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القارة يف جنوب غرب  رق األوسطالشيف منطقة  اجلغرايفلبنان إن موقع 

ةةاآلسيويول العربية ، جيعله عرضة لتدّخالت الدة  والغربيياسييف شؤونه الس
د بتعدتاز مي اّلذي الوحيد ميقراطيدالبلد الهو ولبنان . والّثقافية واحلضارية

وبسبب تلك النزاعات، . يف منطقة الشرق األوسط ثقافاته وتنوع حضاراته
وما زالوا يهاجرون طاملا أن  ،نيالفينيقيهاجر أبناؤه حول العامل منذ أيام 

املرجع الوحيد للعمل  بكونهاعتمد على قواعد طائفية تما زالت هناك أنظمة 
ياسيالس واإلجتماعي.  

وكانت هذه . لقد واجه لبنان منذ القدم تعدد حضارات احتلت أراضيه
سببًا عه وفرادته مع حميطه العربي، ويف الوقت ذاته كانت احلضارات سببًا لتنو

والدول  إسرائيلعات مصريية مع ة ونزانزاعات أدت إلى حروب أهليحلروب و
اّلتي  ها الفينيقيةوأهم حضاراته مسوط" عربنته" حاولتاّلتي  العربية

  .سنة ٣٠٠٠استمرت على أرضه أكثر من 
ة يف العربيول راعات بني الدنتيجة للصلية هذه احلروب األهوكانت 

شرحية من على  والدينية ةقليديوالّت ،ةقافيوالّث ،ةياسيالس تهاميحماولة لفرض س
بنانيعب الّلالش .وقد أدت هذه الصياسي يف راعات إلى عدم االستقرار الس

 حروبت إلى أدتي اّل ة،ة احلقيقيبنانية الّلرتباك يف حتديد الهويإللبنان، وا
ة جديدة ُتشّكل سببًا للتنافر بني أبناء هوي حتديدإعادة من أجل  أهلية
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 .الوطن، وبالتالي سببًا لنزاعات ال ُتحمد عقباها

من  للنزاعات الّطائفية ًالقد كان وجود لبنان يف العامل العربي مصدر
 ،وأوروبا ،مريكاأالّتامة لطائفة معينة باإلضافة إلى تدّخالت  الهيمنةأجل 

دث هذه حتمع ذلك، ال ميكن أن و. ةبنانيؤون الّلوإسرائيل يف الش ،وروسيا
 للّتعاون مع تلكاستعداد فرقاء لبنانيني على الت لو مل يكن هناك دّخالّت

ة أن نلوم القوى األجنبي نانال ميك. مقابل حفنة من الدوالرات املعينة األطراف
ني بنانيبقدر ما نلوم القادة الّل ،يف لبنان اوذهاحلصول على نف تهاملحاول

السعجلة إلستالم على استعداد  ممراء احلرب لكونهوُأ ،ينينيياسيني والد
 ةمقابل حتقيق مكاسب شخصي باملال والعتاد مع من يغريهم عاملالقيادة والّت

  .خبيثة
ر إلى حد كبري تتأّث ،ةة لبنان احلقيقيتؤثر على تغيري هوياّلتي  العواملو
أو ة القوى األجنبيأن تدفعها  تكون على استعداداّلتي  يةلغ املالاببقيمة امل
 .لتحويل الرأي العام لصاحلهاالعربية 

بعد اآلن،  ًافإنه ليس سرأن اململكة العربية السة، وجمهورية إيران عودي
اخلاص ديه برناجمهل كّل ،ومصر وإسرائيل ،وسوريا ،ةاإلسالمي ة لتحديد هوي

 .هو على استعداد لتحقيق مطالبه ، ولديه يف الداخل منلبنان

نة من جدول أعمال العرب يف ، وهو على بيل سياسيحمّل ميكن أليوال 
 ؛ةعودية السبني اململكة العربيالقائمة راعات تجاهل الصي أناملنطقة، 

وجمهورية إيران اإلسالميحتديد الي نان، وبالّتيطرة على لبة من أجل الس
 .يةبنانّللاة هويال

من أجل  إّال جمرد نزاعات ما هي ،لبنانيف  ةياسياالضطرابات الس وهذه
ليس هناك أي عامل  هوحنن نعلم اآلن أّن .ياسينتماء السإليني وافوق الدالّت

 ةسوى الهيمنة الديني ،ها يف لبنانؤميّثلها عمالاّلتي   هذه القوىنيبمشرتك 
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ة من عوديملكة العربية السمعسكر املعن بعد بواسطة  مبصري لبنانحكم والّت
إيران جمهورية ومعسكر  ،ةجهةة اإلسالميوحنن ن .أخرى من جها تساءل عم

 ظر عن أيالن بغضو. بنانيعب الّليف صالح الشيصب إذا كان نهاية املطاف 
معجزة  ان حباجة إلىيكون لبنسوف ف، ة األخريةقصالر قصسري معسكر

لبنان  إّال إذا آمن الّلبنانيون بأن ،ةاحلقيقي تههوي ديدوحت هستعادة حّقإل
  .لّلبنانيني وليس لغري الّلبنانيني احلق يف تقرير مصريه
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باب وتهز صف تعح ايالفجر على صوت الرقبل  "جريارد"عندما استيقظ 
و. شاؤمالّتاحلزن وشعر ب ،رفةالشمتامًا كان غري مستقرعور بالوحدة، ، والش

ر أن يعود إلى النوم من وفّك .ًاببس لهمايسيطران عليه وال يعرف  سأيالو
 أن ، وأدرك أخريًانفد كّل قواهتاس حّتىرير السجديد، لكنه كان يتقّلب يف 

ر، حاول أن يفّك. ى عنهوم قد ختّلالنى شيء واحد ركيز علالّت مل يستطعه لكن
 دائمًا ناك لقد. عور من قبلالش عاني من هذايأن  همل يسبق ل. يف وقت واحد

فاهه خلص من مشاعر الّتن من الّتتمّكي تساءل ملاذا ملو. باحلياة ًاومليئ ًانشيط
 نهار مثل أوراق اخلريف اجلافةت هومبادرات هطموحات كّل تبدألقد . والعجز
 هأحالم كّلبدأت و. إلى جهة غري معلومة بعيدًا ح العاصفةايالر حتملهااّلتي 

 ر أن يدّخن سيجارةفقر. ل شيئًا حيالهاعيف وهو عاجز أن يهتنهار أمام عين
  .أعصابهتهدئة  ه علىتساعدلعّلها 

صداع رهيب  ولكنه كان يعاني منرير، من الس ل جريارد القياموحا
فح للوصول لعلبة كاهو يوبه بدأت الغرفة تدور ف. ةؤيرالوعدم وضوح 

جائر ويشعل إستطاع أن يفتح علبة الس، وأخريًا. جائر على طاولة املطبخسال
 متصاص كّلإليف رئتيه لفرتة كافية  تفظ بهحي ًانفث ويستنشق منها ،سيجارة

حيتاجها لالسرتخاءاّلتي  ةالنيكوتني واملواد الكيميائي. ه مل يشعر لكن بأي
ة بعت تشري إلى الساعة الرااعة احلائط، وكانيف س فنظر. حتسن يف حالته
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  .والنصف صباحًا
 على عليه ضغط وبدأ ي ،رير، ودفن رأسه بني يديهجلس على حافة الس

إلى  ومعنوياته منخفضة ،مرتبكًاكان مزاجه . ربحةامل هف آالمّفأن خيأمل 
غبة يف احلياةدرجة اليأس وعدم الر. لوةاحل "املارجيوانا"رائحة  وعندما شم 

. احلياة يفنظرة جديدة  أعطتهة املجاورة، ّقمن باب الشإليه سيم الن حيملها
احلصول  يستطيعأين من اآلن، ولكن  سيجارة حشيشةمن  هل ال بدر أن ففّك

  اعة؟هذه السمثل يف  عليها
 لن اّلذي احفزالجل الرهذا بغل املخدرات، جاره،  "جيمي"ر يف فّك

  .هإلى أم حّتىًا مالي ًائتمانإ ييعط
إلى شرب  جيمي وجلأ جوء إلىر جريارد عدم الّلقربدًال ًامشروبًا روحي 
نصف دورة سريعة  تهاوبرم سد ويسكي،الفقبض على زجاجة . من ذلك

ضاف إلى مما أيف الغرفة  ىدو ًالمذه ًاصرير وأحدث هاختمع تصدف
، وعاًء حّتى، أو ًاكأساملطبخ لعّله جيد يف جميع أحناء  فبدأ يفّتش. صداعه

ايات واألقكانت . ه مل جيد شيئًا يف متناول يدهولكنحون والكباح دكّل الص
مت كانتبالوعة املطبخ و ة،نومتعّف املغسلة يفسة كدب عجنيخّط علىمل الن 
 استعدادًا هالتخزينمن فضالت  ابقدر ما يف وسعه حتملو ،اإلجتاه عاكسنيم

تاء ام ألياملمطرةالش.  
ه اعين جحظت حّتىمنها ما يكفي  فمه وابتلعجاجة إلى رفع الز

احلياة  تهلثقلقد أ. خيف إطالقًامل  صداعه، ولكن يف بلعومه رياناشتعلت النو
. تلك اآلالم املربحةاآلن وإنقاذ نفسه من  أراد أن يضع حدًا لهاه لدرجة أّن

ليس ببطء و هأمام تتالشى ،ه حلياة أفضلوخطط هطموحات كّل تبدألقد 
معاناته لوقف هفعليشيء ميكن أن  هناك أي.  

يف الّطابقته رفة خارج شّقذهب إلى الش ما زالت لمة ت الّظكان. ابعالر
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ياح والر ،ةماديماء الريف الستتضارب وداء ، والغيوم السباردًا اجلوو سائدة،
سبة له، ريق بالنلّطنهاية ا تكما لو كان فشعر. اقرتاب عاصفة بردب رشتبالقوية 

 ئيراترك وأو ،ريقةهي االمر بهذه الّطنُألن : قال لنفسه! ال. االنتحاربر فّكف
سوءًا  عني ثتحدتاس سوف الن .نظيفًاو ًابمرّت كنت دائمًالقد . هذه الفوضى

  .إذا فعلت ذلك
 كّلتنظيف ب وبدأزرق األبيض واأل املريول لبساخل، والد إلى عاد
يف ووضعها  فهاجّفو املطبخية، األوانيجميع كواب، وألور، وأالقدواألطباق، 

 ثم استلقىتائر مغلقة، السوأدلى الكراسي، و، رّتب السريربعد ذلك . مكانها
عب من املوت الرب وهو يفّكردموع اليأس،  لقد تساقطت. على األريكة وبكى

  .واخلوف من املجهول
خالل وطنه ترتاءى له من صور يف نفسه، بينما كانت  رفّككان جريارد ي

ه بعد كان خيشى أّن. على باب ذاكرته الصدئةتقرع  وذكريات طفولتهدموعه، 
عربت  وعندما. ال يعرفه أحد من األهل واألقاربنصف قرن يف الغربة، قد 

 ، وكّلالوطنيف  يستقبلونه قد ال مهمن أّن أصبح خائفًاهذه الفكرة عقله، 
من  ًاجو خلقت ،عواطفه يفاخللط  مظاهر نإ. قد ذهبت سدىتكون جهوده 

. شيء حيال ذلك غبة يف فعل أياقة وال الرالّطال  ليس لديه وهوعدم اليقني 
عنزول حاول الن ر باخلدرشعي عنها وهوسقط ف ًاه كان طائشاألريكة، لكن 

هكان قد غادر اّلذي البيتومع ذلك، كان . وفراغ نفسي العشرين  يف سن
 اُملحملق الهواء استنشوا، ملسهو، وكان يتوق لرؤيته ،ة أخرىمرليه إ يدعوه

إحصاء و، الزرقاءصفاء السماء وم يف العراء حتت نوبر، وإلى النرائحة الصب
  . جومال حصر له من الن ًاعدد

قصف على باب تات من اجلليد كرد كوسقط البر ،العاصفة إشتدت
الرياح  عندما دفعت مفاجئًا ًاسمع دويثم . جاجا حتطيم الزهميكن بقوةرفة شال
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دخلت وة ياح اجلليديالر تقدّفتفاجلدار  عرض وألقت بهاافذة الن العاصفة
على  يستلقيوقت طويل قبل أن  ولكن مل ميض .لعادته الى التعّقفأ ،الغرفة

 غبة يف إنهاء كّلالرف .، وهو يفّكر من جديد بتنفيذ خمّططهة أخرىمرالسرير 
  .أقوى وأكثر إغراًء تشيء أصبح

ليس و ،أن أفعل ذلك اآلن لي إّال البد: فّكر هنيهة يف حاله ثم قال
قد  العاصفة تكانو ،رفةإلى الش وخرجنهض ف .عودة الى الوراءمن هناك 

والربد القارص يدخل ، تهب كانت ال تزالة اجلليديياح الر ، ولكنخّفت قليال
  .عظامه حّتىجسده 

قدرته على العمل  غري أن، هذه احلالة من اإلرتباك يعّلَلأن  حاول
 يسيطراننب الّذب الشعوراحلزن ولقد كان . كانت تضعف مبرور الزمنركيز والّت

ه كان رفة، لكنشالجدار ق على حافة سّلّتالحاول . تفكريهحواسه وعلى كل 
أن التهاب املفاصل  يعاني من لكهل كان من املستحيل تقريبًاو. ًاجد ًامرهق

أضيف له  اّلذي ورقدمني من الس إلى ضافةإلابأقدام  ثالثة ًا بعلوجدارق تسّلي
 بعد حماوالتو. إلى وفاتهأدى أربعة طوابق  هجار سقوطيف العام املاضي بعد 

  .تهحماولجريارد عن  ، ختلىعديدة
أسفل عموده يف قشعريرة ال بيته، بعثتاملوت دون أن يرى  ةفكر إن

رير على الس جعواض نومالرفة، وعاد الى غرفة أغلق باب الشف ،لفقريا
أصبحت  قد نتحارإلا ةفكر أنأنا جمنون أو هل ما هو األمر معي؟  :يتساءل

بًا ة أكثر جاذبيمن احلياة؟وحتب  
جاج م الزيحتط هاة ميكنقوب الشباكقصف ت ة رهيبةقوبعاصفة الربد  تعاد

لي من وضع  ال بد ، فقال يف نفسهتعوي ياحلالب يف الكبدأت و .لقطع صغرية
بعناية  واهاطو، وخلع عنه البيجامة، هسرير فنزل من. اآلن لهذه احلالةحد 

رجووضعها يف الد .خلع ثم مالبسه الدالّلون  ةاخلية األرجوانيق يف املرآة وحد
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غري مشجع هكان انعكاسف. ة األخريةللمرن جديد م يلبسهار أن ، لذلك قر
فتح باب ثم . لة لديهة املفضاخليالد همالبس ويأخذها معه فيموت مرتديًا

و. ارجإلى اخل رفة وذهبالشامخمسة أقدبعلو ق اجلدار تسّلة أخرى حاول مر، 
زلق اجلدار واستنزاف طاقته بسبب ه فشلولكن.  

 األملنيوم منسّلم لحظة، وجد ل ، وبعد البحثمن جديد عاد إلى الغرفة
 ةجرالدإلى  تسّلقجبانب اجلدار و هوضعو ،ارجإلى اخل حملهفثالث خطوات 

ي اجلدار لتخّط، ولكن ليس عاليا مبا يكفي اجلدار مبستوىوضعته اّلتي  الثةالّث
ابع ابق الرالّط اس املسافة منقثم . ًاوقف منتصبونجاحه لابتسم ف ،ديدياحل

قوط إلى ،ارع أدناهإلى الشر مسافة السوقد وفّكر  .األرض بثالثة ثوانأن 
، هي أفضل األمل واملعاناة بقليل من األمورسريعة وخاطفة إلنهاء هكذا نهاية 

  .وأسهل وسيلة إلنهاء احلياة
الثة من الّث الدرجةد، والوقوف على بشكل جي حافظ على توازنه لقد

على  الربدبجريارد يشعر  فلم. زلقالطح سالو العاصفةياح م يف مواجهة الرالسّل
متامًا ًاغم من كونه عاريالر باستثناء مالبسه الده ايد فرفع. ةاخلية األرجواني

أن  مامن حياته، ولكن األخرية مثل طائرة ورقية على استعداد لتنفيذ القفزة 
ومفكرة ْتض:  باملاحلياة مليئة إنتستح هاتاعب، ولكنأوقفته عن  العيش ق

  .باإلنتحار تنفيذ قراره
بينما يف ذهنه وتساءل ملاذا كان على وشك االنتحار، رة هذه الفكرأى 

يف تلك اللحظة، . عطي أي شيء مقابل حياة أطولالبعض اآلخر من شأنه أن ي
، ثم. جلميع املشاكل ظ، ووضع حداستيقا دونقيلولة طويلة كر يف املوت فّك
 ًاديه استعدادي ورفع هحنى ركبتيألذلك كله،  تعداد لوضع حدثابرة واسمب

  .نياخلص من متاعب هذه الدّتوال اجلدار للقفز فوق
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 ولكنه. يستعد للقفز آمًال أن يستطيع تنفيذ قرارهوبدأ  ،عينيهجريارد  مضأغ

. وجمدت يف مكانها ال يستطيع حتريكهايف ركبتيه  ومربح يءشعر بأمل مفاج
فضغط . ة أخرىمر القفز حاولواب املفاصل، الته فقال يف نفسه لعنة الّله على

 كوتساعده على حترية دفعة إضافيتعطيه م على أمل أن ّلسالخطوة  على
الى الوراء م ّلسال زحطه، لسوء حّظ. زة بنجاحماح له لتنفيذ القفوالس ركبتيه

. تهّثل وجرحقم األسنان اط فانكسر فوقع عنه وارتطم وجهه على حافة اجلدار،
 لقىأ. ةاخليغ مالبسه الدرميى أسفل صدره وب إلسريتساخن سائل ب فشعر

ة مالبسه الداخليلون إلى  ًار تدرجيييتغي فرآهنظرة سريعة على صدره 
وهو يف هذه احلالة سمع قرعًا شديدًا على الباب .ةاألرجواني.  

- ماّلذي ن الوقوفاول حياعة؟ صاح هو يطرق على بابي يف هذه الس 
ه ال لدرجة أّن واألرض كانت زلقةال يطاق كان ألمل اف. ه فشلعلى قدميه، لكن

  .على بطنه حفالز حّتى هميكن
  .سرهأكالباب أو سوف  افتح -

  : وصاح بصوت عال" منري"عرف جريارد صوت صديقه 
حتت  اإلضايف موجودفتاح امل. ال أستطيع الوصول إلى الباب.! . منري -

  .مسحةامل
رد مستلقيًا على فرأى جريافتح منري الباب ودخل، يف غضون ثوان، 

به على  ىوألقداخل فأسرع إليه وحمله إلى ال. من فمهق ّفاألرض والدم يتد
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من الربديرجتف  وهو ريرالس.  
  وقت؟مثل هذا الإلى هنا يف  يتأتجيعلك  اّلذي ما -
 وّملا. افذةإلغالق الن تونهض ،لعاصفةعلى صوت هذه استيقظت لقد ا -

ًا تقف عاري وأنت ، منريًا يف شقّّتك ما زال ورنالت ريق، رأينظرت عرب الّط
البلكون، فظننت أّنك يف مأزق، فجئت جدار على ق سّللّتا اولوحت، على الشرفة

  .إلى هنا للّتأّكد من سالمتك
  .تيإلفشال خّط شكرًا -  

به وصاح جريارد يف وجهمنري ق حد :  
ف نفسك نّظ قم ؟من عملك هذا ماذا تريد أن ُتحّقق! ه عليكبالّل -

  .رتدي كلسونًا يليق بكٱ، واألرجوانيالكلسون هذا  وبدل
  .أفعل ذلكلن  -
  .منري سألملاذا ال؟  -
- وسأموت أنا فينيقي ًافينيقي.  
- هذه اإليديولوجيسُت بأّنها قدتعأ الة ة الفينيقيشيء يف ر غي أي
   عربي وستموت عربيًا أنَت. حياتك
هم نعاني منها اليوم، ألّناّلتي  سببوا لنا كّل املشاكليف احلياة أمثالك  -

جيب عليكم أن ختجلوا من . ع الشخصيةفاعتنقوا العروبة مقابل بعض املنا
  .أنفسكم وتعودوا إلى الّطريق الصحيح

هل أنت . كمالبس لبسٱيف املواطنية وإلقاء املحاضرات توّقف عن  -
رجة غبيدرببالصاب ت سوف؟ إلى هذه الد.  

ني ال ، ألّنهذه احلياةكنت أنوي إنهاء . ًاأو جمنون ًاغبي ستأنا ل -
احلياة كاهللقد أثقلت . ل العيش بعد اآلنأستطيع حتمموع من  ،يونبضت الد

  .املعيشة تستحقعيني، وضاعت معامل احلياة فلم تعد 
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  نتحار؟إليف ا ًار جديفّكنت ُتهل أ -
  .نعم -
  ملاذا؟ -
 صبح غريبأسوف فاآلن،  مل أنّفذ خّطتيوإذا  ،للأنا أشعر بامل -
  .ه، وهذا هو آخر شيء أريدوجمنونًا األطوار
  يزعجك اآلن؟اّلذي ما  -
بال هدف  اآلن احلياةو ،معها ذهبوا وأوالديزوجتي  نيتركتلقد  -

واألحياء األخرى، حيث ترى  ضاحيتنانظر يف أ. العيش قوأصبحت ال تستح
 يقفلونهم ف، خبًالة وعدائيأكثر اس أصبحوا والن نازلتعلوا بني امل األسوار

ويكتفون فقط ة االجتماعي مأنشطته ويقّللون من ،أنفسهم داخل األبواب
لم يف والّظ ،هناك تنافر كبري. ة فقطوسائل اإلعالم املرئي من خاللاالتصاالت ب

 "ليأنا و "بكلمة  تزاملواالة اإلنسان، دهور يف شخصيّتالهذا العامل، و
وعالوة على ذلك، إذا كنت جترؤ . ةأصبحت قاعدة من قواعد احلياة اليومي

يف  شيئًا عمتوّق ويعتقد بأّنك ،شك نظرةلك  رجتده ينظ، جلاركحتية اللقاء 
ة واجلشع هناك تنافر يف عاملنا بسبب الكراهيو. تهتحيبفلن تهتم  املقابل، وإّال

عداء نظرة هذا االجتاهإلى  أنظرشيء، وأنا  من كّل لقد يئست. ةواألناني .  
هاب لم بالّذحت دائمًاكنت . يةإجازة ترفيهأعتقد أنك يف حاجة الى  -

  .هو الوقت املناسب للقيام بذلك اآلن. إلى الوطن
يف قريتي،  زرةق من شائعة جمللتحّق يلعودة الى بالدل إّنني أشتاق -

أّن عرفت نيولكنإلى سجن  يدياواقت ،طاراعتقالي يف امل ني إذا ذهبت، سيتم
ال أحد و وا وذهبوا إلى الوطن،ذين غامري كما حدث ملعظم أصدقائي اّلسر

لوا من ال خي جلوابفا، عنهم السؤالأ أحدهم ، وإذا ما جترمصريهميعرف 
اهم على رنحنن مل  -  نفس اإلجابةحيصلون على  ًادائم. الكذب واإلحتيال
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  .اإلطالق
- بعض الناس  من صنعذه احلكايات هي ه. ما تسمع ق كّلال تصد

  .ئةعطاء بلدنا سمعة سيالشائعات إلهذه نشر  همهميذين اّل
. "سامي"صديقنا ًا جيدتعرف أنَت . اجة للبحث بعيدًاحب لستأنا  -

. بعد يرجعومل هناك قبل أربع سنوات لزيارة والدته املريضة إلى ذهب لقد 
موال ألصحاب السلطة سعيًا منهم ويدفعون األ عنه يبحثونأوالده ما زالوا 

  .مكان وجود والدهمملعرفة 
ميكن أن اّلتي و ،اُملعادية ةياسيعتقداته السمب معروفسامي كان ! حسنا -

  .من أسباب اختفائهتكون واحدة 
القضائية هيئة ينصبوا أنفسهم مكان اليف أن  احلق يعطيهمهذا ال  -

  .وتصفيته من الوجود
الت قوية اتصا لديأنا ثق بي، . كون على حقتكن أن بهذا املعنى مي -
دون أن يعرف أحد  الوطنساعدك على الوصول إلى أأن  نيميكن .وموثوقة
  .بوجودك
  كيف؟ -
  .سوف أعمل على تهريبك إلى الوطن -
  ؟هل أنت جاد مبا تقوله -
ف ّظقم ن .يساعدوني على تهريبكأعرف ما أقول وواثق من اّلذين أنا  -

من  تطيعقدر ما تس كمعحتمل ك د من أّنوتأّك ،ما حتتاجه جمع كّلانفسك، و
اّلذين سيقومون اس هؤالء النو. ألن املال هو الّلغة السائدة هناك املال

ة لكسب املال وإذا حاولت املساومة جارييف جمال األعمال الّت بتهريبك، هم
  .يستطيعون مكان يف أي عنك ونّلتخيسوف  فاّنهم، كنت خبيًالمعهم أو 

زيف قد والن ًاسطحي اجلرح كان. تهّثل وفحصإلى احلمام جريارد ذهب 
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ووضع ، ه يف وقت الحقطقم األسنان يف كوب من املاء إلصالح فوضع. توقف
 واحتفظ بها وجبة صنعهال أو هذه الوجبة، تكانلقد . طقم األسنان القديم

 تريد أن تضعه يف فمك اّلذي وعالن مع العلم أّنها ليست منة، عاطفيال تهالقيم
وعدم  هاعمر غم منعلى الر موجودة تكان ا، ولكنهًاسياسي ًااللقاء خطاب

 صوف وكنزة هءاحذوسرواله اجلينز،  ولبس، ًاسريع ًادش فأخذ. تناسبها ولّثته
فر واختيار حقيبة متوسطة حبث عن حقائب السثم . حتسبًا لربودة الّطقس

. قصرية ةلزيار اضروري هعتربي كانة مبا يكفي مللء ما كانت كبرياّلتي  احلجم
عاد و ،نقدًادوالر اآلف عشرة  خذبطاقات االئتمان وأ د من جمع كّلثم تأّك

  : ثم سأله. على الهاتف يتكّلمرير على حافة الس جالسًا ًامنريجد يإلى الغرفة ل
  ؟"أبو احلن" لعربةحتتاج  كم يومًا -
  ؟احلن أبو بعربةماذا تقصد  -
  .إلى الوطن ستنقلكاّلتي املركبة  أعني -
  ؟ناحليها أبو سمتملاذا  -
 أبو احلن ُتدعىاّلتي  األحمر الصدر ذاتغرية يور الصالّطبسمع تمل ّأ -

  ؟يادهاطاصعب من الصو
- به هنا؟ما هو وجه الش  
 اهبعّقت ًاعب جدمن الصو ،األحمر مقدمة هذه الّطائرة مدهونة بالّلون -

  .أبو احلن متامًامثل 
  .سبعة أيام على األكثر -
أو ميكنك . نااألدنى يوم احلد .ألف دوالر ول اليومي العادي هعدامل -
  .تصل إلى ألفي دوالر يوميًا اخلدمة الفاخرة واّلتي قداختيار 
- روط؟ما هي الش  
- إن إنزالكبيعي هو ل الّطاملعد مكانباح يف يف الص كطقاوالت دة،حمد 
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امنة يف تلك الليلةاعة الّثالس.  
- الفاخرة؟اخلدمة ل ماذا عن معد  
يف خدمتك ألربع املركبة  سوف تكون هذه. ةفاهيالرمتتاز بخدمة  ههذ -

  .وعشرين ساعة يف اليوم
  .ة أسبوع قابلة للتجديدلفاخرة ملدحجز لي اخلدمة اأ -

ودفرت  ًاقلم أخذ الهاتف إلى أذنه، وحتدث لفرتة وجيزة، ثم منريوضع 
  :ويقول كتب وبدأ يكتباملمالحظات من 

مزق و، قفل اخلّط ثم. كم يف وقت الحقمع أتكّلم. ..رايت  ...أوكي  -
  .تني، ووضعها يف جيبهمر اهاطوو، من دفرت املالحظات ورقةال

ثم . هذه الورقة ألّننا سنكون حباجة إليها قريبًانفقد  فضل أّالألأمن  -
  .بنا قبل أن يسبقنا الوقت اهي. الباب حنو سارنهض و
إشرح لي . هوجالّت ذبذبات فقد خّفاش أعميأنا مثل ! متهل قليًال -

  .التفاصيل بعض
، ةعمولب فأنا أشتغل معهااآلن أما ، سابقًا الشركة هكنت أعمل لهذ -
  .ولتي من حسابكبالنسبة لك سوف ُتحسم عمولكن 

  ؟اّلذين تعمل لصاحلهمهؤالء هم  نمبربك قل لي  -
. يف العامل ةشاهدة املعامل السياحيمل يةسياح هذه الشركة هي مؤسسة -

تعمل بتجارة البشر، وهذا يعني  يولكن يف الواقع، ه ،عملها الّثنائيهذا هو 
مثل  - الوصول إليهاميكنه ال أحد إلى أماكن تهريب البشر أّنها تقوم ب

اإلنسان  أعضاء أجل نقلة من جاريل الّتيف األعماتعمل أيضًا و -حالتك 
هذا . جميع أحناء العامل يفملن هم حباجة إليها ة الطبيالستعمالها يف العمليات 

 أكثر تقدمًايكون لنقل ل ًاب نظامتطّلتجتارة مرحبة و ذهه .رئيسيال اهو عمله
هذه أحدث عربة . أبو احلن عربةفر على متن استيف الواقع، سوف . يف العامل
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  .رحلتك مرحية ومثرية يف الوقت نفسهسوف تكون . فضائية
  ق بهم؟ ثأ ميكنني أنكيف . يعملون خارج القانون ميبدو وكأنه -
يفة، تعمل ضمن القانون شرشركة قدمية و هذه .مكان الّثقة خذ كالمي -

إنها تعامل . العاملي واملحّلي، ومل يسبق لها أن تقاضت يف أي وقت مضى
  .للغاية ًا، وسوف تكون سعيدمعها ًاكن كرمي. ممتازةالناس معاملة 

  ماذا نفعل اآلن؟. أنا أثق بك. ًاحسن -
وسوف أشرح  ،اآلن نذهبدعنا . ليس لدينا الكثري من الوقت لنضيعه -

  .لك الّتفاصيل بكاملها وحنن يف طريقنا إلى حمّطة الباص
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جهد متامًا ومل يستطع قد ُأجريارد  ، كانالبناية إلى بهو الوصاّلذي  يف الوقت
  :الّتنّفس بسهولة فقال ملنري

كما  ، ومل أعد أحتملًاابأنا لست شمتهل قليًال، ف، بالّله عليك يا منري -
  .من قبل كنت

- ياضةا جريارد، هيأنت ذاهب إلى بلد . جيب عليك أن متارس بعض الر
. لهروب يف يوم من األياملحتتاج  ما زال منغمسًا حبرب طائفية عشواء، فقد

املبنى مؤلفًا كان . تهشّق مجمعريق إلى يف الّط يسرعان هماو ةاحلقيب حملثم 
صغرية وموقف سيارات حتت رفات ستة طوابق مع واجهة زرقاء وبيضاء، وشمن 

  .األرض
وعندما وصال إلى . ةياح كانت الذعالر ، ولكنهدأت العاصفةقد ل

الباب ووضع احلقيبة يف املقعد اخللفي وفور خروجهما مرأب سيارته، فتح منري 
  :جريارد سأل من موقف السيارات

  تريد أن تعطيني بعض الّتعليمات؟هل  -
  :لهالورق من جيبه وأعطاها  أخذ قال منري، ثم! أكيدبالّت -
  .ُأعيدها ليعن ظهر قلب و احفظهٱو أقرأ هذه التعليمات -

توقع وبدأ ي يب مل يعرفه سابقًا،وشعر خبوف مرفاصيل الّت جريارد قرأ
  :املتاعببعض 
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املضي إّنني أتوّقع املتاعب، وأخاف من . ةية سررموز ملهم هايبدو أّن -
  .هذه الرحلةقدما يف 
ن ة، ولكريجناح هذه الشركة يعتمد على الس. ال ختف يا صديقي -

  .رتياحهم أناس طيبون ميكنك الّتعامل معهم بكل اأّن د لكميكنني أن أؤّك
دمات مقابل الرسوم املقررة، ملاذا اخلجمرد  ت هذه الشركة تقدماذا كان -

  ألعرف عن نفسي؟ علي أن أحفظ كّل هذه الرموز
 ، ألّنك اذاعليماتّتكّل القلب العن ظهر  تأّكد من أّنك قد حفظت -

  .قا للقواعد، فلن يكون لديك أي شيء للخوفشيء وف كّل تفعل
  :فظها جيدًا وقال لهحرقة ملنري بعد أن تأّكد من جريارد الو أعطى

  .يف ذهني ةفهي اآلن مطبوعإذا أردت،  ميكنك متزيقها -
  حفظتها جيدًا؟ك د من أّنهل أنت متأّك -
  .نعم -
- حمطة يف  أترككسوف . سأقوله لكن الى ما أريدك أن تصغي بتمع

هذا الباص  إركب. عشر دقائق ضونغيأتي الباص يف سوف . رقالشباصات 
 ينزلك بالقرب منائق أن ، واطلب من الس"األدهمية"إلى أن تصل إلى قرية 

 قدم. شخص ما ملقابلتكوهناك سيأتي  للوجبات اخلفيفة، األدهميةمقهى 
شيء سوف يكون  كّلقلق، فالوال داعي للذعر أو  ،للتعليمات نفسك وفقًا
  .ام، وأنا أعدك بذلكعلى ما ير

قد . أقدم نظام نقل يف العامل ا؟ هذرقدمة حافالت الشخملاذا اخرتت  -
دفع املزيد من أنا على استعداد أن أ. األدهميةصل إلى قرية أأهرم قبل أن 

  .مباشرة تنقلني من هنا ت عربة أبو احلناملال إذا كان
  .عاصمةالال حيق لهذه الشركة العمل يف  -
  ملاذا ال؟ -
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ضافة لدولة، باإللرائب ودفع الض ،لى ترخيص خاصإهم يف حاجة ّنإ -
واتب اإلدارة وكذلك الروتكاليف  ،ستودعاملو ،ملكاتبا إلى دفع اجيار

وبالتالي لن  باهظة،تكلفة تشغيل هذه اخلدمة  ، تكونكونتيجة لذل. فنيللموّظ
  .تكون قادرة على منافسة باقي الشركات

 ةعبسر تتنّقلي اّلت السيارات احلديثةتلك  ال تستعمل خدماتاذا مل -  
  ؟االوسرتادات املعّلقةعرب 

  .أريد الّتعامل معهاال  -
  ملاذا؟ -
- السريسألون أسئلة كثرية..! ة ي.  
  .اء هذه الرحلةغني مبا يكفي إلليفإّنك خت. السريةاحلديث عن  كاكف -
- دمة اخل هيلصاحبها الشيخ برجيس بن بدران الّثاني، رق باصات الش
  .املنافسةوال تهمها  ،األدهميةبقرية ربط املدينة ت اّلتي ةالوحيد
  قّل لي بربك من سيتنافس مع تلك القمامة القدمية؟ -
هم ف بها، أعمالهمينّفذون اّلتي  ريقةسعداء بالّط لكنهمال أحد، و -

  .وإبقائها على قيد احلياة ةليد القدمياقالّت على ونافظهم حييعتقدون أّن
على . ةليد القدمياقالّتُتقّلل من قيمة ال مة املتقدالتكنولوجيا ن إ -

  . والعيش املريحاإلنسان  تعمل على رفاهة اهالعكس من ذلك، فإّن
  . يفّكرون بهااّلتي  ريقةالّط ت هذه هيليس! ..حسنًا -
احلديثة لتحسني أسلوب  كنولوجياّتمع الكييف ّتال يقاومونملاذا  -

  معيشتهم؟
  .تعودل لي عندما قبعض منهم و تتعامل معندما عهذا السر كتشف إ -

 هو يتخيل، وًارومتوّتًال منفعجريارد كان قاد منري السيارة بهدوء، بينما 
 مرحيةحلة هذه الرهل ستكون و معهم، تعامليف ذهنه من هم هؤالء اّلذين سي
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أرسلت فكر لقد من جميع االجتاهات؟  اكلشاملواجه يمنري، أو س كما وعد
ه عموديف قشعريرة يف بلد يعيش حياة الفوضى والفساد، المأزق ع يف الوقو

  :ق يف وجهه باهتمام، وقال لهوحد منريوالتفت إلى  الفقري،
  .ةّقالش أود أن أترك لك هذه ،مل أرجع من هذه الرحلة نإ -
أنا على ثقة بأّنك ستقضي  ،ال ُتفّكر سوءًا. ساملًا ومتعافيًاتعود  سوف -

متّتع بهذه النزهة الّترفيهية . هذه أول مرة تعود بها إلى الوطن. عطلة جميلة
  .وسأراك قريبًا

- ة، وليس نزهةإنها مهم.  
حمطة باصات  منري وهو يوقف سيارته أمامقال  - بهدف إجازة  إعتربها -
   :الشرق

  .سيأتي خالل وقت قصري، هذا هو موقف الباص -
ثم رفع إبهامه يف إشارة . لى مساعدتهوشكره ع ،حبرارة سّلم عليه جريارد

  :النصر وابتسم، فأجابه منري
  .الّطريق دار سيارته وانطلق عائدًا يف نفسثم أ. رافقتك السالمة -
  

عندما  املشؤوم هصريمب يفّكر بدَأو ،عد يف انتظار احلافلةاملقعلى  جريارد جلس
وصدم لرؤية  هحمرك الباص الديزل القديم، فالتفت حولصوت تفكريه  قطع

وقف  حّتىببطء وهو يسري ، ىعادم الصدث الدخان األسود من نفباص ي
قبل أن ود، برتدصعد جريارد إلى الباص . اجلانبيباب ال وفتح املحّطةجبانب 

  :ائقالس ، زعق بهةإللقاء الّتحيله الفرصة  تسنح
  ذاهب يا واد؟أنت  أينإلى  -
  .أجابه جريارد. إلى األدهنية -
  .مس دوالرات ونصفخ -
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  .أعطاه جريارد عشرة دوالرات
  !ما يف معي فّكة -
 اغر وراءاملقعد الش على أجابه جريارد وجلس -  اعتربها خبشيش -
  .السائق

رجل وامرأة يف  وكان. راكبًا ٢٢كان هناك و. مليئة تقريبًاكانت احلافلة 
ترتاوح  وصبي وفتاة املقعد وراء جريارد،يف جالسني الثالثينات آواخر 
 وكانت كّل. املقعد املجاورا بني خمس وعشر سنوات جالسني على أعمارهم

  .املقاعد مليئة باستثناء صّفني من املقاعد شاغرين يف آخر الباص
طويل القامة وحنيف البنية، ، آواخر األربعينات من عمرهائق يف كان الس

ه البني يشري الى كان حليق الذقن ولكن شارب. يرتدي سرواًال وسرتة من اجلينز
 ٤٥- ٣٠ بهدوء بسرعة ال تتعدىكان يقود سيارته و. شرهًا نًاه كان مدّخنّأ

  .اعةيف الس كيلومرتًا
  .لهذا الباص؟ سأل جريارد هي أقصى سرعة هل هذه -
  :وقاليف املرآة اخللفية للرؤية  ه السائقصفحت
  ماذا تقصد؟ -
- وأخشى أّال أصل يف ا ،حمدودجدول زمني  لديدلوقت املحد.  
ه ولكن إذا كنت تعتقد أّن - أجابه السائق  - وكذلك احلال بالنسبة لي  -
ابتسامة بالستيكية  وابتسم فليكن لك ما تشاء،على األقدام،  سريًالك أسرع 

  .سوسةاملصفراء ال هت أسنانعر ةاخرس
تجاهل أن ي ه اختار، ولكنلقد استاء جريارد من تضرفات السائق

نظر إليه يف املرآة اخللفية للرؤية عندما و. جلذب انتباهه تنحنح ثم. مالحظته
   :سأله

 األدهميةمن فضلك أن تلفت إنتباهي عندما نصل إلى مقهى  -
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  .للوجبات اخلفيفة
  .جديدًا يف هذا البلدأنت هل  -
  أجابه جريارد. قضيت فيه كّل شبابي -
  كيف حدث وال تعرف؟ -
  .هذا املكان تسنح لي الظروف لزيارةمل  -
  .من املؤسف للغاية -
  ملاذا؟ -
  .سوف تعرف قريبًا -
  متى؟ -
  .نصل إلى املكان املذكورعندما  -
  متى سنصل؟ -
  .بفارغ الصرب ه السائقأجاب. يف خالل خمس ساعات -
  .أجابه جريارد .شكرًا -
  

ج حاد يف ق متعرإلى طريق ضي عندما وصلواساعتني  لقد مر عليهم أكثر من
ومل . وبدأ صعوده الثرعة على الرقم الّثالسحمرك وضع السائق . بلاجل أسفل
حمنقل وقت طويل قبل أن  ميضرموتوربدأ وانية الّثرعة على ك الس يارةالس 
بوكأّن يعنوبسبب . ه مصاب مبرض الرواخنفاض الخان زيادة الدرعة اضطر س

ه على وشك وكأّنحرك امل فبدأ. رعة األولىالسائق إلى التحول إلى الس
خائفني ال يعرفون ما  كابكان الر. ربو خطريةلو كان بنوبة  االختناق كما

غري يف الص الولدبدأ عندها . بأمان سوف يكمل املسافةإذا كان الباص 
 مل يستطع حتملائق الس غري أن، السكاته هاجهد أقصىه أموحاولت البكاء، 

  :حوصا ه فت الى أمتفل فالصراخ الّط
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  ما هو األمر معه؟ -
بي يف حجرها الص تأخذوائق نظرة غاضبة، السإلى املرأة  نظرت

  .واحتضنه
  :من سكوتها وجتاهلها له وقال لها بغضبائق الس استغاظى

  .ألن صراخه يزعجني ئههدوحافظي على  -
  .الولد خائف -
  .ملاذا؟ سأل السائق -
  .عتيقتقود بها هذا الباص الاّلتي  ريقةالّطمن  -
  أقود بها الباص؟اّلتي  ةريقتعجبك الّط مل -
- رت عدم اإلساءة الى السائقشعرت املرأة حبرج وقر:  

  .ليمةبقيادتك الس إّنني معجبة كثريًا! طبعًا
  ملاذا تشتكني إذن؟ -
-  حرتقة رهيبة يعطياملحرك ألن.  
  .هذا أمر طبيعي -
  .ملرأةا تاحتج .بالنسبة لك أمرًا طبيعيًاقد يكون  -

  .كلمة واحدة ائقالس سمعيمل و كرإزداد صوت املح
  ماذا قلِت؟ -
  .ال شيء -
  .السائق سأل ماذا؟ -
  .قلت لك كّل شيء على ما يرام -
  .شكرًا، قالها بشخرة أعلى من صوت املحرك -

ائق، غري أّنها املرأة  من الواضح أنمل كانت منزعجة من تصرفات الس
ل ،حوار معه ترغب يف الدخول يف أيذلك قرفقالت لذلك رت وضع حد.  



٢٩ 
 

  .ال شيء يذكر -
  .بفجاجة منها طلب .حافظي على هدوئه -
  .سأفعل ذلك -
ضارب األصلي المع ابتسامة باهتة عادت إلى وجهه لونه  هاقال، شكرًا -

فرةإلى الص.  
  

. ولـزبالن بدأو ،ة اجلبلساعتني للوصول إلى قم السائق أكثر مناستغرق لقد 
ام على ظضغط بانتيائق كان السحيث  خبوف ورعب،جريارد  عندها شعر

لتخفيف سرعة الباص وهو ينحدر جتاه الوادي، ويتصارع مع  الفراملة
ما كان عليه كّلو. الديركسيون ليحافط على بقاء الباص يف منتصف الطريق

كسارة كقرقعة  يتهزهز ويعطي صوتًا الباصجسم  كان، حادًا أن يأخذ منعطفًا
 يشغل نفسهأن  حاول. يتفكك قطعة قطعةكما لو كان على وشك أن  القرية

تعرض لها، يقد اّلتي  إلى الوطن، واملصاعب هعند وصول هباستبصار ما ينتطر
ثم . محاوًال عدم النظر إلى الّطريق امللولب يف منعطف هذا الوادي العميق

ى احلديثة تسري بسرعة فائقة علالعربات  ، فرأىافذةمن خالل النالنظر  الج
رق أن تتنافس مع الش باصاتميكن حلافلة كيف  األوتوسرتادات املعّلقة، وفّكر

بب وراء عدم اهتمام زعماء فهم السيأن  عستطيمل . العرباتتلك  خدمات
ون أن استعمال يعتربكانوا ما ربل. مع الزمن يف املضي قدمًا تلك البلدان

ألّنها تفتح عيون املواطنني على خماطرة كبرية ديدة وسائل التكنولوجيا اجل
هؤالء  فقدي، ويف نهاية املطاف، وأنظمة جديدة ،آفاق جديدة، وحياة جديدة

عماء السفمن. يطرة على مواطنيهمالز الوسائلستخدام سبة لهم إاألفضل بالن 
اس على حساب الن لطة، وتعظيم أرباحهمء على رأس السقليدية للبقاالّت

تعي تلك الشعوب يف يوم من األيام سوف  الغافلني، ولكنهم مل يعرفوا أّنه
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، وتثور عليهم، وعندها سيستمعون إلى بكائهم ذلك سباب وراء كّلاأل
  .وصرير أسنانهم

اّلتي  راها تتجسد يف شعوبنايعيش ويألمور قد ال  هعن استبصار توّقف
يني، ودفعها الفقر والهوا بأعماها الّتعصن لإلستسالم لزعماء عرفوا الد

بني  هنظرب الوج إلى الوراء نظرو كيف يستغّلون الناس ملصلحتهم اخلاصة،
الوصول إلى بيوتهممن عدم  اخلوفمالمح على وجوههم  رأىكاب، فالر 

ملاذا  الباص سائق أّنه مل جيرؤ أحد منا أن يسأل واّلذي أثار اهتمامه. بسالمة
 قيادتهنسأل عن سبب مل  وبالّتالي، سيارتهلى السيطرة الكاملة ع يستطعمل 

بأمان  قليظهر أّننا قد تنازلنا عن حّقنا يف أن ننتقل بوسائل الن. العشوائية
وضعنا حياتنا يف يد سائق غري  لقد. سهولةبراحة ووالوصول إلى وجهتنا 

شيء ال  واعتربنا بأن، ميكانيكيًا لنقل الركابصاحلة سيارة غري  ، ويفكفء
بسالمة ، وصلنا إلى األراضي املنبسطة ناحّظوحلسن . ميكن أن حيدث لنا

 حديثًا مزّفتطريق سريع وهو ، ٦رقم ريق السريع إلى الّط وأمان، واحنرفنا
 تصل إلى الباص مل سرعة غري أن . األدهميةمع  "األمل"وسلس يربط جبل 

  .اعةسكيلومرتًا بالأكثر من مثانني 
 بدايةيف . القيادة مرتاحًا، وأشغل الراديو مقود وراءجلس السائق 

، ولكن "آند رول وكرال"قمامة ًا كرها لالستماع إلى بعض رباألمر، كنت جم
" قوة احلب" "سيلني ديون"أغنية ب كافأنا املذيعمل ميض وقت طويل قبل أن 

املذيع فجأة وصرح باعالن من وزارة توقف ثم . شيوعًا وحتببًااألكثر األغنية 
   :واصالت العامةامل

مما رضي أانهيار وأمطار كثرية أدت إلى  عاصفة مفاجئة حدثتلقد  -
 األدهميةإلى  نيهتوجائقني املوينصح الس ،٦رقم الطريق السريع  أغلق

  ".الشرقية اخلروب"عند وصولهم إلى منطقة ريق البديل ستخدام الّطا
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   :للرّكاب نائق وهو يعلالس هاقال. قسلعنة الله على هذا الّط

 ًادوالرواحد منكم  ف كّلكّلُتتي سوف سري إضافية، واّلنصف ساعة  -
  .دًاحوا

الرجل واملرأة  على دفع هذه القيمة اإلضافية باستثناءاب ّكالر كّلوافق 
  .مع طفليهما يف املقعد اخللفياجلالسني 

  .ر مما تستحقلقد أخذت منا أكثأن ندفع؟ علينا ملاذا  -
 تدفعوا، ميكنكم أن تسريوا بقية الّطريق سريًا على األقدام،إذا مل  -

  .ريقعلى جانب الّطيف محاولة منه أليقاف الباص  وخّفف سرعته
  .أنا يف عجلة من امري، توسل إليه جريارد -
  .يهمني األمر، أجابه السائقال  -
  .قال جريارد. أنا على استعداد أن أدفع الفرق -
  .به السائقأجا! أرني لون عملتك -

دوالرات  أربع - عن خمس دوالرات  يف حمفظته البحث بدأ جريارد
  :ثم قال للسائق. إلضافيةا هللرجل وزوجته وطفليه ودوالر واحد لتغطية رسوم

- خمس دوالرات ليس لدي.  
  ماذا لديك؟ -
  .أجابه جريارد. عشر دوالرات -
  .ا يف جيبهالعشر دوالرات من يده ووضعهاختطف ثم  -  ماشي احلال -
  الباقية؟ دوالرات اخلمس أّال ُتريد أن تعطيني -
   !ما يف معي فّكة -
  !اعتربها بقشيشًا يا نصاب -
  .ماذا قلت؟ تساءل السائق -
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  .سعيدًا ًايوم قلت لك -
  

كان قد  اّلذي أوقفهم ضابط السريالشرقية،  اخلروبإلى طريق  عندما وصلوا
مل . وأشار إليهم باّتخاذ مسارًا جانبيًا ضيقًا، ريقيف منتصف الّطأوقف سيارته 

ًا زلقفاملياه اجلارفة جعلت من الّطريق ممرًا . يكن هذا املسار طريقًا معبدة
 .الباص يتأرجح ميينًا ويسارًا مما جعل الرحلة صعبة وغري مرحية وكان للغاية،

. تأيق مرتنيهذا ما سبب للطفل الصغري اجلالس مع والديه وراء جريارد أن ي
 .وَلما انتبه السائق للوضع زعق بالولد الصغري وطالب أهله بتنظيف املقعد

ة عدجريارد  ةمعد تاعرتضوقد  لقد مضى عليهم نصف ساعة من اجلحيم،
توحاول أن يات، مره متكنأيضًا قأيأغرقها معدته عندمامن تهدئة  ، لكن 

ثم قال له  . املرآة اخللفية للرؤيةيف ائق يراقبهالويسكي، وكان الس جبرعة من
  :آمرًا

  .يف الباص كحولال  -
   ملاذا ال؟ -
  .الكحول من صنع الشيطان -
  .أنا مريض، وقليل من الكحول يرحيني من عناء هذه الرحلة -
  .يف بيتكتبقى كان من األفضل لك أن  -
  .أجابه جريارد. أنا بال مأوى -
  . قيبتك اآلنحجة يف ضع هذه الزجا. ال تشرب الكحول -
 ملاذا؟  -
 .ألّنني ال ُأريد النظر إليها -
 .لك ما ُتريد -

 حّتى كان بود جريارد أن يعطي هذا السائق األرعن درسًا يف اإلخالق
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إذ  ومع ذلك، غير رأيه. آخر لطيف شخصلهذه الدرجة مع  لن يكون وقحًا
  .ة، وأوقف الباصللوجبات اخلفيف  األدهميةوبار  مقهى :سمعه يقول

 عندمامن الباص وكان على وشك اخلروج  حقيبته قام جريارد وحمل
  :سمع السائق يقول

  .أنت رجل كريم وتستحق كّل الشكر. فليكن يومك سعيدًا -
  .على كّل ما أعطيتكسف آ -
  ملاذا؟ -
  .أجابه جريارد .ألّنك ال تستحّقها -
  .السائق اعرتض. أنَت ال تعني ما تقول -
  .إّنني أعني كّل حرف منها -
قالها بوقاحة مل يسبق جلريارد أن يسمعها من قبل فأجابه  ...روح انتـ  -

  :وهو يقفل باب الباص
   .ألطوارغريب اوقح وأنت رجل  -
  .وأنَت ابن كلبة سوداء -
  
كان . األدهميةالطريق إلى مقهى  الوقح، وعرب ة السائقجريارد مالحظجتاهل 
كان و. حتت الشرفةموضوعة صغرية  طاوالت ثالث  يسع إّالًا، الصغرياملقهى 

القهوة،  يشربونن وامرأة ال؛ رجأشخاص اولة الوسطى ثالثةجيلس على الّط
هم يف سن يبدو أّنو جيلسان على الطاولة القريبة من املدخل،ن وصبي وفتاتا

. للزبائن اآلخرينمصدر ازعاج  ويتحدثون بصوت عال كانن نودخياملراهقة؛ 
مع  إليه البسمةعادوا ف األنظار، تعندما تالقوابتسم  مر جريارد جبانبهم

  :صغرية بقولهممكافأة 
   .وادر الشائعةقس اجلميل هنا من النالّط. استمتع بهإنه يوم جميل،  -
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 حّتىجمل، ثم واصل سريه أسن نيتكم وليكن يومكم م حللك شكرًا -
عملا لة األخريةاوالّط اوية البعيدة واحتّلوصل إلى الزجلس على . لشخصنية د

كبرية  يافطةعلى  الل املحيطة اخلضراء واستقرالّت يف الكرسي وجال بصره
وكانت . ل اجلزء الشمالي من املبنىتظلاّلتي  بعد شجرة األوكالبتوسمنصوبة 

  :باللون األبيضالالفتة مدهونة باللون األزرق ومكتوب عليها 
  هميةاألدمدينة بكم يف  مرحبًا -

  .رقالغرب والش ملتقىهذا هو 
  .ن دولةريق إلى اثنتني وعشريالّط

 ٢٢و راكبًا ٢٢يا لها من مصادفة؛ : مليًار فّكالالفتة و درس جريارد
يف أوائل تكون ما رب اقرتبت منه فتاة حّتىومل مير عليه وقت طويل . ةدول

  :من عمرها وحيتهالعشرينات 
  أن تأكل؟ ريدماذا ت. دييا سي جميل كيوم -

وبعد  ،الستعادة تركيزه منه حماولةيف باهتمام  درس جريارد مالمح وجهها
  :الفتاةحواسه عندما علقت إلى  عادمت قصرية ص فرتة 

  .بالنسبة لك طويلة حلةتكون الرأن  ميكن -
  .طويلة وشاقة -
  من أين أتيت؟ -
  .من كوبورغ -
  .منطقة بعيدة من هنا -
  قة؟تعرفني تلك املنطهل  -
دار الدي ميلك و. املراهقة هناكسنني من  كبريًا قضيت جزءًالقد  -

  .يفحياة الر أفضلني ، لكنعلى إدارته اإلشرافاحلضانة املحلية ويريد مني 
  .إختيار ال بأس به -
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  :أجابت بابتسامة وسألت بفضول .آخرليس لدي خيار  -
يخوختك يف فهل جئت هنا لقضاء ش. يظهر أّنك من أبناء املدينة -

؟يفالر  
ها تارتكب جمزرةحقيق يف للّت ال لها أّنه يف طريقهق إن فّكر جريارد

من ناحية و. على حممل اجلد مليشيات الوطن يف أبناء قريته، لن تأخذنه
 كيه الّلاختاره  اّلذي كاناملأن يذهب إلى  بأّنه قد أشتاقلها  قالأخرى، إذا 

الهجائية وأول  احلروف، ومهد ضاراتاحل ماء، أو إلى أمإلى الس يتجّلى
ل سفينة أوأحبرت إلى شاطئ البحر حيث يف تاريخ العامل، أو لت جسكلمة 
غريب األطوار،  سوف تنظر إليه بكونهوقت مضى الكتشاف العامل،  من أي

ه أن يزرع أول أنا ذاهب إلى اجلبل املبارك حيث اختار الّل وإذا قال لها
، بقية الدول املجاورة هاة، إلى أرض حيسدمة والعزسالم، شجرة الكراشجرة 

العذب نا ذاهب الى البالد حيث الهواء النظيف واملياه أو يقول لها أ
 سّكانها بكّل فخر يتبارىاألرض حيث  جنة الّله علىإلى  اللذيذة،والفاكهة 

غريب  نهوبك تنظر له فسوفيقتلون بعضهم بعضًا، أنهم  لوطن إلى حدحبة امب
  : يف وجهها وقال من ذلك، ابتسم بدًال. وأهبل طواراأل

ملقابلة ، وأنا يف انتظار العاململشاهدة معامل ترفيهية انا ذاهب يف جولة  -
  .كابتشينو فنجانني طلبثم  .زميل لي
  أي شيء آخر؟ -
  .تشيسرتفيلد سجائر دّخان علبة -
  .ديدوالرات وخمسني سنتًا يا سي سبع -

  وطلب منها ان حتتفظ بالفّكة بقشيشًا لها  والراتد عشرأعطاها ورقة ال
  .فلتكن عطلتك رائعة، ديسي شكرًا -

 صًاركان ح، والقهوة فنجانوأخذ رشفة من  ،سيجارة أشعل جريارد
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وبدأ ينظر  األخرى، الكرسيمباشرة أمام فنجان القهوة اآلخر على وضع 
  .مل يره سابقًا ًانتظر شخص، يف حني يع باملناظر الطبيعيةتمّتحوله، وي

توقفت سيسمراء ترتدي تنورة قصرية ست إذا بشابة ابة وارة خارج البو
ت من السيارة ومشت مباشرة إلى طاولته، ووقفت خرج ،بوصات فوق ركبتيها

  :إلى جانبه األمين وقالت
  ؟حمجوزًاهل هذا املقعد  -
  .إّنه حمجوزنعم،  -
  .قالتها حبمق... روح انتـ  -
  .أجابها وهي تسري باّتجاه املقهى ...شرمـ  -

ما إذا منري تساءل ملاذا مل يذكر له ي، وبالّتعليمات جريارد يتأمل عاد
هذه  ر أنويتصو ،الضغطبشعر ي بدأو. أم أنثى كان اتصاله سيكون مع ذكر

هي جمرد  منريأعطاه أياها اّلتي  لوماتعاألذى ألن امل بعض املغامرة ستلحق به
جمموعة من أثار اخلوف عنده من أّنه قد يكون يتعامل مع  هذا ما .رموز

وبدأ  ،اس اليائسني مثلهثروة باالحتيال على النللحصول على املجرمني تسعى 
  :تقولصوت أنثى قاطع توّقعاته ، عندما منرييف نوايا  كلشا

  حمجوزًا؟ هل هذا املقعد -
ة اجلسم فاتنة حنيفالقامة،  ةطويل رفع جريارد رأسه لريى أمامه فتاة

يرتديه  اّلذي وعضيقة من النوسرتة جلدية  أسود اجلمال، ترتدي سرواًال
سب يتنا، القصريد جعاألحمر امل وشعرها انية،احلرب العاملية الّث ون يفارطيال

اد غري احلصال هاأنفو اخلفيفة،شوكوالته ة ولون جلدتها كالالبنيمع لون عينيها 
األحمر م بلون الد أسمك من العادي والتي طلتهاوشفتاها كانت  ،بدبوامل

  .الالمع
  .دفعة أخرى من الغضبع توّقوهو يأجاب . نعم -
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شكرته ال، والقبيلشيء من هذا  مل حيدث أيسجلست على املقعدودة ي 
  .فنجان القهوةرشفة من  تسيجارة وأخذثم أشعلت . قابلامل

عن ظهر  ان قد حفظهاكتي اّل موزالرت هذه العالمة األولى من كانلقد 
من ذلك ه قد يكون ومع ذلك، أعتقد أّن. منريإلى  ةعطى الورقه قبل أن يقلب

قبيل الصحيصل على  حّتىعدم الكشف عن أي شيء آخر  ردفة، وقر
  .موزرالة بقيل استجابتها

  .قالتها جبدية. تصلح للملوك .ًاجد ةهذه القهوة لذيذ -
  .أجابها جريارد. من بطاقات االئتمان دائمًافواتريهم  وندفعيامللوك  -
  .القيمة ئتمان غري حمدودةإبطاقات يف  ب دائمًانا نرحّنإ -
  .ب أملِكأرجو أّال ُتخي. هذه هي بطاقتي -

من شدتها  فاحمر وجههة، شدب ت عليهاضغطوغرية الص هأخذت يد
  :وقالت

 طزال تضغما تقبضتها احلديدية كانت  .كتخدمكابتن جوليت يف  -
 ظاهرًاكان األمل  ألن وأصبح ذلك واضحًا لها ،متدفق الد مما أوقف هعلى يد

  .ستطيع الرد على حتيتهاال ي وجهه وهو على
من أخذت البطاقة ها، وخلص منها عادة ال أستطيع الّتّنإ...!  عذرًا -

ملع  حمر، ثمأعليها ضوء  فومضبساعة اليد، على أداة شبيهة  ووضعنها يده
  :فابتسمت -اكتمل التحويل  -عبارة خضر باللون األ

- دعنا نذهب. تعيدها له، وقالت وهي أنت على حق.  
  .بعد مل تنتهي من شرب قهوتِك -
  .اآلن ذهبنأن  علينا جيب -
  .دةياجلللقهوة ومضيعة  هذه خسارة -
  .عندك فرصة أخرىسيكون  -
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  .مثن القهوةأنا دفعت  -
-  آخر ًال عنها يف وقتبدسوف أشرتي لك".  
  متى؟ -
  .ذلك ك تستحقعندما تثبت أّن -
آخر قطرة منه  فنجان القهوة  واستنزف التقطو جريارد، اهأجاب ،حسنًا -
  .بسرعة

  . القهوة بفال تضيع وقتنا بشر. جيب علينا أن نذهب اآلن -
  .أنا لست يف عجلة من أمرنا -
  .نا بعجلة وعليك أن تستجيب ألوامريأ -
  .اذا؟ أجابها جرياردمل -

  .اتبعني -ت وهي تقول سيئة واستدار أعطته نظرة
واجه مشكلة يف  ه، ولكنوحاول اللحاق بها حمل جريارد حقيبته

  :فقال لها آمرًا هامواكبت
  .خّففي من سرعتك -
  .ضيق وعلينا اإللرتام بهلدينا جدول زمني  -
  .إّنني كبري يف السن، وال أستطيع اللحاق بِك -
  .ميكنكحاول أن تفعل أفضل ما  -
  .أفضل ما أستطيع القيام به ليس كافيًا -
 .أكرب بذل جهدًاأ -

 .أجاب جريارد .هذا أقصى ما أستطيعه -

 .ت بهإضاعة الوقت، صاح ناال ميكن -

 .تبزرينها فال داعي لإلعرتاضاّلتي  ها أمواليإّن -

  .رتك على املحكها مؤّخّنإ -
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 .بال مباالة قال جريارد .شًامؤّخرتي ال تستحق قر -

اليمنى  وهو حياول سحب حقيبته بيده، ت يف وجههقحدالتفتت حولها و
. اسحبهاقة الالزمة لة والّطوازن بني وزن احلقيبللحفاظ على الّت يثني ظهرهو
  :يتأرجح مع كل خطوة فعّلقت عليه قائلةس بصعوبة وكان يتنّف هالحظت أّنف

  :قالتها بسخرية. إلنتهاءوشك ايظهر أن وقودك على  -
  .الغاز يف خزان الوقود الكثري من ال يزال لدي. تّتخذي باملظاهرال  -  
  .يكون خزانك مثقوبًارمبا ق من ذلك، لحتّق -
وأنا واثق من ذلك، ولكن ال أعرف فة، الش حّتىما زال خزاني يطوف  -

  .باستطاعتي تشغيل املوتورما اذا كان 
ضع تبيد واحدة، و وتأخذ حقيبته الوراء، إلى تعودابتسمت وهي 
  .اإلسراع يف  وتريتهو هتوازنللحفاظ على  األخرى حول خصره

  .قال لها...! شكرًا -
  .العقد من بنوداخلدمة ليست  هذه -
  .ميكنِك إضافتها عليه -
  .أجورًا اضافيةهذا سوف يكلفك  -
  .كريم وأنِت تستحّقني ذلك أنا -
  .ها بسخريةقالت .ما تقولثبت ضع يدك يف جيبك وا -
  .إستكبارب اهباأج .يف الوقت املناسب -

  
 عرب جريارد الّطريق مبساعدة كابتن جولييت إلى أن وصال إلى سيارة كانت 

ون مرسوم على الباب األمين الّلارة صغرية بيضاء يسالكانت . همانتظاربا
 يها شركةومكتوب عل مع دائرة باللون األزرق واألخضر متوازية ًاخطوط

 - وحتت الدائرة خبط أزرق غامق  ،واألصطيافياحة سباصات الشرق لل
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كن مل ي. بعيدة من مسافة كان واضحًا - ياحية سملشاهدة املعامل الرحالت 
ت سيارة غريبة من نوعها كان اارة، ولكنهيالسموديل على دراية من جريارد 

جمعد  شقرأ ، شعرهات من عمرهيف العشرين كان السائق شابًا. والفتة لألنظار
 حّتىعالية بيضاء أزرق وجوارب  اكان يرتدي شورت. ة اللونفاحت وبشرته

عته . بيضاء بأكمام قصرية وربطة عنق زرقاءوقميصًا ، كبةالرائق قبرفع الس
  :بينما قدمته الكابتن جولييت

  .زبوننا اجلديد، دد جرياريهذا هو الس "مروان" -
   .هذه احلافلة على متنيدي سبكم  مرحبًا -

كان يراقب جريارد من . ًاجد ه كان يقظًا، ولكنكثريًامروان  ثتحديمل 
. ةيابتسامة ودب هكافأي كان، همانظراتتلتقي ة مر يف كّلخالل املرآت اخللفية، و

  .ةللقيام بهذه املهم دًاجي تدريبًا ه كان مدربًاّنبأ اد جريارداعتقمما أدى إلى 
ارة تسري بسالسة كما يكانت السالّطريق اخلشن، على الرغم من سطح و
مل كما . موتورللعلى وسادة من الهواء، مع عدم وجود صوت  تطري تلو كان

عليها عدد  كان هناك فقط لوحة. لفراملعتاد للسرعة أو دواسة ليكن هناك 
على جميع  للسيطرةبأّنها ُتستعمل على ما يبدو وامضة أضواء األزرار ومن 

وظائف السة لدى جريارد وقرر م. ارةيعرفة ذلكلقد أثارت كّل هذه احلشري:  
سيارة  أركباّلتي  املرة األولىهي هذه  ؟يارةهذه الس هو موديلما  -

  من هذا النوع؟
احلصول وكأّنه يحاول جولييت ونظر إلى الكابتن ، دًامرتدمروان  بدا -

على إذن للررأسهاب فوافقت الكابتن جولييت باميائة ارد،على سؤال جري د.  
  .٢سمارت  -
  .بهذا املوديل سابقًاسمع أمل  -
  .إّنها تكنولوجيا جديدة -
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  هل ميكن االعتماد على صالحيتها؟ -
  .لهمروان  د، أّكختطئ أبدًاال  -
للفراملة أو واسات دعتادًا للسرعة وال ال كيف ميكن ذلك وأنا ال أرى  -
  ؟للقابض
  .ألمتتةا -
  .عفوًا؟ تساءل جريارد -

استعمال احلاسبات واألجهزة اآللية وذلك لتقليل حجم  األمتتة هي -
بها  أعني .اس وبسرعة أكربالعمل الذي يقوم به النًاحتويل الشئ أوتوماتيكي.  

  كيف؟ -
طالبًا املوافقة  ونظرت إلى جولييتعلى سؤال جريارد، مروان  مل يرد

  .املوافقة على طلبهب هارأس فهزت، منها
- يتم تشغيل هذه السوت يشتغل بواسطةارة بواسطة حمرك يعديم الص 

يف  ًاتتحكم تلقائياّلتي  ستشعار بالليزربعدد من أجهزة اإلومزودة  ،الهيدروجني
ريق ملسافة سح الّطمتعلى سبيل املثال، هناك أشعة ليزر . ارةيالس ائفكل وظ

ات إلى جهاز كمبيوتر مركزي، والتي من شأنها ل البيانًا وَترسمائتي مرت
وباإلضافة إلى ذلك، هناك أجهزة استشعار . تفعيل املكابح حسب احلاجة

ن اويالعنملعرفة وحتديد ة ناعياألقمار الص معباحث ب وهي جمهزة أيضًا ،رعةسلل
  .بهذه الرحلةع أجلس واستمتوبعبارة أخرى، . حكم يف الصوتالّتو

  .ان؟ سأل جرياردماآلهامش ما هو  -
  .جدًا ممتاز -
  ميكنك الّتأّكد من سالمته؟ كيف -
- مروانأجابه  رع املغناطيسيحماية الد.  
  به؟ موثوق -
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  .يخذلنا إطالقًامل  -
  مجرب سابقًا؟ -
  .يف العديد من املناسبات -

املزيد من األسئلة حول ميكانيكية هذه العربة، سأل كان بود جريارد أن ي
وقرر األلتزام  شواغلهابسبب نظرات الكابتن جولييت له، ففهم ر رأيه غيولكنه 

  .بالصمت
ملمبتابعة الّطريق مروان  لقد استمرإلى أن وصل صامتًادقائق ة عشر د ،

لقد شعر جريارد خبوف  .ةالسيارغري مألوفة، وأوقف  جبوار مركبة فضائية
ففي هذه اللحظة . ى سالمتهبدأ خيشى علغري عادية، ولرؤيته هذه املركبة ال

خلروج من جريارد، وأومأت له باه جوالقلق على عالمات جولييت  قرأت
  :تبتسم وهي ثم أمسكت بيده وقالت له .العربة

  .كّل شيء سوف يكون على ما يرام -
املركبة  يبة جريارد ووضعها جبانبوحمل حق السيارةمن مروان  نزل

  :وقال
  .ممتعةوفلتكن رحلتك جميلة  -

 وصافحه ًادوالر وسحب منها ورقة اخلمسني، يف جيبه وضع جريارد يده
  :قائًال

  .أستمتع مبشروب على حسابي -
 ح جلولييتلو ثم ،ضع يده يف جيبهي وهومروان  أجابه .ديسي شكرًا -

  :قائًال
  .قريبًا وسأراكما، بًاطي وقتًا -

مثل  ىأن رأ بق لهمل يس. ة باستغراببدأ جريارد مبراقبة املركبة الفضائي
على شكل بيضاوي، ما يقرب من خمسة  ت املركبةكان. املركبة من قبل ههذ
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 ُتستعملاّلتي  ون مع ثالث عجالت مثل تلكة الّلثالثة أمتار، فضيبأمتار 
 يضيقون األحمر بالّلمدهونًا  األمامي املركبةجسم  وكان. خفيفةعلى طائرة 

أن وصل إلى إلى  ًاتدرجييمستديرة اجلزء اخللفي فتحة يف كان و. ةبحافة مدب
كبسولة كبرية يشبه ما كان  وسطالمتوسطة احلجم، بينما يف السيارة عادم مثل 

  .صغري يربز من كال اجلانبني مع جناح
 .احلقيبة الصندوق اخللفي وألقت فيهجولييت  فتحت، مرواناب هوفور ذ

ضغطت على زر يرتفع  الباب اجلانبي أفبد بساعة اليد،على أداة شبيهة  ثم
إلى  وصل حّتىدرجات ينخفض ثالث ب ه، بدأ سّلمنفسالوقت يف و ًا،تصاعدي
  :جانبا وقالت وقفت جولييت عندها .األرض
  .بيدها من فضلك يا سيدي تفضل، وأومأت له -
- أجابها جريارد. ول يف هذا الفخخال أريد الد.  
  ملاذا ال؟ -
  .من األمكنة الضيقة انقمصاب حبالة اخلوف اخلأنا  -
  .ني شفاءك من هذه العاهة السيكولوجيةميكن -
  .كيف؟ تساءل جريارد -
  .عرف قريباست -

  :ثم قال لها. جريارد من غموض أجوبتهاج انزع
  .تفضلي أنِت أوًال -
  .ات وادخلنسى الشكليإ -
  .على الّتقيد بها أنا أصرو ها جماملة للسيدات،ّنإ -
  .حق اإلحرتام أكثر من األنوثةالعمر يست -
  .أصر جريارد على دخولها أوًال .العمراجلمال قبل  -
داخل كان  .معًا ودخل اإلثنان بيدهأخذت ثم . فلندخل سوية! حسنًا -
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ًا مبقعدين منفصلني منجدين جبلد جمهز ًاصغري ًاكوخاملركبة الفضائية يشبه 
ء اخللفي كان هناك يف اجلزو .خر لهواآلار يللّط اعتربهما جريارد مقعد، أسود

قف مع سال حّتىاألرض بة، مع خزانة من ومرّت البياض ناصعةحجرة صغرية، 
فيها أربعة رفوف زجاجية وملبة صغرية ذات الضوء . نافذة زجاجية بالكامل

يشبه ثّالجة وعاء أبيض  يوجدكان ويف اجلهة املقابلة  .رف كّلاألزرق يف 
  :سألها اخلوف عند جريارد، وبدافع الفضولية هذا أثار. مستقيمة
  ؟جرية اُحل ذا هذهامل -
  .ال يهمك هذا األمر -
  .كل الّتفاصيل معرفةاحلق يف  يل -
  .جولييت أجابت .هذه اُحلجرية هي لغرض خاص -
  .أصر جريارد .ي لي كّل الّتفاصيلشرحعليِك أن ت -
  جولييتأجابت  .العقد، ال ينص على معرفة الّتفاصيل -
ي جزء إن معرفة الّتفاصيل يف مركبة فضائية تتوّقف عليها حياتي، وه -

  .ر ملعرفتهاال يتجزأ من العقد، وأنا مص
  .أنا حباجة الى اذن -
  !أطلبي إذنًا -
  .يف وقت الحق -
  .أصر جريارد .اآلن -

 زرالت على ضغط، ومزررةكشف عن لوحة ًا صغري جولييت مقبضًارفعت 
 *معلومات *مسا*د وضربت علىظهرت لوحة مفاتيح على الشاشة، ف. حمراأل

قليل، وقت  وبعد وء األحمر يف الوميض،بدأ الض. خولدال على زروضغطت 
  .ون األبيضبالّل - سموحم - ون األخضر مع كلمة إلى الّل ريتغ

  .هل حصلتي على إذن؟ سأل جريارد -
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ا لنقل مهنستخددة، مربمة وعّقهي وحدة م اُحلجريةهذه ...!  نعم -
  .األعضاء البشرية

  .هتف جريارد مستفسرًا تقولني؟ ماذا -
- هذا ما قلته لك.  

