تكمل
وحدك
لــــــــــــن

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

12
رواية

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠ

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

حممد رجب

وحيدا
((�س�أموت ً
وحيدا
قالت عرافة قريتنا �ستموت ً
قد �أ�شعل يو ًما مدف�أتي
فتثور النار ..وحترقني

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

قد �أفتح �شباكي ً
خوفا
فيجيء ظالمٌ يغرقني

ﻜﺘ

قد �أفتح بابي مهمو ًما

ﺐ ﻟﻠ

ل�ص يخنقني
كي يدخل ٌ

ﻨﺸ

�أو يدخل حار�س قريتنا

ﺮﻭ

يحمل �أحكا ًما وق�ضايا

يطلق يف �صدري النريان
فيعود يلملم �أ�شالئي

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

يخطئ يف فهم الأحكام

ويظل ي�صيح على قربي
�أخط�أت وربي يف العنوان))
فاروق جويدة

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠ

ﻨﺸ

ﺮﻭ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺯﻳﻊ

**1
«�أين �أنا؟»

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

كان هذا ال�س�ؤال الأول يف عقل «فايز» ،والذي انفجر بعده بركان
من الأ�سئلة:

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

ﻜﺘ

«كيف �أتيت �إىل هنا؟ ومتى؟ وملاذا تبدو ال�شوارع خاوية �إىل
هذا احلد؟ �آخر ما �أتذكره �أنني ذهبت �إىل املدر�سة ..ح�صة العلوم
احليوية .بعدها ذهبت �إىل حافلة املدر�سة ،لكني مل �أدخلها ،لقد
عدت ..ال �أتذكر ملاذا.

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

لقد �سقطت� ..أتذكر ذلك � ً
أي�ضا ،لقد �سقطت من ارتفاع لي�س
بقليل� ..أتذكر الأمل يف م�ؤخرة عنقي ،والدم الدافئ الذي تدفق على
كتفي ،ولكن كيف �أتيت �إىل هنا؟ ومتى؟ وملاذا تبدو ال�شوارع خاوية
�إىل هذا احلد؟»
�سار «فايز» بعدها ل�ساعات يف �شارع دون تعب .وكذلك مل ينت ِه
ال�شارع .البيوت على جانبي الطريق مت�شابهة �إىل حد كبري ،وتتداخل
فيما بينها ك�صورة م�شو�شة يف ر�أ�سه ،يبدو �أن ذلك من �أثر ال�صدمة..
ر�أى ال�شم�س و�سط ال�سماء ووجد فيها الرفيق ،فكالهما وحيد اليوم.


ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ل�ساعات �أخرى ،ومل ينت ِه ال�شارع .مل ميلك رفاهية اختيار
�سار
ٍ
�شارعا واحدً ا دون �أي �شوارع
الطريق ،لأن هذه املدينة الغريبة كانت ً
جانبية .اقت�صر دوره فقط على اختيار االجتاه ،والذي اختاره منذ بد�أ
ل�ساعات �أخرى ..وجمددًا مل يتعب «فايز» .بد�أت
�سريه الذي ا�ستمر
ٍ
الوحدة يف ال�سيطرة عليه ،وطغت على خوفه .فقد خلت هذه املدينة
الغريبة من الب�شر� ،أبواب البيوت مو�صدة ..يبدو �أن �شوارعها ك�أ�سئلته؛
كالهما بال نهاية.

ﻜﺘ

وقبل الغروب بقليل الحظ ذلك ال�شيء البعيد ،ال يعلم ما هو ،لك ّنه
بالت�أكيد لي�س كالبيوت التي يراها على جانبي الطريق طوال اليوم.
ر�أى فيه الأمل والأن�س ،ر�أى فيه �س� ًؤال جديدً ا ،ولأول مرة اليوم ابت�سم
«فايز».

ﺐ ﻟﻠ

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

رك�ض «فايز» نحو الأمل ،ابت�سم لل�شم�س والأر�ض والبيوت املتكررة،
ابت�سم لذلك ال�شيء البعيد الغام�ض ،وكلما اقرتب زاد يقينه ب�أنه على
الطريق ال�صحيح .و ّدع ال�شم�س �أثناء رك�ضه ،والتقى بقمر تلك الليلة
العجيبة.
وفج�أة توقف .التفت حوله بحركة مفاجئة ،غري واثق مما �سمعه،
�أو ما يتهي�أ �أنه �سمعه .يبدو كحفيف �أ�شجار �أو مرور طائر ب�سرعة من
م�سافة قريبة .كل حلظ ٍة ال�شارع يل ّفه الظالم �أكرث ،ويقل �أمله يف ر�ؤية
أح�س ب�إح�سا�س املُراقب ،ونظر �إىل ال�سماء ،فلم يجد
م�صدر ال�صوتّ � .
ال�شم�س التي �آن�سته طوال اليوم ،نزل بعينيه ببطء ك�أنه يتوقع �شي ًئا ما
�أمامه ال يريد مواجهته ،وعندما و�صل نظره �إىل الزاوية الطبيعية،


وجد �أمامه طي ًفا �أ�سود ميد يده ناحيته� ،أجلمته املفاج�أة فلم يتحرك،
بحث يف حلقه كث ًريا عن ال�صرخة ومل يجدها .مل يحاول فهم ال�شيء
املوجود �أمامه ،مل يحاول فعل �أي �شيء ..فقط �أغم�ض عينيه وا�ست�سلم
لليد املمتدة ناحيته.

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

وك�أنه يحلم بداخل ذلك الكابو�س� ،شعر ب�شيء بارد يالم�س
وجهه ،وبحركة غريزية لغريق وجد ج�س ًما �صل ًبا يتهادى على املاء،
ت�شبث به بكل ما �أوتي من خوف� .أح�س بقلبه ي�سقط يف قدمه ،نتج
عن �إح�سا�س بالطريان عك�س اجلاذبية ،ثم فتح عينيه مرتددًا ليجد
�صحيحا� ،إنه يرتفع عن الأر�ض ..وقبل �أن ي�ستوعب �سقط
�إح�سا�سه
ً
فوق �أحد تلك املنازل ،و�شخ�ص و�سط الظالم يزيل الأحبال من يده
التي حتجرت حولها .حاول فح�ص اجلزء الذي �سقط عليه ،لكنه مل
ي�ستطع حتديده لأنه مل ي�ؤمله مبا يكفي.

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

عقد ال�شخ�ص احلبل حول كتفه باحرتافية ً
جاعل طرفه يف قب�ضته،
نظر �إىل الطيف بالأ�سفل ليجده قد اختفى ،ثم ا�ستدار ليواجه «فايز».
كانت املفاج�أة املر�سومة على مالمح «فايز» �أكرب من تلك التي ظهرت
عندما ر�أى الطيف .بحث عن �صوته كث ًريا ،ليخرج متقط ًعا بعد فرتة:
�أمي؟
�أن�س ..هل �أنت بخري؟ ماذا �أتى بك �إىل هنا؟ كيف و�صلت؟ هل
تعلم الطريق؟ هل تعلم كيفية اخلروج؟ هل �أنت بخري؟


�س�ألته �أمه ب�سرعة ولهفة ،ا�ست�شف منها «فايز» �أنها ال تعلم ما
يحدث هنا ،و�أنها تائهة مثله .بينما ظهرت على �أمه خيبة الأمل من
نظرته ،ولكن تبعتها بابت�سامة .لقد �أ�صبح الأمر �أكرث �سهولة ،لأنهما
و�إن كانا خائفني ،حائرين ،ف�إنهما الآن مل يعودا وحيدين.

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

وقمي�صا
بدت �أمه �أ�صغر يف ذلك الزمن ،حيث ارتدت �شورتًا بن ًيا،
ً
�أبي�ض ب�أكمام ق�صرية� .شعرها �أق�صر من املعتاد ،ال يبلغ عينيها
الع�سليتني .كانت عدة الت�سلق ُمعلقة باحلزام الأ�سود حول خ�صرها،
واحلبل ملفوف على كتفها وطرفه احلر يف يدها .ت�أملها ً
قليل ،وت�أملته
ً
طويل ثم احت�ضنته ،وقالت بهدوء غلب عليه احلزن:

توقفت فج�أة وك�أنها تذكرت �شي ًئا:

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

ال �أتذكر كيف و�صلت �إىل هنا .و�صلت منذ �أكرث من مائة يوم،
يوما بالتحديد فقد فقدت العد بعد ال�شهر الثالث.
ال �أعلم كم ً
م�شيت يف املدينة لأيام ،در�ست كل منزل وحاولت دخولهم
جمي ًعا ..لكن ال فائدة .ال �أعلم هذا املكان �أو الزمان .كل ما
�أعلمه �أن هنا قانون واحد؛ ال تلم�س الأر�ض يف الليل .تلك
الأ�شباح تطاردين كل ليلة منذ و�صويل.
هل تتذكر �أين كنت قبل �أن ت�أتي هنا؟
ل�ست واث ًقا ..كنت يف املدر�سة ،وك�أنني �سقطت من مكان
مرتفع.


�أنا ال �أتذكر.
�أ�شار «فايز» بيده ناحية البناء املختلف الذي اتخذ �شكل الفنار:
ما هذا البناء؟

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

�إنه الفنار ..و�صلت �إىل هناك وحاولت الت�سلق �إال �أنني ف�شلت.
حاولت لفرتة وف�شلت .تنري يف بع�ض الليايل ،ويف بع�ضها تظل
كما تراها� .أظن مب�ساعدتك �سنت�سلقها م ًعا� ،سنفهم كل �شيء
هناك� ..أنا واثقة من ذلك.
وما تلك الظالل املوجودة فوقها؟

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

�ضوء القمر يكفي ل ُينريها عادة ،ولكن الغيوم كثيفة هذه الليلة..
حروف حجرية �ضخمة غري منتظمة تقول «كم» ويتبعها الرقم
واحد� .أظنها كانت جز ًءا من جملة ومل ُت�ستكمل� ،أو هي كاملة
�شخ�صا؟ �أو ال�س�ؤال كم ،والإجابة
على هذا الأ�سا�س وت�س�أل كم
ً
«واحد» لأين كنت وحدي ..وقد ُتنار لرناها اثنني بعد ذلك.
بدا الأمر كاحللم ..فج�أة انتقل من عامله �إىل عامل �آخر ذي بعد
�آخر .عامل بوحو�ش ومنازل متكررة .عامل ال يوجد به ب�شر �سوى �أمه،
والتي انت�صبت تنظر �إىل الفنار ك�أنها تناجيه.

ق�ضيا ليلتهما يت�سامران .يبدو �أن الوحدة والوحو�ش انهزما تلك
الليلة .ويبدو � ً
أي�ضا �أن يف هذا ال ُبعد ال حاجة للأكل �أو ال�شرب �أو النوم.


مع �أول �ضوء للفجر وبحركة �سريعة ،قفزت �أمه من فوق املنزل،
ورغم االرتفاع هبطت منت�صبة على الأر�ض .قفز مقتد ًيا بها ،لكنه
�سقط على ظهره ،ليكت�شف �أن هذا ال ُبعد ال ي�صله الأمل � ً
أي�ضا.

ﻋﺼ

�سارا ملدة وجيزة حتى و�صال حتت الفنار كما �أطلقت عليه .ربطت
�أمه عقدة ب�سرعة واحرتافية حول كتفه ،و�أخربته �أن الأ�شياء هنا ال
تنك�سر ،وهذا ما منعها من الت�سلق �ساب ًقا لأنها مل ت�ستطع ك�سر �أي
�شيء لتثبيت احلبل.

ﲑ ﺍﻟ

�أخربته ب�أن يقوم بذلك الدور ،و�أال يقلق لأنه لن ي�شعر ب�أمل ،وكذلك
�إذا �سقطت هي ،لن تت�أثر .ظلت ُتلقي احلبل لي�صل -يف املحاولة
الرابعة� -إىل ال�شرفة ،وي�سقط من اجلهة املقابلة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

تعلقت يف احلبل وطلبت منه ال�سري ،ف�أ�صبح ي�سري من ناحية ،وهي
ترتفع من الناحية الأخرى ،كفكرة عمل الرافعة .وظل الأمر كذلك
حتى و�صلت �إىل �شرفة الفنار .ثم �سحبته ب�سهولة وهو متعلق يف احلبل.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

دخال بحذر من ال�شرفة �إىل الغرفة الوحيدة .وقد كانت غرفة
م�ستديرة متو�سطة االت�ساع ،منخف�ضة االرتفاع ..ولكنها خاوية.
نظر «فايز» �إىل �أمه ليجدها تتح�س�س اجلدران بهدوء ،ثم بدت
حركاتها �أكرث ع�صبية� .س�ألها يف حذر:
ماذا يحدث؟
ال �شيء ..ال �شيء يحدث .يجب �أن يحدث كل �شيء هنا� .أين
ال�سبب؟ �أين الدليل؟ كيف �سنعود؟


قالت الأخرية بلهجة �أقرب للبكاء رغم �صراخها .احت�ضنته �أمه،
وهو غري م�ستوعب:
انتهى كل �شيء� ..سنظل هنا �إىل الأبد .هل تفهمني يا �أن�س؟
�سنحيا هنا �إىل الأبد .لن منوت ..لقد حاولت االنتحار� .سنعي�ش
�إىل الأبد هنا.

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

وكعادة «فايز» ،يحت�ضن �أمه ويعلم يف قلبه �أن هذا حلم و�سينتهي
بعد حلظات ،لطاملا انتهت الأحالم والكوابي�س .ما زال عقله �شاردًا،
وما زالت �أمه تبكي ..وما زالت الغرفة خاوية .ر�آها ت�ستند �إىل احلائط،
منك�س ًة ر�أ�سها ،فخرجت الكلمات منه ببطء:

ﻨﺸ

انتبهت �أمه لكلماته:

ﺐ ﻟﻠ

ولكن ما م�صدر الأ�ضواء؟

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

�صحيح ..الأ�ضواء� .سنظل هنا حتى توم�ض يف ليلة ونرى
م�صدرها .هذا هو ال�سر ،ومنه �سنفهم كل �شيء .ال يوجد �أي
تف�سري �آخر.
متتمت بعدها بعبارات ق�صرية ،ولكنها مل ت�صل �إىل �سمعه .وجل�سا
م�ستندين �إىل احلائط .وم ّر ذلك النهار ..ثم م ّرت تلك الليلة.
وليلة وليلة وليلة ..ويف كل ليلة تقف الأ�شباح �أ�سفل الفنار بالآالف،
يكاد الغيظ يقتلهم �إن كانوا ُيقتلون .ويف الليلة اخلام�سة اختلف كل
�شيء.


جل�سا كعادتهما م�ستندين �إىل احلائط ،وقد انف�ض احلديث منذ
عم ال�صمت وال ُي�سمع �إال �صوت الأ�شباح
ٍ
ليال ومل يتبقَ �شيء ُيقالَّ .
حتوم �أ�سفل الفنار ،ظهر �ضوء �أبي�ض �شديد و�سط الغرفة �أجربهما
على تغطية عيونهما لثانية ،وبعد اختفائه ظهر م�صدر ال�ضوء ،وقد
كانت كرة بي�ضاء متوهجة يف حجم كرة القدم.

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

بدت الأم متوج�سة ،بينما م ّد «فايز» يده ناحية الكرة يتح�س�سها
بغري وعي .وفج�أة وجد نف�سه ُم�س ًكا بيد �أمه يف �أر�ض خ�ضراء وا�سعة،
يبدو �أنهما قد عادا �أخ ًريا ..ابت�سامتها توحي بذلك.
وجد �أخته الكربى جتري ناحيتهما ،دموع الفرح واال�شتياق:

ﺐ ﻟﻠ

�أمي� ،أن�س� ..أخرباين �أنكما بخري.

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

بعد احل�ضن الذي جمع الثالثة ،والبكاء الذي ا�شرتكتا فيه دون
«فايز» ،جل�سوا يف و�سط اخل�ضرة .وما �أجمل تلك اجلل�سة! لقد �أ�صبح
كل اجلمال م�ضاع ًفا بعد هذه التجربة.

ﺯﻳﻊ

ن�سوا الكون وما فيه؛ ن�سوا الأ�شباح ،ون�سوا احلزن ،والأهم �أنهم قد
ن�سوا الوحدة.
حكت االبنة كيف كانت احلياة �صعبة بدونهما .ف�أخوها الأ�صغر
يغيب ملدة �أ�سبوع بعد �أن كان كل �شيء بالن�سبة لها ،خا�ص ًة بعد مر�ض
�أمهما .ق�ست عليها الوحدة واحلزن ،زيارتها لهما يف امل�ست�شفى،
وحماولة �أال ُت�ضيع وظيفتها اجلديدة كمعيدة يف اجلامعة.


نظر «فايز» �إىل �أمه يف فزع .لأول مرة يدرك �أن ما حدث مل يكن
حل ًما .وفزعه كان �أكرب عندما ر�أى نف�س نظرته على وجه �أمه ك�أنه
ينظر يف مر�آة� .س�ألت �أمه بتوتّر:
�أي مر�ض؟ هل مر�ضت؟ هل مر�ض �أن�س؟

ﻋﺼ

�سقطت يف م�سابقة ت�سلق منذ �أربعة �شهور تقري ًبا ،ومن
لقد
ِ
كنت يف غيبوبة� .أما �أن�س فلقد وجدناه يف امل�ست�شفى منذ
وقتها ِ
�أ�سبوع يف غيبوبة � ً
أي�ضا .ال نعلم ال�سبب ولك ّنهم نقلوه من فناء
املدر�سة ،منذ �أ�سبوع ظننا �أننا فقدناك يا �أن�س ،لوال مقاومتك
وعودتك للحياة مرة �أخرى.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

تبادل الثالثة النظرات؛ «فايز» خائف وكعادته مل ي�ستوعب بعد،
�صحيحا وخافت �أكرث من �أن
و�أمه خائفة من �أن يكون ما خطر ببالها
ً
يكون خاط ًئا وتعود لال فهم .بينما �أخته ابت�سمت بفرح وهي ت�شد على
يد �أن�س .وبعد حلظات انتقلت �إليها عدوى اخلوف ،فا�ستطردت يف
حماولة لت�صحيح خط�أ ال تعلم ما هو:

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ا�شتقت �إليكما كث ًريا ..لقد �شاهدت �صورنا م ًعا اليوم جمددًا
قبل النوم.
وفج�أة انتبهت للخط�أ� ..إنها حتلم .فاختفت الكرة البي�ضاء ،وعاد
الظالم.

=



�إنها حتلم ،ونحن يف غيبوبة.
ظلت الأم ترددها يف عدم فهم ،و«فايز» يجل�س يف عدم وعي،
منتظ ًرا �أن ينتهي هذا الكابو�س .ومل يعلم ملاذا بدرت منه ،وملاذا كانت
بهذا ال�صوت اخلافت:
�إين �أتذكر �سقوطي يف فناء املدر�سة.

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

جمدت الأم للحظات ،وردت الأخرى ب�صوت خافت:

ﻜﺘ

ق�ضيت هنا �أربعة �شهور تقري ًبا� ،أي مدة غيبوبتي.

ﺐ ﻟﻠ

مل يتفاج�أ «فايز» ،فلقد و�صل �إىل نف�س اال�ستنتاج منذ مدة ،ولكن
فاج�أه ما بدر منه ب�صوت �أعلى ً
قليل:

ﺮﻭ

ﻨﺸ

لقد كادت الأ�شباح �أن ت�أ�سرين منذ �أ�سبوع ،وهي كادت �أن
تفقدين من �أ�سبوع.

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

مل ُتعقب الأم ،وذهبت �إىل ال�شرفة .بينما يف هذه اللحظة ارتعد
ج�سده بعد ذكرهم ،وظهر �صوتهم بالأ�سفل �أو�ضح و�أكرث رع ًبا.
ليال م ًعا �سمحت لهما با�ستيعاب �أكرب ،وحتليل �أعمق.
ق�ضيا ثالث ٍ
وكلما م�ضى الوقت ،زاد الفهم وق ّل الكالم و�شخ�صت الأب�صار �إىل
الفراغ.
يف الليلة الرابعة �أ�ضاءت الكرة مرة �أخرى .نظرت �إىل �أن�س يف
تغي العامل
تردد ،و�أم�سكت يده ثم و�ضعت يدها الأخرى على الكرةّ .


حولهما يف حلظة .يف ذلك العامل مل يفهم «فايز» �سبب �صعوبة االتزان،
ونظر يف تردد �إىل �أمه ،بينما دخلت عليهما �أخته مبت�سمة وقد حملت
فطو ًرا ذا رائحة نفاذة:
�صباح اخلري.
مل يردا التحية ،فا�ستطردت:

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

اليوم جميل جدً ا ،ولقد �أر�سيت القارب يف هذا املكان لهدوئه
وقلة املراكب فيه.

ﺐ ﻟﻠ

ﻜﺘ

فهم «فايز» �سبب �شعوره ال�سابق بعدم االتزان .نظر �إىل �أمه التي
وجدها تقرتب من �أخته بهدوء وقالت:

ﻨﺸ

هل تتذكرين احللم ال�سابق؟

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ر�أى الفزع جت�سد على وجهها ،واحم ّر ب�سرع ٍة تالئم التغريات يف
الأحالم ،ا�ستطردت الأم ب�سرعة قبل �أن ت�ستيقظ ابنتها:

ﺯﻳﻊ

لك العبارة ..لكننا
نعم �إنه حلم �آخر ،ولكن ال �أعلم كيف �أ�صيغ ِ
حقيقيان.
تب ّدل املكان فج�أة ،ووجدا نف�سيهما يف غرفة �أخته يف املنزل .تب ّدلت
املالب�س � ً
أي�ضا ،واختفت ابت�سامة االبنة .ا�ست�أنفت الأم حديثها حماول ًة
�أن حتافظ على بقاء ابنتها يف احللم:


الطريقة الوحيدة التي نتقابل بها ،هنا يف حلمك .من الوا�ضح
أرجوك �أال
أنك من تتحكمني يف الظروف املُحيطة .ولكن � ِ
� ِ
ت�ستيقظي.

ﻋﺼ

اختتمت اجلملة الأخرية بدمعة �سقطت من عينيهاً ،
وبدل من �أن
تلم�س �أر�ضية الغرفة ،مل�ست رمال ال�صحراء ..لقد تب ّدل املكان مرة
�أخرى .ورغم ال�صدمة البادية على عيني االبنة ،ورغم بكاء الأم ،بدا
«فايز» متما�س ًكا ،وحتدثت االبنة لأول مرة:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

�س�أظل معكما.

ﺐ ﻟﻠﻨ

مل ي�ستطع «فايز» �أن ي�ست�شف املعنى من نظرة �أمه كما تعود ،فقد
اختفت كرة ال�ضوء ..وعادا �إىل الفنار.

ﺸﺮ

=

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ماذا تعني ب�أنها �ستظل معنا؟ هل كانت تق�صد �أنها �ستحاول
�أال ت�ستيقظ؟ �أم �أنها �ست�أخذ حبو ًبا ُمن ِّومة فيما بعد على �أمل
�أن نلتقي؟
�س�ألت الأم نف�سها يف قلق ،وب�صوت مرتفع .ال تعلم ال�سبب ولكن رغم
اخلوف من الوحو�ش ،والوحدة ،وعدم الفهم كان القلق هو املُ�سيطر
عليها بالغريزة يف تلك اللحظة .بينما فرح «فايز» يف قرارة نف�سه،
لأن هناك �شي ًئا جديدً ا ي�ستطيعان التفكري فيه ،والتحدث عنه لأيام.


ا�ستمتع مبحاوالت �أمه للفهم ،وطرحها للعديد من الأ�سئلة ..لطاملا
�آن�سته الأ�سئلة يف وحدته .ويف حماولة منه لال�شرتاك قال بعفوية:
�أو رمبا �ستحاول الدخول يف غيبوبة.

يجب �أن ي�ست�سلم �أحدهم.

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

توقفت الأم التي كانت ت�سري بع�صبية ،جمدت وثبتت نظرتها،
زاد القلق يف الغرفة الوحيدة يف ذلك ال ُبعد ،والذي ال يعلم «فايز»
�سببه ،ومل تبح هي بكلمة .حتى انتبه ملا قال .لقد كانت �أخته ُمعيدة
يف كلية الطب يف تلك الفرتة ،م�س�ؤولة عن �أبحاث غيبوبة �صناعية
ت�ساعد املُ�سافرين �إىل الف�ضاء على تقليل الطاقة والأك�سجني بطرق
�أكرث فاعلية من تلك التي ا�ستخدمت يف القرن املا�ضي .كان حلمها
جائزة نوبل يف ال�سنوات القليلة القادمة .وعندما بد�أت يف التجارب
على احليوانات ،كانت النتائج ُمذهلة ،ومت ن�شر �أبحاثها العلمية يف
العديد من املجاالت املتخ�ص�صة على م�ستوى العامل ،وحاول اجلميع
م�ساعدتها يف حل م�شكلة ب�سيطة ليتم ا�ستخدام هذه التقنية ،وهي
�إفاقة احليوانات .كل احليوانات التي دخلت الغيبوبة مل يتمكنوا من
�إفاقتها ،وظلوا يف الغيبوبة �إىل �أن ماتوا.
قالها «فايز» بنربة م�سموعة ومتما�سكة ،لتلتفت �إليه �أمه وجتده
واق ًفا على �سور ال�شرفة:
�أن�س ،ال ،انتظر� ..أن�س.


خرجت الكلمات من قلبها ال من فمها ،خرجت ُمعب�أة بحزن
ووحدة و�أمل تلك ال�شهور ،خرجت بدموع حب�ستها ً
طويل .ووقفت �أمامه
ت�ستعطفه:
�أن�س ال تفعل ذلك� ،ست�أ�سرك الأ�شباح� ..س�أكون وحيدة� .أن�س ال
ُيكنك �أن ترتكني.

ﻋﺼ

نحن موتى بالفعل ..و�إن كان جلو�سنا يف ال�شرفة لأيام ميكننا
�أن ن�سميه حيا ًة ،ف�إننا �سنموت على �أي حال قري ًبا .غيبوبتك
ا�ستمرت �أربعة �أ�شهر ..ما احتمال �إفاقتك منها؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺸﺮ

�إننا موتى.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ب�صوت �أعلى حمل كل ما يف قلبه من
وقبل �أن ترد �أمه ،ختم كالمه
ٍ
�أمل:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كانت الأخرية ب�صوت �أعلى من �صوت الأ�شباح بالأ�سفل والتي بدت
متلهفة .مد يده �إليها ،فهزت ر�أ�سها و�سط الدموع ،لي�ست�أنف هو:
يجب �أن ن�ست�سلم نحن ،قبل �أن ت�ست�سلم هي .نتوقف نحن ،كي
ت�ست�أنف هي .منوت نحن ،لتحيا هي .الأ�شباح �ستجعل الأجهزة
تتوقف عن العمل� .سنحظى بالراحة� ..ستحظى هي بالراحة.
النت الأم �أكرث ،وكلما النت ،زادت دموعها وخفت �صوتها .مدت
يدها و�أم�سكت يده ،ووقفت بجواره على �سور ال�شرفة .نظرا �إىل


متاما وانقطع �صوتها ك�أنها ُتقدر
الأ�شباح يف الأ�سفل ،والتي �سكنت ً
هذه الت�ضحية .نظرت �إليه لرتى �إ�صرا ًرا و�سط دموعه.

ﻋﺼ

قبلت ر�أ�سه ،ويده ،وم�سح دموعها بيده .انت�صبا موليني ظهريهما
بع�ض نظرة �أخرية �سكن الكون كله من
للأ�شباح ،ونظر بع�ضهما �إىل ٍ
جاللها� ..سكنت الأ�شباح يف ترقب ..ومن خلف الدموع� ..أغم�ضا..
ماال بج�سديهما �إىل الوراء ..و�سقطا.

ﲑ ﺍﻟ

و�أثناء �سقوطه فتح «فايز» عينيه بفزع نتيجة �صرخة اخرتقت
�أذنيه� ،أق�سم قبل �أن تتلقفه الأ�شباح ب�أنه �صوت �أخته من ال�شارع
الالمنتهي هناك ،ت�شبه ال�صرخة التي مل يجدها يف حلقه عندما كاد
ال�شبح �أن ي�أ�سره �أول مرة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

=

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


**2

ﻋﺼ

واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان ..واحد..

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ظل يرددها بنغمة رتيبة متكررة ،وب�صوت خافت .وعندما �أيقن �أن
هذه احليلة لن جتدي نف ًعا ،وال مفر من العودة �إىل املُن ِّوم ،قال ب�صوت
�أعلى ً
قليل:

ﺐ ﻟﻠﻨ

«�إ�ضاءة الكتابة ودفرت املذكرات»

ﺸﺮ

تبدلت �إ�ضاءة الغرفة �إىل �إ�ضاءة نيون بي�ضاء ،و�ضحت معامل
الغرفة اخلاوية �إال من �سرير وكمود �صغري بجواره ..وال �شيء �آخر
جاعلة الإ�ضاءة بزاوية ُتلقي بظله �إىل جانبه بحيث ال ُيعاك�سه عند
الكتابة .ومن جانب الغرفة ظهرت دائرة �ضوء �أحمر �أر�سلت �أ�شعة ليزر
متفرقة� ،شكلت �أمامه �شا�شة ولوحة مفاتيح من ال�ضوء الأحمر .اعتدل
يف جل�سته ،ور�أى انعكا�س ب�شرته ال�سمراء املمتلئة بالتجاعيد ،وال�شعر
الأبي�ض الذي مل يبق منه الكثري ،وحليته غري املتنا�سقة .اعتدل مرة
�أخرية لت�صدر مفا�صله �صرخات اعرتا�ض ،تذكره ب�أنه كثري احلركة.
تنهد و�أ�صابعه فوق لوحة املفاتيح ثم كتب:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ



«الأول من �سبتمرب..
يوم �آخر من العذاب ..من الوا�ضح �أنه لي�س الأخري .يفارقني النوم،
يرتكني لعدوي الأكرب ،يرتكني لأفكاري وخماويف .مل يعد �شيء يفيد
ال ترديد الأرقام ،وال العد التنازيل .لن ي�أتيني النوم الليلة..

