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إن موقع لبنان اﳉغراﰲ ﰲ منطقة الش رق اﻷوسط ﰲ جنوب غرب القارة
اﻵسيوية ،ﳚعله عرضة لتدخّﻼت الدول العربية والغربية ﰲ شؤونه السياسية
والثّقافية واﳊضارية  .ولبنان هو ال بلد الدﳝقراطي الوحيد الّذي ﳝ تاز بتعد د
ثقافاته وتنوع حضاراته ﰲ منطقة الشرق اﻷوسط  .وبسبب تلك النزاعات،
هاجر أبناؤه حول العاﱂ منذ أيام الفينيقيﲔ ،وما زالوا يهاجرون طاﳌا أن
هناك أنظمة ما زالت ت عتمد على قواعد طائفية بكونها اﳌرجع الوحيد للعمل
السياسي واﻹجتماعي.
لقد واجه لبنان منذ القدم تعدد حضارات احتلت أراضيه  .وكانت هذه
اﳊضارات سبباً لتنو عه وفرادته مع ﳏيطه العربي ،وﰲ الوقت ذاته كانت سبباً
ﳊروب و نزاعات أدت إلى حروب أهلي ة ونزا عات مصﲑية مع إسرائيل والدول
العربية الّتي حاولت "عربنته " وطمس حضاراته وأهم ها الفينيقية الّتي
استمرت على أرضه أكثر من  ٣٠٠٠سنة.
وكانت هذه اﳊروب اﻷه لية نتيجة للص راعات بﲔ الد ول العربي ة ﰲ
ﳏاولة لفرض سيمتها السياسية ،والثّقافية ،والتّقليدية والدينية على شرﳛة من
الش عب اللّبناني  .وقد أد ت هذه الص راعات إلى عدم اﻻستقرار الس ياسي ﰲ
لبنان ،واﻹ رتباك ﰲ ﲢديد الهوي ة اللّبناني ة اﳊقيقية ،الّ تي أد ت إلى حروب
أهلية من أجل إعادة ﲢديد هوي ة جديدة تُشكّل سبباً للتنافر بﲔ أبناء
٧

الوطن ،وبالتالي سبباً لنزاعات ﻻ تُحمد عقباها.
لقد كان وجود لبنان ﰲ العاﱂ العربي مصدراً للنزاعات الطّائفية من
أجل الهيمنة التّامة لطائفة معينة باﻹضافة إلى تدخّﻼت أمريكا ،وأوروبا،
وروسيا ،وإسرائيل ﰲ الش ؤون اللّبنانية  .و مع ذلك ،ﻻ ﳝكن أن ﲢ دث هذه
التّدخّ ﻼت لو ﱂ يكن هناك فرقاء لبنانيﲔ على استعداد للتّعاون مع تلك
اﻷطراف اﳌعينة مقابل حفنة من الدوﻻرات  .ﻻ ﳝكننا أن نلوم القوى اﻷجنبي ة
ﳌحاولتها اﳊصول على نفوذها ﰲ لبنان ،بقدر ما نلوم القادة اللّبناني ﲔ
الس ياسيﲔ والدينيﲔ ،وأُ مراء اﳊرب لكونهم على استعداد ﻹستﻼم عجلة
القيادة وال ّتعامل مع من يغريهم باﳌال والعتاد مقابل ﲢقيق مكاسب شخصية
ﲞيثة.
والعوامل الّتي تؤثر على تغيﲑ هوي ة لبنان اﳊقيقية ،تتأثّ ر إلى حد كبﲑ
بقيمة اﳌبا لغ اﳌالية الّتي تكون على استعداد أن تدفعها القوى اﻷجنبي ة أو
العربية لتحويل الرأي العام لصاﳊها.
فإنه ليس سراً بعد اﻵن ،أن اﳌملكة العربي ة السعودي ة ،وجمهورية إيران
اﻹسﻼمية ،وسوريا ،ومصر وإسرائيل ،كلّ ل ديه برناﳎه اﳋاص لتحديد هوي ة
لبنان  ،ولديه ﰲ الداخل من هو على استعداد لتحقيق مطالبه.
وﻻ ﳝكن ﻷي ﳏلّ ل سياسي ، وهو على بي نة من جدول أعمال العرب ﰲ
سعودية؛
اﳌنطقة ،أن ي تجاهل الص راعات القائمة بﲔ اﳌملكة العربي ة ال 
وجمهورية إيران اﻹسﻼمي ة من أجل الس يطرة على لب نان ،وبالتّ الي ﲢديد
الهوي ة اللّبنانية.
وهذه اﻻضطرابات السياسية ﰲ لبنان ،ما هي إﻻّ ﳎرد نزاعات من أجل
التّ فوق ال د يني واﻹ نتماء السياسي .وﳓن نعلم اﻵن أنّه ليس هناك أي عامل
مشﱰك بﲔ هذه القوى الّتي ﳝثّلها عمﻼؤ ها ﰲ لبنان ،سوى الهيمنة الدينية
٨

والتّ حكم ﲟصﲑ لبنان عن بعد بواسطة معسكر اﳌ ملكة العربية السعودي ة من
جهة ،ومعسكر جمهورية إيران اﻹسﻼمي ة من جهة أخرى .وﳓن ن تساءل عم ا
إذا كان نهاية اﳌطاف يصب ﰲ صالح الش عب اللّبناني  .وبغض الن ظر عن أي
معسكر سﲑقص الرقص ة اﻷخﲑة  ،ف سوف يكون لبن ان ﲝاجة إلى معجزة
ﻹ ستعادة حقّه وﲢديد هويته اﳊقيقية ،إﻻّ إذا آمن اللّبنانيون بأن لبنان
للّبنانيﲔ وليس لغﲑ اللّبنانيﲔ اﳊق ﰲ تقرير مصﲑه.
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عندما استيقظ "جﲑارد" قبل الفجر على صوت الريا ح تع صف وتهز باب
الشرفة ،شعر ب اﳊزن والتّشاؤم  .و كان غﲑ مستقر ﲤاماً  ،والش عور بالوحدة،
واليأس يسيطران عليه وﻻ يعرف لهما سبباً .وفكّر أن يعود إلى النوم من
جديد ،لكنه كان يتقلّب ﰲ الس رير حتّى است نفد كلّ قواه  ،وأدرك أخﲑاً أن
الن وم قد ﲣلّ ى عنه  .حاول أن يفكّ ر ،لكن ه ﱂ يستطع التّ ركيز عل ى شيء واحد
ﰲ وقت واحد  .ﱂ يسبق له أن ي عاني من هذا الش عور من قبل  .لقد كان دائماً
نشيطاً ومليئاً باﳊياة  .و تساءل ﳌاذا ﱂ يتمكّ ن من التّ خلص من مشاعر التّ فاهه
والعجز  .لقد بدأت كلّ طموحاته ومبادراته ت نهار مثل أوراق اﳋريف اﳉافة
الّتي ﲢملها الريا ح العاصفة بعيداً إلى جهة غﲑ معلومة  .و بدأت كلّ أحﻼمه
تنهار أمام عينيه وهو عاجز أن يفع ل شيئاً حيالها  .فقر ر أن يدخّن سيجارة
لعلّها تساعد ه على تهدئة أعصابه.
حاو ل جﲑارد القيام من الس رير ،ولكنه كان يعاني من صداع رهيب
وعدم وضوح الرؤية  .ف بدأت الغرفة تدور به و هو يكا فح للوصول لعلبة
الس جائر على طاولة اﳌطبخ  .وأخﲑاً  ،إستطاع أن يفتح علبة السجائر ويشعل
سيجارة ،ويستنشق منها نفثاً ﳛ تفظ به ﰲ رئتيه لفﱰة كافية ﻹ متصاص كلّ
النيكوتﲔ واﳌواد الكيميائية الّتي ﳛتاجها لﻼسﱰخاء .لكن ه ﱂ يشعر بأي
ﲢسن ﰲ حالته  .فنظر ﰲ س اعة اﳊائط ،وكان ت تشﲑ إلى الساعة الرابع ة
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والنصف صباحاً.
جلس على حافة الس رير ،ودفن رأسه بﲔ يديه ،وبدأ ي ضغط عليه على
أمل أن ﳜفّ ف آﻻمه اﳌﱪحة  .كان مزاجه مرتبكاً ،ومعنوياته منخفضة إلى
درجة اليأس وعدم الر غبة ﰲ اﳊياة .وعندما شم رائحة "اﳌارﳚوانا" اﳊلوة
ﳛملها الن سيم إليه من باب الشقّ ة اﳌجاورة ،أعطته نظرة جديدة ﰲ اﳊياة .
ففكّ ر أن ﻻ بد له من سيجارة حشيشة اﻵن ،ولكن من أين يستطيع اﳊصول
عليها ﰲ مثل هذه الساعة؟
فكّ ر ﰲ "جيمي" جاره ،بغل اﳌخدرات ،هذا الر جل الزاحف الّذي لن
يعطي إئتماناً مالي اً حتّى إلى أمه.
قر ر جﲑارد عدم اللّ جوء إلى جيمي وﳉأ إلى شرب مشروباً روحياً بدﻻً
من ذلك  .فقبض على زجاجة الويسكي ،وبرم سدتها نصف دورة سريعة
فتصد ع ختمها وأحدث صريراً مذهﻼً دوى ﰲ الغرفة مما أ ضاف إلى
صداعه  .فبدأ يفتّش ﰲ جميع أﳓاء اﳌطبخ لعلّه ﳚد كأساً  ،أو حتّى وعاءً ،
ولكن ه ﱂ ﳚد شيئاً ﰲ متناول يده  .كانت كلّ الصحون والكبايات واﻷقد اح
مكد سة ﰲ اﳌغسلة ومتعفّنة ،و بالوعة اﳌطبخ كانت تعج بالن مل على خطّﲔ
معاكسﲔ اﻹﲡاه ،وﲢمل بقدر ما ﰲ وسعها من فضﻼت لتخزينها استعداداً
ﻷي ام الشتاء اﳌمطرة.
رفع الز جاجة إلى فمه وابتلع منها ما يكفي حتّى جحظت عينا ه
و اشتعلت النﲑان ﰲ بلعومه  ،ولكن صداعه ﱂ ﳜف إطﻼقاً  .لقد أثقلته اﳊياة
لدرجة أنّ ه أراد أن يضع حداً لها اﻵن وإنقاذ نفسه من تلك اﻵﻻم اﳌﱪحة .
لقد بدأت كلّ طموحاته وخطط ه ﳊياة أفضل ،تتﻼشى أمامه ببطء و ليس
هناك أي شيء ﳝكن أن يفعله لوقف معاناته.
ذهب إلى الش رفة خارج شقّ ته ﰲ الطّابق الرابع  .كان ت الظّ لمة ما زالت
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سائدة ،واﳉو بارداً  ،والغيوم الس وداء تتضارب ﰲ الس ماء الرمادية ،والر ياح
القوية تبشر ب اقﱰاب عاصفة برد  .فشعر كما لو كانت نهاية الطّ ريق بالن سبة له،
ففكّ ر باﻻنتحار  .ﻻ ! قال لنفسه  :لن أُن هي اﻻمر بهذه الطّريقة ،وأ ترك ورائي
هذه الفوضى  .لقد كنت دائماً مرتّباً ونظيفاً .الن اس سوف تتحدث عني سوءاً

إذا فعلت ذلك.

عاد إلى الد اخل ،ولبس اﳌريول اﻷ بيض واﻷ زرق وبدأ ب تنظيف ك ّل
اﻷطباق ،والقد ور ،وأﻷ كواب ،و جميع اﻷواني اﳌطبخية ،وجفّفها ووضعها ﰲ
مكانها  .بعد ذلك رتّب السرير  ،و الكراسي ،وأدلى الس تائر مغلقة ،ثم استلقى
على اﻷريكة وبكى  .لقد تساقطت دموع اليأس ،وهو يفكّر بالر عب من اﳌوت
واﳋوف من اﳌجهول.
كان جﲑارد يفكّر ﰲ نفسه ،بينما كانت صور وطنه تﱰاءى له من خﻼل
دموعه ،وذكريات طفولته تقرع على باب ذاكرته الصدئة  .كان ﳜشى أنّ ه بعد
نصف قرن ﰲ الغربة ،قد ﻻ يعرفه أحد من اﻷهل واﻷقارب  .وعندما عﱪت
هذه الفكرة عقله ،أصبح خائفاً من أنّهم قد ﻻ يستقبلونه ﰲ الوطن  ،وكلّ
جهوده تكون قد ذهبت سدى  .إن مظاهر اﳋلط ﰲ عواطفه ،خلقت جواً من
عدم اليقﲔ وهو ليس لديه ﻻ الطّ اقة وﻻ الر غبة ﰲ فعل أي شيء حيال ذلك .
حاول الن زول عن اﻷريكة ،لكن ه كان طائشاً ف سقط عنها وهو يشع ر باﳋدر
وفراغ نفسي . ومع ذلك ،كان البيت الّذي كان قد غادره ﰲ سن العشرين
يدعوه إ ليه مر ة أخرى ،وكان يتوق لرؤيته  ،وﳌسه  ،واستنشا ق الهواء اﳌُحمل
ب رائحة الص نوبر ،وإلى الن وم ﰲ العراء ﲢت صفاء السماء الزرقاء  ،و إحصاء
عدداً ﻻ حصر له من النجوم .
إشتدت العاصفة ،وسقط البر د ككر ات من اﳉليد ت قصف على باب
الش رفة بقوة ﳝكنه ا ﲢطيم الزجاج  .ثم سمع دوياً مفاجئاً عندما دفعت الرياح
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العاصفة الن افذة وألقت بها عرض اﳉدار فتدفّقت الر ياح اﳉليدي ة و دخلت
الغرفة ،فأ عادته الى التعقّل .ولكن ﱂ ﳝض وقت طويل قبل أن يستلقي على
السرير مر ة أخرى ،وهو يفكّر من جديد بتنفيذ ﳐطّطه .فالر غبة ﰲ إنهاء كلّ
شيء أصبحت أقوى وأكثر إغراءً.
فكّر هنيهة ﰲ حاله ثم قال  :ﻻبد لي إﻻّ أن أفعل ذلك اﻵن ،و ليس
هناك من عودة الى الوراء .ف نهض وخرج إلى الشرفة ،وكانت العاصفة قد
خفّت قليﻼ  ،ولكن الر ياح اﳉليدي ة كانت ﻻ تزال تهب ، والﱪد القارص يدخل
جسده حتّى عظامه.
حاول أن يعلّلَ هذه اﳊالة من اﻹرتباك  ،غﲑ أن قدرته على العمل
والتّ ركيز كانت تضعف ﲟرور الزمن  .لقد كان اﳊزن والشعور بالذّ نب يسيطران
على كل حواسه وتفكﲑه  .حاول التّسلّ ق على حافة جدار الش رفة ،لكن ه كان
مرهقاً جداً  .و كان من اﳌستحيل تقريباً لكهل يعاني من التهاب اﳌفاصل أن
يتسلّ ق جدار اً بعلو ثﻼثة أقدام باﻹضافة إلى قدمﲔ من السور الّذي أضيف له
ﰲ العام اﳌاضي بعد سقوط جاره أربعة طوابق أدى إلى وفاته  .و بعد ﳏاوﻻت
عديدة  ،ﲣلى جﲑارد عن ﳏاولته.
إن فكرة اﳌوت دون أن يرى بيته ،بعثت ال قشعريرة ﰲ أسفل عموده
الفقري ،ف أغلق باب الش رفة ،وعاد الى غرفة النوم واضجع على الس رير
يتساءل :ما هو اﻷمر معي؟ هل أنا ﳎنون أو أن فكرة اﻹنتحار قد أصبحت
أكثر جاذبي ة وﲢبباً من اﳊياة؟
عادت عاصفة الﱪد بقو ة رهيبة ت قصف الشباك بقو ة ﳝكنها ﲢطي م الز جاج
لقطع صغﲑة .و بدأت الك ﻼب ﰲ اﳊي تعوي  ،فقال ﰲ نفسه ﻻ بد لي من وضع
حد لهذه اﳊالة اﻵن  .فنزل من سريره  ،وخلع عنه البيجامة  ،وطواها بعناية
ووضعها ﰲ الدرج  .ثم خلع مﻼبسه الد اخلية اﻷرجوانية اللّون وحد ق ﰲ اﳌرآة
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للمر ة اﻷخﲑة  .ف كان انعكاسه غﲑ مشجع  ،لذلك قر ر أن يلبسها م ن جديد
ويأخذها معه فيموت مرتدياً مﻼبسه الداخلي ة اﳌفض لة لديه  .ثم فتح باب
الش رفة وذهب إلى اﳋارج  .و حاول مر ة أخرى تسلّ ق اﳉدار بعلو خمسة أقدام،
ولكن ه فشل بسبب زلق اﳉدار واستنزاف طاقته.
عاد إلى الغرفة من جديد  ،وبعد البحث ل لحظة ،وجد سلّم اﻷﳌنيوم من
ثﻼث خطوات فحمله إلى اﳋارج ،ووضعه ﲜانب اﳉدار وتسلّق إلى الدرجة
الثّالثة الّتي وضعته ﲟستوى اﳉدار  ،ولكن ليس عاليا ﲟا يكفي لتخطّ ي اﳉدار
اﳊديدي ،ف ابتسم ل نجاحه و وقف منتصباً  .ثم ق اس اﳌسافة من الطّ ابق الر ابع
إلى الش ارع أدناه ،وقدر مسافة السقوط إلى اﻷرض بثﻼثة ثوان .وفكّر أن
هكذا نهاية سريعة وخاطفة ﻹنهاء اﻷمور بقليل من اﻷﱂ واﳌعاناة  ،هي أفضل
وأسهل وسيلة ﻹنهاء اﳊياة.
لقد حافظ على توازنه بشكل جي د ،والوقوف على الدرجة الثّ الثة من
السلّ م ﰲ مواجهة الر ياح العاصفة والس طح الزلق  .فلم يشعر جﲑارد بالﱪد على
الر غم من كونه عارياً ﲤاماً باستثناء مﻼبسه الد اخلية اﻷرجوانية  .فرفع يدا ه
مثل طائرة ورقية على استعداد لتنفيذ القفزة اﻷخﲑة من حياته ،ولكن ما أن
ومضتْ فكرة :إن اﳊياة مليئة باﳌ تاعب ،ولكنها تستحق العيش أوقفته عن
تنفيذ قراره باﻹنتحار.
رأى هذه الفك رة ﰲ ذهنه وتساءل ﳌاذا كان على وشك اﻻنتحار ،بينما
البعض اﻵخر من شأنه أن ي عطي أي شيء مقابل حياة أطول  .ﰲ تلك اللحظة،
فكّ ر ﰲ اﳌوت ك قيلولة طويلة دون استيقا ظ ،ووضع حد ﳉميع اﳌشاكل  .ثم، 
ﲟ ثابرة واس تعداد لوضع حد لذلك كله ،أ حنى ركبتيه ورفع ي ديه استعداداً
للقفز فوق اﳉدار والتّ خلص من متاعب هذه الدنيا.
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أغمض جﲑارد عينيه ،وبدأ يستعد للقفز آمﻼً أن يستطيع تنفيذ قراره  .ولكنه
شعر بأﱂ مفاجيء ومﱪح ﰲ ركبتيه وجمدت ﰲ مكانها ﻻ يستطيع ﲢريكها .
فقال ﰲ نفسه لعنة اللّه على الته اب اﳌفاصل ،وحاول القفز مر ة أخرى  .فضغط
على خطوة السلّ م على أمل أن تعطيه دفعة إضافي ة وتساعده على ﲢريك
ركبتيه والس ماح له لتنفيذ القف زة بنجاح  .لسوء حظّ ه ،زحط السلّ م الى الوراء
فوقع عنه وارتطم وجهه على حافة اﳉدار ،فانكسر طا قم اﻷسنان وجرح لثّته .
فشعر ب سائل ساخن يتسر ب إل ى أسفل صدره وﳝر غ مﻼبسه الداخلية  .ألقى
نظرة سريعة على صدره فرآه يتغي ر تدرﳚياً إلى لون مﻼبسه الداخلي ة
اﻷرجوانية .وهو ﰲ هذه اﳊالة سمع قرعاً شديدًا على الباب.
 من الّذي يطرق على بابي ﰲ هذه الس اعة؟ صاح هو ﳛ اول الوقوفعلى قدميه ،لكن ه فشل  .فا ﻷﱂ كان ﻻ يطاق واﻷرض كانت زلقة لدرجة أنّ ه ﻻ
ﳝكنه حتّى الزحف على بطنه.
 افتح الباب أو سوف أكسره.عرف جﲑارد صوت صديقه "منﲑ " وصاح بصوت عال :
 منﲑ  !. .ﻻ أستطيع الوصول إلى الباب  .اﳌ فتاح اﻹضاﰲ موجود ﲢتاﳌمسحة.
ﰲ غضون ثوان ،فتح منﲑ الباب ودخل ،فرأى جﲑا رد مستلقياً على
اﻷرض والدم يتدفّ ق من فمه  .فأسرع إليه وحمله إلى ال داخل وألقى به على
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السرير وهو يرﲡف من الﱪد.
 ما الّذي ﳚعلك تأتي إلى هنا ﰲ مثل هذا الوقت؟ لقد ا ستيقظت على صوت هذه العاصفة ،ونهضت ﻹغﻼق النافذة  .وﳌّانظرت عﱪ الطّ ريق ،رأي ت النور ﰲ شقّّتك ما زال منﲑاً  ،وأنت تقف عاري اً
على الشرفة  ،وﲢاول التّسلّ ق على جدار البلكون ،فظننت أنّك ﰲ مأزق ،فجئت
إلى هنا للتّأكّد من سﻼمتك.
 شكراً ﻹفشال خطّتي.حد ق منﲑ ﰲ وجه جﲑارد وصاح به :
 باللّ ه عليك ! ماذا تريد أن تُحقّق من عملك هذا؟ قم نظّ ف نفسكوبدل هذا الكلسون اﻷرجواني  ،وٱ رتدي كلسوناً يليق بك.
 لن أفعل ذلك. ﳌاذا ﻻ؟ سأل منﲑ. أنا فينيقي وسأموت فينيقياً. هذه اﻹيديولوجي ة الفينيقي ة ﻻ أعتقد بأنّها ستُغي ر أي شيء ﰲحياتك  .أنتَ عربي وستموت عربياً
 أمثالك ﰲ اﳊياة سببوا لنا كلّ اﳌشاكل الّتي نعاني منها اليوم ،ﻷنّ هماعتنقوا العروبة مقابل بعض اﳌناف ع الشخصية  .ﳚب عليكم أن ﲣجلوا من
أنفسكم وتعودوا إلى الطّريق الصحيح.
 توقّف عن إلقاء اﳌحاضرات ﰲ اﳌواطنية وٱلبس مﻼبسك  .هل أنتغبي إلى هذه الدرجة ؟ سوف ت صاب بالﱪد.
 أنا لست غبياً أو ﳎنوناً  .كنت أنوي إنهاء هذه اﳊياة  ،ﻷّن ني ﻻأستطيع ﲢم ل العيش بعد اﻵن  .لقد أثقلت اﳊياة كاهلي ،ونبضت الدموع من
عيني ،وضاعت معاﱂ اﳊياة فلم تعد تستحق اﳌعيشة.
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 هل أ نت تُفكّ ر جدياً ﰲ اﻹنتحار؟ نعم. ﳌاذا؟ أنا أشعر باﳌلل ،وإذا ﱂ أنفّذ خطّتي اﻵن ،ف سوف أ صبح غريباﻷطوار وﳎنوناً  ،وهذا هو آخر شيء أريده.
 ما الّذي يزعجك اﻵن؟ لقد تركتني زوجتي وأوﻻدي ذهبوا معها ،واﳊياة اﻵن بﻼ هدفوأصبحت ﻻ تستحق العيش  .أ نظر ﰲ ضاحيتنا واﻷحياء اﻷخرى ،حيث ترى
اﻷسوار تعلوا بﲔ اﳌنازل والن اس أصبحوا أكثر عدائي ة وﲞﻼً  ،ف هم يقفلون
أنفسهم داخل اﻷبواب ،ويقلّلون من أنشطتهم اﻻجتماعي ة ويكتفون فقط
ب اﻻتصاﻻت من خﻼل وسائل اﻹعﻼم اﳌرئي ة فقط  .هناك تنافر كبﲑ ،والظّ لم ﰲ
هذا العاﱂ ،والتّ دهور ﰲ شخصي ة اﻹنسان ،واﻻلتزام بكلمة " أنا و لي"
أصبحت قاعدة من قواعد اﳊياة اليومية  .وعﻼوة على ذلك ،إذا كنت ﲡرؤ
ﻻلقاء ﲢية ﳉارك  ،ﲡده ينظر لك نظرة شك ،ويعتقد بأنّك متوقّع شيئاً ﰲ
اﳌقابل ،وإﻻّ فلن تهتم بتحيته  .و هناك تنافر ﰲ عاﳌنا بسبب الكراهي ة واﳉشع
واﻷنانية  .لقد يئست من كلّ شيء ،وأنا أنظر إلى هذا اﻻﲡاه نظرة عداء .
 أعتقد أنك ﰲ حاجة الى إجازة ترفيهية  .كنت دائماً ﲢ لم بالذّ هابإلى الوطن  .اﻵن هو الوقت اﳌناسب للقيام بذلك.
 إنّني أشتاق ل لعودة الى بﻼدي للتحقّ ق من شائعة ﳎزرة ﰲ قريتي،ولكنني عرفت أنّ ني إذا ذهبت ،سيتم اعتقالي ﰲ اﳌطار ،واقتيادي إلى سجن
سر ي كما حدث ﳌعظم أصدقائي الّ ذين غامر وا وذهبوا إلى الوطن ،و ﻻ أحد
يعرف مصﲑهم  ،وإذا ما ﲡر أ أحدهم السؤال عنهم  ،فاﳉواب ﻻ ﳜ لوا من
الكذب واﻹحتيال  .دائماً ﳛصلون على نفس اﻹجابة  -ﳓن ﱂ نر اهم على
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اﻹطﻼق.
 ﻻ تصد ق كلّ ما تسمع  .ه ذه اﳊكايات هي من صنع بعض الناسالّ ذين يهمهم نشر هذه الشائعات ﻹ عطاء بلدنا سمعة سيئة.
 أنا لست ﲝ اجة للبحث بعيداً  .أنتَ تعرف جيد اً صديقنا "سامي" .لقد ذهب إلى هناك قبل أربع سنوات لزيارة والدته اﳌريضة وﱂ يرجع بعد .
أوﻻده ما زالوا يبحثون عنه ويدفعون اﻷ موال ﻷصحاب السلطة سعياً منهم
ﳌعرفة مكان وجود والدهم.
 حسنا ! كان سامي معروف ﲟ عتقداته السياسية اﳌُعادية ،و الّتي ﳝكن أنتكون واحدة من أسباب اختفائه.
 هذا ﻻ يعطيهم اﳊق ﰲ أن ينصبوا أنفسهم مكان ال هيئة القضائيةوتصفيته من الوجود.
 بهذا اﳌعنى ﳝ كن أن ت كون على حق . ثق بي ،أنا لدي اتصا ﻻت قويةوموثوقة .ﳝكنني أن أ ساعدك على الوصول إلى الوطن دون أن يعرف أحد
بوجودك.
 كيف؟ سوف أعمل على تهريبك إلى الوطن. هل أنت جاد ﲟا تقوله؟ أنا أعرف ما أقول وواثق من الّذين يساعدوني على تهريبك .قم نظّ فنفسك ،وا جمع كلّ ما ﲢتاجه ،وتأكّ د من أنّ ك ﲢمل معك قدر ما تستطيع من
اﳌال ﻷ ن اﳌال هو اللّغة السائدة هناك  .و هؤﻻء الن اس الّذين سيقومون
بتهريبك ،هم ﰲ ﳎال اﻷعمال التّجاري ة لكسب اﳌال وإذا حاولت اﳌساومة
معهم أو كنت ﲞيﻼً  ،فانّهم سوف يتخلّون عنك ﰲ أي مكان يستطيعون.
ذهب جﲑارد إلى اﳊمام وفحص لثّته  .كان اﳉرح سطحياً والن زيف قد
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توقف  .فوضع طقم اﻷسنان ﰲ كوب من اﳌاء ﻹصﻼح ه ﰲ وقت ﻻحق  ،ووضع
طقم اﻷسنان القديم  .لقد كانت هذه الوجبة ،أو ل وجبة صنعها واحتفظ بها
لقيمتها العاطفي ة ،مع العلم أنّها ليست من النوع الّذي تريد أن تضعه ﰲ فمك
ﻻلقاء خطاباً سياسياً  ،ولكنها كانت موجودة على الر غم من عمرها وعدم
تناسبها ولثّته  .فأخذ دشاً سريعاً  ،ولبس سرواله اﳉينز ،وحذاءه وكنزة صوف
ﲢسباً لﱪودة الطّقس  .ثم ﲝث عن حقائب الس فر واختيار حقيبة متوسطة
اﳊجم الّتي كانت كبﲑ ة ﲟا يكفي ﳌلء ما كان يعتﱪه ضروريا لزيارة قصﲑة .
ثم تأكّ د من جمع كلّ بطاقات اﻻئتمان وأخذ عشرة اﻵف دوﻻر نقداً ،و عاد
إلى الغرفة لي جد منﲑاً جالساً على حافة الس رير يتكلّم على الهاتف  .ثم سأله :
 كم يوماً ﲢتاج لعربة " أبو اﳊن"؟ ماذا تقصد بعربة أبو اﳊن؟ أعني اﳌركبة الّتي ستنقلك إلى الوطن. ﳌاذا تسم يها أبو اﳊن؟ أّ ﱂ ت سمع بالطّ يور الص غﲑة ذات الصدر اﻷحمر الّتي تُدعى أبو اﳊنو من الص عب اصطيادها؟
 ما هو وجه الش به هنا؟ مقدمة هذه الطّائرة مدهونة باللّون اﻷحمر ،و من الص عب جداً تعقّبهامثل أبو اﳊن ﲤاماً.
 سبعة أيام على اﻷكثر. اﳌعد ل اليومي العادي هو ألف دوﻻر .اﳊد اﻷدنى يومان  .أو ﳝكنكاختيار اﳋدمة الفاخرة والّتي قد تصل إلى ألفي دوﻻر يومياً.
 ما هي الشروط؟ إن اﳌعد ل الطّ بيعي هو إنزالك ﰲ الص باح ﰲ مكان ﳏددة ،والتقاطك١٩

الس اعة الثّ امنة ﰲ تلك الليلة.
 ماذا عن معد ل اﳋدمة الفاخرة؟ هذه خدمة ﲤتاز بالرفاهية  .سوف تكون هذه اﳌركبة ﰲ خدمتك ﻷربعوعشرين ساعة ﰲ اليوم.
 أ حجز لي اﳋدمة ا لفاخرة ﳌد ة أسبوع قابلة للتجديد.وضع منﲑ الهاتف إلى أذنه ،وﲢدث لفﱰة وجيزة ،ثم أخذ قلماً ودفﱰ
مﻼحظات من اﳌ كتب وبدأ يكتب ويقول:
 أوكي  ...رايت  . ..أتكلّم مع كم ﰲ وقت ﻻحق  .ثم قفل اﳋطّ  ،و مزقالورقة من دفﱰ اﳌﻼحظات  ،وطواها مر تﲔ ،ووضعها ﰲ جيبه.
 من أﻷ فضل أﻻّ نفقد هذه الورقة ﻷنّنا سنكون ﲝاجة إليها قريباً  .ثمنهض وسار ﳓو الباب  .هيا بنا قبل أن يسبقنا الوقت.
 ﲤهل قليﻼً ! أنا مثل خفّاش أعمي فقد ذبذبات التّوجه  .إشرح ليبعض التفاصيل.
 كنت أعمل لهذه الشركة سابقاً  ،أما اﻵن فأنا أشتغل معها بعمولة ،ولكن بالنسبة لك سوف تُحسم عم ولتي من حسابك.
 قل لي بربك من هم هؤﻻء الّذين تعمل لصاﳊهم؟ هذه الشركة هي مؤسسة سياحية ﳌ شاهدة اﳌعاﱂ السياحية ﰲ العاﱂ .هذا هو عملها الثّنائي ،ولكن ﰲ الواقع ،هي تعمل بتجارة البشر ،وهذا يعني
أنّها تقوم ب تهريب البشر إلى أماكن ﻻ أحد ﳝكنه الوصول إليها  -مثل
حالتك  -و تعمل أيضاً ﰲ اﻷعما ل التّجاري ة من أجل نقل أعضاء اﻹنسان
ﻻستعمالها ﰲ العمليات الطبي ة ﳌن هم ﲝاجة إليها ﰲ جميع أﳓاء العاﱂ  .هذا
هو عملها الرئيسي .هذه ﲡارة مرﲝة وتتطلّ ب نظاماً ل لنقل يكون أكثر تقدماً
ﰲ العاﱂ  .ﰲ الواقع ،سوف تسا فر على متن عربة أبو اﳊن  .هذه أحدث عربة
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فضائية  .سوف تكون رحلتك مرﳛة ومثﲑة ﰲ الوقت نفسه.
 يبدو وكأنهم يعملون خارج القانون  .كيف ﳝكنني أن أث ق بهم؟ خذ كﻼمي مكان الثّقة .هذه شركة قدﳝة وشر يفة ،تعمل ضمن القانونالعاﳌي واﳌحلّي ،وﱂ يسبق لها أن تقاضت ﰲ أي وقت مضى  .إنها تعامل
الناس معاملة ممتازة  .كن كرﳝ ًا معها  ،وسوف تكون سعيداً للغاية.
 حسناً  .أنا أثق بك  .ماذا نفعل اﻵن؟ ليس لدينا الكثﲑ من الوقت لنضيعه  .دعنا نذهب اﻵن ،وسوف أشرحلك التّفاصيل بكاملها وﳓن ﰲ طريقنا إلى ﳏطّة الباص.
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ﰲ الوقت الّذي وصﻼ إلى بهو البناية  ،كان جﲑارد قد أُ جهد ﲤاماً وﱂ يستطع
التّنفّس بسهولة فقال ﳌنﲑ:
 باللّه عليك يا منﲑ  ،ﲤهل قليﻼً ،ف أنا لست شاباً  ،وﱂ أعد أﲢمل كماكنت من قبل.
 هي ا جﲑارد ،ﳚب عليك أن ﲤارس بعض الرياضة  .أنت ذاهب إلى بلدما زال منغمساً ﲝرب طائفية عشواء ،فقد ﲢتاج ل لهروب ﰲ يوم من اﻷيام .
ثم حمل اﳊقيبة وهما يسرعان ﰲ الطّ ريق إلى مجمع شقّته  .كان اﳌبنى مؤلفاً
من ستة طوابق مع واجهة زرقاء وبيضاء ،وش رفات صغﲑة وموقف سيارات ﲢت
اﻷرض.
ل قد هدأت العاصفة  ،ولكن الر ياح كانت ﻻذعة  .وعندما وصﻼ إلى
مرأب سيارته ،فتح منﲑ الباب ووضع اﳊقيبة ﰲ اﳌقعد اﳋلفي وفور خروجهما
من موقف السيارات سأل جﲑارد:
 هل تريد أن تعطيني بعض التّعليمات؟ بالتّأكيد ! قال منﲑ ،ثم أخذ الورق من جيبه وأعطاها له: أقرأ هذه التعليمات وٱحفظها عن ظهر قلب و أُعيدها لي.قرأ جﲑارد التّ فاصيل وشعر ﲞوف مر يب ﱂ يعرفه سابقاً ،وبدأ ي توقع
بعض اﳌتاعب:
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 يبدو أنّها رموز ﳌهم ة سرية  .إنّني أتوقّع اﳌتاعب ،وأخاف من اﳌضيقدما ﰲ هذه الرحلة.
 ﻻ ﲣف يا صديقي  .ﳒاح هذه الشركة يعتمد على السري ة ،ولك نﳝكنني أن أؤكّ د لك أنّ هم أناس طيبون ﳝكنك التّعامل معهم بكل ارتياح.
 اذا كان ت هذه الشركة تقدم ﳎرد اﳋ دمات مقابل الرسوم اﳌقررة ،ﳌاذاعل ي أن أحفظ كلّ هذه الرموز ﻷعرف عن نفسي؟
 تأكّد من أنّك قد حفظت عن ظهر ال قلب كلّ التّعليمات  ،ﻷنّك اذافعلت كلّ شيء وف قا للقواعد ،فلن يكون لديك أي شيء للخوف.
أعطى جﲑارد الو رقة ﳌنﲑ بعد أن تأكّد من حفظها جيدًا وقال له:
 ﳝكنك ﲤزيقها إذا أردت ،فهي اﻵن مطبوعة ﰲ ذهني. هل أنت متأكّ د من أنّ ك حفظتها جيداً؟ نعم. أريدك أن تصغي بتم ع ن الى ما سأقوله لك  .سوف أتركك ﰲ ﳏطةباصات الشرق  .سوف يأتي الباص ﰲ غضون عشر دقائق  .إركب هذا الباص
إلى أن تصل إلى قرية "اﻷدهمية"  ،واطلب من الس ائق أن ينزلك بالقرب من
مقهى اﻷدهمية للوجبات اﳋفيفة ،وهناك سيأتي شخص ما ﳌقابلتك  .قدم
نفسك وفقاً للتعليمات ،وﻻ داعي للذعر أو ال قلق ،فكلّ شيء سوف يكون
على ما ير ام ،وأنا أعدك بذلك.
 ﳌاذا اخﱰت خ دمة حافﻼت الشرق ؟ هذا أقدم نظام نقل ﰲ العاﱂ  .قدأهرم قبل أن أ صل إلى قرية اﻷدهمية  .أنا على استعداد أن أ دفع اﳌزيد من
اﳌال إذا كان ت عربة أبو اﳊن تنقلني من هنا مباشرة.
 ﻻ ﳛق لهذه الشركة العمل ﰲ العاصمة. ﳌاذا ﻻ؟٢٣

 إنّ هم ﰲ حاجة إ لى ترخيص خاص ،ودفع الض رائب ل لدولة ،باﻹ ضافةإلى دفع اﳚار اﳌكاتب ،واﳌستودع ،وتكاليف اﻹدارة وكذلك الر واتب
للموظّفﲔ  .ونتيجة لذلك  ،تكون تكلفة تشغيل هذه اﳋدمة باهظة ،وبالتالي لن
تكون قادرة على منافسة باقي الشركات.
 ﳌ اذا ﻻ تستعمل خدمات تلك السيارات اﳊديثة الّت ي تتنقّل بسرعةعﱪ اﻻوسﱰادات اﳌعلّقة؟
 ﻻ أريد التّعامل معها. ﳌاذا؟ السري ة  !..يسألون أسئلة كثﲑة. كفاك اﳊديث عن السرية  .إنّك ﲣيف ني ﲟا يكفي ﻹلغاء هذه الرحلة. باصات الش رق لصاحبها الشيخ برجيس بن بدران الثّاني ،هي اﳋ دمةالوحيدة الّتي ت ربط اﳌدينة بقرية اﻷدهمية ،وﻻ تهمها اﳌنافسة.
 قلّ لي بربك من سيتنافس مع تلك القمامة القدﳝة؟ ﻻ أحد ،ولكنهم سعداء بالطّريقة الّتي ينفّذون أعمالهم بها ،ف هميعتقدون أّن هم ﳛافظون على التّقا ليد القدﳝة وإبقائها على قيد اﳊياة.
 إ ن التكنولوجيا اﳌتقد مة ﻻ تُقلّل من قيمة التّقا ليد القدﳝة  .علىالعكس من ذلك ،فإنّها تعمل على رفاهة اﻹنسان والعيش اﳌريح .
 حسناً ! ..ليس ت هذه هي الطّريقة الّتي يفكّرون بها . ﳌاذا يقاومون التّ كييف مع التّكنولوجيا اﳊديثة لتحسﲔ أسلوبمعيشتهم؟
 إ كتشف هذا السر ع ندما تتعامل مع بعض منهم وق ل لي عندما تعود.قاد منﲑ السيارة بهدوء ،بينما كان جﲑارد منفع ﻼً ومتوتّراً  ،و هو يتخيل
ﰲ ذهنه من هم هؤﻻء الّذين سيتعامل معهم ،و هل ستكون هذه الر حلة مرﳛة
٢٤

كما وعد منﲑ ،أو سي واجه اﳌشاكل من جميع اﻻﲡاهات؟ لقد أرسلت فكر
الوقو ع ﰲ مأزق ﰲ بلد يعيش حياة الفوضى والفساد ،ال قشعريرة ﰲ عمود ه
الفقري ،والتفت إلى منﲑ وحد ق ﰲ وجهه باهتمام ،وقال له:
 إن ﱂ أرجع من هذه الرحلة ،أو د أن أترك لك هذه الشقّة. سوف تعود ساﳌاً ومتعافياً  .ﻻ تُفكّر سوءاً ،أنا على ثقة بأنّك ستقضيعطلة جميلة  .هذه أول مرة تعود بها إلى الوطن  .ﲤتّع بهذه النزهة التّرفيهية
وسأراك قريباً.
 إنها مهم ة ،وليس نزهة. إعتﱪها إجازة بهدف  -قال منﲑ وهو يوقف سيارته أمام ﳏطة باصاتالشرق:
 هذا هو موقف الباص  ،سيأتي خﻼل وقت قصﲑ.سلّم عليه جﲑارد ﲝرارة ،وشكره ع لى مساعدته  .ثم رفع إبهامه ﰲ إشارة
النصر وابتسم ،فأجابه منﲑ:
 رافقتك السﻼمة  .ثم أ دار سيارته وانطلق عائداً ﰲ نفس الطّريق.جلس جﲑارد على اﳌق عد ﰲ انتظار اﳊافلة ،وبدأَ يفكّر ﲟصﲑه اﳌشؤوم عندما
قطع تفكﲑه صوت ﳏرك الباص الديزل القديم ،فالتفت حوله وصدم لرؤية
باص ينف ث الدخان اﻷسود من عادم الصدى  ،وهو يسﲑ ببطء حتّى وقف
ﲜانب اﳌحطّة وفتح ال باب اﳉانبي  .صعد جﲑارد إلى الباص بﱰد د ،و قبل أن
تسنح له الفرصة ﻹلقاء التّحية  ،زعق به السائق:
 إلى أين أنت ذاهب يا واد؟ إلى اﻷدهنية  .أجابه جﲑارد. خ مس دوﻻرات ونصف.٢٥

أعطاه جﲑارد عشرة دوﻻرات.
 ما ﰲ معي فكّة! اعتﱪها ﲞشيش  -أجابه جﲑارد وجلس على اﳌقعد الش اغر وراءالسائق.
كانت اﳊافلة مليئة تقريباً  .و كان هناك  ٢٢راكباً  .وكان رجل وامرأة ﰲ
آواخر الثﻼثينات جالسﲔ ﰲ اﳌقعد وراء جﲑارد ،وصبي وفتاة تﱰاوح
أعمارهم ا بﲔ خمس وعشر سنوات جالسﲔ على اﳌقعد اﳌجاور  .وكانت كلّ
اﳌقاعد مليئة باستثناء صفّﲔ من اﳌقاعد شاغرين ﰲ آخر الباص.
كان الس ائق ﰲ آواخر اﻷربعينات من عمره  ،طويل القامة وﳓيف البنية،
يرتدي سرواﻻً وسﱰة من اﳉينز  .كان حليق الذقن ولكن شارب ه البني يشﲑ الى
أنّ ه كان مدخّناً شرهاً  .و كان يقود سيارته بهدوء بسرعة ﻻ تتعدى ٤٥- ٣٠
كيلومﱰاً ﰲ الساعة.
 هل هذه هي أقصى سرعة لهذا الباص؟ سأل جﲑارد.تفحص ه السائق ﰲ اﳌرآة اﳋلفية للرؤية وقال:
 ماذا تقصد؟ لدي جدول زمني ﳏدود ،وأخشى أﻻّ أصل ﰲ ا لوقت اﳌحدد. وكذلك اﳊال بالنسبة لي  -أجابه السائق  -ولكن إذا كنت تعتقد أنّ هأسرع لك سﲑاً على اﻷقدام ،فليكن لك ما تشاء ،وابتسم ابتسامة بﻼستيكية
ساخرة عر ت أسنانه ال صفراء اﳌسوسة.
لقد استاء جﲑارد من تضرفات السائق  ،ولكن ه اختار أن ي تجاهل
مﻼحظته  .ثم تنحنح ﳉذب انتباهه  .و عندما نظر إليه ﰲ اﳌرآة اﳋلفية للرؤية
سأله:
 من فضلك أن تلفت إنتباهي عندما نصل إلى مقهى اﻷدهمية٢٦

للوجبات اﳋفيفة.
 هل أنت جديداً ﰲ هذا البلد. قضيت فيه كلّ شبابي  .أجابه جﲑارد كيف حدث وﻻ تعرف؟ ﱂ تسنح لي الظروف لزيارة هذا اﳌكان. من اﳌؤسف للغاية. ﳌاذا؟ سوف تعرف قريباً. متى؟ عندما نصل إلى اﳌكان اﳌذكور. متى سنصل؟ ﰲ خﻼل خمس ساعات  .أجاب ه السائق بفارغ الصﱪ. شكراً .أجابه جﲑارد.لقد مر عليهم أكثر من ساعتﲔ عندما وصلوا إلى طريق ضي ق متعر ج حاد ﰲ
أسفل اﳉبل  .وضع السائق ﳏرك الس رعة على الرقم الثّالث وبدأ صعوده  .وﱂ
ﳝض وقت طويل قبل أن نقل ﳏر ك الس رعة على الثّ انية و بدأ موتور السيارة
يعن كأنّ ه مصاب ﲟرض الربو  .وبسبب زيادة الد خان واﳔفاض الس رعة اضطر
السائق إلى التحول إلى الس رعة اﻷولى  .فبدأ اﳌ حرك وكأنّ ه على وشك
اﻻختناق كما لو كان بنوبة ربو خطﲑة  .كان الركاب خائفﲔ ﻻ يعرفون ما
إذا كان الباص سوف يكمل اﳌسافة بأمان  .عندها بدأ الولد الص غﲑ ﰲ
البكاء ،وحاولت أم ه أقصى جهدها ﻻسكاته  ،غﲑ أن الس ائق ﱂ يستطع ﲢمل
صراخ الطّ فل فالت فت الى أم ه وصاح:
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 ما هو اﻷمر معه؟نظرت اﳌرأة إلى الس ائق نظرة غاضبة ،وأخذت الص بي ﰲ حجرها
واحتضنه.
استغاظى الس ائق من سكوتها وﲡاهلها له وقال لها بغضب:
 حافظي على هدوئه ﻷن صراخه يزعجني. الولد خائف. ﳌاذا؟ سأل السائق. من الطّريقة الّتي تقود بها هذا الباص العتيق. ﱂ تعجبك الطّريقة الّتي أقود بها الباص؟ شعرت اﳌرأة ﲝرج وقر رت عدم اﻹساءة الى السائق:طبعاً ! إنّني معجبة كثﲑاً بقيادتك السليمة.
 ﳌاذا تشتكﲔ إذن؟ ﻷن اﳌحرك يعطي حرتقة رهيبة. هذا أمر طبيعي. قد يكون بالنسبة لك أمراً طبيعياً .احتجت اﳌرأة.إزداد صوت اﳌحرك و ﱂ يسمع السائق كلمة واحدة.
 ماذا قلتِ؟ ﻻ شيء. ماذا؟ سأل السائق. قلت لك ك ّل شيء على ما يرام. شكراً ،قالها بشخرة أعلى من صوت اﳌحرك.من الواضح أن اﳌرأة كانت منزعجة من تصرفات السائق ،غﲑ أنّها ﱂ
ترغب ﰲ الدخول ﰲ أي حوار معه ،ل ذلك قر رت وضع حد لذلك فقالت.
٢٨

 ﻻ شيء يذكر. حافظي على هدوئه .طلب منها بفجاجة. سأفعل ذلك. شكراً  ،قالها مع ابتسامة باهتة عادت إلى وجهه لونه اﻷصلي ال ضاربإلى الصفرة.
لقد استغرق السائق أكثر من ساعتﲔ للوصول إلى قم ة اﳉبل ،وبدأ بالنـزول .
عندها شعر جﲑارد ﲞوف ورعب ،حيث كان الس ائق ي ضغط بانتظ ام على
الفراملة لتخفيف سرعة الباص وهو ينحدر ﲡاه الوادي ،ويتصارع مع
الديركسيون ليحافط على بقاء الباص ﰲ منتصف الطريق  .وكلّ ما كان عليه
أن يأخذ منعطفاً حاداً  ،كان جسم الباص يتهزهز ويعطي صوتاً كقرقعة كسارة
القرية كما لو كان على وشك أن يتفكك قطعة قطعة  .حاول أن يشغل نفسه
باستبصار ما ينتطره عند وصوله إلى الوطن ،واﳌصاعب الّتي قد ي تعرض لها،
محاوﻻً عدم النظر إلى الطّريق اﳌلولب ﰲ منعطف هذا الوادي العميق  .ثم
جال النظر من خﻼل النافذة  ،فرأى العربات اﳊديثة تسﲑ بسرعة فائقة عل ى
اﻷوتوسﱰادات اﳌعلّقة ،وفكّر كيف ﳝكن ﳊافلة باصات الش رق أن تتنافس مع
خدمات تلك العربات  .ﱂ يستطع أن ي فهم الس بب وراء عدم اهتمام زعماء
تلك البلدان ﰲ اﳌضي قدماً مع الزمن  .لرب ما كانوا يعتﱪ ون أن استعمال
وسائل التكنولوجيا اﳉ ديدة ﳐاطرة كبﲑة ﻷنّها تفتح عيون اﳌواطنﲔ على
آفاق جديدة ،وحياة جديدة ،وأنظمة جديدة  ،وﰲ نهاية اﳌطاف ،يفقد هؤﻻء
الزعماء الس يطرة على مواطنيهم  .فمن اﻷفضل بالن سبة لهم إ ستخدام الوسائل
التّ قليدية للبقا ء على رأس الس لطة ،وتعظيم أرباحهم على حساب الن اس
الغافلﲔ ،ولكنهم ﱂ يعرفوا أنّه ﰲ يوم من اﻷيام سوف تعي تلك الشعوب
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اﻷ سباب وراء كلّ ذلك  ،وتثور عليهم ،وعندها سيستمعون إلى بكائهم
وصرير أسنانهم.
توقّف عن استبصاره ﻷمور قد ﻻ ي عيش وي راها تتجسد ﰲ شعوبنا الّتي
أعماها التّعصب الديني ،ودفعها الفقر والهوا ن لﻺستسﻼم لزعماء عرفوا
كيف يستغلّون الناس ﳌصلحتهم اﳋاصة ،ونظر إلى الوراء وجال بنظره بﲔ
الر كاب ،فرأى على وجوههم مﻼمح اﳋوف من عدم الوصول إلى بيوتهم
بسﻼمة  .والّذي أثار اهتمامه أنّه ﱂ ﳚرؤ أحد منا أن يسأل سائق الباص ﳌاذا
ﱂ يستطع السيطرة الكاملة ع لى سيارته  ،وبالتّالي ﱂ نسأل عن سبب قيادته
العشوائية  .يظهر أنّنا قد تنازلنا عن حقّنا ﰲ أن ننتقل بوسائل النقل بأمان
والوصول إلى وجهتنا براحة وسهولة  .لقد وضعنا حياتنا ﰲ يد سائق غﲑ
كفء  ،وﰲ سيارة غﲑ صاﳊة ميكانيكياً لنقل الركاب  ،واعتﱪنا بأن ﻻ شيء
ﳝكن أن ﳛدث لنا  .وﳊسن حظّنا  ،وصلنا إلى اﻷراضي اﳌنبسطة بسﻼمة
وأمان ،واﳓرفنا إلى الطّ ريق السريع رقم  ، ٦وهو طريق سريع مزفّت حديثاً
وسلس يربط جبل "اﻷمل" مع اﻷدهمية  .غﲑ أن سرعة الباص ﱂ تصل إلى
أكثر من ﲦانﲔ كيلومﱰاً بالساعة.
جلس السائق وراء مقود القيادة مرتاحاً ،وأشغل الراديو  .ﰲ بداية
اﻷمر ،كنت ﳎﱪ اً كرها لﻼستماع إلى بعض قمامة "الروك آند رول"  ،ولكن
ﱂ ﳝض وقت طويل قبل أن كافأنا اﳌذيع ب أغنية " سيلﲔ ديون" " قوة اﳊب "
اﻷغنية اﻷكثر شيوعاً وﲢبباً  .ثم توقف اﳌذيع فجأة وصرح باعﻼن من وزارة
اﳌ واصﻼت العامة:
 لقد حدثت عاصفة مفاجئة وأمطار كثﲑة أدت إلى انهيار أ رضي مماأغلق الطريق السريع رقم  ،٦وينصح الس ائقﲔ اﳌتوجهﲔ إلى اﻷدهمية
ا ستخدام الطّ ريق البديل عند وصولهم إلى منطقة "اﳋروب الشرقية".
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لعنة الله على هذا الطّقس  .قالها الس ائق وهو يعلن للركّاب:
 نصف ساعة سﲑ إضافية ،والّ تي سوف تُكلّ ف كلّ واحد منكم دوﻻراًواحداً.
وافق كلّ الركّ اب على دفع هذه القيمة اﻹضافية باستثناء الرجل واﳌرأة
اﳉالسﲔ ﰲ اﳌقعد اﳋلفي مع طفليهما.
 ﳌاذا علينا أن ندفع؟ لقد أخذت منا أكث ر مما تستحق. إذا ﱂ تدفعوا ،ﳝكنكم أن تسﲑوا بقية الطّريق سﲑاً على اﻷقدام،وخفّف سرعته ﰲ محاولة منه ﻷيقاف الباص على جانب الطّريق.
 أنا ﰲ عجلة من امري ،توسل إليه جﲑارد. ﻻ يهمني اﻷمر ،أجابه السائق. أنا على استعداد أن أدفع الفرق  .قال جﲑارد. أرني لون عملتك ! أجا به السائق.بدأ جﲑارد البحث ﰲ ﳏفظته عن خمس دوﻻرات  -أربع دوﻻرات
للرجل وزوجته وطفليه ودوﻻر واحد لتغطية رسومه اﻹضافية  .ثم قال للسائق:
 ليس لدي خمس دوﻻرات. ماذا لديك؟ عشر دوﻻرات  .أجابه جﲑارد. ماشي اﳊال  -ثم اختطف العشر دوﻻرات من يده ووضعه ا ﰲ جيبه. أﻻّ تُريد أن تعطيني اﳋمس دوﻻرات الباقية؟ ما ﰲ معي فكّة! اعتﱪها بقشيش ًا يا نصاب! ماذا قلت؟ تساءل السائق.٣١

 قلت لك يوماً سعيداً.عندما وصلوا إلى طريق اﳋروب الشرقية ،أوقفهم ضابط السﲑ الّذي كان قد
أوقف سيارته ﰲ منتصف الطّريق  ،وأشار إليهم باتّخاذ مساراً جانبياً ضيقاً  .ﱂ
يكن هذا اﳌسار طريقاً معبدة  .فاﳌياه اﳉارفة جعلت من الطّريق ممراً زلق اً
للغاية ،وكان الباص يتأرجح ﳝيناً ويساراً مما جعل الرحلة صعبة وغﲑ مرﳛة.
هذا ما سبب للطفل الصغﲑ اﳉالس مع والديه وراء جﲑارد أن ي تأيق مرتﲔ .
ولَما انتبه السائق للوضع زعق بالولد الصغﲑ وطالب أهله بتنظيف اﳌقعد.
لقد مضى عليهم نصف ساعة من اﳉحيم ،وقد اعﱰضت معدة جﲑارد عد ة
مر ات ،وحاول أن يتأيق أيضاً  ،لكنه ﲤكن من تهدئة معدته عندما أغرقها
ﲜرعة من الويسكي ،وكان الس ائق يراقبه ﰲ اﳌرآة اﳋلفية للرؤية .ثم قال له
آمراً:
 ﻻ كحول ﰲ الباص. ﳌاذا ﻻ؟ الكحول من صنع الشيطان. أنا مريض ،وقليل من الكحول يرﳛني من عناء هذه الرحلة.ك أن تبقى ﰲ بيتك.
 كان من اﻷفضل ل  أنا بﻼ مأوى  .أجابه جﲑارد. ﻻ تشرب الكحول  .ضع هذه الزجا جة ﰲ ح قيبتك اﻵن . ﳌاذا؟ ﻷنّني ﻻ أُريد النظر إليها. لك ما تُريد.كان بود جﲑارد أن يعطي هذا السائق اﻷرعن درساً ﰲ اﻹخﻼق حتّى
٣٢

لن يكون وقحاً لهذه الدرجة مع شخص آخر لطيف  .ومع ذلك ،غير رأيه إذ
سمعه يقول :مقهى وبار اﻷدهمية للوجبات اﳋفيف ة ،وأوقف الباص.
قام جﲑارد وحمل حقيبته وكان على وشك اﳋروج من الباص عندما
سمع السائق يقول:
 فليكن يومك سعيداً  .أنت رجل كريم وتستح ق ك ّل الشكر. آ سف على كلّ ما أعطيتك. ﳌاذا؟ ﻷنّك ﻻ تستحقّها .أجابه جﲑارد. أنتَ ﻻ تعني ما تقول  .اعﱰض السائق. إنّني أعني كلّ حرف منها. روح انتـ  ...قالها بوقاحة ﱂ يسبق ﳉﲑارد أن يسمعها من قبل فأجابهوهو يقفل باب الباص:
 أنت رجل وقح و غريب اﻷطوار.ت ابن كلبة سوداء.
 وأن َﲡاهل جﲑارد مﻼحظ ة السائق الوقح ،وعﱪ الطريق إلى مقهى اﻷدهمية  .كان
اﳌقهى صغﲑ اً ،ﻻ يسع إﻻّ ثﻼث طاوﻻت صغﲑة موضوعة ﲢت الشرفة  .و كان
ﳚلس على الطّ اولة الوسطى ثﻼثة أشخاص ؛ رجﻼ ن وامرأة يشربون القهوة،
وفتاتا ن وصبي ﳚلسان على الطاولة القريبة من اﳌدخل ،و يبدو أنّ هم ﰲ سن
اﳌراهقة؛ يدخنو ن ويتحدثون بصوت عال كان مصدر ازعاج للزبائن اﻵخرين .
مر جﲑارد ﲜانبهم وابتسم عندما تﻼقت اﻷنظار ،ف عادوا إليه البسمة مع
مكافأة صغﲑة بقولهم:
 إنه يوم جميل ،استمتع به  .الطّ قس اﳉميل هنا من الن وادر الشائعة.٣٣

 شكراً لك م ﳊ سن نيتكم وليكن يومكم أ جمل ،ثم واصل سﲑه حتّىوصل إلى الز اوية البعيدة واحتلّ الطّاو لة اﻷخﲑة اﳌعد ة لشخصﲔ  .جلس على
الكرسي وجال بصره ﰲ التّ ﻼل اﳌحيطة اﳋضراء واستقر على يافطة كبﲑة
منصوبة بعد شجرة اﻷوكالبتوس الّتي تظل ل اﳉزء الشمالي من اﳌبنى  .وكانت
الﻼفتة مدهونة باللون اﻷزرق ومكتوب عليها باللون اﻷبيض:
 مرحباً بكم ﰲ مدينة اﻷدهميةهذا هو ملتقى الغرب والشرق.
الطّ ريق إلى اثنتﲔ وعشري ن دولة.
درس جﲑارد الﻼفتة وفكّ ر ملياً  :يا لها من مصادفة؛  ٢٢راكباً و٢٢
دولة  .وﱂ ﳝر عليه وقت طويل حتّى اقﱰبت منه فتاة رب ما تكون ﰲ أوائل
العشرينات من عمرها وحيته:
 يومك جميل يا سيدي  .ماذا تريد أن تأكل؟درس جﲑارد مﻼمح وجهها باهتمام ﰲ ﳏاولة منه ﻻستعادة تركيزه ،وبعد
فﱰة ص مت قصﲑة عاد إلى حواسه عندما علقت الفتاة:
 ﳝكن أن تكون الرحلة طويلة بالنسبة لك. طويلة وشاقة. من أين أتيت؟ من كوبورغ. منطقة بعيدة من هنا. هل تعرفﲔ تلك اﳌنطقة؟ لقد قضيت جزءاً كبﲑاً من سنﲔ اﳌراهقة هناك  .و الدي ﳝلك داراﳊضانة اﳌحلية ويريد مني اﻹشراف على إدارته  ،لكن ني أفضل حياة الريف.
 إختيار ﻻ بأس به.٣٤

 ليس لدي خيار آخر .أجابت بابتسامة وسألت بفضول: يظهر أنّك من أبناء اﳌدينة  .فهل جئت هنا لقضاء ش يخوختك ﰲالريف؟
فكّر جﲑارد إن ق ال لها أنّه ﰲ طريقه للتّ حقيق ﰲ ﳎزرة ارتكبت ها
مليشيات الوطن ﰲ أبناء قريته ،لن تأخذنه على ﳏمل اﳉد . و من ناحية
أخرى ،إذا قال لها بأنّه قد أشتاق أن يذهب إلى اﳌكان الّذي اختاره اللّ ه كي
يتجلّى إلى الس ماء ،أو إلى أم اﳊضارات  ،ومهد اﳊروف الهجائية وأول
كلمة سج لت ﰲ تاريخ العاﱂ ،أو إلى شاطئ البحر حيث أﲝرت أو ل سفينة
من أي وقت مضى ﻻكتشاف العاﱂ ،سوف تنظر إليه بكونه غريب اﻷطوار،
وإذا قال لها أنا ذاهب إلى اﳉبل اﳌبارك حيث اختار اللّ ه أن يزرع أول
شجرة سﻼم ،شجرة الكرا مة والعز ة ،إلى أرض ﳛسدها بقية الدول اﳌجاورة ،
أو يقول لها أ نا ذاهب الى البﻼد حيث الهواء النظيف واﳌياه العذب
والفاكهة اللذيذة ،إلى جنة اللّه على اﻷرض حيث يتبارى سكّانها بكلّ فخر
ﲟ حبة ا لوطن إلى حد أنهم يقتلون بعضهم بعضاً ،فسوف تنظر له بكونه غريب
اﻷطوار وأهبل  .بدﻻً من ذلك ،ابتسم ﰲ وجهها وقال :
 انا ذاهب ﰲ جولة ترفيهية ﳌشاهدة معاﱂ العاﱂ  ،وأنا ﰲ انتظار ﳌقابلةزميل لي .ثم طلب فنجانﲔ كابتشينو.
 أي شيء آخر؟ علبة سجائر دخّان تشيسﱰفيلد. سبع دوﻻرات وخمسﲔ سنتاً يا سيدي.أعطاها ورقة العشر دوﻻرات وطلب منها ان ﲢتفظ بالفكّة بقشيش ًا لها
 شكراً سيدي  ،فلتكن عطلتك رائعة.أشعل جﲑارد سيجارة ،وأخذ رشفة من فنجان القهوة  ،و كان حرصاً
٣٥

على وضع فنجان القهوة اﻵخر مباشرة أمام الكرسي اﻷخرى ،وبدأ ينظر
حوله ،ويتمتّ ع باﳌناظر الطبيعية  ،ﰲ حﲔ ي نتظر شخصاً ﱂ يره سابقاً.
توقفت سي ارة خارج البو ابة و إذا بشابة سمراء ترتدي تنورة قصﲑة ست
بوصات فوق ركبتيها ،خرج ت من السيارة ومشت مباشرة إلى طاولته ،ووقفت
إلى جانبه اﻷﳝن وقالت:
 هل هذا اﳌقعد ﳏجوزاً؟ نعم ،إنّه ﳏجوز. روح انتـ  ...قالتها ﲝمق. شرمـ  ...أجابها وهي تسﲑ باتّجاه اﳌقهى.عاد جﲑارد يتأمل بالتّعليمات  ،وي تساءل ﳌاذا ﱂ يذكر له منﲑ ما إذا
كان اتصاله سيكون مع ذكر أم أنثى  .وبدأ ي شعر بالضغط ،ويتصو ر أن هذه
اﳌغامرة ستلحق به بعض اﻷذى ﻷن اﳌعلومات الّتي أعطاه أياها منﲑ هي ﳎرد
رموز .هذا ما أثار اﳋوف عنده من أنّه قد يكون يتعامل مع ﳎموعة من
اﳌجرمﲔ تسعى للحصول على ثروة باﻻحتيال على الن اس اليائسﲔ مثله ،وبدأ
الشك ﰲ نوايا منﲑ  ،عندما قاطع توقّعاته صوت أنثى تقول:
 هل هذا اﳌقعد ﳏجوزاً؟رفع جﲑارد رأسه لﲑى أمامه فتاة طويلة القامة ،ﳓيف ة اﳉسم فاتنة
اﳉمال ،ترتدي سرواﻻً أسود وسﱰة جلدية ضيقة من النوع الّذي يرتديه
الطيار ون ﰲ اﳊرب العاﳌية الثّانية ،وشعرها اﻷحمر اﳌجع د القصﲑ  ،يتنا سب
مع لون عينيها البني ة ولون جلدتها كال شوكوﻻته اﳋفيفة ،وأنفها الص غﲑ اﳊ اد
واﳌدبب ،وشفتاها كانت أسمك من العادي والتي طلتها بلون الد م اﻷحمر
الﻼمع.
 نعم  .أجاب وهو يتوقّ ع دفعة أخرى من الغضب.٣٦

ﱂ ﳛدث أي شيء من هذا القبيل  ،و شكرته السي دة و جلست على اﳌقعد
اﳌقابل  .ث م أشعلت سيجارة وأخذت رشفة من فنجان القهوة.
لقد كان ت هذه العﻼمة اﻷولى من الرموز الّ تي ك ان قد حفظها عن ظهر
قلب ه قبل أن ي عطى الورقة إلى منﲑ  .ومع ذلك ،أعتقد أنّ ه قد يكون ذلك من
قبيل الص دفة ،وقرر عدم الكشف عن أي شيء آخر حتّى ﳛصل على
استجابتها لبقي ة الرموز.
 هذه القهوة لذيذة جداً .تصلح للملوك  .قالتها ﲜدية. اﳌلوك يدفعون فواتﲑهم دائماً من بطاقات اﻻئتمان  .أجابها جﲑارد. إنّ نا نرح ب دائماً ﰲ بطاقات إ ئتمان غﲑ ﳏدودة القيمة. هذه هي بطاقتي  .أرجو أ ّﻻ تُخي ب أملكِ.أخذت يده الص غﲑة وضغط ت عليها بشد ة ،فاحمر وجهه من شدتها
وقالت:
 كابتن جوليت ﰲ خدمتك .كانت قبضتها اﳊديدية ما ت زال تضغطعلى يده مما أوقف تدفق الدم ،وأصبح ذلك واضحاً لها ﻷن اﻷﱂ كان ظاهراً
على وجهه وهو ﻻ ي ستطيع الرد على ﲢيتها.
 عذراً  !...إنّ ها عادة ﻻ أستطيع التّ خلص من ها ،و أخذت البطاقة منيده ووضعنها على أداة شبيهة بساعة اليد ،فومض عليها ضوء أ حمر ،ثم ﳌع
باللون اﻷ خضر عبارة  -اكتمل التحويل  -فابتسمت:
 أنت على حق ، وقالت وهي تعيدها له  .دعنا نذهب. ﱂ تنتهي من شرب قهوتكِ بعد. ﳚب علينا أن نذهب اﻵن. هذه خسارة ومضيعة للقهوة اﳉيدة. سيكون عندك فرصة أخرى.٣٧

أنا دفعت ﲦن القهوة.
سوف أشﱰي لك بد ﻻً عنها ﰲ وقت آخر".
متى؟
عندما تثبت أنّ ك تستحق ذلك.
حسناً ،أجابها جﲑارد ،والتقط فنجان القهوة واستنزف آخر قطرة منه

بسرعة.
 ﳚب علينا أن نذهب اﻵن  .فﻼ تضيع وقتنا بشرب القهوة . أنا لست ﰲ عجلة من أمرنا. أ نا بعجلة وعليك أن تستجيب ﻷوامري. ﳌ اذا؟ أجابها جﲑارد.أعطته نظرة سيئة واستدار ت وهي تقول  -اتبعني.
حمل جﲑارد حقيبته وحاول اللحاق بها  ،ولكنه واجه مشكلة ﰲ
مواكبتها فقال لها آمراً:
 خفّفي من سرعتك. لدينا جدول زمني ضيق وعلينا اﻹلﱰام به. إنّني كبﲑ ﰲ السن ،وﻻ أستطيع اللحاق بكِ. حاول أن تفعل أفضل ما ﳝكنك. أفضل ما أستطيع القيام به ليس كافياً. أ بذل جهداً أكﱪ. هذا أقصى ما أستطيعه .أجاب جﲑارد. ﻻ ﳝكننا إضاعة الوقت ،صاح ت به. إنّ ها أموالي الّتي تبزرينها فﻼ داعي لﻺعﱰاض. إنّ ها مؤخّ رتك على اﳌحك.٣٨

 مؤخّرتي ﻻ تستحق قرشاً .قال جﲑارد بﻼ مباﻻة.التفتت حولها وحدق ت ﰲ وجهه  ،وهو ﳛاول سحب حقيبته بيده اليمنى
و يثني ظهره للحفاظ على التّ وازن بﲔ وزن اﳊقيب ة والطّ اقة الﻼزمة لسحبها .
ف ﻼحظت أنّه كان يتنفّ س بصعوبة و يتأرجح مع كل خطوة فعلّقت عليه قائلة:
 يظهر أن وقودك على وشك اﻹنتهاء  .قالتها بسخرية: ﻻ تتّخذي باﳌظاهر  .ﻻ يزال لدي الكثﲑ من الغاز ﰲ خزان الوقود. ﲢقّ ق من ذلك ،ل رﲟا يكون خزانك مثقوباً. ما زال خزاني يطوف حتّى الش فة ،وأنا واثق من ذلك ،ولكن ﻻ أعرفما اذا كان باستطاعتي تشغيل اﳌوتور.
ابتسمت وهي تعود إلى الوراء ،وتأخذ حقيبته بيد واحدة ،وت ضع
اﻷخرى حول خصره للحفاظ على توازنه و اﻹسراع ﰲ وتﲑته.
 شكراً  !...قال لها. هذه اﳋدمة ليست من بنود العقد.ك إضافتها عليه.
 ﳝكن ِ هذا سوف يكلفك أجوراً اضافية. أنا كريم وأنتِ تستحقّﲔ ذلك. ضع يدك ﰲ جيبك وا ثبت ما تقول .قالت ها بسخرية. ﰲ الوقت اﳌناسب .أجابها بإستكبار.عﱪ جﲑارد الطّريق ﲟساعدة كابتن جولييت إلى أن وصﻼ إلى سيارة كانت
بانتظارهما  .كانت السي ارة صغﲑة بيضاء اللّ ون مرسوم على الباب اﻷﳝن
خطوطاً متوازية مع دائرة باللون اﻷزرق واﻷخضر ومكتوب عل يها شركة
باصات الشرق للس ياحة واﻷصطياف ،وﲢت الدائرة ﲞط أزرق غامق -
٣٩

رحﻼت ﳌشاهدة اﳌعاﱂ الس ياحية  -كان واضحاً من مسافة بعيدة  .ﱂ ي كن
جﲑارد على دراية من موديل السي ارة ،ولكنها كان ت سيارة غريبة من نوعها
وﻻفتة لﻸنظار  .كان السائق شاباً ﰲ العشرين ات من عمره  ،شعره أشقر ﳎعد
وبشرته فاﲢ ة اللون  .كان يرتدي شورتا أزرق وجوارب بيضاء عالية حتّى
الركبة  ،وقميصاً بيضاء بأكمام قصﲑة وربطة عنق زرقاء  .رفع السائق قبعته
بينما قدمته الكابتن جولييت:
 "مروان" هذا هو السي د جﲑارد  ،زبوننا اﳉديد. مرحباً بكم س يدي على متن هذه اﳊافلة.ﱂ يتحدث مروان كثﲑاً  ،ولكن ه كان يقظاً جداً  .كان يراقب جﲑارد من
خﻼل اﳌرآت اﳋلفية ،و ﰲ كلّ مر ة تلتقي نظراتهما  ،كان يكافأه ب ابتسامة ودية .
مما أدى إلى اعتق اد جﲑارد بأنّ ه كان مدرباً تدريباً جيداً للقيام بهذه اﳌهمة.
و على الرغم من سطح الطّريق اﳋشن ،كانت السي ارة تسﲑ بسﻼسة كما
لو كانت تطﲑ على وسادة من الهواء ،مع عدم وجود صوت للموتور  .كما ﱂ
يكن هناك عتاد للسرعة أو دواسة للفرامل  .كان هناك فقط لوحة عليها عدد
من اﻷزرار و أضواء وامضة على ما يبدو بأنّها تُستعمل للسيطرة على جميع
وظائف السيارة  .لقد أثارت كلّ هذه اﳊشرية لدى جﲑارد وقرر م عرفة ذلك:
 ما هو موديل هذه السيارة؟ هذه هي اﳌرة اﻷولى الّتي أركب سيارةمن هذا النوع؟
 بدا مروان مﱰدداً  ،ونظر إلى الكابتن جولييت وكأنّه يحاول اﳊصولعلى إذن للرد على سؤال جﲑارد ،فوافقت الكابتن جولييت باﳝائة برأسها.
 سمارت .٢ ﱂ أ سمع بهذا اﳌوديل سابقاً. إنّها تكنولوجيا جديدة.٤٠

 هل ﳝكن اﻻعتماد على صﻼحيتها؟ ﻻ ﲣطئ أبداً  ،أكّد مروان له. كيف ﳝكن ذلك وأنا ﻻ أرى ﻻ عتاداً للسرعة وﻻ د واسات للفراملة أوللقابض؟
 اﻷﲤتة.عفواً؟ تساءل جﲑارد.
 اﻷﲤتة هي استعمال اﳊاسبات واﻷجهزة اﻵلية وذلك لتقليل حجمالعمل الذي يقوم به الن اس وبسرعة أكﱪ .أعني بها ﲢويل الشئ أوتوماتيكياً.
 كيف؟ﱂ يرد مروان على سؤال جﲑارد ،ونظرت إلى جولييت طالباً اﳌوافقة
منها  ،فهزت رأسها ب اﳌوافقة على طلبه.
 يتم تشغيل هذه السي ارة بواسطة ﳏرك عديم الصوت يشتغل بواسطةالهيدروجﲔ ،ومزودة بعدد من أجهزة اﻹ ستشعار بالليزر الّتي تتحكم تلقائياً ﰲ
كل وظائف السيارة  .على سبيل اﳌثال ،هناك أشعة ليزر ﲤ سح الطّ ريق ﳌسافة
مائتي مﱰ اً وتَرس ل البيان ات إلى جهاز كمبيوتر مركزي ،والتي من شأنها
تفعيل اﳌكابح حسب اﳊاجة  .وباﻹضافة إلى ذلك ،هناك أجهزة استشعار
للسرعة ،وهي ﳎهزة أيضاً ب باحث مع اﻷقمار الصناعي ة ﳌعرفة وﲢديد العناوي ن
والتّ حكم ﰲ الصوت  .وبعبارة أخرى ،أجلس واستمت ع بهذه الرحلة.
 ما هو هامش اﻵم ان؟ سأل جﲑارد. ممتاز جداً. كيف ﳝكنك التّأكّد من سﻼمته؟ حماية الد رع اﳌغناطيسي أجابه مروان. موثوق به؟٤١

 ﱂ يخذلنا إطﻼقاً. مجرب سابقاً؟ ﰲ العديد من اﳌناسبات.كان بود جﲑارد أن ي سأل اﳌزيد من اﻷسئلة حول ميكانيكية هذه العربة،
ولكنه غي ر رأيه بسبب نظرات الكابتن جولييت له ،ففهم شواغلها وقرر اﻷلتزام
بالصمت.
لقد استمر مروان ﲟتابعة الطّريق ﳌد ة عشر دقائق صامتاً  ،إلى أن وصل
ﲜوار مركبة فضائية غﲑ مألوفة ،وأوقف السيارة .لقد شعر جﲑارد ﲞوف
لرؤيته هذه اﳌركبة ال غﲑ عادية ،و بدأ ﳜشى عل ى سﻼمته  .ففي هذه اللحظة
قرأت جولييت عﻼمات القلق على وج ه جﲑارد ،وأومأت له با ﳋروج من
العربة .ث م أمسكت بيده وقالت له وهي تبتسم:
 كلّ شيء سوف يكون على ما يرام.نزل مروان من السيارة وحمل حق يبة جﲑارد ووضعها ﲜانب اﳌركبة
وقال:
 فلتكن رحلتك جميلة وممتعة.وضع جﲑارد يده ﰲ جيبه  ،وسحب منها ورقة اﳋمسﲔ دوﻻراً وصافحه
قائﻼً:
 أستمتع ﲟشروب على حسابي. شكراً سيدي .أجابه مروان وهو ي ضع يده ﰲ جيبه ،ثم لو ح ﳉولييتقائﻼً:
 وقتاً طيباً  ،وسأراكما قريباً.بدأ جﲑارد ﲟراقبة اﳌركبة الفضائي ة باستغراب  .ﱂ يس بق له أن رأى مثل
هذه اﳌركبة من قبل  .كان ت اﳌركبة على شكل بيضاوي ،ما يقرب من خمسة
٤٢

أمتار ب ثﻼثة أمتار ،فضي ة اللّ ون مع ثﻼث عجﻼت مثل تلك الّتي تُستعمل
على طائرة خفيفة  .وكان جسم اﳌركبة اﻷمامي مدهوناً باللّ ون اﻷحمر يضيق
تدرﳚياً إلى أن وصل إلى حافة مدببة  .و كان ﰲ اﳉزء اﳋلفي فتحة مستديرة
مثل عادم السيارة متوسطة اﳊجم ،بينما ﰲ الوسط كان ما يشبه كبسولة كبﲑة
مع جناح صغﲑ يﱪز من كﻼ اﳉانبﲔ.
وفور ذه اب مروان  ،فتحت جولييت الصندوق اﳋلفي وألقت فيه اﳊقيبة.
ثم ضغطت على زر على أداة شبيهة بساعة اليد ،فبدأ الباب اﳉانبي يرتفع
تصاعدياً ،و ﰲ الوقت نفس ه ،بدأ سلّم ب ثﻼث درجات ينخفض حتّى وصل إلى
اﻷرض .عندها وقفت جولييت جانبا وقالت:
 من فضلك يا سيدي تفضل ،وأومأت له بيدها. ﻻ أريد الدخ ول ﰲ هذا الفخ  .أجابها جﲑارد. ﳌاذا ﻻ؟ أنا مصاب ﲝالة اﳋوف اﳋانق من اﻷمكنة الضيقة. ﳝكن ني شفاءك من هذه العاهة السيكولوجية. كيف؟ تساءل جﲑارد. ست عرف قريبا.انزع ج جﲑارد من غموض أجوبتها  .ثم قال لها:
 تفضلي أنتِ أوﻻً. إ نسى الشكلي ات وادخل. إنّها ﳎاملة للسيدات ،و أنا أصر على التّقيد بها. العمر يست حق اﻹحﱰام أكثر من اﻷنوثة. اﳉمال قبل العمر .أصر جﲑارد على دخولها أوﻻً. حسناً ! فلندخل سوية  .ثم أخذت بيده ودخل اﻹثنان معاً .كان داخل٤٣

اﳌركبة الفضائية يشبه كوخاً صغﲑاً ﳎهز اً ﲟقعدين منفصلﲔ منجدين ﲜلد
أسود  ،اعتﱪهما جﲑارد مقعد للطّي ار واﻵ خر له .و ﰲ اﳉز ء اﳋلفي كان هناك
حجرة صغﲑة ،ناصعة البياض ومرتّ بة ،مع خزانة من اﻷرض حتّى الس قف مع
نافذة زجاجية بالكامل  .فيها أربعة رفوف زجاجية وﳌبة صغﲑة ذات الضوء
اﻷزرق ﰲ كلّ رف .وﰲ اﳉهة اﳌقابلة كان يوجد وعاء أبيض يشبه ثﻼّجة
مستقيمة  .هذا أثار اﳋوف عند جﲑارد ،وبدافع الفضولية سألها:
 ﳌا ذا هذه اﳊُ جﲑة ؟ ﻻ يهمك هذا اﻷمر. لي اﳊق ﰲ معرفة كل التّفاصيل. هذه اﳊُجﲑة هي لغرض خاص .أجابت جولييت. عليكِ أن تشرح ي لي كلّ التّفاصيل .أصر جﲑارد. العقد ،ﻻ ينص على معرفة التّفاصيل .أجابت جولييت إن معرفة التّفاصيل ﰲ مركبة فضائية تتوقّف عليها حياتي ،وه ي جزءﻻ يتجزأ من العقد ،وأنا مص ر ﳌعرفتها.
 أنا ﲝاجة الى اذن. أطلبي إذناً! ﰲ وقت ﻻحق. اﻵن .أصر جﲑارد.رفعت جولييت مقبضاً صغﲑ اً كشف عن لوحة مزررة  ،وضغط ت على الزر
اﻷحمر  .ف ظهرت لوحة مفاتيح على الشاشة ،وضربت على د*مسا* معلومات*
وضغطت على زر الدخول  .بدأ الض وء اﻷحمر ﰲ الوميض ،وبعد وقت قليل،
تغير إلى اللّ ون اﻷخضر مع كلمة  -مسموح  -باللّ ون اﻷبيض.
 هل حصلتي على إذن؟ سأل جﲑارد.٤٤

 نعم  !...هذه اﳊُجﲑة هي وحدة معقّ مة ومﱪ دة ،نستخدمه ا لنقلاﻷعضاء البشرية.
 ماذا تقولﲔ؟ هتف جﲑارد مستفسراً. هذا ما قلته لك.عند التأكّد من تصريح الكابتن جولييت ،تسارعت دقّات قلب جﲑارد،
وازداد سرعة نبضه ت تسابق دون حسيب وﻻ رقيب ،و ذهب بتفكﲑه إلى منﲑ ،
مشﲑاً إليه بأصابع اﻹتّ هام ﳋداعه ،ورﲟا كان يتلقّى مكافأة مالية على حسابه .
لقد بدأ اﳋوف يتسرب إلى قلب جﲑارد خوفاً على س ﻼمته ،لكنه ﲤكّن من
اﳊفاظ على أعصابه وسألها بصوت يرﲡف:
 هل تُتاجر هذه الشركة ﰲ اﻷعضاء البشرية اﳊية؟ نعم !.. .وما هو العجب ﰲ ذلك؟ هذه جرﳝة ي عاقب عليها باﻹعدام. أنتَ يا صاح ،ما زلت تعيش ﰲ اﳌاضي  .ﰲ الوقت اﳊاضر ،التّ جارةﰲ اﻷعضاء البشري ة هي ﲡارة مشروعة ما دمت تدفع ﲦن ذلك .
 ﻻ تقولي لي بأنّكم تشﱰون قطع اﻹنسان ﰲ أسواق اﻷحد؟ لدينا اتصاﻻت كثﲑة مع سلطات السجو ن ﰲ جميع أﳓاء العاﱂ الّتيﻻ ت زال ﲤارس عقوبة اﻹعدام  .لدينا أيضاً عقود مشروعة مع بعض الد ول
اﳌتحاربة الّتي تبيع ﳐزونها من اﻷعضاء البشرية بأسعار ﳐفّضة.
 هذا أمر مثﲑ للشفقة. ليس إذا كنت ﲝاجة ماس ة ﻷحد أعضاء اﳉسم. هل هذا يعني أن شركة رحﻼت اﻻصطياف ومشاهدة اﳌعاﱂ السياح يةهي تستّر لعملية تهريب مرﲝة؟ سأل جﲑارد.
 مشاهدة اﳌعاﱂ السياحي هو عمل جانبي نقوم به لتغطية بعض٤٥