تسارعت دّقات قلب جريارد، عند التأّكد من تصريح الكابتن جولييت، 
، منريإلى  بتفكريهذهب و ،تسابق دون حسيب وال رقيبت هنبضوازداد سرعة 

. يتلّقى مكافأة مالية على حسابهكان  مباهام خلداعه، ورّتإلبأصابع ا إليه مشريًا
من  نمتّك المته، لكنهعلى س اخلوف يتسرب إلى قلب جريارد خوفًا لقد بدأ

  :احلفاظ على أعصابه وسألها بصوت يرجتف
  احلية؟األعضاء البشرية يف ُتتاجر هذه الشركة هل  -
  وما هو العجب يف ذلك؟..! .نعم -
- إلعدامعاقب عليها باهذه جرمية ي.  
جارة الّتيف الوقت احلاضر، . املاضيأنَت يا صاح، ما زلت تعيش يف  -

جتارة مشروعة ما دمت تدفع مثن ذلكة هي يف األعضاء البشري .  
  قطع اإلنسان يف أسواق األحد؟ بأّنكم تشرتونلي  ال تقولي -
اّلتي  ن يف جميع أحناء العاملوجسلطات السمع  ةكثريلدينا اتصاالت  -

ول الد بعض عقود مشروعة مع لدينا أيضًا. عقوبة اإلعدام زال متارستال 
  .ضةبأسعار خمّف األعضاء البشريةمن خمزونها  تبيعاّلتي  املتحاربة
- فقةهذا أمر مثري للش.  
- ألحد أعضاء اجلسمة ليس إذا كنت حباجة ماس.  
ية يعني أن شركة رحالت االصطياف ومشاهدة املعامل السياحهذا هل  -

  .سأل جريارد ؟مرحبةلعملية تهريب  هي تسّتر
مشاهدة املعامل السياحي هو عمل جانبي نقوم به لتغطية بعض  -
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 .لبينا طلبك يف الوقت املناسبنا ّنأل حمظوظًاالنفاقات، وجيب أن تعترب نفسك 
فصرخ جريارد . ببطء يقفل ، فبدأ البابغط على زرالضقالت جولييت ذلك و

  :قائال
  !قفلي البابَتال  -
  .كن املغلقةاألما يفاخلوف  تعاني من كنسيت أّنلقد  ..!عفوًا -
  .من األفضل أن تتذّكري دائمًا هذه العاهة -

على شاشة  يده ووضعت كف ،وأخذت ذراعه ،إبتسمت جولييت
 حّتى مير من يدهش اارتعبعلى الفور  جريارد شعر. فيها ضوء وامضخضراء 

أسفل العمود  حّتىواستمرت  يف رأسهوجة حارة مب ذراعه وكتفه، وشعر
اّلتي  الّتموجات اإلرجتاجية منف ختو باإلبطاء، لكنه هبدأ نبضو. الفقري

عر وحاول سحب بالّذفشعر . أصابع قدمه أطرافإلى  انتقلت من خالل ساقه
ووضعتها على الشاشة مع احكام ة أخرى مر سحبتها جولييت ، لكنيده

  .قبضتها
  .كّل شيء على ما يرامسوف يكون  .قالت له.! .ختفال  -

وبعد ثوان قليلة، انطفأ الضوء، ورفعت جولييت قبضتها عن يده، 
  :، وقالت لهًا منعشًاشرابوأعطته كوبًا فيه 

اخلوف يف األماكن  توديعميكنك . إشرب هذا الكأس واسرتح قليًال -
  .املغلقة

ولكنه أحس بدوران  .لبهقنبضات وتباطأت  شعر بارتياح،على الفور، 
  .كأّنه دّخن سيجارة حشيشة أصلية

  .جولييت سألت الباب اآلن؟هل ميكنني إغالق  -
  .لعّلني ما زلت أعاني من خوف االحتجازذلك ببطء،  إفعلي -

رّكز جريارد . ينزل ببطء اإلغالق، فبدأ الباب زر علىجولييت ضغطت 
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 ثم .قفلالعن موقف  بعيدًاحوالي عشر بوصات  أصبح الباب حّتىالنظر 
على الرغم  هفتح عيني وكان خيشى اإلصابة بنوبة ذعر،ع توّقي هوو هعيني أغمض

  :همن تأكيد جولييت ل
  .لن ُتعاني من نوبات اخلوف من اإلحتجاز بعد اليوم .!.افتح عينيك -

، ه، لشعوره بالغثيانراحتي يديب هعيني جريارد لطلبها، وغّطىمل يستجب 
 همن خالل جهاز تتسربساخنة  قشعريرةب ، وشعورههنبضيف سرعة  وازديادًا
  :، فقال لهاالعصبي
  .وأشعر بالغثيان ،يدوررأسي  -
 هطمأنت. ألف خريتكون بوسفتح عينيك إ. يف خيالك ههذا كّل -
  .جولييت
 اإلصابة بنوبةمن  خائفًا ه ببطء وهو ما زالعيني عن هيدي رفع جريارد 

وجال بصره يف  ،جاجمن وراء الز قحدف تياح ونشوة،بار ه شعرلكن. عرالّذ
وبعد حلظات قليلة، نظر إلى جولييت . ختباراإل احلقل ليضع رؤيته موضع

  :وقال لها
من اخلوف من اآلن لقد حتررت . بعمل عظيم لقد قمِت. لِك شكرًا -

  .األماكن املغلقة
  .سوف تكّلفك غاليًا .م العقدوإلى رستكاليفها سأضيف  -
ني نوبات الّذعر من مل ُتعاودإذا  حتت تصرفِك ديك اعتماد مفتوحل -
  .جديد

ع تتمّتميكنك اآلن أن . ختّلصت منها إلى األبد د لك بأّنك قدُأؤّك -
 هذه النوبات تإذا أفتقد أما. هاب االحتجازخالية من اخلوف ور حبياة

مر قت تريدهة أخرى يف أي وفاعلمني بذلك، ألّنني أستطيع إعادتها لك.   
 وهي ُتحاول ضبطها إبتسم جريارد بسمة صفراء لهذه املالحظة، وشكر
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شبك مب هقيتعلو، رهحول خص زاماحل وتأّكدت من لف. لقياسهحزام األمان 
إلى مسند القدمني،  هاوتأمين هحزامني منفصلني حول ساقي الكتف، ولفحزام 

  :وقالت له
بدأت بعدها  على زر تغطضو، برحلة خالية من نوبات الهلعاستمتع  -

  .املركبة الفضائية باإلرتفاع عن األرض ببطء
 واليافطة، تبتعد عنه ببطءاألرض  فرأى جريارد بنظره إلى اخلارج، أطّل

اّلتي  ةطففّكر أن يسأل كابتن جولييت عن تلك الياف. تدرجييًا صغرتلة ّتالعلى 
  :ما زالت ُتثري اهتمامه فقال لها

  ة؟طتلك اليافما هو الهدف من  -
  ة تعني؟طأية ياف -
  .ة على رأس الّتلة جبانب شجرة الكافورطتلك الياف -
. العرض خّط الطول وخّطصال بني ّتإلعلى نقطة ا دّلة تطاليافهذا  -
  .يفصل بني الشرق والغرب اّلذي املكان

  ما هي أهمية ذلك؟ -
يني على قالشر قدرةأبعد من  إلى مرحلة ًاتكنولوجيالغرب  متقدلقد  -
وعميقة وطويلة، ألن  ًاأصبحت الفجوة بني االثنني واسعة جدف ،ااستيعابه

وما رق كان ، والشاالتكنولوجي يبحث ويحسن يف واسائلالغرب كان وما زال 
ة طاليافبب يف أقامت هذه هذا هو الس. هذا الّتقدم ملتابعة دًامرتدزال 

  .ذه النقطةد هعيعرفوا ما ينتظرهم ب حّتىللمسافرين 
ارة عظيمة منذ رق حضلشلكان لقد  .أجابها جريارد.! .هذا هراء -

ة أو ية أو طبكانت فلسفيأة سواء معظم املفاهيم االجتماعيو. آالف السنني
قد جاءت ة علميرقمن الش.  

تركز اّلتي  كّل هذه السنني، وما هي اإلثباتات أنا ال أعرف أين كنت -
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ل األعمال ول الشرقية من احلكومات ورجامع رؤساء الدتعامل أ إّنني. عليها
أَال تعرف أن . األنظمة هناك كما أعرف راحة يدي وأنا أعرف. لفرتة طويلة

ة كلهم ياسيورؤساء األحزاب الس ،ينينيعماء الدوالز ،رؤساء احلكومات
 ًايعقل ويؤّثرون عليهم حيتجزونهم من أعناقهم،واس الن إنهم ميسكون. فاسدين
قناعهم بأنهم وإمن جهلهم  دونيويستف ،همعواطفويتالعبون على  ،ًاوجسدي

  .جيسدون بوفائهم تعاليم اآللهة
  من بهم وال تعرف مدى ضاللهم؟ؤتاس الن ين بأنعتقدتهل  -
  .أي خيار آخرليس لديهم طبعًا يعرفون، ولكن  -
  ماذا تعنني بذلك؟ -
 إّنهم بالنسبة . سلطتهم ديحتجيرؤ على  عقله الكاملال أحد يف  -

 كن ألي روحميال  اطتهمبدون وسو على األرض،اآللهة يمّثلون إرادة للشعب، 
  .ةهاب الى اجلنواحدة الّذ

ى جاعة ليتصدوالش جيب أن يكون هناك من لديه املعرفةأكيد، بالّت -
  .الكاذبة اتهمشرح للشعب ظاهريلهم و

، ولكن لألسف اّلذين تصدوا لهم احلمقى ِمن لقد حاول عدد قليل -
  .القوا حتفهم جميعًا

  ماذا حدث لهم؟ -
  .!.احلوادث -
  ماذا؟ -
   أحد جيرؤ أن يسأل ملاذا وكيف؟ الو. يوم دث كّلاحلوادث حت -
  .إّنِك ُتخيفينني -
إّنهم . ويهمني أمرهم كثريًا ،اسالنهؤالء  أنا أحب. فهمي ال تسيئ -

عليم ، ولكن لألسف لديهم نقص يف الّتهّلوخياف ال شعب مضياف، وودي
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  .تام إلنتمائهم الوطني وضلل ،املناسب
عن ث حدالّتدائمًا ن حيبون الغربيو. تقولينهاكلمة  أي صدقال أ -

ة وشبكونهم رقيني الشقيمة أقّل جذور عبًا متأّخرًا وكأّنهم جاؤوا من خلفي
  .وأدنى ثقافة وحضارة منهم

حسينات الّت بعضشخص ما يطلب ة مر كّلففي . ث مثلهمن تتحداآل -
 ،اآللهةجتماعية، يقوم وكالء عاية االوالر ،حةوالص ،عليمالّتيف برامج 

 حلرمانهم من وضع اللوم مباشرة على الغربينيب وأزالمهمني ياسيالسالزعماء و
يصدقونهم سواء أكان عن جهل أو بسبب حاجتهم لهم اس الناحتياجاتهم، و

أمتنى أن تكون أنّت على حق يف تفكريك . جل تأمني مستلزماتهم اليوميةمن أ
ولكن أطلب منك أن ُتخربني إذا غيرت رأيك بعد عودتك من  .وتطّلعاتك

دفعت فيه مقبض السرعة إلى األمام  اّلذي قالت ذلك يف الوقت. هذه الرحلة
  .وبدأت املركبة الفضائية باإلرتفاع بسرعة فائقة

عندها بدأ يربز . ًاحوالي مائتي مرت إلى علو بهما املركبة ترتفعإ
 ليشّكالنإلى الوراء  وينزلقان ،اخلارجمن جسم املركبة إلى  انن صغريجناحا

على  الكابتن جولييت ويف هذه اللحظة ضغطت. شكل طائرة على هيكًال مثّلثًا
زر "املوجود يف "رعةالس الزفلى من اوية السشدادت سرعةزفاة، يطراشة الس 

أقرمن ثالثني ثانية،  يف أقّلو. ة بشكل هائلاملركبة الفضائي عدرعة اد الس- 
  .يف معدته بأمل ينخروشعر  هاعين غشيت، ودّقات قلبه فأسرعت "٢ ماك"

شرب إ - اللون أزرق زجاجة صغرية مملوءة بسائل وأعطته - خذ هذه  -
  .براحة واسرتخاءتشعر  منها جرعة، وسوف

إلى سرعتها  لبهلقد عادت دّقات ق .على حقالكابتن جولييت ت كان
  .باسرتخاء تام مل من معدته وشعرطبيعيًا وذهب األ ، وعاد نظرهالّطبيعية
  .اآلن؟ تساءلت جولييت كيف تشعر -
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  .أشعر بأّنني على ما يرام -
على  ظهرتف السيطرة، شاشةعلى " رمز العامل"ست مل ثم..! حسنًا -

  :ثم سألت .رطة األرضخا الفور
  جزء من العامل أنت ذاهب؟ أيإلى  -
   ؟تعرفني َالأ -
ذلك، ولكنني أريد اختبارك عما إذا كنت ما زلت  عرفطبعًا أ -

 ،"الشرق األوسط"رمز ملست ثم تتذّكر معامل تلك املنطقة بعد غياب طويل، 
  :وقالت ،نة ملنطقة الشرق األوسط بأكملهاخريطة ملوعلى الفور ظهرت ف

  .تريد أن تذهب إليهااّلتي  على املنطقةضع اصبعك  -
على شاطئ  غريالوطن الصصعوبة ب وجد حّتىبدّقة اخلريطة  درس جريارد

  :البحر األبيض املتوسط، وأشار لها
  .إليه أريد أن أذهب اّلذي هذا هو املكان -
  .لبنان؟ سألتأتعني  -

  .نعم تنهد جريارد ثم قال
- قائلةجولييت علقت  .ًامكان جميل جد.  
  من قبل؟ اّتصال بلبنانلِك أي كان هل  -
  .نعم -
  .تساءل جريارد كيف ذلك؟ -
 اّلذي قالت ذلك يف الوقت. هناك املرحبة الصفقاتلدينا الكثري من  -

 هاعين فغشيت -٣ ماك -املركبة وتوّقف عداد السرعة عند سرعة تضاعفت فيه 
ة أخرىمر.  

  .أنا رجل كهل وجسدي ال يتحمل هذه السرعة، خّففي السرعة -
ط لقضاء ختّط أّنكهو أسبوع واحد، وأنا ال أعتقد  عندككل ما  -
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  .بطيئةرحلة وقتك يف 
دخل، على عدم الّت ر، وقرها كانت على حقأّنمتامًا عرف جريارد ي انك

سألمن الضياع يف الفضاء، ف إخفاء خوفه ستطعيمل  هغم من أّنالر:  
ضيع نوسوف  ،تضّلني الهدفقد  ِكأّنب نيتظن َالأرعة سال ثل هذهميف  -

  ؟يف هذا الفضاء
عن ظهر  وقد حفظتها ،ات عديدةريق مرسافرت هذا الّطلقد  .ال تقلق -

تعّقب "بعطف وأشارت إلى آلة مكتوب حتتها عبارة  قلب، ثم نظرت إليه
  :وقالت" األرض
الكرة  مكان على ط أيأستطيع حتديد بالضب بواسطة هذه اآللة  -

  .بدّقة تامةاألرضية 
" سكانر"إلى وحدة منطية أخرى بعنوان  ارإليها باملوافقة، وأش أومأ

  :وسأل
  وئي للكمبيوتر؟لماسح الضمماثلة ل وظيفة هذه اآللةهل  -
للغاية يف  اإلستعمال وفعال وئي سهلهذا املاسح الض ال على اإلطالق -

   .ا يف ذلك البشرجياد األشياء املفقودة مبإ
   أليس كذلك؟..! ني أنت متزح -
  .إّنني أعني كّل كلمة قلتها..!  كّال -
  .إشرحي لي بالّتفصيل -

  :جولييت وقالت تنهدت
إن  .وئي حتديد موقع إبرة يف غابات االمازوناملاسح الض لهذاميكن  -

ليلها وحتنة عي أيةعلى احلصول على  ةشعاع ليزر، وقادربزة جهم هذه اآللة
   .جزء من العامل احلمض النووي من أيوحتديد 
- هذه املعلوماتعب تصديق من الص.  
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  .صدق أو ال ُتصدق. لك احلرية الّتامة -
يشك يف اّلتي  من املعلومات الكثري استمع الى إعتقد جريارد بأّنه قد

دة كانت املزيد عن حالة واحمعرفة ومع ذلك، قرر  ،مبا فيه الكفاية مصداقيتها
  :تقلقه منذ بداية رحلته، فسأل

رعة ل إلى هذه السوصغرية الّتالص الفضائيةاملركبة  لهذهكيف ميكن  -
  د بالوقود؟يالعالية والبقاء يف رحلة طويلة دون التزو

   .سألت كيسرني أّن -
غريةاملركبة  هذه ال ُتدعى، ًالأوة الصبو أ"املركبة  إسم هذه. الفضائي

احلن"  
كّلما ، احلنكنت تعرف املزيد عن سالمة وموثوقية أبو كّلما ، نيًاثا 

ا إذا معملعرفة  هاختلست نظرة يف وجه وأمانًا، ثمأكثر متعة كانت رحلتك 
  :وتابعت ت لهزال معها وأومأيال  انك

للغاية يسري بواسطة االنصهار  حرك صغريمب احلنجتهيز أبو  تملقد  -
ريان حول ميكنك الّطو .وقوي للغاية ًاوخفيف جدجة، بال ض ركوهو حم ،البارد

الوقودات على خزان واحد من العامل ثالث مر.  
- عاء لديبعض حتفظات على هذا اإلد.  
  .سألت ملاذا؟ -
- عاءألّنني أجد من الصعب تصديق هذا اإلد.  
  اعتمدت عليه للشك يف املعلومات؟ اّلذي املصدر ما هو -
قد وضعت نصهار البارد إلفكرة ا أن حفصيف إحدى ال ةقرأت مرلقد  -
فعلى الر ،م أدلة مقنعة مبا فيه يتقد يف هذا املجال مل يستطيعواالباحثني  ألن

الكفاية إلقناع الشللمجازفة يف توظيف استثمار كبري يف سبيلعة ركات املصن 
  .هذا املشروع عن يخّلالّت تمويف نهاية املطاف  مشروع غري مضمون النتيجة،
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يف املاضي تلبية لطلب من احلكومة ألسباب  هذا ما روجت له الصحف -
 منيرتابون كانوا  ،جمموعة من رجال األعمال والعلماءغري أن ، جيهلها العامة

 ًاب سرارجّتال تواصل شركة جديدةسوا أس، فقرار احلكومة اللغاء املشروع
ة يف تفاعالت نووياية، جنحوا يف خلق ويف النه. على نظرية اإلنصهار البارد

ًامعدن وا يف هذه الّتجاربستخدموا العادي، غط اجلويدرجة حرارة الغرفة والض 
مع القدرة على استيعاب كميات كبرية من  ،ة عاليةموصلي ذات ًانادر

العب وباإلضافة إلى ذلك، جنحوا يف الّت .البارد االنصهار لتحقيقالهيدروجني 
 ووية حبيث أصبحت قابلة إلحداث الّتفاعل الّذري وقدرته علىالنرات الّذب

  .درجة مئوية ١٨ال تتعدى خ يف درجة حرارة ضال
مني، فلماذا مل نرها يف متوّفرة كما تزعهذه التكنولوجيا  إذا كانت -

  .سأل جريارد ؟األسواق الّتجارية بعد
اختيار شركتنا  وقد تم .من نوعه موذج األولنتاج الناإلهذا هو  -

 أوجه القصوريف تكنولوجيته، وعن  تناقضات عن أي ًاوتقديم تقرير ،ختبارهإل
وإعادة اختبارها من جديد يف غضون  ،تعديلها يف إدائها كي يصار إلى

  .عامني
  ؟ما هو تقييمِك لهذا اإلنتاج -
  .أجابت جولييت. نفسكب تعرف مدى صالحيته عن قريب سوف -
  .ع جدير بالّثقة؟ سأل جرياردهل هذا اإلخرتا -
  .أو تناقضات فنيةخلل بدون ري سالحسن  -
  من الوقت قبل أن نصل إلى وجهتنا؟يلزمنا كم  -
توقفت عند و تلففبدأت األرقام  "واقعاملحمدد "رمز جولييت ست مل

من  منتصرًا عاد جنديبتسامة كإبابتسامة على وجهها  ، ونظرت إليه٠,٥٠عدد 
  :ّكدت قائلةمعينة وأمهمة 
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 .ةقخمسني دقييف عضون  -

- يف ذلك أشك  
  ؟على ميينكل هذا اجلب تعرفهل  -
- مضى علقد ل .دًامتأّك لست نيأستطيع أن أرى اجلبل، ولكنفرتة  ي
  .كي أتذّكرهطويلة 
 وتلك "اجلبل األخضر"يسمى هذا اجلبل . ميكنني حتديث ذاكرتك -

ترغب يف  اّلذي وادي إلى يسارك هو املكانعلى ال تطّلاّلتي  غريةصالة ّلّتال
   .وفقًا للعنوان املذكور يف عقد اإلجيار الذهاب إليه

  :متعن جريارد يف املكان لفرتة وجيزة وقال
- ترتكيني أنزل قبل احلدود، ومع ذلك، أريد منك أن  .أنت على حق

من ها الهبوط إليمن  على األقدام بدًال أرغب يف دخول البلدة سريًا ألّنني
   .فوق

  :ثم سألت واحنرفت إلى اليسار جولييت قالت .رغبتكم هو األمر لي -
تلك املنطقة املنبسطة بني أشجار  من ما رأيك لو أنزلتك بالقرب -

نوبر؟الص  
  .املنطقة تناسبني جيدًا هذه. ال مانع من ذلك -

بتخفيف فبدأ أبو احلن  ،"الهبوط"رمز على كابتن جولييت ضغطت 
اخل وبدأ رعة،السحّتىر يدوحرك ، وبدأ املاجلناحان باإلنسحاب إلى الد 

ويف . تدرجييًايف الهبوط املركبة  بدأتيف هذه اللحظة و .وديعام يف وضعأصبح 
  .ة معوقاتملست األرض دون أي ظات قليلة،حل

  .البابلها لفتح  وأومأ، قال جريارد. على هذه الرحلة املرحية شكرًا -
قالت . أخرى جيب عليك أن تتعّلمهاهناك أشياء  ..!جلستعال ت -

 ارًا صغريًافتحت ذلك، ثمآلة صغرية مشابهة  أخذتحتت لوحة التحكم و جر
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  :لساعة اليد، وقالت
  .أعطني يدك -
   .جريارد اعرتض ملاذا؟ -
  .كيفية استعمال هذه اآللةعلى  تتوّقفحياتك  -
- ساعة، وال أريد ساعة أخرى لدي.  
  .قدمية جدًا وغري صاحلة اإلستعمال ملا حنن بصدده ساعتك -
  ".سيتيزن"إّنها ساعة حمرتمة ومن صنع  -
  .هابتصال ني اإلال ميكن -

جولييت حول معصمه  هاوافق جريارد على طلبها وأعطاها يده، فوضعت
  :وقالت له

وكّل ما عليك . اإلّتصال بي يف أي وقتميكنك  "سوسكو"الـ  مع هذا -
. حسب نوع طلبك ثمن هذه األزرار الثال زر و الضغط على أيأن تفعله ه

له يف لهجة واضحة  تأوضحوباهتمام لبعض الوقت،  هنظرت يف عيني ثم
  :وثابتة

 لاألزرق هو حلاالت  الزريست ملحي، ًاة جدطلبك يف  وسوف ألب
  .غضون عشر دقائق

 وس يف غضون خم ر هو للحاالت العاجلة وسآتي اليكاألصف الزر
  . دقائق

 ويف  كالنقاذ وسأحضر األحمر هو حلاالت الطوارئ القصوى الزر
  .ة إذا لزم األمرمن القوات املحلي مع فريق احتياطيغضون ثالث دقائق 

  .شيء؟ سأل جريارد متحّفظًا هل هذا كّل -
هذه  يفسُأحّلق  - مصافحة  ت يدهادجولييت باب املركبة ومفتحت 

قالتها وهي تشد  سعيدًا ًاحّظ .كنت يف حاجة لي كلعّللفرتة قصرية املنطقة 
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  .بقوة هعلى يد
 كانت جولييت ،وقبل أن خيطو خطوة واحدة، جريارد حقيبته حمل

 لها جريارد حلو. فوق سطح األرض خمسني مرتًا ُتحّلق على ارتفاع أكثر من
، وتضاعفت اتومض ثالث مريخضر أضوء ب وداعًا، فردت عليه جولييت

  . وراء األفق تلى أن توارإ اسرعته
وهو يشعر حينًا سعيدًا  ،د حنو وجهتهبرتد تنهد جريارد وبدأ السري

بعودته إلى وطنه بعد فرتة غياب طويلة، وأحيانًا يشعر باحلزن واخلوف حتسبًا 
وعند هذه . سمعها عن املجزرة لعّلها قد ال تكون شائعاتاّلتي  للشائعات

حيضر، ولتبقى مل  لو إّنهوخارت عزميته ومتنى  ازدادت دّقات قلبه،، الفكرة
واحلياة جتري كما شاءها القدر لهذا  ،غامضة الشائعات شائعات، واحلقيقة

  .ميكن أن أقول بأنه قد ضيع الهدف اّلذي الشعب
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ًا جيلس على صخرة عجوز رجًال ملحمن مدخل املدينة،  جريارد اقرتب عندما
سعينات يف الّتعلى ما يظهر وكأّنه كان . حبذر حنوه ىمشف على الوادي، تطّل

اه البيضاء كان شارب. حلية بيضاء طويلة ورأس أصلع المع، ذو من عمره
طغي عليها اللون البنعيناه . فمه ونصف ذقنه يغطيانودخني كثرة الّتي بسبب ي

ليس على  فكان ،لباسهأما . ببحاد مد هأنفون، والّل ةيزيتون وبشرته، نعسليتا
عبارة عن دشدش  وهو ،على عجل ًاالطراز احلديث وكأّنه قد اختاره عشوائي

 كان الشقو. منتصف صدره حّتىمفتوح عند الرقبة من الطراز القديم طويل 
. أعلى الفخذين حّتىعر شمن ال رداءاجلمعظم ساقيه عن ظهر ي انبنياجلعلى 

خمتلفة رق خب جزافًام رتاؤها عديدة، والتي تأماكن يف  مهرتئًا وكان الّثوب
أو التهاب املفاصل  ،اقا نتيجة العمل الشإم تنيمتورمه اوكانت ركبت. األلوان
كان اّلتي و تتجاوز نهاية حذائه البالية كانتأصابع قدميه العاريتني و. املزمن

  .يرتديها باهمال وبدون أربطة احلذاء
 على مسافة بصمت رياردفوقف ج وده،يظهر أن هذا الرجل مل ينتبه لوج

 بيئته،ه على ما يبدو ال يزال جيهل لكنو، ه سينتبه لهمنه على أمل أّنمرت 
جل هتني يف حماولة جلذب انتبافتنحنح جريارد مريبدو وكأّنه يف  اّلذي هذا الر

  :عامل غري عامله وبيئة غري بيئته وقال له
- جلبة حتية طيعليه الر قائًال يا صاح، فرد:  
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  .يا صديقي العزيز ائة ألف حتية لكم -
ومع ذلك، . احلارة داقةالص وتوليك بسخاء حتيتكأنا أشعر بالتواضع  -

 هي أكثر دفئًا ،املائة ألف حتيتك جيعلك تعتقد أن اّلذي ما كهل لي أن أسأل
  ترحيبًا من حتيتي الواحدة املنطلقة من أعماق قلبي؟ وأفضل
 نتكّلم كثريًا، وال ننّفذ. بها دنا على التحدثتعو اّلتي ريقةهذه هي الّط -

منلك نا وأنا ال أعتقد أّن ،نعاني منه اّلذي كربألا املرضهذا هو . شيء أي
 تمن القلب، يف حني جاء تجاءإن حتيتك قد . منه الشفاءعلى  القدرة

  .طرف لسانيمن  ياتيحت
ًا من املخادعة إذا كنت تعرف أن هذه التحية كانت نوع..! حسنًا -

  فلماذا تعمدت قولها؟، املقصودة
- جلصدق و ،كخالصبإ ًاأنا سعيد جدها الريف الّلحظة .مقالك أي 

سلوكك ونبالة عن حسن ني فكرة حولك أعطتهالة رأيت ، نظرت إليكاّلتي 
  . على املحك الصادقة، ولكنني أردت أن أضعك تكصراحمقامك و
  ريارد؟ك؟ سأل جأمل خيبتهل  -
  .املسافر أيها ًاجد بكأنا معجب "
  .صححه جريارد - أنا زائر  -
  أتيت؟ من أين -
  .أجاب جريارد. من املاضي املجيد -
  .أجاب الرجل .كان لدينا ماض جميد -
  .أجاب جريارد. ومستقبل مشرق -
- مالرجل بنربة آمرة سأل أنت؟ ن.  
- أنا هو صورة األجيال السوابقة الذين فريتكّلم  اّلذي ظاما من الن

ثم ألقى عليه جريارد نظرة سريعة، . كثريًا وال ينّفذ أي شيء كما ذكرت سابقًا
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وهو ينظر إليه نظرة مريبة، فقال قيقة رالأصابعه ب يفرشي حليته الّطويلةبه وإذا 
  :له جريارد

بيتي و ،أنا من هذه األرض. ختاف أيها الرجل، وال تنظر إلي بريبةال  -
  .جئت أحبث عن حقيقة ما سمعت. ة األبيةّلالّت تلك على

  ذا سمعت؟ما -
إلى مسقط رأسي  فجئت ،الربئشعبي  ارتكبت ضد مبجزرةسمعت  -

ة ما سمعت لين للتحقيق يف ذلك، وإذا ما تبياجلناة إلى آخذ  فسوف، صح
حمكمة العدل الديستحقونه اّلذي لعقابا ملحاكمتهم ومعاقبتهمة ولي.  

 يهز قدميه وهوإلى أسفل  جريارد نظرة ثاقبة من أعلى رأسه نظر إلي
  :رأسه باستمرار، ثم تساءل

  املسافر؟ اسمك أيهاما  -
  .إّنني زائر: قائال مرة أخرىجريارد اعرتض 

  .بتسموهو ي هما اسمك؟ سأل. حسنًا أيها الزائر -
  .جريارد عزيز شامل -
جئت  اّلذي لعودة إلى املكاننصيحتي لك ا. هذه هي مدينة أشباح -

  .منه
  عزميتي؟تثبيط حتاول ملاذا  -
  .أخشى على سالمتك -
  .من أنت؟ سأله جريارد -
  .١٠٤٥٢أنا رقم  -
  .هذا هو رقم قد اعتدت على سماعه عشوائيًا -
  ما قلته لك؟هل سمعت  -
  .الرجاء توضيح ذلك. سمعت، ولكنني ما فهمت -
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من . إلنسانيةامستقبل أنا ماضي وحاضر ووأنا جوهرة يف تاج العامل،  -
الناس يف  لكان، يدونوب. العامل إلىل سفينة ، أحبرت أوئشاطهذا العلى 

والد كل وعلى األرض،  جنة الّلهأنا . العامل ال تزال تستخدم الكتابة املسمارية
السماء، ومنارة بأنا جسر يربط األرض . اخرتاع يف كّل احلضارات ورائد

يف العاململضطهدين جلميع اوملجأ  ،ن لسالمة املوانئفتوجيه الس .  
  .جريارد، هتف ت لبنانأن..! إذًا -
  .هأجاب. وأنيسي شاملابن إسحاق  مسقط رأسك ياأنا  -
  ؟تعرف والديَأ -
  .رفاءالعقالء والشك كانا من أنا أعرف كّل أبنائي، ووالدا -
  ا؟ماذا حدث لهم -
  .قريتكم سكانمل خيلص أحد من  -
  الصغار والكبار؟ -
  .الكبار فقط -
  حدث ذلك؟ كيف -
  .باب قبل الهجومهرب الشبقدوم املليشيات  عند سماعهم -
  وملاذ مل يهرب كبار السن أيضا؟ -
- السياسي الغازيب مأمن ألنهم كانوا من أنصار احلزوا أنهم يف ظن.  
 ونسوا يف املاضي،ذين ارتكبوا املجازر لوا لغفر على ما يبدو، أنهم -

  .احلزب السياديني الغازينفس  ما حدث لهم سابقًا من
الغفران واجب مقدس، ولكن علينا أن نتعّلم من املاضي ونبقى نتذّكر  -

  .ما حدث
هل هناك من سبب يدعوا إلى قتل الكبار يف السن، أو هل هناك من  -

هؤالء الغزاة؟ جرم ارتكبوه حبق  
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السبب الوحيد هو . ن جرمليس هناك من سبب، وليس هناك م ال -
  .أّنهم ال يعبدون نفس اإلله

  ها أنَت ما زلت على قيد احلياة، فلماذا مل ينّفذوا فيك عقوبة املوت؟ -
  .وصيتيأحكام وشروط  وا بعدعرفمل ي طاملا أنهم لن يقبلوا على قتلي -
  .الرجاء توضيح ذلك -
 همهدقصارى ج يبذلونوسوف . الهويةيف حتديد لدينا أزمات  -

مع  أبقىهو أن  ةأمنيتي النهائي. حل األزمات يتم حّتى تيللحفاظ على حيا
معهم خالل األوقات اجليدة وأفرح ،عبةشعبي حلمايتهم خالل األوقات الص .

من ارتكاب الفعل الهمجي ضد شعبنا،  اجلناة فدية بدًال لو قبلنيومع ذلك، 
  .لقبلت ذلك

دمعة واحدة  ظرات، رأىنما التقت العندو ،يف عينيه باهتمام نظر جريارد
 هوهذ ،كثرية ًاذرف دموعففّكر أن هذا الرجل قد . الضعيفجهه على وتنهمر 

 ه كانولكندره، شعر جريارد بأمل ميزق ص، ةالفكر عند هذه .الدمعة األخرية
فقالعرفة احلقائق الكاملةمل مًامصم ،:  

  .وث املذحبةأدت إلى حداّلتي  التفاصيل كّل ةعرفمأود  -
  .ة طويلةها قصإّن -
- الوقت يف العامل كّل لدي.  
  .أنا ال أملك وقتًا كافيًا، فأيامي اصبحت معدودة -
  أنَت ما زلت شابًا رغم كهولتك؟..! ملاذا ال -
  .ميكن أن أموت قبل أن أنهي قصتي. يضمرو  السنأنا كبري -
عاجلته كيف  فّكرقال جريارد ذلك وهو ي .ني معاجلتك وشفاءكميكن -

  .باستدعائهاا ر جديفّكو ،رهاب االحتجازوشفته من جولييت 
  . أخاف أّنك لن تتحمله، إّنه أمر حمزن للغاية -
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لى لقد سمعت الكثري، وشاهدت الفظائع قبل أن أترك الوطن إ -
ردهم ذاك النظام بقسوته وعدم اهتمامه أنا وأمثالي اّلذين ش. اخلارج

  .قائمًاجيدًا أّنه ما زال  باملواطنني، نعلم
  .أعدني بأّنك إذا جنوت ستخرب العامل -
  .هذا هو وعدي لك -

  :مد يده، وسّلم على جريارد قائال
  .وشد على يده بقوة كلمة شرف -
يف هذا العامل هناك أناس  ودهش ملعرفة أن كلمة شرف، همس جريارد، -

  .يف تكريم كلمتهم يؤمنونما زالوا 
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 قبل أن يبدأو. لس على صخرة مسطحة جبانبهجيأن  أشار إلى جريارد
 شبك يديه معًاو ية،لدورة تأمللبدء ب ساقيه كما لو كان يستعد طوى، بالكالم

 ثم أخذ .بنظرة خارقة بعيدًا يف األفق كأّنه يرتقب حدثًا جديدًاق حيدهو و
  :، ثم قالكلمة واحدة هتفوت ال إلصغاء الّتام كيلإليه  لوتوس عميقًا نفسًا

أما إذا شعرت بأي مرحلة  .مهما كانت النتائجقال ُتأن جيب احلقيقة  -
فارفع  ،وُتريدني أن أتوّقف عن سردها ،بأّنك ال تستطيع سماع األحداث املؤملة

  .إذا كنت تعجز عن الكالم يدك
 وأخرج منها ثم فتح حقيبته. ديثأّال يبدأ باحلطلب جريارد منه 

 بالقرب منه ةالصخر على وأدار مفتاح الّتشغيل، ووضعهاتسجيل  كاسيت
  :قائال

  .ميكنك أن تبدأ اآلن .كلمة واحدة نيريد أن تفوتأال  -
قال . وتزداد حكمة مع مرور الزمن ،ال شك أّنك تعّلمت من املاضي -

  :رواة القصص القدمية منطنفس بوبدأ يروي ذكرياته ذلك 
كان هناك دولة مأهولة منذ بداية  " قديم الزمانكان يا ما كان يف" -

كانوا من  جريانهم غري أن. هوخائفي الّل ها صاحلني، ودينيكان سكانو. الزمن
ةنلطاألشرار، وترابطهم مع الربيطانيني والس ةالعثمانيت إلى االضطرابات ، أد

راك، الذين ها األتدعماّلتي و ،١٨٤٥سبقت مذحبة عام اّلتي  املدنية والدينية
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مدعني  سّلموا أسلحتهمماية قطاع واحد من أبناء شعبنا إذا ما وعدوا حب
هم لن يستطيعوا حمايتهم وهم مسّلحني ويشّكلون خطرًا على الفئة بأّن

سّلمت السلطات الرتكية ، حمايتهم بعد تسليم سالحهممن  بدًالو. األخرى
املجردين من السالح برياء األاملواطنني ذبح قام ب اّلذي أسلحتهم إلى عدوهم

  .رحمة وأ دون شفقة
نا قد تعلمنا أّن يف ذلك الوقت اعتقدتو ،١٨٤٥لقد حدث ذلك يف عام 

 وشرعناياسي، يني من نظامنا السإزالة عناصر التمثيل الدوعملنا على  ،ًادرس
ليم الوطني وفقا للسيادة الدينية واستبداله بنظام تعليم وطني عبإزالة الت
مبدأ  أنا إلىمل نتعّلم شيئًا وجللألسف، . للجميع وحدوي- الصسيانفح والن 

أخطأنا التشخيص، ومل  ولكننا. هار حدوثلن يتكر على أمل أن تلك املجازر -
 ١٨٦٠وقعت جمازر عام  حّتىطويل وقت ميض.  

 وتطور ارغأوالد ص خالف بسيط وقع بني تلك املجزرة بسبب تبدألقد 
توصل الفرقاء إلى حل  ،وبعد مشاورات. قتيًال ٢٠ نهاجنم عالى معركة 

وقت قصري  يفو. نريان احلقد ما زالت تتأجج ومل ختمد بعدمؤقت، ولكن 
نزع سالح قطاع أن قام األتراك ببعد كربى معركة إلى ناوشات لت تلك املحتو

كان السبب ولكن . احلماية الكاملةأياهم واحد من أبناء شعبنا واعدة 
للقوات  سهًال هدفًا هذه الفئة وراء نزع السالح من أجل جعل احلقيقي
  .هاسكان تقتلوقرية يف يوم واحد  ٤٠هاجمت ودمرت اّلتي  الغازية،

 اّلذين األتراكجنود  وشارك فيها عدد كبري من ،املعركة تاحتدملقد 
ذبح عدد  عناملواجهة  تلكأسفرت ولقد . غازيةلالقوات ا إلى جانب واانضم

وقد ، ١٨٦٠، متوز ١١ - آيار ٣٠من ك وكان ذل. ف من الناسغري معرو
 ١٠،٠٠٠الجئّا، و ٧٥،٠٠٠و، قتيًال ٢٢،٠٠٠أشارت التقديرات إلى حوالي 

  .قرية ٣٦٠تدمري و سوق احلريم،بيعت يف  شابة ٣،٠٠٠أرملة، و ٦٠٠٠و، يتيمًا



٦٦ 
 

أّنه قد ّمتت  اعتقد - قال جريارد  - ة املاضياألحداث تاريخ هذا  -
  .ة يف ذلك احلنيمصاحل

 هو احلجر األساسياحلاضر و. حدد ما حنن عليه اّلذي هواملاضي  -
ويشكل  ،اليوم عليه ال يزال كما هو حاضرناإذا كان ف. ل مستقبلنايشّك اّلذي

 مستقبًال قامتًاسيكون  نامستقبلد لك أن أؤّك فإّننيحجر الزاوية يف مستقبلنا، 
نا مل نتعلم الدرس من ألّن هدفععلينا أن ن ًامثنهو كان ما حدث اليوم . ًاجد

 فّخالة أخرى يف قع مرنلنا أن  ونتيجة لذلك، كان ال بد. أحداث تارخينا
مهتمًا يف معرفة التفاصيل أو لديك قلب ملواصلة  ما زلتهل ف. نفسه

  االستماع؟
  :قائًال تابعجريارد له كي يستمر، فأومأ 

إلى ر نتقام غري املربى اإلفأد فسه،يناريو نر السكر، ت١٩٧٧يف عام  -
يف ذلك الوقت و. األبرياءاملواطنني العديد من  قتل معركة مفاجأة أدت إلى

 تخذ أيكنا نعرف اجلناة؛ مل ي أّنناغم من على الر. خمدرًاكان نظام العدالة 
 ة، ألّنه كان علينا أن نأخذ بعني اإلعتبار السيادة الدينيهمقانوني حبّقإجراء 

أشرف على تنفيذها اّلتي  فع األساسي وراء تلك املجزرةكانت هي الدااّلتي 
ري احلرب الذين كان عالقاتنا مع أم وحتسني ،أحد رجال السياسة احلاكمني

إن عملية إثبات وجودنا ال . مسؤولية تصرفات رجالهمن املفرتض أن يتحمل 
أن رجال السياسة عندنا ومبا . نافذةة عسكرية قووجود دون ميكن أن تكتمل 

حياولون دائمًا إجياد حلول مؤّقتة  فهم، هم فقط املحافظة على مراكزهميهم
. واألخالق رفة بالشخمّل وإن كانت تلك احللول ،ختدم مصاحلهم اخلاصة

سوداء  ىخرصفحة أ قلبو ،ة أخرىمر يةقوّفالّتمبدأ اس على وا النّثلذلك حي
 فرتاض أناإلعب من خالل لشإّنها خدعة ل. ةجديد وفتح صفحةمن تارخينا 

وقعنا يف ة أخرى، مرو. املوهوم لميعايش السللّت اجلانب اآلخر سيفي بوعده
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  .١٩٨٣عام مذحبة  الفّخ نفسه، ووقعت
وقال  نظرة ثاقبة دارلى جريإ نظرف لفرتة قصرية اللتقاط أنفاسه، وتوّق

  :بهدوء
- توّفر عى أن كنت أمتنالذّكرى، فأجابه جرياردهذه  عذاب لي:  
ملعرفة حقيقة ما الكثري من املال  ت، ودفعمن بلد بعيدجئت لقد  -

لن يضريني سوى قطرات قليلة  وليس لدي ،لفرتة طويلة تنزفحدث، ولقد 
  .إهراقها يف سبيل الكشف عن احلقيقة

  .أنَت تتحمل مسؤولية طلبك! ..حسنًا -
  .جريارد له دأّك - انت مؤملة أنا مستعد ملواجهة احلقيقة مهما ك -
اإلنسحاب ، عندما بدأت القوات اإلسرائيلية ١٩٨٣حدث ذلك يف عام  -

يف املنطقة، األمنية لطة لسل ى انسحابها يف خلق فراغأدلقد . وفمنطقة الش من
 انابتهج سّكوقد . قوات امليليشيات املحلية فريق منتي شغلها بسرعة واّل

 جاءتاّلتي  ألن قوات امليليشيا ، وفرحوا كثريًا،خباراأل املنطقة عند سماعهم
، هي قوات حمّلية ومعروفة لدى السّكان أخلتها إسرائيلاّلتي  إلدارة املنطقة

لقد جاءت . ة أخرىعلى خطأ مر ن السّكاناولكن لألسف، ك. املحّليني
أخرى من ثار جولة أمما  فسادًابها بسرعة القرى وعاثوا  واامليليشيات وحاصر

لقد جتمل . ضربة قاتلةأن تتحمل بلدتك  لقد كان نصيب .القتال الوحشي
 ،وطأة الغزو عامًا ٩٥و ٧٥ترتاوح أعمارهم بني الذين  ؤهانساوالبلدة  رجال

جال  .هم بوحشية ليس لها نظريذحب وتملقد قام الغزاة بتثبيت عدد من الر
يف وأغرقوها رؤوسهم  واطعار، وقالنبهم على الكراسي وأضرموا  والنساء

ّكان اآلخرين املراحيض، يف حني تمهم وبيعها يف ءأعضاواستخراج  ذبح الس
السبأسعار غالية ملن هو حباجة إلستبدال أعضائه البالية بأعضاء وداء وق الس

املعركة من جهة واحدة، ألن سّكان القرى الكهالى كانوا  تكانلقد . جديدة
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اّلتي  ةالكراهيمدى ل حد أن يفهم أو يتخيميكن ألال . جمردين من السالح
واألبشع من ذلك أّنه . لسّكان عزل مساملني ارتكاب جمزرة هانشأ عنميكن أن ي

بصورة  هأي من ضحايا ال ميكن ألحد من أقرباء الضحايا أن يقوم بدفن
ل إلى نّفذت هذه املذحبة، منعوهم من الدخواّلتي  ، ألن قوات امليليشياالئقة

 ما تبقى من أجساد كّل من وأكلت نصيبها الضاريةاحليوانات فقامت . القرية
ال باملعاول واملجارف والشاحنات جاء العمانتهاء املجزرة، بعد و .الضحايا
لبناء سور  هاوستخدموا احنات،بالشبيوت ال حجارة وحملوا ،املبانيودمروا 

ضد املواطنني  ةعمال الوحشياأل ارتكباّلتي  زعيم امليليشيات حول قصر
بيع ما تبّقى منها يف األسواق الس أعضاء القوات وقام . وداءاألبرياء، وتم

وها احتّلو بكونها غنائم حرب، مل تهدماّلتي  املباني باإلستيالء علىالغازية 
هذا  .لهم تعويضاتدفع  تم حّتىورفضوا إخالءها ألكثر من عشر سنوات، 
يشرف على ادارتها وتنفيذها اّلتي  دالة اإلجتماعيةهو نوع جديد من الع

عون بأّنهم حياربون اإلجرام يدهم رجال سياسة جاؤوا من خلفيات جمرمة، و
  والفساد والرشوة

. ترتعشاليمنى عينيه ويده يف موع تتألأل الدنظر إليه جريارد، فرأى 
 .د من األسئلةقرر عدم طرح املزيعذاب، و وعندما الحظ أّنه يعاني من أمل

هو يتفحصه عن كان بتقييم حالته الذهنية،  شاغًال نفسه ان جرياردبينما كو
  :ثم سأله .كثب

  ؟يا جريارد ما يزعجك -
  .أن أتصور األحداث املاضيةبساطة ُأحاول بكل  -
  . قلبك وعالمة استفهام يف عينيكأن أشعر بأمل يف نيميكن -
  أجابه جريارد -  كرىات الّذعذاب أبعد عنكأود أن إّنني  -
فإّنك بال شك ، هابثقوب ليءم كأصابتك رصاصات عديدة، وجسداذا  -
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  .اإلبرة ةتشعر بوخزلن 
  .لنفسك لقد طلبت ذلك -
أنا أحتمل املسؤولية ألّنني ُأريد أن يعرف العامل بأسره ما جيري على  -

  . يادة الدينيةومساوئ نظام الس ،ورشوة ،هذه البقعة من فساد
- لقد سمعت أن هذه املجزرة كانت مدبة رة من قبل القوات اإلسرائيلي

  .لها أي عالقة بذلكة ليس وامليليشيات املحلي قبل انسحابها،
وبينما كان . ما سمعهق يصدميينًا ويسارًا، غري قادر على تبصره بانتقل 

يحاول ان رمبا ك. لفرتة غري حمددة النظرات إلتقت، ةيتفضولب ريارد يتفحصهج
سًا لسماعههقياس ردتحممن القلق بعد حلظات قليلة و .، بينما كان جريارد م
  .تابع حديثه، واإلنتظار
اس قد عدد قليل من النهناك . تني مليون دوالرسهذا هو سؤال ال -

يكون لإلجابة عليه كي ال هو على استعداد  نوليس هناك م ه،يتجرأ أن يسأل
  .ونرد اللوم على غريناالقذرة دائمًا ننّفذ أعمالنا إّننا . كبش املحرقة

فّكر جريارد مبا قاله له واستبعد صراحة جوابه، فطلب منه أن يشرح 
  .الّتفاصيل

  .تسأله اّلذي يتوّقف اجلواب على الشخص -
  من إجابة واحدة على هذا السؤال؟ أكثر أن هناكهل تعني  -
 قالهد تن من أعماق صدره ثم:  
ضع أن ية ياسيمصلحته الس فمنإذا كنت تسأل سياسي، ...!  حسنًا -

 النفس السؤال ملواطن  سألتمن ناحية أخرى، إذا . وم على اإلسرائيلينيالّل
همس يف أذنكيوم على اإلسرائيليني، فائدة يف إلقاء الّل حيصل على أي - 

  .لكفعلت ذاّلتي  ةامليليشيات املحليزعماء أسماء  -خوفا من االنتقام 
  .أنا أطرح هذا السؤال عليك أنَت -
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ا إذا كانت ظر عمكم بغض النة حتلبياألغميقراطي، دالظام ناليف  -
  .ك هو صوت األغلبيةوجوابي على سؤال. صحيحة أو خاطئة

 أنَت تعلم. ال تتحدث معي عن الدميقراطية يف هذا اجلزء من العامل -
إذا كنت تتحدث  ، إّالهناقراطية لدميال وجود ل أنا أعرف أّنهكما  دًاجي

  .باملجاز
فلسطني هي الرتبة الغنية لقادتنا . صراحة دعني ُأجيبك بكّل -

السياسيني والدياسة هناإذا ف. نيينيسوف ، "أنا جائع" قلت لرجال الس
. ةتحرير االرض املحتّلب هم مشغولون اآلنل اجلوع ألّنتحميطلبون منك أن ت

، "دجي يوحباجة إلى نظام صح أنا مريض" قلت لهمذا من ناحية أخرى، إ
نضم إليهم لتحرير تأن  ويطلبون منك ،ظرة وقصر الننانيسوف يتهمونك باأل

بعد ذلك املقدس، هدف حيٌققون حترير فلسطني هذا الوعندما . أوًالفلسطني 
. نياملواطن تهماّلتي  جتماعيةظر يف القضايا اإلللنعلى استعداد فقط، هم 

لتعليم  سليملى نظام تعليم أنا حباجة إ"لهم  قلَتوباإلضافة إلى ذلك، إذا 
لبالد على التعليم، بينما ثروة ا إرهاءكيف جترؤ على  يقولون لك، "أطفالي

هم فخاخيقع يف عب الش والشيء املؤسف أن. على احلدودجنوده شد العدو حي
ن منك أن تبقى صامتًاهم يتوقعوّنإشيء،  كّل وفوق. تضحياتهمبشيد وي 
 حّتىف التوّق يف حالةشيء  شيء يف احلياة، حيث ميكن وضع كّل ي بكّلضحُتو

، يتهمونه باخليانة شخص جيرؤ على قول احلقيقة كّلو. بعد حترير فلسطني
تعداد كي يكون كبش وليس هناك من هو على اسوالّتعامل مع اسرائيل، 

  .املحرقة
تلك  ذكاءر يف وهو يفّكابتسامة باهتة  مبتسمًايف وجهه  جريارد قحد

القيادات السياسية والدؤكل الكتفأنهم يعرفون . ةينيمهرة يف  إّنهم .من أين ي
يف هذه . وطنية يف دوائرهم االنتخابيةاللعبة  وينجحون دائمًا يف ،املكر والدهاء
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ة الوطنية، كي يلعبوا لعبمبا فيه الكفاية  أذكياءهم ّنإ .يرحبون دائمًااللعبة، 
من سلوك هذه وامتعاض  خبيبة أمل لقد شعر جريارد. واملواطنون هم اخلاسرون

القيادات السياسية والدلهذه القيادات أن تقنع كيف ميكن  وتساءل ة،يني
املواطنني بالتصويت لهم، على الرغم من أّنهم يعرفون مدى كذبهم، وخيانتهم، 

لقد استطاعوا جتييش املواطنني لصاحلم . ةملصلحتهم اخلاص واستغالل املواطنني
املواطنني خببث عامل مع على الّتمنذ سّتني عاما، ولآلن ما زالوا قادرين 

على الرغم من أعمالهم وسياساتهم فلربما الناس هم األغبياء  .ودهاء
تدفع اّلتي  املشبوهة، ما زالوا يوم اإلنتخابات، يتسابقون لبيع أصواتهم للجهة

كيف ميكن أن يصلح الوضع السياسي واإلجتماعي ما زال املواطنون ف. أكثر
وقد . ربما هكذا شعب، يستحق هكذا دولة. يبيعون أصواتهم يف املزاد العلني

ففي هذه اللحظة، فّكر جريارد ." كما تكونوا يوّلى عليكم: "صح من قال
نظر إلى عندما ، ولكن ويرتك املوتى تدفن موتاها بالعودة من حيث أتى،

على علم  لعّله مل يكن تعليقًا ع أن يذكر لهشجت انته،ص، وروجههصفاء 
  :عليه ولكنه أذهله بتعليقه رديأن  منهأنه مل يكن يتوقع  معتقدًا بذلك،

- جيب على الزعماء السياسيني والدوايكونأن ني يني نة من على بي
وعلينا  وستبقى مدى احلياة،حاليًا، موجودة إسرائيل  أن األمر، وهو حقيقة

من أن ُنضحي برفاهة  إلى جنب، بدًال عايش بسالم جنبًاّتلأن نبذل اجلهد ل
من أجل قضية شعبنا وتضليله وحرمانه من كّل حقوقه السياسية واإلجتماعية 

  .صعبة املنالعقيمة 
يف  النظرب تجنف من هذا الّتصريح اجلرئ وظهر ذلك على وجهه،فوجئ 

  :لفرتة وجيزة، ثم قال رياردعيني ج
ن أجل هم ليسوا على استعداد لالعرتاف بها م، لكنذلك هم يعرفونّنإ -

 اعرتفوامن ناحية أخرى، إذا و. اخلاصة هممصاحلحماية وظائفهم السياسية و
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لبقاء على ل همتدعماّلتي  الدولصعوبة بالغة يف إسعاد  جيدون باحلقيقة، فإنهم
ولخدمة مصالح هذه من أجل لطة رأس السة الدة والّتجاريياسيالس.  
  ُتقال؟أن جيب احلقيقة ...! ملاذا ال  -
باسلحة  مل يعد هناك من سبب للّتسّلح، اعرتف هؤالء حبقيقة األمرإذا  -

ف لذلك تتوّقسلحتهم للسلطة، ونتيجة ثقيلة، وبالّتالي سيكون عليهم تسليم أ
املال والعتاد، وهذا ليس من مصلحتهم الدول الداعمة لهم من إمداداتهم ب

  .اخلاصة
  .ذا تقول؟ سأل جرياردما -
سبب  اإلعرتاف باسرائيل سوف يزيل. ما قلته لك فعًال سمعتلقد  -

. ترساناتهم من األسلحة تسليم ف يكون على هؤالء السياسينيوسوح سّللّتا
بصفتهم  ّانونيقا بوجودهم ، فإن النظام مضطر لإلعرتافاآلنكما هو الوضع 

ولكن احلقيقة الضمنية،  .فها األول واألخري حترير فلسطني املحتّلةقوات هد
ة العسكري يستخدمون قواتهم همولكن يف الواقع، فإّن. ختتلف عما يدعون
إلخافة خصومهم السولني وحتقيق أجنداياسية من الدتدعمهماّلتي  ت سياسي.  

دم جريارد عندما علملقد ص أن قادتنا السياسيني والدما زالوا ني يني
، وهم يتظاهرون ةول األجنبية من الدأجندات سياسيو اتمتيازيستقطبون إ

دوائرهم  يفة حلماية لبنان وحتسني نظام الرعاية االجتماعي يفعلون ذلك بأّنهم
يستطع أن يمل . ةاالنتخابيتخيوندعمي ما زالواة ل كيف أن مواطني هذه األم 

شعر جريارد . ةاخلفي تامة من جداول أعمالهمنة وهم على بي ،هؤالء القادة
 ،احلاضر يدرس األحوال السياسية واإلجتماعية يف الوقت خبيبة أمل، وهو

مجرد التفكري بهذه احلالة، وبـ. سريثها جيل املستقبلاّلتي  س الفوضىيقيو
  :سأليأن  صعقته كضربة مطرقة عل رأسه ودفعته

أعتقد أّنه بعد كّل ما حدث، ميكن أن يكونوا قد تعّلموا درسًا  -
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اّلتي  جديدًا، والبدء بتبني مرحلة حياتية ومواطنية ُتعيد لهم كرامتهم
  .يستحّقونها، وتوريثها لألجيال القادمة

مني علم، واآلن هم املعّلاجتازوا مراحل الّتقد أنهم بهم يعتقدون ّنإ -
  .من اآللهة مباشرةاد التعليمية املواّلذين حيصلون على 

  : وقال حقيبته، ووضعها يف ةاملسجل قفل جريارد
هل ميكن أن ختربني من هم اجلناة . من اآلن وصاعدًا هذا ليس للنشر -

  لذين ارتكبوا هذه املجزرة؟احلقيقيني ا
ل يتجوفرأى أمامه كهًال . بدّقة وبدأ يتفحصهطرح جريارد هذا السؤال 

يرفع اول بكثري من اجلهد أن حي وهو والبؤس واالضطهاد، ،األمليف عامل مليء ب
تتحرك فقط شفتاه نت احدث، ولكن كحاول الّت. هنظر مباشرة يف عينيرأسه وي

  : وقال له عندها قام جريارد ومسك بيديه. ال يصدر عنها أي صوتو
 فإّني أفهم السببرغب يف االجابة، ت كنت الإذا ال ُتجهد نفسك،  -
ووضع أذنه ، منه اقرتبفة أخرى ه تتحرك مره رأى شفتيولكن. وأقبله لكوراء ذ

  :يهمس وهو هسمععن شفتيه، ف شرب واحد بعيدًا على
سوف  اّلذي األمل من ني، وأنقذتالسؤال اهذ تسألمل  لو أّنكأمتنى  -

  .أحتمله بسبب اإلجابة عليه
  .الثمنأن تعرف مهما كان جيب احلقيقة سابقًا أن قلت لي لقد  -

 رويش استمرويبدو كأّن صمته باحلفاظ علىالدهد بشدةه يف حمنة، ثم تن 
  :وقال

. من االنتقام خوفًا هانا ال جنرؤ على إعالننعرف احلقيقة، لكن كّلنا -
فما عليك إّال أن تضع بعض القواعد احلسابية يف . ذكي شابك أّنكيبدو 

مس الشتشرق كما سه يشوت بدوناحلقيقة  موضع التنفيذ، وسوف تكشف عن
غرية والكبرية ق بشكل متساو على جميع املخلوقات الصأّلتترتفع وتيف الغد و
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سواء على حد.  
وشده إليه لطمأنته بقدر ما حول كتفه  ووضع ذراعه ،اقرتب جريارد منه

  :يستطيع وقال له
 ،ةائفيعلى الّط ُتبنىاّلتي  األمم نإ. أيها الكهل احلكيمال تضطرب  -

راع والص وارتكاب اجلرائم،، بالفوضى دينيًا، تنتهيوتدار من قبل املتعصبني 
هي هذه. هاسم الّلبلطة على الس تيتك حالة أمأعمالنا دائمًا ننّفذ. وأم 

  .تذهب معنا إلى القربسعادة ال هذه. ى اآلخرينوم علالّل وُنلقي ،القذرة
  .برأسه وهو ما زال صامتًاأومأ  -

ليل على موافقته على ما صرح به، وفّكر بأّنه دصموته أن  داعترب جريار
عامل املواطنني إلى بلد ي ذين متكنوا من الفرارمن بني اّل ألّنه كان حمظوظًاكان 

إدانة هذا  يف حني تمباملساواة بصرف النظر عن معتقداتهم، وجنسهم ولونهم، 
وليس  ،وصف فوق أيت ال إنسانية أعمال الرجل العجوز ليكون شاهدًا على

يعيش اإلنسان يف بيئة ه ألمر مؤسف أن إّن. لتغيري ذلك يفعل شيئًا مبقدوره أن
أقاربنا و، أهلنا الّطائفية، واحلزبية املفتعلة والنظام الفاسد، وجندحتكمها 
مدى احلياة  يعانون من هذا الّظلمذين مل يتمكنوا من الفرار، نا اّلءوأصدقا

خيافوا  همولكن ،يعيشونها كّل يومة، األعمال الوحشي على هذه شهودًا وهم
  .وسالمتهم هم خيشون على رزقهم، ألّنللعامل احلر إعالنها
يعاني منه كان  اّلذي األملب، والشعور نفسية صدمة جريارد يعاني من انك

. أمام عينيهوختتفي من الوجود تالشي تاس الن وهو يرىجل العجوز الر هذا
من األخالق، وتشارك بعمق يف معركة من مستوى ق إلى أدنى غرتة األمو

 ،العدالةؤمن لهم تأن من  شأنها أن جتلب ألهلها حياة يف اجلحيم، بدًال
؛ الوحشية ريقةّطبهذه ال فتصرن إّنه من العار أن. خاءواملساواة والر ،واحلرية

 وحنن نعلم بأناحليوانات الربسلوككذا ه جل منة ختي.  
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وكأّنه شعر ي يق جعلها رآه جريارد يف مثل هذا العذاب والضوعندم
معاناته خفيف من فعله للّتيما ميكن أن  ففّكر. عن معاناته ًاجزئي مسؤول

مساعدته على وفّكر بأن حيتضنه حبب وحنان لعّله يستطيع تهدئته و وتعذيبه،
 مفروغًا أمرًاكما يستمتع بها اآلخرون بكونها واالستمتاع باحلياة  ،نسيان أمله

يعاني منه  اّلذي غم من تفهم جريارد للوضع الراهن، واألملعلى الرو. منه
، والرشوة، أو يرى بيته يف اإلنسان عندما يرى وطنه يعيش يف حالة من الفوضى

ينتمون إلى  عضهم ال لسبب غري كونهمب يرتكب املجازو حبق  وشعبه ًا،خراب
نتظاهر بأّننا خناف الّله، ونؤمن بإله  ميعًاحنن ج. طائفة ختتلف عن طائفتهم

 بنعيش يف سالم ووئام وحنمنا أن قدم املساواة وعّل حيبنا جميعًا على رحيم
ختالف كّل أسس اّلتي  هذه املبادئ من فهم جريارد نتمّكمل ي. بعضنا بعضّا

رد جريا ولكن - أن يفهم أيضًا جل البالغ من العمرهذا الرلوال ميكن  -  املنطق
  .ةينية الديها الكراهيتغّذاّلتي  تلك أقسى احلروب هي أن يعرفكان 

موع تنهمر على وجهه، الدفرأى  ،هذا العجوز حملق جريارد يف وجه
فخاف جريارد . ًاوقارو ًاقتأّل فتزيده، ةيالفض تهحليعلى أسفل  ةق سلسوتنزل
، واهيًا، كان وحيدًا لقد. لرعايته والعناية به ًاسالمته ووجد نفسه مضطر على

ساعده، ولكن مل يكن أن ي ادأر وحاضر موبؤ،  خياف من مستقبل غامض
، وملاذا مل حتضر العناية العائلية فكرةذهنه  يف ومضتفجأة، . عرف كيفي

  :هسأليأن  رقرو لزيارته والعناية به كما تتطّلب العادات العائلية، أخواته
- يد  شقيقتك زّنوبيال ئة، ملاذا ال تسأأنت يف حالة سي لك أن متد

  املساعدة؟
  :سأل بصعوبة ما تقوله حقا؟عني تهل  -
أعتقد أّنك ، اكرةّذال خدمتنيإذا و. ىغرصال كملاذا ال، فهي أخت -
ـّة، وهي حتعلى عالقة ودكنت  ، عالوة على ذلك، فهي جميلة بك كثريًاي
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وطموحة وذكياس حيرتمونها كثريًا ويسًاة جدتمعون لها، والن.  
لة وثيقة معها، وكنت دائمًا استشريها يف كثري صُت على كنيف الواقع،  -

، ، ولكن لألسفكثريًا هاأحب وما زلت من العالقات السياسية واإلجتماعية، 
  .ال أستطيع أن أثق بها

وموفورة ، ًاجميلة جدو يبدو لي أّنها سيدة فتية، حمرتمةملاذا ال؟  -
  .ء وأقرب شقيقاتك لكالصحة والّثرا

 .إّنني ُأقدر شعورك واهتمامك بي، ولكنك ال تعرف زّنوبيا جيدًا -
إّنها حتلم مبملكة ال . زّنوبيا، شابة جّذابة للغاية وطموحة أكثر مما تتصوره

قصري،  منذ وقت. اجلنون حّتى لطةحتب السو ةعيتوسحدود لها، وسياستها 
غادر اجلميع،  إنتهاء احلفل،بعد و. عائلةالجمع شمل ضور حفل حلها دعوت

  .واملطالبة بقسط وافر من مرياثي العقاريت على البقاء أصر غري أّنها
  ال ُتفّكر بدعوة كليوباترا؟اذا ملو -
جميلة إجتماعية  ةباأيضًا شكليوباترا  تكانلقد ..! كليوباترا آه -

واملقالباخلداع بولكن حياتها كانت مليئة  ،ّاجد كان لديها و. ومانسيةوالر
  .وبالكاد كانت تستطيع القيام بواجباتها جتاههاعائلة كبرية 

  ة؟أفكارها املبتكربساعدك تأن  هاميكن قدأليسار؟  مل تطلب مناذا ملو -
ة وذكيكانت جميلة . هاب ًاجد كنت مولعًا. أليسار األسطورة..! آه -

 .مهما كّلفها األمر دائمًا على ما يريدل حيص اّلذي جدًا ومن النوع
نت ها متّكل كيف أّنختي. ال مثيل له مة تنظيمًاوباإلضافة إلى ذلك، كانت منّظ

 تنسججم ما ميكن أن ها قطعة من األرض حبمن إقناع ملك شمال أفريقيا لبيع
نسجت من خيوط جلد الّثور موافقته،  وعند حصولها على. ورجلد الّثمن 

منحها  .عليها ة مبا يكفي لبناء مدينة صغريةقطعة كبرية جدًا، كبري الرفيعة
 .وأعطتها اسم قرطاجة بها لمكانت حتاّلتي  بنيت مدينتهاورغبتها،  امللك 
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. ًادولة كبرية جد وأصبحتعة بسرغرية صالدينة امل، منت ومع مرور الزمن
لقد . قرطاجةوأصبحت ملكة  قامت هي بإدارتها وحكمتها بعدالة ودرايةو

، ألسري خطاها يف احلياة السياسية واإلجتماعيةأن تقنعني  حاولت أليسار
ال ميكن تدمريها مهما تقّلبت عليها  ،ةكبرية قوي تأسيس دولة وبذلك نستطيع

وهويتها، فلسفتها بسبب  هامع تاختلفلقد . جاراتها وتأمرت على تدمريها
جديد وحتت ضغوطات سياسية ومادية من جاراتي غيرت اجتاه بلدي لنظام 

يف اإلّتجاه  هذا التغيري. إلى ما أنا عليه اآلن أوصلني اّلذي وهو ،غري جمرب
منذ  يمع تتحدث رفضت أنوالسياسي واملبدئي، أغضب شقيقتي أليسار، 

  .ذلك احلني
. ال شك أّنهم قلقون على صحتك. وأفراد عائالتهم أوالدكوماذا عن  -

  فلماذا مل حيضروا لرعايتك والعناية بك؟
واحد منهم لديه أجندة  كّل. ومرضي يسبب بؤسإن أوالدي هم  -
سياسينهم إ. باستثناء مصلحتنا ،ة ختدم مصلحة كل دولة يف العاملة أو ديني

 أنيف مناسبات عديدة  لقد نصحتهم. فيما بينهم يتحاربونالح والس ونملحي
لألسف، . لةم من أفعالهم غري املسؤوأتأّل ألّنني، ويتحاورواالقتال  واوقفي

م ونتقاتل من صنتخاحنن  - كانوا يقولون . كانت إجاباتهم قصرية من احلقيقة
إن سعيكم وراء قلت لهم . إرضاءكك ونريد نا حنبألّنو، أجل املحافظة عليك

إّنني . الهدف وأفقدكمم كقد قسى قلوبكم، وأعمى رؤيتالشخصية  مكاسبكم
. والدي يقتلون بعضهم باسم املحبةأتأّثر جدًا، وقلبي ينزف دمًا عندما أرى أ

  أية حمبة يقصدون؟ لربما حمبة الكرسي واملال؟
  :نظر إليه جريارد حبنان وقال له

 خالتيانا ذاهب الجراء حمادثات مع أبناء عمي وأبناء وبنات  -
جميع  -اّلذين تبنيتهم  كّل حّثأ وسوف. واألعمام والعمات وأسرهم
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الرحمة  املتعبتني ويطلبونالركوع عند قدميك  موأجربه - وأطفالهم الالجئني 
منهم أن يعتذروا  أريد. كوالءهم لك وحد سوف أجربهم إلعالن. واملغفرة
 ًال رجا: سوف أجربهم على املثول أمامك. سبب آالمك ومعاناتكألنهم منك

وتقديم الرعاية  ،عن هذه البيئة القاسية ك بعيدًاوليأخذ ًالأطفاو نساًءو
 وهوية، ًاجديد ًااقرتاح إليك، ويقدمون لك  سوف يأتون. العناية بكو

 أفكارًا وسوف يقرتحون عليك. ، وحياة جديدةًاجديد ًااجتاهوجديدة، 
وتكون عضوًا فاعًال ميكن أن تفخر به ووجهًا جديدًا  ،ة جديدةهويوجديدة، 

واء والّلباس،سوف و. وحمرتمًا بني جاراتكالغذاء والد مون لكوف سو يقد
عندها سوف . وحذاًء جديدًا جديدة، جواربويلبسونك  ون حليتك،لقحي

   .خر بهم، ونفتخر بكتبأوالدك وتف تستعيد ثقتك
وأعداء، ال يصلح ، القلوب قسات والديأ. ال تفعل ذلك..! أرجوك -

سوف ية، خصشخص يقف بينهم وبني مصاحلهم الش أي. بينهم إّال القدر
  .و شفقةأ بال رحمة يتعاملون معه

مظامل، ووما حيمله من مآسي، ، بتاريخ هذا البلد وعندما تأمل جريارد
يطلب  سوفوهناك ومن  ،يف العودة إلى أسرتاليا ر رأيه، وفّكرغيورشوات، 

يف املاضي  لحظة، تأملك الّلتيف و. ة وطنهيف أن يأتي ملساعد راحللعامل من ا
من أعمال ، هي يف الواقع بوطنهحّلت اّلتي  املشاكل كّل أن القريب، وأدرك
  :قائًال وصافحه بقوة ر رأيهغي. املساعدة سيطلب منه اّلذي العامل احلر نفسه

- معي وأعتني بك سوف آخذك.  
  :نظر إلى جريارد مطوًال ثم قال

- هنا أنا باق.  
  .شئت أم أبيت معي سوف تأتي -قال له جريارد  -ال جتادل  -
  : من يده، وأضافيده  ه وسحببأجا - سوف نرى يف ذلك -
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. هذا هو قدرنا يف احلياة. أشارك شعبي السراء والضراء. أنا باق هنا -
  .أما أنَت، فاذهب ونّفذ ما جئت من أجله

بدا كما لو  .واضحًا يف تقاسيمه اخلوففرأى  ق جريارد يف وجهه،حد
  . حجر الصوانمن  حتقد ُنكان وجهه 

  :ة وقال لهنارينظرة  اردتنهد حبسرة ونظر إلى جري
   .منه الكثري ، وأنت ليس لديكالوقت مثني. ال تضيع وقتك -
- ة جديدة لكأن أبقى هنا وأعمل على خلق هوي لشعبناو أنا مصر.  
  .وال صوت ... ناال وجه ل...  الهوية جمهولونحنن  -
األمم، فخر جلميع وحنن ملح األرض، : جريارد احتج ...!هراء  -

لنا كرامتنا آباء احلضارة، وبعد كل شيء، حنن شعب و، أ للمضطهدينوملج
  .وعزتنا بني األمم

 رارةمبقالها  - الّتنفيذ كالم وانعدام كثرة ال - مثلهم تتحدثأنت  -
  .وخيبة أمل

  :تضايق جريارد من شيوعية حكمه على أبناء وطنه وهدر يف وجهه قائال
  .أّنك على خطأ ثبت لكأسوف  -

رويش يف وجه جريارداق حدأعادت باهتة البتسامة إلاتام، و باهتمام لد
أصابعه بحليته البيضاء الطويلة  كان يمشطون إلى وجهه، يف حني الّلبعض 
  :وقال االرجتافمن  افرك ذقنه بيده ملنعهيو ،املرجتفة
 وأمتنى لك النجاح والّتوفيق، ولكن آمل أن جتد ما تبحث عنه، -

 .أكون أنا قد ذهبت - رجعت إذا هذا  -  فيه عودت ذياّل حبلول الوقت
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 رقرف، فعاملرض والضب شعربعد حديثه مع الدرويش، أصبح جريارد حزينًا، و
ة ابةعدم دخول املدينة عرب البوئيسيوعلى احلال، .لها سابقًا طكما خّط الر 

 وسألته تحضرأن وقت طويل قبل  ومل ميض ،كابتن جولييت ىاستدع
  :استعجابب

  ؟إلى أين -
قبل  ةّلة الّت، وأشار إلى قماملنظار شاشةاخلريطة على إلى  نظر جريارد

  .ماء الزرقاء الصافيةمس الستالأن 
 اّلذيرأى جريارد مدى اخلراب ، القريةفوق  قّلوبينما كانت جولييت حت
 رويشما قاله له الد صبح من الواضح أنوأ تعرضت له قريته، فاسود قلبه،

منازل القرية مهدمة كّلية  .كيانه هزيراه اآلن قد  اّلذي واقعالو ،كان صحيحًا
أن  فطلب جريارد من كابتن جولييت. ًاجزئي ةردماُمل باستثناء بعض البيوت

 ، غري أّنهفخر ة بكّلمر هوقف بيت اّلذي املكانبيته وأشار لها فوق قريبًا  قحّلُت

ال تزال واقفة اّلتي  ني القدميةعدا شجرة الّتأثر لذلك، ما  مل يكن هناك أي
يف الباحة حيث كان يوجد  ت املركبة الفضائيةهبطو .يالام اخلولألي ىركذك
ل ما حدث من تخيأن ياول حيدائرة يف  دوري كمعتوه وقفف ،وأنزلته بيته

مل  ه، ولكنوحدهينتحب ل هكرتب وتذهأن تجولييت  يطلب منأن  داأر .خطأ
 وعلى وشك الِحض هستنّفأصبح و ،الكالم، فشعر بغثيانال و نّفسيستطع الّت
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 هتوازن، غري قادر على احلفاظ على ى يف وقفتهتهاديوهو فقدان احلس.  
قرصًا مهدئًا، وأضجعته  ت بيده، وأعطتهخذوأ حالتهالحظت جولييت 

