرثُت عليها بالفعل.
ثه بقوله: وما اإن اأنار الفرح وجه »اأ�سمر« حتى اأطفاأه حُمدِّ

.. تتظاهر باأنها ل متلك املعلومات  - لكن املراأة ترف�ض التحدث اإيلَّ
ا ما تريد.. يعني تخيل  التي اأحتاجها منها.. ول اأظنها �ستمنحك اأنت اأي�سً
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مل  ذلك  من  وبالرغم  البالد..  هذه  يف  مركزي  هو  وما   .. اأنا  اأكون  من 
متنحني ما اأريد.. فما بالك ب�سائق ب�سيط مثلك.

! - لكنني مل اأخربك اأنني �سائق كيف عرفَت ذلكَ؟َ
- اأ.. اأن�سيَت اإىل من تتحدث.. اأنا »ح�سان طروادة« اأ�سهر �سحفي يف 

البالد.
- معك حق.. اأكمل حديثك.

- فكرُت.. يف حلِّ واحد.. ُيجرب هذه املراأة.. على.. منحنا ما نريد؟.. 
فهل اأنت.. معي فيه؟

اأثارْت ده�سة »اأ�سمر« بطريقة الرجل املتاأنية جًدا يف التحدث، وعندما 
راقب حركاته وجد اأنها ثقيلة ككلماته، اأجابه يف احلال:

- بالطبع.. بالطبع.. فقط اأخربين ماذا اأفعل و�ساأفعله فوًرا.
اأراح »ح�سان طروادة« ظهره اإىل الوراء مرة اأخرى ثم قال بب�ساطة 

ممزوجة بابت�سامة وا�سعة:
- �ستختطُفها!

تاأمله »اأ�سمر« مت�سائاًل يف نف�سه، كيف اختاره يف اأحد الأوقات ليكون 
َمثله الأعلى؟.. ملاذا يبدو العظيم باهًتا كلما تاآكلْت امل�سافات.. ملاذا يبدو 

كل �سيء يف الُبعد اأكرث بهرجة وجماًل؟
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بني السماء والبحر

»خيال«

مري�ض الغرفة »اثنان و�صتون« حاول قتل نف�صه مرة اأخرى!
اعت�سر  باأنه  اأ�سعر  لأكاد  حتى  عبارتها..  األقته  الذي  الفزع  اأ�سد  ما 

قلبي، ورئتّي، و�سدري، و�سحقهم بقب�سته.
هرولُت ُم�سرعة من رواق اإىل اآخر، اأ�سطدُم بهذا واأدفُع ذاك.. حتى 
و�سلُت اإىل غرفة رقم »اثنان و�ستون«.. دفعُت بابها بقوة جعلته ي�سطدم 
باجلدار.. وكان هو ُم�ستلقًيا يف منت�سف الفرا�ض الوثري كطفل �سغري.. 
تخرتقانه  وكاأنهما  ال�سقف،  اإىل  �ساخ�ستان  عيناه  ال�ستني..  يبلغ  طفل 
وتتعلقان بزرقة ال�سماء.. رمبا لأن عينيه زرقاوان فهما يحّنان دوًما اإىل 

ال�سماء والبحر.
الب�سر،   بامتداد  كبري  بحر  على  مبا�سرة  تطل  كانت  غرفته  نافذة 
ولأنه مل يعد هناك اأراد تقبيل ال�سماء.. وت�سممها.. ومعانقتها.. اأن يذوب 
يف �ُسُحبها.. في�سري �سحابة كبرية متتلئ بالزاد، وتغدق به على الأر�ض 

فيعود البحر.
النافذة.. رغم كل و�سائل احلماية  القفز من  اأراد  ال�سبب  رمبا لهذا 
على  احتال  اأنه  اإل  غرفته،  بنافذة  حُتيط  التي  احلديدية  والدعامات 
لرتقائها  ت�سلح  نافذة  ذات  اآخر  مري�ض  غرفة  اإىل  منها  وفر  املمر�سة 

ثم القفز.
دنْت مني ممر�سته تتلعثم:
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- ل اأعرف كيف حدث ذلك.. اأراد الدخول اإىل احلمام.. ا�سطحبته.. 
اأحد  رداء  يف  ي  تخفَّ رمبا  اأراه..  اأن  دون  خرج  كيف  اأعرف  ل  لكن 
الأطباء اأو العاملني.. ل اأعرف �سدقيني يا دكتورة.. ثم �سمعُت �سوت 
هياجه و�سياحه يف اإحدى الغرف بينما زميلتي متنعه من القفز عرب 

النافذة.. اأعتذر كثرًيا.. لن تتكرر مرة اأخرى.
و�سعْت هاتًفا اأمام وجهي.. اأخذُته منها باآلية.. دائًما نف�ض الق�سة.. 
يحاول الهرب من طاقم التمري�ض، لوقت كاٍف لأن يعرث على نافذة بغري 

�سياج.. وهاتف حممول.. يقب�ض عليه بكفيه ويحاول القفز من النافذة!
دوًما القفز.. مل يحاول اأبًدا �سنق نف�سه.. اأو قطع �سرايينه.. اأو الغرق.. 

اأو احلرق!
ودوًما مُي�سك بهاتف حممول.. اأي هاتف حممول يتمكن من �سرقته!

مبن اأراد اأن يت�سل؟.. ملاذا اأراد اأن يقفز؟.. اأ�ساأله كثرًيا.. لكن اأبًدا 
مل يِجب. فكرُت اأنه يحاول الت�سال باهلل.. ل ميلك اإدراًكا طبيعًيا ليعي 
اأن يخربه  اأراد  اإىل و�سيلة ات�سال.. رمبا  اأن نحتاج  اأن اهلل ي�سمعنا دون 
ودمر  بعقله  اأذهب  والذي  القدمي..  احلادث  ذاك  يخ�ض  خطري..  باأمر 
حياته بالكامل.. رمبا اأراد اأن يبوح هلل بظلم وقع عليه.. اأو ظلم ت�سبب به!
اأن  اأراد  ال�سماء..  اإىل  يطري  اأن  اأراد  نف�سه..  قتل  يف  يرغب  مل  كال 

يذهب اإىل اهلل.
رمبا �سغله �سوؤال »ماذا اأفعل هنا؟«.. ومل يجد له جواًبا.. فاأراد الذهاب 

اإىل اهلل لي�ساأله بنف�سه، ملاذا خلقتني يف عامَل ل اأجد لنف�سي فيه مكاًنا؟
T

- هذا العامَل �سيختفي.. ا�ستعدي للرحيل.
هذا اأول ما نطق به عندما انف�سلْت عيناه اأخرًيا عن ال�سقف وربطها 

بوجهي، قلُت با�سمة باإرهاق:
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- هذا ما تقوله دائًما.. لكن انظر.. ل �سيء يختفي.
ْت  و�سقَّ العروق  عْت  وقطَّ اجللد  ْت  عرَّ اأكرث،  وجهي  اإىل  عيناه  نفذْت 

الع�سالت.. نخرْت العظام واألَهبْت الأع�ساب، ثم قال:
- لكنه بات قريًبا.. قريًبا جًدا.

ملاذا  النافذة؟..  من  القفز  يف  ترغب  فلماذا  كذلك  الأمر  كان  اإذا   -
حتاول الهرب؟

بكى.. متاًما كطفل يف ال�ساد�سة مات اأهله، اأردف:
- ل اأريد البقاء هنا.. اأريد اأن اأقفز من النافذة لأفتح يل ولِك طريًقا 

للنجاة.
- اأمل تقل اأن العامَل �سيفنى.. اأي جناة اإذن؟

�سبق واأن اأجريُت معه هذا احلوار ع�سرات، بل مئات املرات من قبل، 
ج باكًيا: وكل مرة ينتهي بنف�ض الكلمات وهو يت�سنَّ

- هذا العامَل �سيبتلع نف�سه.. ل اأريده اأن يبتلعك يف فمه.
ثم يتوقف عن الكالم بعدها.. مي�سح عرباته.. ينه�ض من الفرا�ض.. 
يتوجه اإىل طاولة مكتبه املواجهة للنافذة.. ينتقي كتاًبا.. يتفح�سه.. ثم 
اآخر  كتاًبا  فيتخري  الورق،  يفنى  حتى  ورقة!..  ثم  ورقة  ثم  ورقة  ميزقه 
ويقطع اأ�سالءه هو الآخر.. وهكذا حتى يحطَّ عليه طري التعب، وينام يف 
مقعده جال�ًسا. ويف �سبيحة اليوم التايل تتكرر الأحداث ذاتها.. ينظر اإىل 

النافذة.. ميزق �سفحات الكتب.. ويحاول الهرب!
T

قلُت  الباب  اأغلق  اأن  اإىل اخلارج، قبل  فتبعته  الق�سم  رئي�ض  اأ�سار يل 
للممر�سة بحزم:

- اإذا �سعر باجلوع رافقيه اإىل غرفة الطعام، اإياِك اأن ترتكيه مبفردة 
حلظة واحدة.
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- ل تقلقي يا دكتورة »خيال«.. �ساأعتني به جيًدا.
حثَّني رئي�ض الق�سم بينما ن�سري متجاورين يف الرواق:

- اأمل يحدث اأي تقدم يف حالته؟
قاعة  اإىل  دخلنا  حتى  الرواق  يف  برفقته  اأ�سري  بينما  باأ�سف  تنهدُت 

الطعام املخ�س�سة لالأطباء وفريق التمري�ض:
- كال، حالته ت�سوء با�ستمرار.. يجب اأن ُن�سدد عليه املراقبة، اأعلم اأن 

طاقم التمري�ض يعمل بطاقته الق�سوى، لكن ل مُيكنني اأن اأفقده.
نا اجللو�ض اإىل طاولة �ساغرة، ثم اأردفُت: تخريَّ

يدفعه  تفكريه  يف  خَلل  »الذهان«..  مر�ض  من  �سديدة  مبرحلة  مير   -
لفنائهم..  ي�سعى  الب�سر..  �سد  �سده..  متاآمر  كله  العامَل  اأن  ليظن 
وكاأنه وح�ض �سيبتلعهم.. ثم �سُيدمر نف�سه يف النهاية.. واأن ال�سبيل 
الوحيد للنجاة هو القفز من النافذة.. اأي اأنه يرى املوت هو ال�سبيل 
املر�ض هو احلادثة  الأول يف هذا  ال�سبب  بالتاأكيد  للحياة..  الوحيد 

القدمية.
- بالتاأكيد احلادثة كان لها دور كبري.. لكن يف ظني اأن هناك عوامل 

اأخرى ت�سببْت يف و�سوله اإىل هذه احلالة.
�ساألته:

- وما هي؟
اأجابني:

اأمر غفلنا عن  النادي..  يدخل  اأن  قبل  ال�سابقة  ما يف حياته  �سيء   -
معرفته ومن َثم حتليله.

- ل اأظن.. كان رجاًل طبيعًيا متاًما.. مثلي ومثلك.
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اأطفاًل ثم  اأفقية.. ل نكون  ننمو بطريقة  يا دكتورة »خيال« ل  - نحن 
لعل  الوقت..  طوال  بداخلنا  الثالثة  ينمو  بل  فرجاًل..  مراهقني 

الطفل بداخله ميلك ُم�سببات هذا اخللل العقلي.. اأو املراهق.
طاف براأ�سي حلم عزيز:

املخ.. فيتدخلون ملنع  الأطباء يف هند�سة  اأن ينجح  يوم  اأمتنى ذات   -
املر�ض عن طريق علم الهند�سة الوراثية.. عندها لن يبقى مري�ض 

عقلي فوق ظهر الأر�ض.
قال بابت�سامة اأبوية:

- ل تقلقي.. يوًما ما �سيتماثل الأ�ستاذ »رامي ق�سوع« لل�سفاء، ولن يعود 
ا�سمه مري�ض الغرفة »اثنان و�ستون«.

التخلي  ميكنني  ل  العمر..  ُمنتهى  اآخر  حتى  الأمل  بهذا  �ساأمت�سك   -
عنه.. وعدته اأنني �ساأعيده اإيّل.

ترقرقْت عربة ُت�ساركني الأمل، هم�سُت:
- اأبي �سيعود اإيّل.

متنَّى ومتنيُت.. وانتظرنا �سجرة حتقيق الأمنيات اأن تثمر.
T

الأخبار  باأ�سواأ  اإل  ت�ستقبلني  ل  التي  التمري�ض  رئي�سة  نحوي  هرولْت 
لتقول يف ارتباك كبري:

- دكتورة »خيال«.. عامل امل�سرحة املجنون الذي كان ينب�ض يف القبور.
- ما به؟

- لقد هاجم الأ�ستاذ »رامي ق�سوع« يف غرفة الطعام حماوًل قتله.
- ماذا تقولني؟
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الأطفال.. جل�سُت عند  نائًما يف وداعة  اأبي.. كان  اإىل غرفة  رك�سُت 
ذاك  واإمنا غ�سًبا من  فح�سب،  ل خوًفا  يرجتف،  وج�سدي  اأقبلهما  يديه 

املجنون.. ماذا اأراد من اأبي؟.. ملاذا يفعل اأمًرا كهذا؟
اأبي اإن�سان م�سامل يتناول طعامه يف هدوء، ول يتحدث اإىل اأحد.. ولول 
اأنه يكره طول العزلة ملا �سمحُت له بتناول وجبة الغداء مع باقي املر�سى 

يف �سالة الطعام.
با�سمه  الذي مل يخربنا  امل�سرحة  بغ�سب �سوب غرفة عامل  اندفعُت 
بعد، ومل نتو�سل اإىل هويته. كان اأكرث هدوًءا، واتزاًنا مما راأيته اأول مرة، 

ل اإيّل. اأو هذا ما ُخيِّ
من  خال  اجلدار  اأن  اإذ  تعجبُت  ظهره..  ويوليني  اجلدار  اأمام  واقًفا 
ال�سيطرة  اإذن. حاولُت  انتباهه  اأو ال�سور.. فما الذي ي�سرتعي  اللوحات 
على غ�سبي، ففي النهاية هو اإن�سان ل يتمتع بالتزان الكايف ملعرفة الفرق 

بني اخلطاأ وال�سواب. رغم اأن هذا كان �ساًقا علّي، بادرته:
- م�ساء اخلري.

ب�سوكة  مي�سك  كان  اأكرث..  منه  دنوُت  يلتفْت..  ومل  التحية،  يرد  مل 
ويحفر بها يف اجلدار!

حاولُت اأخذها من يديه، فرتاجع يف عنف.
- ماذا تفعل؟

- اأحفر.
- اأرى اأنك حتفر.. لكن ملاذا حتفر؟

مل يِجبني، فاأردفُت:
- هل لتهرب؟..وكم من الوقت براأيك �ست�ستغرقه يف حفر طريق للهرب 
عرب �سوكة يف جدار؟.. ف�ساًل عن اأننا يف طابق مرتفع اأي اأنك حتًما 

�ست�سقط ميًتا.
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- اأنا ل اأموت.
- وما اأ�سباب خلودك يا ترى؟

 - لأنني خمتلف.
- كيف خمتلف؟

الُي�سرى..  ثم  الُيمنى  كفه  رفع  العَجب..  بالغ  بفعل غريب،  اأتى  وهنا 
وانهال بهما �سرًبا فوق اجلدار.. وهو ينظر يف عمق عيني مبا�سرة.. كانت 
ال�سمري«  »اأنفلونزا  مري�ض  يخ�سى  اأن  املعتاد  من  اأن  اإذ  كبرية..  �سدمة 

ا�سطدام اأيديهم ب�سيء �سلب، لأنها من زجاج كما يتوهم.
- ملاذا فعلَت ذلك؟.. الزجاج يته�سم ب�سهولة عند �سربه يف اجلدار.

وجهه،  مبحاذاة  كفيه  رفع  القلق..  ول  وجهه،  فوق  يتبدى  اخلوف  ل 
تاأملهما باآلية وكاأنه يراهما للمرة الأوىل.. ثم قال:

- نعم هي من زجاج.. ولقد ته�سمْت الآن.
اأنه ل يختلف عن  اإل  بالفعل خمتلف..  اأنه  اأظن  كنُت  فرت حما�سي.. 

الآخرين يف �سيء.. بادرين وهو يعيد الت�سال بعمق عيني:
- هل راأيِت ميًتا يغتم اإذا ُك�سر له �ساق اأو ذراع؟

- اأنت حي.
ات�سعت ابت�سامته.. تبدت اأ�سنانه ال�سفراء املتاآكلة.. قال:

- ل ميكنك اإثبات ذلك.. ل ميكنِك اأبًدا.
الكاحلة.  وابت�سامته  اأ�سنانه..  واأنقا�ض  واأ�سلوبه..  كلماته..  اأخافتني 

هاجمته:
- ملاذا اأردت قتل اأحد املر�سى.

ا.. املوتى ل مير�سون. - اإنه لي�ض مري�ض.. واأنا ل�سُت مري�سً
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اندفعُت �سوبه بحدة، قلَّ�سُت امل�سافة بيننا اإىل خطوتني فح�سب، قلُت:
- ملاذا حاولت قتله؟.. ماذا فعل لك؟
- مل يفعل �سيًئا.. وتلك هي امل�سكلة.

متلَّكتني احلرية، �ساألته:
- ماذا تق�سد؟

من  كريهة  رائحة  فاحت  فح�سب،  واحدة  اإىل  اخلطوتني  هو  قلَّ�ض 
فمه وا�سطدمْت بوجهي، رائحة مطاط حمروق. ثم اأدركُت اأن فمه لي�ض 

م�سدر الرائحة.. بل الهواء.
الرائحة تنت�سر يف الأجواء حتى لتكاد تخرتق م�سام جلدي.

اأن  يجب  �سعًفا،  يرتجمه  اأن  خمافة  اأفعل،  مل  لكنني  الرتاجع  اأردُت 
يعرف هذا البائ�ض من املتحكم هنا يف جُمريات الأمور.. اأنا طبيبة وهو 
مري�ض، عليه اللتزام بالقواعد والقوانني. لكنه بادرين بكلمات اأفزعتني:

- اأردُت قتله لأنه مل يقفز.
- ماذا تق�سد؟

- عليه اأن يقفز من النافذة.. عليه اأن ُيحررنا جميًعا.
ابتعدُت خطوة.. واثنتني.. وثالثة.. هتفُت:

- اأنت جمنون.
لكن داخلي ي�سرخ، كيف علم برغبة اأبي يف القفز، لبد اأنه �سمع ذلك 
ب�سوت  �سائًحا  اأردَف  اآخر..  منطقي  تف�سري  ل  املمر�سات،  اإحدى  من 

جهوري:
- لكنه �سيموت.. �سيموت.. لن ت�ستطيعي اإنقاذه.

اإىل  الرجل  تقييد  ويحاولون  الغرفة  يقتحمون  اندفع ثالثة ممر�سني 
ات قلبي تكاد ت�سم اآذاين بينما ي�سيح: الفرا�ض، كانت دقَّ
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- �سيقتله »اأ�سمر« ال�سائق.. �سيقتله وينقذنا جميًعا.
اأي  عن  اأ�ساأله  لن  ال�سائق؟..  »اأ�سمر«  يكون  ومن  ال�سائق..  »اأ�سمر« 

�سيء.. هو جمنون.. لي�ض اأكرث من جمنون..
وللمرة الثانية �سارعُت بالهرب من غرفته.

كل  من  تفوح  ال�سناعية  الروائح  كانت  الطلق..  الهواء  اإىل  خرجُت 
�سيء، الطعام، ال�سراب، الهواء، الأ�سجار، الأزهار.. 

حتى ال�سداقة، احلب، البنوة، الأخوة.. 
متنيُت اأن اأفقد حا�سة ال�سم لأجتنَّب نتانة العامَل.
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فرامل الضمري.

»أمسر«

عط�سُت مرتني، ويف الثالثة �سعرُت كما لو اأن عيني على و�سك اخلروج 
من حمجرها.. األهذا ال�سبب نغلق عيوننا اأثناء العط�ض، خمافة اأن ُتقتلع؟
اأن يرتفع  الذي ما طفق  النوم  ب�سبب �سغط  اأرادْت هجِري  ُتراها  اأم 

كلما طالت فرتة ال�ستيقاظ؟ 
ال�سقوط،  من  ثانية  قبل  اإنقاذه  حاولُت  ا،  اأر�سً ال�ساي  كوب  اأ�سقطُت 
ة فعلي يف تدهور م�ستمر. اأ�سعر بتغريات يف الروؤية، يف الإدراك. لكن ردَّ

اد املقهى ب�سيء من الف�سول، فقلُت على �سبيل الال�سيء: رمقني روَّ
- ل باأ�ض.. ل باأ�ض.

اآخر  كوًبا  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  القهوة  عامل  يل  اأح�سر  وعندما 
ثمن  بدفع  تعهًدا  راأ�سي  بهزة  عُت  فوقَّ �سذًرا؛  يل  نظر  كذلك.  اأ�سقطته 
ال�ساي املُراق والكوبني املُنك�سرين. لأ�سد ما اأعاين من �سغط نوم مرتفع 
الكلمة  اإمنا  فائرة،  ملتهبة،  اأع�سابي  يجعل  ما  فح�سب  هذا  لي�ض  لكن 

النافذة التي بداأ وانتهى عندها حديث ال�سحفي املُختل..�سنختطفها!
�سربْت راأ�سي عا�سفة من الأفكار.

يف ورديات عملي على الطريق كنُت بومة ليلية، ويف الأوقات التي اأمنح 
ة«، يحلو له اأن ينام مبكًرا.. اأما الآن  نف�سي فيها اأجازة اأكون طائر »ُقربَّ

فال اأجد حلالتي �سبيًها ي�سل الليل بالنهار.. �سوى البكرتيا!
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اأحد  اأو  ع�صابة،  رئي�ض  اأنني  املخبول  هذا  يظن  هل  اأختطفها!.. 
ا�صني وقطاع الطرق وحُمرتيف اجلا�صو�صية الذين يغدقون عليه  احل�صَّ

ب�صيل جارف من املعلومات. واإال من اأين يتح�صل على معلوماته؟
ُم�صمى.. حتًما  اأجل غري  اإىل  تاأجيله  ُمراٍب حقري، ال ميكن  النوم 
ثانية  كل  كامًل،  دينه  النوم  منه  �صيقتن�ض  اجل�صد،  �صينهار  ما  يوًما 

ا�صتيقاظ اأقر�صها له.
االعرتاف  على  اإجبارها  من  �صاأمتكن  هل  اختطفتها؟..  لو  ماذا 
مل  بال�صرب؟..  اأم  ب�صلح،  اأُهددها  هل  رف�صْت  لو  ماذا  بجرميتها؟.. 

اأ�صرب يف حياتي امراأة قط، وال رجل.. فهل �صاأبداأ االآن؟
ن يف اأج�سادنا ق�سًطا من النوم على  من املوؤ�سف اأننا ل مُيكننا اأن ُنخزِّ
�سبيل الر�سيد، ن�سحب منه متى ن�ساء. لو حدث ذلك هل �ست�ستمر احلياة 
ة والبكرتيا  يف ال�سري ب�سورة طبيعية؟.. اأعني كيف باإمكان البوم والُقربَّ

اأن يتوا�سلوا مًعا يف عامَل ُيقّد�ض الروابط الجتماعية؟
الروؤو�ض،  نهز  اأن  باإمكاننا  اأ�سبح  اإذ  كثرًيا،  يقد�سه  ل  احلقيقة  يف 
اجتماعية  ككائنات  لأننا  رمبا  حديث.  اإجراء  من  بدًل  بالأيدي،  ون�سيح 
من  ُمتحررين  به�سا�سة..  لكن  بع�سنا..  مع  نتوا�سل  اأن  ُنحب  بالفطرة 

التزامات التوا�سل.
لن اأوؤذيها، فقط �صاأحتجزها ؛ب�صع دقائق اأو �صاعات،  كي اأحترر اأنا 
من ذنبي. هديف نبيل، وهو حتقيق العدالة، فمن الظلم اأال اأنام، هذا ال 

ُيخالف ال�صمري.
وما ال�صمري؟.. هل ُي�صبه �صمريي �صمري »�صلبي �صليم الفخراين«، 
وقلوبنا  اأكبادنا  تت�صابه  مثلما  املُختل..  ال�صحفي  هذا  �صمري  اأو 

ت�صريحًيا؟.. اأم اأنه ُهلم ال مُيكن اأن يتخذ �صكًل ثابًتا؟
 هل ال�صمري الذي اأملكه بداخلي اأف�صل؟.. وملاذا هو اأف�صل.. ما هي 

حيثيات االإقرار بُحكم اأنه اأف�صل؟
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غاية  به  ُيحقق  الأنه  العدالة..  عني  اختطافها  يف  يرى  ال�صحفي 
اأنا اأبغي حتقيق غاية نبيلة، فلماذا ي�صر �صمريي على  نبيلة، وكذلك 

معاندتي، بينما كان هو �صمريه ثابت اجلنان.
من  املزيد  معدتي  و�سربْت  ينته.  مل  ذلك  ومع  الليل،  �سواد  عيني  �سربْت 

الكافيني، يف حماولة بائ�سة للتخفيف من حدة اآثار احلرمان من النوم. 
ا�سني«. - عليك اأن ُتغري القهوة.. مل تعد تنتمي اإىل »العطَّ

احتجُت اإىل دقيقة كاملة، ن�سف لأدرك اأن من يحدثني هو »�سلبي �سليم 
الفخراين«، ون�سف لأعي معنى كلماته بينما ُيكررها للمرة الثالثة بنفاد �سرب:

- اإىل اأين اأذهب؟
اأ�سار اإىل ال�سارع املقابل قائاًل:

- اإىل قهوة »الالنائمني«.
ملاذا ال ميلك اأ�صحاب ال�صمائر اجليدة رائحة مميزة نعرفهم بها؟.. 
وملاذا ال ميلك كل منا ب�صمة �صمري خا�صة به ُيعرف من خللها؟.. هل 
الأن ال�صمائر تتبدل كما تتغري االأوراق فوق ال�صجر، تارة هي خ�صراء، 
اأم الأن« قانون اخلطاأ وال�صواب«  وتارة �صفراء، وتارة حتت االأقدام؟.. 

نف�صه غري ثابت؟
اأم ال�صمري؟.. هل نحن  اأكرث �ُصلطة على االإن�صان، القوانني  اأيهما 

بحاجة اإىل �صوت خارجي بقدر حاجتنا اإىل �صوت داخلي؟
يقومون  ولذلك  الُعليا  ال�ُصلطة  له  ال�صمري  اأن  »العلماء«  يرى 
لْت  تعطَّ لو   ماذا  لكن  الرقابية..  بال�ُصلطات  يوؤمنون  وال  ب�صيانته، 

فرامل ال�صمري؟
ماذا لو حادت باالإن�صان عن ِوجهة احلق.. ما الرادع عندئذ؟.. هل 
يكفي ال�صمري وحده ليكون حاكًما؟.. وملن يدين هذا احلاكم بالوالء.. 

هل اإىل االإله.. اأم اإىل ال�صالح العام.. اأم املنفعة ال�صخ�صية؟
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واأي �صمري يحُكم؟.. هل �صمري الفطرة البكر الذي اأودعه اهلل يف 
االإن�صان؟.. اأم ذاك الذي ت�صبَّع باالآراء واملعتقدات واالأفكار ال�صالح منها 

والطالح؟
الذي قد ُيربر  نف�صه  الذي يح�ض على عمل اخلري هو  فال�صمري 
فعل اإرهابي اأو جمزرة جماعية.. وكلهما يف ُعرف �صاحبه عني احلق!

اإذا كانت عدالة القانون عمياء فاإن عدالة ال�صمري عوراء!
دارت دوامة الأ�سئلة بعقلي حتى اأعجزته عن التفكري.. وعلى حني ِغرة 
�ساألُت نف�سي �سوؤاًل اأخرًيا: ملاذا بتُّ  اأ�سعر اأن اختطافها لي�ض فعاًل قبيًحا 

اإىل هذه الدرجة؟
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الزوميب.

»شاهق«

دوًما  لكنني  اإن�سان،  اإىل  لْت  حتوَّ الأميبا  اأن  اإثبات  يف  »داروين«  ف�سَل 
الإن�سان  اأن  على  مادي  كدليل  العقلية  الأمرا�ض  م�ست�سفيات  اإىل  نظرُت 

ل اإىل اأميبا! باإمكانه اإن يتحوَّ
هو  فها  ثابت،  غري  �سكلها  الأك�سجني،  ت�ستهلك  منها،  نفع  ل  خلية 
اأحدهم ُيطيل النظر اإىل جدار ُم�سمت، واآخر مينعه اأحد املمر�سني من 
اأن ي�سرب به راأ�سه. تتحرك الأميبا باأقدام كاذبة، بينما حُتركهم اأفكار 

كاذبة  ي�سدقونها كما ن�سدق نحن اأن الأ�سبوع �سبعة اأيام.
الختالف الوحيد هو اأن الأميبا ُتخرج ف�سالتها عن طريق فتحة �سرج 
موؤقتة، بينما يحتفظون ُهم بف�سالت عقولهم، يثورون اإذا حاول اأحدهم 

تنظيفها.
نُت  اأن خمَّ �سبق  كما  والهتمام  النظافة  يعوزه  النادي مبكان  يكن  مل 
زراعة  بعد  عقولهم  فقدوا  هوؤلء  كل  كثرًيا،  ُمكتظ  لكنه  اأدخله،  اأن  قبل 
�سمام ال�سمري، واآمنوا اأن اأج�سادهم تتحول اإىل زجاج!.. مل َي�سَلم اأحد، 

غني كان اأم فقري، كبري اأم �سغري، ُمتعلم اأم جاهل، رجل اأم امراأة!
بدخولها  ال�سماح  �سعًبا،  ق�سوع«  »رامي  غرفة  على  العثور  يكن  مل 
واإجراء حديث معه هو الذي كان �سعًبا. خا�سة اأنني ل اأملك �سوى بطاقة 

اإثبات ال�سخ�سية وكلمة »�سابط �سرطة« ُتزينها.
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بخ�سو�ض  غًدا  له  اأخ�سع  اأن  علّي  الذي  بال�ستجواب  ذلك  رين  ذكَّ
التحقيق املفتوح بحقي.. بئ�ًسا لذلك.

كانت طبيبته التي ترتدي معطًفا اأ�سفر اللون ُمتحفزة وكاأنني جرثومة 
َقِدمُت لتلحق ال�سرر مبر�ساها، �ساحْت بحزم:

- قلُت لك ل مُيكنك ا�ستجوابه.. من ف�سلك ارحل عن هنا واإل ات�سلُت 
بال�سرطة.

- هل اأنِت معتوهة اأم ماذا؟.. اأنا �سابط �سرطة!
- لكنك ل متلك حق ا�ستجوابه.. �ساأ�ستكيك اإىل روؤ�سائك اإن مل ترحل 

يف احلال.
ابنة الدهاليز!.. اأ�سابْت �سربي يف منت�سف جبهته، �سحُت بها:

- ا�سمعي ل اأريد اأن اأوؤذيِك.
عقدْت ذراعيها فوق �سدرها ومبنتهى ال�سفاقة قالت:

- حاول اإن كنَت تقِدر.
متر  مل  ح�سرة  الكون،  هذا  يف  وزنها  مقدار  تعرف  ل  اأخرى  ح�سرة 
قادر على  لكنني  كلب..  اإىل  بعُد  تن�سِلخ  التحول.. ح�سرة مل  باأطوار  بعد 

تغيريها.
�ساأعود اإليها ثانية..قريًبا جًدا.

T
املكان  اإنها  املقابر..  الإن�سان،  يف  باخلوف  تبعث  التي  الأماكن  اأحب 
املثايل ل�سناعة اخلوف.. لذلك كانت نكهة الهواء ماحلة بينما اأمر بني 

ا منه. ال بع�سً �سواهد القبور، يف ظالم يق�سم �سوء م�سباح هاتفي النقَّ
ماذا قال يل »بي�سة الدينا�سور« بعد اأن قررُت الذهاب بنف�سي؟
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القرب الأخري الواقع بجوار »اخلرابة«، يف نهاية ال�سور. كنُت اأحاذر يف 
خطواتي رغم اأنني اأظن اأن املكان خاٍل من اأي كائن حي، ل كائن عاقل اأو 
غري عاقل يرغب يف البقاء على مقربة من القبور. نوؤمن بحقيقة املوت يف 

قرارة اأنف�سنا، لكننا ل ُنحب اأبًدا اأن نراه.
ها هي نهاية ال�سور.. واخلرابة.. والقرب الأخري.. ثم راأ�ض يربز خلف 
ا ي�سع يديه فوق قدميه،  ال�ساهد، دنوُت من �ساحبها، كان مقرف�سً
ويطلق عينيه نحو ال�سماء. يبدو اأن �سوت خطواتي ا�سرتعى انتباهه 
اأ  فالتفَت بعينني غائرتني.. �سوداوين.. �سيقتني.. ل ُيرى ما هو خُمبَّ

خلفهما.. العني نافذة الروح لكن عينيه كانتا نافذة ُم�سمتة.
ق.. تت�سابك اأ�سابعه يف توتر.. يدور بوؤبوؤ عينيه فيما حوله برتقب،  يتعرَّ

يت�ساءل:
- من اأنت؟

قالها ب�سوت ُم�سمت كعينيه. دنوُت منه خطوة، ثم اأبقيُت على م�سافة 
اأخرج مندياًل  اأد�ضُّ كفي يف جيب بنطايل  قلُت  خم�ض خطوات تف�سلنا. 

اأحول به دون و�سول رائحته الكريهة اإىل اأنفي:
- اأنت عامل امل�سرحة الهارب من النادي، األي�ض كذلك؟

كما  الأمر  كان  هارًبا.  فر  ثم  غفلة  حني  على  النادي  ُحرا�ض  غالَب 
ل نف�سه  و�سفه »بي�سة الدينا�سور« متاًما.. الرجل افرت�ض الأر�ض وقد كبَّ
حول �سدره وبطنه ب�سال�سل حديدية يف �ساهد القرب الأخري، تارًكا ليديه 
حرية احلركة!.. ياأكل وي�سرب دون اأن يتحرك من مكانه، من اأين ياأتيه 

ارها. الطعام واملاء؟.. عن طريق حار�ض املقابر وُزوَّ
- نعم اأنا عامل امل�سرحة.. لكنني ل�سُت هارًبا.

اأين  الكبري«؟..  »الكاتب  جثة  �سرقت  ملاذا  اإذن؟..  اأنت  وماذا   -
اأتها؟.. وملاذا ُتكبل نف�سك و�سط الأموات؟ خبَّ
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مال اإىل الأمام ول يزال جال�ًسا مفرت�ًسا الأر�ض.. �سيء ما يف وجهه 
بل  واجَلَرب..  القيح  وُبقع  والأتربة  الأو�ساخ  فقط  لي�ض  ُمقزز..  خُميف، 
ُبعد  اأمام  الباب  ا�سًما ول �سفة.. قال و�سوته يفتح  اأجد له  اآخر ل  �سيء 

خام�ض بعد الطول والعر�ض والرتفاع والزمن:
- َمن الأموات؟.. هم؟.. اأم نحن؟

ال�سرطة  من  قوة  هناك  هراء..  اأي  اإىل  لأ�ستمع  الوقت  لدي  لي�ض   -
خرجْت منذ قليل و�ستاأتي للقب�ض عليك.. و�سدقني.. �ستعرتف بكل 

�سيء مثل الكلب.
ات�سعْت ابت�سامته فقط لأدرك حتت �سوء امل�سباح اأن فمه خال متاًما 
تتال�سي!..  وكاأنها  باتت  مالحمه  اأن  ذلك  من  الأب�سع  بل  الأ�سنان..  من 
وكاأن حرارة ما لم�سْت وجهه وكادْت اأن ت�سنع منه عجينة جمهولة ال�سكل.
ثبَّتُّ امل�سباح على وجهه اأكرث، مل تنفر عيناه من ال�سوء رغم اعتيادها 
كل هذا الظالم، مل يجفل من اقرتابي، مل ُتِخفه تهديداتي.. عندها اأدركُت 
ال�سيء املقزز الذي مل�سته.. هذا الرجل وكاأنه مل يعد ب�سرًيا.. وكاأنه عائٌد 

من عامل الأموات.
يتكلم  اأن  باإمكانه  اأن  به  ُيحيطون  الذين  الأموات  وبني  بينه  الفارق 
بالهراء ويبت�سم بفم خال من الأ�سنان، وق�سمات وجهه التي تكاد تتال�سى.