ﻋﺼ

حلظات من الأن�س �صارت
حتى الق�ص�ص التي كنت �أ�رسق بها
ٍ
كئيبة .ق�صة اليوم كانت لطفل �أو رمبا �شاب ا�سمه �أن�س ،فقد كل
أي�ضا .مل تكن حلظة جيدة عندما
�شيء ،وانتهت الق�صة بفقدانه حلياته � ً
وقفت على تلك ال�رشفة ،ور�أيت الدموع يف عيني �أمي ..ال بد �أن �أقر�أ
الق�ص�ص قبل �أن �أقبلها.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال �أعلم ملاذا مل �أتكلم عن هذه الآلة يف املذكرات حتى الآن رغم
مرور �أكرث من �سنة ،واكتفيت بالتعقيب على الق�ص�ص .ح�سنًا..
كنت ممن �شهدوا الهاتف املحمول كاخرتاع جديد يف طفولتي،
و�شاهدت كيف انت�رش يف �سنوات قليلة ،ثم حمى الهواتف الذكية
التي �أ�صابت العامل .بعدها ب�سنوات بد�أت حمى جديدة وهي حمى
الألعاب التخيلية ثالثية الأبعاد.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هذه الألعاب ُم�صممة كي ت�ستغرق يف اللعبة ،تتوا�صل مع
الآخرين بداخلها حتى لو كانوا من قار ٍة �أخرى .تتحرك و�سط
الديكور ا ُمل�صمم ،وتقتل الوحو�ش التي قد تظهر لك .كانت من
الألعاب ا ُملكلفة والتي جتدها يف منزل ريا�ضي م�شهور� ،أو �شاب ثري
يتباهى بها.


وبد�أت يف اكت�ساب �أهميتها بعدما �أعلنت الواليات املتحدة
الأمريكية باعتبارها القوة الأوىل يف العامل وقتها ،ب�أنه جاري درا�سة
التن�سيق ال�ستخدام هذه التقنية يف املناورات والتدريبات اخلا�صة..
أي�ضا».
وا�ستحوذت على انتباه العامل يومها ..وال�صني انتبهت يومها � ً

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

مكان ما يف
توقفت �شا�شة الكتابة حلظات ليخرج �صوت �آيل من ٍ
الغرفة:
«هل ترغب يف البحث عن ال�صني؟»

ﻜﺘ

رد «فايز» مت�أف ًفا من ذلك البحث التلقائي الذي ال ي�ستطيع تعطيله:

ﺐ ﻟﻠ

«ال� ..إيقاف البحث التلقائي»

ﺮﻭ

ﻨﺸ

رد ال�صوت مرة �أخرى« :هل �أنت مت�أكد من تعطيل البحث
التلقائي لهذه اجلل�سة؟»
«مت تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة».

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

رد بغيظ« :نعم ..تعطيل البحث التلقائي �إىل الأبد».

مرت حلظات حتى ُفتحت �شا�شة الكتابة مرة �أخرى ،وحلظات
�أخرى ال�ستعادة الأفكار ،ثم ا�ست�أنف:
«كعادة ال�صينيني ،لديهم قدرة على تعميم �أي �شيء و�إي�صاله
بن�سخة �أرخ�ص و جودة �أقل لدول العامل الثالث� .أبدعوا يف الألعاب ومل
تعد �ألعاب قتال فقط ،و�أ�صبحت �ألعا ًبا ريا�ضية .ولأول مرة يف العامل؛


�أن�ش�أت دبي ملع ًبا باحلجم الطبيعي للعب كرة القدم بهذه التقنية،
و�سمحت فيها باحلركة والقفز وطورت فيها ب�شكل كبري �سمح
لزائري امللعب باللعب مع م�شاهري العامل دون احلاجة حل�ضورهم املادي.

ﻋﺼ

بعدها بقليل بد�أت حمى ت�شبه حمى الهواتف املحمولة،
وانت�رشت املحالت املخت�صة يف البيع وال�صيانة ..وبعدها انت�رشت
حمالت ت�أجري هذه الآالت بال�ساعة .والتي اكتفوا بت�سميتها يف م�رص
الآلة �أو اجلهاز .مل تكن الأم امل�رصية ب�أي حال لتنادي ب�صوت جهور «يا
م�صطفى �إن مل ترتك ذلك اجلهاز خما�سي الأبعاد امللعون وت�أتِ �س�أخرب
والدك».

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

على �أي حال افتتح «عمار» ً
حمل من تلك املحالت .ولأنه مربمج
متمكن وعمل يف �رشكة برجمة �شهرية حتى حتر�ش لفظ ًيا مبديرته،
ا�ستطاع تطوير واحدة من تلك الآالت كي تخو�ض جتربة ما ي�شبه
الفيلم الق�صري بداخلها .ولأنه ُم�سوق متمكن وعمل يف �رشكة ت�سويق
�شهرية حتى تزوج مديرته ،جاءته فكرة ت�سويق تلك الآلة اجلديدة
على �أ�سا�س �أنها �آلة الختبار الق�ص�ص والروايات قبل عر�ضها على
القارئ .لطاملا كان حلم الكتّاب �أن يقابلوا بطل ق�صتهم ليخربهم مبا
عاناه ،وما يراه ً
خلل يف الرواية.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ومن وقتها يتوىل هو �أمر برجمة الأحداث والديكور لكل ق�صة،
ويتوىل املرتجمون ترجمة الق�ص�ص �إن كانت من بلد غربي ،و�أتوىل �أنا
ا�ستخدام الآلة .مل ي�صمد معنا ممثلون ُكرث ،فمن يقدر على قتل نف�سه
اليوم يف ق�صة كئيبة ،واخلو�ض يف جتربة كاتب رعب يف اليوم التايل،
ثم يعود بالزواج يف جتربة اجتماعية �أكرث رع ًبا؟


على �أي حال ،يوم �آخر من الوحدة قد انق�ضى .والآن يجب �أن �أجل�أ
�إىل ا ُملن ِّوم كي �أ�ستقبل الغد .مل يقل ا�ستخدامي له ب�سبب ما قاله ذلك
الطبيب ،و�إمنا خلويف من �أن يتعود عليه ج�سدي ،وال يعود له ت�أثري يف
نظامي الع�صبي ..وقتها �ستكون امل�صيبة الكربى)).

ﻜﺘ
ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

جمددا ت�رسقه الأفكار ،لن يهزمها �سوى ا ُملن ِّوم .يرتدد يف ذهني ما
ً
أي�ضا:
قاله جويدة عن حالتي ،ولكن �أظن ا ُملن ِّوم �سيهزم كالمه � ً
الليلة �أجل�س يا قلبي ..وال�ضوء �شحيح
و�ستائر بيتي �أوراق مزقها الريح

ال�شا�شة �ضوء وظالل والوجه قبيح

ﺐ ﻟﻠ

اخلوف يكبل �أجفاين في�ضيع النوم

ﻨﺸ
ﺮﻭ

والربد يزلزل �أعماقي مثل الربكان
يت�سلل خويف يغلقه

ف�أرى الأ�شباح يف كل مكان
�أتناثر وحدي يف الأركان»

=



ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

�أفتح �شباكي في�صمت
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ﻋﺼ

بدا ال�شارع هاد ًئا يف ذلك الوقت من النهار ،فمن ذهب �إىل درا�سته
�أو عمله قد ذهب ،ومن ا�شرتى الفطور قد ا�شرتى .خال ال�شارع �إال من
عدد قليل من املارة ،وتلك ال�سيارة .بدت مت�ألقة حتت �أ�شعة ال�شم�س
بلونها الأزرق وت�صميمها االن�سيابي .حتركت حتت �أ�شعة ال�شم�س
بهدوء ك�أن �صاحبها يتفاخر بها� ،أو ك�أنه �ضمن العي�ش ملائة �سنة �أخرى
فال حاجة للوقت .ورغم حماولة النا�س معرفة �صاحب ال�سيارة ف�إن
الزجاج العاك�س �سمح لهم مب�شاهدة انعكا�سهم فقط.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ترجل منها،
و�صلت ال�سيارة بعد قليل �إىل املقهى حيث توقفتَّ .
ووقف �أمام باب املقهى الذي عك�س طول قامته� .ساوى ما تناثر من
خ�صالته ،وت�أمل نف�سه ً
قليل؛ هيئته ريا�ضية ال �شك ،قليلون اليوم من
حافظوا على تلك الهيئة .وجه �أبي�ض يعك�س حياة مرفهة ،ومالمح
دقيقة ..ال بد �أنه قد ر�ضى عن مظهره .ملأ �صدره ب�شهيق طويل
�أخرجه يف زفرة واحدة ثم ابت�سم بثقة ،وو�ضع نظارته ال�شم�سية لتغطي
عينيه البنيتني ،وقد علم �أنه لن يحتاجها بعد حلظات ،لكن يجب �أن
يكتمل الدخول الدرامي لـ«عمار» ..ثم دفع باب املقهى.


ﻋﺼ

دخل املقهى بخطوات واثقة ،وبنظرة �سريعة تفح�ص املكان .كل
�شيء على ما يرام؛ املقاعد امل�ستديرة على �شكل براميل يف مكانها
املعتاد ،الطاوالت املر�سوم عليها �أع�شاب وخلطات يف مكانها بني
املقاعد ،الربواز املُعلق على احلائط وبداخله ن�سخة من لوحة م�شهورة،
رائحة املكان ذاتها امل�ؤلفة من خليط من الأع�شاب والبخور املحرتق
والتي تذكره ب�شيء ما يف طفولته .ل�سبب ما ابت�سم باطمئنان عندما
ر�أى املكان �شبه فارغ �إال من �شاب م�شغول بوجبته ،وعجوز اعتادت
املكان وقد بدت م�شغولة باملو�سيقى التي تتهادى يف املقهى ،حتى
الك�ؤو�س والزجاجات على املن�صة ،ما زالت يف مكانها ..لكن �أين هي
الآن؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

مل ت� ِأت بعد.

ﺸﺮ

فاج�أه ال�صوت املتح�شرج ،ليلتفت �إىل املن�صة الطويلة مرة �أخرى
ليجد عجو ًزا يخرج من �أ�سفلها .فرد قامته بجهد ،وابت�سم ابت�سامة
بدت طفولية ُمبهجة .كذلك بدت عيناه غائرتني و�سط تلك الغيمة من
التجاعيد ،حاجباه فقدا الكثري بفعل الزمن ك�أغلب �شعره ،و�إن �أ�ضفت
حليته البي�ضاء اخلفيفة غري امل�ستوية القليل من اجلمال �إىل وجهه
الأ�سمر.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

انطلق �صاحبنا بخفة تليق ب�شبابه �إىل املن�صة ،واتخذ مقعده �أمام
العجوز ،وقال مبرحه املعتاد:
�ست�أتي يا عم «فايز» ..كلهن ي�أتني.


رفع الك�أ�س املوجودة �أمامه -والتي ملأها «فايز» لنف�سه� -إىل فمه
دون ر�ؤية حمتواها ،و�أردف:
مل يعد �أحد ي�ستمع �إىل مو�سيقاك الكئيبة يا عم «فايز».
التفتت العجوز �إليه ،وبدت نظرتها متحفزة ،بينما انتظر «فايز»
للحظة حتى ارتفع �صوت الكمان:

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

تلك املو�سيقى الكئيبة ا�سمها �أن�شودة ال�سعادة� .أنت مل تفقد
الفتاة فقط ،بل فقدت ذائقتك � ً
أي�ضا� ..إنها م�ضاد الك�آبة.

ﻜﺘ

� ًأول مل �أفقد الفتاة� ،ست�أتي و�سرتى .ثان ًيا مرت قرون ،منذ �أن
عزفها �أحدهم ..هذه �أقدم من �أن تكون كال�سيكيات حتى.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

مل يرد «فايز» وثبت عينيه على الباب ليفهم «عمار» �أنها �أتت.
ليتحدث «عمار» ب�صوت �أعلى لت�سمعه هي:
�أمرك يا �أ�ستاذ «عمار».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أعد ت�شغيلها مرة �أخرى ،هذه الكال�سيكيات تقتلني.

قاطعته فتاة مبالمح رقيقة ،وف�ستان �أزرق ينم عن الذوق .ومل مينع
ظهر الف�ستان العاري امل�صمم من �أن يجعله ق�ص ًريا ،ومل مينعه ِق�صر
الف�ستان من �أن يكون �ضي ًقا:
مل �أعلم �أنك حتب املو�سيقى الكال�سيكية.
ق َّبل يدها برقة ،ثم ع ّقب:


�إنني �أع�شقها ،وظننت لفرتة �أنني الوحيد الذي ي�ستمع �إليها
اليوم ..ظننت �أنك لن ت�أتي.
قال «عمار» اجلملة الأخرية وهو ينظر لـ«فايز» بانت�صار ،بينما
�أعاد «فايز» ت�شغيل املو�سيقى مرة �أخرى:

ﻋﺼ

لقد ت�أخرت ً
قليل يف البحث عن املكان ،ولكنه ي�ستحق ذلك
املجهود ب�سبب تلك املو�سيقى.

ﲑ ﺍﻟ

�أ�شار «عمار» �إىل ال�سماعة املوجودة يف �سقف املقهى:

ﻜﺘ

ا�سمها ن�شيد ال�سعادة ..منا�سبة جدً ا لإح�سا�سي اليوم.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ابت�سمت بخجل ،بينما كتم «فايز» �ضحكته حتى ابتعد عنهما بقدر
كاف.
ٍ

ﺸﺮ

=

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

توتَّر ب�شكل ب�سيط ال يليق مبن يخرج مع فاتنة كهذه يف موعدهما
الأول ،حتى �إن توتّره الب�سيط مل يكن خو ًفا من �أن يت�صرف بطريقة
انطباعا ،و�إمنا توتّر بطل العامل الذي يالعب نا�شئني ،يجب
ال ترتك
ً
انهزاما .فخربته ُتتيح له �إدارة
�أن يحقق انت�صا ًرا �ساح ًقا ..و�إال ُيعد
ً
اجلل�سة ،و ُيلقي الكلمة منتظ ًرا ردًا معي ًنا يعتمد على �شخ�صية الفتاة،
والتي ي�ستطيع حتديدها بب�ساطة.
مرت يف �أف�ضل مدة للمقابلة الأوىل وهي ما بعد ال�ساعة بقليل كما
يقول «عمار» ،وبعد �أن غادرت رجع «فايز» الذي مل يكن يف ال�صالة


وقتها ليجده يجل�س وحيدً ا ،فوقف �أمامه يف�صل بينهما املن�صة .ظل
«فايز» �صامتًا للحظات حتى تكلم «عمار»:
�إنها مميزة بحق.
�إن كانت مميزة ،ما نظرت لك من الأ�سا�س.

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

كعادة «فايز» يف هذا املوقف ،ي�ستمع ُمبد ًيا االهتمام ملا يقوله
«عمار»:

ﻜﺘ

لقد كانت ُميزة� ..أحبت املو�سيقى الكال�سيكية ،وانبهرت
عندما الحظت حبي لأن�شودة ال�سعادة و�شغفي باملو�سيقى
الكال�سيكية بوجه عام.

ﺐ ﻟﻠ

اكتفى الأول بتلك النظرة ،لي�ست�أنف الأخري:

ﺮﻭ

ﻨﺸ

مل �أكن �أعلم �أن ذوقها بهذه الغرابة ..ثم املو�سيقى مل تكن
بذلك ال�سوء ،هي فقط ال ُتالئم اجلو العام يف املقهى.

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

مقهى ا�سمه «جرامافون» ُي�شغل مو�سيقى كال�سيكيةً ..
فعل غري
منا�سب.
قالها يف �سخرية ،ل ُيغري «عمار» دفة احلديث مرة �أخرى:

�أخربتني عن جدها ال�شهيد يف الثورة الأخرية ،و�أنها فخورة
بوطنيته وب�شجاعته.
ابت�سم «فايز» متوق ًعا ما �سيقال ،و«عمار» فهم �أن «فايز» ا�ستوعب
فابت�سم ً
مكمل:


�أخربتها عن تلك الندبة يف كفي ،وعن �صديقي يف اجلي�ش
الذي كاد �أن ي�سقط من حافة اجلبل ،لوال �أن ت�شبث بيدي
ال ُيمنى ،وت�شبثت بيدي الي�سرى ب�صخرة .ورغم جرح ال�صخرة
ليدي ،والدماء الزلقة التي تخللت �أ�صابعي ،مل �أفلت �صديقي
حتى �أدركتني الكتيبة و�أنقذناه.

ﻋﺼ

ال تقل �أنها �صدقتك.

ﲑ ﺍﻟ

هز «عمار» ر�أ�سه بثقة ،قبل �أن يتحدث جد ًيا:

ﻜﺘ

�أنتظر منك مرا�سلة امل�ؤلف الليلة لتناق�شه يف ق�صته .هو لن
يح�ضر ،فقط �سرت�سل ر�أيك يف ر�سالة� .أنت تعلم �أن باقي
احل�ساب معتمد على تلك املرا�سلة.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ق�ص�صا بتلك الك�آبة ..لقد �أ�صبحت �أقتل
ال تقلق ،لكن ال تقبل
ً
نف�سي ب�شكل �شبه يومي.
قالها بلهجة �ساخرة ،وا�ست�أنف:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

الق�صة القادمة �ستكون �ساخرة ال تقلق.

�س�أذهب �أنا لأقابل فيفتي ،وقد �أن�ضم لك يف اجتماعك مع
امل�ؤلف.
ظهرت عالمات التعجب على وجه «فايز» ،وقبل �أن ي�س�أل حتدث
«عمار» يف �ضجر:


علي فيفتي ،ال�سم�سار الذي ي�أتي بالق�ص�ص من معظم الدول
العربية ..قابلته مرة.
ال �أتذكره ..ولكني لن �أن�ساه ،ا�سمه مميز.

ﻋﺼ

ا�سمه احلقيقي علي ،وقد تعددت الق�ص�ص التي ُتروى حوله.
رواجا تقول �أنه طفل من �أ�سرة معدمة،
ولكن الق�صة الأكرث ً
�أ�صبح من �أطفال ال�شوارع يف �سن مبكرة .مل يتعلم فيفتي
القراءة وال الكتابة ،وبالطبع مل يتعلم اللغة الإجنليزية..
فقط كلمة واحدة هي «فيفتي»� .أي �صفقة تريدها؛ م�شروعة
�أو غري م�شروعة ي�ستطيع تدبريها لك ،لكنه يرد عليك بكلمة
واحدة« :فيفتي» .يق�سم معك العائد من تلك ال�صفقة� ،أنت
العقل وعليه العالقات وامل�س�ؤولية �إذا ما واجهتما القانون.
ال �أعلم كيف �سمع بنا ،ولكنه قدم لنا الق�صة الأخرية ،و�سيقدم
لنا بع�ض الق�ص�ص قري ًبا على حد قوله ،وي�أخذ ال ُثلث باعتبارك
�شري ًكا ثال ًثا لنا.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

م�سرعا.
التقط «عمار» نظارته ال�شم�سية من على املن�صة وقام
ً

هذه ق�صة فيفتي ..غدً ا مع ق�صة جديدة من �ألف ليلة وليلة.

قالها بنربة عالية وهو يغادر ،وعلى الرغم من �سخافة اجلملة ف�إن
«فايز» ابت�سم ..ابت�سم ل�شخ�صية «عمار» نف�سها« .عمار» الذي عمل
يف طفولته ،لي�صرف على درا�سته ،ودر�س الربجمة ،ورغم تفوقه ف�إنه
مل ي�ستطع �أن ي�ستمر ب�سبب امل�صاريف ،لكنه ا�ستمر باملذاكرة من


ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

امل�صادر املجانية .ولأن العمل يف ال�شركات الكبرية يعتمد على الكفاءة
فقد ا�ستطاع �أن يهزم اجلميع ويلتحق يف �شركة منهن ،ولأنه غري
مهذب ُطرد منها .عمل بعدها يف �شركة �أخرى يف جمال �آخر ،ولأنه
كان مهذ ًبا �أكرث من الالزم تزوج مديرته ،ومل ي�ستطع تكرار الفيلم
القدمي ب�أن ترت�أ�سه مديرته فا�ستقال ،ولأنه مل يكن مهذ ًبا كفاية فقد
تطلقت منه بعد ذلك ..وها نحن �شركاء يف املقهى والآلة .وها هو رغم
يوما وال �إقباله على احلياة.
ما م ّر به ،مل يفقد ابت�سامته ً

ﻜﺘ

=

ﺐ ﻟﻠ
ﻨﺸ
ﺮﻭ
ﺍﻟﺘﻮ
ﺯﻳﻊ



**4

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ﻜﺘ

الليل ُمطبق والظالم كاحل ،من بني الظالم يخرج �صوت هادئ
«�إ�ضاءة خافتة» نتبني على �أثر ال�ضوء «فايز» نائ ًما على �سريره ال�صغري
يف الغرفة ،و�صوته م�ستمر بتلك النغمة الرتيبة:
واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان ..واحد..

ﺐ ﻟﻠ

«�إ�ضاءة الكتابة ودفرت املذكرات»

ﻨﺸ

«الثامن من �سبتمرب..

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

قالها ب�صوت ملول بعد �أن يئ�س من النوم مرة �أخرى ،تبعها �إ�ضاءة
الليزر من جانب الغرفة لتظهر �أمامه ال�شا�شة ولوحة املفاتيح ،و�شرع
يف الكتابة:
احلقيقة مل يكن يو ًما �سيئًا بالكامل ،ق�صة الأم�س كانت جميلة
و�آثارها ما زالت ت�أخذين يف �أحالم يقظة .ق�ضيت اليوم كله تقري ًبا
م�ستعيدا �أحداثها .كانت يف الع�صور الو�سطى ،جندي عادي و�سط
ً
�آالف اجلنود ،لكن ي�شاء القدر �أن يف املعركة احلا�سمة يكون قري ًبا من
امللك.


امللك ح�سن ال�سابق ،حاكم الأر�ض والبحر ا ُمل�سيطر على العامل
يوحد العامل ،وا�ستطاع �أن
كله منذ زمن .ا�ستطاع ب�سيطرته تلك �أن ّ
رغما عنهم .والآن يخو�ض احلروب
ي�ساعد اجلميع بالقوة� ..ساعدهم ً
ال�صغرية �ضد املتمردين .ولكن حرب اليوم خمتلفة ،فاملتمردون
وحد �أهل الأر�ض ،ف�إنه
جمعوا �أنف�سهم من �أقا�صي الأر�ض �أمامه ،فكما ّ
وحد متمردي �أهل الأر�ض.
قد ّ

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

الكل فاج�أين يومها ،فمن عهدته قو ًيا يف املع�سكر هرب من
ال�ساحة ،ومن ظننته �سيختبئ مع �أول �سهم تلقى ال�رضبات عني.
ال �أعلم هدف امل�ؤلف من �رشح �ساحة القتال بتلك التفا�صيل ،فالكل
�شاهدها يف �أفالم �سابقة ،والكل �شاهد كيف تكون الهزمية .كنّا � ً
ألوفا
وعندما تيقنا من الهزمية� ،أ�صبح الهدف �أن نحافظ على حياة امللك
فهربنا به من و�سط املعركة ،عدد �صغري غري ملحوظ� ،سبعة بيدهم
م�صري امللك ،بيدهم م�صري اململكة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ولكن كعادتي يف احلياة ،كنت الأ�ضعف بني حرا�س امللك الأ�شداء،
ف�أنا جمرد جندي ينتهي دوره غال ًبا بالت�ضحية به يف بداية املعركة.
ابتعدنا بالقدر الكايف ،وبعد �أن هزمنا التعب ،خيمنا يف ذلك الكهف
وجمددا ي�شبهني البطل ،رغم هول
�إىل الفجر ..تلك كانت خطتنا.
ً
احلرب ،وقلة الأكل ،وطول ال�سفر ،ف�إن �سلطان النوم مل يحل ليلتها..
ويا ليته ّ
حل.
امللك نائم ،واحلر�س من حوله نائمون و�إذا ب�أحدهم ي�ستيقظ،
والآخر ي�ستيقظ ،وهم ال يدرون �أنني �أراهم .انتظرت لأرى احلر�س


الأ�شداء وهم يهربون ،ولكن املفاج�أة �أنهم مل يهربوا بل قطعوا حبال
اخليل كلها � ّإل اثنني ،ورفعا �سيفيهما يف الهواء وبعد �إمياءة كل منهما
للآخر دارت معركة بني امل�ستيقظني يف الليل والنيام� .أخذوهم على
غفلة منهم.

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ولأن احلياة �ساخرة ،وامل�ؤلف يعلم ذلك فلقد كنت �آخر الأحياء
تهديدا �إن ا�ستيقظت .ال �أعلم كيف
لأنني الأ�ضعف ،فلم �أمثل
ً
ا�ستجمعت �شجاعتي وقتلت �أحدهم من اخللف ،بينما قتل احلار�س
ا ُمل�صاب الآخر ،ومل يتبق �سواي مع امللك اجلريح.

ﻜﺘ

�إ�صابة امللك مل تكن خطرية ،ولكن جهلنا بالإ�سعافات»..

ﺐ ﻟﻠ

توقفت �شا�شة الكتابة جمددًا ليخرج ذات ال�صوت الآيل:

ﻨﺸ

«هل تريد البحث عن الإ�سعافات؟»

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

«ال ..تعطيل البحث التلقائي».

ﺮﻭ

�أجفل من ال�صوت املفاجئ ،ثم رد بغ�ضب:

«هل �أنت مت�أكد من تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة؟»
«نعم»
«مت تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة».

قطع ذلك ال�صوت ،وتلك املفاج�أة �أفكاره ،وجعلته يقر أ� �آخر ما
كتب مرة �أخرى لي�ست�أنف:


ﻋﺼ

«ولكن جهلنا بالإ�سعافات �سيجعلها مميتة �إذا مل نقابل �أحدهم.
�أخذنا زوج اخليل املتبقي ،والذي تركه اخلائنون لأنف�سهم وكان
بينهما «الأترب» ح�صان امللك� .سموه كذلك ل�رسعته و�إثارته للرتاب
وراءه على مناف�سيه� .سافرنا ً
طويل ،كالنا ال يعلم الطريق ،كالنا مل
بارعا يف
يتعلم �إ�شعال النريان ،كالنا ال ي�ستطيع ال�صيد ف�أنا مل �أكن ً
ا�ستخدام القو�س قط ،وهو م�صاب ال يقدر على حمله .ظلت رحلتنا
�أيا ًما على حالها ،على �أمل �أن نقابل �أحدهم حتى متكنت الإ�صابة من
امللك ،ومل يعد ب�إمكانه احلركة .على قدر قدراتي املحدودة �ساعدته،
ولكن قدراتي كانت حمدودة ً
فعل ..لقد مات امللك ،مات على ذلك
التل وقت املغيب.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ول�سخرية احلياة مرة �أخرى� ،أجد قرية �صغرية خلف التل ..مل
يكن بيننا �سوى �أقل من �ساعة .لقد �صمد �أيا ًما� ،إن �صمد ً
�ساعة �أخرى
فقط .على �أي حال �أخذت امللك على «الأترب» ونزلنا القرية ،وبعد
�أيام وجدنا كتيبة من اجلي�ش لت�ستلم جثة امللك ..وملا وجدوا �سيف
امللك بيدي� ،أخربين امل�ست�شار �أن حامل «البتّار» هو امللك .انتهت
الق�صة مع بداية �سعادتي ،ال �أعلم َمل ي�رص امل�ؤلفون على عدم اخلو�ض
ً
متخيل ماذا �س�أ�صنع
دائما .أ� ًيا كان ق�ضيت اليوم
يف اللحظات ال�سعيدة ً
ب�شعبي بعد �أزمة احلرب؛ هل �س�أغري حر�س امللك �أم �أعمل على ك�سب
والئهم؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ



على �أي حال انتهت الق�صة ،و�أظن �أن انبهاري بها �سيزول قري ًبا،
وقبل �أن �أحاول النوم مرة �أخرى يجب �أن �أ�شكر تلك الآلة ،فهي
كاحللم بالن�سبة يل� .أظن �أنها ثاين �أف�ضل اخرتاع بعد الأقرا�ص ا ُملن ِّومة».