  .ح يف حضنهايسرتوتركت رأسه ي على األرض
  :ه وهي تأمرهفم ة وفتحلمقاوملة القوجريارد مل يكن لدي 

  .إبلع هذا القرص -
  :قال لها شاكرًاواستعاد رباطة اجلأش وبعد وقت قصري 

  .الّذهاب اآلنميكنك  -
 .مساعدةللقد حتتاج و ألّنك ما زلت ضعيفًا معك سوف أبقى -

تعني ما تقول، وليس هناك من أمل لتغيري ها أدرك أّنوحملق يف وجهها ف
   :رأيها فقال

  .على اهتمامِك بي شكرا لِك -
  تنوي القيام به اآلن؟ اّلذي ما -
  يوحدلك ترُأأريد أن  -

عت إلى املركبة الفضائية جسبب طلبه، فرتكته وتراجولييت  تفهم
  :منهانتظار إشارة ب

  .اجة ليحبارفع يدك إذا كنت  -
 ه، ولكنالبيئة املجاورة حول هنظرشكرها جريارد على اهتمامها، وجال ب

 تزال مااّلتي  نيشجرة الّت ، إّالهطفولتب هشيء ليذكر رى أييأن ستطع يمل 
ال شيٍء كّل تتحدى بأغصانها الشاخمة سالح املجرمني اّلذين دمروا  واقفة

بابات الدداستها كما لو  تحقسفالكروم املحيطة بالبيت قد . خيدم معتقداتهم
 ب األرض وما تنتجهأرادوا اغتصا واقتلعتها اجلرافات من جذورها، وكأنهم

وا رتكمل ييتون وأشجار الز قموا منتان مث. كي ال يبقى أثر لساكنيها عمدًا
واخلوخ وأشجار الّتفاح  .الملسل كرمزالستخدامها أو ورقة  ،ًاواحد ًافرع فيها
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، هذه املجزرةشيء من  مل ينجي. املصري نفس القت الزهوربساتني و ،واإلجاص
بأسعار أعلى من  وداءوق السيف الس باعوهاما ربل هانات املياخز حّتىوال 

جريارد  لتأم .الغزاةهؤالء حدائق واحد من  لريها وأو استخدم ،أسعارها
 وع من االعتقادهذا النمحاوًال أن يفهم  هؤالء الغزاة املجرمني بقساوة قلوب

ليست من ًا آخر ألّنه ينتمي لطائفة شخص يقتل أن اإلنسانيدفع  اّلذي الديني
ورأفة يف احليوانات األضعف منها عناية بف تصرتة احليوانات الربي إن. دينه

قلٍب ال  أي .هاألضعف منجتاه اإلنسان نسان اإل من تصرفات ريكثأفضل ب
 كليلة  بسّكني ويقطع رقبتهرجل عجوز  رأس يدمي عندما ميسك أحد الغزاة

إلى  ى القرف والنظر بإشمئزاتواّلذي يدعو إل؟ املزعورة الكهلة أمام زوجته
لقد . الديانات هو أن تسمح بهكذا تصرفات وجتازي خريًا كّل من يفعل ذلك

تأمر اّلتي  هذه األدياندوافع ب كشّكي أصبح اآلن من حق اإلنسان اإلنساني أن
بنا وشعأيضًا عما إذا كانت  ومن حق اإلنسان اإلنساني أن يتساءل. بالقتل

ة وتربير أعمال القتل من أجل إثبات هوي ،آللهة البديلةل كلت هياقد أصبح
سنبدأ الّتعامل بني بعضنا مبحبة  متى. بني كّل اآللهة إلهأعظم من هو 
ومتى البعض؟  ناة والعداء جتاه بعضكراهيبدًال ِمن الّتصرف ب ،وإخالص

ونسمح لآلخرين  ونعيش، ناأخالق ات واعية، ونصقلحضار سنتأقلم مع
إّنه َلمن اخلجل أن يقبَل اإلنسان اإلنساني أن يشّكَل ؟ عيش معنا بطمأنينةبال

  .هي أقرب إلى احليوانيةاّلتي  البشرية من هذه الكتل جزءًا
تة أن لقد حان الوقت لألمفهم أن تركيز السلطة السياسيةينة والديف  ي

ة، وتسليمه أليادي إن اختالط الدين بالسياس. خطري جدًا عمل هويد واحدة 
 همصاحل دائمًاخيدم رير الش ياسيالسإن  .ةألماقلب وعقل غري أمينة، يسمم 

تمثيل بظاهر ، والّتنقسامات بني ناخبيهإللق امن خالل خ ة اخلاصة بهاتيالّذ
مصاحلهم الدة، من حقوقهم  يف الواقعرمهم حي فهو .ةينية واإلجتماعيياسيالس
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نظام عادل بمن تزويدهم  ، بدًالإرضائهميف حاجة إلى مًا حبيث يصبحون دائ
ظ افاحلفدية مقابل من خناقها كة األم يقبضون علىبهذه الطريقة،  . ومنصف

 من هرى بوضوح ما ينتظريميكن للشعب أن . اخلاصة هممصاحلمة السعلى 
يتوّقف  رزقه ألن ،شيء حيال ذلك عن فعل أي ه عاجز، لكنؤالء الفسدةه

حقوقهم من من البداية  حرموهمذين اّلو منفسهأمن األشرار  واسطةعلى 
  .واإلجتماعية القانونية

ما  ا،لونه ترغيربة وهذه الّت سالت علىاّلتي  اءمالد أن شعر جريارد
خدش سطح ف .دون عقاب سكبها املجرمونيوم كما كانت طازجة  تزال

شعر ف عليها بشدة،اب، وأغلق قبضته رحفنة من الّتيف يده  وجمعاألرض 
 ىإلباالنتماء  شعرعندها  .وئام مع الرتبةبعيش تذين قتلوا اّلأولئك نفوس ب

حتوم يف  أجسادها قبل األوان، غادرتاّلتي  رواحألابر وشعتلك األرض، 
ة واعتزازماء السوما  هاأحبوي اّلتالبالد أجواء هذه مغادرة  ترفض، حبري

  .ةرابيّتالهم ألجسام حدثرغم ما  زالوا يعبدونها
يث حة اجلبل على قم نظره توثب ه املتعبتني،قدمي وقف جريارد على

ب يف الهواء إلى ارفنة الّتحبألقى  ثم. يلتقي تراب هذه القرية بأعلى سمائها
الغبار كببطء ة أخرى مر تعود إلى األرض هاشاهدوع، يستطعلى ما يأ

عاصفة من  هبتأة، فجو. دوبشكل مطريتهادى حنو سطح األرض بانتظام 
الرحنو الوادي العميق، ونثرته بعيدًا بارالّت حملتة، ياح شمالي هر، باجتاه الن

احلقد غبار عنه ة ليغسل احلر مياههيف  كان يف املاضي يسبح شعبناحيث 
السياسيون، ورجال  غتسل مبياههيهر ينبغي أن يف هذا الن .الدينية ةالكراهيو

ين واإلقطاعية الدياسيون ورؤساء األحزاب واملسؤولون يف املنظمات الس
واإلقطاعية  ينيةة الدالكراهيمن  هاوتطهريأنفسهم تنظيف اعية لمواإلجت

ويعيشوا حياة ثانية كبشر  وادتجسلي والسنديان، نوبر واالرزالص بعطر البغيضة
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  .سامح واالحرتامالّتب مقرونةلمي عايش السالّتب متتاز
عدوان ت حتداّلتي  نييف شجرة الّت قدجريارد تفكريه وهو حياستعاد  
حياول اّلتي  مبجازر املاضي القريب ألجيال املقبلةار تذّكلوقفت بفخر واجلناة 

وبينما كان غارقًا . املزورة السياسيون واملؤرخون طمسها وإزالتها من توارخيهم
، نيشجرة الّت منمباشرة  بويقرتعرب السماء بأفكاره، رأى عصفور الّتني يطري 

بدأ . اجلائعتنيجرة بعينيه شالسح ميوبدأ  ،العارية وحيّط على أحد فروعها
عن تينة يقتات منها، ويأخذ بعضًا لفرافريه  باحثًاإلى آخر  صنغنتقل من ي

وبعد فرتة من البحث العقيم، وقف على غصن رقيق وأرخى هامته . الصغار
. ض عن ريشها غبار املاضي وأثار احلاضر املريروهو يرفرف جبناحيه كأّنه ينف

ًا منقاره وهو يتنّفس حتفرأه فا، خيبة أملهجريار وهو يشعر جبوعه وإليه  نظرف
جبهد عميق، ألن العطش واجلوع قد أرهق هامته وأصبح على وشِك 

أن جتد ستطع تمل فهي يور الفقرية، الّطينة هذه كمس. اإلستسالم للواقع املرير
 هيدجريارد  وضععندها  .هاجوعلتهدئة  واحدة من الفاكهة الوطنية تينة حّتى

وكسرها  ر،طعام اإلفطا ة واحدة كان قد احتفظ بها بعدتبسكو وأخذ هيف جيب
غرائه ليأتي إل ورفعها باّتجاه العصفور، قطعًا صغرية، ووضعها على راحة كّفه

من غم لى الرحبذر، وع نظر إليه غري أن العصفور. ويأكل من على راحته
 قد يكون خائفًافاعتقد جريارد أن العصفور . بقي جالسًا على الغصن، هجوع

بالقرب من جذع  تة على األرضألقى البسكوف بعد كّل ما شاهده من مآسي،
ك، وهوجرةالشيف حالة  وكأّنهع إلى أسفل يتطّل ، فنظر إليها العصفور ومل يتحر

 قحّل ثم ،ة أخرىمر جريارد يف وجه يحدق وبدأ. واحلذرقة تأهب، وانعدام الّث
ففّكر . تنظيمًاو وسالمًا بحث عن مكان آخر أكثر أمنًاي بعيدًا يف الفضاء

من مآسيها، وشعب  قد تعلمت درسًاهذا الوطن طيور : جريارد بنفسه هامسًا
  .األمثانهذه األمة ما زال يبيع حقوقه الشرعية بأخبس 
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األيام اخلوالي  رتذّكفجأة و ه،وملسة جذع الشجر جريارد من اقرتب
 إلفطار ويصنع منها مربياتلوة احل اني مثارهجيو يتسّلق هذه الّتينة ناعندما ك

وكأّنه عاد إلى احلياة من جديد، وهو ينظر إلى هذه الشجرة  عرفش. لذيذ
 يف كانوا يذحبونكوشاهدت  ،يف وجه احلاقدينصمدت اّلتي  العتيدة

مل يرتكبوا أي خطأ، ومل يقرتفوا أي ذنب، ومل يعتدوا ذين الضحايا األبرياء اّل
 اإللهال يعبدون نفس على أي واحد من هؤالء القتلة املجرمني، سوى أّنهم 

واملساملة، واملتساحمة ألنهم  إلعتداء على تلك النفوس الربيئةسمح لهم با اّلذي
  : كأّنه يحدثها سة أخرى يف شجرة التني وهممرثم ثبت نظره . ال يعبدونه
حتمل اسم  ال تِكبطاقة هوي ألنأيتها الشجرة،  ًاجد ةحمظوظ أنِت

  .ِكتنادي
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يف فعاد  وخيبة أمل، صدمةشعر جريارد ب ،ةينية الدتائج الكراهين رؤيةعند 
بدأت الكراهية الدينية تظهر نتائج ممارستها على  اّلذي اليوم الوقت إلى

فبدأ . استعمارية يف املجتمع الشرقي، سواء كان بدوافع حمّلية أو قّلياتاأل
 احلاضر ل حاضرنا،شّكيكان من املفرتض أن  اّلذي ، املاضياملاضي يندب

 قامتًا مستقبًال ،اوالدناهذا هو مستقبل . املؤمل املرتكز على السيطرة الدينية
  .جامدًا غري قابل لإلصالح اإلجتماعي

ابتسامة  اوجهه تشّتت جريارد، فاقرتبت منه وعلىولييت ملست ج
  :عريضة
هذه ليست نهاية  !ضحك لك الدنياتأضحك  ما بالك يا صاح؟ -

  .العامل
  ؟مارالد أمام هذا وأنابتسم أأن  ميكننيكيف  -
 ،بناء منزل أكرب وأقوىيكون باستطاعتك وس .ميكن استبدال كل شيء -

  .ديثةاحة احلسائل الربأفضل و جمهزو
  : وقال ةيف وجهها بشفق جريارد نظر

، البيتيف هذا . من منازل القرية منزلأي ، وليس بيتناكان هذا  -
، وهذا آخر وصوال الى والدي، ابتداًء من أجداد أجدادي ة أجيالسّت عاش

  .الّطريق
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 همآسي بدأ يتأمل ، ثمالستعادت أنفاسهلفرتة من الوقت جريارد ف توّق
هذا الشعب سيتخّلى يومًا ما عن الّتعامل وفقًا اذا كان  امع ويتساءل

املاضي  تصور أمامهوبسرعة خاطفة، . غايرتهملقاييس دينية ترفض قبول الغري مب
الرؤية خوفًا شديدًا على  تلك تأثارف. املستقبلومدى تأثريهما على واحلاضر 

يطرة الس مستقبل هذا اجليل الصاعد، وخيبة أمل بنظام مبني على أسس
باسمه  الدينية وحتّكم رجال الدين برقاب البشر على أنهم ميّثلون الّله ويأمرون

  :وأخذ بالنحيب القتل والّتشريد،
نع دران مسبقة الصجب عادة بنائهإو هميكن هدم جمرد منزل ليس اهذ

جاهزة مصنوعة بأبواب ونوافذ  ميكن جتهيزهولب واخلرسانة، مصنوعة من الصو
   .رؤجيباع أو يميكن أن  اّلذي زدوج، أو املنزلاململنيوم والزجاج من األ

ة خالل أجيال ة، األسرقويالجدرانه  ضمن تعاش اّلذي البيتهذا هو 
عديدة، وقوت صلة حروب خالل وغّذت جذورها يف هذه األرض  عديدة،

يمة العادات القتلك ب تفظتحاالبعض و ابني بعضهالُقربى والّتقاليد املتينة 
ة ذكريات سّت ةداخل جدرانه املتواضع إحتفظ اّلذي البيتهذا هو . حية

لكنهم ال يستطيعون و، جبدران حديثة هذه اجلدراناستبدال  همميكن. أجيال
األعداء  وهو يقتحم خطوطحصان  صهوة ممتطيًا ياستبدال صورة جد

ني يتز هم أيضًاميكنو .ًاقوي وذراعًا ًاكبري ًاقلبو، سيفًا كان وسالحه الوحيد
ال ميكن أن  منهانني األكثر شهرة، لكلوحات للفنبديد اجل هذا البيتجدران 

وبالّتالي لن يكون . اليومي ناخبز اجعلى الصوهي ختبز تي صورة جد وارسمي
يف ذروة حياته املهنية، وال  ركل هدفًاوهو ياستبدال صورة أخي باستطاعتهم 

. الديوزفاف ال ألبوم و، سوداألبيض وألباتي ي وجدجدصور زفاف استبدال 
 ينقادر واكونيلن  ملكنهوحوم احلديثة، ّلالمفرمة بأفضل  تزويدنا هم أيضًاميكن

ي على استبدال صورة أمالّل وهي تدقمبيئة حوم الناجلرنة يف طرقة خشبي 
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 ،فاح، والّتالعنب، والّتني زرع كروم ة، وإعاداملنزل استحداث همميكن. ياحلجر
أفضل األسمدة، ب تهاتغذيو يتونبساتني الزو ،الكمثرى وبساتني الفاكهةو

هم ميكنو. الذكيةلوة احلمار ّثال إجبارها على إنتاج نفسلكنهم ال يستطيعون 
 تعليمها يستطيعوا لن ميور، ولكنهمن الّط ًةجديد عًاانوأ واتولديسأن  أيضًا

الم أغاني احلبوالس .تصميمونع حاضرنا، صيستطيعون  همأّن وال شك 
   .تناياكرإعادة ذ ايستطيعو نمستقبلنا، لكنهم ل

 صنعناداخل جدران هذا البيت، عشنا ماضينا وداخل هذه اجلدران 
 هم أيضًاميكنو .امستقبلن مالمح سوف تظهر البيتحاضرنا، ومن أبواب هذا 

بناء أمالّط بأحدث أنواعى وتزويدها ة من الفوالذ املقواقة الناألكثر ة ووي
عادة إ ايستطيعو نهم للكنوذلك،  كّل وافعلي هم أنميكن. يف العامل تقدما

   .ةينية الدالكراهي شحذتهسيف ب ُتذبح أمامهه أم رأىاالبتسامة الى وجه طفل 
أو تشويه  ماضينا يتمكنوا من سرقة نل همبيوتنا، ولكن وامهدلقد 

 ىغّطاُملار تبقى مثل حجر النس ناألن ذكريات. قشت يف قلوبناتنا ألنها ُنياكرذ
وروح  هنسيم قلبوينفخ بسوف يأتي اليوم، عندما يقوم شخص ما و. مادربال
تبقى لكما طائر الفينيق  من جديدكريات الّذ ، فتتجسدبعيدًاماد رال هاببش

ألجيال القادمةباصوليتها ومصداقيتها لة حي.  
جريارد يعاني وهو  لرؤيتها ترتأّثجولييت كابتن أن من الواضح  

وبدأت تنزلق بها رويدًا األمين  هوضعت يدها على كتفف يسرتجع ذكرياته،
 تلتمسبرفق مثل فتاة عمياء  تتنّقلوأصابعها ه، ذراعوصلت إلى  حّتى

نفاسها املعطرة رائحة أو ،دفء يدهافاسرتاح جريارد ل. طريقها عرب طريق زلق
توقفت عند اّلتي  يدهاب ياة، فمسكاحل إلى واقعبه  تعادف، ه بلطفأذنيتالمس 

  :وهمس همعصم
تصوري بعني من عمره فاقد الذاكرة؟ يف الس ًالرج يلأن تتخي هل لِك -
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، يارهإلى ده مل يرجع يذهب إلى متجر لشراء زجاجة من احلليب، ولكنأّنه 
، طويلة ي لساعاتاحلل يف شوارع يتجو فصار .هو وأين يعيش نه نسي مألّن

ًالرج فاستوقف ه،منزل  جيدمل هولكن اّلذي هو منزليأين : سألهارع ويف الش 
  ؟أعيش فيه

  .جل بال مباالةالر أجابه -؟ أن أعرف لي كيف -
ة ومرار هحزنمن ف لتخّف أن تقول شيئًاعليها ينبغي  هأّنجولييت شعرت 

  :ذكرياته، فقالت
حلصول ميكن ا على مامتنان إلبا دائمًا يشعرجيب على اإلنسان أن  -

  .ما ال ميكن احلصول عليهعلى زن باحلال  يه،عل
ظر يف وجهها، لنل هرفع رأسي جريارد باإلرهاق حبيث مل يستطع أن شعر

احلديث اصلوو همن استدعاء ما تبقى من طاقت كنمت هلكن:  
-  عترب ًاواحد ًالوفاة رجإنأو  ينوفاة عشر، ومأساة يتربعأكثر، ي 

لرجل ايفقد  غري أن. بكونه جزءًا من احلياة اليومية، ويقبله العامل إحصاءات
ال ميكن ألي إنسان أن يتحمل ة يساق وذكرياته يعترب مأساًة وماضيه ،ذاكرته

وأشد قساوة من ذلك هو أن ُتستبدل ذكرياته وماضيه بذاكرة . قساوتها
 روبوت إلىعيه وو ،عقله، وذاكرتهب عندها يتحول اإلنسان. مصطنعة طبيًا

بذاكرة مستحّثة مربجمة، ولكنه يبقى ويعيش بهوية مستحّثة مربجمة ولن يكتشف 
  .احلقيقية تههويأبدًا 

درك أن يومل  كان جريارد مشغوًال بغوص ذكرياته واستبصار املستقبل
 هرأسها على كتف املرجتفتني وهي تضعيديها ب فمسك .جولييت كانت تبكي

  :وهمس
روح أولئك  ُأكرموإّنني أشاركك حزنك،  .كتفهم حمنأو أملكبأشعر  -

   . خيتلفون بإميانهم ملكونه غاليًامن ذين دفعوا الّثاّل
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 غرقتعاطف جولييت معه، فأ ملسشعر جريارد بارتياح مؤّقت عندما 
احلزن  ىرأف ،الدامعتني هاونظر يف عيني ه،كتف عنرأسها  رفعويف شعرها،  هيدي

مرة  وهمسًا، قّطبهم  ذين مل تلتقاس اّلء النها لهؤالحبمبدى  وشعراحلقيقي 
  :أخرى

  ،أريد أن أبكي معِك -
  ،وُأشاركِكموع ذرف الدَأو

  دموعي ىإل واميكن أن ينظر ،ولكن
  .واسرتقائي يعالمة ضعفك

تبكي، ّالأجال جيب على الر  
   .لي والدي هقالهذا ما 

  أقوياء ينبغي أن نكون أّنهقال 
  كون،نأن  جيبكما كان 

  يروا همكن ال تدعول
  .زفنــوهي ت دموع روحك
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 - إّنني ُأشاطرك حزنك -وقالت  جريارد كتف حوليدها وضعت جولييت 
موع من الد ًالسيعور مبا ُأعاني، والشبادرة التعاطف  تأثارلقد . بقوة وضمته

 اّلذي ألملا ة أخرى، ولكنبكي مريأن  داأر .حباالرتيا شعرفكريات املؤملة والّذ
، إلى جانب هفقدان شعبتركه  اّلذي عاني منه يف تلك الّلحظة، والفراغي انك

همشاعربرودة و د ساعد على قساوة قلبهقة الهجوم، وحشي.  
-  ئ أعصابكما  -ه فرك كتفيتوهي جولييت قالت  -إسرتح قليًال وهد

  .هذا اليوم إصالحهن، ال ميكن مربع قرن من الز ذحدث من
ة ه لن حيدث مريستطيع أن يضمن أّن نولكن م  -قال جريارد  صحيح -
   أخرى؟
ك اس تتحرالن ولكن -قالت جولييت  ،يضمن ذلكال ميكن ألحد أن  -

  .ونرغيتيما سربل .ر حنو األفضليغتوت
قال ذلك جريارد وهو . على خطأ أّنِكت حباجة إلثب أّال أكونآمل  -

  :تيبتسم، فابتسمت له جولييت وسأل
  ماذا تريد أن تفعل اآلن؟ -
أستطيع أن . ؟ هذا هو منزل ابن عميالبيت على ميينِكهل ترين ذاك  -

ابن عمي أو أحد ميكن أن يكون  .منشورة على منشر الّثيابأرى املالبس 
  .من ذلك قحتّقأأريد أن أذهب و. يعيشون هناك ما زالواأوالده 
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، اخلفيفة م للوجباتعن مطع باحثة املنطقة حوم حولأعندما كنت  -
 خترج من البيت وتعود إليه، -غري مألوفة  يف ثياب - الناس رأيت بعض 

وحصلت على مشاعر  إلى البيت جهاز حسر املعلومات السّكانية، هتوجف
ه جيب عليك أن تبقى بعيدًا عن هذا املكانأعتقد أّن .ةسلبي.   

اس، بغض الء النوهؤ شنعاء، حقيق يف مذحبةهذه املسافة للّت جئت كّل -
  .على ما حدث على إلقاء بعض الضوء ينقادر واكوني، قد عن هويتهمالنظر 

- أريد أن  .إذهب أنت أوًال، وسوف أحلق بك هأحتاج يئًاش أجلب 
  .الفضائيةاملركبة  من

بدت . الباب البيت، وحلقت به جولييت قبل أن يقرعسار جريارد باجتاه 
حتمل يف يدها ءه على مسافة مرتين، وهي ورا وقفتو ،بأهّتال عليها حالة

  .رباحلقلم  يشبه شيئًااليمنى 
رجل  وخرج منه .بعد أن طرقه جريارد عدة مرات فتح ببطءيبدأ الباب 
، فحياه جريارد سوداء ةطاقيب ًاجزئي ىغّطمأسود، وشعر قصري ذو شارب كبري 

  :قائًال
  .يا عم مساء اخلري -
- مجل بصوت كنبح الكالبأجابه ا؟ أنَت نلر.  
  .جوزيف شاملشخص اسمه أنا أحبث عن  -
  .بهذا اإلسم يعيش هنا أحدال  -
  ؟ سبق لك واستأجرت هذا البيت من صاحبههل  -
  .؟ أجابه الرجل حبمقمني ماذا تريد -
  .أن أراه قبل أن أغادر وأود ،منزل ابن عميهذا هو  -
  .، وال ميلكه أحد غرييهذا هو بيتي -
  من صاحبه؟ ههل اشرتيت -
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  .حرب، وأنا صاحبه غنيمة هذا البيت هو -
  "غنيمة حرب"ما تعنيه مبفرد  أنا ال أفهم -
  أَال تفهم ذلك، أو أّنك تدعي اجلهل؟..! غنيمة حرب  -
مل أفهم ما تقول، ولكنني فهمت أّنك قد سرقت هذا البيت من ..! ال  -
  .أجابه جريارد باستهزاء. صاحبه
غلق قالها الرجل بغضب وهو حياول . فضل لك أن تذهب اآلنمن األ -

  .هالباب يف وجه
بندقية ظهر رجل آخر ويف يده  وعلى الفور. هقدمبالباب جريارد ركل  -

M16 ةنع أمريكيًاسيفحتمل وهي ُترافقه زوجته  ،الص حيمل  اوابنه ًاعربي
  :نع وهو يهدد قائًالروسية الصAK-74 كالشنيكوف 

  .قريبًا ك يف اجلحيمابن عم إذهب من هنا أيها الكلب، وإّال سُتالقي -  
ويف  .حسن نيته، وبأّنه ال يريد شرًاد لهم ؤّكيل هرفع يديب جريارد بدأ
وا يف وعلى الفور جمد منهم كّلعلى  يشعوء األخضر الض ىرأة، ظهذه الّلح

سك يف يدها اآللة متزالت ما جوليت جريارد إلى الوراء فرأى لتفت إ .مكانهم
  :املشعة فصرخ يف وجهها قائال

  ذلك؟ نيفعلتملاذا  -
  أال تراهم على وشك اإلنقضاض عليك؟! كحلمايت -
  .ضيهم للخطريِك ُتعرأّن -  
. تقت حياتهم بشكل مؤّقعّل كّل ما فعلت إّنني. هم شيئًارييض لن -

حلياتهم  ُأعيدهمسوف نا على مسافة آمنة، أّنأعرف اّلتي  ففي الّلحظة
  .الّطبيعية
  ذلك؟ حتقيقكيف ميكنك  -
الهيدروجني يف اجلسم  ّطسُتَغدث عندما حياة اإلنسان مؤّقتًا حتتعليق  -
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١٩٦ائل يف درجة الس العلماء قد استطاعوا حتقيق . ة حتت الصفرمئوي غري أن
  .شعاع الليزرعن طريق التكنولوجيا اجلديدة باستخدام ذلك 

- ها جرياردناشد - بالعودة إلى احلياة هم ماح لالرجاء الس.  
يف االنتقام، وعندما  تفكركنت ، ما هو األمر معك؟ منذ دقيقة -

أم منهم هل أنت خائف  .كرت رأي، غينت لك الفرصةاوح كعدو تواجه
  ؟أّنك تشعر بالّذنب

  .نتقام، ولكن قلبي يبحث عن املغفرةاإل عقلي يطلب -  
- أّنهم قد  .بمنزله كغنيمة حر واك واحتّللقد قتلوا ابن عم وال شك

ال  وأنَت احلدائق وكروم العنب،  كّل واردمو ،منزلك واموهد ،والديك قتلوا
  ؟الغفرانب ُتفّكرتزال 

والغفران، وقال  نظر إليها جريارد نظرة فيها الكثري من معاني الّتسامح
  :لها هامسًا

هؤالء  .هعدائإلنسان ألاأن يغفر  يه ،ضحية يف احلياةّتمراتب الأعلى  -
اس هم بشر النمري احليد فيهم أعلى مراتب الّتضحية والوفاء والضتتجس ،

 على األرضاآللهة بأّنهم ظالل شر بال يوهمون نذياّل األشراراستطاع ولكن 
سف ألاشعر باأحدًا منهم، وأنا ال أكره . هؤالء الناس البسطاء تضليل

نسان يف حلظات اليأس رض له كّل إيتعضعف نتقام هو إلا. الضالةألرواحهم 
ةوالكراهي.  
ة ثملته املجزرة الوحشيمار ،استعرض جريارد يف خميلألرزاق  كاملال والد
ة لوكيات الوحشيت إلى ظهور السأداّلتي  ديدةة الشالكراهيى ، ومدوالعتاد

يفعل ال لن . ما أسوأكون مثلهم، ربينتقام سإلا حبث عنإذا ف. من هذا القبيل
ستقبل ُأستقبلهم كما يريق سوف فإن ضّلوا الّط. هؤالء هم أبناء وطنه. ذلك

  .يفعلون ذاهم ال يعرفون ماغفر لهم ألّني سوف. األبن الشاطر
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 شعري، فنهّذالرتباك لإل وعرضتهتداخلة امل حالماألتلك استوقفته 
بتالعإلا يهصعب عللدرجة أنه أصبح من اّل ونشفت شفتاهديد، بالعطش الش ،

ة حي ًارى صوريبدأ ، والغثيان على وشك أصبحوؤية عدم وضوح الرفشعر ب
شراٍك ليس  هًا مألوفة تبتعد عنه تدرجييًا كأّنها ال تريده أن يقع يفوووج

فأغمض عينيه، وساح يف مرابع الالوجودية، يستعرض  .مبقدرته الّتغلب عليه
  :فيها مراحل طفولته الربيئة، فرأى

وعلب تطارد الّث هأمما حدث  ... !يا الله ى بني فكيه،تتدّل ةجاجالد
ام األسرة خالل األيام لبيضها إلطعها تكانت والدتي تهتم برتبياّلتي  للفراخ

 هؤالءن تثق بأال ميكنك  .سرقوا الدجاجات وأكلوا بيضها قدلاملمطرة؟ 
  :هدياثم سمع صوتًا بداخله ين. ميكنك الثقة بهمال   األوغاد

  االنتقام
الدمم بالد  

  العني بالعني، 
والسنن بالس.  

يف و .ة ال يتذّكرهادصرخته يرن يف أذنيه مل ، وصدىجريارد صرخ ..!ال
بعدها، بدأ يفّكر أّنه . تدرجييًا إلى أن تالشى متامًاوت صهدأ النهاية املطاف 

بأعداد أو  ليهارة إمبقياس أو بوزن، وال ميكن اإلشاملوت واملظامل  قياسميكن  ال
ر والشعو ،وحمعاناة الرإّنها . ت بالغتك باللغة واإلعراببتعريفات مهما وصل

الّذكريات، السارة  كّل -املاضي  اسرتدادباإلحباط عندما ال تتمكن من 
 هوعقل هبني قلبأخذ هذا احلوار الداخلي  لقد .كرقت منها قد سألّن - ينةزواحل

هايةويف. عتقدين اا كأطول ممكعالمة وأخريًا، أحنى رأسه .ه، فاز قلب الن 
. هذا العامل ليس قدرًا، بل برغبة ُأناس مجرمني غادرتاّلتي  رواحلألاحرتام 
املرتقب  املستقبل وتصور ،واحلاضر ،املاضي حتول بأفكاره لدراسة، وللحال
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شذ غري ّنم بصوت نرشرع ي، وةوروح لطيف ،ح، وقلب حمبفتنعقل موبدأ يفّكر ب
  :منسجم ومتنافر

  شعبي وأبناء أمتي، هؤالء
  ،نا يفكرومظر عالن صرفب

  ،يفعلونا مظر عالن بصرف
  الربتقالي ينتمون إلى الّلون كانوا أسواء 

  ?أو األحمر أو األزرق
  وا على حق أو كانوا على خطأ،كانأسواء 
  كانوا الظاملني،أسواء 

  أو املظلومني،
  متي،هؤالء هم شعبي وأبناء أ

  ،ما عندي كّلهؤالء هم 
  إخواني وأخواتي،هؤالء هم 

  وعلى قدم املساواة، 
  .هم جميعًاحبُأ

  أعمل على حمايتهموسوف 
  وروحي .ودمي سديجب
  ،مهم احلبعّلُأسوف و
  .سامح والغفرانالّتو

  هم شعبي وأحبابي، هؤالء
  وعلى قدم املساواة،

 .هم جميعًاحبُأ

ملدة طويلة ال يعرف لها ابتن جولييت يف الك قوحد هرأس جريارد رفع
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 الدموع يف رىين اك هكلمة واحدة، ولكنب نطقلم تفأما جولييت  . سببًا
  :فتوسل قائال عينيها

ة يها اجلهل والكراهيظاملة يغّذة حرب كون ضحييأن  لشعبيلن أسمح  -
الدل إليِك  .ةينين ُتعيديهم إلى احلياةأأتوس.  

املعاناة واألمل  كّل من غمرال فعلى. ساحمك املطلقعلى ت كإّنني أحسد -
 ركأريد أن أذّك ولكنني. ملغفرةن للّتسامح وااكقلبك مما زال يف  واحلسرة، 

ن مل تظهر مبنظر الّذئب وتتصرف كالّذئب، فسوف تأكلك الّذئاب كوجبة ه إأّن
وافرتاسك ل مناسبة تسمح لهم بغدركإفطار يف أو. 

غريب عن هذا النمط احلياتي البغيض، ولكن يف الوقت لست ب إّنني -
 .ي لهم احلياةيداحلاضر أتوسل إليِك أن تع

  ...!لن أفعل ذلك -

  ملاذا ال؟ -
 .سوف يقتلوننافعنهم اآلن،  تجفرأ لو -

جولييت فتحت  .الفضائيةاملركبة  ا إلىداشرحها وع جريارد قبل
  :طته زجاجة قائلةالّثالجة وأع

 .بتحسن سريعشعر ت سوفواشرب،  -

ثم . فارغةنصف  امبا يكفي إلعادته جريارد الزجاجة وابتلع منها أخذ
  :نظر إليها نظرة ثاقبة قائال

 هل أستطيع أن أطلب منِك معروفًا؟  -

   .عشاًء فكسوف يكّل -
 :فق جريارد على طلبها وهو يبتسماو -

  .وقت كان يف أي فنجان قهوة كابوتشينو ترفضنيلن  ِكأنا أعلم أّن -
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وصال إلى  حّتىوسارا على األقدام  ،خلف املطعم الفضائيةاملركبة  ترجال من

بكم يف بيتزا  مرحبًا -  بالزبائنترحيب راية  أمام ا، فإذا بهماألمامي لاملدخ
يلة يف سمراء حن ةفتا همايف استقبال وبينما هما يدخالن املطعم، كان. نزويكابر

د املجع ها األسودشعر  ،القامة ةوطويل ةهزيل .رهاأوائل العشرينات من عم
بالنسبة صغري  هاأنفوغامق، الي بنذات الّلون ال اهانعي .يغّطي أسفل رقبتها

مت منهما وهي . ل نسبة البوتوكسلشفتيها املكتنزتني مبعدعند رؤيتهما، تقد
األسود ترتدي مريوًال مقّلمًا باألبيض ووكانت  .سريعةوطوات قصرية خب يشمت

يعلو فوق ركبتيها بشرب على األقل، كاشفًا عن ساقني مليستني تستقطبق 
زًا بكراسي  .داألنظار دون تردجهنع وكان املطعم معةبسيطة الصوبطاوالت مرب ،

بالئحة املأكوالت اُملعّلقة على اجلدار فوق ومزخرفًا املطعم كان نظيفًا ومرّتبًا و
 خالل مهرجان "ياراال"صورة لنهر املقابل على اجلدار كان و .فرن الغاز

السنوي، وعلى اجلدار اآلخر هناك صورتني معّلقتني جنبًا إلى " باممو"
 واألخرى لألثنى عشر رسوًال يف نيو ساوث ويلز صورة لدار األوبرا. جنت

 .غربي مدينة ملبورن" لورن" اطئشاملتواجدة على 

الن يأكوامرأة يف اخلمسينات رجل سوى بائن، من الز الكثريكن هناك يمل 
  .ويشربان ما يشبه البرية األسرتالية

  ؟ماهل ميكنني مساعدتك -
 تسمًا وهو يقرأ اسمن قائمة املأكوالت، ونظر إليها مبع نظره رفع جريارد
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  :على البطاقة املشكولة على مريولها" نثااسام"
من جلريارد  نجانني كابوتشينوفُأريد  ...!نزويكاسامانثا من بر -

 .كبرية جلولييت من كارلتون ةنباتيتزا يبكوبورغ، و

 متزح، أليس كذلك؟ أنَت -

إّنني أتساءل عن سبب تسميتك لهذا املكان باسم ...! طبعًا ال  -
  .نزويك بيتزاابر

  .مسقط رأسي -
يده وسّلم عليها قائال جرياردى مد:  
  .من كارلتون ي جولييتتصديق هوهذ وبرغ،كمن  ،جريارد -
  .سامانثا سألت هنا؟إلى  ماجاء بكما  -
- أجابها جريارد. ة طويلةقص.  
- إليهامع تأن أس أحب.  
  .ياع اآلنحنن ج -
  .تزا وأنضم إليكما قريبًايتفضال باجللوس، وسوف ُأحضر لكما الب -
- ل اجللوس يف حديقة البريةحنن نفض.  
  .هناكسوف انضم إليكما ...! حسنًا  -

كان الفناء  .ةحديقة البريإلى خارج املطعم  جريارد وجولييت ذهب
أربع وصنوبر  ة، وشجرتنيأوكالبتوس واحدشجرة ًا ويف مؤخرته اخللفي صغري

حتت شجرة طاولة صغرية يف زاوية احلديقة  اختاراف ،موائد مستديرة
  .األوكالبتوس

أن متأل الوقت بشرح كيفية جولييت  وبينما هما بانتظار البيتزا، فّكرت
جهاز وأنظمة اإلضاءة وووظائفها املتعددة، " ٣جارديان "ل جهاز استعما

  :جلهاز قائلةاثم أعطته . لتوجيها
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هذا اجلهاز  وظائفتك لمعرف مدىعلى  انتعتمد حياتك وجناح مهمتك -
  .وتشغيلها

  .أريد أحصل على ما أنا دائمًابي،  يثق -
  .ال أريدك أن تفشل بعد كّل ما تكبدته من صعوبات -

يسألها ماذا  أن رفّك ثم. صه لفرتة وجيزةفحتوهاز اجلجريارد  أخذ
سامانثا جاءالقبض علي سيحدث لو تم ته ويف حوزته هذا اجلهاز، غري أن 
  .وثالث زجاجات برية اسرتاليةوالقهوة ومعها البيتزا 

كرسي السحبت  قالت سامنثا، ثم. ة مع حتياتيوجبة شهيباستمتعا  -
  .توجلست جبوار جوليي

  هنا؟ إلى جلبك اّلذي كوبورغ مامن قل لي جريارد  -
 .روفالّظ -

  ؟ةسعيد ظروف -
  .ةمفجع -
  العائلة؟ أحد أفراد -
  .أجاب جريارد مرتددًا. اآلباء -
  ؟سامانثا تساءلت. خطري ضمر -
ية، وال أحد يريد ذكرها، نجمزرة بشعة أرتكبت حبق اإلنسان واإلنسا -

البلد  ماونها خوفًا من الّتعرض حلّكللد قد جتاهكّتاب تاريخ هذا الب حّتى
  .املجرمني
لقد سمعت عنها، ولكنني حلسن . أجابت سامنثا  ...يا للخجل  -

  .ةقاسيلاحّظي مل أكن هنا يف تلك املرحلة 
  .جريارد هنا؟ سألإلى  جاء بِك اّلذي ما -
- ة زيارة الوطن لفرت كانا يريدان .تقبل خمس سنوا جئت مع والدي
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وافقت ولدي، فرصة مناسبة لزيارة مسقط رأس وافنظرت إليها ك .صريةق
عن لبنان وحضارته، به وا حبماس ألّنني كنت أريد أن أرى بنفسي ما زعم

  .قعه السامي بني الدول العربيةوسن إدارته ومحوتقدمه، و
  ؟ِكأمل خابهل  -
نة؛ الس قس ممتاز، أربعة فصول يفالّطف ،هذا البلد حبلقد وقعت يف  -

قبل  يهرتديعرف ما متتاز باستقرار الّطقس ودرجة احلرارة املعتدلة، واإلنسان ي
طازجة  الفواكهو .أزهار الربتقالنوبر والص محمل برائحةالهواء و .شهر

أكثر جوم النوماء أكثر زرقة ، والسسلسال عذبواملاء  عم،ولذيذة الّط
تستعيد  ة وهيظثم توقفت للح. ًاسحرو أكثر هدوءًاشيء يبدو  كّلو .إشراقًا

  :أنفاسها وتابعت
. بمهّذوإّنه شعب مضياف  .أيضًاعب وقعت يف حب هذا الشلقد  -

ولكن، لألسف، مل أكن على علم  ،باحلياة يستمتعونيعرفون كيف  حقًاهم ّنإ
كنت أتساءل كيف ميكن أن و. ةة واالقتصادية واالجتماعيالنظم السياسيب

السياسيون ر لقد دم .ةهذه األنظمة الفاسد يف ظّل دًايسع يعيش هذا الشعب
يودون اجلميع بدون استثناء  أصبحإلى درجة  كاهل شعبه واأثقلو ،هذا البلد

  .الد يف العامل هربًا من ظلمهم واستعبادهمب أيإلى  الرحيل
فإذا بها . سابقًا عما رآها صورة خمتلفة ىرأفإلى وجهها  نظر جريارد

  :فسأل  موعبالدمغرورقتني ها يوعين ،ينةتبدو حز
  :يدها مسذلك وهو يل ما هو األمر؟ سأل -
- هشت كيف ميكن لهذلقد د املو طيفّللا عبالشحب اس من للن

 وارهدأالذين وأمراء احلرب هؤالء اّلذين يعرفونهم بأّنهم ثل ملصويت الّت
إلقاء  بسبب ث املاءويلتو ،الغري فع ريتقنيات  اللة من خملوارد املائيا

هم قد عقت عندما سمعت أّنصلقد  .ةامالس ةفات الصناعيالنفايات واملخّل
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وباإلضافة ، امة واخلطرة يف لبنانمن النفايات الس حنو عشرة آالف برميل مرواط
اجمة عن فايات اخلطرة النتعامل مع النت نعلى احلكومة أإلى ذلك، كان 
ناهيك عن  .طرياخلتنبعث منها الديوكسني اّلتي  لمستشفياتلاملحارق املحلية 
تنتج اّلتي  لبةأن النفايات الصما تزال اّلتي  مثل املدابغناعات اخلفيفة عن الص

ة دون هذه األم أرىعندما وأشعر باحلزن  .القمامةنفاياتها تنتهي يف مقالب 
ناس ميوتون على أبواب أن ع ًالقد سمعت قصص. مقبول نظام صحي

 .يبي العالج الّطلتلّق فع مقدمًادالل فيات ألنهم ال يستطيعون حتماملستش
م على ذلك، فإن بعض الناس يكافحون من أجل تعليم أبنائه وإلى جانب كّل

ون احلصول د لاحلصول على وظائف يف املستقب ينقادر واكونيال قد  مأمل أنه
ألمل والعطف با شعرأإّنني . من أحد أمراء احلرب أو شركائهم على مباركة

عتزم العودة إلى إّنني أ. معتبني أفراد املجعدم املساواة عب بسبب لهذا الش
  .هذا املقهى بيع فور اإلنتهاء من توقيع مستنداتأسرتاليا 
 - بة بسيطة على هذه الفوضىأكيد، جيب أن يكون هناك إجابالّت -

  .جريارد اقرتح
  .مانثاأجابت سا. ك حّل بسيطنعم هنا -
  .املساعدة أستطيع قد ما هو؟ -
قادتهم  على الّتأثري شخص أي يكون باستطاعة ال أعتقد أن -

السعب . ينينيياسيني والدللش سوى أنفسهم، ألنهم أدلوا  مأن يلوال حيق
حقوقهم  إن الناس يبيعونوبعبارة أخرى، . أعلى سعرلهم  بأصواتهم ملن يدفع

ن دفع لهم ملهم أصواتاإلدالء ب ابلمقبضعة دوالرات بة كمواطنني يف هذه األم
صوات ألوالرات لشراء ما يكفي من اف الديدفع آال سياسي أيف .مسبقًا

له، وأن فهو يأمل أن يرد رأسما. وزيرًا أم نائبًاكان ألضمان منصبه سواء 
يع طال يستلذلك،  .ةياسيخالل فرتة واليته الس حيصل على أرباح طائلة
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بأية حقوق، ألّنهم مل يدلوا بأصواتهم وفقًا  نيياسيسال نون أن يطالبواطاملوا
لن ترى اّلتي  لربناجمه السياسي، بل باعوا أنفسهم حبفنة من اللريات القليلة

  .عنهاية االسبو
كان . زعاجلإلأنا مصدر : وقالتسامانثا جرعة طويلة من البرية  جرعت

 نظر دائمًاأجيب أن ، ويقول لي بأّني أتذمر كثريًا وال شيء يعجبنيوالدي 
 ايساعدو إن ملاس مساعدة الن، وال أحد يستطيع إلى اجلانب اإلجيابي

باحة الس جيب عليِك. ِكأذواقكافة وتناسب يتغيري العامل ل ال ميكنِكو ،أنفسهم
، يف الرأيختلف معه أغري أّنني كنت  .النجاح ينتريد مع التيار إذا كنِت

ك الّتغلب ال ميكناّلتي  اليد -باملقولة املشهورة  -ه كان دائمًا خيتتم حديثه لكن
   .وادعي عليها بالكسرعليها، قبلها 

: ، فأخذت زجاجة البرية وأعطتها قائلةسامانثاقالته جولييت مبا  تتأثر
  .خذي اشربي هذه البرية مشهورة بتهدأة األعصاب

، عاطفيةالفورة تلك العن  تاعتذرو، سريعة سامانثا جرعة جرعت
  :ولييتج تكروش

أن يكون باستطاعة  ومن الطبيعي جدًا حنن يف القرن احلادي والعشرين، -
النظام املعمول به يف مثل  ًا عادًالين عن الدولة واعتماد نظاماس فصل الدلنا

ياسات، وليس توا للسأن يصوعلى الناس جيب . الدستور األسرتالي
عندئذ، وعندئذ فقط،  ،مويحاسبون السياسيني على أعمالهلشخصيات، ل

  .على األرضالّله ة جن ًاهو حّق لبنانميكننا أن نقول للعامل إن 

 ، وقبل أن تلفظ كلمة،وثبتت نظرها على جرياردنثا قليًال، اسامتوقفت 

  :فمسك بيدها وقال، وجههاعلى  رموع تنهمدال جريارد ىرأ
ري خالل لقد عانى الكث. تصرفاته ب علىعأّال ُنحاسب الش جيب -

ية ستعمارإلتلك القوى ال لقد كان. ستعمار إلى آخرمراحل انتقاله من ا



١٠٤ 
 

م كيف تأثريها السيء، وكان على هذا الشعب أن يعيش تلك املراحل، ويتعّل
.سيستعمار الفرنإلوا ،سالميةإليتأقلم مع اإلستعمار الرتكي، والفتوحات ا

من أجل  تليق به على هذا الشعب أن يلجأ إلى وسائل الكان  لقد   
 ،من ثقافته وتقاليده جزءًا ت تلك الوسائلوأصبح .البقاء على قيد احلياة

تها وحموها، والرجوع إلى على زعزع ًاكون قادريل طويًال ستغرق وقتًايوسوف 
وأنا على ثقة بأّننا إذا وّفرنا لهذا الشعب العريق الفرصة، . ثقافته األصلية
ثبت العمل والتط واملساواة، وحقمان اإلجتماعي، فسوف يبيب والّتعليم والض

  .لنا بأّنه من أفضل شعوب األرض
 توعاد املقهىوذهبت إلى عدم الّتورط بهذه القضية،  نسرينفضلت 

ثم  ،واحدة جريارد ،كابتن جولييت واحدةأعطت . زجاجات برية ثالث اومعه
  :رفعت زجاجتها قائلة

  .ناشعب رحريت أمل أن  وعلى ماصحتك -
ثم . فارغةنصف وجرع إلى أن أعادها  هجاجة على فمالز جريارد ضعو

والعمل ة هذه احلالة حتتاج إلى معاجلة جذري أن وهو يفّكر هعيني مضأغ
تذكر عندما كان ف ه،أيام شباب إلىة أخرى مر ولكنه عاد بالذاكرة. اجلاد
يف ذلك  .ًالبدي ًانظامواقرتاح ائفي ّطالنظام التغيري  وناولحي هاب من عمربالش

أيضًا معه  بل قام، فقط اضطهادنابوآلياته  مل يقم النظام احلاكمالوقت، 
ذياّلعب الش وكانت أعماله أكثر  ،ته وشارك باضطهادناا حناول مساعدكن

 التهتأمفعاد جريارد من . قسوة وبشاعة من أعمال القيمني على النظام نفسه
 وا ظاللتحديالشجاعة واإلرادة ل عندهمكون ست من هم اّلذين: ليتساءل

اآللهة ونوابهم السما اآللهة  -وعلى الفور ملع اجلواب يف رأسه ؟ نيياسيرب
مليًا وهو يستعرض األحداث  رفّك هذا اجلواب،ميضغ  وقبل أن -نفسها أ

افون من هذه الزمرة خياآللهة أنفسهم ما رب :رأيه قائال املاضية وعدل عن
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ة، ويفضلون عدم التورط ألّنه يف مثل هذه احلالة، يكون من األفضل أن الّطاغي
  .يدفن األموات موتاهم

لو  ىومتنلوحي، مصدرًا لمع سامانثا جريارد  هاقض اّلذي كان الوقت
تناول الطعام يو ة،واحد مرةكل مواطن يف هذا البلد أن يأتي سنحت الفرصة ل

يستنري ويألف النظام األسرتالي،  ماربنثا لويتحدث إلى ساما نزويكايف بيتزا بر
بناء دولة جديدة تقوم على مفهوم ب ويتبنى مدينة برانزويك شقيقة له، ويبدأ

الّتمثيل نزويك، والعيش يف سالم ووئام دون احلاجة إلى االتعايش يف بر
ثم وقف . اآلن نغادر أنجيب  :قائال جولييتالكابتن إلى  ثم نظر .فيالّطائ
معه إلى  وعرض عليها العودةضيافتها حلسن  هاوشكرعلى سامانثا،  وسّلم

سامانثا وشكرته على ضحكت ف .كتعويض عن البيتزا واجلعة أسرتاليا جمانًا
  :حسن نيته وقالت له وهي ما تزال تشد على يده

على وجهك، وأمتنى أن تعود  ًا لرؤية اإلبتسامة تشعا سعيدة جدأن -
هذا أقّل ما . بآمان ووئام ون، ويعيشجوه أبناء بلديهذه اإلبتسامة على و
عانى الكثري من الّظلم وعدم املساواة واإلستغالل  اّلذي يستحّقه هذا الشعب

أمتنى لو يستطيع هذا الشعب أن يبتسم من . باسم اإللتزام الّطائفي واحلزبي
  .أحبه كثريًا اّلذي هذا هو شعبي. جديد
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على وفائه بوعده  كبة الفضائية، شكرته جولييتريان باجتاه املربينما كانا يس
  :فّكر جريارد مليًا ثم قال. منهاكان يريدها اّلتي  وسألته عن اخلدمة

لقد سرقوا . ملكي شرعًا أحصل على ما كان حّتىبال  لن يهدأ لي -
. قاميأعيش بهوية ال تليق مب ونيوترك تي وكرامتي،عزب ي، واستهانوامن ًاجزء

 هذه املغامرة. ن من املشي مرفوع الرأسأمتّك حّتى ني عازم على استعادة شريفّنإ
أنا على استعداد ووحمفوفة باملخاطر،  ًاة خطرية جدعمليسأقوم بها، اّلتي 
تكوني أن  من أجله، غري أّني ال أريدخاطر إلجناز ما جئت هذه املل لتحم

تعملني اّلتي  ركةالش مستقبلأو سمعة عرضة للخطر، وبالّتالي ال أريد تشويه 
ثم نظر  .سريعًاهم أّنهم يثأرون ومن املعروف عنجمرمني، اس هؤالء الن إن .بها

كأّنها كانت ُتفّكر مبوقفها ومدى تورطها يف هذه  ستمع باهتمامت إليها فوجدها
 من هذا املأزقللخروج  تكون مقبولةر يف ذريعة فّكما كانت ُتربل، والقضية
أن فاصيل الكاملة قبل رت سماع الّتقرقد  على ما يبدوولكن  ،إهانتهدون 

  .نفسها تورط 
  .ظر فيه جبديةوأعدك الن ،فصيلقل لي ماذا تقرتح أن تفعل بالّت -
  .طويًال ستغرق وقتًاالقصة معّقدة وت -
   .كّلني آذان صاغية -

ة أو القص ًاصملخ هاطيعسي هل. بدأيمن أين  دًامتأّكجريارد كن يمل 
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جيب . بدّقة وإسهابالتفاصيل  وبعد تفكري عميق قرر أن يشرح لهاالكاملة؟ 
أن حتصل على الّتفاصيل الكاملة لتعرف مدى خطورة هذه العملية، ألّنها إذا 

تكون عرضة ملشاكل ليست هي حباجة لها، وليست وافقت على مساعدته، قد 
ثم . صاعب تكون عواقبها وخيمةأيضًا من صنعها، وبالّتالي قد تتعرض مل

  :تنحنح وقال
احلصول وفشلت يف  معّلمي غاستـثعندما كنت يف املدرسة االبتدائية، مل  -

ويف كّل مرة مل أحصل بها على معدل . والديما كان يتوّقه مستوى  على
 جدارجبانب  ًاكوع خارج، وكان العقاب الرمرموق، كان والدي يعاقبني

  .املنزل
  "؟ان مستوى حتصيلك العلميماذا ك -
  .ثالثة وعشرون -
  بني؟ -
  .طالبًا ثالثة وعشرون -
- فيعني أّنك كنت اآلخر يف الص.  
  .على هذا النحو ميكنِك تفسريها -

جولييت وهزت برأسها اعتربها جريارد كعالمة ملوافقتها على  ابتسمت
  :ثم تابع حديثه. اقرتاحه
كان . على املرتبة العشرين يف الفصل الدراسي املاضي، حصلت -  

أنني مل بفقلت له . مستوي دراستيأني على حتسني وهن والدي سعيدًا جدًا
طالب قد من الفقلت له أن ثالثة  .َلما قلته تفسريًامني فطلب . ًاأحتسن حّق

نيوعاقب غاضبًاعندها زعق والدي . إلى فئة أعلى منقله تم ة أخرى مر
  .املنزل الركوع ضد جدار -كالعادة 
 ي أن أساعدك؟ع منكيف تتوّقفمنذ زمن طويل، ذلك حدث  لقد -
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  .أجابت جولييت
اّلتي  اجليب ةينرت سّكتذّك - أجابها جريارد  -عندما كنت راكعًا  -

ذتها وبدأت أتسّلى خ، فأفسإلى املدرسة للدفاع عن الن هاحملأاعتدت أن 
ل نهاية وقت العقاب، وحبلو. األحرف األولى من إسمي يف حجر الزاوية حبفر

  .االولى من إسميالّثالثة كنت قد أنهيت حفر االحرف 
 يحاول احلصول على، يف حني هأفكار تا ليسرتجعمؤّق هنا توقف جريارد

 يف هذه احلالة، تعاطفتجولييت  رأته وعندما. هزجاجة من املياه لرتطيب شفتي
   :وقالت زجاجة صغرية من الكونياك معه وأعطته

  .على اسرتداد حالتك النفسية ساعدكيسوف  .ا الكأساشرب هذ -
 جريارد فشعر ًاجد كان قويًاالكونياك  ، ولكنعلى حقجولييت كانت 

 وشجعته هعلى ظهرجولييت  تتربعندها . بشدةسعل ي بدأ، واحللق حبرقة يف
  .على االستمرار

  ١٠ – G.A.S حفرتها كانتاّلتي  األحرف األولى -
  .جولييت ؟ سألتك األحرفتلعني تماذا  -  
- G.A.S  ١٠ الرقمومن اسمي، هي االحرف االولى اتهو عدد املر 

  .ت بهاعوقباّلتي 
  ماذا حتاول أن تقول لي؟ -
 شاهدًا أحتفظ بهد أن وأو ًاجد ًاكان هذا احلجر عزيزلقد ! ..حسنًا -

ا إلى أسرتاليمعي  آخذهو هوبعبارة أخرى، أريد أن أجد. على هذه املجزرة
  .كان بأي مثن
  .سألت جولييت ؟تككيف ميكنني مساعد -
ه أّن سابقًا قلت لي ولقد. ماسح ضوئي الفضائيةاملركبة  يوجد يف هذه -
، كان هذا صحيحًاإذا . برة يف غابة األمازونإالعثور على بواسطته  ميكنِك
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  .أحبث عنه اّلذي جراحلميكنك مساعدتي يف العثور على 
يظهر على حبماس  هاقالت .غبتك هي رغبتي أيضًار. لبيك بني يديك -

  .حقيقة نيتها
 هطلبت منو. احلجرهذا على لعثور ل ًاجد ةجولييت متحمس تكان

عتقد بأّنه قديحجر يف املنطقة  العثور على أي وبعد . املقلعمن نفس  هقطع تم
قامت جولييت  ،من أساس املنزل كبرية كانت جزءًاصخرة جريارد  وجدأن 

وعلى ، "مكشف احلمض النووي"عن  لصادرزرق األوء أضالملصدر  هاعريضبت
الشاشة، فخرج من أمامها  قامت جولييت بلمسالفور ظهر عدد من األرقام، 

االحرف أرقام رمز احلمض النووي تليها طبعت عليها جولييت  لوحة مفاتيح
  :إلسمي، ثم سألتاالولى 
  جازفة؟استعداد للخوض يف هذه امل هل أنت على -
كن من مي همن أّن بواثقلست غري أّنني . على استعداد تامنعم،  -

  .فهو ال يتكون من املواد العضوية. احلصول على احلمض النووي من احلجر
، ولكن هذا ال اتعرفهاّلتي  صحة األمورفقط يف  أنَت تؤمن! حسنا -
  .حلديثألّنك لست على علم تام بتطورات العلم اه من اخلطأ يعني أّن
  .إشرحي لي ما سبقني به الزمن. آذان صاغيةكّلني  -
دة مل معّقللرطوبة، بل هي مواد  ةماصة ساميمن مواد مالصخور تتكون  -

يعترب و. نعرف خصائصها الكاملة حّتىمبا فيه الكفاية يسبق حبثها أو دراستها 
ن احلصول على ال ميكن أن تضمخور يف العامل، الصتواجد غزارة بأن الباحثون 

عدم اإلستمرار يف البحوث، ألن تكاليفها باهظة  وارقر لذلك. أرباح طائلة
 شركة غري أن. ميكن أن تنتج عن استثمارها باخسةاّلتي  واألرباح

هائلة من  قد عرضت كميات DNA الـ حبوثااللكرتونيات العاملة يف جمال 
عدد من ، رفض ومع ذلك. الصخور يفاملال للبحث عن احلمض النووي 
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. الفشليف حبث مصريه  واشاركييف جمال احلمض النووي أن العاملني علماء ال
يف ذلك الوقت عن هذا  مل يكن معروفًااب أخرى، سمع باحث ش من ناحية

البحث، وأظهر للشركة عن استعداده للعمل يف هذا البحث، ألّنه على معرفة 
ه عن طريق أخذ عينة من بدأ عملو. واسعة يف علم اجليولوجيا الصخرية

قاس و. املتاحة له يف ذلك الوقتاملسح إلى أكثر الوسائل  هاضيتعروخور الص
املوصليخورة ة الكهربائيافيه تعيشاّلتي  ، واكتشف املواد العضويةيف الص .

من  أّنه أثبَتجمعها، اّلتي  فة وحتليل جميع البياناتبعد اختبارات مكّثو
. املرّكب منه ووياحلمض الن أنواع وحتديدخور الص نوع من أي مسحاملمكن 

 وعلى صلة وثيقةة هي فريدة من نوعها تلك املواد العضوي أن أثبت أيضًاو
لصخرين من منطقتني خمتلفني ونتيجة لذلك، ال ميكن أن تكون نطقة املنشأ، مب

 ال تقبل اجلدل،ة هذه االختبارات وبالتالي، فإن دّق. نفس املواد العضوية
هذا  باستخدامن يقوم الباحثواآلن و. بصمات األصابع وصحتها هي كصحة

خور ووي النظام لدراسة احلمض النللصيخ لتحديد ما إذا كان على سطح املر
ووي لتشابه مع  هناك أيهل ف. سطح األرضعلى  املتواجدةلصخور احلمض الن

ظات؟حّفّتال ك ال تزال لديك بعضأم أّن أنت راض  
  .قبلت تفسريِكلقد  -
  ستعد اآلن؟على اهل أنت  -
  .على أهبة اإلستعداد -
 زر توملس قالت ذلك .ك املفقودكنزاآلن ونبدأ البحث عن نذهب ل -

  .الفضائيةاملركبة  رفع
  

 عشر ألف أحدإلى ارتفاع  وصلت حّتىببطء  ترتفعالفضائية املركبة  بدأت
 املسحزر جولييت  سه، ملستويف الوقت نف. وقفت ُتحّلق مكانها ثم ،ًاقدم
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كشف عن احلمض جهاز الوئي وهاز املاسح الضاجل ُتراقب اآللي، وبدأت
 شاشة اجلهاز الضوئي، عندما الحظ بفضول يراقب بينما كان جريارد. النووي
عندها ظهرت . ًاجد صغريةنقطة  أصبح حّتىيصغر تدرجييا  ًااشة مربعشالعلى 

بإدخال أرقام املاسح جولييت فقامت  ازين،األرقام على اجلهجمموعة من 
 .البحث عن العنوان الضوئي وأرقام الكشف عن احلمض النووي على جهاز

 خريطةوظهرت  اإلدخال، اختفت األرقام ولييت على زرجضغطت  وعندما
، نقطة اإللتماسجولييت إصبعها على  توضعوعلى الفور . املنطقة بكاملها

تبحث عنه هو  اّلذي الكنز: ، ثم أضافت"وبنغ"ت، يف وجهي، وصاح ونظرت
  .يف انتظارك

  .بلهفة قالها جريارد - ونسرتجعه نذهب فل -
  .أجابت جولييت - فسك عليك أن تذهب بن -
  هل أنِت خائفة؟ -
  .يف حياتي عرف اخلوفأمل  -
  ؟ترفضني املشاركة يف هذه العملية املثرية ملاذاإذًا  -
- لي من احلصول على إذن ال بد.  
- ؟ِممن  
  .املركز الرئيسي -
  .استفسر جريارد - ملاذا؟ -
 لذلك، ال. نتعامل مع هذه املنطقة مبشاريع عديدة ومرحبة للغايةحنن  -

  .شخص أو ُنسبب أي ضرر ألية مؤسسة نؤذي مشاعر أيريد أن ُن
وف أقوم وس دعيني أنزل يف تلك الساحة بالقرب من البوابة الرئيسية، -
  .لوحدي هذه العمليةبتنفيذ 
   .اجلواب قريبًا أحصل علىسوف و لقد طلبت اإلذن! إنتظر قليًال -
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: حتذيرمع أخضر ظهر ضوء  جولييت جملتها،أنهت اّلتي  ويف الّلحظة
ة، ولكن إذا اكتشف أصحابنا أمر تورطِك يف هذه العملي لِك حق الّتصرف،

  .ني مبفردكفصرتأنت تف
أجابته جولييت  .إلى النهاية، وأنا معك ى طلبكلقد وافقوا عل! نظرُأ -
  .حبماس
  .حّذرها جريارد .قد تكون عواقبها وخيمةخماطر  إّنِك تتورطني يف -
  . ق املجازفاتشإّنني أع. أنا على أهبة اإلستعداد -
  .أجابها جريارد حبماس. سوف نسبح سوية أو نغرق سوية -
  .مسبعد غروب الش حّتىنتظر إ -
   ا؟ملاذ -
 الّليل تكون فرصة جناحنا أفضل بكثري مما لو غامرنا يف حتت سرت -

  .وضح النهار
  .فلتكن مشيئتِك -
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حوالي  الفضائيةاملركبة  نزل جريارد منالم، حتت جنح الّظويل، يف سكون الّل
مائة مرت جنوب البوابة الرت له جولييت. ةئيسيووعدته أن سعيدًا ًاحّظ متن 

رته قبل مغادرتها ذّك ولكن، ملساعدتها ة يف حال كان حباجةقتبقى يف املنط
 ةعلى معرفة تام الما ز انإذا كعما  وسألته" اإلّتصاالت الفورية"جبهاز 
قبعة سوداء بالّتأكيد وهو يغّطي رأسه األصلع ب فأومأ جريارد برأسه. بوظائفه

جولييت عندما ضحكت . ولعدا ه أمامفضحيحبيث ال يلمع يف ضوء القمر و
من الفضاء اخلارجي،  ه جنديكأّن رأته وهو ينتقل خلسة من مكان إلى آخر

  :ثم حيته قائلة
  .ه وال ترجع فارغًاالّل بأمانب إذه -

مل أعرف الفشل سابقًا، سأعود : هإبهام ورفعإلى الوراء نظر جريارد 
ص املنطقة تفحي وبدأقريبًا محّققًا ما جئت من أجله، ثم انبطح على األرض 

ابة من البو اقرتابهمرحلة كغطاء يف  هستخدميميكن أن للحصول على مكان 
الرهور واألشجار ىرأوهو يف هذه احلالة، . ةئيسيارتفاع مرت ب جدارًا من الز

من  حوالي ثالثني مرتًاعلى مسافة ، ولكن كان ًادكون غطاء جييميكن أن 
الكاشف يكشف املنطقة املحيطة باملدخل  وءضوكان ال. املدخل الرئيسي

املدخل إلى ه ئخبم كانمفقدر جريارد املسافة من . خمس ثوان كّلالرئيسي 
حقيبة  فخلع. عترب هذا الوقت ليس من صاحلهٱو ،سبع ثوان حبوال ئيسيالر
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ه من خالل ختفيف آالم التهاب ، على أمل أّنوأخذ حبتني من املسّكن، الظهر
  .ثانيتني يع تغطية املسافة بأقل منيستطأن  هن، ميكاملفاصل

 جسدهل من صالبة قّلاالسرتخاء سي أنأمل ، على ظهره إنبطح على
ة عشر دقائق ملد الوضعيف هذا  وبقي. على الركض بسرعة أكثر هساعديو

ار استدعندئذ . وجعًا ها أكثر مرونة وأقّلفوجد ثم اخترب ركبته. تقريبًا
وبدأ يراقب ، ه كمن يستعد لسباق الركضوركبتي هعلى يدي وضعًا واختذ

نطلق إاألمين،  وء على كتفهالضمر بها اّلتي  ويف الّلحظة. الضوء الكاشف
 ًالِحضه س، وأصبح تنّفهتسابق نبضف ركض وهو منحنيًا،و. بأسرع ما ميكن

وعند وصوله ، بقوة مخيفة هجدار صدر ضد يدق بسرعة وأصبح قلبه. ًاوسريع
على  فجلس جريارد. للتو فوق رأسه مر الضوء الكاشف ،ى جدار الزهورإل

اجلدار ليسرتيح قليًال استعدادًا للبدء يف املرحلة إلى  هظهراألرض وأسند ب
وبعد اسرتاحة وجيزة، استعاد جريارد ثقته بنفسه، وفّكر أّنه إذا . الّثانية

ونة البدنية، ميكنه إجناز أستطاع املحافظة على هذا املستوى من السرعة واملر
تهمهم ةبسهولة تام.  