َت فوق القرب الذي ُي�سل�سل به نف�سه: ربَّ
- هنا ل يرقد اأموات.. هنا ل يرقد اأي �سيء.. نحن ل�سنا اأحياء لنموت.. 
لُيكون فراغا.. وحوله فراغ.. فوقه فراغ..  نحن جمرد فراغ اجتمع 
حتته فراغ.. فراغ عن ميينه.. وفراغ عن �سماله.. هنا ل ترقد جثث.. 
لأننا ل منوت.. ل ميوت �سوى الأحياء.. هل راأيَت فراغا ميوت.. كيف 

للفراغ اأن ميوت؟
اأ�سبه..  به..  اأ�سيح  اأن  اأردُت  الهذيان،  يكون  ما  كاأ�سد  يهذي..  كان 
غري  باأنه  الغريب  ال�سعور  هذا  اأوقفني..  وجهه  لكن  اأ�سربه..  اأركله.. 
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ب�سري اأعجزين عن التقدم خطوة.. اأو النطق بكلمة.. اأردف وهو ل يزال 
يربْت بكفه القذرة فوق القرب:

- هنا يرقد فراغ زوجتي.. اأرادْت اأن حتولني من رجل حقري اإىل رجل 
�سيارة  �سائق  مب�ساعدة  »العلماء«  اإىل  ف�سلَّمتني  حي..  �سمري  ذي 
اأنا  الأ�سا�ض..  من  رجاًل  اأكن  مل  اأنني  اإل  ينجحون،  وكادوا  اأجرة.. 
اأن يكون للفراغ �سمري كما لالأحياء؟.. هل ميكن  فراغ.. هل مُيكن 

اأن تكون له حياة؟
مل ينتظر اإجابة مني.. ي�ساأل نف�سه ويجيب:

- نعم ميكن.. يعي�سون ب�سورة طبيعية كما الأحياء.. حتى اللحظة التي 
يدركون فيها اأنهم فراغ.. عندها ماذا ي�سنعون؟.. هل ي�ستمرون يف 
اأنف�سهم يف �سواهد القبور.. هم اأموات  اأم ُي�سل�سلون  عي�ض كذبة؟.. 
على اأي حال.. بل اأقل من الأموات.. هم فراغ.. اأنا فراغ.. اأنت فراغ.

- اأين جثة »الكاتب الكبري«؟.. هل اأخفيتها؟.. هل بعتها؟
اإىل  زوجتي  ُت�سلمني  اأن  قبل  ذلك؟..  اأفعل  كنُت  اأنني  تعلم  هل   -
»العلماء«.. بل لعلها �سلمتني لهذا ال�سبب حتديًدا.. كنُت اأبيع جثث 
امل�سرحة.. كاملة اأو جُمزاأة.. كنت اأقطع من تلك الأج�ساد دون ذرة 
ندم.. لكن بعد اأن اأ�سلحني »العلماء« مل اأ�سعر بالندم كذلك.. لأنهم 
فراغ.. اأنا فراغ.. اأنت فراغ.. البحر الذي اختفى.. كال.. مل يختِف.. 

لأنه من البداية كان فراًغا.
- اأنت جمنون.

- اأنا جمنون.. لكنني فراغ.. فراغ جمنون.
ثم طفق ي�سحك �سحكات متقطعة كانت اأ�سبه بالعواء، �سمعُت �سوت 
مرة  ل�ستجوابه  اأعود  حتى  الرجل  �سياأ�سرون  تقرتب..  القوة  �سيارات 
اأخرى.. غادرته ول تزال �سحكاته ت�سري يف الهواء.. تت�سرب اإىل م�سامي 
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وُت�سعل مع كلماته �سعوًرا غريًبا يف اأعماقي.. رجل جمنون.. لي�ض اأكرث من 
جمنون!

ناداين.. فا�ستدرُت.. اأوقف ال�سحك.. �ساح كي اأ�سمعه:
- اذهب اإىل املراأة؟

- اأي امراأة؟
ُت�سدق  اإنها  تفتحها..  اجعلها  البوابة..  طريق  تعرف  التي  املراأة   -
ينقذنا  دعوه  تخاف..  األ  لها  قل  خائفة..  لكنها  البوابة..  حار�ض 

جميًعا.. دعوه ُيخرجنا من هذا الفراغ!
اأكرث من  لي�ض  الرجل  اأخرى، هذا  األتفَت مرة  اأن  دون  �سريي  اأكملُت 
جمنون، ي�سرخ وي�سرخ، �سوته طعنات ت�سق �سكون الليل، وُتخيف القمر:

- دعوه ُيخرجنا من هذا الفراغ.. دعوه ُيخرجنا من هذا الفراغ.
ويف منت�سف تلك الليلة ذاب القمر!
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ثالثة ورابعهم ِسّرهم.

�ساق »ح�سان طروادة« ب�سغر حجم �سيارة »اأ�سمر«، وو�ساعة حالها، 
ل منها لرييح ج�سده املح�سور، لول اأنه ل يرغب يف اأن يراه  كاد اأن يرتجَّ

اأحد ويتعرف عليه.
ل  لكنه  »اأ�سمر«،  لـ  كاملة  اخلطرية  املهمة  يرتك  اأن  باإمكانه  كان 
توقف  اأن  منذ  اأظافره  يق�سم  الذي  املرتبك،  ال�سائق  هذا  يف  كثرًيا  يثق 

بال�سيارة اأمام منزل تلك الطبيبة »خيال«.
ا اأن ي�سند املهمة اإىل �سخ�ض غريه، حمرتف، يقدر  وكان باإمكانه اأي�سً
ا وقدًرا  على القيام بها على وجهها الأكمل، لكن هذا يتطلب وقًتا وحر�سً
كبرًيا من الثقة يف ال�سخ�ض املقرَتح، اأما »اأ�سمر« فهو يف نظره كالدمية ل 

خطر منها، ومُيكن حتريكها باأ�سابع يد واحدة.
T

»... ويف هذا احلادث املوؤ�صف �صقط ثلثة و�صبعون من ال�صحايا ما 
بني قتلى وجرحى يف حاالت حرجة، هذا وقد طالب املتربعني بدمائهم 
ل�صحايا احلادث بتاأجيل التربع ب�صبب ُعطل يف الكامريا التليفزيونية 

التي تر�صد تلك اللحظة االإن�صانية...«
اأطفاأ »اأ�سمر« الراديو بحدة. ل يفتاأ اأن ينظر اإىل �ساعة يده كل عدة 
دقائق، يف الواقع هو ل ينتظر وقًتا حمدًدا لبدء مهمته، فاملهمة تبداأ ما اإن 
تخرج تلك املراأة من باب العمارة، لكنه ل يعرف ماذا ي�سنع �سوى مراقبة 

الوقت دقيقة تلو اأخرى.. مما يزيد من ارتباكه اأكرث.
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ال�سيارة،  يف  عليهما  ت  مرَّ التي  والثالثني  اخلم�سة  الدقائق  وخالل 
قد  العمارة  �ساكنات  اإحدى  كانت  بيتها،  من  فري�ستهما  خروج  يرتقبان 
بريد  �سندوق  حيث  اإىل  الطريق  تعرب  مرات،  �سبع  عن  يقل  ل  ما  نزلت 
تخ�سها،  ر�سالة  على  بداخله  تعرث  ل  تفتحه..  الزاوية..  يف  منت�سب 
تغلقه.. ثم تعود باأدراجها اإىل العمارة، وتختفي داخلها.. ول مت�سي عدة 
بالرتتيب ذاته. مما دفع »ح�سان  اأخرى..  الأمر مرة  ُتكرر  دقائق حتى 

طروادة« ليهتف بغيظ:
- هل هذه املراأة ُتعاين من اختالل عقلي؟.. ملاذا تفتح �سندوق الربيد 

با�ستمرار؟!
مل ميلك »اأ�سمر« لذلك جواًبا، لكنه على عك�ض الرجل اجلال�ض بجواره، 
اأبًدا.. ل،  �سعر باإ�سفاق نحو املراأة، ل اأ�سواأ من اأن ننتظر ر�سالة ل تاأتي 
بل هناك الأ�سواأ.. وهو الأمل يف اأنها �ست�سل ذات يوم.. هذه املراأة تنتظر 
لأنها مل تقطع عنها الأمل.. لو قطعته لكانت توقفْت منذ زمن عن مالحقة 

�سندوق الربيد.
T

ا على مدخل العمارة،  دقائق اأخرى متر.. كان تركيز الرجلني من�سبًّ
لذلك مل ينتبه اأي منهما اإىل �سيارة »�ساهق« التي توقفْت اأمامهما بب�سع 
ل منها ودنا من نافذة ال�سائق ليقول بده�سة: �سنتيمرتات، ول عندما ترجَّ

- ماذا تفعل هنا يا »اأ�سمر«؟
ا�سطرب »اأ�سمر« ملراأى �سديقه، وتبادل مع »ح�سان طروادة« نظرات 
ال�سابط  لكن  الق�ض،  بقبعة من  ُيخفي ن�سف وجهه  الأخري  القلق.. كان 
املقعد  باب  فتح  اأخرى،  بكلمة  ينطق  مل  احلال،  يف  عليه  تعرف  احلاذق 

اخللفي ود�ضَّ ج�سده بالداخل. ثم قال:
الآن من منكما �سيخربين مبا تفعالنه  ا!..  اأي�سً ال�سهري  - وال�سحفي 

هنا؟
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لرجال  كان هناك حاجة  ملا  للمنطق  يخ�سع  مثايل  كانوا يف عامل  لو 
ال�سرطة، لأنه ملا وجدْت جرمية من الأ�سا�ض، ولأنهم ل يعي�سون من عامل 

منطقي؛ كان لزاًما على »�ساهق« اأن يفت�ض عن احلقيقة بنف�سه.
املراأة  بيت  اإىل  فقط  ياأِت  مل  نف�سه،  مع  �سادًقا  يكون  اأن  عليه  لكن 
ليقتن�ض احلقيقة ال�سائعة بني �سفتيها؛ بل لُيعطيها در�ًسا على طريقته 

الداروينية.
بادر »اأ�سمر« بكالم ل راأ�ض له ول ذيل، يف�سل يف اإقناع طفل �سغري، اأما 

الرجل اجلال�ض بجواره كان اأكرث ذكاء، التفَت �سوبه ليقول:
- فلنك�سف اأوراقنا، ما راأيك اأيها ال�سابط الُهمام؟

اأن  اإذ  »�ساهق«  يعرف  اأن  ال�سهري  ال�سحفي  على  ُم�ستبعًدا  يكن  مل 
�ُسمعته التي ي�ستمدها من �سدته وطريقته الغريبة يف ا�ستجواب املجرمني 

قد بلغت القا�سي والداين. اأجابه »�ساهق« با�ستمتاع:
- اإذن اأنت تعرفني.. جيد.. فلتك�سف اأوراقك اإذن.

»�ساهق«  يا  اأنت  منا..  كاّل  يهم  �سيًئا  املراأة  هذه  من  نريد  ثالثتنا   -
با�سا ترغب يف حل غمو�ض ق�سية مقتل »الكاتب الكبري« حتى تتجنب 
القانون،  يخالف  ب�سكل  جُمرًما  باحتجازك  املفتوح �سدك  التحقيق 

األي�ض كذلك؟
يعرتف »�ساهق« لنف�سه اأن كلمات الرجل �سببْت ا�سطراًبا بلغ جتويف 
ر  فتك�سُّ اأنكر  لو  وحتى  خفيف..  اأمل  منها  فت�ساعد  واعت�سرها؛  بطنه 
ابت�سامته خري دليل على ده�سته من معرفة الرجل بكل هذه التف�سيالت.. 

مل ينطق بكلمة.. تركه ي�ستكمل حديثه وهو ي�سري براأ�سه اإىل »اأ�سمر«:
اأن هذه املراأة ذات املعطف  اأن يثبت  اأما �سائقنا اللطيف فهو يريد   -

الأ�سفر هي قاتلة »الكاتب الكبري« فُيربئ �ساحته من الإثم.
هنا كانت ده�سة ال�سابط قد و�سلت اإىل اأق�سى معدلتها فهتف:
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- حلظة واحدة.. اأتريد اأن تخربين اأن هناك بالفعل امراأة ذات معطف 
اأ�سفر كانت يف بيت »الكاتب الكبري« ليلة اجلرمية.. واأن هذه املراأة 

هي نف�سها »خيال«؟
طرقع ال�سحفي ال�سهري باأ�سابعه قائاًل:

- اأ�سبَت الهدف.. هي نف�سها الدكتورة »خيال«.
يف  ولكن  غريب..  حد  اإىل  تعقد  �سيء  فكل  اأكرث،  »�ساهق«  ا�سطرب 
�سر  وراءها  بالفعل  املراأة  هذه  الآن..  له  جلًيا  �سيء  كل  بدا  ذاته  الوقت 
خطري.. مل يكن هاوًيا ليك�سف للرجلني جميع اأوراقه.. مل يخربهما باأمر 
»الرواية التي قتلت قارئها« ول باأنه يبحث عن كاتبها الذي هو نزيل النادي 

للعالج، كاتبها الذي اأكل زوجته!
فهذا  بالفعل،  �سيء  كل  يعرف  اللعني  ال�سحفي  يكون  األ  فقط  ياأمل 
اليد  �ساحب  مو�سع  يف  يكون  اأن  يحب  ل  الأ�سرار،  غمو�ض  منه  ي�سرق 
ال�ُسفَلى الذي يجهل الكثري من املعلومات. قال »�ساهق« بزهو الذي يجود 

باملعلومات:
- لعلمك فقط، هذه املراأة لي�ست طبيبة، ول حتى اأخ�سائية نف�سيه.. 

هذه املراأة مل ُتكمل تعليمها اجلامعي من الأ�سا�ض.
الأماميني  الده�سة هذه املرة من ن�سيب الرجلني يف املقعدين  كانت 

من ال�سيارة.. ثم ا�ستطرد ال�سابط موجًها حديثة اإىل ال�سحفي:
- واأنت، ماذا تريد من تلك املراأة؟

- لنقل معلومات ل تفيد اأحًدا.
- وملاذا تريدها طاملا اأنها لن تفيد اأحًدا؟

- لنقل اأنني اأعاين من بع�ض اخلمول وامللل واأبحث عن مغامرة مثرية، 
هل لديك اعرتا�ض؟
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ال�ُسفَلى  اليد  اأ�سبح �ساحب  لقد  يبغ�سه »�ساهق«  اأكرث ما  وكان ذلك 
بالفعل. حتدث »اأ�سمر« بتوتر بالغ:

- ا�سمع يا »�ساهق« ما كنُت �ساأورط نف�سي يف هذا الأمر لو مل اأكن على 
ثقة من اأن هناك امراأة قد دخلت بيت »الكاتب الكبري« يف تلك الليلة، 

اأنا ل اأريد �سوى العدالة فح�سب.
راعي  يا  العدالة  هذه  لتحقيق  تفعل  اأن  تنوي  وماذا  طبًعا..  طبًعا،   -

العدالة؟
عنه  فاأجاب  حلقه.  يف  كالغ�سة  وقف  لكنه  اجلواب  »اأ�سمر«  حاول  

ال�سحفي:
- �سنختطفها!

- جميل.
قالها »�ساهق« ومل يزد.. بدْت هذه الأحداث مثرية اإىل احلد الذي دفع 

بالأدرينالني اإىل اأن يغزو عروقه.. ولَكم يحب ذلك.
T

ب�سعة  بجوارها  ال�سري  يف  تتلخ�ض  وال�سحفي  »اأ�سمر«  خطة  كانت 
على  ما  �سخ�ض  يتعرف  اأن  _خمافة  »اأ�سمر«  ينزل  بال�سيارة،  اأمتار 
جيدة_  تنكر  و�سيلة  ُتعد  الق�ض  قبعة  اأن  مقتنًعا  يكن  فلم  ال�سحفي، 
يدفع بها اإىل املقعد اخللفي، يعود اإىل مقعد ال�سائق، ثم ينطلق ب�سيارته.. 
لكن ال�سحفي كان قد احتاط لهذا الأمر جيًدا، واأتى معه مبنديل قما�سي 
وخُمدر قوي، وتقت�سي اخلطة اأن ينزل »اأ�سمر« من ال�سيارة، ُيخدر املراأة، 

ي�سحبها اإىل الداخل، ثم ينطلق بها.
اأما »�ساهق« فقد راأى ق�سوًرا يف هذه اخلطة اإذ قال:

يكتظ  العمارة  ملدخل  املجاور  الر�سيف  باملحالت،  مزدحم  ال�سارع   -
كذلك؟..  م  �سُ هم  فهل  عميان،  النا�ض  اأن  فلنفرت�ض  بالعابرين، 
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ف�سرخة واحدة تنطلق من فم املراأة قبل فقدانها للوعي مَلِن �ساأنها 
اأن جتعلنا فري�سة �سهلة لبط�ض هوؤلء الرعاع.

- وجهة نظر �سليمة.. وماذا تقرتح اأيها ال�سابط الُهمام؟
اأجاب بعد حلظات قليلة من التفكري، وقد عاد اإليه زهوه كونه املُحرك 

الأ�سا�سي لالأحداث:
- اإذا اأردنا اإلهاء الكلب األقينا له بعظمة.

كان ال�سوؤال من ن�سيب »اأ�سمر«:
- ماذا تق�سد بالعظمة؟

النافذة، و�سع  راأ�سه من  اأخرج  بالكلمات..  بالفعل ل  اأجابه »�ساهق« 
اإ�سبعني يف فمه واأطلق �سفرًيا طوياًل.. مل تكد متر ثانية واحدة حتى كان 

باب �سيارته املتوقفة اأمامهم ينفتح، ويخرج منه.. كلب ب�سري!
ى  يرتدي فوق كامل ج�سده بدلة مطاطية بي�ساء ُمرقعة بالأ�سود، يتبدَّ
باأنفه  ُي�سم�سم  لهًثا،  ل�سانه  ُيخرج  اأربع،  على  يزحف  وعيناه،  فمه  منها 
عن �ساحبه.. يدنو من ال�سيارة.. من راأ�ض »�ساهق«.. يقفز قفزة مُتكنه 
من تعلق اأطرافه الأمامية يف نافذة ال�سيارة.. ُيخرج ل�سانه ويلعق به كف 

»�ساهق«.
�سدمة  الأمامي..  املقعد  يف  الرجلني  وجه  على  جلية  ال�سدمة  كانت 
اأعجزتهما عن ال�سوؤال.. لكن »�ساهق« اهتم مبنحهما اإجابة عن �سوؤال مل 

ي�ساأله اأحد، لعلمه اأنه يع�سف براأ�سيهما.
قال وهو مي�سح راأ�ض كلبه الأليف:

املُ�ستكلبني«؟..  »الَب�َسر  اأو  »الَب�َسر الكالب«  - هل �سمعتما عن ظاهرة 
لقد بداأت يف »بريطانيا« ثم انت�سرت ب�سرعة اإىل باقي دول العامل.. 
رْت يف الو�سول اإلينا، لكنها بالفعل كانت  رمبا يظن البع�ض اأنها تاأخَّ

حتدث باأ�سكال ون�سب متفاوتة.
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»اأ�سمر«  قراأ  معدنية،  علبة  �سرتته  جيب  من  لُيخرج  حديثه  قطع 
التعريف املكتوب عليها لُي�ساب فوًرا بالغثيان.. »طعام للكالب«.. فتحها 
بها من فم كلبه الأليف، فاأخذ ينه�ض ما بها يف نهم.. بينما  »�ساهق« وقرَّ

ي�ستطرد �ساحبه:
من  ذرة  اآخر  وقتل  الإن�سان،  ل�سحق  و�سيلة  اأنها  البع�ض  يرى  رمبا   -
اإن�سانيته.. وبل ويعدونها موًتا اأخالقًيا.. لكنها يف الواقع حترره من 
النا�ض  حولكما..  انظرا  ب�سرًيا..  تكون  اأن  اأ�سعب  فما  ال�سغوط.. 
اأين  من  يعرف  ل  »زومبي«  الأحياء..  كاملوتى  الطرقات  ي�سريون يف 
احلياة..  طاحونة  حول  كالثور  يدور  ذاهب..  هو  اأين  اإىل  ول  اأتى 
اأجل  من  احلياة،  قيد  على  نف�سه  ليبقي  فقط  يحتاجه  ماًل  ليك�سب 
اأن يعمل وياأتي باملال الذي يبقيه على قيد احلياة، حتى يعمل وياأتي 

باملال الذي... دائرة مفرغة مت�سلة حلقاتها.
بني  ليف�سل  يتدخل  اأن  الطبيعي  النتخاب  قانون  على  لزاًما  فكان 
اأنواًعا وف�سائل.. حتى واإن كانت الف�سيلة الأدنى  الب�سر.. ي�سنع منهم 
يعد  مل  لأنهم  �سعادة..  اأكرثهم  اأنها  �ستجد  »الكالبية«..  الف�سيلة  هي 
مطلوب منهم اأن يقلقوا على حيواتهم.. اأو اأن يتبنوا راأًيا اأو مبداأ يتاآذون 

ب�سببه.
مل يعودوا م�سطرين اإىل التحلي بقواعد اأخالقية اأو ح�سارية.. توقفوا 
عن �سحب الطاحونة وتركوا اأرواحهم واأج�سادهم حتت م�سيئة مالكهم، 
يف  دخل  و�سمائرهم  وعقولهم  لأرواحهم  يكون  اأن  دون  باأمره،  ياأمترون 

ذلك.
ُيهاجمها..  اأو  والأقوال  والأفعال  الأفكار  مُيرر  ال�سمري  مناعة  جهاز 

ل عمل هذا اجلهاز من الأ�سا�ض. لكن يف الف�سيلة »الكالبية« تعطَّ
كان كلبه قد اأجهز على طعامه كاماًل، وجت�ساأ يف ر�سا.. جذبه »�ساهق« 

من طوق رقبته ليم�سح فوق راأ�سه ويردف:
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متطلبات  اأن  اإذ  ب�سر..  وهم  كانوا  عما  ذكائهم  يزداد  امل�ستكلبون   -
حلياتهم  وفاء  اأكرث  ا  اأي�سً وهم  �سغوًطا..  اأقل  لهم  بالن�سبة  احلياة 
ل العودة اإىل حياته الب�سرية.. اأبًدا..  اجلديدة.. مل اأر ُم�ستكلًبا ف�سَّ

لأنهم �ساروا اأكرث تكيًفا مع احلياة..
بل  لي�ض لالأقوى،  »البقاء  الأنواع  اأ�سل  »داروين« يف كتاب  يقول  فكما 

لالأقدر على التكيف«.
حول  الظنون  بعقليهما  تتالعب  الرجلني..  وجه  على  الوجوم  طَبق 
نظر  وجهة  الراأي  لهذا  اأن  ال�سحفي  ينكر  ل  لثالثهم..  العقلية  ال�سحة 
عن  النافذة  �سوب  التفَت  كاملة..  لفظها  فقد  »اأ�سمر«  اأما  ُمعتربة.. 

ي�ساره.. ويف احلال تقياأ كل الكلمات التي �سمعها من �سديقه.
ر، نحن يف هذا العامل ل نعي�ض.. نحن فقط نحاول النجاة! ثم فكَّ

T
يف  ال�سيد  غريزة  حتركْت  الأ�سفر..  معطفها  يف  تتهادى  خرجت 
كانوا  دوره جيًدا..  يعرف  منهم  وكل  النظرات  يتبادلون  الثالثة رجال.. 
من  بدًل  لفري�سته  الكمائن  ن�سب  ل  ُيف�سِّ الذي  ال�سلطعون«  كـ«عنكبوت 

مطاردتها!
ر  ويف حلظة ال�سفر اأ�سار »�ساهق« لكلب حرا�سته �سوب املراأة.. فك�سَّ
رْت  عن اأنيابه.. وقفز على اأربع وهو يطلق نباًحا �سر�ًسا ُيفزع املوتى.. ت�سمَّ
بالأ�سود  ُمرقعة  بي�ساء  بدلة مطاطية  ترى رجاًل يف  املراأة يف ذعر وهي 

ُيهاجمها ككالب الطرقات.
اأطلقْت �سرخات مدوية.. اندفع البع�ض ُيزيحون ده�ستهم يف حماولة 
لإنقاذها.. حماولة على ا�ستحياء.. خمافة اأن يرتك هذا »ال�سيء« املراأة 

وينق�ض عليهم بدًل منها.
وما اإن ظهرت الدماء فوق وجهها حتى تالحمْت الأج�سام، خمافة اأن 

ُينهي الكلب وليمته ويبحث عن قطعة حلم جديدة.
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يتظاهر  ال�سحفي  ال�سيارة..  من  ثالثتهم  نزل  واملرج  الهرج  وو�سط 
قوي..  مبخدر  ُم�سبع  مبنديل  املراأة  اأنفا�ض  يكتم  »�ساهق«  بامل�ساعدة.. 
و»اأ�سمر« ُي�ساعده على حملها اإىل املقعد اخللفي.. يركب الثالثة رجال.. 
ينطلقون ُمبتعدين وهم ُي�سيعون الكلب بنظراتهم الأخرية.. بينما تت�سرب 
م�سلوب  الب�سر..  �ساخ�ض  واأنفا�سه..  الهواء  ويبتلع  دماءه،  الأر�ض 

الإرادة.. مهدور ال�سمري.
فارق احلياة وهو يعلم اأنه ُوِلد فيها مرة، ومات فيها مرتني.

T
بثقل  يهتز  وامل�ستقبل..  املا�سي  بني  باإحكام  م�سدود  حبل  التاريخ 
اإيجاد مناطق  ويحاول  البهلوان،  فوقه  ي�سري  النزوات..  و�سدة  اخلطوات 
اآمنة لعبوره.. وعلى البهلوان اأن يدرك اأن الأحداث ل تت�سل باأحداث، بل 

باآراء واأفكار.
كان يحتكم على  واحد منهم  اأربعتهم.. كل  ورمبا كان هذا هو خطاأ 
باأن  للحبل  ي�سمحوا  فلم  ب�سرها..  لالآخرين  يبوح  التاريخ.. ل  قطعة من 

يت�سل.
العلوي  قبوه  ويف  ال�سحفي،  بيت  بالطبع  هو  اأماًنا  الأكرث  البيت  كان 

توها فوق مقعد فاقدة الوعي، وقيدوها باإحكام. ثبَّ
فجاأة  وعيها  عقلها  حرر  حوله؛  القيود  وطاأة  ج�سدها  اأدرك  اإن  وما 
ليطفو على ال�سطح.. كانت جُتيل باأنظارها يف ثالثتهم بارتعاب.. جتهل 

املكان والزمان واحلدث.
كانوا قد تناثروا يف اأرجاء الغرفة.. لكن يف حُميط نظرها.. ال�سحفي 
يجل�ض فوق مقعد وثري مقابل لها، ُمنهمك يف التحدث هم�ًسا اإىل نف�سه. 
ال�سابط يتفح�ض الأوراق البحثية العلمية املثبتة فوق اجلدران، يف حماولة 
لأن يربط بينها وبني ال�سحفي وغر�سه من املراأة. اأما »اأ�سمر« فكان يوليها 
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ال�ساعة  يتاأمل  بينما  املغلقة،  الوحيدة  النافذة  اإىل  وي�ستند بظهره  وجهه 
الكبرية املُعلقة فوق راأ�سها.. اأرقامها وعقاربها من الرباغيث الزرقاء.

- ملاذا اأح�سرمتوين اإىل هنا؟
نظرْت حولها فاإذ بكل �سيء رمادي اللون وكاأنها دخلْت املادة الرمادية 

ملُخ اأحدهم.
دنا منها »اأ�سمر«، تاأمل مالحمها الدقيقة واأنفها ال�سغري، ويف حماولة 

لبث الأمان فيها قال:
- ل تخايف.. لن نوؤذيِك.

»�ساهق«  فبادرها  طاقتها؛  قدر  عنه  البتعاد  حتاول  انتف�سُت  لكنها 
هازًئا:

- نعم، ل تخايف منه فـ »اأ�سمر« جمرد �سائق �سيارة اأجرة ُم�سامل.
ثم ا�ستعلْت عيناه ق�سوة قائاًل ب�سرا�سة:

- اإن كنِت ولبد خائفة.. فاأنا من يجب اأن تخايف منه.
»اأ�سمر« ال�سائق!.. تذكرْت كلمات عامل امل�سرحة، عن »اأ�سمر« ال�سائق 
ْت اإىل »اأ�سمر« با�سمئزاز،  الذي �سيقتل والدها، فازداد انفعالها حدة. تطلعَّ

وكاأنه وحده امل�سئول عن اختطافها؛ �ساحت به:
- ماذا تريد مني؟

وقف »اأ�سمر« مبحاذاة مقعد ال�سحفي، الذي كان ُمتلذًذا مبراقبتها 
عن  يكون  ما  اأبعد  كان  ال�ستمتاع  لكن  املُحكمة.  قيوده  ت�سارع  وهي 
»اأ�سمر«.. كان �سابًحا بنظراته يف وجهها الذي تعلوه اآثار اأظافر املُ�ستكَلب، 

نظر ملًيا اإىل عينني تر�سقانه بُكره وغ�سب.
ول يدري ملا راوده �سعور قوي باأنه التقى بهاتني العينني من قبل.. لي�ض 
ليلة اجلرمية، فعندئذ مل يَر منها �سوى معطفها الأ�سفر.. لكن يوًما ما 

التقاها.. اأو حادثها.. اأو لعله التقاها ومل يحادثها.
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غريب.. اإنها ماألوفة له كثرًيا.. وكاأنها جزًءا من نف�سه.. اأو حجرة من 
حجرات قلبه.. اأو قطرة دماء ت�سري يف اأحد �سرايينه.. ما هذا ال�سعور 

الغريب؟!
م »�ساهق« ليحاذي رفيقيه قائاًل: تقدَّ

اأي  حجب  دون  بو�سوح  عنها  �ستجيبني  اأ�سئلة..  ب�سعة  �ساأ�ساألِك   -
معلومة.. وعندئذ �ستعودين �ساملة اإىل بيتك.

وجهيهما  بني  يف�سل  يعد  �سوبها.. حتى مل  انحنى  فاأكرث..  اأكرث  دنا 
�سوى ب�سعة �سنتيمرتات، قال ب�سوت كالفحيح:

- اأما اإذا كذبِت، اأو ناورِت، اأو خادعِت، اأو تهربِت.. فاإما اأنك �ستعودين 
اإىل بيتِك غري �ساملة.. اأو لن تعودي على الإطالق.. اتفقنا؟

مل يتوقع ثالثتهم ردة فعلها، حتى اأن اأمواج الده�سة ع�سفت بهم لعدة 
ثوان جمدتهم يف مو�سعهم.. فقد ب�سقْت »خيال« بقوة يف وجه حُمدثها.

الغ�سب،  ل�سياطني  اأ�سرًيا  وقع  حتى  ده�سته  من  عقله  حترر  اإن  وما 
انهال على وجهها بثالث �سفعات متتاليات، جعلت الدماء تنبثق من جروح 
ر »اأ�سمر« من �سدمته واأم�سك بيد »�ساهق« باإحكام، يف  قطعية اأخرى. حترَّ

حني قال ال�سحفي وهو يروي غ�سبه من نف�ض البئر:
- لن تخرجي من هنا حتى نح�سل منِك على كل ما نريد.

ل ُتنكر اأن اخلوف يعبث بقلبها يف هذه اللحظة، لكن اأ�سواأ �سيء تفعله 
بنف�سها هو اأن ت�سمح لأنوفهم بت�سمم رائحته، تظاهرْت باجَلَلد وهي تقول:

- ماذا تريدون مني؟
عاد ال�سحفي اإىل مقعده، ترك ُمهمة ال�ستجواب اإىل من يحرتفها.. 

بادرها »ال�سابط« و�سوته ل يخلو من احلزم:
- ملاذا اأنا واأنت وهذان الرجالن وحدنا من نتذكر »الكاتب الكبري«؟.. 

ملاذا ن�سيه اجلميع؟
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لت يف وجوههم بده�سة حقيقية، هتفت: جتوَّ
- ماذا تعني؟.. اأي عبث تقول!

»اأ�سمر« �سيُهب لعرتا�ض طريقه..  اأن  يعلم  تظاهر مُبهاجمتها، وهو 
اأراد اأن يلعب معه دون علمه لعبة الطيب وال�سرير. �ساح:

- ل تتظاهري بالغباء.
ا عا�ض  - بل ما تقوله اأنت هو عني الغباء.. كيف ين�سى اجلميع �سخ�سً

بينهم ل�سنوات؟
مل  وكاأنه  لقاءاته..  كلماته،  حياته،  جثته،  اختفى..  عنه  �سيء  كل   -

يوجد قط.
- كيف يختفي كل ذلك؟

- كما اختفى البحر.
قالها ال�سحفي، ثم اأردف:

- اأين ذهب »الكاتب الكبري«.. �سافر، األي�ض كذلك؟.. �سافر اإىل مكان 
اأنت تعرفني..  اأحد من قبل..  اإليه  بعيد جًدا.. اإىل مكان مل ي�سافر 

حتًما تعرفني.
�ساأله »اأ�سمر« بده�سة:

- ماذا تق�سد مبكان مل ي�سافر اإليه اأحد من قبل؟!.. ماذا ُتخفي عنا؟
جتاهل ال�سحفي �سوؤاله وا�ستمر يف توجيه حديثه اإليها بانفعال:

- اأخربيني الطريقة.. كيف �سافر.. اأنِت تعرفني.. كنِت معه ليلة موته.. 
كان موته لعبة، األي�ض كذلك؟.. اأراد اأن مُيار�سها قبل اختفائه.. قبل 
ا  اأي�سً هي  هل  والرواية..  �سفره..  طقو�ض  من  موته  لعل  اأو  �سفره.. 
من بني الطقو�ض.. هل كتبها بنف�سه؟.. اأم كتبها ذاك املجنون الذي 
ُتعاجلينه يف ناديِك؟.. وما دور الرواية فيما يحدث؟.. اأخربيني كيف 

فعلها.. كيف ارحتل من هنا؟
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نف�سه،  على  ال�سيطرة  فقد  اأنه  بدا  وقد  كتفيها  ب�سحق  حديثه  انتهى 
ت�ساعدْت �سرخاتها، هبَّ »اأ�سمر« لدفع ال�سحفي عنها هاتًفا:

- يكفي.
نظر لها »اأ�سمر« ُم�سفًقا:

- �سنرتكك لدقائق ُتعيدين فيها التفكري.
قالها و�سحب الرجلني اإىل خارج الغرفة، ثم اأغلقها باإحكام.

T
يف �سغرها كانت حتب التزلج املائي، جُتيده مبهارة ت�سربتها من اأمها. 
كانت ابنة ملُتزجلة حُمرتفة، فازت بعدة م�سابقات حملية، واأملْت اأن حتذو 

ابنتها حذوها.
جتها الأوىل، بي�ساء ذات وردات اأرجوانية،  ل زالت »خيال« تتذكر زلَّ
متنْت اأن حتملها بعيًدا عند اآخر نقطة تت�سل فيها ال�سماء بالبحر.. ويف 
يوم عا�سف �سديد الربودة اأجربتها والدتها على مُمار�سة التزلج برفقتها، 

وعندما بكْت »خيال« خوًفا، قالت اأمها:
فوق  حتى  مكان،  كل  ويف  حال  كل  يف  التزلج  جُتيدي  اأن  عليِك   -

النهيارات الثلجية.
مل تفهم »خيال« حينها الداعي اإىل التزلج و�سط املخاطر والأهوال، 
ح�سبْت اأن باإمكانها اأن تختار اأين ومتى وكيف تتزلج.. لكن منذ وفاة اأمها 
ارة،  غدَّ احلياة  �سغرية..  بعُد  وهي  به  ُتخربها  اأن  اأرادْت  ما  تعي  بداأت 
تتحول من موج هادئ اإىل اإع�سار يف ملح الب�سر.. وعليها دائًما اأن تكون 

ُم�ستعدة.
واأ�سباح  الوحدة، واخلوف،  ت�سلَّحْت بكل قوتها يف مواجهة فريو�سات 
املا�سي.. لكنها اأبًدا مل تت�سلح للموقف اخلطر الذي تتعر�ض له الآن، ومل 
تفهم من الأ�سا�ض هدف هوؤلء الثالثة.. ظنت يف البداية اأنهم يرغبون يف 
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نب�ض قرب احلادثة القدمية، لكنها مل تفهم �سوؤالهم عن ن�سيان العامل كله 
»للكاتب الكبري«.. هل ميزح؟!