النفاقات ،وﳚب أن تعتﱪ نفسك ﳏظوظاً ﻷنّ نا لبينا طلبك ﰲ الوقت اﳌناسب.
قالت جولييت ذلك والض غط على زر ، فبدأ الباب يقفل ببطء  .فصرخ جﲑارد
قائﻼ:
 ﻻ تَ قفلي الباب! عفواً !..لقد نسيت أنّك تعاني من اﳋوف ﰲ اﻷما كن اﳌغلقة. من اﻷفضل أن تتذكّري دائماً هذه العاهة.إبتسمت جولييت ،وأخذت ذراعه ،ووضعت كف يده على شاشة
خضراء فيها ضوء وامض  .شعر جﲑارد على الفور بارتعا ش ﳝر من يده حتّى
ذراعه وكتفه ،وشعر ﲟ وجة حارة ﰲ رأسه واستمرت حتّى أسفل العمود
الفقري  .و بدأ نبضه باﻹبطاء ،لكنه ﲣو ف من التّموجات اﻹرﲡاجية الّتي
انتقلت من خﻼل ساقه إلى أطراف أصابع قدمه  .فشعر بالذّ عر وحاول سحب
يده  ،لكن جولييت سحبتها مر ة أخرى ووضعتها على الشاشة مع احكام
قبضتها.
 ﻻ ﲣف !. .قالت له .سوف يكون ك ّل شيء على ما يرام.وبعد ثوان قليلة ،انطفأ الضوء ،ورفعت جولييت قبضتها عن يده،
وأعطته كوباً فيه شراب اً منعشاً  ،وقالت له:
 إشرب هذا الكأس واسﱰح قليﻼً  .ﳝكنك توديع اﳋوف ﰲ اﻷماكناﳌغلقة.
على الفور ،شعر بارتياح ،وتباطأت نبضات قلبه .ولكنه أحس بدوران
كأنّه دخّن سيجارة حشيشة أصلية.
 هل ﳝكنني إغﻼق الباب اﻵن؟ سألت جولييت. إفعلي ذلك ببطء ،لعلّني ما زلت أعاني من خوف اﻻحتجاز.ضغطت جولييت على زر اﻹغﻼق ،فبدأ الباب ينزل ببطء  .ركّز جﲑارد
٤٦

النظر حتّى أصبح الباب حوالي عشر بوصات بعيداً عن موقف القفل .ث م
أغمض عينيه وهو يتوقّ ع اﻹصابة بنوبة ذعر ،وكان ﳜشى فتح عينيه على الرغم
من تأكيد جولييت له:
 افتح عينيك !..لن تُعاني من نوبات اﳋوف من اﻹحتجاز بعد اليوم.ﱂ يستجب جﲑارد لطلبها ،وغطّى عينيه ب راحتي يدي ه ،لشعوره بالغثيان ،
وازدياداً ﰲ سرعة نبضه  ،وشعوره بقشعريرة ساخنة تتسرب من خﻼل جهازه
العصبي  ،فقال لها:
 رأسي يدور ،وأشعر بالغثيان. هذا كلّه ﰲ خيالك  .إ فتح عينيك وس تكون ب ألف خﲑ  .طمأنتهجولييت.
رفع جﲑارد يديه عن عيني ه ببطء وهو ما زال خائفاً من اﻹصابة بنوبة
الذّعر  .لكن ه شعر بار تياح ونشوة ،فحدق من وراء الزجاج ،وجال بصره ﰲ
اﳊقل ليضع رؤيته موضع اﻹختبار  .وبعد ﳊظات قليلة ،نظر إلى جولييت
وقال لها:
 شكراً لكِ  .لقد قمتِ بعمل عظيم  .لقد ﲢررت اﻵن من اﳋوف مناﻷماكن اﳌغلقة.
 سأضيف تكاليفها إلى رسو م العقد .سوف تكلّفك غالياً. ل ديك اعتماد مفتوح ﲢت تصرفكِ إذا ﱂ تُعاود ني نوبات الذّعر منجديد.
 أُؤكّ د لك بأنّك قد ﲣلّصت منها إلى اﻷبد  .ﳝكنك اﻵن أن تتمتّ عﲝياة خالية من اﳋوف ور هاب اﻻحتجاز  .أما إذا أفتقدت هذه النوبات
فاعلمني بذلك ،ﻷنّني أستطيع إعادتها لك مر ة أخرى ﰲ أي و قت تريده.
إبتسم جﲑارد بسمة صفراء لهذه اﳌﻼحظة ،وشكر ها وهي تُحاول ضبط
٤٧

حزام اﻷمان لقياسه  .وتأكّدت من لف اﳊزام حول خصره  ،وتعليقه ﲟ شبك
حزام الكتف ،ولف حزامﲔ منفصلﲔ حول ساقيه وتأمينها إلى مسند القدمﲔ،
وقالت له:
 استمتع برحلة خالية من نوبات الهلع  ،وضغطت على زر بدأت بعدهااﳌركبة الفضائية باﻹرتفاع عن اﻷرض ببطء.
أطلّ جﲑارد بنظره إلى اﳋارج ،فرأى اﻷرض تبتعد عنه ببطء  ،واليافطة
على التّ لة تصغر تدرﳚياً  .ففكّر أن يسأل كابتن جولييت عن تلك اليافطة الّتي
ما زالت تُثﲑ اهتمامه فقال لها:
 ما هو الهدف من تلك اليافطة؟ أية يافط ة تعني؟ تلك اليافط ة على رأس التّلة ﲜانب شجرة الكافور. هذا اليافط ة تدلّ على نقطة اﻹتّ صال بﲔ خطّ الطول وخطّ العرض .اﳌكان الّذي يفصل بﲔ الشرق والغرب.
 ما هي أهمية ذلك؟ لقد تقدم الغرب تكنولوجياً إلى مرحلة أبعد من قدرة الشرق يﲔ علىاستيعابها ،ف أصبحت الفجوة بﲔ اﻻثنﲔ واسعة جداً وعميقة وطويلة ،ﻷن
الغرب كان وما زال يبحث ويحسن ﰲ واسائل التكنولوجيا  ،والش رق كان وما
زال مﱰددًا ﳌتابعة هذا التّقدم  .هذا هو الس بب ﰲ أقامت هذه اليافط ة
للمسافرين حتّى يعرفوا ما ينتظرهم بع د ه ذه النقطة.
 هذا هراء !. .أجابها جﲑارد .لقد كان للش رق حض ارة عظيمة منذآﻻف السنﲔ  .و معظم اﳌفاهيم اﻻجتماعي ة سواء أ كانت فلسفي ة أو طبي ة أو
علمي ة قد جاءت من الشرق.
 أنا ﻻ أعرف أين كنت كلّ هذه السنﲔ ،وما هي اﻹثباتات الّتي تركز٤٨

عليها  .إنّني أ تعامل مع رؤساء الد ول الشرقية من اﳊكومات ورجا ل اﻷعمال
لفﱰة طويلة  .وأنا أعرف اﻷنظمة هناك كما أعرف راحة يدي  .أﻻَ تعرف أن
رؤساء اﳊكومات ،والز عماء الدينيﲔ ،ورؤساء اﻷحزاب السياسي ة كلهم
فاسدين  .إنهم ﳝسكون الن اس و ﳛتجزونهم من أعناقهم ،ويؤثّرون عليهم عقلياً
وجسدياً ،ويتﻼعبون على عواطفهم ،ويستفيدون من جهلهم وإ قناعهم بأنهم
ﳚسدون بوفائهم تعاليم اﻵلهة.
 هل تعتقد ين بأن الن اس تؤ من بهم وﻻ تعرف مدى ضﻼلهم؟ طبع ًا يعرفون ،ولكن ليس لديهم أي خيار آخر. ماذا تعنﲔ بذلك؟ ﻻ أحد ﰲ عقله الكامل ﳚرؤ على ﲢدي سلطتهم  .إنّهم بالنسبةللشعب ،يمثّلون إرادة اﻵلهة على اﻷرض ،و بدون وساطتهم ﻻ ﳝ كن ﻷي روح
واحدة الذّ هاب الى اﳉنة.
 بالتّ أكيد ،ﳚب أن يكون هناك من لديه اﳌعرفة والش جاعة ليتصد ىلهم وي شرح للشعب ظاهراتهم الكاذبة.
 لقد حاول عدد قليل مِن اﳊمقى الّذين تصدوا لهم  ،ولكن لﻸسفﻻقوا حتفهم جميعاً.
 ماذا حدث لهم؟ اﳊوادث!.. ماذا؟ اﳊوادث ﲢ دث كلّ يوم  .وﻻ أحد ﳚرؤ أن يسأل ﳌاذا وكيف؟ إنّكِ تُخيفينني. ﻻ تسيئ فهمي  .أنا أحب هؤﻻء الناس ،ويهمني أمرهم كثﲑاً  .إنّهمشعب مضياف ،وودي وﳜاف اللّه  ،ولكن لﻸسف لديهم نقص ﰲ التّ عليم
٤٩

اﳌناسب ،وضلل تام ﻹنتمائهم الوطني.
 ﻻ أصدق أي كلمة تقولينها  .الغربيو ن ﳛبون دائماً التّحد ث عنالش رقيﲔ بكونهم ش عباً متأخّراً وكأنّهم جاؤوا من خلفية و جذور أقلّ قيمة
وأدنى ثقافة وحضارة منهم.
 اﻵ ن تتحد ث مثلهم  .ففي كلّ مر ة يطلب شخص ما بعض التّ حسيناتﰲ برامج التّعليم ،والصحة ،والر عاية اﻻ جتماعية ،يقوم وكﻼء اﻵلهة،
و الزعماء السياسي ﲔ وأزﻻمهم ب وضع اللوم مباشرة على الغربيﲔ ﳊرمانهم من
احتياجاتهم ،والن اس يصدقونهم سواء أكان عن جهل أو بسبب حاجتهم لهم
من أ جل تأمﲔ مستلزماتهم اليومية  .أﲤنى أن تكون أنتّ على حق ﰲ تفكﲑك
وتطلّعاتك .ولكن أطلب منك أن تُخﱪني إذا غيرت رأيك بعد عودتك من
هذه الرحلة  .قالت ذلك ﰲ الوقت الّذي دفعت فيه مقبض السرعة إلى اﻷمام
وبدأت اﳌركبة الفضائية باﻹرتفاع بسرعة فائقة.
إرتفعت بهما اﳌركبة إلى علو حوالي مائتي مﱰاً  .عندها بدأ يﱪز
جناحا ن صغﲑان من جسم اﳌركبة إلى اﳋارج ،وينزلقان إلى الوراء ليشكّﻼن
هيكﻼً مثلّثاً على شكل طائرة  .وﰲ هذه اللحظة ضغطت الكابتن جولييت على
زر" السرعة" اﳌوجود ﰲ الز اوية الس فلى من ش اشة السيطر ة ،فاز دادت سرعة
اﳌركبة الفضائي ة بشكل هائل  .و ﰲ أقلّ من ثﻼثﲔ ثانية ،قرأ عد اد الس رعة -
"ماك  "٢فأسرعت دقّات قلبه  ،وغشيت عيناه وشعر بأﱂ ينخر ﰲ معدته.
 خذ هذه  -وأعطته زجاجة صغﲑة مملوءة بسائل أزرق اللون  -إ شربمنها جرعة ،وسوف تشعر براحة واسﱰخاء.
كان ت الكابتن جولييت على حق .لقد عادت دقّات قلبه إلى سرعتها
الطّبيعية  ،وعاد نظره طبيعياً وذهب اﻷ ﱂ من معدته وشعر باسﱰخاء تام.
 كيف تشعر اﻵن؟ تساءلت جولييت.٥٠

 أشعر بأنّني على ما يرام. حسناً  !..ثم ﳌ ست " رمز العاﱂ " على شاشة السيطرة ،فظهرت علىالفور خا رطة اﻷرض .ثم سألت:
 إلى أي جزء من العاﱂ أنت ذاهب؟ أﻻَ تعرفﲔ؟ طبعاً أعرف ذلك ،ولكنني أريد اختبارك عما إذا كنت ما زلتتتذكّر معاﱂ تلك اﳌنطقة بعد غياب طويل ،ثم ﳌست رمز " الشرق اﻷوسط"،
ف ظهرت على الفور خريطة ملو نة ﳌنطقة الشرق اﻷوسط بأكملها ،وقالت:
 ضع اصبعك على اﳌنطقة الّتي تريد أن تذهب إليها.درس جﲑارد اﳋريطة بدقّة حتّى وجد ب صعوبة الوطن الصغﲑ على شاطئ
البحر اﻷبيض اﳌتوسط ،وأشار لها:
 هذا هو اﳌكان الّذي أريد أن أذهب إليه. أتعني لبنان؟ سألت.تنهد جﲑارد ثم قال نعم.
 مكان جميل جداً .علقت جولييت قائلة.ك أي اتّصال بلبنان من قبل؟
 هل كان ل ِ نعم. كيف ذلك؟ تساءل جﲑارد. لدينا الكثﲑ من الصفقات اﳌرﲝة هناك  .قالت ذلك ﰲ الوقت الّذيتضاعفت فيه سرعة اﳌركبة وتوقّف عداد السرعة عند  -ماك  -٣فغشيت عيناه
مر ة أخرى.
 خفّفي السرعة  ،أنا رجل كهل وجسدي ﻻ يتحمل هذه السرعة. كل ما عندك هو أسبوع واحد ،وأنا ﻻ أعتقد أنّك ﲣطّ ط لقضاء٥١

وقتك ﰲ رحلة بطيئة.
كان جﲑارد ي عرف ﲤاماً أنّ ها كانت على حق ، وقرر عدم التّ دخل ،على
الر غم من أنّه ﱂ يستطع إخفاء خوفه من الضياع ﰲ الفضاء ،فسأل:
 ﰲ م ثل هذه الس رعة أﻻَ تظنﲔ بأنّكِ قد تضلّﲔ الهدف ،وسوف ن ضيعﰲ هذا الفضاء؟
 ﻻ تقلق .لقد سافرت هذا الطّ ريق مر ات عديدة ،وقد حفظتها عن ظهرقلب ،ثم نظرت إليه بعطف وأشارت إلى آلة مكتوب ﲢتها عبارة " تعقّب
اﻷرض " وقالت:
 بواسطة هذه اﻵلة أستطيع ﲢديد بالضب ط أي مكان على الكرةاﻷرضية بدقّة تامة.
أومأ إليها باﳌوافقة ،وأشار إلى وحدة ﳕطية أخرى بعنوان "سكانر "
وسأل:
 هل وظيفة هذه اﻵلة مماثلة ل لماسح الض وئي للكمبيوتر؟ ﻻ على اﻹطﻼق هذا اﳌاسح الض وئي سهل اﻹستعمال وفعال للغاية ﰲإ ﳚاد اﻷشياء اﳌفقودة ﲟ ا ﰲ ذلك البشر.
 أنت ﲤزح ﲔ  !..أليس كذلك؟ كﻼّ  !..إنّني أعني كلّ كلمة قلتها. إشرحي لي بالتّفصيل.تنهدت جولييت وقالت:
 ﳝكن لهذا اﳌاسح الض وئي ﲢديد موقع إبرة ﰲ غابات اﻻمازون .إنهذه اﻵلة مجه زة ب شعاع ليزر ،وقادرة على اﳊصول على أية عي نة وﲢ ليلها
وﲢديد اﳊمض النووي من أي جزء من العاﱂ .
 من الص عب تصديق هذه اﳌعلومات.٥٢

 لك اﳊرية التّامة  .صدق أو ﻻ تُصدق.إعتقد جﲑارد بأنّه قد استمع الى الكثﲑ من اﳌعلومات الّتي يشك ﰲ
مصداقيتها ﲟا فيه الكفاية ،ومع ذلك ،قرر معرفة اﳌزيد عن حالة واح دة كانت
تقلقه منذ بداية رحلته ،فسأل:
 كيف ﳝكن لهذه اﳌركبة الفضائية الص غﲑة التّوص ل إلى هذه الس رعةالعالية والبقاء ﰲ رحلة طويلة دون التزوي د بالوقود؟
 يسرني أنّك سألت.أوﻻً  ،هذه ﻻ تُدعى اﳌركبة الفضائية الصغﲑة  .إسم هذه اﳌركبة "أ بو
اﳊن"
ثانياً  ،كلّما كنت تعرف اﳌزيد عن سﻼمة وموثوقية أبو اﳊن ، كلّما
كانت رحلتك أكثر متعة وأماناً ،ثم اختلست نظرة ﰲ وجهه ﳌعرفة عم ا إذا
كان ﻻ ي زال معها وأومأ ت له وتابعت:
 لقد تم ﲡهيز أبو اﳊن ﲟ حرك صغﲑ للغاية يسﲑ بواسطة اﻻنصهارالبارد ،وهو ﳏرك بﻼ ض جة ،وخفيف جداً وقوي للغاية .و ﳝكنك الطّ ﲑان حول
العاﱂ ثﻼث مر ات على خزان واحد من الوقود.
 لدي بعض ﲢفظات على هذا اﻹدعاء. ﳌاذا؟ سألت. ﻷنّني أجد من الص عب تصديق هذا اﻹدعاء. ما هو اﳌصدر الّذي اعتمدت عليه للشك ﰲ اﳌعلومات؟ لقد قرأت مرة ﰲ إحدى الصحف أن فكرة اﻹ نصهار البارد قد وضعتعلى الرف  ،ﻷن الباحثﲔ ﰲ هذا اﳌجال ﱂ يستطيعوا تقدي م أدلة مقنعة ﲟا فيه
الكفاية ﻹقناع الش ركات اﳌصن عة للمجازفة ﰲ توظيف استثمار كبﲑ ﰲ سبيل
مشروع غﲑ مضمون النتيجة ،وﰲ نهاية اﳌطاف تم التّخلّي عن هذا اﳌشروع.
٥٣

 هذا ما روجت له الصحف ﰲ اﳌاضي تلبية لطلب من اﳊكومة ﻷسبابﳚهلها العامة  ،غﲑ أن ﳎموعة من رجال اﻷعمال والعلماء ،كانوا يرتابون من
قرار اﳊكومة ﻻلغاء اﳌشروع  ،فأس سوا شركة جديدة واصلت التّجار ب سراً
على نظرية اﻹنصهار البارد  .وﰲ النه اية ،ﳒحوا ﰲ خلق تفاعﻼت نووي ة ﰲ
درجة حرارة الغرفة والض غط اﳉوي العادي ،واستخدم وا ﰲ هذه التّجارب معدناً
نادراً ذات موصلي ة عالية ،مع القدرة على استيعاب كميات كبﲑة من
الهيدروجﲔ لتحقيق اﻻنصهار البارد .وباﻹضافة إلى ذلك ،ﳒحوا ﰲ ال ّت ﻼعب
بالذّ رات الن ووية ﲝيث أصبحت قابلة ﻹحداث التّفاعل الذّري وقدرته على
الض خ ﰲ درجة حرارة ﻻ تتعدى  ١٨درجة مئوية.
 إذا كانت هذه التكنولوجيا متوفّرة كما تزع مﲔ ،فلماذا ﱂ نرها ﰲاﻷسواق التّجارية بعد؟ سأل جﲑارد.
 هذا هو اﻹ نتاج الن موذج اﻷول من نوعه .وقد تم اختيار شركتناﻹختباره ،وتقديم تقريراً عن أي تناقضات ﰲ تكنولوجيته ،وعن أوجه القصور
ﰲ إدائها كي يصار إلى تعديلها ،وإعادة اختبارها من جديد ﰲ غضون
عامﲔ.
 ما هو تقييمكِ لهذا اﻹنتاج؟ عن قريب سوف تعرف مدى صﻼحيته بنفسك  .أجابت جولييت. هل هذا اﻹخﱰا ع جدير بالثّقة؟ سأل جﲑارد. حسن الس ﲑ بدون خلل أو تناقضات فنية. كم يلزمنا من الوقت قبل أن نصل إلى وجهتنا؟ﳌ ست جولييت رمز " ﳏدد اﳌواقع" فبدأت اﻷرقام تلف و توقفت عند
عدد  ، ٠,٥٠ونظرت إليه بابتسامة على وجهها كإ بتسامة جندي عاد منتصراً من
مهمة معينة وأ كّدت قائلة:
٥٤

 ﰲ عضون خمسﲔ دقيقة. أشك ﰲ ذلك هل تعرف هذا اﳉب ل على ﳝينك؟ أستطيع أن أرى اﳉبل ،ولكنني لست متأكّداً .ل قد مضى علي فﱰةطويلة كي أتذكّره.
 ﳝكنني ﲢديث ذاكرتك  .هذا اﳉبل يسمى " اﳉبل اﻷخضر" وتلكالتّلّ ة الصغﲑة الّتي تطلّ على ال وادي إلى يسارك هو اﳌكان الّذي ترغب ﰲ
الذهاب إليه وفقاً للعنوان اﳌذكور ﰲ عقد اﻹﳚار.
ﲤعن جﲑارد ﰲ اﳌكان لفﱰة وجيزة وقال:
 أنت على حق .ومع ذلك ،أريد منك أن تﱰكيني أنزل قبل اﳊدود،ﻷنّني أرغب ﰲ دخول البلدة سﲑاً على اﻷقدام بدﻻً من الهبوط إلي ها من
فوق.
 رغبتكم هو اﻷمر لي .قالت جولييت واﳓرفت إلى اليسار ثم سألت: ما رأيك لو أنزلتك بالقرب من تلك اﳌنطقة اﳌنبسطة بﲔ أشجارالصنوبر؟
 ﻻ مانع من ذلك  .هذه اﳌنطقة تناسبني جيداً.ضغطت كابتن جولييت على رمز "الهبوط" ،فبدأ أبو اﳊن بتخفيف
السرعة ،وبدأ اﳉناحان باﻹنسحاب إلى الداخل  ،وبدأ اﳌ حرك يدو ر حتّى
أصبح ﰲ وضع عامودي .و ﰲ هذه اللحظة بدأت اﳌركبة ﰲ الهبوط تدرﳚياً  .وﰲ
ﳊ ظات قليلة ،ﳌست اﻷرض دون أي ة معوقات.
 شكراً على هذه الرحلة اﳌرﳛة  .قال جﲑارد  ،وأومأ لها لفتح الباب. ﻻ تستعجل !..هناك أشياء أخرى ﳚب عليك أن تتعلّمها  .قالتذلك ،ثم فتحت جراراً صغﲑاً ﲢت لوحة التحكم وأخذت آلة صغﲑة مشابهة
٥٥

لساعة اليد ،وقالت:
 أعطني يدك. ﳌاذا؟ اعﱰض جﲑارد. حياتك تتوقّف على كيفية استعمال هذه اﻵلة. لدي ساعة ،وﻻ أريد ساعة أخرى. ساعتك قدﳝة جداً وغﲑ صاﳊة اﻹستعمال ﳌا ﳓن بصدده. إنّها ساعة ﳏﱰمة ومن صنع "سيتيزن". ﻻ ﳝكن ني اﻹ تصال بها.وافق جﲑارد على طلبها وأعطاها يده ،فوضعتها جولييت حول معصمه
وقالت له:
 مع هذا الـ "سوسكو" ﳝكنك اﻹتّصال بي ﰲ أي وقت  .وكلّ ما عليكأن تفعله ه و الضغط على أي زر من هذه اﻷزرار الثﻼث حسب نوع طلبك .
ثم نظرت ﰲ عينيه باهتمام لبعض الوقت ،وأوضحت له ﰲ لهجة واضحة
وثابتة:
 الزر اﻷزرق هو ﳊاﻻت ل يست ملح ة جداً  ،وسوف ألبي طلبك ﰲ
غضون عشر دقائق.
 والزر اﻷصف ر هو للحاﻻت العاجلة وسآتي اليك ﰲ غضون خم س
دقائق .
 والزر اﻷحمر هو ﳊاﻻت الطوارئ القصوى وسأحضر ﻻنقاذك ﰲ
غضون ثﻼث دقائق مع فريق احتياطي من القوات اﳌحلي ة إذا لزم اﻷمر.
 هل هذا كلّ شيء؟ سأل جﲑارد متحفّظاً.فتحت جولييت باب اﳌركبة ومد ت يدها مصافحة  -سأُحلّق ﰲ هذه
اﳌنطقة لفﱰة قصﲑة لعلّك كنت ﰲ حاجة لي .حظّاً سعيداً قالتها وهي تشد
٥٦

على يده بقوة.
حمل جﲑارد حقيبته  ،وقبل أن ﳜطو خطوة واحدة ،كانت جولييت
تُحلّق على ارتفاع أكثر من خمسﲔ مﱰاً فوق سطح اﻷرض  .لوح لها جﲑارد
وداعاً ،فردت عليه جولييت ب ضوء أ خضر ي ومض ثﻼث مرات  ،وتضاعفت
سرعتها إ لى أن توارت وراء اﻷفق .
تنهد جﲑارد وبدأ السﲑ بﱰد د ﳓو وجهته ،وهو يشعر حيناً سعيداً
بعودته إلى وطنه بعد فﱰة غياب طويلة ،وأحياناً يشعر باﳊزن واﳋوف ﲢسباً
للشائعات الّتي سمعها عن اﳌجزرة لعلّها قد ﻻ تكون شائعات  .وعند هذه
الفكرة  ،ازدادت دقّات قلبه ،وخارت عزﳝته وﲤنى لو إنّه ﱂ ﳛضر ،ولتبقى
الشائعات شائعات ،واﳊقيقة غامضة ،واﳊياة ﲡري كما شاءها القدر لهذا
الشعب الّذي ﳝكن أن أقول بأنه قد ضيع الهدف.


٥٧


 


عندما اقﱰب جﲑارد من مدخل اﳌدينة ،ﳌح رجﻼً عجوز اً ﳚلس على صخرة
تطلّ على الوادي ،فمشى ﳓوه ﲝذر  .كان على ما يظهر وكأنّه ﰲ التّ سعينات
من عمره  ،ذو ﳊية بيضاء طويلة ورأس أصلع ﻻمع  .كان شارب اه البيضاء
يطغي عليها اللون البن ي بسبب كثرة التّ دخﲔ ويغطيان فمه ونصف ذقنه  .عيناه
عسليتان  ،وبشرته زيتونية اللّ ون ،وأنفه حاد مدبب  .أما لباسه ،فكان ليس على
الطراز اﳊديث وكأنّه قد اختاره عشوائياً على عجل ،وهو عبارة عن دشدش
طويل من الطراز القديم مفتوح عند الرقبة حتّى منتصف صدره  .و كان الشق
على اﳉانبﲔ ي ظهر عن معظم ساقيه اﳉرداء من الش عر حتّى أعلى الفخذين .
وكان الثّوب مهﱰئاً ﰲ أماكن عديدة ،والتي ت م رتاؤها جزافاً ﲞ رق ﳐتلفة
اﻷلوان  .وكانت ركبتا ه متورمتﲔ إم ا نتيجة العمل الشاق ،أو التهاب اﳌفاصل
اﳌزمن  .و أصابع قدميه العاريتﲔ كانت تتجاوز نهاية حذائه البالية و الّتي كان
يرتديها باهمال وبدون أربطة اﳊذاء.
يظهر أن هذا الرجل ﱂ ينتبه لوجوده ،فوقف جﲑارد بصمت على مسافة
مﱰ منه على أمل أنّ ه سينتبه له  ،ولكن ه على ما يبدو ﻻ يزال ﳚهل بيئته،
فتنحنح جﲑارد مر تﲔ ﰲ ﳏاولة ﳉذب انتباه هذا الرجل الّذي يبدو وكأنّه ﰲ
عاﱂ غﲑ عاﳌه وبيئة غﲑ بيئته وقال له:
 ﲢية طي بة يا صاح ،فرد عليه الرجل قائﻼً:٥٨

 م ائة ألف ﲢية لك يا صديقي العزيز. أنا أشعر بالتواضع بسخاء ﲢيتك وتوليك الصداقة اﳊارة  .ومع ذلك،هل لي أن أسألك ما الّذي ﳚعلك تعتقد أن ﲢيتك اﳌائة ألف ،هي أكثر دفئاً
وأفضل ترحيباً من ﲢيتي الواحدة اﳌنطلقة من أعماق قلبي؟
 هذه هي الطّريقة الّتي تعو دنا على التحدث بها  .نتكلّم كثﲑاً ،وﻻ ننفّذأي شيء  .هذا هو اﳌرض اﻷكﱪ الّذي نعاني منه ،وأنا ﻻ أعتقد أنّ نا ﳕلك
القدرة على الشفاء منه  .إن ﲢيتك قد جاءت من القلب ،ﰲ حﲔ جاءت
ﲢياتي من طرف لساني.
 حسناً  !..إذا كنت تعرف أن هذه التحية كانت نوع اً من اﳌخادعةاﳌقصودة  ،فلماذا تعمدت قولها؟
 أنا سعيد جداً بإخﻼصك ،و صدق مقالك أيها الرجل .ﰲ اللّحظةالّتي نظرت إليك ، رأيت هالة حولك أعطت ني فكرة عن حسن سلوكك ونبالة
مقامك وصراحتك الصادقة ،ولكنني أردت أن أضعك على اﳌحك. 
 هل خيبت أمل ك؟ سأل جﲑارد؟" أنا معجب بك جداً أيها اﳌسافر.
 أنا زائر  -صححه جﲑارد. من أين أتيت؟ من اﳌاضي اﳌجيد  .أجاب جﲑارد. كان لدينا ماض ﳎيد .أجاب الرجل. ومستقبل مشرق  .أجاب جﲑارد. من أنت؟ سأل الرجل بنﱪة آمرة. أنا هو صورة اﻷجيال الس ابقة الذين فرو ا من النظام الّذي يتكلّمكثﲑاً وﻻ ينفّذ أي شيء كما ذكرت سابقاً  .ثم ألقى عليه جﲑارد نظرة سريعة،
٥٩

وإذا به يفرشي ﳊيته الطّويلة ب أصابعه الر قيقة وهو ينظر إليه نظرة مريبة ،فقال
له جﲑارد:
 ﻻ ﲣاف أيها الرجل ،وﻻ تنظر إلي بريبة  .أنا من هذه اﻷرض ،و بيتيعلى تلك التّلّ ة اﻷبية  .جئت أﲝث عن حقيقة ما سمعت.
 ما ذا سمعت؟ سمعت ﲟجزرة ارتكبت ضد شعبي الﱪئ ،فجئت إلى مسقط رأسيللتحقيق ﰲ ذلك ،وإذا ما تبي ن لي صحة ما سمعت  ،فسوف آخذ اﳉناة إلى
ﳏكمة العدل الدولي ة ﳌحاكمتهم ومعاقبتهم العقاب الّذي يستحقونه.
نظر إلي جﲑارد نظرة ثاقبة من أعلى رأسه إلى أسفل قدميه وهو يهز
رأسه باستمرار ،ثم تساءل:
 ما اسمك أيها اﳌسافر؟اعﱰض جﲑارد مرة أخرى قائﻼ  :إنّني زائر.
 حسناً أيها الزائر  .ما اسمك؟ سأله وهو يبتسم. جﲑارد عزيز شامل. هذه هي مدينة أشباح  .نصيحتي لك ا لعودة إلى اﳌكان الّذي جئتمنه.
 ﳌاذا ﲢاول تثبيط عزﳝتي؟ أخشى على سﻼمتك. من أنت؟ سأله جﲑارد. أنا رقم .١٠٤٥٢ هذا هو رقم قد اعتدت على سماعه عشوائياً. هل سمعت ما قلته لك؟ سمعت ،ولكنني ما فهمت  .الرجاء توضيح ذلك.٦٠

 أنا جوهرة ﰲ تاج العاﱂ ،و أنا ماضي وحاضر و مستقبل اﻹنسانية  .منعلى هذا الشاطئ  ،أﲝرت أو ل سفينة إلى العاﱂ  .وبدوني  ،لكان الناس ﰲ
العاﱂ ﻻ تزال تستخدم الكتابة اﳌسمارية  .أنا جنة اللّه على اﻷرض ،و والد كل
اﳊضارات ورائد ﰲ كلّ اخﱰاع  .أنا جسر يربط اﻷرض ب السماء ،ومنارة
توجيه السف ن لسﻼمة اﳌوانئ ،وملجأ ﳉميع ا ﳌضطهدين ﰲ العاﱂ .
 إذاً  !..أن ت لبنان  ،هتف جﲑارد. أنا مسقط رأسك يا ابن إسحاق وأنيسي شامل  .أجابه. أَ تعرف والدي؟ أنا أعرف كلّ أبنائي ،ووالدا ك كانا من العقﻼء والشرفاء. ماذا حدث لهما؟ ﱂ ﳜلص أحد من سكان قريتكم. الصغار والكبار؟ الكبار فقط. كيف حدث ذلك؟ عند سماعهم بقدوم اﳌليشيات هرب الش باب قبل الهجوم. وﳌاذ ﱂ يهرب كبار السن أيضا؟ ظن وا أنهم ﰲ مأمن ﻷنهم كانوا من أنصار اﳊز ب السياسي الغازي. على ما يبدو ،أنهم غفر وا لل ذين ارتكبوا اﳌجازر ﰲ اﳌاضي ،ونسواما حدث لهم سابق ًا من نفس اﳊزب السياديني الغازي.
 الغفران واجب مقدس ،ولكن علينا أن نتعلّم من اﳌاضي ونبقى نتذكّرما حدث.
هل هناك من سبب يدعوا إلى قتل الكبار ﰲ السن ،أو هل هناك من
جرم ارتكبوه ﲝق هؤﻻء الغزاة؟
٦١

 ﻻ ليس هناك من سبب ،وليس هناك م ن جرم  .السبب الوحيد هوأنّهم ﻻ يعبدون نفس اﻹله.
 ها أنتَ ما زلت على قيد اﳊياة ،فلماذا ﱂ ينفّذوا فيك عقوبة اﳌوت؟ لن يقبلوا على قتلي طاﳌا أنهم ﱂ يعرف وا بعد أحكام وشروط وصيتي. الرجاء توضيح ذلك. لدينا أزمات ﰲ ﲢديد الهوية  .وسوف يبذلون قصارى جهدهمللحفاظ على حياتي حتّى يتم حل اﻷزمات  .أمنيتي النهائية هو أن أبقى مع
شعبي ﳊمايتهم خﻼل اﻷوقات الصعبة ،وأفرح معهم خﻼل اﻷوقات اﳉيدة .
ومع ذلك ،لو قبلني اﳉناة فدية بدﻻً من ارتكاب الفعل الهمجي ضد شعبنا،
لقبلت ذلك.
نظر جﲑارد ﰲ عينيه باهتمام ،وعند ما التقت الن ظرات ،رأى دمعة واحدة
تنهمر على و جهه الضعيف  .ففكّر أن هذا الرجل قد ذرف دموعاً كثﲑة ،وهذه
الدمعة اﻷخﲑة .عند هذه الفكرة  ،شعر جﲑارد بأﱂ ﳝزق ص دره ،ولكن ه كان
مصمماً ﳌ عرفة اﳊقائق الكاملة  ،فقال:
 أود معرفة كلّ التفاصيل الّتي أدت إلى حد وث اﳌذﲝة. إنّ ها قص ة طويلة. لدي كلّ الوقت ﰲ العاﱂ. أنا ﻻ أملك وقتاً كافياً ،فأيامي اصبحت معدودة. ﳌاذا ﻻ  !..أنتَ ما زلت شاباً رغم كهولتك؟ أنا كبﲑ السن ومريض  .ﳝكن أن أموت قبل أن أنهي قصتي. ﳝكن ني معاﳉتك وشفاءك .قال جﲑارد ذلك وهو يفكّر كيف عاﳉتهجولييت وشفته من رهاب اﻻحتجاز ،وفكّ ر جدي ا باستدعائها.
 إنّه أمر ﳏزن للغاية  ،أخاف أنّك لن تتحمله .٦٢

 لقد سمعت الكثﲑ ،وشاهدت الفظائع قبل أن أترك الوطن إ لىاﳋارج  .أنا وأمثالي الّذين ش ردهم ذاك النظام بقسوته وعدم اهتمامه
باﳌواطنﲔ ،نعلم جيداً أنّه ما زال قائماً.
 أعدني بأنّك إذا ﳒوت ستخﱪ العاﱂ. هذا هو وعدي لك.مد يده ،وسلّم على جﲑارد قائﻼ:
 كلمة شرف وش د على يده بقوة. كلمة شرف ،همس جﲑارد ،ودهش ﳌعرفة أن ﰲ هذا العاﱂ هناك أناسما زالوا يؤمنون ﰲ تكريم كلمتهم.

٦٣


 


أشار إلى جﲑارد أن ﳚ لس على صخرة مسطحة ﲜانبه  .و قبل أن يبدأ
بالكﻼم  ،طوى ساقيه كما لو كان يستعد للبدء ب دورة تأملية ،و شبك يديه معاً
و هو ﳛد ق بنظرة خارقة بعيداً ﰲ اﻷفق كأنّه يرتقب حدثاً جديداً .ثم أخذ
نفساً عميق ًا وتوسل إليه ل ﻺصغاء التّام كي ﻻ تفوته كلمة واحدة ،ث م قال:
ي مرحلة
 اﳊقيقة ﳚب أن تُ قال مهما كانت النتائج .أما إذا شعرت بأ بأنّك ﻻ تستطيع سماع اﻷحداث اﳌؤﳌة ،وتُريدني أن أتوقّف عن سردها ،فارفع
يدك إذا كنت تعجز عن الكﻼم.
طلب جﲑارد منه أﻻّ يبدأ باﳊديث  .ثم فتح حقيبته وأخرج منها
كاسيت تسجيل وأدار مفتاح التّشغيل ،ووضعها على الصخرة بالقرب منه
قائﻼ:
 ﻻ أ ريد أن تفوتني كلمة واحدة .ﳝكنك أن تبدأ اﻵن. ﻻ شك أنّك تعلّمت من اﳌاضي ،وتزداد حكمة مع مرور الزمن  .قالذلك وبدأ يروي ذكرياته ب نفس ﳕط رواة القصص القدﳝة:
 " كان يا ما كان ﰲ قديم الزمان" كان هناك دولة مأهولة منذ بدايةالزمن  .و كان سكان ها صاﳊﲔ ،وديﲔ وخائفي اللّه  .غﲑ أن جﲑانهم كانوا من
اﻷشرار ،وترابطهم مع الﱪيطانيﲔ والسلطنة العثمانية  ،أد ت إلى اﻻضطرابات
اﳌدنية والدينية الّتي سبقت مذﲝة عام  ،١٨٤٥و الّتي دعم ها اﻷت راك ،الذين
٦٤

وعدوا ﲝ ماية قطاع واحد من أبناء شعبنا إذا ما سلّموا أسلحتهم مدعﲔ
بأنّ هم لن يستطيعوا حمايتهم وهم مسلّحﲔ ويشكّلون خطراً على الفئة
اﻷخرى  .وبدﻻً من حمايتهم بعد تسليم سﻼحهم  ،سلّمت السلطات الﱰكية
أسلحتهم إلى عدوهم الّذي قام ب ذبح اﳌواطنﲔ اﻷ برياء اﳌجردين من السﻼح
دون شفقة أو رحمة.
لقد حدث ذلك ﰲ عام  ،١٨٤٥واعتقدت ﰲ ذلك الوقت أنّ نا قد تعلمنا
درساً ،وعملنا على إزالة عناصر التمثيل الد يني من نظامنا الس ياسي ،وشرعنا
بإزالة التع ليم الوطني وفقا للسيادة الدينية واستبداله بنظام تعليم وطني
وحدوي للجميع  .لﻸسف ،ﱂ نتعلّم شيئاً وﳉ أنا إلى مبدأ  -الص فح والنسيان
 على أمل أ ن تلك اﳌجازر لن يتكر ر حدوثها  .ولكننا أخطأنا التشخيص ،وﱂﳝض وقت طويل حتّى وقعت ﳎازر عام .١٨٦٠
لقد بدأت تلك اﳌجزرة بسبب خﻼف بسيط وقع بﲔ أوﻻد صغار وتطور
الى معركة ﳒم عنها  ٢٠قتيﻼً  .وبعد مشاورات ،توصل الفرقاء إلى حل
مؤقت ،ولكن نﲑان اﳊقد ما زالت تتأجج وﱂ ﲣمد بعد  .وﰲ وقت قصﲑ
ﲢو لت تلك اﳌ ناوشات إلى معركة كﱪى بعد أن قام اﻷتراك ب نزع سﻼح قطاع
واحد من أبناء شعبنا واعدة أياهم اﳊماية الكاملة  .ولكن كان السبب
اﳊقيقي وراء نزع السﻼح من أجل جعل هذه الفئة هدفاً سهﻼً للقوات
الغازية ،الّتي هاجمت ودمرت  ٤٠قرية ﰲ يوم واحد وقتلت سكانها.
لقد احتدمت اﳌعركة ،وشارك فيها عدد كبﲑ من جنود اﻷتراك الّذين
انضموا إلى جانب القوات الغازية  .ولقد أسفرت تلك اﳌواجهة عن ذبح عدد
غﲑ معرو ف من الناس  .وكان ذل ك من  ٣٠آيار  ١١ -ﲤوز  ، ١٨٦٠ ،وقد
أشارت التقديرات إلى حوالي  ٢٢،٠٠٠قتيﻼً  ،و ٧٥،٠٠٠ﻻجئاّ ،و١٠،٠٠٠
يتيماً  ،و ٦٠٠٠أرملة ،و ٣،٠٠٠شابة بيعت ﰲ سوق اﳊريم ،و تدمﲑ  ٣٦٠قرية.
٦٥

 هذا تاريخ اﻷحداث اﳌاضي ة  -قال جﲑارد  -اعتقد أنّه قد ﲤّتمصاﳊ ة ﰲ ذلك اﳊﲔ.
 اﳌاضي هو الّذي حدد ما ﳓن عليه  .و اﳊاضر هو اﳊجر اﻷساسيالّذي يشكّ ل مستقبلنا  .ف إذا كان حاضرنا ﻻ يزال كما هو عليه اليوم ،ويشكل
حجر الزاوية ﰲ مستقبلنا ،فإنّني أؤكّ د لك أن مستقبلنا سيكون مستقبﻼً قاﲤاً
جداً  .ما حدث اليوم كان هو ﲦناً علينا أن ندفعه ﻷنّ نا ﱂ نتعلم الدرس من
أحداث تارﳜنا  .ونتيجة لذلك ،كان ﻻ بد لنا أن ن قع مر ة أخرى ﰲ الفخّ
نفسه  .ف هل ما زلت مهتماً ﰲ معرفة التفاصيل أو لديك قلب ﳌواصلة
اﻻستماع؟
أومأ جﲑارد له كي يستمر ،فتابع قائﻼً:
 ﰲ عام  ، ١٩٧٧تكر ر الس يناريو نفسه ،فأد ى اﻹ نتقام غﲑ اﳌﱪ ر إلىمعركة مفاجأة أدت إلى قتل العديد من اﳌواطنﲔ اﻷبرياء  .و ﰲ ذلك الوقت
كان نظام العدالة ﳐدراً  .على الر غم من أنّنا كنا نعرف اﳉناة؛ ﱂ ي تخذ أي
إجراء قانوني ﲝقّهم  ،ﻷنّه كان علينا أن نأخذ بعﲔ اﻹعتبار السيادة الدينية
الّتي كانت هي الدا فع اﻷساسي وراء تلك اﳌجزرة الّتي أشرف على تنفيذها
أحد رجال السياسة اﳊاكمﲔ ،وﲢسﲔ عﻼقاتنا مع أم ﲑ اﳊرب الذين كان
من اﳌفﱰض أن يتحمل مسؤولية تصرفات رجاله  .إن عملية إثبات وجودنا ﻻ
ﳝكن أن تكتمل دون وجود قو ة عسكري ة نافذة  .وﲟا أن رجال السياسة عندنا
يهم هم فقط اﳌحافظة على مراكزهم  ،فهم ﳛاولون دائماً إﳚاد حلول مؤقّتة
ﲣدم مصاﳊهم اﳋاصة ،وإن كانت تلك اﳊلول ﳐلّ ة بالشرف واﻷخﻼق .
لذلك ﳛثّ وا الن اس على مبدأ التّوفّقية مر ة أخرى ،وقلب صفحة أخرى سوداء
من تارﳜنا وفتح صفحة جديدة  .إنّها خدعة للش عب من خﻼل اﻹ فﱰاض أن
اﳉانب اﻵخر سيفي بوعده للتّ عايش السلمي اﳌوهوم  .ومر ة أخرى ،وقعنا ﰲ
٦٦

الفخّ نفسه ،ووقعت مذﲝة عام .١٩٨٣
توقّ ف لفﱰة قصﲑة ﻻلتقاط أنفاسه ،ونظر إ لى جﲑارد نظرة ثاقبة وقال
بهدوء:
 كنت أﲤن ى أن توفّر علي عذاب هذه الذكّرى ،فأجابه جﲑارد: لقد جئت من بلد بعيد  ،ودفعت الكثﲑ من اﳌال ﳌعرفة حقيقة ماحدث ،ولقد نزفت لفﱰة طويلة ،وليس لدي سوى قطرات قليلة لن يضﲑني
إهراقها ﰲ سبيل الكشف عن اﳊقيقة.
 حسناً ! ..أنتَ تتحمل مسؤولية طلبك. أنا مستعد ﳌواجهة اﳊقيقة مهما ك انت مؤﳌة  -أكّد له جﲑارد. حدث ذلك ﰲ عام  ، ١٩٨٣عندما بدأت القوات اﻹسرائيلية اﻹنسحابمن منطقة الشوف  .لقد أد ى انسحابها ﰲ خلق فراغ للس لطة اﻷمنية ﰲ اﳌنطقة،
والّ تي شغلها بسرعة فريق من قوات اﳌيليشيات اﳌحلية  .وقد ابتهج سكّان
اﳌنطقة عند سماعهم اﻷخبار  ،وفرحوا كثﲑاً ،ﻷن قوات اﳌيليشيا الّتي جاءت
ﻹدارة اﳌنطقة الّتي أخلتها إسرائيل  ،هي قوات ﳏلّية ومعروفة لدى السكّان
اﳌحلّيﲔ  .ولكن لﻸسف ،كا ن السكّان على خطأ مر ة أخرى  .لقد جاءت
اﳌيليشيات وحاصروا بسرعة القرى وعاثوا بها فساداً مما أ ثار جولة أخرى من
القتال الوحشي .لقد كان نصيب بلدتك أن تتحمل ضربة قاتلة  .لقد ﲡمل
رجال البلدة ونساؤها الذين تﱰاوح أعمارهم بﲔ  ٧٥و ٩٥عاماً وطأة الغزو،
وتم ذﲝ هم بوحشية ليس لها نظﲑ .لقد قام الغزاة بتثبيت عدد من الرجال
والنساء على الكراسي وأضرموا بهم الن ار ،وقطعوا رؤوسهم وأغرقوها ﰲ
اﳌراحيض ،ﰲ حﲔ تم ذبح السكّان اﻵخرين واستخراج أعضاء هم وبيعها ﰲ
الس وق الس وداء بأسعار غالية ﳌن هو ﲝاجة ﻹستبدال أعضائه البالية بأعضاء
جديدة  .لقد كانت اﳌعركة من جهة واحدة ،ﻷن سكّان القرى الكهالى كانوا
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ﳎردين من السﻼح  .ﻻ ﳝكن ﻷ حد أن يفهم أو يتخي ل مدى الكراهية الّتي
ﳝكن أن ي نشأ عنها ارتكاب ﳎزرة لسكّان عزل مساﳌﲔ  .واﻷبشع من ذلك أنّه
ﻻ ﳝكن ﻷحد من أقرباء الضحايا أن يقوم بدفن أي من ضحاياه بصورة
ﻻئقة  ،ﻷن قوات اﳌيليشيا الّتي نفّذت هذه اﳌذﲝة ،منعوهم من الدخو ل إلى
القرية  .فقامت اﳊيوانات الضارية وأكلت نصيبها من كلّ ما تبقى من أجساد
الضحايا .و بعد انتهاء اﳌجزرة ،جاء العم ال باﳌعاول واﳌجارف والشاحنات
ودمروا اﳌباني ،وحملوا حجارة ال بيوت بالشاحنات ،واستخدموها لبناء سور
حول قصر زعيم اﳌيليشيات الّتي ارتكب اﻷ عمال الوحشية ضد اﳌواطنﲔ
اﻷبرياء ،وتم بيع ما تبقّى منها ﰲ اﻷسواق السوداء  .وقام أعضاء القوات
الغازية باﻹستيﻼء على اﳌباني الّتي ﱂ تهدم بكونها غنائم حرب ،واحتلّ وها
ﻷكثر من عشر سنوات ،ورفضوا إخﻼءها حتّى تم دفع تعويضات لهم .هذا
هو نوع جديد من الع دالة اﻹجتماعية الّتي يشرف على ادارتها وتنفيذها
رجال سياسة جاؤوا من خلفيات ﳎرمة ،و هم يد عون بأنّهم ﳛاربون اﻹجرام
والفساد والرشوة
نظر إليه جﲑارد ،فرأى الد موع تتﻸﻷ ﰲ عينيه ويده اليمنى ترتعش .
وعندما ﻻحظ أنّه يعاني من أﱂ و عذاب ،قرر عدم طرح اﳌزي د من اﻷسئلة.
و بينما ك ان جﲑارد شاغﻼً نفسه بتقييم حالته الذهنية ،كان هو يتفحصه عن
كثب .ثم سأله:
 ما يزعجك يا جﲑارد؟ أُحاول بكل بساطة أن أتصور اﻷحداث اﳌاضية. ﳝكنني أن أشعر بأﱂ ﰲ قلبك وعﻼمة استفهام ﰲ عينيك. إنّني أود أن أبعد عنك عذاب ات الذّكرى  -أجابه جﲑارد اذا أصابتك رصاصات عديدة ،وجسدك مليء بثقوبها  ،فإنّك بﻼ شك٦٨

لن تشعر بوخزة اﻹبرة.
ك.
 لقد طلبت ذلك لنفس  أنا أﲢمل اﳌسؤولية ﻷنّني أُريد أن يعرف العاﱂ بأسره ما ﳚري علىهذه البقعة من فساد ،ورشوة ،ومساوئ نظام الس يادة الدينية .
 لقد سمعت أن هذه اﳌجزرة كانت مدب رة من قبل القوات اﻹسرائيلي ةقبل انسحابها ،واﳌيليشيات اﳌحلي ة ليس لها أي عﻼقة بذلك.
انتقل ب بصره ﳝيناً ويساراً ،غﲑ قادر على تصدي ق ما سمعه  .وبينما كان
ج ﲑارد يتفحصه بفضوليتة  ،إلتقت النظرات لفﱰة غﲑ ﳏددة  .رﲟا ك ان يحاول
قياس رده  ،بينما كان جﲑارد متحمساً لسماعه .و بعد ﳊظات قليلة من القلق
واﻹنتظار  ،تابع حديثه.
 هذا هو سؤال الس تﲔ مليون دوﻻر  .هناك عدد قليل من الن اس قديتجرأ أن يسأله ،وليس هناك من هو على استعداد لﻺجابة عليه كي ﻻ يكون
كبش اﳌحرقة  .إنّنا دائماً ننفّذ أعمالنا القذرة ونرد اللوم على غﲑنا.
فكّر جﲑارد ﲟا قاله له واستبعد صراحة جوابه ،فطلب منه أن يشرح
التّفاصيل.
 يتوقّف اﳉواب على الشخص الّذي تسأله. هل تعني أن هناك أكثر من إجابة واحدة على هذا السؤال؟تن هد من أعماق صدره ثم قال:
 حسناً  !...إذا كنت تسأل سياسي ،فمن مصلحته السياسي ة أن ي ضعاللّ وم على اﻹسرائيليﲔ  .من ناحية أخرى ،إذا سألت نفس السؤال ﳌواطن ﻻ
ﳛصل على أي فائدة ﰲ إلقاء اللّ وم على اﻹسرائيليﲔ ،ي همس ﰲ أذنك -
خوفا من اﻻنتقام  -أسماء زعماء اﳌيليشيات اﳌحلية الّتي فعلت ذلك.
ك أنتَ.
 أنا أطرح هذا السؤال علي ٦٩

 ﰲ الن ظام الد ﳝقراطي ،اﻷغلبي ة ﲢ كم بغض الن ظر عم ا إذا كانتصحيحة أو خاطئة  .وجوابي على سؤال ك هو صوت اﻷغلبية.
 ﻻ تتحدث معي عن الدﳝقراطية ﰲ هذا اﳉزء من العاﱂ  .أنتَ تعلمجيداً كما أنا أعرف أنّه ﻻ وجود للدﳝ قراطية هنا  ،إﻻّ إذا كنت تتحدث
باﳌجاز.
 دعني أُجيبك بكلّ صراحة  .فلسطﲔ هي الﱰبة الغنية لقادتناالسياسي ﲔ والدينيﲔ  .ف إذا قلت لرجال السياسة هنا " أنا جائع"  ،سوف
يطلبون منك أن تتحم ل اﳉوع ﻷنّ هم مشغولون اﻵن ب تحرير اﻻرض اﳌحتلّة .
من ناحية أخرى ،إ ذا قلت لهم " أنا مريض وﲝاجة إلى نظام صحي جيد" ،
سوف يتهمونك باﻷناني ة وقصر النظر ،ويطلبون منك أن ت نضم إليهم لتحرير
فلسطﲔ أ وﻻً  .وعندما ﳛقٌقون ﲢرير فلسطﲔ هذا ال هدف اﳌقدس ،بعد ذلك
فقط ،هم على استعداد للن ظر ﰲ القضايا اﻹجتماعية الّتي تهم اﳌواطنﲔ .
وباﻹضافة إلى ذلك ،إذا قلتَ لهم " أنا ﲝاجة إ لى نظام تعليم سليم لتعليم
أطفالي"  ،يقولون لك كيف ﲡرؤ على إرهاء ثروة ا لبﻼد على التعليم ،بينما
العدو ﳛ شد جنوده على اﳊدود  .والشيء اﳌؤسف أن الش عب يقع ﰲ فخاخ هم
وي شيد بتضحياتهم  .وفوق كلّ شيء ،إنّ هم يتوقعو ن منك أن تبقى صامتاً
وتُضح ي بكلّ شيء ﰲ اﳊياة ،حيث ﳝكن وضع كلّ شيء ﰲ حالة التوقّ ف حتّى
بعد ﲢرير فلسطﲔ  .وكلّ شخص ﳚرؤ على قول اﳊقيقة  ،يتهمونه باﳋيانة
والتّعامل مع اسرائيل ،وليس هناك من هو على اس تعداد كي يكون كبش
اﳌحرقة.
حدق جﲑارد ﰲ وجهه مبتسماً ابتسامة باهتة وهو يفكّ ر ﰲ ذكاء تلك
القيادات السياسي ة والدينية  .أنهم يعرفون من أين يؤكل الكتف .إنّهم مهرة ﰲ
اﳌكر والدهاء ،وينجحون دائماً ﰲ لعبة ال وطنية ﰲ دوائرهم اﻻنتخابية  .ﰲ هذه
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اللعبة ،يرﲝون دائماً .إنّ هم أذكياء ﲟا فيه الكفاية كي يلعبوا لعب ة الوطنية،
واﳌواطنون هم اﳋاسرون  .لقد شعر جﲑارد ﲞيبة أمل وامتعاض من سلوك هذه
القيادات السياسي ة والدينية ،وتساءل كيف ﳝكن لهذه القيادات أن تقنع
اﳌواطنﲔ بالتصويت لهم ،على الرغم من أنّهم يعرفون مدى كذبهم ،وخيانتهم،
واستغﻼل اﳌواطنﲔ ﳌصلحتهم اﳋاصة  .لقد استطاعوا ﲡييش اﳌواطنﲔ لصاﳊم
منذ ستّﲔ عاما ،ولﻶن ما زالوا قادرين على التّ عامل مع اﳌواطنﲔ ﲞبث
ودهاء .لربما الناس هم اﻷغبياء ف على الرغم من أعمالهم وسياساتهم
اﳌشبوهة ،ما زالوا يوم اﻹنتخابات ،يتسابقون لبيع أصواتهم للجهة الّتي تدفع
أكثر  .ف كيف ﳝكن أن يصلح الوضع السياسي واﻹجتماعي ما زال اﳌواطنون
يبيعون أصواتهم ﰲ اﳌزاد العلني  .ربما هكذا شعب ،يستحق هكذا دولة  .وقد
صح من قال  " :كما تكونوا يولّى عليكم  ".ففي هذه اللحظة ،فكّر جﲑارد
بالعودة من حيث أتى ،ويﱰك اﳌوتى تدفن موتاها  ،ولكن عندما نظر إلى
صفاء وجهه  ،ورصانته ،تشج ع أن يذكر له تعليقاً لعلّه ﱂ يكن على علم
بذلك ،معتقداً أنه ﱂ يكن يتوقع منه أن يرد عليه ولكنه أذهله بتعليقه:
 ﳚب على الز عماء السياسي ﲔ والديني ﲔ أن يكونوا على بي نة منحقيقة اﻷمر ،وهو أن إسرائيل موجودة حالياً ،وستبقى مدى اﳊياة ،وعلينا
أن نبذل اﳉهد للتّ عايش بسﻼم جنباً إلى جنب ،بدﻻً من أن نُضحي برفاهة
شعبنا وتضليله وحرمانه من كلّ حقوقه السياسية واﻹجتماعية من أجل قضية
عقيمة صعبة اﳌنال.
فوجئ من هذا التّصريح اﳉرئ وظهر ذلك على وجهه ،فتجن ب النظر ﰲ
عيني جﲑارد لفﱰة وجيزة ،ثم قال:
 إنّ هم يعرفون ذلك  ،لكن هم ليسوا على استعداد لﻼعﱰاف بها م ن أجلحماية وظائفهم السياسية ومصاﳊهم اﳋاصة  .و من ناحية أخرى ،إذا اعﱰفوا
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باﳊقيقة ،فإنهم ﳚدون صعوبة بالغة ﰲ إسعاد الدول الّتي تدعمهم ل لبقاء على
رأس الس لطة من أجل خدمة مصالح هذه الدول السياسية والتّجارية.
 ﳌاذا ﻻ  !...اﳊقيقة ﳚب أن تُقال؟ إذا اعﱰف هؤﻻء ﲝقيقة اﻷمر  ،ﱂ يعد هناك من سبب للتّسلّح باسلحةثقيلة ،وبالتّالي سيكون عليهم تسليم أ سلحتهم للسلطة ،ونتيجة لذلك تتوقّ ف
الدول الداعمة لهم من إمداداتهم ب اﳌال والعتاد ،وهذا ليس من مصلحتهم
اﳋاصة.
 ما ذا تقول؟ سأل جﲑارد. لقد سمعت فعﻼً ما قلته لك . اﻹعﱰاف باسرائيل سوف يزيل سببالتّسلّ ح وسو ف يكون على هؤﻻء السياسيﲔ تسليم ترساناتهم من اﻷسلحة .
كما هو الوضع اﻵن  ،فإن النظام مضطر لﻺعﱰاف بوجودهم قانونياّ بصفتهم
قوات هد فها اﻷول واﻷخﲑ ﲢرير فلسطﲔ اﳌحتلّة .ولكن اﳊقيقة الضمنية،
ﲣتلف عما يدعون  .ولكن ﰲ الواقع ،فإنّهم يستخدمون قواتهم العسكري ة
ﻹخافة خصومهم السياسي ﲔ وﲢقيق أجندا ت سياسية من الدول الّتي تدعمهم.
لقد ص دم جﲑارد عندما علم أن قادتنا السياسي ﲔ والديني ﲔ ما زالوا
يستقطبون إمتيازات و أجندات سياسي ة من الد ول اﻷجنبية  ،وهم يتظاهرون
بأنّهم يفعلون ذلك ﳊماية لبنان وﲢسﲔ نظام الرعاية اﻻجتماعي ة ﰲ دوائرهم
اﻻنتخابية  .ﱂ يستطع أن يتخي ل كيف أن مواطني هذه اﻷم ة ما زالوا يدعمون
هؤﻻء القادة ،وهم على بي نة تامة من جداول أعمالهم اﳋفية  .شعر جﲑارد
ﲞيبة أمل ،وهو يدرس اﻷحوال السياسية واﻹجتماعية ﰲ الوقت اﳊاضر،
ويقي س الفوضى الّتي سﲑثها جيل اﳌستقبل  .وبـمجرد التفكﲑ بهذه اﳊالة،
صعقته كضربة مطرقة عل رأسه ودفعته أن يسأل:
 أعتقد أنّه بعد كلّ ما حدث ،ﳝكن أن يكونوا قد تعلّموا درساً٧٢

جديداً ،والبدء بتبني مرحلة حياتية ومواطنية تُعيد لهم كرامتهم الّتي
يستحقّونها ،وتوريثها لﻸجيال القادمة.
 إنّ هم يعتقدون ب أنهم قد اجتازوا مراحل التّ علم ،واﻵن هم اﳌعلّ مﲔالّذين ﳛصلون على اﳌو اد التعليمية من اﻵلهة مباشرة.
قفل جﲑارد اﳌسجلة  ،ووضعها ﰲ حقيبته وقال :
 من اﻵن وصاعداً هذا ليس للنشر  .هل ﳝكن أن ﲣﱪني من هم اﳉناةاﳊقيقيﲔ ا لذين ارتكبوا هذه اﳌجزرة؟
طرح جﲑارد هذا السؤال وبدأ يتفحصه بدقّة  .فرأى أمامه كهﻼً يتجو ل
ﰲ عاﱂ مليء باﻷﱂ ،والبؤس واﻻضطهاد ،وهو ﳛ اول بكثﲑ من اﳉهد أن يرفع
رأسه وي نظر مباشرة ﰲ عينيه  .حاول التّ حدث ،ولكن كا نت شفتاه تتحرك فقط
و ﻻ يصدر عنها أي صوت  .عندها قام جﲑارد ومسك بيديه وقال له :
 ﻻ تُجهد نفسك ،إذا كنت ﻻ ت رغب ﰲ اﻻجابة ،فإنّي أفهم السببوراء ذلك وأقبله  .ولكن ه رأى شفتي ه تتحرك مر ة أخرى فاقﱰب منه  ،ووضع أذنه
على شﱪ واحد بعيداً عن شفتيه ،فسمعه وهو يهمس:
 أﲤنى لو أنّك ﱂ تسأل هذا السؤال  ،وأنقذتني من اﻷﱂ الّذي سوفأﲢمله بسبب اﻹجابة عليه.
 لقد قلت لي سابقاً أن اﳊقيقة ﳚب أن تعرف مهما كان الثمن.استمر الدرويش باﳊفاظ على صمته ويبدو كأنّ ه ﰲ ﳏنة ،ثم تن هد بشدة
وقال:
 كلّنا نعرف اﳊقيقة ،لكن نا ﻻ ﳒرؤ على إعﻼنها خوفاً من اﻻنتقام .يبدو كأنّ ك شاب ذكي  .فما عليك إﻻّ أن تضع بعض القواعد اﳊسابية ﰲ
موضع التنفيذ ،وسوف تكشف عن اﳊقيقة بدون تشوي ه كما س تشرق الش مس
ﰲ الغد و ترتفع وتتألّ ق بشكل متساو على جميع اﳌخلوقات الص غﲑة والكبﲑة
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على حد سواء.
اقﱰب جﲑارد منه ،ووضع ذراعه حول كتفه وشده إليه لطمأنته بقدر ما
يستطيع وقال له:
 ﻻ تضطرب أيها الكهل اﳊكيم  .إن اﻷمم الّتي تُبنى على الطّائفية،وتدار من قبل اﳌتعصبﲔ دينياً ،تنتهي بالفوضى  ،وارتكاب اﳉرائم ،والص راع
على الس لطة ب اسم اللّه  .هذه هي حالة أم تك وأمتي  .دائماً ننفّذ أعمالنا
القذرة ،ونُلقي اللّ وم عل ى اﻵخرين  .هذه ال عادة س تذهب معنا إلى القﱪ.
 أومأ برأسه وهو ما زال صامتاً.اعتﱪ جﲑارد أن صموته د ليل على موافقته على ما صرح به ،وفكّر بأنّه
كان ﳏظوظاً ﻷنّه كان من بﲔ الّ ذين ﲤكنوا من الفرار إلى بلد ي عامل اﳌواطنﲔ
باﳌساواة بصرف النظر عن معتقداتهم ،وجنسهم ولونهم ،ﰲ حﲔ تم إدانة هذا
الرجل العجوز ليكون شاهداً على أعمال ﻻ إنسانية ت فوق أي وصف ،وليس
ﲟقدوره أن يفعل شيئاً لتغيﲑ ذلك  .إنّ ه ﻷمر مؤسف أن يعيش اﻹنسان ﰲ بيئة
ﲢكمها الطّائفية ،واﳊزبية اﳌفتعلة والنظام الفاسد ،وﳒد أهلنا  ،و أقاربنا
وأصدقاء نا الّ ذين ﱂ يتمكنوا من الفرار ،يعانون من هذا الظّلم مدى اﳊياة
وهم شهوداً على هذه اﻷعمال الوحشي ة ،يعيشونها كلّ يوم ،ولكنهم ﳜافوا
إعﻼنها للعاﱂ اﳊر ، ﻷنّ هم ﳜشون على رزقهم وسﻼمتهم.
كان جﲑارد يعاني من صدمة نفسية  ،والشعور باﻷﱂ الّذي كان يعاني منه
هذا الر جل العجوز وهو يرى الن اس ت تﻼشي وﲣتفي من الوجود أمام عينيه .
واﻷم ة تغر ق إلى أدنى مستوى من اﻷخﻼق ،وتشارك بعمق ﰲ معركة من
شأنها أن ﲡلب ﻷهلها حياة ﰲ اﳉحيم ،بدﻻً من أن ت ؤمن لهم العدالة،
واﳊرية ،واﳌساواة والرخاء  .إنّه من العار أن نتصرف بهذه الطّريقة الوحشية ؛
وﳓن نعلم بأن اﳊيوانات الﱪي ة ﲣ جل من ه كذا سلوك.
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وعندم ا رآه جﲑارد ﰲ مثل هذا العذاب والض يق جعله ي شعر وكأنّه
مسؤول جزئياً عن معاناته  .ففكّر ما ﳝكن أن ي فعله للتّ خفيف من معاناته
وتعذيبه ،وفكّر بأن ﳛتضنه ﲝب وحنان لعلّه يستطيع تهدئته و مساعدته على
نسيان أﳌه ،واﻻستمتاع باﳊياة كما يستمتع بها اﻵخرون بكونها أمراً مفروغاً
منه  .و على الر غم من تفهم جﲑارد للوضع الراهن ،واﻷﱂ الّذي يعاني منه
اﻹنسان عندما يرى وطنه يعيش ﰲ حالة من الفوضى  ،والرشوة ،أو يرى بيته ﰲ
خراباً ،وشعبه يرتكب اﳌجازو ﲝق ب عضهم ﻻ لسبب غﲑ كونهم ينتمون إلى
طائفة ﲣتلف عن طائفتهم  .ﳓن جميعاً نتظاهر بأنّنا ﳔاف اللّه ،ونؤمن بإله
رحيم ﳛبنا جميعاً على قدم اﳌساواة وعلّ منا أن نعيش ﰲ سﻼم ووئام وﳓب
بعضنا بعضاّ  .ﱂ يتمكّن جﲑارد من فهم هذه اﳌبادئ الّتي ﲣالف كلّ أسس
اﳌنطق  -وﻻ ﳝكن ل هذا الر جل البالغ من العمر أن يفهم أيضاً  -ولكن جﲑا رد
كان يعرف أن أقسى اﳊروب هي تلك الّتي تغذّ يها الكراهي ة الدينية.
حملق جﲑارد ﰲ وجه هذا العجوز ،فرأى الد موع تنهمر على وجهه،
وتنزل ق سلسة على أسفل ﳊيته الفضية  ،فتزيده تألّقاً ووقاراً  .فخاف جﲑارد
على سﻼمته ووجد نفسه مضط راً لرعايته والعناية به  .لقد كان وحيداً  ،واهياً،
ﳜاف من مستقبل غامض وحاضر موبؤ ،أراد أن ي ساعده ،ولكن ﱂ يكن
ي عرف كيف  .فجأة ،ومضت ﰲ ذهنه فكرة العناية العائلية  ،وﳌاذا ﱂ ﲢضر
أخواته لزيارته والعناية به كما تتطلّب العادات العائلية ،وقرر أن يسأله:
 أنت ﰲ حالة سي ئة ،ﳌاذا ﻻ تسأ ل شقيقتك زنّوبيا أن ﲤد لك يداﳌساعدة؟
 هل ت عني ما تقوله حقا؟ سأل بصعوبة: ﳌاذا ﻻ ،فهي أختك الصغرى  .و إذا خدمتني الذّاكرة  ،أعتقد أنّككنت على عﻼقة ود يـّة ،وهي ﲢ بك كثﲑاً  ،عﻼوة على ذلك ،فهي جميلة
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وطموحة وذكي ة جداً  ،والناس ﳛﱰمونها كثﲑاً ويس تمعون لها.
 ﰲ الواقع ،كن تُ على ص لة وثيقة معها ،وكنت دائماً استشﲑها ﰲ كثﲑمن العﻼقات السياسية واﻹجتماعية ،وما زلت أحبها كثﲑاً  ،ولكن لﻸسف ،
ﻻ أستطيع أن أثق بها.
 ﳌاذا ﻻ؟ يبدو لي أنّها سيدة فتية ،ﳏﱰمة و جميلة جداً  ،وموفورةالصحة والثّرا ء وأقرب شقيقاتك لك.
 إنّني أُقدر شعورك واهتمامك بي ،ولكنك ﻻ تعرف زنّوبيا جيداً.زنّوبيا ،شابة جذّابة للغاية وطموحة أكثر مما تتصوره  .إنّها ﲢلم ﲟملكة ﻻ
حدود لها ،وسياستها توسعية و ﲢب السلطة حتّى اﳉنون  .منذ وقت قصﲑ،
دعوت ها ﳊ ضور حفل جمع شمل العائلة  .و بعد إنتهاء اﳊفل ،غادر اﳉميع،
غﲑ أنّها أصر ت على البقاء واﳌطالبة بقسط وافر من مﲑاثي العقاري.
 وﳌ اذا ﻻ تُفكّر بدعوة كليوباترا؟ كليوباترا آه  !..لقد كانت كليوباترا أيضاً شابة إجتماعية جميلةجداّ ،ولكن حياتها كانت مليئة ب اﳋداع واﳌقالب والرومانسية  .و كان لديها
عائلة كبﲑة وبالكاد كانت تستطيع القيام بواجباتها ﲡاهها.
 وﳌ اذا ﱂ تطلب من أليسار؟ قد ﳝكنها أن ت ساعدك ب أفكارها اﳌبتكرة؟ آه  !..أليسار اﻷسطورة  .كنت مولعاً جداً بها  .كانت جميلة وذكي ةجداً ومن النوع الّذي ﳛص ل دائماً على ما يريد مهما كلّفها اﻷمر.
وباﻹضافة إلى ذلك ،كانت منظّ مة تنظيماً ﻻ مثيل له  .ﲣي ل كيف أنّ ها ﲤكّ نت
من إقناع ملك شمال أفريقيا لبيع ها قطعة من اﻷرض ﲝ جم ما ﳝكن أن تنسج
من جلد الثّور  .وعند حصولها على موافقته ،نسجت من خيوط جلد الثّور
الرفيعة قطعة كبﲑة جداً ،كبﲑ ة ﲟا يكفي لبناء مدينة صغﲑة عليها .منحها
اﳌلك رغبتها ،و بنيت مدينتها الّتي كانت ﲢلم بها وأعطتها اسم قرطاجة.
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ومع مرور الزمن  ،ﳕت اﳌ دينة الص غﲑة بسر عة وأصبحت دولة كبﲑة جداً .
و قامت هي بإدارتها وحكمتها بعدالة ودراية وأصبحت ملكة قرطاجة  .لقد
حاولت أليسار أن تقنعني ﻷسﲑ خطاها ﰲ اﳊياة السياسية واﻹجتماعية ،
وبذلك نستطيع تأسيس دولة كبﲑة قوية ،ﻻ ﳝكن تدمﲑها مهما تقلّبت عليها
جاراتها وتأمرت على تدمﲑها  .لقد اختلفت معها بسبب فلسفتها وهويتها،
وﲢت ضغوطات سياسية ومادية من جاراتي غيرت اﲡاه بلدي لنظام جديد
غﲑ ﳎرب ،وهو الّذي أوصلني إلى ما أنا عليه اﻵن  .هذا التغيﲑ ﰲ اﻹتّجاه
السياسي واﳌبدئي ،أغضب شقيقتي أليسار ،و رفضت أن تتحدث معي منذ
ذلك اﳊﲔ.
 وماذا عن أوﻻدك وأفراد عائﻼتهم  .ﻻ شك أنّهم قلقون على صحتك .فلماذا ﱂ ﳛضروا لرعايتك والعناية بك؟
 إن أوﻻدي هم سبب بؤسي ومرضي  .كلّ واحد منهم لديه أجندةسياسي ة أو ديني ة ﲣدم مصلحة كل دولة ﰲ العاﱂ ،باستثناء مصلحتنا  .إ نهم
ﳛملون الس ﻼح ويتحاربون فيما بينهم  .لقد نصحتهم ﰲ مناسبات عديدة أن
يوقفوا القتال ويتحاوروا  ،ﻷنّني أتألّ م من أفعالهم غﲑ اﳌسؤولة  .لﻸسف،
كانت إجاباتهم قصﲑة من اﳊقيقة  .كانوا يقولون  -ﳓن نتخاص م ونتقاتل من
أجل اﳌحافظة عليك  ،وﻷنّ نا ﳓب ك ونريد إرضاءك  .قلت لهم إن سعيكم وراء
مكاسبكم الشخصية قد قسى قلوبكم ،وأعمى رؤيتك م وأفقدكم الهدف  .إنّني
أتأثّر جداً ،وقلبي ينزف دماً عندما أرى أ وﻻدي يقتلون بعضهم باسم اﳌحبة .
أية ﳏبة يقصدون؟ لربما ﳏبة الكرسي واﳌال؟
نظر إليه جﲑارد ﲝنان وقال له:
 انا ذاهب ﻻجراء ﳏادثات مع أبناء عمي وأبناء وبنات خالتيواﻷعمام والعمات وأسرهم  .وسوف أحثّ كلّ الّذين تبنيتهم  -جميع
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الﻼجئﲔ وأطفالهم  -وأجﱪهم الركوع عند قدميك اﳌتعبتﲔ ويطلبون الرحمة
واﳌغفرة  .سوف أجﱪهم ﻹعﻼن وﻻءهم لك وحدك  .أريد منهم أن يعتذروا
منك ﻷنهم سبب آﻻمك ومعاناتك  .سوف أجﱪهم على اﳌثول أمامك  :رجا ﻻً
ونساءً وأطفاﻻً ليأخذو ك بعيداً عن هذه البيئة القاسية ،وتقديم الرعاية
و العناية بك  .سوف يأتون إليك ،ويقدمون لك اقﱰاحاً جديداً  ،وهوية
جديدة ،واﲡاهاً جديداً  ،وحياة جديدة  .وسوف يقﱰحون عليك أفكاراً
جديدة ،وهوي ة جديدة ،ووجهاً جديداً ﳝكن أن تفخر به وتكون عضواً فاعﻼً
وﳏﱰماً بﲔ جاراتك . و سوف يقدمون لك الغذاء والدواء واللّباس ،وس وف
ﳛلق ون ﳊيتك ،ويلبسونك جوارب جديدة ،وحذاءً جديداً  .عندها سوف
تستعيد ثقتك بأوﻻدك وتفت خر بهم ،ونفتخر بك.
 أرجوك  !..ﻻ تفعل ذلك  .أوﻻدي قسات القلوب  ،وأعداء ،ﻻ يصلحبينهم إﻻّ القدر  .أي شخص يقف بينهم وبﲔ مصاﳊهم الشخص ية ،سوف
يتعاملون معه بﻼ رحمة أ و شفقة.
وعندما تأمل جﲑارد بتاريخ هذا البلد  ،وما ﳛمله من مآسي ،و مظاﱂ،
ورشوات ،غي ر رأيه ،وفكّر ﰲ العودة إلى أسﱰاليا ،ومن وهناك سوف يطلب
من ا لعاﱂ اﳊر ﰲ أن يأتي ﳌساعد ة وطنه  .و ﰲ ت لك اللّ حظة ،تأمل ﰲ اﳌاضي
القريب ،وأدرك أن كلّ اﳌشاكل الّتي حلّت بوطنه  ،هي ﰲ الواقع من أعمال
العاﱂ اﳊر نفسه الّذي سيطلب منه اﳌساعدة  .غي ر رأيه وصافحه بقوة قائﻼً:
 سوف آخذ ك معي وأعتني بك.نظر إلى جﲑارد مطوﻻً ثم قال:
 أنا باق هنا. ﻻ ﲡادل  -قال له جﲑارد  -سوف تأتي معي شئت أم أبيت. سوف نرى ﰲ ذلك  -أجاب ه وسحب يده من يده ،وأضاف :٧٨