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

=

ﺐ ﻟﻠ
ﻨﺸ
ﺮﻭ
ﺍﻟﺘﻮ
ﺯﻳﻊ
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ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

ﻜﺘ

�أتى ال�صباح بعد الكثري من الوحدة والتفكري والقليل من النوم.
�أتى ال�صباح وابت�سم «فايز» ب�صدق لرواد املقهى ،لقد اعتزل حياة
الرثوة وا ّدعى �أنه متو�سط احلال كي ي�شارك «عمار» ويحتك بالنا�س.
غال ًبا ما ت�أتي الرثوة م�صحوبة بالعزلة ،خا�صة ملن هم يف عمره .اكتمل
ال�صباح بدخول «عمار» املقهى مع فتاة .مل تكن تلك الفتاة هي الفاتنة
من الأ�سبوع ال�سابق ،و�إن مل تقل عنها فتن ًة .نظر «فايز» �إىل «عمار»
يف عدم فهم فغمزه الأخري بعينه .وبعد �أن جل�سا على املن�صة �أمامه،
ا�ست�أذنت الفاتنة اجلديدة يف الذهاب لدورة املياه ،وفور مغادرتها
ودون �أن ي�س�أل «فايز» حتدث «عمار»:
لأوفر علينا الوقت وتلك املحا�ضرة الطويلة ،مل �أتوافق معها
وانقطعت عالقتنا قبل �أن مير �أ�سبوع واحد.
هذا رقم قيا�سي حتى بالن�سبة لك ،لقد تفوقت على نف�سك.
كتم «عمار» �ضحكته ،وا�ستطرد:


كانت مثقفة ب�شكل زائد ،تتحدث عن الفل�سفة واحلرب
أ�سبوعا.
واملو�سيقى ..مل �أحتملها � ً
لتفاهتك يا عزيزي ،وهل �صاحبتنا هذه جاهلة؟
بالعك�س ،معتدلة يف كل �شيء ،والأهم �أنها رومان�سية ت�شعر
متاما ..وتعلم �أنني تزوجت.
وتغار على النقي�ض ً

ﻋﺼ

هذا جيد� ،أخربتها عن زواجك بهذه ال�سرعة وهذا يدل على
جديتك هذه املرة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

قالها «فايز» بجدية ممزوجة باملفاج�أة .فـ«عمار» مل يخرب البنات
الالتي قابلهن م�سب ًقا عن زواجه �إال بعد فرتة ،وا�ستطرد:

ﺐ ﻟﻠﻨ

لكن هل ت�ستطيع التعامل مع �شخ�ص رومان�سي و�أنت معدوم
الإح�سا�س؟

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

وكعادة «عمار» يف ذلك املوقف �أمال ر�أ�سه للي�سار ليبدو جانب
وجهه فقط وعليه ابت�سامة غرور:
 ُيكنني �أن �أكون رومان�س ًيا يا «فايز» ..لقد كنت رومان�س ًيا
منذ تعارفنا .فهذا ثاين موعد بعد �أن قابلتها يف حفل عند
�صديق ،تعرفت عليها وحتدثنا يف �أمور عادية .وبعد �أن الحظت
تركيزها على امل�شاعر يف احلوار� ،أخربتها بفاجعتي وكيف
كانت معاناتي مع..
قاطعه �ضاح ًكا:


�شخ�صا بال معاناة حتى
يا «عمار» مل �أ�صادف يف حياتي
ً
�صادفتك.
رفع «عمار» يده �أمامه ،يف �إ�شارة لـ«فايز» بالتوقف ،وقد ارت�سم
على مالحمه الأ�سى وحتدث بنربة حزينة:

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

رحم اهلل زوجتي ،بعد ق�صة حب دامت لثالث �سنوات مر�ضت
مداوما على زيارتي لها.
بالزهامير ،ورغم ن�سيانها يل ظللت
ً
ويف مرة وبعد �سنتني من املر�ض ،و�أثناء �إطعامي لها ،هجمت
علي ب�سكني الطعام خملفة تلك الندبة يف يدي.
ّ

ﺐ ﻟﻠ

قالها وما زالت يده �أمامه والندبة تتو�سطها ..كتم �ضحكته وحاول
�أن ُيكمل بنف�س النربة احلزينة:

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

وبعدها بيومني ماتت .مل �أحزن على �أن �آخر ذكرياتي معها
علي ،بل فرحت على تركها تذكا ًرا يف يدي
كانت هجومها ّ
ُيذكرين بها �إىل الأبد.

ﺯﻳﻊ

نظر «عمار» �إىل «فايز» منتظ ًرا �أن ي�شاركه ال�ضحك ،ولكن «فايز»
ً
مذهول:
بدا
هل ت�ؤلف تلك الق�ص�ص يف الليل� ،أم حت�ضرك �أمامهن؟ مل
�أ َر يف حياتي كذ ًبا كهذا ،و�صدقني لقد ر�أيت الكثري ..خا�ص ًة
منك.
عادت الفاتنة ،ووجدت يد «عمار» مفرودة على املن�صة تتو�سطها


الندبة ف�أم�سكتها بحنان .وحيت «فايز» بابت�سامة وحتدثت ،فخرج
الكالم �أجمل من مو�سيقى املقهى:
لقد �أخربين «عمار» عنك ،و�أنك كنت �شاهدً ا على زواجه الأول.
اكت�ست مالمح «فايز» باملفاج�أة املُفتعلة:

ﻋﺼ

هل �أخربك بزواجه بهذه ال�سرعة؟

ﲑ ﺍﻟ

ال �أعلم عن «عمار» الكثري ،ولكن �إن كان هناك �شيء م�ؤكد فهو
عدم قدرته على الكذب.

ﻜﺘ

تعاملت معه ل�سنوات.
أنك
ِ
لقد قر� ِأت �شخ�صيته ك� ِ

ﺐ ﻟﻠﻨ

=

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ا�ستمر اللقاء للمدة املثالية للموعد ،وبعد �أن �أقلها �إىل املنزل عاد
�إىل «فايز» مرة �أخرى.

ال �أريد تعليقات �أخرى� ..سنتحدث جد ًيا ،هناك ق�صة جديدة..
خمت�صا بنقل
قالها «عمار» وقد �أخرج من جيبه جها ًزا �صغ ًريا
ً
البيانات وا�ستطرد:
ولقد انتهيت من برجمتها.
ابت�سم «فايز» ً
قائل:


هل �س�أموت جمددًا؟
�ضحك «عمار»:
هذه الق�صة مميزة ..و�ستعجبك.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

«�أنا الأخري ..الكل مات �سواي.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

�أكتب �إليكم الآن ،بج�سد �أنهكه العط�ش ،وحرقته ال�شم�س.
�أكتب �إليكم ب�آخر دقات قلبي ،و�آخر �أنفا�س �صدري� .أكتب �إليكم

ﺐ ﻟﻠﻨ

بروح تنازع للخروج من ج�سدي البائ�س .لقد كنت من ركاب

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

عام �ألفني و�أحد ع�رش.

ﺸﺮ

�سفينة بو�سيدون امل�رصية ،والتي غادرت بور�سعيد يف الأول من يناير
�إذا متكنت هذه الر�سالة من النجاة على عك�سي ،فيجب �أن يعلم
كل من له عزيز على هذه ال�سفينة �أن ال �أحد مفقود ،ال يوجد جناة،
الكل مات .العا�صفة �أغرقت ال�سفينة ،و�سوء التنظيم �أغرق ن�صف
قوارب النجاة والتي كانت ال تكفي ن�صف الركاب من الأ�سا�س.
متكن الع�رشات فقط من الو�صول �إىل قوارب النجاة ،و�أغلبهم مثلي من


الطاقم .وها نحن فوج من القوارب ن�سري متجاورين ..فوج من قوارب
املوتى.
رحمنا اهلل..
الناجي الأخري

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

عمر ف�ؤاد»

ﻜﺘ

�شعور حلظي بالغرق� ،إىل جانب برودة مفاجئة:

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أين �أنا؟ هل مت؟ �أين �أنا؟

ﺸﺮ

توقف «فايز» للحظات لي�ستوعب املوقف ،والذي كان غري ًبا بالن�سبة
جال�سا يف قاعة وا�سعة
ل�شخ�ص ا�ست�سلم �إىل املوت .حيث وجد نف�سه ً
ن�صف دائرية و�أمامه جمع غفري من ال�شباب والأطفال .فهم وقتها �أن
الإح�سا�س ال�سابق نتج عن املاء املُلقى عليه يف حماولة لإفاقته .حاول �أن
يقف ،اكت�شف �أن �أقدامه مربوطة ،حاول �أن يحرك ذراعيه ليجدهما
مربوطتني � ً
أي�ضا .د ّقق يف الواقفني والواقفات ،ليجدهم جمي ًعا يرتدون
مالب�س بالية تتكون يف الأ�سا�س من ال�صوف ،نظراتهم مليئة بالتوج�س
واخلوف .حاول «فايز» �أن يتذكر كيف و�صل ،لكن كل ما يذكره هو
وجوده على القارب ،وكتابته للر�سالة ،وو�ضعها يف الزجاجة ثم �إلقاءها
يف املياه ..ال يذكر �شي ًئا بعدها.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ



ظل على حاله خائ ًفا ،والنا�س ظلوا على حالهم خائفني حتى ظهر
من خلفهم �شاب �آخر يرتدي عباءة ذهبية اللون خمتلفة عن باقي
املالب�س وقد تعلقت به عيون اجلميع وما �إن ر�أى عمر ً
مكبل حتى
ظهرت عليه ال�صدمة واملفاج�أة .وقال يف �سعادة حقيقية ،وب�صوت
ي�ؤكد زعامته عليهم:

ﻜﺘ
ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

�إذن الأمر حقيقي.

ما ا�سمك �أيها اخلالد؟

ﺮﻭ

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

مل ي�س�أل «فايز» عن �أي �أمر يتحدث ،وال عن �أهمية حقيقته� .س�ؤاله
الأهم كان هل كان يحلم �أم ال�سفينة غرقت بالفعل؟ ولكنه �سيطر
على ف�ضوله للحظات ،وت�أمل زعيمهم ال�شاب بهدوء .لقد كان و�سي ًما،
�أبي�ض الب�شرة فارع الطول ،مل يتبني لون عينيه ولكنه متنا�سق مع
وجهه ،حتى �أنفه الطويل بع�ض ال�شيء متنا�سق مع ذقنه املدبب يف وجه
انطباعا بالقوة والذكاء والزعامة� .س�أله الزعيم:
ُيعطي
ً

عمر ..عمر ف�ؤاد.

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ً
متجاهل و�صفه �إياه باخلالد:
�أجابه «فايز»

�أ�شار القائد بيده �إىل «فايز» ،ففك بع�ض الأطفال قيوده يف حذر،
ووقف لأول مرة منذ �أن �أفاق ،و�أخربه زعيمهم مرة �أخرى:
ا�سمي عا�صم ،الزعيم ال�سابق لتلك الغابة.
فبدون تفكري ،وب�س�ؤال �سريع:


هل ميكنني �أن �أقابل احلايل؟
�إنه موجود معنا.
�أين هو؟
�إنه �أنت �أيها اخلالد.

ﻋﺼ

ببع�ض و�ضمهما �إىل �صدره بقوة،
و�ضم عا�صم قب�ضتيه بع�ضهما ٍ
ّ
ثم �أمال ر�أ�سه لأ�سفل يف حركة تنم عن االحرتام ،وتبعه اجلميع بنف�س
الفعل .نظر «فايز» يف غري فهم ،ولكنه يعلم �أن الأمر غري خميف.
جمموعة من ال�شباب والأطفال يتوجونه مل ًكا عليهم ،يف �أ�س أو� الأحوال
�سيعي�ش ق�صة «ملك الذباب» ،يف حماولة ملجاراة ما يحدث حتدث
«فايز» ب�صوت جهور:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

خا�صا يا عا�صم ..فهل
وب�صفتي الزعيم� ،أعينك م�ست�شا ًرا ً
تتعهد بالإخال�ص يل طوال العمر؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نظر اجلميع �إىل بع�ضهم البع�ض يف غري فهم ،وارتفعت الهمهمات
بينهم .والحظ «فايز» �أنه قد اقرتف خط أ� ما ،نظر �إىل عا�صم نظرة
�أن «�أنقذين مما يحدث» فتحدث عا�صم ب�صوت جهور ي�صل للجميع:
�أتعهد �إليك بالإخال�ص فيما تبقى من عمري و�إن كان ليلة
واحدة.
انفرد «فايز» بعا�صم يف القاعة ،و�سارا �إىل نهايتها .حافظ عا�صم
على �أال ي�سبقه� ،أو يجاوره حتى .بينما �أم�سكه «فايز» من مع�صمه
هاما ،فبد�أ عا�صم الكالم:
وجذبه �إليه ك�أنه �سيخربه �شي ًئا ً


هل تـ..
ال حاجة للحديث�..أنا ل�ست خالدً ا ،لقد مت يف املحيط منذ
دقائق� ،أو ليتني مت .ول�ستُ قائدً ا �أو زعي ًما حتى ،لقد كنت
ً
طباخا يف ال�سفينة� .أرجعني �إىل بلدي وهني ًئا عليك احلكم،
�ساعدين �أرجوك.

ﻋﺼ

ح�س ًنا ..يف البداية..

ﲑ ﺍﻟ

ال �أحتاج �إىل مقدمات� ،أرجوك �أرجعني �إىل م�صر� .أين نحن
يف الأ�سا�س؟

ﻜﺘ

نحن يف الغابة ،و�أنا ال �أعلم �أين م�صر تلك ،لكن..

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ال تعرف م�صر؟ هل يوجد عربي ال يعرف م�صر؟ �أين كبريكم،
�أريد والدك �أو والد �أي منكم.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال يوجد �أحد من والدينا هنا ..فقط نحن لأن..

�إذن هو خميم من تلك املخيمات؟ متى �سينتهي؟ هل �سيعود
�أحد لي�أخذنا؟
كانت نربة عا�صم هادئة وقورة طوال احلديث ،بينما قاطعه «فايز»
هم بالرد ،حتى فقد الأول �أع�صابه ً
قائل بنربة عالية:
كلما ّ
ا�سمع وال تقاطعني ..ال يحق لنا التحدث �إىل الزعيم بتلك
النربة ،ولكنك ترف�ض �أن تفهم.


�أنا ل�ست الزعيم.
�أدرك «فايز» من نظرة عا�صم �أنه قد قاطعه لتوه:

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ا�سمعني للنهاية ..نحن �أهل الغابة .ال �أعرف م�صر التي
تتحدث عنها ،وال �أعرف «عربي» التي قلتها .يف الأ�سا�س
نحن مل نعلم �أن هناك عاملًا وراء البحر �أو خلف الغابة .لطاملا
كانت النبوءة التي توارثناها تقول «ب�أن من البحر �سي�أتي �إلينا
اخلالد� ،سي�أتي يف ال�ساعة املحددة ،وبال�ساعة �سيحرركم من
لعنتكم».
�أي لعنة تق�صد؟

ﻨﺸ

ﺐ ﻟﻠ

جتاهله عا�صم:

فقد «فايز» �أع�صابه ور َّد بانفعال وا�ضح:
�أنا ل�ست خالدً ا.
ف�س�أل عا�صم بهدوء:
كم عمرك يا عمر؟


ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

من الوا�ضح �أنك من خلف البحر ،والنا�س هناك مثلك ال
�شيء مميز فيك� ..أنت ل�ست من تخربنا عنه النبوءة ،ولكن
�إن �أخربت �شعبي ب�أن اخلالد لي�س من يظنونه ،ف�إنني �أقتلهم.

تردد قبل �أن يجيب ،فنربة ال�س�ؤال ّ
تو�ضح ب�أن هناك خدعة وراءه،
ولكنه �أجاب ب�صوت خفي�ض:
ثالثني �إال ً
قليل.

ﻋﺼ

لهذا ندعوك خالدً ا ..عمرنا هنا يا عمر ال يتعدى الأربعة
عاما .قد منوت قبلها يف حادثة �أو مر�ض ،ولكن �إن
والع�شرين ً
�أمتمت حياتك بدون م�شاكل �ستموت يف الرابعة والع�شرين..
�أنت من تعديت املوت ،لذا �أنت اخلالد.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وجم «فايز» ،لي�ستطرد عا�صم:

ﺐ ﻟﻠﻨ

لقد و�صلت �إلينا على قارب مقلوب ،ك�أنك نه�ضت من �أ�سفل
البحر ،مالحمك توحي ب�أنك تعديت ال�سن الذي مل نر �أحدً ا
يتعداه لهذا دعوناك اخلالد.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

مل ي�ستطع «فايز» الرد ،وانتظر ليفهم هل هذه دعابة �أم الأمر
حقيقي ،و�إن كان فكيف �سيت�صرف!
انظر ..نعي�ش هنا منذ مئات ال�سنني ،ع�شرات الأجيال مرت
من هنا ،ومل ي�ستطع �شيء �أن يبيدنا رغم �صغر �أعمارنا ذلك
لأننا مت�سكنا ب�شيء واحد ..الأمل� .إذا خرجت الآن لأخربهم
ب�أن من يتطابق عليه و�صف اخلالد ،لي�س خالدً ا بل �إنه جمرد
�شخ�ص من خلف البحر ،وكل من هم هناك مثله ..بل فكرة
وجود كون خلف تلك الغابة �ستنتزع منهم كل ما �آمنوا به..
�سيقتل الأمل بداخلهم.


قبل �أن يرد «فايز» ،ا�ستطرد عا�صم:
�س�أريك �شي ًئا و�سنقرر ماذا نفعل بعدها.

ﺐ ﻟﻠ

ﻜﺘ

ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

�سار عا�صم بخطوات تعرف طريقها جيدً ا ،بينما تبعه «فايز»
بخطوات احلائر يف الطريق ،احلائر يف ال�س�ؤال ،احلائر يف الت�صرف،
حتى و�صال �إىل جتويف يف نهاية القاعة تخرج منه رائحة مكان ال يتم
تهويته ب�صورة جيدة ،وهواء بارد يدل �أنه مل ير ال�شم�س منذ مدة حتى
و�صال �إىل باب مو�صد .وعلى الرغم من البدائية ،ف�إن يف �أعلى ي�سار
الباب ً
قفل ُيدار باليد كقفل اخلزنة يف عامل «فايز»� .أدخل عا�صم
خم�سة �أرقام ،لي�صدر �صوت احتكاك معادن ،و ُيفتح الباب:

ﺯﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺮﻭ

ﻨﺸ

من الوا�ضح �أنك م�ضطر للبقاء مع ال�شعب هنا لفرتة طويلة،
فيمكنني احلفاظ على �صورتك �أمامهم كخالد له ال�سمع
والطاعة� ،أو كمنبوذ يجب �أن ي�صطاد �أكله بنف�سه .ميكنني �أن
�أزوجك كل ليلة لواحدة من �أجمل بنات الغابة ،لت�سكن معها يف
ق�صر الزعيم� ،أو تبقى وحيدً ا يف �أق�صى الغابة ..ميكنك �أن
ت�صبح اخلالد� ،أو �أن تبقى عمر.
ويف حماولة للهروب من االختيار يف هذه اللحظة �س�أله «فايز»
بثبات ظاهري:
ما املميز يف هذا الكهف؟


انظر بنف�سك.

ﻋﺼ

قالها م�ش ًريا �إىل الر�سم على احلائط .مل ي�ستطع «فايز» ر�ؤيته يف
البداية حتى تناول عا�صم �شعلة من جانب اجلدار وقربها من الر�سم.
تع ّرف «فايز» وقتها على الر�سم ،فلقد كانت دائرة ُمق�سمة �إىل عدد من
الأق�سام املت�ساوية وبها ثالثة خطوط خمتلفة الطول تخرج من املركز
يف زوايا خمتلفة ..قال «فايز» على الفور بلهجة حما�سية:

ﲑ ﺍﻟ

�إنها �ساعة!

ﻜﺘ

ابت�سم عا�صم وتوغل يف الكهف ً
قليل حتى ظهرت ر�سومات �أكرث،
رجال ون�ساء و�شبا ًبا و� ً
تو�ضح ً
أطفال يف خمتلف الأعمار ،حتى �إن
�أحدهم كان عجو ًزا لدرجة �أنه ا�ستعان بعكاز ،ورغم اعتياد «فايز» على
هذه ال�صورة يف وطنه ،ف�إنه تفاج أ� منها هنا .والر�سم الثاين يو�ضح
ا�صطيادهم ل�شيء ذهبي م�ستدير من البحر ،والر�سم الثالث يو�ضح
ً
قتال على ذلك ال�شيء ،والر�سم الرابع يو�ضح انفجا ًرا يتو�سطه رقم
�أربعة وع�شرين.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نظر عا�صم �إىل «فايز» لريى انطباعه ،فلما وجد ب�صره ثابتًا على
الرقم و�سط االنفجار قال:
ال �أعلم �إذا كنت ت�ستطيع قراءة الأرقام ،هذا �أربعة وع�شرون..
العمر الذي ُكتب علينا نتيجة طمع �أجدادنا.
�أ�ستطيع القراءة ،ولكني ال �أ�صدق.


ما زلنا نحفظ ونقر أ� الأرقام لأن فيها خال�صنا ،ولكن احلروف
والكتابة هي ما فقدناه مبرور الزمن .انظر ،هذا هو اللغز الذي
ي�ستطيع اخلالد حله.
نظر «فايز» �إىل املكان الذي �أ�شار �إليه ،لريى كلمات ب�سيطة
مكتوبة ،و�أ�سفلها �صورة ل�شيء مل يتبينه:

ﻋﺼ

ما املوجود �أ�سفل الكالم؟

ﲑ ﺍﻟ

�أخرج عا�صم من �أ�سفل ثيابه �أ�سطوانة مر�سوم عليها الر�سومات
املوجودة على احلائط بخط �أ�صغر و�أدق ،ويتو�سطها �ست خانات
متحركة كقفل حقيبة ال�سفر .ي�ستطيع تغيري الرقم املوجود يف كل خانة
ل ُيك ّون الرقم ال�سري الذي يفتح الأ�سطوانة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�إذا �أدخلنا الرقم مرة واحدة ب�شكل خاطئ� ،ستتلف �إىل الأبد،
وحل لعنتنا املوجود بداخلها لن ن�ستطيع معرفته.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نظر «فايز» مرة �أخرى �إىل الكتابة على احلائط ،ثم نظر �إىل
حتد:
عا�صم يف ٍ
لقد �س�ألتني �إذا ما �أردت �أن �أ�صبح اخلالد �أم ال .الإجابة �أنني
علي ذلك.
اخلالد ..لقد ُكتب ّ
ابت�سم عا�صم يف حبور ،و�سلمه العباءة الذهبية ،والأ�سطوانة
املغلقة ً
قائل:


ان�شر الأمل ما حييت ،هذا قدرك يا عمر .النا�س هنا ال
ي�ستطيعون عمل �أكرث من �شيء ،العمر ق�صري� .س�أ�شرح لك كل
�شيء يف جولة الغد� ..أما الآن فاخرج �إىل �شعبك �أيها اخلالد.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

الفجر املنسل من الشقوق في سقف القاعة،
مع ضوء
ً
دخل عاصم موقظا «فايز»:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

هيا بنا.

�أال ميكن �أن تت�أخر اجلولة �ساعتني فقط؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها «فايز» ب�صوت ناع�س يعك�س تعب الأم�س.

ﺸﺮ

لقد تركتك نائ ًما لفرتة طويلة لأين �أعلم ما عانيته ،لكن هل
�ستنام طوال العمر؟ ا�ستيقظ يا عمر ..هيا.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�شعر «فايز» �أنه كرر تلك التجربة التي فعلها مرات قليلة حينما نام
�أكرث من ع�شرين �ساعة مت�صلة ،وعزّز ذلك �إح�سا�س اجلوع الطاغي
عليه .حتدث بنف�س النربة الناع�سة:
هل منت ً
طويل؟
�أربع �ساعات كاملة.
نظر مت�أف ًفا وعلق وهو يقوم من مرقده يف جانب القاعة:
النوم ال�صحي يف حدود ال�سبع �ساعات تقري ًبا.


بدت املفاج�أة على وجه عا�صم الذي قال ب�سرعة:
غري معقول� ،إنكم ال تعرفون قيمة الوقت.
ملاذا هل تنامون �أربع �ساعات فقط؟
بل �ساعتني يف اليوم ..لكن تركتك تقدي ًرا ملا عانيته م�ؤخ ًرا.

ﻋﺼ

قام «فايز» وارتدى عباءته الذهبية ،وو�ضع الأ�سطوانة يف فجوة
خم�ص�صة لها يف العباءة من الداخل ناحية قلبه ،وخرج مع عا�صم
الذي تناول احلديث والتعليق كلما ر�أيا �شي ًئا .فعند خروجهما كان
ال�ضوء يف منت�صف الغابة وباقي الغابة كثيف مبا يكفي لعدم مروره.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

جل�سة ال�شم�س؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

هذا �أف�ضل وقت ،فاجلميع يف و�سط الغابة جلل�سة ال�شم�س.

ﺸﺮ

نظر عا�صم �إىل «فايز» وتنهد بعنف:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�س�أفرت�ض �أنك ال تعرف �أي �شيء عن �أي �شيء ،و�س�أ�شرح كل
�شيء لك ،لكن ال تقاطعني ..الوقت ال ي�سمح.
�أوم أ� «فايز» يف �ضجر ،وا�ستطرد حمدثه:

اجلزء الوحيد من الغابة الذي يعربه �ضوء ال�شم�س هو تلك
ال�ساحة .مل نكن نهتم بجل�سة ال�شم�س حتى اجليل ال�سابق،
وهذا �سبب وجود عدد كبري من جيلي ُم�صاب ب�أمرا�ض عظمية
ال نعرف عالجها .لذا كان قراري عندما كنت زعي ًما هو


اجللو�س الإجباري يف ال�شم�س لأهل الغابة جمي ًعا لن�صف �ساعة
يف ال�صباح على الأقل ،ور�أينا انعكا�س ذلك على �أطفال اجليل
اجلديد ..لقد كاد خط أ� ب�سيط كهذا �أن يفنينا.
قرار حكيم ،ا�شرح يل ماذا يعمل النا�س هنا.

ﻋﺼ

للأ�سف املو�ضوع �ستجده ً
ب�سيطا على نحو خميب للآمال .نحن
ال نعمل ،فنحن ال نحتاج للعمل .الغابة تكفينا عندما ك ّنا �ألو ًفا
فما بالك بعد �أن �أ�صبحنا مئتني فقط.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وهل توجد عمالت؟ �أو �سبيل للتجارة؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال �أفهمك ،لكن توجد �أربع مهن رئي�سيةً � .أول :اللحاد ،من
يدفن املوتى ويقوم بهذه املهمة فتيان القرية الأطفال حتى �سن
العا�شرة .ثان ًيا :القابلة ،التي تولد �سيدات الغابة ،وتقوم بهذه
املهمة فتاة من كل جيل يتم العهد عليها بعدم الزواج كي ن�ضمن
ا�ستعدادها لأداء وظيفتها يف �أي وقت ،وجتل�س يف �ساحة الغابة
طوال اليوم .ثال ًثا :ال�صيادون ،وهم ال�شبان يف مطلع الع�شرين،
ي�صطادون احليوانات ويجمعون الثمار� ،أما املهنة الرابعة هي
مهنتك ..الزعيم .وحال ًيا نتيجة لأمرك� ،أ�صبحت م�ست�شا ًرا لك
و�أ�صبح هناك مهنة خام�سة.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أال يوجد حداد �أو طباخ �أو عامل بناء؟ �أال يوجد �أي مهنة �أخرى؟
الكل ي�ستطيع الطبخ .قدر من املاء على النار يو�ضع فيه ما �أتى
به ال�صيادون بعد تنظيفه ..الأمر ب�سيط.


وتلك البيوت املتهدمة؟ وتلك املالب�س البالية من �صنعها؟
لقد ورثناها عن الأجيال ال�سابقة.
توقف عا�صم عن امل�سري مع بداية الأ�شجار الكثيفة يف الغابة،
وبالتايل توقف «فايز» .وو�ضع يده على كتف «فايز» ً
قائل:

ﻋﺼ

عاما.
ا�سمع يا عمر ،بعد خم�سة �أيام �س�أمت الأربعة والع�شرين ً
�أرجوك حافظ عليهم ،انقل لهم �أي �شيء قد ي�ساعدهم على
احلياة� ..ساعدهم على النجاة ،لقد �أ�صبحنا مئتني فقط.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

�أراك متقبل املوت بثبات.

ﺐ ﻟﻠﻨ

هذا ميعادي ،وال يتخلف �أحد عن ميعاده.
هل هناك �شيء �آخر يجب �أن �أعرفه؟

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

بالطبع ،الرقم ال�سري لباب الكهف ( ،)36810احفظه وال
تكتبه على �أي �شيء� ..إنه مكان مقد�س ،يجب �أال يدخله �أحد
�سواك.
�أوم�أ «فايز» ُمتفه ًما ،وقال ب�صوت منخف�ض:

هل تريد ق�ضاء �آخر �أيامك يف �شيء �أف�ضل من تلك اجلوالت
معي؟
ابت�سم عا�صم بهدوء:


تذكر �أنني م�ست�شارك حتى نهاية العمر ..هل تريد �أي طلب؟
نعم �أريد.