وفتح عبوة صغرية ط منتصف التحووعلى هذا األساس وضع يديه يف 
الوقت نفسه ميكنه يف و. ميكنه أن يرى من خاللها دون أن يالحظ وجوده أحد

كان يف حني . ته أمام البوابة الرئيسيةحركوقت وتقييم احلرس يراقب أن 
 مبراقبة خطواته وعدها، ابة ببطء، بدأ جريارد يتمشى أمام البو ًارس وحيداحل

جدار داخل  أّنهد أّكوبعد دراسة اخلريطة ت. اّتجاه كّليف ست خطوات  توكان
قالع مماثلة يف احلجم والتصميم، املجمع من أربعة ف يتأّلو؛ يرتفع أربعة أمتار

فسحة كبرية من ها بعن بعضحتمل عالمات واضحة يف ألوان خمتلفة ومفصولة و
ني وصّف ماء ار كبري مع نافورةدو خل يوجدوعند أول املد. احلدائق واملداخل

خالل  من الدخولها لتغطيته وهو حياول ستخدمه أن يميكناّلتي  من الورود
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البوابة الرةئيسي.  
كما ارس احل لشّل حركة "IIIجارديان " مر جريارد أوًال أن يستخدفّك

لعّله كان اجلارس  مستحّلي منزل ابن عمه، لكنه غير رأيهع جولييت مفعلت 
لعّله  "خاطف البصر" صمم على استخدام ل وجيزتأموبعد . حتت املراقبة

إذا استطاع تصويبه إلى عيني احلارس مباشرة، فيصاب ة كون أكثر فعاليي
الرئيسية بة االبو من خولدلل يكون كافيًا وهذا الوقت ة عشر ثوان، ملد العمىب

  .غطية الكافيةه الّتإلى مكان يؤمن لول والوص
ه ال يستطيع رس، ولكنان احلم حوالي عشرين مرتًا جريارد على بعدكان 
جلذب وسيلة  وكان عليه أن جيد. مباشرة يف عينيه يوجه الضوءأن من مكانه 

كان  خدعة الهندي عندما رتذّكوفجأة . انتباه احلارس كي ينظر باّتجاهه
احلرس وعلى الفور نزع . ئبّذيعوي كال ه، وبدأيف جذب انتباه عدو يرغب
 عندها انتظر جريارد. يف اّتجاههه مل ينظر ، لكنعن كتفه وأصبح يقظًا بندقيته

م . ة أخرىلبضع ثوان ثم عوى مرلتحقيق يف ل باّتجاههاحلرس وعلى الفور تقد
ضغط ط، متار من التحوعلى مسافة خمسة أ أصبحعندما و، الصوت مصدر
وء ن من الضفشع على الفور شعاعا، IIIجارديان على ' العني'أيقونة  جريارد

، وعلى الفور سقطت البندقية من يده وهو مباشرة يف عيني احلرساألبيض 
  .عينيه بيديه ويغّطى يصرخ من شدة األمل

يف أقّل و. أن يركض مثلها عندها، ركض جريارد بسرعة فائقة مل يسبق له
يديه ف من نزهو يني من الورود، وبني صّف وصل منطرحًامن خمس ثوان 

ودون إضاعة أي وقت، . ح بشرتهجير الورودشوك وساقيه، ولكنه مل يشعر بأمل 
 ط ممتد على طول اجلدار اجلنوبي،حتو همن زاوية عيني رصدف ع حولهتطّل

 رمتى خارجه دونواط فز فوق التحووقوركض بسرعة،  هاستدعى كل طاقتف
وهو يف . طة من خالل فتحة صغرية يف التحوئيسيابة الرراقب البويوهو حراك، 
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 فرفعه إلى أذنه وضغط ،أحمر ًاضوءيومض  IIIجارديان هذه احلالة، بدأ 
ُتناديهجولييت  ر األخضر فسمع صوتعلى الز:  
  .رك أبدًاحافظ على مكانك وال تتح -
  .دما هو اخلطأ؟ همس جريار -
بة االبويقرتب من وعمود من اآلليات ابة الى البو يعوداحلارس  -
  الرئيسية
  ما هو عدد اآلليات؟ -
ثالث  هاويسبق كل واحد من. أربعة مواكب من يتأّلف العمود -

دروثالث عربات ة اجات نارياباتأربع  ليهيعة، ومدركبرية دب.  
  ميكنِك الّتعرف عليها؟ -
  .جولييت همست وانتظر تعليماتي، قت احلاضرُتجازف يف الوال  -

وقت طويل قبل  مل ميضو. وأصبح أكثر يقظة IIIجارديان  قفل جريارد
بعدها . ث إلى احلارسة وحتدئيسيابة الرة عند البواجة ناريف سائق درتوّقأن 

 ثم. وجيزةث على الهاتف للحظة غرية، وحتدصالجرة احل إلىرس ااحلدخل 
كبالّتحابة الكبرية بدأت البوك وكان صوتها ،رسحق آليات كات صوت حمر

  .يف مقلع القريةاحلجارة 
وبدأت ، اراتي، وصلت مواكب السابةفتح البوفيه  تم اّلذي الوقت ويف

مرت  حّتىتأهبًا بإدالء الّتحية قف يرس ايف حني كان احل الدخول إلى املجمع
  .اإلغالقبابة وبدأت البواملواكب األريعة، 

األوكب املل حتوإلى اليسار، وتابع سريه يف الّطريق اُملشار إليها ل و
قلعة "روف زرقاء حب مود الكهرباء، ومكتوب عليهاعبسهم أبيض مثبت على 

ريق ّطاليف  لى اليمني وتابع سريهإأما املوكب الّثاني، فاحنرف  ."وولي بهلوان
عليه حبروف مود الكهرباء ومكتوب اعمثبت على زرق أ اُملشار إليها بسهم
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اُملشار ريق الّط سريه يفالث ّثالوكب امل وتابع. "مايكل مودي قلعة" حمراء
مود الكهراء ومكتوب عليه حبروف خضراء اعمثبت على أصفر إليها بسهم 

الّطريق اجلانبي ري يف بالسابع وكب الرامليف حني شرع ". جميل َأْفشهارقلعة "
  .قراءة اسم الشارع هال ميكنحبيث كبرية،  اُملحاط بأشجار

جولييت  وسمعة ومض مري IIIحمر على اجلارديان األوء ضبدأ ال
  :تسأل

  ؟يدخلون خالل أربع مسارات خمتلفة همهل رأيت -
  .نعم فعلت، ولكن أنا يف حرية -
 صاًالاّت جريتأ، ولكن عندما أيضًا يف حرية تنيف البداية ك! تقلقال  -

 تقاتلوناملإليهم  ينظرهم أربعة أمراء احلرب أّنبأوضح لي ئنا، مع أحد وكال
  .الواقع هم أربعة أصدقاء مقربني يف هم، ولكنلد األعداءهم أعلى أّن
- سأل جرياد اس؟كيف متكنوا من خداع الن.  
أن  نأو قد ميك. ةينيالد الّلعبةأو  ةياسيالس األحجيةها تسميتميكنك  -

  .ر األخضروالدالعلى التناذر  تكون
  .ذه ممارسات شيطانيةه -
أنت آمن يف هذا املكان، حافظ . أجابت جولييت، اعتربها ما تشاء -

وميكنك أن تأخذ  ،صدركعلى  ًامشدد IIIاجلارديان ب واحتفظ على الصمت،
الوضع آمن سأتصل بك عندما أرى . إليها قد تكون يف حاجة قيلولة قصرية

ى لعف وتوّق ،قالت أحالم سعيدة. مهمتكلإلّتصال والبدء يف إمتام 
  .عن الومضوء األحمر الضالفور

ما زالت متسك  هيدبينما كانت  ،جرياردريع سالاالهتزاز  أيقظ
   .الضوء على زر ضغط دون تفكري،ب، وIIIاجلارديان ب

ستشعار إمن أجهزة  ، ولكن كن حذرًاحركفرصتك اآلن للّتانها  -
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  .باحاتالحيط واملأحناء  يف جميع املنتشرة نبيهالّت
رويدًا إلى  رأسه رفعي ، وبدَأَأخذ جريارد تنبيهات جولييت موضع اجلد

ة، ولكنه مل يستطع تام املنطقة بعناية بدَأ مبسحو ط،فوق التحوقليًال  صبحأأن 
ونصف القمر كان  ًاغائمة جزئيألن السماء كانت  أن يرى كل شيء بوضوح

أن قبل و. ة أكربيالفرصة للتحرك حبر َأتاح لهالية، مما خيتبئ وراء اجلبال الع
كان جيلس على  اّلذي َألقى نظرة سريعة على احلارس يقف ويبدَأ بالركض،

  .املساء لةويأخذ قيلكرسي يف املقصورة األمامية 
من أضواء  رى عددًايأن  وفوجئ ،"الكاشف املنبه"شّغل جريارد 
ل مربعات مساحتها ما يقارب بشكوعرضًا  طوًالتتقاطع األشعة حتت احلمراء 

  .الساحات كّلي تغّطوفوق سطح األرض  نتمرًاخمسني سمرتًا واحدًا وترتفع 
كان ف. جراحل ق من موقعقبل أن يبدأ بالتحرك، راجع اخلريطة وحتّقو

 على، رقاءالزبيضاء والّتعريشة الابع وراء الر فعشر على الص الرابعجر احل
صل إلى يأن باستطاعته  كانلو  رفّك. واقفًا انمن حيث ك مرتًاحوالي ثالثني 

  .ًاجيد عريشة غطاًءّتال تكوننظام اإلنذار،  طالقاجلدار دون إ
صعوبة  بدونبتغطية عشرة أمتار األولى  بدأ انتقاله بعناية فائقة، وقام

 هاضافية أو حنو ذلك، بدأت ركبتاعشرة أمتار ومع ذلك، بعد تغطية . تذكر
فوق أضواء  بصعوبة همن رفع قدمي بصعوبة بالغة، متّكنومن الّتعب،  ترجتف

يتسلل بسرعة إلى رأسه األدرينالني ه يدق بسرعة، كما وبدأ بدأ نبض. نبيهالّت
أّنه من األفضل  رفّكوبعد حلظة وجيزة من دراسة الوضع، . أكثر يقظة فأصبح

ان ، ولكن كاراإلنذ إطار شبكة أضواء ه حتتوركبتي هعلى يدي أن يزحف
أن  امن شأنه يف ظهره وأ هركبتييف رعشة  أيفاجئ املاألمل  حيدثشى أن خي
من ذلك  عن هذه الفكرة، واختار بدًال لذلك ختّلى. نبيهالّتلتشغيل إنذار ؤدي ت

أن يستمر باخلطو بعناية فوق أشعوبعد جهد كبري، وصل جريارد. وءة الض 
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  .أكثروحة ملدة ثالث دقائق رباملالم آلا حتملإلى اجلدار بعد 
 أشعة اإلنذار، ووجهكاشف ائط، وّقف جريارد وعند وصوله إلى احل

إلى  ما وصل الضوءدوعن. هعن حجر على اجلدار حبثًا الغري مرئيضوء ال
الصابع، ملعت ف الراالحرف االولى على احلجر الربتسمفااوية ابع عشر من الز 

كما يتسامر مع احلجر ، وبدأ "خريًاأنا ها قد اجتمع": جريارد وهمس قائال
  .تحدث إلى صديق حميمان يلو ك

تالمس وجه إبنها اّلتي  ر بنعومة األمابدأت أصابع جريار تالمس اجلد
  :يهمس وهوالوحيد 

 خذكآل جسيمةر اخطأل تض، وتعرمن بعيدلقد جئت 
يادينية البغضاء، وبعيدًا عن عن هذا املكان املوبوء بالس بعيدًا

من هذه  نقلكريد أن أُأ. ُتعشش فيه الرشوةاّلتي  ذا النظامه
، إلى حيث كنت فاسدة وأعود بك إلى مكان والدتكالبيئة ال

تكون بني األصدقاء والوجوه ل، العائلةتنتمي، إلى جمع شمل 
بني الغرباء وتعاني بعيدًا عن مسقط  وحيدًا اكأر ينأّن. املألوفة
 ال، ولكناالبن الض البيت كعودةتعود إلى أريدك أن . رأسك

مع احلي  وحنتفلن العجل املسم ونذبحأن نفرح،  ناال ميكن
وال يوجد  لذحبه،ن العجل املسمعندنا ه ال يوجد بأكمله، ألّن

وأنا وأنت  - جميعًا ُذحبوا ألّنهم - أحد يف القرية لنحتفل معه
هم أبطالنا ياتهم، ألّنحب، ولكن سنحتفل عليهمحنزن  لن
ألن اإلنسانية قد ، حيزن عليهمه سوف كّل العامل احلر. لشرفاءا

من  هربقد  ية، وضمري اإلنسانماتت  يف هذا اجلزء من العامل
  .قسوة وبرودة هذه البيئة

على  وبدأ. على وجههساخنة تنهمر ودمعة من أحالم اليقظة جريارد استيقظ 
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فقام . عاديةاحلجارية املاإلعداد  يف العمل على إخالء احلجر من هذهالفور 
فصل حجره عن احلجار اّلتي ت بدّقة تامة على اخلرسانةضوء الليزر  بتحويل

ففي بادئ األمر، كانت يداه ترجتفان، ولكنه استطاع بعد . اآلخرين يف اجلدار
غبار اخلرسانة  بدأحلظات قليلة يف و .فرتة وجيزة أن يركز الشعاع على اخلرسانة

هذه احلجارة  تيثب اّلذي املنتج أن هذا - ففّكر يف نفسه . يتساقط على قدميه
من تساقط ذرات هذا  اشمئزو -  ة واجلهلة واألنانيهو خليط من الكراهي ،معًا

  .الغبار على حذائه خشية من تلويثه
من اجلدار ووضعه  ةسالسباحلجر  سحب، انتهى من نزع اخلرسانةعندما و

غم من على الرال تشوبه شائبة،  ر سليمًااحلج، كان ولدهشته. هعلى ركبتي
تعرضه الدة والرشوة وااللتزام ائم يف هذه البيئة امللوثة بآثام الالمواطني

  .املألوفةعن بيئته  كونه بعيدًاو الطائفي،
اّلتي  ومتعن بالفجوة وقبل أن يرتك املكان، ألقى نظرة أخرية على اجلدار،

ملء  أحد يستطيعلن يوجد يف هذا البلد  هوفّكر أّن، ره يف احلائطحجتركها 
حبجر منة أخرى هذه الفجوة مر نفس النةوعي، والكرامة مهما حاولوا،  ،ةوالعز

آخر، ألن حجر  استبداله حبجر مزيٍفال ميكن  بالديحجر . مهما دفعواو
. وكرامة ال ُتكسر ناهيةتومثن كبري، وميتاز بوطنية المظى بتقدير كبري بالدي حي

 لن يكون باستطاعة، وهذا احلجر لنا، وسوف يبقى لنا إلى دهر الداهرينان ك
  .ة أخرىمر هتهؤالء األوباش سرق

ري وبدأ الس ،تشغيله يف وضع الووضع الكاشف املنب، جريارد احلجر تَأبَط
وكان . ةئيسيابة الرخارج البوواإللتحاق جبولييت يف حظر يف طريقه للعودة 

، وبعد ثقيل الوزنكان احلجر و. هنبياحلمراء الّت اإلشعاتب تجنخيطو حبذر ل
ويف بعض  املتعبتني، هعلى ساقي وزنهبشعر ي حوالي عشرة أمتار، بدأ جريارد

ملليمرتات  احلاالت كانت قدماه ترتفعان فوق األشعة احلمراء الّتنبيهية ببضعة 
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  .شبكة اإلنذار لرتتفع فوقني لّثا ت ركبتاهورفض لقد أنهكه الّتعب، .فقط
ألّنه ، مل يسمح لهالوقت ري أن غ، جريارد أن يأخذ راحة لفرتة وجيزة فّكر

ر أخريًا أن يسابر على السري مهما قرو. لقاء جولييت قبل الفجر عليهكان 
ال يزال من  وجد أّنه، اُملسّكن آخر قرصني من تناولبعد أن و .كّلفه األمر

فيه الكفاية لتتحاشى اإللتماس مع شبكة اإلرتفاع مبا  هعب على ساقيالص
حزام  نزعف. هوركبتي هعلى يديحتت اإلشعاعات احلمراء حف الز رقرف. اإلنذار

وبدأ الزحف حتت . دةياجلاليسرى  وربطه بساقهحول احلجر،  ولّفه سرواله،
ها مع حوالي عشرة لزحف حتتلتي كانت مرتفعة مبا يكفي ، واّلة اإلنذاركشب

 ما يقارب وبعد أن قطع. االلتماس مع األشعة احلمراء بلتجنسنتيمرتات 
 تضعف، وبدأ قلبه بدأتقواه أن بعد ذلك شعر سهولة، باألولى  عشرة أمتار
وء من الضشعاع ل أو وعندما رأى. بصعوبة قصوىس تنّفيوأصبح  يدق بسرعة

أّنه إذا مل ر على الفور بفّكو. عرالة من الّذحب ة اجلبل، شعريظهر من وراء قم
يف  يستطع جتميع قواه، والّتغّلب على األمل، لن يكون باستطاعته تنفيذ مشروعه

دالوقت املحد.  
حاول أن خيترب قدرته على اإلستمرار بالزحف حتت شبكة اإلنذار 

ه شعر بصعوبة حتريك قدميه دون حتمل األالم لكنو، الكاشفة لتنفيذ مهمته
هذه فرصته . مهما كّلفه األمر الفشل مبهمتهاملربحة، غري أّنه صمم عدم 

، وضعهري يغت رقرف. ةمن هذه البيئة العدائي من نفسه ًاالوحيدة السرتداد جزء
 وفجأة رأى. لتغطية املسافة فع بأقصى ما بوسعهلدا وبدأ قلب على ظهره،و

الغارديان مض يف صحيفة يووء األحمر الضIIIوسرعان ما ضغط على زر ، 
  :صراخ جولييتسمع  "بالاالستق"

  .جنو حبياتكٱترك احلجر وُأ. شبكة اإلنذار ترَثلقد َأ -
 ما زال علي أن أقطع مسافة -أجاب جريارد  !..إنذار أي مل أسمع -
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  .وسأكون خارج اجلدارفقط  أمتار خمسة
ُأهرب اآلن يف حني . اجتاهككون يف يتحراملسّلحون . ه إنذار صامتإّن -
  .الهروبميكنك 
عة واجلنود دراملاملركبة  يعد جريارد يسمع إنذار جولييت بسبب هدير مل

  :يصرخونوهم 
بدأت األضواء الكاشفة ُتضيء املنطقة  اّلذي يف الوقت ‘!..قف’ -

 باإلضافة إلى صوت إغالقركن من أركان اجلدار من كّلبكاملها وهي تشع ، 
  .اآلذان يصم اّلذي الرئيسية املزعجابة بوال

 واحلجر مرتبط هعلى ظهر ملقيًازال يال  انبينما ك هيديريارد ج رفع
  .اليسرى بساقه

بينما كان اآلخرون يوجهون  صرخ يف وجهه أحدهم، ‘!..أسقطه’ -
ُتغّطي كّل جسده بعدد مراء يزر احلالّلبقع  ورأى جريارد. سالحهم يف وجهه

  .األسلحة املوجه عليه
  .صوت هادئب رياردقال جأنا أعزل، ! ال تطلقوا النار -
الكاشف وهو ينظر إلى ة أخرى صرخ مر !أسقط السالح من يدك -

وعلى الفور، عربت فكرة يف ذهن . ما كان يعنيه اليمنى، وأدرك هه يف يداملنب
ابط اآلمر قائالجريارد وحّذر الض:  

تفعيل جميع  سوف يتم تلقائيًا، من يدي ‘منشط القنبلة’ تّطسقأإذا  -
الي ميكنك ، وبالّتهذه القلعة الكبريزاوية من سور  يف كّل تهازرعّلتي ا القنابل

  .تأبني هذه القلعة الّلعينة يف وداعها األخري
مدى لقياس منه لبضع ثوان يف حماولة ابط بنظره على يد جريارد رّكز الض

فيما ر فّكي وبدأ ابط قد أخذ خدعته جديًا،الض جريارد أنأعتقد ف. هتاستجاب
  .له الحقًاسيفع
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  .سأل الضابط هذه البقع احلمراء على جسمك؟ هل ترى كّل -
  طبعًا -
 ُتنّفذ ملإذا  كسمات يف جرصاصتتحول هذه البقع الى ثقوب سوف  -

  .ما أقوله لك بالكامل
ف معي مني؟ َأنا مواطن حر وليس من حّقك أن تتصر تريده اّلذي ما -

عونةيف مثل هذه الر.  
- دميكنك أن ترد نا َأ. ة لرؤسائك وليس ليهذه اخلطابات الوطني نم

إذا  .، وإال لن تلوم إّال نفسكتعليماتييقرر يف هذا البلد، وعليك أن تتبع 
، ولكن من ضرر لن يصيبك أيبأّنه سوف أعطيك كالمي  نّفذت ما أقوله لك،

 ك ملنّأتتمنى لو ، سوف طريقة أو شكل بأي يخداعحاولت ناحية أخرى إذا 
  .عائلتك أفراد وكّل أنت -  تولد

ال يزال يف  IIIاجلارديان  أنطاملا  عليهار ق النه سيطلجريارد بأّنعتقد يمل 
من ه أسقطإذا . ةطمنشقنبلة يعتقد انه  ابط ما زالمن الواضح ان الضو. هيد

افضل  نوفّكر جريارد أ. رتم كلمتهابط لن حييقني من أن الض يده فهو على
  :كي يرى مدى استجابته ملا سيقول له تهعادخمب هي االستمرار اسرتاتيجية

  .إلى الوراء راجع خمسني مرتًاوالّتلقاء أسلحتهم با كمر رجالؤُأ -
ه أجاب .املساومةب يسمح لكيف وضع ال حتاول خمادعتي، فأنَت لست  -

هدوء ابط بكّلالض.  
عب اليسمح لي بالّتأنا لست يف مزاج . ياختبار صربحتاول ال  -
 وبدأ .لك هما أقوللديك عشر ثوان لتفعل . إّنني َأقصد ما أقول. بالكالم
 ،ها تلنيآاسيم وجهه فرتقوهو يتفحص واحد، اثنان، ثالثة،  :العدب جريارد

  :ه يقولثم سمع. عد أربعة، خمسة، ستةال لكنه واصل
أنا على ثقة بأنك سوف ُتنّفذ ما وعدت به، ! ..فعل ما تريدأس، حسنًا
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 راجع إلى الوراء خمسني مرتًاَأمر رجاله بإلقاء أسلحتهم والّتثم.  
. ابط لطلبه الغري املشروط بهذه السهولةالض جريارد قبولتوقع مل يكن ي

الض ب،غري أنها على رأسهو ابط ما زال يف حالة تأهما زال مسدسه موج .
رصاصة وضع ابط من الضد لن يرتد سوف، غري ما وعد بهخطوة  بأي وإذا قام
ما زال يفّكر يف أنه  استمر جريارد بدراسة تفاصيل وجهه، وأدرك. يف رأسه
ابط بأن يلقي إذا كان باستطاعته إقناع الض وفّكر. اجلديد هطلبصياغة 

اُملجمع،  حميط سيتوّفر لديه الوقت الكامل للهروب إلى خارج، بسالحه أرضًا
لحماية ل ‘الواقيع املغناطيسي الدر’ومالقات جولييت حبيث تقوم بتنشيط 

ابط أيقظه من غري أن الض، واخلروج من هذا املأزق بأسرع وقت ممكنكاملة، ال
  :تفكريه قائال

قنبلة على منشط ال ووضعام األمان ببطء صمأطلب منك أن تضع  -
  .ة تامةـنّفذ ما قلته لك بدّق. األرض
- ميضمن  اّلذي أسقط العامل سيضمن سالمتي بعد أن اّلذي ن

  .سالمتي، وأنَت ما زلت موجها مسدسك على رأسي
- كلمتي وأنا ُأنّفذ ما أقول، َأجابه الض ابط بكل هدوءلقد أعطيتك .  
حيافظ على سالمة اُملجمع  ذيالكبري اّلاحلائط أن يبقى إذا كنت تريد  -

 كمسدسمشط  من أعدائك الكثريين، فما عليك إّال أن تتبغ تعليماتي بنزع 
  .وإلقائه أرضًا
استمر لمنه  حماولةوجه جريارد يف ركيز على الّتبابط الضة قياس رد

، به أرضًاورمى صاص رالمشط حترير  زر رفع يده وضغط على ثم. الفعل
  :فسقط بني ساقي جريارد

ُتنّفذ اآلن، أريد منك أن ت مطاليبك وذلك ما تشاء، لقد نّفيكون فل -
  .فقةمن الص جانبك
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قحد اجلاردين  ابط لفرتة وجيزة، وفّكر لو َأسقطجريارد يف وجه الضIII 
 َأما إذا .عبثًا حماية وكّل حماوالته تذهب يصبح بدون أيسوف ، همن يد
وهو . ورلى خارج السإالهروب على  ًاقادر سوف يكون، هخداع واصل
الفاصلة وأصبح باستطاعته قطع املسافة  هعلى ركبتي املسّكنتأثري باآلن يشعر

عندها ابتسم و .ببطءخبفض يده  دور بكل سهولة، وبدَأ جرياربينه وبني الس
ظر على يدالضّنه أصبح على يقني بأن جريارد قد وقع يف الفّخأل هابط ورّكز الن 

غري أن جريارد . سوف يقضي ما تبّقى له من عمر يف زنزانة املنفيني وقريبًا
االستفادة  وَأراد ‘للعمى الضوء املسبب’ حيث تذّكريف منتصف الطريق  توقف

 وء املسببالضزر  على ة أخرى وضغطمر ابطعندها ابتسم يف وجه الض .منه
ة أدّل ةأيدمري كي ال يرتك وراءه الّت ضغط على زر ويف الوقت نفسه، ،للعمى

اجلنود صراخ  ، وعلى الفور سمعجولييتتعمل معها اّلتي  ركةشلتوريط ال
سيقضيها اجلنود يف حالة عدم الرؤية،اّلتي  فرتةال جريارد ستغلفٱ. اآلذان يصم 

أن هناك عددًا من  وهو غري مدرٍك، احلجر ورائه ًاحباس هقدمي علىوقفز 
ة كهربائية فجأة شعر بأمل مربح من بندقيو. ةطيحوّتالنود خيتبئون خلف اجل
  .عليه ًاعلى األرض مغشي ه وسقطجسد تشّل
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ة عارية بدون فراش أو ية خرسانيعلى أرض مستلقيًا جريارد وعيهاد استع

بزيادة التهاب  ب لهتسب امم عالية جدًاطوبة الرة باردة ووكانت األرضي. ةانيبّط
من أعلى نافذة كان يأتي ف ،يف الغرفة أما الضوء الوحيد. املفاصلواآلم 

هوض على الن همل تساعدا هاجللوس، لكن ركبتي اولح .غلقاملصغرية فوق الباب 
  :يف الزنزانة وصرخ أحد فسمع أنينه، بسبب اآلالم املربحة

  بك أيها الكهل؟ وملاذا تتأوه؟ما  -
جبانب  على سرير رجًال مستلقيًاوت واندهش لرؤية التفت حنو الص

 ،على سرير مقابل الباب آخر مستلقيًاو، ة الّلونرمادي ةانيالباب ملتحفًا بّط
وكان . لونها بسبب ألوانها البالية حتديدن من تمّكة قامتة مل يانيفًا بّطوملتح

قلنسوة ب املغطىيديه وراء رأسه  واضعًاو ،على ظهره مسرتخيًا هذا الرجل
مرجتف ب بصوتابينهما، وأج ات جرياردانتقلت نظر .ةصوفي:   

  .مرض ني ُأعاني مننإ -
  .دافئة بابتسامة أحدهما من أي شيء ُتعاني؟ سأل -
  احلياةُأعاني من  -
  .أيها العجوز بقسوة تكعاملقد احلياة كون تجيب أن  -
- جل العجوزال تدعوني الر  ميكنك ان تناديني به اسم لدي.   

ال  انبينما ك هيدب سكومي يده ميدوهو  جريارد قرتب منٱورجل ال قام
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 على هوساعد وضع يده األخرى حتت ذراعه ثم  .األرضعلى  مستلقيًازال ي
  .بالقرب منهسريره  ىعلالوقوف واجللوس 

   ".داني"هذا هو صديقي و ".أندرو"أنا  -
- القاسية روفيف مثل هذه الّظ اأن ألتقي بكم نيأنا جريارد، ويسر.   

يف  أندرو كان .ريرعلى حافة الس بالقرب منه وجلس تهانيبّطأندرو ب لّفه
عرمنتصف األربعينات تقريبًا، أسود الشويظهر األنف معقوفالعينني و ، بني ،

ريره سأما داني، فقد نهض من . عليه ويريد مساعدته ًاقلقكان ّنه فعًال إ
مبا فيه الكفاية لوقف تدفق  هحبرارة ضاغطًا على يد وسّلم عليهببطء، ومد يده 

حية ّللأشعث ا ،أصلع الرأسالقامة، ، قصري اخلمسينات ئلوكان يف أوا. مالد
جلرارد، بل ال يبالي مبا حدث  هيدّل على أّن مظهره اخلارجي. نياربشالوحليق 

  :تساءل بوقاحة
  !مجرمي الدولة ل أنت منه -
  .والّتقدير اإلحرتامإلتزم حدك، وال حتتقر من يستحق كّل  -
ارتكبته  اّلذي إنني أتساءل عن اجلرم! أت إليكإس إذا عذرًا -  

   ؟...يف  لتستحق أن تكون معنا
انه ليس على ما يرام، وهو يف  - أندرو  له قال  - لوحده ترك الرجل ُأ -

 .حاجة للمساعدة
   .نفسي حماية؛ أنا قادر على منكماأنا لست حباجة إلى تعاطف  -

يف  .رأسه وتظاهر بأنه نائمرجع داني الى سريره، وسحب البطانية فوق 
علبة بسكويت وزجاجة ا منهأخرج وخزانة جبانب سريره،  وفتحأندرو  قامحني 
  :مياه

  .أنت حباجة لتناول بعض املأكوالت وهذا ما ميكننا تقدميه لك -
ثالث  فأخذت. جاف ، وفمهجائعًا انكلقد . على حق أندروكان  -
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  : قائال ه على لطفهشكرو بسكوتات وزجاجة املاء
  .تنيف هذا املكان الن مامنذ متى وأنت -
   .أجاب أندرو -واحلبل عاجلرار  - ستة أشهر  -
  هل ّمتت إدانتك؟ -
 ونناره أعلم إذا كاوا سيتذّكوالّل. يظهر أّنهم قد تناسوا وضعنا هنا -

  !يف يوم من األيام
   ؟تهمتك هي ما -
- ليس لدي فكرة أي!  
ينطبق ما قاله ال  ، ألنخيفي شيئًايريد أن كان  عتقد جريارد أن أندروا

ملدة ستة  القبض على رجل وزجه يف السجن ألّنه ال حيق مع املنطق القضائي،
ولكن ال  ،مالحمه تفحصيأن  ، وقرريف إجاباته شكي بدأف. هأشهر دون اتهام

 ،بومهّذ مثّقفما ، وربصادقرجل  هيبدو أّن .عن عدم مصداقيتهشيء يشري 
يف أسئلته ر املضي قدمًاومع ذلك، قر:  

  .مساعدتكقل لي احلقيقة، وسأحاول  -
  .عديدةات رأسه مر وهزدرو، أنضحك 

  .أندرو باستهتار أجابه! نفسك إذا كنت تستطيع خّلص -
   .من هنا يف أسرع وقت أخرجوسوف  ،أنا رجل بريء -
ال  إّنهم !نتتعّف حّتىهنا  سجنك ليتمجرمية إّنك لست حباجة لرتتكب  -

   . همّتالتوجيه ب ونهتمي
تهمة  مل يقوموا بتوجيها إذ -لهما  الق - خمالف للقانونعمل هذا  -

  .ما على الفورام، جيب اإلفراج عنكيف غضون أربعة أي الكم
  .؟ قال أندروأنت متزح -
- ة،  .، وأعني كّل كلمة أقولهاأنا جادحنن شعب نتمّتع حبقوق مدني
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لطات إحرتام هذه احلقوق مهما كان الّثمنوجيب على الس.  
تسعة  جن منذيف هذا الس قد زجّصديقي داني ! ال تتعجب يا صاح -

 ال بد .أشهر ة ستةمعه ملد الزنزانةتقاسم هذه أن أرف شالأشهر، ولقد كان لي 
  .تطالب بتطبيقه ليس له وجود اّلذي قد تناسوا حالتنا هذه، والقانونأنهم 

- إتهامكما بأي سأل -جرمية؟  هل تم ة أخرىمر.  
- جن موت سنما ربقبل أن يف هذا الس’تهمة ‘ربكوافي لنا أي.  
كيف حدث ذلك؟ وما هي قصتكما احلقيقية، وحاملا أخرج من هنا،  -
وأنا على ثقة بأن اإلعالم . وسائل اإلعالم قضيتكما من خالل ُأثريسوف 

 عة، ويطالبق يف قضيتكما، وكشف احلقيقة الناصاملرئي واملسموع، سوف يحّق
 نمبعاقبة كّل مطةلَأساء إستعمال الس.  

- ي على ثقة تامة بأنمبصداقيتك،  إنن ما تقوله صادر من قلبك وال أشك
ة لطات عندما تعلم أّنك حتاول كشف عمليفعل الس ني َأخشى ردغري أن

  .فسادهم وقبولهم الرشوة
كشف عملية الفساد والرشوة السائدة يف إن مل ُتجازف من َأجل  -

لني فيها من َأجل الوصول إلى تطبيق نظام مؤسسات الدولة واملوّظفني العام
عادل حيكم بني املواطنني بالّتساوي، سيبقى الفساد منتشرًا والرشوة سائدة 

هذه هي فرصتك وإّال فات ! ًا اآلنفخذ موقجيب أن تّت. وحقوقكم مهضومة
  .اآلوان

  :َأندرو نظرة حادة وقال نظر إليه
اليوم ما زلت أنا  ، وهاوبةيف وسائل اإلعالم املكت ناجحًا كنت عضوًا -

قابسًا يف هذا السجن الرهيب طيلة هذه الفرتة الّطويلة، دون أن يكون 
فرد من  مع أي حّتى، خارج هذه اجلدران شخص أيواصل مع باستطاعتي الّت
  .ة وسائل اإلعالم وفعاليتهاُتحدثني عن قوال  أرجوك . أفراد عائلتي
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- وأنا   - له الق -ى مستويات عالية واسعة ومعارف عل اتصاالت لدي
كون تسقضيتكما  ا أند لكمأؤّك اأنو احلقيقة،قل لي  .أعرف ما أحتدث عنه

يف الصحافة الدخذ وتّتة إذا مل وليسائل اإلعالم املحليإجراء ة أي  إجيابي
سبة لكمابالن.     

ولك قدرة على تغيري األحداث  ،وكأّنك رجل كبريأنت تتحدث  -
  .ةة واحلقوقيساته املدنييف مثل هذا الوطن ومؤس خاصة

  .ة كبريةفاجأتكون لك موسوف ! جرب -
 

راقبهرير وظهره إلى احلائط، وجلس أندرو على السجريارد قرأ .ببارتيا هو ي 
. ريد مساعدتهمايريد لهما ضررًا، بل على العكس يال  هأّنبله  دخماوفه وأّك

من َأجله  اّلذي فصيل الغرضبالّتله وشرح  ،امن اسرتالي ءاج بأّنه هوَأخرب
  .جنزميله يف هذا الس كونيل خاطر حبياته وكيف انتهى

أسماء عدد قليل  له عن املجزرة، وذكر الما ق حقيقةعن أندرو أعرب  
سرد يوبدأ  بهوأعرب عن ثقته  ،فيما بينها هوالدي أسم حايا كانمن الض

  :حدثتاألحداث كما 
، ويف أحد األيام سياسيكمحلل  كربىفة كنت أعمل يف صحي -

 حقيق يفمهمة الّتُأوكلت إلي ة من موقع اختفاء القطع األثريحفرينات معي. 
حصلت  حّتى، وعملت بال كلل أخذت تعييني على حممل اجلدوكاملعتاد، 

إلى يقوم بعمليات تهريبها  اّلذي ة العميلمعلومات موّثقة ُتثبت شخصيعلى 
  .ار باهظةبأسعاخلارج 
  عادة؟كون يف غاية الستجيب أن  -
 حّتى رصد تلك املعلوماتتابعت َأما باحلقيقة، فقد  !ميكنك القول -
أّكد من وبعد الت. رات اآلثاباط يف وزارة حفريأعلى الض أحدإلى  وصلت
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مت، ة املعلوماتصحعلى أمل احلصول  حريرإلى رئيس الّتحقيق نتيجة الّت قد
غم رال قرير علىتنشر الّتمل  قدير، غري أن الصحيفةوالّت ناءالّثن على أي نوع م

ة من قانونيإقرارات مع أربعة وور واإليصاالت، مع الص جيدًا قموّث من أّنه
عدم حرير عن سبب رئيس الّتعندما سألت و. املبلغني وثالثة موظفني آخرين

   .حلفاظ على وظيفتيإذا أردت ا قرير سرًاأن يبقى الّتب، نصحني نشر تقريري
  .جريارد هقاطع  - وجلنذل ع -
 ، وقررتحيفةلصيف ا نفيذيالّت املديرمن  تذلني قد ُخشعرت بأّن -
  .اتيمباشرة إلى رئيس قسم احلفر قريرالّت تقديم

- هفعله؟ سأل ما كان رد رببفارغ الص.  
 أّنه مريف األ الغريبو .استغرق األمر أربعة أشهر لرتتيب موعد ملقابلته -

بدو ي ههذا القرار، ألّنح مع تاكنت غري مر .يف منزله تكون املقابلةاختار أن 
تقرير رسمي بشأن االحتيال تقديم من  بدًال كأّننا جنتمع لتقرير أعمال خاصة

ألّنه ليس من  موعد املقابلة، لغيسُأيف الواقع، كنت  .داخل دائرتهوالرشوة 
يريد أن  هأّنالي ميكن وبالّتمكان خاص، سمي يف عمل الرالمزاولة املعتاد 

ه شروطه، ألّنوفقًا لرت مقابلته ، قرأخريًاو. ال أستطيع اخلروج منه يوقعني بفخٍّ
كان تقرير فال. ةفدية، أو مكافأ وراءسعى أخشى وأنا ال ليس لدي ما أ

وثيق وحمايدًا ال يقوم باتهام أي شخص دون واضحًا ويف منتهى الدراسة والّت
عندما   -وباملختصر املفيد  -  ة حالعلى أي. ود إثباتات راسخة وموّثقةوج

غري قد يحاول عرض أمور ه أّنمن سمات وجهه ، شعرت دخلت إلى منزله
زوجته أو  خدام، ليس هناك أي كان وحيدًا. وكان املنزل هادئًا .ةنيقانو

كتفي، وهداني مع ابتسامة واسعة، ووضع يده على  بيب رحغري أّنه . وأوالده
يسجل ما أقوله له ه ميكن أن أّن وفّكرت، َأشك يف أمرهأصبحت  .هحنو مكتب

  .ةتام ة َأزن كلماتي بعنايرت أن ، وقرسرًا
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  ه حبشرية؟ سأل هل لديه أي سابق مع منظمات إجرامية -
ه ، لكنتهدين من هوينا لسنا متأّكأّن حّتىمن ماضيه،  ال نعرف شيئًا -

هذا املنصب مع عدم يف  كي يتم تعيينهممتازة  لديه أّتصاالتيكون جيب أن 
  . معروفةوجود مؤهالت 

 نال تقل لي م -كما يقال . فوظييبدو لي ان هذا هو املعيار للّت -
   .من تعرفأنت، قل لي 

  .بابتسامة باهتة على وجهه أندرو أجاب -ًا نطقت حّق -
  .حبديثه رعلى االستمرا لهوأومأ  ابتسم جريارد

- عًا من املشروبات، غري م لي قدقائال ني رفضتأّنتنو:  
جيب اإللتزام بقانون عدم قبول أي شيء قد يؤدي إلى الرشوة أثناء  -

  .القيام يف املهام الرسمية
 قريرالّت لتسليمه يده مشريًا مد ثم ،بأخالقي احلميدة يشيد وهوضحك 

كان ، كما بني فرتة وفرتة رأسه يهزو مللفح ايتصّف بدأ  - ما قمت به ذاوه -
 ًاسعيدكان نه ّابالنطباع أعطاني امما  يتوّقف قليال وهو يتفحص بعض الصور

قريربهذا الّت ًاجد. هو اولة ووضع املجلد على الّط ثميمباشرة يف وجهي  قحد
   :قائال

   .مباشرة يبتقديم هذا امللف لحيح يء الصفعلت الش قدل -
  .ا حدث بعد ذلك؟ سأل جرياردماذ -
 لديإذا كان  ثم سألني. أنية وهنصافحني بقووقدميه،  وقف على -

 ، ه يوجد نسخة مع رئيس حترير اجلريدةقلت له أّنقرير، فعن الّتنسخة أخرى 
عندها، رفع أصبعه مؤكدًا على . األساسية املوجودة يف الكومبيوتروالبيانات 

يف  اسالكثري من النة كربى، وميكن أن يورط ير له أهمييقوله بأن هذا الّتقرما 
ًاأمور خطرية جد ثم ،قرير فيماي أن يبقي الّتطلب من بيننا وعدم إخبار أي 
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امة، وسوف أترك له حرية ظ على السرية الّتفبَأّنني سُأحادت أّكف ،شخص آخر
  .يراها مناسبةتي اّل رق القانونيةقرير ومالحقته بالّطصرف يف هذا الّتالّت

اخلروج على وشك  وبينما كنت. رافقني إلى البابي وهو وهنَأني نيشكر
ب سبتو ًاكون أحمقتال   -قائال  ، همس يف أذنياخلارجي خالل البابمن 
أي أّكف -   شخص آخر ضرر لك أو أليُأخرى بأّنني سُأحافظ ة دت له مر

ابة من البو خرجت حّتىب شّذاملديقة ممر احلعلى طول  وسرت ،ةريالسعلى 
الرئيسيبأمل يف طريقي إلى املنزل شعرت و. يارتة، حيث كنت قد أوقفت سي

، حافةعشتها خالل عملي يف الصاّلتي  ، وتراءت لي األحداث معدتيرهيب يف
قصصًا مروعة عن صحافيني سجنوا وعذبوا بسبب أمانتهم،   حيث كنت أسمع

 لوطن أحببته يإخالصبسبب من ّثالدفع َأ ًا كيوفّكرت بأن دوري قادم حتم
   .كثريا

- كان عليك أن قال داني  -  ساتناتعرف أن الفساد معشعش يف مؤس-  
 دًا ماأنت تعرف جي .ين يطالبون بإصالح هكذا وضعذوما هو مصري اّل

سات عندما حاولوا فضح املسؤولني يف املؤسحدث ألشخاص آخرين 
ة ملا حدث لي ة، وما وجودي هاحلكوميبوجههم  عندما وقفتنا إّال شهادة حي

  .مطالبًا معاقبة اّلذين يعيشون على الرشوة والفساد
تكون حافة من املفرتض أن أن الص ؤمنأ ني، ولكنلقد فّكرت بذلك -

أن أعمل ضمن هذا املبدْأ عملي كصحفي ة، وضمري اإلنساني فرض علي
أجاب أندرو .راهاالعدالة قدأخذت جم وَأتأّكد من أن.  

 طفقالعدل هو . ه دانيقاطع -  عدالة يف هذا العاملمن ليس هناك  -
 يدًاسع يكون أما املواطن العادي يكفيه أن. األغنياء واألقوياء نيلمواطنل
 ،والعدالة وتكافؤ الفرص ،ة واملساواةعن احلريالعامل يتحدث  هسماعجرد مل

عايش زاهة والّتوالنفردات امل باقيألطفال واوميثاق  ،ق اإلنسانوحقولمي، الس
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غري أننا سننتظر . يومًا ما تطبيقهاتشجعنا على العيش على أمل اّلتي  فارغةال
  .وحنيا على أمل سراب وشوق مزيف من أجل تنفيذها لبقية حياتنا

  .سأل جرياردبقسوة؟  توملهل ع - يا صديقي يظهر أّنك متشائم -
- سبة للمواطنني ابالنباعتبار كنت بطًالني، لعادي كنت اّلتي  ظمةاملن

عمود كل  علىونشرت صوري  تني شهيد اإلنسانية،أعلنأعمل لديها قد 
قف واالصقات اإلعالن يف مجدار، وعلى  على كّلويف املدينة،  كهرباء

ملصقات كبرية تتدلى من معظم الباصات يف كافة أحناء البالد، إلى جانب 
مل يتم العثور على جسدي، ولكن  ورغم كّل ذلك،. ملدينةالشرفات يف مباني ا

هذا مل مينع األحزاب السعقد من واملعارضة، وكذلك احلكومة  املوالية ةياسي
جميع أقامت كما ، العديد من امليداليات عديدة وتقليديتكريم مراسم 

الطوائف الدالة ينيل والتأكيد نفسيلوات يف مدن خمتلفة إلنقاذ صوالدي، 
غم من ، على الروأمتّتع بسعادة أبدية ماءج يف السوزوجتي وأوالدي أنني ابته

   .على اإلطالقنعش وة عدم وجود جّث
كيف ف، كما قلت سابقًا هذه اخللية ملدة تسعة أشهر أنَت موجود يف -

  .تساءل جرياردميكنك أن تعرف كل ذلك؟ 
  .أجاب داني !..لدينا وسائلنا -
ك مل تصل أّنبملاذا مل خترب والديك ئل املوثوقة، الوسا ههذ !..حسنا -

  .خطاياك ملغفرةحي احلجر الصهذا ال تزال تنتظر يف  كبعد، ولكن اجلنة إلى
 عارية فلىالعليا والس تهلّث أنداني من خالل ابتسامة  لقد تبين جلرارد

  .مازحًاعليق إلى الّت أسنان، مما دفعهاقم طهناك من وليس 
  .تكون بال أسنان يك ريأنت صغ -

هداني رأسه وأجاب  هزوكأّنه يتَأو:  
قاء بك يف هذه شرف الّلما كنت قد حصلت على كان لي أسنان،  لو -
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نزانة القذرةالز.  
  .جريارد اقرتح -  دعونا نعود إلى املوضوع -
 يبقينا على علم مبا حيدث خارج اّلذي وهولدينا ضابط خملص هنا  -

ك، وحنن سعداء بذلجنالس.  
على األقل  .جنك يف السوالديك أّنلقول يطلب منه أن تملاذا ال  -

   حمام ليدافع عنك؟ توكيل همميكن
ارب األقو، ة والديريرت دائرة االستخبارات السحّذلقد  !..حسنا -

  .األسئلة وكانوا يعنون ما يقولون واألصحاب بعدم طرح
  .مل أفهم ما تعنيه -

ر فّكله و ص جريارد نتيجة أسلوب استجوابههنا بدَأ داني يشك يف إخال
من  ًاواحد جلهذا الرإذا كان  -وهو يفّكر يف نفسه  لهذا احلوار وضع حدب

 وجميع أقربائي وأصدقائيفإن عائلتي  لهم، ال ضمرياحلكومة اّلذين عمالء 
  .ملا أقوله باهظًا منّثال ونيدفع سوف

، لّثقة والشك يف شخصيتهره بعدم اوشعود على وجهه ردّتال قرأ جريارد
  :له الفق

 ،لقد خاطرت حبياتي. أنا بريء ووطني خملص! ..صديقي ختاف ياال  -
إثبات وجهة  هنا من أجل من أسرتاليا إلى ألحضرودفعت الكثري من املال 

  . لحكومةل يًالعمكون ألنظر، وليس 
ب خفضت داني بصره، وجتنوقال ظر إلى عيني جراردالن:  

  .نكون يقظني علينا أن -
  .تهأجب !..ي آذان صاغيةكّل -

  :قال لفرتة قصرية ثم الزنزانةحول نظره داني أدار 
- ي شاب حيوييؤمن ابن عم أن ات، تغيريبإمكانهم إحداث اس الن
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معلومات ُتناقض طبع فقام ب .حدينإذا كانوا مّت وإصالح ما هو فاسد
وقام الرسمي عن سبب وفاتي،  قدمتها احلكومة يف تقريرهااّلتي  املعلومات

إختفائي وإرسالي لة عميبتهم احلكومة َأبتسليمها إلى الناس يف الشوارع، و
ة وقادة املجتمع للضغط على ياسياألحزاب الس وحّث ،ريسالجن سالإلى 

قة ة موّثأدّل عى أن لديهواد ئي،اختفاعملية حدة إلجراء حتقيق يف األمم املّت
ومة يف ط احلكإلثبات توررسّتالّتة عملي. من  ًاعدد عليه ويف حوزتهالقبض  ُألقي

اختفى من على لقد .  ة سمعنا منهوكانت تلك آخر مر .األوراق اإلعالمية
 عرفوا من هوهم إذا ألّن، خاطراملل هذا السبب ال نستطيع حتمول. وجه األرض

من املحتمل أن يلتقي مع، لنا ابط املواليهذا الض يابن عم.  
   هنا؟هو سبب وجودك ما زلت ال أعرف ما  -
داهمت  ويف إحدى األيام، .مة حقوق اإلنسانكنت أعمل مع منّظ -

املخابرات السزل وألقت القبض على رجل عجوز وزوجتهانأحد املة ري. 
أعني سيئة  -ة سيئوهما معاملة عاملحقيق واملخابرات للّتإلى مقر  اأخذوهمو

 تجبراحه وزوجته فقدت الوعي وتوفي رًارجل متأّثالويف ت على أثرها - للغاية
   .الييف اليوم الّت

ستطاعتهما إحلاق األذى وليس بان، كبار السإنهما  ؟ملاذا فعلوا ذلك -
كانشخص   بأي.  

ملرشح غري وهما يصوتان كشك االقرتاع يف  االقبض عليهم تملقد  -
  .هالتصويت لب اقيل لهم اّلذي املرشح

  .تصديقهعب ومن الص - بهراء راء هذا ه -
- يح  ،صويتة الّتامة يف الّتلإلنسان هنا له احلرولكن ليس للمرشل املفض

  .ابتسامة باهتة على وجههو، أجاب داني لديه
- اإلنسان لت هل هي جرمية أن يصوخيدم هعتقد أّني اّلذي حلمرش 
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؟ ضل من غريهفأ ةمصالح األم  
  مل أفهم قصدك؟ -
 ونعيندف جند الناخبنيومع ذلك،  اويت يف هذا البلد ليس إلزاميصالّت -

 حمرشأي  إلنتخابليس . اآلالف لإلدالء بأصواتهمبإلى صناديق االقرتاع 
فإذا  .لهصويت الّت اشرتى حق اّلذي حلمرشعليهم التصويت لجيب  بل، يرغبون

، تهم ملرشح آخرتقاضوا مثن حقوقهم املدنية من مرشح، ومن ثم أدلوا بأصوا
   .ذلكل سوف يدفعون حياتهم مثناف

أليس ؟ له الناخبني مل يصوتأحد أن كيف ميكن للمرشح أن يعرف  -
  :ابتسم داني وقال ؟ةة تامبسريبأصواتهم  من حّقهم اإلدالء

ة لخصوصيال وجود لالواقع أما يف ! نعمأقول لك املجازي، باملعنى  -
ا لديه -  عامة الناسكما تقول  -اجلدران املاضي، فيف  أو السرية، فهذا شيء

   .عيون وآذان
  ؟ أنت متزح -
- صدق، أجاب دانيق أو ال تصد.  
  ا؟القبض عليهمأّنه قد تم إلقاء كيف عرفت  -

كان يرتأس القوات العسكرية املوكول إليها  اّلذيباط الض رأى أحد
من  ما كان حيدثإلقرتاع مراقبة اإلنتخابات، واحلفاظ على سالمة صناديق ا

مل ، غري أّنه والديهلأصدقاء  هماأدرك أن الرجل وزوجته و ضرب وتعذيب،
، غريةكامريته الصبور صعددًا من الن من التقاط دخل، لكنه متّكجيرؤ على الّت
، أرسلت لوبأّنني كنت املسؤول األو. إلى منظمة حقوق اإلنسان وأرسلها سرًا

لم ور إلى مقر جنيفالصجنيف وبعد ان. ع تقرير مفص بدوره  اّتصل مقر
املسؤولة يف لطات الس نياتهمتحقيق باحلادثة، وطلب منها الّتوزارة العدل ب

تهدد اّلتي  - إلى جنيف تمرير املعلومات وزارة العدل بأّنني قد قمت عمدًا ب



١٣٨ 
 

، الزنزانةيف هذه  رمونيو، ًااعتقلوني سركما يدعون، و - األمن القومي
ّظمت إغتيالي ه قد َنيدعون بأّنتقارير كاذبة بوسائل اإلعالم  استمروا بتزويدو

ني عميل مزدوج أعمل من أجل إّنبعد أن تأّكدت من  عاديةاملولة دال إحدى
. تشويه سمعتها، وتوريطها يف إغتياالت سابقة مل يتم الكشف عن فاعليها

خلص طعامي والّت تسميمعمالئها يف املنطقة بمع أحد فرّتبت طريقة إغتيالي 
وسائل  تكانو. خريناآل الءهاات عممن أجل حماية هويرًا سمن جسدي 
من إقناع القراء  تنومتّكلنشر هذه األكاذيب املثرية،  ًاجد ةدياإلعالم سع

واستجابت  - ة حقوق اإلنسان قضي -  ةلهذه القضيوشهيدًا  كنت بطًال نيأّنب
ع قيام حفالت الُت وبدأت ،ولة جبميع دوائرهاالدالوسائل كّلبكريم لي ّتشج 

   .بهافكر تميكن أن اّلتي 
   .ولةومثري للقلق وعدم ثقة املواطن يف الدأمر سخيف  هذا -
  .؟ سأل دانيتناهل ما زلت تريد مساعد -
ا الوطن حديقة هذارة من ع األعشاب الضقبل أن  اقتللن أسرتيح  -

من  طن وأزهارهوهذا ال ارص أشجخّلُأ حّتىبال  اجلميل، ولن يهدأ لي
وسوف  .احيفر فيه اّلذي وسالساط أعمل على حتسني جيشه من جنود وضب

ينة مثيكون جوهرة ل هذا الوطن وحترير أهلهحلماية يعملون خملصني شرفاء 
  .ولالد كافةيف تاج تتألأل 
يبدوا لي كأّنك مثل ! السائدة يف عاملنا ةياسياخلطب الس كفاك إلقاء -

  .قال داني -هؤالء السياسيني اّلذين يعاملون املواطنني وكأّنهم عبيدًا لهم 
 ولكن ال يزال لديإّنني أبدوا كهًال، . يا صاح من قيمتيل قّلُتال  -

   .خمزون من القوة ال يستهان به
 فانفعل، سرب أعماق نفسهيبصره بشعر ، فبعني ناقدة لى جرياردإداني نظر 

  :قائًال
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 فقلهتقوله، أي شيء إذا كان لديك  !نظرة استهزاء ير التنظال  -
  .بصوت عال وواضح

قف ولون وجهه وكانت عيناه ثابتة على الس .قاله جرياردمبا داني  مل يتأّثر
ر إلى الّليتغينزانةجدار  كلون ون البنيالز، تّاروحه تركت جسده مؤّق وكأن .

 ة أخرى إلى احلياة وابتسمي مردان عادام، مت الّتبعد بضع ثوان من الصو
  :قائًال

. ريروهو جيلس على حافة السذلك قال  -ة قصرية قص اقول لكمسأ -
   :وبعد حلظات تأمل استطرد

 يفضعني تة مر يف كّلو. العديد من القصصحتكي لي تي جد كانت
ال هاحكاياتمن  ةرير، كانت تقول لي واحدالسيف ذلك الوقت، مل أفهم . ائعةر

اليها ومع ذلك، كنت استمتع باالستماع . القصص تلكلي  حتكياذا كانت مل
، تلك القصصر ذّكتوحني كربت، بدأت أ .عميقنوم يف استغرق  حّتى

نستخدمها من أجل اّلتي  أساليب احلياةيف  عالقة متينة ولهاة تعليميفوجدتها 
حتقيق أهدافنا احلياتيو من أجل هرة واملال، أة سواء أكانت من أجل الش

. ةنعمل على حتقيقها يف جماالت األعمال اإلنسانياّلتي  األهداف السامية
رت واحدة من قصص جدتي، ، تذّكيا صاحبي خبطابك الوطنيعندما بدأت و

  .ةتطّلعاتك الوهميمع  ًاناسب جيدتي هاواعتقد ان موضوع
ال حتكم علي وعلى تطّلعاتي من وراء قصص خرافية كنت تسمعها يف  -

  .صغرك من جدة ال أستطيع أن أحكم على مدى ذاكرتها
سأحكي لك القصة، وأنت تكون احلكم يف صحة تناسبها لتطّلعاتك  -
  :وبدأ قائًال - سئمناها منذ زمن طويل اّلتي  الوطنية
تي جدكانت اّلتي  ريقةهذه الّط -كان يا ما كان يف قديم الزمان  -
ام بعد ظهر أحد األيلقد كان ذلك  .بعدها يف حكايتهالتبدأ  هاتستخدم
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. نفرةالصاخلشن كها كّفتداعب رأسي ب وبدأترير، ني على الستعندما وضع
ها أحبكنت ني تغاضي عن األمل ألّنا ي كنتنوكنت أشعر بأمل شديد، غري أّن

عملت يف جماالت زراعة األرض، و لقد عانت كثريًا،! مسكينة جدتي. كثريًا
كانت . قوم بكل أعباء املنزلتاملطاف، كان عليها أن  ايةيف نهوحلب األبقار و

 بشكل الفضي دائمًا ُترّتب شعرهاكانت . ، قوية وخملصة جدتي امرأة مذهلة
على وجهها أبدًا أي  أرمل تبتسم دائمًا، و تكانو .كعكة على قمة رأسها

، ةـفاّطللاباحليوية وكانت مليئة  .الغضب، أو احلزن وأالكتئاب عالمات ل
إليها وأشتاقها  إّنني ما زلت أحن. ةبابتسامة دافئة وودي وكانت تستقبل العامل

بسبب  ، وتويفمعاقًاي أصبح جدولكن لألسف . فهي معّلمتي وملهمتي. كثريًا
ومل ار عليه الن القطباأمراء احلرب املحليني أن قام أحد رجال بعد  إعاقته

لهذا الزعيم وعليه أن يعمل على  ينيعاقب على فعلته، ألن القضاء مد
، وكانت ُتعاني من لنا تي تفعل كّل شيءجدومنذ ذلك احلني، كانت . إرضائه

الوحدة، ولكنها كانت حتاول دائمًا إخفاء معاناتها وحزنها، وحتاول أن تظهر 
إليها ملؤاساتها،  تفذهب تبكي، هاسمعتويف مرة  .مبظهر الغبطة والسرور دائمًا
ضربت  ال ختف، لقد - ت دموعها بسرعة وابتسم تسحم ها عندما رأتنيولكن

لقد  .يدي وأنا أعمل على تقطيع بعض اخلشب وختزينه أليام الشتاء الباردة
يا كربت، فهمت أنها ملها ذلك احلني، ولكن تقصدغاب لقد . تذّكرة جد

واآلن ...  كثريًا لقد كانت حتبه. عنها وتركها تواجه صعوبات احلياة مبفردها
  . أصبحت تشتاقه أكثر

 هر هذتذّكتأريد منك أن  - تقول باحلكايةتبدأ قبل أن  كانت دائمًا
   .يف يوم ما ألطفالك أن ُتحكيهاقد حتتاج  .احلكاية

وقد حافظت على وعدي . أفعل ذلك ني سوفأّنبها أعد دائمًا كنت
ايات مطبوعة أصبحت تلك احلك حّتىأعمل على استظهارها  لها، فكنت دائمًا
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حتفظ هذه احلكاية، ك سوف أّنب نيعدت واآلن أريد منك أن. يف ذاكرتي
  .يعلى وعدك كما حافظت على وعد وحتافظ ،وحتكيها لألجيال القادمة

نا نسمع واآلن دع -  جرياردقال  -سوف أحتمل خطورة هذا الوعد  -
  .احلكاية

  :داني بدَأ تبدأ احلكايةته جد كانتكما 
عنده بستان كان هناك مزارع  - كان يف قديم الزمان كان يا ما  -
من  ينتجه اّلذي الزيتوكان ، اة كّلهوكانت مزرعته األكرب يف املنطق .زيتون

اتأفضل نوعي زيت الزوحلو، سلس، ، أصيل -  قييتون البكر النمم َكح
غريهك -  العضوي ًالة من املنتجات املعدجيني. ينتجه  ياّلذ يتونوكان زيت الز

 صادقًاحياته لعمله،  سًا، مكرًاجد ًافخور هذا املزارعوكان . ةيملذات شهرة عا
وكان  .ونهيف املنطقة حيسدة كّل أصحاب املؤسسات الزراعي فكان، به ًاوموثوق

لينتج زيتًا يتناسب  اول جاهدًاحيمنهم واحد  كّل ،هناك اثنان وعشرون مزارع
يتون، حبة الزون وحجم ّلالجنحوا يف معادلة وقد  .أو يضاهيه ة إنتاجهنوعيو

ن من فغار املزارعو. الزيت ونعومته مل يستطيعوا مطابقة الّطعم وسالسة لكنهم
طط لعدة اخل واناقشتبادلوا األفكار وو يعوا يف لقاء سروجتم ،جناحه امللحوظ

كان املزارعون يف البداية و .ًاجذري الحأقرتح أحد املزارعني ، أخريًاو. مأيا
إذا  - ، قررواة جناح هذا اإلقرتاح، غري أّنه بعد نقاش طويليشّكون يف إمكاني

كون مثله، فليكن مثلنانأن  نستطيعا ال كن.  
، وكانت ّطتهمخنّفذ املزارعون ليلة مظلمة ويف  ،اميوم من األييف و

مصدر ون، أشجار الزيتو  - شيء كّلكبرية خسر املزارع بسببها  النتيجة كارثة
  .أوالدهمستقبله ومستقبل ورزقه، 

 فقلت له ال. وترغرغت عيناه بالدموع ،مؤقتًاة قصعن سرد الداني  توقف
  ت خطتهم؟ما كانإخربنا ق، حالة ترّقب وشويف  ناترتك
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- مزارعًان عشروالو انثإلاع جتم هممعويل يف منتصف الّل الهموعم 
الم حتت جنح الّظ وقاموا. ةالكيميائيمن املواد  اتوغالون فوشوالر عاول،امل

واوسكبشجرة  كّل حول جزع وا باحلفروبدُأ يتون،وذهبوا إلى مزرعة الز ة كمي
ابتاعوهاكانوا قد اّلتي  ةكبرية من املواد الكيميائي يف السلقد . ءوداوق الس

لى مل حيدث ع شيئًا إلى مزارعهم وكأن واة متناهية، ثم عادـبدّق نّفذوا خّطتهم
  .االطالق

من، مع مرور الزوتمتيتون بدأت أشجار الز ًا، وتدرجييهور بدأت الز
 على األرض وسقطت ون األصفرإلى الّللت األوراق حتوو ،دون تلقيح متوت

عملهم، ن نتيجة وزارعاملرأى  اولـم. جافةة فروع شجر الزيتون عارية وركات
، وأثنوا على دهائه وصحة أسرعوا إلى تهنأت صاحب الفكرة، وشربوا خنبه

أعمالهم القذرة، اندفعوا إلى مساعدة  متويهومع ذلك من أجل . معلوماته
ة استخدام العديد من املواد الكيميائيعليه واقرتحوا ، باملنكو  همارج

 د من تعاطفهمالتأّكمن أجل  يةطط العالجاخلالعديد من ب وأوصوااملختلفة، 
، صحة املزارع ، ساءتجهودهم سدى كّل ذهبت وّملا .معه ونزع الشبهة عنهم

  .أحالمهوأعلن إفالسه ودمرت ، يتونأشجار الزوجّفت 
املعروف خبربته يف  الغربشهري من ويف أحد األيام، قرأ عن عامل نبات 

أن حيضر ملعاينة وافق ف ته،زرعملما حدث  ًارحاه شلفكتب ن، يتومزارع الز
عامل النبات وحافظ سوم دفع الروالفالح  وافق .ُتدفع سلفًا تكلفةزيتونه مقابل 

   .العقد من جانبهعلى 
ر بعض كما لو كان حياول أن يتذّكعن الكالم ف داني ـتوّقهنا 

 ون، ففّكر جرياردالّل صفرووجهه أ جاحظتنيكانت عيناه و األحداث الدقيقة،
  :زحًاال له مافقة ة القصقد نسي بقي أّنه

  ؟ذاكرتكهل خانتك  -
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  .شديدعطش وأشعر جبفاف يف حلقي ني إّن -
 اداني بني يديه وغب منه اأخذه .له اوقدمه زجاجة املاءأخذ جريارد 

 .واصلو عميقًا أخذ نفسًاو جبانب سريره فعلى الر اثم وضعه ،ما استطاع
  :الكالم
فروع العينات من  وأخذ اختبار عملي، أجرى عامل النبات كّل -

ر، وأرسل وع األشجاهور والرباعم، وجذوالزاّلذي نات إلى املختربجميع العي 
 بعد ذلك، قرر ان جيري فحصًا - كّل شيء على ما يرام  - عاد بنتيجة سلبية 

   .ص املختربينتيجة تشخبات النعامل ومفاجأة للكثريين، أعطى  للرتبة
  :وسأله .ب شفتيهرّطاملاء و زجاجةأخذ داني مرة أخرى 

  ة املخترب أيها الرجل العجوز؟نتيجهل ميكنك ختمني  -
ني ال أريد أن لكنو، أعرف ذلكبع أنا بالّط - الوق يف عينيه نظر جريارد

وحنن كّلنا آذان  املضي قدمًا الرجاء من حضرتك، عليك املناسبةأفسد 
  .صاغية

أي وليس هناك لقد تم تدمري كامل مزرعتك  ،للفّالحبات عامل النقال 
وال ميكن  تماتواجلذور  ،تسميم األشجار تم لقد. شيء ميكنك القيام به

اخليار الوحيد و. قد أصبح يف مرحلة تعدت مرحلة العالجرر ألن الض عالجها
   .جديدةأشجار ، وتطهري الرتبة وزراعة يتونأشجار الز هو اقتالع كّل

، يعصر رأسه بني استمر صامتًا. أصيب املزارع بصدمة مل تكن باحلسبان
  :بات من خالل دموعه قائالعامل الن ثم نظر إلى. دامعتان يديه وعيناه

وُتعطي مثارها،  تنضج حّتىسنوات باتات اجلديدة النستغرق وف تس -
نتيجة  ها وأرىنتجاتع مبّتأمت ويف ذلك الوقت لن أكون على قيد احلياة كي

اقعملي الش.  
قالنظر عامل الن بات بعيني العجوز ثم:  
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 وأنتم تستمتعونآباؤكم  زرع. زرع فيأكلونعوا فأكلنا، ونزر -
 - بها واكي يتمّتع ملزرع البذور املناسبة لنسلك ماآلن حان دوركو .حلصادبا

فلتكن هذه ُأمثولة . حمايتهيف  ممات وفشلتمن املسّلواعتربمتوه  هذا ما أخذمتوه
جيب أن تكونوا دائمًا على حذر ألّنكم ال . لكم وملن سيأتي من بعدكم

  . من هو ومتى سيأتي السارقتعلمون 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٥ 
 

 
 

 
وشعر ،كثريًا تهحزنأداني ة قص برفاء  اماس الشعانيه هؤالء الناملخلصنيي ،

د مروالّت اإلحتادخيبات األمل، ومعاناتهم وعدم قدرتهم على عندهم  ملسو
س مة الشد، وأشعقس اجليفقط الّطهو الوطن ليس إن . ضد مضطهديهم

الدّنما هو نتاج الهيئات اإلدارية يف إ. واملاء احللو افئة، والهواء النقيبهمر 
مهأو يف شر. إن ين،ريرأمراء احلرب الش والسياسيني الدهم ئني وشركايني

يتحّكمون بها باملزارعني اّلذين يديرون اّلتي  ريقةالبالد بنفس الّط ونحيكم
ويعاملوهم كالعبيد اّلذين ، نياإلقطاعيم ورثوه من آبائه اّلذي اإلقطاع
  .والراتالدخاسة مقابل حفنة من سوق الن يفهم نيشرتو

لقد  .هذا البلد اجلميل واحيكمأن ماح لهؤالء األشرار ه ملن العار السإّن
وينتخب األشخاص املخلصني املؤهلني لقيادة  ،دكي يتوححان الوقت لشعبنا 

اس الن رى هؤالءي أن وحيز يف قلبه .ق املستقيمريمسرية هذا الوطن يف الّط
بكل ارتياح، وخضعوا لهؤالء املجرمني بكّل مصريهم  يبني قد تقبلواالّط

ار الدتواضع، وسّلموا أمرهم لتجياسة لوضع هذا الوطن باملزاد ين والس
عب عند هؤالء لقد أص. خاسة ملن يدفع لهم أكثرالعلني يف سوق النبح الش

اّلتي  رد سلعة يبيعونها ملن يدفع لهم أكثر بصرف النظر عن اجلهةن، جمالفاسدي
 لوداعة هذا الشعب حيني رأسه إّنه. تكون على استعداد لدفع الّثمن املطلوب

سيكون مصريه ومصري ما  ال يعرفوهو  ،اآلالم واملعاناةهذه  ل كّلحتم اّلذي
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عودة إلى ذويهم، الوعلى حتريرهم  ًاأكثر عزم أصبح لذلك .هذا الوطن
بأّنه من اس يف العامل معظم الن يتمّتع بهما  وهذا ،والعيش يف سالم وكرامة

نأبسط معامل الدميوقراطية يف العامل املتمد.  
 انا إذا كعم تائها يف أحالم اليقظة، وتساءل الما ز بأّنهداني الحظ 

  :فتنحنح قائالإلى سماع حمنة أندرو،  عوديو يستيقظ من أحالمهس
على  .ال تأخذ ذلك على حممل اجلدوالرجل العجوز،  ال تقلق أيها -

أحصل على سوف األيام من يوم يف و ،األقل أنا ما زلت على قيد احلياة
ا ما زالوا يبتسمون، وأصحابه، حالتيأسوأ من عديدة هناك حاالت ف. حريتي

  .يزةولو لفرتة وج
مبا ر فّكُأكنت  .اإلزعاجمثل هذا بت لكما اذا سبأنا آسف ! ..عفوًا -

   أصابكما؟
  .داني هسأل ة أندرو؟ترغب يف االستماع إلى قص َالأ -
  .ه خبنوعابأج -وبطبيعة احلال  ..!نعم !..نعم -
وتابع داني وهو ينظر الىأندرو هد تن:  
 قيل، فأنَت رجل عجوز وعندكالّثعبء ُأحملك هذا الأن  ُأريدال  -

 عامل معها بكّلعلى الّت، وقد ال تكون قادرًا لةومع هذه الد ةك اخلاصتكلمش
  .سهولة

له بأّنه  غاضبًا وأّكديف وجهه  ق جرياردحدقريبًا هطلق سراحسوف ي. ثم 
صته قائال ما تبقى من ّق ل إليه أن خيربهتوس- ق م على تأمني إطالأنا مصم

  .نيكم سيكلف ال يهمو سراحك،
 نك ال تعرف مّنبأعتقد أ نيلكن، وبوعدكن من الوفاء آمل أن تتمّك -

وما هي قدرتهم على تنفيذ  ،ضد هذا الوطن هؤالء اخلونة اّلذين يتآمرونهم 
أجاب  - ا واحد من من أجل كّل ًاحّظ ى لكومع ذلك، حنن نتمن. ما يأمرون
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تابع احلديث أندرو، ثم.  
غري أّنني مل  .كاملعتاد أوقفت سيارتي خارجًاالبيت، ووصلت إلى  -

كان و ،اراتيارة أمام مرأب السومل يوجد أي سي ،شيء غري طبيعي أي الحظُأ
وء الضوعندما فتحت الباب وأصبحت . ةكالعادة ينري جوانب البيت اخلارجي

يف الده مسدإرفع يديك فوق  - سه إلى رأسياخل، فوجئت برجل غريب يوج
جاء شخص آخر وكبال يدي و إقرتب إثنان آخرانوعلى الفور  -رأسك 
  .شنيوبدَأ يفّت
وأي  هم نمعرفة م، وطلبت قانوني بأّنه عمل غريعلى عملهم  تاعرتض -

رتي وقال لي بلهجة غري مؤّخوركل خالء واحد من الدجهة ميّثلون؟ فقام 
إذا ألتزم الصمت أن  وحّذرني ،ةرياط جهاز املخابرات السضب حنن -  مألوفة
، قلت تهلهجبها سمعت اّلتي  حظةيف الّلو .رتيمؤّخ على ريد احلفاظُأكنت 
، هو املسؤول عن هذا العمل القذرنقيب رئيس قسم الّت ،ذلنهذا ال - لنفسي

فتيش وبطاقات الّترة رؤية مذّكت لبط، من صحة ما ُأفّكر دولكن للتأّك
رة رؤية مذّكيريد  هذا الكلب - جل ونادى زمالئه ضحك الر .هويتهم

  .تفتيشال
رجل طويل . وا منيالة واقرتبصالثالثة رجال من لفور خرج على ا -

، ٣٥أنا العميل رقم  -م نفسه قدو ،أسود قصري هشعرعريض الكتفني،  ،القامة
الضابط املسؤول عن االستخبارات السسألني إذا كان الرجالن قد و - ة ري
لي كان ا اعتقالهم أن فاعرتضت قائًال -قانوني بشكل باحرتام ومعي  التعام

ي على تعدالى بيتي بدون مذّكرة تفتيش هو  اودخولهمقانوني،  غري عمًال
   .حرمة البيت وجيب عليهما مغادرة البيت على الفور

الغرفة ني داخل اأن يأخذ وأمرهما نياملسؤولالرجلني ابط الض نادى
ويف طريقنا الى الغرفة يف آخر املمشى، مررنا يف . ويعامالني معاملة حسنة
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على  انلسنتي البالغة من العمر عشر سنوات جتبإزوجتي و رأيتفالة، صال
 كانت تضم - إبنتي  -" نادين"زوجتي ورأيت اخلوف يف عيني . ةاألريك

أحنت  وعندما سألتهما عن حالتهما،. موع تنزلق على وجنتيهاوالدوالدتها 
حظة، اقرتب مني ويف هذه الّل. ئةتعرضا ملعاملة سي هما قدتوّقعت بأّنف ،أسهابر

  :املخابرات وقالرجال أحد 
  . ر النّقالجهاز الكمبيوتأريد  -
وقد يستلزم وقتًا للحصول جهاز الكومبيوتر ليس يف متناول اليد،  -

  .صليحه ما زال يف الّتعليه اآلن ألّن
  ؟ سأل باستهزاءدهل أنت متأّك -
  :فقال مبتسمًا. أكيدكّل الّت! ..نعم -
ة ديث ذاكرتك، ورفع يده وصفعني على وجهي بقوجيب علي اآلن حت -
وّملا رأت زوجتي هذا املشهد، صرخت به . َأ الدم يرشح من فميوبدهائلة، 

  :قائلة
  ...ُتكسر يدك أيها احليوان  -

 اضربها وراء أذنهوجل اآلخر الرقام هي إهانتها له، نغري أّنه قبل أن ُت
وبدون تفكري  - ن مصريك مصريه وإّال سيكوالكلبة  أيتها ياسكت -  قائًال

وبدأت  ي اليسرىشعره يف يد تقفزت على ظهره، وعقد لعواقب ما سأقوم به،
 جبنون مصابًاولكن كنت  يتخّلص من قبضتي،حاول أن ف. ألكمه باليمنى

، ملساعدته الن آخرانجاء رج عندها. الغراءكني علقت على ظهره لدرجة أّن
استمر ، وأمل مل أشعر بأي ني، ولكنبندقيته وبدأ كّل واحد منهما بضربي بعقب
 .ان ختليصه من قبضتينومل يستطع اإلثالقتال ملدة دقيقة أو حنو ذلك، 

وتوقفت عن ضربه، ولكنني لّفيت  بدأت أفقد قبضتي، حّتى واستمروا يف ضربي
حول عنقه وبدأت يف خنقه، غري أّنني شعرت بالض عف وبدأت يدايا يف يدي
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نفه، يف مدخلي أع ذلك، متكنت من إدخال اصبعي الوسطى وم .االنزالق
عما  أعطتني الكراهية والغضب من قوة إضافية،  وجمعت كل طاقتي، فضًال

وشديت بكّل ما جمعت من قوى ومزقت مدخل أنفه اإلثنني عندما سمعته 
ورأيت الد ،يكان هذا أفضل . ماء يندفع من أنفه بغزارةيصرخ كوحش بر

  .يته يف حياتي، وكأّنني رحبت جائزة الياناصيب الكربىمشهد رأ
  .سأل جريارد ماذا حدث له؟ -
وضمد رجال اإلسعاف جراحه ونقلوه إلى سعاف إلسيارة احضرت  -

  .املستشفى
  ؟قام رجال اإلسعاف مبساعدتكهل . وما حدث لك -
ابط املسؤول ، ولكن الضرجال اإلسعاف مساعدتيحاول أحد لقد  -

  .دم املساعدة، فامتثل ألمرهعب َأمره
  ماذا حدث بعد ذلك؟ -
ابط املسؤول على األريكة، ووضع ساقيه على جلس الضبعد ذلك،  -

تغطية إصاباتي، ثم لاملناشف بعض وأمر رجاله باحلصول على  ،مسند للقدمني
ف؟ النّقالأين هو الكمبيوتر   - ة أخرىسألني مرقلت أنه يف السه تمارة وسّلي

  .حفاتيامل
يالكمبيوترارة وعاد بعد دقائق حيمل ذهب أحد رجاله إلى الس 

ابط الكومبيرت لفرتة وجيزة، ثم طلب تفحص الض .ووضعها أمامي على الطاولة
أعددته عن  اّلذي حيتوي معلومات عن التقرير اّلذي لفاملمني أن أفتح له 

الكومبيرت أمامك . ملاذا مل تبحث عن امللف بنفسكقلت له ف. نقيبعمليات الّت
دًا. وال يوجد عليها كلمة سرًا مرتدودفع بها عندها نظر إلى الكومبيرت ملي ،

  .أجهزة الكمبيوتر يألفمل أمامي، فعرفت من نظرته أّنه 
 بقي لقد -نهض عن الكرسي واقرتب مني وهو يبتسم ابتسامة صفراء 
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فهمت  ؟هاهل تريد االحتفاظ بفمن األسنان اجليدة،  قليل لديك عدد
 ،يف عينيه واضحًا غضبوال ليإنظر  - إقرأه بنفسك - ، وفتحت امللفتهمالحظ

   .امللفصحة ق من جاء للتحّق اّلذي ودعا رئيسه
وبعد أن دّقق يف حمتويات امللفور الدوملحقاته والص ،ة اعمة ملصداقي

مكان ة أحتفظ بها يف أي حتياطية انسخ سألني إذا كان لدياملعلومات، 
من ذلك  أّكدوميكنه الّتنسخة أخرى،  ود أيجعدم و وبعد أن أّكدت له. آخر

إبتسامة عريضة بانت ابتسم و ق يف وجهيحديات، إدارة احلفردائرة مع رئيس 
حياتك ومصري عائلتك، رهن  -القياس وقال مازحًا  متفاوتة عن أسنان صفراء

ة ما قلتملصداقي.  
ذين شخاص اّلسبة لألأو مستحيل بالن ال شيء صعبمصرينا حمّتم، و -

  .أجبته باشمئزاز -ليس لديهم ما خيسرونه 
أوراق مطبوعة، وأشار إلى  وأعطاني قلمًا وثالث، إلي نظرة شذراء نظر

  :ّط يف أسفل الورقة األخريةخ
  .قالها بنربة آمرة -  ع هناوّق -
  .توقيعهاريد قراءتها قبل وأها وثيقة كبرية ّنإ -
   بالكذب؟ تتهمنيهل  -
  .قلت ذلك بكل هدوء -ليتني أستطيع إثبات ذلك  -

  :تني وقال ناحبًاناريني عيننظر إلي ب
  .هنا، أو ميكنك اآلن أن تقول آخر كلمة وداع لزوجتك وإبنتكع وّق -

أخذت القلم ف - ًاوال قانوني ًاجسدي ال -ني لن أفوز معه أّنعرفت ب
هؤالء األوباش قد انتهكوا  أن رت يف نفسيفّك ثم. وقيعوشرعت يف الّت

حقوقنا، وقيدوا حررقوا ثروتنا، وأفسدوا نظامنا، وأشرتتنا، وسيوا السني ياسي
يطرة جمتمعنا، متكنوا من السيف فصائل بعض الالفاسدين، ومبساعدة وتعاون 
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 ستغرقت يف تفكريي مستفسرًا متىٱو .احياتنجوانب جانب من  على كّل
م أن نتعّل عليناكان ينبغي . م أن حيكم نفسه بنفسهعّلتيو ،يستيقظ شعبناس

 تتساءلو لن نتعّلم، نا ني كنت أعرف أّنولكن من أحداثنا املاضية، درسنا
سنتعّلم يف أي وقتا إذا كنا عم.   

علم الني رفضت رفع احلرب، لكن خسرتني أدركت أّنعند هذه الرؤية، 
تبّقى عندي من ما  مع كّلو، ريالنفس األخ حّتىقاتل ُأرت أن قرو األبيض،

ة جسديلت أن أة، قوعارذّل وعيش يف أمن أن  كرامة بدًالاحلرب بخسر فض.  
 ة سابقًا دون قراءتها وثيقةالرت رأيي حول توقيع غياملعد.  هذا حق

ة قبل أساسي من حقوق اإلنسان أن يقرأ، ويفهم، ويطلب اإلستشارة القانوني
قررت أن أحافظ على كرامتي  لذلك. ان مفهومهاتوقيع أي وثيقة مهما ك

القلم  فمسكت .قررت أن أموت كرميًا على أن أعيش ذليًال. وحّقي يف احلياة
، وبصوت ثابت، قلت ابط املسؤول طويًالونظرت إلى الض ،بقوة يف راحة يدي

يدي  تورفع  - عليك وعلى من أرسلك أيها القذر احلقري عنة الّل - له 
ه ه على خدتولكم ما أملك من قوة ناجتة عن غضب وكراهية،  ت كّلياستدعو

تطري من فمه  ةاألصطناعيرأيت أسنانه ، فسمعته يصرخ كخنزير جريح، واألمين
وُتلقى على افذة املفتوحة من خالل الناألرض يف مكان ما يف السةاحة األمامي. 