 احلادثة القدمية.. مل مير عليها �سوى ثالث �سنوات فح�سب، لكنها 
حتب اأن تذكرها وكاأنها قدمية قدم الأزل.. بعيدة عنها مباليني ال�سنوات 
بْت نف�سها على اأن تقطع عنها  ال�سوئية.. حادثة تقبع هناك يف ذاكرتها درَّ
مدد العواطف الإن�سانية.. تتذكرها لكن ل ت�سعر نحوها باأي �سيء.. وكاأنه 
مل  فيلم  ال�سور..  بع�ض  �سوى  ذاكرتها  يف  منه  يتبقَّ  ومل  �ساهدته  فيلم 

حتبه، ول ترغب يف م�ساهدته ثانية.
ُتنذرها  ال�سماء  اإ�سراقة  كانت  ودوًما  ُم�سرقة،  ال�سماء  كانت  يومها 
و�سط  ل�ساعات  دامت  تزلج طويلة  رحلة  بعد  البيت  اإىل  باخلطر، عادت 
مياه البحر، لتقع عيناها على اأب�سع منظر يف الوجود.. اأبوها جال�ض اإىل 

الأر�ض.. يداه وفمه و�سدر ردائه ُمت�سبعون بالدماء الطازجة.
ل زالت تذكر رائحتها.. كانت قريبة من يود البحر.. واأمها ُم�ستلقية 
فوق الأر�ض حتت قدميه.. ُتنازع نف�سها الأخري بعد اأن طعنها ل�ض و�سرق 
حقيبتها..وقبل اأن تعي »خيال« ما يحدث كان النف�ض الأخري يغادر �سدر 

اأمها �ساعًدا اإىل بارئه.
مل تفهم ما يحدث، كانت تظن اأنها ُت�ساهد فيلما ُمرعًبا حتى عندما 
�ساقْت ال�سرطة والدها.. واتهموه بقتل زوجته.. تدخلْت ُبكل ال�ُسبل لتكليف 
اأمهر املحامني مبتابعة الق�سية.. لكن الأب من هول ال�سدمة ظلَّ ملتزًما 
ال�سمت، مل يدافع عن نف�سه قط.. فاأ�سار عليها اأحدهم اأن يدعي اأبوها 

ا، ثم تردًدا، فقبوًل. اأنه جمنون، لقْت كلماته منها رف�سً
»اثنان  الغرفة  يف  النادي..  نزيل  الأمر  به  وانتهى  اخلطة،  جنحْت 
بخلل عقلي  والدها  واأ�سيب  ال�ساحر،  على  انقلب  ال�سحر  لكن  و�ستون«.. 
عقول  و�سط  التزلج  وامتهنْت  املاء،  فوق  التزلج  هجرت  يومها  حقيقي.. 
ذاك،  وت�سمع  هذا  تفهم  اأوهامهم..  اأ�سرارهم،  خماوفهم،  مر�ساها.. 

وحتاول اإ�سالح ما بهم من اأعطاب.
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وادعى عدم معرفته  نبذها،  لكنه  ال�سدوق،  اأبيها  اإىل �سديق  جلاأْت 
لكنها  ذلك..  فعل  ملاذا  ول�سديق عمره.. مل يخربها قط  لها  تنّكر  بها، 

تعرف اأنه اأراد �سون ا�سمه من الف�سيحة.
يومها،  اجلرمية  م�سرح  يف  لل�سرطة  التابعني  امل�سورين  اأحد  كان 
التقط �سورة لأبيها وهو يحت�سن جثة اأمها، ذاهل وفمه مدرج بالدماء، 
بها اإىل ال�سحافة، فتحول اأبوها من ال�سخ�ض امل�سامل املحرتم اإىل  ثم �سرَّ

وح�ض ياأكل زوجته.
تلك ال�سورة البائ�سة اأخذْت بالق�سية اإىل منحنيات غري معتادة، فقط 

لأنها هيَّجْت الراأي العام �سد اأبيها قبل حتى ا�ستجوابه و�سماع اأقواله.
املُتهم  والدها  اأن  ال�سحافة  تعلم  ل  حتى  عمره..  �سديق  له  فتنكر 
باأب�سع جرائم الرجال يف حق زوجاتهم هو ال�سديق الأقرب اإىل.. »الكاتب 

الكبري« نف�سه!
الأيام  ومع  اأحد..  على  حتقد  مل  كما  الكبري«  »الكاتب  على  حقدْت 
ج�سد  فوق  الرتاب  اأُهيل  كما  متاًما  الرمال،  حتت  �سعورها  ردم  حاولْت 
رواية  القدمية عندما عرثت على  لتتذكر م�ساعرها  لكنها عادت  اأمها.. 

والدها.
تلك الرواية التي كان يعكف على كتابتها، ُي�سجعه على ذلك �سديقه.. 

حتى اأن اجلميع كان يظنهما تواأمني ل �سديقني فح�سب!
انتهى اأبوها من كتابتها قبل احلادثة بيومني، وعرث على مطبعة جيدة 
الذي قال:  ن�سخة ورقية منها مبوا�سفات خا�سة طلبها �سديقه  لطباعة 
»لن اأقراأها اإن مل تطبعها ب�سكل جيد«.. وكاأنه يتعمد و�سع العراقيل كي ل 

بْت من ذلك وقتها! يقراأها.. لكم تعجَّ
ل زالْت تذكر هذا اليوم لأنهم جميًعا قد ذهبوا مًعا لالحتفال.. ثم وقع 

احلادث ومن بعده القطيعة بني ال�سديقني.
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عا�سْت طوال الثالث �سنوات مهمومة مبحاولة اأن ي�سرتد اأبوها عقله.. 
فمنذ احلادث اأخذ يتحدث عن نهاية العامَل، وعن الباب الذي يجب اأن 

يفتحه.
املطبوعة  الن�سخة  على  عرثت  حتى  �سكونه  على  �سيء  كل  ا�ستمر 
للرواية.. مل تعرف قط اأن اأباها احتفظ بها يف خزينة �سرية خلف �سورة 
اإىل  ال�سقوق  ت�سربْت  عندما  ذلك  اكت�سفْت  ال�سديقني..  جتمع  جدارية 

اجلدار واحتاجْت اإىل ترميمها.
ا�ستيقظ اأملها من �ُسباته.. تعرف اأن باإمكان »الكاتب الكبري«اأن يبعث 
باأبيها اإىل اخلارج ليتلقى عالًجا اأف�سل يف اأمهر امل�سحات النف�سية.. كان 

باإمكان اأمواله و�سلطانه اأن ُيعيدا لأبيها احلياة التي �ُسلبْت منه.
يف البداية  قررْت الت�سال به وحماولة تذكريه بالع�سرة القدمية، لكنه 

ا حمادثتها. ت�سرف معها ب�سلف وغرور عندما اأغلق الهاتف راف�سً
ويف طريقها اإىل الفيال ملقابلته وجًها لوجه �سدمْت اخلادمة ب�سيارتها 
امل�سفى  اإىل  فوًرا  فحملتها  اأخطائها؛  من  التهرب  تعتد  مل  عمد..  بغري 

وظلَّْت برفقتها حتى اطماأنت على حالها.
وعندما زارتها يف بيتها يف اليوم التايل اأخربتها اخلادمة اأن »الكاتب 
الكبري« الذي ل يثق يف اأحد رف�ض اإح�سار خادمة غريها، واأنها �سرت�سل 

ابنتها لتكون يف خدمته حتى ت�سفى �ساقها.
من  فتتمكن  اخلادمة  من  بدًل  تذهب  اأن  فكرة  »خيال«  واتْت  عندئذ 
»الكاتب  اأن  لتخربها  اخلادمة  هاتفْت  عليها.   املُحرمة  الفيال  دخول 
ابنتها احل�سور.. وذهبْت هي بدًل  الكبري« عَدل عن قراره ول يريد من 

عنها.
ظنها احلار�ض ابنة اخلادمة التي مل يرها من قبل.. مل تخ�ض من اأن 
يعرفها »الكاتب الكبري«، فهي تعرف اأنه يعاين من �سعف يف النظر، ويكره 

متاًما ارتداء النظارات.
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اأعدت له �سطرية �سمك لعلمها باأنه يكرهه، كطفلة عابثة ت�سع امللح 
بدًل من ال�سكر يف �ساي �سخ�ض اأغ�سبها، ثم و�سعت الرواية التي �سُتذكره 
بل  اأباها،  يتذكر  اأن  دون  قراأها  لكنه  ناظريه.  وحتت  مكتبه  فوق  باأبيها 

واألقى بها يف �سلة املهمالت، اأو لعله تذكره ولذلك األقى بها.
راأتها عندما ح�سرت اإىل الفيال يف اليوم التايل فاأخرجتها وو�سعتها 

بعناد فوق مكتبه اأثناء تناوله لطعام الع�ساء.
ما عالقة تلك الأحداث مبختطفيها الثالث؟

�سيدخل  »اأ�سمر«  ُيدعى  �سائًقا  هناك  اأن  امل�سرحة  عامل  عرف  كيف 
حياتها؟

واأن هذا الرجل �سيقتل والدها؟
هل احتد معهم لإيقاعها يف مكيدة الختطاف تلك؟.. لكن ملاذا؟

كيف لكل هذه امل�سادفات اأن جتتمع مًعا؟
�سفاء ال�سماء ال�سابح من خلف النافذة اأنذرها باخلطر.

T
من  ردًحا  ا�ستخدامها  يحتاج  التي  بالأدوات  مكتظ  ال�سحفي  بيت 
ر »اأ�سمر« وهو يتجول يف  الزمن، كما لو اأنه يتاآمر بها على املوت. هكذا فكَّ

اأرجاء املكان بعد اختفاء الرجل عن الأنظار.
ان�سغال  بعد  ذلك  اإىل  ا�سطر  بل  مبفرده  البقاء  »اأ�سمر«  ل  ُيف�سِّ مل 
»�ساهق« يف حمادثة هاتفية طويلة مع م�ساعده.. ومل يرغب يف اأن يقتحم 
خلوة املراأة املقيدة بالداخل. كانت نظراتها كال�سوط يل�سع روحه، هو مل 
يوؤِذها، بل حال دون اأن يلحق بها اأي من الرجلني الأذى، فلماذا تنظر اإليه 

كما لو كان �سيطاًنا رجيًما؟
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�سوت �سمريه يزداد حدة، ي�سيح به اأن ما يفعله لي�ض �سحيًحا، لكن 
�سوًتا اآخر ُيجادل ال�سوت الأول ويخربه اأنه ل يبغي �سوى احلقيقة.. ثم 
يظهر �سوت ثالٌث ُيف�سد ُحجة الأول ويرد �ُسبهة الثاين، فتلقي به الأ�سوات 

و�سط دوامة حرية.
املكان  اأرجاء  د  يتفقَّ وهو  قال  الطويلة،  مكاملته  من  »�ساهق«  انتهي 

بنظرات �سرطي يفح�ض موقع جرمية:
- اأين ذهب ال�سحفي الالمع؟

اأ�سار »اأ�سمر« براأ�سه �سوب غرفة مغلق بابها، قائاًل:
- دخل ومل يخرج.. قال اأنه لن يغيب طوياًل.

ثم �ساأله:
- هل ِمن جديد؟

- هذه املراأة ُتخفي الكثري.. فالرجل الذي ُت�سرف على عالجه والذي 
كتب الرواية املُميتة.. هو اأبوها.

تطلع اإليه »اأ�سمر« بده�سة بالغة قائاًل:
- اأي رجل؟.. واأي رواية؟

اإىل نف�سه.. كثرًيا  »اأ�سمر« ولي�ض  اإىل  اأنه يتحدث  ن�سي«�ساهق« لوهلة 
ما يتنا�سى وجوده كاأنه ذرة غبار ت�سبح يف الهواء.. تدارك الأمر قائاًل:

- ل عليك.
لكن »اأ�سمر« اأ�سر:

- اأخربين.
اأن  اإىل  باإيجاز عن الرواية التي تدفع بكل من يقراأها  ثه »�ساهق  حدَّ

ا على هاتف حممول. يلقي بنف�سه من ارتفاع �ساهق.. قاب�سً
فبلغت حرية »اأ�سمر« اأق�ساها.
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الأحداث تزداد غرابة، خا�سة يف غياب رابط منطقي يجمع بينها.. 
�ُسحًقا للمنطق.

�ساأله »�ساهق«:
- هل قال لك »ح�سان طروادة« �سيًئا؟

َت »اأ�سمر« حوله وهم�ض خمافة اأن تت�سرب كلماته من حتت اأعتاب  تلفَّ
الباب املغلق:

- »�ساهق«، هذا الرجل ل اأثق به على الإطالق.. حديثه غام�ض ونيته 
غري وا�سحة.. ماذا يريد من تلك املراأة.. وعن اأي �سفر يتحدث؟

ا ل اأثق به، لكنه جمرد اأداة ن�ستخدمها حتى نح�سل على ما  - اأنا اأي�سً
نريد.

طال انتظارهما لل�سحفي، اإىل احلد الذي جعل »�ساهق« يطرق الباب 
»اأ�سمر« نظرة �سامتة،  مع  تبادل  للنداء،  ي�ستجب  وملَّا مل  ومرات.  مرات 
لكنها قالت الكثري، ويف اللحظة التالية كانا ينق�سان بكتفيهما على الباب 
يف حماولة لقتحامه. مل ي�سمد اأمامهما طوياًل، لي�ض لقوتهما بل ل�سعف 

ا. تة اإياه اأر�سً القفل الذي تناثرت امل�سامري املُثبِّ
دخال الغرفة لتقع اأنظارهما على اأب�سع م�سهد راأياه يف حياتهما!

T
ال�سحفي م�ستلٍق فوق الأريكة يك�سوه اآلف الكائنات الزاحفة ببطء.. 

�سغرية، زرقاء، مل�ساء، بغري �سعر. 
بدا لهما حًيا لكن يف حالة جمود، وكاأنه يف حلم.. لكي نحلم علينا اأوًل 
اأن ُنطلِّق الواقع طلقة رجعية، وندخل يف حالة من ال�سكون.. اجلمود هو 

ُمفتاح احللم!
لكنه بدا لهما وكاأنه قد طلَّق الواقع طلقة بائنة، اإذ مل تفلح نداءاتهما 
عينان  لول  ج�سده.  من  واحدة  ع�سلة  حتريك  يف  امللتاع  و�سياحهما 

مفتوحتان تتحركان هنا وهناك لظنا اأنه قد فارق احلياة.
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ال�سحفي  من  يدنو  وهو  »اأ�سمر«  ج�سد  يف  باردة  ق�سعريرة  �سرْت 
باإحدى  �سربها  طريق  عن  بج�سده  العالقة  باحل�سرات  الإطاحة  وُيحاول 

و�سائد الأريكة.. �ساح بـ »�ساهق«:
- �ساعدين.

ج�سد  على  بها  وانهال  اأخرى  و�سادة  الوجه  ممتع�ض  »�ساهق«  حمل 
بج�سده  الت�سقْت  اأمنلة،  قيد  تتحرك  مل  احل�سرات  لكن  ال�سحفي، 

كالعلقات. 
- علينا اأن نت�سل بال�سرطة.

 اغتاظ »�ساهق«:
- اأنا ال�سرطة!

- اإذن ت�سرف.. لن نرتك الرجل فري�سة لهذا اجلي�ض من الـ...
بداأت احل�سرات يف  اإذ  املنهزم،  للخلف، كاجلي�ض  يتقهقران  انتف�سا 
ُمفارقة اجل�سد الدافئ.. ب�سرعة �سديدة.. وكاأنها ل تعباأ مبقايي�ض الزمن.
خلف  املتوارية  ال�سقوق  تتخلل  اجلدران..  اإىل  طويل  �سرب  يف  ت�سري 

الطالء والزخارف.. تقتحم الطوب والإ�سمنت.. وتتال�سى هناك.
ْت على ال�سحفي حركة، فحركتان،  ومع ُمفارقة اآخر ح�سرة لعاِئلها ندَّ

فثالث.. حتى ا�ستعاد �سيطرته على ج�سده كاماًل.
انتف�ض لروؤية الرجلني اأمامه، يعلو وجهيهما اخلوف والقرف والده�سة 
وقال  يده..  من  بَدفعة  »�ساهق«  منعه  النهو�ض  اأراد  وعندما  والغ�سب. 

ملوًحا ب�سبابته على �سبيل التحذير:
- �ستخربين بكل �سيء.. واإل �ساأفعل بك اأ�سواأ مما تفعله هذه احل�سرات 
القذرة.. وقد راأيَت بنف�سك كيف باإمكاين اأن اأحول الب�سر اإىل ف�سائل 
اأخرى.. هذه املرة �ساأحر�ض على اأن تتطور اإىل واحدة من ح�سراتك 

املقززة تلك.. �ستخربين الآن بكل �سيء.. اأ�سمعَت؟.. كل �سيء.
T
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مل يكن ال�سحفي بالرجل الذي ي�سمد اأمام التهديدات، خا�سة واأنه 
ُي�سابق الزمن من اأجل حتقيق حلم حياته، احللم الذي بات على مقربة 

خطوات قليلة، ل يحول بينهما �سوى باب خ�سبي.. وراأ�ض امراأة.
ل من و�سعيته فوق الأريكة، وا�ستهل حديثه لهث الأنفا�ض: عدَّ

- هذا الأمر خا�ض بي ول �ساأن لكما به على الإطالق.
كانت نظرات »�ساهق« كافية لينتف�ض قلبه، خا�سة مع ما يعرفه عنه 

من �ُسمعة يف جمال التحقيق وال�ستجواب.. فا�ستطرد:
ت�ستوعبا  اأنكما لن  اأثق  واإن كنُت  - لكن رغم ذلك �ساأخربكما.. حتى 
حياتي..  م�سروع  خلف  األهث  واأنا  �سنوات  منذ  �ساأقول..  ما  مع�سار 
�سنوات طويلة عاقرُت فيها الإحباط والياأ�ض والف�سل.. �سنوات طويلة 
اأ�سواأ من اأن  اإنه  من الال�سيء.. هل تعرف معنى اأن تفقد الأمل؟.. 

تفقد احلياة نف�سها.
لكن كل �سيء تغري يف ليلة �ستوية ماطرة.. التجاأُت اإىل بيتي.. ومعذرة 
اإن اأطلقُت عليه بيًتا فقد كان جُمرد حجرة حقرية، ُزوارها من الفئران 

واحل�سرات اأكرث من الب�سر.
�سعل مرتني ثم اأردف:

- لكن يف تلك الليلة زارتني هذه احل�سرة العجيبة.. ظننتها يف البداية 
برغوًثا عادًيا.. لكن كرثتها و�سلوكها كان �ساًذا كثرًيا.. ل تاأكل.. ل 
تهرب.. ل متوت!.. يف البداية كنت اأحاول دفعها عن ج�سدي بينما 
م�ساء  ذات  لها  �سمحُت  كرثتها  ومع  به..  اللت�ساق  على  هي  ت�سر 
اأن حتتل ج�سدي كما ت�ساء.. لكن ما حدث كان اأغرب من اخليال.. 
الثانية  يف  لكن  مرة..  اأ�سماعي  بُت  كذَّ تهم�ض..  الرباغيث  كانت 
قُت اأنها بالفعل تهم�ض يل.. ثم �سار الهم�ض حروًفا.. واحلروف  �سدَّ

كلمات.. والكلمات جماًل.. واجلمل معاين واأحداًثا واأفكاًرا.
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تخطر  �سخ�ض  كل  عن  معي  تتحدث  كانت  بج�سدي  تلت�سق  عندما 
�سورته بعقلي. كما لو اأنني فتحُت األبوم �سور يتحدث معي وجًها لوجه.. 
كتاًبا  وحدها  متلك  الرباغيث  وكاأن  وجه..  كل  �ساحب  حياة  يل  ي�سف 

مميًزا لي�ض كغريه من الكتب.. 
»كتاب وجوه«!

ل  احَلكي،  عن  يتوقف  مل  لكنه  بالتكذيب،  وجهيهما  اأمارات  نطقْت 
يدفعه �سيء �سوى �سهوة احَلكي.. مال اإىل الأمام قلياًل وقد ا�ستعاد انتظام 

اأنفا�سه:
- كان ذلك ُمذهاًل.. بل اأكرث من ُمذهل.. كان كنًزا ثميًنا اأعظم من 
التفا�سيل  باأدق  تاأتيني  اأن  باإمكانها  الرباغيث  الدنيا..  كنوز  كل 
الوجه  �ساحب  فعله  �سيء  كل  اأتخيله..  الذي  الوجه  واملعلومات عن 

قبل اأربع وع�سرين �ساعة.. هل تتخيالن ذلك؟
اأنها كانت حُتلل �ساحب  كل يوم تاأتيني باملزيد من املعلومات.. حتى 

الوجه نف�سًيا وكاأنها »فرويد« �سخ�سًيا.
ن�سي وجود الرجلني متاًما، نه�ض وطفق يروح ويغدو بحما�ض:

- كان كل �سيء مثالًيا، اإل �سيء واحد فح�سب.. الطموح.. مل اأمتكن من 
الكتفاء.. الطموح عدو الكتفاء.. اأربع وع�سرون �ساعة مل تكِفني.. 
رغم اأنها جعلتني »ح�سان طروادة« ال�سحفي العظيم الذي ل تخفى 

عنه خافية.. لكن ذلك مل يكِف.. ل يكفي.. لن يكفي.
ثم اأردف:

- اأدُت املزيد.. و�سعيُت خلفه باإ�سرار.. قراأُت كل الكتب التي تتحدث 
عن ال�سفر بالزمن اإىل املا�سي.. و�سناعة اآلة زمن حقيقية.. جربُت 
كل �سيء.. كنُت اأمكث يف �سومعة مولنا ال�سيخ »جو« اأكرث مما اأمكث 

يف بيتي.. كنُت اأحتدث معه اأكرث مما اأحتدث مع اأي اإن�سان.
ثم قال وقد و�سل حما�سه لذروته:
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برغوث..  اأول  كاملة من عثوري على  �سنوات  وبعد ثالث  اأخرًيا  ثم   -
من  مُتكنني  زمن،  اآلة  ل�سناعة  م�سمونة  طريقة  مولنا  يل  وجد 
ال�سفر اإىل املا�سي.. اإىل اللحظة الأوىل التي ن�ساأ فيها اخللق.. هل 
اأن  دون  العلماء  كل  عنها  يتحدث  التي  اللحظة  ذلك؟..  تت�سوران 
ُيعا�سروها.. اللحظة التي ل ي�ستطيع اأي عامل على وجه الأر�ض اأن 

ياأتي باأدلة ملمو�سة عليها.
ثم اأردف وقد زاحم الغ�سب احلما�ض يف �سدره:

- لكن الو�سفة اللعينة كانت تت�سمن قطرات من مياه »البحر الأبي�ض 
املتو�سط«.. البحر الذي اختفى.. تخيلوا ذلك!.. مل يخربين مولنا 
بالو�سفة اإل بعد اختفاء البحر.. ومن بني كل بحار الدنيا مل تت�سمن 
يفعل  كما  ُيعاندين..  الزمن  املتو�سط«..  »البحر  مياه  �سوى  الو�سفة 

دائًما!
ت�ساعد غ�سبه:

بعد  لي�ض  لهزميته..  عانيته  ما  كل  بعد  لي�ض  له..  اأ�سمح  لن  لكنني   -
�سماحي لتلك املخلوقات املقززة باأن حتتل ج�سدي كل يوم.

مل مينع »اأ�سمر« نف�سه من مقاطعته قائاًل:
- لكن ما عالقة ذلك بتلك املراأة؟

- ل بد اأن املراأة تعرف �سيًئا واإل ما ذهبْت اإىل »الكاتب الكبري« يف تلك 
الليلة بالذات.. ما يحدثني به عقلي اأن »الكاتب الكبري« مل ميت.. ومل 
يختِف.. بل �سافر عرب الزمن اإىل املا�سي.. ومبعاونة تلك املراأة اأتى 
بجثة �سخ�ض ي�سبهه ليوهمنا اأنه هو.. واإل قل يل بربك كيف تختفي 
كل اأثاره من الوجود فجاأة؟.. كيف ين�ساه اجلميع اإل اأربعتنا؟.. هذا 
الرجل عرف من مولنا الو�سفة.. نفذها.. وارحتل بالزمن وحده.. 
لكنني لن اأ�سمح له ب�سرقة حلمي.. اأ�سمعَت.. اأ�سمعتما، لن اأ�سمح له 

اأبًدا.
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عندئذ �سفق »�ساهق« قائاًل:
- عر�ض م�سرحي عظيم.

وهو  ال�سارمة  وجهه  �سفحة  خلف  ال�سخرية  توارْت  اأن  لبث  وما 
ي�ستطرد:

واأخربين باحلقيقة؟.. ما تقول ل يدخل عقل  الهراء  - ُكف عن هذا 
هذه  لأ�سدق  اأمامك  يقف  ا  ِغرًّ ح�سبتني  هل  الثامنة..  يف  طفل 

اخلزعبالت.. ال�سفر اإىل املا�سي!.. مل اأَر اأ�سخف من ذلك.
اأو  وت�سديقك  واأجبتك..  �ساألتني  �ساأنك..  هذا  ح�سًنا  ت�سدقني  ل   -
عدم ت�سديقك لي�ض من �ساأين.. بل من �ساأنك اأنت.. تقول اأن ال�سفر 
ومثلك..  مثلي  حقيقي  اإنه  عزيزي،  يا  ل  خزعبالت..  الزمن  عرب 
كيف  املا�سي؟..  واأخبار  ب�سور  براغيثي  تاأتيني  كيف  اأخربين  واإل 
اأن ت�سرق من الزمن ب�سعة ملفات كان قد احتفظ بها يف  باإمكانها 
اأر�سيفه.. اإنها ت�سافر لكن �سفرها حمدود الُقدرة، وما اأ�سعى له هو 

اأن اأزيد من تلك القدرة.
هذا  ماهية  يل  �سرحَت  هال  لكن  جميل،  القدرة!..  من  تزيد  ها..   -
ال�سفر.. يعني هل ت�ستقل الرباغيث �سيارة اأم قطاًرا اأم طائرة؟.. اآه، 

اأعتذر، فالبد اأنها تركب ال�سواريخ، األي�ض كذلك؟
- كال بالطبع.. اإنها ت�سافر عن طريق »�سق دودي« �سنَعته يف الف�ساء، 

مكنها من الرحتال اإىل املا�سي.
- »�سق دودي«!.. اآه، اإذن لبد اأن هذا ال�سق قد �سنعته دودة!

ال�سكل ميدنا بطريق خمت�سر..  تغيري يف  اأو  اإنها فتحة  ت�سخر..  - ل 
نفق بني احلا�سر واملا�سي.. ينتقل املرء عرب ال�سق باأ�سرع مما يفعل 

ال�سوء..
وامل�سكلة التي واجهْت العلماء يف املا�سي هي اأن بوابة »ال�سق الدودي« 
العبور  ي�ستطيع  تنفتح وتنغلق ب�سرعة �سديدة ب�سبب اجلاذبية، ول �سيء 
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البوابة  تبقى  ولكي  ذاته..  ال�سوء  حتى  الق�سرية..  الفرتة  هذه  خالل 
اأن  يجب  باأمان..  واخلروج  الدخول  للم�سافر  ن  يوؤمِّ كاٍف  بقدر  مفتوحة 
الطاقة  طريق  عن  اإنتاجها  ميكن  للجاذبية،  م�سادة  مادة  معها  تتفاعل 

ال�سلبية.
ثم قال بياأ�ض:

على  العثور  مبحاولة  اأ�سبه  لذلك..  كافية  �سلبية  طاقة  اإنتاج  ولكن   -
العنقاء.

وما لبث الياأ�ض اأن حتول اإىل حما�سة وهو يردف:
البوابة  فتح  من  متكن  كيف  اأدري  ل  فعلها..  الكبري«  »الكاتب  لكن   -
بقدر كاٍف.. كيف متكن من اإنتاج طاقة �سلبية كافية لإبقاء البوابة 
مفتوحة حتى مير منها ب�سالم.. طبًعا لي�ض ب�سالم كامل اإذ اأنه فقد 

اإبهامه اأثناء العبور.
جاء دور »�ساهق« لُي�ساب بحما�سة بالغة.. ل اأحد يدري باأمر الإبهام 
فعلها،  الدينا�سور«  »بي�سة  كان  اإذا  اإل  الإطالق..  على  اأحد  ل  املبتور.. 

ولكن ملاذا يفعلها؟
- كيف عرفَت باأمر الإبهام؟

- الرباغيث اأخربتني.
- كاذب.. كل هذا هراء.

هبَّ ال�سحفي �سارًخا يف وجهه:
م�ساألة  من  اأكرب  دليل  هاك  ح�سًنا  الدليل؟..  اأتريد  كاذًبا..  ل�سُت   -

الإبهام.. �ساأخربك ب�سيء ل ميكن اأن يعرفه اأحد �سواك.
تقييم  اأجل  من  ال�سمت  التزم  قد  كان  الذي  »اأ�سمر«  اإىل  اأ�سار  ثم 

الو�سع، وا�ستطرد:
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الذي  من  وعيه..  واأفقده  اجلرمية  ليلة  �سديقك  �سرب  الذي  من   -
�سرق منه كامريته مبا فيها من �سور كان ياأمل اأن تعد له م�ستقباًل 

م�سرًقا؟..اأنَت!
�سجعه �سمت الرجلني على اأن يهتاج اأكرث:

- فعلَت كل ما بو�سعك حتى تقف عقبة يف طريق �سديقك، تركته فاقًدا 
لها من �سداقة!.. ظننَت  يا  راأ�سه..  ت�سيل من جرح  لوعيه والدماء 
اأن ل اأحد �سيعرف.. لكن براغيثي تعرف.. وتخربين بكل ما تعرف.

بتالبيب  مي�سك  وهو  ف�ساح  اإدراكه  �سريًعا  ا�سرتد  قد  »�ساهق«  كان 
ال�سحفي:

- كاذب لعني.
ق »اأ�سمر« بينهما.. مل ينظر اإىل عني »�ساهق«.. حتا�سى النظر اإليه  فرَّ
بينما ي�ستجديه األ ي�سدق ُهراء ال�سحفي الكاذب، لكن »اأ�سمر« علم اأن 

اب.  الرجل لي�ض بكذَّ
هكذا مت الأمر اإذن. �سربه »�ساهق« واأفقده الوعي يف ال�سيارة، �سرق 

الكامريا، ثم �سحبه اإىل جوار اجلثة.
»�ساهق«  �ساح  النقطة  تلك  عند  ال�سيناريو.  بهذا  »اأ�سمر«  واجهه 

باإ�سرار:
غادرُت  الأ�سا�ض،  من  اجلثة  اأَر  مل  اجلثة..  بجوار  اأ�سحبك  مل  اأنا   -

مبا�سرة قبل �سقوطه من النافذة.
احلنكة تف�سحها دائًما زلة ل�سان. ع�ضَّ »�ساهق« ل�سانه يف غيظ، فقد 
»اأ�سمر«  اأفقد  اأنه هو من  ثانيتني فح�سب.  اأنكره منذ  اعرتف بنف�سه مبا 

وعيه. ر�سق وجه ال�سحفي ال�سامت بنظرة غ�سب.
ي�سحبه  مل  اإن  راأ�سه،  داخل  تت�سو�ض  ال�سورة  فعادت  »اأ�سمر«  اأما 

»�ساهق« اإىل جوار اجلثة، فمن فعل؟
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مزاعمه  يف  �سادًقا  الفخراين«  �سليم  »�سلبي  العم  يكون  هل  ُترى 
وبراهينه، واأنه �سرير احلكاية الذي �سيالقي يف نهايتها اأ�سواأ م�سري؟!

هكذا تنتهي كل احلكايات، ينت�سر اخلري، ويزهق ال�سر.
اأم اأن هذه احلكاية �ستنتهي ب�سكل خمتلف؟

بينهما  جامع  فال  الرجلني،  كال  جتاه  بالتقزز  �سعور  بداخله  تنامى 
�سوى لغة امل�سالح.. اأولي�ض هذا ما ي�سعى اإليه النا�ض يف هذا العامل؟

ففي النهاية النفاق هو الغراء الذي يربط النا�ض ببع�سها.. ومل يكن 
»اأ�سمر« من قبل على ا�ستعداد لتحمل تبعات خ�سارة ح�سته من الغراء!

لذلك التزم ال�سمت دوًما. اأما الآن ففا�ض الكيل.
تكن  مل  اإن  بحًرا،  البحر  يكن  مل  اإن  حقيقة،  احلقيقة  تكن  مل  اإن 
ال�سم�ض �سم�ًسا، اإن مل يكن ال�سديق �سديًقا.. فليذهبوا جميًعا اإىل دركات 

اجلحيم.
ج العناد يف عيني »ال�سحفي« و�ساح مندفًعا خارج الغرفة: توهَّ

- يكفي �سئمُت كل �سيء.. لن اأطيل الأمر اأكرث.. هذه املراأة �ستتحدث 
بكل ما تعرفه.. الآن.

T
يف غرفة واحدة اجتمعْت اأربعة قلوب متنافرة، تتجاذبها الأهواء.

ون. يقول النا�ض دوما  ون لكنهم يف احلقيقة خُمريَّ يظنون اأنهم ُم�سريَّ
ما�سي  هو  الذي  احلا�سر  يف  يعي�سون  لكنهم  املا�سي..  ُن�سلح  ليتنا  يا 
�سي�سري  حلظات  بعد  اأنه  مبا  احلا�سر  ي�سلحون  ل  فلماذا  امل�ستقبل، 

ما�سًيا؟
اإ�سالح املا�سي ل يتطلب ال�سفر اإليه، بل يتطلب اللتفات اإىل اللحظة 

احلا�سرة، لأنها بعد ثانية واحدة.. �ست�سري جزًءا من املا�سي.
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يثق  واحدة من ق�ستها..  كلمة  »ال�سابط«  ول  »ال�سحفي«  مل ي�سدق 
ال�سحفي -بغري دليل- اأنها تعرف كيف ارحتل »الكاتب الكبري« زمنًيا.. 
ويثق »�ساهق« -بغري دليل- اأنها هي نف�سها الظل يف النافذة، اأي القاتلة، 

واأنها �سممْت الرواية مبادة مميتة تق�سي على كل من يقراأها.
هي مل تنكر اأنها الظل يف النافذة، بل اعرتفْت بذلك.. لكنها اأنكرْت 

جرمية القتل.
اأخربتهم ب�سبب ذهابها اإىل بيت »الكاتب الكبري« تلك الليلة، روْت لهم 

كل �سيء عن اأبيها وجرمية القتل.
الكبري«  »الكاتب  كان  الذي  نف�سه  الوقت  الغرفة يف  اأنها دخلْت  قالت 
نف�سها  اللحظة  ويف  ال�سماء.  مع  ويت�ساجر  النافذة  من  بالقرب  يقف 
التقطْت عد�سة »اأ�سمر« ظلها. حاولْت اإبعاده عن النافذة لكنه مل يتلفْت 

اإليها.
اإحلاق  على  ُيقدم  وقد  عقله  فقد  اأنه  ْت  ظنَّ وا�ستد  �سراخه  عال  وملَّا 
ال�سرر بها؛ فغادرْت الفيال خائفة، خا�سة واأن احلار�ض مل يكن موجوًدا 

لت�ستنجد به.
ويف الوقت ذاته اأنكرْت اأن تكون الرواية خمتلفة عن غريها من ماليني 

الروايات.. رغم اأن اأباها مل ي�سمح لها بقراءتها اأبًدا.
وما اإن انتهت من حديثها حتى كرر �ساحب العد�سة كلماتها م�سدوًها:

- اأبوِك هو الرجل الذي اتهم باأكل زوجته؟!
كانت اإجابتها كالب�سقة يف وجهه:

- نعم، هو.
عق باعرتافها، ع�سفْت به الأفكار والظنون. �سُ

قها.. لأنه يتذكر تلك احلادثة جيًدا.. لأنه التقط  هو الوحيد الذي �سدَّ
يعرف  لكنه مل  اأبيها..  التي ق�ست على حياة  ال�سورة  بنف�سه..  �سورتها 

وقتها اأن الرجل برئ!
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�سورة  للتقاط  ذهبية  فر�سة  من  اأكرث  لي�ض  له  بالن�سبة  الأمر  كان 
مثرية، ُيكتب ا�سمه اأعالها اأو اأ�سفلها.