 أنا باق هنا  .أشارك شعبي السراء والضراء  .هذا هو قدرنا ﰲ اﳊياة .أما أنتَ ،فاذهب ونفّذ ما جئت من أجله.
حد ق جﲑارد ﰲ وجهه ،فرأى اﳋوف واضحاً ﰲ تقاسيمه .بدا كما لو
كان وجهه قد نُحت من حجر الصوان .
تنهد ﲝسرة ونظر إلى جﲑارد نظرة ناري ة وقال له:
 ﻻ تضيع وقتك  .الوقت ﲦﲔ  ،وأنت ليس لديك الكثﲑ منه. أنا مصر أن أبقى هنا وأعمل على خلق هوية جديدة لك ولشعبنا. ﳓن ﳎهولون الهوية  ...ﻻ وجه لنا  ...وﻻ صوت. هراء  !...احتج جﲑارد  :ﳓن ملح اﻷرض ،و فخر ﳉميع اﻷمم،وملج أ للمضطهدين  ،و آباء اﳊضارة ،وبعد كل شيء ،ﳓن شعب لنا كرامتنا
وعزتنا بﲔ اﻷمم.
 أنت تتحدث مثلهم  -كثرة ال كﻼم وانعدام التّنفيذ  -قالها ﲟرارةوخيبة أمل.
تضايق جﲑارد من شيوعية حكمه على أبناء وطنه وهدر ﰲ وجهه قائﻼ:
 سوف أ ثبت لك أنّك على خطأ.حد ق ا لدرويش ﰲ وجه جﲑارد باهتمام تام ،واﻹ بتسامة ال باهتة أعادت
بعض اللّ ون إلى وجهه ،ﰲ حﲔ كان يمشط ﳊيته البيضاء الطويلة ب أصابعه
اﳌرﲡفة ،وي فرك ذقنه بيده ﳌنعها من اﻻرﲡاف وقال:
 آمل أن ﲡد ما تبحث عنه ،وأﲤنى لك النجاح والتّوفيق ،ولكنﲝلول الوقت الّذي تعود فيه  -هذا إذا رجعت  -أكون أنا قد ذهبت.
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بعد حديثه مع الدرويش ،أصبح جﲑارد حزيناً ،وشعر ب اﳌرض والضعف  ،فقرر
عدم دخول اﳌدينة عﱪ البوابة الرئيسية كما خطّط لها سابقاً .وعلى اﳊال،
استدعى كابتن جولييت ،وﱂ ﳝض وقت طويل قبل أن حضرت وسألته
باستعجاب:
 إلى أين؟نظر جﲑارد إلى اﳋريطة على شاشة اﳌنظار  ،وأشار إلى قم ة التّلّة قبل
أن تﻼ مس الس ماء الزرقاء الصافية.
وبينما كانت جولييت ﲢلّق فوق القرية  ،رأى جﲑارد مدى اﳋراب الّذي
تعرضت له قريته ،فاسود قلبه ،وأ صبح من الواضح أن ما قاله له الدرويش
كان صحيحاً ،والواقع الّذي يراه اﻵن قد هز كيانه .منازل القرية مهدمة كلّية
باستثناء بعض البيوت اﳌُدمرة جزئياً  .فطلب جﲑارد من كابتن جولييت أن
تُحلّق قريباً فوق بيته وأشار لها اﳌكان الّذي وقف بيته مر ة بكلّ فخر  ،غﲑ أنّه
ﱂ يكن هناك أي أثر لذلك ،ما عدا شجرة التّ ﲔ القدﳝة الّتي ﻻ تزال واقفة
كذكرى لﻸي ام اﳋوالي .وهبط ت اﳌركبة الفضائية ﰲ الباحة حيث كان يوجد
بيته وأنزلته ،فوقف كمعتوه يدور ﰲ دائرة ﳛ اول أن يتخي ل ما حدث من
خطأ .أراد أن يطلب من جولييت أن تذه ب وتﱰكه ينتحب لوحده  ،ولكنه ﱂ
يستطع التّنفّس و ﻻ الكﻼم ،فشعر بغثيان ،و أصبح تنفّسه ضحِﻼ وعلى وشك
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فقدان اﳊس وهو يتهاد ى ﰲ وقفته  ،غﲑ قادر على اﳊفاظ على توازنه.
ﻻحظت جولييت حالته وأخذ ت بيده ،وأعطته قرصاً مهدئاً ،وأضجعته
على اﻷرض وتركت رأسه يسﱰي ح ﰲ حضنها.
ﱂ يكن لدي جﲑارد القو ة للمقاوم ة وفتح فم ه وهي تأمره:
 إبلع هذا القرص.وبعد وقت قصﲑ استعاد رباطة اﳉأش و قال لها شاكراً:
 ﳝكنك الذّهاب اﻵن. سوف أبقى معك ﻷنّك ما زلت ضعيفاً و قد ﲢتاج للمساعدة.ف حملق ﰲ وجهها و أدرك أنّ ها تعني ما تقول ،وليس هناك من أمل لتغيﲑ
رأيها فقال:
 شكرا لكِ على اهتمامكِ بي. ما الّذي تنوي القيام به اﻵن؟ أريد أن أُتر ك لوحديفهمت جولييت سبب طلبه ،فﱰكته وتراج عت إلى اﳌركبة الفضائية
ب انتظار إشارة منه:
 ارفع يدك إذا كنت ﲝ اجة لي.شكرها جﲑارد على اهتمامها ،وجال بنظره حول البيئة اﳌجاورة  ،ولكنه
ﱂ ي ستطع أن ي رى أي شيء ليذكره بطفولته  ،إﻻّ شجرة التّﲔ الّتي ما زالت
واقفة تتحدى بأغصانها الشاﳐة سﻼح اﳌجرمﲔ الّذين دمروا كلّ شيءٍ ﻻ
ﳜدم معتقداتهم  .فالكروم اﳌحيطة بالبيت قد سحقت كما لو داستها الد بابات
واقتلعتها اﳉرافات من جذورها ،وكأنهم أرادوا اغتصا ب اﻷرض وما تنتجه
عمداً كي ﻻ يبقى أثر لساكنيها  .ثم انت قموا من أشجار الز يتون و ﱂ يﱰك وا
فيها فرعاً واحداً ،أو ورقة ﻻستخدامها كرمز للسﻼم .وأشجار التّفاح واﳋوخ
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واﻹجاص ،و بساتﲔ الزهور ﻻقت نفس اﳌصﲑ  .ﱂ ينجي شيء من هذه اﳌجزرة ،
وﻻ حتّى خز انات اﳌياه لرب ما باعوها ﰲ الس وق السوداء بأسعار أعلى من
أسعارها ،أو استخدمو ها لري حدائق واحد من هؤﻻء الغزاة .تأمل جﲑارد
بقساوة قلوب هؤﻻء الغزاة اﳌجرمﲔ محاوﻻً أن يفهم هذا الن وع من اﻻعتقاد
الديني الّذي يدفع اﻹنسان أن يقتل شخص اً آخر ﻷنّه ينتمي لطائفة ليست من
دينه  .إن اﳊيوانات الﱪي ة تتصر ف ب عناية ورأفة ﰲ اﳊيوانات اﻷضعف منها
أفضل بكثﲑ من تصرفات اﻹ نسان ﲡاه اﻹنسان اﻷضعف منه .أي قلبٍ ﻻ
يدمي عندما ﳝسك أحد الغزاة رأس رجل عجوز ويقطع رقبته بسكّﲔ كليلة
أمام زوجته الكهلة اﳌزعورة ؟ والّذي يدعو إل ى القرف والنظر بإشمئزات إلى
الديانات هو أن تسمح بهكذا تصرفات وﲡازي خﲑاً كلّ من يفعل ذلك  .لقد
أصبح اﻵن من حق اﻹنسان اﻹنساني أن يشكّك ب دوافع هذه اﻷديان الّتي تأمر
بالقتل  .ومن حق اﻹنسان اﻹنساني أن يتساءل أيضاً عما إذا كانت شعو بنا
قد أصبح ت هياكل ل ﻶلهة البديلة ،وتﱪير أعمال القتل من أجل إثبات هوي ة
من هو أعظم إله بﲔ كلّ اﻵلهة  .متى سنبدأ التّعامل بﲔ بعضنا ﲟحبة
وإخﻼص ،بدﻻً مِن التّصرف بكراهي ة والعداء ﲡاه بعضنا البعض؟ ومتى
سنتأقلم مع حضار ات واعية ،ونصقل أخﻼقنا ونعيش ،ونسمح لﻶخرين
بال عيش معنا بطمأنينة ؟ إنّه لَمن اﳋجل أن يقبلَ اﻹنسان اﻹنساني أن يشكّلَ
جزءاً من هذه الكتل البشرية الّتي هي أقرب إلى اﳊيوانية.
لقد حان الوقت لﻸم ة أن ت فهم أن تركيز الس لطة السياسي ة والدينية ﰲ
يد واحدة هو عمل خطﲑ جداً  .إن اختﻼط الدين بالسياس ة ،وتسليمه ﻷيادي
غﲑ أمينة ،يسمم عقل و قلب اﻷمة .إن السياسي الش رير ﳜدم دائماً مصاﳊه
الذّاتي ة اﳋاصة به من خﻼل خ لق اﻹ نقسامات بﲔ ناخبيه  ،والتّ ظاهر ب تمثيل
مصاﳊهم الدينية .فهو ﳛ رمهم ﰲ الواقع من حقوقهم السياسية واﻹجتماعية،
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ﲝيث يصبحون دائ ماً ﰲ حاجة إلى إرضائهم  ،بدﻻً من تزويدهم ب نظام عادل
ومنصف  .بهذه الطريقة ،يقبضون على اﻷم ة من خناقها ك فدية مقابل اﳊفا ظ
على سﻼ مة مصاﳊهم اﳋاصة  .ﳝكن للشعب أن ي رى بوضوح ما ينتظره من
ه ؤﻻء الفسدة  ،لكن ه عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك ،ﻷن رزقه يتوقّف
على واسطة من اﻷشرار أنفسهم والّ ذين حرموهم من البداية من حقوقهم
القانونية واﻹجتماعية.
شعر جﲑارد أن الدماء الّتي سالت على هذه التّ ربة وغيرت لونها ،ما
زالت طازجة كما كانت يوم سكبها اﳌجرمون دون عقاب .ف خدش سطح
اﻷرض وجمع ﰲ يده حفنة من التّر اب ،وأغلق قبضته عليها بشدة ،ف شعر
ب نفوس أولئك الّ ذين قتلوا ت عيش ب وئام مع الﱰبة .عندها شعر باﻻنتماء إلى
تلك اﻷرض ،وشع ر باﻷرواح الّتي غادرت أجسادها قبل اﻷوان ،ﲢوم ﰲ
الس ماء ﲝرية واعتزاز  ،ترفض مغادرة أجواء هذه البﻼد الّت ي أحبوها وما
زالوا يعبدونها رغم ما حدث ﻷجسام هم التّرابية.
وقف جﲑارد على قدمي ه اﳌتعبتﲔ ،وثبت نظره على قم ة اﳉبل ح يث
يلتقي تراب هذه القرية بأعلى سمائها  .ثم ألقى ﲝ فنة التّرا ب ﰲ الهواء إلى
أ على ما يستطي ع ،وشاهدها تعود إلى اﻷرض مر ة أخرى ببطء ك الغبار
يتهادى ﳓو سطح اﻷرض بانتظام وبشكل مطرد  .وفج أة ،هبت عاصفة من
الر ياح شمالي ة ،حملت التّراب بعيداً ﳓو الوادي العميق ،ونثرته باﲡاه الن هر،
حيث كان ﰲ اﳌاضي يسبح شعبنا ﰲ مياهه اﳊر ة ليغسل عنه غبار اﳊقد
والكراهية الدينية .ﰲ هذا الن هر ينبغي أن ي غتسل ﲟياهه السياسيون ،ورجال
الدين واﻹقطاعي ون ورؤساء اﻷحزاب واﳌسؤولون ﰲ اﳌنظمات السياسية
واﻹجتم اعية ل تنظيف أنفسهم وتطهﲑها من الكراهي ة الدينية واﻹقطاعية
البغيضة بعطر الص نوبر واﻻرز والسنديان ،ليتجسدوا ثانية كبشر ويعيشوا حياة
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ﲤتاز بالتّ عايش الس لمي مقرونة بالتّ سامح واﻻحﱰام.
استعاد جﲑارد تفكﲑه وهو ﳛدق ﰲ شجرة التّﲔ الّتي ﲢد ت عدوان
اﳉناة و وقفت بفخر لتذكّ ر ا ﻷجيال اﳌقبلة ﲟجازر اﳌاضي القريب الّتي ﳛاول
السياسيون واﳌؤرخون طمسها وإزالتها من توارﳜهم اﳌزورة  .وبينما كان غارقاً
بأفكاره ،رأى عصفور التّﲔ يطﲑ عﱪ السماء ويقﱰب مباشرة من شجرة التّﲔ ،
وﳛطّ على أحد فروعها العارية ،وبدأ ﳝ سح الش جرة بعينيه اﳉائعتﲔ  .بدأ
ي نتقل من غصن إلى آخر باحثاً عن تينة يقتات منها ،ويأخذ بعضاً لفرافﲑه
الصغار  .وبعد فﱰة من البحث العقيم ،وقف على غصن رقيق وأرخى هامته
وهو يرفرف ﲜناحيه كأنّه ينف ض عن ريشها غبار اﳌاضي وأثار اﳊاضر اﳌرير .
فنظر إليه جﲑار وهو يشعر ﲜوعه و خيبة أمله  ،فرأه فاﲢ اً منقاره وهو يتنفّس
ﲜهد عميق ،ﻷن العطش واﳉوع قد أرهق هامته وأصبح على وشكِ
اﻹستسﻼم للواقع اﳌرير  .مسك ينة هذه الطّ يور الفقﲑة ،فهي ﱂ ت ستطع أن ﲡد
حتّى تينة واحدة من الفاكهة الوطنية لتهدئة جوعها .عندها وضع جﲑارد يده
ﰲ جيبه وأخذ بسكوت ة واحدة كان قد احتفظ بها بعد طعام اﻹفطار ،وكسرها
قطعاً صغﲑة ،ووضعها على راحة كفّه  ،ورفعها باتّجاه العصفور ﻹ غرائه ليأتي
ويأكل من على راحته  .غﲑ أن العصفور نظر إليه ﲝذر ،وع لى الر غم من
جوعه  ،بقي جالساً على الغصن  .فاعتقد جﲑارد أن العصفور قد يكون خائفاً
بعد كلّ ما شاهده من مآسي ،ف ألقى البسكو تة على اﻷرض بالقرب من جذع
الشجرة  ،فنظر إليها العصفور وﱂ يتحرك ،وهو يتطلّ ع إلى أسفل وكأنّه ﰲ حالة
تأهب ،وانعدام الثّ قة واﳊذر  .وبدأ يحدق ﰲ وجه جﲑارد مر ة أخرى ،ثم حلّق
ﰲ الفضاء بعيداً ي بحث عن مكان آخر أكثر أمناً وسﻼماً وتنظيماً  .ففكّر
جﲑارد بنفسه هامساً  :طيور هذا الوطن قد تعلمت درساً من مآسيها ،وشعب
هذه اﻷمة ما زال يبيع حقوقه الشرعية بأﲞس اﻷﲦان.
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اقﱰب جﲑارد من جذع الشجر ة وﳌسه ،و فجأة تذكّر اﻷيام اﳋوالي
عندما كان يتسلّق هذه التّينة وﳚ ني ﲦارها اﳊ لوة ويصنع منها مربيات ﻹفطار
لذيذ  .فشعر وكأنّه عاد إلى اﳊياة من جديد ،وهو ينظر إلى هذه الشجرة
العتيدة الّتي صمدت ﰲ وجه اﳊاقدين ،وشاهدت ك يف كانوا يذﲝون
الضحايا اﻷبرياء الّ ذين ﱂ يرتكبوا أي خطأ ،وﱂ يقﱰفوا أي ذنب ،وﱂ يعتدوا
على أي واحد من هؤﻻء القتلة اﳌجرمﲔ ،سوى أنّهم ﻻ يعبدون نفس اﻹله
الّذي سمح لهم با ﻹعتداء على تلك النفوس الﱪيئة واﳌساﳌة ،واﳌتساﳏة ﻷنهم
ﻻ يعبدونه  .ثم ثبت نظره مر ة أخرى ﰲ شجرة التﲔ وهمس كأنّه يحدثها :
أنتِ ﳏظوظة جداً أيتها الشجرة ،ﻷن بطاقة هويتكِ ﻻ ﲢمل اسم
ديانتكِ.
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عند رؤية ن تائج الكراهي ة الدينية ،شعر جﲑارد بصدمة وخيبة أمل ،فعاد ﰲ
الوقت إلى اليوم الّذي بدأت الكراهية الدينية تظهر نتائج ممارستها على
اﻷقلّيات ﰲ اﳌجتمع الشرقي ،سواء كان بدوافع ﳏلّية أو استعمارية  .فبدأ
يندب اﳌاضي  ،اﳌاضي الّذي كان من اﳌفﱰض أن يشكّ ل حاضرنا ،اﳊاضر
اﳌؤﱂ اﳌرتكز على السيطرة الدينية  .هذا هو مستقبل اوﻻدنا ،مستقبﻼً قاﲤاً
جامداً غﲑ قابل لﻺصﻼح اﻹجتماعي.
ﳌست ج ولييت تشتّت جﲑارد ،فاقﱰبت منه وعلى وجهها ابتسامة
عريضة:
 ما بالك يا صاح؟ أضحك ت ضحك لك الدنيا! هذه ليست نهايةالعاﱂ.
 كيف ﳝكنني أن أ بتسم وأنا أمام هذا الدمار؟ ﳝكن استبدال كل شيء .وس يكون باستطاعتك بناء منزل أكﱪ وأقوى،وﳎهز بأفضل و سائل الر احة اﳊديثة.
نظر جﲑارد ﰲ وجهها بشفقة وقال :
 كان هذا بيتنا  ،وليس أي منزل من منازل القرية  .ﰲ هذا البيت ،عاش ستّ ة أجيال  ،ابتداءً من أجداد أجدادي وصوﻻ الى والدي ، وهذا آخر
الطّريق.
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توقّ ف جﲑارد لفﱰة من الوقت ﻻستعادت أنفاسه  ،ثم بدأ يتأمل مآسيه
ويتساءل عما اذا كان هذا الشعب سيتخلّى يوماً ما عن التّعامل وفقاً
ﳌقاييس دينية ترفض قبول الغﲑ ﲟغايرته  .وبسرعة خاطفة ،تصور أمامه اﳌاضي
واﳊاضر ومدى تأثﲑهما على اﳌستقبل  .فأثارت تلك الرؤية خوفاً شديداً على
مستقبل هذا اﳉيل الصاعد ،وخيبة أمل بنظام مبني على أسس الس يطرة
الدينية وﲢكّم رجال الدين برقاب البشر على أنهم ﳝثّلون اللّه ويأمرون باسمه
القتل والتّشريد ،وأخذ بالنحيب:
هذا ليس ﳎرد منزل ﳝكن هدمه وإ عادة بنائه ﲜ دران مسبقة الص نع
و مصنوعة من الص لب واﳋرسانة ،و ﳝكن ﲡهيزه بأبواب ونوافذ جاهزة مصنوعة
من اﻷ ﳌنيوم والزجاج اﳌ زدوج ،أو اﳌنزل الّذي ﳝكن أن ي باع أو يؤجر.
هذا هو البيت الّذي عاشت ضمن جدرانه القوي ة ،اﻷسر ة خﻼل أجيال
عديدة ،وغذّت جذورها ﰲ هذه اﻷرض خﻼل حروب عديدة ،وقوت صلة
القُربى والتّقاليد اﳌتينة بﲔ بعضها البعض واحتفظت ب تلك العادات الق يمة
حية  .هذا هو البيت الّذي إحتفظ داخل جدرانه اﳌتواضعة ذكريات ستّ ة
أجيال  .ﳝكنهم استبدال هذه اﳉدران ﲜدران حديثة  ،و لكنهم ﻻ يستطيعون
استبدال صورة جدي ممتطياً صهوة حصان وهو يقتحم خطوط اﻷعداء
وسﻼحه الوحيد كان سيفاً  ،وقلباً كبﲑاً وذراعاً قوياً .وﳝكن هم أيضاً تزي ﲔ
جدران هذا البيت اﳉ ديد ب لوحات للفن انﲔ اﻷكثر شهرة ،لكنهم ﻻ ﳝكن أن
يرسموا صورة جد تي وهي ﲣبز على الصاج خبزنا اليومي  .وبالتّالي لن يكون
باستطاعتهم استبدال صورة أخي وهو ي ركل هدفاً ﰲ ذروة حياته اﳌهنية ،وﻻ
استبدال صور زفاف جد ي وجد تي باﻷ بيض واﻷسود  ،و ﻻ ألبوم زفاف والدي. 
ﳝكن هم أيضاً تزويدنا بأفضل مفرمة اللّ حوم اﳊديثة ،ولكنهم لن يكونوا قادرين
على استبدال صورة أم ي وهي تدق اللّ حوم الن يئة ﲟ طرقة خشبي ة ﰲ اﳉرن
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اﳊجري  .ﳝكنهم استحداث اﳌنزل  ،وإعادة زرع كروم العنب ،والتّﲔ  ،والتّفاح،
و الكمثرى وبساتﲔ الفاكهة ،و بساتﲔ الزيتون وتغذيتها ب أفضل اﻷسمدة،
لكنهم ﻻ يستطيعون إجبارها على إنتاج نفس الثّ مار اﳊ لوة الذكية  .وﳝكن هم
أيضاً أن يستولدوا أنواعاً جديدةً من الطّ يور ،ولكنهم لن يستطيعوا تعليمها
أغاني اﳊب والسﻼم  .وﻻ شك أنّهم يستطيعون ص نع حاضرنا ،وتصميم
مستقبلنا ،لكنهم لن يستطيعوا إعادة ذكرياتنا.
داخل جدران هذا البيت ،عشنا ماضينا وداخل هذه اﳉدران صنعنا
حاضرنا ،ومن أبواب هذا البيت سوف تظهر مﻼمح مستقبلنا .وﳝكن هم أيضاً
بناء أم ة من الفوﻻذ اﳌقو ى وتزويدها بأحدث أنواع الطّ اقة النووي ة اﻷكثر
تقدما ﰲ العاﱂ  .ﳝكن هم أن يفعلوا كلّ ذلك ،ولكن هم لن يستطيعوا إ عادة
اﻻبتسامة الى وجه طفل رأى أم ه تُذبح أمامه ب سيف شحذته الكراهي ة الدينية.
لقد هدموا بيوتنا ،ولكنهم لن يتمكنوا من سرقة ماضينا أو تشويه
ذكريا تنا ﻷنها نُ قشت ﰲ قلوبنا  .ﻷن ذكرياتنا س تبقى مثل حجر الن ار اﳌُغطّى
بالرماد  .و سوف يأتي اليوم ،عندما يقوم شخص ما وينفخ ب نسيم قلبه وروح
شبابه الر ماد بعيداً  ،فتتجسد الذّ كريات من جديد كما طائر الفينيق ل تبقى
حي ة باصوليتها ومصداقيتها ل ﻸجيال القادمة.
من الواضح أن كابتن جولييت تأثّرت لرؤيتها جﲑارد يعاني وهو
يسﱰجع ذكرياته ،ف وضعت يدها على كتفه اﻷﳝن وبدأت تنزلق بها رويداً
حتّى وصلت إلى ذراع ه ،وأصابعها تتنقّل برفق مثل فتاة عمياء تلتمس
طريقها عﱪ طريق زلق  .فاسﱰاح جﲑارد ل دفء يدها ،و رائحة أ نفاسها اﳌعطرة
تﻼمس أذني ه بلطف  ،فعادت به إلى واقع اﳊ ياة ،فمسك بيدها الّتي توقفت عند
معصمه وهمس:
 هل لكِ أن تتخيلي رجﻼً ﰲ الس بعﲔ من عمره فاقد الذاكرة؟ تصوري٨٨

أنّه يذهب إلى متجر لشراء زجاجة من اﳊليب ،ولكن ه ﱂ يرجع إلى دياره ،
ﻷنّ ه نسي من هو وأين يعيش .فصار يتجو ل ﰲ شوارع اﳊ ي لساعات طويلة ،
ولكنه ﱂ ﳚد منزله ،فاستوقف رجﻼً ﰲ الش ارع وسأله  :أين هو منزلي الّذي
أعيش فيه؟
 كيف لي أن أعرف ؟  -أجابه الر جل بﻼ مباﻻة.شعرت جولييت أنّه ينبغي عليها أن تقول شيئاً لتخفّ ف من حزنه ومرار ة
ذكرياته ،فقالت:
 ﳚب على اﻹنسان أن يشعر دائماً باﻹ متنان على ما ﳝكن ا ﳊصولعليه ،ﻻ باﳊ زن على ما ﻻ ﳝكن اﳊصول عليه.
شعر جﲑارد باﻹرهاق ﲝيث ﱂ يستطع أن ي رفع رأسه للن ظر ﰲ وجهها،
لكنه ﲤكن من استدعاء ما تبقى من طاقته وواصل اﳊديث:
 إن وفاة رجﻼً واحداً يعتﱪ مأساة  ،و وفاة عشرين أو أكثر ،يعتﱪإحصاءات  ،ويقبله العاﱂ بكونه جزءاً من اﳊياة اليومية  .غﲑ أن يفقد ا لرجل
ذاكرته ،وماضيه وذكرياته يعتﱪ مأساةً قاسي ة ﻻ ﳝكن ﻷي إنسان أن يتحمل
قساوتها  .وأشد قساوة من ذلك هو أن تُستبدل ذكرياته وماضيه بذاكرة
مصطنعة طبياً  .عندها يتحول اﻹنسان ب عقله ،وذاكرته ،وو عيه إلى روبوت
بذاكرة مستحثّة مﱪﳎة ،ولكنه يبقى ويعيش بهوية مستحثّة مﱪﳎة ولن يكتشف
أبداً هويته اﳊقيقية.
كان جﲑارد مشغوﻻً بغوص ذكرياته واستبصار اﳌستقبل وﱂ ي درك أن
جولييت كانت تبكي .فمسك ب يديها اﳌرﲡفتﲔ وهي تضع رأسها على كتفه
وهمس:
 أشعر بأﳌك وأ فهم ﳏنتك .إنّني أشاركك حزنك ،وأُكرم روح أولئكالّ ذين دفعوا الثّ من غالياً لكونهم ﳜتلفون بإﳝانهم .
٨٩

شعر جﲑارد بارتياح مؤقّت عندما ﳌس تعاطف جولييت معه ،فأغرق
يديه ﰲ شعرها ،ورفع رأسها عن كتفه ،ونظر ﰲ عينيها الدامعتﲔ ،فرأى اﳊزن
اﳊقيقي وشعر ﲟدى حب ها لهؤﻻ ء الن اس الّ ذين ﱂ تلتق بهم قطّ اً ،وهمس مرة
أخرى:
 أريد أن أبكي معكِ،وأَ ذرف الد موع وأُشارككِ،
ولكن ،ﳝكن أن ينظروا إلى دموعي
ك عﻼمة ضعفي واسﱰقائي.
ﳚب على الر جال أﻻّ تبكي،
هذا ما قاله لي والدي.
قال أنّه ينبغي أن نكون أقوياء
كما كان ﳚب أن نكون،
ول كن ﻻ تدعهم يروا
دموع روحك وهي تنــزف.

٩٠


 


وضعت جولييت يدها حول كتف جﲑارد وقالت  -إنّني أُشاطرك حزنك- 
وضمته بقوة  .لقد أثارت بادرة التعاطف والش عور ﲟا أُعاني ،سيﻼً من الد موع
والذّ كريات اﳌؤﳌة فشعر باﻻرتياح .أراد أن ي بكي مر ة أخرى ،ولكن اﻷﱂ الّذي
كان ي عاني منه ﰲ تلك اللّحظة ،والفراغ الّذي تركه فقدان شعبه  ،إلى جانب
وحشي ة الهجوم ،ق د ساعد على قساوة قلبه و برودة مشاعره.
 إسﱰح قليﻼً وهدئ أعصابك - قالت جولييت وهي ت فرك كتفي ه  -ماحدث منذ ربع قرن من الزم ن ،ﻻ ﳝكن إصﻼحه هذا اليوم.
 صحيح قال جﲑارد  -ولكن من يستطيع أن يضمن أنّ ه لن ﳛدث مر ةأخرى؟
 ﻻ ﳝكن ﻷحد أن يضمن ذلك ،قالت جولييت  -ولكن الن اس تتحر كوتتغي ر ﳓو اﻷفضل .لرب ما سيتغيرون.
 آمل أﻻّ أكون ﲝاجة ﻹثب ت أنّكِ على خطأ  .قال ذلك جﲑارد وهويبتسم ،فابتسمت له جولييت وسألت:
 ماذا تريد أن تفعل اﻵن؟ هل ترين ذاك البيت على ﳝينكِ ؟ هذا هو منزل ابن عمي  .أستطيع أنأرى اﳌﻼبس منشورة على منشر الثّياب .ﳝكن أن يكون ابن عمي أو أحد
أوﻻده ما زالوا يعيشون هناك  .أريد أن أذهب وأﲢقّق من ذلك.
٩١

 عندما كنت أ حوم حول اﳌنطقة باحثة عن مطع م للوجبات اﳋفيفة ،رأيت بعض الناس  -ﰲ ثياب غﲑ مألوفة  -ﲣرج من البيت وتعود إليه،
فوجهت إلى البيت جهاز حسر اﳌعلومات السكّانية ،وحصلت على مشاعر
سلبية .أعتقد أنّ ه ﳚب عليك أن تبقى بعيداً عن هذا اﳌكان.
 جئت كلّ هذه اﳌسافة للتّ حقيق ﰲ مذﲝة شنعاء ،وهؤ ﻻء الن اس ،بغضالنظر عن هويتهم  ،قد يكونوا قادرين على إلقاء بعض الضوء على ما حدث.
 إذهب أنت أوﻻً ،وسوف أﳊق بك .أريد أن أجلب شيئاً أحتاجهمن اﳌركبة الفضائية.
سار جﲑارد باﲡاه البيت ،وﳊقت به جولييت قبل أن يقرع الباب  .بدت
عليها حالة التّأهب ،ووقفت ورا ءه على مسافة مﱰين ،وهي ﲢمل ﰲ يدها
اليمنى شيئاً يشبه قلم اﳊﱪ.
بدأ الباب ي فتح ببطء بعد أن طرقه جﲑارد عدة مرات .وخرج منه رجل
ذو شارب كبﲑ وشعر قصﲑ أسود ،مغطّى جزئياً بطاقية سوداء  ،فحياه جﲑارد
قائﻼً:
 مساء اﳋﲑ يا عم. من أنتَ ؟ أجابه ا لرجل بصوت كنبح الكﻼب. أنا أﲝث عن شخص اسمه جوزيف شامل. ﻻ أحد يعيش هنا بهذا اﻹسم. هل سبق لك واستأجرت هذا البيت من صاحبه ؟ ماذا تريد مني ؟ أجابه الرجل ﲝمق. هذا هو منزل ابن عمي ،وأود أن أراه قبل أن أغادر. هذا هو بيتي  ،وﻻ ﳝلكه أحد غﲑي. هل اشﱰيته من صاحبه؟٩٢

 هذا البيت هو غنيمة حرب ،وأنا صاحبه. أنا ﻻ أفهم ما تعنيه ﲟفرد " غنيمة حرب" غنيمة حرب  !..أﻻَ تفهم ذلك ،أو أنّك تدعي اﳉهل؟ ﻻ  !..ﱂ أفهم ما تقول ،ولكنني فهمت أنّك قد سرقت هذا البيت منصاحبه  .أجابه جﲑارد باستهزاء.
 من اﻷ فضل لك أن تذهب اﻵن  .قالها الرجل بغضب وهو ﳛاول غلقالباب ﰲ وجهه.
 ركل جﲑارد الباب بقدمه  .وعلى الفور ظهر رجل آخر وﰲ يده بندقية M16أمريكية الصنع ،تُرافقه زوجته وهي ﲢمل سيفاً عربياً وابنها ﳛمل
كﻼشنيكوف  AK-74روسية الص نع وهو يهدد قائﻼً:
 إذهب من هنا أيها الكلب ،وإﻻّ ستُﻼقي ابن عم ك ﰲ اﳉحيم قريباً.بدأ جﲑارد ب رفع يديه ليؤكّ د لهم حسن نيته ،وبأنّه ﻻ يريد شراً .وﰲ
هذه اللّحظ ة ،رأى الض وء اﻷخضر يشع على كلّ منهم وعلى الفور جمد وا ﰲ
مكانهم .إ لتفت جﲑارد إلى الوراء فرأى جوليت ما زالت ﲤ سك ﰲ يدها اﻵلة
اﳌشعة فصرخ ﰲ وجهها قائﻼ:
 ﳌاذا تفعلﲔ ذلك؟ ﳊمايتك ! أﻻ تراهم على وشك اﻹنقضاض عليك؟ أنّ كِ تُعري ضيهم للخطر. لن يضﲑ هم شيئاً  .كلّ ما فعلت إنّني علّ قت حياتهم بشكل مؤقّت .ففي اللّحظة الّتي أعرف أنّ نا على مسافة آمنة ،سوف أُعيدهم ﳊياتهم
الطّبيعية.
 كيف ﳝكنك ﲢقيق ذلك؟ تعليق حياة اﻹنسان مؤقّتاً ﲢ دث عندما تُغَطّس اﳉسم ﰲ الهيدروجﲔ٩٣

الس ائل ﰲ درجة  ١٩٦مئوي ة ﲢت الصفر  .غﲑ أن العلماء قد استطاعوا ﲢقيق
ذلك عن طريق التكنولوجيا اﳉديدة باستخدام شعاع الليزر.
 الرجاء الس ماح ل هم بالعودة إلى اﳊياة  -ناشد ها جﲑارد. ما هو اﻷمر معك؟ منذ دقيقة  ،كنت تفكر ﰲ اﻻنتقام ،وعندماواجهت عدوك وحا نت لك الفرصة  ،غي رت رأيك .هل أنت خائف منهم أم
أنّك تشعر بالذّنب؟
 عقلي يطلب اﻹ نتقام ،ولكن قلبي يبحث عن اﳌغفرة. لقد قتلوا ابن عم ك واحتلّوا منزله كغنيمة حرب .وﻻ شك أنّهم قدقتلوا والديك ،وهدموا منزلك ،ودمروا كلّ اﳊدائق وكروم العنب ،وأنتَ ﻻ
تزال تُفكّر بالغفران؟
نظر إليها جﲑارد نظرة فيها الكثﲑ من معاني التّسامح والغفران ،وقال
لها هامساً:
 أعلى مراتب التّ ضحية ﰲ اﳊياة ،هي أن يغفر ا ﻹنسان ﻷعدائه .هؤﻻءالن اس هم بشر تتجسد فيهم أعلى مراتب التّضحية والوفاء والضمﲑ اﳊي، 
ولكن استطاع اﻷشرار الّذين يوهمون الب شر بأنّهم ظﻼل اﻵلهة على اﻷرض
تضليل هؤﻻء الناس البسطاء  .أنا ﻻ أكره أحداً منهم ،و اشعر باﻷ سف
ﻷرواحهم الضالة  .اﻹ نتقام هو ضعف يتع رض له كلّ إ نسان ﰲ ﳊظات اليأس
والكراهية.
ثم استعرض جﲑارد ﰲ ﳐيلته اﳌجزرة الوحشية ،والدمار الكامل لﻸرزاق
والعتاد  ،ومد ى الكراهي ة الشديدة الّتي أد ت إلى ظهور الس لوكيات الوحشي ة
من هذا القبيل  .ف إذا ﲝث عن اﻹ نتقام سي كون مثلهم ،رب ما أسوأ  .ﻻ لن يفعل
ذلك  .هؤﻻء هم أبناء وطنه  .فإن ضلّوا الطّ ريق سوف ي ستقبلهم كما أُ ستقبل
اﻷبن الشاطر  .سوف ي غفر لهم ﻷنّ هم ﻻ يعرفون ماذا يفعلون.
٩٤

استوقفته تلك اﻷحﻼم اﳌ تداخلة وعرضته لﻺ رتباك الذّهن ي ،فشعر
بالعطش الش ديد ،ونشفت شفتاه لدرجة أنه أصبح من الّ صعب عليه اﻹبتﻼع ،
فشعر ب عدم وضوح الر ؤية وأصبح على وشك الغثيان  ،و بدأ ي رى صوراً حي ة
ووجو هاً مألوفة تبتعد عنه تدرﳚياً كأنّها ﻻ تريده أن يقع ﰲ شراكٍ ليس
ﲟقدرته التّغلب عليه .فأغمض عينيه ،وساح ﰲ مرابع الﻼوجودية ،يستعرض
فيها مراحل طفولته الﱪيئة ،فرأى:
أمه تطارد الثّ علب والدجاجة تتدلّ ى بﲔ فكيه ،يا الله!  ...ما حدث
للفراخ الّتي كانت والدتي تهتم بﱰبيت ها لبيضها ﻹطع ام اﻷسرة خﻼل اﻷيام
اﳌمطرة؟ لقد سرقوا الدجاجات وأكلوا بيضها .ﻻ ﳝكنك أ ن تثق بهؤﻻء
اﻷوغاد ﻻ ﳝكنك الثقة بهم  .ثم سمع صوتاً بداخله يناديه:
اﻻنتقام
الد م بالدم
العﲔ بالعﲔ،
والس ن بالسن.
ﻻ !..صرخ جﲑارد  ،وصدى صرخته يرن ﰲ أذنيه ﳌد ة ﻻ يتذكّرها .و ﰲ
نهاية اﳌطاف هدأ الص وت تدرﳚياً إلى أن تﻼشى ﲤاماً  .بعدها ،بدأ يفكّر أنّه
ﻻ ﳝكن قياس اﳌوت واﳌظاﱂ ﲟقياس أو بوزن ،وﻻ ﳝكن اﻹش ارة إليه بأعداد أو
بتعريفات مهما وصل ت بﻼغتك باللغة واﻹعراب  .إنّها معاناة الروح ،والشعو ر
باﻹحباط عندما ﻻ تتمكن من اسﱰداد اﳌاضي  -كلّ الذّكريات ،السارة
واﳊزينة  -ﻷنّ ها قد س رقت منك .لقد أخذ هذا اﳊوار الداخلي بﲔ قلبه وعقله
أطول مم ا كا ن يعتقد  .وﰲ النهاية  ،فاز قلبه .وأخﲑاً ،أحنى رأسه كعﻼمة
احﱰام لﻸرواح الّتي غادرت هذا العاﱂ ليس قدراً ،بل برغبة أُناس مجرمﲔ .
وللحال  ،ﲢول بأفكاره لدراسة اﳌاضي ،واﳊاضر ،وتصور اﳌستقبل اﳌرتقب
٩٥

وبدأ يفكّر ب عقل منفت ح ،وقلب ﳏب ،وروح لطيفة  ،و شرع ير نّم بصوت ن شذ غﲑ
منسجم ومتنافر:
هؤﻻء شعبي وأبناء أمتي،
بصرف الن ظر عم ا يفكرون،
بصرف الن ظر عم ا يفعلون،
سواء أ كانوا ينتمون إلى اللّون الﱪتقالي
أو اﻷحمر أو اﻷزرق?
سواء أكان وا على حق أو كانوا على خطأ،
سواء أ كانوا الظاﳌﲔ،
أو اﳌظلومﲔ،
هؤﻻء هم شعبي وأبناء أمتي،
هؤﻻء هم كلّ ما عندي،
هؤﻻء هم إخواني وأخواتي،
وعلى قدم اﳌساواة،
أُحب هم جميعاً.
وسوف أعمل على حمايتهم
ﲜسدي ودمي .وروحي
و سوف أُعلّ مهم اﳊب،
والتّ سامح والغفران.
هؤﻻء هم شعبي وأحبابي،
وعلى قدم اﳌساواة،
أُحب هم جميعاً.
رفع جﲑارد رأسه وحدق ﰲ الك ابتن جولييت ﳌدة طويلة ﻻ يعرف لها
٩٦

سبباً  .أما جولييت ف لم تنطق ب كلمة واحدة ،ولكنه كا ن يرى الدموع ﰲ
عينيها فتوسل قائﻼ:
 لن أسمح لشعبي أن ي كون ضحي ة حرب ظاﳌة يغذّ يها اﳉهل والكراهي ةالدينية .أتوسل إليكِ أ ن تُعيديهم إلى اﳊياة.
إنّني أحسدك على ت ساﳏك اﳌطلق  .فعلى الرغم من كلّ اﳌعاناة واﻷﱂ
واﳊسرة ،ما زال ﰲ قلبك مكا ن للتّسامح واﳌغفرة  .ولكنني أريد أن أذكّرك
أنّ ه إ ن ﱂ تظهر ﲟنظر الذّئب وتتصرف كالذّئب ،فسوف تأكلك الذّئاب كوجبة
إفطار ﰲ أول مناسبة تسمح لهم بغدرك وافﱰاسك.
 إنّني لست ب غريب عن هذا النمط اﳊياتي البغيض ،ولكن ﰲ الوقتك أن تعيد ي لهم اﳊياة.
اﳊاضر أتوسل إلي ِ
 لن أفعل ذلك!... ﳌاذا ﻻ؟ لو أفرجت عنهم اﻵن ،ف سوف يقتلوننا.قبل جﲑارد شرحها وعاد ا إلى اﳌركبة الفضائية .فتحت جولييت
الثّﻼجة وأع طته زجاجة قائلة:
اشرب ،وسوف ت شعر بتحسن سريع.
أخذ جﲑارد الزجاجة وابتلع منها ﲟا يكفي ﻹعادتها نصف فارغة  .ثم
نظر إليها نظرة ثاقبة قائﻼ:
 هل أستطيع أن أطلب منكِ معروفاً؟ سوف يكلّفك عشاءً. وا فق جﲑارد على طلبها وهو يبتسم: أنا أعلم أنّكِ لن ترفضﲔ فنجان قهوة كابوتشينو ﰲ أي وقت كان.٩٧


 
ترجﻼ من اﳌركبة الفضائية خلف اﳌطعم ،وسارا على اﻷقدام حتّى وصﻼ إلى
اﳌدخل اﻷمامي  ،فإذا بهما أمام راية ترحيب بالزبائن  -مرحباً بكم ﰲ بيتزا
برانزويك  .وبينما هما يدخﻼن اﳌطعم ،كان ﰲ استقبالهما فتاة سمراء ﳓ يلة ﰲ
أوائل العشرينات من عمرها .هزيلة وطويلة القامة ،شعر ها اﻷسود اﳌجع د
يغطّي أسفل رقبتها .عيناها ذات اللّون البن ي ال غامق ،وأنفها صغﲑ بالنسبة
لشفتيها اﳌكتنزتﲔ ﲟعد ل نسبة البوتوكس  .عند رؤيتهما ،تقدمت منهما وهي
ﲤشي ﲞ طوات قصﲑة وسريعة .وكانت ترتدي مريوﻻً مقلّماً باﻷبيض و اﻷسود
يعلو فوق ركبتيها بشﱪ على اﻷقل ،كاشفاً عن ساقﲔ مليستﲔ تستقطبق
اﻷنظار دون تردد .وكان اﳌطعم مجهزاً بكراسي بسيطة الصنع وبطاوﻻت مربعة ،
و اﳌطعم كان نظيفاً ومرتّباً ومزخرفاً بﻼئحة اﳌأكوﻻت اﳌُعلّقة على اﳉدار فوق
فرن الغاز .و كان على اﳉدار اﳌقابل صورة لنهر "اليارا" خﻼل مهرجان
"مومبا " السنوي ،وعلى اﳉدار اﻵخر هناك صورتﲔ معلّقتﲔ جنباً إلى
جنت  .صورة لدار اﻷوبرا ﰲ نيو ساوث ويلز واﻷخرى لﻸثنى عشر رسوﻻً
اﳌتواجدة على شاطئ "لورن " غربي مدينة ملبورن.
ﱂ ي كن هناك الكثﲑ من الز بائن ،سوى رجل وامرأة ﰲ اﳋمسينات يأك ﻼن
ويشربان ما يشبه البﲑة اﻷسﱰالية.
 هل ﳝكنني مساعدتكما؟رفع جﲑارد نظره ع ن قائمة اﳌأكوﻻت ،ونظر إليها مب تسماً وهو يقرأ اسم
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"سامانثا " على البطاقة اﳌشكولة على مريولها:
 سامانثا من برانزويك !...أُريد ف نجانﲔ كابوتشينو ﳉﲑارد منكوبورغ ،وبي تزا نباتية كبﲑة ﳉولييت من كارلتون.
 أنتَ ﲤزح ،أليس كذلك؟ طبعاً ﻻ  !...إنّني أتساءل عن سبب تسميتك لهذا اﳌكان باسمبرا نزويك بيتزا.
 مسقط رأسي.مد ى جﲑارد يده وسلّم عليها قائﻼ:
 جﲑارد ،من كوبرغ ،وهذه صديقت ي جولييت من كارلتون. ما جاء بكما إلى هنا؟ سألت سامانثا. قص ة طويلة  .أجابها جﲑارد. أحب أن أست مع إليها. ﳓن ج ياع اﻵن. تفضﻼ باﳉلوس ،وسوف أُحضر لكما البيتزا وأنض م إليكما قريباً. ﳓن نفض ل اﳉلوس ﰲ حديقة البﲑة. حسناً  !...سوف انضم إليكما هناك.ذهب جﲑارد وجولييت خارج اﳌطعم إلى حديقة البﲑة .كان الفناء
اﳋلفي صغﲑ اً وﰲ مؤخرته شجرة أوكالبتوس واحد ة ،وشجرتﲔ صنوبر و أربع
موائد مستديرة ،فاختارا طاولة صغﲑة ﰲ زاوية اﳊديقة ﲢت شجرة
اﻷوكالبتوس.
وبينما هما بانتظار البيتزا ،فكّرت جولييت أن ﲤﻸ الوقت بشرح كيفية
استعما ل جهاز " جارديان  " ٣ووظائفها اﳌتعددة ،وأنظمة اﻹضاءة و جهاز
التوجيه  .ثم أعطته ا ﳉهاز قائلة:
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 حياتك وﳒاح مهمتك تعتمدان على مدى معرف تك لوظائف هذا اﳉهازوتشغيلها.
 ثقي بي ،أنا دائماً أحصل على ما أريد. ﻻ أريدك أن تفشل بعد ك ّل ما تكبدته من صعوبات.أخذ جﲑارد اﳉ هاز وتفح صه لفﱰة وجيزة  .ثم فكّر أن يسألها ماذا
سيحدث لو تم القبض علي ه وﰲ حوزته هذا اﳉهاز ،غﲑ أن سامانثا جاءت
ومعها البيتزا والقهوة وثﻼث زجاجات بﲑة اسﱰالية.
 استمتعا ب وجبة شهي ة مع ﲢياتي  .قالت سامنثا ،ثم سحبت ال كرسيوجلست ﲜوار جولييت.
 قل لي جﲑارد من كوبورغ ما الّذي جلبك إلى هنا؟ ال ّظروف. ظروف سعيدة؟ مفجعة. أحد أفراد العائلة؟ اﻵباء  .أجاب جﲑارد مﱰدداً. مرض خطﲑ  .تساءلت سامانثا؟ ﳎزرة بشعة أرتكبت ﲝق اﻹنسان واﻹنسان ية ،وﻻ أحد يريد ذكرها،حتّى كتّاب تاريخ هذا الب لد قد ﲡاهل ونها خوفاً من التّعرض ﳊكّام البلد
اﳌجرمﲔ.
 يا للخجل  ...أجابت سامنثا  .لقد سمعت عنها ،ولكنني ﳊسنحظّي ﱂ أكن هنا ﰲ تلك اﳌرحلة القاسية.
 ما الّذي جاء بكِ إلى هنا؟ سأل جﲑارد. جئت مع والدي قبل خمس سنوات .كانا يريدان زيارة الوطن لفﱰ ة١٠٠

قصﲑة .فنظرت إليها ك فرصة مناسبة لزيارة مسقط رأس وا لدي ،و وافقت
ﲝماس ﻷنّني كنت أريد أن أرى بنفسي ما زعم وا به عن لبنان وحضارته،
وتقدمه ،وح سن إدارته ومو قعه السامي بﲔ الدول العربية.
 هل خاب أملكِ؟ لقد وقعت ﰲ حب هذا البلد ،فالطّ قس ممتاز ،أربعة فصول ﰲ الس نة؛ﲤتاز باستقرار الطّقس ودرجة اﳊرارة اﳌعتدلة ،واﻹنسان ي عرف ما يرتديه قبل
شهر .و الهواء محمل برائحة الص نوبر و أزهار الﱪتقال .والفواكه طازجة
ولذيذة الطّعم ،واﳌاء سلسال عذب  ،والس ماء أكثر زرقة والن جوم أكثر
إشراقاً .وكلّ شيء يبدو أكثر هدوءاً وسحراً  .ثم توقفت للحظ ة وهي تستعيد
أنفاسها وتابعت:
 لقد وقعت ﰲ حب هذا الش عب أيضاً .إنّه شعب مضياف ومهذّب .إنّ هم حقاً يعرفون كيف يستمتعون باﳊياة ،ولكن ،لﻸسف ،ﱂ أكن على علم
ب النظم السياسي ة واﻻجتماعي ة واﻻقتصادية  .و كنت أتساءل كيف ﳝكن أن
يعيش هذا الشعب سعيداً ﰲ ظلّ هذه اﻷنظمة الفاسدة .لقد دم ر السياسيون
هذا البلد ،وأثقلوا كاهل شعبه إلى درجة أصبح اﳉميع بدون استثناء يودون
الرحيل إلى أي ب ﻼد ﰲ العاﱂ هرباً من ظلمهم واستعبادهم.
نظر جﲑارد إلى وجهها فرأى صورة ﳐتلفة عما رآها سابقاً  .فإذا بها
تبدو حزينة ،وعيني ها مغرورقتﲔ بالدموع فسأل:
 ما هو اﻷمر؟ سأل ذلك وهو يلمس يدها: لقد د هشت كيف ﳝكن لهذ الشعب اللّطيف واﳌحب للن اس منالتّ صويت ﳌ ثل هؤﻻء الّذين يعرفونهم بأنّهم أمراء اﳊرب و الذين أهدروا
ا ﳌوارد اﳌائي ة من خﻼل تقنيات ري غﲑ فعال ،وتلوي ث اﳌاء بسبب إلقاء
النفايات واﳌخلّ فات الصناعية السامة .لقد ص عقت عندما سمعت أنّ هم قد
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طمروا ﳓو عشرة آﻻف برميل من النفايات الس امة واﳋطرة ﰲ لبنان  ،وباﻹضافة
إلى ذلك ،كان على اﳊكومة أن ت تعامل مع الن فايات اﳋطرة الن اجمة عن
اﳌحارق اﳌحلية للمستشفيات الّتي تنبعث منها الديوكسﲔ اﳋطﲑ .ناهيك عن
أن النفايات الصلبة الّتي تنتج عن الص ناعات اﳋفيفة مثل اﳌدابغ الّتي ما تزال
نفاياتها تنتهي ﰲ مقالب القمامة .وأشعر باﳊزن عندما أرى هذه اﻷم ة دون
نظام صحي مقبول  .لقد سمعت قصصاً ع ن أ ناس ﳝوتون على أبواب
اﳌستش فيات ﻷنهم ﻻ يستطيعون ﲢم ل الد فع مقدماً لتلقّ ي العﻼج الطّبي.
وإلى جانب كلّ ذلك ،فإن بعض الناس يكافحون من أجل تعليم أبنائه م على
أمل أنهم قد ﻻ يكونوا قادرين اﳊصول على وظائف ﰲ اﳌستقبل د ون اﳊصول
على مباركة من أحد أمراء اﳊرب أو شركائهم  .إنّني أشعر با ﻷﱂ والعطف
لهذا الش عب بسبب عدم اﳌساواة بﲔ أفراد اﳌجتمع  .إنّني أ عتزم العودة إلى
أسﱰاليا فور اﻹنتهاء من توقيع مستندات بيع هذا اﳌقهى.
 بالتّ أكيد ،ﳚب أن يكون هناك إجا بة بسيطة على هذه الفوضى -اقﱰح جﲑارد.
 نعم هنا ك حلّ بسيط  .أجابت سامانثا. ما هو؟ قد أستطيع اﳌساعدة. ﻻ أعتقد أن يكون باستطاعة أي شخص التّأثﲑ على قادتهمالس ياسيﲔ والدينيﲔ  .ﻻ ﳛق للشعب أن يلوم سوى أنفسهم ،ﻷنهم أدلوا
بأصواتهم ﳌن يدفع لهم أعلى سعر  .وبعبارة أخرى ،إن الناس يبيعون حقوقهم
كمواطنﲔ ﰲ هذه اﻷم ة ب بضعة دوﻻرات مقابل اﻹدﻻء بأصوات هم ﳌ ن دفع لهم
مسبقاً .فأي سياسي يدفع آﻻ ف الد وﻻرات لشراء ما يكفي من اﻷ صوات
لضمان منصبه سواء أ كان وزيراً أم نائباً  .فهو يأمل أن يرد رأسما له ،وأن
ﳛصل على أرباح طائلة خﻼل فﱰة وﻻيته السياسية .لذلك ،ﻻ يستط يع
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اﳌواط نون أن يطالبوا السياسيﲔ بأية حقوق ،ﻷنّهم ﱂ يدلوا بأصواتهم وفق ًا
لﱪناﳎه السياسي ،بل باعوا أنفسهم ﲝفنة من اللﲑات القليلة الّتي لن ترى
نهاية اﻻسبوع.
جرعت سامانثا جرعة طويلة من البﲑة وقالت :أنا مصدر لﻺزعاج  .كان
والدي يقول لي بأنّي أتذمر كثﲑاً وﻻ شيء يعجبني  ،و ﳚب أن أ نظر دائماً
إلى اﳉانب اﻹﳚابي  ،وﻻ أحد يستطيع مساعدة الن اس إن ﱂ يساعدوا
أنفسهم ،و ﻻ ﳝكنكِ تغيﲑ العاﱂ لي تناسب و كافة أذواقكِ  .ﳚب عليكِ الس باحة
مع التيار إذا كنتِ تريدين النجاح .غﲑ أنّني كنت أ ختلف معه ﰲ الرأي ،
لكن ه كان دائماً ﳜتتم حديث ه  -باﳌقولة اﳌشهورة  -اليد الّتي ﻻ ﳝكن ك التّغلب
عليها ،قبلها وادعي عليها بالكسر.
تأثرت جولييت ﲟا قالته سامانثا  ،فأخذت زجاجة البﲑة وأعطتها قائلة :
خذي اشربي هذه البﲑة مشهورة بتهدأة اﻷعصاب.
جرعت سامانثا جرعة سريعة  ،واعتذرت عن تلك ال فورة العاطفية ،
وشكرت جولييت:
 ﳓن ﰲ القرن اﳊادي والعشرين ،ومن الطبيعي جداً أن يكون باستطاعةالن اس فصل الد ين عن الدولة واعتماد نظام اً عادﻻً مثل النظام اﳌعمول به ﰲ
الدستور اﻷسﱰالي  .ﳚب على الناس أن يصو توا للس ياسات ،وليس
ل لشخصيات ،ويحاسبون السياسيﲔ على أعمالهم ،عندئذ ،وعندئذ فقط،
ﳝكننا أن نقول للعاﱂ إن لبنان هو حقّاً جن ة اللّه على اﻷرض.
توقفت سامانثا قليﻼً ،وثبتت نظرها على جﲑارد  ،وقبل أن تلفظ كلمة،
رأى جﲑارد الد موع تنهمر على وجهها  ،فمسك بيدها وقال:
 ﳚب أﻻّ نُحاسب الشع ب على تصرفاته  .لقد عانى الكث ﲑ خﻼلمراحل انتقاله من ا ستعمار إلى آخر  .لقد كان ل تلك القوى اﻹستعمار ية
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تأثﲑها السيء ،وكان على هذا الشعب أن يعيش تلك اﳌراحل ،ويتعلّ م كيف
يتأقلم مع اﻹستعمار الﱰكي ،والفتوحات اﻹسﻼمية ،واﻹ ستعمار الفرنسي.
لقد كان على هذا الشعب أن يلجأ إلى وسائل ﻻ تليق به من أجل
البقاء على قيد اﳊياة .وأصبح ت تلك الوسائل جزءاً من ثقافته وتقاليده،
وسوف ي ستغرق وقتاً طويﻼً لي كون قادراً على زعزع تها وﳏوها ،والرجوع إلى
ثقافته اﻷصلية  .وأنا على ثقة بأنّنا إذا وفّرنا لهذا الشعب العريق الفرصة،
واﳌساواة ،وحق العمل والتط بيب والتّعليم والضمان اﻹجتماعي ،فسوف يثبت
لنا بأنّه من أفضل شعوب اﻷرض.
فضلت نسرين عدم التّورط بهذه القضية ،وذهبت إلى اﳌقهى وعادت
ومعها ثﻼث زجاجات بﲑة  .أعطت كابتن جولييت واحدة ،جﲑارد واحدة ،ثم
رفعت زجاجتها قائلة:
 صحتكما وعلى أمل أن يتحرر شعبنا.وضع جﲑارد الز جاجة على فمه وجرع إلى أن أعادها نصف فارغة  .ثم
أغمض عينيه وهو يفكّر أن هذه اﳊالة ﲢتاج إلى معاﳉة جذري ة والعمل
اﳉاد  .ولكنه عاد بالذاكرة مر ة أخرى إلى أيام شبابه ،ف تذكر عندما كان
الشب اب من عمره ﳛاولون تغيﲑ النظام الطّ ائفي واقﱰاح نظاماً بديﻼً .ﰲ ذلك
الوقت ،ﱂ يقم النظام اﳊاكم وآلياته باضطهادنا فقط  ،بل قام معه أيضاً
الش عب الّذي كن ا ﳓاول مساعد ته وشارك باضطهادنا ،وكانت أعماله أكثر
قسوة وبشاعة من أعمال القيمﲔ على النظام نفسه  .فعاد جﲑارد من تأمﻼته
ليتساءل  :من هم الّذين ست كون عندهم الشجاعة واﻹرادة ليتحد وا ظﻼل
اﻵلهة ونو ابهم السياسيﲔ ؟ وعلى الفور ﳌع اﳉواب ﰲ رأسه  -ربما اﻵلهة
أ نفسها  -وقبل أن ﳝضغ هذا اﳉواب ،فكّر ملياً وهو يستعرض اﻷحداث
اﳌاضية وعدل عن رأيه قائﻼ :رب ما اﻵلهة أنفسهم ﳜ افون من هذه الزمرة
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الطّاغية ،ويفضلون عدم التورط ﻷنّه ﰲ مثل هذه اﳊالة ،يكون من اﻷفضل أن
يدفن اﻷموات موتاهم.
كان الوقت الّذي قضاه جﲑارد مع سامانثا مصدراً ل لوحي ،وﲤنى لو
سنحت الفرصة ل كل مواطن ﰲ هذا البلد أن يأتي مرة واحدة ،وي تناول الطعام
ﰲ بيتزا برانزويك ويتحدث إلى ساما نثا لربما يستنﲑ ويألف النظام اﻷسﱰالي،
ويتبنى مدينة برانزويك شقيقة له ،ويبدأ ب بناء دولة جديدة تقوم على مفهوم
التعايش ﰲ برا نزويك ،والعيش ﰲ سﻼم ووئام دون اﳊاجة إلى التّمثيل
الطّائفي .ثم نظر إلى الكابتن جولييت قائﻼ :ﳚب أن نغادر اﻵن  .ثم وقف
وسلّم على سامانثا ،وشكرها ﳊسن ضيافتها وعرض عليها العودة معه إلى
أسﱰاليا ﳎاناً كتعويض عن البيتزا واﳉعة .ف ضحكت سامانثا وشكرته على
حسن نيته وقالت له وهي ما تزال تشد على يده:
 أن ا سعيدة جد اً لرؤية اﻹبتسامة تشع على وجهك ،وأﲤنى أن تعودهذه اﻹبتسامة على و جوه أبناء بلدي  ،ويعيشون بآمان ووئام  .هذا أقلّ ما
يستحقّه هذا الشعب الّذي عانى الكثﲑ من الظّلم وعدم اﳌساواة واﻹستغﻼل
باسم اﻹلتزام الطّائفي واﳊزبي  .أﲤنى لو يستطيع هذا الشعب أن يبتسم من
جديد  .هذا هو شعبي الّذي أحبه كثﲑاً.
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بينما كانا يس ﲑان باﲡاه اﳌر كبة الفضائية ،شكرته جولييت على وفائه بوعده
وسألته عن اﳋدمة الّتي كان يريدها منها  .فكّر جﲑارد ملياً ث م قال:
 لن يهدأ لي بال حتّى أحصل على ما كان ملكي شرعاً  .لقد سرقواجزءاً من ي ،واستهانوا بعز تي وكرامتي ،وتركوني أعيش بهوية ﻻ تليق ﲟقامي .
إنّ ني عازم على استعادة شرﰲ حتّى أﲤكّ ن من اﳌشي مرفوع الرأس  .هذه اﳌغامرة
الّتي سأقوم بها ،عملي ة خطﲑة جداً وﳏفوفة باﳌخاطر ،و أنا على استعداد
لتحم ل هذه اﳌ خاطر ﻹﳒاز ما جئت من أجله ،غﲑ أنّي ﻻ أريد أن تكوني
عرضة للخطر ،وبالتّالي ﻻ أريد تشويه سمعة أو مستقبل الشركة الّتي تعملﲔ
بها .إن هؤﻻء الن اس ﳎرمﲔ ،ومن اﳌعروف عن هم أنّهم يثأرون سريعاً .ثم نظر
إليها فوجدها ت ستمع باهتمام كأنّها كانت تُفكّر ﲟوقفها ومدى تورطها ﰲ هذه
القضية  ،ولرب ما كانت تُفكّ ر ﰲ ذريعة تكون مقبولة للخروج من هذا اﳌأزق
دون إهانته ،ولكن على ما يبدو قد قر رت سماع التّ فاصيل الكاملة قبل أن
تورط نفسها.
 قل لي ماذا تقﱰح أن تفعل بالتّفصيل ،وأعدك الن ظر فيه ﲜدية. القصة معقّدة وت ستغرق وقتاً طويﻼً. كلّني آذان صاغية.ﱂ ي كن جﲑارد متأكّداً من أين يبدأ  .هل سيعطيها ملخصاً أو القص ة
١٠٦

الكاملة؟ وبعد تفكﲑ عميق قرر أن يشرح لها التفاصيل بدقّة وإسهاب  .ﳚب
أن ﲢصل على التّفاصيل الكاملة لتعرف مدى خطورة هذه العملية ،ﻷنّها إذا
وافقت على مساعدته ،قد تكون عرضة ﳌشاكل ليست هي ﲝاجة لها ،وليست
أيضاً من صنعها ،وبالتّالي قد تتعرض ﳌ صاعب تكون عواقبها وخيمة  .ثم
تنحنح وقال:
 عندما كنت ﰲ اﳌدرسة اﻻبتدائية ،ﱂ استـثغ معلّمي وفشلت ﰲ اﳊصولعلى مستوى ما كان يتوقّه والدي . وﰲ كلّ مرة ﱂ أحصل بها على معدل
مرموق ،كان والدي يعاقبني  ،وكان العقاب الر كوع خارجاً ﲜانب جدار
اﳌنزل.
 ماذا ك ان مستوى ﲢصيلك العلمي؟" ثﻼثة وعشرون. بﲔ؟ ثﻼثة وعشرون طالباً. يعني أنّك كنت اﻵخر ﰲ الصف. ﳝكنكِ تفسﲑها على هذا النحو.ابتسمت جولييت وهزت برأسها اعتﱪها جﲑارد كعﻼمة ﳌوافقتها على
اقﱰاحه  .ثم تابع حديثه:
 ﰲ الفصل الدراسي اﳌاضي ،حصلت على اﳌرتبة العشرين  .كانوالدي سعيداً جداً وهن أني على ﲢسﲔ مستوي دراستي  .فقلت له ب أنني ﱂ
أﲢسن حقّاً  .فطلب مني تفسﲑاً لَما قلته .فقلت له أن ثﻼثة من ال طﻼب قد
تم نقلهم إلى فئة أعلى  .عندها زعق والدي غاضباً وعاقبني مر ة أخرى
كالعادة  -الركوع ضد جدار اﳌنزل.
 لقد حدث ذلك منذ زمن طويل ،ف كيف تتوقّ ع من ي أن أساعدك؟١٠٧

أجابت جولييت.
 عندما كنت راكعاً  -أجابها جﲑارد  -تذكّ رت سكّينة اﳉيب الّتياعتدت أن أحملها إلى اﳌدرسة للدفاع عن النفس  ،فأخ ذتها وبدأت أتسلّى
ﲝفر اﻷحرف اﻷولى من إسمي ﰲ حجر الزاوية  .وﲝلو ل نهاية وقت العقاب،
كنت قد أنهيت حفر اﻻحرف الثّﻼثة اﻻولى من إسمي.
هنا توقف جﲑارد مؤقّ تا ليسﱰجع أفكاره  ،ﰲ حﲔ يحاول اﳊصول على
زجاجة من اﳌياه لﱰطيب شفتيه  .وعندما رأته جولييت ﰲ هذه اﳊالة ،تعاطفت
معه وأعطته زجاجة صغﲑة من الكونياك وقالت:
 اشرب هذ ا الكأس .سوف يساعدك على اسﱰداد حالتك النفسية.كانت جولييت على حق ، ولكن الكونياك كان قوياً جداً فشعر جﲑارد
ﲝرقة ﰲ اﳊلق  ،وبدأ ي سعل بشدة  .عندها ربتت جولييت على ظهره وشجعته
على اﻻستمرار.
 اﻷحرف اﻷولى الّتي حفرتها كانت ١٠ – G.A.S ماذا ت عني تل ك اﻷحرف ؟ سألت جولييت.  G.A.Sهي اﻻحرف اﻻولى من اسمي ،والرقم  ١٠هو عدد اﳌراتالّتي عوقب ت بها.
 ماذا ﲢاول أن تقول لي؟ حسناً ! ..لقد كان هذا اﳊجر عزيزاً جداً وأو د أن أحتفظ به شاهداًعلى هذه اﳌجزرة  .وبعبارة أخرى ،أريد أن أجده وآخذه معي إلى أسﱰالي ا
بأي ﲦن كان.
 كيف ﳝكنني مساعدتك؟ سألت جولييت. يوجد ﰲ هذه اﳌركبة الفضائية ماسح ضوئي  .ولقد قلت لي سابقاً أنّ هﳝكنكِ بواسطته العثور على إ برة ﰲ غابة اﻷمازون  .إذا كان هذا صحيحاً ،
١٠٨

ﳝكنك مساعدتي ﰲ العثور على اﳊجر الّذي أﲝث عنه.
ك هي رغبتي أيضاً .قالتها ﲝماس يظهر على
 لبيك بﲔ يديك  .ر غبت حقيقة نيتها.
كانت جولييت متحمسة جداً ل لعثور على هذا اﳊجر  .و طلبت منه
العثور على أي حجر ﰲ اﳌنطقة ي عتقد بأنّه قد تم قطعه من نفس اﳌقلع  .وبعد
أن وجد جﲑارد صخرة كبﲑة كانت جزءاً من أساس اﳌنزل ،قامت جولييت
بتعريضها ﳌصدر الض وء أﻷ زرق الصادر عن " مكشف اﳊمض النووي"  ،وعلى
الفور ظهر عدد من اﻷرقام ،قامت جولييت بلمس الشاشة ،فخرج من أمامها
لوحة مفاتيح طبعت عليها جولييت أرقام رمز اﳊمض النووي تليها اﻻحرف
اﻻولى ﻹسمي ،ثم سألت:
 هل أنت على استعداد للخوض ﰲ هذه اﳌجازفة؟ نعم ،على استعداد تام  .غﲑ أنّني لست بواثق من أنّه ﳝ كن مناﳊصول على اﳊمض النووي من اﳊجر  .فهو ﻻ يتكون من اﳌواد العضوية.
 حسنا ! أنتَ تؤمن فقط ﰲ صحة اﻷمور الّتي تعرفها  ،ولكن هذا ﻻيعني أنّ ه من اﳋطأ ﻷنّك لست على علم تام بتطورات العلم اﳊديث.
 كلّني آذان صاغية  .إشرحي لي ما سبقني به الزمن. تتكون الصخور من مواد مسامي ة ماصة للرطوبة ،بل هي مواد معقّ دة ﱂيسبق ﲝثها أو دراستها ﲟا فيه الكفاية حتّى نعرف خصائصها الكاملة  .و يعتﱪ
ص خور ﰲ العاﱂ ،ﻻ ﳝكن أن تضم ن اﳊصول على
الباحثون بأن غزارة تواجد ال 
أرباح طائلة  .لذلك قرروا عدم اﻹستمرار ﰲ البحوث ،ﻷن تكاليفها باهظة
واﻷرباح الّتي ﳝكن أن تنتج عن استثمارها باخسة  .غﲑ أن شركة
اﻻلكﱰونيات العاملة ﰲ ﳎال ﲝوث الـ  DNAقد عرضت كميات هائلة من
اﳌال للبحث عن اﳊمض النووي ﰲ الصخور  .ومع ذلك  ،رفض عدد من
١٠٩

ال علماء العاملﲔ ﰲ ﳎال اﳊمض النووي أن يشاركوا ﰲ ﲝث مصﲑه الفشل .
من ناحية أخرى ،سمع باحث ش اب ﱂ يكن معروفاً ﰲ ذلك الوقت عن هذا
البحث ،وأظهر للشركة عن استعداده للعمل ﰲ هذا البحث ،ﻷنّه على معرفة
واسعة ﰲ علم اﳉيولوجيا الصخرية  .و بدأ عمل ه عن طريق أخذ عينة من
الص خور وتعريضها إلى أكثر الوسائل اﳌسح اﳌتاحة له ﰲ ذلك الوقت  .و قاس
اﳌوصلي ة الكهربائي ة ﰲ الصخور  ،واكتشف اﳌواد العضوية الّتي تعيش فيها .
و بعد اختبارات مكثّ فة وﲢليل جميع البيانات الّتي جمعها ،أثبتَ أنّه من
اﳌمكن مسح أي نوع من الص خور وﲢديد أنواع اﳊمض النووي اﳌركّب منه .
و أثبت أيضاً أن تلك اﳌواد العضوي ة هي فريدة من نوعها وعلى صلة وثيقة
ﲟ نطقة اﳌنشأ ،ونتيجة لذلك ،ﻻ ﳝكن أن تكون لصخرين من منطقتﲔ ﳐتلفﲔ
نفس اﳌواد العضوية  .وبالتالي ،فإن دقّ ة هذه اﻻختبارات ﻻ تقبل اﳉدل،
وصحتها هي كصحة بصمات اﻷصابع  .و اﻵن يقوم الباحثو ن باستخدام هذا
النظام لدراسة اﳊمض الن ووي للصخور على سطح اﳌر يخ لتحديد ما إذا كان
هناك أي تشابه مع اﳊمض النووي ل لصخور اﳌتواجدة على سطح اﻷرض  .ف هل
أنت راض أم أنّ ك ﻻ تزال لديك بعض التّحفّظات؟
 لقد قبلت تفسﲑكِ. هل أنت على ا ستعد اﻵن؟ على أهبة اﻹستعداد. ل نذهب اﻵن ونبدأ البحث عن كنز ك اﳌفقود .قالت ذلك وﳌست زررفع اﳌركبة الفضائية.
بدأت اﳌركبة الفضائية ترتفع ببطء حتّى وصلت إلى ارتفاع أحد عشر ألف
قدماً ،ثم وقفت تُحلّق مكانها  .وﰲ الوقت نف سه ،ﳌست جولييت زر اﳌسح
١١٠

اﻵلي ،وبدأت تُراقب اﳉ هاز اﳌاسح الض وئي و جهاز ال كشف عن اﳊمض
النووي  .بينما كان جﲑارد يراقب بفضول شاشة اﳉهاز الضوئي ،عندما ﻻحظ
على الش اشة مربعاً يصغر تدرﳚيا حتّى أصبح نقطة صغﲑة جداً  .عندها ظهرت
ﳎموعة من اﻷرقام على اﳉهازين ،فقامت جولييت بإدخال أرقام اﳌاسح
الضوئي وأرقام الكشف عن اﳊمض النووي على جهاز البحث عن العنوان.
وعندما ضغطت ج ولييت على زر اﻹدخال ،اختفت اﻷرقام وظهرت خريطة
اﳌنطقة بكاملها  .وعلى الفور وضعت جولييت إصبعها على نقطة اﻹلتماس ،
ونظرت ﰲ وجهي ،وصاح ت" ،بنغو"  ،ثم أضافت  :الكنز الّذي تبحث عنه هو
ﰲ انتظارك.
 فل نذهب ونسﱰجعه  -قالها جﲑارد بلهفة. عليك أن تذهب بن فسك  -أجابت جولييت.ت خائفة؟
 هل أن ِ ﱂ أ عرف اﳋوف ﰲ حياتي. إذاً ﳌاذا ترفضﲔ اﳌشاركة ﰲ هذه العملية اﳌثﲑة؟ ﻻ بد لي من اﳊصول على إذن. مِمن؟ اﳌركز الرئيسي. ﳌاذا؟  -استفسر جﲑارد. ﳓن نتعامل مع هذه اﳌنطقة ﲟشاريع عديدة ومرﲝة للغاية  .لذلك ،ﻻنُ ريد أن نؤذي مشاعر أي شخص أو نُسبب أي ضرر ﻷية مؤسسة.
 دعيني أنزل ﰲ تلك الساحة بالقرب من البوابة الرئيسية ،وس وف أقومبتنفيذ هذه العملية لوحدي.
 إنتظر قليﻼً ! لقد طلبت اﻹذن و سوف أحصل على اﳉواب قريباً.١١١

وﰲ اللّحظة الّتي أنهت جولييت جملتها ،ظهر ضوء أخضر مع ﲢذير :
لكِ حق التّصرف ،ولكن إذا اكتشف أصحابنا أمر تورطكِ ﰲ هذه العملي ة،
ف أنت تتص رف ﲔ ﲟفردك.
 أُنظر ! لقد وافقوا عل ى طلبك ، وأنا معك إلى النهاية .أجابته جولييتﲝماس.
 إنّكِ تتورطﲔ ﰲ ﳐاطر قد تكون عواقبها وخيمة .حذّرها جﲑارد. أنا على أهبة اﻹستعداد  .إنّني أعش ق اﳌجازفات . سوف نسبح سوية أو نغرق سوية  .أجابها جﲑارد ﲝماس. إ نتظر حتّى بعد غروب الشمس. ﳌاذا؟ ﲢت سﱰ اللّيل تكون فرصة ﳒاحنا أفضل بكثﲑ مما لو غامرنا ﰲوضح النهار.
 -فلتكن مشيئتكِ.

١١٢


 


ﰲ سكون اللّ يل ،و ﲢت جنح الظّ ﻼم ،نزل جﲑارد من اﳌركبة الفضائية حوالي
مائة مﱰ جنوب البو ابة الرئيس ية  .ﲤنت له جولييت حظّاً سعيداً ووعدته أن
تبقى ﰲ اﳌنطق ة ﰲ حال كان ﲝاجة ﳌساعدتها  ،ولكن قبل مغادرتها ذكّ رته
ﲜهاز " اﻹتّصاﻻت الفورية " وسألته عما إذا كان ما زال على معرفة تامة
بوظائفه  .فأومأ جﲑارد برأسه بالتّأكيد وهو يغطّي رأسه اﻷصلع ب قبعة سوداء
ﲝيث ﻻ يلمع ﰲ ضوء القمر ويفضح ه أمام العدو  .ضحكت جولييت عندما
رأته وهو ينتقل خلسة من مكان إلى آخر كأنّ ه جندي من الفضاء اﳋارجي،
ثم حيته قائلة:
 إذه ب بأمان اللّ ه وﻻ ترجع فارغاً.نظر جﲑارد إلى الوراء ورفع إبهامه  :ﱂ أعرف الفشل سابقاً ،سأعود
قريباً محقّقاً ما جئت من أجله ،ثم انبطح على اﻷرض وبدأ يتفح ص اﳌنطقة
للحصول على مكان ﳝكن أن يستخدمه كغطاء ﰲ مرحلة اقﱰابه من البو ابة
الرئيسية  .وهو ﰲ هذه اﳊالة ،رأى جداراً من الزهور واﻷشجار ب ارتفاع مﱰ
ﳝكن أن ي كون غطاء جيداً  ،ولكن كان على مسافة حوالي ثﻼثﲔ مﱰاً من
اﳌدخل الرئيسي  .وكان الضوء الكاشف يكشف اﳌنطقة اﳌحيطة باﳌدخل
الرئيسي كلّ خمس ثوان  .فقدر جﲑارد اﳌسافة من مكان مخبئ ه إلى اﳌدخل
الرئيسي ﲝوال سبع ثوان ،وٱ عتﱪ هذا الوقت ليس من صاﳊه  .فخلع حقيبة
١١٣

الظهر  ،وأخذ حبتﲔ من اﳌسكّن  ،على أمل أنّ ه من خﻼل ﲣفيف آﻻم التهاب
اﳌفاصل  ،ﳝكنه أن يستط يع تغطية اﳌسافة بأقل من ثانيتﲔ.
إنبطح على ظهره  ،على أمل أن اﻻسﱰخاء سيقلّ ل من صﻼبة جسده
ويساعده على الركض بسرعة أكثر  .وبقي ﰲ هذا الوضع ﳌد ة عشر دقائق
تقريباً  .ثم اختﱪ ركبته فوجد ها أكثر مرونة وأقلّ وجعاً  .عندئذ استد ار
واﲣذ وضعاً على يديه وركبتي ه كمن يستعد لسباق الركض  ،وبدأ يراقب
الضوء الكاشف  .وﰲ اللّحظة الّتي مر بها الض وء على كتفه اﻷﳝن ،إ نطلق
بأسرع ما ﳝكن  .و ركض وهو منحنياً ،ف تسابق نبضه  ،وأصبح تنفّس ه ضحِﻼً
وسريعاً  .وأصبح قلبه يدق بسرعة ضد جدار صدره بقوة مخيفة  ،وعند وصوله
إل ى جدار الزهور ،مر الضوء الكاشف للتو فوق رأسه  .فجلس جﲑارد على
اﻷرض وأسند بظهره إلى اﳉدار ليسﱰيح قليﻼً استعداداً للبدء ﰲ اﳌرحلة
الثّانية  .وبعد اسﱰاحة وجيزة ،استعاد جﲑارد ثقته بنفسه ،وفكّر أنّه إذا
أستطاع اﳌحافظة على هذا اﳌستوى من السرعة واﳌر ونة البدنية ،ﳝكنه إﳒاز
مهمته بسهولة تامة.
وعلى هذا اﻷساس وضع يديه ﰲ منتصف التحو ط وفتح عبوة صغﲑة
ﳝكنه أن يرى من خﻼلها دون أن يﻼحظ وجوده أحد  .و ﰲ الوقت نفسه ﳝكنه
أن يراقب اﳊرس وتقييم وقت حرك ته أمام البوابة الرئيسية  .ﰲ حﲔ كان
اﳊ رس وحيداً يتمشى أمام البو ابة ببطء ،بدأ جﲑارد ﲟراقبة خطواته وعدها،
وكانت ست خطوات ﰲ كلّ اتّجاه  .وبعد دراسة اﳋريطة تأكّ د أنّه داخل جدار
يرتفع أربعة أمتار ؛ ويتألّ ف اﳌجمع من أربعة قﻼع مماثلة ﰲ اﳊجم والتصميم،
و ﲢمل عﻼمات واضحة ﰲ ألوان ﳐتلفة ومفصولة عن بعض ها ب فسحة كبﲑة من
اﳊدائق واﳌداخل  .وعند أول اﳌد خل يوجد دو ار كبﲑ مع نافورة ماء وصفّ ﲔ
من الورود الّتي ﳝكن ه أن يستخدم ها لتغطيته وهو ﳛاول الدخول من خﻼل
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البو ابة الرئيسية.
فكّ ر جﲑارد أوﻻً أن يستخدم " جارديان  "IIIلشلّ حركة اﳊ ارس كما
فعلت جولييت م ع مستحلّي منزل ابن عمه ،لكنه غير رأيه لعلّه كان اﳉارس
ﲢت اﳌراقبة  .وبعد تأم ل وجيز صمم على استخدام " خاطف البصر" لعلّه
ي كون أكثر فعالي ة إذا استطاع تصويبه إلى عيني اﳊارس مباشرة ،فيصاب
بالعمى ﳌد ة عشر ثوان ،وهذا الوقت يكون كافياً للدخول من البوا بة الرئيسية
والوص ول إلى مكان يؤمن ل ه التّ غطية الكافية.
كان جﲑارد على بعد حوالي عشرين مﱰاً م ن اﳊا رس ،ولكن ه ﻻ يستطيع
من مكانه أن يوجه الضوء مباشرة ﰲ عينيه  .وكان عليه أن ﳚد وسيلة ﳉذب
انتباه اﳊارس كي ينظر باتّجاهه  .وفجأة تذكّر خدعة الهندي عندما كان
يرغب ﰲ جذب انتباه عدو ه ،وبدأ يعوي كالذّئب  .وعلى الفور نزع اﳊرس
بندقيته عن كتفه وأصبح يقظاً  ،لكن ه ﱂ ينظر ﰲ اتّجاهه  .عندها انتظر جﲑارد
لبضع ثوان ثم عوى مر ة أخرى  .وعلى الفور تقدم اﳊرس باتّجاهه ل لتحقيق ﰲ
مصدر الصوت  ،و عندما أصبح على مسافة خمسة أ متار من التحو ط ،ضغط
جﲑارد أيقونة 'العﲔ ' على جارديان  ، IIIفشع على الفور شعاعا ن من الض وء
اﻷبيض مباشرة ﰲ عيني اﳊرس  ،وعلى الفور سقطت البندقية من يده وهو
يصرخ من شدة اﻷﱂ ويغطّى عينيه بيديه.
عندها ،ركض جﲑارد بسرعة فائقة ﱂ يسبق له أن يركض مثلها  .و ﰲ أقلّ
من خمس ثوان وصل منطرح ًا بﲔ صفّ ﲔ من الورود ،و هو ينز ف من يديه
وساقيه ،ولكنه ﱂ يشعر بأﱂ شوك الورود ﳚر ح بشرته  .ودون إضاعة أي وقت،
تطلّ ع حوله فرصد من زاوية عينيه ﲢو ط ممتد على طول اﳉدار اﳉنوبي،
ف استدعى كل طاقته وركض بسرعة ،وق فز فوق التحو ط وا رﲤى خارجه دون
حراك ،وهو ي راقب البو ابة الرئيسي ة من خﻼل فتحة صغﲑة ﰲ التحوط  .وهو ﰲ
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هذه اﳊالة ،بدأ جارديان  IIIيومض ضوءاً أحمر ،فرفعه إلى أذنه وضغط
على الز ر اﻷخضر فسمع صوت جولييت تُناديه:
 حافظ على مكانك وﻻ تتح رك أبداً. ما هو اﳋطأ؟ همس جﲑارد. اﳊارس يعود الى البو ابة وعمود من اﻵليات يقﱰب من البوا بةالرئيسية
 ما هو عدد اﻵليات؟ يتألّف العمود من أربعة مواكب  .ويسبق كل واحد منها ثﻼثدر اجات ناري ة وثﻼث عربات مدر عة ،ويليه أربع دبابات كبﲑة.
ك التّعرف عليها؟
 ﳝكن ِ ﻻ تُجازف ﰲ الو قت اﳊاضر وانتظر تعليماتي ،همست جولييت.قفل جﲑارد جارديان  IIIوأصبح أكثر يقظة  .و ﱂ ﳝض وقت طويل قبل
أن توقّ ف سائق در اجة ناري ة عند البو ابة الرئيسي ة وﲢد ث إلى اﳊارس  .بعدها
دخل اﳊا رس إلى اﳊ جرة الص غﲑة ،وﲢد ث على الهاتف للحظة وجيزة  .ثم
بدأت البو ابة الكبﲑة بالتّحرك ،وكان صوتها ك صوت ﳏر كات آليات سحق
اﳊجارة ﰲ مقلع القرية.
وﰲ الوقت الّذي تم فيه فتح البوابة  ،وصلت مواكب السيارات  ،وبدأت
الدخول إلى اﳌجمع ﰲ حﲔ كان اﳊا رس ي قف تأهباً بإدﻻء التّحية حتّى مرت
اﳌواكب اﻷريعة ،وبدأت البو ابة باﻹغﻼق.
ﲢو ل اﳌ وكب اﻷو ل إلى اليسار ،وتابع سﲑه ﰲ الطّريق اﳌُشار إليها
بسهم أبيض مثبت على عا مود الكهرباء ،ومكتوب عليه ﲝ روف زرقاء " قلعة
وولي بهلوان" .أما اﳌوكب الثّاني ،فاﳓرف إ لى اليمﲔ وتابع سﲑه ﰲ الطّ ريق
اﳌُشار إليها بسهم أ زرق مثبت على عا مود الكهرباء ومكتوب عليه ﲝروف
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حمراء "قلعة مايكل مودي"  .وتابع اﳌ وكب الثّ الث سﲑه ﰲ الطّ ريق اﳌُشار
إليها بسهم أصفر مثبت على عا مود الكهراء ومكتوب عليه ﲝروف خضراء
" قلعة جميل أَفْشهار " .ﰲ حﲔ شرع اﳌ وكب الر ابع بالس ﲑ ﰲ الطّريق اﳉانبي
اﳌُحاط بأشجار كبﲑة ،ﲝيث ﻻ ﳝكنه قراءة اسم الشارع.
بدأ الض وء اﻷ حمر على اﳉارديان  IIIي ومض مر ة وسمع جولييت
تسأل:
 هل رأيتهم يدخلون خﻼل أربع مسارات ﳐتلفة؟ نعم فعلت ،ولكن أنا ﰲ حﲑة. ﻻ تقلق ! ﰲ البداية كنت ﰲ حﲑة أيضاً  ،ولكن عندما أجريت اتّصاﻻًمع أحد وكﻼ ئنا ،أوضح لي بأنّ هم أربعة أمراء اﳊرب ينظر إليهم اﳌتقاتلون
على أنّ هم أ لد اﻷعداء  ،ولكنهم ﰲ الواقع هم أربعة أصدقاء مقربﲔ.
 كيف ﲤكنوا من خداع الناس؟ سأل جﲑاد. ﳝكنك تسميت ها اﻷحجية السياسية أو اللّعبة الدينية  .أو قد ﳝكن أنتكون التناذر على الدوﻻ ر اﻷخضر.
 ه ذه ممارسات شيطانية. اعتﱪها ما تشاء  ،أجابت جولييت  .أنت آمن ﰲ هذا اﳌكان ،حافظعلى الصمت ،واحتفظ ب اﳉارديان  IIIمشدداً على صدرك ،وﳝكنك أن تأخذ
قيلولة قصﲑة قد تكون ﰲ حاجة إليها  .سأتصل بك عندما أرى الوضع آمن
لﻺتّصال والبدء ﰲ إﲤام مهمتك  .أحﻼم سعيدة قالت ،وتوقّ ف عل ى
الفورالض وء اﻷحمر عن الومض.
أيقظ اﻻهتزاز الس ريع جﲑارد ،بينما كانت يده ما زالت ﲤسك
ب اﳉارديان  ، IIIوب دون تفكﲑ ،ضغط على زر الضوء.
 انها فرصتك اﻵن للتّحرك  ،ولكن كن حذراً من أجهزة إ ستشعار١١٧