=

ﻋﺼ

ق�ضى «فايز» تلك الليلة يف ال�ساحة مع عا�صم ليتعرف على �أهل
الغابة كلهم .وتب ًعا لقدرتهم اجل�سدية ق�سمهم «فايز» �إىل �أق�سام.
فهناك الأطفال بعد العا�شرة من الذكور والإناث ،وه�ؤالء �سيكونون
ً
تالميذا له ليتعلموا الطبخ .وهناك الإناث من �سن الثامنة ع�شرة
�سيتعلمن منه الكتابة واحلروف ،ويتبقى لهم من العمر ما يكفي لتعليم
�أطفال �أهل الغابة لين�شئ ً
جيل متعل ًما ينقل العلم للجيل التايل� .أما
ال�شبان ف�سيعلمهم «فايز» �شي ًئا مه ًما للغاية ال يعلم كيف يعي�شون من
دونه ..كرة القدم.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

مهوو�سا بالقمر ،ال متر حلظات �إال ويت�أكد من وجوده،
ولقد كان
ً
اجلميع الحظ ذلك ،وكلما م ّر الوقت ،زاد هو�سه بالقمر ،وزاد تكرار
النظر �إليه.
بد�أت الأيام اخلم�سة تنق�ضي ،وبد�أت الفتيات يتعلمن حروف
الهجاء ولقد كن �سريعات التعلم بحق .مل يكن للنحو وال�صرف
مكا ًنا فال هو يتقنهما ،وال الغابة حتتاجهما� .أما عن الطبخ ،فقد
ا�ستطاع «فايز» نقل خرباته للأطفال ب�سرعة ،و�شرح لهم يف �ضوء ما


ي�صطادونه ما ي�ستطيعون طبخه .وعلى الرغم من �ضعف «فايز» يف
احل�ساب والهند�سة ،ف�إن املبادئ الأ�سا�سية كال�ضرب والق�سمة وقواعد
الهند�سة الأ�سا�سية التي اكت�شف معظمها الإغريق منذ �آالف ال�سنني يف
عامله ،كانت عل ًما �ضخ ًما يحتاجون وقتًا له�ضمه.

ﻋﺼ

مازجا �إياه باحل�شائ�ش اجلافة ،ثم
�أما عن البناء ،ف�سخن الطني ً
ر�صه فوق بع�ضه البع�ض ،وقد احتاج �إىل بع�ض الطني اللدن لزيادة
َّ
التما�سك بينهم .وثق عا�صم يف «فايز» ب�شكل �أكرب ،ف�شرح له �أن العديد
من ال�سفن الغارقة ت�صل بع�ض ب�ضائعها �إىل هنا ،وكانوا ي�أكلون ما
ميكن �أكله والباقي ُيرتك .واكت�شف يف ال�سفن القما�ش ،والزجاج،
والأ�سلحة .ا�ستخدم «فايز» القما�ش فقط ،ومل ي�شرح له ماهية
الأ�سلحة ،ومل ي�ستطع اال�ستفادة من الزجاج .وعلى الرغم من عدم
�إتقانه للحياكة ،ف�إنه ا�ستطاع تعليمهم احلياكة ب�صورة بدائية نتج
عنها مالب�س م�ضحكة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

تغري �شكل الغابة يف �أربعة �أيام؛ فبع�ض املنازل ن�صف املتهدمة
اكتملت ،وبع�ض ال�صغار جتدهم يرتدون مالب�س �أخرى بدل البالية
هب الن�سيم ،والأطفال
القدمية ،الأكل تفوح رائحته من ال�ساحة كلما ّ
يجل�سون يف ت�أدب يف حلقات حول البنات الالتي تعلمن الكتابة.
ويف كل ليلة ينظر «فايز» �إىل القمر يف حزن وك�أنه �صورة حبيب
قدمي قد فارقه� .أو لعله ال�شيء الوحيد املُ�شرتك بني العاملني.

=



ﻋﺼ

جاءت الليلة اخلام�سة ،والغابة قد و�ضعت قدمها على بداية
احل�ضارة الإن�سانية ،يف حني عا�صم قد و�ضع قدمه على بداية اليوم
الأخري .قد ميوت يف �أي حلظة الآن .ق�ضى «فايز» تلك الليلة يف
ال�ساحة معه ،والأطفال يتابعونهما من بعيد .بعد منت�صف الليل بقليل،
جاء الأطفال �إليهما ،ففهم عا�صم ما يريدون .ودع «فايز» بقليل من
الكالم ،ورغم ِق�صر فرتة تعارفهما ف�إن «فايز» �شعر بثقل كبري ناجت
عن مزيج من امل�س�ؤولية وغياب ال�صديق .غادر بعدها عا�صم مع
الأطفال امل�س�ؤولني عن دفنه �إىل الغابة حيث �سيموت ويدفنونه.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

عاد «فايز» �إىل جل�سته مرة �أخرى ،وكعادته نظر �إىل القمر الذي
مما ر�أى ،فالليلة غري
مل ينظر �إليه ولو ملرة واحدة هذه الليلة .تفاج أ� ّ
مقمرة ..لقد غاب القمر �أخ ًريا� .أ�سرع �إىل الكهف ُم�س ًكا ب�شعلة
وجدها على احلائط يف الطريق ،دخل الكهف وق�صد النق�ش الأخري
الذي �سريفع عنهم اللعنة .ثبت ال�شعلة يف �أقرب مكان للغز ،و�أخرج
الأ�سطوانة .لقد كان اللغز كلمات ب�سيطة بالن�سبة لأي �شخ�ص ي�ستطيع
القراءة ،لكنهم مل ي�ستطيعوا ..نظر مرة �أخرى �إىل النق�ش:

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«يف ليلة يغيب عنها القمر
من ميلك �أمرها
ميكنه �أن يجازف باخلطر
ويحاول فتحها


واحد
�أحد ع�رش
�سبعة
اثنان

ﻋﺼ

�أربعة

ﲑ ﺍﻟ

ع�رشة»

ﻜﺘ

بب�ساطة مت كتابة الرقم ال�سري باحلروف ،ومن ي�ستطيع القراءة
�سي�ستطيع فتح الأ�سطوانة .ولكن ال�شرط الأ�سا�سي كان غياب القمر،
والذي قد يدوم لفرتة ال يعلم �صاحبنا مدتها ،فهو مل يقر�أ يف الفلك،
ومل يهتم به طوال حياته� .أدخل «فايز» ال�ستة �أرقام يف مكانهم
املخ�ص�ص يف الأ�سطوانة ،و�أدارها بب�ساطة فانفتحت .وجد بها ورقة
�صغرية فيها كلمات قليلة:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«�إنها ال�شيطان� ..إنها ال�رش..
�إنها النهاية.

لقد قتلت يف االنفجار كل ما حولها من ب�رش و�أ�شجار.
جعلتنا نتقاتل فيما بيننا ،بعد �أن �أطاح بريقها ب�أذهاننا.


ما زالت يف نف�س املكان ،تتحدى بخبثها كل �إن�سان.
من البحر بد�أت غوايتها ،ويف البحر �ستكون نهايتها».

ﻋﺼ

خرج «فايز» عد ًوا �إىل ال�ساحة ،واجلميع يراقب اخلالد وهو يخرج
عن وقاره .بد�أ باحلفر بيديه ،وملا وجد الرتبة �صلبة �س�أل عن �أدوات
احلفر ،ف�أخربوه �أنها مع الأطفال يف انتظار موت عا�صم .نادى فيهم
�أن ي�أتوا بالأدوات وبعا�صم .حترك ال�شبان ب�سرعة تليق بال�صيادين،
فهذا قرار اخلالد ،ومن امل�ؤكد �أنه ينطوى على حكمة كبرية.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

مرت دقائق من الرتقب ،وجميع �أهل الغابة يقفون يف دائرة مركزها
«فايز» والنريان تتهادى من امل�شاعل يف �أيديهم .عاد ال�صيادون معهم
الأدوات ،يتبعهم عا�صم عد ًوا ،وبعدهم مب�سافة الأطفال .وقف عا�صم
يف عدم فهم �أمام «فايز» ،وقبل �أن يتحدث �أحدهم بكلمة ،فرد الأخري
يده �إىل الأعلى وهي ُم�سكة بالأ�سطوانة املفتوحة .مرت حلظات
ا�ستوعب فيها النا�س معنى هذه الإ�شارة.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

بد أ� الأمر بهمهمات ب�سيطة ،حتى علت و�أ�صبحت ً
و�صياحا.
تهليل
ً
لقد حتققت النبوءة وفتح اخلالد الأ�سطوانة و�سيزيل عنهم اللعنة.
�أ�شار «فايز» �إىل الأر�ض من حتته ،فبد أ� اجلميع باحلفر ب�أيديهم
وبفروع ال�شجر ،وب�أدوات احلفر .وعا�صم الذي كان متما�س ًكا را�ض ًيا
مبوته� ،أظهر طاقة غري عادية يف احلفر ..لقد جتدد الأمل بالن�سبة له.
لقد خاف «فايز» عليه من الأمل �ساب ًقا ،ومل يخربه ب�أن ب�إمكانه فتح
الأ�سطوانة يف ليلة غري مقمرة ،لعلها ال ت�أتي يف غ�ضون خم�سة �أيام،


ماذا �سيكون حاله وقتها؟ لقد كان ثابتًا را�ض ًيا لأن ميعاده قد حان..
فماذا �إن �أخربه �أن ذلك امليعاد ميكن ت�أخريه ،ثم مل يت�أخر؟

ﻋﺼ

ا�ستمر احلفر ل�ساعة ،وكلما ات�سعت احلفرة ،زاد تعب وخوف النا�س
وزاد ترقبهم ملوت عا�صم .كلما م ّر الوقت ،ا�ستعاد «فايز» الر�سالة يف
ذهنه .لقد اقتلعت الأ�شجار يف االنفجار ،وال�ساحة املكان الوحيد بدون
�أ�شجار يف الغابة كلها ..ال بد �أنها هنا.

ﲑ ﺍﻟ

�سمعوا جمي ًعا �صوتًا معدن ًيا نتيجة ت�صادم �أداة احلفر ب�شيء
مدفون ،انقطعت الأ�صوات وتوقف احلفر .كان املنظر مهي ًبا ،حلقة من
�أهل الغابة كلهم بال �صوت �أو حركة ،اجلميع يف انتظار �أن ُترفع اللعنة.
تقدم «فايز» ونزل �إىل احلفرة ،وبيده �أخرج ذلك ال�شيء املعدين.
قر�صا ذهب ًيا مت�أل ًقا قطره مرت تقري ًبا ..ثقيل ولكن
وبعد تنظيفه وجده ً
يقدر «فايز» على حمله .وقف «فايز» يف احلفرة ورفعه للأعلى ..انتظر
التهليل وال�صراخ كاملرة الفائتة ،ولكن ً
بدل من ذلك ر�أى نظرة ال�شر
يف عيون اجلميع� ،أطفال وبنات و�شبان ..الكل ينظر �إليه بحقد .ومن
اخللف �أتت �ضربة ب�شيء معدين ثقيل على م�ؤخرة ر�أ�سه جعلته ي�سقط
على الفور يف احلفرة ..وقبل �أن يفقد الوعي ر�أى عا�ص ًما ُم�س ًكا ب�أداة
أياد
احلفر التي �ضربه بها ويحاول خطف القر�ص من يده �ضمن � ٍ
عديدة ممدودة ناحيته ،وعيناه ك�أمنا �سيطر عليهما اجلنون التام.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=
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ﻋﺼ

واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان.

ﲑ ﺍﻟ

زفر بعدها بقوة واعتدل يف جل�سته على ال�سرير:

ﻜﺘ

لي�س جمددًا.

ﺐ ﻟﻠﻨ

«�إ�ضاءة الكتابة ودفرت املذكرات».

ﺸﺮ

ظهرت لوحة املفاتيح �أمامه ،ظ ّل منتظ ًرا لفرتة طويلة يف جل�سته
ثم كتب:
ثم رفع يده مبت�س ًما ً
قائل:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«العا�رش من �أكتوبر»..
«تعطيل البحث التلقائي».

«هل �أنت مت�أكد من تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة؟»
«نعم» قالها بزهو ،ك�أنه انت�صر على ذلك ال�صوت.
«مت تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة».


ابت�سم ً
قليل قبل �أن تتحول ابت�سامته من ابت�سامة زهو البت�سامة
منك�سرة ،وا�ست�أنف:

ﻋﺼ

«ال �أظنني �س�أعي�ش �إىل نهاية هذا العام� ،أو ال �أريد .الليل بات عذا ًبا،
وا ُملن ِّوم ال ي�ؤثر .الغ�ضب الذي ينتج عن عجزي عن النوم ال ينتج عن
�شيء غريه� .أال تكفيني الوحدة؟ �أال �أ�ستطيع الهرب منها ب�ساعات
النوم؟ ن�صحني الطبيب بالأقرا�ص ،والعد ،والكتابة وتفريغ الأفكار..
وها �أنا �أخذت قر�صني ،و�سئمت العد ،و�أحاول تفريغ �أفكاري.

ﲑ ﺍﻟ

علي ب�أنني
�إذا وقعت يف يدك تلك املذكرات ذات يوم ،ال حتكم ّ
�شخ�ص غا�ضب �أو عنيف ..فهذا دورها بالن�سبة يل �أن �أخرج غ�ضبي
وعنفي فيها .الآن �س�أخرج بع�ض �أفكاري ا ُمل�ساملة لعلي �أنام..

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أعجبتني الق�صة الأخرية ،ال�رصاحة �أعجبتني الثالث الأخرية.
�شعرت ك�أنهن مكتوبات يل .الأوىل �شعرت فيها بالوحدة واحلزن
خا�صة عندما انتحر �أن�س و�أمه ،و�أخته �أ�رستها الوحو�ش ..والثانية
�شعرت فيها بالعجز ،العجز البدين �أمام حر�س امللك اخلائنني ،والعجز
عن ت�ضميد جرح امللك� ،شعرت بالعجز يف كل �شيء .والثالثة
�شعرت بالي�أ�س ..يئ�ست من النجاة وكتبت ر�سالة انتحار ،ويئ�ست
من الرجوع وقبلت احلكم ،ويئ�ست من ظهور القمر وكدت �أترك
عا�صما ميوت ،بل يف نهايتها عندما ر�أيت ال�رش يف عيونهم ،يئ�ست منهم.
ً
هذا �أناٌ ،
خليط من الوحدة والعجز والي�أ�س.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

الق�ص�ص كلها جاء بها فيفتي ،و ّملا �أخربين «عمار» �أنه �سافر دون
�أن ي�أخذ باقي ن�سبته عن الق�صة الثالثة �شعرت بحزن �شديد .ومن


وقتها مل ت�أتِ �إلينا ق�ص�ص جديدة ،وك�أن ال�سوق كله مرتبط به.
كذلك م�ؤلفو تلك الق�ص�ص كانوا مثقفني للغاية ،وعندما را�سلتهم
لنتناق�ش يف نقاط القوة وال�ضعف من وجهة نظر ال�شخ�صية الرئي�سية
التي قمت بتمثيلها ،مل يطلبوا �أ�سئلة �إ�ضافية بعد تعليقي ..من الوا�ضح
�أنني قد ع�شت هذه الق�ص�ص بال�صورة الكافية.

ﻋﺼ

لطاملا هاجمتني الوحدة ،ولطاملا قاومتها ،ولكن مع �سقوط جداري
ً
مك�شوفا لها طوال الوقت.
الأخري وانقطاع الق�ص�ص� ،أ�صبحت

ﲑ ﺍﻟ

دائما ما �أراه
هناك برواز يف املقهى ُمعلق �أمام املن�صة بال�ضبطً ،
انعكا�سا يل .فهو برواز عتيق ،ذو طراز كال�سيكي .تعددت اللوح
ً
بداخله ،من لوح طبيعية� ،إىل فنانني� ،إىل لوح مر�سومة ،ومل �أ�شعر �إياها
تليق به .يقف ب�شكله الكال�سيكي و�سط ديكور خمتلف ،وبداخله
لوحة ال تليق به ..غريب من اخلارج ،ووحيد من الداخل .وال يلحظه
�أحد رغم وجوده منذ �سنوات ..والأهم �أنه قدمي� ،أو�شك على الفناء.
م�ستقيما كلما مال..
يتعجب «عمار» من اهتمامي به ،واحلفاظ عليه
ً
�أرى يف اعوجاجه اعوجاجي ..ويف ميله ميلي ..ويف �سقوطه موتي.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أعلم �أن كتاباتي م�ضطربة وغري مرتبة ..ولكنها نابعة عن
دائما م�ضطربة وغري مرتبة ..هذا اعتذاري للقارئ
�أفكاري ،و�أفكاري ً
الذي قد ال ي�أتي � ًأبدا ،والآن �س�أحاول النوم».

=
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ﻋﺼ

خال .وكعادته يف
وقف «فايز» كعادته خلف املن�صة ،ولقد كان �شبه ٍ
مثل هذه الظروف يقف ويتخيل ق�ص�ص رواد املقهى اجلال�سني .رمبا
ذلك العجوز الأعمى قد دفع بجوهرتي عينيه لأنه عرف �شي ًئا مل ينب ِغ
له �أن يعرفه .وذلك الفتى الأ�سمر الذي ي�أكل بنهم ،قد تكون احلقيبة
املوجودة على ظهره مليئة باملتفجرات ،و�أنه يتناول وجبته الأخرية قبل
�أن يقتل نف�سه يف عملية تفجريية.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

وذلك الكهل الذي دخل لأول مرة �إىل املقهى ،ال بد �أنه �ساكن
جديد يف املنطقة .تبدو هيئته ع�سكرية ،ومالحمه جامدة ،ونظرته
جتمع ال�صرامة مع الذكاء� ..إنه �ضابط جي�ش �أو �شرطة .هذا ُيف�سر
قوته اجل�سمانية رغم �أنه �شارف ال�ستني� .شعره رمادي ناعم ،ال بد �أنه
قد ورثه عن �أبيه الرثي .فال�شعر الناعم ال ميلكه �إال الأثرياء .ال بد �أنه
كان �إقطاع ًيا كب ًريا ،والثورة حجزت على معظم �أر�ضه� ،أم �أنه تاجر
�سالح وا�ستغل ثورات وحروب املنطقة؟ �أتراه تبع �أباه يف ذلك الطريق؟
ف�إذا كان تاجر �سالح ،وذلك الفتى يحمل قنابل يف حقيبته فال بد �أنها
لي�ست �صدفة ..وما �سر رزمة الأوراق يف يده؟ هل هي...

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�إذا �سمحت.


قالها الكهل ذو القوام الريا�ضي موج ًها كالمه �إىل «فايز» قاط ًعا
اللعبة الدائرة يف عقله .ابت�سم «فايز» وهو يخرب نف�سه ب�أن تاجر
ال�سالح يريد �أن ي�شرب �شي ًئا� .أوم�أ «فايز» له بابت�سامة دون �أن يتحدث،
ليتقدم الرجل نحو املن�صة ب�ضع خطوات:
�أ�س�أل عن �أ�ستاذ «عمار �سعيد» ..هل هو موجود؟

ﻋﺼ

�أعجبته اللهجة الر�صينة التي حتدث بها الرجل ،ف�أ�شار �إىل كر�سي
�أمام املن�صة:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

انتظر هنا لدقائق و�سي�أتي ..هل ميكنني م�ساعدتك؟
ال� ..س�أنتظره فقط.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها الرجل وجل�س ،وا�ض ًعا رزمة الأوراق �أمامه على املن�صة.
ا�ستمرت جل�سته ب�ضع دقائق ال يتحدث فيها ،وال يتحرك من ج�سمه
�شيء �سوى عينيه اللتني جالتا يف املكان ،م�صحوبتني بحركة ب�سيطة
لرقبته للأعلى من وقت لآخر ..ك�أنه يعاين املكان .كانت هالة الغمو�ض
حوله مثرية لـ«فايز» .وبعد دقائق و�صل «عمار» بخطواته الثابتة
وابت�سامته الواثقة .وقبل �أن يتفوه ب�أي كلمة قد جتعل الرجل يك ّون
انطباعا عنه ،قال «فايز»:
ً

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أ�ستاذ «عمار» ،هناك من يريدك.
عال ليجذب انتباه االثنني.
قالها
ٍ
ب�صوت ٍ
� ً
أهل �أ�ستاذ «عمار»� ،أنا �أحمد بدوي ..م�ؤلف.


قالها مادًا يده ناحية «عمار» الذي ابت�سم بود و�س ّلم عليه ،بينما
تهلل «فايز» طر ًبا ،فهناك ق�صة ..هناك حياة �أخرى تنتظره .حتدث
«عمار» بعد الرتحيب واملجامالت:
�شرحا لفكرة عمل الآلة؟
هل تريد ً
ابت�سم �أحمد يف هدوء:

ﻋﺼ

ا�سمع� ..إنني �أعرف عن تلك الآلة �أكرث منك .وق�ص�صي قد
مت متثيلها على العديد من تلك الآالت� .أنا �أريد �أم ًرا خمتل ًفا.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

مل يرتك لهما فر�صة الت�سا�ؤل حيث ا�ستطرد:

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أريد منك �أن تكمل ق�صتي .علمت �أنك من برجمت معظم
الآالت املوجودة يف ال�سوق ،ولهذا �أظنك ت�ستطيع �أن تفعل ذلك.

ﺸﺮ

هل تق�صد �أن الق�صة غري مكتملة؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هي كاملة منذ زمن ،ولكني �س�أعطيك الن�سخة غري املكتملة
منها� .سيعي�ش ممثلك الق�صة حتى قبل نهايتها متب ًعا ما كتبته
من �أحداث ،ثم يكمل النهاية دون �أن �أكتبها� ..أعلم �أن ذلك
�سيعتمد ب�شكل كبري على �شخ�صية ممثلك ،لذا يجب �أن تقر�أ
الق�صة بحر�ص وتعطيها لأكرثهم �شب ًها بال�شخ�صية الرئي�سية..
ثم �س�أعطيك نف�س الق�صة غري املكتملة ولكن �سيمثل ممثل �آخر
�شخ�صية �أخرى.
�أنا ال �أفهم الغر�ض من ذلك؟ ملاذا نتكبد هذا العناء ما دامت
منتهية من الأ�سا�س؟


لأنك �ستقب�ض �أربعة �أ�ضعاف املُعتاد يف كل ق�صة ،ومعي العديد.
�س�أجرب و�أرد عليك خالل �أيام.

ﻋﺼ

ابت�سم الرجل وانت�صب تار ًكا رزمة الأوراق على املن�صة
وغادر بدون كالم .ولأول مرة جند «عمار» مغت ًما ،بينما يكاد
قلب «فايز» ينفجر من الفرح ،فما يطلبه ذلك الرجل يعني
متاما.
مغامرات من نوع جديد ً

ﲑ ﺍﻟ

متى �ستربمج الق�صة الأوىل؟

ﻜﺘ

ال ميكن ..هل �سنربمج مكا ًنا ال نعرفه ،و�صوتًا و�إ�ضاءة ال
نعرفهما ،و�أنت �ستتحدث بكالم ال تعرفه ،ال ميكن.

ﺐ ﻟﻠﻨ

هل �سرنف�ض؟

ﺸﺮ

قالها «فايز» بخوف حقيقي.

�إذن هل �ست�ستطيع برجمتها؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال ميكننا الرف�ض ،فنحن مل نعمل منذ �سفر فيفتي.

ال�س�ؤال الأهم هو هل �ست�ستطيع متثيلها؟ �أق�صد متثيلهم؟

=
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ﻋﺼ
ﲑ ﺍﻟ
ﻜﺘ

«اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب
اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل»..

ﺸﺮ

نظر بعني ناع�سة �إىل النافذة املغلقة ،والتي تتحرك بفعل موجات
ال�صوت .وقام من �سريره بحركة بطيئة ،فتح النافذة ومد يده �إىل
مكرب ال�صوت املُعلق على مئذنة امل�سجد وامللت�صقة يف نافذته ،و�أدار
فوهة املكرب �إىل الناحية الأخرى .ثم نظر �إىل �ساعته ليجدها الرابعة
فج ًرا .فتح جهازه اللوحي ،ونقر يف بع�ض املناطق لتظهر الر�سائل
املُ�ستقبلة يف بريده الإلكرتوين� .أخذ يتنقل بني الر�سائل يف غري اهتمام
حتى ا�ستحوذت واحدة منهن على انتباهه� .أعاد قراءة الر�سالة �أكرث
من مرة .ثم ترك جهازه وظهرت على وجهه عالمات الرتكيز ،وظل
على حاله ك�أنه يفكر يف حركة �شطرجن لفرتة زادت عن ال�ساعتني..
ثم ابت�سم.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


قام و�أخرج جهاز ت�سجيل �صوتي من الكمود ،وبعد تو�صيله باجلهاز
اللوحي بد�أ يف احلديث:

ﻋﺼ

«ح�سنًا ..لقد ا�ستقبلت ر�سالة جذبت انتباهي من �أحد القراء.
ا�ستمع �إ ّيل يا عزيزي ال�سائل ،ما فهمته منك �أن الهدف موظف يف
�رشكة ت�أمني �ضخمة ،ولديه من امل�ستندات ما يثبت عليك تهمة
التالعب .ذلك الورق موجود يف منزله ،وكما �أخربتني ف�إن منزله
ُماط ب�أجهزة �إنذار ال يقدر على تعطيلها رجالك .وحتى بعد مغادرته
ً
مت�صل بهاتفه ..ولو حاولت االقتحام
املنزل ،يظل جهاز الإنذار
�ست�صله ر�سالة وجتد ال�رشطة عندك يف دقائق .و�أي حماولة ال�ستخدام
القوة معه� ،ستثري ال�شكوك نحوك ب�سبب ال�شائعات حول امتالكه
تلك الأوراق.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

أمر ب�سيط ،ور�أيي �أن تت�رصف كالنحو التايل؛ �ست�ست�أجر
ذلك � ٌ
ت�صميما ملوقع �رشكة ت�أمني �أجنبية ،لتكن
م�صمم مواقع ليبني لك
ً
نظرا لتقارب قوانني الت�أمني بيننا .وتطلب من �شخ�ص
يف فرن�سا ً
يجيد الفرن�سية �أن يكتب لك حمتوى املوقع ،وكذلك ملف تعريفي
لل�رشكة ،وبهذا �سيكون عندك �رشكة ت�أمني فرن�سية.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�شخ�صا فرن�س ًيا �أو م�رص ًيا حتى �إذا �أردت �أن يت�صل به من
�ستجعل
ً
رقم فرن�سي بالطبع ،ويعر�ض عليه وظيفة خيالية يف �رشكتك .قد
حتتاج لعمل مقابلة يف م�رص �إذا �أردت �أن ترفع م�ستوى احلبكة .الهدف
من هذا كله هو دخوله الطيارة فقط ..فبدخوله الطائرة �ستنقطع
الإ�شارة عن هذا الهاتف لفرتة تكفيك ل�رسقة امللفات دون �أن ي�ستقبل


الر�سالة ،وبعدما يفتح الهاتف ويقر�أ الر�سالة ويبلغ ال�رشطة ،لن جتد
ال�رشطة �سوى �صوت جهاز الإنذار.

ﻋﺼ

أف�ضل الطرق الطويلة
هناك طرق �أ�سهل بالطبع ،ولكني � ّ
امل�ضمونة .فهو بالطبع لن يرتك هاتفه �إىل �شخ�ص �آخر يف م�رص،
وكذلك العر�ض يف �رشكة �ضخمة بالن�سبة له �سيكون نقلة جتعل
ً
م�شغول مبا �سيفعل يف يوم املقابلة ،وملاذا وقع االختيار عليه..
تفكريه
وين�ساك وين�سى �أوراقك.

ﲑ ﺍﻟ
ﻜﺘ

مع حتياتي ..اخلبري».

ﺐ ﻟﻠﻨ

ا�ستمع للت�سجيل مرة ليت�أكد كالعادة من �أن ال�صوت مت تغيريه قبل
�أن ير�سله �إىل �صاحب الربيد ،ثم فتح مدونته اخلا�صة والتي اكت�سبت
�صيتًا يف الفرتة الأخرية ملا تقدمه من جرائم قدمية حملولة و�أوجه
العبقرية فيها ،وحلول جلرائم يف م�صر عجزت عنها ال�شرطة ،وطرق
لتنفيذ جرائم �أخرى ،وقام مب�شاركة الت�سجيل ال�صوتي عليها.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ولقد ا�شتهرت مدونة اخلبري يف �صفوف املجرمني وال�شرطة
واملهتمني باجلرائم واحلبكات البولي�سية .فالأول يريد اال�ستفادة �أو
الن�صيحة ،والثاين يريد �أن يكت�شف حل ق�ضية قدمية �أو ا�ستباق ق�ضية
قد حتدث ،والثالث ي�ستمتع مبا يقر أ� من حبكات غري مهتم �إذا كانت
جرائم حقيقية �أم جمرد �شطحات خيال.
كتب �صاحبنا على املدونة �أق�صر تدوينة منذ �أن افتتحها منذ
عامني ،حيث كتب:


«اجلرمية الأف�ضل ،هي اجلرمية املحتوية يف باطنها على �أ�صل وداللة،
وخالية من احلافز وامل�شاعر ،وتظهر كاللوحة �أو املقطوعة ..اجلرمية
الأف�ضل هي التي ال ت�ؤذي �إال امل�ؤذيني ..ترقبوا اجلرمية الكاملة».