يف  ت�ساءل  امل�سهد..  حقيقة  اأبًدا  ترو  مل  ال�سورة  هذه  اأن  يبدو  لكن 
ق بال�سور واآمن بها؟ نف�سه، هل كان خمطًئا طوال حياته عندما �سدَّ

اعة وُمغوية مثل الكلمات؟ هل ميكن لل�سور اأن تكون خدَّ
اأخذ عقله ي�سرخ باجلواب.. نعم، نعم.

هل لهذا ال�سبب تنظر  له وحده بهذا احلقد؟.. كال، ي�سعر اأن الأمر 
اأكرب من ذلك.. اأكرب من تلك ال�سورة القاتلة.

ما ال�سبب الكبري اإذن؟
املراأة  �سوب  »�ساهق«  اندفع  اأن  لول  اأطول  لوقت  ذلك  ليفكر يف  كان 
ي�سفعها، وي�سرخ »ح�سان طروادة« فيها مطالًبا اإياها مبنحه املعلومات 

التي تخفيها.
كان  ويك�سر..  يخد�ض  وي�سفع..  يركل  الرجلني  �سوب  »اأ�سمر«  اندفع 
كالثور الهائج، بل ثالثة ثريان هائجة تت�سارع لدقيقتني ون�سف. وكانت 
يئن  بينما  قب�سته،  بقوة  ُمهيمًنا  »�ساهق«  وقف  ج�سًدا..  لأقواهم  الغلبة 
الرجلني اأ�سفل قدميه يف اأمل. لكن ميزان القوة اختل فجاأة عندما �سحبْت 

�سرعة البديهة الب�ساط من اأ�سفل قدمي القوة.
فاحتد  راأ�سه؛  نحو  �سوبه  منه،  غفلة  »�ساهق«يف  �سالح  »اأ�سمر«  نزع 

»�ساهق« منفعاًل:
- هل جننَت؟.. دع هذا ال�سالح من يديك فهو لي�ض بلعبة.. اأعرف اأنك 

ل ميكنك اأن تطلق النار علّي يا »اأ�سمر«.. اأعده اإيّل الآن.
كان باإمكان »�ساهق« اأن يندفع �سوب »اأ�سمر« وينتزع ال�سالح من يده 
النج�سة، لول اأن راأى يف عينيه بريًقا غريًبا مل يره فيهما من قبل.. ي�سبه 

ذاك الذي راآه يف عيني حار�ض الفيال قبل اأن يتحول اإىل كلب حرا�سة.
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يعرف جيًدا هذا الوهج.. يحر�ض كل �ساحب �سلطة على اأن يطفئه يف 
اأتباعه.. الوهج يعني التفكري.. التحليل.. التمرد.. ك�سر اأ�سنام التفكري.

ويعرف خطره حينما يكون �ساحبه يف مو�سع قوة.. احلار�ض مل يكن 
»اأ�سمر«  اأما  طوياًل،  عينيه  بربيق  يحتفظ  اأن  ي�ستطع  مل  قوة،  مو�سع  يف 

مي�سك ب�سالح يف يده.. �سالحه ال�سخ�سي، يا لل�سخرية.
لذلك اآثر التحدث معه بهدوء:

- »اأ�سمر« ماذا تفعل.. دعه من يديك ولنتحدث رجٌل لرجل و�سن�سل 
مًعا اإىل حل، هذه املراأة خطر على ثالثتنا، كل منا يحتاج اإليها كي 
ينجو من ورطته.. اأرجوك فكر بعقلك قلياًل و�ستعرف اأنني ُم�سيب.

وثاق  اأحلَّ  ال�سور.  ول  حقيقية  الكلمات  ل  احلديث..  »اأ�سمر«  �سئم 
»خيال« املاأخوذة مبا يحدث. دفع بها �سوب الباب، وعندما حاول »�ساهق« 
اللحاق بهما، اأطلق »اأ�سمر« طلقة ثقبت ال�سقف، وكادت اأن تثقب اآذانهم 

جميًعا.
�سرخ »�ساهق« يهذي بجنون:

- »اأ�سمر« اأعدها اإىل هنا.. اإذا مل تفعل فاأنت هاِلك.. �سُتعاقب بتهمة 
قتل »الكاتب الكبري«.. لن ميكنك النجاة اأبًدا.

اأجمع  فيه  تف�سل  ما  املعاين  من  املتوهجتان  »اأ�سمر«  عينا  حاكْت   
الكلمات واأبلغها.

وبحركة خاطفة انتزع »خيال« من ذهولها �سافًعا الباب خلفهما بقوة. 
حترقهما  الداخل،  يف  حبي�سني  الرجلني  تارًكا  باملفتاح،  اإغالقه  اأحكم 

جمرات الغ�سب.
T

�سغري  هاتفي  بات�سال  اخلروج؟  من  يتمكنان  لن  اأنهما  تظن  هل   -
ي�ستطيعان احل�سول على امل�ساعدة.
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- اأعرف.
اأثناء رحلتهما  تبادله  الذي  الوحيد  ال�سيء  القليلة هي  الكلمات  تلك 
داخل �سيارة »اأ�سمر«، اأما اأفكارهما وم�ساعرهما فقد حب�سها كل منهما 
بداخله. التزم كالهما ال�سمت مل�سافة ت�ستطيع �سيارته العتيقة اأن تقطعها 
يف خم�ض ع�سرة دقيقة. وعندئذ قالت با�سطراب، واإن حافظ �سوتها على 

حدته:
ومكان  بيتك  وكذلك  عملي،  ومكان  بيتي  اإىل  الو�سول  ي�ستطيعان   -

عملك.
- اأعرف.

ته يف راأ�سها.. ثم احتدْت قائلة: �سبَّ
- ح�سًنا اأيها ال�سيد العارف بكل �سيء، هال اأخربتني اإىل اأين نذهب 

الآن؟
عن  يزد  ومل  بال�سيارة،  انطلق  اأن  منذ  الأوىل  للمرة  �سوبها  التفَت 

كلمتني:
- ل اأعرف.

وكان هذا يف راأيها اأ�سواأ كثرًيا من«اأعرف«.
عاد  ثم  املعجنات،  بع�ض  وابتاع  اجلائلني،  الباعة  اأحد  عند  توقف 

ينطلق بال�سيارة اإىل الالمكان.
T

اإىل  اأن جلوءهما  اإذ  ال�سيارة،  الليلة يف  اأن يق�سيا  جرى التفاق على 
الب�سر عن طريق  العثور عليهما يف ملح  ُي�سهل مهمة  اأن  �ساأنه  فندق من 
مهمة  الليل  طيلة  وتوىل  ال�سيارة  »اأ�سمر«  لها  ترك  ال�سخ�سية.  هويتهما 
ر اأنه يف موقف كهذا يجب اأن  احلرا�سة. مما اأو ممن؟ ل يعرف.. لكنه فكَّ

يقوم �سخ�ض ما مبهمة احلار�ض.



267

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

لكن الربد والتعب تكالبا عليه فلجاأ اإىل اأنفا�ض �سيارته الدافئة، واإن 
كان على ثقة من اأن هذا �سيزعج رفيقته.

راأ�سه ت�سج بالأفكار ورغم ذلك كان منتبًها ل�سطراب املراأة اجلال�سة 
بجواره. �ساألها:

- األ ت�سعرين باجلوع؟.. مل تاأكلي �سيًئا.
مل جتب، وكاأنه ل �سيء.. كما يعامله النا�ض جميًعا.

- ل تقلقي، �ستعودين اإىل بيتك �ساملة.. رمبا ينتهي كل ذلك يف ال�سباح.
كان يعرف اأنه يكذب كذبة مف�سوحة جًدا، فما اأقدم عليه فعل خطري 

وحتًما �ستكون له عواقب غري حممودة.
تاأكد من �سخافة ما قاله عندما رمقته بنظرات �ساخرة. اأزعجه ذلك، 

ثم عاد ليلوم نف�سه.. ملاذا يهتم براأيها فيه من الأ�سا�ض؟
لعل هذا هو الفارق اجلوهري بني الإن�سان واحليوان.. فالأول ير�سم 
�سورته الذهنية عن نف�سه من خالل راأي الآخرين به، اأما الأخري فال يعباأ 

كيف تتطلع العيون اإليه.
كانت ليلة ُمظلمة حالكة ال�سواد، ق�ساها ما بني النظر اإىل النافذة، 
اأُتراها حتمل ذنًبا تنوء بحمله يحرمها من  تَنم،  التي مل  وُمراقبة املراأة 

النوم...مثله؟
�ساألته:

من  نخرج  ثم  النادي  من  اأبي  ناأخذ  ل  ملاذا  هنا؟..  توقفنا  ملاذا   -
العا�سمة؟

اأجابها ب�سدق:
- ل اأعرف، لكني.. وكاأنني...

- وكاأنك ماذا؟
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- وكاأنني يجب اأن اأفعل �سيًئا ما.. هناك اأمر خطري يجب اأن اأفعله.. هل 
تعرفني �سعور ماريو يف اللعبة ال�سهرية التي اعتاد النا�ض اللعب بها 
يف املا�سي.. كان يجب عليه اأن يقفز فوق العمالت املعدنية ويتجنب 
نهاية  يف  الوح�ض  ُيقابل  كي  �ساهق..  ارتفاع  من  بال�سقوط  املوت 
الرحلة.. وينت�سر عليه.. اأ�سعر الآن وكاأنني جتاوزُت كل املراحل ومل 

يبق يل �سوى مواجهة الوح�ض.
قالت حمتدة:

- هل متزح معي؟.. نحن يف و�سع بائ�ض كهذا واأنت حتكي يل عن لعبة 
اأطفال �سخيفة!

انقطع عن ا�ستكمال حديثه، اإذ اأنه لن يتمكن من اأن ي�سرح لها ما يعجز 
هو نف�سه عن تف�سريه.. كيف له اأن ي�سرح لها اأن امل�ساعر التي تلب�سته حني 
كان طفاًل يتمنى اأن يوؤدي دوًرا مزدوًجا مثل »�سوبر مان«، عادت لتع�سف 
بوجدانه مرة اأخرى؟.. �سعر فجاأة وكاأنه كان ميتلك بداخله طيلة الوقت 
يقوم  اأن  يجب  واأنه  ب�ساأنها،  اأحد  يعرف  ل  التي  املزدوجة  احلياة  هذه 

باملهمة الرئي�سية فوق امل�سرح.. لكن متى واأين.. ل يعرف.
�ساألها لي�ستت اأفكاره:

- ملاذا ل تنامني؟
اإليه  تنفذ  غربال  راأ�سها  تهداأ،  ل  الليل  يف  الأ�سوات  اأن  تخربه  كيف 
الرياح..  ت�سفعها  �سجر  اأوراق  و�سوب..  حدب  من  ال�سوتية  املوجات 
فوق  من  ي�سقط  حجر  ال�سماء..  يف  حترتق  جنمة  تنوح..  �سفدعة 
الر�سيف.. قطرة ت�سقط من معطف ُمبلل.. عط�سة.. و�سحكة.. و�سعال.. 

وزجمرة.
ظنَّ اأنها لن جُتيب، لكنها اأجابْت �سوؤاله ب�سوؤال:

- وملاذا ل تنام اأنت؟
- وملاذا ل تنام اأنت؟.. اأنا ل اأنام.
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خيط  ينقطع  اأن  خمافة  اأكمل  ده�سة  الدقيقان  حاجباها  ارتفع  وملَّا 
احلديث الذي امتد بينهما للمرة الأوىل:

- منذ تلك احلادثة.. اأي موت »الكاتب الكبري«.. واأنا ل اأنام.
- ملاذا؟

- ملاذا؟.. لأنني.. لأنني اأخ�سى اأن اأكون قاتله.
التقط اإ�ساراته ده�ستها، فاأخربها عن تلك الليلة.. الإيجار املتاأخر.. 
»للكاتب  �سورة  على  احل�سول  يف  رغبته  الفخراين«..  �سليم  »�سلبي 
ت�سويره..  لها..  مراقبته  لل�سجرة..  ت�سلقه  بيته..  اإىل  ذهابه  الكبري«.. 
�سقوطه عن ال�سجرة.. رجوعه اإىل ال�سيارة.. التقاط ال�سورة الأخرية.. 

فقدانه للوعي.. واأخرًيا ا�ستيقاظه بجوار اجلثة.
حتى اأنه اأخربها مبا مل يبح به لـ »�ساهق« قط، ال�سورة التي التقطْت 
من داخل الفيال.. ال�ساعة.. وجود �ساهد مثل »�سلبي �سليم الفخراين«.. 
على  يعرث  حتى  النوم..  من  بحرمانه  انتهي  الذي  �سمريه  مع  و�سراعه 

القاتل احلقيقي.
باح لها بكل �سيء، لي�ض لأنه يلتم�ض عندها دواًء حلالته.. بل لأن الذنب 

حمل يخنق �ساحبه.. فاأراد اأن يتحرر منه ولو ب�سعة دقائق فح�سب.
لكنه جتاوز عن اإخبارها عن جرمية القتل التي اأمره بها »�سلبي �سليم 

الفخراين«، وعن نبوءة مولنا »ال�سيخ جو« اأنه �سيقتل ثانية.
ظنَّ اأنها �ست�سفق على حاله؛ فتعرتف بجرميتها اإن كانت بالفعل هي 

قاتلة »الكاتب الكبري«.. لكنها بدًل من ذلك ثارْت بوجهه كاإع�سار:
اأنت هو القاتل احلقيقي؟.. ملاذا تبحث عن �سخ�ض  - وملاذا ل تكون 

غريك يتبنى جرميتك.
مواجهة  يف  هاماتها  الأ�سجار  حتني  كما  بانك�سار،  اإع�سارها  قابل 

الرياح العا�سفة:
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- �سدقيني لو تاأكدُت من اأنني القاتل �ساأ�سعى كي اأنال العقاب الذي 
اأ�ستحقه.. لكنني غري متاأكد.. كيف اأنال عقاًبا على جرمية ل اأتذكر 

اأنني مرتكبها.
لكن الإع�سار يفوق العوا�سف قوة، اإنه يقتلع الأ�سجار من جذروها:

- يكفي اأن هناك دلئل �سدك لإثبات اأنك القاتل.
�سكت �سكتة طويلة، كورقة �سجر تبحث عن غ�سن تلجاأ اإليه فيمنحها 

رحيق احلياة قال:
- وذكرياتي؟.. األي�ض لها اأهمية؟.. اأخربيني ملاذا نعاقب املجرم؟.. كي 
األي�ض  اأن لكل خطاأ ثمن،  ب�ساعة جرميته، ولكي يدرك  ي�سعر مبدى 

كذلك؟.. كيف اإذن اأ�سعر بب�ساعة جرمية ل اأذكر اأنني ارتكبتها.
فتت�سقق،  فُتدمى،  فتن�سلخ،  الروح؛  ال�سك  يحرق  كيف  جترب  مل  هي 

فتنتف�ض باحثة عن دواء.. حتى واإن كان لهذا الدواء اآثار جانبية.
�سبيل  يف  �سوى  يفكر  ل  العذاب  عليه  وي�سق  املري�ض  يتاأمل  عندما 

لتخفيف الأمل.. تتعطل كل ُم�ستقِبالت التفكري الأخرى.
ولأن خري و�سلة للدفاع هي الهجوم، �ساح بها:

- وملاذا ل تكونني اأنِت هي القاتلة.. كنِت بجواره ليلة مقتله.. يف بيت 
واحد وغرفة واحدة.

- وملاذا اأقتله؟
- لأنه رف�ض الإنفاق على رحلة عالج والدك.

- هذا ما تتمناه، لكنه اأبعد ما يكون عن احلقيقة.

- هذا ما تتمناه، لكنه اأبعد ما يكون عن احلقيقة.
- ملاذا ُتكرر كلماتي؟

- ل اأعرف.. عادة ُتالزمني.
- عادة غبية، لك عقل ول�سان.. ملاذا ل تنتقي كلماتك اخلا�سة؟!
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- قلت لِك ل اأعرف.
ت�ساءلْت �ساخرة:

- وهل تعرف �سيًئا؟
- اأعرف اأنِك قاتلة ترف�ض العرتاف بجرمها.

- هذا ما ُي�سوره لك خيالك املري�ض.
- اأنِت قدي�سة اإذن.. مل ُتخطئي، مل َتخدعي.. اأنِت �ساحبة �سمري حي!
كلماته مل ُت�سعرها باخلجل، لأنها مل تَر يف فعلتها ُجرًما من الأ�سا�ض.. 
اأقامت  اأنها  هو  فعلته  ما  يرتكبه،  مل  ذنب  على  �سُيحاكم  والدها  كان 
حماكمة داخلية، واأ�سدرْت احلكم برباءة والدها، ثم �سعْت لتحقيق هذا 

احُلكم، حتى واإن ا�ستخدمْت يف ذلك الكذب واخلديعة.
ل نفهم �سوى الأحكام التي ت�سدرها حمكمتنا اخلا�سة.. ولذلك يتوه 

مفهوم العدل بني ماليني املحاكم اخلا�سة.. والر�سمية!
يزعجها..  اأفكارها..  عليها  يقتحم  بعو�سة  جناح  رفرفة  �سوت 

يغ�سبها.. فتقول:
- على الأقل �سمريي يقظ مبا يكفي كي ل اأ�سرق من �سخ�ض ما �سوًرا 

بغري علمه.
- لكن ل باأ�ض من ت�سّللِك اإىل بيته بالكذب والحتيال.. هذا منطقي!

عادْت نظراتها حريًقا ُم�ستِعًرا، ولَّْت وجهها �سطر النافذة ُتنهي حديًثا 
قاتاًل..  لي�ض  لكنه  مثلها،  امل�ساوئ  بع�ض  يحمل  اإن�ساٌن  لعله  يكتمل..  مل 
الرجل الذي ي�سعر بهذا الذنب الكبري ملجرد ا�ستباهه يف قتل باخلطاأ؛ ل 

مُيكنه اأن ُيقدم على قتل اأبيها ُمتعمدًا.
فلتتوقف اإذن عن التفكري يف كلمات عامل امل�سرحة املختل.

T
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»اأ�سمر« لأن  الإنارة كان قوًيا.. دفع  املتديل من عمود  �سوء امل�سباح 
ويف  مرات..  ع�سر  مرات..  خم�ض  اإليه..  لينظر  عينيه  رفع  كلما  يعط�ض 

احلادية ع�سر قالْت »خيال« بنفاد �سرب:
- ما دمَت ُتعاين من ح�سا�سية ال�سوء فال تنظر اإىل امل�سباح.

مل ي�ستجب لها، فقالْت ب�سدة وكاأنها توبخ طفاًل:
- هل فكرَت يف اأن ال�سوء هو �سبب حرمانك من النوم؟

ا�سرتعْت بكلماتها انتباهه، ت�ساءل:
- كيف؟

- هذا يحدث.. تِردنا حالت كثرًيا يف »النادي« ُيعاين فيها املري�ض من 
الأرق املزمن ب�سبب التعر�ض امل�ستمر لل�سوء.

- كيف ذلك؟
- اأووف.. األي�ض وا�سًحا ما اأعني؟.. هرمون »امليالتونني« الذي تفرزه 
اإفراز  النوم، وال�سوء يقلل جًدا من  الغدة »ال�سنوبرية« يفتح بوابة 
هذا الهرمون.. يبدو اأنك ل تتعر�ض لدورة ال�سوء والظالم املعتادة، 
مت�سي نهارك يف �سوء ال�سم�ض، وليلك يف اأ�سواء امل�سابيح.. مثلما 

يحدث لُعمال الدوريات الليلية فتختل �ساعاتهم البيولوجية.
اأن  يتمنى  ب�سوت  �ساألها  حدة،  اأكرث  باتْت  قد  املهزوزة  الروؤية  كانت 

يغلبه النعا�ض:
- واحلل؟

- »هرمون دراكيول«.
رفع حاجبيه يف ده�سة، فاأردفْت �سارحة:

بالإ�سافة  به..  اأن متد ج�سدك  اأعني.. عليك  »امليالتونني«  - هرمون 
اإىل الُبعد عن ال�سوء لياًل.
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لكان �سكرها بكل ال�سبل املمكنة لول اأنه مل يولِّ كلماتها النتباه الذي 
ت�ستحقه، فقد حازت ال�سماء على جل انتباهه؛ اأنزل زجاج النافذة واأخرج 
راأ�سه منها، ثم اأخرج من جيبه ال�ساعة الوحيدة التي يحتفظ بها، �ساعة 

»الكاتب الكبري«.. اأثارْت حركاته ف�سولها ف�ساألته:
- ملاذا تنظر اإىل ال�سماء بهذا ال�سكل؟

بدا وكاأنه ل يجد من الكلمات ما ت�سعفه لو�سف حالته، ثم اأخرًيا عرث 
ل منها جملة ُمربكة: على ب�سع كلمات �سكَّ

- اأمل تالحظي كيف انتهى الليل �سريًعا وَحلَّ النهار؟.. ثم ال�ساعة ت�سري 
اإىل اأننا جتاوزنا منت�سف الظهرية.. لكن ال�سم�ض.. ال�سم�ض �سغرية 

جًدا.. �سغرية اإىل احلد الذي ل مُيكن معه اأن ندعوها �سم�ًسا.
- ماذا الذي تهذي به؟!

خرج من ال�سيارة واأ�سار لها كي تتبعه. ظنْت اأنه يخدعها بحديثة عن 
ال�سم�ض ال�سغرية.. لكن ما اإن تطلعْت �سوب ال�سماء حتى باغتها �سكلها.. 
لكن �سوءها مل  اأ�سربين.. م�سيئة.. متوهجة..  ال�سم�ض يف حجم قر�ض 

يكِف ليغمر الأر�ض بال�سياء!
الأجواء �سديدة الغرابة، كما لو اأن الليل والنهار احتدا مًعا.. مل ي�سبه 
اأكرث  ال�سم�ض  و�سلوك  اأ�سد ظالًما،  الدنيا  كانت  ال�سم�ض..  ك�سوف  الأمر 
غرابة.. اإذ فقدْت قدرتها على الثبات يف مكان واحد، واأخذت تتنقل من 
ال�سرق اإىل الغرب، ومن الغرب اإىل ال�سرق كطفلة تلهو يف حديقة منزلها.

- هل هذه نهاية العامل كما يقول اأبي؟
اآذان  لتلتقطه  يكفي  عالًيا مبا  كان  اأحد، �سوتها  ال�سوؤال على  تلِق  مل 
والأحداث  الأفكار  بالظالل،  ال�سور  فيه  تتداخل  الذي  عقله  »اأ�سمر«، 

الالمنطقية لي�ست �سوى ظل لأفكار واأحداث منطقية.
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يف  ر  فكَّ املنطق،  يف  الالمنطق  من  �سيء  وجود  املنطلق  من  اأن  ومبا 
احتمالية �سحة كلمات والدها، البوابة.. العامَل الذي �سينهار.. دوره يف 
ر يف الرباغيث.. اختفاء البحر.. ال�سور التي يعلو  اإنقاذ اجلميع.. ثم فكَّ
�سوتها.. تال�سي »الكاتب الكبري« من روؤو�ض اجلميع اإل اأربعتهم.. الآثار 
اجلانبية الغريبة لزراعة ال�سمري.. »ال�سحفي« وحديثه الالمنطقي عن 

اآلة الزمن.. والآن هذيان ال�سم�ض!
ب�سوت  عنه  فعربَّ  اآخر،  ت�ساوؤل  عقله  الالمنطق طرق  كل هذا  و�سط 

مرتفع:
- ملاذا ل اأ�ستطيع اأن اأحلم؟

حادْت »خيال« باأنظارها عن ال�سم�ض املُتقل�سة:
- ماذا تق�سد؟

- اأنا ل اأحلم.. مل اأحلم اأبًدا.
- ل ميكنك األ حتلم.. جميع الب�سر يحلمون.

- لكن اأنا ل اأحلم.
- بل حتلم.. لكنك تن�سى اأنك كنت ف حلم.

- اأنا ل اأن�سى.. اأنا بالفعل ل اأحلم.. مل اأحلم قط ولو ملرة واحدة.
وكاأن عدوى الالمنطق اأ�سابتها، وجدْت نف�سها مدفوعة لتقول:

- هل تعرف اأن يف الأحالم ل مذاق ول رائحة؟
ْت من عقلها  قالتها وهي تتذكر مئات النكهات والروائح املعدنية، مرَّ
عة، نكهة املطاط  لت�ستقر يف عقله، دوًما كان ي�سعر اأن للعامّل نكهة ُم�سنَّ

املحرتق!
ل �ساألها: وا�ستكماًل حلوار يحيد عن التعقُّ

- هل تق�سدين اأننا يف حلم؟
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عليه..  تتعاىل  اأو  منه،  ت�سخر  اأو  اجلواب،  يف  ُتعنفه  اأن  البديهي  من 
لكنها وجدْت نف�سها ُم�ساقة لتقول بحرية بالغة:

- ل اأعرف!
وبينما تت�سرع نظراتهما اإىل ال�سم�ض العابثة، �ساألها:

اأي  الأخرية؟.. يف  اأمنيتِك  النهاية حًقا.. ما هي  كانت هذه هي  لو   -
مكان تريدين اأن تكوين؟

مرَّ بخاطرها خيار واحد ل ثاين له:
- اأح�سان اأبي.

T
اإل  اهتمامهم  النا�ض  ي�سلب  ل  النتباه..  ت�سرق  ل  املتدرجة  التغريات 
�سوى  املتو�سط«  الأبي�ض  »البحر  اختفاء  اإىل  ينتبه  املُزلزلة، مل  الأحداث 
الكبار،  م�سالح  لت  تعطَّ البحرية،  واملالحة  وال�سيادون  ارة  البحَّ كبار 

وف�سدْت ب�سائع ذوي ال�سلطة واأرباب التجارة.
لكن على جانب اآخر مل ميثل اختفاء البحر للعامة اأي معنى... ُحرموا 
من التنعم بخرياته والتمتع باإطاللته اجلميلة اأعواًما طويلة.. ل فارق بني 

اختفاء املمنوع اأو بقائه.
بئر  يف  اجلميع  �سقط  القمر..  ذوبان  اأخبار  انت�سرْت  عندما  لكن 
الفزع.. لأن القمر مل يكن حكًرا على اأحد.. كان للجميع.. مل يتمكنوا من 

حب�سه خلف الأ�سوار.
ذوبان القمر يفتح الطريق اأمام اختفاء �سقيقته ال�سم�ض.

ولو اختفت ال�سم�ض من الوجود لأ�سبح ليل الأر�ض كنهارها.. لن ينبت 
زرع لختالل عملية البناء ال�سوئي.. �ستفنى احليوانات اآكلة الع�سب.. ثم 
اآكلة اللحوم.. والأكرث �سوًءا هو توقف عملية اإنتاج الأك�سجني، هذا اإن مل 

تختِف م�سادر مياه ال�سرب قبلها.
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مُيكن تخيل عامل بدون ب�سر.. لكن ل مُيكن تخيل عامل بدون اأك�سجني.. 
د الكرة الأر�سية.. وتعوم تائهة  �ستنه�ض الأر�َض خمالُب ال�سقيع.. �ستتجمَّ

يف الف�ساء الكوين.
�سيتحقق ال�سيناريو الأ�سواأ لفناء الب�سرية.
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املنطق ُسم اخليال.

يف بداية نوبات ال�سرع ر�سم »فان جوخ« لوحة »ليل النجوم« وقال: »اأنا 
ل اأعرف �سيًئا على وجه اليقني، ولكن روؤية النجوم جتعلني اأحلم«.

مل تكن النجوم يف لوحته كما اأبدعتها يد اخلالق يف لوحة ال�سماء، بل 
كانت �سمو�ًسا عديدة ملتهبة.

»اأ�سمر«  قاد  اأن  بعد  ال�سماء  اإىل  تنظر  وهي  »خيال«  تذكرته  ما  هذا 
ال�سمو�ض  ال�سماء حممومة بالعديد من  النادي.  اإىل  �سيارته متوجًها بها 
ع منها  ال�سغرية الالهية هنا وهناك.. انق�سمْت ال�سم�ض على نف�سها وتقطَّ
هوؤلء ال�سغار.. األي�سْت الولدة �سيء كهذا؟.. َتقَتِطع الأم جزًءا من ذاتها 

وج�سدها ومتنحه لوليدها؟
لكن الأم الكبرية هذه املرة تال�سْت يف �سبيل حياة �سغارها.

البحر الأبي�ض املتو�سط.. البحر الأحمر.. البحر امليت.. نهر النيل.. 
بحر  األ�سكا..  خليج  الأ�سود..  البحر  العرب..  بحر  الأطلنطي..  املحيط 
بحرية  الهادئ..  املحيط  ال�سني..  بحر  الأ�سفر..  البحر  ال�سمال.. 

طربية.. بحر اليابان.. املحيط الهندي.. خليج املك�سيك..
كان اختفاوؤهم على التوايل، وما اختفى من بعدهم مل يعد اأحد يهتم 

مبعرفة ترتيبه يف قائمة املفقودين.
اختفى اللون الأزرق من الأر�ض!

زجاج  من  كقبة  تت�سقق  هي  فاإذ  ال�سماء،  اإىل  ينظرون  النا�ض  خرج 
ال�سرق  من  ومتتد  ال�سروخ  تزداد  �سغرية..  �سمو�ض  خاللها  تتدحرج 
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وتت�سع  تنمو  النا�ض وهي  يراها  اإىل اجلنوب..  ال�سمال  ومن  الغرب،  اإىل 
ك�سرطان الزجاج، ول ميلكون حيلة جلربها.
T

كل  ي�سدم  والعابرين،  بال�سيارات  املزدحمة  العا�سمة  �سوارع  املكان: 
منهم الآخر.

الزمان: مل يعد اأحد يعرف الفارق بني النهار والليل، فاأ�سواء امل�سابيح 
�سارت بدياًل �سناعًيا لل�سم�ض والقمر.

الو�سيلة: �سيارة »اأ�سمر«، يقودها، بينما جتل�ض »خيال« بجواره.
الِوجهة: النادي الذي مل يعد حال املقيمني فيه اأ�سواأ ممن هم خارجه.

اأطلق العلماء النداء الثاين والأخري لـ»�سفينة نوح«.
البع�ض،  يراها  كما  اجلحيم  غربان  الروؤو�ض،  فوق  حتوم  طائراتهم 

ومالئكة رحمة تنقلهم اإىل باب اجلنة كما يراها اآخرون.
وُي�سر،  ب�سهولة  ال�سمري«،  »�سمام  اأ�سحاب  كبري  بخطاف  تلتقط 
على  ل  ُي�سهِّ اق،  برَّ اأخ�سر  بلون  جون  يتوهَّ اأخذوا  ال�سمام  فاأ�سحاب 
الطائرات ُمهمة ر�سدهم، والتقاطهم، ا�ستعداًدا لتو�سيلهم اإىل »�سفينة 
املوعودة..  اإىل اجلنة  وال�سفينة بدورها �ستنقلهم  النجاة،  نوح«.. �سفينة 

»اجلنة اخل�سراء«.
جدار فا�سل ن�ساأ فجاأة بني الفريقني.. جدار ل ميكن روؤيته لكن ميكن 
ب�سهولة ال�سعور به.. تذوقه.. و�سم رائحته.. جدار عزل كال منهما يف جهة 

خمتلفة، ل مُتكن اأحدهما من اأن ي�سمع �سوت الآخر.
وبني بهجات ذوي اللون الأخ�سر، و�سرخات باقي الب�سر كانت الأجواء 
يخرتقون  النا�ض  اندفع  هلع.  يف  تت�سادم  نف�سها  الهواء  ذرات  تنتف�ض، 
احلبال  بينما  الأخ�سر،  اللون  ذوي  يف  ثون  ويت�سبَّ مرئي  غري  جداًرا 
ت�سحبهم اإىل الأعلى، وما اإن ترتفع اأمتاًرا كثرية حتى يخل اتزانهم بفعل 
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ال�سراع اجل�سدي، فيخل توازنهم وي�سقطون من ارتفاع �ساهق، ُمه�سمني 
كالزجاج.

وبع�سهم كان هدفهم الوحيد هو منع ذوي اللون الأخ�سر من النجاة، 
يف  القاطعة  واأ�سنانهم  باأظافرهم  ينه�سون  مُيزقونهم،  عليهم  انق�سوا 
اأج�سادهم.. تناثرت الدماء فوق الأر�ض وكاأن العامل كله يخو�ض »حرًبا 

عاملية ثالثة« اأب�سع من �سابقتيها.
اجلال�سة  »خيال«  بينما  ب�سعوبة،  احل�سود  »اأ�سمر«  �سيارة  اخرتقْت 

بجواره تو�سك على اأن تفقد وعيها لهول ما ترى.
مراآة  �سوب  نظرة  منه  لحْت  عندما  »اأ�سمر«  بقلب  الهلع  ا�ستقر 
يكاد  املراآة  يف  فوجهه  بدورها..  الهذيان  اأ�سابها  وقد  فراآها  ال�سيارة.. 
يكون بغري معامل.. كان ليظن اأن املراآة اأ�سابها عطب ما لول اأن التفَت اإىل 

رفيقته لُي�سدمه معامل وجهها ال�سائحة.
ت�سخمْت اأنفها ب�سدة.. كادْت حدود عينها ت�سيح بني الوجنة واجلبني.. 
اجلميع  وجوه  املنظر..  نف�ض  لريى  حوله..  من  النا�ض  اإىل  التفَت 

تتال�سى حدود ق�سماتها.
وكاأن اجلميع يف طريقهم اإىل اأن يحملوا نف�ض الوجه.. وجه خال من 

املعامل!
هل هذا الهذيان يحدث فعاًل اأم اأن عدم النوم قد اأ�ساب عقله باللوثة؟!

T
ال�سو�ساء،  ت�سم رائحة  واأن  الدماء،  ت�سمع �سوت  اأن  باإمكان »خيال« 

وعند حلمات التذوق يف مقدمة ل�سانها ات�سح مذاق الغيوم ال�سوداء!
اأزلًيا بني  ويف القتتال بني ذوي اللون الأخ�سر وغريهم راأت �سراًعا 
ميكن  ل  مكان..  وكل  وقت  كل  يف  احلال  هو  هكذا  وال�سالب..  املوجب 
ف�سل النا�ض اإىل موجب و�سالب اإل ويوًما ما �ستلتقي الأقطاب املت�سادة.. 

تقرتب.. تتالم�ض.. فيحتدم ال�سراع.
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الأقطاب  بالواقفني على احلياد بني  ال�سر�ض ل يعرتف  هذا ال�سراع 
املحتدمة.. بل ي�سحقهم يف طريقه.

�سيطان الدماء ينفر من الأ�سباه، وينجذب اإىل الأقطاب املختلفة لأن 
كالًّ منهما يرى يف الآخر خطًرا مُميًتا!
T

اأوقف �سيارته اأمام النادي، قالت له بلهفة:
- �ستنتظر هنا حتى اأح�سر اأبي لنذهب اإىل مكان اآمن، األي�ض كذلك؟

اأوماأ براأ�سه اإيجاًبا، لعل تلك هي املهمة النبيلة التي تنتظره، اأن ينقذ 
»خيال« واأباها فيكفر عن ذنبه يف حقهما.. يعرف ملجاأ حتت الأر�ض كان 
اأو�ساع  للمارة يف  �سوٍر مميزة  للتقاط  واخلروج  فيه  التخييم  اعتاد  قد 

خمتلفة، كما يفعل امل�سورون املحرتفون مع احليوانات يف الربية!
يف ملجئه طعام معلب وزجاجات مياه مع القت�ساد �ستكفي ثالثتهم 

�سهًرا. �سياأخذهما اإليه، حتى ينتهي هذيان ال�سماء.
اأ�سرعْت »خيال« باقتحام البوابة التي تركها حرا�سها ولذوا بالفرار.. 

لكن فراٌر ممن واإىل اأين؟
ميكن الفرار من كل �سيء لكن من امل�ستحيل الفرار من النهايات!

انتف�ض قلب »اأ�سمر« فزًعا.. كلما مر به رجل اأو امراأة اأو طفل توقفوا 
عند نافذة ال�سيارة لوهلة فقط ليقولوا:

 اقتله.. اقتله.. اقتله.
ثم ي�سريون يف طريقهم وكاأن �سيًئا مل يكن.

ا  زاد اجلنون اأكرث.. ت�ساعد النداء من كل مكان.. ظن اأن املقعد اأي�سً
يتحدث.. مراآة ال�سيارة.. النوافذ.. الإطارات.. الرمال.. اأعمدة الإنارة.. 