  . يحظة أقصر وأحلى حلظة يف حياتهذه الّل كانت
جبانبه إلى قدميه مثل كلب جمنون،  ان جالسًاك اّلذي الرجللك، قفز عند ذ

وعندما استيقظت  .األيسر صدعيه ضربة واحدة إلى ، وجتهبندقيوبعقب 
وجدتني بها وأنا أضمد اّلتي  يضمد جراحي، بنفس الّطريقةداني  رأيت

  .وما زلنا هنا منذ ذلك احلني. جراحك
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فخورًا  انالي ك، وبالّتبالعطف عليه وشعر ،ى جرياردعل ة أندروقصأّثرت لقد 

أّثرت على حياته وحياة اّلتي  به ملوقفه الوطني السليم، وتضحياته الكثرية
ضحيات، مهما كانت الّت يقف وقفة عز اّلذي هذا هو املواطن اُملثالي. عائلته

بعزة حنذوا حذوه إذا شئنا أن يكون لنا وطنًا حنيا فيه  وعلينا جميعًا أن
ة اهنة، ال ميكننا أن خنلق أمويف حالتنا الر ،في هذا العامل املاديف .وكرامة

ة، نعمل جميعًا للمصلحة العام، و'حنن'بـ ' أنا' نستبدلفخر بها، ما مل ن
ل واألخري خلق أمة ناضجة، متكاملة، فنا األول متكامل، هدفنصبح فريق عم
يتنتعش فيها احلرطميوقراة، والدواملواطنة املتكافئةة ي.  

كان جريارد هائمًا يسرتجع . ال أحد يريد أن يتكّلم. ساد صمت قاتل
القريب، بينما  أحداث املاضي، ويحاول ربطها مبا سيتعرض له يف املستقبل

اوالن الّتكيف مع وضعهما، وكيف يستطيعان إحداث كان داني وآندرو حي
اّلتي  الزنزانةما مقيدان يف هذه تغيريات إصالحية لهذا النظام الفاسد، وه

ضمأفكار الّثالثة كانت تدور . احلنيت قبلهما العديد من املواطنني الص وكأن
ة السياسية واإلقطاعي شوة،تآكله الفساد، والر اّلذي يف كينونة هذا النظام

الفاسدين  من من يمّثله خيتار دائمًا اّلذي بئس لهذا الشعب. والدينية
األشخاص الذين نفس وهم  - الوطنشركائهم مللء أعلى املناصب يف و

ة هم سيستغلونهم مر، مع العلم أّننيياسيالسنفس ل وتكرارًا مرارًايصوتون 
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ذلك؟  يفعلونملاذا . ني الفاسدينياسيفالشعب هنا شريك لهؤالء الس. أخرى
د نشأت عالقة ما قأو رب ،اجلهلعامل ما كان رب. قولالال أحد يستطيع 

 .املظلومامل وبني الّظحميمة 

ظرات مضى وقت طويل وجريارد يراقب آندرو وداني وهما يتبادالن الن
نزانة خيم على هذه الز اّلذي أن يكسر جدار الصمت همادون أن جيرؤ أحد

   . ويلةطلفرتة 
ة آندرو نظر جريارد إلى داني يف حماولة منه أن يكشف مدى تأثري قص

 هليكشف مدي تأثري وجه جرياردهو أيضًا يف ق كان حيد ري أن دانيغ، عليه
قطع بينها دّقات رات متشابكة إلى أن ظوبقيت الن. مع ما قاله آندرو هوجتاوب

نزانةمتتالية على باب الز.  
- من خالل احلارس صاح  -  "جريارد شامل"د زائر للسيصغري يف  شق

  .الباب
ع زيارة أحد، ونظر الى داني نظرة تساؤل وّقفوجئ جريارد ألّنه مل يكن يت

  :ًا على احلارس قائًالفما كان من آندرو إّال أن صرخ ردواستهجان، 
  يزعجنا أحد؟دون أن  نذهب إلى املرحاضستطيع أن ن َالَأ -
  .هامرأدة يف عجلة من يالس -  احلارس بسرعة قال -
 وهمس اردمن جرياقرتب  ، ثمأندرو أجاب -  يف الوقت املناسب -

  :قائًال
  .صاالت واسعة مع تلك الزمرة احلاكمةتك إّتزائرلدى جيب أن يكون  -
  ماذا تعني؟ -
 ومل يشعر بالسعادة إّال اذا وجه لنا اإلهانة ،هذا احلارس وقح للغاية -

أنواع من  ع نوعًامعك، جيب أن يتوّق بًاولكي يكون مهّذ. بطريقة أو بأخرى
  .املكافأة
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قدوم أي ع ال أتوّق، وأنا وحدي. فهم ن هناك سوءجيب أن يكو -
  .شخص لزيارتي

ظر من نالل سّل، ورير وذهب إلى البابقفز داني من السحظة، يف تلك الّل
إلى سريره وهو ثم عاد  طويلة، بحلق لفرتةواستمر بالّت شق الباب،خالل 
  :يبتسم

رفتي يف كنت حصلت على شرف مع ما كزائرِتزائر مثل  كان لدي لو -
  .هذا املكان القذر

   .أندروتساءل  - مل أفهم مرادك؟  -
  .نفسكبإلقي نظرة  -

فرتة طويلة وهو ينظر من خالل شق الباب، ثم رجع استغرق أندرو 
  :وجلس بالقرب من جريارد وهو يبتسم

صداقتك، وأتشرف باستضافتك هنا ر قدُأإّنني  !..يا جريارد مربوك -
  .ريبًانا قف سوف تضطر إلى تركملدة أطول، ولكن لألس

عالقة،  نظر جريارد إليه وكأّنه يتساءل عن حدث ليس له فيه أي
  :وأضاف
العب مبشاعري سواء أكان يف سبيل املزاح أنا مل أفهم ملاذا حتاوالن الّت -
لكما بأّنني لوحدي، وال أعرف أحدًا سواكما لقد قلت. أو اجلد..!  
إن الصورة تساوي . قال آندرو - نفسك بتعالى يا صديقي وأنظر  -

  .ألف كلمة
اوية البعيدة يف الز ساقني فرأى .ونظر من خالل شق الباب ،قام جريارد

ها كانت جتلس على كرسي وراء ألّن رؤية الفتاة الغرفة، غري أّنه مل يستطع من
  .فاصل ملكتب خشبي

  :ورفع يديه يف الفضاء، رجع جريارد وجلس على حافة السرير
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َأر هذه الزائرة يف حياتي، ولكن أندرو وداني قد أظهرا عن عدم مل  -
  .إقتناعهما مبا قاله، وكان ذلك ظاهرًا على وجهيهما بوضوح

  .ال أعرف من هي. قال جريارد - تصدق  أم ال صدق -
عليها من خالل ساقيها؟ سأل ف رتعتستطع أن ت أتقصد إّنك مل -
  .آندرو

- الرحّتىية مبا فيه الكفا جل مسن رآها يف حياته  يتذكر كل ساق - 
  .أجاب داني

مل يجادلهما ألّنه كان يسرتجع  ه، ولكنامالحظاتهملقد تأّثر جريارد من 
  :عندما قاطع احلارس أفكاره قائًال اقني،نتمي تلك الستن ململعرفة ذاكرته 
  د جريارد؟سيجاهز يا هل أنت  -
عالمة استفهام الحظ زميليه، وعندما نظر إلى  .جريارد صاح..! قادم -

  :ا فقالهميعلى وجوه
 احلقيقة ماأقول لكمضى علي يوم واحد يف هذا السجن، وأنا لقد  -

ال أعرف أحدًا اصعة بأّننيالن.  
، وأشار إلى جريارد أن فتح فيه احلارس الباب اّلذي ويف نفس الوقت

  :دعاه آندرو قائًال يسري أمامه،
  نا؟قبل أن تغادر سعيدًا ًاحّظى لنا تمنتعود وتال تنسى أن  -
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الكابتن ما وصال رأى ـولاالستقبال،  صالةجتاه بإ ارسأمام احل سار جريارد

وهي تتحدث معه  دم لرؤيتهاصف السجن، طابضأحد ث إلى تحدتجولييت 
  .كأّنها تعرفه منذ زمن طويلية ود بكّل

يعد مل  نزانة ألّنهه إلى الزوقف جريارد فجأة، وطلب من احلارس أن يعيد
   .نبعد اآل تهرغب يف رؤية زائري

ارس بأمره، وطلب من جريارد بكّل تهّذب أن يذهب لرؤية إحتار احل
يتحدث معها، لن  اّلذي ابطالضفإن  زائرته، وأشار إليه إذا مل يذهب لرؤيتها،

  .، وسوف ينزل به أشد العقابيكون سعيدًا
. فًا على احلارس، وسار معه على مضضتراجع جريارد عن عزمه عط

  .ابطالض ، وحياحوالي خمسة أمتار وقف احلارس على بعد، إقرتباوعندما 
- هذا هو السجريارد دي ديشامل، سي.  
ابط وهو يرد عليه الّتحية بطريقة الضأجاب   - "هاني"رقيب  شكرًا -
  .عشوائية
يتساءل وكّل دهشة، ينظر إلى جمال جولييت ب، وقف جريارد صامتًا 

مع هذا  ثيددفع بها للحضور إلى السجن واحل اّلذي يف نفسه عن السبب
قالت له فيما مضى اّلتي  الضابط وكأّنها ُتحاول إغرائه لسبب مل يعرفه، وهي

بأّنها تريد أن تبقى بعيدة عن الّتدّخالت يف شؤون السلطة حفاظًا على سمعة 
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 ،قةتنورة ضي -أّنه مل يستطع أن يتجاهل لباسها غري . تعمل معهااّلتي  الشركة
من ثديها، الكثري ال يخفي  ُتظهر عن جزء كبري من ساقيها، وقميص مفتوح

يف وتذّكرها  - ها الالمعةاألحمر يتناسب مع حمرة شفتيستعار املعر شوال
نوات  -سمي، وقارن بني اإلثنني وقال لنفسه لباسها الربعد كّل تلك الس

  .، فإّنني ُأفضل أن أراها يف زيها احلالي، وإلى الداهية بلباس الكابتنالغابرة
 ما يدور يف ذهنه، فوقفت واقرتبت منه أتقر قدجولييت يظهر أن:  

ثم نظرت إلى الضابط . وغمرته وعانقته حبرارة! ..حبيبي مرحبًا -
  :وقدمته

: جريارد قدمتثم . جن، مساعد حاكم الس"نعمانعادل " النقيب هذا هو -
  .جريارد شامل - هذا هو ابن عمي

ري أّنه غ . فوجئ جريارد من أسلوب جولييت، وما يكمن وراء كّل ذلك
حاول  بقياملجاملة أو صامتًا ومل يها الردعلى أسلوب تقدميه بكونه إبن عم. 

 وسألهسبب له  ، واعتذر عن أي إزعاجمبصافحتهالنقيب عادل  ومع ذلك، قام
، بكّل بساطة" نعم"، فأجابه معاملته يف السجن وا قد أحسنواذا كانعما إ

  .وهو ما زال قابضًا على يد جولييتوابتسم 
- إذا كنت يف أي صل ، فال تتأخر أن تّتمساعدة وقت حباجة إلى أي

  :وهو يبتسمجولييت  إلىنظر  ، ثمبي مباشرة
بي ما تشائني على واطل ،الكافترييا إلى الّذهاب مع إبن عمِك ميكنِك -

   .أحدلن يزعجك حسابي اخلاص، وأنا أؤّكد لِك بأّنه 
  :أجابت جولييت، وسّلمت عليه وهي تهمس - لك  شكرًا -
- بهذه اخلدمة، ويومًا ما سوف حتصل على مكافأتك دينة لكإّنني م.  

كانت على بعد حوالي اّلتي  الكافترييا سار جريارد برفقة جولييت إلى
وضعت جولييت يدها ثناء سريهما، أو. االستقبال صالةإلى ميني  عشرين مرتًا
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حميمني، فهذا يساعد أقرباء وكأّننا نا نبدو دع - ه وشدته إليهاحول خصر
تناعلى حتقيق قضي.  

  ؟حتقيقه من جراء هذه اُملسايرة نيحتاول اّلذي ما -  
 تعالى .كثريًا نيأعجبقد لرجل إّنني ُأحاول تقديم خدمة كبرية  -
برنامج مخّطتي  جدًا عندما تسمع تكون سعيدًا وسوف ،ًالالقهوة أو نشرب

سبة لتحقيق أهدافكبالن.  
اوية البعيدة عن طاولة يف الز إختارا ،إلى الكافترييا عندما وصال 
وفور جلوسهما، جاءت  الناذل، وهي شابة طويلة القامة، . اآلخرين الزبائن

ف عن أكرب مساحة من جسدها، وقدمت الئحة شقراء، حنيفة، ترتدي زيا يكش
لبت على الفور فنجانني طفلم تهتم جولييت بالئحة الطعام، بل . الطعام

رغب يف ي انإذا ك عما وقطعتني من احللوى دون أن تسأل جرياردتشينو وكاب
ايالقهوة أو الشجني ال حيقالس ما يريد مشروبنوع اختيار  حّتىله  ، وكأن.  

 فشرحت له بسرعة ،لوك االجتماعيلييت مهتمة بآداب السمل تكن جو
على أن زيارتها للسلزيارة إبنة جن مل تكن دعوة اجتماعي بل ، ها املسجونعم

. ةرغب يف رؤيتها بهذه الطريقتة إذا كنت جاريعوة الّتمن الد نوعًا تكان
تباه القهوة، كي ال يثريا إن يشرباننا ات على مناقشة ذلك بينما كوأصر

  .اآلخرين
ة، بينما ث عن مناقشة صفقة جتاريتحدتلسماعها  لقد فوجئ جريارد

. يهمصري صديقمصريه ك أن يكون يف هذا املكان الفاسد بانتظار حمتجزًا انك
ة، ريله سبب إرتدائها املالبس املثشرح ت فنظر إليها بغضب وطلب منها أن

  :تهفأجاب -النقيب عادل  ة معيعالقتها الودومدى 
ملركبة ترتدي زي الكابتن  وأنَت مشروع جتاريأي تناقش ميكنك أن ال  -
ةفضائي. مبالبس تليق باملناسبةرجل أعمال حقيقي كم نفسك جيب أن تقد.  
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كن على علم بطبيعة يمل  حلالتها هذه، ألّنه تفسريها يتقبل جرياردمل 
ر، ونجصفقة أعمالها مع مساعد حاكم السهيبدو وكأّنأن  قر يف  غري مهتم

  :يسألها وهو ، وابتسمصفقة أعمالها
- نوع من األعمال الّت أيأنِتهل مع مساعد احلاكم؟  نية تتفاوضجاري 

  قيق؟وبيعها يف سوق الر بأسعار باخسةجناء شراء بعض السعلى وشك 
  .ت خبفةرد -  قلت ذلك أنَت -
   ني؟متزحَأ -
 وكأّنها ،على وجهها ةهرظاغضب العالمات أجابت و - !..الطبعًا  -

كأّنها تتوّقع بعض املتاعبب قصوىيف حالة تأه ،.  
شعر جريارد خبطورة املوقف، وأراد حتذيرها كي ال تقع يف ورطة ليست 

  :يف احلسبان، فاقرتب منها وهمس
شّكوا يف إذا  .ماس ال رحمة يف قلوبههؤالء الن! ..مقاءح يال تكون -

  .على فعلتِك يأسفكي تالكفاية  امبا فيه لفرتة طويلةأمرِك، فلن تعيشي 
 فتـها توّقلكن ،ه على إهتمامه بهاشكرتأن  تجولييت وحاولابتسمت 
بالقهوة واحللوى، ووضعتها على الّطاولة وسألت  الناذلحضور  عن ذلك بسبب

  .شيء آخر حباجة إلى أي اناكعما إذا 
  

لواحدة والساعة الواحدة الساعة ايلة بني الّلهذه جن من هذا الس سوف خترج
   .والنصف صباحًا

  .مل أفهم ماذا تقصدين! ..عذرًا -
  .يف الصباح الباكر سوف تكون حرًا .إسمع ما أقوله لك -
  ن؟الهروب من هذا املكان املحصأتقصدين  -
  .فعًالهذا ما أقصده  ..! نعم -
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- ؟ذلك؟ تساءل جريارد كيف سيتم  
قطع بة وليدال اتشركالإحدى  زويدتل ةجتاري عالقةجن اكم السحل -
إلى  شحن هذه القطع أعمل بها بعقداّلتي  ركةشالفازت ، وقد ةبشريغيار 

بيني وبني حاكم ة وديالعالقة ال تدتوض، الزمنومع مرور  اجلهات املختصة،
كان على علم بهذه التجارة، النقيب عادل  ولقد تبين فيما بعد بأن. السجن
ألسباب  النظر عن معامالته املشبوهة عامل مع احلاكم وغضلّتل ضطرم غري أّنه
   .بيف الوقت املناس تعرفهاسوف 

 ومبا أّنهم قد ألقوا القبض عليك باجلرم املشهود، إضطررت أن أزور
عي بأّنك ابن عمجن، وأدوأحد أبرز زبائننا املوثوق بهم، ي، حاكم الس

  .وطلبت منه املساعدة لتهريبك
  ؟اباجلّذ كعلى اقرتاح ذا كان ردهما -
- يعرفون قيمتهادة، عندما يرون صفقة جي.  
  .أجاب جريارد -مل أفهم مقصدِك  -
عشرة  مقابل يقوم حاكم السجن بنفسه برتتيب خّطة هروبكسوف  -

  .آالف دوالر نقدًا
  مضمونة؟هل اخلّطة  -
  .أموالك ُأضاعف وإّال سوف، مئة باملئة مضمونة -

بقبول اقرتاحها، ألن صحته قد ساءت، ومل يعد  يًارد جدفّكر جريا
  :، فسألهاحلياة يف هذه البيئة القاسيةا يستطيع حتمل

 يتحولو بهذه الّثيابدخلتي إلى مكتب حاكم السجن بهذه السهولة، أ -
  ؟دون قيد أو شرط احلاكم بكّل شروطِك قبلوحرية، سال كعصاب

 .احبةتأتي الصفقة الرمن أين بط بالضهم رجال أعمال يعرفون هؤالء  -
بوا ورّت ،ةتهم االئتماني، واتصلوا بشركد قاموا بفحص رصيدك االئتمانيلق
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 على أحد معرفة مصدره، وبإمكانهمر حتويل املبلغ إلى حساب خاص يتعّذ
  .يعرف من أين جاءت تلك األموالوال ميكن ألحد أن  ،سحب املبلغ منه نقدًا

دون املالي، وسحب األموال حام رصيدي تستطيعون إقي ين أّنهتقصدأ -
  موافقتي؟

 دت له جولييت، وفتحت حقيبتها وأخرجت منها ورقة وقلمًاأّك! ..ال -
إذا وّقعته بإمضائك، سوف تعود  - منوذج طلب لسحب األموال هذا  - وقالت
  .أسرتاليااليوم الى  هذا صباح

لفرتة قصرية يف حماولة  فّكرف، وهو يصيف الن موذج وطواهجريارد الن أخذ
اس عامل مع مثل هؤالء النالّتفهو خيشى من  .ّطةعلى هذه اخل منه لصياغة رده

 ة طبيعتهممدى موثوقي، أو يتهمقاصدالفاسدين، وفّكر أن خيترب مدى م
  .الفاسدة
ُتعطي أي قيمة  إذا كنَت موذجوّقع على هذا الن. تالوق ليس لدينا -

يأجابته -تك حلر ربجولييت بفارغ الص.  
  .أمرين تأّكد منبعد أن أ -قال جريارد  - بتوقيع هذا النموذج  سأقوم -
  .جولييت ؟ سألتطلبك ما هو -
   .صديقني أصطحب معيريد ان أ ًالوأ -
 تدّطوخالل وجودك يف السجن لوقت قصري، قد ك أّنب تقول ليال  -

  ن أعمل على حتريرهما؟وتريدنا أاملحتالني،  هذينمع  احلميمةصداقة ال
 تتعاطفف ي،أدت إلى القبض على أندرو وداناّلتي  روفالّظ شرح جريارد

  .عرعلى الس معهم فاوضووافقت على الّتجولييت معه 
  .قيمة إضافية، ولكن سوف يكلفك مساعدتهماميكن  -
  .ذلك دفعل دتعسمأنا  -
  .جولييت اني؟ سألتما هو طلبك الّث -
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  .ةقيقة للخّطفاصيل الدّتن اعرف الأريد ُأ -
  :وشرحت له الهمس درجة خفضت جولييت صوتها إلى

الساعة الواحدة يف  .سوف يرتك احلارس باب خليتك مفتوحًايلة، الّل -
اوية إلى الز وسريوا بهدوء ،كاأنت وصديق خرجٱ، إفتح الباب ووالنصف متامًا

الشة كيال  - ة من الربج رقيجاسأحد من ال يستيقظ  تثريوا الضاحلر.  
  ؟يف برج املراقبةس راماذا عن احل -
- املراقبةبرج  يفاس لن يكون هناك حر.  
  ؟هل هذا معقول -
- ة يف اخلدمة  همذين اس اّلسوف يستدعي احلاكم جميع احلرالفعلي

بإن هناك خّطة أبلغه  قدأحد املخربين  عيا أن، مدًاطارئ ًاجتماعإحلضور 
والغرض من هذا االجتماع هو . ًاالثة صباحجن يف الساعة الّثالس منللهروب 

وسيتأكد . للقبض عليهم فور خروجهم من باب الزنزانةة عمل صياغة خّط
احلاكم ومساعده من أن صباحًا اعة الثانيةاالجتماع لن ينتهي قبل الس .

أن يشعر دون مع صديقيك سع من الوقت للتحرك ببطء يكون لديك مّتف
   .حددته لكم اّلذي وسوف يتم لقاؤنا يف املكان. هروبكم أحدب

  .ة مضمونةخّط يبدو وكأّنها -
وتهيأ للخروج من األموال ب سحمنوذج  وّقع. حاكم البنك بإنتظاري -

  .هذا املكان القذر
ّذهول حيث أخذ جريارد األوراق وتفحصها ببطء، واعرتاه شعور من ال

بكّل الّتفاصيل املصرفية، وأرقام  كان مكتمًالتبين له أن طلب سحب األموال 
 هو املكانالوحيد املتبقي غري مكتمل  ة به، والسطراخلاص بطاقات اإلئتمان

 األولى األحرفكتابة ب وقبل أن يبدأأخذت القلم، . ليهعجيب الّتوقيع  اّلذي
وإّنه قد األحداث املاضية، يف خميلته  استعرض، من اسمه والّتوقيع على الّطلب
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يف  اآلن حّتىحدثت يف بلده، وقد جنح  حقيق يف شائعة جمزرةللّت جاء فعًال
 حيتاجها ألخذ مرتكبي هذه املجزرةاّلتي  ةاألدّل كّل هلديإثبات حقيقة ذلك، و

إلى حمكمة العدل الداثنني من  معه من هذه املواجهة وأخذ هرب فإذا. ةولي
فوس سيقاتل من أجل حترير الن اّلذي ة، فمنلهذه األم املخلصنيأكثر الناس 

للهرب من لطات على رشوة الس ًاشخص قادر املسجونة؟ وإذا كان كّل
لطة ال متلك الساّلتي  ةبقيفمن سيدافع عن ال ،السجون، أو ملغادرة البلد

 يف السلطات واملسؤولنيالتفاوضية؟ فهل نرتكهم حتت رحمة أمراء احلرب 
عزيزة على  جئت إلى هنا مبهمةلقد  - قال لنفسه ..! ال  - ؟احلاكمة الفاسدة

يف سوف ُأدافع عن قضيتي . ، وجيب علي إجنازها مهما كّلفني األمرنفسي
. خشاهما أ ني بريء وليس لدي، ألّنوف ُتعلن املحكمة براءتياملحكمة، وس

. احلريةوملقاومة اضي، رمز ااملز رم ،جرهذا احلإلى بيتي مع  وأعودسأفوز 
هذه  حتريرومساعدتهما على  داني وآندرو جتسيد قضية وسوف أعمل على

كان ينبغي القضاء عليها منذ وقت طويلاّلتي  ة العظيمة من القوارضاألم.  
كان  بينما ُتحدق يف وجه جرياد عن قلق واضح وهيجولييت أظهرت 

ال يريد الّتوقيع خوفًا أن يقع يف مأزق مل يكن ميسك القلم بيده اُملرجتفة وكأّنه 
مساعدة صديقيه  ادأر وقيع إذاغري أن جولييت حّثته على الّت، يف احلسبان

  .ومساعدة نفسه
  :قائال إلى جولييت ، مسك جريارد القلم والورقة وأعطاهاد ترددعب
، ولكن لألسف على مساعدتي يبة وحرصكالّط على نواياِك أشكرِك -

 ،نياملني، واملستغّلاألعداء، والّظهؤالء  البقاء هنا ومواجهةرت قرقد ل
ة األم اّلذين يستهينون حبقوق الشعب يف هذهوأمراء احلرب والفاسدين 

  .وأنا لن أتركها تنزلق عرب أصابعي ،هذه هي فرصتي الوحيدة. العظيمة
ال تعني اّلتي  اتطرح جانبًا هذه املثاليتوُتفّكر جليًا، و، ظرتنجيب أن  -
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األسوأ من ذلك، قد ينّفذون أو ميكنهم زجك يف السجن مدى احلياة، . شيئًا
 -يف هذا اجلزء من العامل  هذا أمر عادي. رمية مل ترتكبهاجل فيك حكم اإلعدام

  .له جولييت أوضحت
، ولكن أريد أن ُأجازف حبياتي من أجل مبادئيأنا على استعداد  -

. برنامج دفاعي حتضريثناء إ ألّنني قد أحتاج إليك على اتصال يمنك أن تبق
وسيلة أخرى  أي وليس لدي "سوسكو"آلة صادروا  لقد، لسوء احلّظ

ما ميكنك ربميكنك العودة إلى بلدك، ول، يف املحكمة فشلت فإذا. لالتصال بك
ما يكفي من املال لديِك ر فيتوّف ،ةلبعض وسائل اإلعالم املهتم هذه القصةبيع 
  .مثلِكفتاة وشخصية ناسب تال تاّلتي  تتقاعدي من هذه الوظيفة كي

 ة سوسكو جديدة معآلسأرسل لك . أختّلى عنك مهما حدثلن  -
ا تظن، ولكن عليه كثر ممأ، وحيب بالده ًارجل نزيه جد عادل، فهو النقيب

 فواتريلدفع اإلجيار ويكفي يتقاضاه ال  اّلذي هريواملعاش الش .إعالة عائلته
ن يتعيلذلك . الغاز والكهرباء، ناهيك عن رسوم املدارس وتكاليف املعيشة

جيب أن تعرف و. نفقات األسرة األخرى يةطلتغعليه إجياد موارد إضافية 
  .أفعل ما أشاءميكنني أن  "بالنشكارت " لدي هأيضا أّن
  - صعب حتقيق  نيتستطيع ِكأّن - أجاب جريارد  - شك  ليس لديما ي

  .حتقيقه خص آخرأي شعلى 
  جيعلك على يقني من ذلك؟ اّلذي ما -
لو كان ه ي من خالل ثقب املفتاح، وقال لي أّنيقصد لقد شاهدِك -

   .ئيشرف لقا كان له اِلم ِك،وسحر ِكمالجباتصال خارجي  لديه
سار جريارد وجولييت إلى مكتب املقهى لدفع فاتورة احلساب، فقالت 

 .دفع احلساب، ويتمنى لكما وقتًا سعيدًاكابتن عادل  - النادلة لهما 
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ًا، جديد ًافراشو، ًاجديد ًاسرير عندما عاد جريارد إلى زنزانته، الحظ

جديدةات ووسائد وبطاني. 
  .ندروآقال  - بعد الغد ك سوف تنام على هذا الفراشبأّنال أعتقد  -
  :غري أن داني قاطعه قائال ...عتقد جعلك ت اّلذي ما -
- حيصل على مثل هذه املعاملة احلسنة من كّل أن  سجني مل يسبق ألي

  .سجناء هذه الزنزانة
  .أجابه جريارد - انا بريء -
  .أندروقال ! ..ميكنك إثبات خالف ذلك حّتىأنت مذنب  -
  .قال جريارد! ولة أن تثبت خالف ذلكميكن للد حّتىأنا بريء  -
على  ستلقىٱآندرو، وأجاب  -مدى صحة قولك يف وقت قريب سنرى  -
  .سما يا قطعةلبنان  -ًا مألوفوبدأ يصّفر حلنًا سريره 

يستحضر  هندرو إلى صفريه، وجلس على حافة سريرآ ترك جريارد
، غري أن رؤية علبة صغرية على الوسادة أعادته إلى الواقع، اليةالّت خطوته

مع  - مكتوب عليها رة سوسكو ومذّكال فوجد فيها آلة. فأخذ العلبة وفتحها
  .عادل كابتنحتيات 
رة إلى قطع صغرية ملذّك، وقطع اجريارد السوسكو على معصمه وضع 

يف اقرتاح  ّكريفرير على الس ومتدد خلع حذاءه، ثم .ة املهمالتها يف سّلورما
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ولكن هذا ما  هذا املكان ساملًا،الوحيدة للخروج من  بكونه فرصته جولييت
خاطر بنفسه من اّلتي  الي لن يستطيع حتقيق املهمةوبالّت، يسيء إلى سمعته

كان يأمل أن هرب من معركة ة الكابتن جولييت وخبّط ر إذا قبلفّكف .أجلها
جمزرة هم بأشد احلاجة ملن ضحايا  يكون قد ختّلى عن ، خيرج منها منتصرًا

دين هؤالء املجرمنيثيوذحبوا  اّلذين خانوا أبناء وطنهمبت براءتهم، وي ،
ساء والعجز اّلذين ال ذنب لهم إّال أّنهم يعبدون األبرياء من األطفال والن

  . إلهًا غري إلههم
ف جريارد قليًال، ثم قرر عزمه على البقاء ـعند هذه الرؤية، توّق

ن عنه، اّلذين ما زالوا يقاتلون باسم اخلالق ويدافعو هؤالء املجرمني ومواجهة
حيح - فاع عن نفسهوكأّنه ضعيف جبان خيشى الدهذا هو القرار الص  -  ألن

  .السكوت عن اخلطأ جرمية ال ُتغتفر
بدأ يسرتجع . حزن يف آن واحدوه، وشعر بسعادة عيني أغمض جريارد
يف  واخلزي والعار أحداثها،بعض  فرأى الفخر والعزة يف أحداث تاريخ أمته

منذ أن بدأوا يف هذا ما حيدث  يف كّل أمة؟ ليس َأولكن  .أحداثها اُألخرى
مرحلة  -يف مثل هذه املرحلة ت كل دولة على وجه األرض تسجيل التاريخ، مر

فإذا نظرنا  - شوة الفساد والر إلى اإلمرباطوريةة الربيطاني، ة واإلمرباطوري
ةالرتكي، قد ، جند أّنهاوغريها من األنظمة يف العامل ،ةوالفتوحات اإلسالمي 

حنن اتها، وحكوميف صفوف  فاسدةفشلت يف البقاء بسبب وجود عناصر 
  .الوقوع يف شرك الفساد والغباءنني من حمص كغرينا غري
زولهو كيف نسمح ألنفسنا  دائمًا هحنطر اّلذي ؤالوالسإلى هذا  بالن

بدأ فاإلنسان املتمدن ال يسعى لتنفيذ مدهور املنهجي؟ املستوى من الّت
اإلنسان يقظًا ومراقبًا  بل جيب أن يكون .ءنتقام هو سمة الضعفاإلااإلنتقام، ف

، وأن ميتنع نيياسيالس لكّل ما جيري يف حميطه اإلجتماعي، وعليه أن حياسب
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اإلجتماعية هم تالتأكد من مكانجيب  .ملن يدفع له أكثر عن اإلدالء بصوته
ة الصرفة، واإللتزام بومشاريعهم الوطنية الّتامفافيوممارسة الّتواضع بفخر ة، الش

ة، والّتمّتع بالقوفس وحقوق اّلتي  ةوعزتقرتن بالعفو والغفران، واحرتام الن
   .مرتقبة دون عواقباملواطن حبيث ال ُتهدر 

رير كان الس تمنياته، غري أنب، وحاول اإلستمرار عاسبالنجريارد  شعر
  .حيلم بها سابقًا مل دةملحاربة غفوة جي مرحيًا

  
. حقيقالّتإلى غرفة  جريارد على صوت أحد الضباط يأمره للذهاباستيقظ 

يف منتصف كان  .دون نوافذغرفة صغرية أن وصال إلى إلى  ذهب اإلثنان
 مقابلكرسي  باجللوس على جريارد الضابط مرأ .طاولة واحدة وكرسيني الغرفة

رآة عكسيةمبدة نافذة مستطيلة مزو، الباب وراءه وقفلخرج  ثم.  
 مادياجلدران الر ، ورّكزه على لونحول الغرفة جريارد بنظره انتقل

اإلنتهاء من بعد ماء من الدتنظيف اجلدران  من أجل سهولةما ، ربالغامق
يف العام املاضي  هآر فيلمًا رتذّكو .استجواب بعض السجناء غري املتعاونني

اليات املّتترسلهم الوذين جناء اّلحول السمثل هذهإلى  ةحدة األمريكي 
استجوابهم باستعمال وسائل الّتعذيب غري املشروعة جون يف املنطقة الس ليتم

جناء ض السّتعرويف هذا الفيلم، . نمة حقوق اإلنساعن أعني منّظ بعيدًا
 أعضاءة على تطبيق صدمات كهربائيوعزلهم،  وتم، ًاوعقلي ًاعذيب جسديللّت

عشة ر الرأرسلت تلك الصولقد . تجيناوعلى حلمات الس التناسلية، الرجال
على صوت إلى العامل الفعلي  عظامه، غري أّنه عادوه قلب أعماق الباردة إلى

مبالبس مدنية يدخل إلى الغرفة  رجًال الباب، فالتفت إلى الوراء، فرأىصرير 
لفرتة أطول من  صهفحتوراء الكرسي املقابل و وقف. يقرتب منه وهو يبتسمو

على ظهر الكرسي وجلس وضعهاوته، خلع سرت الالزم، ثم.  
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انني سنتيمرتًا، يبلغ حوالي مئة ومث اّلذي إلى هذا الرجل نظر جريارد
، قصريو ه داكنشعر .يرتدي ثيابًا تنم على أّنه من كبار املوّظفنيممتلئ البنية، 

على رأس  ةالنظار يضعكان و، احلاجبني ني وكثيفاربشرقيقة ال ،حليق الّذقن
دفع  ثمّلون األزرق، لمن ا، وأخرج ثالث أوراق ًا أمامهفتح جملد .أنفه الكبري

  .طر األخري من كل ورقةقلمه إلى السب، وأشار امللف أمام جريارد
  .قال ذلك بلهجة آمرة -  ورقة ط من كّلعلى اخلط املنّقوّقع  -

ه اعرتاف من نوع ما أّنب هنوانمن ع ، وفهمنظرة على امللفجريارد ألقي 
والقلم يف يده، وهو على وشك ه، على وجه فظهر الّذعر. يرتكبهارمية مل جل
ّتي إعدامه دون حقيع على وثيقة تقرر مدى بقائه يف هذه الزنزانة أو والّت

ّنه إختار املسري يف الّطريق إّال أ. فاحتار يف أمره. السماح له بالدفاع عن نفسه
  :جانبًا وقال فدفع بامللف -أال وهو حرب اإلستنزاف  -نفسه له ذي رسماّل

  .الوثائق رفضًا قاطعًا الّتوقيع على هذهأرفض  -
  .إّنني أنصحك بتوقيعه .ةحمضر املقابل هذا هو -

معّلقة  معدنيةاملكتوب على الفظة اسمه جريارد مليًا، فالحظ إليه  نظر
سلوب كان أ -  بروس فاتنب الرقي املحقق - فوق جيب قميصه اليسرى 

فهو . قنييستخدمه معظم املحّق اّلذي ألسلوباستجوابه مشابها إلى حد ما 
يعرف  ًامنهجي أسلوبًاعتمد ث بهدوء شديد، ولكن بشكل حاسم، ويتحدي

  . جيدًا كيف ستكون نتيجته
ه اثنان من أصدقائه ركما حّذاملحّقق بروس فاتن  لقد أدرك جريارد نية

  :لغبي، وقال له باسلوب رسمي وبأدبالعب دور يأن  قررسابقًا، و
على فانني  ،عت على هذه الوثائقذا وّقإ - بروس فاتنالرقيب  حضرة -
غري مقبولةالقاضي سوف ينظر إلى هذه األدّلة بكونها  ثقة بأن.  

  :ةبتسامة خجولإ وابتسم ،ةبدّق رياردبروس مالمح جبالرقيب  تفحص
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- البيانات هي هذه .يول خداعال حتاد شامل، سي ة تصرحياتك الشخصي
  .كما سجلتها كاتبة اإلختزال

أجاب جريارد دون  -إّنما أعني ما أقول  ،ديع يا سيادخُأأنا ال  -
  .تردد

بروس فاتن بلهجة الرقيب  قالها -  سري العدالةحتاول تضليل أنت  -
  .تهديد

دل بصرف النظر عن وعا ًانظامكم القضائي نظيف جد سمعت أنلقد  -
عت وثائق ال افهم وّققد ني ّنهيئة املحلفني بأ ستالحظلذلك . ة املّتهمصف

  .مضمونها
ه كانت جسدولغة  عالمات الغضب،بروس الرقيب  ظهرت على مالمح

وتأّكد من أن جريارد قد فهم . تشري بأّنه يستعد ملمارسة وسائل العنف
  :ب، وأضافها بغضقال -ال ختترب صربي   -مضمونها 

لعدالة تأخذ ترك اٱوّقع هذه الوثائق، و. ال حتاول إضاعة الوقت -
  .اجمراه

ال أستطيع وثائق توقيع هل حتاول إكراهي على ! ة الرقيبحضر -  
  قراءتها؟

ملف جريارد، وكان يتوّقف عن القراءة بني  يتفحصبروس الرقيب  بدأ 
  :احلني واآلخر، ثم سأله

  ادرت؟عمرك عندما غكان كم  -
  عالقة هذا السؤال بالّتهمة املوجهة لي؟  افهم ماال -
  .اجب على السؤال !أنا مل أسأل رأيك -
  عامًا مثانية وسبعون -
   عمرك عندما هاجرت ؟كان أنا أسألك كم ! ال ختترب صربي -
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  .ن سنةعشرو -
بأن جريارد كان يخادعه أو يستهزء به، فحدق يف بروس الرقيب  اعتقد

  :ضبوجهه بغ
  العشرين؟ ميكن أن جتهل القراءة وأنت يف سنكيف  -
- كان التعليم لألغنياء فقطأنَت أيضًاما كما يف وقتك يف وقتي، رب ،، 

 ظاموم على النإلقاء الّل، عليك لومني لعدم القدرة على القراءةتلذلك ال 
   .ساتهأنّت يف إحدى مؤستعمل  اّلذي

 نظر. ءببط ، وبدأ يقفالطاولة يديه على حافة ،بروسالرقيب  وضع
  .بيف حالة تأه وأصبح وتوّقع شرًا وهو ينحني باجتاهه، جريارد يف عينه

اليمنى، وأدرك بأّنه سيصفعه على خده الرقيب  نظر جريارد إلى يد 
جعلته يفقد  اليسرى، فرجع برأسه إلى الوراء، فضربت يده الهواء بقوة هائلة

   .ضتوازنه ويسقط على األر
على قدميه ببطء وعالمات اخلجل بادية على وجهه، ثم الرقيب  وقف

يعامالني معاملة مرحية أن  اوقال لهم ،خارج الباب ارسني املتمركزيناحلنادى 
  .جدًا

 ر االستفادة من حقوقهبروس، وقرالرقيب  ما كان يعنيه لقد فهم جريارد 
. ةفارة األسرتاليال بالساالتصويقول له بأّنه يريد مبوجب قواعد االعتقال، 

ه بضربه أو ييقوم هو أو معاونتني قبل أن وهذا من شأنه أن جيعله يفكر مر
  .اإلساءة إليه

تسمح لي بإجراء أطلب منك أن و -قال له  - أنا أعرف حقوقي  -
ةمكاملة هاتفي من أسئلتك قبل أن أجيب على أي.  

عندها شعر جريارد . مكانهمااحلارسني وقف فيده اليمنى، الرقيب  رفع
احةببعض الر .قيب  غري أنبروس نظر إليه بإستهزاء سائالالر:  
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- ة؟هل تريد ممارسة حقوقك وإجراء مكاملة هاتفي  
ينص عليها اّلتي  هذا حق من حقوق املواطنني -أجابه جريارد  - نعم  -

تطبيق  يف هذا املنصب الرفيع، عليك املحافظة على الدستور، وبصفتك موّظفًا
  .هذه املادة يف الدستور

  :وقالطويل القامة ال احلارس إلىالرقيب  نظر
  .د شامليـللس هاتفًا واحضرذهب إماهر، الرقيب  -
- قيب  أجابه -دي ليس لدينا هاتف سيماهرالر  
- ليس لدينا هاتف .اعدتكسال أستطيع م! ..د شاملآسف سي.  
  .الصمت سأمارس حّقي بإلتزامي إذا مل أستطع إجراء مكاملتي، فإنن -  

  : هاآلخر وسأل احلارس الىبروس الرقيب  نظر
ُتسهل له األمور كي يتحدث بكل هل تعرف كيف  -  غازيالرقيب  -

؟ةحري  
- ديبالتأكيد سي.  
عندها تذّكر . ةوشرع يف مغادرة الغرفة املطلقة، يلك احلر سأترك -

  :جريارد ما قاله داني وآندرو ونادى
  .بروس فاتنالرقيب  املحقق -

  :ونظر الى الوراءالرقيب  توقف
غازي بواجباته الرقيب  سوف يقوم .تضيع وقتي ّالسابقًا بأقلت لك  -

  .كما ينص عليها القانون
، ي يف أن أبقى صامتًاة أو حّقي يف مكاملة هاتفيإذا انتهكت حّق -

  .ُأؤمتنت على تطبيقه اّلذي وفقًا للقانون سأقاضيك
 واستدار ليغادر هأجاب -لك كّل احلق يف ممارسة حقوقك املدنية  -
 إلى الوراء نظرالباب،  اخلروج من، ولكن بينما كان على وشك الزنزانة
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  :واضاف
وأغلق الباب أنتما تعرفان ماذا تفعالن . قيب غازيوالر ماهرالرقيب  -  

 .خلفه

تفحص وجهه،  وعند .وراء جريارد غازي ببطء ووقفالرقيب  اقرتب
كتفني  ذو ضخم وقويالقامة، قصري  أّنه يف األربعينيات من عمره، هتبين ل

ه ال أّن إلى حدضخمة  ةمعدو وجاجبيه كثيفتني، ن كبريتني،يديو عريضتني
  .حذاءه األسود الباليميكن أن يرى 

، من عمره يف منتصف الثالثينيات ًالطوي ًالكان رجف ،ماهرالرقيب  أما
ون األخضر ذات الّل وعينيه حاجباه رقيقنيأسود مستقيم،  هشعر لقامة،حنيف ا

  .بـّمدب هوأنف شاحبال
 .وشدهما إلى الوراء وكبلهماجريارد ذراعي  علىغازي الرقيب  قبض
يضرب ، قصرية ويف يده اليمنى عصّاالغرفة،  يتمشى يفماهر الرقيب  بينما كان

  .هجه حنووهو يّتراحة يده اليسرى بها 
  ؟ووصفته بألقاب قذرةبروس فاتن الرقيب  شتمَتهل  -
  .لقد تعّثرى لوحده وسقط على األرض ..!ال -
  ؟دمًا كان أنفه ينزف ملاذا -
وضرب أنفه على حافة  توازنه، وفقد ئهحذالقد داس على رباط  -

  .هو يسقط على األرضاولة الّط
  !منافق ابكّذ -
   !أيها الوغد كذاببال تدعوني  -
  ؟تقول لي وغدًاَأ -
  قب يناسبك متامًاهذا الّل..! تعم  -
  :ة وجيزة ثم قالماهر إلى جريارد وتفحصه ملدالرقيب  نظر -
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مع ابتسامة باهتة  هاقال - العجوزأيها  أعتقد اّنه جيب حتديث ذاكرتك
ة، وضربه بالعصا يف اجلزء السفلي من متفاوت صفراء خةتكشف عن أسنان ملّط

  .معدته
ومل يستطع ، يف عينيه، وأملًا شديدًا يف معدته وءومضة من الض ىرأ 

   :وبعد برهة وجيزة، استعاد جريارد قوته وصرخ. الّتنّفس كأن مريئه قد ُأغلق
  ..!يوْكَف -

، وطلب إلى الوراء وشده ماهر العصا على جبني جرياردالرقيب  وضع
يتمكن من رؤية ما  ّتىحإلى الوراء  ويثبه هسك رأسغازي أن ميالرقيب  من

  .سيحدث له
ما بقدر  إلى الوراءوسحبه  غازي يديه حول رأس جرياردالرقيب  وضع 

  .ركسأن تندون  تستطيع أن تتحمله رقبته
على معدته، فصرخ جريارد انية الضربة األولى والّثماهر الرقيب  ضربه

قيب  فما كان من. تائممن األمل، وبدأ يشتمه بأبشع الشر إّال أن طلب ماهالر
تلّقى أكثر من بعد أن و. اخه قد أزعجهصر ألنمه كميأن غازي الرقيب  من

خمس ضربات إضافية، أصبح كإنسان مر، وتوقفخد عن الشأمل، إّال عور بأي 
يساوي شيئًا إّال  ال اإلنسان يف هذا البلد مسى كربياءه وشعوره بأن اّلذي ملاألب

  .ةائفيّطة أو الياسيد من فعاليات البلد السزملًا لواحإذا كان مست
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 الزنزانة كانت .داكنة زنزانةة أرضي على ستيقظ جريارد من غيبوبته مستلقيًاإ

ًاصغرية جدكان الباب أضيق من و. ثالثة أمتار على األكثربما اثنني ، رب
رير السو خلارج،ظر من خاللها إلى اللناملعتاد مع فتحة صغرية مبا فيه الكفاية 

، املساحةملزيد من  هطيجني على احلائط مبفصالت حبيث ميكن للس مثبةكان 
 ،ميكمن رغوة املطاط الس رتاتمنتيفراش حوالي خمسة سسماكة الو
ُتضئ اّلتي  غريةمبة الصوالّل .الزنزانةزاوية املرحاض وحوض الغسيل يف و

نزانةالز ًا بالقرب من السأو  امع عدم وجود مفتاح لتشغيله قفمرتفعة جد
يف  ر، وفّكةانفراديخلية يف  حمتجز هأّن دجريار أدرك عندها .اإيقاف تشغيله

  .استدعاء الكابتن جولييت وقبول خطتها
وجلس  السرير وشده إلى أسفل هوض، وأمسك حبافةجريارد من الن نمتّك

، ويف كّل مرة يأخذ ًاكان مربحصه، لكن األمل يته، وحاول أن ينزع قمافحعلى 
ما نظر إلى ـول .املربحمع األمل  هأضالعبني  يشعر بوخز شديد ،شهيقًا أم زفريًا

وداء ُتغّطي معظمها مع وجود الدم اجلاف حتت رقاء والسالز البقع معدته ورأى
لقد فعل : همسف أبطه األمين، إجتاحه نوبة من الغضب واليأس يف آن واحد

  .فعلوا مع غريي من أبناء هذا الوطنكما م هؤالء األوباش فعلته
 ًاكانت جتربة مؤملة جد هارير، ولكند على السدتميأن  جريارد حاول

بها ّطور هفنزل عن سريره وأخذ قميص ،مسّلال طريةكدمات ال تزال الوكانت 
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لتهدئة املنطقة  نبورالص ان يستخرجه من هاستطاعكان ب اّلذي بقليل من املاء
شعر بارتياح وبعد بضع دقائق  .األملول من االلتهاب لى أمل أن يقّلاملصابة ع

ضجيج خارج باب  بسببستيقظ يف وقت الحق إ هأّنغري ، نائمًاواستسلم 
ملا  عذيب وفقًايالقي املزيد من الّتأن  ًاتوقعمحنو الباب  هنظرب فحدقه، زنزانت
  .بروس سابقًاالرقيب  قاله

يف أذنيه، وهو يفتح صرير الباب  استمر واني الّثوبدت له تلك ببطء يرن
ن اثنإ، فتح الباب بالكامل وظهر وأخريًا. ةوقت دون نهايكالباب  لفتحالقليلة 

  .هبهر عينيأ اّلذي هارضوء الن هما بسببدركيستطع أن ي مل
  ؟كبماذا فعلوا   !يا إلهي -

جولييت الكابتن  ىرأ يثح، بارتياح سوت وتنّفالص جريارد أدرك
ص فحيتيقف والنقيب عادل  رير يف حني بقىلس على حافة السجتقرتب منه وت

  .الباب من وقت آلخر
فتحت حقيبتها، . له عرف ما حدثتكان جولييت أن على ما يبدو 

كدمات التدليك منطقة ب، وبدأت ئًامهد ًاكرميو ‘األلوة فريا’من  ًاأنبوب ذتوأخ
  :وقالت، بلطف

دون  هاملساعدة ألّنتقديم ستطع أمل  نيلكنا جيري، مب كنت على علم -
قرارًا من  ذين أخذت احلجر من حائطهمأحد أمراء احلرب اّلإنذار أستصدر 

اجلميع يف نظام  أصبح، وأعلى ق بروس إلى منصباملحّقوزارة العدل برفع 
خيافونه وهو يعرف ذلكجن الس.  

- ف بشكل غري قانونيلقد تصر، الم شكوى الى وسأقدعلياال لطةس.   
ال توجد منطقة سوداء يف هذا البلد  -قالت جولييت  -ال تكن عنيدًا  -

 -ة أو كما يسمونها هنا طقة رمادينالعامل هنا يعيش يف م. ةاو بيضاء واضح
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ّنإ - ة منطقة غباشيهم ال يعرفون ما تعني احلقوق الدة أو حقوق اإلنسان، ستوري 
  ؟ذلك تهل فهم. ةشيليس هناك من قانون يف املنطقة الغبا

- أجابها  - ر بكرامة وفخوأنا ُأناضل أن أموت  عندما يأتي وقتي، أود
 أثناءمن املوت أسهل  ه، ال جيعلالعيش خبنوع وإذاللاملوت أثناء  .جريارد

ضالمرحلة الن.  
وبني العيش ، ببطء واملوت بكرامة وفخربني العيش هناك فرق كبري  -

قالت  -ريع املوت السختتار أن  كأوصيإّنني . عريسالوت املو خبنوع وإذالل
قيب عادل رير وتنظر الىجولييت وهي تنزل عن السالن:  

ما ينتظره من عذاب، ولربما املوت شرح له ت أن عادل نتأرجوك كاب -
  .ه يسمع منكالشنيع إذا مل يفعل ما نقول له لعّل

  :رير وقالووقف الى جانب الس ،من جرياردالنقيب عادل  إقرتب 
أن تكون عنيدًا  صاحلك ليس من .ه يا صديقي ِلما أقوله لكبإنت -

فإذا . مببادئ ليس لها أساس هنا، وال أحد جيرؤ على التكّلم عنها ومتمسكًا
اب يستطيع أن يتحمله أي إنسان، ذوف تالقي أبشع عساستمريت يف عنادك، ف

ما  دًاجيتعرف جولييت تن الكاب. يأتي ملساعدتكذلك، ال أحد س واألبشع من
، ودول الغرب لن جتازف خبسارة ما تقدمه لها هذه وحدكلأنت  .اجيري هن

ولالد ة وبرتومن مساعدات ماديتشارك يف معركة  أنَت. ة لتأتي ملساعدتكلي
يف وقت جن من هذا السبعض حقوقك واخلروج عليك الّتخّلي عن . خاسرة

لك  ياراخل .متوت حّتىجن ن يف هذا السوتتعّف كداعنعلى قريب، أو البقاء 
ية تامةوعليك أن ختتار جبد.  

عر يف قلب اخلوف والّذ تالكابتن عادل، أثارحتدث بها اّلتي  ريقةالّط
ففّكر إذا كان باستطاعته اخلروج من هذا املكان . جريارد وتوّقع هزمية أكيدة

  :ل الكابتن عادلفسوف يأخذها بعني اإلعتبار، فسأ ،القرف بطريقة مشرفة
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  أن أفعل؟ماذا تقرتح  -
- هار - مايكل مودي وعمالؤهجن األمري فاضل حاكم السجميل َأْفش  -  

هم مستعدون ّنإ .جدًابني هم أصدقاء مقروولي بهلوان،  -  رؤوف األزغب
    .فراج عنكإللللتفاوض على مثن 

  ؟ماذا يطلبون -
نظر الى جولييت وأشار  على سؤال جريارد، بل بالكابتن عادل مل جي

  .لها باإلجابة عنه
  .عشرون ألف دوالرًا -
- ي؟ما هي شروط اإلفراج عن  

عي عليك أن تتفاوض مع املد - كلمات واضحةبجولييت  شرحت له
احلجر  ، وإعادةألمراء احلربواإلعتذار ، من أجل ختفيض خطورة الّتهمةالعام 

اإلفراج أمر يبشكل إجيابي و تكيف املقابل سوف ينظر القاضي يف قضي. لهم
 من البلدالفوري  كترحيلوعنك .  

ها على موجولييت، وتفحص مالحمالنقيب عادل  بنظره بني جريارد نتقلإ
لميح ملعرفة إذا كانا يوافقان من الّت أمل أن يكون قادرًا على استخراج نوعًا

على االقرتاح، لكن ظهرا عن أيبعالمة هما مل يفض، وما زاال القبول او الر
 وبعد فرتة وجيزة، إعترب جريارد. ينتظران منه قبول او رفض هذا اإلقرتاح

اولة لتفادي مسار العدالة، وقرر أن اإلستفادة من غري عادل وحم ااقرتاحهم
 :الوقت

. ت بسخاء ومرونة النظام القضائيدمصو وجئت بهذا اإلقرتاح،لقد ُف -
غريللغاية، وُأريد إّنه اقرتاح م اته بعض الوقت للنظر به واستيعاب إجيابي

   .وسلبياته
- الن ظر يفسوف يتم قضيتك أوليس لدينا الكثري  ،باحل شيء يف الص
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  .جولييت قالت -  يف غضون ساعةإّنهم ينتظرون ردًا . من الوقت لنضيعه
يف غضون  قراري ألعطيتِك، ما زال يف حوزتي سوسكوجهاز لو كان  -

  .نصف ساعة
اجلهاز ألّنه كان يعتقد بأّنك كنت بروس الرقيب  قد صادر الّتحريل -

ة تستعمله لنقل املعلومات السوأرسله إلى املخترب لتحليل  العدو،إلى ري
  .أجابت جولييت - املعلومات 

- ساملعلومات يف السوسكو قد ُتورطِك يف عملية جتس.  
بروس الرقيب  م الّتحريقاعندما . ةرة ذاتية مدمآليالسوسكو مجهز ب -

 ،عرف على توقيعه اجلينين املستشعر من الّتاسرتداد املعلومات، مل يتمّك ةحاولمب
ة إلعادة تهيئة وحدة املعاجلة الداخلي" سالير"جهاز تنشيط على الفور تم و

  .ال قيمة له جهازًا باطًالسوسكو من جعلت اّلتي  ومسح ذاكرة الوصول املؤقت
  ؟معِكواصل لّتأستطيع اكيف  -
، وسوف أعود بعد فنجان القهوةإلحتساء النقيب عادل  ذهب معسأ -

فاوض، صفقة الّت ته إذا رفضفهم أّنتأن عليك ومع ذلك، جيب . نصف ساعة
هذه هي . كَلأجحّتى حيني  الزنزانةأن تبقى يف هذه  محّتمًامصريك سيكون 

كابتن عادل الوثم خرجت . ةمتا بعناية هذا اإلقرتاح ر يففّك . فرصتك األخرية
وهو يسرتجع  هسريرجريارد على د دمتوأغلقا الباب خلفهما، بينما  من الزنزانة

  .املعلومات وشروط العرض لعّله يأتي الى حلٍّ قد يكون لصالح اجلميع
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  .مأمور املحكمةصرخ  -  القاضي علي بابا يرتأس اجللسة ..! وقوف"

حكمة، وإذا برجل طويل القامة، عريض املنكبني قاعة امليف  وقف احلضور
أخضر على كتفه  كان يرتدي ثوبًا أسود، وشاًال. يدخل من الباب اجلانبي

ألوان أربعة  األخضرال كان للش. األمين، وشاًال أصفر على كتف اليسار
 ال األصفروكان للش. األحمر واألصفر واألخضر والربتقالي -  ًاأفقي متوازية

ال  ًامستعار ًاشعرعلى رأسه يضع و ًا،متوازية عاموديولكنها ان ولاأل نفس
أنفه الكبري على جسر  ذات اإلطار املذهبارات ونّظيتناسب وضخامة رأسه، 

  .املسّطح
حنى رأسه أالفاصل اخلشبي، وللحظة أمام  تقدم القاضي ببطء ووقف

 جلس على كرسيه اجللدقليًال، ثموتبع ذلك . سهأعلى من رأ حّتى املرتفع ي
  .هعي العام ومساعدمبا يف ذلك املد جميع األشخاص يف الغرفة

عي العام، عن فريق املد أمام طاولة املحامني بعيدًا ظّل جريارد واقفًا
غري أن . فتوّقع حماكمة طويلة غري منصفة ،اجلافةالقاضي مالمح ص فحهو يتو

 أشار بيده ملأمور املحكمةالقاضي، نظر إليه نظرة عابرة مع ابتسامة صفراء، و
  .صرخ كالبعل آمرًا جريارد باجللوس، فجلس اّلذي

ى عدد قليل من حيتوي عل صغريًا جملدًا جلس جريارد وفتح أمامه
قلمًا عادل  النقيب فاع عن نفسه بعد أن أعطاهللدها أعداّلتي  األوراق،
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وكذلك ، ملّفني فقد فتح أمامه ،عي العاماملدأما . قليًال من األوراق وعددًا
  .ه ثالثة جملدات كبريةفتح مساعد

صوت مطرقة هدوء صالة املحكمة وبعد فرتة وجيزة من الصمت، قاطع 
  :وهو يعلن القاضي
- ١٥٥٤٣قضية رقم ُتقاضي املدعو جريارد عزيز شامل بولة الدD ،
  .عي العامإلى املد وأشار

دلة سوداء مزدوجة عي العام يف اخلمسينيات من عمره، يرتدي بكان املد
ة مع عصابة مسرتسًال على كتفيه شعره و ،صفراءدر مع ربطة عنق الصيف ذهبي

  . أذنه اليسرى
قائال واحننى إلى القاضي عي العاموقف املد:  

  .واستأنف مقعدهثانية احننى  ثم. عنيملدا، ممثال "هارون جواد"أنا  -
  .سأل القاضي - د شامل؟سيميّثلك هل لديك حمام  -
  .أمثل نفسيسني كاتب املحكمة بأّن أبلغتلقد  -

، واحننى إلى ونظر الى جريارد نظرة املنتصرجواد هارون د يالسوقف 
  :قائًال القاضي
 أنب كللش جماًال يرتكما ال حلضرتكم سأثبت . يا حضرة القاضي -

من وسأطلب . تنا العظيمةأم لي وضدموّك ارتكب جرمية ضدقد هم املّت
تعدى على موّكلي  اّلذي على هذا اإلعدامرة إصدار حكم املوّق ةكمحامل

الشرفاء الذين خيدمون هذه األمة بأمانة وإخالص، وجترأ أن يتحدى دستور 
دي، صورمز الصمود والّت ،حرمة هذا الوطن وسلطته ليحرمه من آثاره القيمة

ة، شوة إلى نظام العدوالعمل على إدخال عوامل الفساد والرالة اإلجتماعي
عب الواحد، باإلضافة الى تطويع عمالء ة بني الشـفرقوتسريب عامل الّت

دو بتطبيق فاع املشرتك، مما يسمح للعمن أجل تهميش الد العدو لصالح
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ذاتههذه خيانة . اته بسهولةعملي مة ك، وعليه أطلب من املحاعظمى حبد
ثم حنى رأسه . د عزيز شاملاملوّقرة إصدار حكم اإلعدام على املدعو جريا

  .للقاضي وجلس
  .سأل القاضي - د شامل؟سيستجيب على هذه اإلدعاءات كيف  -

  :وقال عي العاماملدملا فعله  ًاتقليدجريارد واحننى  وقف
 يرتكما ال ملحكمتكم املوّقرة ثبت وسُأ. سيدي القاضي مذنبًا تسل -

وجد ي، وال ابةالّث قر إلى األدلةي تفتة املرفوعة ضدأن القضيبك للش جماًال
هناك أي إثبات لتهمة مل ارتكبها، وال حاجة لي للرد عليها سواء أكان 

اإلفراج املحكمة املوّقرة  لذلك، أطلب من. الرباءةبباإلعرتاف بالّذنب أو 
كاليف واألضرار ض عن الّتيعوبالّتلمطالبة ي لّقحب ي مع اإلحتفاظالفوري عن

ة والسيكواملادياّلتي  ةلوجيضت لها بسبب هذا اإلدعاء اُملفتعلتعر.  
حيث  ،غري املتساويةالبنـية الّلون أسنانه عن القاضي علي بابا  كشف

 رومأمودعا صفراء حني سمع طلب جريارد بإخالء سبيله، ن من ابتسامة متّك
  . املحّلفنيجلنة  الستدعاء املحكمة

 ًا وبدأجملد ثم فتح .جانبًا فـوقوالباب اجلانبي،  املحكمةر ومأمفتح 
  :دعو املحلفنيي

  ."جميل َأْفشهار"يد ـالسة فينوس، مرباطوريل امّثم -
وكانت . أخضر ًالوشا عباءة سوداءيرتدي  ة،ضخم اجلّثرجل دخل 

ة إلى املؤديدرجات األربع  صعوداول حي وهوقيل حتت وزنه الّث ترجتفه ساقا
صرخ جرياردى وشك اختاذ مقعد، بينما كان علو. فنيع املحّلمرب:  

  .مبؤشرات غري وطنية لتزامهإى قبول هذا املحّلف لسبب حتدأ -
 فنيعن دعوة املحّل املحكمةجلنة  مأمورف ـتوّقرفع القاضي يده و

  .اآلخرين
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 د شامل إذا كنت ترغب يف تعيني حمامسيأجيل قضيتك تميكنني  -
  .يدافع عنك

- حضرة القاضي، وهذا من حّقي ي فاع عن نفسأنا قادر على الد
  .املدني

ة عب العظيم يف هذه األملقد اختارهم الش. نيفي املحّلحتد حيق لكال  -
لقانوني سيعرقل نظامنا ال جهلك إن. فون ونزيهون يف حكمهمشروهم م

  .إجراءات املحكمة
إصدار ذين سيكون لديهم القدرة على فني اّلي أن أختار املحّلمن حّق -

ه ف أعتقد أّنأن أرفض أي حمّل أيضًا ي، ومن حّقأو مذنبًا بريئًا علي احلكم
  . املصالحيف يشكل تضاربًا

ة هذه األم يفعب العظيم من الش رفاءالشفني يتم انتخاب املحّل -
تم انتخابهم اّلتي  جانب من جوانب احلياة، وهم دائمون للفرتة لتمثيلهم يف كّل

  د شامل؟سيذلك يا  تهل فهم. يحدّتالختصار، ال ميكنك با. لها
- هارجل، هذا الرمن أعضاء هيئة املحّلفني ال يصلح ليكون  جميل َأْفش

  .يا حضرة القاضي
  ؟..ملاذا ال  -
وأعتقد أنه . يتهمني بسرقة احلجر من جداره اّلذي خصنفس الشألّنه  -

  .بصالحيته عنيف الّط احلق لذلك، لدي. يف حكمه لن يكون حمايدًا
القاضي بفارغ الصرب، أنت غري قادر على متثيل  قالد شامل، سييا  -  
  .يدافع عنك ن حماميًاعيأن ُت جيب عليك. نفسك

  .اب واستأنف مقعدهأج يا حضرة القاضياعرتاضي  تسحبلقد  -
دعوة وطلب منه مواصلة  املحكمةعلي بابا مأمور دعا القاضي  -

  .فنياملحّل
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  ."رؤوف األزغب"املعّظم ف ير، الشيخة املرإمرباطوريل مّثم -
اخلمسينيات من  ئليف أوا ،ونالقامة أسمر حادق الّلرجل متوسط دخل 

. فنياملحّل مربعوأخذ مقعده يف  ،أبيض ًاوقميص ةرماديعمره، يرتدي بدلة 
جريارد وعلى الر يستغيث هذا الرجل، مل يعرتض عليه، يف حني مل غم من أن

  .فنيباستدعاء أعضاء جلنة املحّل كمةاملحاستمر مأمور 
  ."مايكل مودي"املعّظم  فيرإمرباطورية زحل، الشممثل 
سرتة ًا أسود ومن عمره، يرتدي بنطلون السبعينات ئلرجل يف أوا دخل

ون ّلبني ال هشعر ،، حليق ناعمذهبية الّلونربطة عنق در، وة مزدوجة الصبرتقالي
جال ن. ن باحلناءصدئ، رمبا ملوظره يف قاعة املحكمة، كأّنه يتفّقد احلضور، ثم 

  . فنيإلى مربع املحّل تابع سريه
 من األشخاص مؤّلفة فعًالفني املحّلجلنة أن  حظة أدرك جريارديف هذه الّل

عليه، وبدأ يعني املدشك ظام القضائييف حياد النظام ، واستقالليته عن الن
حماكمة عادلة ح بأّنه لن حيصل على وأصبح اآلن من الواض. السياسي الفاسد

يف  املضي قدمًا فني، قررز جلنة املحّلغم من حتيومع ذلك، وعلى الر. ونزيهة
الدحبوزته واضحة ال تقبل اجلدلاّلتي  الوثائق فاع عن نفسه على أمل أن .

يف حالة استبيان األمور، أعاده الى انتباهه صوت مأمور املحكمة هو وبينما 
  :وهو ينادي

  :جبانب البابالواقف جل رالوسأل حلظة ف ـ، ثم توق...ل مّثم
- متّثلها هذه األيام؟اّلتي  ةما هي اجله  
  .جله الريف هذه املرحلة، أجاب أنا مستقّل -
  .ما دولةل ، جيب أن متّثاملخضرمالقيصر   حضر عذرًا -
  .بعد تردد قليل، أجاب ة فينيسإمرباطوري! ..حسنًا -
- سة القضاءل لديها ممّث ة فينيسإمرباطوريبني وهو من ، يف مؤساملقر
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  .فنياملحّل لهيئة
  .ة نبتونسوف أمّثل إمرباطوري! أفّكر ليًالدعنى  -
- كوكب يفت عن عضويتها ختّلقد ة هذه اإلمرباطوري ات اإلمرباطوري

  .ولن تبحث بعد اليوم عن عمالء لها يف هذا الوطن، املستعمرة
  .سأل الرجل - ماذا تقرتح؟ -
. تبحث عن فائدة لهااّلتي  اتمرباطورياإلجميع لقد تم متثيل ! حسنًا -

فما رأيك لو قبلت أن متّثل . اآلن حّتىل ممّث ومع ذلك، ليس لدى لبنان أي
 ؟ هذه املحاكمة جتري يف لبنان، ومن حق لبنان أن يكون له من ميّثله لبنان

  .لرأي العامأمام اعلى األقل 
  .باستهجان جلسأل الر" ا قلت؟ماذ -
  :أجابه مأمور املحكمة بصوت خافت كي ال يسمعه احلاضرون -
  .لبنان لمتّث عليك أنكنت اقرتح  -
  .ة أخرىجل مراستفسر الر لبنان؟ -
  .مأمور املحكمة بغضبأجاب  ..!نعم -
كبديل عن جزر القمر  ما رأيك يف! ..للبنانال ! ..صاحيا ال ... ال  -

  .لبنان
- أجابه  - ه من مصلحتكم متثيلها وال أعتقد أّن؛ ًاجزر القمر فقرية جد

  .مأمور املحكمة
فط والسيليكون نقيب عن النيف الّت هم يستثمرون بكثافةلقد سمعت أّن -

- جلأجابه الر.  
دعاية حمضة الجتذاب املزيد من رؤوس االموال من  جمرد اهّنأعتقد أ -

عالدةول املصن.  
  .فيها مصلحتي ولة لعّلوُأمّثل هذه الدسُأخاطر  -
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تابع تقديم هيئة  أجابه املأمور ثم - فليكن لك ما تشاء . حسنًا -
  :املحّلفني

  ".بهلوانلي وو"املعّظم القيصر   ممّثل جزر القمر،
مستديرتان، يرتدي  عيناه أصلع الرأس، ،رجل قصري دخل القاعة

ون ذات الّل "نايك" حذاء ماركة، وأبيض ًااجلينز األزرق، وقميص من بنطلونًا
  . جبوار القاضي مقعدًا فني وأخذمربع املحّلاألبيض واألحمر واألسود، إلى 

  .ابق وغير رأيهالس أمر القاضي لكنه تذّكر، اإلعرتاض عليهجريارد بر فّك
القاضي  شاروأ. فنياملحّل مربعن األربعة على مقاعدهم يف فواملحّل جلس

  .عي العام ليباشر باملرافعةدعلي بابا إلى امل
 ،ةابتسامة بالستيكيب وزَأر جرياردببطء، جواد د هارون يـالسوقف 

اّلتي  تيجةاملحّلفني، وكَأّنه يريد أن يثبت عزميتهم بالنيف جلنة  ال نظرهوج
  :وبدَأ ًافتح ملّف ثمباملوافقة،  رؤوسهميرغبونها، وإذا بهم يهزون 

 ارتكب جرمية كبرية ضد جريارد شامل قد هماملّت -عادة القاضي سيا  -
هؤالء الشرفاء  .حرتمني يف جمتمعنااملعضاء األ ليموّك وضد ،تنا العظيمةمُأ

مة املوّقرة كللمحأثبت وسوف . اّلذين ضحوا من َأجل رفع شأن هذا الوطن
   .كللش جمال فيهال إثباتًا موّثقًا 

س جسّتالووتصميم  قصد بقاسعن  تهحاول تنفيذ مهمهم قد املّت نإ
دخل الوطن ذلككو. ا يعرض أمن أمتنا خلطر كبريلصالح بلد معادي، مم 

سالمة قادتنا  احلامياألكثر قيمة يف اجلدار  احلجروسرق  ،دون تأشرية صاحلة
زهاء إصدار حكم وسأطلب . رفاءالشاملوت من املحّلفني الن ...  