=

ﻋﺼ

الح ًقا يف نف�س اليوم..

ﲑ ﺍﻟ

وقف «فايز» �ضمن الع�شرات املتجمهرين يف حلقة وا�سعة حول �شيء
ما مل يتبينه «فايز» من جمموعة ال�ضباط الواقفني �أمامها .التفت من
بينهم �ضابط يف �أواخر عقده الرابع ،طويل القامة ،ريا�ضي اجل�سم ذو
�شعر �أ�سود ناعم ،وعينني �ضيقتني م�سيطرتني .عرف «فايز» ما مل يره،
فهو من و�ضع خطته ..لكنه �أراد �أن يتحقق من ال�شكل النهائي للتحفة
الفنية.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ماذا حدث؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أ�شار ال�ضابط �إىل ذلك التجمهر فتحركت الع�ساكر يف دفع
�شخ�صا ال يعرفه:
املواطنني دف ًعا �إىل اخللف� .س�أل «فايز»
ً
وجدوا ر� ًأ�سا بدون ج�سد هناك.
قالها ُم�ش ًريا �إىل املنطقة التي غادروها منذ قليل ،بينما ت�صنع
«فايز» الده�شة:
هل هذا معقول؟


لقد جاءت يف و�ضح النهار �سيارة نقل هبط منها �أربعة رجال
وو�ضعوا قاعدة متثال رخامية ،وعليها متثال لر�أ�س �إن�سان.
توقعنا �أنها �سيارة تابعة للمحافظة ،و�أن هذا التمثال ن�صب
تذكاري .لكن بع�ض الأ�شقياء من �أطفال املنطقة عندما مل�سوا
التمثال -بعد مغادرة ال�سيارة بالطبع -وجدوا التمثال طر ًيا،
و�سقطت الق�شرة اخلارجية لتظهر جمجة �إن�سان حقيقية.

ﻋﺼ

ال حول وال قوة �إال باهلل.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

قالها اخلبري بت�أثر ،وافرتقا .ذهب اخلبري بخطى واثقة نحو املقهى
املقابل للجرمية ،والذي غادره رواده ليكونوا بقرب احلدث .جل�س يف
ً
من�شغل بفح�ص اجلمجمة واحلديث مع
مواجهة ال�ضابط الذي بدا
ال�ضابط ال�شاب �إىل جواره .تالقت �أعني ال�ضابط واخلبري �أكرث من
مرة ،وقد جذب انتباه ال�ضابط ذلك ال�شخ�ص الهادئ اجلال�س و�سط
العا�صفة ،جذبت ابت�سامته انتباهه ،ولكن مبا ال يكفي ملتابعته و�سط
هذه الأحداث� .أخرج اخلبري هاتفه و�أر�سل ر�سالة حمفوظة ُم�سب ًقا،
رن هاتف ال�ضابط بر�سالة ولكنه مل يهتم .وعندما تالقت العيون مرة
�أخرى ،كان اخلبري يجل�س يف هدوء مبت�س ًما ُم�ش ًريا لل�ضابط بالهاتف..
وعلى �أثرها فتح ال�ضابط الر�سالة ال�سابقة ومل يكمل قراءتها لريفع
ر�أ�سه حيث اخلبري� ..أو حيث كان اخلبري ،لقد اختفى!

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

وقف «فايز» بج�سده القوي و�سالحه املثبت �إىل جانبه ومالحمه
الو�سيمة رغم اقرتابه من اخلم�سني يف مكتبه .و�إذا بالباب ُيفتح
ويدخل �شاب بخطوات �سريعة يف يده جهاز لوحي يناوله �إليه ً
قائل:

ﻜﺘ

لقد ن�شر اخلبري تدوينة �أخرى.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

دون حتدث �أم�سك باجلهاز بتلهف ثم نقر ال�شا�شة نقرة واحدة
ً
ت�سجيل �صوت ًيا للخبري يتحدث ب�صوت ي�شبه �صوت �شخ�صية
ف�سمع
بطوط الكرتونية .ولقد و�صف اخلبري كيف �سيوهم موظف يف �شركة
ت�أمني ب�أن لديه مقابلة عمل يف فرن�سا ،لي�ضطره �إىل ال�صعود �إىل
طائرة وبالتايل �ستُقطع الإ�شارة عن الهاتف .بدا الأمر طفول ًيا �أكرث
من الالزم ..هناك طرق �أ�سهل و�أ�سرع و�أقل تكلفة ،وفوق هذا حتفظ
ل�صاحب الأوراق كرامته ً
بدل من �س�ؤال اخلبري ،وا�ضطراره للجلو�س
جمل�س التلميذ من املعلم �أمامه .ابت�سم «فايز» ال�ستنتاجه ثم قال:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ح�س ًنا ..الآن ت�أكدنا �أن هذا املوقع غري حقيقي ،وهذه الأ�سئلة
جمرما من
من ت�أليف �صاحب املوقع لزيادة التفاعل .هل ر�أيت
ً


قبل يتحدث ب�صوت بطوط؟ وهذه اخلطة الغبية التي �ست�ضطره
لر�سم متثيلية كاملة ،و�إذا �أخط�أ يف �أي تف�صيلة �صغرية �سيهدم
كل �شيء.
ولكن هناك جرائم حدثت بالفعل كما و�صف.

ﻋﺼ

قالها حممود عادل يف تردد يليق بحداثة �سنه ورتبته ،لريمقه
«فايز» معق ًبا:

ﲑ ﺍﻟ

�صدفة يا حممود ،فكر قبل �أن..

ﻜﺘ

جاء الإنقاذ ملحمود يف �صوت من اجلهاز ُمعل ًنا �أن اخلبري قد ن�شر
تدوينة �أخرى .ناول «فايز» اجلهاز �إىل حممود الذي فتح التدوينة
ب�سرعة وعر�ضها عليه:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

«اجلرمية الأف�ضل ،هي اجلرمية املحتوية يف باطنها على �أ�صل وداللة،
وخالية من احلافز وامل�شاعر ،وتظهر كاللوحة �أو املقطوعة ..اجلرمية
الأف�ضل هي التي ال ت�ؤذي �إال امل�ؤذيني ..ترقبوا اجلرمية الكاملة».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أعاد «فايز» قراءتها عدة مرات ونظر �إىل حممود الذى بدا ك�أنه
يقاوم ل�سانه الذي يريد �أن ُيعقب:
هات ما عندك.
يا فندم هذه الفر�صة هي الوحيدة التي �ست�ؤكد �إذا كان اخلبري
جمرد �أكذوبة �أو حقيقة .ما علينا �سوى االنتظار.


�ستحدث.
قالها «فايز» و�أخرج لفافة تبغ ملفوفة يدو ًيا ،وا�ست�أنف وهو يبحث
عن القداحة على املكتب:

ﻋﺼ

ما نعلمه عن اخلبري �أنه ذكي ،تلك الأفكار والق�ضايا غري
املحلولة والتي ا�ستطاع حلها ،بالإ�ضافة �إىل �إخفاء �أثره ب�شكل
كامل رغم حماوالتنا لتتبع مكانه .من غري املعقول �أن ُيهدد
م�صداقيته �أمام متابعيه� ...ستحدث حادثة مهمة قري ًبا،
و�أريدك معي.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

�إذن هل تظن �أنه حقيقي؟

ﺸﺮ

قالها و�أ�شعل لفافته:

ﺐ ﻟﻠﻨ

وهل قلت �أنه �شبح؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�إنه حقيقي ،ولكن هل ما يفعله حقيقي؟ عندما حتدث تلك
اجلرمية الكاملة �سنت�أكد �أنه واح ٌد من اثنني؛ �إما جمرم
وي�ساعد املجرمني� ،أو �شخ�ص لديه و�سيلة ملعرفة ما �سيفعله
املجرمون �سواء باخرتاق و�سائل ات�صاالتهم �أو باخرتاق
منظماتهم.
�أوم�أ حممود مواف ًقا -عن اقتناع هذه املرة -و�أخذ يت�صفح
ً
حماول الربط بينها ب�سذاجة.
التدوينات ال�سابقة للخبري
مل يذهب «فايز» للمنزل يف ذلك اليوم ،وبالتبعية مل يغادر حممود


� ً
كتاب �آخر يحكي عن
أي�ضا .ق�ضى «فايز» ال�ساعات التالية يف قراءة ٍ
الأ�ساطري اليونانية .هو قارئ نهم للأدب خا�ص ًة الروايات ذات طابع
اجلرمية والغمو�ض ،ولكن بالإ�شارة �إىل �آلهة الإغريق يف �أكرث من
رواية ق ّرر �أن يقر�أ عنهم �أكرث ،وها هو يقر�أ كتا ًبا �آخر ي�صف العالقات
املت�شعبة بينهم ،والأ�ساطري املروية عنهم.

ﻋﺼ

=

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

الح ًقا يف نف�س اليوم..

دخل حممود اله ًثا �إىل املكتب ً
قائل:

ﺐ ﻟﻠﻨ

كما توقعت ح�ضرتك ..اجلرمية حدثت.

ﺸﺮ

بخطوات
مل ُيتم جملته ،وقد انتف�ض «فايز» من مقعده .حتركا
ٍ
وا�سعة حتى ركبا �سيارة ال�شرطة ،وانتقال �إىل مكان احلادث .و�صال
خالل دقائق لقرب امل�سافة .وبعد �أن ترجال من ال�سيارة� ،شقت
مما ر�أى ،حيث وجد
الع�ساكر لهما طري ًقا بني احل�شد .تفاج أ� «فايز» َّ
جمجمة غري مت�ساوية احلجم ك�أنها ُك�سرت وهذه حماولة لرتميمها.
تكونت من ثالثة �أجزاء مت ل�صقهم بعناية ،وعليها باقي الطني الذي
ك ّون وجه التمثال .و�ضع كل ما �سبق على قاعدة رخامية �سوداء ك�أنها
ن�صب تذكاري ل�شخ�صية هامة ،و ُنحت عليها�« :إىل الأبطال� ..إىل من
ماتوا ليعي�ش الآخرون».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


رغم املفاج�أة واللغز مل يهتز «فايز» ،و�إمنا مال على حممود ً
قائل:
�أي �شخ�ص يحمل كامريا �أو هاتف يحاول الت�صوير ،اقب�ض
عليه.

ﻋﺼ

نظر حممود �إىل احل�شد الذي قد رفع معظمه كامريات الهواتف
ً
ملتقطا �صو ًرا لهذه احلادثة ،ثم رجع بعينيه �إىل «فايز» مرة �أخرى،
ليجيبه «فايز»:

ﲑ ﺍﻟ

�سيتفاخر اخلبري بهذه التحفة� ،إنه �شخ�ص ممن ي�صورون.

ﻜﺘ

كلهم ي�صورون ..لن ميكننا.

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أ�شار على �إثرها «فايز» �إىل احل�شد ُمنب ًها الع�ساكر الذين بد�أوا
بدفع تلك اجلماهري للخلف.

ﺸﺮ

الآن ،اقب�ض على من ي�صر على الت�صوير.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

التفت بعدها ناظ ًرا �إىل العمارات املُحيطة لريى �إذا كان هناك
من يقف بالأعلى يحاول الت�صوير ،لكنه وجد العديدين يطلون من
كل ال�شقق و�أ�سطح العمارات .دار بنظره بعدها على واجهة املحالت
القريبة لريى �إذا ما كانت هناك كامريا ت�صوير يف �أحدهم قد التقطت
�صو ًرا لتلك ال�سيارة �أو الرجال وهم ي�ضعون التمثال .لكن مل يجد �سوى
عربة كبدة تقف بجوار ذلك املقهى الفارغ تقري ًبا �إال من رجل قد جذب
انتباهه .فذلك الرجل يف مطلع اخلم�سينات ظل مبت�س ًما له رغم هول
املوقف ،والأ�صوات املتعالية يف ال�شارع ،وحالة الذعر التي �سيطرت


على اجلميع .بالطبع مل يو ِله «فايز» انتباهً ا يف البداية ،ولكن مع ثبات
نظرته عليه �شعر يف داخله �أنه يعرفه وينتظر �أن يتذكره «فايز» ،ولأنه
ال يثق يف ذاكرته مبا يكفي ،غلب عليه هذا الظن ..ولكنه جتاهله،
فالوقت ال ي�سمح وهذه قد تكون الفر�صة الوحيدة للقب�ض على اخلبري.

ﻋﺼ

بعد قليل رنّ هاتف «فايز» بنغمة الر�سائل ،علم على الفور �أنه
قد ت�أخر على ميعاده مع زوجته و�أنها �صاحبة الر�سالة .زاد ال�ضغط
بتذكره لذلك امليعاد ،وظل على حاله من النظر �إىل اجلميع يف ال�شارع
واملنازل ،حتى التقت عينه برجل املقهى مرة �أخرى والذي �أ�شار
بابت�سامة �إىل «فايز» بالهاتف ،يف �إ�شارة ب�أن يفتح الر�سالة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

تفاج أ� الأخري وفتح الر�سالة ليجدها:
«هذه لي�ست اجلرمية� ..إنها»..

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

مل ُيكمل الر�سالة ورفع ر�أ�سه نحو كر�سي الرجل يف املقهى ،ولكنه
قد اختفى.

=
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ﻋﺼ

«الثاين ع�رش من يناير..

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

جيدا �أنني لن �أمتكن من النوم هذه الليلة ،ف�أحداث اليومني
�أعلم ً
املا�ضيني لن ت�سمح لعقلي ب�أن يكف عن الأ�سئلة .لقد دخل علينا
ذلك امل�ؤلف �أحمد بدوي ،وطلب من «عمار» �أغرب طلب قد يطلبه
م�ؤلف ،وهو �أن تُكمل ق�صته .قبلنا الأمر ظنًا مِنا �أنها �إحدى الق�ص�ص
الرومان�سية التي �سنتوقع نهايتها ،وبالتايل نُبلغه بها ك�أننا ا�ستطعنا
برجمة اجلزء املجهول منها -وهو ما �أكد «عمار» ا�ستحالته -ولكن
وجدنا الق�صة مت�شعبة و�صعبة.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�إذا قر�أ �أحد تلك املذكرات؛ قد يظن �أنه �أمر تافه ،ولكن الأمر
�صعب ً
فعل .فبغ�ض النظر عن متعة التحدي والأن�س ا ُملهدد بال�ضياع،
ف�إننا مل ت�أتِنا ق�صة واحدة منذ فرتة وهذا الأمر ُيهدد «عمار» ماد ًيا
ب�صورة كبرية.
غدا� ..سي�أتي امل�ؤلف وي�س�ألنا �س� ًؤال موجزً ا قد
�أعلم ما �سيحدث ً
يكون عن باقي حمتوى الر�سالة ً
مثل� .سنجيبه ب�أن الق�صة غري كافية،


و�أن ما جاء جمرد متهيد ال يكفي لتوقع القادم .كذلك هناك العديد
من النهايات التي قد ت�صلح لهذه الق�صة ،ولكنه لن ير�ضى بهذه
ق�ص�صا يف امل�ستقبل.
مغادرا ،ولن يعر�ض علينا ً
الإجابة و�سيبت�سم ً

ﻋﺼ

�أعلم �أنك مل تقر أ� الق�صة وال تعلم عن ال�ضابط �شيئًا� ،أو عن اخلبري
الذي ين�صح النا�س باجلرائم ك�أنه «مورياتي» عدو «�شريلوك هوملز»
ال�شهري»..

ﲑ ﺍﻟ

توقفت �شا�شة الكتابة لن�سمع ال�صوت الذي جعله ي�ست�شيط غ�ض ًبا
ملوحا بيده قاط ًعا ال�شا�شة ال�ضوئية �أمامه:
ً

ﻜﺘ

«هل ترغب يف البحث عن اخلبري مورياتي؟»

ﺐ ﻟﻠﻨ

هم �أن ُيعطل تلك اخلا�صية ،ولكنه توقف حلظة قبل �أن يرد برتقب
ّ
وك�أنه يخاف من الإجابة« :كم نتيجة با�سم اخلبري مورياتي؟»

ﺸﺮ

«كم مدونة تظهر با�سم اخلبري؟»

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«ثالثة �آالف و�أربعمائة وثالث نتائج .هل تريد البحث عن
اخلبري �أو مورياتي منف�صلني؟»
«مائة واثنني .هل تريد البحث ب�أكرث املن�شورات �شعبية على تلك
املواقع؟»
انتظر ً
طويل برتقب ،قبل �أن يتحدث ببطء:
«اجلرمية الأف�ضل ،هي اجلرمية املحتوية يف باطنها على �أ�صالة
وداللة».


«هل تق�صد :اجلرمية الأف�ضل ،هي اجلرمية املحتوية يف باطنها
على �أ�صل وداللة؟»

ﻋﺼ

ات�سعت عيناه ،هل املدونة حقيقية؟ هل الق�صة حقيقية؟ وملاذا
يريد نهايتها؟ و�إن كانت حقيقية ،ملاذا مل يتكلف عناء تغيري ا�سم
اخلبري؟ ظل على و�ضعه ،ن�صف راقد ون�صف جال�س ،ويده اليمنى
مقبو�ضة ويطرق بطرفها على فمه.

ﲑ ﺍﻟ

«هل تق�صد :اجلرمية الأف�ضل ،هي اجلرمية املحتوية يف باطنها
على �أ�صل وداللة؟»

ﻜﺘ

كررها ال�صوت لريد ب�سرعة« :نعم ،فتح املوقع».

ﺐ ﻟﻠﻨ

حتولت �شا�شة الكتابة �إىل �شا�شة جانبية �صغرية هائمة ببطء فوق
ال�شا�شة الأ�صلية ،والتي انفتحت على موقع اخلبري .املوقع يبدو م�شاب ًها
ملا ر�آه يف الق�صة بعني ال�ضابط؛ نف�س الألوان واخلط .ال بد �أن امل�ؤلف
قد بذل وقتًا يف و�صفها لتظهر بذلك ال�شكل� .أخذ بالت�صفح ب�سرعة� ،إنه
موقع قدمي منذ �أكرث من �ستة �أعوام ،ولكن ها هو الت�سجيل الذي ر�آه يف
الق�صة ،وها هي تدوينة «اجلرمية الأف�ضل»� .أخذ يف ت�صفح التدوينات
التالية ،ورفع يده عن ال�شا�شة مرة �أخرى ل ُيعالج تلك املعلومات.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

حت ّدث ب�صوت خفي�ض:
تلك الق�صة حقيقية ،هذا �أمر مفروغ منه .ولكن هناك حلقة
مفقودة� .إذا كانت تلك اجلرمية حدثت بالفعل منذ �سنوات،
ملاذا ي�س�ألني امل�ؤلف عن نهايتها؟ فالكل يعرف نهايتها ،وبقليل


من البحث �سن�صل �إليها .هل ُيريد ذلك كاختبار لق�ص�ص
�أخرى غري معروفة؟ يجب �أن �أ�شرك «عمار» معي يف ذلك
الأمر ..يجب �أن نقر أ� الق�صة مرة �أخرى بعد معرفة �أنها ق�صة
حقيقية ..يجب �أن �أفهم غر�ضه من ذلك.

ﻋﺼ

ابت�سم بعدها لأنه �أدرك �أن هناك �أ�سابيع �ست�ضيع يف تلك الرحلة،
هناك مغامرة �ستهزم الوحدة ولو لفرتة.

ﲑ ﺍﻟ

«ما تقييمك خلا�صية البحث التلقائي؟»

ﻜﺘ

رد بهدوء ال يتفق مع حديثه:

ﺐ ﻟﻠﻨ

«هل تريد معرفة ر�أيي؟ خا�صية �شريرة ،اجتمع فيها الغباء
واحلقارة مع عدم التقدير واملبالغة وخ�سة الـ»..

ﺸﺮ

قاطعه ال�صوت بطريقة بدت له م�ستفزة« :هل تق�صد خم�سة؟»

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�صاح بعنف ،لريد ذات ال�صوت:

«مت التقييم بخم�سة جنوم� ،شك ًرا لك».

=
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ﻋﺼ

جل�س «فايز» يف املقهى �أمام املن�صة وقد �أ�ضاء امل�صباح املُعلق
فوقها فقط ،بينما غمر الظالم بقية املقهى .رغم تعوده عليه ،وحفظه
لأماكن الطاوالت والكرا�سي ف�إن ظهورها ككيانات غري حمددة يف
الظالم قد �أثار يف نف�سه التوتّر حتى �إنه �أجفل عندما ُفتح الباب لريى
«عمار» يدفعه.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ماذا حدث؟

ﺸﺮ

قالها «عمار» بعد �أن فتح الباب مبا�شرة ،وقبل �أن يدخل دائرة
ال�ضوء حتت املن�صة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هل قر�أت ق�صة �أ�ستاذ �أحمد بدوي؟

بالطبع لقد برجمتها ..ماذا حدث؟ وملاذا تبدو م�ضطر ًبا؟
�سحب «فايز» كر�س ًيا لـ«عمار» �أمامه يف جدية ً
قائل:
اجل�س.

ماذا حدث يف الدنيا يجعلنا نتقابل فج ًرا كتجار املخدرات؟
على غري عادة «عمار» ،فلقد كان متو ّت ًرا هذه املرة بالفعل.


ح�س ًنا ..ا�سمعني جيدً ا ،ال تقاطعني لأن املو�ضوع �سيبدو تاف ًها
يف البداية.
�أوم�أ «عمار» يف �صمت.
�أحمد بدوي لي�س مب�ؤلف ،و�إمنا..

ﻋﺼ

هل تق�صد �أن الق�صة م�سروقة؟ فهمت ،لهذا ال يعرف نهايتها
ويريد �أن..

ﲑ ﺍﻟ

قلت لك � ّأل تقاطعني.

ﻜﺘ

قالها بحزم جعل «عمار» يبلع الباقي من الكالم.

ﺐ ﻟﻠﻨ

�س�أعيدها مرة �أخرى� :أحمد بدوي لي�س م�ؤل ًفا و�إمنا �ضابط
مباحث.

ﺸﺮ

هم �أن يقاطعه جمددًا ،ولكن نظرة «فايز» منعته.
ّ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ق�صة اخلبري حقيقية� ،أو على الأقل جزء منها .الق�صة التي
مثلتها يعلم نهايتها جيدً ا ،ولكنه يريد �أن ي�سمع م ّنا ما نقول
كي يرى مدى تطابق الأحداث التي ميكن للآلة �أن تتوقعها مع
الأحداث احلقيقية ،دورنا الآن �أن..

ا�سمع يا «فايز» ،لي�س لنا دور يف كل هذا .نحن ال نتعامل مع
احلكومة ،نحن نحتاج �إىل املال ولكن لي�س بتلك الدرجة ،الآلة
غري مرخ�صة وميكن �أن ت�ؤخذ ِم ّنا حتت �ألف ُم�سمى خمتلف.
�أنت ال تعرف كم خمالفة نرتكبها كلما �ضغطنا على زر الت�شغيل.


الآلة ملكك ،والقرار قرارك بالكامل ،ولكني �أريد �أن �أعرف
ماذا يريد� ..أريد �أن �أعرف نهاية الق�صة فقط.
ف�أتيت بي فج ًرا كي تخربين �أنك تريد �أن تعرف النهاية.
عم ال�صمت للحظات قبل �أن ي�ستطرد:
ّ

ﻋﺼ

�أعلم �أن تلك الق�ص�ص لي�ست م�صدر دخلك فقط ،بل تنت�صر
بها على وحدتك كما تردد دائ ًما ..لهذا جعلتك املمثل من
البداية ،ولكن دخول �ضابط علينا مدع ًيا �أنه �شخ�ص �آخر
يعطيني احلق ب�أن �أخاف� .سنجل�س معه اليوم و�سنخربه ب�أننا
مل ننجح فيما طلب ،وبالتايل تنتهي العالقة معه� ،أو نخربه
حتى ب�أن الآلة ُمعطلة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�أو ترتكني �أحتدث معه ،قد �أخرج منه ب�أربعة �أ�ضعاف املبلغ
املُعتاد ..وكذلك بغر�ضه من ذلك الطلب.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�سكت «عمار» للحظات ،ثم رد:

�س�أتركك معه لدقائق ثم �س�أنهي ذلك اجلنون.

ابت�سم «فايز» يف ر�ضا ،بينما نظر «عمار» �إىل الأكواب والزجاجات
يف اخللف ،وقام لي�شرب ما تقع عليه يده.

=



م ّر ذلك اليوم ً
ثقيل على «فايز» ،فقد بد�أ اليوم من الفجر منتظ ًرا
ذلك ال�ضيف .ال يعلم ما ُيحركه ،وال �سبب ذلك التوتر من فقدانه.
فهو ال يحتاج املال كـ«عمار» ،وحتى الق�صة نف�سها غري منتهية وهو لن
يتحمل ذلك ال�سخف كث ًريا� .أما «عمار» الذي ق ّل دخله ب�شكل كبري مع
ندرة الق�ص�ص� ،أ�صبح على م�شارف �أزم ٍة مالية .انتظر «فايز» ً
طويل،
و«عمار» موجود طوال اليوم يف املقهى على غري العادة.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

�أخ ًريا دفع �أحمد بدوي ذلك الباب ليدخل بابت�سامته الهادئة،
وطوله الفارع ،و�شعره الرمادي ،وخطواته الواثقة .ابت�سم لهما على
الفور ،واقرتب بخطوات بطيئة ك�أنه يتعمد زيادة التوتّر:

ﻜﺘ

� ً
أهل.

ﺐ ﻟﻠﻨ

أهل يا �أ�ستاذ «فايز»ً � ..
� ً
أهل يا �أ�ستاذ «عمار».

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

قالها االثنان يف نف�س الوقت تقري ًبا� .أ�شار «عمار» �إىل كر�سي �أمام
املن�صة لي�شكره �أحمد وي�سحبه ليجل�س يف مقابلة «فايز» ال يف�صل
بينهما �سوى املن�صة.
هل حتتاج �أي �شيء يا عم «فايز»؟ هل ت�أمرين ب�أي �شيء يا
�أ�ستاذ �أحمد؟ �س�أعود بعد حلظات« ..فايز» هنا هو من م ّثل
ق�صة ح�ضرتك.
مل يعلم «فايز» �سبب فرحه مبقابلة �أحمد ،ولكن االبت�سامة ارت�سمت
على وجهه تلقائ ًيا .قد تكون ابت�سامة ن�صر ،فهو مل ي�ستطع خداعه ب�أنه
م�ؤلف ،و�أن تخمينه عندما ر�آه لأول مرة ب�أنه رجل �شرطة �أو رجل


�صحيحا� ..أو ابت�سامة غرور تقول «�إين �أعلم ما تظن �أنني
ع�سكري كان
ً
ال �أعلمه» .حتدث �أحمد �أخ ًريا ليقطع الأفكار:
�أنت تعلم� ،ألي�س كذلك؟
�أعلم ماذا؟

ﻋﺼ

تفاج�أ من الو�سيط الروحي الذي يقر أ� الأفكار �أمامه.

ﲑ ﺍﻟ

تعلم �أنني �ضابط مباحث� ..أنت �أذكى من «عمار» ،ولكي ي�صل
«عمار» لهذه النتيجة فال بد �أنك قد و�صلت �إليها قبله.

ﻜﺘ

ماذا تـ..

ﺐ ﻟﻠﻨ

م�ستخدما لفظ «ت�أمرين» ،وبعدها
�س�أل «عمار» قبل �أن يغادر
ً
قال «ق�صة ح�ضرتك» ..يف حني عندما تقابلنا لأول مرة حتدث
ب�صورة �أقل ر�سمية ،ومل ي�ستخدم ح�ضرتك ،وقال «هل تريد»..
الر�سمية تقل بعدد املقابالت ولي�س العك�س.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كان يتحدث بتلقائية وهدوء وك�أن الأمر بديهي ،وقبل �أن يرد «فايز»
�ضحك �أحمد لي�ستطرد:

ثم ابت�سامتك منذ قليل ..وجهك كتاب مفتوح يا �أ�ستاذ «فايز».
�أظن �أن �إجابة �س�ؤالك الآن �إذا كنت �أعلم �أو ال �أعلم لي�س لها
قيمة.
�ضحك �أحمد ً
قليل قبل �أن يقول:


هذا مل يكن اللغز يا �أ�ستاذ «فايز» كي تبت�سم عندما حتله،
اللغز احلقيقي هو �أن ت�ستكمل الر�سالة.
حاول الهرب من اجلملة الأخرية ب�أن �سار ب�ضع خطوات خلف
املن�صة ،وعاد بك� ٍأ�س مملوءة و�ضعها �أمام �أحمد.

ﻋﺼ

هل ا�ستطعتما برجمة ومتثيل الق�صة؟

ﲑ ﺍﻟ

ال ..من امل�ستحيل برجمة ما ال نعرفه .فنحن لن نخلق �أحدا ًثا
و�شخ�صيات ومناظر من خيالنا.
ٍ

ﻜﺘ

�إذن لقد انتهى عملي هنا� ..س�أ�شرب هذه الك�أ�س و�أغادر.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ابت�سم «فايز» ومل ُيعقب ،يف حني �أن قلبه ُيعت�صر الآن ليعرف
غر�ضه ونهاية الق�صة.