التّنبيه اﳌنتشرة ﰲ جميع أﳓاء اﳌ حيط والباحات.
أَخذ جﲑارد تنبيهات جولييت موضع اﳉد ، وبدأَ يرفع رأسه رويداً إلى
أن أصبح قليﻼً فوق التحوط ،و بدأَ ﲟسح اﳌنطقة بعناية تام ة ،ولكنه ﱂ يستطع
أن يرى كل شيء بوضوح ﻷن السماء كانت غائمة جزئياً ونصف القمر كان
ﳜتبئ وراء اﳉبال الع الية ،مما أَتاح له الفرصة للتحرك ﲝري ة أكﱪ  .و قبل أن
يقف ويبدأَ بالركض ،أَلقى نظرة سريعة على اﳊارس الّذي كان ﳚلس على
كرسي ﰲ اﳌقصورة اﻷمامية يأخذ قيلولة اﳌساء.
شغّل جﲑارد " الكاشف اﳌنبه" ،وفوجئ أن ي رى عدداً من أضواء
اﻷشعة ﲢت اﳊمراء تتقاطع طوﻻً وعرضاً بشك ل مربعات مساحتها ما يقارب
مﱰاً واحدًا وترتفع خمسﲔ سنتمراً فوق سطح اﻷرض وتغطّ ي كلّ الساحات.
و قبل أن يبدأ بالتحرك ،راجع اﳋريطة وﲢقّ ق من موقع اﳊجر  .ف كان
اﳊ جر الرابع عشر على الصف الر ابع وراء التّعريشة ال بيضاء والزرقاء  ،على
حوالي ثﻼثﲔ مﱰاً من حيث كان واقفاً  .فكّر لو كان باستطاعته أن ي صل إلى
اﳉدار دون إطﻼق نظام اﻹنذار ،تكون التّ عريشة غطاءً جيداً.
بدأ انتقاله بعناية فائقة ،وقام بتغطية عشرة أمتار اﻷولى بدون صعوبة
تذكر  .ومع ذلك ،بعد تغطية عشرة أمتار اضافية أو ﳓو ذلك ،بدأت ركبتاه
ترﲡف من التّعب ،و بصعوبة بالغة ،ﲤكّن من رفع قدميه بصعوبة فوق أضواء
التّنبيه  .بدأ نبض ه يدق بسرعة ،كما وبدأ اﻷدرينالﲔ يتسلل بسرعة إلى رأسه
فأصبح أكثر يقظة  .وبعد ﳊظة وجيزة من دراسة الوضع ،فكّر أنّه من اﻷفضل
أن يزحف على يديه وركبتي ه ﲢت إطار شبكة أضواء اﻹنذار  ،ولكن ك ان
ﳜ شى أن ﳛدث اﻷﱂ اﳌ فاجئ أي رعشة ﰲ ركبتيه أو ﰲ ظهره من شأنها أن
ت ؤدي لتشغيل إنذار التّنبيه  .لذلك ﲣلّى عن هذه الفكرة ،واختار بدﻻً من ذلك
أن يستمر باﳋطو بعناية فوق أشع ة الضوء  .وبعد جهد كبﲑ ،وصل جﲑارد
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إلى اﳉدار بعد ﲢمل اﻵ ﻻم اﳌﱪ حة ﳌدة ثﻼث دقائق وأكثر.
وعند وصوله إلى اﳊ ائط ،وقّف جﲑارد كاشف أشعة اﻹنذار ،ووجه
ال ضوء الغﲑ مرئي على اﳉدار ﲝثاً عن حجره  .وعند ما وصل الضوء إلى
الص ف الر ابع ،ﳌعت اﻻحرف اﻻولى على اﳊجر الر ابع عشر من الز اوية فابتسم
جﲑارد وهمس قائﻼ  " :ها قد اجتمع نا أخﲑاً"  ،وبدأ يتسامر مع اﳊجر كما
لو ك ان ي تحدث إلى صديق حميم.
بدأت أصابع جﲑار تﻼمس اﳉدا ر بنعومة اﻷم الّتي تﻼمس وجه إبنها
الوحيد وهو يهمس:
لقد جئت من بعيد  ،وتعرضت ﻷخطا ر جسيمة ﻵخذك
بعيداً عن هذا اﳌكان اﳌوبوء بالس يادينية البغضاء ،وبعيداً عن
ه ذا النظام الّتي تُعشش فيه الرشوة  .أُ ريد أن أنقلك من هذه
البيئة ال فاسدة وأعود بك إلى مكان وﻻدتك  ،إلى حيث كنت
تنتمي ،إلى جمع شمل العائلة  ،ل تكون بﲔ اﻷصدقاء والوجوه
اﳌألوفة  .أنّني أراك وحيداً بﲔ الغرباء وتعاني بعيداً عن مسقط
رأسك  .أريدك أن تعود إلى البيت كعودة اﻻبن الض ال ،ولكن
ﻻ ﳝكننا أن نفرح ،ونذبح العجل اﳌسم ن وﳓتفل مع اﳊي
بأكمله ،ﻷنّ ه ﻻ يوجد عندنا العجل اﳌسم ن لذﲝه ،وﻻ يوجد
أحد ﰲ القرية لنحتفل معه  -ﻷنّهم ذُﲝوا جميعاً  -وأنا وأنت
لن ﳓزن عليهم  ،ولكن سنحتفل ﲝ ياتهم ،ﻷنّ هم أبطالنا
الشرفاء  .العاﱂ اﳊر ك ّل ه سوف ﳛزن عليهم  ،ﻷن اﻹنسانية قد
ماتت ﰲ هذا اﳉزء من العاﱂ  ،وضمﲑ اﻹنسانية قد هرب من
قسوة وبرودة هذه البيئة.
استيقظ جﲑارد من أحﻼم اليقظة ودمعة ساخنة تنهمر على وجهه  .وبدأ على
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الفور ﰲ العمل على إخﻼء اﳊجر من هذه اﻹعداد اﳊجارية اﳌعادية  .فقام
بتحويل ضوء الليزر بدقّة تامة على اﳋرسانة الّتي ت فصل حجره عن اﳊجار
اﻵخرين ﰲ اﳉدار  .ففي بادئ اﻷمر ،كانت يداه ترﲡفان ،ولكنه استطاع بعد
فﱰة وجيزة أن يركز الشعاع على اﳋرسانة .و ﰲ ﳊظات قليلة بدأ غبار اﳋرسانة
يتساقط على قدميه  .ففكّر ﰲ نفسه  -أن هذا اﳌنتج الّذي يثبت هذه اﳊجارة
معاً ،هو خليط من الكراهي ة واﻷناني ة واﳉهل  -واشمئز من تساقط ذرات هذا
الغبار على حذائه خشية من تلويثه.
و عندما انتهى من نزع اﳋرسانة  ،سحب اﳊجر بسﻼسة من اﳉدار ووضعه
على ركبتيه  .ولدهشته  ،كان اﳊج ر سليماً ﻻ تشوبه شائبة ،على الر غم من
تعر ضه الد ائم ﰲ هذه البيئة اﳌلوثة بآثام الﻼمواطنية والر شوة واﻻلتزام
الطائفي ،و كونه بعيداً عن بيئته اﳌألوفة.
وقبل أن يﱰك اﳌكان ،ألقى نظرة أخﲑة على اﳉدار ،وﲤعن بالفجوة الّتي
تركها حج ره ﰲ اﳊائط  ،وفكّر أنّه لن يوجد ﰲ هذا البلد أحد يستطيع ملء
هذه الفجوة مر ة أخرى ﲝجر من نفس النوعية ،والعزة ،والكرامة مهما حاولوا،
و مهما دفعوا  .حجر بﻼدي ﻻ ﳝكن استبداله ﲝجر مزيفٍ آخر ،ﻷن حجر
بﻼدي ﳛ ظى بتقدير كبﲑ وﲦن كبﲑ ،وﳝتاز بوطنية ﻻمتناهية وكرامة ﻻ تُكسر .
ك ان هذا اﳊجر لنا ،وسوف يبقى لنا إلى دهر الداهرين  ،و لن يكون باستطاعة
هؤﻻء اﻷوباش سرقته مر ة أخرى.
تأَبطَ جﲑارد اﳊجر  ،ووضع الكاشف اﳌنب ه ﰲ وضع التشغيل ،وبدأ الس ﲑ
ﰲ حظر ﰲ طريقه للعودة واﻹلتحاق ﲜولييت خارج البو ابة الرئيسية  .وكان
ﳜطو ﲝذر لتجن ب اﻹشعات اﳊمراء التّنبيه  .و كان اﳊجر ثقيل الوزن  ،وبعد
حوالي عشرة أمتار ،بدأ جﲑارد ي شعر بوزنه على ساقيه اﳌتعبتﲔ ،وﰲ بعض
اﳊاﻻت كانت قدماه ترتفعان فوق اﻷشعة اﳊمراء التّنبيهية ببضعة ملليمﱰات
١٢٠

فقط .لقد أنهكه التّعب ،ورفض ت ركبتاه الثّ ني لﱰتفع فوق شبكة اﻹنذار.
فكّر جﲑارد أن يأخذ راحة لفﱰة وجيزة  ،غ ﲑ أن الوقت ﱂ يسمح له  ،ﻷنّه
كان عليه لقاء جولييت قبل الفجر  .وقر ر أخﲑاً أن يسابر على السﲑ مهما
كلّفه اﻷمر .و بعد أن تناول آخر قرصﲔ من اﳌُسكّن  ،وجد أنّه ﻻ يزال من
الص عب على ساقيه اﻹرتفاع ﲟا فيه الكفاية لتتحاشى اﻹلتماس مع شبكة
اﻹنذار  .فقرر الز حف ﲢت اﻹشعاعات اﳊمراء على يديه وركبتيه  .فنزع حزام
سرواله ،ولفّه حول اﳊجر ،وربطه بساقه اليسرى اﳉيدة  .وبدأ الزحف ﲢت
شبك ة اﻹنذار  ،والّ تي كانت مرتفعة ﲟا يكفي ل لزحف ﲢت ها مع حوالي عشرة
سنتيمﱰات لتجنب اﻻلتماس مع اﻷشعة اﳊمراء  .وبعد أن قطع ما يقارب
عشرة أمتار اﻷولى ب سهولة ،شعر بعد ذلك أن قواه بدأت تضعف ،وبدأ قلبه
يد ق بسرعة وأصبح يتنفّ س بصعوبة قصوى  .وعندما رأى أو ل شعاع من الض وء
يظهر من وراء قم ة اﳉبل ،شعر ﲝ الة من الذّعر  .وفكّ ر على الفور ب أنّه إذا ﱂ
يستطع ﲡميع قواه ،والتّغلّب على اﻷﱂ ،لن يكون باستطاعته تنفيذ مشروعه ﰲ
الوقت اﳌحدد.
حاول أن ﳜتﱪ قدرته على اﻹستمرار بالزحف ﲢت شبكة اﻹنذار
الكاشفة لتنفيذ مهمته  ،ولكن ه شعر بصعوبة ﲢريك قدميه دون ﲢمل اﻷﻻم
اﳌﱪحة ،غﲑ أنّه صمم عدم الفشل ﲟهمته مهما كلّفه اﻷمر  .هذه فرصته
الوحيدة ﻻسﱰداد جزءاً من نفسه من هذه البيئة العدائية  .فقرر تغي ﲑ وضعه ،
و قلب على ظهره ،وبدأ الد فع بأقصى ما بوسعه لتغطية اﳌسافة  .وفجأة رأى
الض وء اﻷحمر يو مض ﰲ صحيفة الغارديان  ، IIIوسرعان ما ضغط على زر
"اﻻستقبال" سمع صراخ جولييت:
 لقد أَثَرت شبكة اﻹنذار  .أُ ترك اﳊجر وٱ ﳒو ﲝياتك. ﱂ أسمع أي إنذار !..أجاب جﲑارد  -ما زال علي أن أقطع مسافة١٢١

خمسة أمتار فقط وسأكون خارج اﳉدار.
 إنّ ه إنذار صامت  .اﳌسلّحون يتحر كون ﰲ اﲡاهك  .أُهرب اﻵن ﰲ حﲔﳝكنك الهروب.
ﱂ يعد جﲑارد يسمع إنذار جولييت بسبب هدير اﳌركبة اﳌدر عة واﳉنود
وهم يصرخون:
 ’قف ‘!..ﰲ الوقت الّذي بدأت اﻷضواء الكاشفة تُضيء اﳌنطقةبكاملها وهي تشع من كلّ ركن من أركان اﳉدار  ،باﻹضافة إلى صوت إغﻼق
البو ابة الرئيسية اﳌزعج الّذي يصم اﻵذان.
رفع ج ﲑارد يديه بينما كان ﻻ ي زال ملقياً على ظهره واﳊجر مرتبط
بساقه اليسرى.
 ’أسقطه ‘!..صرخ ﰲ وجهه أحدهم ،بينما كان اﻵخرون يوجهونسﻼحهم ﰲ وجهه  .ورأى جﲑارد بقع اللّ يزر اﳊ مراء تُغطّي كلّ جسده بعدد
اﻷسلحة اﳌوجه عليه.
 ﻻ تطلقوا النار ! أنا أعزل ،قال جﲑارد ب صوت هادئ. أسقط السﻼح من يدك! صرخ مر ة أخرى وهو ينظر إلى الكاشفاﳌنب ه ﰲ يده اليمنى ،وأدرك ما كان يعنيه  .وعلى الفور ،عﱪت فكرة ﰲ ذهن
جﲑارد وحذّر الض ابط اﻵمر قائﻼ:
 إذا أسقطّت ’ منشط القنبلة‘ من يدي  ،سوف يتم تلقائياً تفعيل جميعالقنابل ا لّتي زرعتها ﰲ كلّ زاوية من سور هذه القلعة الكبﲑ  ،وبالتّ الي ﳝكنك
تأبﲔ هذه القلعة اللّعينة ﰲ وداعها اﻷخﲑ.
ركّز الض ابط بنظره على يد جﲑارد لبضع ثوان ﰲ ﳏاولة منه لقياس مدى
استجابته  .ف أعتقد جﲑارد أن الض ابط قد أخذ خدعته جدياً ،وبدأ يفكّ ر فيما
سيفع له ﻻحقاً.
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 هل ترى كلّ هذه البقع اﳊمراء على جسمك؟ سأل الضابط. طبعاً سوف تتحول هذه البقع الى ثقوب رصاص ات ﰲ جسمك إذا ﱂ تُنفّذما أقوله لك بالكامل.
 ما الّذي تريده مني؟ أَنا مواطن حر وليس من حقّك أن تتصر ف معيﰲ مثل هذه الرعونة.
 ﳝكنك أن تردد هذه اﳋطابات الوطني ة لرؤسائك وليس لي  .أَ نا منيقرر ﰲ هذا البلد ،وعليك أن تتبع تعليماتي  ،وإﻻ لن تلوم إﻻّ نفسك .إذا
نفّذت ما أقوله لك ،سوف أعطيك كﻼمي بأنّه لن يصيبك أي ضرر  ،ولكن من
ناحية أخرى إذا حاولت خداعي بأي طريقة أو شكل  ،سوف تتمنى لو أنّ ك ﱂ
تولد  -أنت وكلّ أفراد عائلتك.
ﱂ ي عتقد جﲑارد بأنّ ه سيطل ق الن ار عليه طاﳌا أن اﳉارديان  IIIﻻ يزال ﰲ
يده  .و من الواضح ان الض ابط ما زال يعتقد انه قنبلة منشطة  .إذا أسقط ه من
يده فهو على يقﲔ من أن الض ابط لن ﳛ ﱰم كلمته  .وفكّر جﲑارد أن افضل
اسﱰاتيجية هي اﻻستمرار ﲟخادعته كي يرى مدى استجابته ﳌا سيقول له:
 أُؤ مر رجالك با لقاء أسلحتهم والتّ راجع خمسﲔ مﱰاً إلى الوراء. ﻻ ﲢاول ﳐادعتي ،فأنتَ لست ﰲ وضع يسمح لك باﳌساومة .أجاب هالض ابط بكلّ هدوء.
 ﻻ ﲢاول اختبار صﱪي  .أنا لست ﰲ مزاج يسمح لي بالتّﻼ عببالكﻼم  .إنّني أَقصد ما أقول  .لديك عشر ثوان لتفعل ما أقوله لك .وبدأ
جﲑارد بالعد :واحد ،اثنان ،ثﻼثة ،وهو يتفحص تق اسيم وجهه فرآ ها تلﲔ،
لكنه واصل ال عد أربعة ،خمسة ،ستة  .ثم سمع ه يقول:
حسناً  ،سأ فعل ما تريد ! ..أنا على ثقة بأنك سوف تُنفّذ ما وعدت به،
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ثم أَمر رجاله بإلقاء أسلحتهم والتّ راجع إلى الوراء خمسﲔ مﱰاً.
ﱂ يكن ي توقع جﲑارد قبول الض ابط لطلبه الغﲑ اﳌشروط بهذه السهولة .
غﲑ أن الض ابط ما زال ﰲ حالة تأهب ،و ما زال مسدسه موجها على رأسه .
وإذا قام بأي خطوة غﲑ ما وعد به  ،سوف لن يﱰد د الض ابط من وضع رصاصة
ﰲ رأسه  .استمر جﲑارد بدراسة تفاصيل وجهه ،وأدرك أنه ما زال يفكّر ﰲ
صياغة طلبه اﳉديد  .وفكّر إذا كان باستطاعته إقناع الض ابط بأن يلقي
بسﻼحه أرضاً  ،سيتوفّر لديه الوقت الكامل للهروب إلى خارج ﳏيط اﳌُجمع،
ومﻼقات جولييت ﲝيث تقوم بتنشيط ’الدر ع اﳌغناطيسي الواقي‘ ل لحماية
ال كاملة ،واﳋروج من هذا اﳌأزق بأسرع وقت ممكن  ،غﲑ أن الض ابط أيقظه من
تفكﲑه قائﻼ:
 أطلب منك أن تضع صم ام اﻷمان ببطء ووضع منشط ال قنبلة علىاﻷرض  .نفّذ ما قلته لك بدقّـ ة تامة.
 من الّذي سيضمن سﻼمتي بعد أن أسقط العامل الّذي يضمنت ما زلت موجها مسدسك على رأسي.
سﻼمتي ،وأن َ
 لقد أعطيتك كلمتي وأنا أُنفّذ ما أقول ،أَجابه الض ابط بكل هدوء . إذا كنت تريد أن يبقى اﳊائط الكبﲑ الّذي ﳛافظ على سﻼمة اﳌُجمعمن أعدائك الكثﲑين ،فما عليك إﻻّ أن تتبغ تعليماتي بنزع مشط مسدسك
وإلقائه أرضاً.
استمر الض ابط بالتّ ركيز على وجه جﲑارد ﰲ ﳏاولة منه ل قياس رد ة
الفعل  .ثم رفع يده وضغط على زر ﲢرير مشط الر صاص ورمى به أرضاً ،
فسقط بﲔ ساقي جﲑارد:
 فل يكون لك ما تشاء ،لقد نفّذ ت مطاليبك و اﻵن ،أريد منك أن تُنفّذجانبك من الصفقة.
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حدق جﲑارد ﰲ وجه الض ابط لفﱰة وجيزة ،وفكّر لو أَسقط اﳉاردين III

من يده  ،سوف يصبح بدون أي حماية وكلّ ﳏاوﻻته تذهب عبثاً .أَما إذا
واصل خداعه  ،سوف يكون قادراً على الهروب إ لى خارج السور  .وهو
يشعر اﻵن ب تأثﲑ اﳌسكّن على ركبتيه وأصبح باستطاعته قطع اﳌسافة الفاصلة
بينه وبﲔ الس ور بكل سهولة ،وبدأَ جﲑارد ﲞفض يده ببطء .و عندها ابتسم
الض ابط وركّز النظر على يده ﻷ نّه أصبح على يقﲔ بأن جﲑارد قد وقع ﰲ الفخّ
وقريباً سوف يقضي ما تبقّى له من عمر ﰲ زنزانة اﳌنفيﲔ  .غﲑ أن جﲑارد
توقف ﰲ منتصف الطريق حيث تذكّر ’ الضوء اﳌسبب للعمى‘ وأَراد اﻻستفادة
ضابط مر ة أخرى وضغط على زر الض وء اﳌسبب
منه .عندها ابتسم ﰲ وجه ال 
للعمى ،وﰲ الوقت نفسه ،ضغط على زر التّ دمﲑ كي ﻻ يﱰك وراءه أية أدلّ ة
لتوريط الشركة الّتي تعمل معها جولييت  ،وعلى الفور سمع صراخ اﳉنود
يصم اﻵذان  .ﻓﭑستغل جﲑارد الفﱰة الّتي سيقضيها اﳉنود ﰲ حالة عدم الرؤية،
وقفز على قدميه ساحباً اﳊجر ورائه  ،وهو غﲑ مدركٍ أن هناك عدداً من
اﳉ نود ﳜتبئون خلف التّحويطة  .و فجأة شعر بأﱂ مﱪح من بندقي ة كهربائي ة
شلّت جسد ه وسقط على اﻷرض مغشياً عليه.
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استع اد جﲑارد وعيه مستلقياً على أرض ية خرساني ة عارية بدون فراش أو
بطّانية  .وكانت اﻷرضي ة باردة والر طوبة عالية جداً مما تسب ب له بزيادة التهاب
واﻵم اﳌفاصل  .أما الضوء الوحيد ﰲ الغرفة ،ف كان يأتي من أعلى نافذة
صغﲑة فوق الباب اﳌغلق .حاول اﳉلوس ،لكن ركبتيه ﱂ تساعداه على الن هوض
بسبب اﻵﻻم اﳌﱪحة  ،فسمع أنينه أحد ﰲ الزنزانة وصرخ:
ك أيها الكهل؟ وﳌاذا تتأوه؟
 ما ب التفت ﳓو الص وت واندهش لرؤية رجﻼً مستلقياً على سرير ﲜانب
الباب ملتحفاً بطّانية رمادي ة اللّون  ،و آخر مستلقياً على سرير مقابل الباب،
وملتح فاً بطّاني ة قاﲤة ﱂ يتمكّ ن من ﲢديد لونها بسبب ألوانها البالية  .وكان
هذا الرجل مسﱰخياً على ظهره ،وواضعاً يديه وراء رأسه اﳌغطى ب قلنسوة
صوفية .انتقلت نظر ات جﲑارد بينهما ،وأجا ب بصوت مرﲡف:
 إن ني أُعاني من مرض. من أي شيء تُعاني؟ سأل أحدهما بابتسامة دافئة. أُعاني من اﳊياة ﳚب أن ت كون اﳊياة قد عاملتك بقسوة أيها العجوز. ﻻ تدعوني الر جل العجوز لدي اسم ﳝكنك ان تناديني به.قام ال رجل وٱ قﱰب من جﲑارد وهو ﳝد يده وﳝسك بيده بينما كان ﻻ
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ي زال مستلقياً على اﻷرض .ثم وضع يده اﻷخرى ﲢت ذراعه وساعده على
الوقوف واﳉلوس على سريره بالقرب منه.
 أنا "أندرو ".و هذا هو صديقي "داني". أنا جﲑارد ،ويسرني أن ألتقي بكما ﰲ مثل هذه الظّروف القاسية.لفّه أندرو ببطّانيته وجلس بالقرب منه على حافة السرير .كان أندرو ﰲ
منتصف اﻷربعينات تقريباً ،أسود الشعر  ،بني العينﲔ ومعقوف اﻷنف  ،ويظهر
إ نّه فعﻼً كان قلقاً عليه ويريد مساعدته  .أما داني ،فقد نهض من س ريره
ببطء ،ومد يده وسلّم عليه ﲝرارة ضاغطاً على يده ﲟا فيه الكفاية لوقف تدفق
الدم  .وكان ﰲ أوائل اﳋمسينات  ،قصﲑ القامة ،أصلع الرأس ،أشعث اللّ حية
وحليق الشاربﲔ  .مظهره اﳋارجي يدلّ على أنّه ﻻ يبالي ﲟا حدث ﳉرارد ،بل
تساءل بوقاحة:
 ه ل أنت من مجرمي الدولة! إلتزم حدك ،وﻻ ﲢتقر من يستحق كلّ اﻹحﱰام والتّقدير. عذراً إذا إس أت إليك ! إنني أتساءل عن اﳉرم الّذي ارتكبتهلتستحق أن تكون معنا ﰲ ...؟
 أُ ترك الرجل لوحده  -قال له أندرو  -انه ليس على ما يرام ،وهو ﰲحاجة للمساعدة.
 أنا لست ﲝاجة إلى تعاطف منكما ؛ أنا قادر على حماية نفسي.رجع داني الى سريره ،وسحب البطانية فوق رأسه وتظاهر بأنه نائم .ﰲ
حﲔ قام أندرو وفتح خزانة ﲜانب سريره ،و أخرج منه ا علبة بسكويت وزجاجة
مياه:
 أنت ﲝاجة لتناول بعض اﳌأكوﻻت وهذا ما ﳝكننا تقدﳝه لك. كان أندرو على حق . لقد كان جائعاً  ،وفمه جاف  .فأخذت ثﻼث١٢٧

بسكوتات وزجاجة اﳌاء وشكر ه على لطفه قائﻼ :
 منذ متى وأنتما ﰲ هذا اﳌكان النتن. ستة أشهر  -واﳊبل عاﳉرار  -أجاب أندرو. هل ﲤّت إدانتك؟ يظهر أنّهم قد تناسوا وضعنا هنا  .واللّ ه أعلم إذا كاوا سيتذكّرونناﰲ يوم من اﻷيام!
 ما هي تهمتك؟ ليس لدي أي فكرة!ا عتقد جﲑارد أن أندرو كان يريد أن ﳜفي شيئاً  ،ﻷن ما قاله ﻻ ينطبق
مع اﳌنطق القضائي ،ﻷنّه ﻻ ﳛق القبض على رجل وزجه ﰲ السجن ﳌدة ستة
أشهر دون اتهامه  .فبدأ يشك ﰲ إجاباته  ،وقرر أن يتفحص مﻼﳏه ،ولكن ﻻ
شيء يشﲑ عن عدم مصداقيته .يبدو أنّه رجل صادق  ،ورب ما مثقّف ومهذّب،
ومع ذلك ،قر ر اﳌضي قدماً ﰲ أسئلته:
 قل لي اﳊقيقة ،وسأحاول مساعدتك.ضحك أن درو ،وهز رأسه مر ات عديدة.
 خلّص نفسك إذا كنت تستطيع ! أجابه أندرو باستهتار. أنا رجل بريء ،وسوف أخرج من هنا ﰲ أسرع وقت. إنّك لست ﲝاجة لﱰتكب جرﳝة ليتم سجنك هنا حتّى تتعفّن! إنّهم ﻻيهتمون ب توجيه التّهم .
 هذا عمل ﳐالف للقانون  -قال لهما  -إذ ا ﱂ يقوموا بتوجيه تهمةلكما ﰲ غضون أربعة أي ام ،ﳚب اﻹفراج عنك ما على الفور.
 أنت ﲤزح ؟ قال أندرو. أنا جاد ، وأعني كلّ كلمة أقولها .ﳓن شعب نتمتّع ﲝقوق مدنية،١٢٨

وﳚب على الس لطات إحﱰام هذه اﳊقوق مهما كان الثّمن.
 ﻻ تتعجب يا صاح ! صديقي داني قد زج ّﰲ هذا الس جن منذ تسعةأشهر ،ولقد كان لي الش رف أن أ تقاسم هذه الزنزانة معه ﳌد ة ستة أشهر .ﻻ بد
أنهم قد تناسوا حالتنا هذه ،والقانون الّذي تطالب بتطبيقه ليس له وجود.
 هل ت م إتهامكما بأي جرﳝة؟  -سأل مر ة أخرى. رب ما سن موت ﰲ هذا السجن قبل أن ’يفﱪكوا‘ لنا أي تهمة. كيف حدث ذلك؟ وما هي قصتكما اﳊقيقية ،وحاﳌا أخرج من هنا،سوف أُثﲑ قضيتكما من خﻼل وسائل اﻹعﻼم  .وأنا على ثقة بأن اﻹعﻼم
اﳌرئي واﳌسموع ،سوف يحقّ ق ﰲ قضيتكما ،وكشف اﳊقيقة الناص عة ،ويطالب
ﲟعاقبة كلّ من أَساء إستعمال السلطة.
ك ﲟصداقيتك،
 إنني على ثقة تامة بأن ما تقوله صادر من قلبك وﻻ أش غﲑ أن ني أَخشى رد فعل الس لطات عندما تعلم أنّك ﲢاول كشف عملي ة
فسادهم وقبولهم الرشوة.
 إن ﱂ تُجازف من أَجل كشف عملية الفساد والرشوة السائدة ﰲمؤسسات الدولة واﳌوظّفﲔ العام لﲔ فيها من أَجل الوصول إلى تطبيق نظام
عادل ﳛكم بﲔ اﳌواطنﲔ بالتّساوي ،سيبقى الفساد منتشراً والرشوة سائدة
وحقوقكم مهضومة  .ﳚب أن تتّ خذ موقف اً اﻵن ! هذه هي فرصتك وإﻻّ فات
اﻵوان.
نظر إليه أَندرو نظرة حادة وقال:
 كنت عضواً ناجحاً ﰲ وسائل اﻹعﻼم اﳌكتوبة  ،وها أنا اليوم ما زلتقابساً ﰲ هذا السجن الرهيب طيلة هذه الفﱰة الطّويلة ،دون أن يكون
باستطاعتي التّ واصل مع أي شخص خارج هذه اﳉدران  ،حتّى مع أي فرد من
أفراد عائلتي  .أرجوك ﻻ تُحدثني عن قو ة وسائل اﻹعﻼم وفعاليتها.
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 لدي اتصاﻻت واسعة ومعارف عل ى مستويات عالية  -قال له  -وأناأعرف ما أﲢدث عنه .قل لي اﳊقيقة ،وأنا أؤكّ د لكم ا أن قضيتكما ست كون
ﰲ الص حافة الدولي ة إذا ﱂ تتّ خذ و سائل اﻹعﻼم اﳌحلي ة أي إجراء إﳚابي
بالن سبة لكما.
 أنت تتحدث وكأنّك رجل كبﲑ ،ولك قدرة على تغيﲑ اﻷحداثخاصة ﰲ مثل هذا الوطن ومؤس ساته اﳌدني ة واﳊقوقية.
 جرب ! وسوف تكون لك مفاجأ ة كبﲑة.جلس أندرو على الس رير وظهره إلى اﳊائط ،و هو يراقبه بارتياب .قرأ جﲑارد
ﳐاوفه وأ ّكد له بأنّه ﻻ ي ريد لهما ضرراً ،بل على العكس ي ريد مساعدتهما .
وأَخﱪه بأنّه جاء من اسﱰاليا ،وشرح له بالتّ فصيل الغرض الّذي من أَجله
خاطر ﲝياته وكيف انتهى ليكون زميله ﰲ هذا السجن.
أعرب أندرو عن حقيقة ما قال له عن اﳌجزرة ،وذكر أسماء عدد قليل
من الض حايا كان أسم والديه فيما بينها ،وأعرب عن ثقته به وبدأ ي سرد
اﻷحداث كما حدثت:
 كنت أعمل ﰲ صحي فة كﱪى كمحلل سياسي  ،وﰲ أحد اﻷيامأُوكلت إلي مهمة التّ حقيق ﰲ اختفاء القطع اﻷثري ة من موقع حفري ات معين.
وكاﳌعتاد ،أخذت تعييني على ﳏمل اﳉد ، وعملت بﻼ كلل حتّى حصلت
على معلومات موثّقة تُثبت شخصي ة العميل الّذي يقوم بعمليات تهريبها إلى
اﳋارج بأسع ار باهظة.
 ﳚب أن ت كون ﰲ غاية السعادة؟ ﳝكنك القول! أَما باﳊقيقة ،فقد تابعت رصد تلك اﳌعلومات حتّىوصلت إلى أحد أعلى الض باط ﰲ وزارة حفري ات اﻵثار  .وبعد الت أكّد من
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صح ة اﳌعلومات  ،قدمت نتيجة التّ حقيق إلى رئيس التّحرير على أمل اﳊصول
على أي نوع م ن الثّناء والتّ قدير ،غﲑ أن الصحيفة ﱂ تنشر التّ قرير على الر غم
من أنّه موثّق جيداً مع الص ور واﻹيصاﻻت ،و مع أربعة إقرارات قانوني ة من
اﳌبلغﲔ وثﻼثة موظفﲔ آخرين  .و عندما سألت رئيس التّ حرير عن سبب عدم
نشر تقريري  ،نصحني ب أن يبقى التّ قرير سراً إذا أردت ا ﳊفاظ على وظيفتي.
 نذل علوج  -قاطعه جﲑارد. شعرت بأنّ ني قد خُذلت من اﳌدير التّنفيذي ﰲ الصحيفة  ،وقررتتقديم التّقرير مباشرة إلى رئيس قسم اﳊفريات.
 ما كان رد فعله؟ سأله بفارغ الصﱪ. استغرق اﻷمر أربعة أشهر لﱰتيب موعد ﳌقابلته .والغريب ﰲ اﻷمر أنّهاختار أن تكون اﳌقابلة ﰲ منزله .كنت غﲑ مرتا ح مع هذا القرار ،ﻷنّه ي بدو
كأنّنا ﳒتمع لتقرير أعمال خاصة بدﻻً من تقديم تقرير رسمي بشأن اﻻحتيال
والرشوة داخل دائرته .ﰲ الواقع ،كنت سأُلغي موعد اﳌقابلة ،ﻷنّه ليس من
اﳌعتاد مزاولة ال عمل الر سمي ﰲ مكان خاص ،وبالتّ الي ﳝكن أنّه يريد أن
يوقعني بفخﱟ ﻻ أستطيع اﳋروج منه  .وأخﲑاً  ،قر رت مقابلته وفقاً ل شروطه ،ﻷنّ ه
ليس لدي ما أ خشى وأنا ﻻ أ سعى وراء فدية ،أو مكافأة  .فال تقرير كان
واضحاً وﰲ منتهى الدراسة والتّ وثيق وﳏايداً ﻻ يقوم باتهام أي شخص دون
وج ود إثباتات راسخة وموثّقة  .على أي ة حال  -وباﳌختصر اﳌفيد  -عندما
دخلت إلى منزله  ،شعرت من سمات وجهه أنّ ه قد يحاول عرض أمور غﲑ
قانونية .وكان اﳌنزل هادئاً  .كان وحيداً ليس هناك أي خدام ،أو زوجته
وأوﻻده  .غﲑ أنّه رح ب بي مع ابتسامة واسعة ،ووضع يده على كتفي ،وهداني
ﳓو مكتبه .أصبحت أَشك ﰲ أمره  ،وفكّرت أنّ ه ﳝكن أن يسجل ما أقوله له
سراً  ،وقر رت أن أَزن كلماتي بعناي ة تامة.
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 هل لديه أي سابق مع منظمات إجرامية ؟ سأل ه ﲝشرية ﻻ نعرف شيئاً من ماضيه ،حتّى أنّ نا لسنا متأكّ دين من هويته  ،لكن هﳚب أن يكون لديه أتّصاﻻت ممتازة كي يتم تعيينه ﰲ هذا اﳌنصب مع عدم
وجود مؤهﻼت معروفة .
 يبدو لي ان هذا هو اﳌعيار للتّوظيف  .كما يقال  -ﻻ تقل لي منأنت ،قل لي م ن تعرف.
 ح ّق اً نطقت  -أجاب أندرو بابتسامة باهتة على وجهه.ابتسم جﲑارد وأومأ له على اﻻستمرار ﲝديثه.
 ق د م لي تنوعاً من اﳌشروبات ،غﲑ أنّ ني رفضت قائﻼ: ﳚب اﻹلتزام بقانون عدم قبول أي شيء قد يؤدي إلى الرشوة أثناءالقيام ﰲ اﳌهام الرسمية.
ضحك وهو يشيد بأخﻼقي اﳊميدة ،ثم مد يده مشﲑاً لتسليمه التّقرير
 وهذا ما قمت به  -بدأ يتصفّ ح اﳌلف ويهز رأسه بﲔ فﱰة وفﱰة  ،كما كانيتوقّف قليﻼ وهو يتفحص بعض الصور مما أعطاني ا ﻻنطباع باّ نه كان سعيداً
جداً بهذا التّقرير .ثم وضع اﳌجلد على الطّ اولة و هو يحدق مباشرة ﰲ وجهي
قائﻼ:
 لقد فعلت الش يء الص حيح بتقديم هذا اﳌلف لي مباشرة. ماذ ا حدث بعد ذلك؟ سأل جﲑارد. وقف على قدميه ،و صافحني بقو ة وهنأني  .ثم سألني إذا كان لدينسخة أخرى عن التّ قرير ،ف قلت له أنّ ه يوجد نسخة مع رئيس ﲢرير اﳉريدة ،
والبيانات اﻷساسية اﳌوجودة ﰲ الكومبيوتر  .عندها ،رفع أصبعه مؤكداً على
ما يقوله بأن هذا التّقر ير له أهمي ة كﱪى ،وﳝكن أن يورط الكثﲑ من ال ناس ﰲ
أمور خطﲑة جداً  ،ثم طلب من ي أن يبقي التّ قرير فيما بيننا وعدم إخبار أي
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شخص آخر ،فأكّ دت بأَنّني سأُحاف ظ على السرية التّ امة ،وسوف أترك له حرية
التّ صرف ﰲ هذا التّ قرير ومﻼحقته بالطّ رق القانونية الّ تي يراها مناسبة.
شكرني وهنأَني وهو ي رافقني إلى الباب  .وبينما كنت على وشك اﳋروج
من خﻼل الباب اﳋارجي  ،همس ﰲ أذني قائﻼ  -ﻻ ت كون أحمقاً وتسب ب
أي ضرر لك أو ﻷي شخص آخر  -فأكّ دت له مر ة أُخرى بأنّني سأُحافظ
على السرية ،وسرت على طول ممر اﳊ ديقة اﳌشذّ ب حتّى خرجت من البو ابة
الرئيسي ة ،حيث كنت قد أوقفت سيارتي  .و ﰲ طريقي إلى اﳌنزل شعرت بأﱂ
رهيب ﰲ معدتي  ،وتراءت لي اﻷحداث الّتي عشتها خﻼل عملي ﰲ الصحافة ،
حيث كنت أسمع قصصاً مروعة عن صحافيﲔ سجنوا وعذبوا بسبب أمانتهم،
وفكّرت بأن دوري قادم حتم اً كي أَ دفع الثّ من بسبب إخﻼصي لوطن أحببته
كثﲑا.
 كان عليك أن تعرف أن الفساد معشعش ﰲ مؤسساتنا  -قال داني -وما هو مصﲑ الّذ ين يطالبون بإصﻼح هكذا وضع .أنت تعرف جي داً ما
حدث ﻷشخاص آخرين عندما حاولوا فضح اﳌسؤولﲔ ﰲ اﳌؤس سات
اﳊكومي ة ،وما وجودي ه نا إﻻّ شهادة حية ﳌا حدث لي عندما وقفت بوجههم
مطالب ًا معاقبة الّذين يعيشون على الرشوة والفساد.
 لقد فكّرت بذلك  ،ولكنني أؤمن أن الص حافة من اﳌفﱰض أن تكونضمﲑ اﻹنساني ة ،و عملي كصحفي فرض علي أن أعمل ضمن هذا اﳌبدأْ
وأَتأكّد من أن العدالة قدأخذت ﳎراها .أجاب أندرو.
 ليس هناك من عدالة ﰲ هذا العاﱂ  -قاطع ه داني  .العدل هو فقطللمواطنﲔ اﻷغنياء واﻷقوياء  .أما اﳌواطن العادي يكفيه أن يكون سعيداً
ﳌ جرد سماعه العاﱂ يتحدث عن اﳊري ة واﳌساواة ،والعدالة وتكافؤ الفرص،
والن زاهة والتّ عايش الس لمي ،وحقو ق اﻹنسان ،وميثاق ا ﻷطفال وباقي اﳌ فردات
١٣٣

الفارغة الّتي تشجعنا على العيش على أمل تطبيقها يوماً ما  .غﲑ أننا سننتظر
وﳓيا على أمل سراب وشوق مزيف من أجل تنفيذها لبقية حياتنا.
 يظهر أنّك متشائم يا صديقي  -هل عوملت بقسوة؟ سأل جﲑارد. بالن سبة للمواطنﲔ العادي ﲔ ،كنت بطﻼً باعتبار اﳌنظمة الّتي كنتأعمل لديها قد أعلن تني شهيد اﻹنسانية ،ونشرت صوري على كل عمود
كهرباء ﰲ اﳌدينة ،و على كلّ جدار ،وعلى ﻻصقات اﻹعﻼن ﰲ موا قف
الباصات ﰲ كافة أﳓاء البﻼد ،إلى جانب ملصقات كبﲑة تتدلى من معظم
الشرفات ﰲ مباني اﳌدينة  .ورغم كلّ ذلك ،ﱂ يتم العثور على جسدي ،ولكن
هذا ﱂ ﳝنع اﻷحزاب السياسية اﳌوالية واﳌعارضة ،وكذلك اﳊكومة من عقد
مراسم تكريم عديدة وتقليدي العديد من اﳌيداليات  ،كما أقامت جميع
الطوائف الديني ة الص لوات ﰲ مدن ﳐتلفة ﻹنقاذ نفسي والتأكيد لوالدي،
وزوجتي وأوﻻدي أنني ابته ج ﰲ السماء وأﲤتّع بسعادة أبدية  ،على الر غم من
عدم وجود جثّ ة و نعش على اﻹطﻼق.
 أنتَ موجود ﰲ هذه اﳋلية ﳌدة تسعة أشهر كما قلت سابقاً  ،ف كيفﳝكنك أن تعرف كل ذلك؟ تساءل جﲑارد.
 لدينا وسائلنا !..أجاب داني. حسنا !..هذه الوسا ئل اﳌوثوقة ،ﳌاذا ﱂ ﲣﱪ والديك بأنّ ك ﱂ تصلإلى اﳉنة بعد ،ولكنك ﻻ تزال تنتظر ﰲ هذا اﳊجر الص حي ﳌغفرة خطاياك.
لقد تبين ﳉرارد من خﻼل ابتسامة داني أن لثّته العليا والسفلى عارية
وليس هناك من ط اقم أسنان ،مما دفعه إلى التّ عليق مازحاً.
 أنت صغﲑ كي تكون بﻼ أسنان.هز داني رأسه وأجاب وكأنّه يتأَوه:
 لو كان لي أسنان ،ما كنت قد حصلت على شرف اللّ قاء بك ﰲ هذه١٣٤

الز نزانة القذرة.
 دعونا نعود إلى اﳌوضوع  -اقﱰح جﲑارد. لدينا ضابط ﳐلص هنا وهو الّذي يبقينا على علم ﲟا ﳛدث خارجالسجن  ،وﳓن سعداء بذلك.
 ﳌاذا ﻻ ت طلب منه أن ي قول ل والديك أنّ ك ﰲ السجن .على اﻷقلﳝكنهم توكيل ﳏام ليدافع عنك؟
 حسنا !..لقد حذّ رت دائرة اﻻستخبارات السري ة والدي ، واﻷق اربواﻷصحاب بعدم طرح اﻷسئلة وكانوا يعنون ما يقولون.
 ﱂ أفهم ما تعنيه.هنا بدأَ داني يشك ﰲ إخﻼ ص جﲑارد نتيجة أسلوب استجوابه له وفكّ ر
ب وضع حد لهذا اﳊوار وهو يفكّر ﰲ نفسه  -إذا كان هذا الرجل واحداً من
عمﻼء اﳊكومة الّذين ﻻ ضمﲑ لهم ،فإن عائلتي وجميع أقربائي وأصدقائي
سوف يدفعون الثّمن باهظاً ﳌا أقوله.
قرأ جﲑارد التّرد د على وجهه وشعو ره بعدم ا لثّقة والشك ﰲ شخصيته ،
فقال له:
 ﻻ ﲣاف يا صديقي ! ..أنا بريء ووطني ﳐلص  .لقد خاطرت ﲝياتي،ودفعت الكثﲑ من اﳌال ﻷحضر من أسﱰاليا إلى هنا من أجل إثبات وجهة
نظر ،وليس ﻷ كون عميﻼً للحكومة .
خفضت داني بصره ،وﲡن ب الن ظر إلى عيني جرارد وقال:
 علينا أن نكون يقظﲔ. كلّ ي آذان صاغية !..أجبته.أدار داني نظره حول الزنزانة لفﱰة قصﲑة ثم قال:
ي يؤمن أن الن اس بإمكانهم إحداث تغيﲑ ات،
 ابن عمي شاب حيو ١٣٥

وإصﻼح ما هو فاسد إذا كانوا متّحدين .فقام ب طبع معلومات تُناقض
اﳌعلومات الّتي قدمتها اﳊكومة ﰲ تقريرها الرسمي عن سبب وفاتي ،وقام
بتسليمها إلى الناس ﰲ الشوارع ،وأَ تهم اﳊكومة بعمي لة إختفائي وإرسالي
إلى الس جن السري ،وحثّ اﻷحزاب السياسي ة وقادة اﳌجتمع للضغط على
اﻷمم اﳌتّ حدة ﻹجراء ﲢقيق ﰲ عملية اختفائي ،واد عى أن لديه أدلّ ة موثّ قة
ﻹثبات تور ط اﳊك ومة ﰲ عملي ة التّستّر .أُلقي القبض عليه وﰲ حوزته عدداً من
اﻷوراق اﻹعﻼمية .وكانت تلك آخر مر ة سمعنا منه  .لقد اختفى من على
وجه اﻷرض  .ول هذا السبب ﻻ نستطيع ﲢم ل اﳌخاطر  ،ﻷنّ هم إذا عرفوا من هو
هذا الض ابط اﳌوالي لنا  ،من اﳌحتمل أن يلتقي مع ابن عمي.
 ما زلت ﻻ أعرف ما هو سبب وجودك هنا؟ كنت أعمل مع منظّ مة حقوق اﻹنسان .وﰲ إحدى اﻷيام ،داهمتاﳌخابرات السري ة أحد اﳌنا زل وألقت القبض على رجل عجوز وزوجته.
وأخذوهما إلى مقر اﳌخابرات للتّ حقيق وعامل وهما معاملة سيئ ة  -أعني سيئة
للغاية  -على أثرها ت وﰲ ال رجل متأثّراً ﲜراحه وزوجته فقدت الوعي وتوفيت
ﰲ اليوم التّالي.
 ﳌاذا فعلوا ذلك؟ إنهما كبار الس ن ،وليس با ستطاعتهما إﳊاق اﻷذىبأي شخص كان.
 لقد تم القبض عليهما ﰲ كشك اﻻقﱰاع وهما يصوتان ﳌرشح غﲑاﳌرشح الّذي قيل لهما ب التصويت له.
 هذا ه راء بهراء  -ومن الص عب تصديقه. لﻺنسان هنا له اﳊري ة التّامة ﰲ التّصويت ،ولكن ليس للمرشح اﳌفض للديه  ،أجاب داني و ابتسامة باهتة على وجهه.
 هل هي جرﳝة أن يصو ت اﻹنسان للمرشح الّذي ي عتقد أنّه ﳜدم١٣٦

مصالح اﻷمة أف ضل من غﲑه ؟
 ﱂ أفهم قصدك؟ التّص ويت ﰲ هذا البلد ليس إلزاميا ومع ذلك ،ﳒد الناخبﲔ يندفعونإلى صناديق اﻻقﱰاع ب اﻵﻻف لﻺدﻻء بأصواتهم  .ليس ﻹنتخاب أي مرشح
يرغبون  ،بل ﳚب عليهم التصويت للمرشح الّذي اشﱰى حق التّ صويت له .فإذا
تقاضوا ﲦن حقوقهم اﳌدنية من مرشح ،ومن ثم أدلوا بأصوا تهم ﳌرشح آخر ،
ف سوف يدفعون حياتهم ﲦنا لذلك.
 كيف ﳝكن للمرشح أن يعرف أن أحد الناخبﲔ ﱂ يصوت له ؟ أليسمن حقّهم اﻹدﻻء بأصواتهم بسري ة تامة؟ ابتسم داني وقال:
 باﳌعنى اﳌجازي ،أقول لك نعم ! أما ﰲ الواقع ﻻ وجود للخصوصي ةأو السرية ،فهذا شيء ﰲ اﳌاضي ،ف اﳉدران  -كما تقول عامة الناس  -لديه ا
عيون وآذان.
 أنت ﲤزح ؟ صد ق أو ﻻ تصد ق ،أجاب داني. كيف عرفت أنّه قد تم إلقاء القبض عليهما؟رأى أحد الض باط الّذي كان يﱰأس القوات العسكرية اﳌوكول إليها
مراقبة اﻹنتخابات ،واﳊفاظ على سﻼمة صناديق ا ﻹقﱰاع ما كان ﳛدث من
ضرب وتعذيب ،و أدرك أن الرجل وزوجته هما أصدقاء لوالديه  ،غﲑ أنّه ﱂ
ﳚرؤ على التّ دخل ،لكنه ﲤكّ ن من التقاط عدداً من الص ور ب كامﲑته الصغﲑة ،
وأرسلها سراً إلى منظمة حقوق اﻹنسان  .وبأنّني كنت اﳌسؤول اﻷول  ،أرسلت
الص ور إلى مقر جنيف م ع تقرير مفصل  .وبعد ان اتّصل مقر جنيف بدوره
ب وزارة العدل وطلب منها التّ حقيق باﳊادثة ،اتهمتني الس لطات اﳌسؤولة ﰲ
وزارة العدل بأنّني قد قمت عمداً ب تمرير اﳌعلومات إلى جنيف  -الّتي تهدد
١٣٧

اﻷمن القومي  -كما يدعون ،و اعتقلوني سراً  ،ورموني ﰲ هذه الزنزانة ،
و استمروا بتزويد وسائل اﻹعﻼم ب تقارير كاذبة يدعون بأنّ ه قد نَ ظّمت إغتيالي
إحدى الد ولة اﳌعادية بعد أن تأكّدت من إنّ ني عميل مزدوج أعمل من أجل
تشويه سمعتها ،وتوريطها ﰲ إغتياﻻت سابقة ﱂ يتم الكشف عن فاعليها .
فرتّبت طريقة إغتيالي مع أحد عمﻼئها ﰲ اﳌنطقة بتسميم طعامي والتّ خلص
من جسدي س راً من أجل حماية هوي ات عمﻼءها اﻵخرين  .وكانت وسائل
اﻹعﻼم سعيدة جداً لنشر هذه اﻷكاذيب اﳌثﲑة ،وﲤكّنت من إقناع القراء
بأنّني كنت بطﻼً وشهيداً لهذه القضية  -قضي ة حقوق اﻹنسان  -واستجابت
الد ولة ﲜميع دوائرها ،وبدأت تُ شجع قيام حفﻼت التّ كريم لي بكلّ الوسائل
الّتي ﳝكن أن ت فكر بها.
 هذا أمر سخيف ومثﲑ للقلق وعدم ثقة اﳌواطن ﰲ الدولة. هل ما زلت تريد مساعدتنا ؟ سأل داني. لن أسﱰيح قبل أن اقتل ع اﻷعشاب الض ارة من حديقة هذ ا الوطناﳉميل ،ولن يهدأ لي بال حتّى أُخلّ ص أشجار هذا الو طن وأزهاره من
السوس الّذي ﳛفر فيها .وسوف أعمل على ﲢسﲔ جيشه من جنود وضب اط
شرفاء ﳐلصﲔ يعملون ﳊماية هذا الوطن وﲢرير أهله ل يكون جوهرة ﲦ ينة
تتﻸﻷ ﰲ تاج كافة الدول.
 كفاك إلقاء اﳋطب السياسية السائدة ﰲ عاﳌنا ! يبدوا لي كأنّك مثلهؤﻻء السياسيﲔ الّذين يعاملون اﳌواطنﲔ وكأنّهم عبيداً لهم  -قال داني.
 ﻻ تُقلّ ل من قيمتي يا صاح  .إنّني أبدوا كهﻼً ،ولكن ﻻ يزال لديﳐزون من القوة ﻻ يستهان به.
نظر داني إ لى جﲑارد بعﲔ ناقدة  ،ف شعر ب بصره ي سﱪ أعماق نفسه  ،فانفعل
قائﻼً:
١٣٨

 ﻻ تنظ ر الي نظرة استهزاء! إذا كان لديك أي شيء تقوله ،فقلهبصوت عال وواضح.
ﱂ يتأثّر داني ﲟا قاله جﲑارد .وكانت عيناه ثابتة على الس قف ولون وجهه
يتغي ر إلى اللّ ون البني كلون جدار الزنزانة ،وكأن روحه تركت جسده مؤقّتاّ .
و بعد بضع ثوان من الص مت التّ ام ،عاد دان ي مر ة أخرى إلى اﳊياة وابتسم
قائﻼً:
 سأ قول لكما قص ة قصﲑة  -قال ذلك وهو ﳚلس على حافة السرير .وبعد ﳊظات تأمل استطرد:
كانت جد تي ﲢكي لي العديد من القصص  .و ﰲ كلّ مر ة ت ضعني ﰲ
الس رير ،كانت تقول لي واحدة من حكاياتها الرائعة  .ﰲ ذلك الوقت ،ﱂ أفهم
ﳌ اذا كانت ﲢكي لي تلك القصص  .ومع ذلك ،كنت استمتع باﻻستماع اليها
حتّى استغرق ﰲ نوم عميق .وحﲔ كﱪت ،بدأت أتذكّ ر تلك القصص ،
فوجدتها تعليمي ة ولها عﻼقة متينة ﰲ أساليب اﳊياة الّتي نستخدمها من أجل
ﲢقيق أهدافنا اﳊياتي ة سواء أكانت من أجل الش هرة واﳌال ،أ و من أجل
اﻷهداف السامية الّتي نعمل على ﲢقيقها ﰲ ﳎاﻻت اﻷعمال اﻹنسانية .
و عندما بدأت يا صاحبي ﲞطابك الوطني  ،تذكّ رت واحدة من قصص جدتي،
واعتقد ان موضوعها يت ناسب جيداً مع تطلّعاتك الوهمية.
 ﻻ ﲢكم علي وعلى تطلّعاتي من وراء قصص خرافية كنت تسمعها ﰲصغرك من جدة ﻻ أستطيع أن أحكم على مدى ذاكرتها.
 سأحكي لك القصة ،وأنت تكون اﳊكم ﰲ صحة تناسبها لتطلّعاتكالوطنية الّتي سئمناها منذ زمن طويل  -وبدأ قائﻼً:
 كان يا ما كان ﰲ قديم الزمان  -هذه الطّريقة الّتي كانت جد تيتستخدمها لتبدأ بعدها ﰲ حكايتها .لقد كان ذلك بعد ظهر أحد اﻷي ام
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عندما وضعت ني على الس رير ،وبدأت تداعب رأسي بكفّ ها اﳋشن كالصنفرة .
وكنت أشعر بأﱂ شديد ،غﲑ أنّن ي كنت ا تغاضي عن اﻷﱂ ﻷنّ ني كنت أحب ها
كثﲑاً  .مسكينة جدتي ! لقد عانت كثﲑاً ،و عملت ﰲ ﳎاﻻت زراعة اﻷرض،
و حلب اﻷبقار و ﰲ نهاية اﳌطاف ،كان عليها أن ت قوم بكل أعباء اﳌنزل  .كانت
جدتي امرأة مذهلة  ،قوية وﳐلصة  .كانت دائماً تُرتّب شعرها الفضي بشكل
كعكة على قمة رأسها .وكانت تبتسم دائماً ،و ﱂ أر على وجهها أبداً أي
عﻼمات ل ﻼكتئاب أو الغضب ،أو اﳊزن .كانت مليئة باﳊيوية واللطّافـة ،
وكانت تستقبل العاﱂ بابتسامة دافئة وودية  .إنّني ما زلت أحن إليها وأشتاقها
كثﲑاً  .فهي معلّمتي وملهمتي  .ولكن لﻸسف أصبح جد ي معاقاً  ،وتوﰲ بسبب
إعاقته بعد أن قام أحد رجال أمراء اﳊرب اﳌحليﲔ باطﻼق الن ار عليه وﱂ
يعاقب على فعلته ،ﻷن القضاء مدين لهذا الزعيم وعليه أن يعمل على
إرضائه  .ومنذ ذلك اﳊﲔ ،كانت جد تي تفعل كلّ شيء لنا  ،وكانت تُعاني من
الوحدة ،ولكنها كانت ﲢاول دائماً إخفاء معاناتها وحزنها ،وﲢاول أن تظهر
دائماً ﲟظهر الغبطة والسرور .وﰲ مرة سمعتها تبكي ،فذهبت إليها ﳌؤاساتها،
ولكن ها عندما رأتني مسحت دموعها بسرعة وابتسم ت  -ﻻ ﲣف ،لقد ضربت
يدي وأنا أعمل على تقطيع بعض اﳋشب وﲣزينه ﻷيام الشتاء الباردة .لقد
صدقت ها ذلك اﳊﲔ ،ولكن ﳌ ا كﱪت ،فهمت أنها تذكّرة جدي  .لقد غاب
عنها وتركها تواجه صعوبات اﳊياة ﲟفردها  .لقد كانت ﲢبه كثﲑاً  ...واﻵن
أصبحت تشتاقه أكثر .
كانت دائماً قبل أن تبدأ باﳊكاية تقول  -أريد منك أن تتذكّ ر هذه
اﳊكاية .قد ﲢتاج أن تُحكيها ﻷطفالك ﰲ يوم ما.
كنت دائماً أعد ها بأنّ ني سوف أفعل ذلك  .وقد حافظت على وعدي
لها ،فكنت دائماً أعمل على استظهارها حتّى أصبحت تلك اﳊك ايات مطبوعة
١٤٠

ﰲ ذاكرتي  .واﻵن أريد منك أن تعدني بأنّ ك سوف ﲢفظ هذه اﳊكاية،
وﲢكيها لﻸجيال القادمة ،وﲢافظ على وعدك كما حافظت على وعدي.
 سوف أﲢمل خطورة هذا الوعد  -قال جﲑارد  -واﻵن دع نا نسمعاﳊكاية.
كما كانت جد ته تبدأ اﳊكاية بدأَ داني:
 كان يا ما كان ﰲ قديم الزمان  -كان هناك مزارع عنده بستانزيتون .وكانت مزرعته اﻷكﱪ ﰲ اﳌنطق ة كلّها  ،وكان الزيت الّذي ينتجه من
أفضل نوعيات زيت الز يتون البكر النقي  -أصيل  ،سلس ،حلو ،ومحكَ م
العضوي - كغﲑه من اﳌنتجات اﳌعد لة جينياً .وكان زيت الزيتون الّذي ينتجه
ذات شهرة عاﳌية  .وكان هذا اﳌزارع فخوراً جداً  ،مكرساً حياته لعمله ،صادقاً
وموثوقاً به  ،فكان كلّ أصحاب اﳌؤسسات الزراعي ة ﰲ اﳌنطقة ﳛسدونه .وكان
هناك اثنان وعشرون مزارع ،كلّ واحد منهم ﳛ اول جاهداً لينتج زيتاً يتناسب
ونوعي ة إنتاجه أو يضاهيه .وقد ﳒحوا ﰲ معادلة اللّ ون وحجم حبة الز يتون،
لكنهم ﱂ يستطيعوا مطابقة الطّعم وسﻼسة الزيت ونعومته  .فغار اﳌزارعو ن من
ﳒاحه اﳌلحوظ ،وﲡم عوا ﰲ لقاء سري و تبادلوا اﻷفكار وناقشوا اﳋ طط لعدة
أيام  .وأخﲑاً  ،أقﱰح أحد اﳌزارعﲔ حﻼ جذرياً .و ﰲ البداية كان اﳌزارعون
يشكّون ﰲ إمكاني ة ﳒاح هذا اﻹقﱰاح ،غﲑ أنّه بعد نقاش طويل  ،قرروا  -إذا
كن ا ﻻ نستطيع أن ن كون مثله ،فليكن مثلنا.
و ﰲ يوم من اﻷيام ،وﰲ ليلة مظلمة نفّذ اﳌزارعون خطّتهم  ،وكانت
النتيجة كارثة كبﲑة خسر اﳌزارع بسببها كلّ شيء  -أشجار الزيتو ن ،و مصدر
رزقه ،و مستقبله ومستقبل أوﻻده.
ص ة مؤقتاً ،وترغرغت عيناه بالدموع  .فقلت له ﻻ
توقف داني عن سرد الق 
تﱰكنا ﰲ حالة ترقّب وشو ق ،إخﱪنا ما كان ت خطتهم؟
١٤١

 ﲡم ع اﻹثنا والعشرو ن مزارعاً وعمالهم ﰲ منتصف اللّ يل ومعهماﳌعاول ،والرفوش وغالونات من اﳌواد الكيميائية  .وقاموا ﲢت جنح الظّ ﻼم
وذهبوا إلى مزرعة الزيتون ،وبدأُ وا باﳊفر حول جزع كلّ شجرة وسكبوا كمي ة
كبﲑة من اﳌواد الكيميائية الّتي كانوا قد ابتاعوها ﰲ الس وق السوداء  .لقد
نفّذوا خطّتهم بدقّـ ة متناهية ،ثم عادوا إلى مزارعهم وكأن شيئاً ﱂ ﳛدث ع لى
اﻻطﻼق.
مع مرور الز من ،بدأت أشجار الز يتون ﲤوت تدرﳚي اً ،و بدأت الز هور
ﲤوت دون تلقيح ،وﲢو لت اﻷوراق إلى اللّ ون اﻷصفر وسقطت على اﻷرض
تارك ة فروع شجر الزيتون عارية وجافة  .ولـما رأى اﳌزارعو ن نتيجة عملهم،
أسرعوا إلى تهنأت صاحب الفكرة ،وشربوا ﳔبه  ،وأثنوا على دهائه وصحة
معلوماته  .ومع ذلك من أجل ﲤويه أعمالهم القذرة ،اندفعوا إلى مساعدة
جارهم اﳌنكوب  ،واقﱰحوا عليه استخدام العديد من اﳌواد الكيميائي ة
اﳌختلفة ،وأوصوا ب العديد من اﳋ طط العﻼجية من أجل التأكّ د من تعاطفهم
معه ونزع الشبهة عنهم .وﳌّا ذهبت كلّ جهودهم سدى  ،ساءت صحة اﳌزارع ،
وجفّت أشجار الزيتون  ،وأعلن إفﻼسه ودمرت أحﻼمه.
وﰲ أحد اﻷيام ،قرأ عن عاﱂ نبات شهﲑ من الغرب اﳌعروف ﲞﱪته ﰲ
مزارع الزيتو ن ،فكتب ل ه شارحاً ما حدث ﳌزرعته ،ف وافق أن ﳛضر ﳌعاينة
زيتونه مقابل تكلفة تُدفع سلفاً .وافق الفﻼح و دفع الر سوم وحافظ عاﱂ النبات
على جانبه من العقد.
هنا توقّـ ف داني عن الكﻼم كما لو كان ﳛاول أن يتذكّ ر بعض
اﻷحداث الدقيقة ،و كانت عيناه جاحظتﲔ ووجهه أصفر اللّ ون ،ففكّر جﲑارد
أنّه قد نسي بقي ة القص ة فق ال له مازحاً:
 هل خانتك ذاكرتك؟١٤٢

 إنّ ني أشعر ﲜفاف ﰲ حلقي و عطش شديد.أخذ جﲑارد زجاجة اﳌاء وقدمها له .أخذها داني بﲔ يديه وغب منها
ما استطاع ،ثم وضعها على الرف ﲜانب سريره و أخذ نفساً عميقاً وواصل.
الكﻼم:
 أجرى عاﱂ النبات كلّ اختبار عملي ،وأخذ عينات من ال فروعوالز هور والﱪاعم ،وجذ وع اﻷشجا ر ،وأرسل جميع العي نات إلى اﳌختﱪ الّذي
عاد بنتيجة سلبية  -كلّ شيء على ما يرام  -بعد ذلك ،قرر ان ﳚري فحصاً
للﱰبة ومفاجأة للكثﲑين ،أعطى عاﱂ الن بات نتيجة تشخي ص اﳌختﱪ.
أخذ داني مرة أخرى زجاجة اﳌاء ورطّ ب شفتيه .وسأله:
 هل ﳝكنك ﲣمﲔ نتيج ة اﳌختﱪ أيها الرجل العجوز؟نظر جﲑارد ﰲ عينيه وقال  -بالطّ بع أنا أعرف ذلك  ،ولكن ني ﻻ أريد أن
أفسد عليك اﳌناسبة  ،الرجاء من حضرتك اﳌضي قدماً وﳓن كلّنا آذان
صاغية.
قال عاﱂ الن بات للفﻼّح ،لقد تم تدمﲑ كامل مزرعتك وليس هناك أي
شيء ﳝكنك القيام به  .لقد تم تسميم اﻷشجار ،واﳉذور ماتت وﻻ ﳝكن
عﻼجها ﻷن الض رر قد أصبح ﰲ مرحلة تعدت مرحلة العﻼج  .و اﳋيار الوحيد
هو اقتﻼع كلّ أشجار الزيتون  ،وتطهﲑ الﱰبة وزراعة أشجار جديدة.
أصيب اﳌزارع بصدمة ﱂ تكن باﳊسبان  .استمر صامتاً  ،يعصر رأسه بﲔ
يديه وعيناه دامعتان  .ث م نظر إلى عاﱂ الن بات من خﻼل دموعه قائﻼ:
 س وف ت ستغرق الن باتات اﳉديدة سنوات حتّى تنضج وتُعطي ﲦارها،وﰲ ذلك الوقت لن أكون على قيد اﳊياة كي أﲤتّ ع ﲟنتجات ها وأرى نتيجة
عملي الشاق.
نظر عاﱂ النبات بعيني العجوز ث م قال:
١٤٣

 زر عوا فأكلنا ،ون زرع فيأكلون  .زرع آباؤكم وأنتم تستمتعونباﳊصاد .و اﻵن حان دوركم لزرع البذور اﳌناسبة لنسلكم كي يتمتّعوا بها -
هذا ما أخذﲤوه واعتﱪﲤوه من اﳌسلّ مات وفشلتم ﰲ حمايته  .فلتكن هذه أُمثولة
لكم وﳌن سيأتي من بعدكم  .ﳚب أن تكونوا دائماً على حذر ﻷنّكم ﻻ
تعلمون من هو ومتى سيأتي السارق .

١٤٤


 


قص ة داني أحزنته كثﲑاً ،وشعر بما يعانيه هؤﻻء الناس الشرفاء اﳌخلصﲔ ،
وﳌس عندهم خيبات اﻷمل ،ومعاناتهم وعدم قدرتهم على اﻹﲢاد والتّمر د
ضد مضطهديهم  .إن الوطن ليس هو فقط الطّ قس اﳉي د ،وأشع ة الشم س
الد افئة ،والهواء النقي واﳌاء اﳊلو  .إ نّما هو نتاج الهيئات اﻹدارية ﰲ برهم
أو ﰲ شرهم .إن أمراء اﳊرب الشريرين ،والسياسي ﲔ الديني ﲔ وشركائ هم
ﳛكمون البﻼد بنفس الطّريقة الّتي يتحكّمون بها باﳌزارعﲔ الّذين يديرون
اﻹقطاع الّذي ورثوه من آبائه م اﻹقطاعيﲔ  ،ويعاملوهم كالعبيد الّذين
يشﱰون هم ﰲ سوق الن خاسة مقابل حفنة من الدوﻻرات.
إنّ ه ﳌن العار الس ماح لهؤﻻء اﻷشرار أن ﳛكموا هذا البلد اﳉميل .لقد
حان الوقت لشعبنا كي يتوحد ،وينتخب اﻷشخاص اﳌخلصﲔ اﳌؤهلﲔ لقيادة
مسﲑة هذا الوطن ﰲ الطّري ق اﳌستقيم .وﳛز ﰲ قلبه أن ي رى هؤﻻء الن اس
الطّ يبﲔ قد تقبلوا مصﲑهم بكل ارتياح ،وخضعوا لهؤﻻء اﳌجرمﲔ بكلّ
تواضع ،وسلّموا أمرهم لتجار الد ين والس ياسة لوضع هذا الوطن باﳌزاد
العلني ﰲ سوق الن خاسة ﳌن يدفع لهم أكثر  .لقد أص بح الشعب عند هؤﻻء
الفاسدي ن ،ﳎ رد سلعة يبيعونها ﳌن يدفع لهم أكثر بصرف النظر عن اﳉهة الّتي
تكون على استعداد لدفع الثّمن اﳌطلوب  .إنّه ﳛني رأسه لوداعة هذا الشعب
الّذي ﲢم ل كلّ هذه اﻵﻻم واﳌعاناة ،وهو ﻻ يعرف ما سيكون مصﲑه ومصﲑ
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هذا الوطن .لذلك أصبح أكثر عزماً على ﲢريرهم وال عودة إلى ذويهم،
والعيش ﰲ سﻼم وكرامة ،وهذا ما يتمتّع به معظم الن اس ﰲ العاﱂ بأنّه من
أبسط معاﱂ الد ﳝوقراطية ﰲ العاﱂ اﳌتمدن.
ﻻحظ داني بأنّه ما زال تائها ﰲ أحﻼم اليقظة ،وتساءل عم ا إذا كان
س يستيقظ من أحﻼمه ويعود إلى سماع ﳏنة أندرو ،فتنحنح قائﻼ:
 ﻻ تقلق أيها الرجل العجوز ،و ﻻ تأخذ ذلك على ﳏمل اﳉد .علىاﻷقل أنا ما زلت على قيد اﳊياة ،و ﰲ يوم من اﻷيام سوف أحصل على
حريتي  .ف هناك حاﻻت عديدة أسوأ من حالتي  ،وأصحابه ا ما زالوا يبتسمون،
ولو لفﱰة وجيزة.
 عفواً ! ..أنا آسف اذا سب بت لكما مثل هذا اﻹزعاج .كنت أُفكّ ر ﲟاأصابكما؟
 أﻻَ ترغب ﰲ اﻻستماع إلى قص ة أندرو؟ سأله داني. نعم !..نعم !..وبطبيعة اﳊال  -أجاب ه ﲞنوع.تن هد أندرو وهو ينظر الى داني وتابع:
 ﻻ أُريد أن أُحملك هذا ال عبء الثّ قيل ،فأنتَ رجل عجوز وعندكمشكلت ك اﳋاصة مع هذه الدولة  ،وقد ﻻ تكون قادراً على التّ عامل معها بكلّ
سهولة.
حد ق جﲑارد ﰲ وجهه غاضباً وأكّد له بأنّه سوف ي طلق سراحه قريباً .ثم
توس ل إليه أن ﳜﱪه ما تبقى من قّ صته قائﻼ  -أنا مصم م على تأمﲔ إطﻼ ق
سراحك ،و ﻻ يهم كم سيكلفني.
 آمل أن تتمكّ ن من الوفاء بوعدك  ،ولكنني أ عتقد بأنّ ك ﻻ تعرف منهم هؤﻻء اﳋونة الّذين يتآمرون ضد هذا الوطن ،وما هي قدرتهم على تنفيذ
ما يأمرون  .ومع ذلك ،ﳓن نتمن ى لك حظّاً من أجل كلّ واحد من ا  -أجاب
١٤٦

أندرو ،ثم تابع اﳊديث.
 وصلت إلى البيت ،و أوقفت سيارتي خارجاً كاﳌعتاد .غﲑ أنّني ﱂأُﻻحظ أي شيء غﲑ طبيعي ،وﱂ يوجد أي سي ارة أمام مرأب السيارات ،و كان
الض وء كالعادة ينﲑ جوانب البيت اﳋارجية  .وعندما فتحت الباب وأصبحت
ﰲ الد اخل ،فوجئت برجل غريب يوجه مسد سه إلى رأسي  -إرفع يديك فوق
رأسك  -وعلى الفور إقﱰب إثنان آخران وكبﻼ يدي و جاء شخص آخر
وبدأَ يفتّشني.
 اعﱰضت على عملهم بأنّه عمل غﲑ قانوني  ،وطلبت معرفة من هم وأيجهة ﳝثّلون؟ فقام واحد من الد خﻼء وركل مؤخّ رتي وقال لي بلهجة غﲑ
مألوفة  -ﳓن ضب اط جهاز اﳌخابرات السرية ،وحذّرني أن ألتزم الصمت إذا
كنت أُ ريد اﳊفاظ على مؤخّرتي .و ﰲ اللّحظة الّتي سمعت بها لهجته  ،قلت
لنفسي  -هذا النذل ،رئيس قسم التّ نقيب هو اﳌسؤول عن هذا العمل القذر ،
ولكن للتأكّد من صحة ما أُفكّر  ،طلب ت رؤية مذكّ رة التّ فتيش وبطاقات
هويتهم .ضحك الر جل ونادى زمﻼئه  -هذا الكلب يريد رؤية مذكّ رة
التفتيش.
 على ا لفور خرج ثﻼثة رجال من الص الة واقﱰب وا مني  .رجل طويلالقامة ،عريض الكتفﲔ ،شعره أسود قصﲑ ،وقد م نفسه  -أنا العميل رقم ، ٣٥
الض ابط اﳌسؤول عن اﻻستخبارات السري ة  -و سألني إذا كان الرجﻼن قد
تعامﻼ معي باحﱰام و بشكل قانوني  -فاعﱰضت قائﻼً أن اعتقالهم ا لي كان
عمﻼً غﲑ قانوني ،ودخولهما الى بيتي بدون مذكّرة تفتيش هو تعد ي على
حرمة البيت وﳚب عليهما مغادرة البيت على الفور.
نادى الض ابط الرجلﲔ اﳌسؤولﲔ وأمرهما أن يأخذا ني داخل الغرفة
ويعامﻼني معاملة حسنة  .وﰲ طريقنا الى الغرفة ﰲ آخر اﳌمشى ،مررنا ﰲ
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الص الة ،فرأيت زوجتي وإب نتي البالغة من العمر عشر سنوات ﲡلسان على
اﻷريكة  .رأيت اﳋوف ﰲ عيني زوجتي و"نادين "  -إبنتي  -كانت تضم
والدتها والد موع تنزلق على وجنتيها  .وعندما سألتهما عن حالتهما ،أحنت
برأسها ،ف توقّعت بأنّ هما قد تعرضا ﳌعاملة سيئة  .وﰲ هذه اللّ حظة ،اقﱰب مني
أحد رجال اﳌخابرات وقال:
 أريد جهاز الكمبيوت ر النقّال . جهاز الكومبيوتر ليس ﰲ متناول اليد ،وقد يستلزم وقتاً للحصولعليه اﻵن ﻷنّ ه ما زال ﰲ التّصليح.
 هل أنت متأكّد ؟ سأل باستهزاء نعم ! ..ك ّل التّأكيد  .فقال مبتسماً: ﳚب علي اﻵن ﲢ ديث ذاكرتك ،ورفع يده وصفعني على وجهي بقو ةهائلة ،وبد أَ الدم يرشح من فمي  .وﳌّا رأت زوجتي هذا اﳌشهد ،صرخت به
قائلة:
 تُكسر يدك أيها اﳊيوان ...غﲑ أنّه قبل أن تُن هي إهانتها له ،قام الر جل اﻵخر و ضربها وراء أذنها
قائﻼً  -اسكتي أيتها الكلبة وإﻻّ سيكو ن مصﲑك مصﲑه  -وبدون تفكﲑ
لعواقب ما سأقوم به ،قفزت على ظهره ،وعقدت شعره ﰲ يد ي اليسرى وبدأت
ألكمه باليمنى  .ف حاول أن يتخلّص من قبضتي ،ولكن كنت مصاباً ﲜنون
لدرجة أنّ ني علقت على ظهره كالغراء  .عندها جاء رج ﻼن آخران ﳌساعدته ،
وبدأ كلّ واحد منهما بضربي بعقب بندقيته  ،ولكنني ﱂ أشعر بأي أﱂ  ،و استمر
القتال ﳌدة دقيقة أو ﳓو ذلك ،وﱂ يستطع اﻹثن ان ﲣليصه من قبضتي.
واستمروا ﰲ ضربي حتّى بدأت أفقد قبضتي ،وتوقفت عن ضربه ،ولكنني لفّيت
يدي حول عنقه وبدأت ﰲ خنقه ،غﲑ أنّني شعرت بالض عف وبدأت يدايا ﰲ
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اﻻنزﻻق .وم ع ذلك ،ﲤكنت من إدخال اصبعي الوسطى ﰲ مدخلي أ نفه،
وجمعت كل طاقتي ،فضﻼً عما أعطتني الكراهية والغضب من قوة إضافية،
وشديت بكلّ ما جمعت من قوى ومزقت مدخل أنفه اﻹثنﲔ عندما سمعته
يصرخ كوحش بري ،ورأيت الد ماء يندفع من أنفه بغزارة  .كان هذا أفضل
مشهد رأ يته ﰲ حياتي ،وكأنّني رﲝت جائزة الياناصيب الكﱪى.
 ماذا حدث له؟ سأل جﲑارد. حضرت سيارة اﻹ سعاف وضمد رجال اﻹسعاف جراحه ونقلوه إلىاﳌستشفى.
 وما حدث لك  .هل قام رجال اﻹسعاف ﲟساعدتك؟ لقد حاول أحد رجال اﻹسعاف مساعدتي  ،ولكن الض ابط اﳌسؤولأَمره بع دم اﳌساعدة ،فامتثل ﻷمره.
 ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك ،جلس الض ابط اﳌسؤول على اﻷريكة ،ووضع ساقيه علىمسند للقدمﲔ ،وأمر رجاله باﳊصول على بعض اﳌناشف ل تغطية إصاباتي ،ثم
سألني مر ة أخرى  -أين هو الكمبيوتر النقّال ؟ ف قلت أنه ﰲ السي ارة وسلّمت ه
اﳌفاتيح.
ذهب أحد رجاله إلى السي ارة وعاد بعد دقائق ﳛمل الكمبيوتر
ووضعها أمامي على الطاولة .تفحص الض ابط الكومبيﱰ لفﱰة وجيزة ،ثم طلب
مني أن أفتح له اﳌلف الّذي ﳛتوي معلومات عن التقرير الّذي أعددته عن
عمليات التّنقيب  .ف قلت له ﳌاذا ﱂ تبحث عن اﳌلف بنفسك  .الكومبيﱰ أمامك
وﻻ يوجد عليها كلمة سر . عندها نظر إلى الكومبيﱰ ملياً مﱰدداً  ،ودفع بها
أمامي ،فعرفت من نظرته أنّه ﱂ يألف أجهزة الكمبيوتر.
نهض عن الكرسي واقﱰب مني وهو يبتسم ابتسامة صفراء  -لقد بقي
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لديك عدد قليل من اﻷسنان اﳉيدة ،ف هل تريد اﻻحتفاظ بها؟ فهمت
مﻼحظته  ،وفتحت اﳌلف - إقرأه بنفسك  -نظر إلي والغضب واضحاً ﰲ عينيه،
ودعا رئيسه الّذي جاء للتحقّ ق من صحة اﳌلف.
وبعد أن دقّق ﰲ ﳏتويات اﳌلف ، وملحقاته والصور الد اعمة ﳌصداقي ة
اﳌعلومات ،سألني إذا كان لدي نسخ ة احتياطي ة أحتفظ بها ﰲ أي مكان
آخر  .وبعد أن أكّدت له عدم وج ود أي نسخة أخرى ،وﳝكنه التّأكّد من ذلك
مع رئيس دائرة إدارة اﳊفر يات ،حد ق ﰲ وجهي و ابتسم إبتسامة عريضة بانت
عن أسنان صفراء متفاوتة القياس وقال مازحاً  -حياتك ومصﲑ عائلتك ،رهن
ﳌصداقي ة ما قلت.
 مصﲑنا ﳏتّم ،و ﻻ شيء صعب أو مستحيل بالن سبة لﻸ شخاص الّ ذينليس لديهم ما ﳜسرونه  -أجبته باشمئزاز.
نظر إلي نظرة شذراء  ،وأعطاني قلماً وثﻼث أوراق مطبوعة ،وأشار إلى
خ طّ ﰲ أسفل الورقة اﻷخﲑة:
 وقّ ع هنا  -قالها بنﱪة آمرة. إنّ ها وثيقة كبﲑة وأ ريد قراءتها قبل توقيعها. هل تتهمني بالكذب؟ ليتني أستطيع إثبات ذلك  -قلت ذلك بكل هدوء.نظر إلي بعين ﲔ ناري تﲔ وقال ناﲝاً:
 وقّ ع هنا ،أو ﳝكنك اﻵن أن تقول آخر كلمة وداع لزوجتك وإبنتك.عرفت بأنّ ني لن أفوز معه  -ﻻ جسدياً وﻻ قانونياً  -ف أخذت القلم
وشرعت ﰲ التّوقيع  .ثم فكّ رت ﰲ نفسي أن هؤﻻء اﻷوباش قد انتهكوا
سياسي ﲔ
حقوقنا ،وقي دوا حري تنا ،وس رقوا ثروتنا ،وأفسدوا نظامنا ،وأشﱰ وا ال 
الفاسدين ،وﲟساعدة وتعاون بعض ال فصائل ﰲ ﳎتمعنا ،ﲤكنوا من الس يطرة
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على كلّ جانب من جوانب حياتنا .وٱ ستغرقت ﰲ تفكﲑي مستفسراً متى
س يستيقظ شعبنا ،ويتعلّ م أن ﳛكم نفسه بنفسه  .كان ينبغي علينا أن نتعلّ م
درسنا من أحداثنا اﳌاضية ،ولكن ني كنت أعرف أّن نا لن نتعلّم ،وتساءلت
عم ا إذا كنا سنتعلّم ﰲ أي وقت.
عند هذه الرؤية ،أدركت أنّ ني خسرت اﳊرب ،لكن ني رفضت رفع ال علم
اﻷبيض ،وقر رت أن أُ قاتل حتّى النفس اﻷخﲑ  ،و مع كلّ ما تبقّى عندي من
قوة جسدي ة ،فضلت أن أ خسر اﳊرب ب كرامة بدﻻً من أن أ عيش ﰲ ذلّ وعار.
غي رت رأيي حول توقيع الوثيقة اﳌعدة سابقاً دون قراءتها .هذا حق
أساسي من حقوق اﻹنسان أن يقرأ ،ويفهم ،ويطلب اﻹستشارة القانوني ة قبل
توقيع أي وثيقة مهما ك ان مفهومها  .لذلك قررت أن أحافظ على كرامتي
وحقّي ﰲ اﳊياة  .قررت أن أموت كرﳝاً على أن أعيش ذليﻼً .فمسكت القلم
بقوة ﰲ راحة يدي ،ونظرت إلى الض ابط اﳌسؤول طويﻼً  ،وبصوت ثابت ،قلت
له  -اللّ عنة عليك وعلى من أرسلك أيها القذر اﳊقﲑ  -ورفعت يدي
واستدعي ت كلّ ما أملك من قوة ناﲡة عن غضب وكراهية ،ولكمت ه على خد ه
اﻷﳝن  ،فسمعته يصرخ كخنزير جريح ،و رأيت أسنانه اﻷصطناعية تطﲑ من فمه
من خﻼل الن افذة اﳌفتوحة وتُلقى على اﻷرض ﰲ مكان ما ﰲ الس احة اﻷمامية.
كانت هذه اللّ حظة أقصر وأحلى ﳊظة ﰲ حياتي .
عند ذ لك ،قفز الرجل الّذي ك ان جالساً ﲜانبه إلى قدميه مثل كلب ﳎنون،
وبعقب بندقيته  ،وج ه ضربة واحدة إلى صدعي اﻷيسر .وعندما استيقظت
رأيت داني يضمد جراحي ،بنفس الطّريقة الّتي وجدتني بها وأنا أضمد
جراحك  .وما زلنا هنا منذ ذلك اﳊﲔ.