الأبنية.. ال�سحب ال�سوداء.. كل ما يف العامل يتحدث فقط ليهم�ض له:
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 اقتله.. اقتله.. اقتله.
كاد اأن يختنق.. خرج من ال�سيارة يحاول تعبئه رئتيه بالهواء.. وجد 
نف�سا وجًها اإىل وجه مع رجل نحيل ذابل. لو مل يكن واقًفا يتحرك لظن 

اأنه جثة متعفنة.
اعرت�ض  الرجل  لكن  ال�سيارة.  داخل  اإىل  العودة  فحاول  اأمره  اأفزعه 

طريقه قائاًل بفم خال من الأ�سنان:
- األ تذكرين؟

 دقق »اأ�سمر« بوجهه.. مل يتذكر اأنه قد راأى هذه الق�سمات من قبل.
- ل اأتذكرك.
- حاول اأكرث.

فوتوغرافية  وذاكرة  املخيلة،  بع�ض  مع  و�سوته،  الرجل  قامة  طول 
ثم �ساح  اإىل وجهه،  وال�سحم  اللحم  اإ�سفاء  »اأ�سمر«، متكن من  امتلكها 

بده�سة:
- اأنت الرجل الذي ركب �سيارتي مع زوجته عندما عرفنا خرب اختفاء 

البحر، ماذا حدث لك؟.. كيف و�سلت اإىل هذا احلال؟
قب�ض الرجل على ذراعه متجاهاًل اأ�سئلته، فاحت رائحته القذرة حتى 

كادت ت�سيب »اأ�سمر« باإغماءة، خرجْت كلماته وكاأنها اآتية من ُبعد اآخر:
- اقتله.. يجب اأن تقتله.

- اأقتل من؟
- الرجل الذي تنتظره هنا.. والد املراأة.

- لن اأقتل اأحًدا.
- �ستقتله.. كما قتلت »الكاتب الكبري«.. تلك هي مهمتك يا »اأ�سمر«.

القتل لي�ض مهمة الأبطال، الأبطال ينقذون العامل.. يحمون ال�سعفاء.. 
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ي�سارعون الأ�سرار.. ل مُيكن اأن تكون تلك هي مهمته.. ل ميكنه اأن يكون 
الوح�ض يف هذه احلكاية.

ثه الرجل مبا يجول بداخل نف�سه.. »املهمة«.. كيف له اأن  ثم كيف ُيحدِّ
ي�ستخدم املفردات نف�سها التي دارت بخلده منذ حلظات؟

ا »مولنا ال�سيخ جو« من قبل. هذا ما فعله اأي�سً
لكن  باإحكام،  وبابها  نافذتها  اأغلق  �سيارته،  اإىل  والتجاأ  ذراعه  ر  حرَّ

�سرخات الرجل اقتحمت الزجاج واملعدن وخاليا ج�سد »اأ�سمر« ودمائه:
جعلني  ال�سمري  �سمام  اأفهم..  اأن  وحدي  باإمكاين  تفهم..  ل  اأنت   -
نحن  يفهمون..  الداخل  يف  حتب�سوهم  الذين  هوؤلء  وجعل  اأفهم.. 
راأينا احلقيقة.. راأينا اأيادينا التي من زجاج.. راأينا املوتى يف القبور 

�سراًبا.. راأينا اأن اأج�سادنا خالية من لزوجة الدماء.
اأراد »اأ�سمر« ال�سراخ، اأعلنْت اأحباله ال�سوتية الع�سيان عليه.. ُيحاول 
اأن ينفخ فيها الروح.. يف�سل.. تبدو له مثل اآلة »الكاليمبا« املو�سيقية حني 

ت�سداأ اأ�سواكها املعدنية.. اأخَذ يت�ساءل يف نف�سه منده�ًسا: 
- ما هي »الكاليمبا«؟

فتجيب نف�سه:
- اآلة عزف اأفريقية.
فيعود لي�ساأل نف�سه: 

- من اأين اأعرفها؟
فتجيبه: 

- كان لأبيك واحدة قدمية يجيد العزف عليها، ل زلت حتتفظ بها يف 
بيتك رغم كرهك للمو�سيقى، لكنها ُتذكرك به. 

فينده�ض اأكرث ويقول لها: 
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العزف  عن  ف�ساًل  »الكاليمبا«  كلمة  نطق  ُيجيد  ل  بواًبا  كان  اأبي   -
بها!.. واأنا ل اأعرف �سكلها فلم اأَر يف حياتي واحدة!.. ل انتظري.. 
اأبي  واأعرفه..  اأعرفها  بيده..  مُي�سكها  وهو  �سورته  حت�سرين 
بيتنا..  و»الكاليمبا« كانا رفيقي درب ل يفرتقان.. هناك يف �سرفة 
اأبي  يطالبها  الطازج،  والع�سري  الفاكهة  باأطباق  علينا  متر  واأمي 
�سيجارة واحدة، ترف�ض.. يعرت�ض.. ي�سر..  بتدخني  له  ت�سمح  باأن 
وتلقيها  فتغ�سب حًقا  واحدة من جيبه..  يخرج  بالغ�سب..  تتظاهر 

من ال�سرفة ول ت�سمح له.
يزداد ت�سو�ض عقله، ُتهاجمه الأ�سوات والأ�سواء وال�سور.

لي�ض  رجل  هذيان  عن  يبتعد  اأن  عليه  ال�سيارة..  موتور  »اأ�سمر«  اأدار 
اأكرث من م�سعوذ جمنون.. �سلبه »العلماء« ر�سده. لكن قدمه كذلك اأعلنت 
الع�سيان، ومل تدفع ال�سيارة للحركة، اأف�سحْت املجال للرجل لي�سيح اأكرث:
- ل �سيء من هذا حقيقي.. عليك اأن تقتله كي ينتهي كل ذلك.. اأرجوك 

اأعد لنا اآدميتنا.. اأعد لأج�سادنا رائحة الدماء.
من  اأخرجها  متى  بيده،  الكبري«  »الكاتب  �ساعة  على  يقب�ض  ملاذا 

جيبه؟.. ملاذا تتوهج ال�ساعة.. ملاذا يرى بداخلها انعكا�ًسا لوجهه؟
يعرف  مكتبه..  داخل  الكبري«..  »الكاتب  وجه  اإنه  وجهه..  لي�ض  ل 
تفا�سيل مكتبه لأنه زاره مرة.. مرة واحدة.. ليلة مقتله.. يرى يف زجاج 
بينما  الكبري«  »الكاتب  عني  من  املطلة  الفزع  لنظرات  انعكا�ض  ال�ساعة 
يدفعه »اأ�سمر« �سوب النافذة.. في�سقط منها ميًتا على الفور.. متى كان 

باإمكان ال�ساعات اأن تتحول اإىل م�سغل فيديو يعر�ض الذكريات؟
وجهه  افرت�سْت  اأنفه  ال�سيارة..  مراآة  �سوب  راأ�سه  »اأ�سمر«  يرفع 
الب�سر..  ماليني  وجه  وبني  بينه  تفرق  مالمح  لوجهه  يعد  مل  بالكامل.. 

اجلميع يحمل الوجه ذاته اخلايل من الق�سمات.
ل يزال الرجل ي�سرخ باخلارج:
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واأن  تختفي؟..  اأن  فيه  الوجوه  باإمكان  الذي  الوحيد  العامل  هو  ما   -
تتحول اأيادينا اإىل زجاج.. باإمكاننا اأن ن�سمع ون�ساهد اأدق التفا�سيل 
اأ�سخا�ض يف  اأربعة  اأو  نكون ثالثة  اأن  لنا  ُي�سمح  الآخرين..  يف حياة 
ن�سَتم  اأن  دون  البحر  نرى  املوتى..  دفن  فيه  ميكن  ل  واحد..  وقت 

رائحته.. عامل يخلو من الروائح والأحالم!
�سكَت برهة يتلقط اأنفا�سه ثم اأردف:

بالكامل..  اأ�سخا�ض  فيه  يختفي  اأن  املمكن  من  الذي  العامل  هو  ما   -
اأو جزء من ذكرياتهم؟.. اأنت تعرف احلقيقة، تعرفها لكنك حتاول 

اإنكارها.. احلقائق ل تختفي بتجاهلها.
ا منهك القوى. قالها الرجل و�سقط اأر�سً

فهمه  ما  يكون  اأن  ميكن  هل  بالأ�سئلة..  »اأ�سمر«  وقلب  عقل  احتدم 
حقيقًيا؟.. هل يق�سد الرجل اأن هذا العامل ما هو اإل....

قاطعة وجه »�سلبي �سليم الفخراين« يربز له من ال�ساعة.. متى كان 
باإمكان ال�ساعات اأن تتحول اإىل هواتف نقالة؟
�ساح به »�سلبي �سليم الفخراين« ُم�سجًعا:

اإىل عقلك..  الذكريات  بتحميل  قمُت  لقد  اقتله..  »اأ�سمر«..  يا  هيا   -
وا�سمح  اللعني..  الفريو�ض  اقتل  هيا..  الآن..  احلقيقة  تعرف  اأنت 

للجميع باخلروج!
T

النا�ض  داخله،  اإىل  امتد  النادي  خارج  �سرب  كل  اأ�ساب  الذي  الهلع 
يهرولون، يت�سابقون، يتقافزون، يت�سارعون.. بغري هدف وا�سح.

كادت »خيال« اأن تنهار عندما مل جتد اأباها يف غرفته. يجب اأن تنقذه، 
اإنه ال�سخ�ض الوحيد يف هذه احلياة الذي يهمها اأمره.. ل ميكنها اأن ت�سمح 

للموت اأن يختطفه منها.. اأبوها ل ميوت!
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وجدته اأخرًيا يف اأحد زوايا غرفة الطعام، وبجواره ال�سحفي البغي�ض 
ي�سغط عروق رقبته ب�سكني حاد.. عرفتهما من هيئتهما ومالب�سهما ل من 
مالمح وجهيهما.. اإذ بدت لها ق�سمات وجهيهما مثل قطعة عجني عبث 
نف�سها، ما خطب عينيها؟.. هل �سعف  ت�ساءلت يف  بها طفل م�ساغب.. 

ب�سرها فجاأة اإىل هذا احلد!
كيف تنقذ اأباها من بني يدي هذا املعتوه؟

قلب  من  ترقق  اأن  يف  عرباتها  �سرخاتها..  ت�سرعاتها..  تفعل  مل 
ال�سحفي، ومل يتغري مطلبه:

- اأريد قطرة املاء.
فثارْت بغ�سب:

- وهل تظن اأنني اأحتفظ بقطرة مياه يف جيب معطفي؟.. ح�سًنا، ُمدَّ 
يديك وخذها اإن ا�ستطعَت.

يا ل�سخرية الأحداث، حياة اأبيها مرهونة بقطرة مياه!.. جمرد قطرة 
واحدة!

- لي�ست معِك.. بل بحوزته هو.
قالها »ح�سان طروادة« بينما ي�سري براأ�سه اإىل �سخ�ض ما يقف خلفها. 
وهيئته..  مالب�سه  عرفته  م�ستنجدة،  »اأ�سمر«  اإىل  تتطلع  »خيال«  التفتْت 

لقد و�سل يف الوقت املنا�سب لإنقاذ اأبيها.
بادرته بلهفة:

- »اأ�سمر«، اأنقذ اأبي، اأرجوك.
مرة اأخرى اأ�سار »ح�سان طروادة« �سوب »اأ�سمر« براأ�سه:

- اأعطني القطرة.. واإل قتلته اأمام عينيك.
اأردَف »اأ�سمر« باآلية وكاأنه ي�ستخدم �سوت �سخ�ض اآخر:
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- اأي قطرة؟
القطرة  اأخربتني..  الرباغيث  معك..  اأنها  اأعرف  معي..  تلعب  ل   -

داخل �ساعة »الكاتب الكبري« يف جيب بنطالك الأمين.
�سغط ال�سحفي بال�سكني اأكرث فوق عنق »رامي ق�سوع«، اأ�سابه بجرح 

اأ�سال الدماء فوق قمي�سه الأبي�ض، قالت »خيال« يف لوعة:
- اأرجوك يا »اأ�سمر« اأعطه ما يريد.. اأبي.. اإنه ميوت.

اأخرج »اأ�سمر« ال�ساعة من جيب بنطاله الأمين، اأدارها يف يده، بينما 
تدور الأحداث املت�سارعة يف راأ�سه.. والكلمات التي �سمعها منذ قليل.

T
»ما هو العامل الوحيد الذي باإمكان الوجوه فيه اأن تختفي؟

T
ا، قال وقد بهَت اإدراك حوا�سه ملا يحدث  األقى »اأ�سمر« بال�ساعة اأر�سً

حوله:
- اإنها لك.

T
ما هو العامل الذي من املمكن اأن يختفي فيه اأ�صخا�ض بالكامل.. اأو 

جزء من ذكرياتهم؟
T

تبادل »اأ�سمر« مع اأبيها نظرات طويلة.. طويلة جًدا.. وكاأن كاّل منهما 
انق�ض »ح�سان  املهمة.  لتكتمل  املُقدر  بدوره  يقوم  اأن  الآخر   ينتظر من 
طروادة« على ال�ساعة، اأخذها وان�سرف م�سرًعا خمافة اأن يبدل »اأ�سمر« 
راأيه.. اعرت�ض »اأ�سمر« طريق »خيال« التي ت�سوق اأباها اإىل اخلارج قائاًل:
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- اأين يقع خمزن الأدوية من هذا املبنى؟
اأجابتها وقد اأده�سها �سوؤاله:

- يف الطابق الثالث.
- اأعطيني »هرمون دراكيول«.. جرعة كبرية منه.

عنفته قائلة:
- الآن؟!

»اأ�سمر«،  اأوقفها  اأبيها،  عن  والبحث  للخروج  هبَّت  طلبه،  جتاهلْت 
اإياها  مانًعا  بتالبيبها  اأم�سك  دها،  هدَّ فها،  عنَّ هزها،  طريقها،  اعرت�ض 

هْت به اإىل ق�سم الأدوية، لتح�سر له الهرمون. من املرور.. جُمربة توجَّ
مل تفهم رغبته يف النوم يف وقت كهذا.. واأخفى عنها اأن هدفه لي�ض 

النوم.. بل اإجبارها على ال�سعود اإىل طابق مرتفع.
منحته »خيال« الهرمون وهي تقول:

اإىل  ن�سل  عندما  اإل  تاأخذها  ل  فياًل..  لُتنيم  كافية  اجلرعة  هذه   -
امللجاأ.

اأخذ عقل »اأ�سمر« ين�سح بالأ�سئلة.
كيف يعي�ض »�سلبي �سليم الفخراين« بعدة �سخ�سيات متفرقة دون اأن 

يخالف ذلك قوانني العامل؟
كيف مُتحى من عقله بع�ض الذكريات.. ثم تعود مرة اأخرى؟

كيف يعرف »مولنا ال�سيخ جو« كل �سيء عن اأي �سيء؟
كيف لنوادي البوكر اأن تلعب على الكلمات؟

كيف تختفي الوجوه؟
كيف ترى الرباغيث املا�سي؟
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كيف ترتدي »خيال« دائًما معطًفا اأ�سفر؟
كيف ت�سمع �سوت النجوم؟

كيف يعرف اأن »خيال« ت�سمع �سوت النجوم دون اأن تخربه هي بذلك؟!
ل يوجد لكل تلك الأ�سئلة �سوى اإجابة واحدة منطقية.

T
هيا..  اقتل الفريو�ض اللعني.. وا�صمح للجميع باخلروج!

T
قدماه تقودانه اإىل »رامي ق�سوع« الذي ينظر اإليه يف ا�ست�سالم.. ويف 

غفلة من »خيال« دفعه �سوب النافذة.. فتحها.. و�ساعده على ت�سلقها.
يديها..  العقار من  �سقْط  لوعة..  اإليهما يف  نظرْت  »خيال«..  انتبهْت 

اندفعْت �سوب النافذة يف لوعة.
»خيال« تنازع والدها.. حتول بينه والنافذة.. تلفظ ال�سماء الكثري من 

الربق والرعد.. وتتقياأ الأر�ض الزلزال!
مفتوًحا  الطريق  وترتك  النافذة..  عن  فتحيد  »خيال«؛  توازن  يختل 

اأمام قفزة والدها.
T

ل يحب »�ساهق« اأن يخرج من معاركه خا�سًرا، لكن بدا وكاأن اخل�سارة 
املنت�سر  فيه  يكون  اأن  لبد  اأخري  �سراع  اإل  الأخرية،  الفرتة  يف  ُتالزمه 

الوحيد، ول �سبيل له لالنت�سار بغري م�ساعدة »ال�سحفي«.
بعد جناحهما يف اخلروج من الغرفة التي حب�سهما فيها »اأ�سمر« بك�سر 
بابها، اأخرج من جيبه �سورة مطوية يحتفظ بها يف حمفظته دوًما، و�سعها 

اأمام وجه »ال�سحفي« قائاًل:
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- اأريد اأن اأعرف اأين يقطن هذا الرجل.. ا�سمه »الفنان«.
وكان  الأهم،  الأخرية، �سراعاتنا  لنخو�ض �سراعاتنا  تدفعنا  النهاية 
القب�ض على »الفنان« هو �سراعه الأخري، الذي يجب اأن يخرج منه ظافًرا.
ا�ستدعى »ال�سحفي« براغيثه التي اختلت �ساعاتها البيولوجية بغياب 
القمر وانق�سام ال�سم�ض، كانت اأ�سرع يف وترية حركتها اأثناء جتمعها فوق 
اإنها  ت�سبقها،  �ساعة  كاأي  لي�ست  ال�ساعة  هذه  اأن  ُتدرك  وكاأنها  ج�سده، 

ال�ساعة التي لن تليها �ساعة اأخرى.
T

الوقت  اإ�سباعها، ولأن  اأخرية، وجب عليه  ا �سهوة  اأي�سً كان لل�سحفي 
يف  الأخري  العن�سر  عن  يبحث  النادي  اإىل  و�سل  اأنه  �سعر  جنونًيا  �سار 
الو�سفة.. اأخذ ال�ساعة من »اأ�سمر«.. عاد اإىل بيته.. دون اأن ي�ستغرق كل 

ذلك �سوى دقيقتني فح�سب.
الو�سفة،  مكونات  باقي  بها  معدنية  علبة  ال�سرية  خزانته  من  اأخرج 
بالو�سفة،  املاء  قطرة  مزج  الزرقاء،  براغيثه  بها  ت�سكن  اأخرى  وعلبة 
وليمتهم  اإىل  يدعوهم  الكبرية،  اخل�سبية  الطاولة  فوق  اإليهم  مها  وقدَّ

الأخرية.
فارق  طعامه  من  برغوث  انتهى  وكلما  املقعد،  فوق  ج�سده  اأ�سقط 
برغوث  كبرية،  ب�سرعة  يت�سلقه  طروادة«..  »ح�سان  ج�سد  اإىل  الطاولة 
يهتز،  الربغوثي  الرداء  اأخذ  كالرداء.  بهم  تغطى  حتى  برغوث،  وراء 
وينتف�ض.. وكاأنهم �سيحملون الرجل ويطريون به، وهم الذين ل ميلكون 

اأجنحة ول يعرفون الطريان.
T

هذا هو البيت.. الطابق.. املمر املوؤدي لل�سقة.. اأخرًيا �سيلتقي وجًها 
اأخرًيا �سريبح الرهان،  اأ�سوار »�سالة البوكر«..  بوجه مع »الفنان« خارج 

رهان احلياة.
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النا�ض  كان  الهزمية..  �ستقهره  �سيفزع،  ملراآه،  الرجل  �سينده�ض  كم 
يحتمون يف بيوتهم من هذيان ال�سماء، ول بد اأن »الفنان« يف بيته يف هذه 

اللحظة.
لكن ويا لب�ساعة ما راأى.. على املمر عالمات ُمعلقة فوق اجلدار ت�سري 
اإىل �سقة »الفنان«.. ثالث. �سبع.. ت�سع.. اثنتا ع�سرة عالمة ثم باب �سقته.
مل تكن العالمات تقليدية كتلك التي ُيقابلها يف الطرقات.. بل جثث 

لأطفال �ساحكة، ونائمة يف و�سعيات خمتلفة.. ُمعلقة فوق اجلدران!
كيف احتفظْت ب�ِسماتها دون اأن ُيغريها الزمن اأو ياأكلها الدود؟!

هذا املجنون اتخذ من الأطفال عالمات للطريق كما فعل الأملان مع 
الأَ�سرى الرو�ض!

ابت�سامته..  ات�سعْت  الباب..  اأ�سفل  من  ال�سوء  راأى  الباب..  من  دنا 
وقب�ض بيديه على �سالحه.

T
فيها  ابتداأت  التي  الأوىل  اللحظة  اإىل  تاأخذه  اأن  براغيثه  من  طلب 

احلياة..
دم. لكنه �سُ

ل ميكن اأن تكون هذه هي بداية ن�ساأة الكون!
هذا حُمال!

التي  اللحظة  اإىل  املا�سي،  اإىل  ال�سنوات  اإىل ماليني  �سيعود  اأنه  ظن 
تفجر عندها كل �سيء.. لكن ما يراه اأمام عينيه عبث، ل بد اأن براغيثه 

ا من هذيان ال�سماء. خمطئة، ل بد اأنها اأ�سيبْت بع�سً
T

هاتف..  من  لبد  »اأ�سمر«..  هاتف  على  قب�سته  ق�سوع«  »رامي  اأحكم 
لبد من و�سيط بني هذا العامل وما فوقه!
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التفَت مينح ابنته نظرة اأخرية، يطمئنها كما يفعل الآباء دوًما:
- ل تخايف.

»اأ�سمر«..  يعيقها  الأر�ض.. تهرول..  األ يفعل.. تنه�ض عن  به  ت�سيح 
تدفعه.. ت�سربه.. تلطم وجهه، لكنه ل يتزحزح.

- اأرجوك ل تفعل باأبي ذلك.. اأرجوك ل جتعله ميوت.
احلقيقة التي اأ�ساءت كل خليه من عقله فا�ض وهجها على اجلميع.. 

الكل بات يعرفها الآن.. فلماذا ت�سر »خيال« على اإنكارها؟
لكن  يديها..  متد  اأبيها..  �سوب  تندفع  يديه..  بني  من  نف�سها  ُتفلت 

الرياح كانت اأ�سرع من لهفتها، واجلاذبية اأقوى من لوعتها.
T

يختفي، خط  اأن  قبل  الباب  م  لكنه حطَّ يتال�سي،  �سيء من حوله  كل 
للداخل، اجلدران تتاآكل، وكاأن وح�ًسا عمالًقا يقف خارج الكون ويق�سمه، 

ق�سمة بق�سمة، يبتلعها دون اأن مي�سغها.
اأخرى غري  اأبعاًدا  اأمام اجلدار، وكاأنه يرى فيه  راأى »الفنان« يجل�ض 

الطول والعر�ض والرتفاع والزمان.. ُبعًدا جديًدا مل يكت�سفه اأحد.
- انتهت اللعبة.

قالها »�ساهق« بتلذذ كبري ملوًحا ب�سالحه.. نطق بها اأخرًيا وهو ينظر 
اإىل داخل عيني »الفنان«.

T
ما ُتريه اإياه اآلة الزمن م�ستحيل، وينايف كل قوانني املنطق!

ل ميكن اأن يكون الكون كله قد ن�ساأ قبل.. خم�سة اأعوام!
T
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اقرتبْت من النافذة ُتلقي نحو الأ�سفل نظرة اأخرية.. ظنْت اأنها �سرتى 
كومة من املالب�ض املختلطة بلحم وعظام ودماء اأبيها.

لكنها مل تَر �سوى هوة عميقة.. عميقة جًدا، وكاأن الأر�ض فتحت فمها 
على ات�ساعه.

َدق اأبوها.. �سقوطه فتَح البوابة! �سَ
T

كل �سيء من حوله يتاآكل.. حتى م�سد�سه الذي ي�سوبه اإىل »الفنان«.. 
اختفى فجاأة من يده. يده نف�سها بداأ الفراغ يف التهامها.. اإ�سبًعا فاإ�سبًعا.. 

حتى اأكل الفراغ ر�سغه.. ثم ذراعه.. قدميه.. بطنه.. �سدره.
التفت حوله فراأى الفراغ ياأكل اجلدران.. املقاعد.. ال�سقف.. الزوايا 
والأركان.. حتى »الفنان« مل يبَق منه �سوى عينيه .. ويا للغرابة، كان بها 

نظرات ظفر.
الفنان ل يلعب اأبًدا بقوانني املنطق، لذلك فهو دوًما الفائز الوحيد!

T
اآخر..  عن  وجًها  متيز  التي  الق�سمات  تال�سْت  كله  العامل  اأرجاء  يف 

الأنوف.. العيون.. الأفواه.
بات اجلميع يحمل الوجه نف�سه.. وجًها كرتونًيا خالًيا من الق�سمات!

بدون خ�سو�سية.. بدون هوية.. بدون اأ�سماء.. بدون ذكريات!
T

ا�ستلقى »ا�سمر« فوق الفرا�ض الوحيد يف الغرفة، ميد اأطرافه يف و�سع 
امل�سلوب، يلقي على ال�سماء الكاحلة املُتبدية من النافذة نظرة اأخرية، 
اأقدام  حتت  عبًدا  نف�سه  وُيقدم  عينيه..  ويغم�ض  ال�سقف،  اإىل  ينظر  ثم 

�ُسلطان النوم.
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انتابته عا�سفة من ال�سعور بالنعا�ض.. اأخرًيا �سينام نوًما عميًقا.
متاًما  ي�ست�سلم  اأن  قبل  عقله  يف  تردد  الذي  الأخري  ال�سوؤال  وكان 

ل�سلطان النوم،
اأي املالئكة �سُيالقي عند ا�ستيقاظه،

مالئكة الرحمة.. اأم مالئكة العذاب؟!





تسجيل خروج
������������������





املستوى األول
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بيت الدود

الواقعي،  العامَل  ملغادرة  تاأ�سرية  كالهما  واملوت،  النوم  بني  فارق  ل 
ه. يجد »اأ�سمر« نف�سه يف  ُت�سريِّ اآخر، له قوانني خا�سة  ُبعد  ل عرب  والرتحُّ

كون ف�سيح من النور املتوهج؛ فال يعرف اإن كان نائًما اأم ميًتا!
ر اأن النائم ل يعرف اأنه  يغلب على ظنه يف البداية اأنه نائم، ثم يتذكَّ
يغ�سب  لذلك  حقيقية،  حياة  وكاأنه  الأحالم  عامل  مع  يتعامل  بل  نائم، 
اأنه يف حلم  ولو عرف  ويهرب من اخلطر..  وي�سحك،  احلامِل، ويخاف، 
جلل�ض يف اأحد زواياه ل يلوي على �سيء، حتى واإن هاجمته وحو�ض العامل.
اأنه  اإدراكه ووعيه؛ فيغلب على ظنه  بناء على  اأو�ساعه  »اأ�سمر«  م  ُيقيِّ

ميت.
مل ي�سمع من قبل اأن امليت يرى �سوًء باهًرا يك�سو العني، لكنه �سمع عن 
�سمة القرب، ففيها حنان و�سفقة الأم على وليدها اإن كان املرء من اأهل 
اإن  اأ�سالعه  وتتداخل  عظامه  ت�سحق  حتى  وق�سوة،  غلظة  وفيها  اليمني، 

كان من اأهل ال�سمال.
و�سمة القرب التي ي�سعر بها الآن قا�سية بغري اأمل، �سلبة، باردة، وكاأن 

د ما فيها. القرب نف�سه ثالجة ُتربِّ
ثم يخطر بباله اأمر اآخر، لعله مات ول يزال داخل ثالجة حفظ املوتى 

يف امل�سرحة، ومل ُيدفن يف قربه بعد. 
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ذاكرته ت�سطرب ب�سدة. ي�ساأل نف�سه: اأي م�سرحة؟!.. كان العامل ينهار 
عندما حقن نف�سه بـ»هرمون دراكيول«.. بينما القيامة الُكربى تقوم من 
الذي  الوقت  يف  الدود«  »بيت  له  ُيقال  قرب  يف  املوتى  بدفن  �سيهتم  الذي 

اأ�سبحت الأر�ض كلها مرتًعا للدود؟
اإكرام امليت دفنه، لكن ل كرامة يف عامل ينهار.

T
اأ�سوات مت�ساربة، ل يعرف و�سط ال�سباب ال�سوئي  اأذنيه  ت�سل اإىل 
م�سدرها، ول طبيعتها، اإن كانت ب�سرية اأم طبيعية اأم م�سطنعة..كطفل 

ي�سمع للمرة الأوىل، فال يكاد مييز بني ترددات الأ�سوات.
الو�سط،  من  ال�سوئي  ال�سباب  يختفي  ف�سيًئا،  �سيًئا  الروؤية  تت�سح 
ال�سوء  عنها  انح�سر  التي  البقعة  ويف  الأطراف..  يف  قوًيا  يزال  ل  بينما 
يرى �سيئني م�ستديرين ينحنيان نحوه، اأحدهما ذات اليمني والآخر ذات 

ال�سمال.. م�سباحني.. كرتي بولينج.. ثمرتي بطيخ.. اأو راأ�سني رمبا!
 يتذكر ما يعرفه عن القرب غري �سمته، ي�ساأل نف�سه: هل هذان »ُمنَكر« 

و»َنكري«؟!
ملكان اأ�سودان اأزرقان يظهران للميت يف قربه وي�ساألنه ليميز املوؤمن 
اجلنة،  ريا�ض  من  رو�سة  لل�سالح  الدود«  »بيت  فيجعالن  الفاجر،  من 

وللطالح حفرة من حفر النار.
اأمره، اقرتاب راأ�سيهما من راأ�سه..  يرى ت�ساور امللكني، تباحثهما يف 
اأ�سياء موؤملة يف ج�سده، يف  انه، يقلبانه، يعدلنه، ُيدخالن  يُهزَّ ُيحركانه، 
اأكرث..  ينتف�ض  ج�سده..  ينتف�ض  الأمل..  يزداد  و�سدره..  وذراعه  عنقه 
اأكرث.. تتجلى الروؤية.. امللكان  يرتعد ال�سباب ال�سوئي، ينق�سع.. ينق�سع 
ل اأ�سودان ول اأزرقان.. اأ�سبه به، اأ�سبه بالب�سر.. بل هما ب�سريان.. ملكان 

ب�سريان فوق ج�سديهما ين�سدل معطف اأبي�ض. 
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ينفك عقد الأ�سوات.. مييز تردداتها.. وكان اأو�سحهما يقول:
- حمدا هلل على �سالمتك يا دكتور »اأ�سمر«!
T

هذه املرة ي�ستغرق وقًتا طوياًل كي يفتح عينيه، هذه املرة يعلم اأنه كان 
نائًما، ولرمبا كان يحلم.. لكنه يف�سل يف تذكر احللم.

عقله يف ت�سو�ض رهيب، مثل جهاز تلفاز يف غري مواعيد البث، �سوء، 
و�سو�ساء، و�سور متالحقة ل يكاد مييز معناها بها من فرط �سرعتها.

امل�سابيح  ج  تتوهَّ اإذ  طويل،  لوقت  لي�ض  لكن  الظالم،  يبتلعها  الغرفة 
فجاأة، فيحمي عينيه من الأمل بذراعه.. ي�سمع القادم يقول:

- اأعتذر، ن�سيُت اأنك غري معتاد بعُد على ال�سوء احلقيقي.
اأخرى..  مرة  العمل  اإىل  ذاكرته  عادت  احلقيقي  ال�سوء  ذكر  على 
ببطء.. لكن بثبات.. وما اإن وقعت اأنظاره على وجه القادم حتى اختفى 

الت�سو�ض من عقله.. عاد البث اإىل عمله.. الآن يتذكر كل �سيء!
T

يردف الرجل الذي ك�سفت اأيادي القمر اأنه يربو من اخلم�سني، خمري 
الب�سرة، �سِمح الوجه:

- ل تقلق، �ستتح�سن خالل ال�ساعات املقبلة.. طبيعي ما ت�سعر به من 
ا�سطراب بعد جتربتَك الرهيبة يا دكتور »اأ�سمر«.. لكنَك جنحَت.. 

واأنهيَت املهمة على اأكمل وجه.
يرجف قلب »اأ�سمر«.. تاأثًرا ل زهًوا.. يت�ساءل يف لهفة:

- هل اأنقذنا اجلميع؟
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يربْت اخلم�سيني بود اأبوي على راأ�سه، تلمع فوق معطفه الأبي�ض �سارة 
مدون بها ا�سمه »الربوفي�سور �سلبي �سليم الفخراين«.. ثم يجيبه با�سًما:

- لقد اأنقذنا الكثري.
T

وعرب  نفاذ..  بعطر  ر  ويتعطَّ فخمة..  �سوداء  بدلة  يف  »اأ�سمر«  يتاأنق 
رواق طويل ملبنى �سخم ي�سري ُمنتف�ض ال�سدر.. ت�ستقبله العيون بب�سا�سة، 

مُيهدون اأمامه الطريق كفاحت مغوار.
ي�ستقبله على باب القاعة الربوفي�سور »�سلبي �سليم الفخراين«. يا له 
من رجل، متكن من عي�ض حيوات كثرية، فقط لأنه ميتلك عدة ح�سابات 

بهويات خمتلفة!.. يقول باعتزاز:
- اأهاًل بدكتور »اأ�سمر«.. بطلنا العظيم.

الروؤو�ض  تلتفت  املقاعد..  مئات  ت�سم  ف�سيحة  قاعة  اإىل  مًعا  يعربان 
اإىل  كلها نحوهما.. ينه�ض اجلميع فجاأة.. ي�سفقون.. ي�ستمر الت�سفيق 

احلد الذي يظن معه »اأ�سمر« اأنهم لن يتوقفوا اأبًدا.
من  النا�ض  الأمامي..  بال�سف  مقعد  يف  يجل�ض  »اأ�سمر«..  يتقدم 
»النجاح  الرهيبة«..  »الرحلة  مثل:  كلمات  الهام�ض  يتخلل حديثهم  حوله 
العظيم«.. »اإنقاذ الب�سرية«.. »احلياة الثانية«.. واأ�سياء اأخرى عن مدى 

عظمة وروعة بطولته.
يطلب ُمقدم املوؤمتر ان�سمام الربوفي�سور »�سلبي �سليم الفخراين« اإىل 

املن�سة ليفتتح الندوة بكلمته.
T

- كان النا�ض قبل �سنوات غري بعيدة جًدا يظنون اأن من امل�ستحيالت 
اأن ت�ستمر احلياة بغري ورق، فالورق هو الأدب، والتاريخ، والقوانني، 

والهوية.. اإنه العن�سر الالزم حلياة منظمة متح�سرة..
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وواحد  وت�سعمائة  األف  عام  يف  وحتديًدا  الرقمي،  ع�سرنا  يف  لكن 
وت�سعون قام العلماء بتجربة يف ولية »اأيرزونا« الأمريكية، باإ�سراف جامعة 
»كولومبيا« لتجربة احلياة بغري ورق.. عا�ض خاللها ثمانية متطوعني يف 
�سفينة زجاجية يف حجم باخرة كبرية، بداخلها مناذج من جميع الكائنات 
احلية على وجه الأر�ض.. متاًما مثل �سفينة نوح!.. وا�ستمرت التجربة ملدة 

عامني.. ثمانية واأربعون �سهًرا بغري ورق!
كانت ال�سفينة منوذج ُم�سغر ملحاكاة احلياة على �سطح الأر�ض، وعلى 
ولي�ض  مكثفة..  اإلكرتونية  بحياة  الورق  ي�ستبدلوا  اأن  متطوعني  الثمانية 
ويح�سلوا  فيذاكروا  ُن�سطاء،  رقميني  يكونوا  اأن  عليهم  بل  ذلك فح�سب، 
احل�سائ�ض  يزيلون  املحا�سيل،  يجمعون  متقدمة،  اأكادميية  درجات  على 
تتعلق  التي  واملعلومات  البيانات  كل  تو�سيل  على  واحلر�ض  ال�سارة.. 
بحياتهم باملذياع اإىل زمالئهم خارج الوجود الإلكرتوين، ويرا�سلونهم من 

اخلارج عن طريق اآلت فاك�ض يتم التعامل معها اإلكرتونًيا.
ويف نهاية التجربة قالت اإحدى املتطوعات وهي »ليندا لياي« اأن عي�ض 
من  الكثري  يتطلب  كان  التجارب  �سفينة  داخل  كاملة  اإلكرتونية  حياة 
النا�ض باخلارج الذين يعملون اإلكرتونًيا كذلك.. واأننا ل ميكننا اأن نعي�ض 
ذلك  واإذا �سح  الورق..  كاملة مبعزل عن  اإلكرتونية  ما حياة  يف جزيرة 

فباإمكان فريو�ض خبيث الق�ساء على تلك احلياة باأكملها.
اأثناء حتدث الربوف�سور »�سلبي« كانت كلماته ُتذاع بًثا مبا�سًرا يف كل 

اأرجاء العامل.. اأردف »�سلبي« خًماطًبا العامل اأجمع:
- طموح الإن�سان ل حد له.. ومثلما تطور ال�سالح الب�سيط الذي كان 
نووية  قنابل  اإىل  الإن�سان وحمايته  ُي�ستخدم مل�سلحة  اأن  املمكن  من 
قادرة على اإبادة �سعب باأكمله.. تطورْت »مواقع التوا�سل الجتماعي« 

يف ع�سرنا الرقمي اإىل احلد الذي ابتلع حيوات النا�ض بالكامل!
التطور  العلماء نحمل على عاتقنا مهمة ردع هذا  وهذا يجعلنا نحن 

طاملا فيه انهيار للب�سرية جمعاء.
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ثم اأ�سار اإىل ال�سا�سة من خلفه والتي تعر�ض �سورة كبرية لرجل وامراأة 
اء، وهو يقول: ي�سحكان ب�سعادة ومن خلفهم بيت �سغرية بحديقة غنَّ

- اأدمن النا�ض ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي.. ا�ستغنوا باأ�سواته 
و�سوره وكلماته عن الأ�سوات وال�سور والكلمات احلقيقية..