تفاج�أ «فايز» ،فا�ستطرد �أحمد:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كيف ا�ستنتجت ب�أين ال�ضابط يف الق�صة؟

مل تكن تعلم �أنني ال�ضابط يف الق�صة؟
�ضحك ً
قائل:

ال بد �أن �أنهي هذه الك�أ�س �سري ًعا قبل �أن �أخربك بكل �شيء.
كيف علمت �أنني �ضابط �إذن؟


قال اجلملة الأخرية بجدية .فكر «فايز» للحظات ب�أن يخربه
بخا�صية البحث التلقائي ،ومدونة اخلبري وا�سمه املوجود يف الأخبار.
ولكن ك�أنه قد �أبى �أن ين�سب الف�ضل لتلك اخلا�صية:

ﻋﺼ

وا�ضحا ب�شدة .فكل الأحداث تدور حول ال�ضابط،
كان الأمر
ً
فامل�ؤلف يعلم كيف ُيفكر ال�ضابط ،وم�شاعره جتاه حممود..
حتى �إنه يعلم ما هي الأوامر التي قالها ملحمود عندما وجدا
اجلمجمة .يف حني عند التحدث من وجهة نظر اخلبري،
ف�إن امل�ؤلف قد ر ّكز الأحداث على ال�ضابط مرة �أخرى،
ال يوجد معلومة �شخ�صية واحدة عنه �سوى و�صف بيته.
خمنت �أنك �صديق لل�ضابط ،ولكن مل �أخمن �أنك هو.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

تعجب «فايز» من نف�سه وتلقائيته يف الكذب .فكل ما قاله هو كذبة
مرجتلة ،ولكن يبدو �أنها القت �إعجاب �أحمد.

ما هدفك من تلك الق�ص�ص؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

أثبت
عندما قابلتك �أول مرة عرفت �أنك �شخ�ص ذكي ،ولكنك � ّ
الآن �أنك �أكرث ذكا ًء مما �أتخيل ..ي�ؤ�سفني �أال نعمل م ًعا يف تلك
الق�ص�ص.
قالها باندفاع غري حم�سوب ،فنظر له �أحمد ً
قليل قبل �أن يرد:
�أحتفظ بذلك لنف�سي.
ما نهاية الر�سالة؟


يجب �أن تعلمها وحدك كي ن�ستمر يف متثيل الق�ص�ص.
كانت وترية الكالم �سريعة ،والرد بدون تفكري وك�أنه �سباق .نظر
�أحمد �إىل ك�أ�سه:
ها قد انتهى الع�صري� ،س�أغادر الآن.
قالها ،وغادر كر�سيه مول ًيا ظهره لـ«فايز».

ﻋﺼ
مل يكن القاتل.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

توقف �أحمد عن امل�سري ،ف�شعر «فايز» ب�أنه قد �ضرب وت ًرا مه ًما،
فا�ستطرد:

ﺐ ﻟﻠﻨ

اخلبري مل يقم بهذه اجلرمية.

ﺸﺮ

التفت �إليه �أحمد بخطوات �سريعة ،و�سند قب�ضتيه �إىل املن�صة
ومال بجذعه عليه حتى �أ�صبح وجهه مبواجهة وجه «فايز»:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كيف عرفت ذلك؟ هذه املعلومات غري ُمتاحة على الإنرتنت �أو
اجلرائد ..هذه املعلومة ال يعرفها غريي.
مل ي�ستطع «فايز» الرد ،وتلعثم قبل �أن يرد:

لقد بحثت عن مدونة اخلبري ،وتعمقت يف كل اجلرائم التي
�ألفها واجلرائم التي ن�صح بها النا�س ،وكذلك اجلرائم التي
حلها لل�شرطة .لقد �ساعد املتهربني من ال�ضرائب ،و�ساعد
الن�صابني ،و�ساعد املزورين ،لكنه مل ي�ساعد القتلة قط ..ال
�أظنه ً
قاتل.


اخلبري مل يقم بتلك اجلرمية ،لكنه جمرم.
قال اجلملة الأخرية متحك ًما يف �صوته ليخرج بنربة عادية ،لكن
عينيه عك�ستا �ش ًرا وغ�ض ًبا يعتمالن يف �صدره .دخل «عمار» املقهى
ليجد «فايز» خلف املن�صة ،و�أحمد �أمامه ال يف�صل بني وجهيهما �سوى
ب�ضعة �سنتيمرتات ،ونظرة �أحمد املتقدة زادت من توتره:

ﻋﺼ

�أرى �أنكما �أ�صبحتما �صديقني.

ﲑ ﺍﻟ

مل يعلم ال�سبب ،لكنه �ألقى تلك الدعابة رغ ًما عنه .نظر �أحمد �إليه
مبت�س ًما:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أ�ستاذ «فايز» ذكي للغاية ،ا�ستطاع معرفة كل �شيء تقري ًبا.
�ست�صلكما الدفعة ال�سابقة مع باقي الق�صة ..وكالعادة �س�أدفع
�أربعة �أ�ضعاف.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال �أظن «فايز» قد �شرح لك املو�ضوع ً
كامل ،ال ميكننا برجمة ما
جنهله ..قد تكون م�صادفة ال �أكرث.
قالها «عمار» با�ضطراب ً
ناقل نظره بني «فايز» و�أحمد طوال
الكالم:
عندما تقابلنا �أول مرة �أخربتك �أنني �أعرف عن هذه الآلة
�أكرث منك� ،أعرف ما ميكنها �أن تفعل و�أال تفعل .لقد تركت
جز ًءا مك�شو ًفا من الق�صة مثل ا�سمي وا�سم املجرم ..كل من
م ّثل هذه الق�صة مل ي�ستطع تخمني ن�صف ما تعرفان� ،أنا ال


�أريد �ساح ًرا يربمج يل ما ال ميكن برجمته ،بل �أريد ً
ممثل
ميكنه �أن يتقم�ص روح اخلبري من املواقف املا�ضية ليخربين
كيف �سيت�صرف يف املواقف الآتية.
وك�أن «عمار» تذكر الآن �أن �أحمد �ضابط �شرطة �سابق على الأقل:
ن�سيت �أن �أخربك ب�أن الآلة قد تعطلت ،حتى �إنني قد �أُ�صبت

ﻋﺼ

بهذه الندبة و�أنا �أحاول ت�صليحها ..لكن ال فائدة.

ﲑ ﺍﻟ

قالها وقد فرد قب�ضته لتظهر الندبة التي تتو�سط كف يده� .ضحك
«فايز» رغ ًما عنه ،وابت�سم �أحمد ناظ ًرا لـ«فايز»:

ﻜﺘ

�أتوقع �أنكما بالذكاء الكايف لت�صليحها.

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ

=

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


* * 13

ﻋﺼ

 -واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان ..واحد..

ﲑ ﺍﻟ

«�إ�ضاءة الكتابة ودفرت املذكرات»

ﻜﺘ

«تعطيل البحث التلقائي».

ﺸﺮ

«نعم»

ﺐ ﻟﻠﻨ

«هل �أنت مت�أكد من تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة؟»

«الأول من فرباير..

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«مت التعطيل التلقائي لهذه اجلل�سة»

علمت �أنني لن �أ�ستطيع النوم الليلة ،مل �أحاول حتى بالقدر
الكايف ..حتى بعد هذه الكتابة لن �أمتكن من النوم �إال بقر�صي ُمن ِّوم.
�أمتنى �أن �أموت قبل اليوم الذي يخذلني فيه ا ُملن ِّوم وي�صبح بال ت�أثري.
�شعرت من قبل ب�أين �س�أموت قبل نهاية العام ،ولكن ها �أنا يف مطلع
ال�شهر الثاين من العام اجلديد وما زلت ح ًيا.


متر الأيام ببطء �شديد وك�أنها تتوقف كلما �أزحت عيني عن
ّ
متناق�ضا ..فاليوم
مير ب�رسعة غريبة .ال ل�ست
ً
ال�ساعة ،ولكن الزمن ّ
طويل ،طويل للغاية تعت�رصين فيه الوحدة والذكريات والآمال،
كيف يت�سع لكل هذا �إىل جانب ق�ضائي لفرتة طويلة يف املقهى �أو يف
متثيل الق�ص�ص �إذا مل يكن اليوم ً
طويل؟

ﻋﺼ

جدا ..لقد تركت ح�ساب عدد
�أما عن الزمن ،فالزمن �رسيع ً
�سنوات عمري ملن �سيدفنني ليقول «ومات عن عمر يناهز� »...أما
بالن�سبة يل ،ف�إن هناك �سنوات كثرية يف عمري مرت دون �أن �أتذكر
كيف �ضاعت ،و�سنوات �أخرى �أتذكرها وال �أعرف كيف �أتذكر
كل هذه التفا�صيل.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

كلما تذكرت� ،أح�س�ست بالأمل ..لي�س �أمل فراق الأحبة ،وال �أمل
الوحدة احلالية بل �أمل �آخر مل يذكره �أحدهم يف الكتب حتى الآن؛
�أمل التحول.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كلما تذكرت كيف كنت مندف ًعا يف كل �شيء� ..أحببت
باندفاع ،اعرتفت باندفاع ،قاتلت باندفاع ،وفارقت باندفاع .كلما
تذكرت الأن�س والأ�صدقاء والعائلة واحلبيبة والكتب .كلما
تذكرت ذلك وقارنته مبا �أنا عليه اليوم �أ�شعر بذلك الأمل� ،أمل ح�صان
يف الربية تعود على العدو يف �أي اجتاه يريده ،واليوم حبي�س ج�سده
الهرم وحزنه الدفني� ،أ�شعر ب�أمل الوحدة �أكرث من �أي وحيد ،لأنني
وحيدا .لقد ق�ضيت �سنوات و�سط �أ�رسة كبرية مل يهد�أ �صوت
مل �أولد
ً


منزلها قط ،وعندي من الأ�صدقاء ما يكفي لأن �أقاوم الأيام ..اليوم
�أعي�ش بال �صديق وال رفيق.

ﻋﺼ

�أعلم �أنك قد حكمت على «عمار» بكونه �صديقي ملا �أكتبه عنه
هنا ،لكن عالقتنا مل تكن �صداقة قط .ال يوجد �صديق يكذب على
�صديقه ،و�أنا كذبت عليه .هو ال يعلم �أنني غني ،وال يعلم �أن عملي
باملقهى ال قيمة له �أمام ما �أملك ،ال يعلم �أن �رشاكتي معه يف املقهى
كانت لإنقاذه من الإفال�س ،ال كفر�صة بالن�سبة يل� .أعلم �أن عند موتي
علي ،لكن لن تتوقف حياته.
�سيحزن ّ

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أتذكر جدي عندما جل�ست �إليه لأ�سمع ق�ص�صه ومغامرات
�شبابه .كان ي�ضحك كل فرتة من ت�رصف فعله هنا� ،أو ت�رصف مل
يفعله هناك .اليوم �أ�ستعيد ذلك لأتذكر �أن تلك ال�ضحكة ما كانت
�إال ابت�سامة مك�سورة ،ابت�سامة من يتفاخر ب�أفعال غريه ..فبمرور
الزمن انف�صل عن نف�سه� ،أ�صبح يتطلع �إىل ما كان عليه يوم كان
مندف ًعا ..مثلما �أ�صبحت الآن.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كلما جل�ست �إىل نف�سي يح�رضين فاروق جويدة يف ق�صيدة «من
ليايل الغربة» ..عندما قال فيها على ل�ساين:
«الليلة �أجل�س يا قلبي خلف الأبواب
�أت�أمل وجهي كالأغراب
يتلون وجهي ال �أدري


هل �أملح وجهي
�أم هذا وجه كذاب
مدف�أتي تنكر ما�ضينا
والدفء �رساب»

ﻋﺼ

�س�أختم اليوم باعتذاري �إىل جدي الذي �شاركته ال�ضحك يوم
�ضحك على جرحه ،ومل �أفهم».

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

=

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


* * 14
القصة الثانية

ﻋﺼ
ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وقف «فايز» بقامته املم�شوقة �أمام نافذة مكتبه املُطلة على ال�شارع،
تتعد اخلام�سة فج ًرا ،فقد �سكن ال�شارع ،وهد�أت
ولأن ال�ساعة مل َ
الأ�صوات .دخل عليه حممود بعينني ناع�ستني عك�ستا جمهود تلك
الليلة .مد يده بالورقة لـ«فايز» ً
قائل:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

اقر�أها.

ﺸﺮ

هذا �أق�صى ما تو�صلت �إليه.

فتح حممود الورقة ،ثم مل ينظر فيها ،بل نظر لظهر «فايز» الذي
مل يلتفت من النافذة حتى الآن ً
قائل:
ح�ضرتك الأمر �أ�صبح �شخ�ص ًيا ب�صورة �أكرب مما ينبغي.
هو من جعله كذلك.
�سكت ً
قليل يف موازنة بني هل يجب �أن يتحدث �أم ال ،فقاطع «فايز»
�أفكاره:


ال تخف يا حممود ،هات ما عندك.
وك�أنه حب�س الكالم ً
طويل ،وانتظر هذه اجلملة:

ﻋﺼ

ح�س ًنا ..ح�ضرتك املو�ضوع �أ�صبح �شخ�ص ًيا ب�صورة كبرية.
اخلبري جمرم ك�أي جمرم يف البلد ،ذكي بع�ض ال�شيء ،لكن ال
ُيهدد �أمن البلد ً
مثل .هل نريد القب�ض عليه؟ بالطبع نريد ،بل
�إننا نعمل خارج �ساعات العمل يف �سبيل ذلك .وقد حققنا ليلة
الأم�س خطوة كبرية �س�أو�ضحها حل�ضرتك بعد قليل ،لكن �أن
ُير�سل لك ر�سالة من هاتفه ،وتراه وج ًها لوجه وعند البحث عن
�صاحب هذا اخلط جنده ُم�سجل با�سم �سعادتك ،ف�إنه يحاول
�شخ�صنة اجلرمية يف حرب بينكما ..ويجب �أن نعمل بذكاء
على اال�ستفادة من ذلك ،ال �أن نتبعه �إىل تلك احلرب.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�صمت حممود بعدها للحظات ُمرت ًبا �أفكاره ،ولكن قطع رنني
حممول «فايز» ذلك ال�صمت .ا�ستدار «فايز» �أخ ًريا ليتناول املحمول
من على املكتب لريد ب�ضجر:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

أنت؟ لقد قطعنا ً
�شوطا يف ق�ضية كبرية،
�إنني بخري ..كيف حالك � ِ
ولن ميكنني احل�ضور الليلة .قد �آتي يف ال�صباح �أو قبل الظهر.
ح�س ًنا ..لن �أن�سى� .إىل اللقاء.
رفع «فايز» نظره ملُحدثه ُمعق ًبا:
�إذا �أردت �أن تنجح ،ال تتزوج يا حممود .الوحدة هي �سبيلك
للإبداع والتميز.


ه ّز حممود ر�أ�سه مواف ًقا وهو مبت�سم ،ولكن حتول احلديث �إىل
اجلدية املطلقة عندما �س�أل «فايز»:
إالم تو�صلنا الليلة؟
� َ
تو�صلنا ل�صاحب الإعالن يف اجلريدة يا فندم.

ﻋﺼ

عظيم ..من هو؟

ﲑ ﺍﻟ

مهند�سا يف �شركة كبرية يف
�أ�سامة علي عبد العظيم ،عمل
ً
القاهرة لفرتة طويلة حتى..

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أمال «فايز» ر�أ�سه للأمام يف �إ�شارة ب�أنه منتظر باقي احلديث،
فا�ستكمل حممود:
حتى مات من �سنة ون�صف.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ابت�سم «فايز» ،ثم �أم�سك بلفافة تبغ منبعجة �أ�شبه بلفافة املخدرات،
وبحث عن قداحته ً
طويل حتى وجدها ،ثم حتدث وهو ُي�شعل اللفافة:
هل تعلم ..هذه �أغرب ق�ضية �صادفتها يف حياتي .فاملُجرم
حتى الآن مل يرتكب �أي جرمية ،لكنه جعل العديدين يرتكبون
اجلرائم .حتى اجلمجمة التي �ساعدنا لنجدها كانت جتمي ًعا
لأجزاء من جمجمتي التو�أم املقتول العام املا�ضي ،ولأنهما دفعا
عمريهما لقاء �أن يهرب باقي الأطفال املخطوفني معهما ،فلقد
كتب لهما �شاهد قرب «�إىل الأبطال� ..إىل من ماتوا ليعي�ش
الآخرون» .وجند بداخل اجلمجمة ورقة ُتر�شدنا �إىل مكان


ﻋﺼ

تلك الع�صابة ،بل وننقذ � ً
أطفال �آخرين خمطوفني حدي ًثا.
ذلك املجرم الذي ي�ساعد املجرمني على موقعه للتهرب من
ال�ضرائب ،والتزوير واالختال�س هو نف�سه الرجل الطيب الذي
�ساعدنا يف القب�ض على تلك الع�صابة ..وهو نف�سه الرجل الذي
حتداين وهو يف غنى عن ذلك ،هو مل يحتج لأن يك�شف يل
وجهه و�أن يخاطر ب�أن �أقب�ض عليه� .أتدري �أين امل�شكلة؟ امل�شكلة
�أن هذا الرجل هو نف�سه من جند �إعال ًنا يف جريدة م�شهورة
معلومات ت�ساعدنا بتحديد
مكتوب فيه« :على من يجد
ٍ
مكان �أو القب�ض على املجرم الإلكرتوين ا ُمللقب باخلبري ،برجاء
االت�صال بالأرقام ب�أ�سفل الإعالن ..ومبجرد الت�أكد من �صحة
املعلومات �سيتم �رصف مكاف�أة بقيمة ن�صف مليون جنيه
ل�صاحب تلك املعلومات» .لقد �أغ�ضب الرجل الطيب �أحدهم..
لقد ت�أكدت وهذا الإعالن غري �صادر عن �أي جهة حكومية ،بل
�إن �أحدهم م�ستعد لدفع ن�صف مليون ليقب�ض على اخلبري .ال
بد �أنه يعرفه� ،أو كان بينهما عمل �سابق.ومل ينت ِه الأمر عند
ذلك احلد ،بل اكت�شف م�ساعدي الذكي �شخ�صية �صاحب
الإعالن ،والذي قد يعرف معلومات عن ما�ضي اخلبري ..لكن
جنده املهند�س �أ�سامة املُتوفى من عام.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

عام ون�صف.
�صححا ،لينفجر «فايز»:
قالها حممود ُم ً


وما الفرق؟ لقد مات! هوية وهمية� ..شخ�ص جمهول ..كلها
نف�س امل�سميات ملا و�صلنا �إليه وهو «الال�شيء».
عم ال�صمت لدقيقة تقري ًبا ،عاتب فيها حممود نف�سه حتى حتدث
ّ
«فايز» جمددًا:
كيف و�صلتم ل�شخ�صيته؟

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

لقد مت حجز الإعالن من الإنرتنت على موقع اجلريدة ،ومت
الدفع عن طريق بطاقة ح�ساب بنكي .لقد تتبعنا البطاقة،
وكانت با�سم �أ�سامة ،وكذلك الربيد الإلكرتوين املُ�ستخدم يف
التوا�صل باجلريدة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

والأرقام؟

ﺸﺮ

لقد عملت مبفردي طوال الليل للتو�صل لتلك املعلومات ،لذلك
�أردت �أن �أبلغك بها يف البداية .كذلك �أنتظر الق�سم التقني �إذا
�أردنا تتبع املكاملة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

اكتب رقم الهاتف.

قالها وهو ميد له هاتفه ،بينما تردد حممود ً
قليل قبل �أن ُي�سك
الهاتف ويكتب الأرقام:
�إنه رقم �سهل احلفظ ،لكن �أال يجب �أن ننتظر الق�سم التقني
كي..


مل يكمل جملته عندما وجد «فايز» قد �ضغط بالفعل على عالمة
االت�صال ،ومل�س ال�شا�شة ليخرج ال�صوت من ال�سماعة اخلارجية .وبعد
حلظات من �صوت اجلر�س ،رد �صوت �أربعيني �أو خم�سيني ر�صني ينم
عن �شخ�صية قوية:
من املتحدث؟

ﻋﺼ

�أحمد ..قر�أت �إعالنك يف اجلريدة ،و�أنت؟

ﲑ ﺍﻟ

ال تهتم مبو�ضوع اال�سم ..ميكنك �أن تناديني ب�أي ا�سم ،نادين
با�سم القي�صر ً
مثل ..ملاذا ات�صلت؟

ﻜﺘ

�شخ�ص �آخر.
لأنني �أعرف عن اخلبري ما ال يعرفه
ٌ

ﺸﺮ

ح�س ًنا �أين؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

ح�س ًنا ..فلنتقابل� ،أنا ال �أثق بالهاتف ومبن قد ي�سمعنا.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

انتظر «فايز» ردًا ،لكن اخلط انقطع .نظر �إىل حممود يف حماولة
�أن يفهم ما حدث ،وقبل �أن يتحدث رن هاتفه مرة �أخرى من نف�س
الرقم.
معذرة ،تنتهي مدة املكاملة كل خم�س و�أربعني ثانية حتى ال
ُتدد �أجهزة التتبع مكاين.
ح�س ًنا� ،أين �سنتقابل؟
لي�س بتلك ال�سرعة يا عزيزي ،قد تكون �أنت اخلبري وتريد �أن
نتقابل لتعلم ملاذا �أجمع عنك املعلومات؟


لكنني..
هذا جمرد افرتا�ض ،ولكن الأف�ضل �أن..
انقطعت املكاملة جمددًا ،فنظر «فايز» �إىل حممود يف �ضجر
وهم �أن يتحدث لوال �أن رن الهاتف مرة �أخرى.
ّ

ﻋﺼ

..نتقابل يف مكان عام يف وقت �ضيق ال ميك ّنك من جتهيز
كاف �إذا �أردت حما�صرتي.
نف�سك ب�شكل ٍ

ﲑ ﺍﻟ

لكنني �أريد املال ال �أكرث.

ﻜﺘ

حمطة ماذا؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

يجب �أن تتعب من �أجله ..قابلني يف حمطة مرتو لوفن ال�ساعة
ال�سابعة م�سا ًء.

ﺸﺮ

لوفن ..الم ،واو ،فاء ،نون.
لوفن ،ال�سابعة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال يوجد حمطة بهذا اال�سم.
انتظر.

انقطع اخلط� ،أو �أغلقه املتحدث الغام�ض .يف كلتا احلالتني
قد تركهما يف حريتهما .نظر «فايز» �إىل حممود يف حرية ،وك�أنهما
يعاجلان ما قاله حتى حتدث حممود:


ً
�ضباطا؟
هل ي�شك يف كوننا
ال ،هذا �إجراء احرتازي حتى ال يرتك لأي ممن يريد �أن يقابله
وقتًا كاف ًيا.
كان من املمكن �أن يجعل امليعاد بعد �ساعتني وبهذا ي�ضيق علينا
الوقت كما يريد.

ﻋﺼ

ابت�سم «فايز» لتلك امللحوظة:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

هذا �إذا كان قري ًبا وميكنه احل�ضور يف خالل �ساعتني ،ولكن
من الوا�ضح �أنه بعيد.

ﺐ ﻟﻠﻨ

كان من املمكن �أن ينتظر حتى ي�أتي ،و ُيعطينا ميعادًا يف خالل
�ساعتني ً
مثل.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ظهر العجز على «فايز» ومل ي�ستطع الرد ،فقال ب�صوت ينم عن �أن
ر�صيد �صربه قد �أو�شك على النفاد:
ال �أعلم يا حممود ..اح�ضر حا�سبك املحمول لنبحث عن معنى
تلك الكلمة ،و�أح�ضر يل خريطة لكل حمطات املرتو لنح�صر
االحتماالت.
�أوم�أ حممود وغادر ،لتمر الدقائق يف التفكري يف كل املعطيات.
�شخ�ص جمهول ا�سمه القي�صر ينتحل �شخ�صية رجل متوفى ليبحث
عن اخلبري .من الوا�ضح �أن هناك من يبحث عنه ،ومن �ضمنهم


ال�شرطة .ما لهذه الليلة التي ال تنتهي ،ال بد �أنني �س�أت�أخر ُمددًا عن
املنزل .دخل حممود ليقطع �أفكار «فايز»:

ﻋﺼ

لقد �أح�ضرت حا�سبي لنبحث عن تف�سريات حمتملة لهذه
الكلمة ،وكذلك �سننتظر الق�سم التقني لي�ساعدنا �إذا كانت
لغ ًزا �أو �شفرة .وكذلك هذه الأوراق مطبوع بها �أ�سماء كل
حمطات املرتو �إذا جل�أنا لال�ستبعاد.

ﲑ ﺍﻟ

عظيم ..الآن فلنبحث عن كلمة «لوفن»

ﻜﺘ

�أجرى حممود البحث عدة مرات ً
قائل:
الكلمة غري عربية بالت�أكيد.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ابحث عن �أ�سماء �شخ�صيات بهذا اال�سم.

ﺸﺮ

ا�سم طبيب �سويدي ولد يف القرن التا�سع ع�شر ومات يف بداية
القرن الع�شرين� ..إجنازات عادية ،ال يوجد �شيء مميز.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ح�س ًنا ..ابحث عن معنى الكلمة.

يف اللغة الإجنليزية ،الكلمة م�شتقة من كلمة «� »Loveأو حب،
لكن بدون معنى� .أما باقي اللغات فهي ً
مثل بالرنويجية تعني
القانون ،و�إذا بدلنا احلروف.
القانون؟ ما املحطات التي تخدم القانون ً
مثل� ،أو متعلقة
بالقانون.


�ألقى حممود نظرة �سريعة على الورق وبد�أ بح�صر االحتماالت:
طرة الأ�سمنت ،وطرة البلد ،وثكنات املعادي ،و�سعد زغلول،
وال�سادات ،وعبد النـ...
ال ،هذا خط�أ ..لنبد أ� من الأول .هيا نفكر كما يريدنا القي�صر
�أن نفكر.

ﻋﺼ
القي�صر!

ﲑ ﺍﻟ

هاما.
قالها حممود ب�صوت ٍ
عال ينم عن حما�سة من اكت�شف �شي ًئا ً
وجه حممود نظره ل�شا�شة اجلهاز ،و�أخذ
انتظر «فايز» ليفهم بينما ّ
يبحث ويتنقل على الإنرتنت حتى و�صل �إىل ما ُيريد وظهرت على وجهه
االبت�سامة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

هل تالحظ �أنني ما زلت هنا؟ هل �ستتف�ضل وت�شاركني ما
و�صلت �إليه؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�آ�سف يا فندم� ،إنها احلما�سة .لقد تذكرت �شي ًئا عندما قلت
القي�صر� .س�أقر�أ عليك:
«�شفرة القي�رص هي و�سيلة لت�شفري الن�صو�ص ،هذه ال�شفرة �شاع
ا�ستخدامها قد ًميا و ُيعتقد �أن يوليو�س قي�رص كان �أول من ا�ستخدمها
وكان ذلك بني  58ق.م حتى  51ق.م .وخوارزمية الت�شفري كانت
جدا� ،إذ �إنه كان يبدل احلرف ا ُملراد ت�شفريه باحلرف الثالث
ب�سيطة ً
الذي يليه».


هذا �صحيح ،لذلك قال يف نهاية املُكاملة «الم ،واو ،فاء ،نون»..
لقد ف�صلها كي يجذب �أنظارنا �إليها ..ممتاز يا حممود.
�شك ًرا ..ح�س ًنا ..الالم �سن�ستبدلها باحلرف الذي يليها بثالثة
حروف وهو «الهاء» .الواو �سن�ستبدله باحلرف الثالث ...ال
يوجد بعده �سوى حرف الياء فقط.

ﻋﺼ

ارجع حلرف الألف جمددًا باعتبارها �سل�سلة مغلقة ..الياء
بعدها الألف ،ثم الباء� .إذن ن�ستبدل الواو بحرف الباء.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

والفاء �ست�صبح «الم» ،والنون ت�صبح «ياء».
وبهذا يكون لدينا حمطة «هبلي».

ﺐ ﻟﻠﻨ

هو هَ َبل بالفعل ..هناك خط�أ ما.

ﺸﺮ

قالها «فايز» ،لي�شعر حممود بالغباء فج�أة ويتحدث بثقة وك�أنه يرد
الإهانة ال�سابقة:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

لقد �س�ألتك ملاذا جعل امليعاد ال�ساعة ال�سابعة ،ح�س ًنا هذه هي
ً
تعديل على �شفرة القي�صر ،ال ي�ستبدل
الإجابة .لقد �أجرى
احلرف باحلرف التايل له بثالثة حروف ،و�إمنا احلرف التايل
له ب�سبعة حروف.
نربة الثقة يف �صوت حممود جعلت «فايز» ينتظر للنهاية ..انتظر
بينما طبع حممود ورقة عليها احلروف الأبجدية بالرتتيب .وتابع
حممود الذي يهم�س ك�أنه ُيحدث نف�سه:


الالم ..بعدها امليم ،النون ،الهاء ،الواو ،الياء ،الألف ،الباء..
�إذن ن�ستبدل الالم بالباء .الواو ..بعدها الياء ،الألف ،الباء،
التاء ،الثاء ،اجليم ،احلاء� ..إذن ن�ستبدلها باحلاء .الفاء..
بعدها القاف ،الكاف ،الالم ،امليم ،النون ،الهاء ،الواو� ..إذن
ن�ستبدلها بالواو.