  : صرخينهي خطابه و جريارد أنرتكه يمل 
  .أسلوب املرافعةاعرتض على  -
  .القاضي هأجاب -ال حيق لك اإلعرتاض  -
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- عي العام مل حيداءسمأد املد عنياملد ومن حّقي ال ،عليأنستوري د 
  .عرتضأ

غم من عدم معرفتك نفسك على الر ألّنك متّثل معكأنا أشعر  -
بإجراءات املحكمة، ولكن هذا ال مينحك احلق ع عنك بطريقة غري فايف الد

  .يةود بنغمةالقاضي علي بابا  أجابه - قانونية 
- لي اءسمأيف معرفة  احلق لسعادتكمد وأستطيع أن أؤّك ،عنياملد بأن 

  .هذه املداخلة لها أهمية حيوية يف برنامج دفاعي
أسماء عي العام لتحديد ، ودعا املدعلى طلب جريارد القاضي وافق

  .موكليه
من عالية، ولقد التمست الكانة امل، زبائني من ذوي دة القاضييا سعا -

  .ةهوياتهم جمهولعلى لب البقاء طسابقًا املحكمة 
  .أمر القاضي - املنصة إقرتبا من  -

  :، فاقرتب القاضي من هارون وهمساملنصة خلف جرياردهارون و وقف
فاع على إذا وافق الد ، إّالأسماء موكليكجيب عليك حتديد  -  

  .لبكط
أجاب  -دي القاضي لي ليس يف صالح العدالة سيذكر أسماء موّك -
  .هارون

اعرتض  -  متى فى التزام الصليه، فسأمارس حّقموّكهوية د ذا مل حيدإ -
  .جريارد
  .قد يعرقل سري العدالة ليهوية موّكالكشف عن  نإ -
ة جيب عليك الكشف عن هوي. أقرر مسري هذه املحكمة اّلذي أنا -

  .قال القاضي -ليك موّك
ه ، لكنبشماتة هما، ألقى نظرة على هارون، وابتسميعدوعندما استأنفا مق
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، ورّكز نظره على هيئة املحّلفني وكأّنه يطلب موافقتهم، وإذا بهم جتاهله
  .يلمحون له باملوافقة

 جريارد عزيز شامل مّتهم بتهمة الّتجسس لصالح - حضرة القاضي يا  -
وسرق  دخل الى البلد دون احلصول على تأشرية قانونيةة، ودولة معادي

 -  مايكل مودي - بهلوانلي وو: معلومات سرية من موّكلي املحرتمني وهم
غاضبة على نظرة سريعة  جلس وألقى ثم. رروف األزغب - جميل َأفشهار

  .جريارد
- اعرتاضي على  اإلستجابةاملحكمة قد انتهكت حقوقي لعدم  أعتقد أن

  .مرحلة تقدميهمخالل  املحّلفنيعلى أعضاء جلنة 
  .لب القاضيط - سيد شامل  وضح ما تريد قوله  -
جلنة التحكيم قادرة على تثبيت برائتي أو إدانتي بالّذنب، ولي احلق يف  -

اختيار اثني عشر أو أربعة عشر عضوًا لهيئة املحّلفني من جمموعة حوالي 
واجلدير بالّذكر هنا أن املحكمة قد . أربعني إلى خمسة وأربعني شخصًا

املحكمة املوّقرة جتاهلت هذه املمارسة القانوني ملة، ونتيجة لذلك، أعترب أن 
ة وإطالق اء هذه املرافعة غري القانونيغلذلك أطلب إل. ُتعقد بناء للقانون
  .سراحي على الفور

رفاء أعضاء ش هم فنياملحّل يف مناسبات سابقة بأن تكرلقد ذّك -
ل خالل فرتة هذه الّل. ةة العظيمينتخبهم شعب هذه األمجنة دائمة ال تتبد

عب، فال جديد دون احلاجة ألنتخابها من الشانتخابها، ومدتها قابلة للّت
 -القانون قلت لك من قبل، ال ميكنك تغيري هذا . ىة أخرمر ركتدعني أذّك

  .قال القاضي علي بابا بغضب واضح
عب لشا أمامفني هيئة املحّل كشف هوية أعضاءإذا  أّنهجريارد  عتقدإ

تعمل على تغطية هذه اّلتي  املحكمة، وأمام وسائل اإلعالمقاعة يف املوجود 
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خيار سوى  اضي أيلن يكون أمام القلعّلهم يهبون ملعاضدته، و، القضية
  .إعالن حماكمة فاشلة، ويأمر بإطالق سراحه

أعضاء إن  - رافعته مب دبدأ جريار - حرتام يا حضرة القاضي اجلزيل اإل -
ولهمعني هيئة املحلفني هم املد همألّن ًامذنب جياديمصلحة مباشرة يف إ علي 

ل بوضوح وهذا يشّك .يعي العام ضدة املدال يتجزأ من قضي جزءًا ونشكلي
إلعالن هذه  املوّقرة ه بتواضع إلى املحكمةلذلك، أتوج يف املصالح تضاربًا

  ...ًا مع احلفاظ حبّقي لطلب التعويض وي فورواإلفراج عن ،فاشلةحاكمة امل
نهي جريارد خطابه الديف فاعي، صاح واحد من املتواجدين وقبل أن ي

   - أشنقوا هذا اخلائن   -قاعة املحكمة 
ى، فرَأى كابتن ة األولاس للمرإلى الوراء ملواجهة النجريارد  نظر

ر إذا رفض القاضي طلبه، فّك، والقاعة املكتّظة يفجوليت يف املقعد اخللفي 
غري . شعب هذه األمة الى ويوجه خطاب دفاعهى هيئة املحلفني تخّطفسوف ي

  .أن صوت مطرقة القاضي قد أعاده الى حقيقة الواقع
-  يوم غد يف العاشرة و حّتىل هذه املحكمة يتأجلقد تمصفالن 
وجريارد كي يلحقان به إلى  العام عيإلى املد شارالقاضي وأ أمر. صباحًا
  .القاضيغرفة 

على  حقيبته لقد ترك .ةللغاي كان منزعجًاعي العام يبدو أن املد
فلحق به ملساعده،  بعد أن همس شيئًا وذهب حنو الباب اجلانبي، الطاولة
  .القاضيإلى غرفة  جريارد

ّلتي ا دة بأرفف حول اجلدرانمزووسقف مرتفع،  ذاتكانت الغرفة كبرية 
الّذ ومطبوعة باألحرفالكتب من نفس احلجم بسة كانت مكدكان  .ةهبي

 .هراحة يديواضعًا رأسه بني  املرصعالقاضي جيلس على كرسي من اجللد 
  :اردريالى  ج هووجه نظر، رفع رأسه الغرفة الما دخـول
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- دسي جيعل القضائي نظامنا ل أن أساعدك، ولكن جهلك شامل، أود
عب من الصالواضح  وأصبح من  .ىواصل معك على نفس املستوسبة لي الّتبالن

 سبةبالنلحصول على حكم خفيف ، تعرقل فرصتك لعدم معرفتك أن أيضًا
، ًاس هو تهمة خطرية جدجسأريدك أن تفهم أن الّت .كهم املوجهة إليإلى الّت

ال ني أريدك أن تفهم أّن. فاع عن نفسكبالد كأنت لست يف وضع يسمح لو
ًا حبيث ميكننا الّتفاهم معه، فهو يعرف متامًا ن حماميأستطيع مساعدتك ما مل تعي

املحامي ميكنه أن يتفاوض . تفرض عليهااّلتي  مدى خطورة الّتهم والعقوبات
من  مع املدعي العام، وقد يصل الى نتيجة لصاحلك، وهي احلكم املخفف بدًال

د او جن من الساملشنقة حّتىاملؤب.  
- ا للدغم من أّنني أعرف مدى ما زلت مصرفاع عن نفسي على الر
  .أجاب جريارد -سأحصل عليها يف حال فشلي اّلتي  العقوبة
- أنت تهدميكن للمحامي أن  .جب لي بعض االنزعاد قضيتك وتسب

  .حنني وخترج من هذا املأزق خبفييابة عنك ناليفاوض 
الى جريارد نظرة وعي العام نظر املدية وقال للقاضيد:  

فاوض مع الّت بإمكانياملساومة إذا كان و ضةوللمفاأنا على استعداد  -
  .د شامليالسلفريق القانوني املدافع عن ا

- فاوض فإذا كنت تنوي املساومة، فعليك الّت. فريق قانوني ليس لدي
  .أجاب جريارد -  معي مباشرة

، اقرتح القاضي - ةة املجانيونيلك من اخلدمة القان يًاميكننا تعيني حمام -
  .عي العام باملوافقةاملد شاروأ

  .حّقي عن طريق املحاميتفاوض على أولن  ،انا رجل بريء -
 عي العام وهزة، ثم نظر إلى املدـبدّقجريارد القاضي علي بابا  صفحت

  :رأسه
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ب املشنقة من أجل مساعدتك على جتنحناول اخلروج عن القاعدة حنن  -
الّتجرمية  ذا هو عقابشامل، وه دسيإلى اآلن ذهب إ .ال تكن عنيدًا .سجس

إرت تغيري رأيك، زنزانتك، وإذا قرعي العام صباح الغد قبل افتتاح خرب املد
  .املحكمة
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اخللية أخذ احلارس جريارد إلى زنزانة داني وأندرو، بدًال من أن يأخذه الى 
و، ةاالنفراديد أن مبجرنزانةدخل الى الزهسألل من ، كان داني أو:  
  تك هذا اليوم؟عما هي نتائج مراف -
همة اجلديدة الّت ثم أخربهما عن .أسوأ مما ميكنك أن تتصور -  
عي العام للّتس، وعرض للتجسفاوض من أجل ختفيف احلكماملد.  

ديم على تقس مهزلة تهدف إلى إرغامك جسأعتقد أن تهمة الّت -
ووافق معه داني . قال آندرو - من اإلحراج تنازالت من أجل إنقاذ زمرتهم

  : قائًال
 عي العام والقاضيبني املد تعاطفًاهناك  نعتقد أأإّنها ممارسة شائعة، و

  .دفعت لهمااّلتي  إلرضاء اجلهة
- من سأل أندرو - عني؟ هم املد.  
  .املحّلفني هيئةأعضاء هم  -
  آندرو متعجبًا تساءل -  ماذا؟ -
  .شيء ميكنني القيام بهأي ، وليس هناك هذه احلقيقة املريرة -
ترفض أن أو  ،حياتك تنقذو إما أن تساوم على األقل أعطوك خيارًا -

  .قال داني -  الفاسدة الزنزانةوتهلك يف هذه 
سوف أرتاح . فكري جليًاحظة، وال أستطيع الّتعقلي جامد يف هذه الّل -

  .سوف أعطي عرضهم بعض الوقتصباح الغد  ويفيلة، الّل
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 ، وبدَأ يستعرض األحداث املاضية، ويقيم نتائجريرعلى الس متدد جريارد
ي عن خّلوالّتيف صفقة الّتفاوض،  هل سيقبل. جيب عليه إّتخاذهااّلتي  اخلطوة
، ًاعنيدأن يكون ، أو القذرجن خلروج من هذا السوا ،ةهماملعن و حقوقه

أن خيسر ، أو ويثبت براءته وخيرج حرًا، هع عن نفسافديو، فاوضالّتيرفض و
  .نزانةالزن يف هذه تعّفقضيته وي

ة، ستكون اخلطوة االولى حنو حترير بهذه القضي ازه اذا فنّأ فّكر جريارد 
ومن ناحية أخرى، إذا  .ةوبداية حياة جديد ،يئةهذا البلد من العناصر الس

يكون ، من السجن واخلروج اتهم، وقبول صفقتهمطهم وتهديدواستسلم لضغ
ية دفعت مثن احلراّلتي  فوسلنل هيف الوفاء بوعد كما فشل قد لّطخ سمعته،

ة يسمعون مر يف كّل خجًالرؤوسهم  سوف يطأطئونة هذه األم وأبناء، غاليًا
 ة واحدة يف وقتركيز على قضي، غري قادر على الّتشًامشوفأصبح عقله  .باسمه

ة يف القرن ألمهذه اعلى فهم كيف ميكن ل غري قادر وكان يف حرية .دواح
أمل يسمعوا  .فنيهيئة املحّل أعضاًء يفعني املد تعيني احلادي والعشرين أن تقبل

من قبل عن مصطلح تعارض املصالح؟ ربة هي خدمة مصاحلهم ما مصلحة األم
 ، هذه البيئة الفاسدةكيف ميكن حتقيق العدالة يف وتساءل .محتقيق رغباتهو

 ربًا، ثم عس دينيظام القضائي املسيهذا الن واطنون العيش حتتامل يقبلوكيف 
  .كما تكونوا يوّلى عليكم :القائلعبي املثل الشيف رأسه 

غيري الى ما هو أفضل، وفّكر يف نفسه بأّنه ال حاجة ملحاولة اإلصالح والّت
يش حتت هذه األنظمة الفاسدة، وإعطاء طاملا أن الشعب مرتاح وقابل للع

والئه ملثل هؤالء املجرمني اّلذين نهبوا موارد هذا الوطن، وساوموا على حقوق 
  .لعة املعروضةال فرق مع من يساومون طاملا القيمة تساوي الس .املواطنني
ذهنه أصبح  تفكري مليًا، وبعد قليل الحظ أنف جريارد عن الـتوّق

ما قبل مرحلة ف إلى حالة فاالجنر ،قاوم لفرتة أطوليكن أن ال مي، ضبابيًا
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  .نويم املغنطيسيالّت
  
  .مأمور املحكمةأعلن  - القاضي علي بابا  ..!وقوف -

 لقد مر أكثر من .يومل يظهر القاض ،لفرتة أطول من املعتاد اجلميع فـوق
  .أخذ مقعدهيمن الباب اجلانبي و يدخل القاضيدقيقة قبل أن 

البس مل نتيجة تكان اهأّن وأدركصالة املحكمة،  ة يفضجرد جريا سمع
فهم يمل  .شعارات ملونة دون شال أو، كان يرتدي رداء أسود عاديًا .يالقاض

يشري  ،وجهه إلى ظرمبجرد النمالبسه املعتادة، ولكن القاضي ر اذا غيجريارد مل
ًا، ال علم له مدى ف تلقائيـغري أن جريارد قد وق .ةخطورة هذه املناسب إلى

اقبة ولكن من نظرة املدعي العام الّث. تأثري تغيري املالبس على نتائج املحكمة
تيجة لغري صاحلهإليه، توّقع أن تكون الن.  

اس يف لقياس استجابة الن ف جريارد مرتبكًا، ونظر إلى الوراءـوق
راقب  .واقالروبينما كان يجود و صينة، الحظبشكل عرضي الوجوه الر

أن  الحظ إلتقت نطراتهما،عندما و ه،ابع خلفالر الصفجولييت يف الكابتن 
  .املتاعب توّقع بعض ف موع،مرقرقتان بالد عينيها

  :وجه حديثه الى هيئة املحّلفني ،بابا القاضي علي وبعد أن جلس
نتيجة يف الّتهم املوجهة ضد املّتهم جريارد عزيز إلى  مهل وصلت -  
  شامل؟

  :هيئة املحّلفنييس رئ وقف
  .نعم يا حضرة القاضي -
  هم؟املّت مكيف وجدت -
واجه  ثمجريارد،  ق يف وجهحدة جمعدة، وورق تح رئيس هيئة املحّلفنيف

  :القاضي وقرأ



١٩٤ 
 

- الّتسبة إلى تهمة بالنفقد وجدنا املّتهم مذنبًاسجس ،.  
  . فقد وجدنا املّتهم مذنبًا ،رقةتهمة السبالنسبة ل -  
 تأشرية ة، وبدونشرعيالى البلد بطريقة غري دخول لنسبة لتهمة الوبا -
  . فقد وجدنا املّتهم مذنبًا، دخول

  .ةيف املقاعد اخللفيذل، صرخ رجل الن اشنقوا هذا -
  .على ذلك ًاصاحت فتاة رد -  ، إّنه بريئيذهب املّتهمدع  -

  .صرخ رجل عجوز -اشنقوا اخلائن 
  .اآلخرون رجل آخر، ثم انضم إليه خصر - لآلخرين درسًافليكن  -
علي بابا صرخ القاضي  -  يف املحكمة سكوت... يف املحكمة  سكوت -

  :رأت األناشيد تتكروبد صالة املحكمةاس يف النجتاهله ، ولكن وتكرارًا مرارًا
- بالدلوانلي وووح نفديك يا م بالرهب.  

  :وهتف آخرون
- بالدديمايكل مووح نفديك يا م بالر.  

  :جمموعة أخرى توهتف
- بالدهار جميلوح نفديك يا م بالرَأْفش.  

  :وهتف آخرون
- األزغب ؤوفم بالروح نفديك يا ربالد.  

 والشعب يف ،عاليًا، وأوامر القاضي تقع على آذان صماءأصبح الهتاف 
وقف أعضاء هيئة  وفجأة. يصرخ ويزجمر كأّنه يف حالة هستريياصالة املحكمة 

 هتاف الشعاراتعن  ف اجلمهورـتوّق وعلى الفور. ني ورفعوا أيديهماملحّلف
  .وعاد كّل واحد منهم إلى مقعده وكأن شيئًا مل حيدث

قّفازتني، وغّطى رأسه بقطعة قماش  لبس، ورويدًاالقاضي علي بابا  فـوق
  :سوداء وبدَأ
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سوف ة العظيمة، قًا لدستور هذه األمـاملعطاة لي وفلطة الس باسم -  
من القانون  ٨ البند، ١٤أعطي العقوبة القصوى املنصوص عليها يف املادة 

نظره بني  يجيل وهوف لفرتة من الوقت ـتوّق ، ثم١٩٣٢الصادر عام اجلنائي 
الى  ظرنالب ه جتن، لكناملحكمة صالةعب يف عي العام والشواملد ،فنيهيئة املحّل

  .جريارد
يف ساحة عقوبة املوت شنقًا شامل جريارد عزيز  أحكم على املّتهم -  
   .الساعة العاشرة صباحًا الثاء القادميوم الّث املدينة

اإلقرتاب من وسعى العديد منهم  ،هتاف شعارات االنتقام عندها ازداد
  .لإلنتقام منه دجريار

باط يف املحكمة حمايتهحاول الضولكن ، ذين اس اّلالعدد الهائل من الن
منه، قد تغّلبوا عليهم وأصبحوا على وشك القبض قرتبوا احتركوا إلى األمام و

  .والهتاف ياحف الصتوّق ، وفجأة أخضرسطع ضوء  حظةويف هذه الّل. عليه
يف  مسمرين صالة املحكمةاألشخاص يف جميع  جريارد حوله فرأينظر 

  .جولييتالكابتن باستثناء راخ أو الصمكانهم ال يستطيعون احلركة 
  ك؟كيف فعلتِِ ذل -
  .أجابت -  قدميةخدعة  -
  ؟عليعليِك وكيف مل يؤثر ذلك  -
ا تقائية، مماكرة االنيف نظام الّذ بناوقيع اجليني اخلاص حفظ الّت تملقد  -

وء غري فعالجيعل الض بالنسبة لي ولك.  
  ماذا نفعل االن؟ -
يف انتظارنا النقيب عادل  .مسبقّاجن هروبك من السترتيب  تملقد  -
سأكون يف و، "رم باركوسيلْك"يف سيارته إلى  يأخذكسوف ، وهو خارجًا

  .ا هناكانتظاركم
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حترس جميع منافذ  منألا يستطيع اخلروج من هنا، ورجالكيف  -
  ؟مةكاملح

جميع سّكان املدينة، مبا يف ذلك رجال األمن سيظّلون يف حالة  -
املركبة  يف صعودكرم بارك وبعد وصولك الى سيلْكو حّتىاإلنعدام املؤقت 

  .الفضائية
، وُأدافع ةلمحكمة العليا يف هذه األمسوف أستأنف ل .من هنا أتركلن  -

  .ُتثبت براءتي حّتىعن نفسي 
  ؟أيضًا ك أنتعن طيب خاطر أو سأعلق تريد أن تذهب معيهل  -
  .ُأثبت براءتيأن  قبلني لن أذهب أّنبقلت لك  -

 تههوج، وها اليمنىوء يف يدالض على جهازالكابتن جولييت قبضت 
  :بإجتاه جريارد وقالت

حذف ملف ُأعادل، سوف  النقيبهاب مع فق على الّذإذا كنت ال توا
  .وأنت تعرف ما سيحدث لك ة،نتقائيإلااكرة الّذاجليني من نظام  كتوقيع

  :بدَأ جريارد يتوسل إليها هازيًا
فتح عينيه، ثم  ...أتركيني ُأثبت براءتي  ...أتركيني ُأثبت براءتي  -

  :وإذا بأندرو يهزه من كتفه وهو يردد
   .أكثر من ثالث ساعات مضى عليك  نائمًالقد ...! إستيقظ  -

  :هفرك عينييوهو ب ءتثا
  .ؤيةلرتحيني من متاعب هذه الر قصريةالقيلولة ال هاجة إلى هذحبكنت  -
فائدة كبرية يه فكون يميكن أن  .فاملغّل ترك لك هذاالنقيب عادل  -  

  .لك
 جدًا كابتن جولييت، أنا حمظوظعمل جيد  :ف وابتسماملغّل فتح جريارد

  .اخرتتك رفيقة يف هذه املهمةني ّنأل
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قبول ب ، وصار يفّكر جديًاالرؤيةة بسبب يلوم يف تلك الّلالن مل يستطع جريارد

احلصول على  الواضح اآلن أن فرصته يف ، ألّنه أصبح منعادل النقيباقرتاح 
شعر باليأس، وأصبح . مع الزمن، وشعر بهزمية مؤّكدةعادلة تتالشى  حماكمة

اول أن حياّلتي  ةإن املسؤولي. من هذا املأزق باملساومة واخلروج يفّكر جديًا
نني، واطامل مشرتكة مع كّلمسؤولية كان من املفرتض أن تكون  ،يتحملها بنفسه

اإلصالح يف هذا املجتمع على  ن يكون قادرًاواحد أرجل ل من املستحيلو
بعض : األشياءفيها رأى اّلتي  والطريقة "جورج برنارد شو" رذّكت ثم .الفاسد

مل اّلتي  أحلم األشياءأما أنا ف ؛ويقولون ملاذا يالرجال يرون األشياء كما ه
 لقد بدأت كّل؟ ال ذاملا -ر يف نفسه فّك ثم ؟ملاذا ال - موجودة وأقول تكن 

والعمل خملصًا، ، ًاصحيح الهدفإذا كان  .انتفاضة يف العامل من رجل واحد
ة بأكملهاتتبعه األم.  

باكرًا، وم هاب إلى النالّذوأوصاه ب ،جريارد الحظ أندرو عدم ارتياح
ًا وحاسمًاعظيم ًاسيكون يوم ًاغد ألن.  

  .تواضع قال جريارد بكّل -أنا خائف  -
- التأنت خائف؟ أنت بريء ولديك اتصا نمم ةدجي.   
- هل عليك أن تقول، ألّنمن السيواجه املشنقة اّلذي خصك لست الش.  
ملواجهة املدعي  تامعلى استعداد وعالية،  كاتمعنويكانت س باألم -

  .بأّنك خائفاآلن تقول لي و. العام وإثبات براءتك
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ظهر  عندها. ا عن حلمههموأخرب ،ه بني أندرو ودانيبنظرجريارد  انتقل
أثار . ظر صامتنيوهما يتبادالن الن اهميهعليهما القلق، والهدوء على وج

 ورؤيته خفيفًا معدته، وأصبح رأسهيف  بأمل وشعر عامل اخلوف، عند جريارد
  . ةغري واضح

هرع إلى ففقدان الوعي، وشك الحظ أندرو أن جريارد أصبح على 
شرب إ -  من املاء ًاكوب هأعطا ثم .ضإلى األر يسقطقبل أن  جانبه واحتجزه

 حّتى بأفضل ما يعرف ثم بدَأ يعاينه -الكوب وستكون على ما يرام هذا 
  :وسأله مازحًا، تعافى متامًا

  .جيب عليك أن تتفاوض معهم ، كانمن املوت إذا كنت خائفًا -
  . على نفسيخويفمن أكثر ُأعاني من قلقي على هذا الشعب أنا  -
أو  بالقلقمل يشعر أحد . ء؟ عندما متوت، لن تشعر بأي شيالقلقملاذا  -
  .ق دانيعّل - بعد وفاته  باخلوف
لي الفرصة  تتيحقبل أن املوت  وافانيولكن، إذا  !..هذا صحيح -

ن بتقديم ويريقوم الشرسوف فسدين، افوفضح املحتالني وال إلثبات براءتي
ثم يرسمون صورة بريئة وصادقة عن  ومن ،وسائل اإلعالملتقارير كاذبة 

قادرة على ختليص نفسها من  ةخلداع اجلمهور، ولن تكون هذه األم أنفسهم
  .بغضب اب جرياردأج - هذه القوارض

من األفضل أن  .قإلى اجلانب املشر ُأنظر .ماروالدع الكآبة ال تتوّق -
من حماولة  دًالب احلضور يف املحكمة، وإقناعهم برباءتكأثري على الّت ُتحاول

  .اقرتح أندرو -فني إقناع هيئة املحّل
ق يف وجه حيد وهوداني على اقرتاح أندرو  رد -سأشرب القرتاحك  -

ة املحّلفني ألّنها مؤلفة من على هيئأثري لّتل ًاأنت لن تكون قادر -جريارد 
تضعمكانك لوكنت لو . بًامذن جيدونكومن مصلحتهم أن عني أنفسهم، املد 
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 ،إقناعهم استطعتإذا ، الوحيد كَلمهم َأ .املحكمة صالةاس يف على الن رهاني
ني حتت ففسوف يطالبون بصوت واحد موحد براءتك، لربما تصبح هيئة املحّل

من ال يدفعوا الّث حّتىضغط جمهوري واضح، فتخضع إلرادتهم إلرضائهم 
   .اآلن وصيتكبة ستحتاج إلى كتا ، وإّال، فيعلنون براءتكعغاليًا يوم اإلقرتا

ال فهو  .دفاعهتدعم اّلتي  الوثائق حتضري جيب عليه. زال ختيف العجو -
أجاب  - اخلوف من املوت يسيطر على عقله ر بوضوح إذا كان يستطيع أن يفّك

  :ق يف وجه جريارد قائًالحيدوتابع حديثه وهو  - أندرو 
 سلوبأعن  عقلك يبحث تركٱ، واآلن ليًالتنام قأن عليك أقرتح  -

اعفمنهجي للد هو  ،غدًا. تكون غافيًاالعقل يعمل بشكل أفضل عندما ، ألن
 األمالاملخاوف و ال تضيع هذا الوقت يف معاجلة .احلاسم يف حياتك اليوم

على حماورة املدعي العام باسلوب منهجي من  ركيزالّت جيب عليك. ةالكاذب
   . أثري على هيئة املحّلفنيأجل الّت

 سلوب دفاعهأيرّكز على أن عليه ، جيب أندرو على حق أن فّكر جريارد
   .ومنطقيًا ه للشهود مقنعًاأو استجواب ًاعدواني هدفاع أن يكون ادإذا أر
 واحل ،يف ساحة املدينة نفسهجريارد  لختيحتضري يعملون على اس ر
 ويعّلقون ،ونضحكمنصة املشنقة، وهم يحول  يتجمعون واملواطنون ،املشنقة

بالسخريماتة وهم يهتفونة والش:  
  .على نفسكذلك جلبت  لقد -
  .قًانتستحق أن متوت ش -
  .لآلخرين عربةكون دعونه ي -

 تسّلقت شابة ةفتانتقام، باستثناء إلمن ا ًابصمت خوف ييصّلوعدد قليل 
تنشداملشنقة وبدأت واحلشد بني صل افالياج الس:  

  ملنكوبةا ةوأمل األم البطل املوعود،أنت  -
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  هم اخلونة، -
  ن،والفاسدهم  -
  صوص،الّلهم  -
  ،املواطنني ضطهدونهم اّلذين ي -
  .ثروة البالد وهم اّلذين ينهبون -

تائم الش كان يوجه لهايف ساحة املدينة  املتواجد البعض اآلخرأما 
ّخل البوليس دياج واإلعتداء عليها، غري أن تها عن السحاول سحبيو

وهي تنظر ، استدارت عن احلشود ها بعيدّاقاد وعندما. منع ذلكواعتقالها قد 
عندها فّكر جريارد أن يرفع . الى هذه احلشود املضّللة نظرة استهجان وعطف

استجابة ها ، لكنهخلف ظهر مكبلتان اكانت هيدي يف عالمة انتصار، لكن إبهامه
ارة جيب يف سي هادفعو حّتىره ظواستمر يالحقها بن .سهرأ هزي له عندما بدأ

 ويطالبون بسفك ،تائمالش يطلقون وهم ةالغاضب اجلماهري بني وسارواخضراء 
  .مضطهديهمإرضاء دماء إخوتهم وأخواتهم من أجل 

 دار حّتى، اعبقدر ما استط برأسه وهو يدورمعها،  ذهب قلب جريارد
كانوا  مارب. ومل يعد بامكانه رؤيتهاالل، الّت ار، ودخل بنياليس الىيب اجل

نقلها إلى  الفارغ يف انتظار أن يتم هيأخذونها إلى نفس الزنزانة الستعادة سرير
ة، أّنهم سوف حيذفون اسمها من تعداد األم ومن املحتمل. ساحة الشهداء

عليها، فإن اجلواب القبض  تماّلتي  وإذا جترأ أحد أن يسأل ما حدث للفتاة
فتغورقت عيناه  -نرها إطالقًا  مل - ه يف مناسبات عديدة سيكون كما سمع

آمن بوطنهبالد نموع، ونظر إلى اجلموع الغاضبة واملطالبة بشنق كّل م ،
احة هذه الس يف املؤمنني اّلذين سيعّلقونساء جال والند الرما هو عدوتساءل 

 فوقواحلزبية  ةينيالدهم يضعون مصالح قياداتهم أّنب املواطنون قبل أن يدرك
  .ةألممصالح ا
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 إنبار غ منممرات نظيفة  تركت ه،وجهعلى تدحرجت اّلتي  موعالد
 الساحة. اءدهه إلى ساحة الشنقلعملية أثناء  على وجهه اّلذي عّلق العار
ذين دفعوا حياتهم ابقني اّلمن أبطالنا الس ت شنق العديدشهداّلتي  انفسه

، الزنزانةيف نفس ا ناموو ،يف نفس املحكمةحوكموا لتحرير هذه األرض، و
  .تهموا باخليانة العظمىوُأ

 على رأسه، األسود الغطاء يضعو دّالاجلل أن يعج جريارد ىتمنان يك
. ذاكرتهوشم يف تأن أن يسمح لها  وتلك الوجوه القبيحة أرؤية ريد فهو ال ي

احلبل،  وعندما شد. وضع احلبل حول رقبتهو إلى رغبتهد جاب اجلّالستأ لقد
 بدأ. هابط املسؤول لكي يأمر بركل الكرسي من حتت قدميإلى الض رفع يده

شباب إلنقاذ ، ولكن ليس من أجل إنقاذ نفسه لقد صّلى. الةيتلو الصارد جري
ويرفضوا منط  ،من مناقضات يدور حولهم ويروايستيقظوا  كيهذا الوطن 

من أجل  ّلىلقد ص. ةياسية والسينيوالد احلزبيةشيوخهم من االنتماءات 
بالوالء  دوا إّالذين لن يتعهيكون يف أيدي شبابنا، اّل كي الوطنمستقبل 

 .شيء آخر قبل أي للوطن
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، مشوش ال يستطيع التفكري استيقظ جريارد من أحالم اليقظة منهوك القوى

خطيط على قدرته إلّتخاذ القرارات احلاسمة، والّتاحللم هذا ر أّثلقد  .جليًا
  .ب منطقي إلقناع هيئة املحّلفني بصدق دفاعه ومصداقية مستنداتهباسلو

بينما . هماشخريلتزامن  قًاـوفيف نوم عميق يسغرقان كان داني وأندرو 
مدى صحة تساءل عن ي وبدأ ، واليأس،عفبالض شعوره يزداد كان جريارد

وتتالشى  تأتي كار يف رأسهكانت األفو. ى لو مل يبدأ بهذه املهمةمتندوافعه، و
لدراستها ومتحيسهافكرة واحدة  علىف ـوّقن من الّتتمّكمل يو ،وءبسرعة الض. 

أن  اكان ينبغي لهم. ةيينياسة الدساليف  يؤمنانا كانوكيف  هيف والدي وفّكر
. وعنيدًا كان شجاعًا هوالد لكن منها بأسرع ما ميكن، ا يهربو يفهما مضمونها

 لرججيب على ومع ذلك، كان  نتائجها، نتمهما كامعركة  فهو لن يهرب من
يتمكن من حماربة  حّتى ليعيشهرب من املجزرة ويم الوضع، حكيم مثله أن يقي

 .جولة أخرى
 داخل رأسه، وكانطبل يقصف ك ه تزداد وتدويقلبدّقات  تكانلقد 

الضبني راحة يديه  فأسقط رأسه. نمبا فيه الكفاية النفجار طبلة األذ ًاغط قوي
مل حيصل عليها يف هذا اجلو املحشود بعوامل الفساد، اّلتي  لإلسرتاحة طلبًا
شوة، والفوضى، وقّلة اإلحرتام للوطن واملواطنيوالر.  

املفاوضة، هو من هذا املأزق، أفضل طريقة للخروج  أن عترب جرياردإ
حيث ما جاء، ، والعودة إلى قات مع املجرمني يف هذا الوطنفوعقد الص
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على  استيقظ ضمريهفجأة و. ى يف هذا الوطن يدفنون موتاهمويرتك املوت
الواضحة مبا فيه الكفاية  ةالوحيد ةالفكر تكانو. تضارب اآلراء يف ذهنه

خاطر باحلضور الى هذا البلد اّلتي بادئ املهي فكرة التمرس ب، للرتكيز عليها
  .من أجل حتقيقها، ولن يرتاجع مهما ستكون نتائجها

لدي ما بكّلوالقتال  ،وجةركوب امل رلقد قرويف  ،ةه من وسائل دفاعي
بوضع  هطبيبر نصيحة فتذّك. لت رؤيتهّطعبغثيان وت شعر جريارد هذه الّلحظة،

  .ما شعر بدوار أو غثيانكّل هبني ركبتي رأسه
وهو يضغط بيديه على أذنيه، غري أّنه رأسه قدر ما ميكن  خفض جريارد

غري مألوفة  اصشخأ خياالترى ي وبدَأ ومل يستطع مقاومته، شعر بالنعاس
 تقدم حنوهيومن خالل الباب،  يتسّلل هوالدرأى وفجأة  .نزانةيف الز اتطفو
 ينحي عنه حاول أن .بصمت تام ق يف وجهدوحيرير لس على حافة السوجي

صوت سمع رير عندما لالستلقاء على الس رفع رأسهو ،دعةاخل هذه بعيدًا
  :يسأله

  تفعله هنا؟ اّلذي ما !.. جريارد -
وجهه بينما كان  يف ًا، وحدقوغاضب رير خائفًامن السجريارد  قفز

ه املتعب، غري أن عيناهذا الظهور كان خدعة من العقل  بأن حياول إقناع نفسه
صه بدّقة تامة، وعندما انصهرت نظراتهما، شعر جريارد  تاكان تنياريالنتتفح

  :بالعاطفة اجلياشة وسأل
  أبي؟يا هنا  تفعلماذا  -
خطواتك خطوة خطوة، بعت إلى هنا، فت سوف تعودتنبْأت بأّنك  -

 ُتجازف حبياتك يف هذه البيئة الفاسدة، كعندما رأيت املغادرة وكنت على وشك
عامل مع ُأناس ال يعرفون من يف مأزق ال ُتحمد عقباه، وذلك بالّت نفسك طرتوو

ألطلب منك الّتخّلي عن هذه  فجئتاملبادئ سوى الدوالر مهما كان مصدره، 
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ةاملهم.  
ني الكفاح من معّلحمّقة، ومن من معركة  من عّلمني عدم الهروبأنت  -

؟ذلك تذكر َالأ . ة وجيهةأجل قضي   
عركة املقواعد ب يلتزمونال  غري أن أعداءك ..!أذكر ذلكبع بالّط -
ال يتقيدون بقرارات ، وال يفقهون مبادئ احلوار السليم م جبناءه. املحّقة

ة مهما كان مصدرها، وال يقدرون مسؤولي يأخذونها إّال بقدر القيمة املالية
ار يطلقون الن، فسالدينية ةبندقية وجرعة من الكراهيأعطيتهم  فإذا. أعمالهم
شيء يتحرك على أي.   
أداروا اّلتي  ريقةقارير املتضاربة حول الّطسمعت الكثري من الّتلقد  -  

يا أبي ي أريد أن أسمعها منكنبها هذه املذحبة، ولكن.  
- كانت عمليجاة ةات القتل عشوائيحبيث مل يستطع أحد من الن . 
الكالب والقطط وجميع كاحليوانات  حّتى ،يوخوالش ،ساءوالن ،األطفال

  . واخليول واحلمري ،واألبقار ،واملاعز كاخلرفان، األخرى الداجنةاحليوانات 
متني كيفية البقاء على قيد عّل أنَتعليك؟  استطاعوا القضاء كيف -

  .احلياة يف مثل هذه البيئة، ولكنك مل متارس ذلك بنفسك
بأّننا إذا سّلمنا  حتذيراتعرب األثري وا بّث لقد!.. لقد ضّللنا املضّللون  -

  .ضرر يبنا ألحق يفلن  ،مةلقوات املتقدل نتحدىومل  ،سلحتناأ
  ؟وعودهم الكاذبة صدقتمهل و -
 وحنن من املؤيدين لزعيم املنطقة ،تصديقهممل يكن لدينا سبب لعدم  -

  .هذه القواتل القائد الرئيسي
مما حصل يف العصور املاضية، ومن نذالتهم، رس م الدعّلتت مَلأ -

؟هم وتعاملهم مع األعداءتوخيانتهم ألبناء أم  
، ومل خيطر ببالنا أبدًا عامل ُأمناء وخملصون للوطن واملواطننيحنن  -  
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  .راث والوالدةاخليانة املتأصل بهم بتابع الّت
عدها يف جسده و رصاص فالحظ ثقوب، جسد والده ص جرياردفحت

  :هسأل، فاثنان وعشرون رصاصة ثقبًا ثقبًا، فكانت
  ؟حمّقةمعركة  صمدَت وقاتلت يفهل  -
  .سقط بسهولةأ لنني أّنبتعرف  أنَت -
  حدث، وكيف سقطت قتيًال؟ أخربني ما -
- والقّطة، واثنني ار على الكلب، عندما جاءوا إلى املنزل، أطلقوا الن

أن ك وأمأنا  كيف نود الضابط املسؤول وسألني وبقرة، حمار،من املاعز، و
  :وقلت نظرت إليه .تومن

. عنو أسلحة من أي ال أحمل أي .رسعني من العموالّت انيةالّثأنا يف  -
 قتال اليدمنازلتك يف  أود. ورالّثك وقوي، من العمرالثينات الّثأوائل يف  وأنَت

 م مسدسهوسّلابط على هذا العرض، وافق الض .عفيَت عن زوجتيليد إذا با
بإستهزاء وهو يلوح بقبضتيه ميينًا ي اقرتب منزمرته القاتلة، وواحد من  إلى

   .ويسارًا
ا رفع يده اليمنى، وهوى بها جتاه ُأراقب حتركات يديه، وعندمفت ـوق

ه، وتباعدت ساقاه ر وخسر توازنتعّثخدي األيسر، رجعت برأسي إلى الوراء ف
اقة املتبقية يف جسدي، جمعت كل الّطعندها  .وهو يسقط على األرض

كالّثور سقط على األرض ي صراخه وهوسمعت فبني ساقيه،  ةمباشر ورفصته
ومل . تكسرت أسنانه األمامية حّتى  تطوضغزرعت قدمي يف فمه ف. اجلريح

يف كسّكني دخل أمل حاد ب ، وشعرتات ناريةسمعت طلق حّتىميض وقت 
كانت . بشجاعة تستحق اإلشادة لاتقتك ورأيت أم نظرت حولي،و. صدري
إلى الوراء رأسه  وتشد ي،ار علكان يطلق الن اّلذي شعر القاتلبيسارها  متسك

شوكة املطبخ حتمل يدها اليمنى،  ويف. أن تنكسر بقدر ما تسمح رقبه قبل
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 معّلقىوعينه اليسرى  ،م ينزفرأيت الدو .ًاوتكرار وجهه مرارًاعلى  هضربوت
ار أن قبل  حجرتهاعينه من  لقد اقتلعت .ةوكعلى طرف الشأطلق عليها الن
ن نتبادل وحنأيدينا  وتشابكت، إلى األرض جبانبيسقطت ف .أكثر من مقاتل

  :اعن رويدًا ويبتعدم يعّتوء الضوومل تعد رؤيتنا واضحة، . اتالنظر
  .ديدعب الششعرنا بالّت 
  .مل يكن بوسعنا أن نفتح أعينناو

وء مشراقًاوفجأة أصبح الض  
  وأكثر إشراقًا

عاسوشعرنا بالن  
ديدالنعاس الش  

  .وعدم اإلحساس بالواقع
 ملؤهتاريخ  .ةأعيننا على صفحة مظلمة يف تاريخ هذه األم وأغمضنا

ظالل  ميارسهااّلتي  ةينية الدواالشمئزاز تغذيها الكراهي واخلزية، ،العارعوامل 
  .املذاهب والطوائف كّل عنداآللهة البديلة 

ار على لماذا مل تطلق النفالح طوال حياتك، الس ًا حتملمدائكنت  -  
  .األوباشهؤالء 
اّلتي  املشكلة حيّللن  ،حالبأن الس لقد تعّلمت من ممارسات املاضي -

  .نعاني منها
  ؟...ال  ذاملا -
  .مكانه ن ليأخذواورجال آخرعشرة يتنافس  ًا،واحد إذا قتلت -
  ة؟هذه الكراهي ما هي اإلجابة على كّل -
   .ةعلمانيال -
  .صرخ جريارد ؟... تقول ماذا -
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  ..! ةالعلمانيقلت لك  -
رفضه اجلميع رفضًا  ّلذيا ة هذا املبدأكون ضحيأأنت تريدني أن  -

تاميزدهر زعماؤها على سماد اّلتي  ةًا يف هذه البقعة اجلغرافيأجاب  - ة الطائفي
  .جريارد
  .عوامل اخرىعليك ني اقرتح دع -
  ؟...مثل  -
  ..! الصحيحة عليمالّتربية ومناهج الّت -
  .اقرتح جريارد - جديدة ًالحيالهرمة ال ميكنك تعليم الكالب  -  
 أبناء. اعداجليل الصرعاية إّنما أقصد  .الهرمةال أقصد الكالب  أنا -

  .تظرنامل مستقبلنا
اّلتي  لطةفهو يعرف مدى الس. ه والدهحبتسم جريارد غري مقتنع مبا اقرتإ

 أمسكني والدي، ربما بد .نيياسيوتأثريهم على السيستعملها اآللهة البديلة 
اآللهة  خيضعون إلرادةني هم يف الواقع ياسيالس أن تناسى أو ،سياننالمييل إلى 

  .ةالبديل
  :فقال له .يظهر أن والده قد فهم ما يدور خبلد جريارد

  .ةحريالكلمات الساستعمال نا حناول دع -
  .طلب جريارد - فصيل لي بالّت شرحإ. مل أفهم -
- ما املربةحب املطلوب الهدفقد حيققان حمة والر.  
أنظر الى عدد  ، وأناحمةوالر ةحبقوة عامل املبما زلت تؤمن هل  -  

قت جسداّلتي  صاصاتالركمز.  
ها ال تزال مؤمنة وأّن صاص،من الرعدد الوالدتك أصيبت بنفس  -

  .حتقيقه ان، وما يستطيعحمةوالر حبةامل يبعامل
، لكنه بدأ ينزلق هاحتضان ال جريارد وهو يحاول، قأنا فخور بكما -
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  :الزنزانة وهو يهتف حنو باب رويدًا
، هما أساس العدالة واملساواة..! ةاملحبة والرحممن قوة  والال نقّل -

  .وبهما تزدهر عوامل اإلنسانية واآلخاء بني الشعوب
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ظهرت وقد . لفاؤاحة والّتبالر ، وهو يشعراليباح الّتيف الص إستيقظ جريارد
صباح جميل  ّنهإ - داني وأندرو ات وهو يحييه هذه العالمعلى وجه ًاحّق

د من ، وتأّكونّظف أسنانه ثم غسل وجهه، - الزنزانة يف هذه جيب عدم فساده 
، وضغط عليها بإحكام يف اجلزء اخللفي من رأسهعر شما تبّقى من المتشيط 

  .التصقت جبمجمته حّتى
 ألرزة، تلحنيات هحتمني  -ر حلن أغنية صّفي جريارد هداني لسماعتفاجأ 

  :معه لغناءل انضمف ،لاملفضداني حلن  - فريوز رحباني، وغناءن ياألخو
 نيحتت هاألرزة آلخر هالد من

جال يسافر ونهر الرنييسقي الد  
إيدين ين ما كان عم تشقع احليطانو 

  نة أرض ملو تكتب إسم لبنان بكّلو
  ..!من حتت هاألرزة آلخر الدني

  :احلارس وصوتعلى الباب  اء عندما سمع ضربًاعن الغنداني ف ـتوق
- زائر للسد شاملي..!  

يف  كابتن عادل وجولييت ودخل منهفتح الباب فوجئ جريارد عندما 
  .أيضًا هصفري فـ، وأوقباحمن الص الباكروقت ال هذا

  :ًامظروف تهوسلم هجولييت حالة الغموض على وجهقرأت  
- لدراسة هذه الكايف عطائك الوقت ر إليف وقت مبّك حضرأن أ كان علي
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يف  حمّلفنييئة هميكن ألي ال  قة،ـوموّث ة مضمونةأدّل حتتوي علىها ّنإ. قالوثائ
  .إعالن براءتكيف  درتدـهذه الوثائق املضمونة وترى تالعامل 

 حتصلأن لها كيف ميكن  ص جريارد الوثائق على عجل، وتساءلفحت
سأليأن  هذا دفعه .هذا الوقت القصرياسة يف مثل على هذه الوثائق احلس:  

  ؟فعًال أصلية هل هذه الوثائق -
  تها؟يف صح جيعلك تشك اّلذي ما -
- ولكن إذا كانت الوسائل املختصرة، يف قدرتك على استخدام  ال أشك

من خالل  من احلصول عليها شهورًا تأخذها قد ة، فإّنهذه الوثائق حقيقي
قانون حرة املعلوماتي.  

 نلي م ْلأنت، ولكن ُق نم ل ليقتال  - شعاربسمعت وهل سبق لك  -
  تعرف؟
   ..!أكيدبالّت -
ال يهم كيف حصلت عليها، املهم هو أن تستخدم كّل ما تستطيع  -

وهناك ال ختف، هذه الوثائق ثبوتية، . احلصول عليه من أجل إثبات براءتك
قد أضفت اسمه إلى و. ةريبالوثيقة األخ ستجد اسمه مرفقًا. كشاهد على ذل

أطلبه لإلداء بشهادته عندما  .ةيف املحكمموجودًا سيكون و ،هودقائمة الش
  .، فال تضيعهالك فضل فرصةأ اّنهإ .يكون الوقت مناسبًا

  .ال أعرف كيف أشكرِك -
هذه الوثائق  أدرس. جزء من العقد هذه اخلدمات هي .يال تشكرن -

  .مها حبكمةباهتمام واستخد
  أعرفه؟ال  شيئًا نيعرفهل ت -
سوف . ئيسنظرك عن الهدف الرصرف تصغرية أن ال تسمح ألشياء  -

  .الوقت املناسبتعرف كّل شيء يف 
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  .أجاب جريارد -إخالصك أنا على ثقة من  -
ثم . قالت جولييت وهي تضغط على يده -  سعيدًا ًاحّظأمتنى لك  -

  .رنا الوقتهيا نذهب قبل أن يغاد - عادل النقيبنظرت إلى 
  :على جريارد وضغط على يده قائالعادل  النقيبوقبل أن يغادرا، سّلم 

- ن من ى أن تتمّكأمتنه بني أندرو بنظرانتقل  إقناع هيئة املحّلفني، ثم
لو كان باستطاعتي مساعدتكما  ، حبذاسعيدًا ًاحّظأمتنى لكما  -  وداني
  .أيضًا

- ال باستطاعة هذهما كان ربسالدة يمساعدتنا ةائعر.   
  .واحد يف وقت واحد -نظرت جولييت إلى داني وابتسمت 

- ااإلفراج  على يأن تساعد ما ال ميكنِكربد اإعد ميكنِكقد ، ولكن عن
  .تناول اإلفطار سويةنات كي رتتيبال

 عادل النقيبهتمام، ثم نظرت إلى واحد با كّلوجه جولييت يف  حدقت
  .املوافقةهز رأسه مشريًا ب اّلذي

  .جولييت ؟ سألتإلفطارل ونماذا تريد -
  .أجاب أندرو -ال منلك قرشًا واحدًا حنن  -
  .عادل النقيباقرتح  -على حسابي  اإلفطار. دتري ُأطلب ما -
  .أندرو قال - وحالوة اجلبنةكبري حجم ثالثة كابتشينو  -
خذ قيب عادل حبيث ميكنني أسعداء جدًا لو تشاركينا والنكون سن -

  .قال جريارد - لي بعد عودتي إلى أسرتاليا  بعض الصور لتكون تذكارًا
 .عنكاإلفراج بما عندما حنتفل جولييت، رب تأجاب - ليس اليوم -
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ظر بإعادة الن دانيوأثناء املحادثة، نصحه أندرو و؛ معًا تناولوا وجبة اإلفطار
، السجن ا كنت خارجإذ - يف اخلارج ة كونهمهم ها ليف املفاوضة، وشرح

إذا  ،من ناحية أخرىو .وقرتح أندرإ -  ميكنك مساعدتنا ملساعدة اآلخرين
  .ًار مليفّك. ة أحدساعدم ميكنك وتبقى ضيفنا، ال ًاكنت عنيد

رتدد ـة بأن هيئة املحّلفني لن تقة تامـقة، وأنا على ثـثابة وموّثة األدّل -
  .لوثائق واملستنداتلع على كّل ايف إعالن براءتي عندما تّط

هم أعضاء  عنياملد مبا أنولكن  - قال داني  - قد يكون األمر كذلك -
هي حبوزتك، ال اّلتي  بوتاتوالّثة األدّل أن د لك، ميكنني أن أؤّكفنيهيئة املحّل
ن عليك بالسجن املؤبد، إن مل يكن وجيدونك مذنبًا، وحيكمسوف . تعني شيئًا

  ..!شنقًا
وال  -قال جريارد  - مذنبي نفاوضة معهم، تعني بأّنواملاملساومة  -

من أجل احلصول على اس األبرياءينبغي أن يستسلم الن احلرأنا  .ةة الكاذبي
بريء ولدي إلثبات براءتيأحتاج إليها اّلتي  ةاألدّل كّل يف هذا امللف.  

 بوجودك معنا، تأنسسنحنن  -داني إقرتح  -إفعل ما تراه مناسبًا لك  -
نزانة ل استضافتكال مانع من ور صداقتك، ونقدعديدةسنوات يف هذه الز.  

ق يف وجه جريارد، حيدهو و - قال أندرو  -  جلف عن ختويف الرـتوّق -
ودافع عن نفسك بكّل ما ب إذه -ي ما قاله دانوزن ِل ال تعطي أي -ثم أضاف 

ال  .احلق فاسد إلىأنَت برئ، وجيب أن خيضع هذا النظام ال. ُأوتيت من قوة
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الكيف ميوت  يهموافعل مبا ميليه  ،صديقي إذهب يا. شجل، ولكن كيف يعير
  .عليك الواجب

آخر ب أن يشرب خنبهماواقرتح وتشجيعه، دعمه  شكر جريارد داني على
ما كان جريارد يصافحهما، فتح احلارس وبين .فنجانهة يف قطرة من القهوة املتبقي

  .إلى قاعة املحكمة هابللّذ الباب ودعاه
  

  .أعلن مأمور املحكمة -س اجللسة وقوف، القاضي علي بابا يرتأ
 رأسه وأحنى ي،القاضي علي بابا من الباب اجلانب اجلميع، ودخل فـوق

  .واستأنف مقعده
- قدهود م الشأمر القاضي -  د هارونسي.  

لها يسجأن  املحكمة د هارون وأصدر وثيقة، وطلب من كاتبيالس وقف
وأعطاه نسخة يف حني رفع نسخة أخرى  ،Aيف معرض املدعي حتت مادة 

  :وهيئة املحّلفني قائاللقاضي ل وأظهرها
 يثبت اّلذي كوانتوم اإللكرتوني،هذه الوثيقة هي شهادة من خمترب  -

يف  اوطلب منه تسجيله ،إلى كاتب املحكمة ااعطاهو ،اجلهاز اوظيفة هذ
ت إلى مترير املعلوما ستطيعاجلهاز ي هذا قال أن، وBمعرض املدعي حتت مادة 

. موجود لدينا ينظام ردع أي أو تعطيله بواسطة دولة معادية دون الكشف عنه
 إن اجلهاز اهذ ةتكنولوجي متقدأنظمة داخل ل أن تتسّل هاحبيث ميكن ًامة جد
الدوتأخذ منهالدينااملوجودة ة فاع اإللكرتوني ، وإرسالها  ةاملعلومات احليوي

يستطيع أي نظام إنذاري إكتشافها مهما كان أن دون إلى الدولة املعادية 
وأعتقد اعتقادًا. مًامتقد ًاقوي هم قد استخدمهاملّت أن اسة لنقل معلومات حس

 .اعنه ان يكون باستطاعتنا الكشفدون يعمل حلسابها اّلتي  إلى دولة معادية
 وخاطب القاضي ألقى على جريارد نظرة خاطفة،ثم:  
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  ."الشيأمني " الربوفسورأدعو شاهدي األول   -
هود، الش منصة، وأرشده إلى أمني شيال نادى مأمور املحكمة الربوفسور

مة لالربوفسور أمني بكعليه  رد اّلذي وطلب منه رفع يده اليمنى وتالوة القسم
  .، وأخذ مقعده"نعم" واحدة

ار إلى رة، وسعي العام مفّكحمل املدة الشمنصث إلى هود، وحتد
اهدالش:   

  .تكمهنلصالح املحكمة، أذكر اسمك و -
  .مدير خمترب كوانتوم اإللكرتونيأمني شيال، الربوفسور  -
 سوسكو وسألجهاز عي العام إلى أشار املد :  
  من قبل؟اجلهاز هل رأيت هذا  -
- دينعم سي.  
  ؟رأيته أين -
- هالختبارلى خمتربنا رطة إعندما أحضرته الش.  
  ماذا وجدت؟هل قمت بنفسك بإختبار هذا اجلهاز؟ و -
- جديدة  ةهذه تكنولوجيسبة لنابالن.  
- اجلهازهذا  هل تعتقد أن س؟قادر على أن يستخدم للتجس  

اهد ليقول ما كان عي العام كان يقود الشمن الواضح أن املد أصبح
جريارد  اعرتض .فنيعلى رأي هيئة املحّلأثري من أجل الّتأن يقول ع منه يتوّق

ة، ولكن القاضي ألغى سبة للقضيه غري جوهري بالنؤال بأّنالسهذا على 
  .إلى املدعي العام ملواصلة حتقيقه مع الشاهد ، مشريًارتاضهاع

  من هذا اجلهاز؟بيانات  على اسرتداد أي هل كنت قادرًا -
   ..!ال -
  ؟ملاذا -
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- بكاملها اناتمسح البي لقد تم  
  البيانات؟هل لديك فكرة ملاذا تم مسح  -
املدعي العام يحاول . أعرتض على هذا السؤال يا حضرة القاضي -

هذه التداخالت من قبل املدعي العام، ليس . أثري على استجابات الشاهدالّت
  .يئة املحّلفنيهأثري السلبي عى لها أي عالقة يف مسار الهدف سوى الّت

ثم أشار إلى املدعي العام . قال القاضي -اضك غري قانوني إعرت -
  .لإلستمرار يف استجواب الشاهد

د يف اإلجابة على هذا ردّتوظهر على وجهه ال ،مرتبكًااهد الش ابد
 غري أن نظرات القاضي املشجعة، ساعدته على اإلستمرار باإلجابات السؤال،

  :عام فأجاب بهدوءعي الّلبه املدطتتناسب مع ما يتاّلتي 
  .ةاملعني ةلدولة اماية هويحمن أجل  -
- هل من املمكن أن يتم هم أيضا؟ة املّتمسح البيانات حلماية هوي  

سمح ال ي اّلذي مط من االستجواباالعرتاض على هذا النر جريارد بفّك
به يف أي مع  يتعاطفمن الواضح أن القاضي أصبح ة، ولكن حمكمة قضائي

عياملد إلما خيشى االعام، وربضوء  علىو ، عنينتقام من رئيسه إذا أساء للمد
  .عدم االعرتاضجريارد  رذلك، قر كّل

  .أجاب الشاهد -  ميكن ذلك بكّل سهولة..! نعم -
. أعلن املدعي العام لهيئة املحكمة أّنه قد انتهى من استجواب الشاهد

  .هتجوابرغب يف اسيعندها سأل القاضي جريارد إذا كان 
بينما املالحظات  سجل به ًا كان قددفرت ، قال جريارد، وحملنعم -

كان املدةمن د، واقرتب اهعي العام يستجوب الشمنص ونظر إلى  ،دوهالش
  :واحمر وجهه، ثم سأل يهالشاهد نظرة طويلة، أثارت القلق لد

- ور اجلهازختبار على هذا إلبإجراء ا ًاهل قمت شخصيني؟أم بروفس  
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  .طأطأ بروفسور أمني رأسه، وحول نظره عن جريارد، ومل يجب
القانوني، وعليك اإلجابة على  حتت القسم زلت ما كباّن ذكركُأنى ّنإ -

  .األسئلة كّل
عي العام كما لو كان حياول احلصول على إشارة اهد إلى املدالش نظر

سائال القاضي إلىبنظره نتقل فاعي العام جتاهل نظرته، منه، لكن املد:  
  أسئلته يا حضرة القاضي؟أن أجيب على  علي هل جيب -

ثم حدق لفرتة من الوقت، ظهرت عالمات الّتردد على وجه القاضي 
  :كأّنه يجاول اإلستئذان منهم، ثم أمر فنيهيئة املحّلبلفرتة وجيزة 

  .بروفسور أمنيؤال سالأجب على  -
  .ل ذلكال مل أفع -
- مر اجلهاز نيابة عنك؟اتبقام باخ ن  
  .عدااملس ستاذألا -
  ؟"احسهيل رب" األستاذ املساعدتقصد هل  -
- دينعم سي.  

ون زرقاء الّلورقة  والتقط، فاعمنصة الدإلى  عاد جريارديف هذه املرحلة، 
  :ها للمحكمةرفع الورقة وأعلن ثم.دهوالش منصةإلى  وعاد

 .هانسخة مناملحكمة كاتب  ى، وأعط"A"مادة هذا هو معرض الدفاع  -
يديه  لف، ورًامتوّت، أصبح جريارد الوثيقة يف يديهذه اهد الش رأىعندما و

  .هرأس وطأطَأحول بطنه 
  : اهد وسألالقاضي علي بابا نظرة سريعة على الش ألقى

  أمني؟ بروفسورهل أنت خبري  -
رأسي وعلى إّنني أشعر بأمل يف معدتي، ودوار يف . يا حضرة القاضي ال -

  .وشك اإلغماء
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، ًاطبي فاحصًا من مأمور املحكمة أن يطلبالقاضي علي بابا  طلب
  :على الطاولة طرقةاملوضرب 
ة عشرين دقيقة، وسوف تعود إلى االنعقاد يف املحكمة ملدتأجلت  -

  .ةاحلادية عشر
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 أن حّتى. احرب لسهي االستاذتقرير عن عي العام املدجريارد خطر يمل 
ة يف سّل وضعه اّلذي هوه ، ألّنقريروجود هذا الّتع أمني مل يتوّق الربوفسور

النيابة قبل أن  مع وقد فوجئ برؤية نسخة مع جريارد، وتشاور. القمامة بنفسه
حياول الرد ة أسئلة أخرى ميكن أن تكون ذات صلة على هذا السؤال، أو أي

 .بهذا التقرير

، بعد اهداستجواب الش ، وواصل جرياردة إلى االنعقادوعادت املحكم
تقرير األستاذ سهيل،  ثم أعطاه، القانوني ه ال يزال حتت القسمبأّن هرذّكأن 

  :وسأل
  قرير؟هذا الّت سبق لك ورأيتهل  -
  .فنياملحّلهيئة قاضي ولا بصوت منخفض مل يسمعه، همس نعم -
  .فضلك رفع صوتك، منإ. فنياملحّل مل تسمعك هيئة -
  .ينظر الى القاضيهو الشاهد وك إجابتي، أجاب أعطيت -
  .أمر القاضي - أمني بروفسورصوتك  إرفع -
  .سابقًا قريرالّتهذا  بأّنني قد رأيتنعم، أقر  -
- قرير؟هذا الّت تصدرأاّلتي  لطةهل ميكنك تسمية الس  
  .درتدبأجاب  - كوانتوم اإللكرتوني خمترب  -
- م؟قريرعلى هذا الّت عهو املوّق ن  
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  .احسهيل رباالستاذ املساعد  -
اّلتي  املالحظات -ليه بربودة إونظر  ،من الربوفيسور أمني إقرتب جريارد

أليس  ،كتبتها أنَتاّلتي  سخةالنوسهيل تتناقض  املساعدستاذ االكتبها 
  كذلك؟

عي العام إلى قدميه وصرخقفز املد :  
املّتهم حياول . ب اإلستجوابأعرتاض يا حضرة القاضي على أسلو -

  .تناسبهاّلتي  اإلستهانة بالشاهد واستنباط األسئلة
تكن مفاجأة ألن جريارد كان يعلم ما مل ووافق القاضي على االعرتاض، 

ومع  .يدور بني املحكمة واملدعي العام وهيئة املحّلفني من تناسق وتفاوض
القاضي  فوافق ،السؤال ر إعادة صياغةاختإ أن يسحب سؤالهمن  ذلك، بدًال
  .على ذلك

هل ميكنك أن تقرأ بصوت عال املالحظات املكتوبة خبط اليد من  -
  فضلك؟

رة املكتوبة خبط قراءة املذّكبتني قبل أن يبدأ أمني مر الربوفسور تنحنح
  :اليد

، ألغراض ٤٤Cعرض مبالشرطة  سجلته اّلذي اجلهازلقد اختربت هذا "
امليكانيكيف ،ةة والكهربائيلم أجد أي اجلهاز هذا  عنصر واضح لإلشارة إلى أن

اختبار  وأجريت أيضًا. عن طريق الكهرباء مباشرة أو عن بعد ميكن تشغيله
تبيانات موجودة، وكذلك أجري ةالتشريب ملعرفة ما إذا كانت هناك أي 

نقل البيانات عن طريق  ممكنًاستقبال ملعرفة ما إذا كان إلاختبار عرب ا
على بنفسي لقد أشرفت . ئيةوأو الض ،ةالكهرومغناطيسيأو  ،ةوتيات الصاملوج

   ".أطفاللعبة جمرد هو  اجلهازأن هذا  ن ليوتبي ،جميع االختبارات
  .احرب هيلساألستاذ املساعد  التوقيع
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يف حال كنت حباجة ملساعدتك يف . أمني بروفسورسؤال واحد آخر  -
  ثل هذه اخلدمة املمتازة؟مل كاليفما هي الّت، مثل هذه القضايا

 جريارد كان يحاول عيا أنة أخرى مدعي العام بغضب مرعرتض املدإ
، وطلب من القاضي سحب هذا رشوةإمكانية وجود وء على الض اءألق

هذا املحكمة حبذف  كاتبالقاضي علي بابا على طلبه وأمر  فوافق. السؤال
  .السؤال
ني ولكن أعلن جريارد، -القاضي يا حضرة  أسحب سؤاليإّنني  -

احتفظ باحلق يف استدعاء الشةة أخرى إلى اهد مرإذا لزم األمر الشهود منص.  
 ة، بعد أن نزل الشثانيًا استدعى املدعي العام شاهدًااهد من املنص ،

  .مأمور املحكمة اليمنيوأقسمه 
  :اهدلشعلى احبور نظرة وألقى الشهود،  منصةسار املدعي العام إلى 

  .تكمهنلصالح املحكمة، أذكر اسمك و -  
- "أجاب بهدوء -  أشريات يف إدارة الهجرة، رئيس قسم الّت"اجنادر فر.  
- هم، جريارد عزيز شامل بطلب للحصول على تأشريةم املّتهل تقد 
  ؟دخول

له  أجدم فل، الفروع يف دائرة الهجرةحبثت عن اسمه عرب جميع لقد  -
طلب أي.  

  ؟آخراسم  حتته دخل البالد قد أّنهل تعت -
اهد، دعي العام كان يقود الشيف االعرتاض على أن امل احلق جلراردكان 

  .لن يوافق على اعرتاضهالقاضي  أن ألّنه كان يعلمحاول ذلك، يمل  ولكنه
القيام بعمل  بغيةدخل البلد مبساعدة دولة معادية  أّنهعتقد َأ -

  .استخباراتي
مثل هذا  عي العام، ألنحيتاج إليه املد اّلذي ع اجلوابكان هذا هو نو
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 -إذا كانوا حباجة إلى إقناع  - فني التعميم سيساعده على إقناع هيئة املحّل
  .ًامذنب جتد جرياردأن 

غري أن املدعي العام قد . جريارد على أسلوب اإلستجواب يعرتضمل 
 اّلذي هذا اجلواب األخريف استجوابه كي يكون ـالفرصة مناسبة اآلن لوق ىرأ

هل عليهم وجود سريسب يف أذهان أعضاء هيئة املحّلفني، ويكون من الس
  :فنظر إلى القاضي وقال. جريارد مذنبًا

- يا حضرة القاضياملزيد من األسئلة،  ليس لدي.  
  .ميكنك استجواب الشاهد إذا شئت سيد جريارد -

  :أ باستجوابهقام جريارد وانتقل إلى منصة الشهود، وبد
- سياج، هل ميكن أن خترب هيئة املحّلفنيد نادر فر مجيب عليه  ن
  على تأشرية لدخول البلد؟ احلصول
  .ول لبنان جيب أن حيصل على تأشريةشخص يرغب يف دخ كّل -
سجيل لدى قسم التأشريات ني الّتبنانياملواطنني الّلهل جيب على  -

ماح لهم بالعيش يف لبنان؟ للس  
شويش هذا السؤال بأن جريارد يحاول الّتاعرتض على وعي العام املد مقا
على اعرتاضهووافق القاضي اهد، على الش.  

  .عليه ، فوافقعيد صياغة السؤاللغه بأّنه سيإلى القاضي وأب جريارد نظر
حلصول على إذن من جيب عليك اهل ف، بيتكة تذهب إلى مر يف كّل -

  منزلك؟ دخولحيق لك  حّتىجريانك 
  .فق القاضياعلى هذا السؤال ووعي العام املد إعرتض

  :وثيقتني خرج، وأأجاب جريارد -أسحب سؤالي  -
BC1 ،و، شهادة امليالدPC2بطاقة الهوي ،ة الشمها إلى ة، خصينادر وقد

  :وسأل فراج
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  ؟سابقًا تنيقهاتني الوثي رأيتهل  -
  .نعم -
- هل لديك أي ا؟متهشك بشأن صح  
 .أصليتها ، يفشك ال -

 ما هي هاتني الوثيقتني؟ -
- شهادة ميالد جلريارد عزيز شامل، وبطاقة هويخص نفسهة للش.  
- هو الش نخص نفسه؟م  
  .جريارد عزيز شامل -
  ال؟أم مواطن لبناني  هل يعني أن حامل هاتني الوثيقتني هو -

، ووافق ريه امر غري جوهّنبأعي العام على هذا السؤال املداعرتض 
  .القاضي على اعرتاضه

  .حضرة القاضيال مزيد من األسئلة،  -
عي  اهدأمر القاضي الشة، وطلب من املدباستدعاء شهودهبرتك املنص.  

ه اليمني، وقام أقسممنصة الشهود ولشاهد إلى ا استدعى مأمور املحكمة
  .املدعي العام باستجواب الشاهد

  هم؟ت القبض على املّتييوم ألق بروس فاتن، أين كنتالرقيب  -
  .الفعلية يف اخلدمة -
  َأَلم يكن ذلك اليوم، يوم عطلة لك؟ -
  .نعم -
  دفعك للحضور إلى اخلدمة الفعلية؟ اّلذي فما، كنت يف عطلة إذا -
العمالء املأجورين، حد أ نأحد خمربينا بأ ينا معلومات منلقد تلّق -

حد أمن جدار قلعة  ًام جدقي شيءلسرقة من قبل دولة معادية  قد تم ارساله
  .قادتنا الكبار
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  ؟الشيء القيمماذا كان هذا  -
  .مل نكن نعرف يف ذلك الوقت -
  ؟ممتى عرفت -
  .جانيالنا للبعد اعتق -
  هل اجلاني يف املحكمة؟ -
  .نعم -
  ؟اإلشارة إلى اجلاني لصالح هيئة املحّلفنيهل ميكنك  -
- دي، هو نعم سية جيلس وراء ياّلذ خصالشاملحامني، أجاب منص، 

  .إلى جريارد وأشار بإصبعه
  سرقه؟ اّلذي الشيء القيم هو ما -
  .حجر -

  :وقال وثيقتني هوأخرج من ًادفتح هارون جمّل
م إلى أن أقد هم، أوداملّت على فعرعتقال قد تإلمبا أن ضابط ا -

  :اليةاملحكمة الوثائق الّت
لة حتت معرض املدعيوثيقة مسج A ، وهو يقوم هم صورة للمّتوهي

شهادة تقييم من وهي ، B املدعيمعرض ، ووثيقة مسجلة حتت احلجربسرقة 
ضع قيمة أن ت ميكن ألي جهةال  هأّنبتقول اّلتي  تقييم العقارات العامليةمركز 

ثم  .املشرتيةولة دالعلى  فـتتوّققيمة هذا احلجر  وهم يعتقدون أن. رلحجل
وإلى أعضاء هيئة املحّلفني لإلطالع عليها، إلى املحكمة،  تنيسخم النسّل

  .اهديف استجواب الش وتابع
  هم بعد القبض عليه؟املّت أجريت أي حتقيق معهل  -
   .نعم -
  ؟حقيقهل تعاون معك أثناء الّت -
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إلى ، وقدمت نسخة من اعرتافه اعرتف باجلرمية طوعًانعم، لقد  -
  .املحكمة
  ؟هم عن أسفه وتصرفاته املسيئة للوطنأظهر املّتهل  -
  .ّالك -
  ؟لصاحلهاكان يعمل اّلتي  اسم اجلهةهل ذكر  -
- د عمل خاص بهه ال، لكنما قام به هو جمر على أن أصر.  
عي العام وعاد إلى قال املد -عطوفة القاضي ال مزيد من األسئلة،  -
  .مقعده

  .ل القاضيسأ -  د شامل؟سياهد استجواب الشبهل ترغب  -
معارض  لدراسةة عشرين دقيقة ملد تأجيل املحكمة من عطوفتكم أطلب -

رطةالنيابة ومقابالت الش.  
هذه الوثائق كانت يف حوزتك، وكان لديك الوقت الكايف  كّل -

  .أجابه القاضي - لدراستها 
فاع قبل استجواب للد أن يعطيهاعي العام املد كان من املفروض على -

لك ،اهدالشه مل يفعل ذلكن.  
  :نظر القاضي إلى املدعي العام وسأله

  ملاذا مل تلتزم باإلجراءات املعمول بها؟ -
  .عطوفة القاضيقصود، املطأ غري أعتذر على هذا اخل -
اعة الس، وسوف تعود الى االنعقاد صباح الغد يف تأجلت املحكمة -

  .العاشرة صباحًا
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كابتن شاور مع لّتل الفرصةالي، أعطى جريارد تأجيل املحكمة إلى اليوم الّت

له للدفاع عن لة، والتي كانت قد جمعتها لوثائق ذات الصسبة لبالنجولييت 
يف  خملصني لن يرتددوافني هيئة املحّل ه إذا كان أعضاءتفقا على أّنا وقد .نفسه

 .براءته إعالن
ب القاضي استئناف استجواوعادت املحكمة إلى االنعقاد، وطلب 

ان يسمح القاضي إذا ك باستجوابه، سأل شرعيقبل أن  هولكن. اهدللش جريارد
  .ق القاضيـوافت، فيف تدوين املالحظا تهساعدمب ألحد أفراد عائلته

كانت موجودة يف قاعة املحكمة، فطلب منها احلضور الى جولييت  كابتن
  .جانبه، وقدمها للقاضي بأّنها جولييت شامل، ابنة أخيه

إذن  ف جريارد وطلبـوق .فاعمنصة الدولييت مقعدها على أخذت ج
فاع عن كأساس للدعليها جولييت  تحصلاّلتي  من املحكمة بتقديم الوثائق

  .ق القاضي على طلبهـنفسه، فواف
  :اليةم إلى املحكمة الوثائق الّت، أريد أن أقدعطوفة القاضي -

ض بعد أن تعرعى عليه صورة للمدوهي ، )A(فاع الدوثيقة معرض 
  .بروس فاتنالرقيب  ريحالّت بناء على طلبللضرب 

فاع معرض الد)B( ، إلنتيجة وهيأجريت اّلتي  وويختبار احلمض الن
با يثبت على احلجر، ممقد ُأخذاحلجر  أن عى عليهمن منزل املد.  