انغم�ض م�ستخدمو تلك املواقع فيها هرًبا من واقعهم..
احتَدْت  ال�سرعة..  ع�سر  ملواكبة  ب�سرعة  �سيء  كل  تطور  حلظة  ويف 
�سناب  يوتيوب..  تويرت..  في�سبوك..  مًعا..  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اإن..  لينكد  �سبي�ض..  ماي  متبلر..  بل�ض..  جوجل  اإن�ستجرام..  �سات.. 

وغريهم.
وتعمري  الف�ساء  غزو  فكرة  على  طغى  متكاماًل  عاملًا  لت�سنع  احتَدْت 

الكواكب الأخرى..
م�ستخدمي  لكل  املتحدة«جنة  الجتماعي  التوا�سل  »مواقع  اأ�سحْت 
الإنرتنت على ظهر الأر�ض..«عامل ثاين« ل يحمل م�ساوئ العامل احلقيقي.. 

واأطلقوا على هذا الحتاد العظيم ا�سم »حياة بديلة«.
ي�ستطرد »�سلبي« مبا يعرفه »اأ�سمر« عن ظهر قلب:

فه العامِل اللغوي الأمريكي »ويب�سرت« يف قامو�سه..  - »الوهم« كما ُيعرِّ
لي�ض �سيًئا غري موجود، واإمنا هو �سيء موجود ولكن لي�ض كما يبدو 

لنا!
والواقع الفرتا�سي اأو الـ Virtual reality هو اأقرب اإىل الوهم منه 
اإىل احلقيقة.. ينغم�ض الإن�سان يف بيئة ا�سطناعية من ال�سوت وال�سورة 
واللم�ض يتعر�ض خاللها اإىل �سل�سلة من الإح�سا�سات واملوؤثرات والتفاعالت 
�سمن و�سط ُمربمج اإلكرتونًيا باإتقان؛ ليجعل الإن�سان ي�سعر بالوهم كما لو 

كان هو احلقيقة الوحيدة.
الواقع  من  الهروب  يف  الإن�سان  رغبة  يوظف  الفرتا�سي  الواقع 
بالتخيل  مليء  رحب  وا�سع  عامل  اإىل  و�سراعاته،  وم�سكالته  بتعقيداته 

والفرتا�سات.
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يفقد »اأ�سمر« تركيزه.. ل يعباأ بالإن�سات اإىل اأ�ستاذه الذي تربى علمًيا 
على يديه، لأنه يعرف بقية احلكاية.. والتي تدور يف عقله الآن ك�سريط 

�سينمائي..
والتزاماته  وظالمه  وظلمه  بقهره  الواقع..  من  الهروب  ازداد 
ياأملون يف حياة  الثاين«..  اأعتاب »العامل  النا�ض على  ومعاناته.. وت�سابق 

جديدة خمتلفة عن تلك التي يعي�سونها كل يوم باملرارة نف�سها..
زادت الفجوة الجتماعية بني النا�ض.. ت�ساعد انخراطهم يف التعامل 
مع »العامل الثاين«.. مل تكن فر�سة احلياة الثانية متاحة للجميع، فالطبقة 
وثارْت  �سْت،  توحَّ العامة  والآداب  والعلم  املال  فقر  تعي�ض حتت خط  التي 
حقًدا وح�سًدا على اأولئك الذين ميلكون هذه الفر�سة الذهبية.. فاجتاحْت 

بالد العامل احلقيقي اأوبئة ال�سرقة والقتل والغت�ساب.
ازدادت كثافة تعداد �سكان »العامل الثاين« على نحو خميف.. وطول 
فرتات مكوثهم فيه دفع ب�سركة عاملية مثل �سركة »حياة بديلة« اإىل اكت�ساح 
ال�سوق، بتوفري كبائن اآمنة جُمهزة لكل ُم�ستخِدم ُيحَقن فيها مبادة خا�سة؛ 

فيدخل فيما ي�سبه غيبوبة طويلة، ُم�ستلق فوق فرا�ض بائ�ض. 
للعمليات احليوية  اأن يحمل هًما  الثاين دون  العامل  اإىل  يتنقل ذهنًيا 
الأ�سا�سية جل�سده، ول اأن يخ�سى على حياته من الوحو�ض الذين يجوبون 
الطرقات لياًل نهاًرا ل تقوى جهود ال�سرطة على ردعهم.. فال�سركة تعتني 
بكل هذه امل�سكالت التي تعيق املُ�ستخِدم عن النخراط كلية يف �سخ�سيته 

الفرتا�سية.. واحلياة التي اختارها بنف�سه.
ولي�ض على امل�ستخدم اأن ي�سحي �سوى ب�سيء �سغري.. �سغري جًدا!

فلكي يتم منحه حياة افرتا�سية كاملة ينغم�ض فيها بكل كيانه داخل 
مواقع التوا�سل الجتماعي املتحدة.. عليه اأن يوافق على برت اإحدى كفيه 

وا�ستبدالها ب�سريحة اإلكرتونية زجاجية.. ُت�سبه الهاتف النقال!
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يف الواقع مل يكن اخليار �سعًبا على اأي حال.. فالنا�ض باتوا ي�سريون 
بينما  اأعمالهم  ويوؤدون  منازلهم  داخل  ويعي�سون  والطرقات  ال�سوارع  يف 

الهاتف اخلليوي يلت�سق بكفوفهم!
اأ�سبحْت  زجاج!..  من  كفوف  ذوي  ب�سر  اإىل  الرقمية  احلياة  حولتنا 

قطعة من زجاج هي جواز �سفرنا اإىل عامل اآخر..
اأن  الإن�سان  باإمكان  اأن  لفوجئ  هذا  ع�سرنا  اإىل  »داروين«  عا�ض  لو 
من  جُمردة  اء..  �سمَّ اآلة  ي�سبح  اأن  من  ف�سيًئا  �سيًئا  يدنو  اإنه  يتطور.. 

امل�ساعر وح�ض الفن والدين والأخالق!
T

يعود »اأ�سمر« اإىل اللحظة الراهنة، ي�ستمع اإىل »�سلبي« وهو يقول:
- تكاتفنا نحن العلماء من خم�ض ع�سرة دولة يف �سرية تامة؛ لإثبات 
للحياة  ُمدمرة  فقط  لي�ست  املتحدة  التوا�سل  مواقع  يف  احلياة  اأن 
الواقعية، بل اأن م�ستخدميها باتوا يعانون بداخلها من نف�ض الأ�سياء 

التي كانوا يحاولون الهرب منها. 
ولتحقيق هذا الهدف كنا بحاجة اإىل درا�سة نف�سية واجتماعية دقيقة 

جًدا ل�سلوك املُ�ستخدم داخل »العامل الثاين«.. كنا بحاجة اإىل متطوع
وكان هذا املتطوع.. دكتور »اأ�سمر«.. احلا�سل على الدكتوراه يف »علوم 

تطبيقات النرتنت« من جامعة هارفرد.
اأن  من  »�سلبي«  يتمكن  حتى  متر  دقائق  جديد..  من  الت�سفيق  يعلو 

يردف:
- اأما يف عاملنا فقد تطورت احلياة الرقمية اإىل احلد الذي دفع �سركة 
كامل قدرتها على ف�سل ذكريات  ب�سكل  ُتعلن  اأن  اإىل  بديلة«  »حياة 
بل  الثاين«..  »العامل  الواقعية عن ذكرياته يف  املُ�ستخدم يف احلياة 

وا�ستغالل بع�سها اإن لزم الأمر..
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عندما يكون املقيم داخل عامله ل يتذكر اأي �سيء من حياته ال�سابقة.. 
يتحرر من كل التزاماته وم�ساكله.. وتعرفون يا �سادة كم الندفاع الرهيب 

للح�سول على ع�سوية ُمقيمة يف »العامل الثاين« بعد هذا الإعالن.
اأنف�سهم  فيها  يدفنون  مقربة  داخل  خيالية  حياة  يعي�سون  املقيمون 
بديلة«  »حياة  �سركة  بينما  اأعمارهم..  على  الدود  فيها  ى  يتغذَّ اأحياء، 

حت�سد اإيراداتها املهولة من بطاقاتهم البنكية ب�سكل دوري..
الرقمية  حياته  عن  يف�سلونه  البنكية  اأر�سدته  تنتهي  الذي  واملقيم 

وُيعيدونه اإىل عاملنا احلقيقي فوًرا.
ي�سري اإىل �سورة اأخرى جتمع جثًثا كثرية، يتنهد قائاًل بح�سرة كبرية:

نفدْت  التي  الفئة  �سوى  يعود  برغبته، ل  اأحد يرجع  ل  لالأ�سف  لكن   -
اأموالها، وهذه الفئة عدمية النفع ل متنحنا اأي معلومات تفيدنا يف 
نهم من التوا�سل مع  اأبحاثنا.. لأنهم يعانون من �سلل اجتماعي ل مُيكِّ
وال�سراب  الطعام  والإ�سراب عن  العزلة  يف�سل  بع�سهم  الآخرين.. 
من  بال�سقوط  النتحار  اإىل  يلجاأون  واآخرون  قواهم..  تخور  حتى 

النوافذ وال�سرفات.
اأ�سبح م�سهًدا طبيعًيا اأن ت�سري يف الطرقات فرتى اإن�ساًنا مثلك ي�سقط 
حتت قدميك وكاأنه براز اأحد الطيور.. فتُخط فوقه، تنف�ض الدماء عن 

حذائك، وت�ستكمل طريقك!
ثم عال �سوته هاتًفا بابتهاج:

على  راأ�ًسا  الثاين«  »العامل  تهدم  عندما  فجاأة  انهار  ذلك  كل  لكن   -
عقب.. ل نعرف املت�سبب يف ذلك.. لكننا �سعداء كثرًيا باأن »العامل 

الثاين« اختفى من الوجود.
اأن هذا غري �سحيح، فمجموعة من العلماء على  لكن »اأ�سمر« يعرف 
»العامل  تدمري  عن  امل�سئولون  وحدهم  هم  »�سلبي«  الربوفي�سور  راأ�سهم 
الثاين« واختفائه بكل ما فيه.. بحار.. اأنهار.. �سماء.. اأر�ض.. حتى اختفى 

كل �سيء وا�ستيقظ امل�ستخدمون اأخرًيا من ثباتهم.
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زرع  طريق  عن  �سنوات  ثالث  قبل  ذلك  يتم  اأن  املفرت�ض  من  كان 
الق�ساء عليه.. وكانت تقت�سي  الثاين«.. مُيكنهم من  »العامل  فريو�ض يف 
اخلطة اأن يح�سل »اأ�سمر« على البيانات الالزمة لتحليل العامل الثاين، ثم 

يقوم الفريو�ض بالتدمري.
لكن خلاًل ما حدث وانق�سم الفريو�ض على نف�سه؛ فا�سطربْت ذاكرة 

»اأ�سمر«.. وا�ستمر ذلك لثالثة اأعوام كاملة.
ى »اأ�سمر« �سربة على راأ�سه اأحدثْت ا�سطراًبا يف ذكرياته..  حتى تلقَّ
»العامل  ر  فتدمَّ مهمته..  تنفيذ  اإىل  الفريو�ض  دفع  من  اأخرًيا  ن  ومتكَّ

الثاين«.. وخرج منه امل�ستخدمني ب�سالم.
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الطوب  من  امل�سنوع  احلقيقي  بيته  بيته..  يف  بنف�سه  »اأ�سمر«  يختلي 
واملالط، ل ذاك امل�سنوع من الأوهام.

�سهدْت  التي  ال�سرفة  يف  باأنظاره  يجو�ض  حتى  منزله  يلج  اإن  ما 
ْت �سحكاتهم �ستاء..  جل�ساتهم العائلية �سيًفا.. وغرفة املعي�سة التي �سمَّ
اآلة »الكاليمبا«.. الكر�سي الهزاز.. ُكتبه.. مالب�سه.. اأغرا�سه.. كل �سيء 
اأعوام هي عمر حياته الفرتا�سية داخل  على حاله كما تركه قبل ثالثة 

»العامل الثاين«.
طفاًل  كان  اأن  منذ  غرفته  ُتزين  مان«  لـ»�سبايدر  كبرية  �سورة  يتاأمل 
اأنه  اإىل  فينتبه  مثال..  خارًقا  بطاًل  ي�سري  اأن  حلم  كم  يتذكر  �سغرًيا، 
ا منه.. ت�ساءل يف نف�سه: هل عاد  ا�سطحب معه اإىل »العامل الثاين« بع�سً

ا من »العامل الثاين« وهو يحمل من �سخ�سيته الرقمية �سيًئا؟ اأي�سً
ذو  الطريق  هذا  اأن  يثق  لكنه  ذلك..  له  �سُتبني  القادمة  الأيام  لعل 
اجتاهني.. ال�سخ�سية احلقيقية والرقمية ل يعي�سان مبعزل عن بع�سهما 
البع�ض، بينهما ج�سر م�سرتك تعرب خاللها الأفكار وامل�ساعر والأحالم، 
هذا  يكون  اأن  ميكن  ل  بف�سلهما،  وتالعبْت  التكنولوجيا  تطورْت  مهما 

الف�سل تاًما.
لكن الغريب بالن�سبة اإليه كيف كان باإمكانه اأن يحيا ب�سخ�سية ُتخالف 
فائر  احليلة،  وا�سع  الإرادة،  قوي  احلقيقي  »اأ�سمر«  حقيقته..  كثرًيا 
التي  الرحلة  تلك  بخو�ض  املخاطر  ملا جاَبه  واإل  النف�ض،  الن�ساط، عزيز 
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كان من �ساأنها اأن تق�سي عليه، وكل ذلك من اأجل م�سلحة النا�ض، فهذه 
هي زكاة العلماء عن علمهم النافع.

كلمات  ُي�سارك  الأحالم..  ُتخا�سمه  ه�ًسا،  كان  الآخر  »اأ�سمر«  اأما 
ل  لعله  اأو  اخلا�سة،  بكلماته  البوح  على  يج�سر  ول   ..»Share« الآخرين 

ميلك القدرة على حتويل اأفكاره اإىل كلمات!
T

ياأكل جزًءا كبرًيا  لتلفاز  املواجه  الهزاز  الكر�سي  »اأ�سمر« فوق  يجل�ض 
من اجلدار.. يفكر.. كم �سخ�سية تعي�ض بداخل الإن�سان الواحد؟

يحبه،  البع�ض  ما..  �سخ�ض  حول  الوقت  طوال  الآراء  تت�سارب  األ 
هذه  هل  �سعلوًكا؟..  يرونه  واآخرون  جباًرا  يراه  البع�ض  يكرهه،  البع�ض 
الروؤية غري الثابتة يف تقييم اإن�سان تنبع من اختالف املُقيِّمني اأم من تعدد 

ال�سخ�سيات التي تعي�ض بداخل الإن�سان مو�سع التقييم؟
هل نحن مثل »الكيمريا«؟..  احليوان اخلرايف الذي له راأ�ض اأ�سد، وج�سم 
�ساة، وذيل حية.. خالياه حتتوي على ثالثة اأنواع خمتلفة من اجلينات.. 
ال�سخ�سيات.. تظهر  اأنواًعا خمتلفة من  ا نحمل بداخلنا  اأي�سً فهل نحن 

وتختفي ح�سب احلاجة؟
هل باإمكان اإن�سان اأن يكون جباًرا عنيًدا اإذا و�سع حتت ظروف معينة، 
ويف الوقت نف�سه يكون التقي الورع الذي ياأمر النا�ض باملعروف وينهاهم 
عن املنكر؟.. دون اأن ي�سري هذا التناق�ض اإىل خلل نف�سي، بقدر ما ي�سري 

اإىل فطرة طبيعية.
اأم  بداخلي..  اأراها  التي  ال�سفات  »اأنا« هو جمموعة  هل  اأنا؟!..  من 

التي يراها الآخرون يّف.. اأم مزيج من الثنتني؟
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فارقه..  اأخرًيا  ثم  الهزاز..  الكر�سي  خاللها  يغادر  مل  �ساعات  عدة 
اأطفاأ كل م�سابيح البيت.. وتاأكد من اأن �سا�سة احلا�سوب ُمطفاأة متاًما.. 

ى على النوم، وين�سر عدوى الأرق! ب�سوئها اللعني الذي يتغذَّ
ي�ستلقي فوق فرا�سه.. ُيغم�ض عينيه.

وعلي �ُسرفة النوم يقف ُم�ستدعًيا الأحالم لزيارته.
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حُماكمة بني عامَلني.

يف قاعة املحكمة َحظرْت الهيئة الق�سائية ا�ستخدام الهواتف النقالة، 
ن  احلوا�سيب، اآلت الت�سجيل، اآلت الت�سوير.. واأي و�سيلة تكنولوجية مُتكِّ

املتواجدين داخل القاعة من التوا�سل مع من هم خارجها.
ورغم ُمناداة ال�سحافة ب�سرورة وجود و�سيلة ُت�ساعدهم على التوا�سل 
مع مرا�سليهم بالداخل، لر�سد تفا�سيل »حُماكمة الع�سر« _كما اأ�سمتها 
العناوين الرئي�سية يف ال�سحف الر�سمية بجميع بالد العامل_ اأوًل باأول؛ 

مل حِتد ال�سلطات الق�سائية عن قرارها.
بتوحيد  العامل  حول  كبرية  دولة  ثالثون  تقوم  التاريخ  يف  مرة  ولأول 
كلمتهم واملطالبة مبقا�ساة �سركة واحدة.. وهي �سركة »حياة بديلة« التي 

اأ�س�سها ويديرها اأكرب امل�ستثمرين يف العامل.
ظن اجلميع اأن �سوكة »حياة بديلة« قد انك�سرْت يف اللحظة التي تدمرْت 
م العلماء اأنهم  فيها اأ�سطورة »مواقع التوا�سل الجتماعي املُتحدة«.. وتوهَّ

ربحوا احلرب، لكنها مل تكن �سوى اجلولة قبل الأخرية.
»حياة  �سركة  اأن  اإذ  املحكمة،  قاعة  يف  هنا  �ستكون  الأخرية  فاجلولة 
بديلة« وعدت بعودتها بقوة خالل فرتة زمنية وجيزة، ف�سارعْت حكومات 
اأموالها، لنتهاكها  ال�سركة، وجتميد  ن�ساطات  بوقف  املطالبة  اإىل  الدول 

حقوق الإن�سانية.
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اأمهر املحامني ذوي جن�سيات خمتلفة.. القا�سي  يتواجه طرفان من 
ل لهم  ا واحًدا، بل هيئة مكونة من خم�سة ق�ساة خُموَّ نف�سه لي�ض �سخ�سً

البت يف »ق�سية الع�سر«.
- بداأْت املحاكمة.

الأبواب،  ُتغلَّق  اأن  قبل  القاعة  نهاية  يف  يقف  �سحفي  اآخر  بها  �ساح 
ا�ستخدام  اإىل  اآ�سًفا  يعود  يذكرها،  ل  طويلة  �سنوات  منذ  الأوىل  وللمرة 

الورقة والقلم.
T

يف قاعة املحكمة ُتعر�ض الكثري من الب�سائع يف �سوق الكلمات املوزونة، 
والعبارات الرنانة.. الكثري من الظنون وال�سكوك والدعاءات، وُيردُّ عليها 
بالكثري من النفي واليقني والإثباتات.. كل طرف ُي�سر على موقفه وكاأنه 

راعي العدالة واحلق واحلقيقة يف هذا الكون.
و»اأ�سمر« ُيتابع كل ذلك بعني ال�سخط.. خا�سة عندما قال اأحد حُمامي 

�سركة »حياة بديلة« للهيئة الق�سائية:
- اأرف�ض متاًما ت�سنيف العامل الجتماعي املتكامل الذي وفرته �سركة 
»العامل  بـ  العامل  هذا  و�سف  يتم  بينما  الثاين«..  »العامل  بـ  موكلي 
مُيكن  الذي  ال�سيء  اإنها  �سادة؟..  يا  احلقيقية  هي  ما  احلقيقي«.. 
بال�سبط  به.. وهذا  والتاأثر  والتفاعل معه  به  وال�سعور  و�سفه ومل�سه 
اإنها  تخليقه..  مت  الذي  املتكامل  الجتماعي  العامل  يف  يحدث  ما 
حياة حقيقية ُتوؤثر يف املقيمني بداخلها مثلما توؤثر فينا هذه احلياة 
متاًما.. لذلك اأطالب ب�سطب و�سف »العامل احلقيقي« من الدعوة.. 

وا�ستبداله بـ »العامل الأول«.
ويزداد �سخط »اأ�سمر« عندما توافق الهيئة الق�سائية على نعت العامل 
من  اآخر  م�ستوى  هو  الثاين«  »العامل  وكاأن  الأول«..  »العامل  بـ  احلقيقي 

احلياة احلقيقية.. امتداد لها.. وهذا ل ُيب�سر اأبًدا باخلري.
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وي�ستكمل املُرافعة اأحد املدافعني عن حقوق »العامل الثاين«:
وجدان  يف  ت�ستقر  التي  ال�سحرية  الكلمة  اخللود..  عن  نبحث  كلنا   -
اأنه  يدرك  ل  حينما  حتى  عنها  يبحث  ولدته..  منذ  الإن�سان 
ال�سطناعي..  التلقيح  مثل  جتارب  اإىل  العلم  دفع  ما  هذا  يفعل.. 
وحتى  احلياة..  اإك�سري  على  العثور  الأع�ساء..  زراعة  ال�ستن�ساخ.. 

�سناعة الأ�سرطة ال�سوتية..
من  ذرية  ل  فح�سب..  ج�سده  اأع�ساء  ل  ُيخلَّد..  اأن  ُيحب  الإن�سان 
بعده حتمل جيناته الوراثية فح�سب.. ل �سوته فح�سب.. اإن�سان »الع�سر 
الرقمي« ي�سعى اإىل تخليد اأفكاره.. اأوهامه.. اأحالمه.. ي�سعى اإىل تخليد 

ذكرياته.. واآرائه.. واأخالقه..
العامل الجتماعي املتكامل هو فر�سة لتحقيق حلم الإن�سان يف اخللود.. 
ي�سنع الإن�سان من نف�سه ُن�سخة رقميه تعي�ض اأبًدا.. ل متوت.. ُن�سخة قادرة 
على منحه اخللود الذي كان ي�سعى له منذ اأن ُطرد »اآدم« املَُعد للخلود من 
جنة اخُللد.. منذ اأقدم ق�سة عرفتها الب�سرية، »ملحمة جلجام�ض« والتي 
للبحث عن اخللود..  اأثناء رحلته  امللك »جلجام�ض« احلياة  فيها  ي�سارع 
كانوا  جمعهم  امل�سريني..  القدماء  ال�سني..  اأباطرة  اأوروبا..  اأغنياء 

ن لهم ال�سباب واخللود. يبحثون عن اإك�سري احلياة الذي �سيوؤمِّ
ماذا قال الروائي الفرن�سي«ميالنكونديرا«؟.. »من يفت�ض عن الالنهاية 
لالإن�سانية  اأتاحْت  بديلة«  »حياة  �سركة  لكن  عينيه«..  يغم�ض  اأن  عليه 

»الالنهاية« دون اأن تغم�ض عينيها.. اأُيعدُّ هذا ُجرًما �سيادة الق�ساة؟
الدماء تغلي يف عروق »اأ�سمر«.. تفور.. حتت�سد يف �سفحة وجهه اأ�سمر 
اللون.. تو�سك اأوردته و�سرايينه على النفجار.. ل ُيهدئ من ثورتها �سوى 

كلمات اأحد حمامي الدعاء:
- من اجليد ا�ست�سهاد زميلي الفا�سل باأغنياء اأوروبا اأثناء بحثهم عن 
بديلة«  »حياة  م�سعى  الق�ساة  ح�سرات  نرى  فال  واخللود..  ال�سباب 
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اإ�سبانيا،  دماء  مارتي« م�سا�سة  »اإنكريتا  كثرًيا عن طريقة  يختلف 
من  »بار�سلونة«  لأغنياء  وال�سباب  اإك�سري احلب  ر  حُت�سِّ كانت  والتي 
�سحوم ودماء الأطفال بعد قتلهم.. فنيتها اخلال�سة يف البحث عن 

ال�سباب وخلود اجلمال ل ي�سفع لها اأن ِفعلتها جرمية �سنعاء..
واأ�سالء  دماء  من  م�سنوع  للخلود  اإك�سري  اإل  هو  ما  الثاين«  »العامل 
ال�سركة حول  للُمقيمني يف كبائنهم يف كل ربوع  انظروا  نف�سه..  الإن�سان 
العامل.. اإنهم جثث تتنف�ض ل اأكرث.. جثث تت�سل باآلت �سماء.. موتى على 

قيد احلياة!
الإن�سان مل ُيخلق منفرًدا.. هو خملوق اجتماعي ُوِجد على الأر�ض كي 
رها.. النحلة ل ميكن اأن تعي�ض مبعزل عن اخللية ح�سرات الق�ساة..  ُيعمِّ

واإل تفككت اخللية وانهارت.
اهلل  اختاره  الذي  املكان  الأول«..  »العامل  يف  هنا..  احلقيقية  اخللية 

ليكون موطًنا لالإن�سان.
ويف اعرتا�ض �سفيق اأثار ثائرة »اأ�سمر« قاطعه اأحد حمامي اخل�سم 

�ساخًرا:
على  املُهيمن  »اهلل«  غري  الأول«  »العامل  خالق  »اهلل«  اأن  يعني  هذا   -
»العامل الثاين«.. وامل�سكلة كلها تتلخ�ض يف �سراع بني الآلهة حول من 

الذي �سُيعمر الإن�سان عامله؟
- الألوهية ل تتجزاأ زميلي الفا�سل.. رب العاملني واحد.

»العامل  تعمري  على  العرتا�ض  فما  واحد..  العاملني  رب  طاملا   -
الثاين«؟.. املٌقيم اختار بنف�سه ترك »العامل الأول« والبقاء يف »العامل 
الثاين«.. مثلما تقرر اأنت اأن تفارق »باري�ض« لتقيم يف »برلني«.. ما 

امل�سكلة يف ذلك؟
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- ل تلعب بالكلمات.. املُقيم مل يخرَت ُمفارقة مكان اإىل اآخر.. بل اختار 
مفارقة احلقيقة اإىل الوهم.. الواقعي اإىل الفرتا�سي.

ث اأحد الق�ساة �سائاًل: هنا حتدَّ
- هذا ما كان يحدث منذ ع�سرات ال�سنوات فلما العرتا�ض الآن؟

- اأخربك �سيدي القا�سي.. قدمًيا.. عندما انت�سر الإنرتنت.. واأ�سبح 
قرية كونية كبرية.. انت�سرت مواقع التوا�سل الجتماعي انت�سار النار 
اأننا  ورغم  ُن�سميه..  اأن  تعودنا  كما  الأزرق«  »الع�سر  اله�سيم..  يف 
يتجزاأ  ل  جزًءا  وجعلناه  النرتنت..  على  الأمم«  »لعبة  لعب  حاولنا 
من حياتنا اليومية.. �ساهم يف تطوير ال�سركات والأ�سخا�ض.. وجعل 
العامل كله مثل جزيرة �سغرية ي�سهل التنقل بينها.. اإل اأن الو�سع كان 
م�ستقًرا.. �سحيح اأن جرائم اإلكرتونية ُمبتكرة ن�ساأت حينها.. وازداد 
ال�سيطرة..  اأن كل ذلك كان حتت  اإل  الإلكرتونية..  معدل اجلرمية 
يتغري.. ظلَّ على  الواقعية مل  التقليدي يف حياتنا  املجتمع  لأن �سكل 

ا�ستقراره..
ح�سرات  متاًما  الو�سع  تغري  فقد  ال�سنوات  ع�سرات  وبعد  الآن  اأما 
ال�سادة الق�ساة.. النا�ض ُت�سارع بجنون اإىل ُمفارقة عاملنا والتقوقع داخل 

كبينة من عدة اأمتار فقط ليعي�سوا حياة بديلة.. افرتا�سية.. ُمتخيلة..
يف  يحدث  كان  كما  والفرتا�سي  الواقع  بني  يجمعون  النا�ض  يعد  مل 

املا�سي.. لقد ا�ستبدلوا الواقع بالفرتا�سي.. ا�ستبدلوه متاًما.. 
اأ�سبحوا ياأكلون افرتا�سًيا.. ي�سربون افرتا�سًيا.. يتكاثرون افرتا�سًيا 
»روبوتات«..  حقيقية  غري  لأطفال  وهمية  ح�سابات  تخليق  طريق  عن 
افرتا�سي..  التعميد  افرتا�سي..  احَلج  افرتا�سية..  ال�سالة  اأ�سبحْت 
مقابر  هناك  اأن  حتى  افرتا�سية..  واحل�سنات  افرتا�سية..  الذنوب 

افرتا�سية ُيدفن بها اأ�سحاب احل�سابات املُعطلة اأو املنتهية!.. 
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مل  الذين  نحن  ووظيفتنا  الأمم..  اأفيون  هو  الثاين«  »العامل  اأ�سبح 
العودة  على  املدمنني  هوؤلء  ُنعني  اأن  بعُد  الإدمان  هذا  �سذرات  تطالنا 
اإىل �سفوفنا.. واأن ن�سرب على يد اجلناة، كما ُنعاقب ُمروجي املخدرات 

وبائعي املوت.
اعرت�ض اأحد حمامي اخل�سم يقول:

- ح�سرات الق�ساة.. ما هو العامل؟.. اإنه املكان الذي ن�ساأ حني ظهر 
ُوِجد  الإن�سان  ُوِجد  ومتى  اإن�سان..  بغري  عامل  يوجد  ل  الإن�سان.. 
العامل.. العامل هو املكان الذي يتحقق فيه �سعي الإن�سان وطموحاته 
لذلك  الثاين«..  »العامل  داخل  يحدث  هذا  وكل  واأهدافه..  ورغباته 
اأرف�ض متاًما اأنا وزمالئي النظر اإىل »العامل الثاين« بطريقة خُمالفة 

لتلك التي نتعامل بها مع »العامل الأول« الذي نعي�ض فيه نحن واأنتم.
�سجَّ راأ�ض »اأ�سمر« ب�سداع رهيب.. وبينما يتوه »الأدرينالني« يف متاهة 
واخليال  الواقع  بني  العدالة..  متاهات  بني  تتوه  اأفكاره  كانت  عروقه.. 
اأبًدا.. وبينما هو يتقدم �سوب املن�سة  جدار.. ولن ي�سمح له باأن ينق�ض 
حني مت ا�ستدعاوؤه ك�ساهد رئي�سي يف الق�سية، راأى نف�سه كالعبد ال�سالح 

الذي اأقام جداًرا كان ُيريد اأن ينق�ض.. ابتدره اأحد الق�ساة:
- قل يا ُبني بياناتك، وكل ما تعرفه عن هذه الق�سية.

ترقب »اأ�سمر« ال�سمت الذي حلَّ على القاعة.. الكل بانتظار كلمته.. 
فهو ال�ساهد الأهم يف الق�سية.. ياأخذ نف�ًسا عميًقا.. عميًقا جًدا، ثم يقول:
العاملي  املركز  يف  اأعمل  عاًما..  وثالثون  خم�سة  »اأ�سمر«..  دكتور   -

لبحوث الواقع الفرتا�سي.
يتلبّسه رداء التشتت.. يصمت ثوان ليستجمع أفكاره.. ثم يقول:

التوا�سل  »مواقع  يف  م�ستخدًما  كنُت  نعم  اأبداأ..  اأين  من  اأعرف  ل   -
الجتماعي املُتحدة«، ُمقيًما يف عاملهم ل�سنوات.. فعلُت هذا مبح�ض 

اإرادتي لدرا�سة التغريات النف�سية وال�سلوكية واملجتمعية للمقيمني..
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اأ�سهر فح�سب.. لكن  اأن ي�ستمر مكوثي هناك عدة  كان من املفرت�ض 
ب�سبب خلل.....

قاطعه حمامي اخل�سم مو�سًحا:
على  للق�ساء  العلماء  من  جمموعة  مع  ال�سرية  ن�ساطاته  ب�سبب  بل   -
فادحة  ت�سبب يف خ�سائر  قانونية.. مما  �سركة موكلي بطريقة غري 

للم�ستثمرين حول العامل.
عار�سه حمامي الدعاء:

اأن  على  مادي  دليل  اأي  يوجد  فال  الق�ساة،  ح�سرات  اأعرت�ض   -
اأو غري مبا�سرة يف  »اأ�سمر« هاكر.. له يد مبا�سرة  �ساهدنا الدكتور 
انهيار »العامل الثاين«.. واإن مل يتوقف حمامو ال�سركة عن مثل هذه 
»اأ�سمر«،  بدكتور  للت�سهري  فنطالب مبعاقبتهم  بينة  بغري  الدعاءات 

وبغريه من العلماء الأفا�سل.
يكذب..  اأنه  يعرفون  الدفاع  وحمامو  يكذب..  اأنه  يعرف  املحامي 
والهيئة الق�سائية تعرف اأنه يكذب.. وكل روح حية داخل قاعة املُحاكمة 
ل الكذبة وت�سرت عليها؛ لأن رغباتهم  اأنه يكذب.. لكن البع�ض تقبَّ تعرف 

وا بها ل ي�سعهم اإثباتها. تالقت عندها، واآخرون غ�سُّ
يغتاظ حمامي اخل�سم، يهتف:

- مل نقل اأبًدا اأن الدكتور »اأ�سمر« »هاكر« Hacker يا زميلي الفا�سل.. 
ويراقب  يخرتق  فـ»الهاكر«  خبيث..   Cracker »كراكر«  هو  بل 
ويتج�س�ض دون اإحلاق ال�سرر.. اأما »الكراكر« هو ما تفعله املنظمات 
الإجرامية؛ فهدفها الأول هو التدمري.. متاًما كما فعل دكتور »اأ�سمر« 
ومن يقفون خلفه من اأرباب الِعلم.. وكالهما ممنوع مبوجب القوانني 

ال�سماوية والو�سعية والأخالقية.
م�ساجرة  اإىل  تتحول  كادت  حتى  الطرفني  باأ�سوات  القاعة  ْت  �سجَّ

عنيفة اإل اأن الق�ساة اأحكموا ال�سيطرة على زمام الأمر.
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املتجمهرة خارج  الغافرة  بينما اجلماهري  الوحيد،  ال�ساهد  ي�ستطرد 
منع  ملحاولة  ا  رف�سً اأ�سواتهم  ترتفع  ق�سًرا،  العائدين  للمقيمني  املبنى، 

�سركة »حياة بديلة« من ممار�سة ن�ساطاتها:
- ماذا نفعل هنا؟.. �سدًقا ماذا نفعل هنا؟

الق�ساة  اأحد  ُيجيب  ده�سة..  يف  النظرات  يتبادلون  اجلميع..  يتلفُت 
ببديهية:

- اأنت يف قاعة املحكمة.. و�سط حُماكمة القرن يا دكتور »اأ�سمر«.
ي�ستطرد »اأ�سمر« وكاأنه مل ي�سمع كلمات القا�سي:

-  نحن يف هذه احلياة ل ُنعمر اأج�سادنا بالطعام وال�سراب وال�سهوات 
ن�سنع  نحن  فح�سب..  والزرع  بالطوب  الأر�ض  نعمر  ول  فح�سب.. 
كوًنا.. عاملًا ي�سع الأجيال القادمة.. عاملًا لبناته هي املواجهة.. نحن 
الطبيعة،  نواجه  نواجه..  كي  اللعينة  البغي�سة  احلياة  هذه  يف  هنا 
واأنف�سنا، والآخرين.. ل يكون العامل عاملًا بغري �سراع بيننا وبينه.. 