ﻋﺼ

بحوث ..البحوث� ..أنت عبقري يا حممود.

ﲑ ﺍﻟ

�صاح بها «فايز» ،بينما ا�ستكمل حممود احلرف الأخري ليت�أكد..
وبالفعل كان الثاء.

ﻜﺘ

ال�ساعة ال�سابعة يف حمطة البحوث.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها حممود بزهو ،ليبت�سم «فايز»:

ﺸﺮ

قلت لك منذ قليل �أنك ذكي.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=



* * 15

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

وقف «فايز» يف حمطة البحوث وقد بلغت منه احلرية مبلغها؛ هل
ينبغي �أن يقف �أمام مكان بيع التذاكر� ،أم على الر�صيف �أم بالقرب
خمرجا ،ف�أي خمرج؟ هل كان ُمط ًئا يف عدم
من خمرج؟ و�إن كان
ً
طلب قوات دعم؟ املحطة �صغرية ،وعدد روادها قليلون مقارنة بباقي
املحطات ..كذلك الـ ..قاطع تلك الأفكار رنني هاتفه فرد بلهفة دون
�أن يرى ا�سم املتحدث:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

القي�صر؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

تغريت تعبرياته من اللهفة واحلما�س �إىل خيبة الأمل:

ح�س ًنا لن �أن�سى� ..س�أح�ضر الع�شاء ،و�أمر على البواب و�أترك
معه الإيجار� .إىل اللقاء� ..أنا �أكرث.
نظر �إىل الر�صيف الثاين ليجد حممودًا واق ًفا كما اتفقا ،وقد ظهر
التوتّر على لغة ج�سده ،والتفاته الزائد .وبعد حلظات جاء القطار
ليحجب الر�ؤية .وبد أ� جمددًا بالبحث بني وجوه مغادري القطار على
قي�صر ُمتمل .ويف خ�ضم تركيزه� ،أجفل عندما الت�صق بجانبه


الأي�سر �شيء �صلب حتت �أوراق ،فهم على الفور �أنها ما�سورة �سالح
حتت جريدة ،الأ�سلوب املُعتاد لالختطاف .و�سمع نف�س ال�صوت الذي
حدثه على الهاتف ،يتحدث بهدوء:

ﻋﺼ

ال تنظر �إ ّ
يل ،و�أي حركة قد �أفهمها ب�شكل خاطئ �ستقتلك ..ثم
انطباعا جيدً ا بدون
هذه �أول مرة نتقابل فيها ،يجب �أن نرتك
ً
خ�سائر.

ﲑ ﺍﻟ

ال حاجة لكل هذا� ،أنت لن تقتلني ملا �أملك من معلومات ،و�أنا ال
حاجة يل �سوى املال.

ﻜﺘ

هذا وا�ضح.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها وهو ي�أخذ �سالح «فايز» من حزامهً ،
قائل بحزم:

ﺸﺮ

عاملني كجدتك ،و�سر �أمامي ببطء �إىل خارج املحطة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ن ّفذ «فايز» التعليمات ،و�سار ببطء ناحية املخرج ،وم ّر �أمام �أمن
املرتو ومل يجذب منظره البطيء ،ووجود �شخ�ص يلت�صق به ب�سالح
قد يكون ظاه ًرا -انتباه � ٍّأي منهم .ثم �سارا م ًعا يف ال�شوارع بنف�سالكيفية والبطء بنا ًء على توجيهاته ،حتى جل�س القي�صر على �أحد
املقاعد املعدنية العامة ً
قائل:
الآن ميكنك �أن جتل�س و�أن نتحاور.
جل�س «فايز» ببطء ،و�أدار وجهه مبزيج من لهفة وترقب وخوف �إىل
القي�صر ليقول ببطء:


�أنت؟
نعم� ،إنه �أنا.

ﻋﺼ

�أم�سك ب�سالح «فايز» بهدوء و�صوبه ناحيته ،ورفع اجلريدة التي كان
ي�ستعملها ك�ساتر ل�سالحه الأول ،لريى «فايز» �أن ال�سالح الذي هدده
به مل يكن �سوى قطعة �شوكالتة طويلة �صلبة .فتح غالف ال�شوكالتة
الأحمر ،وق�ضم جز ًءا كب ًريا ثم �سرت �سالح «فايز» باجلريدة ً
قائل:

ﲑ ﺍﻟ

ماذا تعرف عن اخلبري؟

ﻜﺘ

�أعرف �أنه جال�س �أمامي الآن.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها «فايز» بهدوء كا ًمتا انفعاله ،وبعد حلظة ا�ستطرد:
و�أعرف �أنني �س�أقب�ض عليه.

ﺸﺮ

ق�ضم اخلبري جز ًءا �آخر من ال�شوكالتة ً
قائل:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

قد يحدث ذلك ،لكن لي�س اليوم .ف�أنت مل تتعب كي ت�صل يل،
علي هذه
�أنا من �أظهرت نف�سي لك ،لهذا ال ت�ستحق �أن تقب�ض ّ
املرة على الأقل.
لكني حفظت وجهك ،حفظته منذ �أن ر�أيتك يف ذلك املقهى
عند �أول جرمية.
ال ..تلك مل تكن جرمية ،بل كان ً
بالغا .لقد �أر�سلت لك نف�س
اجلملة �أو �شي ًئا �شبي ًها يف الر�سالة ..ال �أتذكر حقيق ًة.


ظهر ال�ضيق على «فايز» من �أ�سلوب احلديث الهادئ ،ونربة
اال�ستهزاء واال�ستفزاز:
�أرجو �أال تقدم على فعل �شيء �أحمق� .أتفهم �شعورك جيدً ا ،لكن
ال داعي لأن متوت اليوم.

ﻋﺼ

ملوحا ب�سالح «فايز» من �أ�سفل اجلريدة .حاول الأخري
قالها ً
�أن يتمالك �أع�صابه مت� ً
أمل ذلك الوجه الأبي�ض ،والر�أ�س الأ�صلع
والعينني ال�ضيقتني التي مل يظهر لون حدقتيهما ب�سبب نظارته الطبية
امل�ستديرة .ج�سده املمتلئ؛ فهو ق�صري القامة� ،ضعيف البنية ،ممتلئ
بع�ض ال�شيء ..لو كانت الظروف �أكرث ً
عدل ل�صرعه «فايز» بلكمة
واحدة ،خا�صة مع �سنه الذي قد ُيقارب اخلم�سة واخلم�سني ً
مثل.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ح ًقا ..مباذا �أ�شعر �أيها اخلبري؟

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ت�شعر باملهانة بالطبع .لقد مت اختطافك بوا�سطة عجوز يحمل
�شوكالتة ،واقتادك حيث �أراد ،ثم �أخذ �سالحك ال�شخ�صي-
والذي �أعتربه �إهانة �أكرب �إذا �س�ألتني -ويهددك به الآن.
لكن هناك جان ًبا �سعيدً ا بر�ؤية وجهك على هذا القرب.
�ضحك اخلبري ً
قائل:
انطباعا جيدً ا يف �أول مقابلة بيننا ..لكن ملاذا
�سعيد �أين تركت
ً
علي يا ح�ضرة ال�ضابط؟
تريد �أن تقب�ض ّ
ماذا تق�صد؟ �أنت جمرم ،و�أنا �ضابط ..هذا عملي.


جمرما ،فلماذا مل �أقتلك حتى الآن؟
�إذا كنت
ً
كان احلديث كتبادل �إطالق نريان ،كلما �أنهى �أحدهما جملة ر�شقه
الآخر ب�أخرى .مل تتحرك الر�ؤو�س ،ومل تتحول العيون عن النظر يف
عيون خ�صمها ،حتى قال «فايز»:

ﻋﺼ

لي�س ً
�شرطا �أن تقتلني ،يكفي �أنك قد قتلت القي�صر لأنه كان
يجمع عنك معلومات.

ﲑ ﺍﻟ

وهنا �ضحك اخلبري ب�شدة ،وا�ستمر ذلك لفرتة زادت من ا�ستفزاز
«فايز» .انتظر ثانية بعدها كا ًمتا �ضحكه ً
قائل:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

كنت �أظنك تتظاهر بالغباء ،لكن �ساحمني �أنت ً
فعل مل تفهم
�أن...

�أنني القي�صر..

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أن ماذا؟

ﺸﺮ

وقطع كالمه �ضاح ًكا مرة �أخرى ،ليقاطعه «فايز» بغ�ضب:

قالها وا�ستمر يف ال�ضحك لفرتة ،ثم ّ
و�ضح:

بد أ� الإعالم يف احلديث عني الفرتة املا�ضية ب�سبب تغريدات
ومن�شورات وتدوينات ال�شباب عني ،وبهذا بد�أت عرو�ض الربامج
ت�أتيني على املدونة ب�أ�سعار خيالية ومع �ضمان حفظ ال�سرية،
حتى و�إن كانت مقابلة عن ُبعد �صوت فقط ً
مثل .بعدها بد�أت


ت�أتيني تهديدات ،حتى ر�سائل املُعجبني زادت عن احلد املُعتاد.
معلومات،
على �أي حال ر�أيت �أن اجلميع يحاول �أن يجمع عني
ٍ
�سواء �أراد بي خ ًريا �أو �ش ًرا ..ولهذا �أردت �أن �أعرف مدى
املعلومات التي يعرفها النا�س عني ..فن�شرت الإعالن.
وكيف عرفت �أنني املُت�صل؟

ﻋﺼ

لأنني �أحفظ رقمك ً
مثل؟ لقد را�سلتك عليه ُم�سب ًقا .ثم هل
تخيلت �أن يف �صفقة تبادل معلومات� ،س ُيعطيك ال�شخ�ص الذي
جمرما ال ي�ستطيع القراءة لغزًا كهذا؟
من املُرجح �أن يكون
ً
ظننتك فهمت ُمبك ًرا وحتاول �أن تظهر مبظهر الغبي ،لكن
للأ�سف �أنت بالفعل...

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

وانفجر يف ال�ضحك مر ًة �أخرى.

ﺸﺮ

�أت�ساءل الآن عن كيفية انتهاء هذه املقابلة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

قالها «فايز» ناظ ًرا �إىل ال�سالح.

هل تظن �أنني �س�أقتلك؟ ال لن �أفعل ،لكن �أرجوك ال ت�ضعني يف
خانة حياتك �أو حياتي ..لأين لن �أف�ضلك على نف�سي� .س�أجيبك
كيف �ستنتهي مقابلتنا لكن بعد �أن ُتخربين ملاذا تريد �أن تقب�ض
علي؟
ّ
�ضحك «فايز» ن�صف �ضحكة ً
قائل:
�أريد القب�ض عليك لأنك جمرمُ ،ت�ساعد املجرمني.


ﻋﺼ

�أنا مل �أ�سرق �أو �أقتل �أو �أخالف القانون ،حتى غالف تلك
ال�شوكالتة �س�أ�ضعه يف جيبي حتى �أجد �سلة مهمالت� .أما عن
م�ساعدتي للمجرمني ،فمعظم احلاالت على املوقع من ت�أليفي،
واحلاالت الأخرى �أكتب �أو �أ�سجل ً
حلول و�أ�ضعها على الإنرتنت،
املجرم ي�سمعها وال�شرطة ت�سمعها ..هذه مناف�سة �شريفة بينكم.
وعلى الرغم من ذلك� ،إذا فاز املُجرم ف�إنه لن يهرب بجرمية
قتل ً
مثل ..بل جرمية ب�سيطة غري م�ؤذية كاالحتيال �أو الن�صب
آجل �أم ً
�أو ال�سرقة ..و�س ُيقب�ض عليه � ً
عاجل.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

كما �س ُيقب�ض عليك.

ﺐ ﻟﻠﻨ

و�ضحا �أنه مل يقتنع مبا قال اخلبري� ،أو مل ي�سمعه
قالها «فايز» ُم ً
من الأ�سا�س.

ﺸﺮ

ا�سمع يا �أحمد� ..أريد �أن ن�صبح �صديقني ،على الأقل نرتا�سل
كل فرتة ،وكبادرة طيبة مني �ستجد �سالحك غدً ا يف مكتبك.
قالها �ضاح ًكا ،وا�ستطرد:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أ�صدقاء؟

وهل �ستدخل بال�سالح مديرية الأمن؟
وهل �أنا جمنون لأفعل ذلك؟ هيا لنعد �إىل املحطة.
قالها ،وحرك ال�سالح �أ�سفل اجلريدة يف �إ�شارة لـ«فايز» ب�أن يقف.


ح�س ًنا� ،سنعود لنظرية جدتك املري�ضة� .س�ألت�صق بك ،ون�سري
ببطء ..ببطء �شديد ،وجمددًا ال تنظر ،وال تتحرك .انتظر
�إ�شارتي.

ﻋﺼ

قالها و�أوقف «فايز» بجانب املقعد املعدين ،وبعدها بلحظات �شعر
«فايز» بفوهة �صلبة جمددًا تلت�صق بجانبه الأي�سر ،وفوقها الورق..
نف�س الإح�سا�س ال�سابق �إال �أن هذه املرة هو يعلم �أن ال�سالح املوجود
لثوان حتى يطلب منه اخلبري �أن
حتت اجلريدة �سالحه .انتظر «فايز» ٍ
يتحرك ،وعندما ت�أخر الأمر حترك ببطء .ومع اخلطوة الأوىل �سمع
�صوت ارتطام وارتخاء يف جانبه الأي�سر ك�أنه قد �أزال ال�سالح ،فالتفت
ال �إراد ًيا ليجد اخلبري قد اختفى ،فمال �إىل اجلريدة لي�أخذ ال�سالح
من �أ�سفلها� .أزاح اجلريدة ،ثم نظر بذهول ملا ر�آه .لقد كانت قطعة
�شوكالتة يف غالفها الأحمر الالمع مرة �أخرى ،لقد �أل�صق بجانبه
قطعة �شوكالتة �أخرى م�ستندة على املقعد من الناحية الأخرى وعليها
اجلريدة ،وقد �سقطت عندما حترك .وعلى عك�س املتوقع ابت�سم
وانحنى ليلتقطها ثم فتح الغالف لي�أكلها يف طريق عودته للمحطة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=
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ﻋﺼ

عاد «فايز» من احلائط املُقابل للمن�صة بعد �أن عدل الربواز
املائل كعادته ،وهو ال ي�ستطيع �سماع املو�سيقى الكال�سيكية من �صوت
ال�ضحك.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

�أمل تفرغ من ال�ضحك؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أنت ال تعلم ..لقد برجمت هذه الق�صة قبل �أن متثلها بيومني،
ولأنه ال ميكن �أن �أحرق عليك الأحداث قبل �أن متثلها ،قاومت
كل هذه املدة ،لكن الآن ميكنني ال�ضحك .لقد اختطفه بوا�سطة
�شوكالتة..

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

وانفجر يف ال�ضحك جمددًا ،وحاول �أن يتكلم و�سط �ضحكه �أكرث
من مرة حتى جنح �أخ ًريا ً
قائل:
 ..مرتني.

ثم �أ�صدر باب املقهى ذلك ال�صوت عند فتحه ،لتدخل فتاة يف
منت�صف الع�شرينات بي�ضاء ،بدا عليها �أنها قد ا�ستيقظت فج ًرا كي
تظهر بهذا املظهر يف هذه ال�ساعة املُبكرة .كانت جميلة ،رقيقة حتى
يف �سكونها بعدما دخلت .نظرت ناحية «فايز» وابت�سمت ،فزاد جمالها.


وتوجهت ناحيته ،وكلما اقرتبت الحظ «فايز» تف�صيلة جديدة ،فذلك
الف�ستان الوردي الذي بالكاد غطى ركبتها ،وتلك الأكمام الطويلة
ال�شفافة ،يف ت�ضاد وا�ضح مع اجلو البارد ن�سب ًيا يف بداية فرباير.
عالم ت�ضحك يا «عمار»؟
 َ

ﻋﺼ

�أُ�صيب «فايز» بخيبة �أمل عندما وجدها تتحدث لـ«عمار» كعادة
الفاتنات الالتي دخلن املقهى .بينما التفت «عمار» متفاج ًئا مل�صدر
ال�صوت وقد ظهر عليه اال�ضطراب:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

� ً
أهل ..كيف حالك؟

من الوا�ضح �أنك ال تتذكرين.

ﺐ ﻟﻠﻨ

كيف تقولني هذا؟ بالطبع �أتذكرك ..كيف حالك؟

ﺸﺮ

دخل املطعم حلظتها جمموعة من الفتيات املعرت�ضات على اجلو
البارد ،وجل�سن �إىل �إحدى الطاوالت ،لتقول �إحداهن:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

بالفعل املكان ممتاز يا مرمي.

وك�أن الذاكرة عادت لـ«عمار» دفعة واحدة ،حتدث بثقة:

اعتربي هذا املكان بيتك ،و«فايز» هنا ال ي�سمح ب�أي تطاول يف
املقهى ..بل ال ي�سمح بالدخول �إال ل�شريحة معينة من النا�س.
هذا بالإ�ضافة �إىل املو�سيقى الكال�سيكية التي يتميز بها مقهى
جرامافون.


ابت�سمت لـ«فايز»:
املكان جميل بالفعل� ..أ�ست�أذنكما.
ظل «عمار» ُمتاب ًعا لها حتى جل�ست مع �صديقاتها ليزفر بقوة
هام�سا:
ويلتفت لـ«فايز» ً

ﻋﺼ

ال �أ�صدق �أنها جاءت ..لقد ن�سيتها كل ًيا.

ﲑ ﺍﻟ

وا�ضحا ..من هذه؟ يبدو �أنكما تقابلتما مرة واحدة.
كان
ً

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال.

ﻜﺘ

�صحيح ،منذ �أكرث من �شهر يف مقهى �أطالنط�س ..هل تعرفه؟

ﺸﺮ

ال يهم ،املهم �أنني ر�أيتها هناك .جذبت انتباهي منذ وقعت
عيني عليها ،فتابعتها و�سمعتها تتحدث مع �إحدى �صديقاتها،
واتفقتا على �أن تتقابال يف مكان جديد لأنها كرهت تكرار زيارة
�أطالنط�س..واقرتحت هيالذهاب�إىلمقهى�آخرال�أتذكرا�سمه.
فقاطعتها ً
أنك تريدين
قائل�« :أعتذر عن املقاطعة ،لكن �سمعت � ِ
الذهاب �إىل ذلك املقهى فلم �أ�ستطع ال�سكوت .هذا املقهى رغم
�سمعته ف�إنه غري حمرتم ،و�إذا دخلت زبونة بجمالك فيه قد
ي�ضايقها القائمون عليه .الأ�سبوع الفائت كنت هناك وقد
علي تاركني
�ضايق العاملون �إحداهن ،وتدخلت فك�سروا ك� ًأ�سا ّ
تلك الندبة يف يدي للأبد».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ



كان حديث «عمار» ب�صوت منخف�ض �أقرب �إىل الهم�س ،بينما رد
«فايز» بنف�س درجة ال�صوت لكن بانفعال:
روجا للإ�شاعات؟
هل �أ�صبحت ُم ً
ثم اقرتحت عليها مقهى جرامافون كبديل ..وها قد �أتت.

ﻋﺼ

كبطل مغوار ،و�أ�ضررت ب�سمعة
نعم قد �أتت ،وظهرت �أنت
ٍ
املقهى الآخر.

ﲑ ﺍﻟ

لقد كان ً
عمل دعائ ًيا للمقهى ال �أكرث.

ﻜﺘ

بالطبع ..ال �شيء يخ�ص الفتاة على الإطالق� .أتراهن معك يا
«عمار» على �أنها �ستجل�س بجوارك يف خالل �أ�سبوع على تلك
املن�صة ،لتخرجا وت�أكال وتكت�شف يف النهاية �أنها غري منا�سبة
لك� ،أو تكت�شف هي ،ال فارق ..لكن يجب �أن تتم دورة حياة
العالقة ذاتها يف كل مرة.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أنت تبالغ ،لن �أحاول جذب انتباهها حتى.

بعدها دق اجلر�س املُثبت على طاولتها ُمعل ًنا �أنهن قد ّ
ح�ضرن
ورقة طلباتهن ويف انتظار «فايز» كي ي�أخذها .دار «فايز» حول املن�صة
ليخرج �إليهن ،وما �إن خرج وجد «عمار» عائدً ا ومعه ورقة الطلبات،
و�ضعها على املن�صة ً
قائل:
ال �أريد �أن �أ�سمع تعليقك.

=



بعدها ب�ساعة ون�صف..
انهمك «فايز» يف تنظيم الك�ؤو�س خلف من�صته ،بينما ما زالت
طاولة مرمي و�صديقاتها حمجوزة .وي�صل لـ«فايز» منها كل فرتة بع�ض
الكلمات �أو �ضحكة عالية .ظل الأمر كذلك حتى جاء �أحمد.
� ً
أهل يا �أ�ستاذ «فايز».

ﻋﺼ

مرح ًبا يا ح�ضرة ال�ضابط.

ﲑ ﺍﻟ

هل انتهيت من الق�صة الثانية؟

ﻜﺘ

نعم انتهيت منها ،ولكنها كانت من وجهة نظر �شخ�صية واحدة.

ﺐ ﻟﻠﻨ

هذا �صحيح ،مل يكن هناك حاجة لق�صة ثانية ..فالأحداث
وا�ضحة من وجهة نظري.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

يف �أي �شيء تق�صد؟

ﺸﺮ

ما ر�أيك فيما حدث؟

قالها «فايز» ودار ناحية الزجاجات ل ُيخرج �إحداها و�صب ك� ًأ�سا
وناولها لأحمد ،فتحدث الأخري:
ال داعي للإحراج ،لقد خدعني ،وهذه مل تكن �آخر خدعة .لقد
كتبت الق�صة دون تغيري ،لتتعرف على طريقة تفكريه� ،أريدك
�أن ت�صل يف مرحلة ما �إىل التفكري بنف�س الكيفية ..هذه هي
خدعتي التي �س�أرد بها.


ح�س ًناً ..
حظا طي ًبا ،لكن هل �أعاد �إليك ال�سالح ً
فعل؟
كما قال و�صلني يف ال�صباح .مل يدخل به املديرية بالطبع،
و�إمنا..
ثم توقف عن احلديث فج�أة ُمبت�س ًما:

ﻋﺼ

قل يل يف ر�أيك كيف �أعاد ال�سالح �إ ّ
يل؟

ﲑ ﺍﻟ

ابت�سم «فايز» لتلك املفاج�أة ،وا�ستغرق حلظات ثم حتدث ك�أنه
عال:
يفكر ب�صوت ٍ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال بد للخبري �أن يلتزم مبا قال لآخر حرف ،فهو �سري�سل ال�سالح
لك �إىل املكتب .وبالطبع هو لن يقرتب من حميط املديرية
حتى ،فحمله ل�سالحك يكفي لزجه يف ال�سجن .وبالتايل
�سيحتاج ل�شخ�ص لديه �صالحية الو�صول �إىل مكتبك ..ال بد
�أنه ا�ستعان مبحمود.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ظهر الفرح على ق�سمات وجه �أحمد ،وكاد يطري ُمعق ًبا:

لقد وجده حممود يف ال�سيارة مع ر�سالة ُتفيد ب�أن ي�سلمه يل يدً ا
بيد .لقد �أبهرتني ب�سرعة حتليلك وتفكريك بطريقته.
ابت�سم «فايز» ومل ُيعقب ،فلقد ر�أى �أن هذه هي الطريقة الوحيدة
املنطقية للتفكري ،ال �أنه �أ�صبح ُيفكر بنف�س الطريقة .نظر �إىل �أحمد
الذي ارت�شف من الك�أ�س ثم قال:


�أعلم �أن هذا هو احلل املنطقي ،و�أن هذا لي�س ً
دليل على
تفكريك مثله ،لكن الأمر هو �أنك �أدركت �أنه �سيلتزم بكلمته،
ويف نف�س الوقت و�صلت لتحليلك ب�سرعة� ..صدقني فرتة
ق�صرية و�ستفهم اخلبري �أكرث من �أي �شخ�ص ،لقد مثل هذه
الق�ص�ص عدد كبري قبلك ،ومل ي�صل �أحدهم لربع ما و�صلت
�أنت �إليه.

ﻋﺼ
�أمتنى هذا.

ﲑ ﺍﻟ

�أخرج �أحمد من جيبه مظرو ًفا ً
قائل:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�ست�صلك الق�صة اجلديدة اليوم ،وهذا �أجر الق�صة املا�ضية.
ً
م�شغول على طاولة
كنت �س�أعطيه لـ«عمار» لوال �أنني قد ر�أيته
البنات تلك.

ﺸﺮ

ابت�سم «فايز»:
�شك ًرا� ..إىل اللقاء.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال م�شكلة �س�أعطيه �إياه.

=
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان .ال فائدة ..ال
فائدة على الإطالق.

ﻜﺘ

«�إ�ضاءة الكتابة ودفرت املذكرات»

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أ�ضاءت اللمبات النيون الغرفة ب�شكل هادئ ،وظهرت حزمة الأ�شعة
احلمراء التي �شكلت �شا�شة ولوحة مفاتيح �أثريية .اعتدل بعد حلظات،
وب�صوت ناع�س �أبطل خا�صية البحث التلقائي ثم بد�أ بالكتابة:

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«ال حاجة لتاريخ اليوم ،فالأيام مت�شابهة ..لكن الأهم �أننا مل ن�صل
ملنت�صف الليل ،وهذا يعني �أنني �أ�ضيع ن�صف يومي يف حماولة بائ�سة
للنوم .هل اجلميع ي�شعر مبا �أ�شعر به؟ هل اجلميع يجل�س جل�ستي تلك
كل ليلة ال يعلم ماذا عليه �أن يفعل كي مير الوقت؟
منذ زمن و�أنا �أ�س�أل هذا ال�س�ؤال ،وكيف يل �أن �أعرف �إجابته؛ ففي
ال�صباح هم ي�ضحكون و�أنا �أ�ضحك ،قد �أن�سى ما حويل مهمو ًما ،وهم
كذلك! حتى لو �س�ألت �أحدهم ملا �أجابني ،كما لو �س�ألني �أحدهم
�س�أقول �أين بخري.


�أتعجب من نف�سي� ،أو قل �أتعجب من الإن�سان ..ذلك الكائن ا ُمل�سيطر
على كل �شيء ،فاقد ال�سيطرة على نف�سه� .أ�ستطيع �أن �أ�ضحك مع
«عمار» حتى ي�ؤملني قلبي ،وبعد دقائق �أجد نف�سي حزينًا مهمو ًما بال
�سبب� .إن كانت الوحدة عدوتي يف املنزل ،فما عدوي عندما �أنت�رص
عليها بتواجد النا�س حويل؟

ﻋﺼ

يف احلقيقة ال �أعرف ،لكني �أتذكر �أن يف �شبابي قد �أجل�س �إىل
�أمي بال�ساعات نتحدث ونت�سامر وال ُي�صيبني ذلك الهم حتى �إن مل
يكن احلديث ُم ً
�ضحكا� .أتذكر �أنه قد �صادفتني �أيامٌ حدث فيها من
امل�شاكل ما حدث ،وقد كنت خائ ًفا من النتائج ،لكن مل �أكن مهمو ًما..
علي احلزن بهذا ال�شكل� .أظن ال�سبب يف عدم وجود الأليف
مل ينت�رص ّ
الذي يرتاح له القلب .ال ي�شرتط �أن ن�ضحك ،يكفي �أن ن�شعر ب�أننا
م ًعا .لي�س لزا ًما �أن نتقابل يوم ًيا ،لكن يلزم �أن نعرف �أنه هناك من
ُيحبنا على هذه الأر�ض.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«عمار» �سيغادر كما غادر غريه ،هو يعلم �أننا ل�سنا �أ�صدقاء و�أنا
�أت�رصف على هذا الأ�سا�س .و�إذا مل ُيغادر ،فمن الطبيعي �أن �أغادر �أنا يف
الفرتة القادمة .فاملحطة القادمة هي الأخرية ..املوت .لكن �أين هو؟
�أفكاري اليوم غري مرتبة ،لكن يجب �أن �أكتبها بهذه الكيفية دون
عال ..هكذا �أخربين اخلبري النف�سي.
ترتيب ،ك�أين �أقولها ب�صوت ٍ
مبنا�سبة اخلبري..


�أظن �أن ما فعله هو حل عملي ملا �أ�شعر به ..لفرتة على الأقل� .أن تفعل
�شيئًا ً
ب�سيطا كما فعل وجتل�س على املقهى يف نهاية اليوم لتجد كل
من جل�س يتحدث عن اخلبري وذكائه وهم ال يعلمون �أنك بينهم الآن،
لهو �أمر ُيعزز الإح�سا�س بالألفة و�أن هناك من يلحظونك و ُيحبونك
حتى لو مل يعرفوا عنك �سوى لقب.

ﻋﺼ

أحدا و�أنه ُي�ساعد يف جرائم
قد ال �أوافق على مبدئه ب�أنه مل ي�ؤ ِذ � ً
أي�ضا عندما توا�صل معه
ُمعينة ال ت�رض النا�س ب�شكل مبا�رش .لكن � ً
جمرمون يخطفون الأطفال ف�إنه قد قام ب�إبالغ ال�رشطة .بغ�ض النظر عن
�ضمريه ،مدونة اخلبري �شيء مثايل بالن�سبة يل ،لكن �أظن �أنه ينق�صني
الذكاء الالزم .على �أي حال �س�أحاول مرة �أخرى ،وها قد فعلت كل
ما �أخربين به طبيبي ..فهل �سي�أتي النوم؟»

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

=

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


* * 18
القصة الثالثة..