١٥١


 


لقد أثّرت قص ة أندرو عل ى جﲑارد ،وشعر بالعطف عليه  ،وبالتّ الي كان فخورًا
به ﳌوقفه الوطني السليم ،وتضحياته الكثﲑة الّتي أثّرت على حياته وحياة
عائلته  .هذا هو اﳌواطن اﳌُثالي الّذي يقف وقفة عز مهما كانت التّ ضحيات،
وعلينا جميعاً أن ﳓذوا حذوه إذا شئنا أن يكون لنا وطناً ﳓيا فيه بعزة
وكرامة .ف في هذا العاﱂ اﳌادي ،وﰲ حالتنا الر اهنة ،ﻻ ﳝكننا أن ﳔلق أم ة
ن فخر بها ،ما ﱂ نستبدل 'أنا ' بـ 'ﳓن'  ،و نعمل جميعاً للمصلحة العام ة،
فنصبح فريق عم ل متكامل ،هد فنا اﻷو ل واﻷخﲑ خلق أمة ناضجة ،متكاملة،
تنتعش فيها اﳊري ة ،والدﳝوقراطي ة واﳌواطنة اﳌتكافئة.
ساد صمت قاتل  .ﻻ أحد يريد أن يتكلّم  .كان جﲑارد هائماً يسﱰجع
أحداث اﳌاضي ،ويحاول ربطها ﲟا سيتعرض له ﰲ اﳌستقبل القريب ،بينما
كان داني وآندرو ﳛ اوﻻن التّكيف مع وضعهما ،وكيف يستطيعان إحداث
تغيﲑات إصﻼحية لهذا النظام الفاسد ،وهما مقيدان ﰲ هذه الزنزانة الّتي
ضم ت قبلهما العديد من اﳌواطنﲔ الصاﳊﲔ  .وكأن أفكار الثّﻼثة كانت تدور
ﰲ كينونة هذا النظام الّذي تآكله الفساد ،والرشوة ،واﻹقطاعي ة السياسية
والدينية  .بئس لهذا الشعب الّذي ﳜتار دائماً من يمثّله من الفاسدين
و شركائهم ﳌلء أعلى اﳌناصب ﰲ الوطن  -وهم نفس اﻷشخاص الذين
يصوتون مراراً وتكراراً ل نفس السياسيﲔ  ،مع العلم أنّ هم سيستغلونهم مر ة
١٥٢

أخرى  .فالشعب هنا شريك لهؤﻻء السياسي ﲔ الفاسدين  .ﳌاذا يفعلون ذلك؟
ﻻ أحد يستطيع القول  .رب ما كان عامل اﳉهل ،أو رب ما ق د نشأت عﻼقة
حميمة بﲔ الظّ اﱂ واﳌظلوم.
مضى وقت طويل وجﲑارد يراقب آندرو وداني وهما يتبادﻻن الن ظرات
دون أن ﳚرؤ أحدهما أن يكسر جدار الصمت الّذي خيم على هذه الز نزانة
لفﱰة طويلة .
نظر جﲑارد إلى داني ﰲ ﳏاولة منه أن يكشف مدى تأثﲑ قص ة آندرو
عليه  ،غ ﲑ أن داني كان ﳛد ق هو أيضاً ﰲ وجه جﲑارد ليكشف مدي تأثﲑه
وﲡاوبه مع ما قاله آندرو  .وبقيت النظ رات متشابكة إلى أن قطع بينها دقّات
متتالية على باب الزنزانة.
 زائر للسي د " جﲑارد شامل"  -صاح اﳊارس من خﻼل شق صغﲑ ﰲالباب.
فوجئ جﲑارد ﻷنّه ﱂ يكن يتوقّ ع زيارة أحد ،ونظر الى داني نظرة تساؤل
واستهجان ،فما كان من آندرو إ ّﻻ أن صرخ رد اً على اﳊارس قائﻼً:
 أَﻻَ ن ستطيع أن نذهب إلى اﳌرحاض دون أن يزعجنا أحد؟ بسرعة قال اﳊارس  -السي دة ﰲ عجلة من أمرها. ﰲ الوقت اﳌناسب  -أجاب أندرو  ،ثم اقﱰب من جﲑارد وهمسقائﻼً:
 ﳚب أن يكون لدى زائر تك إتّ صاﻻت واسعة مع تلك الزمرة اﳊاكمة. ماذا تعني؟ هذا اﳊارس وقح للغاية ،وﱂ يشعر بالسعادة إﻻّ اذا وجه لنا اﻹهانةبطريقة أو بأخرى  .ولكي يكون مهذّباً معك ،ﳚب أن يتوقّ ع نوعاً من أنواع
اﳌكافأة.
١٥٣

 ﳚب أن يكو ن هناك سوء فهم  .أنا وحدي  ،و ﻻ أتوقّ ع قدوم أيشخص لزيارتي.
ﰲ تلك اللّ حظة ،قفز داني من الس رير وذهب إلى الباب  ،وسلّ ل ال ن ظر من
خﻼل ش ق الباب ،واستمر بالتّ بحلق لفﱰة طويلة ،ثم عاد إلى سريره وهو
يبتسم:
 لو كان لدي زائر مثل زائرتِك ما كنت حصلت على شرف مع رفتي ﰲهذا اﳌكان القذر.
 ﱂ أفهم مرادك؟  -تساءل أندرو. إلقي نظرة بنفسك.استغرق أندرو فﱰة طويلة وهو ينظر من خﻼل شق الباب ،ثم رجع
وجلس بالقرب من جﲑارد وهو يبتسم:
 مﱪوك يا جﲑارد !..إنّني أُقد ر صداقتك ،وأتشرف باستضافتك هناﳌدة أطول ،ولكن لﻸس ف سوف تضطر إلى ترك نا قريباً.
نظر جﲑارد إليه وكأنّه يتساءل عن حدث ليس له فيه أي عﻼقة،
وأضاف:
 أنا ﱂ أفهم ﳌاذا ﲢاوﻻن التّ ﻼعب ﲟشاعري سواء أكان ﰲ سبيل اﳌزاحأو اﳉد . لقد قلت لكما بأنّني لوحدي ،وﻻ أعرف أحداً سواكما!..
 تعالى يا صديقي وأنظر ب نفسك  -قال آندرو  .إن الصورة تساويألف كلمة.
قام جﲑارد ،ونظر من خﻼل شق الباب .فرأى ساقﲔ ﰲ الز اوية البعيدة
من الغرفة ،غﲑ أنّه ﱂ يستطع رؤية الفتاة ﻷنّ ها كانت ﲡلس على كرسي وراء
فاصل ﳌكتب خشبي.
رجع جﲑارد وجلس على حافة السرير  ،ورفع يديه ﰲ الفضاء:
١٥٤

 ﱂ أَر هذه الزائرة ﰲ حياتي ،ولكن أندرو وداني قد أظهرا عن عدمإقتناعهما ﲟا قاله ،وكان ذلك ظاهرًا على وجهيهما بوضوح.
 صدق أم ﻻ تصدق  -قال جﲑارد  .ﻻ أعرف من هي. أتقصد إنّك ﱂ تستطع أن تتعر ف عليها من خﻼل ساقيها؟ سألآندرو.
 الر جل مسن ﲟا فيه الكفا ية حتّى يتذكر كل ساق رآها ﰲ حياته -أجاب داني.
لقد تأثّر جﲑارد من مﻼحظاتهما  ،ولكنه ﱂ يجادلهما ﻷنّه كان يسﱰجع
ذاكرته ﳌعرفة ﳌ ن ت نتمي تلك الساقﲔ ،عندما قاطع اﳊارس أفكاره قائﻼً:
 هل أنت جاهز يا سي د جﲑارد؟ قادم  !..صاح جﲑارد .وعندما نظر إلى زميليه ،ﻻحظ عﻼمة استفهامعلى وجوهيهم ا فقال:
 لقد مضى علي يوم واحد ﰲ هذا السجن ،وأنا أقول لكما اﳊقيقةالن اصعة بأنّني ﻻ أعرف أحداً.
وﰲ نفس الوقت الّذي فتح فيه اﳊارس الباب  ،وأشار إلى جﲑارد أن
يسﲑ أمامه ،دعاه آندرو قائﻼً:
 -ﻻ تنسى أن تعود وتتمن ى لنا حظّاً سعيداً قبل أن تغادرنا؟

١٥٥





سار جﲑارد أمام اﳊارس بإ ﲡاه صالة اﻻستقبال ،ولـ ما وصﻼ رأى الكابتن
جولييت تتحد ث إلى أحد ضباط السجن ،فص دم لرؤيتها وهي تتحدث معه
بكلّ ود ية كأنّها تعرفه منذ زمن طويل.
وقف جﲑارد فجأة ،وطلب من اﳊارس أن يعيد ه إلى الز نزانة ﻷنّه ﱂ يعد
ي رغب ﰲ رؤية زائرته بعد اﻵن.
إحتار اﳊ ارس بأمره ،وطلب من جﲑارد بكلّ تهذّب أن يذهب لرؤية
زائرته ،وأشار إليه إذا ﱂ يذهب لرؤيتها ،فإن الضابط الّذي يتحدث معها ،لن
يكون سعيداً  ،وسوف ينزل به أشد العقاب.
تراجع جﲑارد عن عزمه عط فاً على اﳊارس ،وسار معه على مضض .
وعندما إقﱰبا  ،وقف اﳊارس على بعد حوالي خمسة أمتار  ،وحيا الضابط.
 هذا هو السيد جﲑارد شامل ،سيدي. شكراً رقيب "هاني"  -أجاب الض ابط وهو يرد عليه التّحية بطريقةعشوائية.
وقف جﲑارد صامتاً  ،ينظر إلى جمال جولييت ب كلّ دهشة ،و يتساءل
ﰲ نفسه عن السبب الّذي دفع بها للحضور إلى السجن واﳊديث مع هذا
الضابط وكأنّها تُحاول إغرائه لسبب ﱂ يعرفه ،وهي الّتي قالت له فيما مضى
بأنّها تريد أن تبقى بعيدة عن التّدخّﻼت ﰲ شؤون السلطة حفاظاً على سمعة
١٥٦

الشركة الّتي تعمل معها  .غﲑ أنّه ﱂ يستطع أن يتجاهل لباسها  -تنورة ضيقة،
تُظهر عن جزء كبﲑ من ساقيها ،وقميص مفتوح ﻻ يخفي الكثﲑ من ثديها،
والش عر اﳌ ستعار اﻷحمر يتناسب مع حمرة شفتي ها الﻼمعة  -وتذكّرها ﰲ
لباسها الر سمي ،وقارن بﲔ اﻹثنﲔ وقال لنفسه  -بعد كلّ تلك السنوات
الغابرة  ،فإنّني أُفضل أن أراها ﰲ زيها اﳊالي ،وإلى الداهية بلباس الكابتن.
يظهر أن جولييت قد قرأت ما يدور ﰲ ذهنه ،فوقفت واقﱰبت منه:
 مرحباً حبيبي ! ..وغمرته وعانقته ﲝرارة  .ثم نظرت إلى الضابطوقدمته:
 هذا هو النقيب " عادل نعمان"  ،مساعد حاكم السجن  .ثم قدمت جﲑارد :هذا هو ابن عمي  -جﲑارد شامل.
فوجئ جﲑارد من أسلوب جولييت ،وما يكمن وراء كلّ ذلك  .غ ﲑ أنّه
بقي صامتاً وﱂ يحاول اﳌجاملة أو الرد على أسلوب تقدﳝه بكونه إبن عمها.
ومع ذلك ،قام النقيب عادل ﲟصافحته  ،واعتذر عن أي إزعاج سبب له وسأله
عما إ ذا كان وا قد أحسنوا معاملته ﰲ السجن  ،فأجابه "نعم " بكلّ بساطة ،
وابتسم وهو ما زال قابضاً على يد جولييت.
 إذا كنت ﰲ أي وقت ﲝاجة إلى أي مساعدة  ،فﻼ تتأخر أن تتّ صلبي مباشرة  ،ثم نظر إلى جولييت وهو يبتسم:
 ﳝكنكِ الذّهاب مع إبن عمكِ إلى الكافتﲑيا ،واطل بي ما تشائﲔ علىك بأنّه لن يزعجك أحد.
حسابي اﳋاص ،وأنا أؤكّد ل ِ
 شكراً لك  -أجابت جولييت ،وسلّمت عليه وهي تهمس: إنّني مدينة لك بهذه اﳋدمة ،ويوماً ما سوف ﲢصل على مكافأتك.سار جﲑارد برفقة جولييت إلى الكافتﲑيا الّتي كانت على بعد حوالي
عشرين مﱰاً إلى ﳝﲔ صالة اﻻستقبال  .وأ ثناء سﲑهما ،وضعت جولييت يدها
١٥٧

حول خصر ه وشدته إليها  -دع نا نبدو وكأنّنا أقرباء حميمﲔ ،فهذا يساعد
على ﲢقيق قضيتنا.
 ما الّذي ﲢاولﲔ ﲢقيقه من جراء هذه اﳌُسايرة؟ إنّني أُحاول تقديم خدمة كبﲑة لرجل قد أعجبني كثﲑاً .تعالىنشرب القهوة أوﻻً ،وسوف تكون سعيداً جداً عندما تسمع برنامج مخطّتي
بالن سبة لتحقيق أهدافك.
عندما وصﻼ إلى الكافتﲑيا ،إختارا طاولة ﰲ الز اوية البعيدة عن
الزبائن اﻵخرين  .وفور جلوسهما ،جاءت الناذل ،وهي شابة طويلة القامة،
شقراء ،ﳓيفة ،ترتدي زيا يكش ف عن أكﱪ مساحة من جسدها ،وقدمت ﻻئحة
الطعام  .فلم تهتم جولييت بﻼئحة الطعام ،بل ط لبت على الفور فنجانﲔ
كابو تشينو وقطعتﲔ من اﳊلوى دون أن تسأل جﲑارد عما إذا كان ي رغب ﰲ
القهوة أو الشاي ،وكأ ن السجﲔ ﻻ ﳛق له حتّى اختيار نوع مشروب ما يريد.
ﱂ تكن جو لييت مهتمة بآداب الس لوك اﻻجتماعي ،فشرحت له بسرعة
على أن زيارتها للس جن ﱂ تكن دعوة اجتماعي ة لزيارة إبن عم ها اﳌسجون  ،بل
كانت نوعاً من الد عوة التّجاري ة إذا كنت ت رغب ﰲ رؤيتها بهذه الطريقة .
وأصر ت على مناقشة ذلك بينما كا نا يشربان القهوة ،كي ﻻ يثﲑا إن تباه
اﻵخرين.
لقد فوجئ جﲑارد لسماعها تتحد ث عن مناقشة صفقة ﲡاري ة ،بينما
كان ﳏتجزاً ﰲ هذا اﳌكان الفاسد بانتظار أن يكون مصﲑه ك مصﲑ صديقيه .
فنظر إليها بغضب وطلب منها أن ت شرح له سبب إرتدائها اﳌﻼبس اﳌثﲑ ة،
ومدى عﻼقتها الودي ة مع النقيب عادل  -فأجابته:
 ﻻ ﳝكنك أن تناقش أي مشروع ﲡاري وأنتَ ترتدي زي الكابتن ﳌركبةفضائية .ﳚب أن تقد م نفسك ك رجل أعمال حقيقي ﲟﻼبس تليق باﳌناسبة.
١٥٨

ﱂ يتقبل جﲑارد تفسﲑها ﳊالتها هذه ،ﻷنّه ﱂ ي كن على علم بطبيعة
صفقة أعمالها مع مساعد حاكم السجن  ،وقرر أن يبدو وكأنّه غﲑ مهتم ﰲ
صفقة أعمالها  ،وابتسم وهو يسألها:
 أي نوع من اﻷعمال التّجاري ة تتفاوضﲔ مع مساعد اﳊاكم؟ هل أنتِعلى وشك شراء بعض الس جناء بأسعار باخسة وبيعها ﰲ سوق الرقيق؟
 أنتَ قلت ذلك  -رد ت ﲞفة. أَﲤزحﲔ؟ طبعاً ﻻ - !..أجابت و عﻼمات ال غضب ظاهرة على وجهها ،وكأنّهاﰲ حالة تأه ب قصوى  ،كأنّها تتوقّع بعض اﳌتاعب.
شعر جﲑارد ﲞطورة اﳌوقف ،وأراد ﲢذيرها كي ﻻ تقع ﰲ ورطة ليست
ﰲ اﳊسبان ،فاقﱰب منها وهمس:
 ﻻ تكوني حمقاء ! ..هؤﻻء الن اس ﻻ رحمة ﰲ قلوبهم .إذا شكّوا ﰲأمركِ ،فلن تعيشي لفﱰة طويلة ﲟا فيها الكفاية كي تأسفي على فعلتكِ.
ابتسمت جولييت وحاولت أن تشكر ه على إهتمامه بها ،لكن ها توقّـفت
عن ذلك بسبب حضور الناذل بالقهوة واﳊلوى ،ووضعتها على الطّاولة وسألت
عما إذا كانا ﲝاجة إلى أي شيء آخر.
سوف ﲣرج من هذا الس جن هذه اللّ يلة بﲔ الساعة ا لواحدة والساعة الواحدة
والنصف صباحاً.
 عذراً ! ..ﱂ أفهم ماذا تقصدين. إسمع ما أقوله لك .ﰲ الصباح الباكر سوف تكون حراً. أتقصدين الهروب من هذا اﳌكان اﳌحصن؟ نعم  !..هذا ما أقصده فعﻼً.١٥٩

 كيف سيتم ذلك؟ تساءل جﲑارد؟ ﳊ اكم الس جن عﻼقة ﲡارية لتزويد إحدى الشركات الدولي ة ب قطعغيار بشرية  ،وقد فازت الشركة الّتي أعمل بها بعقد شحن هذه القطع إلى
اﳉهات اﳌختصة ،ومع مرور الزمن  ،توضدت ال عﻼقة الودي ة بيني وبﲔ حاكم
السجن  .ولقد تبين فيما بعد بأن النقيب عادل كان على علم بهذه التجارة،
غﲑ أنّه مضطر للتّ عامل مع اﳊاكم وغض النظر عن معامﻼته اﳌشبوهة ﻷسباب
سوف تعرفها ﰲ الوقت اﳌناسب.
وﲟا أنّهم قد ألقوا القبض عليك باﳉرم اﳌشهود ،إضطررت أن أزور
حاكم السجن ،وأدعي بأنّك ابن عم ي ،وأحد أبرز زبائننا اﳌوثوق بهم،
وطلبت منه اﳌساعدة لتهريبك.
 ما ذا كان رده على اقﱰاحك اﳉذّاب؟ عندما يرون صفقة جي دة ،يعرفون قيمتها. ﱂ أفهم مقصدكِ  -أجاب جﲑارد. سوف يقوم حاكم السجن بنفسه بﱰتيب خطّة هروبك مقابل عشرةآﻻف دوﻻر نقداً.
 هل اﳋطّة مضمونة؟ مضمونة مئة باﳌئة  ،وإﻻّ سوف أُضاعف أموالك.فكّر جﲑا رد جدياً بقبول اقﱰاحها ،ﻷن صحته قد ساءت ،وﱂ يعد
يستطيع ﲢمل ا ﳊياة ﰲ هذه البيئة القاسية  ،فسألها:
 أ بهذه السهولة ،دخلتي إلى مكتب حاكم السجن بهذه الثّياب ولوحتيبعصاك الس حرية ،وقبل اﳊاكم بكلّ شروطكِ دون قيد أو شرط؟
 هؤﻻء هم رجال أعمال يعرفون بالض بط من أين تأتي الصفقة الراﲝة.لق د قاموا بفحص رصيدك اﻻئتماني  ،واتصلوا بشرك تهم اﻻئتمانية ،ورتّ بوا
١٦٠

ﲢويل اﳌبلغ إلى حساب خاص يتعذّ ر على أحد معرفة مصدره ،وبإمكانهم
سحب اﳌبلغ منه نقداً ،وﻻ ﳝكن ﻷحد أن يعرف من أين جاءت تلك اﻷموال.
 أتقصد ين أنّه ي ستطيعون إقت حام رصيدي اﳌالي ،وسحب اﻷموال دونموافقتي؟
 ﻻ ! ..أكّ دت له جولييت ،وفتحت حقيبتها وأخرجت منها ورقة وقلماًوقالت  -هذا ﳕوذج طلب لسحب اﻷموال  -إذا وقّعته بإمضائك ،سوف تعود
صباح هذا اليوم الى أسﱰاليا.
أخذ جﲑارد الن موذج وطواه ﰲ النص ف ،وهو يفكّر لفﱰة قصﲑة ﰲ ﳏاولة
منه لصياغة رده على هذه اﳋطّة .فهو ﳜشى من التّ عامل مع مثل هؤﻻء الن اس
الفاسدين ،وفكّر أن ﳜتﱪ مدى مصداقيتهم  ،أو مدى موثوقي ة طبيعتهم
الفاسدة.
 ليس لدينا الوقت  .وقّع على هذا النموذج إذا كنتَ تُعطي أي قيمةﳊري تك  -أجابته جولييت بفارغ الصﱪ.
 سأقوم بتوقيع هذا النموذج  -قال جﲑارد  -بعد أن أ تأكّد من أمرين. ما هو طلبك ؟ سألت جولييت. أوﻻً أ ريد ان أصطحب معي صديقﲔ. ﻻ تقول لي بأنّ ك خﻼل وجودك ﰲ السجن لوقت قصﲑ ،قد وطّدتال صداقة اﳊميمة مع هذين اﳌحتالﲔ ،وتريدنا أ ن أعمل على ﲢريرهما؟
شرح جﲑارد الظّروف الّتي أدت إلى القبض على أندرو وداني ،فتعاطفت
جولييت معه ووافقت على التّفاوض معهم على السعر.
 ﳝكن مساعدتهما  ،ولكن سوف يكلفك قيمة إضافية. أنا مستعد لدفع ذلك. ما هو طلبك الثّ اني؟ سألت جولييت.١٦١

 أُ ريد أ ن اعرف التّ فاصيل الد قيقة للخطّة.خفضت جولييت صوتها إلى درجة الهمس وشرحت له:
 ال ّل يلة ،سوف يﱰك اﳊارس باب خليتك مفتوحاً .ﰲ الساعة الواحدةوالنصف ﲤاماً  ،إفتح الباب وٱخرج أنت وصديقاك ،وسﲑوا بهدوء إلى الز اوية
الشرقي ة من الﱪج  -ﻻ تثﲑوا الضجة كي ﻻ يستيقظ أحد من اﳊراس.
 ماذا عن اﳊرا س ﰲ برج اﳌراقبة؟ لن يكون هناك حر اس ﰲ برج اﳌراقبة. هل هذا معقول؟ سوف يستدعي اﳊاكم جميع اﳊر اس الّ ذين هم ﰲ اﳋدمة الفعليةﳊضور إجتماعاً طارئاً  ،مد عيا أن أحد اﳌخﱪين قد أبلغه بإن هناك خطّة
للهروب من الس جن ﰲ الساعة الثّ الثة صباحاً  .والغرض من هذا اﻻجتماع هو
صياغة خ ّط ة عمل للقبض عليهم فور خروجهم من باب الزنزانة  .وسيتأكد
اﳊاكم ومساعده من أن اﻻجتماع لن ينتهي قبل الس اعة الثانية صباحاً .
ف يكون لديك متّ سع من الوقت للتحرك ببطء مع صديقيك دون أن يشعر
ب هروبكم أحد  .وسوف يتم لقاؤنا ﰲ اﳌكان الّذي حددته لكم.
 يبدو وكأنّها خطّ ة مضمونة. حاكم البنك بإنتظاري  .وقّع ﳕوذج سح ب اﻷموال وتهيأ للخروج منهذا اﳌكان القذر.
أخذ جﲑارد اﻷوراق وتفحصها ببطء ،واعﱰاه شعور من ال ذّهول حيث
تبين له أن طلب سحب اﻷموال كان مكتمﻼً بكلّ التّفاصيل اﳌصرفية ،وأرقام
بطاقات اﻹئتمان اﳋاص ة به ،والسطر الوحيد اﳌتبقي غﲑ مكتمل هو اﳌكان
الّذي ﳚب التّوقيع عليه  .أخذت القلم ،وقبل أن يبدأ ب كتابة اﻷحرف اﻷولى
من اسمه والتّوقيع على الطّلب  ،استعرض ﰲ ﳐيلته اﻷحداث اﳌاضية ،وإنّه قد
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جاء فعﻼً للتّ حقيق ﰲ شائعة ﳎزرة حدثت ﰲ بلده ،وقد ﳒح حتّى اﻵن ﰲ
إثبات حقيقة ذلك ،ولديه كلّ اﻷدلّة الّتي ﳛتاجها ﻷخذ مرتكبي هذه اﳌجزرة
إلى ﳏكمة العدل الدولية  .فإذا هرب من هذه اﳌواجهة وأخذ معه اثنﲔ من
أكثر الناس اﳌخلصﲔ لهذه اﻷم ة ،فمن الّذي سيقاتل من أجل ﲢرير الن فوس
اﳌسجونة؟ وإذا كان كلّ شخص قادراً على رشوة الس لطات للهرب من
السجون ،أو ﳌغادرة البلد ،فمن سيدافع عن البقية الّتي ﻻ ﲤلك الس لطة
التفاوضية؟ فهل نﱰكهم ﲢت رحمة أمراء اﳊرب واﳌسؤولﲔ ﰲ السلطات
اﳊاكمة الفاسدة؟  -ﻻ  !..قال لنفسه  -لقد جئت إلى هنا ﲟهمة عزيزة على
نفسي  ،وﳚب علي إﳒازها مهما كلّفني اﻷمر  .سوف أُدافع عن قضيتي ﰲ
اﳌحكمة ،وسوف تُعلن اﳌحكمة براءتي  ،ﻷنّ ني بريء وليس لدي ما أخشاه .
سأفوز وأعود إلى بيتي مع هذا اﳊجر ،رم ز اﳌ اضي ،رمز ا ﳌقاومة واﳊرية .
وسوف أعمل على ﲡسيد قضية داني وآندرو ومساعدتهما على ﲢرير هذه
اﻷم ة العظيمة من القوارض الّتي كان ينبغي القضاء عليها منذ وقت طويل.
أظهرت جولييت عن قلق واضح وهي تُحدق ﰲ وجه جﲑاد بينما كان
ﳝسك القلم بيده اﳌُرﲡفة وكأنّه ﻻ يريد التّوقيع خوفاً أن يقع ﰲ مأزق ﱂ يكن
ﰲ اﳊسبان  ،غﲑ أن جولييت حثّته على التّ وقيع إذا أراد مساعدة صديقيه
ومساعدة نفسه.
بع د تردد  ،مسك جﲑارد القلم والورقة وأعطاها إلى جولييت قائﻼ:
 أشكركِ على نواياكِ الطّ يبة وحرصك على مساعدتي  ،ولكن لﻸسفل قد قر رت البقاء هنا ومواجهة هؤﻻء اﻷعداء ،والظّ اﳌﲔ ،واﳌستغلّﲔ،
والفاسدين وأمراء اﳊرب الّذين يستهينون ﲝقوق الشعب ﰲ هذه اﻷم ة
العظيمة  .هذه هي فرصتي الوحيدة ،وأنا لن أتركها تنزلق عﱪ أصابعي.
 ﳚب أن تنظر  ،وتُفكّر جلياً ،وت طرح جانباً هذه اﳌثاليات الّتي ﻻ تعني١٦٣

شيئاً  .ﳝكنهم زجك ﰲ السجن مدى اﳊياة ،أو اﻷسوأ من ذلك ،قد ينفّذون
فيك حكم اﻹعدام ﳉ رﳝة ﱂ ترتكبها  .هذا أمر عادي ﰲ هذا اﳉزء من العاﱂ -
أوضحت له جولييت.
 أنا على استعداد أن أُجازف ﲝياتي من أجل مبادئي  ،ولكن أريدمنك أن تبقي على اتصال ﻷنّني قد أحتاج إليك إ ثناء ﲢضﲑ برنامج دفاعي .
لسوء اﳊظّ  ،لقد صادروا آلة "سوسكو" وليس لدي أي وسيلة أخرى
لﻼتصال بك  .فإذا فشلت ﰲ اﳌحكمة  ،ﳝكنك العودة إلى بلدك ،ولرب ما ﳝكنك
بيع هذه القصة لبعض وسائل اﻹعﻼم اﳌهتمة ،فيتوفّ ر لديكِ ما يكفي من اﳌال
كي تتقاعدي من هذه الوظيفة الّتي ﻻ تت ناسب وشخصية فتاة مثلكِ.
 لن أﲣلّى عنك مهما حدث  .سأرسل لك آل ة سوسكو جديدة معالنقيب عادل ،فهو رجل نزيه جداً  ،وﳛب بﻼده أ كثر مم ا تظن ،ولكن عليه
إعالة عائلته .واﳌعاش الشهري الّذي يتقاضاه ﻻ يكفي لدفع اﻹﳚار وفواتﲑ
الغاز والكهرباء ،ناهيك عن رسوم اﳌدارس وتكاليف اﳌعيشة  .لذلك يتعي ن
عليه إﳚاد موارد إضافية لتغطية نفقات اﻷسرة اﻷخرى  .و ﳚب أن تعرف
أيضا أنّه لدي " كارت بﻼنش" ﳝكنني أن أفعل ما أشاء.
 ليس لدي شك  -أجاب جﲑارد  -أنّكِ تستطيعﲔ ﲢقيق ما يصعبعلى أ ي ش خص آخر ﲢقيقه.
 ما الّذي ﳚعلك على يقﲔ من ذلك؟ لقد شاهدكِ صديق ي من خﻼل ثقب اﳌفتاح ،وقال لي أنّ ه لو كانلديه اتصال خارجي ﲜمالكِ وسحركِ ،لِما كان له شرف لقائي.
سار جﲑارد وجولييت إلى مكتب اﳌقهى لدفع فاتورة اﳊساب ،فقالت
لهما النادلة  -كابتن عادل دفع اﳊساب ،ويتمنى لكما وقتاً سعيداً.
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عندما عاد جﲑارد إلى زنزانته ،ﻻحظ سريراً جديداً  ،وفراشاً جديد اً،
وبطاني ات ووسائد جديدة.
 ﻻ أعتقد بأنّ ك سوف تنام على هذا الفراش بعد الغد - قال آندرو. ما الّذي جعلك ت عتقد  ...غﲑ أن داني قاطعه قائﻼ: ﱂ يسبق ﻷي سجﲔ أن ﳛصل على مثل هذه اﳌعاملة اﳊسنة من كلّسجناء هذه الزنزانة.
 انا بريء  -أجابه جﲑارد. أنت مذنب حتّى ﳝكنك إثبات خﻼف ذلك ! ..قال أندرو. أنا بريء حتّى ﳝكن للد ولة أن تثبت خﻼف ذلك ! قال جﲑارد. سنرى مدى صحة قولك ﰲ وقت قريب  -أجاب آندرو ،وٱستلقى علىسريره وبدأ يصفّر ﳊناً مألوف اً  -لبنان يا قطعة سما.
ترك جﲑارد آ ندرو إلى صفﲑه ،وجلس على حافة سريره يستحضر
خطوته التّالية  ،غﲑ أن رؤية علبة صغﲑة على الوسادة أعادته إلى الواقع،
فأخذ العلبة وفتحها  .فوجد فيها آلة ال سوسكو ومذكّ رة مكتوب عليها  -مع
ﲢيات كابتن عادل.
وضع جﲑارد السوسكو على معصمه  ،وقطع اﳌذكّ رة إلى قطع صغﲑة
ورما ها ﰲ سلّ ة اﳌهمﻼت .ثم خلع حذاءه ،وﲤدد على الس رير يفكّر ﰲ اقﱰاح
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جولييت بكونه فرصته الوحيدة للخروج من هذا اﳌكان ساﳌاً ،ولكن هذا ما
يسيء إلى سمعته  ،وبالتّ الي لن يستطيع ﲢقيق اﳌهمة الّتي خاطر بنفسه من
أجلها .ففكّ ر إذا قبل ﲞطّ ة الكابتن جولييت و هرب من معركة كان يأمل أن
ﳜرج منها منتصراً  ،يكون قد ﲣلّى عن ضحايا ﳎزرة هم بأشد اﳊاجة ﳌن
يث بت براءتهم ،ويدين هؤﻻء اﳌجرمﲔ الّذين خانوا أبناء وطنهم  ،وذﲝوا
اﻷبرياء من اﻷطفال والن ساء والعجز الّذين ﻻ ذنب لهم إﻻّ أنّهم يعبدون
إلهاً غﲑ إلههم .
عند هذه الرؤية ،توقّـف جﲑارد قليﻼً ،ثم قرر عزمه على البقاء
ومواجهة هؤﻻء اﳌجرمﲔ الّذين ما زالوا يقاتلون باسم اﳋالق ويدافعو ن عنه،
وكأنّه ضعيف جبان ﳜشى الد فاع عن نفسه  -هذا هو القرار الصحيح  -ﻷن
السكوت عن اﳋطأ جرﳝة ﻻ تُغتفر.
أغمض جﲑارد عيني ه ،وشعر بسعادة و حزن ﰲ آن واحد  .بدأ يسﱰجع
أحداث تاريخ أمته فرأى الفخر والعزة ﰲ بعض أحداثها ،واﳋزي والعار ﰲ
أحداثها اﻷُخرى .ولكن أَ ليس هذا ما ﳛدث ﰲ كلّ أمة؟ منذ أن بدأوا ﰲ
تسجيل التاريخ ،مر ت كل دولة على وجه اﻷرض ﰲ مثل هذه اﳌرحلة  -مرحلة
الفساد والر شوة  -فإذا نظرنا إلى اﻹمﱪاطوري ة الﱪيطانية ،واﻹمﱪاطوري ة
الﱰكية ،والفتوحات اﻹسﻼمية ،وغﲑها من اﻷنظمة ﰲ العاﱂ  ،ﳒد أنّها قد
فشلت ﰲ البقاء بسبب وجود عناصر فاسدة ﰲ صفوف حكوم اتها ،و ﳓن
كغﲑنا غﲑ ﳏص نﲔ من الوقوع ﰲ شرك الفساد والغباء.
والسؤال الّذي نطرحه دائماً هو كيف نسمح ﻷنفسنا بالنزول إلى هذا
اﳌستوى من التّ دهور اﳌنهجي؟ فاﻹنسان اﳌتمدن ﻻ يسعى لتنفيذ م بدأ
اﻹنتقام ،فاﻹ نتقام هو سمة الضعفاء .بل ﳚب أن يكون اﻹنسان يقظاً ومراقباً
لكلّ ما ﳚري ﰲ ﳏيطه اﻹجتماعي ،وعليه أن ﳛاسب السياسيﲔ  ،وأن ﳝتنع
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عن اﻹدﻻء بصوته ﳌن يدفع له أكثر .ﳚب التأكد من مكانت هم اﻹجتماعية
ومشاريعهم الوطنية الص رفة ،واﻹلتزام ب الشفافية التّام ة ،وممارسة التّواضع بفخر
وعزة ،والتّمتّع بالقوة الّتي تقﱰن بالعفو والغفران ،واحﱰام النفس وحقوق
اﳌواطن ﲝيث ﻻ تُهدر دون عواقب مرتقبة.
شعر جﲑارد بالنعاس  ،وحاول اﻹستمرار ب تمنياته ،غﲑ أن الس رير كان
مرﳛاً ﳌحاربة غفوة جيدة ﱂ ﳛلم بها سابقاً.
استيقظ جﲑارد على صوت أحد الضباط يأمره للذهاب إلى غرفة التّحقيق .
ذهب اﻹثنان إلى أن وصﻼ إلى غرفة صغﲑة دون نوافذ .كان ﰲ منتصف
الغرفة طاولة واحدة وكرسيﲔ .أمر الضابط جﲑارد باﳉلوس على كرسي مقابل
نافذة مستطيلة مزو دة ﲟ رآة عكسية ،ثم خرج وقفل الباب وراءه.
انتقل جﲑارد بنظره حول الغرفة  ،وركّزه على لون اﳉدران الرمادي
الغامق  ،رب ما من أجل سهولة تنظيف اﳉدران من الد ماء بعد اﻹنتهاء من
استجواب بعض السجناء غﲑ اﳌتعاونﲔ .وتذكّر فيلماً رآه ﰲ العام اﳌاضي
حول الس جناء الّ ذين ترسلهم الو ﻻيات اﳌتّ حدة اﻷمريكية إلى مثل هذه
الس جون ﰲ اﳌنطقة ليتم استجوابهم باستعمال وسائل التّعذيب غﲑ اﳌشروعة
بعيداً عن أعﲔ منظّ مة حقوق اﻹنسان  .وﰲ هذا الفيلم ،تعر ض الس ّجناء
للتّ عذيب جسدياً وعقلياً  ،وتم عزلهم ،و تطبيق صدمات كهربائي ة على أعضاء
الرجال التناسلية ،وعلى حلمات السجينات  .لقد أرسلت تلك الصو ر الر عشة
الباردة إلى أعماق قلب ه و عظامه ،غﲑ أنّه عاد إلى العاﱂ الفعلي على صوت
صرير الباب ،فالتفت إلى الوراء ،فرأى رجﻼً ﲟﻼبس مدنية يدخل إلى الغرفة
و يقﱰب منه وهو يبتسم  .وقف وراء الكرسي اﳌقابل وتفحصه لفﱰة أطول من
الﻼزم ،ثم خلع سﱰ ته ،ووضعها على ظهر الكرسي وجلس.
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نظر جﲑارد إلى هذا الرجل الّذي يبلغ حوالي مئة وﲦ انﲔ سنتيمﱰاً،
ممتلئ البنية ،يرتدي ثياباً تنم على أنّه من كبار اﳌوظّفﲔ .شعر ه داكن وقصﲑ ،
حليق الذّقن ،رقيقة الشارب ﲔ وكثيف اﳊاجبﲔ  ،و كان يضع النظارة على رأس
أنفه الكبﲑ .فتح ﳎلد اً أمامه  ،وأخرج ثﻼث أوراق من ال لّون اﻷزرق ،ثم دفع
اﳌلف أمام جﲑارد  ،وأشار ب قلمه إلى الس طر اﻷخﲑ من كل ورقة.
 وقّع على اﳋط اﳌنقّ ط من كلّ ورقة  -قال ذلك بلهجة آمرة.ألقي جﲑارد نظرة على اﳌلف ، وفهم من عنوانه بأنّ ه اعﱰاف من نوع ما
ﳉ رﳝة ﱂ يرتكبها  .فظهر الذّعر على وجه ه ،والقلم ﰲ يده ،وهو على وشك
التّو قيع على وثيقة تقرر مدى بقائه ﰲ هذه الزنزانة أو ح تّي إعدامه دون
السماح له بالدفاع عن نفسه  .فاحتار ﰲ أمره  .إﻻّ أ نّه إختار اﳌسﲑ ﰲ الطّريق
الّ ذي رسم ه ل نفسه  -أﻻ وهو حرب اﻹستنزاف  -فدفع باﳌلف جانباً وقال:
 أرفض رفضاً قاطعاً التّوقيع على هذه الوثائق. هذا هو ﳏضر اﳌقابلة .إنّني أنصحك بتوقيعه.نظر إليه جﲑارد ملياً ،فﻼحظ اسمه اﳌكتوب على ﻻفظة معدنية معلّقة
فوق جيب قميصه اليسرى  -اﳌحقق الرقي ب بروس فاتن  -كان أ سلوب
استجوابه مشابها إلى حد ما ﻷسلوب الّذي يستخدمه معظم اﳌحقّقﲔ  .فهو
يتحد ث بهدوء شديد ،ولكن بشكل حاسم ،وي عتمد أسلوباً منهجياً يعرف
جيداً كيف ستكون نتيجته .
لقد أدرك جﲑارد نية اﳌحقّق بروس فاتن كما حذّر ه اثنان من أصدقائه
سابقاً ،وقرر أن ي لعب دور ا لغبي ،وقال له باسلوب رسمي وبأدب:
 حضرة الرقيب بروس فاتن  -إ ذا وقّ عت على هذه الوثائق ،فانني علىثقة بأن القاضي سوف ينظر إلى هذه اﻷدلّة بكونها غﲑ مقبولة.
تفحص الرقيب بروس مﻼمح ﲜﲑارد بدقّة ،وابتسم إ بتسامة خجولة:
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 سي د شامل ،ﻻ ﲢا ول خداعي .هذه البيانات هي تصرﳛاتك الش خصيةكما سجلتها كاتبة اﻹختزال.
 أنا ﻻ أُخاد ع يا سيدي ،إنّما أعني ما أقول  -أجاب جﲑارد دونتردد.
 أنت ﲢاول تضليل سﲑ العدالة  -قالها الرقيب بروس فاتن بلهجةتهديد.
 لقد سمعت أن نظامكم القضائي نظيف جداً وعا دل بصرف النظر عنصف ة اﳌتّهم  .لذلك ستﻼحظ هيئة اﳌحلفﲔ بأنّ ني قد وقّ عت وثائق ﻻ افهم
مضمونها.
ظهرت على مﻼمح الرقيب بروس عﻼمات الغضب ،ولغة جسد ه كانت
تشﲑ بأنّه يستعد ﳌمارسة وسائل العنف  .وتأكّد من أن جﲑارد قد فهم
مضمونها  -ﻻ ﲣتﱪ صﱪي  -قال ها بغض ب ،وأضاف:
 ﻻ ﲢاول إضاعة الوقت  .وقّع هذه الوثائق ،وٱ ترك ا لعدالة تأخذﳎراها.
 حضر ة الرقيب ! هل ﲢاول إكراهي على توقيع وثائق ﻻ أستطيعقراءتها؟
بدأ الرقيب بروس يتفحص ملف جﲑارد ،وكان يتوقّف عن القراءة بﲔ
اﳊﲔ واﻵخر ،ثم سأله:
 كم كان عمرك عندما غادرت؟ ﻻ افهم ما عﻼقة هذا السؤال بالتّهمة اﳌوجهة لي؟ أنا ﱂ أسأل رأيك! اجب على السؤال. ﲦانية وسبعون عاماً ﻻ ﲣتﱪ صﱪي ! أنا أسألك كم كان عمرك عندما هاجرت ؟١٦٩

 عشرو ن سنة.اعتقد الرقيب بروس بأن جﲑارد كان يخادعه أو يستهزء به ،فحدق ﰲ
وجهه بغضب:
 كيف ﳝكن أن ﲡهل القراءة وأنت ﰲ سن العشرين؟ ﰲ وقتي ،رب ما كما ﰲ وقتك أنتَ أيضاً  ،كان التعليم لﻸغنياء فقط،لذلك ﻻ ت لومني لعدم القدرة على القراءة  ،عليك إلقاء اللّ وم على النظام
الّذي تعمل أنتّ ﰲ إحدى مؤسساته .
وضع الرقيب بروس ،يديه على حافة الطاولة  ،وبدأ يقف ببطء  .نظر
جﲑارد ﰲ عينه وهو ينحني باﲡاهه ،وتوقّع شراً وأصبح ﰲ حالة تأهب.
نظر جﲑارد إلى يد الرقيب اليمنى ،وأدرك بأنّه سيصفعه على خده
اليسرى ،فرجع برأسه إلى الوراء ،فضربت يده الهواء بقوة هائلة جعلته يفقد
توازنه ويسقط على اﻷرض.
وقف الرقيب على قدميه ببطء وعﻼمات اﳋجل بادية على وجهه ،ثم
نادى اﳊ ارسﲔ اﳌتمركزين خارج الباب ،وقال لهما أن يعامﻼني معاملة مرﳛة
جداً.
لقد فهم جﲑارد ما كان يعنيه الرقيب بروس ،وقر ر اﻻستفادة من حقوقه
ﲟوجب قواعد اﻻعتقال ،ويقول له بأنّه يريد اﻻتص ال بالس فارة اﻷسﱰالية .
وهذا من شأنه أن ﳚعله يفكر مر تﲔ قبل أن يقوم هو أو معاوني ه بضربه أو
اﻹساءة إليه.
 أنا أعرف حقوقي  -قال له  -و أطلب منك أن تسمح لي بإجراءمكاﳌة هاتفية قبل أن أجيب على أي من أسئلتك.
رفع الرقيب يده اليمنى ،ف وقف اﳊارسﲔ مكانهما  .عندها شعر جﲑارد
ببعض الراحة  .غﲑ أن الرقيب بروس نظر إليه بإستهزاء سائﻼ:
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 هل تريد ممارسة حقوقك وإجراء مكاﳌة هاتفية؟ نعم  -أجابه جﲑارد  -هذا حق من حقوق اﳌواطنﲔ الّتي ينص عليهاالدستور ،وبصفتك موظّفاً ﰲ هذا اﳌنصب الرفيع ،عليك اﳌحافظة على تطبيق
هذه اﳌادة ﰲ الدستور.
نظر الرقيب إلى اﳊارس ال طويل القامة وقال:
 الرقيب ماهر ،إ ذهب واحضر هاتفاً للسـي د شامل. ليس لدينا هاتف سي دي  -أجابه الرقيب ماهر آسف سي د شامل ! ..ﻻ أستطيع مساعدتك .ليس لدينا هاتف. إذا ﱂ أستطع إجراء مكاﳌتي ،فإنن ي سأمارس حقّي بإلتزام الصمت.نظر الرقيب بروس الى اﳊارس اﻵخر وسأله :
 الرقيب غازي  -هل تعرف كيف تُسهل له اﻷمور كي يتحدث بكلحرية؟
 بالتأكيد سيدي. سأترك لك اﳊري ة اﳌطلقة ،وشرع ﰲ مغادرة الغرفة  .عندها تذكّرجﲑارد ما قاله داني وآندرو ونادى:
 اﳌحقق الرقيب بروس فاتن.توقف الرقيب ونظر الى الوراء:
 قلت لك سابقاً بأﻻّ تضيع وقتي .سوف يقوم الرقيب غازي بواجباتهكما ينص عليها القانون.
 إذا انتهكت حقّ ي ﰲ مكاﳌة هاتفي ة أو حقّ ي ﰲ أن أبقى صامتاً ،سأقاضيك وفقاً للقانون الّذي أُؤﲤنت على تطبيقه.
 لك كلّ اﳊق ﰲ ممارسة حقوقك اﳌدنية  -أجابه واستدار ليغادرالزنزانة  ،ولكن بينما كان على وشك اﳋروج من الباب ،نظر إلى الوراء
١٧١

واضاف:
 الرقيب ماهر والر قيب غازي  .أنتما تعرفان ماذا تفعﻼن وأغلق البابخلفه.
اقﱰب الرقيب غازي ببطء ووقف وراء جﲑارد .وعند تفحص وجهه،
تبين له أنّه ﰲ اﻷربعينيات من عمره ،قصﲑ القامة ،ضخم وقوي ذو كتفﲔ
عريضتﲔ ويدي ن كبﲑتﲔ ،وجاجبيه كثيفتﲔ ،ومعدة ضخمة إلى حد أنّ ه ﻻ
ﳝكن أن يرى حذاءه اﻷسود البالي.
أما الرقيب ماهر ،ف كان رجﻼً طويﻼً ﰲ منتصف الثﻼثينيات من عمره ،
ﳓيف القامة ،شعره أسود مستقيم ،حاجباه رقيقﲔ وعينيه ذات اللّ ون اﻷخضر
الشاحب وأنفه مدبـّب.
قبض الرقيب غازي على ذراعي جﲑارد وشدهما إلى الوراء وكبلهما.
بينما كان الرقيب ماهر يتمشى ﰲ الغرفة ،وﰲ يده اليمنى عصاّ قصﲑة  ،يضرب
بها راحة يده اليسرى وهو يتّ جه ﳓوه.
 هل شتمتَ الرقيب بروس فاتن ووصفته بألقاب قذرة؟ ﻻ !..لقد تعثّرى لوحده وسقط على اﻷرض. ﳌاذا كان أنفه ينزف دماً؟ لقد داس على رباط حذائه  ،وفقد توازنه وضرب أنفه على حافةالطّ اولة هو يسقط على اﻷرض.
 كذّاب منافق! ﻻ تدعوني بكذاب أيها الوغد! أَ تقول لي وغداً؟ تعم  !..هذا اللّ قب يناسبك ﲤاماً نظر الرقيب ماهر إلى جﲑارد وتفحصه ﳌد ة وجيزة ثم قال:١٧٢

أعتقد انّه ﳚب ﲢديث ذاكرتك أيها العجوز  -قالها مع ابتسامة باهتة
تكشف عن أسنان ملطّخة صفراء متفاوت ة ،وضربه بالعصا ﰲ اﳉزء السفلي من
معدته.
رأى ومضة من الضوء ﰲ عينيه ،وأﳌاً شديداً ﰲ معدته  ،وﱂ يستطع
التّنفّس كأن مريئه قد أُغلق  .وبعد برهة وجيزة ،استعاد جﲑارد قوته وصرخ:
 فَكْيو!..وضع الرقيب ماهر العصا على جبﲔ جﲑارد وشده إلى الوراء  ،وطلب
من الرقيب غازي أن ﳝ سك رأسه ويثبه إلى الوراء حتّى يتمكن من رؤية ما
سيحدث له.
وضع الرقيب غازي يديه حول رأس جﲑارد وسحبه إلى الوراء بقدر ما
تستطيع أن تتحمله رقبته دون أن تنكسر.
ضربه الرقيب ماهر الضربة اﻷولى والثّ انية على معدته ،فصرخ جﲑارد
من اﻷﱂ ،وبدأ يشتمه بأبشع الشتائم  .فما كان من الرقيب ماه ر إﻻّ أن طلب
من الرقيب غازي أن يكم مه ﻷن صر اخه قد أزعجه  .و بعد أن تلقّى أكثر من
خمس ضربات إضافي ة ،أصبح كإنسان مخد ر ،وتوقف عن الش عور بأي أﱂ ،إﻻّ
باﻷﱂ الّذي مسى كﱪياءه وشعوره بأن اﻹنسان ﰲ هذا البلد ﻻ يساوي شيئاً إﻻّ
إذا كان مست زﳌاً لواح د من فعاليات البلد السياسي ة أو الطّائفية.
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إ ستيقظ جﲑارد من غيبوبته مستلقياً على أرضي ة زنزانة داكنة .كانت الزنزانة
صغﲑة ج داً  ،رب ما اثنﲔ ب ثﻼثة أمتار على اﻷكثر  .و كان الباب أضيق من
اﳌعتاد مع فتحة صغﲑة ﲟا فيه الكفاية للن ظر من خﻼلها إلى اﳋارج ،والس رير
كان مثبة على اﳊائط ﲟفصﻼت ﲝيث ﳝكن للس جﲔ طيه ﳌزيد من اﳌساحة ،
و سماكة ال فراش حوالي خمسة سنتيمﱰات من رغوة اﳌطاط السميك،
و اﳌرحاض وحوض الغسيل ﰲ زاوية الزنزانة .واللّ مبة الصغﲑة الّتي تُضئ
الزنزانة مرتفعة جداً بالقرب من السقف مع عدم وجود مفتاح لتشغيلها أو
إيقاف تشغيلها .عندها أدرك جﲑارد أنّه ﳏتجز ﰲ خلية انفرادية  ،وفكّر ﰲ
استدعاء الكابتن جولييت وقبول خطتها.
ﲤكّن جﲑارد من الن هوض ،وأمسك ﲝافة السرير وشده إلى أسفل وجلس
على حاف ته ،وحاول أن ينزع قمي صه ،لكن اﻷﱂ كان مﱪحاً  ،وﰲ كلّ مرة يأخذ
شهيقاً أم زفﲑاً ،يشعر بوخز شديد بﲔ أضﻼعه مع اﻷﱂ اﳌﱪح .ولـ ما نظر إلى
معدته ورأى البقع الز رقاء والس وداء تُغطّي معظمها مع وجود الدم اﳉاف ﲢت
أبطه اﻷﳝن ،إجتاحه نوبة من الغضب واليأس ﰲ آن واحد فهمس  :لقد فعل
هؤﻻء اﻷوباش فعلته م كما فعلوا مع غﲑي من أبناء هذا الوطن.
حاول جﲑارد أن يتمد د على الس رير ،ولكنها كانت ﲡربة مؤﳌة جداً
وكانت ال كدمات ﻻ تزال طرية اللّمس ،فنزل عن سريره وأخذ قميصه ورطّ بها
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بقليل من اﳌاء الّذي كان باستطاعه ان يستخرجه من الصنبور لتهدئة اﳌنطقة
اﳌصابة ع لى أمل أن يقلّ ل من اﻻلتهاب واﻷﱂ .وبعد بضع دقائق شعر بارتياح
واستسلم نائماً  ،غﲑ أنّه إ ستيقظ ﰲ وقت ﻻحق بسبب ضجيج خارج باب
زنزانت ه ،فحدق بنظره ﳓو الباب متوقعاً أن يﻼقي اﳌزيد من التّ عذيب وفقاً ﳌا
قاله الرقيب بروس سابقاً.
استمر صرير الباب وهو يفتح ببطء يرن ﰲ أذنيه ،وبدت له تلك الثّ واني
القليلة لفتح الباب ك وقت دون نهاية  .وأخﲑاً  ،فتح الباب بالكامل وظهر إثنا ن

ﱂ ي ستطع أن يدرك هما بسبب ضوء النهار الّذي أ بهر عينيه.
 يا إلهي! ماذا فعلوا بك؟أدرك جﲑارد الص وت وتنفّس بارتياح  ،حيث رأى الكابتن جولييت
ت قﱰب منه وﲡ لس على حافة الس رير ﰲ حﲔ بقى النقيب عادل يقف ويتفح ص

الباب من وقت ﻵخر.
على ما يبدو أن جولييت كان ت عرف ما حدث له  .فتحت حقيبتها،
وأخذت أنبوباً من ’ اﻷلوة فﲑا‘ وكرﳝاً مهدئاً  ،وبدأت ب تدليك منطقة ال كدمات
بلطف  ،وقالت:
 كنت على علم ﲟ ا ﳚري ،لكنني ﱂ أ ستطع تقديم اﳌساعدة ﻷنّه دونإنذار أستصدر أحد أمراء اﳊرب الّ ذين أخذت اﳊجر من حائطهم قراراً من
وزارة العدل برفع اﳌحقّ ق بروس إلى منصب أعلى  ،وأصبح اﳉميع ﰲ نظام
الس جن ﳜافونه وهو يعرف ذلك.
 لقد تصر ف بشكل غﲑ قانوني ،وسأقد م شكوى الى السلطة العليا. ﻻ تكن عنيداً  -قالت جولييت  -ﰲ هذا البلد ﻻ توجد منطقة سوداءاو بيضاء واضحة  .العاﱂ هنا يعيش ﰲ من طقة رمادي ة أو كما يسمونها هنا -
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منطقة غباشي ة  -إنّ هم ﻻ يعرفون ما تعني اﳊقوق الدستور ي ة أو حقوق اﻹنسان،
ليس هناك من قانون ﰲ اﳌنطقة الغباشية  .هل فهمت ذلك؟
 عندما يأتي وقتي ،أود أن أموت وأنا أُناضل بكرامة وفخ ر  -أجابهاجﲑارد .اﳌوت أثناء العيش ﲞنوع وإذﻻل  ،ﻻ ﳚعله أسهل من اﳌوت أثناء
مرحلة النضال.
 هناك فرق كبﲑ بﲔ العيش بكرامة وفخر واﳌوت ببطء  ،وبﲔ العيشﲞنوع وإذﻻل واﳌ وت السريع  .إنّني أوصيك أن ﲣتار اﳌوت الس ريع  -قالت
جولييت وهي تنزل عن الس رير وتنظر الى النقيب عادل:
 أرجوك كابتن عادل أن ت شرح له ما ينتظره من عذاب ،ولربما اﳌوتالشنيع إذا ﱂ يفعل ما نقول له لعلّ ه يسمع منك.
إقﱰب النقيب عادل من جﲑارد ،ووقف الى جانب الس رير وقال:
 إنتب ه يا صديقي لِما أقوله لك .ليس من صاﳊك أن تكون عنيداًومتمسكاً ﲟبادئ ليس لها أساس هنا ،وﻻ أحد ﳚرؤ على التكلّم عنها  .فإذا
استمريت ﰲ عنادك ،فس وف تﻼقي أبشع عذ اب يستطيع أن يتحمله أي إنسان،
واﻷبشع من ذلك ،ﻻ أحد س يأتي ﳌساعدتك . الكاب تن جولييت تعرف جيداً ما
ﳚري هنا .أنت لوحدك  ،ودول الغرب لن ﲡازف ﲞسارة ما تقدمه لها هذه
الدول من مساعدات مادي ة وبﱰولي ة لتأتي ﳌساعدتك  .أنتَ تشارك ﰲ معركة
خاسرة  .عليك التّخلّي عن بعض حقوقك واﳋروج من هذا الس جن ﰲ وقت
قريب ،أو البقاء على عنادك وتتعفّ ن ﰲ هذا الس جن حتّى ﲤوت .اﳋيار لك
وعليك أن ﲣتار ﲜدية تامة.
الطّريقة الّتي ﲢدث بها الكابتن عادل ،أثارت اﳋوف والذّ عر ﰲ قلب
جﲑارد وتوقّع هزﳝة أكيدة  .ففكّر إذا كان باستطاعته اﳋروج من هذا اﳌكان
القرف بطريقة مشرفة ،فسوف يأخذها بعﲔ اﻹعتبار ،فسأ ل الكابتن عادل:
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 ماذا تقﱰح أن أفعل؟ حاكم الس جن اﻷمﲑ فاضل وعمﻼؤه مايكل مودي  -جميل أَفْشهار -رؤوف اﻷزغب  -وولي بهلوان ،هم أصدقاء مقر بﲔ جداً .إنّ هم مستعدون
للتفاوض على ﲦن لﻺ فراج عنك.
 ماذا يطلبون؟الكابتن عادل ﱂ ﳚب على سؤال جﲑارد ،بل نظر الى جولييت وأشار
لها باﻹجابة عنه.
 عشرون ألف دوﻻراً. ما هي شروط اﻹفراج عني؟شرحت له جولييت ب كلمات واضحة  -عليك أن تتفاوض مع اﳌد عي
العام من أجل ﲣفيض خطورة التّهمة  ،واﻹعتذار ﻷمراء اﳊرب  ،وإعادة اﳊجر
لهم  .ﰲ اﳌقابل سوف ينظر القاضي ﰲ قضيتك بشكل إﳚابي وي أمر اﻹفراج
عنك وترحيلك الفوري من البلد .
إنتقل جﲑارد بنظره بﲔ النقيب عادل وجولييت ،وتفحص مﻼﳏم ها على
أمل أن يكون قادراً على استخراج نوعاً من التّ لميح ﳌعرفة إذا كانا يوافقان
على اﻻقﱰاح ،لكن هما ﱂ يظهرا عن أي عﻼمة ب القبول او الر فض ،وما زاﻻ
ينتظران منه قبول او رفض هذا اﻹقﱰاح  .وبعد فﱰة وجيزة ،إعتﱪ جﲑارد
اقﱰاحهما غﲑ عادل وﳏ اولة لتفادي مسار العدالة ،وقرر أن اﻹستفادة من
الوقت:
 لقد فُ وجئت بهذا اﻹقﱰاح ،وصدم ت بسخاء ومرونة النظام القضائي .إنّه اقﱰاح مغري للغاية ،وأُريد بعض الوقت للن ظر به واستيعاب إﳚابياته
وسلبياته.
 سوف يتم الن ظر ﰲ قضيتك أو ل شيء ﰲ الصباح ،ليس لدينا الكثﲑ١٧٧

من الوقت لنضيعه  .إنّهم ينتظرون رداً ﰲ غضون ساعة  -قالت جولييت.
 لو كان جهاز سوسكو ما زال ﰲ حوزتي  ،ﻷعطيتكِ قراري ﰲ غضوننصف ساعة.
 ل قد صادر التّحري الرقيب بروس اﳉهاز ﻷنّه كان يعتقد بأنّك كنتتستعمله لنقل اﳌعلومات الس رية إلى العدو ،وأرسله إلى اﳌختﱪ لتحليل
اﳌعلومات  -أجابت جولييت.
 اﳌعلومات ﰲ السوسكو قد تُورطكِ ﰲ عملي ة ﲡسس. السوسكو مجهز بآلي ة مدم رة ذاتية  .عندما قا م التّحري الرقيب بروسﲟحاولة اسﱰداد اﳌعلومات ،ﱂ يتمكّ ن اﳌستشعر من التّ عرف على توقيعه اﳉيني،
و على الفور تم تنشيط جهاز "سﻼير " ﻹعادة تهيئة وحدة اﳌعاﳉة الداخلي ة
ومسح ذاكرة الوصول اﳌؤقت الّتي جعلت من سوسكو جهازاً باطﻼً ﻻ قيمة له.
 كيف أستطيع التّ واصل معكِ؟ سأ ذهب مع النقيب عادل ﻹحتساء فنجان القهوة  ،وسوف أعود بعدنصف ساعة  .ومع ذلك ،ﳚب عليك أن ت فهم أنّ ه إذا رفضت صفقة التّ فاوض،
سيكون مصﲑك محتّماً أن تبقى ﰲ هذه الزنزانة حتّى ﳛﲔ أجلَك  .هذه هي
فرصتك اﻷخﲑة  .فكّ ر ﰲ هذا اﻹقﱰاح بعناية تامة  .ثم خرجت وال كابتن عادل
من الزنزانة وأغلقا الباب خلفهما ،بينما ﲤد د جﲑارد على سريره وهو يسﱰجع
اﳌعلومات وشروط العرض لعلّه يأتي الى حلﱟ قد يكون لصالح اﳉميع.
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"وقوف  !..القاضي علي بابا يﱰأس اﳉلسة  -صرخ مأمور اﳌحكمة.
وقف اﳊضور ﰲ قاعة اﳌ حكمة ،وإذا برجل طويل القامة ،عريض اﳌنكبﲔ
يدخل من الباب اﳉانبي  .كان يرتدي ثوباً أسود ،وشاﻻً أخضر على كتفه
اﻷﳝن ،وشاﻻً أصفر على كتف اليسار  .كان للش ال اﻷخضر أربعة ألوان
متوازية أفقياً  -اﻷحمر واﻷصفر واﻷخضر والﱪتقالي  .وكان للش ال اﻷصفر
نفس اﻷلو ان ولكنها متوازية عامودياً ،و يضع على رأسه شعراً مستعاراً ﻻ
يتناسب وضخامة رأسه ،ونظّ ارات ذات اﻹطار اﳌذهب على جسر أنفه الكبﲑ
اﳌسطّح.
تقدم القاضي ببطء ووقف للحظة أمام الفاصل اﳋشبي ،وأ حنى رأسه
قليﻼً ،ثم جلس على كرسيه اﳉلدي اﳌرتفع حتّى أعلى من رأسه  .وتبع ذلك
جميع اﻷشخاص ﰲ الغرفة ﲟا ﰲ ذلك اﳌد عي العام ومساعده.
ظلّ جﲑارد واقفاً أمام طاولة اﳌحامﲔ بعيداً عن فريق اﳌد عي العام،
و هو يتفح ص مﻼمح القاضي اﳉافة ،فتوقّع ﳏاكمة طويلة غﲑ منصفة  .غﲑ أن
القاضي ،نظر إليه نظرة عابرة مع ابتسامة صفراء ،و أشار بيده ﳌأمور اﳌحكمة
الّذي صرخ كالبعل آمراً جﲑارد باﳉلوس ،فجلس.
جلس جﲑارد وفتح أمامه ﳎلداً صغﲑاً ﳛتوي عل ى عدد قليل من
اﻷوراق ،الّتي أعد ها للد فاع عن نفسه بعد أن أعطاه النقيب عادل قلماً
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وعدداً قليﻼً من اﻷوراق  .أما اﳌد عي العام ،فقد فتح أمامه ملفّﲔ  ،وكذلك
فتح مساعد ه ثﻼثة ﳎلدات كبﲑة.
وبعد فﱰة وجيزة من الصمت ،قاطع هدوء صالة اﳌحكمة صوت مطرقة
القاضي وهو يعلن:
 الد ولة تُقاضي اﳌدعو جﲑارد عزيز شامل ب قضية رقم ، D١٥٥٤٣وأشار إلى اﳌد عي العام.
كان اﳌد عي العام ﰲ اﳋمسينيات من عمره ،يرتدي ب دلة سوداء مزدوجة
الص در مع ربطة عنق صفراء ،و شعره مسﱰسﻼً على كتفيه مع عصابة ذهبية ﰲ
أذنه اليسرى .
وقف اﳌد عي العام واﳓنى إلى القاضي قائﻼ:
 أنا " هارون جواد"  ،ممثﻼ اﳌدعﲔ  .ثم اﳓنى ثانية واستأنف مقعده. هل لديك ﳏام ﳝثّلك سي د شامل؟  -سأل القاضي. لقد أبلغت كاتب اﳌحكمة بأنّ ني س أمثل نفسي.وقف السي د هارون جواد ونظر الى جﲑارد نظرة اﳌنتصر  ،واﳓنى إلى
القاضي قائﻼً:
 يا حضرة القاضي  .سأثبت ﳊضرتكم ما ﻻ يﱰك ﳎاﻻً للشك بأناﳌتّ هم قد ارتكب جرﳝة ضد موكّ لي وضد أم تنا العظيمة  .وسأطلب من
اﳌحكمة اﳌوقّ رة إصدار حكم اﻹعدام على هذا الّذي تعدى على موكّلي
الشرفاء الذين ﳜدمون هذه اﻷمة بأمانة وإخﻼص ،وﲡرأ أن يتحدى دستور
حرمة هذا الوطن وسلطته ليحرمه من آثاره القيمة ،ورمز الصمود والتّص دي،
والعمل على إدخال عوامل الفساد والر شوة إلى نظام العد الة اﻹجتماعية،
وتسريب عامل التّفرقـ ة بﲔ الش عب الواحد ،باﻹضافة الى تطويع عمﻼء
لصالح العدو من أجل تهميش الد فاع اﳌشﱰك ،مما يسمح للع دو بتطبيق
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عملي اته بسهولة  .هذه خيانة عظمى ﲝد ذاتها  ،وعليه أطلب من اﳌحك مة
اﳌوقّرة إصدار حكم اﻹعدام على اﳌدعو جﲑا د عزيز شامل  .ثم حنى رأسه
للقاضي وجلس.
 كيف ستجيب على هذه اﻹدعاءات سي د شامل؟  -سأل القاضي.وقف جﲑارد واﳓنى تقليداً ﳌا فعله اﳌد عي العام وقال:
 لست مذنباً سيدي القاضي  .وسأُ ثبت ﳌحكمتكم اﳌوقّرة ما ﻻ يﱰكﳎاﻻً للش ك ب أن القضي ة اﳌرفوعة ضد ي تفت قر إلى اﻷدلة الثّابة  ،وﻻ ي وجد
هناك أي إثبات لتهمة ﱂ ارتكبها ،وﻻ حاجة لي للرد عليها سواء أكان
باﻹعﱰاف بالذّنب أو بالﱪاءة  .لذلك ،أطلب من اﳌحكمة اﳌوقّرة اﻹفراج
الفوري عن ي مع اﻹحتفاظ ﲝقّ ي ل لمطالبة بالتّعوي ض عن التّ كاليف واﻷضرار
اﳌادي ة والسيكولوجية الّتي تعرضت لها بسبب هذا اﻹد عاء اﳌُفتعل.
كشف القاضي علي بابا عن أسنانه البنـية اللّون غﲑ اﳌتساوية ،حيث
ﲤكّ ن من ابتسامة صفراء حﲔ سمع طلب جﲑارد بإخﻼء سبيله ،ودعا مأمور
اﳌحكمة ﻻستدعاء ﳉنة اﳌحلّفﲔ .
فتح مأمو ر اﳌحكمة الباب اﳉانبي ،ووقـف جانباً .ثم فتح ﳎلد اً وبدأ
ي دعو اﳌحلفﲔ:
 ممثّ ل امﱪاطوري ة فينوس ،السـ يد " جميل أَفْشهار".دخل رجل ضخم اﳉثّة ،يرتدي عباءة سوداء وشاﻻً أخضر  .وكانت
ساقا ه ترﲡف ﲢت وزنه الثّ قيل وهو ﳛ اول صعود اﻷربع درجات اﳌؤدي ة إلى
مرب ع اﳌحلّفﲔ  .و بينما كان عل ى وشك اﲣاذ مقعد ،صرخ جﲑارد:
 أﲢد ى قبول هذا اﳌحلّف لسبب إلتزامه ﲟؤشرات غﲑ وطنية.رفع القاضي يده وتوقّـ ف مأمور ﳉنة اﳌحكمة عن دعوة اﳌحلّفﲔ
اﻵخرين.
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 ﳝكنني ت أجيل قضيتك سي د شامل إذا كنت ترغب ﰲ تعيﲔ ﳏاميدافع عنك.
 أنا قادر على الد فاع عن نفس ي حضرة القاضي ،وهذا من حقّياﳌدني.
 ﻻ ﳛق لك ﲢد ي اﳌحلّفﲔ  .لقد اختارهم الش عب العظيم ﰲ هذه اﻷم ةوهم مشر فون ونزيهون ﰲ حكمهم  .إن جهلك ل نظامنا ا لقانوني سيعرقل
إجراءات اﳌحكمة.
 من حقّ ي أن أختار اﳌحلّ فﲔ الّ ذين سيكون لديهم القدرة على إصداراﳊكم علي بريئاً أو مذنباً  ،ومن حقّي أيضاً أن أرفض أي ﳏلّ ف أعتقد أنّ ه
يشكل تضارباً ﰲ اﳌصالح.
 يتم انتخاب اﳌحلّ فﲔ الشرفاء من الش عب العظيم ﰲ هذه اﻷم ةلتمثيلهم ﰲ كلّ جانب من جوانب اﳊياة ،وهم دائمون للفﱰة الّتي تم انتخابهم
لها  .با ختصار ،ﻻ ﳝكنك التّحدي  .هل فهمت ذلك يا سي د شامل؟
 هذا الر جل ،جميل أَفْشهار ﻻ يصلح ليكون من أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔيا حضرة القاضي.
 ﳌاذا ﻻ ..؟ ﻷنّه نفس الشخص الّذي يتهمني بسرقة اﳊجر من جداره  .وأعتقد أنهلن يكون ﳏايداً ﰲ حكمه  .لذلك ،لدي اﳊق ﰲ الطّعن بصﻼحيته.
 يا سي د شامل ،قال القاضي بفارغ الصﱪ ،أنت غﲑ قادر على ﲤثيلنفسك  .ﳚب عليك أن تُعي ن ﳏامياً يدافع عنك.
 لقد سحبت اعﱰاضي يا حضرة القاضي أج اب واستأنف مقعده. دعا القاضي علي بابا مأمور اﳌحكمة وطلب منه مواصلة دعوةاﳌحلّفﲔ.
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 ممثّ ل إمﱪاطوري ة اﳌريخ  ،الشري ف اﳌعظّم " رؤوف اﻷزغب".دخل رجل متوسط القامة أسمر حادق اللّون ،ﰲ أوائل اﳋمسينيات من
عمره ،يرتدي بدلة رمادية وقميصاً أبيض ،وأخذ مقعده ﰲ مربع اﳌحلّفﲔ .
وعلى الر غم من أن جﲑارد ﱂ يستغيث هذا الرجل ،ﱂ يعﱰض عليه ،ﰲ حﲔ
استم ر مأمور اﳌحكمة باستدعاء أعضاء ﳉنة اﳌحلّفﲔ.
ممثل إمﱪاطورية زحل ،الشريف اﳌعظّم " مايكل مودي".
دخل رجل ﰲ أوائل السبعينات من عمره ،يرتدي بنطلون اً أسود و سﱰة
برتقالي ة مزدوجة الص در ،و ربطة عنق ذهبية اللّون  ،حليق ناعم ،شعره بني اللّ ون
صدئ ،رﲟا ملو ن باﳊناء  .جال ن ظره ﰲ قاعة اﳌحكمة ،كأنّه يتفقّد اﳊضور ،ثم
تابع سﲑه إلى مربع اﳌحلّفﲔ .
ﰲ هذه اللّ حظة أدرك جﲑارد أن ﳉنة اﳌحلّ فﲔ مؤلّفة فعﻼً من اﻷشخاص
اﳌد عﲔ عليه ،وبدأ يشك ﰲ حياد الن ظام القضائي  ،واستقﻼليته عن الن ظام
السياسي الفاسد  .وأصبح اﻵن من الواض ح بأنّه لن ﳛصل على ﳏاكمة عادلة
ونزيهة  .ومع ذلك ،وعلى الر غم من ﲢي ز ﳉنة اﳌحلّ فﲔ ،قرر اﳌضي قدماً ﰲ
الد فاع عن نفسه على أمل أن الوثائق الّتي ﲝوزته واضحة ﻻ تقبل اﳉدل .
وبينما هو ﰲ حالة استبيان اﻷمور ،أعاده الى انتباهه صوت مأمور اﳌحكمة
وهو ينادي:
ممثّ ل  ، ...ثم توقـ ف ﳊظة وسأل الر جل الواقف ﲜانب الباب:
 ما هي اﳉهة الّتي ﲤثّلها هذه اﻷيام؟ أنا مستقلّ ﰲ هذه اﳌرحلة ،أجاب ه الرجل. عذراً حضر القيصر اﳌخضرم  ،ﳚب أن ﲤثّ ل دولة ما. حسناً ! ..إمﱪاطوري ة فينيس  ،أجاب بعد تردد قليل. إمﱪاطوري ة فينيس لديها ممثّ ل ﰲ مؤسسة القضاء  ،وهو من اﳌقربﲔ١٨٣

لهيئة اﳌحلّفﲔ.
 دعنى أفكّر ليﻼً ! سوف أمثّل إمﱪاطوري ة نبتون. هذه اﻹمﱪاطوري ة قد ﲣلّ ت عن عضويتها ﰲ كوكب اﻹمﱪاطوري اتاﳌستعمرة  ،ولن تبحث بعد اليوم عن عمﻼء لها ﰲ هذا الوطن.
 ماذا تقﱰح؟  -سأل الرجل. حسناً ! لقد تم ﲤثيل جميع اﻹمﱪاطوريات الّتي تبحث عن فائدة لها .ومع ذلك ،ليس لدى لبنان أي ممثّ ل حتّى اﻵن  .فما رأيك لو قبلت أن ﲤثّل
لبنان ؟ هذه اﳌحاكمة ﲡري ﰲ لبنان ،ومن حق لبنان أن يكون له من ﳝثّله
على اﻷقل أمام ا لرأي العام.
 ماذ ا قلت؟ " سأل الرجل باستهجان. أجابه مأمور اﳌحكمة بصوت خافت كي ﻻ يسمعه اﳊاضرون: كنت اقﱰح عليك أن ﲤثّل لبنان. لبنان؟ استفسر الر جل مر ة أخرى. نعم !..أجاب مأمور اﳌحكمة بغضب. ﻻ  ...ﻻ يا صاح ! ..ﻻ للبنان ! ..ما رأيك ﰲ جزر القمر كبديل عنلبنان.
 جزر القمر فقﲑة جداً ؛ وﻻ أعتقد أنّ ه من مصلحتكم ﲤثيلها  -أجابهمأمور اﳌحكمة.
 لقد سمعت أنّ هم يستثمرون بكثافة ﰲ التّ نقيب عن الن فط والسيليكون أجابه ال رجل. أ عتقد أنّها ﳎرد دعاية ﳏضة ﻻجتذاب اﳌزيد من رؤوس اﻻموال منالد ول اﳌصنعة.
 سأُخاطر وأُمثّل هذه الد ولة لعلّ فيها مصلحتي.١٨٤

 حسناً  .فليكن لك ما تشاء  -أجابه اﳌأمور ثم تابع تقديم هيئةاﳌحلّفﲔ:
ممثّل جزر القمر ،القيصر اﳌعظّم "وو لي بهلوان".
دخل القاعة رجل قصﲑ ،أصلع الرأس ،عيناه مستديرتان ،يرتدي
بنطلوناً من اﳉينز اﻷزرق ،وقميصاً أبيض  ،و حذاء ماركة "نايك" ذات اللّ ون
اﻷبيض واﻷحمر واﻷسود ،إلى مربع اﳌحلّ فﲔ وأخذ مقعداً ﲜوار القاضي .
فكّ ر جﲑارد ب اﻹعﱰاض عليه  ،لكنه تذكّر أمر القاضي الس ابق وغير رأيه.
جلس اﳌحلّفو ن اﻷربعة على مقاعدهم ﰲ مربع اﳌحلّفﲔ  .وأشار القاضي
علي بابا إلى اﳌد عي العام ليباشر باﳌرافعة.
وقف السـي د هارون جواد ببطء ،وزأَر جﲑارد ب ابتسامة بﻼستيكية،
وج ال نظره ﰲ ﳉنة اﳌحلّفﲔ ،وكأَنّه يريد أن يثبت عزﳝتهم بالنتيجة الّتي
يرغبونها ،وإذا بهم يهزون رؤوسهم باﳌوافقة ،ثم فتح ملفّاً وبدأَ:
 يا س عادة القاضي  -اﳌتّهم جﲑارد شامل قد ارتكب جرﳝة كبﲑة ضدأُم تنا العظيمة ،وضد موكّلي اﻷ عضاء اﳌ حﱰمﲔ ﰲ ﳎتمعنا .هؤﻻء الشرفاء
الّذين ضحوا من أَجل رفع شأن هذا الوطن  .وسوف أثبت للمحك مة اﳌوقّرة
إثبات ًا موثّقاً ﻻ ﳎال فيه للشك.
إن اﳌتّ هم قد حاول تنفيذ مهمته عن سابق قصد وتصميم والتّجس س
لصالح بلد معادي ،مم ا يعرض أمن أمتنا ﳋطر كبﲑ  .وكذلك دخل الوطن
دون تأشﲑة صاﳊة ،وسرق اﳊجر اﻷكثر قيمة ﰲ اﳉدار اﳊامي سﻼمة قادتنا
الشرفاء  .وسأطلب من اﳌحلّفﲔ النزهاء إصدار حكم اﳌوت ...
ﱂ ي ﱰكه جﲑارد أن ينهي خطابه وصرخ :
 اعﱰض على أسلوب اﳌرافعة. ﻻ ﳛق لك اﻹعﱰاض  -أجابه القاضي.١٨٥

 ﱂ ﳛد د اﳌدعي العام أسماء اﳌدعﲔ علي ،ومن حقّي الد ستوري أنأعﱰض.
 أنا أشعر معك ﻷنّك ﲤثّل نفسك على الر غم من عدم معرفتكبإجراءات اﳌحكمة ،ولكن هذا ﻻ ﳝنحك اﳊق ﰲ الدفا ع عنك بطريقة غﲑ
قانونية  -أجابه القاضي علي بابا بنغمة ودية.
 لي اﳊق ﰲ معرفة أسماء اﳌدعﲔ ،وأستطيع أن أؤكّ د لسعادتكم بأنهذه اﳌداخلة لها أهمية حيوية ﰲ برنامج دفاعي.
وافق القاضي على طلب جﲑارد  ،ودعا اﳌد عي العام لتحديد أسماء
موكليه.
 يا سعا دة القاضي  ،زبائني من ذوي اﳌ كانة ال عالية ،ولقد التمست مناﳌحكمة سابقاً ط لب البقاء على هوياتهم ﳎهولة.
 إقﱰبا من اﳌنصة  -أمر القاضي.وقف هارون وجﲑارد خلف اﳌنصة  ،فاقﱰب القاضي من هارون وهمس:
 ﳚب عليك ﲢديد أسماء موكليك  ،إﻻّ إذا وافق الد فاع علىطلبك.
 ذكر أسماء موكّ لي ليس ﰲ صالح العدالة سي دي القاضي  -أجابهارون.
 إ ذا ﱂ ﳛد د هوية موكّ ليه ،فسأمارس حقّ ى فى التزام الصمت  -اعﱰضجﲑارد.
 إ ن الكشف عن هوية موكّلي قد يعرقل سﲑ العدالة. أنا الّذي أقرر مسﲑ هذه اﳌحكمة  .ﳚب عليك الكشف عن هوي ةموكّ ليك  -قال القاضي.
وعندما استأنفا مقعدي هما ،ألقى نظرة على هارون ،وابتسم بشماتة  ،لكن ه
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ﲡاهله  ،وركّز نظره على هيئة اﳌحلّفﲔ وكأنّه يطلب موافقتهم ،وإذا بهم
يلمحون له باﳌوافقة.
 يا حضرة القاضي  -جﲑارد عزيز شامل متّهم بتهمة التّجسس لصالحدولة معادي ة ،و دخل الى البلد دون اﳊصول على تأشﲑة قانونية وسرق
معلومات سرية من موكّلي اﳌحﱰمﲔ وهم  :وو لي بهلوان  -مايكل مودي -
جميل أَفشهار  -رروف اﻷزغب  .ثم جلس وألقى نظرة سريعة غاضبة على
جﲑارد.
 أعتقد أن اﳌحكمة قد انتهكت حقوقي لعدم اﻹستجابة على اعﱰاضيعلى أعضاء ﳉنة اﳌحلّفﲔ خﻼل مرحلة تقدﳝهم.
 وضح ما تريد قوله سيد شامل  -ط لب القاضي. ﳉنة التحكيم قادرة على تثبيت برائتي أو إدانتي بالذّنب ،ولي اﳊق ﰲاختيار اثني عشر أو أربعة عشر عضواً لهيئة اﳌحلّفﲔ من ﳎموعة حوالي
أربعﲔ إلى خمسة وأربعﲔ شخصاً  .واﳉدير بالذّكر هنا أن اﳌحكمة قد
ﲡاهلت هذه اﳌمارسة القانوني ة ،ونتيجة لذلك ،أعتﱪ أن اﳌحكمة اﳌوقّرة ﱂ
تُعقد بناء للقانون  .لذلك أطلب إلغ اء هذه اﳌرافعة غﲑ القانوني ة وإطﻼق
سراحي على الفور.
 لقد ذكّرتك ﰲ مناسبات سابقة بأن اﳌحلّفﲔ هم أعضاء ش رفاءينتخبهم شعب هذه اﻷم ة العظيمة  .هذه اللّ جنة دائمة ﻻ تتبدل خﻼل فﱰة
انتخابها ،ومدتها قابلة للتّ جديد دون اﳊاجة ﻷنتخابها من الش عب ،فﻼ
تدعني أذكّرك مر ة أخرى  .قلت لك من قبل ،ﻻ ﳝكنك تغيﲑ هذا القانون -
قال القاضي علي بابا بغضب واضح.
إعتقد جﲑارد أنّه إذا كشف هوية أعضاء هيئة اﳌحلّ فﲔ أمام الش عب
اﳌوجود ﰲ قاعة اﳌحكمة ،وأمام وسائل اﻹعﻼم الّتي تعمل على تغطية هذه
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القضية  ،لعلّهم يهبون ﳌعاضدته ،و لن يكون أمام الق اضي أي خيار سوى
إعﻼن ﳏاكمة فاشلة ،ويأمر بإطﻼق سراحه.
 يا حضرة القاضي اﳉزيل اﻹ حﱰام  -بدأ جﲑارد ﲟ رافعته  -إن أعضاءهيئة اﳌحلفﲔ هم اﳌد عﲔ علي ولهم مصلحة مباشرة ﰲ إﳚادي مذنباً ﻷنّهم
يشكلون جزءاً ﻻ يتجزأ من قضي ة اﳌد عي العام ضدي .وهذا يشكّ ل بوضوح
تضارباً ﰲ اﳌصالح لذلك ،أتوج ه بتواضع إلى اﳌحكمة اﳌوقّرة ﻹعﻼن هذه
اﳌ حاكمة فاشلة ،واﻹفراج عن ي فور اً مع اﳊفاظ ﲝقّي لطلب التعويض و...
وقبل أن ينهي جﲑارد خطابه الد فاعي ،صاح واحد من اﳌتواجدين ﰲ
قاعة اﳌحكمة  -أشنقوا هذا اﳋائن -
نظر جﲑارد إلى الوراء ﳌواجهة الن اس للمر ة اﻷول ى ،فرأَى كابتن
جوليت ﰲ اﳌقعد اﳋلفي ﰲ القاعة اﳌكتظّة  ،وفكّ ر إذا رفض القاضي طلبه،
فسوف يتخطّ ى هيئة اﳌحلفﲔ ويوجه خطاب دفاعه الى شعب هذه اﻷمة  .غﲑ
أن صوت مطرقة القاضي قد أعاده الى حقيقة الواقع.
 لقد تم تأجي ل هذه اﳌحكمة حتّى يوم غد ﰲ العاشرة والنصفصباحاً  .أمر القاضي وأشار إلى اﳌدعي العام وجﲑارد كي يلحقان به إلى
غرفة القاضي.
يبدو أن اﳌد عي العام كان منزعجاً للغاية .لقد ترك حقيبته على
الطاولة وذهب ﳓو الباب اﳉانبي ،بعد أن همس شيئاً ﳌساعده ،فلحق به
جﲑارد إلى غرفة القاضي.
كانت الغرفة كبﲑة ذات سقف مرتفع ،ومزو دة بأرفف حول اﳉدران ا لّتي
كانت مكد سة ب الكتب من نفس اﳊجم ومطبوعة باﻷحرف الذّهبية .كان
القاضي ﳚلس على كرسي من اﳉلد اﳌرصع واضعاً رأسه بﲔ راحة يديه.
ولـ ما دخﻼ الغرفة  ،رفع رأسه ووجه نظره الى جﲑارد:
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 سيد شامل ،أود أن أساعدك ،ولكن جهلك ل نظامنا القضائي ﳚعلمن الص عب بالن سبة لي التّ واصل معك على نفس اﳌستوى .وأصبح من الواضح
أيضاً أن عدم معرفتك  ،تعرقل فرصتك ل لحصول على حكم خفيف بالنسبة
إلى التّ هم اﳌوجهة إليك .أريدك أن تفهم أن التّجس س هو تهمة خطﲑة جداً ،
و أنت لست ﰲ وضع يسمح لك بالد فاع عن نفسك  .أريدك أن تفهم أنّ ني ﻻ
أستطيع مساعدتك ما ﱂ تعي ن ﳏامي اً ﲝيث ﳝكننا التّفاهم معه ،فهو يعرف ﲤاماً
مدى خطورة التّهم والعقوبات الّتي تفرض عليها  .اﳌحامي ﳝكنه أن يتفاوض
مع اﳌدعي العام ،وقد يصل الى نتيجة لصاﳊك ،وهي اﳊكم اﳌخفف بدﻻً من
من الس جن اﳌؤبد او حتّى اﳌشنقة.
 ما زلت مصرا للد فاع عن نفسي على الرغم من أنّني أعرف مدىالعقوبة الّتي سأحصل عليها ﰲ حال فشلي  -أجاب جﲑارد.
 أنت تهد د قضيتك وتسب ب لي بعض اﻻنزعاج .ﳝكن للمحامي أنيفاوض الن يابة عنك وﲣرج من هذا اﳌأزق ﲞفي حنﲔ.
نظر اﳌد عي العام الى جﲑارد نظرة ودي ة وقال للقاضي:
 أنا على استعداد للمفاوضة و اﳌساومة إذا كان بإمكاني التّ فاوض معا لفريق القانوني اﳌدافع عن الس ي د شامل.
 ليس لدي فريق قانوني  .فإذا كنت تنوي اﳌساومة ،فعليك التّ فاوضمعي مباشرة  -أجاب جﲑارد.
 ﳝكننا تعيﲔ ﳏامياً لك من اﳋدمة القانوني ة اﳌجانية  -اقﱰح القاضي ،وأشار اﳌد عي العام باﳌوافقة.
 انا رجل بريء ،ولن أ تفاوض على حقّي عن طريق اﳌحامي.تفحص القاضي علي بابا جﲑارد بدقّـ ة ،ثم نظر إلى اﳌد عي العام وهز
رأسه:
١٨٩