قام  اّلذي اح األراضية من مسـقنسخة مصد ، وهي)C(معرض الدفاع 
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، عى عليهالقبض على املدفيها ألقي اّلتي  يف املنطقةح العقارات لية مسمبع
  .كيلومرتًا ٥٠ على مسافة هناك حمجر واحد وتثبت هذه الوثيقة أّنه ليس

قام  اّلذي ح األراضياقة من مسنسخة مصد وهي، )D(معرض الدفاع 
ت هذه وتثبعى عليه، نزل املدحتيط مباّلتي  املنطقةلية مسح العقارات يف مبع

ذا لهُتثبت بأن  يتاّلو ه،حمجر على بعد مئة مرت من منزل يوجدبأّنه الوثيقة 
   .املذكورووي للحجر نفس احلمض الن املحجر

إلى  ادع ثموإلى هيئة املحّلفني، سخ إلى املحكمة، الن م جرياردسّل
 حريالت وسأل، القانوني ه ال يزال حتت القسماهد بأّنر الشهود، وذّكالش منصة

   :بروس فاتنالرقيب 
  عى عليه؟بضرب املد "غازي"الرقيب  تهل أمر -
املسؤولون على إخضاعه  عتقال، واضطرإلااملدعى عليه قاوم لقد  -

  .بالقوة ضمن احلدود املعمول بها يف مثل هذه احلالة
- رك بإجابتكأن أذّك أود اعرتف :حيث قلت عي العامعلى سؤال املد 

هل ال ف .املحكمة إلىمت نسخة من اعرتافه ، وقدباجلرمية طوعًا املدعى عليه
   على ذلك اجلواب أم ال؟ مصرًاتزال 

  :واعرتض قائالعي العام املد فـوق
عن ح لميباستجواب الشاهد ألّنه عى عليه املد سلوبأعلى عرتض أ -

ة وجود عامل الروأطلب من عطوفتكم ألغاء هذا السؤال ،شوةامكاني.  
   .ئهاملحكمة بإلغا كاتبعي العام وأمر املد على طلبق القاضي ـفاو

شديد على هذا السؤال إلثبات وجهة إعترب جريارد أّنه مل يعد حباجة للّت
نظره، ألّنه أصبح من الواضح أن أعضاء هيئة املحّلفني قد قرروا سابقًا مصري 

  :  هذه املحاكمة
  .وعاد إلى منصة الدفاع يا عطوفة القاضي،ال مزيد من األسئلة  -
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طلب منو ،نحىاهد بالّتأمر القاضي الش عي العام باستدعاء املد
  :اهد اآلخرشال

- ليس لدي عطوفة القاضي، آخرين شهود أي.  
شاهد  أي ها إذا كان لديعم إلى جريارد وسألهالقاضي نظره  حول

  :آخر
  ".أنور فاضل"د ي، ودعا الس، عطوفة القاضينعم -
  .وأقسمه اليمني القانوني منصة الشهود،اهد إلى الش د مأمور املحكمةقا

اهد أن يذكر اسمه من الش ، وطلبهودالش منصةمن  اقرتب جريارد
  .املحكمةووظيفته لصالح 

  .ل، واشتغل سائق شاحنةسمي أنور فاضإ -
  ها عادة يف شاحنتك؟لحتماّلتي  ما هو نوع احلمولة -
  مواد بناء؟ -
  بناء؟مبواد كنك توضيح ما تعنيه هل مي -
  .ةخشبيوقطع حجارة ، وتربة، ورمال، وةخرسانيكتل  -

وعاد حيمل صورة  منصة الدفاع،إلى  اهد ورجعالشجريارد  شكر
  .ورةر تلك الصا إذا كان يتذّكه عماهد وسألللش فوتوغرافية أعطاها

  .إليه روحضللرت ِمُأ اّلذي نزلاملهذه هي صورة  -
- م؟باحلضور كأمر ن  
- جاء األمر من املكتب الرركةئيسي للش.  
  ركة؟سم تلك الشإما هو  -
  .نبنيوحنن هدم وَت أنَت -
  .وضحك احلاضرون ق جريارد،سم لطيف، عّلإ -

اإلجهاد القلق وعالمات  ، والحظعي العامعلى املدنظرة  دألقى جريار
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جريارد معنى قلقه، وتابع ، وفهم فنياملحّل هيئةق يف حدي وهوعلى وجهه 
  .استجواب الشاهد

 سأل - ركة تعمل يف حقل الهدم أو البناء؟ نت هذه الشهل كا -
  .بهدوء

- ات  ركة تقومكانت الشقادتنا قصورحول إضايف بناء جدار بعملي 
  .املخضرمني

  ورة؟يف الصيه لاُملشار إمن املنزل  تأخذماذا كنت من املفرتض أن  -
  .هدم املنزل احلجارة، بعد -
- هل الحظت باحلجارة احنةعندما كان العمال يقومون بتحميل الش ،

؟احلجارة باقيحجر خيتلف عن  أي  
  .، لقد الحظت ذلكنعم -
  ؟الحظتماذا  -
- خيتلف بالشكل  ومعه حجرجل املسؤول عن فريق الهدم جاء الر

لب مني وط ،وضعه على املقعد املجاور ليو صميم عن باقي احلجارة،والّت
  . إلى املشرف املسؤول عن بناء اجلدار تسليمه شخصيًا

  أين أخذت احلجارة؟إلى  -
  .اإلضايف إلى املوقع حيث كانوا يبنون اجلدار أخذتها -
اّلتي  عليماتاملسؤول حسب الّت هذا احلجر إلى املشرف سّلمتهل  -

  ُأعطيت لك؟
  .نعم -

وأراد أن يضع  ،املنهجيهذا االستجواب نتيجة عي العام املد لقد فهم
  :بإزدراء نظر إلى جرياردثم  .داهاستجواب الشأسلوب ف ـلوق حدًا

هذه األسئلة ال صلة  إن .على هذا األسلوب من األستجوابأعرتض  -
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أطلب من عطوفتكم إلغاء هذا لذلك ها باملوضوع وتعوق سري العدالة، ل
  . السؤال وشطبه من سجالت املحكمة

قد اّلتي  سئلةاإللى طلبه، وأمر املدعى عليه احلد من ق القاضي عـواف
  .ُتسيء إلى حيادية املحكمة

على  عطوفة القاضي، قال جريارد واستأنف مقعدهال مزيد من األسئلة  -
  .منصة الدفاع

رغب يف استجواب كان يعي العام إذا املد بابا  سأل القاضي علي 
ة، واقرتب من "نعم"أجاب ، فاهدالشمنص هودالش:  

  د فاضل؟سيكم عمرك  -
  .خمسة وسبعون عامًا -
  يف حقل الهدم أو البناء؟ تعملمنذ متى وأنَت  -
  .ستون عامًا -
اخلامسة  يف سنوأنت  العمل يف مثل هذه األعمال الصعبةهل بدأت  -
  .عي العام بهدوءسأل املد -  عشرة؟

 ساعد والديكنت ألسنني عديدة، ولقد كان هذا العمل يف عائلتي  -
  .أصبح يف عمر ال يسمح له القيام مبثل هذه األعمال الصعبة اّلذي

  كان عمرك عندما بدأت فعال بقيادة شاحنة من هذا النوع؟كم  -
  ً.عاما عشرون -
ة واآلالف من مئات املنازل املهدمهذه الفرتة قلت يف أراهن أنك قد ن -

  د فاضل؟سيلك كذاحلجارة، أليس 
  .ديذلك يا سي ميكنك أن تقول -
بدأت ذاكرتك َأَال تعتقد أن  من عمرك،أنت يف اخلامسة والسبعني  -

   ؟تضعف ولو قليًال
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  .ةـكشفرة حالق ةحادما زالت  ذاكرتي -
قمت اّلتي  األعمال  مئاتمن  هو واحد قمت به، اّلذي العملهذه  -

جه ر هذا البيت، وعلى ودي، كيف تتذّكهل ميكن أن ختربني يا سيف.  بها
   اآلخرين؟احلجارة اخلصوص هذا احلجر بني اآلالف من 

كان العمال ما زالوا يهدمون ، اُملحددكان املعندما وصلت إلى  -
حتت شجرة الّتوت ، فقررت اجللوس كان يوم حارو .االنتظاراملنزل فاضطررت 

 اّلذي جالالروبعد فرتة وجيزة، جاء أحد  .من حرارة الشمس األسود استفياًء
قطع شجرة وطلب مني التنحي ألّنه يريد ، فاح والكمثرىأشجار الّت يتلفان ك

هكذا  .ك املكانأتر حّتىعلى األقل  قطعهاعدم بلت له توسف. دالتوت األسو
  .تر البيأتذّك

كيف ميكنك حتديد حجر صغري واحد بني اآلالف من احلجارة  -
  األخرى؟
وقيع الّت طلب منين الهدم جل املسؤول عوالرر، كان للحجر رقم مشّف -

، طلبت من املشرف أن ة املعنيةه للجهمتعندما سّلستالم احلجر، وإسند على 
   .بذلك يعطيني إيصاًال

ف ـتوّق حيثظهر على وجهه و ًارمتوّتقد أصبح عي العام يبدو أن املد
حول  كان يسعى املشورة كأّنه وهيئة املحّلفنينظرته بني القاضي  وجال ،للحظة

غري أن القاضي وهيئة املحّلفني كانوا يف حرية ألّنهم مل يتوّقعوا . خلطوة الّتاليةا
  :إلى القاضي نظر وأخريًا .وجود مستندات ثبوتية قاطعة

وأعرب عن ذلك بشكل غري واضح واستأنف  - ال مزيد من األسئلة  -
  .مقعده

فني، وكذلك املحّل هيئة إلقناع هذه هي فرصته أن إعتقد جريارد
بشكل غري قانوني يف  تم استخدامهو رق من بيتهس قدهذا احلجر  ، أناحلضور
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قراءة ما  اهدالش من ف وطلبـفوق .ةاألمهذه حلماية حثالة  ضخمبناء سور 
غري أن املدعي العام . وهيئة املحّلفني جاء يف مستند اإليصال لصالح املحكمة

وسأله إذا كان سيطلب ، موافقة القاضي وحصل كاملعتاد علىض اعرت قد
  :املزيد من الشهود

- عطوفة القاضيهود ال مزيد من الش.  
 نظره على جريارد لفرتة طويلة، وثبتالقاضي علي بابا يف مقعده  متلمل

سمعه  عندما ما يعنيه القاضي بلفتاته، ولكنه فوجئختمني  غري أّنه مل يستطع
وهنا تذّكر جريارد . فنياملحّل طابه أمام هيئةخبلبدء اعي العام املد يطلب من

لإلستفادة من عامل  بأّنه قد يلجأ املدعي العام ما قالت له كابتن جولييت
ما ة وربعلى حني غر ليأخذك املفاجأة، ويبدأ على الفور خطابه لهيئة املحّلفني

 تبدأ خطابكقبل أن تأجيل املحكمة طلب أإذا حدث ذلك،  .كتلتشويه سمع
  .املحّلفني هيئةإلى 

عبةعي العام عن شكره للقاضي، وسار إلى ر املدوجال ،فنياملحّل منص 
كيد من أأكثر من مرة كأّنه يريد الّت فنياملحّل وهيئةنظرته بني القاضي ب

  :قوله، ثم بدأيإصغائهم له ِلما س
لسعادتكم، ثبت ُأاليوم سوف  .نيوّقرهيئة املحّلفني املعضاء حضرات أ

 مل .اتنأم ارتكب خيانة ضد قد الشك إطالقًا بأن املّتهم لبإثباتًا قاطعًا ال يق
. ةمبساعدة دولة معاديإلى البلد بتأشرية دخول قانونية، بل دخل خلسة دخل ي

زتهوهذه الدمثلها األجهزةبأحدث  ولة قد جه ة مل نراأللكرتوني وقت مضى أي، 
يستطعمل  هولكن نا الفتإجناز مهمته بفضل نظام أممل يعطه الوقت  اّلذي الع

ةلتمرير أي معلومات سرته قبل أن خّطلقد اكتشف نظامنا األمني  .وة للعدي
  .موضع التنفيذ ايتاح له الوقت لوضعه

، وبتهمة ةقانونيبطريقة غري  خولبتهمة الد هم طوعًااعرتف املّتلقد 
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يئة املحّلفني أنتم أعضاء هواالمر مرتوك لكم،  س لصالح دولة عدوة،جسالّت
الوطن واملواطنني من للحفاظ على اّلذين اختارتكم األمة، ووضعت ثقتها بكم 

 ،املبايعة بسالمة الوطن ومصلحة املواطنني أناس يبتغون األرباح الطائلة مقابل
أنتم نبالء هذه . والراتمقابل احلصول على حفنة من الد وتعريضهم لألذى

  .نة املّتهم بالّتهمتني املذكورتنياألمة أصبح اآلن من واجبكم إدا
 هيئةأمام  ها، ورفعورقةاملحامني، وأخذ  منصةعي العام إلى املد رجع

صورة تساوي ألف  - ثم قالذهابًا وإيابًا أمام املنصة يسري  وهوفني املحّل
  .كلمة

ة أو يف أدّلوتعابري مثرية كلمات، اقع، لست حباجة إلثبات ذنبه يف يف الو
ورة حتكي هذه الص -أمام أعضاء هيئة املحّلفني فع صورة احلجر ر. مكتوبة
الهامكبة القص. وارم من وهو مذنب بسرقة هذا احلجر القيحيمي  اّلذي الس

أختارهم الشعب  اّلذي هؤالء الزعماء. زعماء هذا البلد املبجلنيمساكن 
 ق والعدالةريته لقيادة هذا الوطن يف الصراط املستقيم، صراط احلحبكامل 
  احلجر؟املّتهم ومع ذلك، نطرح السؤال، ملاذا سرق  .واملساواة

تاريخ هذا . ؤال، يكمن يف قيمة احلجر وميزتهاجلواب على هذا الس إن
اخللق احلجر غري معروف، ومع ذلك، فإننا نعتقد أّنه يعود إلى تاريخ 

قية األرض زك درع واانيال اخرتقتبداية الوقت عندما  أي إلى. والوجود
رئيس رهن  العثور على هذا احلجر، وضع وعندما تم. وهبطت يف بلدنا

إلى قادتنا  وصل حّتىإلى آخر، من زعيم  ، انتقل، وعرب القرونالكهنة
رفاءالش.  

من  القدرة على احلد لديه. بالغة األهميةهذا احلجر خصائص إن ل
م ةعمليتقد يخوخة، وميكن أن الشفيصبح دافئًا وحمبًا ،اإلنسانج مزار على ؤّثي 

 إن. مينع املجاعةف احلروب وـوقأن ي كنميهذا احلجر  وقد قيل أن. مساملًاو
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هبة  إّنه. على هذا الكوكباحلجر الوحيد من نوعه إّنه كما  ،ًاجد ته غاليةقيم
خلطر  ضقد تعر بب يف أن املّتهمهذا هو الس. ادقنيرفاء الصالشه لقيادتنا الّل
احلجر هذا ع من سنتيمرت مرب كّل. من منافعهجميعًا وحرماننا  لسرقتهبري ك

ن مرتكب اجلرمية من وإذا متّك. مل يكن املاليني والرات، إناآلف الد تساوي
وداء، فستكون القيمة وق السشرائح صغرية وبيعه يف الس لىإمه يقسوتسرقته، 
  .والراترتيليونات الدباملقدرة 

احلقائق  أمامكم كّلوضعت  لقد .رفاءحّلفني الشامل هيئةأعضاء 
ع ، وأتوّقمذنبهو هم املّت أن شكأي دون  لعطوفتكم ّتأثبو ،وراألرقام والصب

  .عقوبة اإلعدام طلبونوت مذنبًاه هنأن جتدو من حضراتكم
 باملدعي العامويشيدون  ،وقف احلضور يف قاعة املحكمة وهم بصّفقون

 لتذنيب املّتهم، فني املحّل لوطن، وحيّثون هيئةعلى أمانته وإخالصه ل
  .القاضي لفرض أقسى عقوبة ممكنة ويناشدون
وا اس جتاهل، ولكن النبإعادة الهدوء يف املحكمةالقاضي علي بابا  َأمر

  :وبدأوا يهتفون األمر
  لخائناملوت ل -
  .ة ليكون عربة لآلخريناحة العاميف الس وهشنقأ -
- العذاباتأتركوه معّلقًا لي عاني أشد.  

  :يف قاعة املحكمةرجل من اجلزء اخللفي وصاح 
- قه الى قطعدعنا منز.  

  :وآخر قال
  .ال أحد يتحدى أسيادنا ويعيش -

الهواء ويضربون يقفون  القاعةاس يف الن فرأى ،نظر جريارد إلى الوراء
 ألسيادهؤالء ا ال يعرفون أنوهم قد  .ألسيادهمبالوالء  وندتعهيوبقبضاتهم 
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ما ربل .عبأموال الش وسرقوا ،ة ومواطنيهاهذه األم واخنق ذيناّلهم املحتالني 
هم خيشون مواجهتهم ألن رزقهم يعتمد على إرضاء هؤالء ولكن ،يعرفون

اّلذين ميّثلون اآللهة، ورجال اإلقطاع اّلذين يستغّلون أبناء الوطن ملصالهم 
ة الربملانة  حتت شعار دميقراطياخلاص.  

آلحظ جريارد إزدياد صراخ اجلمهور يف قاعة املحكمة وهم يضربون 
الغضب ظاهرة على وجوههم القاسية  وأصبحت عالمات الهواء بقبضاتهم،

  :وهم يصرخون
  ،محنن رجالك -
  ،محنن عبيدك -
  نفديكم بدمائناحنن  -

 مل يأبه بأمره، بل احلشد لكن. النظاممرة أخرى بإعادة القاضي أمر 
أعضاء هيئة املحّلفني  فـوق حّتى عبارات الفداء ترديدصفيق و الّتيف استمر

والئهم غري املشروط لهم، وطلبوا منهم احلشد على دعمهم و وااألربعة وشكر
  .عن الهتافات فـالتوق

  :تهطرقمبضرب القاضي وقال  - هارونسيد لك  شكرًا
  .املحكمة ملدة عشرين دقيقةتأجلت  -
  

ناقش لي هذه الفرتة سوف تسمح له الفرصة نإ .نةشعر جريارد براحة وسكي
  .هة دفاعوتقييم اسرتاتيجي ،ة أخرىمع جولييت مرالوضع 

  :هيدب تأخذو، جولييت إلى جانبه تهرعيف هذا الوقت، 
من األفضل أن  .قاعة املحكمةاس يف الن حماولة إقناع عليك عدمجيب  -

معهم، قد يكون لديك . فنية املحّلة وحماولة إقناع هيئجة القانونيحـك بالتمست
وال ميكنك الوثوق بهم  اجلمهور يف قاعة املحكمة ميؤوس منه. فرصة أفضل
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  . أسيادهم ضد ليثوروا
  .ون على هؤالء اخلونةديتمرسوف فاحلقيقة،  عرفواملا ال؟ إذا  -
- هموال ميكن .ف على هؤالء اّلذين تصفهم باخلونةـيتوّقسبل عيشهم  إن 

 وهم يعرفوناملوت،  حّتى همجتويعيعملون على سوف . إرادتهم دالوقوف ض
وكيف  ،عي العاماملد معكيف يوافقون بغباء  ائقلقد سمعتهم قبل دق. ذلك

  .ها دون تفكريلخضعوا ة وفني الوهمياملحّل هيئةاستقبلوا 
  .بني أيديهمأضع حياتي وف سو. عبة الشقوب أؤمنما زلت  -
عليك أن تعلم أن حياة الفرد يف هذا البلد ال ولكن . فعل ما تشاءإ -

حتتاج اّلتي  ة املتاحةوالوثائق وجميع األدّل ،املعلومات كّلهذه . تساوي شيئًا
  .وفقك اللهو ،بًاطي ًاحّظ. إليها

  
عى عليه وكان دور املد صف بعد الظهر،اعة الواحدة والنالساستؤنفت املحكمة 
هيئة  منصةأمام أن وصل إلى رويدًا  اردمشى جري. فنيخماطبة هيئة املحّل

لقياس منه يف حماولة املحّلفني، وقف ينظر إلى كّل واحد منهم لبضع ثوان 
غري أن سمات وجوههم تدّل على أنهم لن يرتددوا  .يتهضمدى استجابتهم لق

  . بإداتنه
 نفسه وحياول إقناع هيئة املحّلفني بربائته وهم قدزعج يملاذا  ر جرياردفّك

 املحّلفني همجلنة أفراد . هو يف صاحلهم، ألن احلكم عليه قرروا مسبقًا إدانته
خيار، ف. ًامذنب ونهدجيومن مصلحتهم أن  عني،املد فليس لديه أير عدم قر

يف شعب هذه  ار أن يضع إميانهاختو ،الكثري من الوزن هيئة املحّلفنيإعطاء 
األمييتغم من اعرتاض الكابتن جولة على الر .  

قاعة املحكمة مزدحمة باحلضور، وعندما نظر جريارد إلى الوراء  تكان
ص اجلمهور، شعر بسّكني تغرق يف قلبه ألنعالمات ليتفح ةالكراهي وحب ،
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، وعلى هذه الفرصةغتنم ر أن يعلى وجوههم، ومع ذلك، قرظاهرة االنتقام 
  .الّله الّتدبري

  ؟سأل القاضي - د شاملسي نيأَال ُتريد أن ُتخاطب هيئة املحّلف -
  :لقاضي وبدأل هرأس جريارد حنىأ
هذه  ن أبناءأيها املواطنوفني، ، أعضاء هيئة املحّلعطوفة القاضي -

إّنني. ة العظيمةاألم عي العام بشأن قيمة وخصائص أتفق مع مالحظات املد
ما جاء فيه كان  ألن ،ولكنني أرفض كّل ما جاء يف خطابه، هذا احلجر

  ...االستماع إليه شويهًا للحقيقة، وال يستحقت
  . صاح رجل يف القاعة -أشنقوه ... خائن  -

 -  كانت على حق عندما قالت لهجولييت  اآلن أن أدرك جريارد
احلكومةالش تأتي نتيجة اقرتاعهاّلتي  عب يستحق  -  

يظهر أن وأصبح من سيطرة قادته حتتزح ما زال يرة شعب هذه األم ،
لقد أصبح واضحًا أن أبناء  .ةوليس لألم ،دون بوالئهم لهمهم يتعهضح أّنالوا

ويتعرضون  ،ستخدمونيباحلقيقة  كالعميان ال يرون أّنهميسريون هذه األمة 
متكنوا من خداع مواطني هذه هؤالء الفاسدين اّلذين لسوء املعاملة من قبل 

جيب على  .ةهم اآلمنيف أيديهي بأن مصاحلهم  ، وإقناعهمة العظيمةاألم
ة ول األجنبيالذين ميثلون مصالح الد العمالءهؤالء  يعريشخص ما أن 
  .ظهر حقيقة فسادهمدعم مادي مرموق، ويوحيصلون على 

  :هبيف خطا واستمر يف القاعة، -  اخلائن -مالحظة جريارد  جتاهل 
ما ربل. كالعميان زعمائكمأوامر  م تنّفذونلرؤيتك أنا لست مندهشًا

هم تمن سيطرتهم، ورفض خدم منفسكأحترير  مرتقر فإذا. م يعتمد عليهمرزقك
وا كونت ، ولنالشرعية ممن حقوقك مكونسوف حيرم كعبيد مطيعني، فإنهم

والقدرة على  ،إجياد وظيفة، فتخسرون القدرة على العيش الكريمعلى  قادرين
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  .مًا لهم مدى احلياةاخد وتبقون تعليم أوالدكم،
تريدون العيش الكريم، وأن تعيشوا أحرارًا يف أمة حرة، فما  مكنتإذا 

عليكم سوى أن تثوروا على هؤالء املتزعمني الفاسدين، وتعملوا على بناء 
الوحيدة لتخليص  هذه هي فرصتكم. ةالقيم الدميقراطي هاأساسدولة علمانية 

يتاجرون ذين اّلاملجرمني ة هؤالء العمالء عبودي -  ةمن العبودي أنفسكم
طعم  ي، وتتذوقوناإلنسانعور شفتشعرون من جديد بال - طن ومواطنيه بالو

ة الساطعةالعيش الكريم يف وطن الكرامة حتت سماء احلري.  
ليس و .ميف حياته نزيهًا يشتغلوا يومًامل هؤالء عمالء، جمرمون فاسدون 

لعهم ومصدر س منتَأ .بكرامة وأمانةلكسب العيش  صنعةلديهم جتارة وال 
لهم  دفعتنة جنبية معيول َأخلدمة مصالح د ةعديد اتمر لقد باعوكم .ثرواتهم

ويعملوا دائمًا أن تبقى اجة، حب تكونوا دائمًاومن مصلحتهم أن  .مبالغ كبرية
إلى العودة إليهم لطلب  وا، لكي تضطرمنصفًا نظامًا احلكومة عاجزة عن توفري

  .ى ممكن من العيشمن أجل ضمان أدنى مستواملساعدة 
من الصفوف اخللفية يف قاعة مرأة إصاحت ..! أشنقوا هذا اخلائن -
  .املحكمة
  .آخرشاب  صرخ  - عّلقوه من لسانه  -
 صاح -لفرتة طويلة  تنامعاملا واؤنا وسولقد استخدم .حق ىه علّنإ -

  .قاعة املحكمةمن اجلزء اخللفي من  كهل
ب عشصاح شاب يف القاعة، وبدأ ال -سّكر بوزك أيها العجوز املعتوه  -

  ..!قيصّف
جئت إلى هنا  لقد. قال جريارد - لي وااستمع ،مواطنون لبنان -
 امن اسرقولقد  .وكرامتنا وذكرياتنا ،وثقافتنا ،ما هو لنا؛ تارخينا لنستعيد

  .ابقى لنيكان لنا، وينبغي أن  باستعادة ماوجيب أن نطالبهم  كّل ما كان لنا،
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حنن لسنا  .نحلصول على تأشرية للعيش يف لبنااال حيتاجون  بنانيونالّل 
ل مسؤولية أعمالنا،وينبغي أن  .نة إلرضاء اآلخريحباجة لتقسيم األمنتحم 

ة يف سالم ووئاموأن نعيش يف هذه األم .جيب أن حنافظ عليها، ال  تناإنها أم
علينا أن حنرتم تلك و، ه لناة الّلها هديإّن .ةهرمقابل املال والشبها  أن نتاجر

بأرواحنا ونفديهاة وحنميها بأجسادنا الهدي.  
وبدأوا يهتفونقاعة املحكمةجة يف ارتفعت الض ،:  

وبدُأوا يتقدمون باجتاه ..! تنا الكرامسادبالروح، بالدم نفديكم يا 
حينها طلب القاضي حضور الشرطة، فدخلوا عرب الباب الغربي، من . جريارد

 .اررقي وبدُأوا يف إطالق النة، من خالل الزقاق الشماليالشخالل النوافذ 
واملفاجأة كانت أن الشرطة مل تطلق النعب يف قاعة املحكمة، بل ار على الش 

  :عندها، بدَأ جريارد يتوسل صارخًا .كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض
  ...وا هذه املجزرةوقفُأ
  ... املذحبة وا هذهوقفُأ

أن صوت الرصاص والصراخ يف قاعة املحكمة قد غّطى على غري 
  .استغاثته

. كان يفّكر جرياردأكثر حكمة مما  تكان ، فقدالكابتن جولييتأما 
إلى  عادل وحضرت النقيب حصلت على تلميح منجيب أن تكون قد 

جريارد باالرتياح  وقد شعر .ةخطتها بدقة فائق لقد نّفذت .مستعدةاملحكمة 
ف ـتوّقوعلى الفور  .من أداة تشبه القلم ينتشرالضوء األخضر  ا رَأىعندم

إطالق النضوا  يف قاعة املحكمةتعليق اجلميع  ار وتملتنويم كَأّنهم تعر
 .ة شّلى حركتهمـمغناطيسي مؤّق
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كابتن عادل، أما  . ئقكابتن جولييت وجريارد قاعة املحكمة دون عواغادرت 

 كانتحيث ية حديقة احلرة ورافقنا إلى ص به من اخلّطفقد نّفذ اجلزء اخلا
  .الفضائية مموه وبانتظارنااملركبة 

ًامظروفخاللها ه تسلملفرتة وجيزة مع جولييت  كابتن عادلث حتد 
 الظاهرة االبتسامةو ،ا حبرارةثم تصافح. تفحص حمتواهجيبه دون  وضعه يف

  .حصل عليهااّلتي  ةافأباملكه سعيد للغاية أّن ، تدّل علىعلى وجهه
يه لعكان  مثّقفًا ومعتدًال، إّال أّنه كابتن عادل كان رجًال أن جرياردفّكر 

أن يؤمن لعائلته تكاليف احلياة الباهظة مبعاش ال يكفي ملستلزمات احلياة 
البسيطة، لذلك عليه أن يتعامل مع هذا النظام بطريقة أو بأخرى لتأمني رعاية 

متوفر فقط ألصحاب النفوز واملقربني من رجال األطفال  تعليم إن. عائلته
لطة، السوالرعاية الصكاليف ة متاحة فقط للذين يستطيعون حتمل الّتحي

األعذار ألّنه عليه أن  ووجد له، وقيم صداقته ،لذلك إحرتمه جريارد. ةاملرتفع
ستخرج وا الفاسدة، لذلك وضع جريارد يده يف جيبهنظمة ألتلك ا عيتماشى م

م على كابتن عادل حبرارةة، وسّلمنها كل ما لديه من أوراق نقدي:  
ودفع األوراق ، سعيدًا ًاى لك حّظأمتن .انتقاهذا هو رمز صغري لصد -

  .املالية يف يده
فتح ف .ةأظهرت االبتسامة على وجهه مدى سعادته ورضاه باملكافألقد 

  :إحكامب ضم جرياردذراعيه على نطاق واسع كابتن عادل 
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- ة ثانيةإذا  .رحلة آمنة أمتنى لكيف عدَت مر برسالة لي  أبعثوقت  أي
وسوف أكون يف خدمتك.  

  .هإلي ألعودشيء هنا أي  مل يعد لي -
لك كّل احلق،  .ال حتكم على هذا الوطن من خالل تلك األحداث -

  .ك الكثري للعودة إليهدوعن
  .أعطني مثًال على ذلك -
. توأصدقاء وذكريا ،وأقارب ،عائلة وعندك ك،رأسهذا هو مسقط  -

 وأمثالك أنَت .والعناية بكم كمالحتضان الوطن حيتاج ألمثالكم ويتوق اهذ
اسرتاتيجيات وجهد ممكن للعودة مع أفكار جديدة،  أن تبذلوا كّلجيب 
. ةعلى قدم املساوا جميعًا معاملة املواطنني يتم حّتىوأنظمة جديدة  ،جديدة

لذلك جيب عليك أن تعود إليه . لتحسني أوضاع هذا الوطن تاجهلديك ما حن
قال ذلك وهو يضغط على يده . قد أثبتهة كما األم اهذ بإذا كنت فعًال حت

  .بانتظار ردة فعله
ليس  .!اليقول  عقليولكن  - قال جريارد  -  قلبي يقول لي أن أعود -

لدي إنسان  ال ميكن .هشيء للرجوع إلي أي إلحداث أتي من اخلارج يأن ألي
ات يف أنظمة إعتاد املواطنون الّتعايش معها وأصبحت جزءًا منهم وهم ريتغي

وجيب ، اخلغيري من الدالّت حيدثجيب أن  .على غري استعداد للتخّلي عنها
مواطني جيب على . مسؤوًال ة وأن يكون مواطنًاأن يتحمل املسؤولي الفردعلى 

 ىجيب عل .بيع أصواتهم ملن يدفع لهم أكثر وعدم غيرييف الّت البدء، البلد اهذ
عتماد إ جيب عليهم .اواملطالبة بتنفيذه عادلة لسياساتصويت املواطنني الّت
ل َثر اَملتذّكيجيب أن . وعمالئهم لظالل األلهة ضوخوعدم الر ،نظام علماني

  .صرف وفقا لذلكوالّت األكثر اقتباسًا
  ث عنه؟تتحد اّلذي املثلهو ما  -
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  .يوّلى عليكم، تكونواكما  -
ع جريارد وكابتن جولييت يود وهو صفراءبتسامة إكابتن عادل بتسم إ

 اذكريات ال يستطيع ئهماة تاركني ورااملركبة الفضائيإلى  هما يدخالنو
 .حبزينة أو سعيدة، بل بذكريات ال بد منها وصفها
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ع عن سطح األرض تدرجييًا، وجريارد ينظر إلى باإلرتفا بدأت املركبة الفضائية

وصلت  حّتى هعن واألرض تبتعد ،تمكن من رؤيتهيعد يمل  حّتىكابتن عادل 
  :عندها سألت جولييت. مألف قد ثالثنيإلى ارتفاع  املركبة

  ملنزلك؟ انهائي هل تريد أن تقول وداعًا -
- ال أعتقد أن القلب لدي.  
 ة أخرىتعود مرتسنح لك الفرصة لد ال ق .ةهذه هي فرصتك األخري -

  .وأنَت يف هذا العمر
 .عامل مع مشاعرهالّت لقد جتاهل جريارد مالحظة جولييت، وهو يحاول

 ه على ماضيه، وأن يرتك بلده دونظهر يديرأن  على اإلنسانهل من الس ليس
. عبةروف الصاإلعرتاف بتضحيات األجداد وما قدموه للوطن يف مثل تلك الّظ

دفعت غاليًا مثن اّلتي  فوسالناحرتام وتقدير لتلك ة حتيفال بد من إلقاء 
عاشوا يف أوقات صعبة وحرموا أنفسهم من هؤالء اّلذين . والئها للوطن

ات من أجل توفريالكمالي ون كّل ، يستحّقألطفالهم ةاملستلزمات األساسي
فون على تطبيق األنطمة، يشرذين اّل ولةإن املسؤولني يف الد .م وتقديرااحرت
وينبغي أن  .ادقني واملخلصنيمسؤولون عن مآسي هؤالء املواطنني الصهم 

ولكن  .ةوحرمان املواطنني من حقوقهم املشروع يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم،
يتساءل هجعل اّلذي ؤالالس من سيحمسيحاكم هؤالء ة؟ ولهم املسؤولي نم
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ما زال مادة مفروضة يف دساتري ؤال الس على هذا املجرمني الفاسدين؟ واجلواب
  .األنظمة الفاسدة

من املمكن أن . انتظار جوابهبراقب جريارد تالكابتن جولييت كانت 
ة، على االستجاب رت على قدرتهأّثاّلتي  ةالعاطفيورة تلك الّث حتسستقد تكون 

نني وعشرين على ارتفاع اثثابتة  ةفعمدت على احلفاظ على املركبة الفضائي
  .بانتظار جوابه ألف قدم فوق بيته

ملاذا يريد هذه . ليمفكري السنفسية ال تسمح له بالّتيف حالة  ان جرياردك 
 ة، وال شيء يذّكرهيء ذات قيمة عاطفيش مل يبق له أي الوداع األخري؟ حظةالّل

لقد مسح جميع ذكرياته ومل .هتبهوي د سرقوا لق .ره مباضيهيذّك يءش ديهل يبق
ة نظر إلى الوراء مري ولنرتك يسوف  .قول وداعًايلن  !..ال .هوتقاليد ثقافته
 ف على أيعرتمكن من الّتمن املركبة إلى أسفل، مل ينظر  عندماولكن  .ىأخر
ال شيء،  من كّل كانت عاريةفاألرض . من ميزات هذا البلد اجلغرافية ميزة

ابن منزل  حّتىهذا االرتفاع، لديه من ال شيء مألوف  ة،ملشاهديستحق اشيء 
كانت آخر شاهد على اّلتي  شجرة الّتنيو. مل يكن مرئيًا ًام جزئيهدعمه امل
 وداعه األخري، فنظرللقد غير رأيه، وقرر العودة . يستطع رؤيتهامل  املجازر،

  :، غري أّنها عرفت ما يدور يف خاطره فقالتإلى الكابتن جولييت
  ع ماضيك الوداع األخري أم ال؟دتو ز؟ أَال تريد أنعجوال ابك أيهما  -
  . قد ال تسنح لي الفرصة أن أعود مرة ثانية ملا ال؟ -
قالت جولييت، وبدأت املركبة  ..!فلتكن مشيئتكحكيم، قرار  -

  .الفضائية بالهبوط
  

وعندما فتحت  .كان يوجد فيه بيت جريارد اّلذي هبطت املركبة يف املكان
 ت باب املركبة، تردد جريارد يف النزول، ونظر حوله وبدَأ يتخيل مدىجوليي
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 أثناء تلك املجزرة شعبه اُملجرد من السالح عاناه اّلذي عب واخلوفالرمدى 
إرضاًء لظالل اآللهة املتحّكمني  ارتكبتها فئة من أبناء هذا الوطناّلتي 
ه يف احلرب ة أقّل َأملًا ألّندموفّكر لو كان شعبه مسّلحًا، لكانت الص. بأمرهم

 يكونعركة، على األقل امل عبخسر الشإذا  ولكن. طيكون هناك فائز واحد فق
ان هؤالء إذا كولكن  .لللتحضري جلولة أخرى من القتاثانية لديك فرصة 

يف مل يسمع جريارد  .خيار أي ون لديهميك لن، الكهل جمردين من السالح
وقت مضى  أي يفميليشيات ش منّظمة أو إن كانت جيوتاريخ احلروب، 

ومن الواضح اآلن أن اآللهة البديلة  .ساء واألطفالني والناملسن ونذحبي
بيل ها كانت السهم يعرفون أّنة ألّنينية الدالكراهي تثبيتونوابهم قد جنحوا يف 

  .يف كّل املناسبات اليد العليالدميومتهم لتكون لهم الوحيد 
 ااحرتاممير بها جريارد، واّلتي  الة العاطفيةباحلجولييت شعرت 

وترجلت من فتحت بابها وبعد فرتة وجيزة،  .خلصوصيته، قررت أّال ُتقاطعه
  :وصلت إلى بابه واعطته يدها حّتىها حول املركبة، مشت

- جرةنيس جبانب شجرة الّتتعال واجل..! اهيهذه الش ، لة لديكاملفض.  
حول ودفء يدها ، غبة يف املقاومةوال الر ةالقوجريارد  ىمل يكن لد

وجلس ني الّتجرة ع الشذوصل إلى ج حّتى السري بطيئًاعلى  خصره ساعده
سوف أعود إلى  .جولييت خذ وقتك، قالت - هاجذع إلى وأسند ظهرهبأمان 
يف يوم من  حفادكعلى أعرضها ك تريد ر لك لعّلوالصخذ بضع آو املركبة
  .األيام

سيقول ماذا  قًا، غري أّنه كان مرهقًا وهو يفّكرـبرأسه مواف أومَأ جريارد
 م حيث كانكمنزل جدُتشري إلى مكان ورة صَأيقول لهم هذه ال ألحفاده؟

من ورة؟ ليس هناك منزل يف الصقونه، وهل سيصد. فخر وكرامةب فـيق
  .يف القرن احلادي والعشرين سيصدق أن هكذا أحداث ما زالت حتدث
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لعّله يريح  صدعيهة على بشد وضغط ه،بني راحة يدي ارد رأسهوضع جري
البسيطة كريات الّذ واستعاد تلك، ولتهطفأيام إلى  ذاكرتهيف  ادعو، صداعه

بوئام مثالية تعيش وعطوفة، ومحبة، واّلتي عاشها يف بيت ضم أجياًال مساملة، 
 كون عضوًايئة وأن ة احرتام البيكيفي ملقد تعّل .هالّلمع خملوقات وسالم 
وكان الغفران ممارسة  ة مل تدخل قلبه،ينية الدالكراهيف .عيف املجتم مسؤوًال

ضررمل  فهو  .حياته يفة يومي سبب أييومل  ألحد، يشخص أن  توقع من أي
ونشاط لقد تعّلم أن. به يضر طاًءيشتغل جبدوأن يعيش حياته مساملًا وِمع ، .

نتماء إلاآلخرين يف ا واحرتام حق داد للمشاركة الفعالةعلى استع وكان دائمًا
واآلن . املساملةيف هذه القرية  شخص معيار كّلكان هذا هو  .فإلى دين خمتل

 أبناء هذه القريةتعّلم  لو ..!قعاليم على حا إذا كانت تلك الّتتساءل عمي
ة جتعل فالقو. فاع عن أنفسهمللد يقظةلكانوا على استعداد وخالف ذلك، 

 وتذّكر يف هذه اللحظة. اُملعتدي أن يفّكر قبل أن يقدم على عمله اإلجرامي
مل تكن ذئبًا َأكلتك  نإ: يف كثري من األحيان يسمعه انك اّلذي الشعبياملثل 

 .ئابالّذ
يف هذه الفرتة، كان جريارد يعاني من ضغوطات نفسية جعلته يف حالة  

 وزاغت يفقد إحساسه وبدأ ه تتزايد بسرعة،كانت نبضات قلب. تةـغيبوبة مؤّق
عرف ما جيب القيام به؛ يلم ف ًال،ظالًا وصورويرى  ،واربالد دَأ يشعربو رؤيته

  .تهملساعدالستدعاء جولييت  حّتىقوة  أي هكن لديتمل و
متّكن من رفع رأسه، ولكنه عندما حرك  حّتىكبريًا  جهدًاجريارد  بذل

أيام إلى  وراح يف غيبوبة أعادته لى األمامإ رأسهسقط  يديه عن صدعيه،
حيث يقص عليهم  "احلكواتي"إلى  ونيستمع واكاناّلتي  ياليإلى الّل طفولته؛
يعرف  ،ًاجد ًاذكي احلكواتيكان  .وليلةمن ألف ليلة  اخليالية املثريةاحلكاية 

أليام يف اكان خيربنا عن املجازر ف .كيف يصيغ قصته لتناسب اجلمهور املستمع
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نفس دائمًا بجلسته تم ـتوكان خيون، ارتكبها متعصبون دينياّلتي  الغابرة
 سامحوالّت ةباملحب أن يبشرواين لدلرجال اه ميكن أّن وارتذّك: اإلستنتاج
لقتل على ااس الن حّثوة، الكراهيب وا أيضًايبشر، ومع ذلك ميكن أن واآلخاء

 سوى استنتاج ممّل شيئًالنا عني تكن تيف ذلك الوقت، مل  .وارتكاب املجازر
ا. بواقعنا املعيشي صلة ليس له أين لنا بوضوح حقاآلن  أميقة ما فقد تبي

هنا إلى أن ينب احلكواتي وما كان يقصد به هو كان يريد أن يطلعنا عليه
اس الرتكاب أعمال ال ميكن غسل دماغ الناّلذين يحاولون  ينالدرجال سلطة 

   .ةينية الدمل يكن بدافع الكراهي ارتكابها ما ألي انسان
بّث ممثليه من ألّنه مل مينع لومه ي .اعلى كل مآسين بدَأ جريارد يلوم الّله

عوب ة الكراهية واألخاء سامحالّتبشري بالّتمن  بدّالبني الشلقد ألقى. واملحب 
 ،ات القتلير عمليتربوابهم ون ملمّثليهماح والس جانبًا بسبب وقوفهوم بالّلعليه 

عصبة والّتوتعزيز العنصري . ه شهد تلك املجازر؟ وال جدال الّل من املؤكد أن
ف تلك املجازر سؤال ـيتدّخل لوقملاذا مل  .كب ذللتجن ه مل يفعل شيئًايف أّن

  ..!ليس له أي جواب
حوله ليتذّكر مالمح هذه القرية نظر يرفع رأسه وين أببطء متّكن جريارد 

وهو امتة بالكآبة الص حظةلقد شعر يف هذه الّل .دعة وينقشها يف ذاكرتهالوا
على طول الوادي إلى طرَأت اّلتي  غيرياتأنقاض بيته، ويتَأمل الّت نظره يف جيول

مس دافئة كانت الش .ءماأغلقت األرض والساّلتي  قمة اجلبل، إلى النقطة
األوكانت  ء،ماهادئة يف وسط السشعة ذهبيبدأت ق ـويف األف ة،نة ودافئة لي

، فتزداد غرية املتناثرةالغيوم الص همتلتوبسرعة ، ة تتحرك شماًالماديالر الغيوم
عاصفة كانت مألوفة يف هذا الوقت من وكَأّنها على وشك حدوث  كثافة

عبيالر .تدّل على وقوع عاصفة قريبًاباردة ورائحة املطر ياح َأصبحت فالر.  
ظر بكآبة إلى املنطقة اجلرداء حيث كان يوجد بيته، وإلى جريارد ين بدَأ 
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ماذا حّل . كانت حتيط ببيتهاّلتي  واخلوخ ،الكمثرىوفاح، الّتو، مزارع العنب
األرض عارية ؟ ..اخلضراء ت تلك احلدائقذهبَأين  ..!األرض جرداء ؟..بها

ي هذه األرض العارية كانت يف املاضأن  أن يتصور وال ميكن ألحد ،اآلن
منبتًا لألعشاب األرض َأصبحت اآلن  .ةمثمرخصبة وة زراعيعقارات  القريب

 داجنة ه ال يوجد حيواناتغم من أّنللمراعي على الرفقط  صاحلةالربية و
القرية غريبة، وبيته هدمه الغزاة، وأرضه َأصبحت عارية وكّل  .عليها تتغّذىل

ست َأرضه، والبيت ليس فاألرض لي. شيء يدّل على قذارة وهمجية املعتدين
  .شيء غريب ال ميت له بَأي صلة كّل..! بيته، والشعب ليس شعبه

على األرض  ويسقط ،هأسفل خد حّتى ينزلقساخن شعر جريارد بسائل 
 تلبّلبالكاد قطرة ندى  اهوكأّن معةت تلك الدبد .ًال دائرة صغرية جدفيشك
وبعد بضع ثوان، . العالية ةاحلرار بسبب تبخرت بها وهيق حدبدَأ ي. رالغبا

   .يبق لها َأي َأثر تبّخرت كّلية ومل
منه يف حماولة وقعت فيه الدمعة  اّلذي بدَأ جريارد يفّتش عن املكان

اّلتي  معةلتحديد مكان الدجافة عطشى، ال األرض  تبد .ها غبار األيامامتص
..! لها من صدفة اي. ذرفها األباء واألجداداّلتي  آثار فيها ملسيل من الدموع

اّلتي  ليس له وجود كالدمعةاآلن منذ آالف السنني، وهنا كان أيضا  بيته
لن يتم إعادة بناء هذا  سوف. أثر أيسقطت على األرض ومل ترتك لها 

من  .البناء من جديدأحد إلعادة  مل يبق .البيت، وال ترميم تلك اجلنائن
هو يعلم أّنه يف املستقبل القريب سوف ووتربية أسرة رميم، سيقوم بالبناء والّت

شريد وسرقة وختريب املمتلكات، وليس نفس املسري من الّذبح والّتيواجهون 
فكري حقيق يف تلك املجازر أو الّتهناك من دولة عندها اجلرأة والكرامة للّت

عن مبعاقبة املعتدين، بل على العكس، فهي تعمل دائمًا على مكافَأة املسؤولني 
لقد حدث ذلك يف املاضي، . ة املرموقةوتقليدهم املراكز الوزاريازر تلك املج
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وحيدث اآلن، والشف ـوق مستوى معيشته عب مل زال مغلوبًا على َأمره ألن
سبة حان الوقت بالنلقد . على نظام دولة يشرف على تطبيقه زعماء فاسدون

ف، قيوقبل أن  .هذا املكان ويذهب إلى حيث جاء كيرتأن  جلريارد
ت لشّكووسقطت على األرض  ،ينأسفل اخلد حّتىوسالت عتان دم إغرورقت

 متعّللقد . رأث رتك أيأن ت، وتبخرت يف نهاية املطاف دون دائرتني رطبتني
، واجلريان، هوم على والديلقي بالّلي وبدَأ ء،نظر إلى الورادرسه وأقسم أال ي

واالنتماءات الدينية، واألحزاب السة والهياسيوعلى الرغم من  .ةيئات اإلداري
دائم ومقبول ومنصف إلرضاء  تمكن من فهم أو صياغة حّلكل ذلك، مل ي
جيد احلّل ه ميكن أن رمبا الّل -جديدة  ةفكر عقلهاجتاز  ثم .فجميع األطرا

 :يصّلي وبدَأ يديهجريارد شبك عند هذه الفكرة،  - املناسب
ب وأطل ،عبةالصيف األيام  وجه إليكلقد علمتني أن أت، َأيها الرب اإلله

اآلن أريد أن  .هتاجوعدت أن تعطينا ما حن منك املساعدة واخلالص كما
ني ياسيالس -ونوابهم  ظالل اآللهةقلوب  ُتنريأريدك أن  .ةصغري خدمةأسألك 

وقبول  ،عايش املشرتكوالّت ،والسالم ،سامحوالّت ،ةحببامل بشريترشدهم للّتو -
وأن  ،وخدمة اّلذين منحوهم الّثقةوتكريس أنفسهم لرعاية  ،رتهالغري مبغاي

أعطهم . ةصغري ًاجيوبوتعطيهم  ،وضمائر حية ،كبرية وصافية متنحهم قلوبًا
مل أطلب منك إّنني  .مساحمنيومتواضعني، و ،ليكونوا صادقنييا رب الشجاعة 

ما  كّل. طةسلأنا ال أحبث عن ثروة أو شهرة أو  .يشيء لنفس أييف املاضي 
 األشرار اّلذين يبشرون بالعنف، والقتل،أطلبه منك هو حمايتنا من أولئك 

وأخريًا، . واستغالل الفقراء واملساكني، والتحّكم باملواطنني املؤمنني بوطنهم
أطلب منك أن ُتعطي هؤالء األشرار فرصة أخرى لعّلهم يرتاجعون عن غيهم، 

يف قلوبهم املحبة واحلنان لعّلهم يرتدون  إزرع يا رب. وفسادهم، وقّلة إميانهم
  . ريق املستقيمللسري يف الّط
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  :يقول من داخل الغيوم ًا، ثم صوتًارعدحظة، سمع جريارد يف هذه الّل
  .ال استطيع مساعدتك -

  :تعجب جريارد من هذا الصوت وسأل مندهشًا
- م؟..َأنَت وماذا تريد ن  
  - أنت تعرف مإلى هنا،جميمنذ  ..!َأنا ن وأنَت تزعجني بطلباتك  ئك .

َأنا على استعداد  .ةك خاطئتلَأن نواياك صادقة، ولكن وسيأعرف َأنا 
أنظر اّلتي  ريقةولكن الّط. كتك ومعرفتقوعن األمور  ملساعدتك إذا خرجت

   .أستطيع أن أمد لك يد املساعدةني إليها اآلن، ال أعتقد أّن
، وفّكر أن قليًال ماله، ولكنه تريثغضب جريارد ملا سمعه، وخابت آ

   :يلعب احليل عليه ذهنه ه، أو كانعكان خيد عقله
ه العظيم أليس الّل أنَت -صرخ جريارد  -  ملاذا ال ميكنك مساعدتنا؟ -

ترفض مساعدة ض، وخلقتنا أيضًا، واآلن ماء واألرالس كذلك؟ لقد خلقت
   .وهم اآلن يف أشد احلاجة إلهتمامك بهم أبنائك
أنتم خلقتم املشكلة وعليكم . ةشؤونكم اخلاصدخل يف الّت ُأريدال  -

  .يتوجب حّلها
  .هذا إدعاء سافر، وليس لديه من َأساس -
  .على فعلتك كإنتبه ِلما تقوله أيها العجوز، وإّال سُأجازي -
إذا كنت ال  .أغضبتني بسبب رفضك مساعدتناك ه، لكنالّليا آسف  -

  .ماذا ال تقول لي من البدءفلتريد مساعدتي، 
دخل يف شؤونكم ال أرغب يف الّت .ة الصعبة يا جريارداحلقيق أقول لك -
رًاحراَأ كمخلقت ألّنني ،ةاليومي. ة املطلقة يف إدارة شؤونكم وَأنتم لكم احلري

  .تريدونهااّلتي  ريقةبالّط
إذا  علينا أن ُنطيعهمض، على األر يمّثلونك اّلذينهؤالء األشخاص  -
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 ،رائماجلارتكبوا  باسمك. أردنا أن نكون من الصاحلني اّلذين يرثون اجلنة
لقد  .اإلنسانحقوق  تباحواوأس وارتكاب املجازر، احلروب على وشجعوا

   .ترفض مساعدتناما زلت فعلوا كّل ذلك بإسمك، وَأنت 
ميكنني أن أشرح لك بعض األمور البسيطة، وأنت ما  أعلم كيفال  -
 .عوم على اجلميتلقي الّلأنت . ليمع بعقلية متحجرة ترفض املنطق السمّتزلت تت

أعتقد أن الوقت قد  .يف العاملمآسي كّل ما حيدث من تلومني على  أّنك حّتى
أن لقد حان الوقت  .ث لكمدأن تلوموا أنفسكم على كّل ما حيحان اآلن 

ه إستعملوا هذ. يةتستعملوا عقلكم، وحتّلوا مشاكلكم مبا وهبتكم من قوة عقل
  .نغمة غاضبةب ذلكقال . احبونالهبة يف سبيل اخلري وأنتم الر

. ومبتكر ًاجد شعب ذكي؟ حنن أغبياءلنا  لك اجلرَأة أن تقولكيف  -
اخرتعنا ، ووء للعاملووية إلعطاء الضاقة النوالّط ،اخرتعنا الكهرباءلقد 
ائرات والّط ،اصات للبحث يف قيعان املحيطاتالغوكاب يف جميع لنقل الر

وحنن على وشك  ،تركنا خطى اإلنسان على سطح القمر لقد .أحناء العامل
قضينا على معظم  لقد .ةزيد من املعرفامل سعيًا وراءة استكشاف املجر

 يخوخةاآلن على اكتشاف وسائل جديدة للقضاء على الش مراض، ونعملاأل
  .ياءومع هذا ما زلت تصفنا بأغبوتعزيز طول العمر 

ذلك،  وهبتكم، ومعاّلتي  العناصر ال كّلبشكل فع ملقد استخدمت -
 جتلب لكماّلتي  تم األشياءلقد اخرتع .موضمريك ميف استخدام قلبك مفشلت

صناعات بكثافة يف  مواستثمرت ،آالت القتل ملقد اخرتعت .ةالبيئ تمبوخراملال، 
على دوية األ ملقد اخرتعت .يفكري الراديكالالّت مفقدت كماحلربية، ولكن اآلالت

والعيش لفرتة أطول جلمع املزيد من الثروة وإرضاء  األمراضأمل عالج 
 .ةعي لتحقيق األحالم األرضييف الس كمحواس كّل ملقد استخدمت .مجشعك

 يف احلقيقة أشخاص منكم  ه ونوابهم همالّلهم ممثلي تدعوأولئك الذين إن
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على عقلكم  العبالّت لقد استطاعوا .املالة واجلاه وجمع لطحيبون السومثلكم 
والغباء  عامل اخلوف واجلهلبسبب وأنتم ، وإقناعكم بأّنهم يتكّلمون بإسمي

  .مأن يسيطروا على عقولكقبلتم 
ال خالص  نفسك يف ورطة توقعأن إذا وصفتني مرة ثانية بالغباء، ميكن 

  .لك منها
- عرتف بأنتجريارد، ولكن جيب أن يا ك أنا أحب النيف  اس لديهم احلق

ملسوء احلظ، لقد اخرتت .لسبة لهم وللمجتمع ككاختيار ما هو أفضل بالن 
يف  دخلوأنا لست على استعداد للّت مهذا هو اختيارك .ةريق الشائكالّط

  .أموركم
حملت إشارة اّلتي  ةؤيعدم وضوح الرمن خالل يف وجهه جريارد  حدق 

قرأ  م، ولكن الّلهعذر جدير باالهتما فكري يف أيستطع الّتي، ومل حمرية إلى ذهنه
  : وتساءل هعقلحالة اخللط يف 

العيش  وراء غريك من هذا البلد سعيًاأنت و تهل تعرف ملاذا هرب -
  يف مكان آخر؟ الكريم
ة بتوفري نظام مهتم سمية يف هذا البلدالرومل تكن الهيئات ، فقراء كنا -
، من حقوقناظام هذا النلقد حرمنا  .ةاويمتس ح لنا فرصًامل تتو ،منصف

إلى  الهجرة رفضنا أن نعيش بدون كرامة وقررنا لقد. ةئعاملنا معاملة سيو
  خطأ يف ذلك؟ هل هناك أي .يوّفر لنا العيش الكريم مكان أفضل

حقوق  مجيب أن ال ننسى أن لديك .كال خطأ يف ذل..!  ال -
يف نفس  موالوفاء بالتزاماتك م،ممارسة حقوقك مجيب عليكت، ووالتزاما

يف الوفاء  وندرتدوت، كماحلصول على حقوقون تطالب ت، غري أّنكمالوق
   .مبالتزاماتك

السؤال،  الّتهرب من رقرولكنه . يريد أن يقول لهمبا كان  شعر جريارد
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يف بط ما يعرف بالض هو  - ههو الّلهذا  -  على من يحاول أن يضحكولكن 
  :أن يسألهوقرر  .ذهنه

  االنتخابات األخرية؟يا جريارد ر تتذّك هل -
  ؟يطالبذلك مبولكن ما عالقة  ..!أتذّكرنعم  -
ون يف املطارات يف جميع أحناء اس يصطّفر كيف كان النهل تتذّك -

صويت لنفس األشخاص اّلذين كانوا والّت مؤقتًا، العامل للعودة إلى الوطن
  .السبب يف تشريدهم

على الوطن، والعودة إلى جذورهم، ومن أجل أهلهم  بسبب غريتهم -
لب منهم ط ذهبوا من أجل حتقيق أهداف معينة .وأقربائهم وأصدقائهم

تشّكل اّلتي  سؤولون حتقيقها لصالح ودميومة فئات من الرتكيبة الوطنيةامل
  .الهيكلية الوطنية

  ؟جريارد لك ياحتاول تغطية مساوئهم، أليس كذأنت  -
غري أّنه .  تمويه اجلوابر ب، وفّكاحلقيقةقول له يأن  خيجلجريارد كان 

  : قول احلقيقةر أن يوقر مويه،الّتملاذا ه يعرف كل شيء، وكان يعلم أن الّل
دفعوا لهم مثن تذاكر الطائرة ذهابًا وإيابًا، فاستغّلوا هذه الفرصة لقد  -

   هل تلومهم على ذلك؟. لزيارة الوطن جمانًا
شاهدت عندما الشديد الحظت غضبك ت، ووال الوقط أراقبككنت  -

  .باملزادأصواتهم املواطنني وهم يبيعون 
م وفهمهم غفر لهم لعدم نضوجهنوميكن أن ، ًاخطأ بسيط جد هذا -

للقضايا الوطنية، وعلينا أن نأخذ بعني اإلعتبار مدى جشعهم الفاحش 
  .للحصول على املال مهما كانت الوسيلة

وجهلهم للقضايا هم هذه، وعدم ونضوجغرية إن أخطاءهم الص -
قد  الغاشم، بهذا الّتصرف. مآسيهالوطنية الصحيحة هي من األسباب الكثرية مل
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بب لهجرهم لطة أعطوا السمن جديد لنفس األشخاص اّلذين هم كانوا الس
كافئهم على جهلهم، وجشعهم، وأنَت تريدني أن ُألقد باعوا أنفسهم، . الوطن

  فسهم وللوطن؟وخداعهم ألن
من قبل، وميكنك أن تفعل ذلك وأخطاءنا تعدياتنا  تساحم أنَت -  

نسري يف  سوف نابأّن ، ونعدكة أخرىرغبتنا مر أن حتّقق ل إليكأتوس ..!ناآل
ًااآلن فصاعد راط املستقيم منالص.   

نتائج  والتحموأن ت متقرير مستقبلكوعليكم  ..!أحرار كمأنا خلقت -
واب واخلطأ، يف االختيار بني الص احلق لصاحلة والّطاحلة، ولكمتصرفاتكم ا

مكوأعطيت كمخلقت لقد .ايف ارتكاب األخطاء واحلكمة لتصحيحه واحلق 
ة املطلقةاحلرأو كما مناسبًا مضمريك اهير كّل ما وايف أن تفعل ارحرأ مأنت .ي ،

 قتل بعضكم البعض، أو يف ةريلكم احل .ةتربير النتائج النهائي كيفية تعّلمتم
 واأو أن تكون اءجشعوا يف أن تكون ارحرأ مأنت .ضم البعمساعدة بعضك

 يف إدارةلت إذا تدّخ .حتبوا بعضكمم أو أن تكرهوا بعضك مميكنك .نيرحيم
 .خملوقاتيزكم عن باقي متياّلتي  ةيكم من احلرتحرمأكون قد ة، اليومي مشؤونك
 .بعزة وتواضع، أو جبشع وحقدعيش وا الختتار أن مميكنكم، يديكأيف  ممصريك

 .ةوحيالر والهيئات يةهيئات األرضال أن ختتاروا حبذر وحكمة احلق ملديك
واختيار الهيئات احلاكمة  ،حبكمة ممن ممارسة حقوقك وادتأّكت عليكم أن

للعناية بشؤونكم علىحيحة الص هذه األرض، والقادة الرحيحة ة وحيالص
ة التعامل مع كيفي واجيب أن تتعلم. للحصول على اجلنة املبتغاةلتؤهّلكم 

   .ابه كمنتتوقع من اآلخرين أن يعاملواّلتي  اآلخرين بالطريقة
اّلتي  والكلمات األخريةتدرجييًا، بدأ صوته يتالشى حظة، يف هذه الّل

 :كما أوصيتكممع بعضكم عامل عليكم الّت - وما زالت ترن يف ُأذنيهها سمع
  . ، وليكن إختياركم حبكمة ونزاهةوباحلقد تفشلون ،املحبة تنجحونب
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مظلة رأي كابتن جولييت حتمل فونظر حوله من هذيانه، إستيقظ جريارد 
طب وعلى وجهها الرفوق رأسه حتميه من األمطار الغزيرة سوداء وبيضاء 

ابتسامة ودةي:  
نيابة بالطلبت لقد  .يف انتظارناسامانثا  .هابالوقت للّذلقد حان  -
  .وزجاجتني من البرية افتني من الشاورماّفلعنك 

هذه  .الّذهاب إلى مكان آخرغبة يف اقة أو الرالّطجريارد مل يكن لدي 
جولييت،  لرؤية همن رفع عيني نمتّكغري أّنه ، كّل قواهؤية قد استنزفت الر
لتقييم قت وفكري، وفهو حباجة إلى وقت للّت. ه يف عزلتهأن ترتكطلب منها و

وقت ووالّتعمق يف جمريات األمور وقت للبحث وضعه احلالي واملستقبلي، و
وع اّلتي  اإلجراءاتات لقياس إمكانيميكن إّتخاذها لضمان عدم تكرار هذا الن

  .من املجازر
ه هذ تعبت من حمللقد  -  عنا نذهبد -  وقالت جولييت يدها مدت

  .ةقين دقياملطر ألكثر من عشرك من تيامحل املظّلة
على  َأّثرقد  املطر وموجة الربد املفاجئ وقوف، ولكنالجريارد  حاول

مبدى  غري أن كابتن جولييت شعرت. يهد حركة ركبت، وقيلتهاب املفاصلإ
خطواته األولى  وسار فأمسكت بيده وساعدته للوقوف على قدميه، ،طهإحبا

كان لها الفضل  هلفوفة حول خصراملة قويجولييت ال، ولكن يد جبهد كبري
  . باجتاه مقهى سامنثا أقلعتاّلتي  الكبري يف الوصول إلى املركبة الفضائية
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باحة خلف املقهى املعروفة إلى  وَأخذتهما ،بابتسامة دافئة بهمانسرين  بترح
الطاولة كانت  إلثننيطاولة  فاختارت جولييت، "ةحديقة البري"باسم  حمليًا

كانت حديقة البرية  .سحتت شجرة األوكالبتوالباحة زاوية يف  اغرةالشالوحيدة 
ختدم  ةمشغولنسرين  توكان بائن القادمني لتناول وجبة الغداء،بالزمليئة 
زن احل عالمات بهما، الحظ جريارد رحيبمن ابتسامة الّتوعلى الرغم . زبائنها
غادر ه سيأّنبلها  ال، ققدمت لهما وجبة الكبابعندما و. ايف عينيهظاهرة 
أظهرت عن  ، بل على العكسمل ُتفاجْأنسرين  غري أن. قليلة ساعات خالل

  :هدوء وعدم إهتمام وقالت
أعود ألشرب معكما فور وصوله، سوف و، املالك اجلديد سيأتي قريبًا -

  .كأسًا من البرية
له ذكرت لقد  .بيع املقهى تريد فعًالنسرين  جريارد عند سماعه فوجئ

قرارها  يأخذة، ولكن مل ل مرا ألوتريد بيع املقهى عندما التقي هابأّن سابقًا
   .ةديمأخذ اجل

مادية الغيوم الر .ةننادرة يف هذا الوقت من السالعواصف الباردة كانت 
قت، وخّفتفرت الرتة وأشرقياح اجلنوبي شعر جريارد ي كان .من جديدمس الش

قد أعادت هار مس يف منتصف النة الشأشعبربودة خفيفة ورطوبة عالية، غري 
أطفَأها ألّنه  فء،إليه بعض الد فأشعل سيجارة أخذ منها نفخة واحدة، ثم
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  .بسعال حاد ة يف حلقه وبدَأـحبرقشعر 
وابل الّتكان طريًا، والكباب ف. معاالّطيف وجبة  لقد استمتع جريارد

تو فشيئًا األكل شيئًاضغ ت متكانف ،كابتن جولييت أما. ةشهيب من تهر
   .حديق يف عينيهالّت

أن تكون قد  ومن املمكن، يهذي بصوت عال انما كربفّكر جريارد 
املرحلة  ؤياتلك الر تكانلقد  .إحراجهريد ت ال هاولكن ه،سمعت أفكار

عرف يأن  روقرتكون نهايتها أقّل أملًا وخيبة، مل بأن األخرية يف مهمة كان يْأ
  :هذيانه فسألقد سمعت  جولييت كانت ا إذامعبطريقة أو بأخرى؛ 

  ث عنه؟كنت أحتد اّلذي لي، مابربِك قولي  -
  أعرف؟ لي أن كيف -
ال  غري أّنني، ؤياُتظّلليني من الشتاء طيلة تلك الر كنِت ِكأعتقد أّن -

أكون لِك دئة، الص يشحذ ذاكرتيشيء ميكن أن  أي إذا سمعِت. أتذكر شيئًا
   .من الشاكرين

لقد رأيتك . ما، فلم أسمع شيئًا على مسافة بعيدة نوعًا جالسةكنت  -
وفضلت  خصوصيتكوأنَت ُتتمتم بشفتيك، غري أّنني احرتمت معظم الوقت  يف

  .عليك تنصالّت عدم
كما رأسي  فوقاملظلة  حتملني س، ولكن كنِتجسأنا ال اتهمك بالّت -

   ؟شيئًا سمعِتقد فخالل تلك الفرتة ميكن أن تكوني . قلِت لي سابقًا
املطر أن يقطع عليك أريد  فوق رأسك ألّنني الة املظّل لقد حملت -

طبعًا لقد سمعتك تتمتم بكلمات غامضة وأصوات  .مرحلة وداعك النهائية
  .فهم ما كنَت تقولحاول ت خصوصيتك ومل ُأاحرتمخفيفة مبهمة، غري أّنني 

ما رب. هسمع أفكارتييت مل باالرتياح ملعرفة أن الكابتن جول شعر جريارد
ه، شاجر مع الّلان يتك فإذا قال لها إّنه. غريبًا ًاوحي، أو أكيدًا مل يكن حلمًا
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افتها لط جريارد وشكرها على ابتسم عند هذه الفكرة، . منه حماقة ألعتربتها
رت أن تكون شريكتهوحسن تصرهيف هذ فاتها، وأظهر عن سعادته ألّنها قر 

  .املجازفة اخلطرية
 

إّال جريارد وذهبت كّل الز نا اك .كابتن جولييتبائن من حديقة البرية، ومل يبق
واختذ جريارد هذه الفرصة وسأل  .ته إلى أسرتالياعودالن تفاصيل رحلة تبادي

 جاهزةإذا كانت  أن تذهب معهمانسرين  إذا كان بإمكانا عم جولييت
نية وحذرته من اإلستفادة أن تكون اخلدمة جما شرطجولييت  وافقت .ةللمغادر

  .من هذه املناسبة
جل الربدا . رالعميف  متقدمرجل  ايتبعه الى حديقة البريةنسرين  تعاد

 .نالوزظاهرة يف من زيادة غم من أّنه يعاني على الر ةدجي وحبالة صحية طًاينش
يقوم بإبرام مدير مصرف ويظهر كأّنه إلى مستوى أعماله، ُتشري مالبسه كانت 

 ة ألحد زبائنه الكبار، ولكنر الوثائق القانونيحيض أو حمام ،بيعصفقة متويل 
  :همتعندما قد فوجئ جريارد

  .جمال جابر، املالك اجلديد -
 أظهر ،القصرية املجامالت نظرات الريبة، وبعد تبادل جريارد وجولييت

بأسلوب ال ة غة اإلجنليزيث الّلتحدهو يو عن براعة يف أتيكيت املجتمع،جمال 
 أّنهوقال  ،فقةلصا إلبرام جدًا سًاكان متحم .ةشائبة مع لهجة غري مألوف تشوبه

آخر كنا ، ومبا أننا حسيناتإلحداث بعض الّتعلى وشك إغالق متجر البيتزا 
بائن، الزينتني م لنا آخر قدالبرية وقال من دزغادر أو نقبل أن  شربهانا أن إم

  .كرىها معنا ملجرد الّذأخذن
فاظ تحميكنك اإل -قال جريارد  -لك على حسن ضيافتك  شكرًا -  

هذا النوع من مثل يف عندما حيضرون إلى حديقة البرية مثلنا  لزبائن البريةب
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   .سقالّط
ات من بضعة حباليمنى ميسح بيده  وهو ةبتسامة بالستيكيإجمال  إبتسم

 اّلذي إلى جريارد ر املباشرظالنب تجنهو يو األصلع،على رأسه  ةنزلقالعرق امل
  :عندما سمعه يقولنسرين  القلق على وجه قرأ عالمات بدوره

تأخذها بدًال من أن  كميكنمن اآلن وصاعدًا،  لن أحتاج إلى البرية -
  .أن يكون مصريها برميل القمامة

  - ل الصغري أّنه فض ،ي ال مت كإستاء جريارد من أسلوب جمال الفج
  :نثا، ولكنه سأل متعجبًاه وبني ساميسئ العالقة بين

  .قررت عدم بيع البرية؟ مشروب البرية يتناسب جيدًا مع البيتزاملاذا  -
  .إحداث الّتحسيناتلن نبيع البيتزا بعد  -
الكثري من استدرار سفر عن وميكن أن ُت ة،دجي مصلحةمطعم البيتزا  -

الدوالرات السةياحي.  
وسوف يتم إغالقه  .رى الفور بعد أن تغادرهذا املكان سوف يغلق عل -

  .ةوسوف يعاد فتحه مع وجه جديد وخدمة جديد .للتجديد
اّلتي  دمةاخلما هو نوع  ةيالفضولمبدأ د جابر، ولكن من سيعفوا  -

  تنوي القيام بها بدًال من البيتزا؟
  .اآلن حّتىال أعرف  -
 ،عر املطلوبضاعفة السهل من املعقول أن تشرتي هذه املصلحة مب -

ستقوم به؟  اّلذي عن نوع العملفكرة  وليس لديك أيعب تصديق من الص
   .د جابرسيهذا اإلدعاء 

أن فضل األ يف هذا البلد ومن سائح أنَت .هذا األمر ال يعنيك -
   .لذلك ف وفقًاصرتت

القمامة إلى وجهه القبيح اخرتق نظره  حّتىجمال عيني  حدق جريارد يف
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   .هداخل رأس
ليس من و ،طرف ثالث جل يعمل ملصلحةان جريارد واثقًا بأن هذا الرك

جل وقرر أن لقد استاء جريارد هذا الر .يعرف البائع من هماأن  امصلحتهم
فقةيسرب عمق هذه الص:  

- فقط يدفعون األغبياء ال تقول احلقيقة ألن األغنياء  د جابر، أنَتسي
هن ماذا يفعلون بقه العقار وال يعرفوضعف ما يستح. وق إذا كنت يف الس

دفع لك ربح إضايف أو منكبح، أنا على استعداد لشراء العقار لتحقيق الر
   .خمسني ألف دوالر

 حنن نشرتي وننتظر الفرص .هاحنن يف جمال شراء العقارات ال بيع -
  .املناسبة
   ر؟لو دفعت لك مئة ألف دوال ما رأيك ..!مراوغة ةنتهازيإمن  ايا له -

ال  ، وبدأت شفتاه ترجتفاند جابريالسظهرة عالمات الغضب على وجه 
يصل إلى احلقيقة،  حّتى فقرر جريارد اإلستمرار يف مضايقته يعرف ماذا يقول،

بأّنه يشرتي لنفسه، وباحلقيقة فهو ر تسّتجل كان يهذا الر أن يشعركان  ألّنه
صول على األرباح املالية، يشرتي لصالح فئة ثالثة لها أطماع أكثر من احل

   :فنظر إليه بازدراء وقال
مها إلى طرف ثالث وتسّل ،تشرتي هذا البلد قطعة قطعة كأعتقد أّن -
 يبق األرض، ملوعندما تنتهي شراء . العقاراتأكثر من شراء أطماع لديه 

عب الّلللشاملالك الوحيد الطرف الثالثسيصبح ف عقار ميلكه، بناني أي 
القاسية شروطه املالك وسوف ميلي ًا مستأجر مواطن لبناني يصبح ّلكو لألرض،

يصبح  أن يتحدى املالك،جاعة مستأجر لديه الش أيعلى كل املواطنني، و
، فلن ومبا أن الطرف الثالث هو املالك الوحيد. للبحث عن سكن بديلمضطرًا 

هدفك هذا هو . على مسكن آخراحلصول افض يكون باستطاعة املواطن الر
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يا أليس كذلك  ..!هائيالند جابر؟سي   
د جابر يالس فـ، إذ وقالعصب املناسب ظهر أن جريارد قد أصابي

   :نثاد على الطاولة أمام سامجّلووضرب امل
أودع حمامينا وقد . ة وخمتومةعموّقالعقار،  بيعهذه هي نسختك من 

ني معه، ثم تتعامل اّلذي ق من ذلك مع البنكميكنك التحّق .األموال يف حسابك
   :وقالنظر إلى جريارد 

- أن نراك يف املطار تاركًا هذا البلد يا ًاسنكون سعداء جد د سي ...
رتإذا ألّنك  ،كان اسمك أيالبقاء لفرتة أطول قر، ر العديد من سوف تدم

   .ةصالح هذه األممن وهذا ليس التجارية،  الفرص
ارد ريحبيث ال يعطي جة حنو املخرج وحترك بسرع دار السيد جابر ظهره،

إلى الوراء  برمعندما وصل إلى الباب الوقت للرد على مالحظته الفّذة، و
  :نثاسام ونظر إلى

مسحة؛ املاملفتاح حتت  جاء وضعلر، فاإذا قررِت مغادرة املكان باكرًا -
  .اعة اخلامسةبعد الس ودسأع

عالمات  ولكنحظته، عليق على مالصامتة ومل حتاول الّتنسرين  تظّل
هذا ما أثار قلق جريارد، فأمسك . القلق كانت ظاهرة بوضوح على وجهها

ق يف عينيها يف حماولة منه ملعرفة سبب ترقرق الدغري أّنه موعبيدها وهو حيد ،
حالة االرتباك وكّل ما استطاع تكهنه هو . مل يستطع قراءة ما يدور يف ذهنها

هدئتهاالوحدة، فحاول تبعور والش:  
، ولكن هبيتخّلي اإلنسان عن أي شيء حيأن عب ه من الصأنا أعلم أّن -
  .سياننالاس على يساعد النالزمن 

وإذا  .ليصبح عل موازات نظر جرياردرأسها مبا فيه الكفاية نسرين  رفعت
لونتهما تني الّليف مقلتيها، تنزلق على خديها  كانت تتجمعاّلتي  بالدموع
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  :شمسحرارة ال
ئة، ولكن جيب سي تهني وأعتقد أن ،مل أكن أريد أن أبيع لهذا الرجل -

أشعر إّنني . أستطيع البقاء لفرتة أطول ني الألّن ُأغادر هذا البلدأن 
ليس خص هذا الشإن  .وال أستطيع حتمله بعد اآلن فاسدظام الن .باالختناق

عر الس ضاعف ذياّل خص الوحيدالشاري الوحيد فحسب، بل هو الشهو 
وم ملدة نال عظوهذا ما يقلقني، ومل أست .دون أن يكون أي منافس له املعروض

عر، وهو كان بكل بساطة ميكن ملضاعفة الس وصل إلى دافعيومني يف حماولة للّت
عر اُملعلن عنهأن يشرتيه بالس . هناك خمّطط خفي أبعد من استيعابيأعتقد أن 

افعة لشراء سباب الدألعندما شرحت ا ى حقكنت عل عتقد أّنكأ. له
عب اللبناني هذه مل يستوعب الش ولألسف،. العقارات يف لبنان بأي مثن

ة ل أمتنى. ةاالسرتاتيجيحقلت، ولكن كما تفسريكأن يكون ال أساس من الص:  
 .هناك ناريكون هناك دخان، يكون حيث  -

ندما نظرت إلى وع. نثاالكابتن جولييت وجلست جبانب سام دخلت
وبقيت نسرين  فمسكت بيد. أن هناك خطأ ما عينيها احلمراوتني، عرفت

 فتحتاّلتي نسرين  ن سعيدًا ألّنها جتاهلت دموعأما جريارد، فكا. صامتة
زجاجات برية قائلةندوق واستعادت ثالث الص:  

 اخلري ما كّلى لكأمتنو .والوصول بالسالمة كمادعونا نشرب خنب سفر -
 أسرتاليا،أصل فيها إلى اّلتي  حظةيف الّلو ،قريبًا ماسوف أراك. سعادةوال

  .ان ال مانع يف إعطائي رقم الهاتفإذا ك سأّتصل بكما
وقامت الكابتن جولييت،  بطاقة باسمه وعنوانه،نسرين  أعطى جريارد

قبلة  وطبع حقيبته عندها حمل جريارد. سعيدًا ًالها حّظ ومتنتنسرين  وعانق
  :وهي تردد حبرارة ته، غري أّنها فتحت ذراعيها وعانقنثاسامخد على  خاطفة

لألحداث  تفسريكى أن يكون سالمة هذا البلد وشعبه، أمتنمن أجل  -
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  .من الصحة هو ختمني ال أساس له
، املركبةا إلى صعدوبعد أن . الفضائيةاملركبة  ا إلىهممعنسرين  ترسا
 توفتح ،الكابتن جولييت املحرك تطفأأ باإلرتفاعاملركبة  بدأت وقبل أن

بينهما، نظر  أثناء تبادل املحادثةو حتضنها،او ،إلى نسرين تالباب وركض
كانت تبكي بشكل . امرأة مذعورة ، ووجد فيهنسرينإلى وجه  جريارد

  .هستريي
ة الفضائياملركبة  تاملحرك وبدأ وأدارتالكابتن جولييت  تعاد
 حما زالت تلونسرين  افذة ورأين خالل النمعندها، نظر جريارد  .بالصعود
  .خطئًاآمل أن أكون م: وهو يردد يف قلبهة أخرى مرلها  حلوف بيديها،
، ألف قدم وأربعنياثنني إلى ارتفاع  ةالفضائياملركبة  عندما وصلتو

تدحد وت رعة الكابتن جولييت السات تفوق سرعة الصوهي تقولبثالث مر:  
  .خالل ساعات قليلة ما جئت حيثستعود إلى  -
  سأل جريارد - بدأت بالبكاء؟  حّتى نسرينل ُقلِتماذا  -
  .الثرف الّثأعطيتها اسم الّط -
  ؟ذلك كيف عرفت -
 .وهي تبتسم ابتسامة ساخرة أجابت .روابطاتصاالت و -
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كانت الساملركبة  بعد الظهر عندما هبطتابعة اعة الرانيف نفس املك ةالفضائي 
على زر، وبدأ الكابتن جولييت  ضغطت. منذ أسبوعجريارد  انطلق منه اّلذي
برائحة  نسيم بارد محمل عندها تسرب. ة يفتح ببطءالفضائياملركبة  باب

، وهو على وشك االنفجار وصلت رئتاه حّتى ةبقو سيتنّف وبدأ جريارد ،البحر
ألى وطنه وهو يشعر فعًال إّنه  يا له من شعور عندما يعود اإلنسان: يردد بقلبه

  .إنسان
ة الفضائياملركبة  منمل يقرتب و ارة،يبالقرب من السينتظر مروان  كان 

وقال وهو . افحة دافئةيده مبص مد. حصل على لفتة من الكابتن جولييت حّتى
أهًال وسهًال بعودتك ساملا آمًال  -  ارةيويعود إلى الس حيمل حقيبة جريارد

  .ضيت عطلة ممتعةك قد أمبأّن
على مساعدتها له يف وقت  هاالكابتن جولييت وشكر صافح جريارد

  . احلاجة إليها يف أشد انعندما كالضيق 
  .حسابه لتصفيةبطاقة االئتمان منه ابتسمت وطلبت 

 اإلئتمان، وقامت الكابتن جولييت بوضعها على بطاقة أعطى جريارد
 - هائي هذا هو حسابك الن. األرقام ظهرت جمموعة مناملاسح االلكرتوني حيث 

  .ا اتفقنا عليهألف دوالر أكثر مم - قالت جولييت 
  ذه القيمة اإلضافية؟ملاذا يكون علي أن أدفع ه -
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ذين خاطروا من أجل ريق، واعرتافًا باجلميل لّللسالمة الّط ًاديمته -
المةوصولنا بالس.  