وبيننا وبع�سنا البع�ض.. وبيننا واأنف�سنا..
ا�ستبَدل النا�ض الواقع املختنق بف�ساء افرتا�سي رحب، فهل وجدوا فيه 
مبتغاهم؟.. كال مل يجدوا.. لأن كما تف�سل حمامي اخل�سم الإن�سان هو 
ل العامل الفرتا�سي بدوره اإىل  الذي ي�سنع العامل ل العك�ض.. لذلك حتوَّ

ل اإىل بيئة بغي�سة لعينة! واقع خمتنق.. حتوَّ
الإن�سان هو الإن�سان.. مهما تطورت التكنولوجيا لن تق�سي اأبًدا على 
طبيعته التي ُجبل عليها.. كل ما حدث اأن اجلرائم تطورْت.. وال�سهوات 

عْت.. وال�سراعات تعقدْت..! تفرَّ
اإنه نف�ض  ثانًيا من الأ�سا�ض..  البديل لي�ض متنف�ًسا ولي�ض عاملًا  العامل 
الإن�سان  �سديدة  بب�ساطة  لأن  و�سراعاته،  م�سكالته  منابع  بنف�ض  العامل 
القمر..  ا�ستوطن  واإن  حتى  املريخ،  اإىل  ذهب  واإن  حتى  الإن�سان!..  هو 
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نف�ض  �ستتكرر  اأخرى،  مرة  »الأر�ض«  اإىل  اإليه  يذهب  مكان  اأي  ل  �سُيحوِّ
ال�سيناريوهات، و�ستت�سابك الأحداث لت�سنع النهاية ذاتها..ل جنة حيثما 

ُوِجد الإن�سان.
»العامل  بـ  عاملنا  ت�سمية  على  ال�سركة  عن  املدافعون  اعرت�ض  وكما 
احلقيقي«.. فاأنا اأعرت�ض على ت�سمية عاملهم بـ »العامل الثاين«.. فكالهما 

يف احلقيقة ال�سيء نف�سه.!
ل  ت�سج القاعة بالأ�سوات املتالطمة.. يظن البع�ض اأن »اأ�سمر« قد بدَّ

موقفه.. ي�ستغل اأحد حمامي اخل�سم ويبادره:
- وملاذا اإذن املطالبة بتعليق ن�ساطات ال�سركة اإن كان كالهما واحًدا؟

مينحه »اأ�سمر« اجلواب بثبات:
- لأنك عندما ترغب يف جتنب تبعات العا�سفة فاأنت تفعل ذلك قبل 

قدومها، ولي�ض اأثناءها..
واإن اختلفت  النف�سية والجتماعية ذاتها  للعاملني الطبيعة  اأن  �سحيح 
العامل  م�ستوى  على  لي�ض  بخري..  اأبًدا  ُيب�سر  ل  امل�ستقبل  لكن  اآلياتهما.. 
يوًما  ارها  ُعمَّ تفقد  الأر�ض  هذه  كذلك..  هنا  بل  فح�سب..  الفرتا�سي 
امل�ستقبل  يف  ما  ويوًما  فاأكرث..  اأكرث  هجرها  يتم  الأر�ض  هذه  يوم..  بعد 

القريب.. اأو حتى البعيد.. �ستثور هذه الأر�ض كي تنتقم من خُمربيها..
و�ستكون تطبيقات الواقع الفرتا�سي مثل قاتل اجتماعي ت�سل�سلي.. ل 

يقتل �سحاياه فح�سب.. بل يلتهم اأفكارهم واأحالهم ورغباتهم..
ونحن نرغب يف تاليف العا�سفة قبل قدومها.

هاتفه  يرفع  وهو  اجلميع..  ليواجه  دائرية  بحركة  »اأ�سمر«  يلتفت 
اخلليوي عالًيا ويقول:

- هذا ال�سندوق ال�سغري يحتوي على قطعة �سغرية من العامل الذي 
الق�سمة  هذه  لكن  املُتحدة«..  الجتماعي  التوا�سل  »مواقع  تخلقه 

ال�سغرية كافية لتخربكم مبذاق القطعة كاملة..!
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ثقافًيا..  خنثوي  جمتمع  يف  رقمية  ن�سخة  اأنف�سنا  من  ُنن�سىء  نحن 
بها، يتنف�سها، ويدين بها. جمتمع يهَوى الزدواجية.. يت�سرَّ

الأخ  يعد  »الأورويلية«)1).. مل  الطريقة  مننحه �سالحية مراقبتنا على 
الأكرب يبذل اجلهد يف �سبيل معرفة اأخبار مواطني دولته كما كان يفعل يف 
عنا ب�سهوة الكلمات والأ�سوات وال�سور.. نخرب  الزمن اجلميل.. نحن ت�سبَّ
هواتفنا مبا نخفيه عن اأهلنا وزوجاتنا وخليالتنا واأ�سدقائنا.. نتعامل مع 

الأخ الأكرب وكاأنه م�ستودع اآمن يحفظ الأ�سرار.. 
ي، ُنعري �سعفنا، اأ�سرارنا، اآثامنا، خمازينا..  نوؤدي اأمامه رق�سة التعرِّ
والأخ الأكرب ي�سحك منا.. وعلينا.. بكلمة �ِسر منلكها فنظن اأننا امتلكنا 

مفاتيح اخل�سو�سية..!
تتدفق اأمواج التكنولوجيا باملعلومات.. حتى اأن الأخ الأكرب ي�ستطيع اأن 
يعرف ماذا اأكلت اليوم، اأين ذهبت، من رافقت، واإىل اأين تنوي الذهاب 

يف عطلة نهاية الأ�سبوع..!
يعرف من اأي متجر غادرت، وكم ابًنا اأجنبَت، وبيتك بكم ا�سرتيته.. 

الأخ الأكرب يعرف حميط �سدر زوجتك، ولون مالب�سها الداخلية..!
مل يعد الأخ الأكرب بحاجة اإىل بذل اجلهد يف تتبع حياة النا�ض، لأنها 

بالفعل تدخل يف عينيه!
»قائمة  يف  تتمثَّل  افرتا�سية  جنة  عر�سه  حتت  ُين�سئ  م�ستخدم  كل 
يراقب،  ير�سد،  »قائمة احلظر«..  تتمثَّل يف  افرتا�سية  ونار  الأ�سدقاء«، 

يت�سيَّد، يتهم، وي�سدر الأحكام..
غا�سب«  »وجه  وبـ  ال�سيا�سية،  بانتماءاتك  يخربه  بـ»قلب«  تفاعلك 
يك�سف معتقداتك الدينية.. يقي�ض قدراتك، قراراتك، �سرعة ا�ستجابتك، 

تاأثرك بالأحداث ِمن حولك..

)1)نسبة إىل رواية جورج أورويل »1984«. 



322

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

الأخ الأكرب ينتهك اخل�سو�سية، لكنك ُتخربه بكل �سيء طواعية، مل 
ل  الأكرب  والأخ  تبوح..  اأن  يريدك  اأنه  يخربك  ومل  البوح،  على  يجربك 
يجمع كل تلك املعلومات من اأجل ت�سنيفك اإيل اأي الفرق تنتمي فح�سب.. 
الأخ الأكرب �سار راأ�سمالًيا.. يجمع املعلومات ويبيعها اإىل من يدفع فيها 

الأموال!
تتعاىل ال�سيحات من جديد.. ي�سبح املبنى بني �سقي اأمواج عنيفة من 
باإخالء  الق�ساة  ُيهدد  واخلارج..  الداخل  من  تغلفه  ال�سوتية..  املوجات 

القاعة.. فيعود الهدوء.. يردف »اأ�سمر«:
- الإنرتنت له وجهان، اأح�سنهما نعرفه، لكن اأقبحهما الكثري يجهله.. 
وجهه القبيح م�سيدة تكنولوجية عاملية جلمع املعلومات.. وبيعها اإىل 
ال�سركات.. هذه املعلومات ت�ستغلها ال�سركات يف الرتويج والدعاية.. 
فتجد  ال�سمك..  �سيد  يف  رغبتك  عن  ما  يوًما  �سديق  مع  تتحدث 
وتاأجري  ال�سيد  اآلت  عن  حا�سرتك  قد  الإعالنات  من  عا�سفة 

البواخر والرحالت البحرية.
تاأتيك ر�سائل من �سركة بيع اخلمور التي توقفْت اأمامها للحظات م�ساء 
ال�سركة  لت  حت�سَّ اأين  من  تتعجب  ثم  العمل..  من  عودتك  اأثناء  الأم�ض 
ال�سو�ساء  و�سط  كثرًيا..  ذلك  عند  تتوقف  ل  لكنك  هاتفك..  رقم  على 
والفو�سى واملُ�ستتات تن�سى املو�سوع.. وت�ستمر يف ثقتك بالأخ الأكرب، فقط 

لأنه اأعطاك حرية امتالك كلمة �سر!
ي�سكت قلياًل.. يلتقط اأنفا�سه.. يردف وهو يلوح بهاتفه:

- اأعطني رقم هاتفك فح�سب �سيدي القا�سي و�ساأخربك بكل ما فعلته 
اليوم والأم�ض واأول اأم�ض.. بل وما فعلته يف اليوم الأول الذي ا�سرتيَت 
فيه هاتفك.. �ساأعطيك تقريًرا دقيًقا عن كل مكان ذهبَت اإليه.. ول 
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لتها اأم مل  ل خلا�سة الـ Gps فال فارق اإن فعَّ تخربين اأنك غري ُمفعِّ
لة على الدوام!! لها.. فهي ُمفعَّ ُتفعِِّ

�سغري  فبتطبيق  القدمية،  وفيديوهاتك  �سورك  اأنك حذفت  تخربين  ول 
مثل Dr.Fone باإمكاين ا�ستعادة كل ملفاتك املحذوفة يف اأقل من ثانية!.. 

هل تريد اأن جُتري جتربة ب�سيطة؟.. 

مب�ساهدة  وا�ستمتع   ..File://sdcard وا�سغط  هاتفك  مت�سفح  افتح 
بع�ض مما تظن اأنك حذفته من الوجود!

م قائاًل وهو يرى القلق ي�سيطر على وجه اجلميع، خا�سة واأن  ثم يتب�سَّ
هواتفهم لي�ست يف جيوبهم اأو اأيديهم كعادتها:

كائنات  له جمرد  بالن�سبة  لكننا  زرقاء،  لنا جنة  بالن�سبة  النرتنت   -
اخل�سو�سية..  ُمنتهكة  معلومات  معلومات..  من  تتاألَّف  ع�سوائية 
ال�سا�سة التي جنل�ض ورائها نافذة مفتوحة امل�سراعني على حياتنا.. 
بني  فرق  ل  ي!..  للتخفِّ بوتر«  »هاري  عباءة  نظنها  اأن  الغباء  ومن 
مت�سل »Online« و»Offline«.. فالنرتنت لي�ض مكاًنا ل ندخل اإليه 
هناك  فنحن  اإذن  مرة  دخلناه  طاملا  الأمر..  وينتهي  منه  نخرج  ثم 

طوال الوقت!
ثم يقول وقد ك�سى الوجوم وجهه:

- لكن هل تعرفون ما هو الأخطر من كل ذلك؟
يف م�سرح الُدَمى الياباين »بونراكو«، ل يختفي املمثلون وراء جدار، بل 
الكبرية على مراأى من اجلمهور،  »املاريونيت«  يقومون بتحريك عرائ�ض 
دون مواربة اأو ت�سرت، وي�سب النا�ض تركيزهم على الدمية رغم علمهم اأن 

املمثل هو الذي مينحها احلياة.
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»بونراكو«!..  الـ  تلعب على طريقة  التوا�سل الجتماعي ل  لكن مواقع 
ُدميته  ُيحرك  ممثل  كل  عازل..  زجاجي  جدار  وراء  املمثل  ُتخفي  اإنها 
ما  لها  ينتقي  وقفازاته..  ال�سخ�سية من خلف اجلدار، ب�سوته وخيوطه 
كل  وينزهها عن  والقدرة،  والقيمة  الِعلم  عليها  ي�سبغ  �سفات،  ي�ساء من 
رزيلة.. ومبرور الوقت نن�سى اأنها ُدمية، ُنعاملها معاملة الإن�سان احلقيقي 
نف�سه..  ُنبجلها، ُنكرمها، ون�سهد لها بالعلم واحلكمة.. بل ين�سى املمثل 
نف�سه اأنها دمية.. واأنها حتمل �سفات هو را�سمها.. يظن اأن روحه تلب�سْت 

تلك الدمية، واأن �سخ�سيته احلقيقية ما هي اإل حم�ض اأوهام.
ُمعاقرة  القا�سي.. والأخطر من  الكذبة ت�سديقها �سيدي  الأ�سواأ من 

الكذب هو اخللود يف عامل الأكاذيب!
التي  »املاريونيت«  عرو�سة  �سجاعة  يف  الرقمية  ذواتنا  تكون  ل  ملاذا 

انتحرْت على خ�سبة امل�سرح عندما اكت�سفت اأن هناك من ُيحركها؟
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ثالثة ورابعهم ِسرهم )2(.

البدايات ما هي اإل خيالت �سغرية ُمتنكرة يف رداء الواقع، هكذا هو 
ت�ستطيع  حتى  وترتعرع  تكرب  اأن  ال�سغرية  للخيالت  ي�سمح  دوًما  الزمن 

الأيام فيما بينها اأن تت�سابك..
لول اخليالت لنفرط عقد الزمن، و�سبحنا يف رحاب الكون بغري رغبة 

اأو هدف.
والويل كل الويل ملن يحاول اأن يدفع النا�ض لأن ت�ستفيَق من اأوهامها!

مل يخرت »اأ�سمر« بع�سوائية املجموعة ال�سغرية التي �سي�ستمر بدرا�سة 
�سلوكها بعد العودة من »العامل الثاين«.. بل اختارها بعناية �سديدة.. ومل 

مُيانع الربوفي�سور »�سلبي« عندما قال له:
- اأريد ثالثتهم ليكونوا »املجموعة A« حمل الدرا�سة.

- بالطبع يا دكتور »اأ�سمر« لك اأن تختار جمموعتك كما ت�ساء.
مل يخرت املجموعة فقط، بل املكان كذلك.. طلب اإعداد غرفة حُتاكي 
اأربعتهم  فيه  اجتمع  الذي  الأخري  املكان  طروادة«..  »ح�سان  �سقيفة 
اأن يكون املكان ال�ساهد على  اأراد  قبل انهيار »العامل الثاين«.. رمبا لأنه 

اأوهامهم هو نف�سه املكان الذي ي�سهد على واقعهم.
T

مل يكن قد راآها يف العامل احلقيقي من قبل لذلك ارتد عقله ب�سدمة 
اأعدها.. مت�سي برتوٍّ  اإىل الغرفة التي  خفيفة وهو يرى املمر�سة ت�سوقها 
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�سديد.. ُتَقّدم قدًما وتوؤخر اأخرى.. ولول املمر�سة التي تدفعها بلطف ملا 
انتهت اخلطوات الع�سرون الالتي تف�سلها عن املقعد املواجه له.. ولبقَيت 

تخطو تلك امل�سافة حتى فناء الأر�ض وما عليها.
يبتدرها »اأ�سمر«:

- تف�سلي باجللو�ض.
ثم يتوجه اإىل املمر�سة بقوله:

- �سكًرا لِك، ميكنِك الن�سراف واإح�سار الثنني الآخرين.
- اأفعل يا دكتور »اأ�سمر«.. ها هي اجلريدة التي طلبتها، اأين اأ�سعها.

ي�سري براأ�سه �سوب طاولة اأمامه، ت�سعها، ثم تن�سرف.
زجاجي..  حو�ض  حبي�سة  �سغرية  �سمكة  يرقب  من  بف�سول  يتاأملها، 

تتاأمله، بخوف من يرقب �سياًدا �سر�ًسا انتزعها من عاملها املائي.
ُيدون يف دفرته الأ�سود بقلمه الف�سي فحوى ر�سائلها.. نظراتها احلادة 
ر�سالة،  معه  احلديث  عن  عزوفها  ر�سالة،  ال�سارخة  انفعالتها  ر�سالة، 
ت�سابك كفيها ر�سالة، حركة �ساقيها ر�سالة.. ُي�سجل على الهام�ض توترها 

الكبري.. كاأنفها!
تدون يف دفرت ذاكرتها هالة القوة والثقة التي حتيط به، والتي ذابت 

حول �سخ�سية »اأ�سمر« ال�سائق.
كل  ي�سم  الذي  ملفها  ُيقلِّب  تقراأه..  اأن  حتاول  وجهه،  �سفحة  ُتقلِّب 

�سيء عن حياتها احلقيقية، يحاول اأن يقراأها..
لكنها  احل�ض  مرهفة  �سه..  وُتدرِّ وتكتبه  ال�سعر  حتفظ  هي،  �ساعرة 
اأو هكذا اعتادت اأن تكون، قبل احلادثة.. حادث  لي�ست �سعيفة الإرادة، 
مروري اختطف اأباها واأمها واأخاها ال�سغري.. وتركها وحيدة يف عر�ض 

الطريق كطري ُك�سر جناحه..
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ويف الأيام التالية امتالأ البيت بالباكني واملولولني واملتاأثرين ببلواها.. 
ربت كل منهم على جناحها املك�سور.. بقوة مل تداِوها بل اآملتها.. اجلناح 
اأيام ثم مل تعد  املك�سور يحتاج اإىل جبرية ل اإىل �سغطة موجعة.. ثالثة 
تتحمل الأمل، غلَّقْت الأبواب دون اجلميع، وبقيْت يف بيتها حبي�سة اجلدران 

وال�سور..
ويف رحاب النرتنت وجدت كوكًبا اأزرق يغري بال�سفر اإىل عامل اآخر 
جناحها فيه غري مك�سور.. مل تودع اأحًدا، ومل تخرب اأحًدا مبوعد الرحيل.. 
هذا  يف  لها  الأوىل  اللحظة  ومنذ  و�سافرْت..  ظهرها  فوق  اآلمها  حملت 
العامل امل�سحور وجدْت اأن جناحها مل يعد مك�سوًرا، وحْول كتفيها �ساعد 

اأب يلتف بقوة وحنان.
لها  التقطها  ثابتة..  واحدة  �سورة  العامل  هذا  يف  لنف�سها  فاختارت 
اأبوها احلقيقي قبل وفاته، �ساحكة م�ستب�سرة ترتدي معطًفا اأ�سفر اللون 

يف ليلة �سديدة الربودة، وقررْت اأبًدا األ تعود!
ثم تنا�سْت اأن هو�سها ل�سنوات ب�سفاء اأجنحة الآخرين يف ناديها، كان 

دافعه الأعظم هو األ تتذكر جناحها هي.
T

- اأين اأبي؟
ي�سمعها لكنه يتظاهر اأنه مل يفعل.. يرتك قلمه الف�سي فوق الطاولة 
يعجز عن  لكنه  تظاهره،  ي�ستمر يف  �سوؤالها،  ُتكِرر  بينهما..  تف�سل  التي 
اأنفها، ثمة بقع  اإرادة على  ال�ستمرار يف الثالثة، يرفع راأ�سه، يركز بغري 

بنية �سغرية تتو�سطه، يرتك الدفرت، ي�سبك اأ�سابعه، ثم يجيبها:
»العامل  اإىل  هروبك  قبل  �سيارة  حادث  يف  تويف  والدك  اأن  تعرفني   -
الثاين«.. اعذريني اإن كانت كلماتي قا�سية لكنِك بحاجة اإىل ذلك.. 
اأنِت مل تذهبي اإىل هذا العامل للرتفيه مثل البع�ض، اأو للمنفعة مما 
اأمك،  اأبوك،  للهرب..  ذهبِت  بل  والِعلم..  التكنولوجيا  لنا  اأتاحه 
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خداع  عن  توقفي  لذلك  فقدانهم..  تتحملي  مل  ال�سغري..  اأخوِك 
نف�سك.. اأنِت هنا يف العامل احلقيقي.

تنامى الغ�سب يف نظراتها، هاجمته بحدة:
لَت على هذه املعلومات؟ - من اأين حت�سَّ

وقبل اأن ُيجيبها بادرته �ساخرة:
- من مولك ال�سيخ »جوجل« بالطبع، األي�ض كذلك؟!

بحدة مماثلة اأجابها:
كما  احلاجة..  وقت  اأ�ستخدمه  نعم  اأبًدا..  يكون  ولن  مولي،  لي�ض   -

ت�ستخدمني اأنِت اآلة غ�سل املالب�ض.. لكنني ل اأُ�سلِّمه عقلي كاماًل.
»العامل  داخل  اأبي  عن  اأ�ساأل  روحك..  �سلَّمته  واإن  حتى  يهمني  ل   -

الثاين«.. اأين هو.. َمن يكون؟
هو  وكان  له..  ت�سمح  مل  لكنها  مثلها..  الهرب..  حاول  وناور..  حاور 
يعرف اأن ل �سيء �سينفعها �سوى احلقيقة.. احلقيقة وحدها.. خ�سي األ 

تكون م�ستعدة لتحمل احلقائق، لكن اإ�سرارها على ال�سوؤال ح�سم تردده.
اأ�سابعه، ثم يرتكها  يلتقط من جيبه علبة حمارم ورقية، يقلبها بني 
بجوار القلم الف�سي فوق الطاولة، ينظر اإليها، ينتقي كلماته بعناية وهو 

يقول:
- يف احلرب البيولوجية يتم ا�ستخدام الفريو�سات امل�سببة لالأمرا�ض 
للق�ساء على العدو.. وهذا ما فعلناه للق�ساء على »العامل الثاين«.. 
العامل  هذا  اأركان  لتدمري  اخل�سو�سية  �سديد  »فريو�ض«  ا�ستخدمنا 
الفرتا�سي.. ل يدمره بانفجار اأو بهدم.. بل مبحو تفا�سيله واحًدا 

تلو الآخر.
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ى يف �سكل ُم�ستخدم مثلي ومثلك ومثل كل  »فريو�ض« باإمكانه اأن يتخفَّ
املقيمني يف هذا العامل.. لكن ومثلما يحدث عادة يف احلروب البيولوجية 
تظهر ثمة انحرافات غري متوقعة.. ول ميكن التنبوؤ بها اأو ح�سابها معملًيا 

قبل اإطالق الفريو�ض.. عوامل متغرية بتغري طبيعة املكان والزمان.. 
انق�سم  عمله  اأداء  وقبل  ما  مرحلة  يف  ا�ستخدمناه  الذي  »الفريو�ض« 
ر تدمري العامل الفرتا�سي ثالث �سنوات كاملة..  على نف�سه.. وهذا ما اأخَّ

»الفريو�ض« انق�سم اإىل ن�سفني لكل منهما حياة م�ستقلة.
احتدْت بعنف:

املكان  على  للق�ساء  العبقرية  خطتكم  تفا�سيل  اأ�سمع  اأن  اأريد  ل   -
اأن  اأريد  الب�سرية..  الأنقا�ض  بعيًدا عن  للعي�ض  الذي ي�سلح  الوحيد 

اأعرف اأين اأجد »اأبي«؟
لكي  كفاية  ذكية  ح�سبتك  للعي�ض؟..  ي�سلح  الذي  الوحيد  املكان   -
اأو ل  يحبون  ما  فقدوا  لأنهم  الواقع  يهربون من  النا�ض  اأن  تكت�سفي 
نف�ض  فيه  وجدوا  عامل  اإىل  ي�ستهون..  ما  على  ي�ستطيعون احل�سول 
عن  تختلف  ل  هنا  النا�ض  حياة  منه..  يهربون  كانوا  الذي  الوح�ض 
علماء  واأن�ساأ  اأخرى  مرة  الهرب  قرروا  ولذلك  بالداخل..  حياتهم 
لتحملهم  نوح«  »�سفينة  واأعدوا  خ�سراء«  »جنة  الفرتا�سي  العامل 
اإليها ملا  اأتعرفني؟.. لو ذهبوا  اإليها لأنهم توقعوا فناء العامل.. لكن 
ليهربوا  جديًدا  مكانا  علماوؤهم  و�سيبني  ا..  اأي�سً فيها  �سعداء  كانوا 
لأنه ل  اأتعلمني ملاذا؟..  الأبد..  اإىل  الهروب  �سل�سلة  �ست�ستمر  اإليه.. 

وجود حلياة مثالية على الأر�ض..!
حتى تلك التي حلم بها »اأفالطون«.. مدينة اأطالنت�ض الفا�سلة.. لي�ست 
مكاًنا مثالًيا للعي�ض.. لي�ست مكاًنا اأحب اأنا واأنِت العي�ض فيه.. النا�ض فيه 

يعي�سون باآلية يوؤدون دورهم مثل ترو�ض ال�ساعة..
العدالة  الأ�سا�ض فكرة يهودية.. تتحقق فيها  املثايل من  العامل  فكرة 

على الأر�ض..
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والقهر،  الظلم،  فيها  �سيبقى  يهودية..  جنة  اأبًدا  تكون  لن  الأر�ض 
�سبع  فوق  اخللد هناك..  ال�ساعة.. جنة  قيام  واملعاناة.. حتى  والعذاب، 

�سماوات.
- ل يهمني اأين تكون اجلنة.. يهمني اأين يكون »اأبي«؟

- اأبوِك احلقيقي مدفون يف مقابر عائلتِك حتت الرتاب.
اأين  تدعوه..  اأن  حتب  كما  احلقيقي  غري  الزائف..  الوهمي..  اأبي   -

يكون؟
�ض مفتاًحا تلو الآخر، ثم  ُيخِرج حمالة مفاتيحه من جيب �سرتته، يتلمَّ
ياأخذ  الطاولة..  فوق  الورقة  املحارم  وعلبة  الف�سي  القلم  بجوار  يرتكها 
نف�ًسا عميًقا.. ينظر يف عمق عينيها.. ي�سد قو�ض ل�سانه.. ثم ُيطلق ال�سهم:

- هو يف ل مكان.
- ماذا تق�سد؟

يح�سم تردده، يبوح باحلقيقية املوجعة:
- لقد كان اأحد ن�سفي الفريو�ض!

T
مل  ملاذا  الأوىل؟..  اجلل�سة  يف  باحلقيقة  يواجهها  اأن  عليه  كان  هل 

ينتظر؟
�سعدْت مرارة احلنظل اإىل حلقه بينما عرباتها تت�ساقط يف �سمت.

ل يفهم الدموع.. ل يحبها.. يرتبك يف ح�سرتها.. لكنه هذه املرة �سعر 
اأن �سيًئا ما بداخله ُي�ساركها البكاء.. ملاذا يباغته مرة اأخرى �سعور قوي 

باأنها جزء منه.. اأو هو جزء منها؟!
امتني، حتت�سدان بالأمل، ثم قالت: رفعْت �سوبه عينني لوَّ
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- اأنت �سلبتني اأبي مرتني.. مرة الآن.. ومرة حينما �ساعدَت يف اإدانته 
بُجرم هو منه براء.

ال�سورة  تق�سد..  ماذا  جيًدا  يعرف  ي�ستفهم..  لأن  حاجة  يف  لي�ض 
زوجته..  دماء  يف  �سائحان  ويداه  فمه  بينما  له  التقطها  التي  البائ�سة 
الذي  »الرجل  كبري  عنوان  مع  ال�سحف  كافة  يف  انت�سرْت  التي  ال�سورة 

اأكل زوجته«!
ب اجلريدة التي تركتها املمر�سة من القلم الف�سي، علبة املحارم  قرَّ

الورقية، وحمالة املفاتيح.
ملاذا كان يوؤمن ب�سدق ال�سور اإىل هذه الدرجة؟.. ملاذا مل يفكر يف اأن 

اعة �ساأنها يف ذلك �ساأن الكلمات والأ�سوات؟ ال�سور خدَّ
واأن  �سادقة؟..  دوًما  ال�سور  ترويها  التي  احلكايات  باأنها  اآمن  ملاذا 

الظالل التي تعك�سها بداخلها اأبًدا ل تكذب؟!
�سوى  يرى  ل  وباأنه  وجه،  األف  لل�سورة  اأن  للحظة  ولو  ي�سك  مل  ملاذا 
التي حتمله يف يدها،  املراأة  العدالة..  واأنها كميزان  واحد منها؟..  وجه 

مع�سوبة العينني!
كيف �سمح ل�سورته اأن ُتدمر حياة اإن�سان؟.. بل اإن�سانني!

ُتخرجه من دوامة الأ�سئلة ب�سوؤال:
- ملاذا تبني بيننا هذا اجلدار؟
ينظر اإليها ُم�ستفهًما بده�سة:

- اأي جدار؟
حمالة  الورقية،  املحارم  علبة  الف�سي،  القلم  اإىل  باإ�سبعها  ت�سري 

املفاتيح، واجلريدة.. يتطلع اإليها ثانية ب�سوؤال �سامت، فتجيبه:
بيننا هذا  تبني  األي�ض كذلك؟.. لذلك  الداخل،  ينه�سك من  الذنب   -

اجلدار لتحتمي به.. لتختبئ خلفه.
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يزدرد ريقه ب�سعوبة.. يتعرق جبينه.. ت�سطرب �سربات قلبه.. تزوغ 
عينني  من  نارية  بنظرات  مقعده  يف  ده  تقيِّ �سوبه..  هي  فتميل  عيناه.. 
ق�سوة  �سوتها  حمل  وقد  تردف  ثم  البكاء..  اأثر  من  م�ستعلتني  حمراوين 

ال�سخر وثقله:
- لكنني لن اأ�سمح لك. 

T
كان الوثنيون يعبدون الأفاعي، من منطلق اأن ال�سيء القادر على قهر 
»�ساهق«  وكان  ال�سماء..  عر�ض  اإىل  به  ُيرفع  اأن  ي�ستحق  قتله  اأو  الإن�سان 
اد ماهر  يخاف من الأكتاف املمتلئة بالنجوم.. وكاأن �ساحب الكتفني �سيَّ
يلقي ب�سباكه يف عقر ال�سماء ويختطف منها �سغارها دون اأن جتروؤ على 

ردعه..
لكن  »اأ�سمر«..  ر  فكَّ اإيقاع«؟.. هكذا  كـ«�سابط  عمل  ال�سبب  لهذا  هل 
التربك  �سبيل  على  اختارها  اأنه  يف  يقني  �سبه  اإىل  به  ُيف�ِض  مل  التفكري 

با�سمها.
خزينة  يف  ير�سها  التي  القدمية  بالبيادات  ك  يتربَّ �سك  ول  لكنه 

مالب�سه، وفوق طاولة الطعام، واأ�سفل مقاعد غرفة املعي�سة.
ل عليها من �سديق له يعمل كاأمني �سرطة، لعل هذا ال�سديق  يتح�سًّ
مقابلها  يدفعه  وما  ببيادة قدمية،  فيها  له  ياأتي  كل مرة  يتعجب يف  كان 
من مال.. لكنه ا�ستمر يف تلبية رغبة �سديقه ال�ساذة، دون اأن يجروؤ على 
الواقع لقد �ساأله مرة واحدة، لكنه مل يح�سل  �سوؤاله عما يفعله بها. يف 
عنه  فيقطع  اإغ�سابه،  خمافة  ال�سوؤال  عن  فتوقف  قط،  جواب  على  منه 

مدد املال.
لكنه �سمع مرة من جار له اأن �سديقه ياأتي بالبيادات يف جوف الليل 
وي�سفها فوق فرا�سه، ثم ي�سجد لها واحدة تلو الأخرى. هكذا راآه يفعل يف 

ليال متفرقة فعلم اأنه طق�ض ليلي ل ي�سهو عنه ول يغفل.
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له،  املقابل  املقعد  اإىل  ت�سوقه  التي  املمر�سة  مع  ُمقباًل  »اأ�سمر«  يراه 
واملجاور لـ »خيال« التي ل زالت حتن اإىل عامل اخليال.

ملفه  يف  القدمية  �سوره  اأن  �سحيح  ج�سده،  لنحافة  »اأ�سمر«  فزع 
ال�سخ�سي ُتظهر وجهه كعظام يك�سوها جلد بغري حلم، لكن مراأى ج�سده 

اأفزعته.. هل ميكن لالإن�سان اأن ُي�سبح بهذه النحافة؟
اأن  اأين ذهبت القوة، واجلربوت، والتجرب، والتكرب؟.. كيف ا�ستطاع 

يخفي هزال �سخ�سيته بهذه احلرفية؟
من الغريب اأن ال�سخ�سية التي كان يتعامل معها يف العامل الفرتا�سي 
ويجلها ويبجلها، يراها الآن �سغرية وه�سة مثل �سحابة �سيفية عابرة ل 

يتوقف عندها اأحد.
مل يكن »اأ�سمر« هو البادئ يف احلديث هذه املرة، بل »�ساهق«:

- »الفنان«.. اأريد اأن اأعرث عليه.. لن اأ�ساعدك يف بحثك التافه هذا ما 
مل جتعلني اأقابله وجًها لوجه.

من املهم لـ »اأ�سمر« اأن يفهم ملاذا يهتم »�ساهق« بهذا »الفنان«.. من 
اأبيها الزائف، لكن ملاذا ل  املفهوم ملاذا تبحث »خيال« التي خرجت عن 
يزال هو يبحث عن الفوز يف مراهنة مل تعد تنتمي لتفا�سيل هذا العامل؟.. 

ي�ساأله:
- تعرف اأنك ل�ست �سابط �سرطة يا »�ساهق« لتلقي القب�ض عليه، األي�ض 
جتوب  �سعبية  فرقة  متجول،  �سريك  فرقة  يف  تعمل  اأنت  كذلك؟.. 
بالعثور  مهتًما  تزال  ل  فلماذا  العي�ض،  لقمة  عن  بحًثا  املحافظات 

عليه؟
مييل �سوب »اأ�سمر«، حتمر عيناه، يرغي الزبد حول �سفتيه، ي�ساأله:

- ما هو م�سري الكلمات التي تولد يف اجلحيم؟
ُيجيب على �سوؤاله بنف�سه:



334

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- م�سريها هو النار.
يرجع بظهره اإىل اخللف، يقول:

يف  ذلك  فعلُت  اإن  يهمني  ول  عينيه  من  الفوز  نظرة  اأحمو  اأن  -اأريد 
اجلنة اأم النار.. قاَتلني اهلل اإن مل اأفعل.

بني  م�سرتكة  نقاط  روؤية  يف  يبداأ  ُيحلل..  يكتب..  »اأ�سمر«..  يفكر 
تام عن  منهما مبعزل  كل  تعي�ض  ل  والفرتا�سية..  احلقيقية  ال�سخ�سية 
قوا�سم م�سرتكة..  بد من  ل  الأوىل..  للوهلة  بدا ذلك  واإن  الأخرى حتى 
خيوط عنكبوتية خفية ت�سل بينهما.. ج�سور متهالكة، لكنها قابلة للرتميم.
هذا الرجل كان يحمل مقداًرا من اخلري يفوق ن�سيبه من ال�سر، لكنه 
قد  كانت  عاد  وعندما  الف�سيلة،  اآخر خيوط  قطع  الفرتا�سي  العامل  يف 

تغريت بع�ض من خ�ساله. 
يلتقط »اأ�سمر« اإحدى ال�سحف، والتي قراأها بالفعل قبل بدء اجلل�سة، 
يفتحها على ال�سفحة ال�سابعة.. ُيدنيها من يد »�ساهق«.. يرتدد للحظة.. 
يتو�سط  الذي  اخلرب  اإىل  ينظر  ال�سحيفة..  ياأخذ  يغلبه..  ف�سوله  لكن 

�سفحتها ال�سابعة، يقراأ هام�ًسا:
- »القب�ض على اأحد ُم�سعلي الفتنة«.