 ﳓن ﳓاول اﳋروج عن القاعدة من أجل مساعدتك على ﲡن ب اﳌشنقةسيد شامل ،وه ذا هو عقاب جرﳝة التّجسس .ﻻ تكن عنيداً .إ ذهب اﻵن إلى
زنزانتك ،وإذا قر رت تغيﲑ رأيك ،إ خﱪ اﳌد عي العام صباح الغد قبل افتتاح
اﳌحكمة.
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أخذ اﳊارس جﲑارد إلى زنزانة داني وأندرو ،بدﻻً من أن يأخذه الى اﳋلية
اﻻنفرادية  ،وﲟجر د أن دخل الى الزنزانة  ،كان داني أو ل من سأله:
 ما هي نتائج مرافع تك هذا اليوم؟ أسوأ مما ﳝكنك أن تتصور .ثم أخﱪهما عن التّ همة اﳉديدةللتجس س ،وعرض اﳌدعي العام للتّ فاوض من أجل ﲣفيف اﳊكم.
 أعتقد أن تهمة التّجس س مهزلة تهدف إلى إرغامك على تق ديمتنازﻻت من أجل إنقاذ زمرتهم من اﻹحراج  -قال آندرو  .ووافق معه داني
قائﻼً :
إنّها ممارسة شائعة ،وأ عتقد أن هناك تعاطفاً بﲔ اﳌد عي العام والقاضي
ﻹرضاء اﳉهة الّتي دفعت لهما.
 من هم اﳌد عﲔ؟  -سأل أندرو. هم أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔ. ماذا؟  -تساءل آندرو متعجباً هذه اﳊقيقة اﳌريرة  ،وليس هناك أي شيء ﳝكنني القيام به. على اﻷقل أعطوك خياراً إما أن تساوم وتنقذ حياتك ،أو أن ترفضوتهلك ﰲ هذه الزنزانة الفاسدة  -قال داني.
 عقلي جامد ﰲ هذه اللّ حظة ،وﻻ أستطيع التّ فكﲑ جلياً  .سوف أرتاحاللّ يلة ،وﰲ صباح الغد سوف أعطي عرضهم بعض الوقت.
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ﲤدد جﲑارد على السرير  ،وبدأَ يستعرض اﻷحداث اﳌاضية ،ويقيم نتائج
اﳋطوة الّتي ﳚب عليه إتّخاذها  .هل سيقبل ﰲ صفقة التّفاوض ،والتّخ ّل ي عن
حقوقه و عن اﳌهمة ،وا ﳋروج من هذا الس جن القذر  ،أو أن يكون عنيداً ،
و يرفض ال ّتفاوض  ،ويداف ع عن نفسه  ،ويثبت براءته وﳜرج حراً  ،أو أن ﳜسر
قضيته ويتعفّ ن ﰲ هذه الزنزانة.
فكّر جﲑارد أنّ ه اذا فاز بهذه القضي ة ،ستكون اﳋطوة اﻻولى ﳓو ﲢرير
هذا البلد من العناصر السيئة ،وبداية حياة جديدة .ومن ناحية أخرى ،إذا
استسلم لضغو طهم وتهديد اتهم ،وقبول صفقتهم واﳋروج من السجن  ،يكون
قد لطّخ سمعته ،كما فشل ﰲ الوفاء بوعده للنفوس الّتي دفعت ﲦن اﳊر ية
غالياً  ،وأبناء هذه اﻷم ة سوف يطأطئون رؤوسهم خجﻼً ﰲ كلّ مر ة يسمعون
باسمه .فأصبح عقله مشوشاً  ،غﲑ قادر على التّ ركيز على قضي ة واحدة ﰲ وقت
واحد .وكان ﰲ حﲑة غﲑ قادر على فهم كيف ﳝكن ل هذه اﻷم ة ﰲ القرن
اﳊادي والعشرين أن تقبل تعيﲔ اﳌد عﲔ أعضاءً ﰲ هيئة اﳌحلّفﲔ .أﱂ يسمعوا
من قبل عن مصطلح تعارض اﳌصالح؟ رب ما مصلحة اﻷم ة هي خدمة مصاﳊهم
و ﲢقيق رغباتهم .وتساءل كيف ﳝكن ﲢقيق العدالة ﰲ هذه البيئة الفاسدة،
وكيف يقبل اﳌ واطنون العيش ﲢت هذا الن ظام القضائي اﳌسي س دينياً ،ثم عبر
ﰲ رأسه اﳌثل الش عبي القائل :كما تكونوا يولّى عليكم.
وفكّر ﰲ نفسه بأنّه ﻻ حاجة ﳌحاولة اﻹصﻼح والتّ غيﲑ الى ما هو أفضل،
طاﳌا أن الشعب مرتاح وقابل للع يش ﲢت هذه اﻷنظمة الفاسدة ،وإعطاء
وﻻئه ﳌثل هؤﻻء اﳌجرمﲔ الّذين نهبوا موارد هذا الوطن ،وساوموا على حقوق
اﳌواطنﲔ .ﻻ فرق مع من يساومون طاﳌا القيمة تساوي الس لعة اﳌعروضة.
توقّـ ف جﲑارد عن ال تفكﲑ ملياً ،وبعد قليل ﻻحظ أن ذهنه أصبح
ضبابياً  ،ﻻ ﳝ كن أن ي قاوم لفﱰة أطول ،فاﻻﳒر ف إلى حالة ما قبل مرحلة
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التّ نويم اﳌغنطيسي.
 وقوف !..القاضي علي بابا  -أعلن مأمور اﳌحكمة.وقـف اﳉميع لفﱰة أطول من اﳌعتاد ،وﱂ يظهر القاضي .لقد مر أكثر من
دقيقة قبل أن يدخل القاضي من الباب اﳉانبي وي أخذ مقعده.
سمع جﲑا رد ضج ة ﰲ صالة اﳌحكمة ،وأدرك أنّها كانت نتيجة ﳌ ﻼبس
القاضي .كان يرتدي رداء أسود عادياً  ،دون شال أو شعارات ملونة .ﱂ ي فهم
جﲑارد ﳌ اذا غي ر القاضي مﻼبسه اﳌعتادة ،ولكن ﲟجرد النظر إلى وجهه ،يشﲑ
إلى خطورة هذه اﳌناسبة .غﲑ أن جﲑارد قد وقـ ف تلقائي اً ،ﻻ علم له مدى
تأثﲑ تغيﲑ اﳌﻼبس على نتائج اﳌحكمة  .ولكن من نظرة اﳌدعي العام الثّ اقبة
إليه ،توقّع أن تكون الن تيجة لغﲑ صاﳊه.
وقـ ف جﲑارد مرتبكاً ،ونظر إلى الوراء لقياس استجابة الن اس ﰲ
الرواق .وبينما كان يراقب بشكل عرضي الوجوه الر صينة ،ﻻحظ و جود
الكابتن جولييت ﰲ الصف الر ابع خلفه ،و عندما إلتقت نطراتهما ،ﻻحظ أن
عينيها مرقرقتان بالدموع ،ف توقّع بعض اﳌتاعب.
وبعد أن جلس القاضي علي بابا ،وجه حديثه الى هيئة اﳌحلّفﲔ:
 هل وصلتم إلى نتيجة ﰲ التّهم اﳌوجهة ضد اﳌتّهم جﲑارد عزيزشامل؟
وقف رئ يس هيئة اﳌحلّفﲔ:
 نعم يا حضرة القاضي. كيف وجدتم اﳌتّهم؟ف تح رئيس هيئة اﳌحلّفﲔ ورق ة ﳎعدة ،وحد ق ﰲ وجه جﲑارد ،ثم واجه
القاضي وقرأ:
١٩٣

 بالن سبة إلى تهمة التّجسس  ،فقد وجدنا اﳌتّهم مذنباً. بالنسبة ل تهمة السرقة ،فقد وجدنا اﳌتّهم مذنباً . وبا لنسبة لتهمة ال دخول الى البلد بطريقة غﲑ شرعي ة ،وبدون تأشﲑةدخول  ،فقد وجدنا اﳌتّهم مذنباً .
 اشنقوا هذا الن ذل ،صرخ رجل ﰲ اﳌقاعد اﳋلفية. دع اﳌتّهم يذهب  ،إنّه بريئ  -صاحت فتاة رداً على ذلك.اشنقوا اﳋائن  -صرخ رجل عجوز.
 فليكن درساً لﻶخرين  -صرخ رجل آخر ،ثم انضم إليه اﻵخرون. سكوت ﰲ اﳌحكمة  ...سكوت ﰲ اﳌحكمة  -صرخ القاضي علي بابامراراً وتكراراً  ،ولكن ﲡاهله الن اس ﰲ صالة اﳌحكمة وبد أت اﻷناشيد تتكرر:
 بالد م بالر وح نفديك يا وو لي بهلوان.وهتف آخرون:
 بالد م بالر وح نفديك يا مايكل مودي.وهتفت ﳎموعة أخرى:
 بالد م بالر وح نفديك يا جميل أَفْشهار.وهتف آخرون:
 بالد م بالروح نفديك يا رؤوف اﻷزغب.أصبح الهتاف عالياً ،وأوامر القاضي تقع على آذان صماء ،والشعب ﰲ
صالة اﳌحكمة يصرخ ويزﳎر كأنّه ﰲ حالة هستﲑيا  .وفجأة وقف أعضاء هيئة
اﳌحلّف ﲔ ورفعوا أيديهم  .وعلى الفور توقّـ ف اﳉمهور عن هتاف الشعارات
وعاد كلّ واحد منهم إلى مقعده وكأن شيئاً ﱂ ﳛدث.
وقـف القاضي علي بابا رويداً  ،ولبس قفّازتﲔ ،وغطّى رأسه بقطعة قماش
سوداء وبدأَ:
١٩٤

 باسم الس لطة اﳌعطاة لي وفـ قاً لدستور هذه اﻷم ة العظيمة ،سوفأعطي العقوبة القصوى اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ، ١٤البند  ٨من القانون
اﳉنائي الصادر عام  ، ١٩٣٢ثم توقّـ ف لفﱰة من الوقت وهو يجيل نظره بﲔ
هيئة اﳌحلّفﲔ ،واﳌد عي العام والش عب ﰲ صالة اﳌحكمة  ،لكن ه ﲡن ب النظر الى
جﲑارد.
 أحكم على اﳌتّهم جﲑارد عزيز شامل عقوبة اﳌوت شنقاً ﰲ ساحةاﳌدينة يوم الثّ ﻼثاء القادم الساعة العاشرة صباحاً.
عندها ازداد هتاف شعارات اﻻنتقام ،وسعى العديد منهم اﻹقﱰاب من
جﲑارد لﻺنتقام منه.
حاول الض باط ﰲ اﳌحكمة حمايته  ،ولكن العدد الهائل من الن اس الّ ذين
ﲢركوا إلى اﻷمام وا قﱰبوا منه ،قد تغلّبوا عليهم وأصبحوا على وشك القبض
عليه  .وﰲ هذه اللّحظة سطع ضوء أخضر  ،وفجأة توقّ ف الصياح والهتاف.
نظر جﲑارد حوله فرأي جميع اﻷشخاص ﰲ صالة اﳌحكمة مسمرين ﰲ
مكانهم ﻻ يستطيعون اﳊركة أو الص راخ باستثناء الكابتن جولييت.
 كيف فعلتِ ذلك؟ خدعة قدﳝة  -أجابت. كيف ﱂ يؤثر ذلك عليكِ وعلي؟ لقد تم حفظ التّ وقيع اﳉيني اﳋاص بنا ﰲ نظام الذّ اكرة اﻻن تقائية ،مم اﳚعل الض وء غﲑ فعال بالنسبة لي ولك.
 ماذا نفعل اﻻن؟ لقد تم ترتيب هروبك من الس جن مسبقاّ .النقيب عادل ﰲ انتظارناخارجاً  ،وهو سوف يأخذك ﰲ سيارته إلى "سيلكْو رم بارك"  ،و سأكون ﰲ
انتظاركم ا هناك.
١٩٥

 كيف يستطيع اﳋروج من هنا ،ورجال اﻷمن ﲢرس جميع منافذاﳌحكمة؟
 جميع سكّان اﳌدينة ،ﲟا ﰲ ذلك رجال اﻷمن سيظلّون ﰲ حالةاﻹنعدام اﳌؤقت حتّى بعد وصولك الى سيلكْو رم بارك وصعودك ﰲ اﳌركبة
الفضائية.
 لن أترك من هنا .سوف أستأنف ل لمحكمة العليا ﰲ هذه اﻷمة  ،وأُدافععن نفسي حتّى تُثبت براءتي.
 هل تريد أن تذهب معي عن طيب خاطر أو سأعلق ك أنت أيضاً؟ قلت لك بأنّ ني لن أذهب قبل أن أُثبت براءتي.قبضت الكابتن جولييت على جهاز الض وء ﰲ يد ها اليمنى  ،ووجهته
بإﲡاه جﲑارد وقالت:
إذا كنت ﻻ توا فق على الذّ هاب مع النقيب عادل ،سوف أُ حذف ملف
توقيعك اﳉيني من نظام الذّ اكرة اﻹنتقائية ،وأنت تعرف ما سيحدث لك.
بدأَ جﲑارد يتوسل إليها هازياً:
 أتركيني أُثبت براءتي  ...أتركيني أُثبت براءتي  ...ثم فتح عينيه،وإذا بأندرو يهزه من كتفه وهو يردد:
 إستيقظ  !...لقد مضى عليك نائماً أكثر من ثﻼث ساعات .تثاء ب وهو ي فرك عينيه:
 كنت ﲝ اجة إلى هذه ال قيلولة القصﲑة لﱰﳛني من متاعب هذه الرؤية. النقيب عادل ترك لك هذا اﳌغلّف .ﳝكن أن ي كون ف يه فائدة كبﲑةلك.
فتح جﲑارد اﳌغلّ ف وابتسم :عمل جيد كابتن جولييت ،أنا ﳏظوظ جداً
ﻷنّ ني اخﱰتك رفيقة ﰲ هذه اﳌهمة.
١٩٦



ﱂ يستطع جﲑارد الن وم ﰲ تلك اللّيل ة بسبب الرؤية  ،وصار يفكّر جدياً ب قبول
اقﱰاح النقيب عادل  ،ﻷنّه أصبح من الواضح اﻵن أن فرصته ﰲ اﳊصول على
ﳏاكمة عادلة تتﻼشى مع الزمن ،وشعر بهزﳝة مؤكّدة  .شعر باليأس ،وأصبح
يفكّر جدياً باﳌساومة واﳋروج من هذا اﳌأزق  .إن اﳌسؤولية الّتي ﳛ اول أن
يتحملها بنفسه ،كان من اﳌفﱰض أن تكون مسؤولية مشﱰكة مع كلّ اﳌواط نﲔ،
و من اﳌستحيل ل رجل واحد أ ن يكون قادراً على اﻹصﻼح ﰲ هذا اﳌجتمع
الفاسد .ثم تذكّر " جورج برنارد شو" والطريقة الّتي رأى فيها اﻷشياء  :بعض

الرجال يرون اﻷشياء كما هي ويقولون ﳌاذا؛ أما أنا ف أحلم اﻷشياء الّتي ﱂ
تكن موجودة وأقول  -ﳌاذا ﻻ؟ ثم فكّ ر ﰲ نفسه  -ﳌاذا ﻻ ؟ لقد بدأت كلّ

انتفاضة ﰲ العاﱂ من رجل واحد .إذا كان الهدف صحيحاً  ،والعمل ﳐلصاً،
تتبعه اﻷم ة بأكملها.
ﻻحظ أندرو عدم ارتياح جﲑارد ،وأوصاه بالذّ هاب إلى الن وم باكراً،
ﻷن غداً سيكون يوماً عظيم اً وحاسماً.
 أنا خائف  -قال جﲑارد بكلّ تواضع. ممن أنت خائف؟ أنت بريء ولديك اتصاﻻت جيدة. من الس هل عليك أن تقول ،ﻷنّ ك لست الشخص الّذي يواجه اﳌشنقة. باﻷم س كانت معنوياتك عالية ،و على استعداد تام ﳌواجهة اﳌدعيالعام وإثبات براءتك  .و اﻵن تقول لي بأنّك خائف.
١٩٧

انتقل جﲑارد بنظر ه بﲔ أندرو وداني ،وأخﱪهم ا عن حلمه  .عندها ظهر
عليهما القلق ،والهدوء على وجهيهما وهما يتبادﻻن الن ظر صامتﲔ  .أثار
عند جﲑارد عامل اﳋوف ،وشعر بأﱂ ﰲ معدته ،وأصبح رأسه خفيفاً ورؤيته
غﲑ واضحة .
ﻻحظ أندرو أن جﲑارد أصبح على وشك فقدان الوعي ،ف هرع إلى
جانبه واحتجزه قبل أن يسقط إلى اﻷرض .ثم أعطاه كوباً من اﳌاء  -إ شرب
هذا الكوب وستكون على ما يرام  -ثم بدأَ يعاينه بأفضل ما يعرف حتّى
تعافى ﲤام ًا  ،وسأله مازحاً:
 إذا كنت خائفاً من اﳌوت  ،كان ﳚب عليك أن تتفاوض معهم. أنا أُعاني من قلقي على هذا الشعب أكثر من خوﰲ على نفسي. ﳌاذا القلق ؟ عندما ﲤوت ،لن تشعر بأي شيء  .ﱂ يشعر أحد بالقلق أوباﳋوف بعد وفاته  -علّ ق داني.
 هذا صحيح !..ولكن ،إذا وافاني اﳌوت قبل أن تتيح لي الفرصةﻹثبات براءتي وفضح اﳌحتالﲔ والفا سدين ،ف سوف يقوم الشريرو ن بتقديم
تقارير كاذبة ل وسائل اﻹعﻼم ،ومن ثم يرسمون صورة بريئة وصادقة عن
أنفسهم ﳋداع اﳉمهور ،ولن تكون هذه اﻷمة قادرة على ﲣليص نفسها من
هذه القوارض  -أج اب جﲑارد بغضب.
 ﻻ تتوقّ ع الكآبة والدمار .أُنظر إلى اﳉانب اﳌشرق .من اﻷفضل أنتُحاول التّ أثﲑ على اﳊضور ﰲ اﳌحكمة ،وإقناعهم بﱪاءتك بدﻻً من ﳏاولة
إقناع هيئة اﳌحلّ فﲔ  -اقﱰح أندرو.
 سأشرب ﻻقﱰاحك  -رد داني على اقﱰاح أندرو وهو ﳛد ق ﰲ وجهجﲑارد  -أنت لن تكون قادراً للتّ أثﲑ على هيئ ة اﳌحلّفﲔ ﻷنّها مؤلفة من
اﳌد عﲔ أنفسهم ،ومن مصلحتهم أن ﳚدونك مذنباً  .لو كنت مكانك لوضعت
١٩٨

رهاني على الن اس ﰲ صالة اﳌحكمة .هم أَملَك الوحيد  ،إذا استطعت إقناعهم،
فسوف يطالبون بصوت واحد موحد براءتك ،لربما تصبح هيئة اﳌحلّف ﲔ ﲢت
ضغط جمهوري واضح ،فتخضع ﻹرادتهم ﻹرضائهم حتّى ﻻ يدفعوا الثّ من
غالياً يوم اﻹقﱰاع  ،فيعلنون براءتك  ،وإﻻّ ستحتاج إلى كتا بة وصيتك اﻵن.
 ﻻ ﲣيف العجوز  .ﳚب عليه ﲢضﲑ الوثائق الّتي تدعم دفاعه .فهو ﻻيستطيع أن يفكّ ر بوضوح إذا كان اﳋوف من اﳌوت يسيطر على عقله  -أجاب
أندرو  -وتابع حديثه وهو ﳛد ق ﰲ وجه جﲑارد قائﻼً:
 أقﱰح عليك أن تنام قليﻼً اﻵن  ،وٱترك عقلك يبحث عن أسلوبمنهجي للدفاع  ،ﻷن العقل يعمل بشكل أفضل عندما تكون غافياً  .غداً ،هو
اليوم اﳊاسم ﰲ حياتك .ﻻ تضيع هذا الوقت ﰲ معاﳉة اﳌخاوف واﻷمال
الكاذبة  .ﳚب عليك التّركيز على ﳏاورة اﳌدعي العام باسلوب منهجي من
أجل التّ أثﲑ على هيئة اﳌحلّفﲔ .
فكّر جﲑارد أن أندرو على حق ، ﳚب عليه أن يركّز على أ سلوب دفاعه
إذا أراد أن يكون دفاعه عدوانياً أو استجواب ه للشهود مقنعاً ومنطقياً.
ﲣيل جﲑارد نفسه ﰲ ساحة اﳌدينة ،واﳊر اس يعملون على ﲢضﲑ
اﳌشنقة ،واﳌواطنون يتجمعون حول منصة اﳌشنقة ،وهم يضحكون ،ويعلّقون
بالسخري ة والش ماتة وهم يهتفون:
 لقد جلبت ذلك على نفسك. تستحق أن ﲤوت شنقاً. دعونه ي كون عﱪة لﻶخرين.وعدد قليل يصلّي بصمت خوفاً من اﻹ نتقام ،باستثناء فتاة شابة تسلّقت
الس ياج الفا صل بﲔ اﳊشد و اﳌشنقة وبدأت تنشد:
 أنت البطل اﳌوعود ،وأمل اﻷمة اﳌنكوبة١٩٩

 هم اﳋونة، هم الفاسدون، هم اللّصوص، هم الّذين يضطهدون اﳌواطنﲔ، وهم الّذين ينهبون ثروة البﻼد.أما البعض اﻵخر اﳌتواجد ﰲ ساحة اﳌدينة كان يوجه لها الش تائم
وي حاول سحب ها عن الس ياج واﻹعتداء عليها ،غﲑ أن تد خّل البوليس
واعتقالها قد منع ذلك  .وعندما قاد ها بعيداّ عن اﳊشود  ،استدارت وهي تنظر
الى هذه اﳊشود اﳌضلّلة نظرة استهجان وعطف  .عندها فكّر جﲑارد أن يرفع
إبهامه ﰲ عﻼمة انتصار ،لكن يديه كانتا مكبلتان خلف ظهره  ،لكن ها استجابة
له عندما بدأ يهز رأسه .واستمر يﻼحقها بنظ ره حتّى دفعوها ﰲ سي ارة جيب
خضراء وساروا بﲔ اﳉماهﲑ الغاضبة وهم يطلقون الشتائم ،ويطالبون بسفك
دماء إخوتهم وأخواتهم من أجل إرضاء مضطهديهم.
ذهب قلب جﲑارد معها ،وهو يدور برأسه بقدر ما استطاع  ،حتّى دار
اﳉ يب الى اليس ار ،ودخل بﲔ التّ ﻼل ،وﱂ يعد بامكانه رؤيتها  .ربما كانوا
يأخذونها إلى نفس الزنزانة ﻻستعادة سريره الفارغ ﰲ انتظار أن يتم نقلها إلى
ساحة الشهداء  .ومن اﳌحتمل أنّهم سوف ﳛذفون اسمها من تعداد اﻷم ة،
وإذا ﲡرأ أحد أن يسأل ما حدث للفتاة الّتي تم القبض عليها ،فإن اﳉواب
سيكون كما سمع ه ﰲ مناسبات عديدة  -ﱂ نرها إطﻼقاً  -فتغورقت عيناه
بالد موع ،ونظر إلى اﳉموع الغاضبة واﳌطالبة بشنق كلّ من آمن بوطنه ،
وتساءل ما هو عد د الر جال والن ساء اﳌؤمنﲔ الّذين سيعلّقون ﰲ هذه الس احة
قبل أن يدرك اﳌواطنون بأنّ هم يضعون مصالح قياداتهم الدينية واﳊزبية فوق
مصالح اﻷمة.
٢٠٠

إن الدموع الّتي تدحرجت على وجهه ،تركت ممرات نظيفة من غ بار
العار الّذي علّق على وجهه أثناء عملية نقل ه إلى ساحة الشهداء  .الساحة
نفسها الّتي شهد ت شنق العديد من أبطالنا الس ابقﲔ الّ ذين دفعوا حياتهم
لتحرير هذه اﻷرض ،و حوكموا ﰲ نفس اﳌحكمة ،ونامو ا ﰲ نفس الزنزانة ،
وأُ تهموا باﳋيانة العظمى.
ك ان يتمنى جﲑارد أن يعج ل اﳉﻼّد ويضع الغطاء اﻷسود على رأسه،
فهو ﻻ ي ريد رؤية تلك الوجوه القبيحة أو أن يسمح لها أن ت وشم ﰲ ذاكرته .
لقد أست جاب اﳉﻼّ د إلى رغبته و وضع اﳊبل حول رقبته  .وعندما شد اﳊبل،
رفع يده إلى الض ابط اﳌسؤول لكي يأمر بركل الكرسي من ﲢت قدميه  .بدأ
جﲑ ارد يتلو الصﻼة  .لقد صلّى ليس من أجل إنقاذ نفسه  ،ولكن ﻹنقاذ شباب
هذا الوطن كي يستيقظوا ويروا يدور حولهم من مناقضات ،ويرفضوا ﳕط
شيوخهم من اﻻنتماءات اﳊزبية والديني ة والسياسية  .لقد صلّى من أجل
مستقبل الوطن كي يكون ﰲ أيدي شبابنا ،الّ ذين لن يتعه دوا إﻻّ بالوﻻء
للوطن قبل أي شيء آخر.

٢٠١



استيقظ جﲑارد من أحﻼم اليقظة منهوك القوى  ،مشوش ﻻ يستطيع التفكﲑ
جلياً .لقد أثّ ر هذا اﳊلم على قدرته ﻹتّخاذ القرارات اﳊاسمة ،والتّ خطيط
باسلو ب منطقي ﻹقناع هيئة اﳌحلّفﲔ بصدق دفاعه ومصداقية مستنداته.
كان داني وأندرو يسغرقان ﰲ نوم عميق وفـقاً لتزامن شخﲑهما  .بينما
كان جﲑارد يزداد شعوره بالضعف  ،واليأس ،وبدأ ي تساءل عن مدى صحة
دوافعه ،وﲤن ى لو ﱂ يبدأ بهذه اﳌهمة  .و كانت اﻷف كار ﰲ رأسه تأتي وتتﻼشى
ضوء ،و ﱂ يتمكّ ن من التّوقّـ ف على فكرة واحدة لدراستها وﲤحيسها.
بسرعة ال 
وفكّر ﰲ والديه وكيف كان ا يؤمنان ﰲ الس ياسة الدينية  .كان ينبغي لهما أن
يفهما مضمونها ويهرب ا منها بأسرع ما ﳝكن ،لكن والده كان شجاعاً وعنيداً .
فهو لن يهرب من معركة مهما كانت نتائجها ،ومع ذلك ،كان ﳚب على رجل
حكيم مثله أن يقي م الوضع ،وي هرب من اﳌجزرة ليعيش حتّى يتمكن من ﳏاربة
جولة أخرى.
لقد كانت دقّات قلب ه تزداد وتدوي ك طبل يقصف داخل رأسه ،وكان
الض غط قوياً ﲟا فيه الكفاية ﻻنفجار طبلة اﻷذن  .فأسقط رأسه بﲔ راحة يديه
طلباً لﻺسﱰاحة الّتي ﱂ ﳛصل عليها ﰲ هذا اﳉو اﳌحشود بعوامل الفساد،
والر شوة ،والفوضى ،وقلّة اﻹحﱰام للوطن واﳌواطﲔ.
إ عتﱪ جﲑارد أن أفضل طريقة للخروج من هذا اﳌأزق ،هو اﳌفاوضة،
صف قات مع اﳌجرمﲔ ﰲ هذا الوطن  ،والعودة إلى حيث ما جاء،
وعقد ال 
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ويﱰك اﳌوت ى ﰲ هذا الوطن يدفنون موتاهم  .و فجأة استيقظ ضمﲑه على
تضارب اﻵراء ﰲ ذهنه  .وكانت الفكرة الوحيدة الواضحة ﲟا فيه الكفاية
للﱰكيز عليها  ،هي فكرة التمرس باﳌ بادئ الّتي خاطر باﳊضور الى هذا البلد
من أجل ﲢقيقها ،ولن يﱰاجع مهما ستكون نتائجها.
لقد قرر ركوب اﳌوجة ،والقتال بكلّ ما لدي ه من وسائل دفاعية ،وﰲ
هذه اللّحظة ،شعر جﲑارد بغثيان وتعطّ لت رؤيته  .فتذكّ ر نصيحة طبيبه بوضع
رأسه بﲔ ركبتيه كلّ ما شعر بدوار أو غثيان.
خفض جﲑارد رأسه قدر ما ﳝكن وهو يضغط بيديه على أذنيه ،غﲑ أنّه
شعر بالنعاس وﱂ يستطع مقاومته ،وبدأَ ي رى خياﻻت أشخاص غﲑ مألوفة
تطفوا ﰲ الزنزانة .وفجأة رأى والده يتسلّل من خﻼل الباب ،وي تقدم ﳓوه
وﳚ لس على حافة الس رير وﳛد ق ﰲ وجه بصمت تام .حاول أن ينحي عنه
بعيداً هذه اﳋدعة ،و رفع رأسه لﻼستلقاء على الس رير عندما سمع صوت
يسأله:
 جﲑارد ! ..ما الّذي تفعله هنا؟قفز جﲑارد من الس رير خائفاً وغاضب اً ،وحدق ﰲ وجهه بينما كان
ﳛاول إقناع نفسه بأن هذا الظهور كان خدعة من العقل اﳌتعب ،غﲑ أن عينا ه
الناريتﲔ كانتا تتفحصه بدقّة تامة ،وعندما انصهرت نظراتهما ،شعر جﲑارد
بالعاطفة اﳉياشة وسأل:
 ماذا تفعل هنا يا أبي؟ تنبأْت بأنّك سوف تعود إلى هنا ،فت بعت خطواتك خطوة خطوة،وكنت على وشك اﳌغادرة عندما رأيتك تُجازف ﲝياتك ﰲ هذه البيئة الفاسدة،
وتورط نفسك ﰲ مأزق ﻻ تُحمد عقباه ،وذلك بالتّ عامل مع أُناس ﻻ يعرفون من
اﳌبادئ سوى الدوﻻر مهما كان مصدره ،فجئت ﻷطلب منك التّخلّي عن هذه
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اﳌهمة.
 أنت من علّمني عدم الهروب من معركة ﳏقّة ،ومن علّم ني الكفاح منأجل قضي ة وجيهة  .أﻻَ تذكر ذلك؟
 بالطّ بع أذكر ذلك !..غﲑ أن أعداءك ﻻ يلتزمون ب قواعد اﳌ عركةاﳌحقّة  .ه م جبناء ﻻ يفقهون مبادئ اﳊوار السليم  ،و ﻻ يتقيدون بقرارات
يأخذونها إﻻّ بقدر القيمة اﳌالية مهما كان مصدرها ،وﻻ يقدرون مسؤولي ة
أعمالهم  .فإذا أعطيتهم بندقية وجرعة من الكراهية الدينية  ،فس يطلقون الن ار
على أي شيء يتحرك.
 لقد سمعت الكثﲑ من التّ قارير اﳌتضاربة حول الطّريقة الّتي أداروابها هذه اﳌذﲝة ،ولكنن ي أريد أن أسمعها منك يا أبي.
 كانت عملي ات القتل عشوائية ﲝيث ﱂ يستطع أحد من النجاة .اﻷطفال ،والنساء ،والشيوخ ،حتّى اﳊيوانات ك الكﻼب والقطط وجميع
اﳊيوانات الداجنة اﻷخرى كاﳋرفان ،واﳌاعز ،واﻷبقار ،واﳋيول واﳊمﲑ .
 كيف استطاعوا القضاء عليك؟ أنتَ علّ متني كيفية البقاء على قيداﳊياة ﰲ مثل هذه البيئة ،ولكنك ﱂ ﲤارس ذلك بنفسك.
 لقد ضلّلنا اﳌضلّلون ! ..لقد بثّ وا عﱪ اﻷثﲑ ﲢذيرات بأنّنا إذا سلّمناأسلحتنا ،وﱂ نتحدى ل لقوات اﳌتقدمة ،فلن ي لحق بنا أي ضرر.
 و هل صدقتم وعودهم الكاذبة؟ ﱂ يكن لدينا سبب لعدم تصديقهم ،وﳓن من اﳌؤيدين لزعيم اﳌنطقةالقائد الرئيسي ل هذه القوات.
 أَلم تتعلّ م الد رس مما حصل ﰲ العصور اﳌاضية ،ومن نذالتهم،وخيانتهم ﻷبناء أمت هم وتعاملهم مع اﻷعداء؟
 ﳓن أُمناء وﳐلصون للوطن واﳌواطنﲔ  ،وﱂ ﳜطر ببالنا أبداً عامل٢٠٤

اﳋيانة اﳌتأصل بهم بتابع التّ راث والوﻻدة.
تفح ص جﲑارد جسد والده  ،فﻼحظ ثقوب رصاص ﰲ جسده و عدها
ثقباً ثقباً ،فكانت اثنان وعشرون رصاصة  ،فسأله:
ت وقاتلت ﰲ معركة ﳏقّة؟
 هل صمد َ أنتَ تعرف بأنّ ني لن أ سقط بسهولة. أخﱪني ما حدث ،وكيف سقطت قتيﻼً؟ عندما جاءوا إلى اﳌنزل ،أطلقوا الن ار على الكلب ،والقطّة ،واثنﲔمن اﳌاعز ،وحمار ،وبقرة ،وسألني الضابط اﳌسؤول كيف نود أنا وأم ك أن
ﳕوت .نظرت إليه وقلت:
 أنا ﰲ الثّانية والتّ سعﲔ من العمر .ﻻ أحمل أي أسلحة من أي نوع .وأنتَ ﰲ أوائل الثّ ﻼثينات من العمر  ،وقوي كالثّور  .أود منازلتك ﰲ قتال اليد
با ليد إذا عفيتَ عن زوجتي .وافق الض ابط على هذا العرض ،وسلّ م مسدسه
إلى واحد من زمرته القاتلة ،و اقﱰب من ي بإستهزاء وهو يلوح بقبضتيه ﳝيناً
ويساراً.
وقـ فت أُراقب ﲢركات يديه ،وعندم ا رفع يده اليمنى ،وهوى بها ﲡاه
خدي اﻷيسر ،رجعت برأسي إلى الوراء فتعثّ ر وخسر توازن ه ،وتباعدت ساقاه
وهو يسقط على اﻷرض .عندها جمعت كل الطّ اقة اﳌتبقية ﰲ جسدي،
ورفصته مباشرة بﲔ ساقيه ،ف سمعت صراخه وهو ي سقط على اﻷرض كالثّور
اﳉريح  .ف زرعت قدمي ﰲ فمه وضغطت حتّى تكسرت أسنانه اﻷمامية  .وﱂ
ﳝض وقت حتّى سمعت طلق ات نارية  ،وشعرت ب أﱂ حاد كسكّﲔ دخل ﰲ
صدري  .و نظرت حولي ،ورأيت أم ك تقاتل بشجاعة تستحق اﻹشادة  .كانت
ﲤسك بيسارها شعر القاتل الّذي كان يطلق الن ار علي ،وتشد رأسه إلى الوراء
بقدر ما تسمح رقبه قبل أن تنكسر  .وﰲ يدها اليمنى ،ﲢمل شوكة اﳌطبخ
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وتضربه على وجهه مراراً وتكراراً .و رأيت الد م ينزف ،وعينه اليسرى معلّقى
على طرف الشوكة .لقد اقتلعت عينه من حجرتها قبل أن أطلق عليها النار
أكثر من مقاتل .ف سقطت إلى اﻷرض ﲜانبي  ،وتشابكت أيدينا وﳓ ن نتبادل
النظرات  .وﱂ تعد رؤيتنا واضحة ،والض وء يعتّ م رويداً ويبتعد عنا:
شعرنا بالتّ عب الشديد.
و ﱂ يكن بوسعنا أن نفتح أعيننا.
وفجأة أصبح الض وء مشراقاً
وأكثر إشراقاً
وشعرنا بالنعاس
الن عاس الشديد
وعدم اﻹحساس بالواقع.
وأغمضنا أعيننا على صفحة مظلمة ﰲ تاريخ هذه اﻷمة .تاريخ ملؤه
عوامل العار ،واﳋزية ،واﻻشمئزاز تغذيها الكراهي ة الدينية الّتي ﳝارسها ظﻼل
اﻵلهة البديلة عند كلّ اﳌذاهب والطوائف.
 كنت دائم اً ﲢمل الس ﻼح طوال حياتك ،ف لماذا ﱂ تطلق الن ار علىهؤﻻء اﻷوباش.
 لقد تعلّمت من ممارسات اﳌاضي بأن السﻼح ،لن ﳛلّ اﳌشكلة الّتينعاني منها.
 ﳌاذا ﻻ ...؟ إذا قتلت واحداً ،يتنافس عشرة رجال آخرو ن ليأخذوا مكانه. ما هي اﻹجابة على كلّ هذه الكراهية؟ العلمانية . ماذا تقول ...؟ صرخ جﲑارد.٢٠٦

 قلت لك العلمانية !.. أنت تريدني أن أ كون ضحي ة هذا اﳌبدأ الّذي رفضه اﳉميع رفضاًتام اً ﰲ هذه البقعة اﳉغرافية الّتي يزدهر زعماؤها على سماد الطائفي ة  -أجاب
جﲑارد.
 دع ني اقﱰح عليك عوامل اخرى. مثل ...؟ مناهج التّ ربية والتّعليم الصحيحة !.. ﻻ ﳝكنك تعليم الكﻼب الهرمة حيﻼً جديدة  -اقﱰح جﲑارد. أنا ﻻ أقصد الكﻼب الهرمة .إنّما أقصد رعاية اﳉيل الصاعد  .أبناءمستقبلنا اﳌنتظر.
إ بتسم جﲑارد غﲑ مقتنع ﲟا اقﱰح ه والده  .فهو يعرف مدى السلطة الّتي
يستعملها اﻵلهة البديلة وتأثﲑهم على السياسيﲔ .مسكﲔ والدي ،ربما بدأ
ﳝيل إلى النسيان ،أو تناسى أ ن السياسي ﲔ هم ﰲ الواقع ﳜضعون ﻹرادة اﻵلهة
البديلة.
يظهر أن والده قد فهم ما يدور ﲞلد جﲑارد .فقال له:
 دع نا ﳓاول استعمال الكلمات السحرية. ﱂ أفهم  .إشرح لي بالتّ فصيل  -طلب جﲑارد. رب ما اﳌحبة والر حمة قد ﳛققان الهدف اﳌطلوب. هل ما زلت تؤمن ب قوة عامل اﳌحبة والرحمة  ،وأنا أنظر الى عددالرصاصات الّتي مزقت جسدك.
 والدتك أصيبت بنفس ال عدد من الرصاص ،وأنّ ها ﻻ تزال مؤمنةبعاملي اﳌحبة والرحمة  ،وما يستطيعان ﲢقيقه.
 أنا فخور بكما  ،ق ال جﲑارد وهو يحاول احتضانه  ،لكنه بدأ ينزلق٢٠٧

رويداً ﳓو باب الزنزانة وهو يهتف:
 ﻻ نقلّلوا من قوة اﳌحبة والرحمة  !..هما أساس العدالة واﳌساواة ،وبهما تزدهر عوامل اﻹنسانية واﻵخاء بﲔ الشعوب.
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إستيقظ جﲑارد ﰲ الص باح التّالي  ،وهو يشعر بالر احة والتّفاؤل  .وقد ظهرت
حقّاً على وجه ه هذه العﻼم ات وهو يحيي داني وأندرو  -إنّه صباح جميل
ﳚب عدم فساده ﰲ هذه الزنزانة  -ثم غسل وجهه ،ونظّف أسنانه  ،وتأكّ د من
ﲤشيط ما تبقّى من الش عر ﰲ اﳉزء اﳋلفي من رأسه  ،وضغط عليها بإحكام
حتّى التصقت ﲜمجمته.
تفاجأ داني لسماعه جﲑارد يصفّ ر ﳊن أغنية  -مﲔ ﲢ ت ها ﻷرزة ،تلحﲔ
اﻷخوي ن رحباني ،وغناء فﲑوز  -ﳊن داني اﳌفضل ،فانضم للغناء معه:
من ﲢت هاﻷرزة ﻵخر هالدني
نهر الر جال يسافر و يسقي الدني
إيدين و ين ما كان عم تشقع اﳊيطان
و تكتب إسم لبنان بكلّ أرض ملو نة
من ﲢت هاﻷرزة ﻵخر الدني!..
توقـ ف داني عن الغن اء عندما سمع ضرباً على الباب وصوت اﳊارس:
 زائر للسي د شامل!..فوجئ جﲑارد عندما فتح الباب ودخل منه كابتن عادل وجولييت ﰲ
هذا ال وقت الباكر من الصباح  ،وأوقـف صفﲑه أيضاً.
قرأت جولييت حالة الغموض على وجهه وسلمته مظروفاً:
 كان علي أن أحضر ﰲ وقت مبكّ ر ﻹ عطائك الوقت الكاﰲ لدراسة هذه٢٠٩

الوثائق  .إنّ ها ﲢتوي على أدلّ ة مضمونة وموثّـقة ،ﻻ ﳝكن ﻷي ه يئة ﳏلّفﲔ ﰲ
العاﱂ ت رى هذه الوثائق اﳌضمونة وتـﱰدد ﰲ إعﻼن براءتك.
تفح ص جﲑارد الوثائق على عجل ،وتساءل كيف ﳝكن لها أن ﲢصل
على هذه الوثائق اﳊس اسة ﰲ مثل هذا الوقت القصﲑ .هذا دفعه أن يسأل:
 هل هذه الوثائق فعﻼً أصلية؟ ما الّذي ﳚعلك تشك ﰲ صحتها؟ ﻻ أشك ﰲ قدرتك على استخدام الوسائل اﳌختصرة ،ولكن إذا كانتهذه الوثائق حقيقي ة ،فإنّ ها قد تأخذ شهوراً من اﳊصول عليها من خﻼل
قانون حري ة اﳌعلومات.
 هل سبق لك و سمعت بشعار  -ﻻ تق ل لي من أنت ،ولكن قُلْ لي منتعرف؟
 بالتّأكيد!.. ﻻ يهم كيف حصلت عليها ،اﳌهم هو أن تستخدم كلّ ما تستطيعاﳊصول عليه من أجل إثبات براءتك  .ﻻ ﲣف ،هذه الوثائق ثبوتية ،وهناك
شاهد على ذلك  .ستجد اسمه مرفقاً بالوثيقة اﻷخﲑة  .و قد أضفت اسمه إلى
قائمة الشهود ،و سيكون موجوداً ﰲ اﳌحكمة .أطلبه لﻺداء بشهادته عندما
يكون الوقت مناسباً .إنّها أ فضل فرصة لك  ،فﻼ تضيعها.
 ﻻ أعرف كيف أشكركِ. ﻻ تشكرني .هذه اﳋدمات هي جزء من العقد  .أدرس هذه الوثائقباهتمام واستخد مها ﲝكمة.
 هل تعرفﲔ شيئاً ﻻ أعرفه؟ ﻻ تسمح ﻷشياء صغﲑة أن ت صرف نظرك عن الهدف الرئيس  .سوفتعرف كلّ شيء ﰲ الوقت اﳌناسب.
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 أنا على ثقة من إخﻼصك  -أجاب جﲑارد. أﲤنى لك حظّاً سعيداً  -قالت جولييت وهي تضغط على يده  .ثمنظرت إلى النقيب عادل  -هيا نذهب قبل أن يغاد رنا الوقت.
وقبل أن يغادرا ،سلّم النقيب عادل على جﲑارد وضغط على يده قائﻼ:
 أﲤن ى أن تتمكّ ن من إقناع هيئة اﳌحلّفﲔ ،ثم انتقل بنظر ه بﲔ أندرووداني  -أﲤنى لكما حظّاً سعيداً  ،حبذا لو كان باستطاعتي مساعدتكما
أيضاً.
 رب ما كان باستطاعة هذه السي دة الرائعة مساعدتنا.نظرت جولييت إلى داني وابتسمت  -واحد ﰲ وقت واحد.
 رب ما ﻻ ﳝكنكِ أن تساعدي على اﻹفراج عنا  ،ولكن قد ﳝكنكِ إعدا دالﱰتيب ات كي ن تناول اﻹفطار سوية.
حدقت جولييت ﰲ وجه كلّ واحد با هتمام ،ثم نظرت إلى النقيب عادل
الّذي هز رأسه مشﲑًا باﳌوافقة.
 ماذا تريدون لﻺفطار ؟ سألت جولييت. ﳓن ﻻ ﳕلك قرشاً واحداً  -أجاب أندرو. أُطلب ما تريد  .اﻹفطار على حسابي  -اقﱰح النقيب عادل. ثﻼثة كابتشينو حجم كبﲑ وحﻼوة اﳉبنة  -قال أندرو. سن كون سعداء جداً لو تشاركينا والن قيب عادل ﲝيث ﳝكنني أ خذبعض الصور لتكون تذكاراً لي بعد عودتي إلى أسﱰاليا  -قال جﲑارد.
 -ليس اليوم  -أجابت جولييت ،رب ما عندما ﳓتفل ب اﻹفراج عنك.
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تناولوا وجبة اﻹفطار معاً ؛ وأثناء اﳌحادثة ،نصحه أندرو وداني بإعادة الن ظر
ﰲ اﳌفاوضة ،وشرح ا له مهم ة كونه ﰲ اﳋارج  -إذ ا كنت خارج السجن ،
ﳝكنك مساعدتنا ﳌساعدة اﻵخرين  -إ قﱰح أندرو .و من ناحية أخرى ،إذا
كنت عنيدًا وتبقى ضيفنا ،ﻻ ﳝكنك مساعد ة أحد  .فكّ ر ملياً.
 اﻷدلّ ة ثابة وموثّـ قة ،وأنا على ثـ قة تام ة بأن هيئة اﳌحلّفﲔ لن تـ ﱰددﰲ إعﻼن براءتي عندما تطّ لع على كلّ ا لوثائق واﳌستندات.
 قد يكون اﻷمر كذلك  -قال داني  -ولكن ﲟا أن اﳌدعﲔ هم أعضاءهيئة اﳌحلّفﲔ  ،ﳝكنني أن أؤكّ د لك أن اﻷدلّ ة والثّبوتات الّتي هي ﲝوزتك ،ﻻ
تعني شيئاً  .سوف ﳚدونك مذنباً ،وﳛكمو ن عليك بالسجن اﳌؤبد ،إن ﱂ يكن
شنقاً!..
 اﳌساومة واﳌ فاوضة معهم ،تعني بأنّن ي مذنب  -قال جﲑارد  -وﻻينبغي أن يستسلم الن اس اﻷبرياء من أجل اﳊصول على اﳊري ة الكاذبة .أنا
ي ﰲ هذا اﳌلف كلّ اﻷدلّة الّتي أحتاج إليها ﻹثبات براءتي.
بريء ولد 
 إفعل ما تراه مناسباً لك  -إقﱰح داني  -ﳓن نستأنس بوجودك معنا،ونقد ر صداقتك ،و ﻻ مانع من استضافتك ﰲ هذه الزنزانة ل سنوات عديدة.
 توقّـ ف عن ﲣويف الرجل  -قال أندرو  -و هو ﳛد ق ﰲ وجه جﲑارد،ثم أضاف  -ﻻ تعطي أي وزن لِ ما قاله دان ي  -إذه ب ودافع عن نفسك بكلّ ما
أُوتيت من قوة  .أنتَ برئ ،وﳚب أن ﳜضع هذا النظام ال فاسد إلى اﳊق .ﻻ
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يهم كيف ﳝوت الر جل ،ولكن كيف يعيش  .إذهب يا صديقي ،وافعل ﲟا ﳝليه
عليك الواجب.
شكر جﲑارد داني على دعمه وتشجيعه ،واقﱰح أن يشرب ﳔبهما ب آخر
قطرة من القهوة اﳌتبقي ة ﰲ فنجانه .وبين ما كان جﲑارد يصافحهما ،فتح اﳊارس
الباب ودعاه للذّهاب إلى قاعة اﳌحكمة.
وقوف ،القاضي علي بابا يﱰأ س اﳉلسة  -أعلن مأمور اﳌحكمة.
وقـف اﳉميع ،ودخل القاضي علي بابا من الباب اﳉانبي ،وأحنى رأسه
واستأنف مقعده.
 قد م الش هود سي د هارون  -أمر القاضي.وقف السي د هارون وأصدر وثيقة ،وطلب من كاتب اﳌحكمة أن يسج لها
ﰲ معرض اﳌدعي ﲢت مادة  ،Aوأعطاه نسخة ﰲ حﲔ رفع نسخة أخرى
وأظهرها ل لقاضي وهيئة اﳌحلّفﲔ قائﻼ:
 هذه الوثيقة هي شهادة من ﳐتﱪ كوانتوم اﻹلكﱰوني ،الّذي يثبتوظيفة هذا اﳉهاز ،واعطاها إلى كاتب اﳌحكمة ،وطلب منه تسجيلها ﰲ
معرض اﳌدعي ﲢت مادة  ، Bو قال أن هذا اﳉهاز يستطيع ﲤرير اﳌعلوما ت إلى
دولة معادية دون الكشف عنه أو تعطيله بواسطة أي نظام ردعي موجود لدينا .
إن تكنولوجية هذا اﳉهاز متقد مة جداً ﲝيث ﳝكنها أن تتسلّ ل داخل أنظمة
الد فاع اﻹلكﱰوني ة اﳌوجودة لدينا  ،وتأخذ منها اﳌعلومات اﳊيوية وإرسالها
إلى الدولة اﳌعادية دون أن يستطيع أي نظام إنذاري إكتشافها مهما كان
متقدماً  .وأعتقد اعتقاداً قوياً أن اﳌتّ هم قد استخدمه لنقل معلومات حس اسة
إلى دولة معادية الّتي يعمل ﳊسابها دون ان يكون باستطاعتنا الكشف عنها.
ثم ألقى على جﲑارد نظرة خاطفة ،وخاطب القاضي:
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 أدعو شاهدي اﻷول الﱪوفسور " أمﲔ شيال".نادى مأمور اﳌحكمة الﱪوفسور أمﲔ شيال  ،وأرشده إلى منصة الش هود،
وطلب منه رفع يده اليمنى وتﻼوة القسم الّذي رد عليه الﱪوفسور أمﲔ بكل مة
واحدة "نعم"  ،وأخذ مقعده.
حمل اﳌد عي العام مفكّ رة ،وس ار إلى منصة الش هود ،وﲢد ث إلى
الشاهد:
 لصالح اﳌحكمة ،أذكر اسمك ومهنتك. الﱪوفسور أمﲔ شيال ،مدير ﳐتﱪ كوانتوم اﻹلكﱰوني.أشار اﳌد عي العام إلى جهاز سوسكو وسأل :
 هل رأيت هذا اﳉهاز من قبل؟ نعم سيدي. أين رأيته؟ عندما أحضرته الش رطة إ لى ﳐتﱪنا ﻻختباره. هل قمت بنفسك بإختبار هذا اﳉهاز؟ و ماذا وجدت؟ هذه تكنولوجية جديدة بالن سبة لنا. هل تعتقد أن هذا اﳉهاز قادر على أن يستخدم للتجسس؟أصبح من الواضح أن اﳌد عي العام كان يقود الش اهد ليقول ما كان
يتوقّ ع منه أن يقول من أجل التّ أثﲑ على رأي هيئة اﳌحلّفﲔ .اعﱰض جﲑارد
على هذا الس ؤال بأنّ ه غﲑ جوهري بالن سبة للقضي ة ،ولكن القاضي ألغى
اعﱰاضه  ،مشﲑاً إلى اﳌدعي العام ﳌواصلة ﲢقيقه مع الشاهد.
 هل كنت قادراً على اسﱰداد أي بيانات من هذا اﳉهاز؟ ﻻ!.. ﳌاذا؟٢١٤

 لقد تم مسح البيانات بكاملها هل لديك فكرة ﳌاذا ت م مسح البيانات؟ أعﱰض على هذا السؤال يا حضرة القاضي  .اﳌدعي العام يحاولالتّ أثﲑ على استجابات الشاهد  .هذه التداخﻼت من قبل اﳌدعي العام ،ليس
لها أي عﻼقة ﰲ مسار الهدف سوى التّ أثﲑ السلبي عى ه يئة اﳌحلّفﲔ.
 إعﱰ اضك غﲑ قانوني  -قال القاضي  .ثم أشار إلى اﳌدعي العاملﻺستمرار ﰲ استجواب الشاهد.
بدا الش اهد مرتبكاً ،وظهر على وجهه التّرد د ﰲ اﻹجابة على هذا
السؤال ،غﲑ أن نظرات القاضي اﳌشجعة ،ساعدته على اﻹستمرار باﻹجابات
الّتي تتناسب مع ما يتط لّبه اﳌد عي ال عام فأجاب بهدوء:
 من أجل ح ماية هوي ة الدولة اﳌعنية. هل من اﳌمكن أن يتم مسح البيانات ﳊماية هوي ة اﳌتّ هم أيضا؟فكّ ر جﲑارد ب اﻻعﱰاض على هذا الن مط من اﻻستجواب الّذي ﻻ ي سمح
به ﰲ أي ﳏكمة قضائي ة ،ولكن أصبح من الواضح أن القاضي يتعاطف مع
اﳌدعي العام ،ورب ما ﳜشى اﻹ نتقام من رئيسه إذا أساء للمدعﲔ  ،وعلى ضوء
كلّ ذلك ،قرر جﲑارد عدم اﻻعﱰاض.
 نعم  !..ﳝكن ذلك بكلّ سهولة  -أجاب الشاهد.أعلن اﳌدعي العام لهيئة اﳌحكمة أنّه قد انتهى من استجواب الشاهد .
عندها سأل القاضي جﲑارد إذا كان ي رغب ﰲ استجوابه.
 نعم  ،قال جﲑارد ،وحمل دفﱰ اً كان قد سجل به اﳌﻼحظات بينماكان اﳌد عي العام يستجوب الشاه د ،واقﱰب من منصة الشهود ،ونظر إلى
الشاهد نظرة طويلة ،أثارت القلق لديه واحمر وجهه ،ثم سأل:
 هل قمت شخصياً بإجراء اﻹ ختبار على هذا اﳉهاز بروفسور أمﲔ؟٢١٥

طأطأ بروفسور أمﲔ رأسه ،وحول نظره عن جﲑارد ،وﱂ يجب.
 إنّ نى أُذكرك بانّك ما زلت ﲢت القسم القانوني ،وعليك اﻹجابة علىكلّ اﻷسئلة.
نظر الش اهد إلى اﳌد عي العام كما لو كان ﳛاول اﳊصول على إشارة
منه ،لكن اﳌد عي العام ﲡاهل نظرته ،فا نتقل بنظره إلى القاضي سائﻼ:
 هل ﳚب علي أن أجيب على أسئلته يا حضرة القاضي؟ظهرت عﻼمات التّردد على وجه القاضي لفﱰة من الوقت ،ث م حدق
لفﱰة وجيزة ب هيئة اﳌحلّفﲔ كأنّه يجاول اﻹستئذان منهم ،ثم أمر:
 أجب على الس ؤال بروفسور أمﲔ. ﻻ ﱂ أفع ل ذلك. من قام باختبا ر اﳉهاز نيابة عنك؟ اﻷستاذ اﳌساعد. هل تقصد اﻷستاذ اﳌساعد " سهيل رباح"؟ نعم سيدي.ﰲ هذه اﳌرحلة ،عاد جﲑارد إلى منصة الدفاع  ،والتقط ورقة زرقاء اللّ ون
وعاد إلى منصة الشهود.ثم رفع الورقة وأعلن ها للمحكمة:
 هذا هو معرض الدفاع مادة " ، "Aوأعطى كاتب اﳌحكمة نسخة منها.و عندما رأى الش اهد هذه الوثيقة ﰲ يدي جﲑارد  ،أصبح متوتّراً  ،ولف يديه
حول بطنه وطأطأَ رأسه.
ألقى القاضي علي بابا نظرة سريعة على الش اهد وسأل :
 هل أنت ﲞﲑ بروفسور أمﲔ؟ ﻻ يا حضرة القاضي  .إنّني أشعر بأﱂ ﰲ معدتي ،ودوار ﰲ رأسي وعلىوشك اﻹغماء.
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طلب القاضي علي بابا من مأمور اﳌحكمة أن يطلب فاحصاً طبياً ،
وضرب اﳌطرقة على الطاولة:
 تأجلت اﳌحكمة ﳌد ة عشرين دقيقة ،وسوف تعود إلى اﻻنعقاد ﰲاﳊادية عشرة.
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ﱂ ي خطر جﲑارد اﳌد عي العام عن تقرير اﻻستاذ سهيل رباح  .حتّى أ ن
الﱪوفسور أمﲔ ﱂ يتوقّ ع وجود هذا التّقرير  ،ﻷنّ ه هو الّذي وضعه ﰲ سلّ ة
القمامة بنفسه  .وقد فوجئ برؤية نسخة مع جﲑارد ،وتشاور مع النيابة قبل أن
ﳛاول الر د على هذا السؤال ،أو أي ة أسئلة أخرى ﳝكن أن تكون ذات صلة
بهذا التقرير.
وعادت اﳌحكم ة إلى اﻻنعقاد  ،وواصل جﲑارد استجواب الشاهد  ،بعد
أن ذكّره بأنّ ه ﻻ يزال ﲢت القسم القانوني  ،ثم أعطاه تقرير اﻷستاذ سهيل،
وسأل:
 هل سبق لك ورأيت هذا التّقرير؟ نعم  ،همس بصوت منخفض ﱂ يسمعه ال قاضي و هيئة اﳌحلّفﲔ. ﱂ تسمعك هيئة اﳌحلّفﲔ  .إ رفع صوتك ،من فضلك. أعطيت ك إجابتي ،أجاب الشاهد و هو ينظر الى القاضي. إرفع صوتك بروفسور أمﲔ  -أمر القاضي. نعم ،أقر بأنّني قد رأيت هذا التّقرير سابقاً. هل ﳝكنك تسمية السلطة الّتي أصدرت هذا التّقرير؟ ﳐتﱪ كوانتوم اﻹلكﱰوني  -أجاب بﱰدد. من هو اﳌوقّع على هذا التّقرير؟٢١٨

 اﻻستاذ اﳌساعد سهيل رباح.إقﱰب جﲑارد من الﱪوفيسور أمﲔ ،ونظر إ ليه بﱪودة  -اﳌﻼحظات الّتي
كتبها اﻻ ستاذ اﳌساعد سهيل تتناقض والنسخة الّتي كتبتها أنتَ ،أليس
كذلك؟
قفز اﳌد عي العام إلى قدميه وصرخ :
 أعﱰاض يا حضرة القاضي على أسلو ب اﻹستجواب  .اﳌتّهم ﳛاولاﻹستهانة بالشاهد واستنباط اﻷسئلة الّتي تناسبه.
وافق القاضي على اﻻعﱰاض ،و ﱂ تكن مفاجأة ﻷن جﲑارد كان يعلم ما
يدور بﲔ اﳌحكمة واﳌدعي العام وهيئة اﳌحلّفﲔ من تناسق وتفاوض .ومع
ذلك ،بدﻻً من أن يسحب سؤاله إختا ر إعادة صياغة السؤال ،فوافق القاضي
على ذلك.
 هل ﳝكنك أن تقرأ بصوت عال اﳌﻼحظات اﳌكتوبة ﲞط اليد منفضلك؟
تنحنح الﱪوفسور أمﲔ مر تﲔ قبل أن يبدأ ب قراءة اﳌذكّ رة اﳌكتوبة ﲞط
اليد:
" لقد اختﱪت هذا اﳉهاز الّذي سجلته الشرطة ﲟ عرض  ، C٤٤ﻷغراض
اﳌيكانيكي ة والكهربائية ،ف لم أجد أي عنصر واضح لﻺشارة إلى أن هذا اﳉهاز
ﳝكن تشغيله عن طريق الكهرباء مباشرة أو عن بعد  .وأجريت أيضاً اختبار
التشريب ﳌعرفة ما إذا كانت هناك أية بيانات موجودة ،وكذلك أجريت
اختبار عﱪ اﻹ ستقبال ﳌعرفة ما إذا كان ممكناً نقل البيانات عن طريق
اﳌوج ات الصوتية ،أو الكهرومغناطيسية ،أو الضوئية  .لقد أشرفت بنفسي على
جميع اﻻختبارات ،وتبي ن لي أن هذا اﳉهاز هو ﳎرد لعبة أطفال".
التوقيع اﻷستاذ اﳌساعد سهيل رباح.
٢١٩

 سؤال واحد آخر بروفسور أمﲔ  .ﰲ حال كنت ﲝاجة ﳌساعدتك ﰲمثل هذه القضايا  ،ما هي التّكاليف ﳌ ثل هذه اﳋدمة اﳌمتازة؟
إ عﱰض اﳌد عي العام بغضب مر ة أخرى مد عيا أن جﲑارد كان يحاول
ض وء على إمكانية وجود رشوة  ،وطلب من القاضي سحب هذا
ألقاء ال 
السؤال  .فوافق القاضي علي بابا على طلبه وأمر كاتب اﳌحكمة ﲝذف هذا
السؤال.
 إنّني أسحب سؤالي يا حضرة القاضي  -أعلن جﲑارد ،ولكن نياحتفظ باﳊق ﰲ استدعاء الش اهد مر ة أخرى إلى منصة الشهود إذا لزم اﻷمر.
بعد أن نزل الش اهد من اﳌنصة ،استدعى اﳌدعي العام شاهداً ثانياً ،
وأقسمه مأمور اﳌحكمة اليمﲔ.
سار اﳌدعي العام إلى منصة الشهود ،وألقى نظرة حبور على الشاهد:
 لصالح اﳌحكمة ،أذكر اسمك ومهنتك. " نادر فراج"  ،رئيس قسم التّ أشﲑات ﰲ إدارة الهجرة  -أجاب بهدوء. هل تقد م اﳌتّ هم ،جﲑارد عزيز شامل بطلب للحصول على تأشﲑةدخول؟
 لقد ﲝثت عن اسمه عﱪ جميع الفروع ﰲ دائرة الهجرة  ،فل م أجد لهأي طلب.
 هل تعت قد أنّ ه دخل البﻼد ﲢت اسم آخر؟كان ﳉرارد اﳊق ﰲ اﻻعﱰاض على أن اﳌ دعي العام كان يقود الش اهد،
ولكنه ﱂ ي حاول ذلك ،ﻷنّه كان يعلم أن القاضي لن يوافق على اعﱰاضه.
 أَ عتقد أنّه دخل البلد ﲟساعدة دولة معادية بغية القيام بعملاستخباراتي.
كان هذا هو نو ع اﳉواب الّذي ﳛتاج إليه اﳌد عي العام ،ﻷن مثل هذا
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التعميم سيساعده على إقناع هيئة اﳌحلّ فﲔ  -إذا كانوا ﲝاجة إلى إقناع -
أن ﲡد جﲑارد مذنباً.
ﱂ يعﱰض جﲑارد على أسلوب اﻹستجواب  .غﲑ أن اﳌدعي العام قد
رأى الفرصة مناسبة اﻵن لوقـ ف استجوابه كي يكون هذا اﳉواب اﻷخﲑ الّذي
سﲑسب ﰲ أذهان أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔ ،ويكون من الس هل عليهم وجود
جﲑارد مذنباً  .فنظر إلى القاضي وقال:
 ليس لدي اﳌزيد من اﻷسئلة ،يا حضرة القاضي. ﳝكنك استجواب الشاهد إذا شئت سيد جﲑارد.قام جﲑارد وانتقل إلى منصة الشهود ،وبد أ باستجوابه:
 سي د نادر فر اج ،هل ﳝكن أن ﲣﱪ هيئة اﳌحلّفﲔ من ﳚب عليهاﳊصول على تأشﲑة لدخول البلد؟
 كلّ شخص يرغب ﰲ دخ ول لبنان ﳚب أن ﳛصل على تأشﲑة. هل ﳚب على اﳌواطنﲔ اللّبناني ﲔ التّ سجيل لدى قسم التأشﲑاتللس ماح لهم بالعيش ﰲ لبنان؟
قام اﳌد عي العام و اعﱰض على هذا السؤال بأن جﲑارد يحاول التّ شويش
على الش اهد ،ووافق القاضي على اعﱰاضه.
نظر جﲑارد إلى القاضي وأب لغه بأنّه سي عيد صياغة السؤال  ،فوافق عليه.
 ﰲ كلّ مر ة تذهب إلى بيتك  ،ف هل ﳚب عليك ا ﳊصول على إذن منجﲑانك حتّى ﳛق لك دخول منزلك؟
إعﱰض اﳌد عي العام على هذا السؤال ووا فق القاضي.
 أسحب سؤالي  -أجاب جﲑارد  ،وأخرج وثيقتﲔ: ، BC1شهادة اﳌيﻼد ،و ، PC2بطاقة الهوي ة الشخصي ة ،وقدمها إلى نادر
فراج وسأل:
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 هل رأيت هاتﲔ الوثيقتﲔ سابقاً؟ نعم. هل لديك أي شك بشأن صحتهما؟ ﻻ شك ، ﰲ أصليتها. ما هي هاتﲔ الوثيقتﲔ؟ شهادة ميﻼد ﳉﲑارد عزيز شامل ،وبطاقة هوي ة للش خص نفسه. من هو الش خص نفسه؟ جﲑارد عزيز شامل. هل يعني أ ن حامل هاتﲔ الوثيقتﲔ هو مواطن لبناني أم ﻻ؟اعﱰض اﳌد عي العام على هذا السؤال بأنّ ه امر غﲑ جوهري  ،ووافق
القاضي على اعﱰاضه.
 ﻻ مزيد من اﻷسئلة ،حضرة القاضي.أمر القاضي الشاهد بﱰك اﳌنصة ،وطلب من اﳌدعي باستدعاء شهوده.
استدعى مأمور اﳌحكمة ا لشاهد إلى منصة الشهود وأقسم ه اليمﲔ ،وقام
اﳌدعي العام باستجواب الشاهد.
 الرقيب بروس فاتن ،أين كنت يوم ألقي ت القبض على اﳌتّهم؟ ﰲ اﳋدمة الفعلية. أَلَم يكن ذلك اليوم ،يوم عطلة لك؟ نعم. إذا كنت ﰲ عطلة  ،فما الّذي دفعك للحضور إلى اﳋدمة الفعلية؟ لقد تلقّ ينا معلومات من أحد ﳐﱪينا بأن أ حد العمﻼء اﳌأجورين،قد تم ارساله من قبل دولة معادية لسرقة شيء قي م جداً من جدار قلعة أ حد
قادتنا الكبار.
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 ماذا كان هذا الشيء القيم؟ ﱂ نكن نعرف ﰲ ذلك الوقت. متى عرفتم؟ بعد اعتق النا للجاني. هل اﳉاني ﰲ اﳌحكمة؟ نعم. هل ﳝكنك اﻹشارة إلى اﳉاني لصالح هيئة اﳌحلّفﲔ؟ نعم سي دي ،هو الشخص الّذي ﳚلس وراء منصة اﳌحامﲔ ،أجاب،وأشار بإصبعه إلى جﲑارد.
 ما هو الشيء القيم الّذي سرقه؟ حجر.فتح هارون ﳎلّداً وأخرج منه وثيقتﲔ وقال:
 ﲟا أن ضابط اﻹ عتقال قد تعرف على اﳌتّ هم ،أود أن أقد م إلىاﳌحكمة الوثائق التّالية:
وثيقة مسجلة ﲢت معرض اﳌدعي  ، Aوهي صورة للمتّ هم وهو يقوم
بسرقة اﳊجر  ،ووثيقة مسجلة ﲢت معرض اﳌدعي  ، Bوهي شهادة تقييم من
مركز تقييم العقارات العاﳌية الّتي تقول بأنّه ﻻ ﳝكن ﻷي جهة أن ت ضع قيمة
للحجر  .وهم يعتقدون أن قيمة هذا اﳊجر تتوقّـف على الد ولة اﳌشﱰية .ثم
سلّ م النسختﲔ إلى اﳌحكمة ،وإلى أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔ لﻺطﻼع عليها،
وتابع ﰲ استجواب الشاهد.
 هل أجريت أي ﲢقيق مع اﳌتّ هم بعد القبض عليه؟ نعم. هل تعاون معك أثناء التّحقيق؟٢٢٣

 نعم ،لقد اعﱰف باﳉرﳝة طوعاً  ،وقدمت نسخة من اعﱰافه إلىاﳌحكمة.
 هل أظهر اﳌتّ هم عن أسفه وتصرفاته اﳌسيئة للوطن؟ كﻼّ. هل ذكر اسم اﳉهة الّتي كان يعمل لصاﳊها؟ ﻻ ،لكن ه أصر على أن ما قام به هو ﳎرد عمل خاص به. ﻻ مزيد من اﻷسئلة ،عطوفة القاضي  -قال اﳌد عي العام وعاد إلىمقعده.
 هل ترغب ب استجواب الش اهد سي د شامل؟  -سأ ل القاضي. أطلب من عطوفتكم تأجيل اﳌحكمة ﳌد ة عشرين دقيقة لدراسة معارضالنيابة ومقابﻼت الشرطة.
 كلّ هذه الوثائق كانت ﰲ حوزتك ،وكان لديك الوقت الكاﰲلدراستها  -أجابه القاضي.
 كان من اﳌفروض على اﳌد عي العام أن يعطيها للد فاع قبل استجوابالشاهد ،لكن ه ﱂ يفعل ذلك.
نظر القاضي إلى اﳌدعي العام وسأله:
 ﳌاذا ﱂ تلتزم باﻹجراءات اﳌعمول بها؟ أعتذر على هذا اﳋ طأ غﲑ اﳌ قصود ،عطوفة القاضي. تأجلت اﳌحكمة  ،وسوف تعود الى اﻻنعقاد صباح الغد ﰲ الس اعةالعاشرة صباحاً.
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تأجيل اﳌحكمة إلى اليوم التّ الي ،أعطى جﲑارد الفرصة للتّ شاور مع كابتن
جولييت بالن سبة ل لوثائق ذات الص لة ،والتي كانت قد جمعتها له للدفاع عن
نفسه .وقد ا تفقا على أنّ ه إذا كان أعضاء هيئة اﳌحلّ فﲔ ﳐلصﲔ لن يﱰددوا ﰲ
إعﻼن براءته.
وعادت اﳌحكمة إلى اﻻنعقاد ،وطلب القاضي استئناف استجوا ب
جﲑارد للشاهد  .ولكنه قبل أن يشرع باستجوابه ،سأل القاضي إذا ك ان يسمح
ﻷحد أفراد عائلته ﲟساعدته ﰲ تدوين اﳌﻼحظا ت ،فوافـ ق القاضي.
كابتن جولييت كانت موجودة ﰲ قاعة اﳌحكمة ،فطلب منها اﳊضور الى
جانبه ،وقدمها للقاضي بأنّها جولييت شامل ،ابنة أخيه.
أخذت ج ولييت مقعدها على منصة الدفاع .وقـ ف جﲑارد وطلب إذن
من اﳌحكمة بتقديم الوثائق الّتي حصلت عليها جولييت كأساس للد فاع عن
نفسه ،فوافـ ق القاضي على طلبه.
 عطوفة القاضي  ،أريد أن أقد م إلى اﳌحكمة الوثائق التّالية:وثيقة معرض الد فاع ) ، (Aوهي صورة للمد عى عليه بعد أن تعر ض
للضرب بناء على طلب التّحري الرقيب بروس فاتن.
معرض الد فاع ) ، (Bوهي نتيجة ﻹ ختبار اﳊمض النووي الّتي أجريت
على اﳊجر ،مم ا يثبت بأن اﳊجر قد أُخذ من منزل اﳌد عى عليه.
معرض الدفاع ) ، (Cوهي نسخة مصدقـ ة من مس اح اﻷراضي الّذي قام
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بعم لية مس ح العقارات ﰲ اﳌنطقة الّتي ألقي فيها القبض على اﳌد عى عليه ،
وتثبت هذه الوثيقة أنّه ليس هناك ﳏجر واحد على مسافة  ٥٠كيلومﱰاً.
معرض الدفاع ) ، (Dوهي نسخة مصد قة من مسا ح اﻷراضي الّذي قام
بعم لية مسح العقارات ﰲ اﳌنطقة الّتي ﲢيط ﲟ نزل اﳌد عى عليه ،وتثب ت هذه
الوثيقة بأنّه يوجد ﳏجر على بعد مئة مﱰ من منزله ،والّتي تُثبت بأن له ذا
اﳌحجر نفس اﳊمض الن ووي للحجر اﳌذكور.
سلّ م جﲑارد الن سخ إلى اﳌحكمة ،وإلى هيئة اﳌحلّفﲔ ،ثم عاد إلى
منصة الش هود ،وذكّ ر الش اهد بأنّ ه ﻻ يزال ﲢت القسم القانوني  ،وسأل التحري
الرقيب بروس فاتن:
 هل أمرت الرقيب "غازي" بضرب اﳌد عى عليه؟ لقد قاوم اﳌدعى عليه اﻹ عتقال ،واضطر اﳌسؤولون على إخضاعهبالقوة ضمن اﳊدود اﳌعمول بها ﰲ مثل هذه اﳊالة.
 أود أن أذكّ رك بإجابتك على سؤال اﳌد عي العام حيث قلت :اعﱰفاﳌدعى عليه باﳉرﳝة طوعاً  ،وقد مت نسخة من اعﱰافه إلى اﳌحكمة .ف هل ﻻ
تزال مصراً على ذلك اﳉواب أم ﻻ؟
وقـف اﳌد عي العام واعﱰض قائﻼ:
 أ عﱰض على أسلوب اﳌد عى عليه باستجواب الشاهد ﻷنّه يلم ح عنامكانية وجود عامل الرشوة ،وأطلب من عطوفتكم ألغاء هذا السؤال.
وافـ ق القاضي على طلب اﳌد عي العام وأمر كاتب اﳌحكمة بإلغائه.
إعتﱪ جﲑارد أنّه ﱂ يعد ﲝاجة للتّ شديد على هذا السؤال ﻹثبات وجهة
نظره ،ﻷنّه أصبح من الواضح أن أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔ قد قرروا سابقاً مصﲑ
هذه اﳌحاكمة :
 ﻻ مزيد من اﻷسئلة يا عطوفة القاضي ،وعاد إلى منصة الدفاع.٢٢٦

أمر القاضي الش اهد بالتّنحى ،و طلب من اﳌد عي العام باستدعاء
الش اهد اﻵخر:
 ليس لدي أي شهود آخرين  ،عطوفة القاضي.حول القاضي نظره إلى جﲑارد وسأله عم ا إذا كان لديه أي شاهد
آخر:
 نعم  ،عطوفة القاضي  ،ودعا السي د " أنور فاضل".قا د مأمور اﳌحكمة الش اهد إلى منصة الشهود ،وأقسمه اليمﲔ القانوني.
اقﱰب جﲑارد من منصة الشهود  ،وطلب من الش اهد أن يذكر اسمه
ووظيفته لصالح اﳌحكمة.
 إ سمي أنور فاض ل ،واشتغل سائق شاحنة. ما هو نوع اﳊمولة الّتي ﲢمل ها عادة ﰲ شاحنتك؟ مواد بناء؟ هل ﳝ كنك توضيح ما تعنيه ﲟواد بناء؟ كتل خرسانية  ،ورمال ،وتربة  ،و حجارة وقطع خشبية.شكر جﲑارد الش اهد ورجع إلى منصة الدفاع ،وعاد ﳛمل صورة
فوتوغرافية أعطاها للش اهد وسأل ه عم ا إذا كان يتذكّ ر تلك الصورة.
 هذه هي صورة اﳌنزل الّذي أُمِ رت للحضور إليه. من أمرك باﳊضور؟ جاء اﻷمر من اﳌكتب الر ئيسي للشركة. ما هو إ سم تلك الشركة؟ أنتَ تَ هدم و وﳓن نبني. إ سم لطيف ،علّ ق جﲑارد ،وضحك اﳊاضرون.ألقى جﲑارد نظرة على اﳌد عي العام  ،وﻻحظ عﻼمات القلق و اﻹجهاد
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على وجهه وهو يحد ق ﰲ هيئة اﳌحلّفﲔ  ،وفهم جﲑارد معنى قلقه ،وتابع
استجواب الشاهد.
 هل كا نت هذه الش ركة تعمل ﰲ حقل الهدم أو البناء؟  -سألبهدوء.
 كانت الش ركة تقوم بعمليات بناء جدار إضاﰲ حول قصور قادتنااﳌخضرمﲔ.
 ماذا كنت من اﳌفﱰض أن تأخذ من اﳌنزل اﳌُشار إل يه ﰲ الصورة؟ اﳊجارة ،بعد هدم اﳌنزل. عندما كان العمال يقومون بتحميل الشاحنة باﳊجارة  ،هل ﻻحظتأي حجر ﳜتلف عن باقي اﳊجارة؟
 نعم  ،لقد ﻻحظت ذلك. ماذا ﻻحظت؟ جاء الر جل اﳌسؤول عن فريق الهدم ومعه حجر ﳜتلف بالشكلوالتّ صميم عن باقي اﳊجارة ،و وضعه على اﳌقعد اﳌجاور لي ،وط لب مني
تسليمه شخصياً إلى اﳌشرف اﳌسؤول عن بناء اﳉدار .
 إلى أين أخذت اﳊجارة؟ أخذتها إلى اﳌوقع حيث كانوا يبنون اﳉدار اﻹضاﰲ. هل سلّمت هذا اﳊجر إلى اﳌشرف اﳌسؤول حسب التّعليمات الّتيأُعطيت لك؟
 نعم.لقد فهم اﳌد عي العام نتيجة هذا اﻻستجواب اﳌنهجي ،وأراد أن يضع
حداً لوقـ ف أسلوب استجواب الشاهد .ثم نظر إلى جﲑارد بإزدراء:
 أعﱰض على هذا اﻷسلوب من اﻷستجواب .إن هذه اﻷسئلة ﻻ صلة٢٢٨