  .أنِت من ذوي اخلربة يف هذا املجال -
  .بطريقة شريفة زقيرصل على هكذا أح -
  .إّنني أحسدِك عليها. وظيفة نادرة -
  .أمانة وإخالصبني خدمتك ، لكنونادرة ميكنك تسميتها بسهولة -
  .ال أشك بأَنِك إنسانة رائعة وخملصة -
- لسببني مبتعة وإخالص خدمتك.  
  .السبب األول؟ تساءل جريارد -
-  أهدافك بكوني جزًءا منوكنت فخورة  ،كانت شريفةألن ةهذه املهم.  
  اني؟بب الّثالسو -
فتحت  ثم أجابت جولييت، - سوف تسمع عنه يف الوقت املناسب  -

  . حبرارة هوعانقتذراعيها 
من املحزن إنهاء ولكن . ك وجدت ما كنت تبحث عنهأّن ةأنا سعيد -

 قد شاهدت ما جيري على ساحةلكن على األقل و، ريقةة بتلك الّطاملهم هذه
  .من مغامراتك ًاجيل املستقبل درسم ما يتعّلربل. مباشرة الوطن اجلريح

لذلك . ةيف هذه املهم يتك وافقت على أن تكون شريكأّنبأنا سعيد  -
  .خلدمتِك املمتازة ًااعرتاف لي أن أضيف ألف دوالر آخر لِك اسمحي
 .ة مكافآت أخرىع أيأتوّق ملوأنا  اخلدمة،مقابل  ألجراأخذت لقد  -

فال ميكنني قبول هذه القيمة، شكرًا لك.  
 صادقة كنِت ألّنِك جيب أن تأخذي هذه القيمة. على ذلك صرُأ إّنني -

جاء قبول الر .أّنِك قد عرضتي نفسك للخطر من أجلي حّتىيف كّل خدماتِك 
ةهذه القيمة كهدي.  
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- قيب عادل  لكن أعتقد أنو، كعربون صداقةتك سأقبل هديالن
  .ة منكها هديوأخربه أّن ،سأودعها يف حسابه. منيا أكثر هيستحّق
  .يته قيمة ال بأس بهاأعطلقد  -
 رجل صادقالنقيب عادل  .فعلت ذلك كأّن ةوأنا سعيد ،رأيتكلقد  -
وجه إلى اجلانب اآلخر من رفاء على الّتجترب الشأحيانا روف الّظ ، لكنوشريف

  .ريقالّط
- ل، وحيرمه العيش الكريمظام علويل لشعب جيربه النى التوس.  
- لفرد قد يكون العامل انضوج  - قالت جولييت   - د ا جرياروداع

إذهب بسالمة وعش ما تبقى من . الوحيد لتحقيق العدالة اإلجتماعية
  .تهمودع األموات يدفنون أموا ،حياتك
 -من ذاك الوطن، وما زلت  كنت جزءًا. ليتها تكون بهذه السهولة -
  .كانت تنتظرهاّلتي  إلى السيارةمروان  وراء وذهب -ارد قال جري
املركبة  من داخل مبظروفأمسكت صرخت جولييت، و - انتظر حلظة -
ةالفضائي:   
لقد طلب . عادل النقيب هذا من. ردهذا الّط ُأعطيكلقد نسيت أن  -

املركبة  وتوجهت إلى. تصل إلى املنزل حّتىتفتحه  أّالبي أن أخربك من
  .ةائيالفض

. حزام األماندخل جريارد وربط  حّتىارة، وانتظر السيباب مروان  فتح
فنظر إليها وهي  ة،الفضائياملركبة  كصوت حمر وقبل أن يقفل الباب، سمع

. رأته جولييت أم النت قد اإذا ك ح بيده وهو ال يعرفلوترتفع ببطء، فبدأ ي
كانت حتاملركبة  غري أنوم فوق السارة لثوايقليلة ثم اندفعت بسرعة هائلة ، ن

وعلى الرغم من ذلك، . ومل يعد باستطاعة جريارد رؤيتها، وءكوميض الض
  .إغالق البابيطلب منه كان  اّلذيمروان  عهقاط حّتىبيده  ح يلواستمر بالّت
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حباجة إلى بعض الوقت  فهو. منهوك القوىارة ييف الس جلس جريارد
احةلالسرتخاء والر . أحداث األسبوع املاضي كانت مزعجة وكان ألن

شعر باالرتياح . لبي على صحتهالس هاتأثريحول املجازر ائعات ة الشصداقيمل
ا ذكيسمح مبثل ه اّلذي ظامالن كان حيتقر هذا ألّنه اكتشف احلقيقة، ولكنه

دون معاقبة فاعليها ةوحشي .  
فسار حول ما يسميه باإلست اجهزعإومل حياول  بغيبوبة جرياردمروان  شعر

ق يرفوق الّط فارتفعت ،Smart II ثم أدار العربة. ةبالعطلة يف مهم جريارد
 حتدث فيه اّلذي ةالوحيد املرة توكان حلة مرحية،الر تكان. جةاملتعروالوعرة 
احتفظ و ،قبل أسبوع نقله منهااّلتي  قطةإلى الن العندما وص إليهمروان 
 حّتىحول القدم فوق األرض ت واستقر ،من الهواءعائمة على وسادة  بالعربة
  .وترجل منها جريارد معداته التقط

حجزك  لقد تم. هذه تذكرتك - مروان  قال  -فليكن يومك سعيدا  -
األدهمية نتظر يف مقهى إ. ٢٢رقم  باصات الشرقعلى خدمة حافالت 

أغلق الباب  ثم. ستصل احلافلة خالل خمس وعشرين دقيقة. للوجبات اخلفيفة
بالوداع ح لهولو.  

جيلس على سعيدا أن  انكو املقهى،إلى  يف طريقه توجه جريارد ببطء
ووضع  ثم خلع حقيبته ووضعتها على األرض،. املنهكة ويريح رجليهالكرسي 

يريد تساءل ما كان وهو ياولة الكابتن جولييت على الّط أعطته اّلذي ردالّط
ِلم عربوًنا د هدية صغرية أو جمر يه مفاجأةقد يكون ف. الكابتن عادل منه

 كّل يستدرك، وبدأ اآلخرينبائن لزل جلس غري مدرك. تركرمت به عليه
ت هذه إذا كانوبدأ يتساءل . إجناز مهمتهخالل  تعرض لهااّلتي  األحداث

ستحت ةاملهماملتاعب تلك كّل ق .ما كان من األفضل عدم معرفة تفاصيل رب
ه ال ميكن يف أّن كعنصر الش ة، كان عندهقبل ذهابه يف تلك املهمه ألّن. املجازر
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قد اآلن و. ول املتمدنةحدوث هكذا جمازر يف بلد كان يعتربه يف مقدمة الد
  .عد جمرد وهمت ت فعًال، وملتلك املجازر قد حدث أن أدرك

اّلتي  ابةقالت نفس الفتاة الش -، هل ميكنني مساعدتك؟ أهًال بكم -  
  .ملغادرة البالد يف مهمة كان حيلم دائمًا يف إجنازها ته وهو يف طريقهخدم

  .من فضلك" التيه"قهوة  فنجان -
- شيء آخر؟ أي  
- اشكر .ال قهوة على فنجانألكثر من الوقت  ليس لديريعس.  
  على عجل؟أنت ملاذا  -
  احلافلة ستأتي قريبا -
  ؟جهإلى أين أنت مّت -
  .رغبإلى كو -
  ؟السياحةنت؟ كيف كانت جولة أهذا ! ..إلهي يا -
  يني؟رتتذّكأ -
  قد نشأت يف كوبورغ؟ نيأّنبهل نسيت ! ..كيدأبالّت -
  .ة هناك، ميتلك والدك احلضانة املحليبعبالّط -
إذا مررت من هناك، قل لوالدي بأّنك تعرفت علي وبّلغه  !..صحيح -
  .سالمي

  
كان يف ذلك الوقت  .ةرجابالسواستمتع  ،الالتيهقهوة  لقد استساغ جريارد

وسيم باردًا النا . الغروبمس على وشك الشكان املشهد رومانسيا ممى أد
ت كساالن غم من كّلعلى الرو. عيدة واملفجعةكريات السإلى طوفان من الّذ

ما  اّلذي ه يف الوطنبكل دقيقة من وجود فقد استمتع جريارد، وخيبات األمل
، روف احلزينةتلك الّظيف مثل  والديه فقد صحيح أّنه. إليهزال يفتخر بإنتمائه 
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اس يستطيعون الن ه ما زال هناك بعضعرف أّنيأن واملؤسف وكان من املضحك 
لوم؟ هل يميكن أن  نم. هم ال ينتمون لنفس العقيدةقتل األبرياء ملجرد أّن

لقي بالّليوم على الزينيني اّلعماء الدأو األشخاص  ،ةذين يبشرون بالكراهي
لقد أصبح من الواضح شكيك يف املصدر؟ عاليم دون الّتقبلون هذه الّتتذين ياّل

 أناألشرار يفسحّكممن أجل الّتة لتناسب أهدافهم أو رون األيديولوجي 
املعيار على كانت وما زالت مارسة امل ا ال شك فيه أن هذهومم. اآلخرينب

ف مع يتكي نم ل كّل، جيب أن يتحمكومع ذل.  الكوننطاق واسع منذ بداية 
كان جيب عليهم . يف الوقت نفسه العواقبل ويتحم، عاليم املسؤوليةتلك الّت

ه خلقنا الّللقد . تطبيقهاعاليم قبل الّت تلكحليل وحبث ّتوال، واملقارنة، فكريالّت
قبل  اس أن يفكروا جبدجيب على الن. ماغآلة حتليل وحبث رائعة تسمى الدب
، وباختصار. ونينييون والدياسلهم القادة الس يبّثهااّلتي  اتبول اإليديولوجيق

وَكما ُتريدون َأن : عايشأبسط أشكال الّت يتكيفوا معأن  على الناسينبغي 
عيناه  ترتغرغ حظةويف هذه الّل. يْفعَل الناس بُكم اْفعُلوا َأْنُتم َأيضا بهم هَكَذا

اولة ومسح الورقي من على الّطديل املن وسالت على خديه، فأخذ موعالدب
  .شامل دد جرياريوإذا به يسمع شخصًا ينادي الس. دموعه

كان هناك رجل . وتيأتي منه الص اّلذي إلى املكان رفع رأسه ونظر
خط "كان حيمل اسم . ةوقميصًا أبيض وربطة عنق ذهبي ،يرتدي سرواًال أسود

 ،فلي من جيب قميصهحمفورا حبروف زرقاء يف اجلزء الس" رقالشالباصات 
ة أخرى مروإذا به ينادي . كتف وواحد على قبعته وشارة زرقاء على كّل

السفالحظ الرجل . جلذب انتباهه هيدجريارد  رفععندها . شامل دد جرياري
  .هذه اإللتفاتة واقرتب منه وهو يبتسم بلطف

  دي؟سي كتبيحقخذ أن آهل ميكنني  -
شعر جريارد بارتياح لهذه اخلدمة وباإلرتكاب نوعًا ما، خصوصًا عندما 
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وبعد أن . أن يتذّكره يستطعمل  ، لكنهًاجل مألوفأن وجه هذا الر الحظ
  :تفحصه جيدًا قال له بدهشة

  ؟التقيت به قبل أسبوع ليس اّلذي ائقأنت نفس السألست  -
- كان لدينا بعض اخلالفو، دينعم سي.  
أن أسمع  أود! ..لتحوال هذا ما. "شرف بيكرأد يالس"! كيدأبالّت -

  .كل شيءعنه 
لديك أول مقعد . قأنا على جدول زمني ضي .نذهب اآلنعلينا أن  -
  .ريقسنتحدث على الّط. خلفي

  .متوقعا العديد من املفاجآت وسار جريارد وراءه احلقيبةحمل 
  

  . يكروفونائق وحتدث يف املأشرف مقعد السأخذ 
- مساء اخلري أيها السيهناك شاشة على ظهر كل مقعد. ادةدات والس ،
لة ل أو املوسيقى املفضالتلفزيوني املفض ماختيار برناجمك مميكنك. تلفزيون

مع  الباص جماناًًالجة يف اجلزء اخللفي من الّث يفاملشروبات الباردة و. ملديك
نأمل أن تستمتعوا به. ات الشركةحتيحلةذه الر.  

ريع يف مثل هذا الوقت ل السحوهذا الّت تعجب جريارد عندما شاهد
 ،يف مالبسه غيري السريعّتال ائق عن كثب، وأذهلهسال صفحتلقد . القصري

  :باإلطراء عليهيثني أن  روقر ،وأسلوبه وسلوكه
. خدمة جماملة وجيدة بائن علىحيصل الزأن  األمور احلسنةمن إّنه  -

  .ركة قد أجرت تغيريا كامًالن تكون الشأ جيب
- أنت على حق واستعمال أفضل مع العصر علينا املضي قدمًا. ديسي ،
نسعى جاهدين لتلبية و الزبائنبتعليقات  ًاحنن نرحب دائم. اتالتقني وأحدث

  .احتياجاتهم
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معك  تعرضت ،  األسبوع املاضييف. أشرفسيد فضول العلى  عذرًا -
، وكانت الباص أقدم من زمن اخرتاع النار كان. ري مرحية يف حياتيلتجربة غ

سبوع كيف حيدث يف غضون أ. عا كنت أتوّقمالبسك وسلوكك أقل بكثري مم
  واحد استطعت أن تقوم بتغيري كامل؟

 ركةفالش. تقدم اخلدماتاّلتي  تعكس عادة صورة الشركةجودة اخلدمة  -
ر منخفضة، فال بد أن تكون خدماتها مبستوى تعمل مبعدات قدمية، وبأجواّلتي 

الهاتنظيمها وحسن مكافأة عم .تلكيف قيادة  حنصل عليه من أجورا ما كن 
كان علينا أن نأخذ و. كان بالكاد يكفي لدفع اإلجيار ،القدمية الباصات

توفري لنكون قادرين على  البقشيشوظيفة أخرى بدوام جزئي أو نعتمد على 
  .ة لعائلتناش األساسيأبسط وسائل العي

  يع؟رسال يريتغميكن أن يتم هذا الكيف  -
إلجراء حتسينات على لفرتة طويلة إقناع أصحاب الشركة  حاولنالقد  -

تناسب مع ـلت ، وحتسني خدماتهمالشركة إسوة باخلدمات األخرى يف املدينة
 أو قبول ريغيل وأعطينا مهلة إنذار للّتسو، سئمنا الّتهايةيف الن. اآلخرين

غري أّنهم . ةاستقالتنا اجلماعياخرتاق صفوفنا  إقناعنا عن طريق حاولوا جبد
ر مسؤول ر، قهايةالن نا مل ينجحوا، ويفبيننا، لكنهم حلسن حّظ خالف ووضع

كانت و. الشركة على الفور بتحسني خدمات ، وبدأتنفيذي شاب الوقوف معنا
 ،ختدم املدينة والضواحي املحيطةاّلتي  الصغرية قلحافالت النو اتالباصهذه 

 سوف تستلم الشركة الباصات اجلديدةيف األسبوع القادم و. غيريهي بداية الّت
  .طويلة عرب الوالياتعمل للمسافات تستاّلتي 

غم على الركنولوجيا احلديثة برؤيتكم تتكيفون وتتبنون الّت أنا سعيد -
  .قليًال كممن تأخر
كان  لقد  .حتدث إطالقًا أفضل من أّال ةمتأخر تغيرياحتدث الّتأن  -
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عامل على حدين يف مطالبنا بالّتدث منذ زمن طويل لو كنا مّتمن املمكن أن حت
   .قدم املساواة مع احرتام حقوقنا

السائق أشرف  ةلقد تقبل فلسف .ىأسئلة أخر ةأي يسأل بعدها جرياردمل 
: حتمل نفس الشعار  وطننا األم وهييفغيري رياح الّت أن تهب يف احلياة، ومتنى

  .حتدث إطالقًا أن حتدث التغيريات متأخرة أفضل من أّال
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ينظر جريارد إلى مل  .بعد غروب الشمس إلى مستودع املدينة وصل الباص
 انما ك كّل، وًالقد كان مرهًقا جسديا وعقلي .ق من الوقتليتحّق الساعة

حيمل آخر راكب  لقد كان . وموفرتة من النساخن  دشعلى  يشتهي احلصول
  :صافح أشرفيو حقيبته ويرتجل من الباص

   .سعيدًا ًاـحّظأمتنى لك  -
أسنانه  طقمفالحظ جريارد . ليه أشرف، وعلى وجهه ابتسامة دافئةإنظر 

   .هبآدابه وحسن أدائ ، وفوجئاجلديدة
  :مد أشرف يده وصافح جريارد قائًال

 كرحلتبها يف  تكعاملاّلتي  ريقةعن الّط واعتذرسعيدًا  ـًاحّظى لي متنأ -
  .السابقة ومتنى عليه أن يتفهم وضعه

كلنا نرتكب  .ريقةبنفس الّط تفتصرل أجابه جريارد، -مكانك لو كنت  -
هم ارتكبوا أخطاء ويعملون ذين يعرفون أّنن هم اّلأخطاء، واملواطنون الطيبو

   .اعلى تصحيحه
- أنت على حق و. دييا سيمد يده مرليلة سعيدة له يًاة أخرى متمن.  

بدأ جريارد بالس ارات األجرة، غري أنري باجتاه موقف سيسيم البارد الن
ارة أجرة، فغير رأيه بشأن ركوب سي ش،نتعاإلبا ة، وشعربعض احليوي قد أعطاه

ط صرية ليًال قد ُتريح عقله وتنشلعّل هذه النزهة الق على األقدامري الس واختار



٢٧٣ 
 

  .هجسد
إلى اليسار يف فيكتوريا  ل بعد فرتةوحتو رود سيدني يف سار جريارد

، مع عشرين مرتًاحوالي  اوعرضه مرتحوالي مائة  طولهابلغ ياّلتي  أركيد
ت تلك كانو. فمنافذ للطعام على كال اجلانبني وطاوالت وكراسي يف املنتص

ال ميكن ألي و ة،عة من املواد الغذائيجمموعة متنوها املطاعم معروفة بتقدمي
واملأكوالت  ،مك والبطاطسوالس وفالكي،الس منفذ إنسان إّال أن يالحظ

ةالبحري، والصالتوالشيش كباب و ،ةينيهذه األطعمة رائحة  فتحتلقد  .يولب
تهشهي يطلبر أن وقر مك ورقائق البطاطس والكابتشينوبعض الس.  

القهوة  يشربونأو  يأكلونا شباب إمبكانت جميع املقاعد مشغولة  لقد
فبدأ جيول نظره حبثًا عن مقعد  تكن ذوقه،مل اّلتي  إلى املوسيقى ونعويستم

لشخصني  اولةط مك ورقائق البطاطسسبائع ال منفذزاوية أمام شاغر، فرأى 
   :، فاقرتب منه برفق وسألهشخص مسن اكان يشغله

  ؟شاغرد هل هذا املقع -
  .ةيتفحصه حبشريوهو جل الرأجاب  - كن ضيفي -

  :فاترة  ابتسامةب تصنع شعر جريارد باحلرج، لكنه
  .أرجو أّال أكون قد أزعجتك، شكرًا -
  .قيلخذ هذا املقعد سرييح قدميك من وزنك الّث. يبدو عليك اإلرهاق -
- احة لإلسرتني حباجة وأشعر أّن ،من رحلة طويلة لقد وصلت للتو

  .وتناول بعض املأكوالت
  .يده ومدقال  -  توماس شيهان -
  .ومد يده مصافحًاه اب، أججريارد شامل -
  ؟هل أنت عابر طريق -
  .احليهذا أنا أعيش يف . كال -
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  .ك من قبلمل أر كيف عجبًا، -
الكبرية،  قسول مراكز الّتفضإّنني ُأ. قليًال ما أحضر إلى هذا املكان -

   .شتاًءًا صيفلهواء فهي مكيفة با
  .وفري يف فاتورة الكهرباءمستهلك ذكي تعرف وسائل الّت -

فات هذا الشخص املسنمل  اّلذي شعر جريارد خبجل واستاء من تصر
ادل الن ر رأيه عندما رأىغي ه، لكنثرتهلثر ًاحد ، وقرر أن يضعيعرفه سابقًا

 سامرته له، فشاركه توماسق به قليًال وابتسم كأّنه يشكره على محدو يقرتب
  :اإلبتسامة قائال

  .يلةه مشغول بشكل استثنائي هذه الّل، إّنادل ينتظرالن جتعلال  -
توماس إذا كان  سألو ،بطاطس وكابتشينوطلب جريارد صفيحة سمك و

إبتسامة تنم عن قبوله  ف وابتسمبشكل مكّث هنظر إلي، فقهوةفنجان يرغب يف 
  .اإلستضافة

لتجنب اتصال العني مع  ادل، خفض جريارد رأسهنعندما غادر ال
تنحنح ، ومع ذلك .ةخصيف عن طرح األسئلة الشـتوماس على أمل أنه سيتوّق

، سأل وهو النظر إليهجريارد د ومبجرد أن أعا تني جلذب انتباهه،مر توماس
  :حيدق يف حقيبته

ت يف وأنمرهقة عطلة عطلتك؟ جيب أن تكون تريد أن ختربني عن أال  -
     .هذا العمر

ياحة للس الشرق باصاتقرأ عالمة خدمة  فّكر جريارد أن توماس قد
  :غري راض عن فضوله به قحدف واإلصطياف على حقيبته،

- هتمامكإها ستثري ة طويلة ال أعتقد أّنإنها قص.  
- بنيجر!..  
  .لقد زرت وطني لفرتة قصرية ..!حسنًا -
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  د جريارد؟أين أنت سيمن  ..! مهتماإلموضوع مثري ل -
  .تشمل نوعًا من املرارة الصوتيةبنربة  ، أجابهلبنانمن  -
ى لو أستطيع أمتن .من العمر ه مكان جميل لقضاء عطلةإّن ..!إلهي يا -

ة أخرىالعودة مر .  
  ابق؟يف الس قمت بزيارتههل  -
  .مرات عديدة يا صديقي -

قصة زياراته العديدة ألّنه إعتقد جريارد أن توماس يحاول تضليله يف 
كان يشم أنفاسه املعبأة برائحة اخلمور، إّال أّنه وافق معه على تعليقه بأّنه مكان 

 وهو يقدم لهادل النشتاًء وهو ينظر إلى حة ممتعة صيفًا جميل لقضاء سيا
دوالرات من  تسع - واثنني كابتشينوالبطاطس مك ورقائق من الس صحنًا
  .فضلك

  .دوالرات ومتنى عليه اإلحتفاظ بالفّكةعشر ارد أعطاه جري
  شيء آخر؟ ، أيديسي شكرًا -
  ً.شكرا ..ال -

ًا وضع حدقد  وجوده باالرتياح ألن عندما غادر النادل، شعر جريارد
ات عديدة، وبدأاّلتي  ة توماسلقصعاميف تناول الّط اخرتعها بزيارة لبنان مر. 

ونظر يف عينيه، شعر انتباهه، وعندما رفع رأسهعل ليلفت ستوماس قد  إّال أن 
يف نظر جريارد  حديقوقد استمر توماس بالّت. اهر على وجههباالستياء الّظ
  .تناول الطعام يواصلو ارد أن خيفض رأسهريأجربت جلفرتة طويلة 

  ؟أنت ال تصدقني -
شخص  ، وأيلبنان بلد سياحي. كّل ما قلتُأصدق أنا  .. بعبالّط -
ياحة يف أي بلد يشاء، سوف يذهب للساملال الكثري من لديه يكون أن  صادف

 .دةاملتعد ة زياراتكأهميصلتك بلبنان وال أستطيع رؤية  غري أّنني
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يف  جنديًاكان والدي لقد  .سياحية كما ذكرتب يف إجازة هذامل 
 احتاللعرض حياته للخطر من أجل حترير بلدكم من  اّلذي اجليش األسرتالي

اإلمرباطوريةة العثماني. يف العديد من  رق األوسطلقد ذهبت إلى الش
 ،بعبئر السمنطقة ذكاري للحرب يف صب الّتالنقمت بزيارة ، حيث املناسبات

 هناك وقتا ممتعًا وذكريات ال تنسى قضيت  ،وذهبت إلى لبنان مرات عديدة
   .ة أخرىمرإليه وسأعود 
من  ينكثريال غري أن  .أن أكون وقحًا مل أقصد .ند شيهاسيًا عفو -

اس يزورون لبنانالن ك كنت أحد واعتقدت أّن ياحة واألصطياف،للس
  !هناك ًابخاض حرقد والدك  مل أكن أعرف أنو املصطافني

تستطيع أنت واآلخرون العيش بسالم  حّتىضراء  ًاخاض حربلقد  -
وحرلقد دفع الّث. ةيًا يف حتقيق احلرمن حبة لشعب ليس له فيه  ةيميقراطيوالد

   .أي صلة قرابة أو صداقة
إن القتال  .سبة لتضحية والدهبالن كان على حقفّكر جريارد أن شيهان 

فاعتذر قائال ،ضحيات العديدة، والبسالة والّتجاعةيف احلروب يتطلب الش:  
خدمات ر ، فأنا أقدعلى العكس .بال أقصد أن أكون غري مهذ -

 وأريد أن أعرف املزيد عن ،من غاليًاذين دفعوا الّثغريه من اّلوالدك و
هوطنًا عن مشاركته يف حرب بعيدة جد.  

- باب عند اندالع احلرب العامليم العديد من الشنضمام إللة األولى، تقد
دين من املجن كان والدي واحدًاة، وات اجلوية أو القوأو البحري ،إلى اجليش

كانت اّلتي  ةة العثمانيهم إلى مصر ملواجهة تهديد اإلمرباطوريإرسال ذين تماّل
تهدد مصالح اإلمرباطورية الربيطانيعلى  لقد انتصرنا .طرق األوسة يف الش

وبعد هذا اإلنتصار،. سوياجليش العثماني ودافعنا عن قناة الس نشر  تم
ات األسرتاليةالقو، نا من احتالل ومتّك ،ات املتحالفة األخرى يف فلسطنيوالقو
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العديد بعد وقوع  لبنان وسوريا انتصرنا يف، ١٩١٨وحبلول عام  .سغزة والقد
العديد من  غري أن هناك العديد .ممنه والدي واحدًالقد كان . امن الضحاي

اّلتي  عن مصائب احلروب والّتضحياتروا ليخب ذين حاربوا وعاشوااّلاجلنود 
ة مع على دراية مبشاركتنا وعالقاتنا الودي والتكون، قدمها اجليش األسرتالي

صب التذكاري للحرب يف منطقة بئر وكّلما قمت بزيارة الن .شعوب تلك املنطقة
ة يف كانت آخر مرو .ن، أزور لبنااحلربللجنود الذين سقطوا يف  السبع تكرميًا

يف  واملناظر الّطبيعية اخلّالبةولبنان اس الن لقد وقعت يف حب. ١٩٥٨عام 
الشديد ال يوجد عندكم دولة جديرة بإدارة هذا البلد  بلدكم، غري أن لألسف

  .اجلميل
، ةخصيباخلجل من احلكم عليه بقسوة دون معرفة ظروفه الش جريارد شعر
علم أن ي فهو .على انتقاد احلكومةشيهان باإلهانة عندما جترأ  ، شعرومع ذلك

تعصف وتهدم غيري رياح الّتأن يرى  هويسر، بنظام فاسدني حمكومون بنانيالّل
ذين جتري يف عروقهم دماء ظام وتقضي على هؤالء الفاسدين اّلهذا الن

شوة واخليانةالفساد، والر.  
  ة أليس كذلك؟بشد رى أّنك قد تأّثرت من مالحظاتيأ -
هم املشروع يف اس حبّقع النتمّتوي ة،لبنان دولة دميقراطي ..!طبعًا -

، ة ومصاحلهمهم خيدمون مصالح األمذين يعتقدون أّنرشحني اّلصويت للمالّت
واطنني شعور املجترح قد وجهت إهانة بالفعل  تكون، مةاحلكو كوبانتقاد

  .صاحلنيال
ك ، بل ألّنشرفاء ًاهم حّقيكم ليس ألّنك تدافع عن سياسيأعتقد أّن -

تمام خاص يف اه لدي .ةك أنت وزمالئك املواطنني مل خيتاروا حبكمتشعر بأّن
 ،جت ابنتي من لبنانية منذ أن تزوخطوة سياسي ، وأنا أتابع كّللبنان

 أنا أحب .يصديقيا خطأ  تفهمنيال  .ييف رأي ن حمايدًاوأحاول أن أكو
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عب الّللبنان والشبناني بقدر ما أحب عب األسرتاليأسرتاليا والش.  
لديهم خيار . بنانينيلّلسبة اخليارات حمدودة بالنف، ًاتوماس حمّقكان  لقد

. ون لتمثيلهمينيعماء الدخيتاره الز اّلذي خصصويت للشالّت وهو، واحد فقط
  .ة حمكوم عليها بالفشلحتكمها الطائفياّلتي  ةاألمف

ة فعله، إّال أن جريارد يف انتظار رد كان توماس حيدق يف وجه جريارد
الرقيق  همن خالل جسد رتهمثل سائل يغلي وحيرق بش شعر حبرارة نظرته له

   :ثم خفض رأسه وهمس .عظامه حّتى
  .ال أستطيع أن ألومهمف، م خيار آخرليس لديه -

سًابدا توماس متحم الهتمامه بالشؤون الّل ًاجدكان يقصد لقد . ةبناني
ه للبناما قاله عن حبهده  ئن، وأراد أن يجريارد، فوضع يده على كتفه وهز

  :قائال
وء على ما ة صغرية قد تلقي الضقصي يا صديقي، سأخربك استمع ل -

بنانيعب الّلسيحدث للش.  
حساس إختناق لعدم قدرته على وشعر بإجريارد تضيق،  بدأت حنجرة

 أنو، وبدأ يشعر آخر قطرة من الكابتشين فنجان القهوة وابتلع الّتنّفس، فأخذ
هتيإلى عمق رئ تهمن خالل حنجر اآلن بسهولة الهواء مير ى، ة أخرمر

  :واستطاع أن يستعيد احلديث فقال له
  .، فأنا آذان صاغيةشيء أخربني عن كّل -

  :، وبدأحدق توماس به باهتمام
 ويف. هأغنام كهل يزرع أرضه ويربي، كان هناك مزارع يف يوم من األيام

عويًال، فذهب باّتجاه ، سمع العملف عن ـوهو على وشك التوّقمساء يوم، 
لربما  ةمور األمريكيشبال النأمن  شبلني صغريين رةحتت شج فوجدالعويل، 

وهما على وشك أن ميوتا من اجلوع والربد  وتركتهماماتت ُأمهما قد 
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  .القارس
إلى ة رفقه باحليوانات، أخذ هاتني الشبلني بشد كان معروفًا، هذا املزارع

بلني إلى منرين شحتول هاتني ال حّتىوقت طويل  مل ميضو. االبيت ورعاهم
لنزعتهما الّط ن يتصرفان وفقًاقوييةبيعي.  

نصحه يف و، ورمشبال النأمع  كان لهذا املزارع جار آخر له خربة سابقة
ي، إّال أّنه يف قفص فوالذ اهمئأو إيوا ،أن يربطهما بسالسلمناسبات عديدة 

األليفة  من احليواناتأصبحا  بالن قدهذان الش: املزارع قائًال جاره ناقض
ن للبقاء معي يالي الباردة يأتيايف معظم الّل، وفهما ينامان معي يف نفس الغرفة

ريريف نفس الس.  
غياب جاره، فساوره القلق عليه، غري أّنه ، الحظ املزارع يف أحد األيام

وغري قادرين على  ًاصغار الما زا اإنهم - جتاهل خماوفه قائًال  سرعان ما
كومع ذل. ضرر إحداث أياملزارع لرعاية قطيعه اليوم ومل يأِت ، مر.  

 الباب، قرع. حقيقأصبح جاره قلًقا للغاية وذهب إلى منزل صديقه للّت
شى حول مي وهو قرع الباب ثانية، وناداه بصوت عال. ال اجابة - وانتظر
 ثم. الكبار وحاول كسر الباب ينرمالن ه مل ير، ألّنوازداد قلقه عليه. املنزل

  ما رآه؟فهل تعررف  .افذةونظر من خالل الن ًاسمع زئري
عليك ، وال أريد أن أفسد وأنت راوي القصص كيف لي أن أعرف -

  .القصة اإلثارة وأنت ختتتم
- أراد كسر الباب. ن املزارعالالكبار يأك انرمكان النه كان ، لكن
 ةيحامًال بندقاملنزل وعاد إلى ركض عندها . ينرممن مواجهة الن خائفًا

ى من أعضاء املزارع ما تبّق كّل انرمالن فتح الباب، تركوعندما . وينشسرت
 عليهماار ، بإطالق النعلى حياته عليه، فقام املزارع، خوفًا للهجوم واستعدا

رطةواستدعى الش.  
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عممتها على  ، والتي بدورهاةحافة املحليصلت األخبار إلى الصو
احليوانات حيز التنفيذ واتهمت ب فقالرة ، ودخلت جمعيمصادر إعالمية أخرى

  .اتهامه وتغرميه خبمسمائة دوالر تمو. املزارع بالقسوة ضد احليوانات
، مل انتهى توماس من قصته، ولكن عندما ربته بفارغ الصجريارد قص تابع

غري أن توماس رأى احلرية على وجهه . معرفة املغزى األخري منهاستطع ي
  :وابتسم
  تي؟قصيف شابه ّتمدى الترى  ال أنَت -
  .قالها بكّل تواضع  -فعًال مل أفهم ... ال  -

 ًاساذج شخصا فيما إذا كان جريارد فّكرإلى جريارد وهو يتوماس  نظر
مبسح قطيع من يقوم  اّلذي وفم الصمثل مقي لقد قام بفحصه. ًاأم عارض
ظر إلى  أن يعيد النفما كان من جريارد إّال . جودة صوفهللتأّكد من األغنام 

  :توماس مع ابتسامة مزيفة على وجهه
  .صاغية آذان نيأنا كّل - جتعلني أنتظر  يا صاح، والقل لي  -
- األمر بما ال تدرك حقيقة ربيفلبنان لديه أكرب عدد من الالجئني  أن 

بلد آخر يف العامل  أيالسكان سبة لعددبالن.  
من بأخذ هذا العدد الكبري ، وحنن فخورون أنا على علم بذلك -

. ل هو تزويدهم مبالذ آمن، وواجبنا األوإنهم أشخاص مضطهدون. الالجئني
شيء خطأ يف ذلك ال أستطيع رؤية أي.  

- ساوي عدد الالجئني يف لبنان وأحفادهم  إنعدد املواطنني أكثر من ي
عاجًال . ةيمن البالد وهم يطالبون باجلنس ونراجته مأنت. بنانيني املقيمنيالّل

ذين اّل" الالجئني"وأنتم سوف تصبحون ، سيحصلون عليهاوليس آجًال 
كثري من السارع وعندما حيني الوقت، فلن ت. إلستقبالكميبحثون عن بلد 

  .ساعدتكمملالبلدان 
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 ،توماس كان على حق وجيب علينا ان نكون حذرين من فّكر جريارد أن
هذا االستيالء السإعالن  الالجئون للعنف وال لن يلجأ. ميقراطيلمي والد
ظاهر بالقتال للحفاظ على عليهم الّتولن يكون . املواطننياحلرب وقتل جميع 

عوة لتشكيل ما عليهم فعله هو الد كّل. سيادة دينهم أو إلرضاء أمراء احلرب
ة دميقراطية أموالتي ستحظى بدعم الدوتطبيق نظام اغبة األخرىول الر ،

 ولن يكون هناك أي املواطنني سيخسرون أنتيجة هي والن. تصويت دميقراطي
  .القيام به حيال ذلك شيء ميكنهم

لفرتة طويلة من الوقتيف توماس  ق جرياردحد ،سأله ثم:  
  ما رأيك أن نفعل؟ -
  .هذا ما سيرضي اجلميع. ةسياسات غري طائفي واداعتم -

  :ًامصافح يده مدو، وقف جريارد
  .صيحةعلى الن شكرًا -

  :بقوة هيد ه توماس وهو يشد علىصافح
- ل، ة أخرىسنلتقي مرما يف أوقات أكثر سعادةرب. 
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عود ا سي. على طول شارع فيكتوريا ىجريارد توماس ومتشجريارد  عودوأخري
تلك املفاجآت بعض  .ت؛ أسبوع مليء باملفاجآه بعد أسبوع مضنيمنزلإلى 

قس على اجلانب كان الّط .هرضيت توالبعض اآلخر كان، مالهآلكانت خميبة 
 شعوره ويحيي فيهه رئتيلئ مينسيم اجلنوب املليء برائحة البحر و البارد

  .وقت يف حياته احلياة أكثر من أي رقدي، وة أخرىمرإلى وطنه باالنتماء 
اس ملعاناة الن وأصبح مدرًكا ،تهير حرقدي اّلذي وهو ،ةيباحلر شعر 

الذين عاشوا وماتوا دون أن خيتربوا طعم احلربأملهم  شعر .ة وتقرير املصريي
عبري عن والّت، بيعي يف العيش، واحلبهم الّطم احتياجاتهم، ورغباتهم، وحّقوفه

يف العمل  ، واحلقة دون خوف من االضطهادزة الرئاسي، وانتقاد األجهرأيهم
أملهم وحرمانهم من االحتياجات ن اآل لقد فهم .يعليم املجانيف الّت واحلق

املعيشية ة األساسيوقت مضى يف حياته أكثر من أي.  
سيارة يف استدعاء  رفّكجسده، ووزن ه تشعر بركبتي عب، وبدأتشعر بالّت

 لقد تناول .كيلومرت واحدعلى بعد  ر رأيه منذ أن كان منزلهغي أجرة، لكنه
وقت لهضم معدته الافة إلعطاء تلك املس ميشي أنحباجة  انوك ،وجبة ثقيلة
الرقائق الدةهني، واألسماك املفروشة بالفتات والداملفرط يت قيق املنقوع بالز

 رأدرك أّنه قد مر حّتىما يدور حوله، ِل مشي الهويناء غري مدرك .ةنوخسال
 وصعد" هوملز" يف شارع رقم تسعةإلى اد ع .افيه يشعياّلتي  ةكنية السالوحد
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رفع و ابق الثالثالّطإلى  وصل وجبهد، و يسحب حقائبه ورائهوهالدرج 
 بأمتعته فتح الباب وألقى .عهناك منذ أسبو تركه اّلذي املفتاح وأخذاملمسحة 

  .يف سهوة طويلةرير لسٱعلى  نزلقٱ، وعلى األرض
، فقام عتمة غرفته دييل يشتد بسواده ويزالّلكان  عندما استيقظ جريارد،

الكابتن  أعطتهاّلتي  العلبة وأخرج منهاهر حقيبة الّظ ذوأخ ،وءالض وأضاء
ون ذات الّل ةمربععلبة كشف عن الغالف لي يف متزيق التفاف جولييت وبدأ

 ، فوجدالغطاء ريط وفتحالش فك .بشريط أزرق ةمربوطو ،األحمر واألبيض
 فتحيواحد  أي دًابعض الوقت مرتد أخذ. ًاطردو ًاكبري ًامظروف العلبةداخل 

أن  ردلّطلميكن و أن تكون رسالة مهمة، ألّنه توّقع ح املظروففت، واختار أوًال
  .ينتظر

ون األزرق ذات الّلالث صفحات من الورق ، فوجد فيه ثفتح الظرف
الكثري من النقيب عادل  قد أخذ من أجله اّلذي ببعن الس تساءل .الفاتح

فقط معه ث ما كان يتحد، بينالثفحات الّثالصهذه  املتاعب يف الكتابة له
وال  ًاه مل يكن عدوانيغم من أّنعلى الرو .الفرصة ما سنحت لهبضع كلمات كّل

ومع  .تجوليي بالكابتنأن يكون بسبب اهتمامه بلطفه  رقد فسل .ةللغاي ًاودود
 فوضع .كملعرفة ذل ةاملطول أثار عنده احلشريسالة مثل هذه الر ه، ليكتب لذلك

  :القراءةيف  نظارته وبدأ
  ،دعزيزي جريار

بوقت ممتع معنا على  أمتنى أن تكون قد استمتعت
أعتذر بصدق ِلما أظهرته لك  .لهذه املشاك غم من كّلالر

ض عركي ال ُأ ًاكان علي أن أكون حريصولكن . من جفاء
ي ألّن أكتب إليك. جنونائب حلاكم الس كنقيبمستقبلي 

 أعرض عليكوأن  ،ما حدث لعائلتك أريدك أن تعرف
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  .مبساعدتك على أمل أن أكون جديرًا ،حخططي لإلصال
ت ما على وشك إخبارك به اآلن هو احلقيقة كما حدث

، مل أستطع إخبارك وقتها .د، ورؤيتي للبنان اجلديحينها
بالكابتن جولييت إليصال هذه لقد وثقت . ممن االنتقا خوفًا

ة مكسب وليس ألي، ها تساعدني كثرياالرسالة إليك، ألّن
إنها  .يبنانعب الّلها حتب لبنان والش، ولكن ألّنشخصي

واحدة منحيث  ها ولدت يف اخلارجغم من أّنا على الر 
  .ة ومل يعودواة العثمانيطوريهاجر أجدادها يف عهد اإلمربا

ما أنا بصدد إخبارك به اآلن هو معلومات سرةي. 
اجليش ن مرموق مدعم  ، ولديأخطط النقالب عسكري إّنني

والقوة  ةات اجلويوالبحريونريد أن يكون هذا رطةوالش ،
املزيد من  إراقتال نريد  .ا غري دمويانقالب اإلنقالب

لقد . ءماالداس ما يكفي من االنتظار للحصول عانى الن
ساعدني يف صياغة ستالكابتن جولييت  .معلى إجابة ملحنته

هي  وتنظيم الدولة،  لها خربة واسعة يفهي حمامية  ،ستورالد
ها لكنب رئيس نقابة املحامني، منصب نائيف الواقع تشغل 

ريقة األسهل واألرخص ها كانت الّطألّن الوظيفةأخذت 
  .للسفر ومشاهدة العامل

، سنقوم بنزع سالح جميع ينجح االنقالبعندما 
ين سنفصل الد .ةياسيجميع األحزاب الس وحّل ،املليشيات

لكل  القمامة نسمح للبنان أن يكون أرض، ولن ولةعن الد
إلى لبنان ميكن أن يأتي كالجئ  اّلذي سنقرر من .ماألم

ة سالم ع اتفاقيسنوّق .الذين ميكن أن يقبلهم الالجئنيوعدد 
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حدة بوضع لبنان حتت حماية ونطالب األمم املّت ،مع إسرائيل
متلك حق الفيتواّلتي  ولالد.  

عليم املجاني وتوفري الّت، عليمسنقوم بإصالح نظام الّت
 ريتوفوة ومعاشات وطنية ، كما سنوفر برامج صحيللجميع

ظر عن معتقداتهم اخلدمات جلميع املواطنني بغض الن
السياسية أو الدةيني.  

هذه هي جماالت اإلصالح الرة لنظام غري طائفي ئيسي
ويصبح حيني الوقت  إلى أن حمدودة،ة دميقراطيوحكومة 

ة، وواجباته ؤهًال ملمارسة حقوقه الدميوقراطياملجتمع م
هذا األمر. ةالوطني بعض الوقتسيستغرق  غري أنني ، لكن
  .عاجًال أم آجًال د من أنه سيحدثمتأّك

، ال عم بقدر ما تستطيعنريد منك أن تقدم لنا الدو
 كحنن ندرك أّنو ،هذا جمالك. سيما مع وسائل اإلعالم

صوت   كرئيس حترير لنشرةمن منصبك  ًارمبّك تقاعدت
قد  .يف هذا املجال ًانشط قلمك ظّل نا نعتقد أنلكن، احلرية
ملعلومات عنك منذ مل هذه ا نعرف كّللنا أن ل كيف تتساء

تنتهي فيه من قراءة  اّلذي ، ولكن حبلول الوقتمن قبل نلتق
ستعرف احلقيقةسالةهذه الر ،، ر أن تدعم انقالبنا وستقر

  .أفضل ما ميكنك
 .سالة أوًالك ستفتح الر، كنت أعرف أّنعزيزي جريارد

فعل طبيعي من فضول اإلنسان إلى مظروف  هذا هو رد
ان ، أريدك أن تعرف أن والدك كقبل أن تفتح الطرد .مخمتو

، كنت وعندما هاجرت أنَت البلد. لعائلتي ًاصديًقا حميم
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ة قريمدرسة يف  ُأتابع دراستي ًاصغري ًامراهقأنا ما زلت 
يف قسم  تعييني ، تمرطةة الشجي من أكادمييعد ختروب. ةجماور

شرطة املنطقة الشأذهب  ويف تلك املرحلة كنت دائمًا. ةمالي
كان احلديث يدور  يف العديد من املناسباتو ،لزيارة والديك

عدم وعن  يف حقل اإلعالم، وعن عملك ،عنك غالبًا
  .إلى الوطناحتمال عودتك 

تعييني يف القيادة املركزية يف  ، تمربعندما بدأت احل
، وأصبحت تغرق أمن املدينة الكثري من وقتياسلقد . ةاملدين

بحت أخبار عندما أصو .الزيارة إلى والديك مناسبات نادرة
يومية، ُأجربت احلكومة على اختاذ إجراءات  ًااملذحبة أخبار

شكلويوبناًء .اشطني يف هذا احلقلة على أمل إرضاء االن 
من مع فوج وف هاب إلى منطقة الشلذلك، ُطلب مني الّذ

للحكومة عن املجزرة  حقيق وتقديم تقريررطة للّتشال
بدأت حقيق، يف بداية مرحلة الّتو. وأسبابها ومفتعليها

وسائل اإلعالم تتغذى على هذه اخلطوة ودعمت احلكومة يف 
اشطون يف هذا املجال بالراحة عندها شعر الن. اعمله

حقيق سيكشف احلقيقة، وبالتالي لهدوء على أمل أن الّتوا
يتم حماكمة الفاعلني وإنزال أقصى العقوبات حسب وعد 

  .احلكومة
عندما وصلت إلى منطقة الشوف، وذهبت إلى  

دمة عندما رأيت ، شعرت بالصحقيقاتقريتكم إلدراء الّت
رون يكس حّتى، بل ل يدمرون املنازل ويسرقون األثاثالعما

ميكن ما  كّلواحلجارة و أسالك احلديد، يحملونخلرسانة وا
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وق رمبا كانوا يبيعونها يف الس شاحناتأن يكون له قيمة يف 
هم كانوا يتبعون أوامر أمراء احلرب وينقلون ، أو أّنالسوداء

إلى قراهم أو أماكن تكون حتت تصرفاتهملع املنهوبة الس.  
مل إنقاذ ، على أذهبت على عجل إلى منزل والديك

عب عندما رأيت شعرت بالرغري أّنني . املمتلكاتبعض 
، زل وحيملون احلجارة يف شاحناتاملن يهدمونبعض العمال 

ال شيء  .احلديقة ومصنع النبيذ يتلفونبينما كان آخرون 
ومزارع ، أشجار الفاكهة تم قطعها حّتى همئجنا من اعتدا

يف أبدًا  مل أر ًاحّق. ربالبلدوزالعنب واخلضار تم تلفها 
ة جتاه يتصرف بهذه الوحشيميكن أن شخص  أيحياتي 
  .مواطنيه

نة من نوايا أمراء احلرب ني كنت على بيومبا أّن
، ي وجوعهم املحموم يف غنائم احلرباخلف همأعمالوجدول 
جتاه ارت أن أكون مهذبًا فقد قرعلى أمل أن ال لعم
بأدب ، فكّلمتهم ىى من مكانة املبنإنقاذ ما تبّق أستطيع

املسؤول، غري أّنهم مل يزعجوا  حدث مع الرئيسوطلبت الّت
  .أنفسهم للرد على سؤالي

الحظ فى انتظار أن ي رطة قليًالورجال الشفت ـوق
باب أحد الش الحظ ،وبعد فرتة ال بأس بها. وجودنا أحدهم

ًااشوهو حيمل رش، ه األوامر للعمونبح ال وجودناويوج:  
  هنا؟ ونعلماذا تف -
ف ـاله بالتوّقوطلبت منه أن يأمر عم، نفسي عن هرفتع

  :وبغضب ًاسريعًا، مقتضب هكان رد .عن هدم بقية املنزل
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إذا أردت احلفاظ على وظيفتك، إرجع إلى ما  -
جوم على ، ميكنك تقبيل النإذا اتصلت مبديري. حيث أتيت

  .وداعًا كتفيك
اّلتي  همةأن استعمل سلطتي، والقيام باملرت فّك

ولكن كنت أعرف . عهدتها لي الدولة، وإلقاء القبض عليه
جن طرح يف السما سا، ورب، سأفقد وظيفتيإذا فعلت ذلك
  : وابتسمت له عقدت لساني لذلك. دلوقت غري حمد

- أنا فقط أريدك أن  .ةأنا لست هنا يف مهمة رسمي
  .ًابسيط تفعل لي معروفًا

  :مني القرتابوبدأ يف ا الشابت مالمح خّف
سأل  - ابط؟ضيا حضرة الماذا ميكنني أن أفعل لك  -

  .نتيجة هذا السؤالكما لو كان يعرف 
أن أنقذ بعض  ، وأودهو لصديق عزيزهذا املنزل  -

  .هنرويتذّك كيالتذكارات ألطفاله 
فت لأّنني خا ‘الباص’ألّنه لو عرف  - هذا سيكلفك  -

ستوقعني يف ورطة ال ذات قيمة، شيء  عدم ترك أيب هأوامر
  .أنت وال رئيسك يستطيع إنقاذي منها

قام مبسح املنطقة بشكل ، فمغلقة شفتي دت له أنأّك
نظرت نظرة شاملة يف . يبة وأمرني أن أحترك بسرعةمثري للر

املنزل، فلم أر سوى خزانة واحدة ما زالت مقفلة، فاقرتبت 
ة وأخذت ألبوم صور أجدادك وصور منها وفتحت بابها

شت حولي ورأيت صورة أمك ختبز اخلبز فّت .والديك زفاف
مل أكن . سيفه يف يدهووصورة لرجل يركب حصانًا  ،حاملسّط
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أعرف هذا الشرت يف قيمته الّتي فّكخص ولكنةارخيي. 
يف البحث عن املزيد من ، وبدأت الصورتنيالتقطت ف

  :صرخوهو ي ني فوجئت بأمره، لكنالتذكارات
  ..!كفى -

وسرت حنو  ما استطعت،وحملت  ،فت عن البحثـتوق
 .هيف يد ت خمسني دوالرًاوضع، وعندما أوقفني. الباب

ص  .أخذتي أن أريه ما أخذ املال وطلب منوعندما تفح
 ،صورة أمك وصورة زفاف أجدادكمنها ، أخذ املحتويات

وأعطاني ألبوم الزسألته عن  وعندما. ك فقطفاف وصورة جد
ي ،ببالساحلصول مائة دوالر أخرى إذا أردت  طلب من

لت فقلت له ليس لدي هذه القيمة من املال، وتوس .عليها
ة لها، فرفض رفضإليه أن يعطيني الصًاور ال قيمة مادي 

  .ًاتام
مكسور اخلاطر، وجتولت يف  ًااملكان حزينغادرت 

مة كليًا وبعض املنازل لمنازل املهدل صورًاوأخذت  القرية،
  .يزئيًا إلدراجها يف تقريراملدمرة ج

مت تقريري إلى وّملا عدت إلى مركز الشرطة، قد
ة اخليوزارة الد رئيسي املباشر، والذي سريفعه بدوره إلى
ومع ذلك، يف  .ألختاذ اإلجراءات الالزمة حبق الفاعلني

، نشرت جميع الصحف الكربى صورتي اليصباح اليوم الّت
عادل تثبت أن املنطقة  قيبالن حتقيقات - عنوان كبري حتت
  ... وال وجود للمجازر  ساملة

اّلتي  كّل الوثائق، سوف جتد انييف املظروف الّث
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تدين جميع هذه الوثائق  .ةها خالل احلرب األهليتجمع
ال ميكنني  .ةذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانيأمراء احلرب اّل

إثارة القضيمة مة احلاكاجلناة هم أعضاء يف احلكو ة اآلن ألن
وبعضهم حيتفظون مبناصب وزارية، ولكن مبجرد جناح 

جمازر  يتم القبض عليهم وجترميهم بارتكاب، سوف االنقالب
  .ةضد اإلنسانيوجرائم 

، واحدة معي: ث نسخ من هذه الوثائقثاليوجد 
 .كالثة اآلن يف رعايتانية مع الكابتن جولييت والّثوالّث

إذا فشلت يف انقالبي،  .ًاتصل بك قريبالكابتن جولييت سّت
ني على ثقة بأن الكابتن ، لكنأعرف أن املشنقة ستكون لي

جولييت ستأخذ هؤالء األمراء إلى حمكمة العدل الدة ولي
 بصور ومقابالتهذه الوثائق  .نباسم جميع مواطني لبنا

 وشهود عيان، وهم على استعداد لتقديم شهاداتهم أمام أي
ة سيقضون بقي قة بأن أمراء احلربعلى ثأنا . حمكمة عادلة

جنحياتهم يف الس.  
جولييت لكابتن او لو كنت أستطيع أن ُأرحيكأمتنى 

قيلةة الّثمن هذه املسؤوليما جديرين ني أعتقد أنك، لكن
ل هذه املسؤوليةبتحم.  

  ..!أمتنى لكما حظًا سعيدًا
   .لعاد ،ماصديقك

باقي  املجرمني سيقضي هؤالءكيف  ، وهو يتخيلالوثائق ص جريارد هذهحتف
وا حّتى وندعهم يتأّمل. جونحياتهم يف الساّلذي البؤس والعذابحباالت  حيس 

  .املشؤومةمواطنو لبنان يف ظل حكومتهم  اعانى منه



٢٩١ 
 

كما أّنه كان  .قبحث يف تلك الوثائوهو ي رور الوقتمل يشعر جريارد مب
، لكن باحالص حّتى ركهر يف تفّك، والصندوقنظرة على  قد أغفل عن إلقاء

ه، قد أعاد عائلتألفراد  هامن ور ومعرفة ما إذا كان أيظر إلى الصالنة فكر
 مل ألبوم حفل زفاف جده، ومبا أّنهفيه  ، فوجدندوقالص نشاطه وفتح إليه

وصل إلى  حّتىظر على العديد من الصور ، أسرع يف النمنهم ًاتذكر أيي
هصورة جلد جحصانًا ًاراكب ام جمدهخالل أيالح وهو ًا، ومدجيقاتل قوى  بالس
اإلمرباطورير .ةة العثمانيًا، وقرينزعها من األلبوم ويعلقها أن  نظر إليها ملي

ن من إلقاء نظرة عليها كل ليلة قبل أن تمّكي حّتىعلى احلائط يف مكان بارز 
عندما ي، ووميذهب للناضي الذين باح لرؤية وجوه أبطال املستيقظ يف الص

ز، بدأ مبسح اجلدار ملكان بارز لتعليق الكن .هقدموا حياتهم لتحرير بلد حيبون
، وكان دهةوتوقف عند ساعة احلائط فى الر ،على طول اجلدران فجال بصره
ف أمامها صامًتا،ـوق. ًاوإياب ، ذهابًاًاوإياب حيف يتأرجح ذهابًابندولها الن 

اّلتي  توقظ ضمائرهممن كانت سلسلة الز ا إذاعم ساءلتي ، وهوظرنال افضخ
  .يف سكون جشعهم تضاع

من ارتكب سؤال طرح جيرؤ على قد شخص  أيهناك إذا كان تساءل 
جعلهم يواجهون حمكمة طلب العتقالهم ويجرؤ على س ن، ومهذه املذابح
حيث مل جيرؤ أحد على طرح هذه  املاضي واحلاضر استحضر العدل؟ ثم

ال وكالء  - أحد  هلن جييبأحدهم على طرح السؤال ف جترَأ لو حّتى .ةاألسئل
 نولكن م .ضكممّثلني لّله على األراختيارهم  ذين تمون اّلياسيوال الس ،هالّل

جيرؤ على  ن، مناحية أخرى ومن .من قبل طرحُتيستطيع اإلجابة عن أسئلة مل 
دالة الطائفية ما يسمى بالع يف ظّل لسنني طوالطرح أسئلة كانت خمبأة 

والكراهية الدة؟يني  
  ..!طفًال، بكى انة منذ أن كل مروألو ه،عيني أغلق جريارد



٢٩٢ 
 

القادمني إلى هذا العامل عنوًة من أجل أرواح املولدين اجلدد  بكى 
  . لا إذا كانوا يعرفون ما سيحصلون عليه يف املستقبعم عنهم، وتساءل

هم ال ألّن ى أبواب املستشفياتذين ميوتون علاّل ملرضىمن أجل ا، بكى
يستطيعون حتميل تكاليف العالج الطب.  

ة مستعدة ذين خيدمون مصلحة كل أمأمراء احلرب اّلبكى، من أجل  
   .ون مصالح شعبهمتجاهليو عم املالي،دلل

  .اجد قامتًا ، ألنهم سيواجهون مستقبًالمن أجل شبان هذه األمة بكى،
وظيفة إّال  والن جيدن سوف اّلذي دبكى، من أجل اجليل الصاع

  .إلى صفوف هؤالء املجرمني مبإنتمائه
ذين ال أمل لهم يف العيش بكى، من أجل املسننني يف هذا الوطن اّل

ة دون الّتالكريم، وتأمني إحتياجاتهم الدل والهوانذّلنيوي.  
كما كيف ومتى سنعيش  استعاد جريارد األحداث املاضية، وتساءل لقد
احلروب واملذابح  اهدشفاملاضي تارخينا  ر؟ درساملتحض لعامليعيش ا
، وإساءة ةاحلرمان والعبودي ورأى، ماعياجلوشاهد حقول القتل  ت،واملجاعا

 ،القتلو ،قداحلو ،ةهذه الوحشي يستطع أن يفهم مثلمل  هلكنو .حقوق اإلنسان
ميكن أن جتعل اإلنسان يقتل زميله بدم بارد اّلتي  ةوالكراهينتمي ال يه د أّنملجر

، وهو يفّكر اجلرائمهذه تثري يف نفسه احلب يف ارتكاب اّلتي  يانةنفس الدإلى 
املرير للواقع  غري أّنه استسلم. ةينية الدعلى الكراهي ةحبنتصر املتما س ًاأّنه يوم

  .ية الدينيةهجناح الكرامن يف هذا الصقع من أصقاع، واستخاف 
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 صالح مع الواقععلى الّت وهو غري قادر على جريارد من ببطء هائلر الزم

  .يعيشه العامل نتيجة اجلهل أو احلاجة ملصادر معيشية اّلذي احلياتي
وسلطته ين ة الدفهم قوأن يستطع مل يو ،استعاد جريارد األحداث املاضية

على أرواح النكيف ميكن . ذجاس السللقيحيّثوا أتباعهم  ين أنمني على الد
كيف ميكن و؟ نسانيةإليف اليكرهوا إخوانهم  بعقولهمالعب ّتوال؟ على القتل

   .ضحلآخر ويقطع رأسه بضربة واحدة بفأس  ًاإنسان ميسكأن لإلنسان 
وب اجلذور يف قل متأصلةاألبرياء اس النقتل  ميكن أن تكون نزعة

هؤالء  تهماّلتي  مورلقد شعر باالستياء من األ. األغبياء وعقول اجلهالء
نوا من القتل من أجل مكاسب قليلة، وتساءليتمّك حّتىيف حياتهم اس الن 
ا إذا كانوا عمحيصلون عليه شيء  كّل سيكون، اميعرفون أّنه يف يوم من األي

  .اآلن باطًال عندما تأتيهم ساعة الوفاة
ل جيدباح، كان جريارد كلما استيقظ يف الصًايتأم ًا هصورة جدماطي 

يف  ًاعام عن عمر يناهز أربعنيقبل والدته  ماتألّنه  هجد بدًاأعرف مل ي .جواده
كانت و مانينيات،أما جدته فعاشت ما وراء الّث. ةأعداء األم معركة مع

ك جد - ونيوس ، أنطالعديد من املناسبات كانت تقول لهويف . فخورة بزوجها
 - ة مل جتد طريقها إلى قلبهوالكراهي يف خلقه وأخالقه، ًاعظيم كان رجًال -

ُتة لقد أخربتني قصيف يوم . وقالت إن أنطونيوس كان بطًال. در عنهثلج الص



٢٩٤ 
 

ام الشا ، احتجز أربعة رجال مسلحني جارنا وأسرته رهائن وسرقوتاءمن أي
حني سمع أنطونيوس صراخهم، وذهب لنجدتهم، وتعرض للمسّل. مدخراتهم

رك وألقى القبض عليهم، ونزع سالحهم إلى أن حضر الد مبفرده وألقى القبض
  .عليهم

لدفع حني كانوا حباجة حقيق تبين ألنطونيوس أن املسّلوأثناء الّت
فقات الّطالنثعبان سام وحتتاج إلى دخول املستشفى هاتلسع اّلتية البنتهم بي .

طلب . مًاخمسمائة لرية مقد تدفعوكانت املستشفى قد رفضت قبولها ما مل 
ي أن أحضر له طلب منو وعاد إلى البيت،أن ينتظروا رك من الدأنطونيوس 

أخذ . كان قد وفرها ليوم ممطراّلتي  تفظ باألموالة حيث كان حياجلر
  . رك إخالء سبيلهملب من الدط، وخمسمائة لرية وأعطاهم املال

تي  -ة العنصر املفجع يف هذه القصهم كانوا نفسهو أّن - قالت جد 
عندها شعر . هوك وقتلجلد ذين نصبوا يف وقت الحق كمينًااألشخاص اّل

واستغرب كيف ميكن للمواطنني أن ينزلوا هذا املستوى من ، يبة أملخب جريارد
 قطعواغم من أنهم االنتقام على الرتشجيع رغب يف يال  هلكنوالّتعامل القومي، 

إلنسان ف ميكن ليوعب كستيأن  ه أبعد من إدراكهإّن. أطعمتهماّلتي  اليد
ة لكونه خيتلف نسان جمرم حقود يقتل أخاه باإلنسانياملتدين أن يتحول إلى إ

  .عنه ايدولوجيًا
 عندما سمع قصة جدته، فاحتدم حوالي عشر سنواتجريارد  كان عمر
العني بالعني  مبفهومؤمن أّنه ي وقال لها .جدته لهممن مغفرة  بغضب واستاء

والسه ن،ن بالسوعندما يكرب سوف ينتقم جلد.  
تقول له أن ة عندما كانت املالئكي واآلن يتذّكر جريارد ابتسامة جدته 

. ماذا يفعلون يدرونهم ال لقلوب املظلمة ألّنينري اوأن  ،اس بلطفعامل الني
  .أفضلبها لكانت احلياة اآلخرون  يقتدي لوجريارد  متنىوهنا 
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جريارد إليها  لقد استمع. ا احلزينةديد من قصصههذه واحدة من الع
ه ، ولكن ال يزال لديها كانت على حقاآلن أّن بغضب واستياء، لكنه أدرك

اة ال احلي ، فإنومع ذلك. ةيكمن يف القو احلق أن حتفظاته ألّنه ما زال يؤمن
  .عهاكما نتوّق ًاتكون دائم

ومع كّل صورة . ئلةألبوم العا ظر يفحين جريارد للن، وعندما يأتي املساء
استنفدت قوته التي يستحضر ذكريات املاضي، واملشاعر املؤملة والفرحة، و كان

االحالم مؤملة  تكانو. واإلرهاقعف بالض شعر. عضلة يف جسده وأضعفت كّل
شيء لتحسني احلياة  ة القيام بأياألمل يف إمكاني فقدويف هذه احلالة . للغاية

يالساسيفي تخبيبة أمل ألن الكابتن جولييت مل  وشعر. يف لبنانة ة واالجتماعي
  . قريبيف وقت سأكون على اتصال  - عندما قالت بوعدها 

استغرق األمر . أيقظه من أحالمه وأعاده إلى واقع احلياة رنني الهاتف
أن شري إلى ي اّلذي األصفروء ضالوميض  بعض الوقت وجريارد ينظر إلى

، فتح الهاتف وضغط على الرسالة. عرفه يص المن شخة هاتفي هناك رسالة
  :خبّط كبري وقرَأ

  عادل - ةاملهم جنحت
  

ر فّكقفل جريارد الهاتف وهو ي- مفهو ال يهو عادل؟  نشخص بهذا  عرف أي
وء األصفر نظر إلى الض. نني من جديدوعلى الفور بدأ الهاتف بالر. االسم

وخاصة يف تلك األيام كانت  ومل يزعج نفسه بالرد على شخص مل يعرفه،
جتاهل الهاتف وهو حياول أن . ة كثرية باصحاب الدعاياتاملخابرات الهاتفي

. يراجع ذاكرته لعّله يعرف من هو عادل وما هو الهدف من تلك الرسالة
 ، ثمأن يكون الكابتن عادل فّكر نهائيًاوبعدها  .ف الهاتف عن الرننيـتوّق

جتاهل ذلك حيث أن ور فرتة وبعد مر. هليس لديه رقم هاتفقيب عادل الن
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 وضغط، ففتح الهاتف ،هو املتصل نم يعرفأن ة يوجيزة، قرر بدافع احلشر
  .معاودة االتصالزر على 

كانت ها بسرعة إذا فسأل. الكابتن جولييت تكانوبعد أن تم اإلتصال، 
انقالبًا غري دموي  قد نفذالنقيب عادل  أن أخربتهف. سالةأرسلت الراّلتي  هي

قت ممكن ملساعدته على وضع دستور يف أسرع و حتضرأن  وطلب منها
  .لبالدل

ها ، لكنعن االنقالباحلصول على مزيد من التفاصيل  حاول جريارد
قابلها يف أن ي هعادل، وطلبت من النقيب مكاملة منكانت تتوقع اعتذرت ألّنها 

  .يلمنتصف الّل قبل ألّنها ستسافر، اعة العاشرةالسطار امل
اسعة الّتاعة الس نت تشري إلىط التي كانظر جريارد إلى ساعة احلائ

وشعر بعودة  ،ًاثالث ًاثالثالمل وهرع إلى اخلارج يقفز السالهاتف  أقفل . مساء
الشةعلى تلك الزيادة يف الطاق ة أخرى، وتساءل من أين حصلباب مر .  

جهًا شماًال إلى شارع ّتم ‘ميلفيل’على طول طريق قاد سيارته 
 ، ولكن كان سطح الطريق رطبًاحيث كانت حركة املرور خفيفة ‘كالرندون’

 الغرب إلى أنيف اجتاه  وسار" مورالند"إلى اليسار يف شارع  لتحوف ،وزلقًا
  .عريالس األوتسرتادإلى مدخل  وصل

ارة شاغر ف سيـموقل أو ارات يف املطار وأخذسيـف اللى موقإ وصل
على وشك اإلنتهاء من إجراء  سرع داخل املبنى، فرأى الكابتن جولييتوأ

  .معامالت اخلروج
شاهدمل ي سة وسعيدة بهذا الشكل سابقًاجريارد الكابتن جولييت متحم. 

ا عن ثا اثنني من الكابتشينو وحتدطلب .واحلماس واحليوية، كانت مليئة باحلياة
إمكانية النوأخربته. يمل العربالفعل من العا جاح ورد االنقالب كان بال  أن
النقيب  وعدوقد . وممّثليهمأمراء احلرب إلقاء القبض على جميع  وتم ،دماء
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ه جيب أّن يؤمنوهو  .يضغط سياس مبنحهم يومهم يف املحكمة دون أيعادل 
  .عامل مع اجلميع على قدم املساواة، وسيتم الّتتطبيق العدالة

ام وتنتظر بضعة أي جولييت أن ترتوى قليًال طلب جريارد من الكابتن
 هدت لأّكغري أّنها  .اسبة لهبالن اإلثارة وتصبح أكثر أمانًا تستقر حّتىأخرى 

أن تذهب عليها جيب و ،آمن متامًاوالوضع ، بهذه املناسبة تفلالشعب حيأن ب
  :وقالتالنقيب عادل  كما وعدت وتساعد يف صياغة دستور البالد

 .طرق األوسجوهرة الش البلد سيصبح من جديد -ثقة ي خذ كالم -
تسقطسوف اإلصالح، و  دومينول يف هذا هو احلجر األو ول املجاورة، كّل الد

جلريارد أن يساعد يف حتقيق الوقت قد حان اآلن  أن .ىخرألا لوِت ةواحدال
اس يف تقرير الن ج حلقيروّتالتابع الكتابة للصحافة ويأن هذه املسرية الفريدة، و

عاما من عدم  عشرينأنه بعد  ًانعلى صمته، ظ ، غري أن جريارد حافظمصريهم
الكابتن  غري أن .رعامل مع هذا األمالّت ميكنه فكيف، واصل مع الصحافةالّت

البدء من جديد ليس باألمر  إنقالت له وما جيول يف خاطره  تجولييت قرأ
هلالسرية لن ة أن احل، لقد أخربتني ذات مرةتأتي إليك على طبق من فض ،

  :فتـثم وق. جيب أن حتارب من أجلها
يف  سأراقب مقاالتك - وهي تقول  ةبشد علي أن أذهب اآلن وعانقته

ذل قصارى ستب بأّنك عدني. يف الوقت املناسب سوف أتصل بكو حافةالص
  .كجهد

  :قبلة سريعة على جبينها جريارد، وزرع عانقها
- كلن أخيب ظن.  
  .قالت وهي تدخل بوابة املغادرة - أنا أعرف ذلك  -

 تتسابق يف رأسهكانت األفكار  .ةيلوم يف تلك الّلالنجريارد ستطع يمل 
 النوم ، ولكنصباحًا الثةاعة الّثالس حّتىت حاول ترتيبها يف أولوياي انوك
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  .ههجرني أصر أن
مل تلمسه  ذيالقديم اّلالكمبيوتر قام جريارد ينفض الغبار عن جهاز 

كانت . ن جدوىوشغيل دالّت على مفتاح ، وضغطةطويل سنواتأصابعه منذ 
فاتيح املاجلامدة على طول  قدمية، فمر بأصابعهلوحة املفاتيح ، وفارغةارية البّط

منذ  ًاون عامعليه عشر مر لقد. مسّلبع بواسطة الالّطن من تمّكي فلم ،ةالبالي
شرتي واحدة القديم، سيبالكمبيوتر  اآلن هتميلماذا ف. أن كتب استقالته

سده على حي هوو ًا جديدًاتارخيالنقيب عادل  لقد خلق .ة لعهد جديدجديد
تستنفر جسده من جديدة بطاقة  عندها شعر. هبالدسبيل شجاعته وتفانيه يف 

نظيفة، وعادلة، وجديرة، ول لبنان اجلديد حتت قيادة حكيمة، تخيي جديد وهو
  .مثل الدومينو ةالعربي ولستسقط الدوكيف ، نشيطةوآمنة، و

  :وفوجئ بأخبار عاجلةالتلفزيون على قناة األخبار  فتح
  .يفة تندلع يف جميع أحناء العامل العربيمظاهرات عن*  
اجلامعة العربية مبقاطعة احلكومة العلمانية يف الشعب العربي يطالب * 

  .مظام الطائفي القديعودة الن حّتىلبنان 
عوة للعودة الد ىيتحدو م،بناني متحد ويرفض االستسالشعب الّلال * 

مظام الطائفي القديإلى الن .  
 *سنوافيكم بالتفاصيل الكامة خالل النشرة اإلخبارية السادسة اعة الس

  .مساء
هذه الفكرة  .بنانيةيف الشؤون الّل يالعربالعامل تدّخالت إستاء جريارد  
أن  يف لبنان، وقرر ظام العلمانييف احلفاظ على الن ًاحيوي ًالعب دورلي شجعته
ه يف وقت مبّكيتوجوشراء أحدث  ‘ديك سميث’باح إلى متجر ر من الص

 .جهاز كمبيوتر جديد قكتبه يستح، ألن ما سيأجهزة الكمبيوتر
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بل خدم يف سالح الّطريان الّلبناني، ق. ولد جورج وتلّقى تعليمه يف لبنان

إشتغل ملدة ست سنوات كمهندس ميكانيكي . ان يهاجر إلى أسرتاليا
من هناك إنتقل إلى العمل يف حقل العقارات واملأكوالت السريعة . طائرات

  .قبل تأسيس مطبعة ومكتبة يف سيدني رود، برانزويك
طوال فرتة عمله يف الّطباعة، قام جورج برتجمة ونشر عشر قصص مصورة 

نكليزية إلى العربية، وأصدر جمّلة، وكتب جمموعة من القصائد، لألطفال من اال
  .أصدرها يف ديوان منتزه الضباب

وعندما اقرتب سن الّتقاعد بدأ جورج يبحث عن هواية تقيه ضجر 
سنوات الّتقاعد، وبتشجيع من عائلته، بدأ مسرية جديدة يف عامل الكتابة 

  .والنشر
شر أول رواية بالّلغة اإلنكليزية باسم بدأ الكتابة يف سن الّتقاعد، ون

Station Pier تنياخلامسة والس رواية ثانية باسم  هاكتب بعد. وهو يف سن
Only the dead have no dreams  ،ةوأربعة مؤّلفات لتعليم الّلغة العربي

  .وكتاب قواعد الّلغة العربية للمرحلة األبتدائية والّثانوية
 .ألسرتالية اُمللّقحة مبزيج من الّتراث الّلبنانييفتخر جورج جبنسيته ا