واأ�سفل العنوان �سورة »الفنان« تزدان.. تت�سع ابت�سامة »�ساهق«.. اأكرث 
فاأكرث.. تتبدى نواجذه..ي�سحك.. اأكرث فاأكرث.. حتى تدمع عيناه.. تنتهي 
ابت�سامته..  تختنق  �سحكته..  ت�سيق  فجاأة..  بداأت  كما  فجاأة  �سحكاته 

يتاأمل الكلمات ال�سغرية اأ�سفل العنوان الكبري:
كان  فوتو�صوب  على م�صمم  القب�ض  االأم�ض  م�صاء  ال�صرطة  »األقت 
الرئي�ض  ال�صيد  لفخامة  باالإ�صاءة  التهامه  �صنوات  عدة  منذ  مطلوًبا 
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اأبي�ض  وح�صي  حمار  ج�صد  على  �صيادته  راأ�ض  ت�صع  �صور  بت�صميم 
خمطط باالأ�صود، اأو حمار اأ�صود خمطط باالأبي�ض مل تتاأكد م�صادرنا 
بعد من تلك املعلومة، علًما باأن اأذين احلمار الوح�صي كانتا م�صنوعتني 

من جمموعة �صور متناهية يف ال�صغري لفم فخامة الرئي�ض«.
T

يدخل ثالث املنتَظرين، وهذه املرة تلتفت كل الروؤو�ض �سوبه.. تت�ساقط 
الده�سة من العيون، هل هذا هو »ح�سان طروادة« ال�سحفي ال�سهري؟

تبدى اأمامهم رجٌل قد بلغ من الكرب عتًيا، كهٌل غابت عنه روح ال�سباب 
منذ زمن �سحيق، نفرت منه قوة اجل�سد، وت�ساقط عنه رداء احلكمة.

كالطفل ال�سغري ت�سحبه املمر�سة اإىل املقعد الوحيد ال�ساغر.. ي�سقط 
بج�سده فوقه، تدور راأ�سه لتتاأمل املكان والوجوه، ي�سم يديه ليداعب لعبة 

بال�ستيكية �سغرية على �سكل برغوث اأزرق اللون.
يتذكر »اأ�سمر« كيف كان للرجل قوة حمادثة الرباغيث، يف الواقع مل 
رت �سركة »حياة بديلة« هذه املهارة ومنحتها  يعرف »اأ�سمر« قط كيف طوَّ

مل�ستخدم وحيد.. ملاذا »ح�سان طروادة« بالذات؟!
واإن كان »ح�سان طروادة« مُيثل اأهمية كبرية لل�سركة؛ فلماذا و�سعْت 
اإقامته �سمن فئة ذات �سرعة اإنرتنت منخف�سة؟.. حتى بدا اأحياًنا حديثه 

وم�سيته باحلركة البطيئة!
ل اأحد يعرف.. فكل املعلومات اخلا�سة اأخفتها ال�سركة عن اجلميع.. 
غلب على ظن »اأ�سمر« يف البداية اأن الرجل تابع خمل�ض لهم، اأو لعله اأحد 
الآن ق�ست  ل�سبب ما.. لكن روؤيته  التخفي  اأراد  الذي  الكبار  امل�ستثمرين 

على كل الظنون.
اأمامه الآن ذا �ساأن يف هذه  اأن يكون ركام الإن�سان اجلال�ض  ل ميكن 
باأن يعمل  اأن يقبلوا  اأنهم ل مُيكن  اإن قال  ال�سركة العمالقة. بل ل يبالغ 

لديهم كعامل ُيعد ال�ساي وينظف املراحي�ض.



336

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

التف�سري  اإذن؟.. هل مت اختياره ع�سوائًيا؟.. رمبا.. هذا هو  ملاذا هو 
الوحيد.

بحثه  يف  »اأ�سمر«  م�ساعدة  على  موافقته  مقابل  طلبات  له  يكن  مل 
الجتماعي.. مل يوافق �سراحة، لكنه كذلك مل يعرت�ض عندما �سرح له 
املعِني  بحثه  يف  منه  �سي�ستفيد  معه  حوار  اإجراء  يف  يرغب  اأنه  »اأ�سمر« 
بخدمة الب�سرية فيما يخ�ض تطور تطبيقات التوا�سل الجتماعي، فاأعدَّ 

»اأ�سمر« �سمته عالمة قبول.
ي�ساأل الكهل بغتة ول يزال مي�سح فوق راأ�ض برغوثه البال�ستيكي:

- ما فائدة اأن يكون لك اأجنحة دون اأن تعلم غايتها؟
ُيجيب »اأ�سمر«:

- الرباغيث ل متلك اأجنحة من الأ�سا�ض.
- كيف تعرف؟

- اأعرف.
- كيف تعرف؟

- قراأُت عنها.. راأيُتها.. لذلك اأعرف.
يرفع برغوثه الأليف اأمام عينيه باأيدي مرتع�سة اأكلها اجُلذام:

- لكنه اأخربين اأن باإمكانه اأن يطري.
ي�سر »اأ�سمر«:

- الرباغيث ل تطري.
فيقول الكهل وكاأنه يهذي:

- احلياة مثل ال�سمك املُملَّح .. اإما حتبه جًدا اأو تكرهه جًدا.. ل يوجد 
اأن�ساف م�ساعر.
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يردف »اأ�سمر« متجاهاًل هذيانه:
- تعرف اأن ل �سيء ع�سته يف »تطبيقات التوا�سل الجتماعي املُتحدة« 
الرباغيث  ول  الكبري..  ال�سحفي  اأنت  ل  كذلك؟..  األي�ض  حقيقي، 
اإىل  ال�سفر  اجلدران..  من  تعرفها  التي  املا�سي  باأ�سرار  تخربك 
ما  الثاين«  »العامل  لأنك مل جتد يف  اختلقتها  اأوهام  املا�سي جمرد 
يثري اهتمامك ويجعلك تتفاعل معه.. اختلقَت داخل العامل املختلق 

عاملًا من بنات اأفكارك.
يتجاهل كلماته، يقول بغتة:

- »الكاتب الكبري« يعرف.. ا�ساألوه.
- مل ي�سافر »الكاتب الكبري« ل اإىل املا�سي ول اإىل امل�ستقبل.

ُيحدث نف�سه ثانية:
ى عقارب ال�ساعة بهذا ال�سم.. فالوقت ل يلدغنا، بل  - اأحمق من �سمَّ

ي�سرقنا.. كما تفعل الرباغيث.
ثم ينفعل كما لو اأنه انتبه فجاأة اإىل حديث »اأ�سمر«:

- »الكاتب الكبري« يعرف كل �سيء.. ا�ساألوه.
- ل ميكن اأن ن�ساأله عن اأي �سيء، ولو �ساألناه فلن يجيب.

- ملاذا ل ت�ساألوه؟
ياأخذ »اأ�سمر« نف�ًسا عميًقا، يتبادل النظر مع ثالثة اأزواج من العيون، 

ثم يقول:
- لأن »الكاتب الكبري« مل يكن م�ستخِدًما يف �سركة »حياة بديلة« مثل 
د على وظيفته التي ُخلق  ثالثتكم.. كان جمرد ن�سف »فريو�ض« مترَّ
من اأجلها.. ول ميكن لأن�ساف الفريو�سات، ول تلك املكتملة التكوين 

اأن يكون لها وجود يف العامل احلقيقي، األي�ض كذلك؟
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»العامل  �ستدمر  التي  ال�سيفرة  الفريو�ض  يدون  اأن  املفرت�ض  من  كان 
الثاين«.. ومبجرد كتابتها �ستنطلق �سرارة التدمري.. لكن الفريو�ض انق�سم 
د »الكاتب الكبري« ورف�ض اأن  ليكون »الكاتب الكبري« و»رامي ق�سوع«.. مترَّ

يقراأ ال�سيفرة التي كتبها »رامي ق�سوع« على �سكل رواية.
وا�ستمر ذلك لثالث �سنوات.. كان خاللها »رامي ق�سوع« حبي�ض النادي 

لتهامه بجرمية قتل زوجته.
حتى قررْت »خيال« دون اأن تعلم اأي �سيء عن ذلك اأن تذهب »للكاتب 
منذ  يقراأها  اأن  عليه  يجب  كان  الذي  ال�سيفرة  اأمامه  وت�سع  الكبري« 

البداية.. وما اإن قراأها حتى بداأ العد العك�سي لختفاء العامل.
يده هاتف  �ساهق ويف  ارتفاع  ي�سقط من  اأن  عليه عندئذ  وكان يجب 
لتوليد طاقة  الوحيدة  الطريقة  اإنها  العاملني..  البوابة بني  ليفتح  حممول 
وال�سق  الف�ساء  مع  احلال  هو  كما  متاًما  البوابة..  لفتح  كافية  �سلبية 
دون  الثاين«  »العامل  ُمغادرة  من  امل�ستخدمون  يتمكن  حتى  الدودي.. 

اأ�سرار كبرية.
يقولها وهو يتاأمل الفراغ الذي تركه الكف املبتور لأربعتهم.. لقد ق�سم 

»العامل الثاين« من اأج�سادهم ق�سمة �سغرية مقابل اإقامتهم فيه!
ى وجه الكهل، حتت�سد الدماء يف عروقه، ي�سيح: يتلوَّ

اق.. لقد دخلُت اآلة الزمن وعربُت الثقب  اب اأفَّ - هذا كذب.. اأنت كذَّ
كل  راأيُت  العامل..  بداية  وراأيُت  اإىل هنا..  بي  تاأتوا  اأن  قبل  الدودي 

الأحداث املا�سية.
يباغته »اأ�سمر«:

- اأنت مل تدخل اآلة زمن ُتعيدك اإىل املا�سي كتلك التي متالأ ُكتب اخليال 
»اآلة زمن رقمية«  نوعها..  اآلة زمن فريدة من  اأنت دخلت  العلمي.. 
موجودة داخل �سبكة الإنرتنت.. اإنها حتتفظ بكل املعلومات والبيانات 
حتى تلك التي يقوم امل�ستخدمون بحذفها من مواقعهم و�سفحاتهم 
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ال�سخ�سية.. ُتبقي بداخلها ن�سخة عن كل كلمة وكل �سورة وكل حركة 
اإىل الأبد.. ما�ٍض غري قابل للمحو.. متاًما ك�سحائف اأعمالنا.
ثم ي�سري اإىل الربغوث الذي يحت�سنه الكهل بني اأ�سابعه ويقول:

- حتى براغيثك الزرقاء مل تكن حقيقية.. بل براغيث اإلكرتونية.. اأو 
مبعنى اآخر احل�سرة الإلكرتونية »برومي�ض«.. هل تعرف ما هو عمل 
بقوة  املخابرات  عامل  دخلت  جت�س�ض  تقنية  اإنها  احل�سرة؟..  هذه 
ب�سرعة  تنقلها  ثم  وحتللها  املطلوبة  املعلومات  على  حت�سل  ودقة.. 
وحرفية بالغة.. وا�سمها يف اأو�ساط املخابرات »التج�س�ض الفرويدي« 
لأن باإمكانها حتليل احلالة النف�سية لل�سخ�ض امل�ستهدف بعد ال�سطو 
كمبيوتر  باأي  الإلكرتوين  الربغوث  و�سل  ميكن  معلوماته..  على 
ال�سناعي عرب  القمر  اإىل  املعلومات  كل  ينقل  الثانية  من  ويف جزء 

حمطات التقاط.
ومع اآخر كلماته عمَّ على املكان �سمت ثقيل لزج.

T
يدرك »اأ�سمر« اأنه �سبب لثالثتهم �سدمة كبرية، رغم تعمده لذلك اإل 
اأن يتدمر  اأ�سعب  اأن مينع نف�سه من الإ�سفاق عليهم.. ما  اأنه مل ي�ستطع 

عامل الإن�سان فوق راأ�سه، واأن يتال�سى ما يوؤمن به..
فال يعرف حينها فيما يثق، اأو ل يثق..

املر�ض يقتل �ساحبه .. اجلهل يقتل �ساحبه .. الغباء يقتل �ساحبه.. 
ا باأ�سِرها. لكن انهيار الثوابت قاتل جماعي ُيبيد اأُمَمً

زاد ذلك من عزمية »اأ�سمر« لكي يق�سي على مهمة ال�سركة يف التب�سري 
بحياة بديلة.. �سيمنع_بالدرا�سة التي �سيجريها على هوؤلء الثالثة_ 

جرميتهم ال�سنعاء يف حق الإن�سانية.
يهذي الرجل الذي اأ�سحى �سحية لتعدد الهويات:
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- الربغوث يطري.. �ساأثبت لك.. �ساأثبت لكم جميًعا.
ميكن  وال�سابط..  اخليال  والفتى..  الفتاة  يرقب  »اأ�سمر«..  يتجاهله 
�سابًطا  يكون  اأن  للواقع  اأبًدا  ميكن  ل  للواقع..  �سابًطا  يكون  اأن  للخيال 

للخيال.
بعك�ض  اجل�سد..  م�سدود  اجلنان..  ثابت  الكهل..  اإىل  بنظراته  يعود 
كتفاهما  تهدل  وقد  اجلدران  على  ظاللهما  انعك�ست  اللذين  رفيقيه 

وكاأنهما يحمالن هموم الدنيا فوقهما.
العبارة..  هذه  اأخرى  مرة  »اأ�سمر«  يتذكر  تكذب«..  ل  اأبًدا  »الظالل 

لكنه ل يتذكر قائلها..!
اإىل  برتكيزه  يعود  اأفكاره..  �ستات  عنه  ينف�ض  راأ�سه..  »اأ�سمر«  يهز 

اجلل�سة.. ي�ستمع اإىل ثالثتهم:
- كيف لأبي اأن يكون »فريو�ًسا«.. هل حتب الفريو�ساُت؟.. هل تكتب؟.. 

هل حتنو؟
- ها هاهاها.. م�سمم فوتو�سوب.. اإذن ل بد اأن املراأة التي ت�سفي على 
احلياة الألوان هي خاطبة لزواج متعة اأو م�سيار.. ها هاها م�سمم.. 

ها ها فوتو�سوب.
- الربغوث يطري.. اأخربين اأنه يطري.. الرباغيث ل تكذب.

مهم الواقع  اأكرث الفقراء ا�ستحقاًقا لل�سفقة، فقري الأحالم، هوؤلء حطَّ
الواقع،  يهزمه  مل  »اأ�سمر«  لكن  ت�سكيلهم..  واأعاد  فتَّتهم  الداخل،  من 

فلماذا اإذن مل يحلم منذ اأن ا�ستفاق يف العامل احلقيقي؟!
اأن  يجب  الإن�سان  اأن  قالت  اخليال؟..  عامل  يف  »خيال«  قالت  ماذا 
ل تلقائية يف الب�سر  يحلم.. ل يوجد ب�سري ل يحلم، خا�سية الأحالم تتفعَّ

عند ولدتهم..
لْت برجميتها يف راأ�سه؟ فلماذا تعطَّ

يعود لي�سمعهم:
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- كان يعانقني.. يغني يل.. يقراأ يل.. كان يق�ض عليَّ حكاياته.. كان 
يحلم.. هل ميكن للفريو�سات اأن حتلم؟

- قال يل اأنه يقطع الب�سر من خالف.. ويركب الأج�ساد كما البازل.. 
اأبحث  كنت  التي  والكلمات  اأفهم؟..  مل  ملاذا  اأفهم..  اأن  يجب  كان 
عنها.. الكلمات التي لها قوة تدمريية ملفاعل نووي.. اأخرًيا عرفتها.. 

»مت حظر ح�سابك«!
واأنت  اأطري..  اأنا  ت�سدقهم..  ل  يل  يقول  الآن..  ُيحدثني  الربغوث   -

ا ت�ستطيع اأن تطري. اأي�سً
اأفكاره الهاربة.. يراها  لكنه ل ي�ستطيع اأن مي�سك  ي�ستدعي »اأ�سمر« 

بها.. كلما حاول اأن يقب�ض عليها تفر من بني اأ�سابعه كالرمال..
من  يدنو  الكهل  ي�سحك..  الفتى  تبكي..  الفتاة  ثالثتهم..  يتاأمل 
النافذة املفتوحة.. يرغب »اأ�سمر« يف اأن يجذبه.. يود لو مينعه.. لكنه ل 
فوقه ومينعه من احلراك..  يجثم  اأن حجًرا غري مرئي  لو  كما  يج�سر.. 
من  للتو  اخلارجني  النائمني  �سوى  يزور  ل  اجلاثوم  لكن  رمبا..  اجلاثوم 
بوابة الأحالم.. وهو م�ستيقظ كاأ�سد ما تكون اليقظة.. حتى واإن نام فال 

ميكنه اأن يحلم.. ل خوف من اجلاثوم اإذن.
ت�سقط نظراته فوق مقالة باجلريدة املفتوحة.. يتاأمل عنوانها الرئي�سي 

»االإن�صان اأ�صله نبات«..
واأ�سفلها بخط اأ�سغر »نظرية جديدة ي�صدق عليها املجتمع العلمي، 

ر من نبتة منقر�صة.« هيكل االإن�صان تطوَّ
يت�سلق  الكهل  ي�سحك..  الفتى  تبكي..  الفتاة  ثالثتهم..  ليتاأمل  يعود 

النافذة.. 
لها..  اأجنحة  ل  الرباغيث  اأن  عاقل  كل  يعرف  يطري..  ل  الربغوث 

فلماذا ي�سر هذا اخلِرف على اأنها تطري؟
ذات يوم قراأ عن الكاتب »األدو�سه ك�سلي« اأنه قال »قد يكون هذا العامل 

جحيَم عامٍل اآخر«..
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لكن »هك�سلي« مل يقل كيف نعرف اأننا يف »هذا العامل« ولي�ض يف »العامل 
»األدو�ض  لـ  كتاًبا  بيديه  اأنه حمل  يذكر  ل  ذلك؟..  قراأ  اأين  ثم  الآخر«!.. 

هك�سلي« من قبل.
العامل احلقيقي ل ميتلئ باقتبا�سات من ُكتب مل نقراأها و�سوٍر لأماكن 

مل نذهب اإليها!
يف الأحالم ل مذاق ول رائحة، هكذا قالت خيال يف عاملها اخليايل.. 
ملاذا مل ي�سعر بطعم فطور اليوم، اأو ع�ساء البارحة، اأو غداء اأول اأم�ض.. 
ملاذا �سعر اأن قهوته ال�سباحية، والزهور املهداة التي ُتزين مكتبه كما لو 

اأن لهم رائحة املطاط املحرتق؟
ينظر اإىل انعكا�ض وجهه يف �سا�سة هاتفه املحمول، ملاذا ازداد حجم 

اأنفه.. ملاذا تاهت حدود عيناه؟
يتاأمل ثالثتهم.. الفتاة تتوقف عن البكاء.. الفتى يتوقف عن ال�سحك.. 

الكهل يلتفت اإىل ثالثة اأزواج من العيون اجلاحظة ويقول:
اأنا  طروادة«..  »ح�سان  هو  ا�سمي  ملاذا  مرة  اأنف�سكم  ت�ساألوا  اأمل   -

�ساألُت.. وعرفُت الإجابة.
هل ما يراه حقيقي اأم اأن وجوههم باتت ُت�سبه بع�سها.. بال �سمات.. 

بال مالمح!
يقفز الكهل من النافذة.. ويطري بعيًدا.. بعيًدا جًدا.. وبجواره يطري 

برغوثه الأليف!
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ثالثة ورابعهم ِسرهم )3(.

هل يدور راأ�سك؟
هل ت�سعر باحلرية؟

هل اأ�سابك التعب وكاأنك تت�سلق جباًل �سديد النحدار؟
اهداأ.. التقط اأنفا�سك.

عمَّ تبحث حولك؟.. لن جتد الإجابات تدور هنا وهناك، بل يف داخلك. 
اأت�سعر اأن احلجرة الوا�سعة ت�سيق بج�سدك؟.. رغم ذلك اأنت تعرف اأن 

داخلك �سيًقا اأكرث، مثل فم اإبرة.
حتاول النهو�ض.. تخونك قدماك.. ينتف�ض قلبك.. تت�سنج اأطرافك.. 
ة  ُمعدَّ اأنه ع�سيدة طازجة  لو  كما  ت�سعر مبخك  املحاولة..   فتتوقف عن 

لاللتهام.. من الذي �سيلتهمها؟.. ملاذا ت�ساأل؟ وكاأنك ل تعرف اجلواب!
هذا  جديد..  من  الدخول«  »بوابة  ِزر  ت�سغط  اأن  اإياك  تفعل؟..  ماذا 
م ِكتاب ال�سيدة »غاو« اقرتاب كتب  الزر ممنوع على اأ�سابعك، مثلما حرَّ

املوؤلفني الذكور والإناث فوق رفوف املكتبات، ما مل يكونا متزوجني.
واإ�سبعك مل يتزوج »بوابة الدخول« اأبًدا.. بينهما عالقة رغبة ل اأكرث.. 

اإن �سئَت دنوَت، واإن عزفَت هجرَت.
هداأت  الآن..  ال�سرتخاء  يف  بداأ  قد  اأظنه  يدور؟..  راأ�سك  زال  األ 
بحرية..  قدميَك  اأن حُترك  الآن  باإمكانك  اأن  اأ�سابعك.. حتى  ت�سنجات 

هيا جرب ذلك الآن.. اأح�سنَت.
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تتذكر..  اأنك  اأثق  الهجرة؟..  موا�سم  اآخر  يف  حدث  ما  تذكرَت  هل 
لكنك حتاول الهرب.. ل تهرب.. دع الذكريات تتوافد على عقلك..

اأتتذكر اآخر املهاجرين ذا الثنا ع�سر ربيًعا؟.. كيف نظر برجاء اإىل 
والديه األ يرغماه على الهجرة معهما، ومفارًقا عامله الذي ياألفه.

هل تتذكر وقتها كيف ثارت م�ساعرك؟.. لأنه الرجاء نف�سه الذي راأيته 
يف اأعني اأبيك وهو يرجوك اأن تتوقف عن دعوة النا�ض اإىل الهجرة ذراًفا 

وفرادى..
لكنك اأبيت اأن ُتلبي الرجاء.

اأوروبا يف  اأروع مكتبة يف  اأن�ساأ  الذي  »�سارملان«  الإمرباطور  كنَت مثل 
حني اأنه ل ُيح�سن القراءة..

ا تدعو اإىل الهجرة الإلكرتونية بينما ل حُت�سن قراءة ما  كنَت اأنت اأي�سً
ينتظر النا�ض يف اأر�ض املهجر..

كنت تثق ب�سيء واحد فح�سب.. اأن هذا العامل �سيق جًدا على اأ�سحاب 
ال�سمائر احلية.. وقمئ جًدا كي ي�سع اأ�سحاب ال�سمائر امليتة واملنخنقة 

واملرتدية والنطيحة!
واأن  ال�سائبة،  هي  وجهتك  واأن  الناجية،  هي  فرقتك  اأن  ترى  كنت 
عقيدتك هي الرا�سخة.. ح�ِسبَت اأن املدافعني عن ق�سيتك ُن�سًخا مت�سابهة 
عن  الأ�سحاء  ُيعَزل  كما  العامل..  هذا  عن  عزلهم  اأردت  لذلك  منك.. 

املر�سى عند انت�سار وباء الطاعون.
الغرفة..  يف  الوحيدة  النافذة  �سوب  ب�سعوبة  تتحرك  تنه�ض.. 
تفتحها.. تنتظر اأن ميالأ اللون الأزرق عينيك.. لكن يفزعك اللون الأ�سود 

الذي يجثم على الأر�ض وال�سماء، ويتخلل ذرات الهواء!
ملاذا اأنت منده�ض؟.. اأمل تزعم دوًما اأن العامل رمادي فا�سد ل ي�سلح 
للعي�ض فيه؟.. اأمل تقل اأننا خملوقات من الريح واأن الريح ل تتنف�ض حتت 

غيوم رمادية؟



349

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

اأمل تناِد بعزل الأبي�ض.. فا�ستجاب لدعوتك املئات فالآلف فاملاليني؟.. 
ان�سحبوا من احلياة.. من امل�سوؤولية.. من الفعل ورد الفعل..  و�ساروا يًدا 
بيد نحو هجرة تاريخية اإلكرتونية على مراحل اأوىل فثانية ثم ثالثة وكانت 

تلك هي الأخرية.
واأداروا  كهربائية،  ودوائر  �سماء،  لآلت  عقولهم  النا�ض  ي�سلم  اأمل 
واجلبال،  والأ�سجار،  والأر�ض،  ال�سماء،  فاأخذْت  للطبيعة،  ظهورهم 

والبحار ُتناجي نف�سها مبنولوج طويل بائ�ض؟
ملاذا اإذن تتعجب من كل هذا ال�سواد؟!

�ساغ  الذي  الأمريكي  التقنية  خبري  برني�سكي«  »مارك  بـ  تعرف  كنَت 
يق�سد  مل  بالطبع  الرقمي«..  و»املهاجر  الرقمي«  »املواطن  م�سطلحي 
وقتها هجرة كاملة كالتي حتدث الآن.. لكن امل�سطلح كان ال�سرارة التي 

اأ�سعَلْت يف عقلك فكرة الهجرة الكاملة.
مبقايي�سك  -�سالح  رقمي  مواطن  كل  من  ت�سنع  اأن  هدفك  فاأ�سبح 
بلغته  يتكلم  الأبد،  اإىل  الفرتا�سي  العامل  يف  يعي�ض  ُمهاجًرا  اخلا�سة- 

ويدين بقوانينه.
ات�سال  على  بقيَت  الهجرة  موا�سم  اكتمال  على  اطماأننَت  اأن  بعد 
بالعاملني كي حتر�ض اجلدار الذي يف�سل بينهما.. جهاز كمبيوتر مت�سل 

بدوائر اإلكرتونية كبري ميالأ غرفتك.
لكن عاملك اأخذ ينهار ب�سرعة كبرية.. ينحدر اأخالقًيا.. واقت�سادًيا.. 

ودينًيا.
الطبقات  �سوى  اأجمع  العامل  من  للهجرة  دعوتك  اإىل  ي�ستجب  مل 

الو�سطي.
مل تعرف وقتها خماطر نزع البذرة الثائرة املثقفة من العامل.. كنَت 

كمن ُيقرب �سعلة نار من بئر برتول.. مل تتوقع كل هذا النفجار.
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الألوان،  فان�سحبْت معها كل  الو�سطى من احلياة  الطبقات  ان�سحبْت 
م. ومل يبق �سوى خراب بلون اأ�سود متفحِّ

غث  وخبيث،  طيب  ودركات،  بدرجات  اإل  ت�ستوي  ل  احلياة  ولأن 
ج داخل العامل الفرتا�سي..  و�سمني.. كان على الطبقة الو�سطى اأن تتدرَّ
لي�ض ا�ستناًدا اإىل مال اأو علم.. بل بالإعجابات وعدد املن�سمني اإىل دائرة 
لوا اأن يكونوا اأبطاًل يف الف�ساء ال�سيرباين على  املتابعني والأ�سدقاء.. ف�سَّ

اأن يكونوا كومبار�ض يف احلياة الواقعية.
ثم تطورْت احلياة بالداخل حتى اأ�سحْت ن�سخة ت�سبه احلياة الواقعية.
ان�سلخْت اإن�سانيتهم داخل العامل الفرتا�سي اإىل اإن�سانية افرتا�سية.. 

ل تتعاطف �سوى مع ال�سور والظالل!
ة كبرية. يجتمعون يف مكان واحد لكن قلوبهم  »العامل الواحد« كذبة فجَّ
�ستَّى. �سخطوا على القوانني الو�سعية لكن ال�سمري وحده مل يكِف للحفاظ 

على اإن�سانيتهم بالداخل.
ل يلتزمون بالقوانني اإل خوًفا من العقاب!

ول يلتزمون بُحكم �سمائرهم اإل رغبة يف الثناء!
ل من ال�سماء! واإذا تنازعوا ل يحتِكمون اإىل كتاب ُمنزَّ

ميكنَك اأن تتظاهر باأنك مل تكن تعرف اأن القنبلة �ستنفجر ذات يوم 
اأنك  تعرف  نف�سك  لكن  اأن تخدعني،  لتخلف كل هذا اخلراب.. مُيكنك 

خاِدعها..
 Trojan« نوع  من  خبيثة  برجمية  رحيلك  قبل  زت  جهَّ قد  فاأنت 

Horse«.. اأو الذي يدعوه العامة بـ »ح�سان طروادة«!!

واأخفيَت بداخله �سفرة متكنك من تدمري العامل الفرتا�سي عند وقت 
معلوم.
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كنت تعلم اأن »ح�سان طروادة« برجمية ذكية ُتقدم نف�سها للم�ستخدمني 
كعن�سر غري موؤٍذ حتى توقع �سحاياها يف �سباكها.

املظهر،  برئ  خ�سبي  ح�سان  داخل  الإغريق  جنود  اختباأ  كما  متاًما 
اجلنود  فانق�ض  املح�سنة؛  مدينتهم  اإىل  باإدخاله  »طروادة«  اأهل  اأغرى 

عليهم حتت جنح الليل حا�سدين الروؤو�ض ب�سيوفهم. 
اعرتف »اآخيل« بطل حرب طروادة يف »الإلياذة« باأنه قر�سان.. بفخر 
ل ي�سوبه اخلجل.. وللكوميديا ال�سوداء فاأنت كذلك قر�سان.. واإن اختلفت 

اآليات القر�سنة منذ تلك الع�سور ال�سحيقة وحتى الآن.
ه  مل يتملكَك الفخر مثل »اآخيل« لأنك كنت ت�سعر باخلطر، لكنك مل تولِّ
الهتمام الكايف. نف�سك الأمارة بال�سوء دفعتك لت�ستكمل دعوتك للهجرة 

الإلكرتونية دون ح�ساب النتائج.
لكن اأخربين بربك ملاذا اخرتت اأن تنق�سم اإىل ثالثة مواطنني رقميني، 

واأودعَت يف كل واحٍد منهم جزًءا من نف�سك؟
األأنك كنت ت�سعر دوًما اأنك ثالثة اأنف�ض تعي�ض يف ج�سد واحد.. نف�ض 

امة، ونف�ض مطمئنة؟  اأمارة بال�سوء، ونف�ض لوَّ
ملاذا اخرتَت اأ�سماءهم »�ساهق«.. »اأ�سمر«.. »خيال«؟!

�سحيح اأنك اخرتتهم بعقلك الواعي ع�سوائًيا.. لكن لعل الإجابة تكمن 
يف عقلك الباطن فابحث عنها.

بني ثالثتهم �سراع اأبدي.. ُتريد كل نف�ض منهم اأن تتغلب على الأخريني 
اأمًرا؟.. ثالثتهم ل ميكنهم  اأتعرف  لكن  وت�سيطر على اجل�سد وحدها.. 

العي�ض منف�سلني اأبًدا..
اأحياًنا تتغلب اإحداهم.. لكن لي�ض طوال الوقت..

رت العامل الفرتا�سي  اأمل يتغلب »اأ�سمر« يف النهاية؟.. األهذا ال�سبب دمَّ
ال�سبب  هو  هذا  لعل  اإليها؟..  دعوتهم  التي  هجرتهم  من  النا�ض  واأعدَت 

بالفعل.. ا�ستيقظ �سمريك يف الوقت املنا�سب.
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امهم،  ُحكَّ وعدوان  لظلم  الراف�سة  املثقفة  بالطبقات  وثقَت  ملاذا 
وتاأمل يف العي�ض داخل مدينة اأفالطونية من بنات اأحالمهم؟.. ظننتهم 
مالئكة ل تزل؛ فعزلتهم خلف جدران زجاجية مثل ف�سيلة تو�سك على 
الب�سرية  رذائل  كل  مار�سوا  اأنهم  بنف�سك  راأيَت  قد  اأنت  ها  النقرا�ض.. 

داخل العامل الفرتا�سي!
الأزرق وقعوا يف كل ما  العامل  القاهر.. لكنهم يف  هربوا من واقعهم 
القهر،  من  األواًنا  البع�ض  بع�سهم  على  مار�سوا  ببطالنه..  ينادون  كانوا 
احل�سد،  الِغل،  احلقد،  العن�سرية،  التنمر،  الف�ساد،  اخليانة،  الظلم، 

التباغ�ض، تتبع العورات، وقذف املح�سنات..!
تعاملوا مع بع�سهم البع�ض وكاأنهم يخالطون اآلت �سماء ل حت�ض.. اأو 
لعلهم بالفعل �ساروا مزيًجا من الب�سر والآلة.. كلما �سارْت التكنولوجيا 

اأكرث ذكاًء، جعلتنا نحن اأكرث غباًء!
العلم بغري  فائدة  لكن ما  وا�سعة..  اأمامهم دروًبا  التكنولوجيا  فتحْت 

انية يحتكم اإليها؟! اأدب؟!.. ما فائدة ال�سمري بغري مرجعية ربَّ
�سيء  كل  من  ن�سًخا  اأ�سبحوا  باأنهم  العرتاف  يرف�سون  ذلك  وفوق 

كانوا يبغ�سونه!
هل ت�سمع وقع الأقدام التي تعدو يف اخلارج؟.. بالطبع ت�سمعها.. اإنها 
عالية جًدا.. تعلو.. وتعلو.. فجحافل النا�ض ُتقبل �سوب بيتك، تدك الأر�ض 
رَت ح�ساباتهم ال�سخ�سية يف الف�ساء الأزرق! باأقدامها دًكا دًكا بعد اأن دمَّ
احلقيقي  العامل  اإىل  اأعدتهم  ذلك  ومع  عليك  �سيثورون  اأنهم  تعرف 

الذي يكرهونه.. لقد �سحبتهم ِمن الن�سحاب!
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بالأوهام  اأكمل  منهم  فكل  جًدا..  ناق�سون  اأنهم  الآن  ي�سعرون  اإنهم 
ما كان ينق�سه يف احلقيقة.. اإنهم الآن مل يعودوا ي�سعرون بالكتمال يف 

غياب �سخ�سياتهم الرقمية.
نف�سك  واإيقاظ  اإيقاظهم،  على  اأ�سررَت  عندما  ذلك  كل  تعرف  كنَت 

قبلهم.. كم اأغبطَك ل�سجاعتك.
الأ�سوات تعلو اأكرث.. وتدنو اأكرث.. ملاذا يبدو عليك كل هذا الثبات؟.. 
بل  اأخطائك،  ال�سجاعة ملواجهة  القدر من  اأن متتلك هذا  ت�ستطيع  كيف 

ولت�سحيحها؟
يف  ُمعلمك  عليك  قراأها  التي  ال�سبت  اأ�سحاب  ق�سة  من  خفَت  هل 
�سغرك؟.. عندما اأخربك اأن اهلل مل ينزل عقابه على الُع�ساة وحدهم، 
بل على اأولئك املتفرجني الذين مل ياأمروا مبعروف اأو ينهوا عن منكر.. 
هل تذكرَت الق�سة الآن؟.. هل قوي قلبك وعزميتك على تغيري املنكر يف 

واقعك بدرجاته.. قلًبا ول�ساًنا ويًدا؟
ال�سمائر  بناء  اإعادة  يف  بل  الهرب،  يف  لي�ض  احلل  اأن  الآن  اأاأدركَت 

والأخالق؟
الأقدام ال�ساخبة ت�سفع بابك.. وكاأنها طبول تدق وتدق وتدق.. لكنك 
غرفتك..  �سوب  متناغم  اإيقاع  يف  املتالحمة  الأج�ساد  تندفع  تهتز..  مل 
الأيادي  اإليك  متتد  فوقه..  جتل�ض  الذي  املقعد  على  ُتقِبل  تقتحمها.. 

الثائرة.
ترى بعني اخليال �سواد العامل يختلط بلون اأحمر زاٍه.. دافئ كاأح�سان 

حبيبة.. وتفوح منه رائحة احلياة.
لكنك مل ترجتف.. اأنت �سجاع.. ظلك امل�سرتخي على اجلدار اأمامك 

�سامخ يف ثبات.
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حتت�سد الدقات حولك.. حتا�سرك الأ�سوات والكلمات وال�سور.. ترى 
كالبنيان  تتحد  اجلدار..  فوق  تت�ساقط  ال�سوء..  دائرة  تدخل  ظاللهم 

املر�سو�ض وتبتلع ظلك بداخلها.
ر اأنك كنَت دوًما تقول »الظالل اأبًدا ل يكذب«! تذكَّ

لكن دعني اأُجرب نق�ض كلماتك فاأقول »لكنها ل َتروي الق�سة كاملة«!

متت حبمد اهلل.

وللخيال بقية...!
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همومنا كجباٍل فوق اأظُهِرنا

ت�صطرُب. البحر  كموج  القلوب  ويف 

ت�صيق �صبُع �صماوات باأنف�صنا
فل ُيرى يف ال�صما �صوٌء وال �صحُب.

هو ال�صواد وكلٌّ ي�صتحيل لُه
والكتُب. واالأ�صعار  والطعم  اللون 

د. حممد فوؤاد.
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