ل ها باﳌوضوع وتعوق سﲑ العدالة ،لذلك أطلب من عطوفتكم إلغاء هذا
السؤال وشطبه من سجﻼت اﳌحكمة .
وافـ ق القاضي ع لى طلبه ،وأمر اﳌدعى عليه اﳊد من اﻹسئلة الّتي قد
تُسيء إلى حيادية اﳌحكمة.
 ﻻ مزيد من اﻷسئلة عطوفة القاضي ،قال جﲑارد واستأنف مقعده علىمنصة الدفاع.
سأل القاضي علي بابا اﳌد عي العام إذا كان ي رغب ﰲ استجواب
الشاهد  ،ف أجاب "نعم"  ،واقﱰب من منصة الشهود:
 كم عمرك سي د فاضل؟ خمسة وسبعون عاماً. منذ متى وأنتَ تعمل ﰲ حقل الهدم أو البناء؟ ستون عاماً. هل بدأت العمل ﰲ مثل هذه اﻷعمال الصعبة وأنت ﰲ سن اﳋامسةعشرة؟  -سأل اﳌد عي العام بهدوء.
 لقد كان هذا العمل ﰲ عائلتي لسنﲔ عديدة ،و كنت أ ساعد والديالّذي أصبح ﰲ عمر ﻻ يسمح له القيام ﲟثل هذه اﻷعمال الصعبة.
 كم كان عمرك عندما بدأت فعﻼ بقيادة شاحنة من هذا النوع؟ عشرون عاما ً. أراهن أنك قد ن قلت ﰲ هذه الفﱰة مئات اﳌنازل اﳌهدم ة واﻵﻻف مناﳊجارة ،أليس كذ لك سي د فاضل؟
 ﳝكنك أن تقول ذلك يا سيدي. أنت ﰲ اﳋامسة والسبعﲔ من عمرك ،أَﻻَ تعتقد أن ذاكرتك بدأتتضعف ولو قليﻼً؟
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 ذاكرتي ما زالت حادة كشفرة حﻼقـة. هذه العمل الّذي قمت به ،هو واحد من مئات اﻷعمال الّتي قمتبها  .ف هل ﳝكن أن ﲣﱪني يا سي دي ،كيف تتذكّ ر هذا البيت ،وعلى و جه
اﳋصوص هذا اﳊجر بﲔ اﻵﻻف من اﳊجارة اﻵخرين؟
 عندما وصلت إلى اﳌ كان اﳌُحدد  ،كان العمال ما زالوا يهدموناﳌنزل فاضطررت اﻻنتظار .و كان يوم حار  ،فقررت اﳉلوس ﲢت شجرة التّوت
اﻷسود استفياءً من حرارة الشمس .وبعد فﱰة وجيزة ،جاء أحد الرجال الّذي
ك ان يتلف أشجار التّ فاح والكمثرى  ،وطلب مني التنحي ﻷنّه يريد قطع شجرة
التوت اﻷسود  .فتوس لت له ب عدم قطعها على اﻷقل حتّى أتر ك اﳌكان .هكذا
أتذكّ ر البيت.
 كيف ﳝكنك ﲢديد حجر صغﲑ واحد بﲔ اﻵﻻف من اﳊجارةاﻷخرى؟
 كان للحجر رقم مشفّ ر ،والر جل اﳌسؤول ع ن الهدم طلب مني التّ وقيععلى سند إ ستﻼم اﳊجر ،و عندما سلّمت ه للجه ة اﳌعنية  ،طلبت من اﳌشرف أن
يعطيني إيصاﻻً بذلك.
يبدو أن اﳌد عي العام قد أصبح متوتّراً و ظهر على وجهه حيث توقّـ ف
للحظة ،وجال نظرته بﲔ القاضي وهيئة اﳌحلّفﲔ كأنّه كان يسعى اﳌشورة حول
ا ﳋطوة التّالية  .غﲑ أن القاضي وهيئة اﳌحلّفﲔ كانوا ﰲ حﲑة ﻷنّهم ﱂ يتوقّعوا
وجود مستندات ثبوتية قاطعة .وأخﲑاً نظر إلى القاضي:
 ﻻ مزيد من اﻷسئلة  -وأعرب عن ذلك بشكل غﲑ واضح واستأنفمقعده.
إعتقد جﲑارد أن هذه هي فرصته ﻹقناع هيئة اﳌحلّ فﲔ ،وكذلك
اﳊضور  ،أن هذا اﳊجر قد س رق من بيته و تم استخدامه بشكل غﲑ قانوني ﰲ
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بناء سور ضخم ﳊماية حثالة هذه اﻷمة .فوقـ ف وطلب من الشاهد قراءة ما
جاء ﰲ مستند اﻹيصال لصالح اﳌحكمة وهيئة اﳌحلّفﲔ  .غﲑ أن اﳌدعي العام
قد اعﱰ ض وحصل كاﳌعتاد على موافقة القاضي  ،وسأله إذا كان سيطلب
اﳌزيد من الشهود:
 ﻻ مزيد من الش هود عطوفة القاضي.ﲤلمل القاضي علي بابا ﰲ مقعده وثبت نظره على جﲑارد لفﱰة طويلة،
غﲑ أنّه ﱂ يستطع ﲣمﲔ ما يعنيه القاضي بلفتاته ،ولكنه فوجئ عندما سمعه
يطلب من اﳌد عي العام ا لبدء ﲞ طابه أمام هيئة اﳌحلّفﲔ  .وهنا تذكّر جﲑارد
ما قالت له كابتن جولييت بأنّه قد يلجأ اﳌدعي العام لﻺستفادة من عامل
اﳌفاجأة ،ويبدأ على الفور خطابه لهيئة اﳌحلّفﲔ ليأخذك على حﲔ غر ة ورب ما
لتشويه سمعتك .إذا حدث ذلك ،أ طلب تأجيل اﳌحكمة قبل أن تبدأ خطابك
إلى هيئة اﳌحلّفﲔ.
عب ر اﳌد عي العام عن شكره للقاضي ،وسار إلى منصة اﳌحلّفﲔ ،وجال
ب نظرته بﲔ القاضي وهيئة اﳌحلّفﲔ أكثر من مرة كأنّه يريد التّأ كيد من
إصغائهم له لِما سي قوله ،ثم بدأ:
حضرات أ عضاء هيئة اﳌحلّفﲔ اﳌوقّرين .اليوم سوف أُ ثبت لسعادتكم،
إثباتاً قاطعاً ﻻ يقبل الشك إطﻼقاً بأن اﳌتّهم قد ارتكب خيانة ضد أمتنا .ﱂ
ي دخل إلى البلد بتأشﲑة دخول قانونية ،بل دخل خلسة ﲟساعدة دولة معادية .
وهذه الد ولة قد جهزته بأحدث اﻷجهزة اﻷلكﱰونية ﱂ نر مثلها أي وقت مضى،
ولكنه ﱂ يستطع إﳒاز مهمته بفضل نظام أمت نا الفعال الّذي ﱂ يعطه الوقت
لتمرير أية معلومات سري ة للعدو .لقد اكتشف نظامنا اﻷمني خطّ ته قبل أن
يتاح له الوقت لوضعها موضع التنفيذ.
لقد اعﱰف اﳌتّ هم طوعاً بتهمة الدخول بطريقة غﲑ قانونية  ،وبتهمة
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التّجس س لصالح دولة عدوة ،واﻻمر مﱰوك لكم ،أنتم أعضاء ه يئة اﳌحلّفﲔ
الّذين اختارتكم اﻷمة ،ووضعت ثقتها بكم للحفاظ على الوطن واﳌواطنﲔ من
أناس يبتغون اﻷرباح الطائلة مقابل اﳌبايعة بسﻼمة الوطن ومصلحة اﳌواطنﲔ،
وتعريضهم لﻸذى مقابل اﳊصول على حفنة من الدوﻻرات  .أنتم نبﻼء هذه
اﻷمة أصبح اﻵن من واجبكم إدا نة اﳌتّهم بالتّهمتﲔ اﳌذكورتﲔ.
رجع اﳌد عي العام إلى منصة اﳌحامﲔ ،وأخذ ورقة  ،ورفعها أمام هيئة
اﳌحلّ فﲔ وهو يسﲑ ذهاباً وإياباً أمام اﳌنصة ثم قال  -صورة تساوي ألف
كلمة.
ﰲ الو اقع ،لست ﲝاجة ﻹثبات ذنبه ﰲ كلمات ،وتعابﲑ مثﲑة أو ﰲ أدلّ ة
مكتوبة  .ر فع صورة اﳊجر أمام أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔ  -هذه الص ورة ﲢكي
القص ة بكاملها .وهو مذنب بسرقة هذا اﳊجر القي م من السوار الّذي ﳛمي
مساكن زعماء هذا البلد اﳌبجلﲔ  .هؤﻻء الزعماء الّذي أختارهم الشعب
بكامل ح ريته لقيادة هذا الوطن ﰲ الصراط اﳌستقيم ،صراط اﳊ ق والعدالة
واﳌساواة .ومع ذلك ،نطرح السؤال ،ﳌاذا سرق اﳌتّهم اﳊجر؟
اﳉواب على هذا الس ؤال ،يكمن ﰲ قيمة اﳊجر وميزته  .إن تاريخ هذا
اﳊجر غﲑ معروف ،ومع ذلك ،فإننا نعتقد أنّه يعود إلى تاريخ اﳋلق
والوجود  .أي إلى بداية الوقت عندما اخﱰقت النيا زك درع وا قية اﻷرض
وهبطت ﰲ بلدنا  .وعندما تم العثور على هذا اﳊجر ،وضع رهن رئيس
الكهنة  ،وعﱪ القرون  ،انتقل من زعيم إلى آخر ،حتّى وصل إلى قادتنا
الشرفاء.
إن ل هذا اﳊجر خصائص بالغة اﻷهمية  .لديه القدرة على اﳊد من
عملية تقدم الش يخوخة ،وﳝكن أن يؤثّ ر على مزا ج اﻹنسان ،فيصبح دافئاً وﳏباً
ومساﳌاً  .وقد قيل أن هذا اﳊجر ﳝكن أن يوقـ ف اﳊروب و ﳝنع اﳌجاعة  .إن
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قيم ته غالية جداً ،كما إنّه اﳊجر الوحيد من نوعه على هذا الكوكب  .إنّه هبة
اللّ ه لقيادتنا الش رفاء الصادقﲔ  .هذا هو الس بب ﰲ أن اﳌتّهم قد تعرض ﳋطر
ك بﲑ لسرقته وحرماننا جميعاً من منافعه  .كلّ سنتيمﱰ مرب ع من هذا اﳊجر
تساوي اﻵف الد وﻻرات ،إن ﱂ يكن اﳌﻼيﲔ  .وإذا ﲤكّ ن مرتكب اﳉرﳝة من
سرقته ،وتقسي مه إلى شرائح صغﲑة وبيعه ﰲ الس وق الس وداء ،فستكون القيمة
اﳌقدرة ب ﱰيليونات الدوﻻرات.
أعضاء هيئة اﳌ حلّفﲔ الشرفاء .لقد وضعت أمامكم كلّ اﳊقائق
ب اﻷرقام والصور ،وأثبتّ لعطوفتكم دون أي شك أن اﳌتّ هم هو مذنب  ،وأتوقّ ع
من حضراتكم أن ﲡدونه ه مذنباً وتطلبون عقوبة اﻹعدام.
وقف اﳊضور ﰲ قاعة اﳌحكمة وهم بصفّقون ،ويشيدون باﳌدعي العام
على أمانته وإخﻼصه ل لوطن ،وﳛثّون هيئة اﳌحلّ فﲔ لتذنيب اﳌتّهم،
ويناشدون القاضي لفرض أقسى عقوبة ممكنة.
أَمر القاضي علي بابا بإعادة الهدوء ﰲ اﳌحكمة  ،ولكن الن اس ﲡاهل وا
اﻷمر وبدأوا يهتفون:
 اﳌوت للخائن أشنقوه ﰲ الس احة العا م ة ليكون عﱪة لﻶخرين. أتركوه معلّقاً لي عاني أشد العذابات.وصاح رجل من اﳉزء اﳋلفي ﰲ قاعة اﳌحكمة:
 دعنا ﳕز قه الى قطع.وآخر قال:
 ﻻ أحد يتحدى أسيادنا ويعيش.نظر جﲑارد إلى الوراء ،فرأى الن اس ﰲ القاعة يقفون ويضربون الهواء
بقبضاتهم ويتعهدون بالوﻻء ﻷسيادهم .وهم قد ﻻ يعرفون أن هؤﻻء اﻷسياد
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هم اﳌحتالﲔ الّذين خنقوا هذه اﻷم ة ومواطنيها ،وسرقوا أموال الشعب .لرب ما
يعرفون ،ولكن هم ﳜشون مواجهتهم ﻷن رزقهم يعتمد على إرضاء هؤﻻء
الّذين ﳝثّلون اﻵلهة ،ورجال اﻹقطاع الّذين يستغلّون أبناء الوطن ﳌصالهم
اﳋاص ة ﲢت شعار دﳝقراطي ة الﱪﳌان.
ﻵحظ جﲑارد إزدياد صراخ اﳉمهور ﰲ قاعة اﳌحكمة وهم يضربون
الهواء بقبضاتهم ،وأصبحت عﻼمات الغضب ظاهرة على وجوههم القاسية
وهم يصرخون:
 ﳓن رجالكم، ﳓن عبيدكم، ﳓن نفديكم بدمائناأمر القاضي مرة أخرى بإعادة النظام  .لكن اﳊشد ﱂ يأبه بأمره ،بل
استمر ﰲ التّ صفيق وترديد عبارات الفداء حتّى وقـف أعضاء هيئة اﳌحلّفﲔ
اﻷربعة وشكروا اﳊشد على دعمهم و وﻻئهم غﲑ اﳌشروط لهم ،وطلبوا منهم
التوقـف عن الهتافات.
شكراً لك سيد هارون  -قال القاضي و ضرب ﲟطرقته:
 تأجلت اﳌحكمة ﳌدة عشرين دقيقة.شعر جﲑارد براحة وسكينة .إن هذه الفﱰة سوف تسمح له الفرصة لي ناقش
الوضع مع جولييت مر ة أخرى ،وتقييم اسﱰاتيجي ة دفاعه.
ﰲ هذا الوقت ،هرعت جولييت إلى جانبه  ،وأخذت بيده:
 ﳚب عليك عدم ﳏاولة إقناع الن اس ﰲ قاعة اﳌحكمة .من اﻷفضل أنتتمس ك بالـح جة القانوني ة وﳏاولة إقناع هيئ ة اﳌحلّفﲔ  .معهم ،قد يكون لديك
فرصة أفضل  .اﳉمهور ﰲ قاعة اﳌحكمة ميؤوس منه وﻻ ﳝكنك الوثوق بهم
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ليثوروا ضد أسيادهم .
 ﳌا ﻻ؟ إذا عرفوا اﳊقيقة ،ف سوف يتمرد ون على هؤﻻء اﳋونة. إن سبل عيشهم يتوقّـ ف على هؤﻻء الّذين تصفهم باﳋونة .وﻻ ﳝكنهمالوقوف ضد إرادتهم  .سوف يعملون على ﲡويعهم حتّى اﳌوت ،وهم يعرفون
ذلك  .لقد سمعتهم قبل دقائق كيف يوافقون بغباء مع اﳌد عي العام ،وكيف
استقبلوا هيئة اﳌحلّ فﲔ الوهمي ة و خضعوا ل ها دون تفكﲑ.
 ما زلت أؤمن بقو ة الشعب  .وس وف أضع حياتي بﲔ أيديهم. إ فعل ما تشاء  .ولكن عليك أن تعلم أن حياة الفرد ﰲ هذا البلد ﻻتساوي شيئاً  .هذه كلّ اﳌعلومات ،والوثائق وجميع اﻷدلّ ة اﳌتاحة الّتي ﲢتاج
إليها  .حظّاً طيباً ،و وفقك الله.
استؤنفت اﳌحكمة الس اعة الواحدة والن صف بعد الظهر ،وكان دور اﳌد عى عليه
ﳐاطبة هيئة اﳌحلّفﲔ  .مشى جﲑارد رويداً إلى أن وصل أمام منصة هيئة
اﳌحلّفﲔ ،وقف ينظر إلى ك ّل واحد منهم لبضع ثوان ﰲ ﳏاولة منه لقياس
مدى استجابتهم لقضيته .غﲑ أن سمات وجوههم تدلّ على أنهم لن يﱰددوا
بإداتنه .
فكّ ر جﲑارد ﳌاذا ي زعج نفسه وﳛاول إقناع هيئة اﳌحلّفﲔ بﱪائته وهم قد
قرروا مسبقاً إدانته  ،ﻷن اﳊكم عليه هو ﰲ صاﳊهم  .أفراد ﳉنة اﳌحلّفﲔ هم
اﳌدعﲔ ،ومن مصلحتهم أن ﳚدونه مذنباً  .فليس لديه أي خيار ،فقر ر عدم
إعطاء هيئة اﳌحلّفﲔ الكثﲑ من الوزن ،واخت ار أن يضع إﳝانه ﰲ شعب هذه
اﻷم ة على الر غم من اعﱰاض الكابتن جولييت .
كانت قاعة اﳌحكمة مزدحمة باﳊضور ،وعندما نظر جﲑارد إلى الوراء
ليتفحص اﳉمهور ،شعر بسكّﲔ تغرق ﰲ قلبه ﻷن عﻼمات الكراهية  ،وحب
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اﻻنتقام ظاهرة على وجوههم ،ومع ذلك ،قر ر أن ي غتنم هذه الفرصة  ،وعلى
اللّه التّدبﲑ.
 أﻻَ تُريد أن تُخاطب هيئة اﳌحلّفﲔ سي د شامل  -سأل القاضي؟أحنى جﲑارد رأسه ل لقاضي وبدأ:
 عطوفة القاضي  ،أعضاء هيئة اﳌحلّ فﲔ ،أيها اﳌواطنو ن أبناء هذهاﻷم ة العظيمة  .إنّني أتفق مع مﻼحظات اﳌد عي العام بشأن قيمة وخصائص
هذا اﳊجر  ،ولكنني أرفض كلّ ما جاء ﰲ خطابه ،ﻷن ما جاء فيه كان
ت شويهاً للحقيقة ،وﻻ يستحق اﻻستماع إليه...
 خائن  ...أشنقوه  -صاح رجل ﰲ القاعة .أدرك جﲑارد اﻵن أن جولييت كانت على حق عندما قالت له -
الش عب يستحق اﳊكومة الّتي تأتي نتيجة اقﱰاعه -
يظهر أن شعب هذه اﻷم ة ما زال ير زح ﲢت سيطرة قادته  ،وأصبح من
الوا ضح أنّ هم يتعه دون بوﻻئهم لهم ،وليس لﻸمة .لقد أصبح واضحاً أن أبناء
هذه اﻷمة يسﲑون كالعميان ﻻ يرون أنّهم باﳊقيقة يستخدمون ،ويتعرضون
لسوء اﳌعاملة من قبل هؤﻻء الفاسدين الّذين ﲤكنوا من خداع مواطني هذه
اﻷم ة العظيمة  ،وإقناعهم بأن مصاﳊهم هي ﰲ أيدي هم اﻵمنة .ﳚب على
شخص ما أن يعري هؤﻻء العمﻼء الذين ﳝثلون مصالح الد ول اﻷجنبي ة
وﳛصلون على دعم مادي مرموق ،وي ظهر حقيقة فسادهم.
ﲡاهل جﲑارد مﻼحظة  -اﳋائن  -ﰲ القاعة ،واستمر ﰲ خطابه:
أنا لست مندهشاً لرؤيتك م تنفّذون أوامر زعمائكم كالعميان  .لرب ما
رزقك م يعتمد عليهم  .فإذا قررتم ﲢرير أنفسكم من سيطرتهم ،ورفض خدمت هم
كعبيد مطيعﲔ ،فإنهم سوف ﳛرمونكم من حقوقكم الشرعية  ،ولن تكون وا
قادرين على إﳚاد وظيفة ،فتخسرون القدرة على العيش الكريم ،والقدرة على
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تعليم أوﻻدكم ،وتبقون خدا ماً لهم مدى اﳊياة.
إذا كنتم تريدون العيش الكريم ،وأن تعيشوا أحراراً ﰲ أمة حرة ،فما
عليكم سوى أن تثوروا على هؤﻻء اﳌتزعمﲔ الفاسدين ،وتعملوا على بناء
دولة علمانية أساسها القيم الدﳝقراطية  .هذه هي فرصتكم الوحيدة لتخليص
أنفسكم من العبودية  -عبودي ة هؤﻻء العمﻼء اﳌجرمﲔ الّ ذين يتاجرون
بالو طن ومواطنيه  -فتشعرون من جديد بالش عور اﻹنسان ي ،وتتذوقون طعم
العيش الكريم ﰲ وطن الكرامة ﲢت سماء اﳊرية الساطعة.
هؤﻻء عمﻼء ،ﳎرمون فاسدون ﱂ يشتغلوا يوماً نزيهاً ﰲ حياتهم .و ليس
لديهم ﲡارة وﻻ صنعة لكسب العيش بكرامة وأمانة .أَنتم س لعهم ومصدر
ثرواتهم .لقد باعوكم مرات عديدة ﳋدمة مصالح د ول أَ جنبية معي نة دفعت لهم
مبالغ كبﲑة .ومن مصلحتهم أن تكونوا دائماً ﲝ اجة ،ويعملوا دائماً أن تبقى
اﳊكومة عاجزة عن توفﲑ نظاماً منصفاً  ،لكي تضطروا إلى العودة إليهم لطلب
اﳌساعدة من أجل ضمان أدنى مستو ى ممكن من العيش.
 أشنقوا هذا اﳋائن  !..صاحت إ مرأة من الصفوف اﳋلفية ﰲ قاعةاﳌحكمة.
 علّقوه من لسانه  -صرخ شاب آخر. إنّ ه على حق .لقد استخدمو نا وساؤو ا معاملتنا لفﱰة طويلة  -صاحكهل من اﳉزء اﳋلفي من قاعة اﳌحكمة.
 سكّر بوزك أيها العجوز اﳌعتوه  -صاح شاب ﰲ القاعة ،وبدأ الشع بيصفّق!..
 مواطنون لبنان ،استمعوا لي  -قال جﲑارد  .لقد جئت إلى هنالنستعيد ما هو لنا؛ تارﳜنا ،وثقافتنا ،وكرامتنا وذكرياتنا .لقد سرقوا منا
كلّ ما كان لنا ،وﳚب أن نطالبهم باستعادة ما كان لنا ،وينبغي أن ي بقى لنا.
٢٣٧

اللّبنانيون ﻻ ﳛتاجون ا ﳊصول على تأشﲑة للعيش ﰲ لبنان .ﳓن لسنا
ﲝاجة لتقسيم اﻷم ة ﻹرضاء اﻵخرين .وينبغي أن نتحمل مسؤولية أعمالنا،
وأن نعيش ﰲ هذه اﻷم ة ﰲ سﻼم ووئام  .إنها أمتنا ﳚب أن ﳓافظ عليها ،ﻻ
أن نتاجر بها مقابل اﳌال والشهرة .إنّ ها هدي ة اللّ ه لنا  ،و علينا أن ﳓﱰم تلك
الهدي ة وﳓميها بأجسادنا ونفديها بأرواحنا.
ارتفعت الض جة ﰲ قاعة اﳌحكمة  ،وبدأوا يهتفون:
بالروح ،بالدم نفديكم يا ساد تنا الكرام  !..وبدأُوا يتقدمون باﲡاه
جﲑارد  .حينها طلب القاضي حضور الشرطة ،فدخلوا عﱪ الباب الغربي ،من
خﻼل النوافذ الشمالي ة ،من خﻼل الزقاق الش رقي وبدأُوا ﰲ إطﻼق النار.
واﳌفاجأة كانت أن الش رطة ﱂ تطلق الن ار على الش عب ﰲ قاعة اﳌحكمة ،بل
كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض .عندها ،بدأَ جﲑارد يتوسل صارخاً:
أُوقف وا هذه اﳌجزرة...
أُوقف وا هذه اﳌذﲝة...
غﲑ أن صوت الرصاص والصراخ ﰲ قاعة اﳌحكمة قد غطّى على
استغاثته.
أما الكابتن جولييت  ،فقد كانت أكثر حكمة مما كان يفكّر جﲑارد .
ﳚب أن تكون قد حصلت على تلميح من النقيب عادل وحضرت إلى
اﳌحكمة مستعدة .لقد نفّذت خطتها بدقة فائقة .وقد شعر جﲑارد باﻻرتياح
عندم ا رأَى الضوء اﻷخضر ينتشر من أداة تشبه القلم .وعلى الفور توقّـ ف
إطﻼق ال ن ار وتم تعليق اﳉميع ﰲ قاعة اﳌحكمة كأَنّهم تعرضوا لتنويم
مغناطيسي مؤقّـ ة شلّى حركتهم.


٢٣٨


 
غادرت كابتن جولييت وجﲑارد قاعة اﳌحكمة دون عوائق  .أما كابتن عادل،
فقد نفّذ اﳉزء اﳋا ص به من اﳋطّ ة ورافقنا إلى حديقة اﳊر ية حيث كانت
اﳌركبة الفضائية مموه وبانتظارنا.
ﲢد ث كابتن عادل مع جولييت لفﱰة وجيزة سلمت ه خﻼلها مظروفاً
وضعه ﰲ جيبه دون تفحص ﳏتواه  .ثم تصافح ا ﲝرارة ،واﻻبتسامة الظاهرة
على وجهه  ،تدلّ على أنّ ه سعيد للغاية باﳌكافأة الّتي حصل عليها.
فكّر جﲑارد أن كابتن عادل كان رجﻼً مثقّفاً ومعتدﻻً ،إﻻّ أنّه كان عل يه
أن يؤمن لعائلته تكاليف اﳊياة الباهظة ﲟعاش ﻻ يكفي ﳌستلزمات اﳊياة
البسيطة ،لذلك عليه أن يتعامل مع هذا النظام بطريقة أو بأخرى لتأمﲔ رعاية
عائلته  .إن تعليم اﻷطفال متوفر فقط ﻷصحاب النفوز واﳌقربﲔ من رجال
الس لطة ،والر عاية الصحي ة متاحة فقط للذين يستطيعون ﲢمل التّ كاليف
اﳌرتفعة  .لذلك إحﱰمه جﲑارد ،وقيم صداقته  ،ووجد له اﻷعذار ﻷنّه عليه أن
يتماشى مع تلك اﻷ نظمة الفاسدة ،لذلك وضع جﲑارد يده ﰲ جيبه وا ستخرج
منها كل ما لديه من أوراق نقدي ة ،وسلّ م على كابتن عادل ﲝرارة:
 هذا هو رمز صغﲑ لصداقتنا .أﲤن ى لك حظّاً سعيداً  ،ودفع اﻷوراقاﳌالية ﰲ يده.
لقد أظهرت اﻻبتسامة على وجهه مدى سعادته ورضاه باﳌكافأة .ف فتح
كابتن عادل ذراعيه على نطاق واسع ضم جﲑارد بإحكام:
٢٣٩

 أﲤنى لك رحلة آمنة .إذا عدتَ مرة ثانية ﰲ أي وقت أبعث لي برسالةوسوف أكون ﰲ خدمتك.
 ﱂ يعد لي أي شيء هنا ﻷعود إليه. ﻻ ﲢكم على هذا الوطن من خﻼل تلك اﻷحداث .لك كلّ اﳊق،وعند ك الكثﲑ للعودة إليه.
 أعطني مثﻼً على ذلك. هذا هو مسقط رأسك ،وعندك عائلة ،وأقارب ،وأصدقاء وذكريات .هذا الوطن ﳛتاج ﻷمثالكم ويتوق ﻻحتضانكم والعناية بكم .أنتَ وأمثالك
ﳚب أن تبذلوا كلّ جهد ممكن للعودة مع أفكار جديدة ،و اسﱰاتيجيات
جديدة ،وأنظمة جديدة حتّى يتم معاملة اﳌواطنﲔ جميعاً على قدم اﳌساواة .
لديك ما ﳓتاجه لتحسﲔ أوضاع هذا الوطن  .لذلك ﳚب عليك أن تعود إليه
إذا كنت فعﻼً ﲢب هذا اﻷم ة كما قد أثبته  .قال ذلك وهو يضغط على يده
بانتظار ردة فعله.
 قلبي يقول لي أن أعود  -قال جﲑارد  -ولكن عقلي يقول ﻻ !.ليسلدي أي شيء للرجوع إليه .ﻻ ﳝكن ﻷي إنسان أن ي أتي من اﳋارج ﻹحداث
تغيﲑ ات ﰲ أنظمة إعتاد اﳌواطنون التّعايش معها وأصبحت جزءاً منهم وهم
على غﲑ استعداد للتخلّي عنها .ﳚب أن ﳛدث التّ غيﲑ من الداخل  ،وﳚب
على الفرد أن يتحمل اﳌسؤولي ة وأن يكون مواطناً مسؤوﻻً  .ﳚب على مواطني
هذا البلد  ،البدء ﰲ التّغيﲑ وعدم بيع أصواتهم ﳌن يدفع لهم أكثر .ﳚب على
اﳌواطنﲔ التّ صويت لسياسات عادلة واﳌطالبة بتنفيذها .ﳚب عليهم إ عتماد
نظام علماني ،وعدم الرضوخ لظﻼل اﻷلهة وعمﻼئهم  .ﳚب أن يتذكّ ر اﳌَثَ ل
اﻷكثر اقتباساً والتّ صرف وفقا لذلك.
 ما هو اﳌثل الّذي تتحد ث عنه؟٢٤٠

 كما تكونوا  ،يولّى عليكم.إ بتسم كابتن عادل إ بتسامة صفراء وهو يود ع جﲑارد وكابتن جولييت
و هما يدخﻼن إلى اﳌركبة الفضائي ة تاركﲔ ورائهما ذكريات ﻻ يستطيعا
وصفها ﲝزينة أو سعيدة ،بل بذكريات ﻻ بد منها.

٢٤١


 


بدأت اﳌركبة الفضائية باﻹرتفا ع عن سطح اﻷرض تدرﳚياً ،وجﲑارد ينظر إلى
كابتن عادل حتّى ﱂ يعد ي تمكن من رؤيته ،واﻷرض تبتعد عنه حتّى وصلت
اﳌركبة إلى ارتفاع ثﻼثﲔ ألف قدم  .عندها سألت جولييت:
 هل تريد أن تقول وداعاً نهائيا ﳌنزلك؟ ﻻ أعتقد أن لدي القلب. هذه هي فرصتك اﻷخﲑة .ق د ﻻ تسنح لك الفرصة ل تعود مر ة أخرىوأنتَ ﰲ هذا العمر.
لقد ﲡاهل جﲑارد مﻼحظة جولييت ،وهو يحاول التّ عامل مع مشاعره.
ليس من الس هل على اﻹنسان أن يدير ظهر ه على ماضيه ،وأن يﱰك بلده دون
اﻹعﱰاف بتضحيات اﻷجداد وما قدموه للوطن ﰲ مثل تلك الظّ روف الصعبة .
فﻼ بد من إلقاء ﲢي ة احﱰام وتقدير لتلك النفوس الّتي دفعت غالياً ﲦن
وﻻئها للوطن  .هؤﻻء الّذين عاشوا ﰲ أوقات صعبة وحرموا أنفسهم من
الكمالي ات من أجل توفﲑ اﳌستلزمات اﻷساسية ﻷطفالهم  ،يستحقّ ون كلّ
احﱰا م وتقدير .إن اﳌسؤولﲔ ﰲ الدولة الّ ذين يشر فون على تطبيق اﻷنطمة،
هم مسؤولون عن مآسي هؤﻻء اﳌواطنﲔ الص ادقﲔ واﳌخلصﲔ .وينبغي أن
يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم ،وحرمان اﳌواطنﲔ من حقوقهم اﳌشروعة .ولكن
السؤال الّذي جعله يتساءل من سيحم لهم اﳌسؤولي ة؟ و من سيحاكم هؤﻻء
٢٤٢

اﳌجرمﲔ الفاسدين؟ واﳉواب على هذا الس ؤال ما زال مادة مفروضة ﰲ دساتﲑ
اﻷنظمة الفاسدة.
كانت الكابتن جولييت ت راقب جﲑارد ب انتظار جوابه  .من اﳌمكن أن
تكون قد ﲢسست تلك الثّ ورة العاطفية الّتي أثّ رت على قدرته على اﻻستجاب ة،
فعمدت على اﳊفاظ على اﳌركبة الفضائية ثابتة على ارتفاع اث نﲔ وعشرين
ألف قدم فوق بيته بانتظار جوابه.
ك ان جﲑارد ﰲ حالة نفسية ﻻ تسمح له بالتّ فكﲑ السليم  .ﳌاذا يريد هذه
اللّحظة الوداع اﻷخﲑ؟ ﱂ يبق له أي ش يء ذات قيمة عاطفي ة ،وﻻ شيء يذكّره
بهويته .لقد مسح جميع ذكرياته وﱂ يبق لديه شيء يذكّ ره ﲟاضيه .لق د سرقوا
ثقافته وتقاليده .ﻻ !..لن ي قول وداعاً .سوف ي ﱰك ولن ي نظر إلى الوراء مر ة
أخرى .ولكن عندما نظر من اﳌركبة إلى أسفل ،ﱂ ي تمكن من التّعر ف على أي
ميزة من ميزات هذا البلد اﳉغرافية  .فاﻷرض كانت عارية من كلّ شيء ،ﻻ
شيء يستحق اﳌشاهدة ،ﻻ شيء مألوف لديه من هذا اﻻرتفاع ،حتّى منزل ابن
عمه اﳌهد م جزئياً ﱂ يكن مرئ ياً  .و شجرة التّﲔ الّتي كانت آخر شاهد على
اﳌجازر ،ﱂ يستطع رؤيتها  .لقد غير رأيه ،وقرر العودة ل وداعه اﻷخﲑ ،فنظر
إلى الكابتن جولييت  ،غﲑ أنّها عرفت ما يدور ﰲ خاطره فقالت:
 ما بك أيها العجوز؟ أ َﻻ تريد أن تود ع ماضيك الوداع اﻷخﲑ أم ﻻ؟ ﳌا ﻻ؟ قد ﻻ تسنح لي الفرصة أن أعود مرة ثانية . قرار حكيم ،فلتكن مشيئتك !..قالت جولييت ،وبدأت اﳌركبةالفضائية بالهبوط.
هبطت اﳌركبة ﰲ اﳌكان الّذي كان يوجد فيه بيت جﲑارد .وعندما فتحت
جوليي ت باب اﳌركبة ،تردد جﲑارد ﰲ النزول ،ونظر حوله وبدأَ يتخيل مدى
٢٤٣

مدى الر عب واﳋوف الّذي عاناه شعبه اﳌُجرد من السﻼح أثناء تلك اﳌجزرة
الّتي ارتكبتها فئة من أبناء هذا الوطن إرضاءً لظﻼل اﻵلهة اﳌتحكّمﲔ
بأمرهم  .وفكّر لو كان شعبه مسلّحاً ،لكانت الصدم ة أقلّ أَﳌاً ﻷنّ ه ﰲ اﳊرب
يكون هناك فائز واحد فقط  .ولكن إذا خسر الشعب اﳌ عركة ،على اﻷقل يكون
لديك فرصة ثانية للتحضﲑ ﳉولة أخرى من القتال .ولكن إذا ك ان هؤﻻء
الكهل ﳎردين من السﻼح  ،لن يك ون لديهم أي خيار .ﱂ يسمع جﲑارد ﰲ
تاريخ اﳊروب ،إن كانت جيو ش منظّمة أو ميليشيات ﰲ أي وقت مضى
يذﲝون اﳌسن ﲔ والن ساء واﻷطفال .ومن الواضح اﻵن أن اﻵلهة البديلة
ونوابهم قد ﳒحوا ﰲ تثبيت الكراهي ة الديني ة ﻷنّ هم يعرفون أنّ ها كانت الس بيل
الوحيد لدﳝومتهم لتكون لهم اليد العليا ﰲ ك ّل اﳌناسبات.
شعرت جولييت باﳊ الة العاطفية الّتي ﳝر بها جﲑارد ،واحﱰاما
ﳋصوصيته ،قررت أﻻّ تُقاطعه .وبعد فﱰة وجيزة ،فتحت بابها وترجلت من
اﳌركبة ،مشت حول ها حتّى وصلت إلى بابه واعطته يدها:
 هيا  !..تعال واجل س ﲜانب شجرة التّﲔ  ،هذه الشجرة اﳌفض لة لديك.ﱂ يكن لدى جﲑارد القوة وﻻ الر غبة ﰲ اﳌقاومة  ،ودفء يدها حول
خصره ساعده على السﲑ بطيئاً حتّى وصل إلى جذ ع الش جرة التّ ﲔ وجلس
بأمان وأسند ظهره إلى جذعها  -خذ وقتك ،قالت جولييت .سوف أعود إلى
اﳌركبة وآ خذ بضع الصو ر لك لعلّ ك تريد عرضها على أحفادك ﰲ يوم من
اﻷيام.
أومأَ جﲑارد برأسه موافـ قاً ،غﲑ أنّه كان مرهقاً وهو يفكّر ماذا سيقول
ﻷحفاده؟ أَيقول لهم هذه الص ورة تُشﲑ إلى مكان منزل جدك م حيث كان
يقـف ب فخر وكرامة  .هل سيصد قونه ،و ليس هناك منزل ﰲ الص ورة؟ من
سيصدق أن هكذا أحداث ما زالت ﲢدث ﰲ القرن اﳊادي والعشرين.
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وضع جﲑ ارد رأسه بﲔ راحة يديه ،وضغط بشد ة على صدعيه لعلّه يريح
صداعه  ،وعاد ﰲ ذاكرته إلى أيام طفولته  ،واستعاد تلك الذّ كريات البسيطة
الّتي عاشها ﰲ بيت ضم أجياﻻً مساﳌة ،و محبة ،و عطوفة ،و مثالية تعيش بوئام
وسﻼم مع ﳐلوقات اللّه .لقد تعلّم كيفي ة احﱰام البي ئة وأن ي كون عضواً
مسؤوﻻً ﰲ اﳌجتمع .فالكراهي ة الديني ة ﱂ تدخل قلبه ،وكان الغفران ممارسة
يومي ة ﰲ حياته .فهو ﱂ يسبب أي ضرر ﻷحد ،وﱂ ي توقع من أي شخص أن
يضر به  .لقد تعلّم أن يشتغل ﲜد ونشاط  ،وأن يعيش حياته مساﳌاً ومِعطاءً .
وكان دائماً على استع داد للمشاركة الفعالة واحﱰام حق اﻵخرين ﰲ اﻹ نتماء
إلى دين ﳐتلف .كان هذا هو معيار كلّ شخص ﰲ هذه القرية اﳌساﳌة  .واﻵن
ي تساءل عم ا إذا كانت تلك التّ عاليم على حق !..لو تعلّم أبناء هذه القرية
خﻼف ذلك ،لكانوا على استعداد ويقظة للد فاع عن أنفسهم  .فالقو ة ﲡعل
اﳌُعتدي أن يفكّر قبل أن يقدم على عمله اﻹجرامي  .وتذكّر ﰲ هذه اللحظة
اﳌثل الشعبي الّذي كان يسمعه ﰲ كثﲑ من اﻷحيان  :إن ﱂ تكن ذئباً أَكلتك
الذّئاب.
ﰲ هذه الفﱰة ،كان جﲑارد يعاني من ضغوطات نفسية جعلته ﰲ حالة
غيبوبة مؤقّـتة  .كانت نبضات قلب ه تتزايد بسرعة ،وبدأ يفقد إحساسه وزاغت
رؤيته وب دأَ يشعر بالدوار ،ويرى صور اً وظﻼﻻً ،ف لم ي عرف ما ﳚب القيام به؛
و ﱂ ت كن لديه أي قوة حتّى ﻻستدعاء جولييت ﳌساعدته.
بذل جﲑارد جهداً كبﲑاً حتّى ﲤكّن من رفع رأسه ،ولكنه عندما حرك
يديه عن صدعيه ،سقط رأسه إ لى اﻷمام وراح ﰲ غيبوبة أعادته إلى أيام
طفولته؛ إلى اللّيالي الّتي كانوا يستمعون إلى "اﳊكواتي" حيث يقص عليهم
اﳊكاية اﳋيالية اﳌثﲑة من ألف ليلة وليلة .كان اﳊكواتي ذكياً جداً ،يعرف
كيف يصيغ قصته لتناسب اﳉمهور اﳌستمع .ف كان ﳜﱪنا عن اﳌجازر ﰲ ا ﻷيام
٢٤٥

الغابرة الّتي ارتكبها متعصبون ديني ون ،وكان ﳜتـ تم جلسته دائماً ب نفس
اﻹستنتاج  :تذكّروا أنّ ه ﳝكن لرجال الد ين أن يبشروا باﳌحبة والتّسامح
واﻵخاء  ،ومع ذلك ﳝكن أن يبشر وا أيضاً بالكراهي ة ،وحثّ الن اس على ا لقتل
وارتكاب اﳌجازر .ﰲ ذلك الوقت ،ﱂ ت كن ت عني لنا شيئاً سوى استنتاج مملّ
ليس له أي صلة بواقعنا اﳌعيشي  .أما اﻵن فقد تبين لنا بوضوح حق يقة ما
كان يريد أن يطلعنا عليه اﳊكواتي وما كان يقصد به هو أن ينب هنا إلى
سلطة رجال الدين الّذين يحاولون غسل دماغ الن اس ﻻرتكاب أعمال ﻻ ﳝكن
ﻷي انسان ارتكابها ما ﱂ يكن بدافع الكراهي ة الدينية.
بدأَ جﲑارد يلوم اللّه على كل مآسينا .ي لومه ﻷنّه ﱂ ﳝنع ممثليه من بثّ
الكراهي ة بﲔ الشعوب بدﻻّ من التّ بشﲑ بالتّسامح واﳌحبة واﻷخاء  .لقد ألقى
عليه باللّ وم بسبب وقوفه جانباً والس ماح ﳌمثّليه ون وابهم تﱪ ير عملي ات القتل،
وتعزيز العنصري ة والتّعصب  .من اﳌؤكد أن اللّ ه شهد تلك اﳌجازر؟ وﻻ جدال
ﰲ أنّ ه ﱂ يفعل شيئاً لتجن ب ذلك .ﳌاذا ﱂ يتدخّل لوقـ ف تلك اﳌجازر سؤال
ليس له أ ي جواب!..
ﲤكّن جﲑارد ببطء أ ن يرفع رأسه وي نظر حوله ليتذكّر مﻼمح هذه القرية
الوا دعة وينقشها ﰲ ذاكرته .لقد شعر ﰲ هذه اللّحظة بالكآبة الص امتة وهو
ﳚول نظره ﰲ أنقاض بيته ،ويتأَمل التّغيﲑات الّتي طرأَت على طول الوادي إلى
قمة اﳉبل ،إلى النقطة الّتي أغلقت اﻷرض والسماء .كانت الش مس دافئة
هادئة ﰲ وسط السماء ،وكانت اﻷشع ة ذهبي ة لي نة ودافئة ،وﰲ اﻷفـ ق بدأت
الغيوم الرمادي ة تتحرك شماﻻً  ،وبسرعة تلتهم الغيوم الص غﲑة اﳌتناثرة  ،فتزداد
كثافة وكأَنّها على وشك حدوث عاصفة كانت مألوفة ﰲ هذا الوقت من
الربيع  .فال ر ياح أَصبحت باردة ورائحة اﳌطر تدلّ على وقوع عاصفة قريباً.
بدأَ جﲑارد ين ظر بكآبة إلى اﳌنطقة اﳉرداء حيث كان يوجد بيته ،وإلى
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مزارع العنب  ،والتّ فاح ،والكمثرى ،واﳋوخ الّتي كانت ﲢيط ببيته  .ماذا ح ّل
بها..؟ اﻷرض جرداء !..أَين ذهب ت تلك اﳊدائق اﳋضراء ..؟ اﻷرض عارية
اﻵن ،وﻻ ﳝكن ﻷحد أن يتصور أن هذه اﻷرض العارية كانت ﰲ اﳌاض ي
القريب عقارات زراعي ة خصبة ومثمرة .اﻵن أَصبحت اﻷرض منبتاً لﻸعشاب
الﱪية وصاﳊة فقط للمراعي على الر غم من أنّ ه ﻻ يوجد حيوانات داجنة
لتتغذّى عليها .القرية غريبة ،وبيته هدمه الغزاة ،وأرضه أَصبحت عارية وكلّ
شيء يدلّ على قذارة وهمجية اﳌعتدين  .فاﻷرض لي ست أَرضه ،والبيت ليس
بيته ،والشعب ليس شعبه  !..كلّ شيء غريب ﻻ ﳝت له بأَي صلة.
شعر جﲑارد بسائل ساخن ينزلق حتّى أسفل خده ،ويسقط على اﻷرض
فيشك ل دائرة صغﲑة جداً .بد ت تلك الدمعة وكأنّها قطرة ندى بالكاد بلّلت
الغبار  .بدأَ يحد ق بها وهي تتبخر بسبب اﳊرارة العالية  .وبعد بضع ثوان،
تبخّرت كلّية وﱂ يبق لها أَي أَثر.
بدأَ جﲑارد يفتّش عن اﳌكان الّذي وقعت فيه الدمعة ﰲ ﳏاولة منه
لتحديد مكان الدمعة الّتي امتص ها غبار اﻷيام .بدت اﻷرض جافة عطشى ،ﻻ
آثار فيها ﳌسيل من الدموع الّتي ذرفها اﻷباء واﻷجداد  .يا لها من صدفة !..
بيته كان أيضا هنا منذ آﻻف السنﲔ ،و اﻵن ليس له وجود كالدمعة الّتي
سقطت على اﻷرض وﱂ تﱰك لها أي أثر  .سوف لن يتم إعادة بناء هذا
البيت ،وﻻ ترميم تلك اﳉنائن .ﱂ يبق أحد ﻹعادة البناء من جديد .من
سيقوم بالبناء والتّ رميم ،وتربية أسرة و هو يعلم أنّه ﰲ اﳌستقبل القريب سوف
يواجهون نفس اﳌسﲑ من الذّبح والتّ شريد وسرقة وﲣريب اﳌمتلكات ،وليس
هناك من دولة عندها اﳉرأة والكرامة للتّ حقيق ﰲ تلك اﳌجازر أو التّ فكﲑ
ﲟعاقبة اﳌعتدين ،بل على العكس ،فهي تعمل دائماً على مكافأَة اﳌسؤولﲔ عن
تلك اﳌج ازر وتقليدهم اﳌراكز الوزاري ة اﳌرموقة  .لقد حدث ذلك ﰲ اﳌاضي،
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وﳛدث اﻵن ،والش عب مل زال مغلوباً على أَمره ﻷن مستوى معيشته وقـ ف
على نظام دولة يشرف على تطبيقه زعماء فاسدون  .لقد حان الوقت بالن سبة
ﳉﲑارد أن يﱰك هذا اﳌكان ويذهب إلى حيث جاء .وقبل أن يق ف،
إغرورقت دم عتان وسالت حتّى أسفل اﳋدين ،وسقطت على اﻷرض وشكّل ت
دائرتﲔ رطبتﲔ  ،وتبخرت ﰲ نهاية اﳌطاف دون أن ت ﱰك أي أثر  .لقد تعلّم
درسه وأقسم أﻻ ي نظر إلى الوراء ،وبدأَ ي لقي باللّ وم على والديه  ،واﳉﲑان،
واﻻنتماءات الديني ة ،واﻷحزاب السياسي ة واله يئات اﻹدارية .وعلى الرغم من
كل ذلك ،ﱂ ي تمكن من فهم أو صياغة حلّ دائم ومقبول ومنصف ﻹرضاء
جميع اﻷطراف .ثم اجتاز عقله فكرة جديدة  -رﲟا اللّ ه ﳝكن أن ﳚد اﳊلّ
اﳌناسب  -عند هذه الفكرة ،شبك جﲑارد يديه وبدأَ يصلّي:
أَيها الرب اﻹله  ،لقد علمتني أن أت وجه إليك ﰲ اﻷيام الصعبة ،وأطل ب
منك اﳌساعدة واﳋﻼص كما وعدت أن تعطينا ما ﳓتاجه .اﻵن أريد أن
سياسي ﲔ
أسألك خدمة صغﲑة .أريدك أن تُنﲑ قلوب ظﻼل اﻵلهة ونوابهم  -ال 
 و ترشدهم للتّبشﲑ باﳌحبة ،والتّسامح ،والسﻼم ،والتّ عايش اﳌشﱰك ،وقبولالغﲑ ﲟغايرته ،وتكريس أنفسهم لرعاية وخدمة الّذين منحوهم الثّقة ،وأن
ﲤنحهم قلوباً كبﲑة وصافية ،وضمائر حية ،وتعطيهم جيوباً صغﲑة  .أعطهم
الشجاعة يا رب ليكونوا صادقﲔ ،و متواضعﲔ ،ومساﳏﲔ .إنّني ﱂ أطلب منك
ﰲ اﳌاضي أي شيء لنفسي .أنا ﻻ أﲝث عن ثروة أو شهرة أو سلطة  .كلّ ما
أطلبه منك هو حمايتنا من أولئك اﻷشرار الّذين يبشرون بالعنف ،والقتل،
واستغﻼل الفقراء واﳌساكﲔ ،والتحكّم باﳌواطنﲔ اﳌؤمنﲔ بوطنهم  .وأخﲑاً،
أطلب منك أن تُعطي هؤﻻء اﻷشرار فرصة أخرى لعلّهم يﱰاجعون عن غيهم،
وفسادهم ،وقلّة إﳝانهم  .إزرع يا رب ﰲ قلوبهم اﳌحبة واﳊنان لعلّهم يرتدون
للسﲑ ﰲ الطّ ريق اﳌستقيم .
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ﰲ هذه اللّ حظة ،سمع جﲑارد رعداً  ،ثم صوتاً من داخل الغيوم يقول:
 ﻻ استطيع مساعدتك.تعجب جﲑارد من هذا الصوت وسأل مندهشاً:
 من أَنتَ وماذا تريد..؟ أنت تعرف من أَنا !..منذ ﳎي ئك إلى هنا ،وأنتَ تزعجني بطلباتك .أَنا أعرف أَن نواياك صادقة ،ولكن وسيلت ك خاطئة .أَنا على استعداد
ﳌساعدتك إذا خرجت اﻷمور عن قو تك ومعرفتك  .ولكن الطّريقة الّتي أنظر
إليها اﻵن ،ﻻ أعتقد أنّ ني أستطيع أن أمد لك يد اﳌساعدة.
غضب جﲑارد ﳌا سمعه ،وخابت آ ماله ،ولكنه تريث قليﻼً  ،وفكّر أن
عقله كان ﳜدع ه ،أو كان ذهنه يلعب اﳊيل عليه:
 ﳌاذا ﻻ ﳝكنك مساعدتنا؟  -صرخ جﲑارد  -أنتَ اللّ ه العظيم أليسكذلك؟ لقد خلقت الس ماء واﻷرض ،وخلقتنا أيضاً ،واﻵن ترفض مساعدة
أبنائك وهم اﻵن ﰲ أشد اﳊاجة ﻹهتمامك بهم.
 ﻻ أُريد التّ دخل ﰲ شؤونكم اﳋاصة  .أنتم خلقتم اﳌشكلة وعليكميتوجب حلّها.
 هذا إدعاء سافر ،وليس لديه من أَساس. إنتبه لِما تقوله أيها العجوز ،وإﻻّ سأُجازيك على فعلتك. آسف يا اللّ ه ،لكن ك أغضبتني بسبب رفضك مساعدتنا .إذا كنت ﻻتريد مساعدتي ،فل ماذا ﻻ تقول لي من البدء.
 أقول لك اﳊقيق ة الصعبة يا جﲑارد .ﻻ أرغب ﰲ التّ دخل ﰲ شؤونكماليومية ،ﻷنّني خلقتكم أَحرارًا .وأَنتم لكم اﳊر ية اﳌطلقة ﰲ إدارة شؤونكم
بالطّريقة الّتي تريدونها.
 هؤﻻء اﻷشخاص الّذين يمثّلونك على اﻷر ض ،علينا أن نُطيعهم إذا٢٤٩

أردنا أن نكون من الصاﳊﲔ الّذين يرثون اﳉنة  .باسمك ارتكبوا اﳉرائم،
وشجعوا على اﳊروب وارتكاب اﳌجازر ،وأستباحوا حقوق اﻹنسان .لقد
فعلوا كلّ ذلك بإسمك ،وأَنت ما زلت ترفض مساعدتنا.
 ﻻ أعلم كيف ﳝكنني أن أشرح لك بعض اﻷمور البسيطة ،وأنت مازلت تتمتّ ع بعقلية متحجرة ترفض اﳌنطق السليم  .أنت تلقي اللّ وم على اﳉميع.
حتّى أنّك تلومني على كلّ ما ﳛدث من مآسي ﰲ العاﱂ .أعتقد أن الوقت قد
حان اﻵن أن تلوموا أنفسكم على كلّ ما ﳛد ث لكم .لقد حان الوقت أن
تستعملوا عقلكم ،وﲢلّوا مشاكلكم ﲟا وهبتكم من قوة عقلية  .إستعملوا هذ ه
الهبة ﰲ سبيل اﳋﲑ وأنتم الراﲝون  .قال ذلك ب نغمة غاضبة.
 كيف لك اﳉرأَة أن تقول لنا أغبياء ؟ ﳓن شعب ذكي جداً ومبتكر .لقد اخﱰعنا الكهرباء ،والطّ اقة الن ووية ﻹعطاء الض وء للعاﱂ  ،و اخﱰعنا
الغو اصات للبحث ﰲ قيعان اﳌحيطات ،والطّ ائرات لنقل الر كاب ﰲ جميع
أﳓاء العاﱂ .لقد تركنا خطى اﻹنسان على سطح القمر ،وﳓن على وشك
استكشاف اﳌجر ة سعياً وراء اﳌ زيد من اﳌعرفة .لقد قضينا على معظم
اﻷ مراض ،ونعمل اﻵن على اكتشاف وسائل جديدة للقضاء على الشيخوخة
وتعزيز طول العمر ومع هذا ما زلت تصفنا بأغبياء.
 لقد استخدمتم بشكل فع ال كلّ العناصر الّتي وهبتكم ،ومع ذلك،فشلتم ﰲ استخدام قلبكم وضمﲑكم .لقد اخﱰع تم اﻷشياء الّتي ﲡلب لكم
اﳌال ،وخربتم البيئة .لقد اخﱰعتم آﻻت القتل ،واستثمرتم بكثافة ﰲ صناعات
اﻵﻻت اﳊربية ،ولكنكم فقدتم التّ فكﲑ الراديكالي .لقد اخﱰعتم اﻷ دوية على
أمل عﻼج اﻷمراض والعيش لفﱰة أطول ﳉمع اﳌزيد من الثروة وإرضاء
جشعكم .لقد استخدمتم كلّ حواسكم ﰲ الس عي لتحقيق اﻷحﻼم اﻷرضية.
إن أولئك الذين تدعو هم ممثلي اللّ ه ونوابهم هم ﰲ اﳊقيقة أشخاص منكم
٢٥٠

ومثلكم ﳛبون السلط ة واﳉاه وجمع اﳌال .لقد استطاعوا التّﻼعب على عقلكم
وإقناعكم بأنّهم يتكلّمون بإسمي  ،وأنتم بسبب عامل اﳋوف واﳉهل والغباء
قبلتم أن يسيطروا على عقولكم.
إذا وصفتني مرة ثانية بالغباء ،ﳝكن أن توقع نفسك ﰲ ورطة ﻻ خﻼص
لك منها.
 أنا أحب ك يا جﲑارد ،ولكن ﳚب أن ت عﱰف بأن الن اس لديهم اﳊق ﰲاختيار ما هو أفضل بالن سبة لهم وللمجتمع ككل .لسوء اﳊظ ،لقد اخﱰتم
الطّ ريق الشائكة .هذا هو اختياركم وأنا لست على استعداد للتّدخل ﰲ
أموركم.
حدق جﲑارد ﰲ وجهه من خﻼل عدم وضوح الرؤية الّتي حملت إشارة
ﳏﲑة إلى ذهنه  ،وﱂ ي ستطع التّ فكﲑ ﰲ أي عذر جدير باﻻهتما م ،ولكن اللّه قرأ
حالة اﳋلط ﰲ عقله وتساءل :
 هل تعرف ﳌاذا هربت أنت و غﲑك من هذا البلد سعياً وراء العيشالكريم ﰲ مكان آخر؟
 كنا فقراء  ،وﱂ تكن الهيئات الر سمية ﰲ هذا البلد مهتم ة بتوفﲑ نظاممنصف ،و ﱂ تت ح لنا فرصاً متساوية .لقد حرمنا هذا الن ظام من حقوقنا ،
و عاملنا معاملة سيئة  .لقد رفضنا أن نعيش بدون كرامة وقررنا الهجرة إلى
مكان أفضل يوفّر لنا العيش الكريم .هل هناك أي خطأ ﰲ ذلك؟
 ﻻ  !..ﻻ خطأ ﰲ ذلك .ﳚب أن ﻻ ننسى أن لديكم حقوقوالتزاما ت ،و ﳚب عليكم ممارسة حقوقكم ،والوفاء بالتزاماتكم ﰲ نفس
الوق ت ،غﲑ أنّكم تطالب ون اﳊصول على حقوقكم  ،وتﱰددون ﰲ الوفاء
بالتزاماتكم.
شعر جﲑارد ﲟا كان يريد أن يقول له  .ولكنه قرر التّهرب من السؤال،
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ولكن على من يحاول أن يضحك  -هذا هو اللّه  -هو يعرف بالض بط ما ﰲ
ذهنه .وقرر أن يسأله:
 هل تتذكّ ر يا جﲑارد اﻻنتخابات اﻷخﲑة؟ نعم أتذكّر !..ولكن ما عﻼقة ذلك ﲟطالبي؟ هل تتذكّ ر كيف كان الن اس يصطفّ ون ﰲ اﳌطارات ﰲ جميع أﳓاءالعاﱂ للعودة إلى الوطن مؤقتاً ،والتّ صويت لنفس اﻷشخاص الّذين كانوا
السبب ﰲ تشريدهم.
 بسبب غﲑتهم على الوطن ،والعودة إلى جذورهم ،ومن أجل أهلهموأقربائهم وأصدقائهم .ذهبوا من أجل ﲢقيق أهداف معينة ط لب منهم
اﳌ سؤولون ﲢقيقها لصالح ودﳝومة فئات من الﱰكيبة الوطنية الّتي تشكّل
الهيكلية الوطنية.
 أنت ﲢاول تغطية مساوئهم ،أليس كذ لك يا جﲑارد؟جﲑارد كان ﳜجل أن ي قول له اﳊقيقة  ،وفكّ ر ب تمويه اﳉواب  .غﲑ أنّه
كان يعلم أن اللّ ه يعرف كل شيء ،و ﳌاذا التّمويه ،وقر ر أن ي قول اﳊقيقة :
 لقد دفعوا لهم ﲦن تذاكر الطائرة ذهاباً وإياباً ،فاستغلّوا هذه الفرصةلزيارة الوطن ﳎاناً  .هل تلومهم على ذلك؟
 كنت أراقبك ط وال الوق ت ،و ﻻحظت غضبك الشديد عندما شاهدتاﳌواطنﲔ وهم يبيعون أصواتهم باﳌزاد.
 هذا خطأ بسيط جداً  ،وﳝكن أن ن غفر لهم لعدم نضوجه م وفهمهمللقضايا الوطنية ،وعلينا أن نأخذ بعﲔ اﻹعتبار مدى جشعهم الفاحش
للحصول على اﳌال مهما كانت الوسيلة.
 إن أخطاءهم الص غﲑة هذه ،وعدم ونضوج هم وجهلهم للقضاياالوطنية الصحيحة هي من اﻷسباب الكثﲑة ﳌآسيهم  .بهذا التّصرف الغاشم ،قد
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أعطوا الس لطة من جديد لنفس اﻷشخاص الّذين هم كانوا السبب لهجرهم
الوطن  .لقد باعوا أنفسهم ،وأنتَ تريدني أن أُ كافئهم على جهلهم ،وجشعهم،
وخداعهم ﻷن فسهم وللوطن؟
 أنتَ ساﳏت تعدياتنا وأخطاءنا من قبل ،وﳝكنك أن تفعل ذلكاﻵن !..أتوس ل إليك أن ﲢقّق رغبتنا مر ة أخرى  ،ونعدك بأنّنا سوف نسﲑ ﰲ
الص راط اﳌستقيم من اﻵن فصاعداً.
 أنا خلقتكم أحرار !..وعليكم تقرير مستقبلكم وأن تتحملوا نتائجتصرفاتكم ا لصاﳊة والطّاﳊة ،ولكم اﳊق ﰲ اﻻختيار بﲔ الص واب واﳋطأ،
واﳊق ﰲ ارتكاب اﻷخطاء واﳊكمة لتصحيحها .لقد خلقتكم وأعطيتكم
اﳊر ية اﳌطلقة .أنتم أحرار ﰲ أن تفعلوا كلّ ما يراه ضمﲑكم مناسباً  ،أو كما
تعلّمتم كيفية تﱪير النتائج النهائية .لكم اﳊرية ﰲ قتل بعضكم البعض ،أو
مساعدة بعضك م البعض .أنتم أحرار ﰲ أن تكون وا جشعاء أو أن تكونوا
رحيمﲔ .ﳝكنكم أن تكرهوا بعضك م أو ﲢبوا بعضكم .إذا تدخّ لت ﰲ إدارة
شؤونكم اليومي ة ،أكون قد حرمت كم من اﳊرية الّتي ﲤي زكم عن باقي ﳐلوقاتي.
مصﲑكم ﰲ أيديك م ،ﳝكنكم أن ﲣتار وا ال عيش بعزة وتواضع ،أو ﲜشع وحقد.
لديكم اﳊق أن ﲣتاروا ﲝذر وحكمة ال هيئات اﻷرضية والهيئات الروحية.
عليكم أن تتأكّدوا من ممارسة حقوقكم ﲝكمة ،واختيار الهيئات اﳊاكمة
الص حيحة للعناية بشؤونكم على هذه اﻷرض ،والقادة الروحي ة الصحيحة
لتؤهلّكم للحصول على اﳉنة اﳌبتغاة  .ﳚب أن تتعلموا كيفي ة التعامل مع
اﻵخرين بالطريقة الّتي تتوقع من اﻵخرين أن يعاملونكم بها.
ﰲ هذه اللّ حظة ،بدأ صوته يتﻼشى تدرﳚياً ،والكلمات اﻷخﲑة الّتي
سمع ها وما زالت ترن ﰲ أُذنيه  -عليكم التّ عامل مع بعضكم كما أوصيتكم:
ب اﳌحبة تنجحون ،وباﳊقد تفشلون  ،وليكن إختياركم ﲝكمة ونزاهة .
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إستيقظ جﲑارد من هذيانه ،ونظر حوله ف رأي كابتن جولييت ﲢمل مظلة
سوداء وبيضاء فوق رأسه ﲢميه من اﻷمطار الغزيرة وعلى وجهها الر طب
ابتسامة ود ية:
 لقد حان الوقت للذّهاب .سامانثا ﰲ انتظارنا .لقد طلبت بال نيابةعنك لفّ افتﲔ من الشاورما وزجاجتﲔ من البﲑة.
ﱂ يكن لدي جﲑارد الطّ اقة أو الر غبة ﰲ الذّهاب إلى مكان آخر .هذه
الر ؤية قد استنزفت كلّ قواه  ،غﲑ أنّه ﲤكّن من رفع عينيه لرؤية جولييت،
و طلب منها أن تﱰك ه ﰲ عزلته  .فهو ﲝاجة إلى وقت للتّ فكﲑ ،وو قت لتقييم
وضعه اﳊالي واﳌستقبلي ،و وقت للبحث والتّعمق ﰲ ﳎريات اﻷمور و وقت
لقياس إمكاني ات اﻹجراءات الّتي ﳝكن إتّخاذها لضمان عدم تكرار هذا النوع
من اﳌجازر.
مدت جولييت يدها وقالت  -د عنا نذهب  -لقد تعبت من حمل هذ ه
اﳌظلّة ﳊمايت ك من اﳌطر ﻷكثر من عشر ين دقيقة.
حاول جﲑارد ال وقوف ،ولكن اﳌطر وموجة الﱪد اﳌفاجئ قد أَثّر على
إ لتهاب اﳌفاصل  ،وقي د حركة ركبتيه  .غﲑ أن كابتن جولييت شعرت ﲟدى
إحباطه ،فأمسكت بيده وساعدته للوقوف على قدميه ،وسار خطواته اﻷولى
ﲜهد كبﲑ  ،ولكن يد جولييت القوي ة اﳌ لفوفة حول خصره كان لها الفضل
الكبﲑ ﰲ الوصول إلى اﳌركبة الفضائية الّتي أقلعت باﲡاه مقهى سامنثا .
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رحبت نسرين بهما بابتسامة دافئة ،وأَخذتهما إلى باحة خلف اﳌقهى اﳌعروفة
ﳏلياً باسم " حديقة البﲑة"  ،فاختارت جولييت طاولة ﻹثنﲔ كانت الطاولة
الوحيدة الشاغرة ﰲ زاوية الباحة ﲢت شجرة اﻷوكالبتوس .كانت حديقة البﲑة
مليئة بالز بائن القادمﲔ لتناول وجبة الغداء ،وكانت نسرين مشغولة ﲣدم
زبائنها  .وعلى الرغم من ابتسامة التّرحيب بهما ،ﻻحظ جﲑارد عﻼمات اﳊ زن
ظاهرة ﰲ عينيها  .و عندما قدمت لهما وجبة الكباب  ،قال لها بأنّ ه سي غادر
خﻼل ساعات قليلة  .غﲑ أن نسرين ﱂ تُفاجأْ  ،بل على العكس أظهرت عن
هدوء وعدم إهتمام وقالت:
 اﳌالك اﳉديد سيأتي قريباً  ،و فور وصوله ،سوف أعود ﻷشرب معكماكأساً من البﲑة.
فوجئ جﲑارد عند سماعه نسرين تريد فعﻼً بيع اﳌقهى .لقد ذكرت له
سابقاً بأنّها تريد بيع اﳌقهى عندما التقي ا ﻷو ل مر ة ،ولكن ﱂ يأخذ قرارها
مأخذ اﳉدية.
العواصف الباردة كانت نادرة ﰲ هذا الوقت من السنة .الغيوم الر مادية
تفر قت ،وخفّ ت الر ياح اﳉنوبي ة وأشرقت الش مس من جديد .كان ي شعر جﲑارد
بﱪودة خفيفة ورطوبة عالية ،غﲑ أشع ة الش مس ﰲ منتصف الن هار قد أعادت
إليه بعض الدفء ،فأشعل سيجارة أخذ منها نفخة واحدة ،ثم أطفأَها ﻷنّه
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شعر ﲝرقـ ة ﰲ حلقه وبدأَ بسعال حاد.
لقد استمتع جﲑارد ﰲ وجبة الطّعام  .ف الكباب كان طرياً ،والتّ وابل
شهية  .أما كابتن جولييت ،فكان ت ﲤ ضغ اﻷكل شيئاً فشيئاً وتتهر ب من
التّ حديق ﰲ عينيه.
فكّر جﲑارد رب ما كان يهذي بصوت عال  ،ومن اﳌمكن أن تكون قد
سمعت أفكاره ،ولكنها ﻻ ت ريد إحراجه .لقد كانت تلك الرؤيا اﳌرحلة
اﻷخﲑة ﰲ مهمة كان يأْ مل بأن تكون نهايتها أقلّ أﳌاً وخيبة ،وقرر أن ي عرف
بطريقة أو بأخرى؛ عم ا إذا كانت جولييت قد سمعت هذيانه فسأل:
 بربكِ قولي لي ،ما الّذي كنت أﲢد ث عنه؟ كيف لي أن أعرف؟ أعتقد أنّكِ كنتِ تُظلّليني من الشتاء طيلة تلك الرؤيا  ،غﲑ أنّني ﻻأتذكر شيئاً  .إذا سمعتِ أي شيء ﳝكن أن يشحذ ذاكرتي الص دئة ،أكون لكِ
من الشاكرين.
 كنت جالسة على مسافة بعيدة نوعاً ما ،فلم أسمع شيئاً  .لقد رأيتكﰲ معظم الوقت وأنتَ تُتمتم بشفتيك ،غﲑ أنّني احﱰمت خصوصيتك وفضلت
عدم التّنصت عليك.
 أنا ﻻ اتهمك بالتّجس س ،ولكن كنتِ ﲢملﲔ اﳌظلة فوق رأسي كماقلتِ لي سابقاً  .فخﻼل تلك الفﱰة ﳝكن أن تكوني قد سمعتِ شيئاً؟
 لقد حملت اﳌظلّ ة فوق رأسك ﻷنّني ﻻ أريد أن يقطع عليك اﳌطرمرحلة وداعك النهائية .طبعاً لقد سمعتك تتمتم بكلمات غامضة وأصوات
خفيفة مبهمة ،غﲑ أنّني احﱰم ت خصوصيتك وﱂ أُ حاول فهم ما كنتَ تقول.
شعر جﲑارد باﻻرتياح ﳌعرفة أن الكابتن جول ييت ﱂ ت سمع أفكاره  .رب ما
ﱂ يكن حلماً أكيداً  ،أو وحياً غريباً  .فإذا قال لها إنّه ك ان يت شاجر مع اللّ ه،
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ﻷعتﱪتها حماقة منه  .عند هذه الفكرة ،ابتسم جﲑارد وشكرها على لط افتها
وحسن تصر فاتها ،وأظهر عن سعادته ﻷنّها قررت أن تكون شريكته ﰲ هذه
اﳌجازفة اﳋطﲑة.
ذهبت كلّ الز بائن من حديقة البﲑة ،وﱂ يبق إﻻّ جﲑارد و كابتن جولييت .كا نا
يتباد ﻻن تفاصيل رحلة عود ته إلى أسﱰاليا .واﲣذ جﲑارد هذه الفرصة وسأل
جولييت عم ا إذا كان بإمكان نسرين أن تذهب معهما إذا كانت جاهزة
للمغادرة .وافقت جولييت شرط أن تكون اﳋدمة ﳎا نية وحذرته من اﻹستفادة
من هذه اﳌناسبة.
عادت نسرين الى حديقة البﲑة يتبعها رجل متقدم ﰲ العمر  .بدا الر جل
نشيطاً وﲝالة صحية جيدة على الر غم من أنّه يعاني من زيادة ظاهرة ﰲ الوزن.
كانت مﻼبسه تُشﲑ إلى مستوى أعماله ،ويظهر كأنّه مدير مصرف يقوم بإبرام
ض ر الوثائق القانوني ة ﻷحد زبائنه الكبار ،ولكن
صفقة ﲤويل بيع ،أو ﳏام ﳛ 
فوجئ جﲑارد عندما قدمته:
 جمال جابر ،اﳌالك اﳉديد.تبادل جﲑارد وجولييت نظرات الريبة ،وبعد اﳌجامﻼت القصﲑة ،أظهر
جمال عن براعة ﰲ أتيكيت اﳌجتمع ،و هو يتحد ث اللّ غة اﻹﳒليزي ة بأسلوب ﻻ
تشوبه شائبة مع لهجة غﲑ مألوفة .كان متحمساً جداً ﻹبرام الصفقة ،وقال أنّه
على وشك إغﻼق متجر البيتزا ﻹحداث بعض التّحسينات  ،وﲟا أننا كنا آخر
الز بائن ،قد م لنا آخر دزينتﲔ من البﲑة وقال إم ا أن نشربها قبل أن ن غادر أو
نأخذ ها معنا ﳌجرد الذّكرى.
 شكراً لك على حسن ضيافتك - قال جﲑارد  -ﳝكنك اﻹحت فاظبالبﲑة لزبائن مثلنا عندما ﳛضرون إلى حديقة البﲑة ﰲ مثل هذا النوع من
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الطّقس.
إبتسم جمال إ بتسامة بﻼستيكية وهو ﳝسح بيده اليمنى بضعة حب ات من
العرق اﳌنزلقة على رأسه اﻷصلع ،و هو يتجن ب النظ ر اﳌباشر إلى جﲑارد الّذي
بدوره قرأ عﻼمات القلق على وجه نسرين عندما سمعه يقول:
 لن أحتاج إلى البﲑة من اﻵن وصاعداً ،ﳝكنك أن تأخذها بدﻻً منأن يكون مصﲑها برميل القمامة.
 إستاء جﲑارد من أسلوب جمال الفج ،غﲑ أنّه فضل الص مت ك ي ﻻيسئ العﻼقة بين ه وبﲔ سام نثا ،ولكنه سأل متعجباً:
 ﳌاذا قررت عدم بيع البﲑة؟ مشروب البﲑة يتناسب جيداً مع البيتزا. لن نبيع البيتزا بعد إحداث التّحسينات. مطعم البيتزا مصلحة جيدة ،وﳝكن أن تُ سفر عن استدرار الكثﲑ منالد وﻻرات السياحية.
 هذا اﳌكان سوف يغلق عل ى الفور بعد أن تغادرر .وسوف يتم إغﻼقهللتجديد .وسوف يعاد فتحه مع وجه جديد وخدمة جديدة.
 عفوا سي د جابر ،ولكن من مبدأ الفضولية ما هو نوع اﳋدمة الّتيتنوي القيام بها بد ًﻻ من البيتزا؟
 ﻻ أعرف حتّى اﻵن. هل من اﳌعقول أن تشﱰي هذه اﳌصلحة ﲟ ضاعفة الس عر اﳌطلوب،وليس لديك أي فكرة عن نوع العمل الّذي ستقوم به؟ من الص عب تصديق
هذا اﻹدعاء سي د جابر.
 هذا اﻷمر ﻻ يعنيك .أنتَ سائح ﰲ هذا البلد ومن اﻷ فضل أنتتصر ف وفقاً لذلك .
حدق جﲑارد ﰲ عيني جمال حتّى اخﱰق نظره وجهه القبيح إلى القمامة
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داخل رأسه.
ك ان جﲑارد واثقاً بأن هذا الر جل يعمل ﳌصلحة طرف ثالث ،و ليس من
مصلحتهما أن يعرف البائع من هما .لقد استاء جﲑارد هذا الر جل وقرر أن
يسﱪ عمق هذه الصفقة:
 سي د جابر ،أنتَ ﻻ تقول اﳊقيقة ﻷن اﻷغنياء اﻷغبياء فقط يدفعونضعف ما يستح قه العقار وﻻ يعرفو ن ماذا يفعلون به .إذا كنت ﰲ الس وق
لتحقيق الر بح ،أنا على استعداد لشراء العقار منك وأ دفع لك ربح إضاﰲ
خمسﲔ ألف دوﻻر.
 ﳓن ﰲ ﳎال شراء العقارات ﻻ بيعها .ﳓن نشﱰي وننتظر الفرصاﳌناسبة.
 يا لها من إنتهازية مراوغة !..ما رأيك لو دفعت لك مئة ألف دوﻻر؟ظهرة عﻼمات الغضب على وجه السي د جابر  ،وبدأت شفتاه ترﲡفان ﻻ
يعرف ماذا يقول ،فقرر جﲑارد اﻹستمرار ﰲ مضايقته حتّى يصل إلى اﳊقيقة،
ﻷنّه كان يشعر أن هذا الر جل كان يتستّ ر بأنّه يشﱰي لنفسه ،وباﳊقيقة فهو
يشﱰي لصالح فئة ثالثة لها أطماع أكثر من اﳊ صول على اﻷرباح اﳌالية،
فنظر إليه بازدراء وقال:
 أعتقد أنّك تشﱰي هذا البلد قطعة قطعة ،وتسلّ مها إلى طرف ثالثلديه أطماع أكثر من شراء العقارات  .وعندما تنتهي شراء اﻷرض ،ﱂ يبق
للش عب اللّ بناني أي عقار ﳝلكه ،ف سيصبح الطرف الثالث اﳌالك الوحيد
لﻸرض ،وكلّ مواطن لبناني يصبح مستأجر اً وسوف ﳝلي اﳌالك شروطه القاسية
على كل اﳌواطنﲔ ،وأي مستأجر لديه الش جاعة أن يتحدى اﳌالك ،يصبح
مضطراً للبحث عن سكن بديل  .وﲟا أن الطرف الثالث هو اﳌالك الوحيد  ،فلن
يكون باستطاعة اﳌواطن الر افض اﳊصول على مسكن آخر  .هذا هو هدفك
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النهائي !..أليس كذلك يا سي د جابر؟
ي ظهر أن جﲑارد قد أصاب العصب اﳌناسب  ،إذ وقـف السي د جابر
ووضرب اﳌجلّ د على الطاولة أمام سامنثا:
هذه هي نسختك من بيع العقار ،موقّع ة وﳐتومة  .وقد أودع ﳏامينا
اﻷموال ﰲ حسابك .ﳝكنك التحقّ ق من ذلك مع البنك الّذي تتعامل ﲔ معه ،ثم
نظر إلى جﲑارد وقال:
 سنكون سعداء جداً أن نراك ﰲ اﳌطار تاركاً هذا البلد يا س ي د ...أي كان اسمك ،ﻷنّك إذا قررت البقاء لفﱰة أطول ،سوف تدم ر العديد من
الفرص التجارية ،وهذا ليس من صالح هذه اﻷمة.
دار السيد جابر ظهره ،وﲢرك بسرع ة ﳓو اﳌخرج ﲝيث ﻻ يعطي جﲑ ارد
الوقت للرد على مﻼحظته الفذّة ،و عندما وصل إلى الباب برم إلى الوراء
ونظر إلى سامنثا:
 إذا قررتِ مغادرة اﳌكان باكراً  ،فالر جاء وضع اﳌفتاح ﲢت اﳌ مسحة؛سأعود بعد الس اعة اﳋامسة.
ظلّت نسرين صامتة وﱂ ﲢاول التّ عليق على مﻼ حظته ،ولكن عﻼمات
القلق كانت ظاهرة بوضوح على وجهها  .هذا ما أثار قلق جﲑارد ،فأمسك
بيدها وهو ﳛدق ﰲ عينيها ﰲ ﳏاولة منه ﳌعرفة سبب ترقرق الدموع  ،غﲑ أنّه
ﱂ يستطع قراءة ما يدور ﰲ ذهنها  .وكلّ ما استطاع تكهنه هو حالة اﻻرتباك
والش عور ب الوحدة ،فحاول تهدئتها:
 أنا أعلم أنّ ه من الص عب أن يتخلّي اﻹنسان عن أي شيء ﳛبه  ،ولكنالزمن يساعد الن اس على النسيان.
رفعت نسرين رأسها ﲟا فيه الكفاية ليصبح عل موازات نظر جﲑارد .وإذا
بالدموع الّتي كانت تتجمع ﰲ مقلتيها ،تنزلق على خديها اللّ تﲔ لونتهما
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حرارة الشمس:
 ﱂ أكن أريد أن أبيع لهذا الرجل ،وأعتقد أن نيته سي ئة ،ولكن ﳚبأن أُغادر هذا البلد ﻷنّ ني ﻻ أستطيع البقاء لفﱰة أطول  .إنّني أشعر
باﻻختناق .الن ظام فاسد وﻻ أستطيع ﲢمله بعد اﻵن .إن هذا الش خص ليس
هو الشاري الوحيد فحسب ،بل هو الش خص الوحيد الّذي ضاعف الس عر
اﳌعروض دون أن يكون أي منافس له .وهذا ما يقلقني ،وﱂ أستظع الن وم ﳌدة
يومﲔ ﰲ ﳏاولة للتّ وصل إلى دافع ﳌضاعفة الس عر ،وهو كان بكل بساطة ﳝكن
أن يشﱰيه بالس عر اﳌُعلن عنه  .أعتقد أن هناك ﳐطّط خفي أبعد من استيعابي
له  .أ عتقد أنّك كنت عل ى حق عندما شرحت اﻷ سباب الد افعة لشراء
العقارات ﰲ لبنان بأي ﲦن  .ولﻸسف ،ﱂ يستوعب الش عب اللبناني هذه
اﻻسﱰاتيجية  .أﲤنى أن يكون ﻻ أساس من الصحة لتفسﲑك  ،ولكن كما قلت:
 حيث يكون هناك دخان ،يكون هناك نار.دخلت الكابتن جولييت وجلست ﲜانب سامنثا  .وع ندما نظرت إلى
عينيها اﳊمراوتﲔ ،عرفت أ ن هناك خطأ ما  .فمسكت بيد نسرين وبقيت
صامتة  .أما جﲑارد ،فكا ن سعيداً ﻷنّها ﲡاهلت دموع نسرين الّتي فتحت
الص ندوق واستعادت ثﻼث زجاجات بﲑة قائلة:
 دعونا نشرب ﳔب سفركما والوصول بالسﻼمة .وأﲤن ى لك ما كلّ اﳋﲑوالسعادة  .سوف أراكما قريباً ،و ﰲ اللّحظة الّتي أصل فيها إلى أسﱰاليا،
سأتّصل بكما إذا ك ان ﻻ مانع ﰲ إعطائي رقم الهاتف.
أعطى جﲑارد نسرين بطاقة باسمه وعنوانه ،وقامت الكابتن جولييت،
وعانق نسرين وﲤنت لها حظّاً سعيداً  .عندها حمل جﲑارد حقيبته وطبع قبلة
خاطفة على خد سامنثا  ،غﲑ أنّها فتحت ذراعيها وعانقته ﲝرارة وهي تردد:
 من أجل سﻼمة هذا البلد وشعبه ،أﲤن ى أن يكون تفسﲑك لﻸحداث٢٦١

هو ﲣمﲔ ﻻ أساس له من الصحة.
سارت نسرين معهم ا إلى اﳌركبة الفضائية  .وبعد أن صعد ا إلى اﳌركبة ،
وقبل أن تبدأ اﳌركبة باﻹرتفاع أطفأت الكابتن جولييت اﳌحرك ،وفتحت
الباب وركضت إلى نسرين ،واحتضنها ،و أثناء تبادل اﳌحادثة بينهما ،نظر
جﲑارد إلى وجه نسرين  ،ووجد فيه امرأة مذعورة  .كانت تبكي بشكل
هستﲑي.
عادت الكابتن جولييت وأدارت اﳌحرك وبدأت اﳌركبة الفضائي ة
بالصعود .عندها ،نظر جﲑارد م ن خﻼل الن افذة ورأي نسرين ما زالت تلوح
بيديها ،فلوح لها مر ة أخرى وهو يردد ﰲ قلبه  :آمل أن أكون مخطئاً.
و عندما وصلت اﳌركبة الفضائية إلى ارتفاع اثنﲔ وأربعﲔ ألف قدم ،
حددت الكابتن جولييت الس رعة تفوق سرعة الصوت بثﻼث مرات وهي تقول:
 ستعود إلى حيث ما جئت خﻼل ساعات قليلة. ماذا قُلتِ لنسرين حتّى بدأت بالبكاء؟  -سأل جﲑارد أعطيتها اسم الطّ رف الثّالث. كيف عرفت ذلك؟ -اتصاﻻت وروابط .أجابت وهي تبتسم ابتسامة ساخرة.
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كانت الس اعة الر ابعة بعد الظهر عندما هبطت اﳌركبة الفضائية ﰲ نفس اﳌكان
الّذي انطلق منه جﲑارد منذ أسبوع  .ضغطت الكابتن جولييت على زر ،وبدأ
باب اﳌركبة الفضائي ة يفتح ببطء  .عندها تسرب نسيم بارد محمل برائحة
البحر ،وبدأ جﲑارد يتنفّس بق وة حتّى وصلت رئتاه على وشك اﻻنفجار  ،وهو
يردد بقلبه  :يا له من شعور عندما يعود اﻹنسان ألى وطنه وهو يشعر فعﻼً إنّه
إنسان.
كان مروان ينتظر بالقرب من السيارة ،و ﱂ يقﱰب من اﳌركبة الفضائي ة
حتّى حصل على لفتة من الكابتن جولييت  .مد يده ﲟص افحة دافئة  .وقال وهو
ﳛمل حقيبة جﲑارد ويعود إلى السيارة  -أهﻼً وسهﻼً بعودتك ساﳌا آمﻼً
بأنّ ك قد أم ضيت عطلة ممتعة.
صافح جﲑارد الكابتن جولييت وشكرها على مساعدتها له ﰲ وقت
الضيق عندما كان ﰲ أشد اﳊاجة إليها .
ابتسمت وطلبت منه بطاقة اﻻئتمان لتصفية حسابه.
أعطى جﲑارد بطاقة اﻹئتمان ،وقامت الكابتن جولييت بوضعها على
اﳌاسح اﻻلكﱰوني حيث ظهرت ﳎموعة من اﻷرقام  .هذا هو حسابك الن هائي -
قالت جولييت  -ألف دوﻻر أكثر مم ا اتفقنا عليه.
 ﳌاذا يكون علي أن أدفع ه ذه القيمة اﻹضافية؟٢٦٣

 ﲤهيداً لسﻼمة الطّ ريق ،واعﱰافاً باﳉميل للّ ذين خاطروا من أجلوصولنا بالسﻼمة.
ت من ذوي اﳋﱪة ﰲ هذا اﳌجال.
 أن ِ هكذا أح صل على رزقي بطريقة شريفة. وظيفة نادرة  .إنّني أحسدكِ عليها. ﳝكنك تسميتها بسهولة ونادرة  ،لكن ني خدمتك ب أمانة وإخﻼص.ك إنسانة رائعة وﳐلصة.
 ﻻ أشك بأنَ ِ خدمتك ﲟتعة وإخﻼص لسببﲔ. السبب اﻷول؟ تساءل جﲑارد. ﻷن أهدافك كانت شريفة ،وكنت فخورة بكوني جزءًا من هذه اﳌهمة. والس بب الثّاني؟ سوف تسمع عنه ﰲ الوقت اﳌناسب  -أجابت جولييت ،ثم فتحتذراعيها وعانقته ﲝرارة .
 أنا سعيدة أنّ ك وجدت ما كنت تبحث عنه  .ولكن من اﳌحزن إنهاءهذه اﳌهم ة بتلك الطّريقة  ،و لكن على اﻷقل قد شاهدت ما ﳚري على ساحة
الوطن اﳉريح مباشرة  .لرب ما يتعلّ م جيل اﳌستقبل درساً من مغامراتك.
 أنا سعيد بأنّ ك وافقت على أن تكون شريكتي ﰲ هذه اﳌهمة  .لذلكك اﳌمتازة.
اسمحي لي أن أضيف ألف دوﻻر آخر لكِ اعﱰافاً ﳋدمت ِ
 لقد أخذت اﻷجر مقابل اﳋدمة ،وأنا ﱂ أتوقّ ع أي ة مكافآت أخرى.شكراً لك ، فﻼ ﳝكنني قبول هذه القيمة.
 إنّني أُصر على ذلك  .ﳚب أن تأخذي هذه القيمة ﻷنّكِ كنتِ صادقةﰲ كلّ خدماتكِ حتّى أنّكِ قد عرضتي نفسك للخطر من أجلي .الر جاء قبول
هذه القيمة كهدية.
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 سأقبل هدي تك كعربون صداقة  ،و لكن أعتقد أن النقيب عادليستحقّه ا أكثر مني  .سأودعها ﰲ حسابه ،وأخﱪه أنّ ها هدي ة منك.
 لقد أعط يته قيمة ﻻ بأس بها. لقد رأيتك ،وأنا سعيدة أنّك فعلت ذلك .النقيب عادل رجل صادقوشريف  ،لكن الظّ روف أحيانا ﲡﱪ الش رفاء على التّ وجه إلى اﳉانب اﻵخر من
الطّريق.
 ويل لشعب ﳚﱪه الن ظام عل ى التوسل ،وﳛرمه العيش الكريم. وداع ا جﲑار د  -قالت جولييت  -نضوج ا لفرد قد يكون العاملالوحيد لتحقيق العدالة اﻹجتماعية  .إذهب بسﻼمة وعش ما تبقى من
حياتك ،ودع اﻷموات يدفنون أمواتهم.
 ليتها تكون بهذه السهولة  .كنت جزءاً من ذاك الوطن ،وما زلت -قال جﲑ ارد  -وذهب وراء مروان إلى السيارة الّتي كانت تنتظره.
 انتظر ﳊظة  -صرخت جولييت ،و أمسكت ﲟظروف من داخل اﳌركبةالفضائية:
 لقد نسيت أن أُعطيك هذا الطّرد  .هذا من النقيب عادل  .لقد طلبمن ي أن أخﱪك بأﻻّ تفتحه حتّى تصل إلى اﳌنزل  .وتوجهت إلى اﳌركبة
الفضائية.
فتح مروان باب السي ارة ،وانتظر حتّى دخل جﲑارد وربط حزام اﻷمان .
وقبل أن يقفل الباب ،سمع صوت ﳏرك اﳌركبة الفضائية ،فنظر إليها وهي
ترتفع ببطء ،فبدأ يلو ح بيده وهو ﻻ يعرف إذا كا نت قد رأته جولييت أم ﻻ .
غﲑ أن اﳌركبة كانت ﲢ وم فوق السي ارة لثوا ن قليلة ثم ، اندفعت بسرعة هائلة
كوميض الضوء  ،وﱂ يعد باستطاعة جﲑارد رؤيتها  .وعلى الرغم من ذلك،
استم ر بالتّلوي ح بيده حتّى قاطعه مروان الّذي كان يطلب منه إغﻼق الباب.
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جلس جﲑارد ﰲ السي ارة منهوك القوى  .فهو ﲝاجة إلى بعض الوقت
لﻼسﱰخاء والراحة  .ﻷن أحداث اﻷسبوع اﳌاضي كانت مزعجة وكان
ﳌصداقي ة الش ائعات حول اﳌجازر تأثﲑها الس لبي على صحته  .شعر باﻻرتياح
ﻷنّه اكتشف اﳊقيقة ،ولكنه كان ﳛتقر هذا النظام الّذي يسمح ﲟثل هكذ ا
وحشية دون معاقبة فاعليها .
شعر مروان بغيبوبة جﲑارد وﱂ ﳛاول إزعاجه باﻹست فسار حول ما يسميه
جﲑارد بالعطلة ﰲ مهمة  .ثم أدار العربة  ،Smart IIفارتفعت فوق الطّري ق
الوعرة واﳌتعرجة  .كانت الر حلة مرﳛة ،وكانت اﳌرة الوحيدة الّذي ﲢدث فيه
مروان إليه عندما وصﻼ إلى النقطة الّتي نقله منها قبل أسبوع ،و احتفظ
بالعربة عائمة على وسادة من الهواء ،واستقر ت حول القدم فوق اﻷرض حتّى
التقط جﲑارد معداته وترجل منها.
 فليكن يومك سعيدا  -قال مروان  -هذه تذكرتك  .لقد تم حجزكعلى خدمة حافﻼت باصات الشرق رقم  . ٢٢إ نتظر ﰲ مقهى اﻷدهمية
للوجبات اﳋفيفة  .ستصل اﳊافلة خﻼل خمس وعشرين دقيقة  .ثم أغلق الباب
ولو ح له بالوداع.
توجه جﲑارد ببطء ﰲ طريقه إلى اﳌقهى ،وكان سعيدا أن ﳚلس على
الكرسي ويريح رجليه اﳌنهكة  .ثم خلع حقيبته ووضعتها على اﻷرض ،ووضع
الطّرد الّذي أعطته الكابتن جولييت على الطّ اولة وهو ي تساءل ما كان يريد
منه الكابتن عادل  .قد يكون ف يه مفاجأة أو ﳎر د هدية صغﲑة عربونًا لِم
تركرمت به عليه  .جلس غﲑ مدرك للز بائن اﻵخرين  ،وبدأ يستدرك كلّ
اﻷحداث الّتي تعرض لها خﻼل إﳒاز مهمته  .وبدأ يتساءل إذا كان ت هذه
اﳌهمة تستحق كلّ تلك اﳌتاعب  .رب ما كان من اﻷفضل عدم معرفة تفاصيل
اﳌجازر  .ﻷنّ ه قبل ذهابه ﰲ تلك اﳌهم ة ،كان عنده عنصر الشك ﰲ أنّ ه ﻻ ﳝكن
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حدوث هكذا ﳎازر ﰲ بلد كان يعتﱪه ﰲ مقدمة الد ول اﳌتمدنة  .و اﻵن قد
أدرك أن تلك اﳌجازر قد حدث ت فعﻼً ،وﱂ ت عد ﳎرد وهم.
 أهﻼً بكم  ،هل ﳝكنني مساعدتك؟  -قالت نفس الفتاة الشابة الّتيخدم ته وهو ﰲ طريقه ﳌغادرة البﻼد ﰲ مهمة كان ﳛلم دائماً ﰲ إﳒازها.
 فنجان قهوة "ﻻتيه " من فضلك. أي شيء آخر؟ شكرا  .ليس لدي الوقت ﻷكثر من فنجان قهوة على السريع. ﳌاذا أنت على عجل؟ اﳊافلة ستأتي قريبا إلى أين أنت متّجه؟ إلى كوبرغ. يا إلهي ! ..هذا أ نت؟ كيف كانت جولة السياحة؟ أتتذكّريني؟ بالتّأكيد ! ..هل نسيت بأنّني قد نشأت ﰲ كوبورغ؟ بالطّبع  ،ﳝتلك والدك اﳊضانة اﳌحلي ة هناك. صحيح !..إذا مررت من هناك ،قل لوالدي بأنّك تعرفت علي وبلّغهسﻼمي.
لقد استساغ جﲑارد قهوة الﻼتيه ،واستمتع بالسجارة .ﰲ ذلك الوقت كان
الن سيم بارداً والش مس على وشك الغروب  .كان اﳌشهد رومانسيا مم ا أد ى
إلى طوفان من الذّ كريات الس عيدة واﳌفجعة  .و على الر غم من كلّ النكسا ت
وخيبات اﻷمل  ،فقد استمتع جﲑارد بكل دقيقة من وجود ه ﰲ الوطن الّذي ما
زال يفتخر بإنتمائه إليه  .صحيح أنّه فقد والديه ﰲ مثل تلك الظّ روف اﳊزينة ،
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وكان من اﳌضحك واﳌؤسف أن ي عرف أنّ ه ما زال هناك بعض الن اس يستطيعون
قتل اﻷبرياء ﳌجرد أنّ هم ﻻ ينتمون لنفس العقيدة  .من ﳝكن أن ي لوم؟ هل
ي لقي باللّ وم على الز عماء الد ينيﲔ الّ ذين يبشرون بالكراهية ،أو اﻷشخاص
الّ ذين يت قبلون هذه التّ عاليم دون التّ شكيك ﰲ اﳌصدر؟ لقد أصبح من الواضح
أن اﻷشرار يفس رون اﻷيديولوجي ة لتناسب أهدافهم أو من أجل التّحكّم
باﻵخرين  .ومم ا ﻻ شك فيه أن هذه اﳌ مارسة كانت وما زالت اﳌعيار على
نطاق واسع منذ بداية الكون  .ومع ذلك  ،ﳚب أن يتحم ل كلّ من يتكي ف مع
تلك التّ عاليم اﳌسؤولية  ،ويتحم ل ﰲ الوقت نفسه العواقب  .كان ﳚب عليهم
التّفكﲑ  ،واﳌقارنة  ،والتّ حليل وﲝث تلك التّ عاليم قبل تطبيقها  .لقد خلقنا اللّ ه
ب آلة ﲢليل وﲝث رائعة تسمى الدماغ  .ﳚب على الن اس أن يفكروا ﲜد قبل
ق بول اﻹيديولوجيات الّتي يبثّها لهم القادة السياس يون والدينيون  .وباختصار ،
ينبغي على الناس أن يتكيفوا مع أبسط أشكال التّعايش  :وكَما تُريدون أَن
يفْعلَ الناس بكُم افْعلُوا أَنْتُم أَيضا بهم هكَذَا  .وﰲ هذه اللّحظة تغرغرت عيناه
بالدموع وسالت على خديه ،فأخذ اﳌن ديل الورقي من على الطّ اولة ومسح
دموعه  .وإذا به يسمع شخصاً ينادي السي د جﲑارد شامل.
رفع رأسه ونظر إلى اﳌكان الّذي يأتي منه الصوت  .كان هناك رجل
يرتدي سرواﻻً أسود ،وقميصاً أبيض وربطة عنق ذهبية  .كان ﳛمل اسم " خط
الباصات الشرق " ﳏفورا ﲝروف زرقاء ﰲ اﳉزء الس فلي من جيب قميصه،
وشارة زرقاء على كلّ كتف وواحد على قبعته  .وإذا به ينادي مر ة أخرى
السي د جﲑارد شامل  .عندها رفع جﲑارد يده ﳉذب انتباهه  .فﻼحظ الرجل
هذه اﻹلتفاتة واقﱰب منه وهو يبتسم بلطف.
 هل ﳝكنني أن آ خذ حقيبتك سيدي؟شعر جﲑارد بارتياح لهذه اﳋدمة وباﻹرتكاب نوعاً ما ،خصوصاً عندما
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ﻻحظ أن وجه هذا الر جل مألوفاً  ،لكنه ﱂ يستطع أن يتذكّره  .وبعد أن
تفحصه جيداً قال له بدهشة:
 ألست أنت نفس السائق الّذي التقيت به قبل أسبوع ليس؟ نعم سيدي  ،و كان لدينا بعض اﳋﻼف. بالتّأكيد ! "السي د أ شرف بيكر"  .ما هذا التحول ! ..أود أن أسمععنه كل شيء.
 علينا أن نذهب اﻵن .أنا على جدول زمني ضيق  .لديك أول مقعدخلفي  .سنتحدث على الطّريق.
حمل اﳊقيبة وسار جﲑارد وراءه متوقعا العديد من اﳌفاجآت.
أخذ أشرف مقعد الس ائق وﲢدث ﰲ اﳌيكروفون .
 مساء اﳋﲑ أيها السي دات والسادة  .على ظهر كل مقعد  ،هناك شاشةتلفزيون  .ﳝكنكم اختيار برناﳎكم التلفزيوني اﳌفض ل أو اﳌوسيقى اﳌفض لة
لديكم  .و اﳌشروبات الباردة ﰲ الثّ ﻼجة ﰲ اﳉزء اﳋلفي من الباص ﳎاناً مع
ﲢي ات الشركة  .نأمل أن تستمتعوا به ذه الرحلة.
تعجب جﲑارد عندما شاهد هذا التّحو ل الس ريع ﰲ مثل هذا الوقت
القصﲑ  .لقد تفحص الس ائق عن كثب ،وأذهله التّ غيﲑ السريع ﰲ مﻼبسه،
وأسلوبه وسلوكه ،وقرر أن يثني باﻹطراء عليه:
 إنّه من اﻷمور اﳊسنة أن ﳛصل الز بائن على خدمة ﳎاملة وجيدة .ﳚب أ ن تكون الش ركة قد أجرت تغيﲑا كامﻼً.
 أنت على حق سيدي  .علينا اﳌضي قدماً مع العصر  ،واستعمال أفضلوأحدث التقنيات  .ﳓن نرحب دائماً بتعليقات الزبائن و نسعى جاهدين لتلبية
احتياجاتهم.
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 عذراً على ال فضول سيد أشرف  .ﰲ اﻷسبوع اﳌاضي  ،تعرضت معكلتجربة غ ﲑ مرﳛة ﰲ حياتي  .كان الباص أقدم من زمن اخﱰاع النار  ،وكانت
مﻼبسك وسلوكك أقل بكثﲑ مم ا كنت أتوقّع  .كيف ﳛدث ﰲ غضون أ سبوع
واحد استطعت أن تقوم بتغيﲑ كامل؟
 جودة اﳋدمة تعكس عادة صورة الشركة الّتي تقدم اﳋدمات  .فالشركةالّتي تعمل ﲟعدات قدﳝة ،وبأجو ر منخفضة ،فﻼ بد أن تكون خدماتها ﲟستوى
تنظيمها وحسن مكافأة عمالها  .ما كن ا ﳓصل عليه من أجور ﰲ قيادة تلك
الباصات القدﳝة ،كان بالكاد يكفي لدفع اﻹﳚار  .و كان علينا أن نأخذ
وظيفة أخرى بدوام جزئي أو نعتمد على البقشيش لنكون قادرين على توفﲑ
أبسط وسائل العي ش اﻷساسي ة لعائلتنا.
 كيف ﳝكن أن يتم هذا التغيﲑ السريع؟ لقد حاولنا لفﱰة طويلة إقناع أصحاب الشركة ﻹجراء ﲢسينات علىالشركة إسوة باﳋدمات اﻷخرى ﰲ اﳌدينة  ،وﲢسﲔ خدماتهم لتـ تناسب مع
اﻵخرين  .ﰲ النهاية  ،سئمنا التّسو ل وأعطينا مهلة إنذار للتّغيﲑ أو قبول
استقالتنا اﳉماعية  .غﲑ أنّهم حاولوا ﲜد إقناعنا عن طريق اخﱰاق صفوفنا
ووضع خﻼف بيننا ،لكنهم ﳊسن حظّ نا ﱂ ينجحوا ،وﰲ النهاية  ،قر ر مسؤول
تنفيذي شاب الوقوف معنا  ،وبدأ على الفور بتحسﲔ خدمات الشركة  .و كانت
هذه الباصات و حافﻼت النقل الصغﲑة الّتي ﲣدم اﳌدينة والضواحي اﳌحيطة،
هي بداية التّغيﲑ  .و ﰲ اﻷسبوع القادم سوف تستلم الشركة الباصات اﳉديدة
الّتي تست عمل للمسافات طويلة عﱪ الوﻻيات.
 أنا سعيد برؤيتكم تتكيفون وتتبنون التّ كنولوجيا اﳊديثة على الر غممن تأخركم قليﻼً.
 أن ﲢدث التّغيﲑات متأخرة أفضل من أﻻّ ﲢدث إطﻼقاً .لقد كان٢٧٠

من اﳌمكن أن ﲢ دث منذ زمن طويل لو كنا متّ حدين ﰲ مطالبنا بالتّ عامل على
قدم اﳌساواة مع احﱰام حقوقنا.
ﱂ يسأل بعدها جﲑارد أية أسئلة أخرى .لقد تقبل فلسفة السائق أشرف
ﰲ اﳊياة ،وﲤنى أن تهب رياح التّ غيﲑ ﰲ وطننا اﻷم وهي ﲢمل نفس الشعار :
أن ﲢدث التغيﲑات متأخرة أفضل من أﻻّ ﲢدث إطﻼقاً.
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وصل الباص إلى مستودع اﳌدينة بعد غروب الشمس .ﱂ ينظر جﲑارد إلى
الساعة ليتحقّ ق من الوقت .لقد كان مرهقًا جسديا وعقلياً  ،وكلّ ما كان
يشتهي اﳊصول على دش ساخن وفﱰة من النوم  .لقد كان آخر راكب ﳛمل
حقيبته ويﱰجل من الباص وي صافح أشرف:
 أﲤنى لك حظّـاً سعيداً.نظر إ ليه أشرف ،وعلى وجهه ابتسامة دافئة  .فﻼحظ جﲑارد طقم أسنانه
اﳉديدة  ،وفوجئ بآدابه وحسن أدائه.
م د أشرف يده وصافح جﲑارد قائﻼً:
 أﲤن ى لي حظّـاً سعيداً واعتذر عن الطّريقة الّتي عاملتك بها ﰲ رحلتكالسابقة وﲤنى عليه أن يتفهم وضعه.
 لو كنت مكانك  -أجابه جﲑارد ،لتصرفت بنفس الطّريقة .كلنا نرتكبأخطاء ،واﳌواطنون الطيبو ن هم الّ ذين يعرفون أنّ هم ارتكبوا أخطاء ويعملون
على تصحيحها.
 أنت على حق يا سيدي  .ومد يده مر ة أخرى متمنياً له ليلة سعيدة.بدأ جﲑارد بالس ﲑ باﲡاه موقف سيارات اﻷجرة ،غﲑ أن الن سيم البارد
قد أعطاه بعض اﳊيوي ة ،وشعر باﻹنتعاش ،فغير رأيه بشأن ركوب سي ارة أجرة،
س ﲑ على اﻷقدام لعلّ هذه النزهة الق صﲑة ليﻼً قد تُريح عقله وتنش ط
واختار ال 
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جسده.
سار جﲑارد ﰲ سيدني رود وﲢو ل بعد فﱰة إلى اليسار ﰲ فيكتوريا
أركيد الّتي ي بلغ طولها حوالي مائة مﱰ وعرضها حوالي عشرين مﱰاً  ،مع
منافذ للطعام على كﻼ اﳉانبﲔ وطاوﻻت وكراسي ﰲ اﳌنتصف  .وكان ت تلك
اﳌطاعم معروفة بتقدﳝ ها ﳎموعة متنو عة من اﳌواد الغذائية ،و ﻻ ﳝكن ﻷي
إنسان إﻻّ أن يﻼحظ منفذ السوفﻼكي ،والس مك والبطاطس ،واﳌأكوﻻت
البحرية ،والصينية ،والشيش كباب والتبولي .لقد فتحت رائحة هذه اﻷطعمة
شهيته وقر ر أن يطلب بعض الس مك ورقائق البطاطس والكابتشينو.
لقد كانت جميع اﳌقاعد مشغولة ب شباب إم ا يأكلون أو يشربون القهوة
ويستمعون إلى اﳌوسيقى الّتي ﱂ تكن ذوقه ،فبدأ ﳚول نظره ﲝثاً عن مقعد
شاغر ،فرأى زاوية أمام منفذ بائع الس مك ورقائق البطاطس طاولة لشخصﲔ
كان يشغلها شخص مسن ، فاقﱰب منه برفق وسأله:
 هل هذا اﳌقع د شاغر؟ كن ضيفي  -أجاب ال ر جل وهو يتفحصه ﲝشرية.شعر جﲑارد باﳊرج ،لكنه تصنع بابتسامة فاترة:
 شكراً  ،أرجو أﻻّ أكون قد أزعجتك. يبدو عليك اﻹرهاق  .خذ هذا اﳌقعد سﲑيح قدميك من وزنك الثّقيل. لقد وصلت للتو من رحلة طويلة ،وأشعر أنّ ني ﲝاجة لﻺسﱰ احةوتناول بعض اﳌأكوﻻت.
 توماس شيهان  -قال ومد يده. جﲑارد شامل  ،أجاب ه ومد يده مصافحاً. هل أنت عابر طريق؟ كﻼ  .أنا أعيش ﰲ هذا اﳊي.٢٧٣

 عجباً ،كيف ﱂ أر ك من قبل. قليﻼً ما أحضر إلى هذا اﳌكان  .إنّني أُفض ل مراكز التّسوق الكبﲑة،فهي مكيفة با لهواء صيف اً شتاءً.
 مستهلك ذكي تعرف وسائل التّ وفﲑ ﰲ فاتورة الكهرباء.شعر جﲑارد ﲞجل واستاء من تصرفات هذا الشخص اﳌسن الّذي ﱂ
يعرفه سابقاً  ،وقرر أن يضع حداً لثرثرته  ،لكنه غي ر رأيه عندما رأى الن ادل
يقﱰب وحد ق به قليﻼً وابتسم كأنّه يشكره على م سامرته له ،فشاركه توماس
اﻹبتسامة قائﻼ:
 ﻻ ﲡعل الن ادل ينتظر  ،إنّ ه مشغول بشكل استثنائي هذه اللّيلة.طلب جﲑارد صفيحة سمك و بطاطس وكابتشينو ،وسأل توماس إذا كان
يرغب ﰲ فنجان قهوة  ،ف نظر إليه بشكل مكثّ ف وابتسم إبتسامة تنم عن قبوله
اﻹستضافة.
عندما غادر الن ادل ،خفض جﲑارد رأسه لتجنب اتصال العﲔ مع
توماس على أمل أنه سيتوقّـ ف عن طرح اﻷسئلة الشخصية .ومع ذلك  ،تنحنح
توماس مر تﲔ ﳉذب انتباهه ،وﲟجرد أن أعا د جﲑارد النظر إليه  ،سأل وهو
ﳛدق ﰲ حقيبته:
 أﻻ تريد أن ﲣﱪني عن عطلتك؟ ﳚب أن تكون عطلة مرهقة وأن ت ﰲهذا العمر.
فكّر جﲑارد أن توماس قد قرأ عﻼمة خدمة باصات الشرق للس ياحة
واﻹصطياف على حقيبته ،فحدق به غﲑ راض عن فضوله:
 إنها قص ة طويلة ﻻ أعتقد أنّ ها ستثﲑ إهتمامك. ج ربني!.. حسناً !..لقد زرت وطني لفﱰة قصﲑة.٢٧٤

 موضوع مثﲑ لﻺهتمام  !..من أين أنت سي د جﲑارد؟ من لبنان  ،أجابه بنﱪة تشمل نوع ًا من اﳌرارة الصوتية. يا إلهي !..إنّ ه مكان جميل لقضاء عطلة من العمر .أﲤن ى لو أستطيعالعودة مر ة أخرى .
 هل قمت بزيارته ﰲ السابق؟ مرات عديدة يا صديقي.إعتقد جﲑارد أن توماس يحاول تضليله ﰲ قصة زياراته العديدة ﻷنّه
كان يشم أنفاسه اﳌعبأة برائحة اﳋمور ،إﻻّ أنّه وافق معه على تعليقه بأنّه مكان
جميل لقضاء سيا حة ممتعة صيفاً شتاءً وهو ينظر إلى الن ادل وهو يقدم له
صحناً من الس مك ورقائق البطاطس واثنﲔ كابتشينو  -تسع دوﻻرات من
فضلك.
أعطاه جﲑ ارد عشر دوﻻرات وﲤنى عليه اﻹحتفاظ بالفكّة.
 شكراً سيدي  ،أي شيء آخر؟ ﻻ ..شكرا ً.عندما غادر النادل ،شعر جﲑارد باﻻرتياح ﻷن وجوده قد وضع حد اً
لقص ة توماس الّتي اخﱰعها بزيارة لبنان مرات عديدة ،وبدأ ﰲ تناول الطّعام.
إﻻّ أن توماس قد س عل ليلفت انتباهه ،وعندما رفع رأسه ونظر ﰲ عينيه ،شعر
باﻻستياء الظّ اهر على وجهه  .وقد استمر توماس بالتّحديق ﰲ نظر جﲑارد
لفﱰة طويلة أجﱪت جﲑ ارد أن ﳜفض رأسه ويواصل تناول الطعام.
 أنت ﻻ تصدقني؟ بالطّبع  ..أنا أُصدق كلّ ما قلت  .لبنان بلد سياحي  ،وأي شخصصادف أن يكون لديه الكثﲑ من اﳌال سوف يذهب للس ياحة ﰲ أي بلد يشاء،
غﲑ أنّني ﻻ أستطيع رؤية صلتك بلبنان وأهمي ة زياراتك اﳌتعددة.
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ﱂ اذه ب ﰲ إجازة سياحية كما ذكرت .لقد كان والدي جندياً ﰲ
اﳉيش اﻷسﱰالي الّذي عرض حياته للخطر من أجل ﲢرير بلدكم من احتﻼل
اﻹمﱪاطوري ة العثمانية .لقد ذهبت إلى الش رق اﻷوسط ﰲ العديد من
اﳌناسبات  ،حيث قمت بزيارة الن صب التّ ذكاري للحرب ﰲ منطقة بئر السبع،
وذهبت إلى لبنان مرات عديدة ،قضيت هناك وقتا ممتعاً وذكريات ﻻ تنسى
وسأعود إليه مر ة أخرى.
 عفو اً سي د شيهان .ﱂ أقصد أن أكون وقحاً .غﲑ أن الكثﲑين منالن اس يزورون لبنان للس ياحة واﻷصطياف ،واعتقدت أنّ ك كنت أحد
اﳌصطافﲔ و ﱂ أكن أعرف أن والدك قد خاض حرباً هناك!
 لقد خاض حرباً ضراء حتّى تستطيع أنت واﻵخرون العيش بسﻼموحرية  .لقد دفع الثّ من حباً ﰲ ﲢقيق اﳊرية والدﳝقراطية لشعب ليس له فيه
أي صلة قرابة أو صداقة.
فكّر جﲑارد أن شيهان كان على حق بالن سبة لتضحية والده .إن القتال
ﰲ اﳊروب يتطلب الشجاعة  ،والبسالة والتّ ضحيات العديدة ،فاعتذر قائﻼ:
 ﻻ أقصد أن أكون غﲑ مهذب .على العكس  ،فأنا أقد ر خدماتوالدك و غﲑه من الّ ذين دفعوا الثّ من غالياً ،وأريد أن أعرف اﳌزيد عن
مشاركته ﰲ حرب بعيدة جد اً عن وطنه.
 عند اندﻻع اﳊرب العاﳌي ة اﻷولى ،تقدم العديد من الشباب لﻺ نضمامإلى اﳉيش ،أو البحري ة أو القو ات اﳉوي ة ،و كان والدي واحداً من اﳌجن دين
الّ ذين تم إرسال هم إلى مصر ﳌواجهة تهديد اﻹمﱪاطوري ة العثمانية الّتي كانت
تهد د مصالح اﻹمﱪاطوري ة الﱪيطاني ة ﰲ الش رق اﻷوسط .لقد انتصرنا على
اﳉيش العثماني ودافعنا عن قناة السويس  .وبعد هذا اﻹنتصار ،تم نشر
القو ات اﻷسﱰالية ،والقو ات اﳌتحالفة اﻷخرى ﰲ فلسطﲔ ،وﲤكّ نا من احتﻼل
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غزة والقدس .وﲝلول عام  ، ١٩١٨انتصرنا ﰲ لبنان وسوريا بعد وقوع العديد
من الضحايا  .لقد كان والدي واحداً منهم .غﲑ أن هناك العديد العديد من
اﳉنود الّ ذين حاربوا وعاشوا ليخب روا عن مصائب اﳊروب والتّضحيات الّتي
قدمها اﳉيش اﻷسﱰالي  ،لتكونوا على دراية ﲟشاركتنا وعﻼقاتنا الودي ة مع
شعوب تلك اﳌنطقة .وكلّما قمت بزيارة الن صب التذكاري للحرب ﰲ منطقة بئر
السبع تكرﳝاً للجنود الذين سقطوا ﰲ اﳊرب  ،أزور لبنان .و كانت آخر مر ة ﰲ
عام  . ١٩٥٨لقد وقعت ﰲ حب الن اس ولبنان واﳌناظر الطّبيعية اﳋﻼّبة ﰲ
بلدكم ،غﲑ أن لﻸسف الشديد ﻻ يوجد عندكم دولة جديرة بإدارة هذا البلد
اﳉميل.
شعر جﲑارد باﳋجل من اﳊكم عليه بقسوة دون معرفة ظروفه الشخصية ،
ومع ذلك  ،شعر باﻹهانة عندما ﲡرأ شيهان على انتقاد اﳊكومة .فهو ي علم أن
اللّبناني ﲔ ﳏكومون بنظام فاسد  ،ويسره أن يرى رياح التّ غيﲑ تعصف وتهدم
هذا الن ظام وتقضي على هؤﻻء الفاسدين الّ ذين ﲡري ﰲ عروقهم دماء
الفساد ،والر شوة واﳋيانة.
 أ رى أنّك قد تأثّرت من مﻼحظاتي بشد ة أليس كذلك؟ طبعاً !..لبنان دولة دﳝقراطية ،ويتمتّ ع الن اس ﲝقّ هم اﳌشروع ﰲالتّ صويت للم رشحﲔ الّ ذين يعتقدون أنّ هم ﳜدمون مصالح اﻷم ة ومصاﳊهم ،
وبانتقادك اﳊكومة  ،تكون بالفعل قد وجهت إهانة ﲡرح شعور اﳌ واطنﲔ
الصاﳊﲔ.
 أعتقد أنّ ك تدافع عن سياسي يكم ليس ﻷنّ هم حقّاً شرفاء  ،بل ﻷنّ كتشعر بأنّ ك أنت وزمﻼئك اﳌواطنﲔ ﱂ ﳜتاروا ﲝكمة .لدي اه تمام خاص ﰲ
لبنان  ،وأنا أتابع كلّ خطوة سياسي ة منذ أن تزو جت ابنتي من لبناني،
وأحاول أن أكو ن ﳏايداً ﰲ رأيي .ﻻ تفهمني خطأ يا صديقي .أنا أحب
٢٧٧

لبنان والش عب اللّ بناني بقدر ما أحب أسﱰاليا والش عب اﻷسﱰالي.
لقد كان توماس ﳏقّاً  ،ف اﳋيارات ﳏدودة بالن سبة للّبنانيﲔ  .لديهم خيار
واحد فقط  ،وهو التّ صويت للشخص الّذي ﳜتاره الز عماء الديني ون لتمثيلهم .
فاﻷمة الّتي ﲢكمها الطائفي ة ﳏكوم عليها بالفشل.
كان توماس ﳛدق ﰲ وجه جﲑارد ﰲ انتظار رد ة فعله ،إﻻّ أن جﲑارد
شعر ﲝرارة نظرته له مثل سائل يغلي وﳛرق بشرته من خﻼل جسده الرقيق
حتّى عظامه .ث م خفض رأسه وهمس:
 ليس لديه م خيار آخر  ،ف ﻼ أستطيع أن ألومهم.بدا توماس متحمساً جداً ﻻهتمامه بالشؤون اللّبنانية  .لقد كان يقصد
ما قاله عن حب ه للبنا ن ،وأراد أن يهدئ جﲑارد ،فوضع يده على كتفه وهزه
قائﻼ:
 استمع ل ي يا صديقي ،سأخﱪك قص ة صغﲑة قد تلقي الض وء على ماسيحدث للش عب اللّبناني.
بدأت حنجرة جﲑارد تضيق ،وشعر بإ حساس إختناق لعدم قدرته على
التّنفّس ،فأخذ فنجان القهوة وابتلع آخر قطرة من الكابتشين و ،وبدأ يشعر أن
الهواء ﳝر اﻵن بسهولة من خﻼل حنجرته إلى عمق رئتيه مر ة أخر ى،
واستطاع أن يستعيد اﳊديث فقال له:
 أخﱪني عن كلّ شيء  ،فأنا آذان صاغية.حدق توماس به باهتمام  ،وبدأ:
ﰲ يوم من اﻷيام  ،كان هناك مزارع كهل يزرع أرضه ويربي أغنامه  .وﰲ
مساء يوم ،وهو على وشك التوقّـ ف عن العمل  ،سمع عويﻼً ،فذهب باتّجاه
العويل ،فوجد ﲢت شجرة شبلﲔ صغﲑين من أ شبال الن مور اﻷمريكية لربما
أُمهما قد ماتت وتركتهما وهما على وشك أن ﳝوتا من اﳉوع والﱪد
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القارس.
هذا اﳌزارع  ،كان معروفاً بشد ة رفقه باﳊيوانات ،أخذ هاتﲔ الشبلﲔ إلى
البيت ورعاهما  .و ﱂ ﳝض وقت طويل حتّى ﲢول هاتﲔ الش بلﲔ إلى ﳕرين
قويي ن يتصرفان وفقاً لنزعتهما الطّبيعية.
كان لهذا اﳌزارع جار آخر له خﱪة سابقة مع أ شبال النمور  ،و نصحه ﰲ
مناسبات عديدة أن يربطهما بسﻼسل ،أو إيوائهما ﰲ قفص فوﻻذ ي ،إﻻّ أنّه
ناقض جاره اﳌزارع قائﻼً  :هذان الش بﻼن قد أصبحا من اﳊيوانات اﻷليفة
فهما ينامان معي ﰲ نفس الغرفة  ،و ﰲ معظم اللّ يالي الباردة يأتيا ن للبقاء معي
ﰲ نفس السرير.
ﰲ أحد اﻷيام  ،ﻻحظ اﳌزارع غياب جاره ،فساوره القلق عليه ،غﲑ أنّه
سرعان ما ﲡاهل ﳐاوفه قائﻼً  -إنهما ما زاﻻ صغاراً وغﲑ قادرين على
إحداث أي ضرر  .ومع ذلك  ،مر اليوم وﱂ يأتِ اﳌزارع لرعاية قطيعه.
أصبح جاره قلقًا للغاية وذهب إلى منزل صديقه للتّحقيق  .قرع الباب،
وانتظر  -ﻻ اجابة  .قرع الباب ثانية ،وناداه بصوت عال وهو ﳝ شى حول
اﳌنزل  .وازداد قلقه عليه  ،ﻷنّ ه ﱂ ير النمرين الكبار وحاول كسر الباب  .ثم
سمع زئﲑاً ونظر من خﻼل النافذة .فهل تعررف ما رآه؟
 كيف لي أن أعرف وأنت راوي القصص  ،وﻻ أريد أن أفسد عليكاﻹثارة وأنت ﲣتتم القصة.
 كان النمران الكبار يأكﻼ ن اﳌزارع  .أراد كسر الباب  ،لكن ه كانخائفاً من مواجهة النمرين  .عندها ركض إلى اﳌنزل وعاد حامﻼً بندقية
وينشسﱰ  .وعندما فتح الباب ،ترك النمران كلّ ما تبقّ ى من أعضاء اﳌزارع
واستعدا للهجوم عليه ،فقام اﳌزارع ،خوفاً على حياته  ،بإطﻼق الن ار عليهما
واستدعى الشرطة.
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و صلت اﻷخبار إلى الص حافة اﳌحلية  ،والتي بدورها عممتها على
مصادر إعﻼمية أخرى  ،ودخلت جمعي ة الرفق ب اﳊيوانات حيز التنفيذ واتهمت
اﳌزارع بالقسوة ضد اﳊيوانات  .وتم اتهامه وتغرﳝه ﲞمسمائة دوﻻر.
تابع جﲑارد قص ته بفارغ الصﱪ  ،ولكن عندما انتهى توماس من قصته  ،ﱂ
ي ستطع معرفة اﳌغزى اﻷخﲑ منها  .غﲑ أن توماس رأى اﳊﲑة على وجهه
وابتسم:
 أنتَ ﻻ ترى مدى التّ شابه ﰲ قصتي؟ ﻻ  ...فعﻼً ﱂ أفهم  -قالها بكلّ تواضع.نظر توماس إلى جﲑارد وهو يفكّر فيما إذا كان جﲑارد شخصا ساذجاً
أم عارضاً  .لقد قام بفحصه مثل مقي م الصوف الّذي يقوم ﲟسح قطيع من
اﻷغنام للتأكّد من جودة صوفه  .فما كان من جﲑارد إﻻّ أن يعيد الن ظر إلى
توماس مع ابتسامة مزيفة على وجهه:
 قل لي يا صاح ،وﻻ ﲡعلني أنتظر  -أنا كلّني آذان صاغية. رب ما ﻻ تدرك حقيقة اﻷمر بأن لبنان لديه أكﱪ عدد من الﻼجئﲔ ﰲأي بلد آخر ﰲ العاﱂ بالن سبة لعدد السكان.
 أنا على علم بذلك  ،وﳓن فخورون بأخذ هذا العدد الكبﲑ منالﻼجئﲔ  .إنهم أشخاص مضطهدون  ،وواجبنا اﻷو ل هو تزويدهم ﲟﻼذ آمن .
ﻻ أستطيع رؤية أي شيء خطأ ﰲ ذلك.
 إن عدد الﻼجئﲔ ﰲ لبنان وأحفادهم يساوي أكثر من عدد اﳌواطنﲔاللّ بنانيﲔ اﳌقيمﲔ  .أنتم تهاجرون من البﻼد وهم يطالبون باﳉنسية  .عاجﻼً
وليس آجﻼً سيحصلون عليها  ،وأنتم سوف تصبحون "الﻼجئﲔ " الّ ذين
يبحثون عن بلد ﻹستقبالكم  .وعندما ﳛﲔ الوقت ،فلن ت سارع ال كثﲑ من
البلدان ﳌساعدتكم.
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فكّر جﲑارد أن توماس كان على حق ،وﳚب علينا ان نكون حذرين من
هذا اﻻستيﻼء الس لمي والدﳝقراطي  .لن يلجأ الﻼجئون للعنف وﻻ إعﻼن
اﳊرب وقتل جميع اﳌواطنﲔ  .ولن يكون عليهم التّ ظاهر بالقتال للحفاظ على
سيادة دينهم أو ﻹرضاء أمراء اﳊرب  .كلّ ما عليهم فعله هو الد عوة لتشكيل
أم ة دﳝقراطية والتي ستحظى بدعم الد ول الر اغبة اﻷخرى  ،وتطبيق نظام
تصويت دﳝقراطي  .والن تيجة هي أن اﳌواطنﲔ سيخسرون ولن يكون هناك أي
شيء ﳝكنهم القيام به حيال ذلك.
حد ق جﲑارد ﰲ توماس لفﱰة طويلة من الوقت  ،ثم سأله:
 ما رأيك أن نفعل؟ اعتمدوا سياسات غﲑ طائفية  .هذا ما سيرضي اﳉميع.وقف جﲑارد  ،ومد يده مصافحاً:
 شكراً على النصيحة.صافح ه توماس وهو يشد على يده بقوة:
 -سنلتقي مر ة أخرى  ،لرب ما ﰲ أوقات أكثر سعادة.
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ودع جﲑارد توماس وﲤشى على طول شارع فيكتوريا  .وأخﲑا سيعود جﲑارد
إلى منزل ه بعد أسبوع مضني ؛ أسبوع مليء باﳌفاجآت .بعض تلك اﳌفاجآت
كانت ﳐيبة ﻵماله  ،والبعض اﻵخر كانت ترضيه .كان الطّ قس على اﳉانب
البارد و نسيم اﳉنوب اﳌليء برائحة البحر ﳝ لئ رئتي ه ويحيي فيه شعوره
باﻻنتماء إلى وطنه مر ة أخرى  ،ويقدر اﳊياة أكثر من أي وقت ﰲ حياته.
شعر باﳊرية ،وهو الّذي يقد ر حريته ،وأصبح مدركًا ﳌعاناة الن اس
الذين عاشوا وماتوا دون أن ﳜتﱪوا طعم اﳊري ة وتقرير اﳌصﲑ .شعر بأﳌهم
وفه م احتياجاتهم ،ورغباتهم ،وحقّ هم الطّ بيعي ﰲ العيش ،واﳊب ، والتّ عبﲑ عن
رأيهم  ،وانتقاد اﻷجه زة الرئاسي ة دون خوف من اﻻضطهاد  ،واﳊق ﰲ العمل
واﳊق ﰲ التّ عليم اﳌجاني .لقد فهم اﻵ ن أﳌهم وحرمانهم من اﻻحتياجات
اﳌعيشي ة اﻷساسي ة أكثر من أي وقت مضى ﰲ حياته.
شعر بالتّ عب ،وبدأت ركبتي ه تشعر ب وزن جسده ،وفكّر ﰲ استدعاء سيارة
أجرة ،لكنه غي ر رأيه منذ أن كان منزله على بعد كيلومﱰ واحد .لقد تناول
وجبة ثقيلة ،وكان ﲝاجة أن ﳝشي تلك اﳌس افة ﻹعطاء معدته ال وقت لهضم
الرقائق الدهنية ،واﻷسماك اﳌفروشة بالفتات والد قيق اﳌنقوع بالز يت اﳌفرط
السخونة .مشي الهويناء غﲑ مدرك لِ ما يدور حوله ،حتّى أدرك أنّه قد مرر
سكنية الّتي يعيش فيها .ع اد إلى رقم تسعة ﰲ شارع "هوﳌز " وصعد
الوحد ة ال 
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الدرج وه و يسحب حقائبه ورائه  ،وﲜهد وصل إلى الطّ ابق الثالث و رفع
اﳌمسحة وأخذ اﳌفتاح الّذي تركه هناك منذ أسبوع .فتح الباب وألقى بأمتعته
على اﻷرض  ،وٱنزلق على ٱلس رير ﰲ سهوة طويلة.
عندما استيقظ جﲑارد ،كان اللّ يل يشتد بسواده ويزيد غرفته عتمة  ،فقام
وأضاء الضوء ،وأخذ حقيبة الظّ هر وأخرج منها العلبة الّتي أعطته الكابتن
جولييت وبدأ ﰲ ﲤزيق التفاف الغﻼف لي كشف عن علبة مربعة ذات اللّ ون
اﻷحمر واﻷبيض ،ومربوطة بشريط أزرق .فك الش ريط وفتح الغطاء  ،فوجد
داخل العلبة مظروفاً كبﲑاً وطرداً  .أخذ بعض الوقت مﱰدداً أي واحد يفتح
أوﻻً  ،واختار فت ح اﳌظروف ﻷنّه توقّع أن تكون رسالة مهمة ،و ﳝكن للطّرد أن
ينتظر.
فتح الظرف  ،فوجد فيه ث ﻼث صفحات من الورق ذات اللّ ون اﻷزرق
الفاتح .تساءل عن السبب الّذي من أجله قد أخذ النقيب عادل الكثﲑ من
اﳌتاعب ﰲ الكتابة له هذه الص فحات الثّﻼث  ،بين ما كان يتحد ث معه فقط
بضع كلمات كلّ ما سنحت له الفرصة .و على الر غم من أنّ ه ﱂ يكن عدوانياً وﻻ
ودوداً للغاية .ل قد فسر لطفه ب أن يكون بسبب اهتمامه بالكابتن جولييت .ومع
ذلك  ،ليكتب له مثل هذه الر سالة اﳌطول أثار عنده اﳊشرية ﳌعرفة ذلك .فوضع
نظارته وبدأ ﰲ القراءة:

عزيزي جﲑارد،
أﲤنى أن تكون قد استمتعت بوقت ممتع معنا على
الر غم من كلّ هذه اﳌشاكل .أعتذر بصدق لِما أظهرته لك
من جفاء  .ولكن كان علي أن أكون حريصاً كي ﻻ أُعر ض
مستقبلي كنقيب ونائب ﳊاكم السجن  .أكتب إليك ﻷنّ ي
أريدك أن تعرف ما حدث لعائلتك ،وأن أعرض عليك
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خططي لﻺصﻼح ،على أمل أن أكون جديراً ﲟساعدتك.

ما على وشك إخبارك به اﻵن هو اﳊقيقة كما حدث ت
حينها  ،ورؤيتي للبنان اﳉديد .ﱂ أستطع إخبارك وقتها ،
خوفاً من اﻻنتقام  .لقد وثقت بالكابتن جولييت ﻹيصال هذه
الرسالة إليك ،ﻷنّ ها تساعدني كثﲑا  ،وليس ﻷي ة مكسب
شخصي  ،ولكن ﻷنّ ها ﲢب لبنان والش عب اللّبناني .إنها
واحدة من ا على الر غم من أنّ ها ولدت ﰲ اﳋارج حيث
هاجر أجدادها ﰲ عهد اﻹمﱪاطوري ة العثماني ة وﱂ يعودوا.
ما أنا بصدد إخبارك به اﻵن هو معلومات سرية.
إنّني أخطط ﻻنقﻼب عسكري  ،ولدي دعم مرموق م ن اﳉيش
والقو ات اﳉوية والبحرية والشرطة  ،ونريد أن يكون هذا
اﻹنقﻼب انقﻼب ا غﲑ دموي .ﻻ نريد إراقت اﳌزيد من
الدماء  .لقد عانى الن اس ما يكفي من اﻻنتظار للحصول
على إجابة ﳌحنتهم .الكابتن جولييت ست ساعدني ﰲ صياغة
الدستور ،هي ﳏامية لها خﱪة واسعة ﰲ تنظيم الدولة ،و هي
ﰲ الواقع تشغل منصب نائ ب رئيس نقابة اﳌحامﲔ ،لكن ها
أخذت الوظيفة ﻷنّ ها كانت الطّ ريقة اﻷسهل واﻷرخص
للسفر ومشاهدة العاﱂ.
عندما ينجح اﻻنقﻼب  ،سنقوم بنزع سﻼح جميع
اﳌليشيات ،وحلّ جميع اﻷحزاب السياسية .سنفصل الد ين
عن الدولة  ،ولن نسمح للبنان أن يكون أرض القمامة لكل
اﻷمم .سنقرر من الّذي ﳝكن أن يأتي كﻼجئ إلى لبنان
وعدد الﻼجئﲔ الذين ﳝكن أن يقبلهم .سنوقّ ع اتفاقي ة سﻼم
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مع إسرائيل ،ونطالب اﻷمم اﳌتّ حدة بوضع لبنان ﲢت حماية
الدول الّتي ﲤلك حق الفيتو.
سنقوم بإصﻼح نظام التّعليم  ،وتوفﲑ التّ عليم اﳌجاني
للجميع  ،كما سنوفر برامج صحي ة ومعاشات وطنية وتوفﲑ
اﳋدمات ﳉميع اﳌواطنﲔ بغض الن ظر عن معتقداتهم
السياسي ة أو الدينية.
هذه هي ﳎاﻻت اﻹصﻼح الرئيسي ة لنظام غﲑ طائفي
وحكومة دﳝقراطي ة ﳏدودة ،إلى أن ﳛﲔ الوقت ويصبح
اﳌجتمع م ؤهﻼً ﳌمارسة حقوقه الدﳝوقراطي ة ،وواجباته
الوطنية  .غﲑ أن هذا اﻷمر سيستغرق بعض الوقت  ،لكن ني
متأكّ د من أنه سيحدث عاجﻼً أم آجﻼً.
و نريد منك أن تقدم لنا الد عم بقدر ما تستطيع  ،ﻻ
سيما مع وسائل اﻹعﻼم  .هذا ﳎالك ،و ﳓن ندرك أنّك
تقاعدت مبكّراً من منصبك كرئيس ﲢرير لنشرة صوت
اﳊرية  ،لكن نا نعتقد أن قلمك ظلّ نشطاً ﰲ هذا اﳌجال .قد
تتساء ل كيف لنا أن نعرف كلّ هذه ا ﳌعلومات عنك منذ ﱂ
نلتق من قبل  ،ولكن ﲝلول الوقت الّذي تنتهي فيه من قراءة
هذه الرسالة  ،ستعرف اﳊقيقة ،وستقر ر أن تدعم انقﻼبنا
أفضل ما ﳝكنك.
عزيزي جﲑارد  ،كنت أعرف أنّ ك ستفتح الر سالة أوﻻً.
هذا هو رد فعل طبيعي من فضول اﻹنسان إلى مظروف
ﳐتوم .قبل أن تفتح الطرد  ،أريدك أن تعرف أن والدك ك ان
صديقًا حميماً لعائلتي  .وعندما هاجرت أنتَ البلد  ،كنت
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أنا ما زلت مراهقاً صغﲑاً أُتابع دراستي ﰲ مدرسة قري ة
ﳎاورة  .وب عد ﲣر جي من أكادﳝي ة الشرطة  ،تم تعييني ﰲ قسم
شرطة اﳌنطقة الشمالية  .وﰲ تلك اﳌرحلة كنت دائماً أذهب
لزيارة والديك ،و ﰲ العديد من اﳌناسبات كان اﳊديث يدور
غالباً عنك ،وعن عملك ﰲ حقل اﻹعﻼم ،وعن عدم
احتمال عودتك إلى الوطن.
عندما بدأت اﳊرب  ،تم تعييني ﰲ القيادة اﳌركزية ﰲ
اﳌدينة  .لقد اس تغرق أمن اﳌدينة الكثﲑ من وقتي  ،وأصبحت
الزيارة إلى والديك مناسبات نادرة .و عندما أص بحت أخبار
اﳌذﲝة أخباراً يومية ،أُجﱪت اﳊكومة على اﲣاذ إجراءات
شكلوي ة على أمل إرضاء االن اشطﲔ ﰲ هذا اﳊقل .وبناءً
لذلك ،طُلب مني الذّ هاب إلى منطقة الش وف مع فوج من
الش رطة للتّ حقيق وتقديم تقرير للحكومة عن اﳌجزرة
وأسبابها ومفتعليها  .و ﰲ بداية مرحلة التّ حقيق ،بدأت
وسائل اﻹعﻼم تتغذى على هذه اﳋطوة ودعمت اﳊكومة ﰲ
عملها  .عندها شعر الن اشطون ﰲ هذا اﳌجال بالراحة
وا لهدوء على أمل أن التّ حقيق سيكشف اﳊقيقة ،وبالتالي
يتم ﳏاكمة الفاعلﲔ وإنزال أقصى العقوبات حسب وعد
اﳊكومة.
عندما وصلت إلى منطقة الشوف ،وذهبت إلى
قريتكم ﻹدراء التّحقيقات  ،شعرت بالص دمة عندما رأيت
العما ل يدمرون اﳌنازل ويسرقون اﻷثاث  ،بل حتّى يكس رون
ا ﳋرسانة ويحملون أسﻼك اﳊديد ،واﳊجارة وكلّ ما ﳝكن
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أن يكون له قيمة ﰲ شاحنات رﲟا كانوا يبيعونها ﰲ الس وق
السوداء  ،أو أنّ هم كانوا يتبعون أوامر أمراء اﳊرب وينقلون
الس لع اﳌنهوبة إلى قراهم أو أماكن تكون ﲢت تصرفاتهم.
ذهبت على عجل إلى منزل والديك  ،على أ مل إنقاذ
بعض اﳌمتلكات  .غﲑ أنّني شعرت بالر عب عندما رأيت
بعض العمال يهدمون اﳌن زل وﳛملون اﳊجارة ﰲ شاحنات ،
بينما كان آخرون يتلفون اﳊديقة ومصنع النبيذ .ﻻ شيء
ﳒا من اعتدائهم حتّى أشجار الفاكهة تم قطعها  ،ومزارع
العنب واﳋضار تم تلفها بالبلدوزر  .حقّاً ﱂ أر أبداً ﰲ
حياتي أي شخص ﳝكن أن يتصرف بهذه الوحشي ة ﲡاه
مواطنيه.
وﲟا أنّ ني كنت على بي نة من نوايا أمراء اﳊرب
وجدول أعمالهم اﳋف ي وجوعهم اﳌحموم ﰲ غنائم اﳊرب ،
فقد قر رت أن أكون مهذباً ﲡاه العم ال على أمل أن
أستطيع إنقاذ ما تبقّ ى من مكانة اﳌبنى  ،فكلّمتهم بأدب
وطلبت التّ حدث مع الرئيس اﳌسؤول ،غﲑ أنّهم ﱂ يزعجوا
أنفسهم للرد على سؤالي.
وقـ فت ورجال الش رطة قليﻼً فى انتظار أن ي ﻼحظ
أحدهم وجودنا  .وبعد فﱰة ﻻ بأس بها ،ﻻحظ أحد الش باب
وهو ﳛمل رشاشاً ،ويوجه اﻷوامر للعم ال وجودنا ونبح:
 ماذا تفعلون هنا؟عرفته عن نفسي  ،وطلبت منه أن يأمر عم اله بالتوقّـ ف
عن هدم بقية اﳌنزل .كان رده سريعاً ،مقتضباً وبغضب:
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 إذا أردت اﳊفاظ على وظيفتك ،إرجع إلى ماحيث أتيت  .إذا اتصلت ﲟديري  ،ﳝكنك تقبيل الن جوم على
كتفيك وداعاً.
فكّ رت أن استعمل سلطتي ،والقيام باﳌهمة الّتي
عهدتها لي الدولة ،وإلقاء القبض عليه  .ولكن كنت أعرف
إذا فعلت ذلك  ،سأفقد وظيفتي  ،ورب ما سا طرح ﰲ الس جن
لوقت غﲑ ﳏدد  .لذلك عقدت لساني وابتسمت له :
 أنا لست هنا ﰲ مهمة رسمية .أنا فقط أريدك أنتفعل لي معروفاً بسيطاً.
خفّ ت مﻼمح الشاب وبدأ ﰲ اﻻقﱰاب مني:
 ماذا ﳝكنني أن أفعل لك يا حضرة الضابط؟  -سألكما لو كان يعرف نتيجة هذا السؤال.
 هذا اﳌنزل هو لصديق عزيز  ،وأود أن أنقذ بعضالتذكارات ﻷطفاله كي يتذكّرونه.
 هذا سيكلفك  -ﻷنّه لو عرف ’الباص‘ أنّني خال فتأوامره ب عدم ترك أي شيء ذات قيمة ،ستوقعني ﰲ ورطة ﻻ
أنت وﻻ رئيسك يستطيع إنقاذي منها.
أكّ دت له أن شفتي مغلقة  ،ف قام ﲟسح اﳌنطقة بشكل
مثﲑ للر يبة وأمرني أن أﲢرك بسرعة  .نظرت نظرة شاملة ﰲ
اﳌنزل ،فلم أر سوى خزانة واحدة ما زالت مقفلة ،فاقﱰبت
منها وفتحت بابها وأخذت ألبوم صور أجدادك وصور ة
زفاف والديك .فتّ شت حولي ورأيت صورة أمك ﲣبز اﳋبز
اﳌسطّح ،وصورة لرجل يركب حصاناً و سيفه ﰲ يده  .ﱂ أكن
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أعرف هذا الش خص ولكن ي فكّ رت ﰲ قيمته التّارﳜية.

ف التقطت الصورتﲔ  ،وبدأت ﰲ البحث عن اﳌزيد من
التذكارات  ،لكن ني فوجئت بأمره وهو يصرخ:
 كفى!..توقـ فت عن البحث ،وحملت ما استطعت ،وسرت ﳓو
الباب  .وعندما أوقفني  ،وضع ت خمسﲔ دوﻻراً ﰲ يده.
أخذ اﳌال وطلب من ي أن أريه ما أخذت .وعندما تفحص
اﳌحتويات  ،أخذ منها صورة أمك وصورة زفاف أجدادك،
وأعطاني ألبوم الز فاف وصورة جد ك فقط  .وعندما سألته عن
السبب ،طلب مني مائة دوﻻر أخرى إذا أردت اﳊصول
عليها .فقلت له ليس لدي هذه القيمة من اﳌال ،وتوس لت
إليه أن يعطيني الص ور ﻻ قيمة مادية لها ،فرفض رفضاً
تاماً.
غادرت اﳌكان حزيناً مكسور اﳋاطر ،وﲡولت ﰲ
القرية ،وأخذت صوراً ل لمنازل اﳌهد مة كلياً وبعض اﳌنازل
اﳌدمرة ج زئياً ﻹدراجها ﰲ تقريري.
وﳌّا عدت إلى مركز الش رطة ،قدمت تقريري إلى
رئيسي اﳌباشر ،والذي سﲑفعه بدوره إلى وزارة الداخلي ة
ﻷﲣاذ اﻹجراءات الﻼزمة ﲝق الفاعلﲔ .ومع ذلك ،ﰲ
صباح اليوم التّالي  ،نشرت جميع الصحف الكﱪى صورتي
ﲢت عنوان كبﲑ  -ﲢقيقات النقيب عادل تثبت أن اﳌنطقة
ساﳌة وﻻ وجود للمجازر ...
ﰲ اﳌظروف الثّاني  ،سوف ﲡد كلّ الوثائق الّتي
٢٨٩

جمعت ها خﻼل اﳊرب اﻷهلية .هذه الوثائق تدين جميع
أمراء اﳊرب الّ ذين ارتكبوا جرائم ضد اﻹنسانية .ﻻ ﳝكنني
إثارة القضي ة اﻵن ﻷن اﳉناة هم أعضاء ﰲ اﳊكو مة اﳊاك مة
وبعضهم ﳛتفظون ﲟناصب وزارية ،ولكن ﲟجرد ﳒاح
اﻻنقﻼب  ،سوف يتم القبض عليهم وﲡرﳝهم بارتكاب ﳎازر
وجرائم ضد اﻹنسانية.
يوجد ثﻼ ث نسخ من هذه الوثائق  :واحدة معي ،
والثّ انية مع الكابتن جولييت والثّ الثة اﻵن ﰲ رعايتك.
الكابتن جولييت ستّ تصل بك قريباً .إذا فشلت ﰲ انقﻼبي،
أعرف أن اﳌشنقة ستكون لي  ،لكن ني على ثقة بأن الكابتن
جولييت ستأخذ هؤﻻء اﻷمراء إلى ﳏكمة العدل الدولي ة
باسم جميع مواطني لبنان .هذه الوثائق بصور ومقابﻼت
وشهود عيان ،وهم على استعداد لتقديم شهاداتهم أمام أي
ﳏكمة عادلة  .أنا على ث قة بأن أمراء اﳊرب سيقضون بقي ة
حياتهم ﰲ السجن.
أﲤنى لو كنت أستطيع أن أُرﳛك وا لكابتن جولييت
من هذه اﳌسؤولي ة الثّقيلة  ،لكن ني أعتقد أنك ما جديرين
بتحمل هذه اﳌسؤولية.
أﲤنى لكما حظاً سعيداً!..
صديقكما ،عادل.

تفح ص جﲑارد هذه الوثائق  ،وهو يتخيل كيف سيقضي هؤﻻء اﳌجرمﲔ باقي
حياتهم ﰲ السجون  .دعهم يتأﳌّون حتّى ﳛسوا ﲝاﻻت البؤس والعذاب الّذي
عانى منها مواطنو لبنان ﰲ ظل حكومتهم اﳌشؤومة.
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ﱂ يشعر جﲑارد ﲟ رور الوقت وهو ي بحث ﰲ تلك الوثائق .كما أنّه كان
قد أغفل عن إلقاء نظرة على الصندوق  ،وفكّ ر ﰲ تركه حتّى الصباح  ،لكن
فكر ة الن ظر إلى الص ور ومعرفة ما إذا كان أي منها ﻷفراد عائلت ه ،قد أعاد
إليه نشاطه وفتح الصندوق  ،فوجد فيه ألبوم حفل زفاف جده ،وﲟا أنّه ﱂ
ي تذكر أياً منهم  ،أسرع ﰲ ال ن ظر على العديد من الصور حتّى وصل إلى
صورة ﳉده خﻼل أي ام ﳎده راكباً حصاناً  ،ومدججاً بالسﻼح وهو يقاتل قوى
اﻹمﱪاطوري ة العثمانية .نظر إليها ملياً ،وقرر أن ينزعها من اﻷلبوم ويعلقها
على اﳊائط ﰲ مكان بارز حتّى يتمكّ ن من إلقاء نظرة عليها كل ليلة قبل أن
يذهب للنوم  ،و عندما ي ستيقظ ﰲ الص باح لرؤية وجوه أبطال اﳌ اضي الذين
قدموا حياتهم لتحرير بلد ﳛبونه .بدأ ﲟسح اﳉدار ﳌكان بارز لتعليق الكن ز،
فجال بصره على طول اﳉدران ،وتوقف عند ساعة اﳊائط فى الردهة  ،وكان
بندولها الن حيف يتأرجح ذهاباً وإياباً  ،ذهاباً وإياباً  .وقـ ف أمامها صامتًا،
خافض النظر  ،وهو يتساءل ع م ا إذا كانت سلسلة الز من توقظ ضمائرهم الّتي
ضاعت ﰲ سكون جشعهم.
تساءل إذا كان هناك أي شخص قد ﳚرؤ على طرح سؤال من ارتكب
هذه اﳌذابح  ،ومن س يجرؤ على طلب ﻻعتقالهم و جعلهم يواجهون ﳏكمة
العدل؟ ثم استحضر اﳌاضي واﳊاضر حيث ﱂ ﳚرؤ أحد على طرح هذه
اﻷسئلة .حتّى لو ﲡرأَ أحدهم على طرح السؤال ف لن ﳚيبه أحد  -ﻻ وكﻼء
اللّه ،وﻻ السياسي ون الّ ذين تم اختيارهم كممثّلﲔ للّه على اﻷرض .ولكن من
يستطيع اﻹجابة عن أسئلة ﱂ تُطرح من قبل .ومن ناحية أخرى  ،من ﳚرؤ على
طرح أسئلة كانت ﳐبأة لسنﲔ طوال ﰲ ظلّ ما يسمى بالع دالة الطائفية
والكراهي ة الدينية؟
أغلق جﲑارد عينيه ،وﻷ و ل مر ة منذ أن كان طفﻼً ،بكى!..
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بكى من أجل أرواح اﳌولدين اﳉدد القادمﲔ إلى هذا العاﱂ عنوةً
عنهم ،وتساءل عم ا إذا كانوا يعرفون ما سيحصلون عليه ﰲ اﳌستقبل .
بكى  ،من أجل اﳌرضى الّ ذين ﳝوتون عل ى أبواب اﳌستشفيات ﻷنّ هم ﻻ
يستطيعون ﲢم ل تكاليف العﻼج الطبي.
بكى ،من أجل أمراء اﳊرب الّ ذين ﳜدمون مصلحة كل أم ة مستعدة
للد عم اﳌالي ،ويتجاهل ون مصالح شعبهم.
بكى ،من أجل شبان هذه اﻷمة  ،ﻷنهم سيواجهون مستقبﻼً قاﲤاً جدا.
بكى ،من أجل اﳉيل الصاعد الّذي ن سوف لن ﳚدوا وظيفة إﻻّ
بإنتمائهم إلى صفوف هؤﻻء اﳌجرمﲔ.
بكى ،من أجل اﳌسننﲔ ﰲ هذا الوطن الّ ذين ﻻ أمل لهم ﰲ العيش
الكريم ،وتأمﲔ إحتياجاتهم الد نيوية دون التّذلّ ل والهوان.
لقد استعاد جﲑارد اﻷحداث اﳌاضية ،وتساءل كيف ومتى سنعيش كما
يعيش العاﱂ اﳌتحض ر؟ درس تارﳜنا اﳌاضي فشاهد اﳊروب واﳌذابح
واﳌجاعات ،وشاهد حقول القتل اﳉماعي  ،ورأى اﳊرمان والعبودية  ،وإساءة
حقوق اﻹنسان .ولكنه ﱂ يستطع أن يفهم مثل هذه الوحشية ،واﳊقد ،والقتل،
والكراهية الّتي ﳝكن أن ﲡعل اﻹنسان يقتل زميله بدم بارد ﳌجر د أنّ ه ﻻ ي نتمي
إلى نفس الديانة الّتي تثﲑ ﰲ نفسه اﳊب ﰲ ارتكاب هذه اﳉرائم  ،وهو يفكّر
أنّه يوماً ما ست نتصر اﳌحبة على الكراهي ة الدينية  .غﲑ أنّه استسلم للواقع اﳌرير
ﰲ هذا الصقع من أصقاع ،واستخاف من ﳒاح الكراه ية الدينية.
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م ر الز من ببطء هائل على جﲑارد وهو غﲑ قادر على التّ صالح مع الواقع
اﳊياتي الّذي يعيشه العاﱂ نتيجة اﳉهل أو اﳊاجة ﳌصادر معيشية.
استعاد جﲑارد اﻷحداث اﳌاضية ،و ﱂ ي ستطع أن ي فهم قو ة الد ين وسلطته
على أرواح الن اس السذج  .كيف ﳝكن للقي مﲔ على الد ين أن ﳛثّوا أتباعهم
على القتل ؟ والتّ ﻼعب بعقولهم ليكرهوا إخوانهم ﰲ اﻹنسانية ؟ و كيف ﳝكن
لﻺنسان أن ﳝسك إنساناً آخر ويقطع رأسه بضربة واحدة بفأس ضحل.
ﳝكن أن تكون نزعة قتل الن اس اﻷبرياء متأصلة اﳉذور ﰲ قل وب
اﻷغبياء وعقول اﳉهﻼء  .لقد شعر باﻻستياء من اﻷمور الّتي تهم هؤﻻء
الن اس ﰲ حياتهم حتّى يتمكّ نوا من القتل من أجل مكاسب قليلة ،وتساءل
عم ا إذا كانوا يعرفون أنّه ﰲ يوم من اﻷيام  ،سيكون كلّ شيء ﳛصلون عليه
اﻵن باطﻼً عندما تأتيهم ساعة الوفاة.
كلما استيقظ ﰲ الص باح ،كان جﲑارد يتأمل جيداً صورة جده ماطياً
جواده .ﱂ ي عرف أبداً جده ﻷنّه مات قبل وﻻدته عن عمر يناهز أربعﲔ عاماً ﰲ
معركة مع أعداء اﻷمة  .أما جدته فعاشت ما وراء الثّمانينيات ،و كانت
فخورة بزوجها  .وﰲ العديد من اﳌناسبات كانت تقول له  ،أنط ونيوس  -جد ك
 كان رجﻼً عظيماً ﰲ خلقه وأخﻼقه ،والكراهي ة ﱂ ﲡد طريقها إلى قلبه -لقد أخﱪتني قص ة تُ ثلج الص در عنه  .وقالت إن أنطونيوس كان بطﻼً  .ﰲ يوم
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من أيام الشتاء  ،احتجز أربعة رجال مسلحﲔ جارنا وأسرته رهائن وسرقو ا
مدخراتهم  .سمع أنطونيوس صراخهم ،وذهب لنجدتهم ،وتعرض للمسلّ حﲔ
ﲟفرده وألقى القبض عليهم ،ونزع سﻼحهم إلى أن حضر الد رك وألقى القبض
عليهم.
وأثناء التّ حقيق تبين ﻷنطونيوس أن اﳌسلّ حﲔ كانوا ﲝاجة لدفع
الن فقات الطّبي ة ﻻبنتهم الّتي لسعتها ثعبان سام وﲢتاج إلى دخول اﳌستشفى .
وكانت اﳌستشفى قد رفضت قبولها ما ﱂ تدفع خمسمائة لﲑة مقدماً  .طلب
أنطونيوس من الد رك أن ينتظروا وعاد إلى البيت ،و طلب من ي أن أحضر له
اﳉر ة حيث كان ﳛ تفظ باﻷموال الّتي كان قد وفرها ليوم ممطر  .أخذ
خمسمائة لﲑة وأعطاهم اﳌال  ،وط لب من الد رك إخﻼء سبيلهم .
العنصر اﳌفجع ﰲ هذه القص ة  -قالت جدتي  -هو أنّ هم كانوا نفس
اﻷشخاص الّ ذين نصبوا ﰲ وقت ﻻحق كميناً ﳉد ك وقتلوه  .عندها شعر
جﲑارد ﲞ يبة أمل  ،واستغرب كيف ﳝكن للمواطنﲔ أن ينزلوا هذا اﳌستوى من
التّعامل القومي ،ولكنه ﻻ ي رغب ﰲ تشجيع اﻻنتقام على الر غم من أنهم قطعوا
اليد الّتي أطعمتهم  .إنّ ه أبعد من إدراكه أن يست وعب كي ف ﳝكن ل ﻺنسان
اﳌتدين أن يتحول إلى إ نسان ﳎرم حقود يقتل أخاه باﻹنساني ة لكونه ﳜتلف
عنه ايدولوجياً.
كان عمر جﲑارد حوالي عشر سنوات عندما سمع قصة جدته ،فاحتدم
بغضب واستاء من مغفرة جدته لهم .وقال لها أنّه ي ؤمن ﲟفهوم العﲔ بالعﲔ
والس ن بالسن ،وعندما يكﱪ سوف ينتقم ﳉده.
واﻵن يتذكّر جﲑارد ابتسامة جدته اﳌﻼئكي ة عندما كانت تقول له أن
ي عامل الن اس بلطف ،وأن ينﲑ ا لقلوب اﳌظلمة ﻷنّ هم ﻻ يدرون ماذا يفعلون .
وهنا ﲤنى جﲑارد لو يقتدي اﻵخرون بها لكانت اﳊياة أفضل.
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هذه واحدة من الع ديد من قصصه ا اﳊزينة  .لقد استمع إليها جﲑارد
بغضب واستياء ،لكنه أدرك اﻵن أنّ ها كانت على حق ، ولكن ﻻ يزال لدي ه
ﲢفظاته ﻷنّه ما زال يؤمن أن اﳊق يكمن ﰲ القوة  .ومع ذلك  ،فإن اﳊي اة ﻻ
تكون دائماً كما نتوقّعها.
وعندما يأتي اﳌساء  ،ﳛن جﲑارد للن ظر ﰲ ألبوم العائلة  .ومع كلّ صورة
كان يستحضر ذكريات اﳌاضي ،واﳌشاعر اﳌؤﳌة والفرحة ،و التي استنفدت قوته
وأضعفت كلّ عضلة ﰲ جسده  .شعر بالض عف واﻹرهاق  .وكانت اﻻحﻼم مؤﳌة
للغاية  .وﰲ هذه اﳊالة فقد اﻷمل ﰲ إمكاني ة القيام بأي شيء لتحسﲔ اﳊياة
السياسي ة واﻻجتماعي ة ﰲ لبنان  .وشعر ﲞيبة أمل ﻷن الكابتن جولييت ﱂ ت في
بوعدها عندما قالت  -سأكون على اتصال ﰲ وقت قريب .
رنﲔ الهاتف أيقظه من أحﻼمه وأعاده إلى واقع اﳊياة  .استغرق اﻷمر
بعض الوقت وجﲑارد ينظر إلى وميض الض وء اﻷصفر الّذي ي شﲑ إلى أن
هناك رسالة هاتفي ة من شخ ص ﻻ يعرفه  .فتح الهاتف وضغط على الرسالة ،
وقرأَ ﲞطّ كبﲑ:
ﳒحت اﳌهمة  -عادل
قفل جﲑارد الهاتف وهو يفكّ ر  -من هو عادل؟ فهو ﻻ ي عرف أي شخص بهذا
اﻻسم  .وعلى الفور بدأ الهاتف بالر نﲔ من جديد  .نظر إلى الض وء اﻷصفر
وﱂ يزعج نفسه بالرد على شخص ﱂ يعرفه ،وخاصة ﰲ تلك اﻷيام كانت
اﳌخابرات الهاتفي ة كثﲑة باصحاب الدعايات  .ﲡاهل الهاتف وهو ﳛاول أن
يراجع ذاكرته لعلّه يعرف من هو عادل وما هو الهدف من تلك الرسالة .
توقّـ ف الهاتف عن الرنﲔ .وبعدها فكّر نهائياً أن يكون الكابتن عادل  ،ثم
ﲡاهل ذلك حيث أن الن قيب عادل ليس لديه رقم هاتفه  .وبعد مر ور فﱰة
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وجيزة ،قرر بدافع اﳊشري ة أن يعرف من هو اﳌتصل ،ففتح الهاتف  ،وضغط
على زر معاودة اﻻتصال.
وبعد أن تم اﻹتصال ،كانت الكابتن جولييت  .فسأل ها بسرعة إذا كانت
هي الّتي أرسلت الرسالة  .فأخﱪته أن النقيب عادل قد نفذ انقﻼباً غﲑ دموي
وطلب منها أن ﲢضر ﰲ أسرع و قت ممكن ﳌساعدته على وضع دستور
للبﻼد.
حاول جﲑارد اﳊصول على مزيد من التفاصيل عن اﻻنقﻼب  ،لكن ها
اعتذرت ﻷنّها كانت تتوقع مكاﳌة من النقيب عادل ،وطلبت منه أن ي قابلها ﰲ
اﳌ طار الس اعة العاشرة  ،ﻷنّها ستسافر قبل منتصف اللّيل.
نظر جﲑارد إلى ساعة اﳊائ ط التي كا نت تشﲑ إلى الس اعة التّ اسعة
مساء  .أقفل الهاتف وهرع إلى اﳋارج يقفز الس ﻼﱂ ثﻼثاً ثﻼثاً ،وشعر بعودة
الش باب مر ة أخرى ،وتساءل من أين حصل على تلك الزيادة ﰲ الطاقة .
قاد سيارته على طول طريق ’ميلفيل‘ متّ جهاً شماﻻً إلى شارع
’كﻼرندون‘ حيث كانت حركة اﳌرور خفيفة  ،ولكن كان سطح الطريق رطباً
وزلقاً ،فتحول إلى اليسار ﰲ شارع "مورﻻند " وسار ﰲ اﲡاه الغرب إلى أن
وصل إلى مدخل اﻷوتسﱰاد السريع.
وصل إ لى موق ـف السي ارات ﰲ اﳌطار وأخذ أو ل موقـ ف سي ارة شاغر
وأ سرع داخل اﳌبنى ،فرأى الكابتن جولييت على وشك اﻹنتهاء من إجراء
معامﻼت اﳋروج.
ﱂ يشاهد جﲑارد الكابتن جولييت متحمسة وسعيدة بهذا الش كل سابقاً.
كانت مليئة باﳊياة  ،واﳊيوية واﳊماس .طلب ا اثنﲔ من الكابتشينو وﲢدث ا عن
إمكاني ة ال ن جاح ورد الفعل من العا ﱂ العربي  .وأخﱪته أن اﻻنقﻼب كان بﻼ
دماء ،وتم إلقاء القبض على جميع أمراء اﳊرب وممثّليهم  .وقد وعد النقيب
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عادل ﲟنحهم يومهم ﰲ اﳌحكمة دون أي ضغط سياسي .وهو يؤمن أنّ ه ﳚب
تطبيق العدالة  ،وسيتم التّ عامل مع اﳉميع على قدم اﳌساواة.
طلب جﲑارد من الكابتن جولييت أن تﱰوى قليﻼً وتنتظر بضعة أي ام
أخرى حتّى تستقر اﻹثارة وتصبح أكثر أماناً بالن سبة لها .غﲑ أنّها أكّ دت له
ب أن الشعب ﳛتفل بهذه اﳌناسبة  ،والوضع آمن ﲤاماً ،و ﳚب عليها أن تذهب
وتساعد ﰲ صياغة دستور البﻼد كما وعدت النقيب عادل وقالت:
 خذ كﻼم ي ثقة  -البلد سيصبح من جديد جوهرة الش رق اﻷوسط.هذا هو اﳊجر اﻷو ل ﰲ دومينو اﻹصﻼح ،و سوف تسقط كلّ الد ول اﳌجاورة،
الواحدة تِلو اﻷخرى .أن الوقت قد حان اﻵن ﳉﲑارد أن يساعد ﰲ ﲢقيق
هذه اﳌسﲑة الفريدة ،و أن ي تابع الكتابة للصحافة والتّروي ج ﳊق الن اس ﰲ تقرير
مصﲑهم  ،غﲑ أن جﲑارد حافظ على صمته ،ظناً أنه بعد عشرين عاما من عدم
التّ واصل مع الصحافة  ،فكيف ﳝكنه التّ عامل مع هذا اﻷمر .غﲑ أن الكابتن
جولييت قرأت ما ﳚول ﰲ خاطره و قالت له إن البدء من جديد ليس باﻷمر
السهل  ،لقد أخﱪتني ذات مر ة أن اﳊ رية لن تأتي إليك على طبق من فضة ،
ﳚب أن ﲢارب من أجلها  .ثم وقـفت:
علي أن أذهب اﻵن وعانقته بشدة وهي تقول  -سأراقب مقاﻻتك ﰲ
الصحافة و سوف أتصل بك ﰲ الوقت اﳌناسب  .عدني بأنّك ستب ذل قصارى
جهدك.
عانقها جﲑارد ،وزرع قبلة سريعة على جبينها:
 لن أخيب ظنك. أنا أعرف ذلك  -قالت وهي تدخل بوابة اﳌغادرة.ﱂ ي ستطع جﲑارد الن وم ﰲ تلك اللّيلة .كانت اﻷفكار تتسابق ﰲ رأسه
وكان ي حاول ترتيبها ﰲ أولويا ت حتّى الس اعة الثّالثة صباحاً  ،ولكن النوم
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أص ر أن يهجرنه.
قام جﲑارد ينفض الغبار عن جهاز الكمبيوتر القديم الّذي ﱂ تلمسه
أصابعه منذ سنوات طويلة  ،وضغط على مفتاح التّ شغيل دو ن جدوى  .كانت
البطّ ارية فارغة  ،و لوحة اﳌفاتيح قدﳝة ،فمر بأصابعه اﳉامدة على طول اﳌ فاتيح
البالية ،فلم يتمكّ ن من الطّ بع بواسطة اللّمس  .لقد مر عليه عشر ون عاماً منذ
أن كتب استقالته  .ف لماذا يهتم اﻵن بالكمبيوتر القديم ،سي شﱰي واحدة
جديد ة لعهد جديد .لقد خلق النقيب عادل تارﳜ اً جديداً وهو ﳛ سده على
شجاعته وتفانيه ﰲ سبيل بﻼده  .عندها شعر بطاقة جديدة تستنفر جسده من
جديد وهو يتخي ل لبنان اﳉديد ﲢت قيادة حكيمة ،و جديرة ،و عادلة ،و نظيفة،
و آمنة ،ونشيطة  ،وكيف ستسقط الدول العربية مثل الدومينو.
فتح التلفزيون على قناة اﻷخبار وفوجئ بأخبار عاجلة:
* مظاهرات عن يفة تندلع ﰲ جميع أﳓاء العاﱂ العربي.
* الشعب العربي يطالب اﳉامعة العربية ﲟقاطعة اﳊكومة العلمانية ﰲ
لبنان حتّى عودة الن ظام الطائفي القديم.
* ال شعب اللّ بناني متحد ويرفض اﻻستسﻼم ،ويتحدى الد عوة للعودة
إلى الن ظام الطائفي القديم .
* سنوافيكم بالتفاصيل الكامة خﻼل الن شرة اﻹخباري ة الس اعة الس ادسة
مساء.
إستاء جﲑارد تدخّﻼت العاﱂ العربي ﰲ الشؤون اللّبنانية .هذه الفكرة
شجعته لي لعب دوراً حيوياً ﰲ اﳊفاظ على الن ظام العلماني ﰲ لبنان ،وقرر أن
يتوج ه ﰲ وقت مبكّ ر من الص باح إلى متجر ’ ديك سميث‘ وشراء أحدث
أجهزة الكمبيوتر  ،ﻷن ما سي كتبه يستحق جهاز كمبيوتر جديد.
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ولد جورج وتلقّى تعليمه ﰲ لبنان  .خدم ﰲ سﻼح الطّﲑان اللّبناني ،ق بل
ان يهاجر إلى أسﱰاليا .
طائرات .

إشتغل ﳌدة ست سنوات كمهندس ميكانيكي

من هناك إنتقل إلى العمل ﰲ حقل العقارات واﳌأكوﻻت السريعة

قبل تأسيس مطبعة ومكتبة ﰲ سيدني رود ،برانزويك.
طوال فﱰة عمله ﰲ الطّباعة ،قام جورج بﱰجمة ونشر عشر قصص مصورة
لﻸطفال من اﻻ نكليزية إلى العربية ،وأصدر ﳎلّة ،وكتب ﳎموعة من القصائد،
أصدرها ﰲ ديوان منتزه الضباب.
وعندما اقﱰب سن التّقاعد بدأ جورج يبحث عن هواية تقيه ضجر
سنوات التّقاعد ،وبتشجيع من عائلته ،بدأ مسﲑة جديدة ﰲ عاﱂ الكتابة
والنشر.
بدأ الكتابة ﰲ سن التّقاعد ،ون شر أول رواية باللّغة اﻹنكليزية باسم
 Station Pierوهو ﰲ سن اﳋامسة والستﲔ  .كتب بعدها رواية ثانية باسم
 Only the dead have no dreamsوأربعة مؤلّفات لتعليم اللّغة العربية،
وكتاب قواعد اللّغة العربية للمرحلة اﻷبتدائية والثّانوية.
يفتخر جورج ﲜنسيته ا ﻷسﱰالية اﳌُلقّحة ﲟزيج من التّراث اللّبناني.
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