ﻋﺼ
ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وقف «فايز» �أمام نافذة مكتبه يف ذلك الطابق املرتفع ،مما �سمح
له بك�شف جزء كبري من ال�شوارع املُحيطة .وقد كان املنظر ُمي ًبا لأن
يف هذه ال�ساعة من ال�صباح تكتظ ال�شوارع بالذاهبني �إىل م�صاحلهم
و�أعمالهم� .سمع «فايز» طرقات ُميزة على الباب ،فرد دون �أن يلتفت
من النافذة:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ادخل يا حممود.

�صباح اخلري يا فندم ..هل تناولت الفطور يف املنزل� ،أم
�ستفطر معنا؟
�س�أفطر معكم.
قالها دون �أن يلتفت ملحمود الذي اعتربها �إذ ًنا ،وانطلق ُلي�سل
�أحدهم لي�شرتي الفطور .مل متر حلظات على «فايز» وهو على وقفته
�سرعا ،حتى �إنه طرق الباب ودخل قبل �أن ي�أذن له
حتى عاد حممود ُم ً


«فايز».
يا فندم ..هل �شاهدت الأخبار؟
ماذا هناك؟
قالها وقد انتقل توتّر حممود ل�صوت «فايز».

ﻋﺼ

�سطو ُم�سلح.

ﲑ ﺍﻟ

خرج «فايز» �إىل املكتب املُقابل ليجد اجلميع ُي�شاهد ذلك اخلرب،
وال�صورة ثابتة على البنك املُعتم ،فلقد �أغلق املجرمون ال�ستائر،
وو�ضعوا ورق حائط ُمعت ًما على الباب حاجبني الر�ؤية عن ال�شرطة
والف�ضائيات التي انت�صبت على واجهات العمائر املقابلة بعد �أن
منعتهم ال�شرطة من الت�صوير من ال�شارع .وقد ُكتب على ال�شا�شة
بخلفية حمراء تو�ضح �أن الأمر خطري:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«عاجل :عملية �سطو ُم�سلح يف قلب القاهرة».
بينما �صدح �صوت املرا�سلة يف اخللفية:

«هذا ومل ُي�صرح املجرمون حتى الآن بطلبات مقابل الرهائن..
فهل �سن�سمع قري ًبا طلبات تقليدية يف مثل هذه املواقف كطائرة
ُمزودة بالوقود� ،أو غياب ال�شرطة لن�صف �ساعة .ال �أحد يعلم ،لذا
�سنعود لال�ستوديو مع �ضيفنا خبري حترير الرهائن الأمريكي
ال�سيد جامي�س وايت».


رن هاتف حممود ،فرد ب�سرعة:
نعم� ،إنه هنا ..ثانية واحدة.
اللواء طارق ُيريدك.

ﻋﺼ

قالها حممود وهو ُيناول «فايز» الهاتف ،ليتناوله الأخري ويخرج
من املكتب:

ﲑ ﺍﻟ

� ً
أهل يا فندم� ..آ�سف يا فندم ،لقد تركته يف املكتب ..تركته
مع الال�سلكي � ً
أي�ضا يف املكتب .كنت �أ�شاهده الآن ..نعم �أعرف
مكانه� ..س�آتي ً
حال.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ثم نادى من خارج املكتب على حممود بخليط من التوتّر واحلما�س
ً
مهرول:
ليخرج �صوته غا�ض ًبا جهو ًرا ،خرج على �إثره حممود

ﺸﺮ

يريدوننا يف هذه الق�ضية ..ذكرين بالهاتف والال�سلكي بعد
ذلك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=

تقدم «فايز» ناحية اللواء طارق و�أدى التحيةً ،
قائل بلهجة ر�سمية:
يف خدمتك يا فندم.
التفت اللواء �إليه وربت على كتفه ً
قائل:


اتبعني.
تبعه «فايز» ،حتى و�صال �إىل جانب الطريق بعيدً ا عن الزحام،
وحتدث اللواء بهدوء ولهجة �أقل ر�سمية:

ﻋﺼ

ا�سمع يا �أحمد ..الأمر ال ُيجيد معظم املتواجدين التعامل معه.
يف ال�صباح و�صلتنا �إ�شارة ا�ستغاثة من البنك ،ولأنه مل ي�سمع
�أحدهم تلك الإ�شارة من قبل ،ا�ستغرق الأمر وقتًا �أطول من
املفرت�ض كي ي�صلوا .وعندما و�صلوا ،وجدوا البنك على هذه
احلالة؛ الأبواب مو�صدة و ُمغطاة ،ال�ستائر ُم�سدلة .ظللنا على
تلك احلالة �ساعتني �إىل الآن ،و�أول توا�صل مع املجرمني كان
قبل ات�صايل بك بدقائق� .أر�سلوا �أحد الرهائن الذي قد جتاوز
الثمانني معه ر�سالة مكتوبة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

قالها طارق ،و�أخرج من جيبه ن�سخة من الر�سالة ليناولها لـ«فايز»
عال:
الذي قر�أها ب�صوت ٍ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«�أحمد بدوي ..هل ت�سمعني؟ �أريدك يف الداخل الآن ل ُنكمل
حديثنا ال�سابق .ح ّول»
رفع «فايز» نظره ببطء للواء ً
قائل:
�إنه اخلبري.
خبري ماذا؟ هل تق�صد �صاحب املدونة؟
نعم.


�أمل ينت ِه من ن�صح املجرمني منذ زمن ون�سينا �أمره؟
نعم انتهى من ن�صحهم ،ومن الوا�ضح �أنه ح ّل حملهم و�أ�صبح
ينفذ بيده.
و�أين قابلته؟ وكيف مل ُتبلغ عن الأمر؟

ﻋﺼ

مل يجد «فايز» ُبدً ا من الكذب:

ﲑ ﺍﻟ

مل �أعلم �أنني قابلته حتى �أر�سل يل ر�سالة ُيخربين �أنني حتدثت
يوما ما يف �أحد املقاهي.
�إليه ً

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

عاد «فايز» �إىل التجمع مرة �أخرى ،وقد ارتدى واق ًيا للر�صا�ص،
وجهزوا له جهاز تن�صت �صغري ي�ضعه حتت املالب�س .فنادى على
�سرعا فمال على �أذنه ً
قائل:
حممود ،الذي �أتى ُم ً

ﺸﺮ

هذه �أول مرة �أقابل اخلبري ..هذا ما تعرفه ويجب �أن تقوله �إذا
�س�ألك �أحدهم.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أوم�أ حممود يف تفهم ،وثبتوا له جهاز التن�صت .بد�أ رحلته التي
بدت بعيدة نحو باب البنك ،رغم �أن امل�سافة ال تتعدى خم�سني مرتًا.
ذاهب حلتفه �إال
هبط قلب اجلميع مع كل خطوة ،وظن اجلميع �أنه
ٌ
هو ..فهو يعلم �أن اخلبري لو �أراده ميتًا لقتله قبل هذا� ،إمنا ُيريد �أن
يتحدث ثم يهرب من �أمامه مرة �أخرى .و�صل عند الباب ،ال يدري
كيفية التعبري عن وجوده بالطريقة الأمثل .فلو كان اخلبري لن يقتله،
هو ال ي�ضمن من يعاونه يف تلك العملية ،قد يفقد �أع�صابه وتخرج من


عال ك�أنه تلقى
�سالحه ر�صا�صة تقتله ..ابت�سم «فايز» و�صاح ب�صوت ٍ
�أوامر من داخل البنك:
كما ُتريد ،هذا �سالحي تركته على الأر�ض.

ﻋﺼ

ُفتح الباب جزئ ًيا فدخل «فايز» ليجد ما�سورتي �سالح ملت�صقتني
بر�أ�سه .مد واح ٌد يده حتت قمي�ص «فايز» ونزع جهاز التن�صت و�ألقاه
من فتحة الباب ثم �أغلقه .فت�شه الآخر حت�س ًبا لوجود �سالح ،وملا وجداه
نظي ًفا ربطا يديه وراء ظهره ،وربطا قدميه بع�ضهما ببع�ض ،و�أجل�ساه
على كر�سي معدين ،وربطا قدميه املربوطتني يف الكر�سي ،وحمال
الكر�سي �إىل خزنة البنك املفتوحة ُم�سب ًقا ،وتركاه ووجهه للحائط
دون �أن يلمحهما ولو ملرة طوال الوقت .حاول «فايز» يف حلظات
غياب الرقابة �أن يفك وثاقه ،لوال �أن �سمع �صوتًا م�ألو ًفا خلفه يتحدث
ب�سخرية:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ماذا ُتريد هذه املرة؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أرى �أنك مل ُتتعب الأوالد.

�أريد التحدث من �صديق ل�صديقه� ..أل�سنا �أ�صدقاء؟

قالها و�أدار الكر�سي ،وجده «فايز» واق ًفا �أمامه بنظارته الطبية
ذاتها ،وقمي�ص �أ�سود عادي وبنطال جينز �أزرق ُم�س ًكا بقناع من
البال�ستيك الرخو ل�شخ�صية «بطوط» بيد ،ويف يده الأخرى �سالح
مي�سكه با�ستهتار.


ال �أ�صادق املجرمني� ..أما زلت ُم�ص ًّرا �أنك ل�ست مبجرم؟
�أين الإجرام فيما �أفعل؟
قالها �ضاح ًكا وهو يلوح ب�سالحه ،وا�ستطرد:
�إنه جمرد �سطو ُم�سلح.

ﻋﺼ

وهل هذه الأ�سلحة حقيقية؟

ﲑ ﺍﻟ

�ضحك اخلبري بج�سده املمتلئ:

ﻜﺘ

نعم �إنها حقيقية .هذا م�سد�س دوار ،ومع كل واحد من الأوالد
مثله .ويف كل �سالح ر�صا�صة واحدة فقط ..فال جمال هنا كي
يقتل الأوالد �أحد الرهائن ويرتك نف�سه بال حماية� .أعلم �أنني
خيبت ظنك ،كنت تظن �أن هذه العملية ب�أ�سلحة غري حقيقية،
و�أنني �س�أ�ستويل على �سالحك كما فعلت �ساب ًقا ،لهذا تركته
�أمام الباب ..هو ت�صرف ذكي منك ،لكن للأ�سف مل �أخطط
لهذا � ً
أ�صل.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ملاذا �أردتني �أن �أدخل؟ بالإ�ضافة �إىل حديث الأ�صدقاء؟
كي تنقل لهم ر�سالة �س�أخربك بها الح ًقا.
ح�س ًنا� ..أريد �أن �أرى الرهائن.

ال تقلق� ..سرتاهم قري ًبا .هل تعلم؟ منذ فرتة لي�ست ببعيدة،
احتوت هذه اخلزنة على �أكرث من ثالثني مليو ًنا ..والآن كما
تراها ،خاوية على عرو�شها.


تعلم �أنك لن تتمكن من �صرفهم� ،إنهم دفعة ب�أرقام ُم�سل�سلة
من البنك املركزي.
�أعلم ذلك ،هل تظن �أنني قد جئت اليوم على �سبيل ال�صدفة؟
�إذا جئت يف يوم �آخر ما وجدنا هذا املبلغ� ،أو ن�صفه حتى.
كيف �ستنفقه �إذن؟

ﻋﺼ

وما حاجتي بهذا املال؟ لن �أنفق ً
قر�شا واحدً ا� ..أنت تعلم �أنا
ل�ست مبجرم لأغت�صب �أموال البنك التي ُتعترب مال النا�س يف
النهاية.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

وماذا تفعل الآن؟ هل �ستُعيد الأموال للبنك يف نهاية اليوم؟
إجراما؟
هل �ستتربع بها لل�شعب؟ و�إرهاب الرهائن� ،أال ُيعد � ً
ال �أعلم �إذا كنت متزح ،لكن �إذا اعتقدت �أنك ل�ست مبجرم،
ف�إنك مري�ض.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

يا عزيزي هذا بنك خا�ص م�ؤمن عليه ،كل قر�ش �سي�ؤخذ من
اخلزنة �سيعود من �شركة الت�أمني .هل تعلم ما هي �شركة
الت�أمني؟ �إنها �شركة �صوفيا للت�أمني ،تلك ال�شركة التي ن�صبت
على �أكرث من �أربعني �أ�سرة يف حادث ال�سفينة الغارقة ،والتي
مل تدفع ت�أمني ال�سفينة �أو ال�ضحايا ..تقن ًيا �أنا �أ�سرق الآن من
�شركة الت�أمني� .أما عن �إرهاب الرهائن ،فلك احلق مل �أح�سب
هذا الأمر ُم�سب ًقا على الرغم من تنبيهي للأوالد �أن يعاملوهم
مبنتهى ال ُرقي ..لكن هذا لي�س كاف ًيا� .أر�أيت؟ هكذا يتحدث


الأ�صدقاء� ..أو�ضح لك نقطة ،وتلفت نظري لأخرى.
مل ُيعقب «فايز» حتى حتدث اخلبري مرة �أخرى:

ﻋﺼ

لدي هنا
ا�سمع يا �أحمد� ،أريد خدمة من �صديق ل�صديقهّ ..
�أربعون رهينة ،يحتاجون للأكل وال�شرب .و�أرجوك ال ت�ضع
�أجهزة تن�صت� ،أو ُمن ِّوم� ..سنكت�شف ذلك� .ستجد يف جيب
بنطالك اخللفي قائمة ب�أ�سماء الرهائن ،و�سيو�صلك الأوالد
�إىل الباب.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

�س�أبلغهم بذلك.

ﺐ ﻟﻠﻨ

 �أرجو �أال تنقل خرب وجود ر�صا�صة واحدة يف كل �سالح لقادتك،
لأنهم �سيقتحمون قائلني �أننا �سنقتل خم�سة رهائن يف �أ�سو�أ
الظروف ..لن ُت�صدق كيف قد يت�صرف �أحدهم �إذا ت�أكد من
�ضعف خ�صمه ..لن يهتم باخل�سائر ،و�إمنا االنت�صار.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�سيهتم.

لن يفعل� ،أنت ال تعلم كم اجلثث التي تدخل امل�شرحة كل يوم..
بل ال تعلم كم اجلثث التي ُت�سرق من امل�شرحة وال يهتم �أحد
بكيفية دخولها� ،أو خروجها� ،إنها جمرد �أرقام بالن�سبة لهم.
كذلك �إذا متكنت �أن ت�أتي يل بالطعام �س�أكون �شاك ًرا لك� .أما
�إذا خفت من �أن ُيقال ب�أن بيننا �صداقة ،و�أنني طلبتك مرتني
باال�سم ،ميكنك �أن ُتر�سل حممودًا ..لن نفتح الباب لوجه
جديد.


ثم �أ�صدر اخلبري �صف ًريا عال ًيا ف�أتى االثنان ال�سابقان وقد ر�آهما
«فايز» ُمرتديني مالب�س عادية يف املُجمل و ُمقنعني بقناع بطوط ،حمال
الكر�سي بدون كالم حتى الباب ،فكا وثاق قدمه من الكر�سي ،ثم من
بع�ضهما البع�ض ،ودفعاه من الباب ويداه ما زالتا ُمقيدتني.
و�صل �سري ًعا �إىل اللواء ً
قائل:

ﻋﺼ

هذه قائمة ب�أ�سماء الرهائن ..يريدون � ً
أكل و�شر ًبا بدون �أي
خدع.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

هل الحظت �أي �شيء مفيد؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

بالطبع ،عددهم �أربعة ومعهم اخلبري؛ �أي خم�سة يف املُجمل.
�سيهربون ب�أقنعة ل�شخ�صية بطوط.

ﺸﺮ

بطوط؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نعم يا فندم� ،إنه مرتبط بهذه ال�شخ�صية منذ الت�سجيالت التي
اعتاد ن�شرها على مدونته .لقد كانت ب�صوت بطوط � ً
أي�ضا.
ثم مال على اللواء وهم�س ً
قائل:

يا فندم ت�سليحهم �سيئ ..كل �شخ�ص لديه ر�صا�صة واحدة يف
�سالحه ،لكن ال ُنريد �أن نت�سرع بالهجوم كي..
بالطبع ..بالطبع.


قاطعه اللواء ثم �أم�سك الال�سلكي:
طعاما ي�ستغرق وقتًا� ..سمك �أو �أي �شيء �آخر يجعلهم
 ُنريد ً
يجل�سون وقتًا ً
طويل على طعامهم .وقوة التدخل ،ا�ستعدوا
للمناورة.
نظر «فايز» للواء بعدم فهم ،ل ُيعقب اللواء:

ﻋﺼ

حت�س ًبا لأي حركة مفاجئة ..ال تقلق.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

لقد ا�شرتط �أن ُيح�ضر الطعام �شاب يف �أواخر الع�شرينات
ً
مثل� ..أر�شح حممودًا لهذه املُهمة.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ابت�سم اللواء لـ«فايز» ً
قائل:

لو طلبك مرة �أخرى لظننت �أنكما �أ�صدقاء.

ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=
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ﻋﺼ
م�ستعد؟

ﲑ ﺍﻟ
نعم ،يا فندم.

ﻜﺘ

ال تت�أخر يا حممود ،قد نقتحم يف �أي وقت.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها اللواء ملحمود الذي حمل حقائب الأكل ونقلها �أمام الباب على
دفعات ،ثم طرق الباب وانتظر ،ف ُفتح الباب جزئ ًيا بنف�س الطريقة،
ونقل الطعام للداخل ،و�أغلق املجرمون باب البنك .بد�أ اللواء على
�أثرها يتحدث يف الال�سلكي:

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ا�ستعدوا ،االقتحام خالل ع�شر دقائق.

ً
متخيل ما قد يحدث للرهائن،
نظر «فايز» لباب البنك املو�صد
وملحمود � ً
أي�ضا .مرت بعدها الدقائق ثقيلة ،و�سيارات ال�شرطة تطوق
ُميط البنك ،وفرقة التدخل �أخذت بالت�شكل يف انتظار التحرك
ناحية البنك ،ثم حتدث اللواء مرة �أخرى لفرقتي التدخل وج ًها لوجه:
املجرمون مرتدون قناع بطوط� ..أظن �أن مو�سم �صيد البط قد
بد�أ.


وقبل �أن تتحرك الفرقةُ ،فتح باب البنك فج�أة و�سمعوا �صوت
�أعرية نارية ،وخرج الرهائن مذعورين يف جميع االجتاهات ،والكل
ارتدى نف�س القناع .حاولت قوات الأمن �أن حتتوي الرهائن ،بينما
�صاح «فايز»:
املجرمون خم�سة ..ابحثوا عمن يحمل حقيبة كبرية.

ﻋﺼ

يف غمرة احلركة والذعر وتدخل قوات التدخل بتلك الأ�سلحة قد
عزّز ال�شعور لدى الرهائن ب�أن �إطالق النريان قد �أو�شك ،وبالتايل
و�صل الذعر لذروته.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

هناك ..يف �أق�صى الي�سار.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها «فايز» وهو ي�سحب �سالحه ،فتبعته جمموعة حتى و�صل لأربعة
يحملون حقائب �سوداء كبرية� .أما اخلام�س فوجدوه يف قلب الرهائن
وقد جثا على ركبتيه حتت تهديد �أ�سلحة القوات اخلا�صة يف ا�ست�سالم.
وقف اخلم�سة �أمام «فايز» واللواء ،وكان بينهم اثنان بنف�س اجل�سد
املمتلئ ،واثنان تع ّرف عليهم «فايز» لأنهم ا�ستقباله بنف�س املالب�س
عند الباب ،والأخري بج�سد ر�شيق ن�سب ًيا ،ومالب�س �سوداء.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

بد�أ اللواء برفع قناعي االثنني اللذين ا�ستقبال «فايز» ،وبعدها
وقت واحد،
�أ�شار اللواء لثالثة ع�ساكر لرفع الأقنعة ،فرفعوها يف ٍ
ليجد «فايز» رجلني �آخرين يف ج�سم اخلبري ،ومل يكن بينهما ،والرجل
اخلام�س الذي ا�ست�سلم �ساب ًقا ..مل يكن �سوى حممود وقد و�ضع اخلبري
ً
�شريطا ال�ص ًقا على فمه وربط احلقيبتني �إىل يديه.


لقد خرج بدون حقيبة.
قالها حممود مذعو ًرا بعد �أن �أزالوا ال�شريط الال�صق.

=

ﻋﺼ

بعد �شهرين..

ﲑ ﺍﻟ

�صباحا �أمام نافذة مكتبه ،واللفافة يف يده.
وقف «فايز» يف ال�سابعة ً
رن هاتفه فتناوله من جيبه دون �أن يحول نظره عن النافذة:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

مرح ًبا ..نعم �إنه �أنا� ..أي �شقة؟ ال بد �أن هناك خط�أ ..مع
ال�سالمة.

ﺸﺮ

وقطع املكاملة دون �أن ي�سمع رد ُمدثه .دخل عليه حممود بعد �أن
طرق الباب ،و�س�أله �إذا ما كانا �سيتناوالن الفطور م ًعا .وقبل �أن يرد
«فايز» رن هاتفه مرة �أخرى:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

� ً
أهل� ..إنه �أنا� ..أي �إعالن؟ ال توجد �شقق للبيع.

وجمددًا �أنهى املكاملة دون �أن ينتظر رده ،وقال ُمعق ًبا:

ال بد �أن �أحدهم قد �أ�ضاف رقمي باخلط�أ يف �إعالن بيع �شقة.
�سي�ستمر الأمر ب�ضعة �أيام وينتهي.
�أجب على كل االت�صاالت الآتية من �أرقام غري ُم�سجلة..


قالها «فايز» وهو ُيلقي الهاتف ملحمود الذي مل يتوقع �أن ُيلقيه بتلك
الطريقة وكاد �أن ي�سقط منه لوال �أن التقطه يف �آخر حلظة ،وجل�س �إىل
مكتبه ً
قائل:
ونعم �س�أفطر معك.

ﻋﺼ

هم حممود �أن يغادر ومعه هاتف «فايز» الذي رن قبل بلوغه الباب
ّ
مرة �أخرى ،فنظر يف تردد لـ«فايز» الذي �شجعه ب�إمياءة ،فرد:

ﲑ ﺍﻟ

� ً
أهل ..نعم هذا هاتفه ،هذا خط�أ يف الإعالن �أعتذر لك علـ..
ماذا قلت؟ ما ا�سم ال�شركة مرة �أخرى؟ �أين وجدت الإعالن؟
ال �أمزح ..هل..

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ولكن حمدثه قد �أنهى املكاملة .رفع حممود نظره ببطء �إىل «فايز»
ً
قائل:

ﺸﺮ

مل يو�ضع رقمك باخلط�أ.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ماذا تق�صد؟

هل تعرف ا�سم �شركة العقارات التي و�ضعت الإعالن؟
مل يرتك له فر�صة للتفكري و�أجاب:
اخلبري.
قفز «فايز» من مقعده ً
قائل:


�أر�سل �أحدهم ل ُيح�ضر كل جرائد اليوم ،وابحث على الإنرتنت
عن ذلك الإعالن.
غادر حممود دون �أن يتكلم بعد �أن ترك الهاتف على املكتب ،بينما
حاول «فايز» �أن ي�ستبق ما يحدث .بد�أ عقله بالتحليل:

ﻋﺼ

«ال بد �أنني �س�أجد �إعال ًنا موجهًا يل ،فما ن�سبة امل�صادفة من
�أن ت�ضع �شركة «اخلبري» �إعال ًنا برقم هاتفي؟ �إنها ر�سالة من
اخلبري بواحدة من تلك الطرق الدرامية .لقد م ّر �أكرث من �شهر
منذ مقابلتنا الأخرية ،ومدة �أطول منذ �أن قام بعملية على �أر�ض
الواقع .هل ُيريد �أن يتحداين فقط؟ �أم هذا جزء من عملية يحاول
تنفيذها؟ هل ُيريد مقابلتي جمددًا؟»

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

قطع رنني الهاتف �سيل الأ�سئلة ،فالتقطه بعنف لريد بتحفز:

ﺸﺮ

تتحدث عن ال�شقة؟ ال يوجد �شقق للبيع �إنهً � ..
أهل يا حبيبتي،
لقد و�ضع �أحدهم ا�سمي يف �إعالن �شقة باخلط�أ ..ال لي�س �أم ًرا
هاما ..نعم لقد �أكلت� ..أنا �أكرث� ..إىل اللقاء.
ً

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

فرك عينيه بقوة ،ثم �أخرج علبة �سجائره امللفوفة و�أ�شعل �إحداها
يف هدوء ،وما زال عقله يت�ساءل .دخل عليه حممود ويف يده جريدة:
�إن الإعالن يف كل اجلرائد.
وقف حممود �إىل جانب كر�سي «فايز» ،وفرد حممود اجلريدة
�أمامهما على املكتب ليقر أ� «فايز» الإعالن:


«�إعالن
تُعلن �رشكة «اخلبري» عن بيع �شقة يف �شارع جامعة الدول العربية
لظروف ال�سفر .م�ساحة  220م 2وتطل على ال�شارع الرئي�سي.
ال�سعر املطلوب 700000:جنيه (قابلة للتفاو�ض).
البيع للأ�رسع ،فال�ساعة تدق.

ﻋﺼ

قطعة  ..2احلي  ..3بلوك  ..8عمارة  ..4الدور الأول.

ﲑ ﺍﻟ

للمخابرة على مدار ال�ساعة))0109136816 :

ﻜﺘ

�أعاد «فايز» قراءة الإعالن ل ُيعقب «فايز»:

ﺐ ﻟﻠﻨ

حتقق من هذا العنوان.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ح�س ًنا ..فهمت� ..شك ًرا.

ﺸﺮ

رن هاتف حممود بعد هذه اجلملة مبا�شر ًة لريد باقت�ضاب:
العنوان وهمي ،لقد جعلت �أحدهم يتحقق بعدما وجدت
الإعالن مبا�شر ًة ،بل �إن �صيغة العنوان نف�سها ال ُت�ستخدم بتلك
الطريقة يف هذه املنطقة .فال يوجد حي � ،3أو بلوك .8
�إنها �شفرة� ،إنه يلعب ُمددًا� .أر�سل للتقني ليحاول حلها ،ولكن
تذكر يجب �أال يعلم �أن املو�ضوع بتلك الأهمية ،نحن مل ُنبلغ ولن
نرفع الأمر حتى نت�أكد .والآن �سنذهب للمطار للبحث عنه..
لقد قال لظروف ال�سفر.


هل تظنه �سي�سافر ً
فعل؟ هل هو بتلك ال�سذاجة؟
بل يظن �أن ب�إمكانه �أن يجعلنا نبحث عن حل ال�شفرة ،وندور
يف حلقات ُمفرغة بينما احلل موجود �أمامنا� .أح�ضر يل قائمة
باملطارات الدولية ،و�أر�سل لهم تعمي ًما ب�صورته التي ر�سمها
الر�سام اجلنائي.
ّ

ﻋﺼ

متام.

ﲑ ﺍﻟ

وهيا لنذهب �إىل مطار القاهرة� ..سنبد أ� من هناك.

ﻜﺘ

التقط «فايز» معطفه ،بينما التقط حممود احلا�سب الآيل املحمول
وانطلقا �إىل �سيارة «فايز» اخلا�صة .فبينما ان�شغل «فايز» بالقيادة،
ان�شغل حممود ب�إر�سال ال�صورة لأمن املطارات ،وكذلك بالبحث عن
مواقع املطارات الدولية يف م�صر.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ح�س ًنا ..لدينا ع�شرة مطارات دولية يف م�صر� ..سنبد�أ
مبطار القاهرة الدويل وقد ا�ستلمت مطارات برج العرب،
والإ�سكندرية ،و�أ�سوان املعلومات ..وجاري الإر�سال لباقي
املطارات.
رن هاتف «فايز» ،ف�أ�شار ملحمود �أن يرد ،فرد حممود وفتح ال�سماعة
اخلارجية لي�سمع �صوت �شاب على الطرف الآخر يتحدث ب�سرعة:
�أحمد با�شا ..كيف حالك؟ �أنا خريي من البنك� ،أخربتني �أن
�أبلغك �إذا حدث �أي �شيء يخ�ص تلك الق�ضية.


ماذا حدث يا خريي؟
البنك يف حالة ا�ستعداد وت�أمني ق�صوى ،ال بد �أن اليوم
�سن�ستقبل املبلغ امل�سروق من �شركة الت�أمني.
ماذا؟

ﻋﺼ

ً
�ضاغطا على مكابح ال�سيارة يف مفاج�أة جعلت ال�سيارة
قالها «فايز»
تتوقف و�سط الطريق الفارغ تقري ًبا ،وا�ست�أنف املكاملة دون �أن يركنها:

ﲑ ﺍﻟ

ما الطريق الذي �ست�أخذه ال�سيارة؟

ﻜﺘ

ال نعلم �سيادتك ،هذه معلومات تعلمها �شركة الت�أمني وحدها،
نحن غري م�س�ؤولني عن هذه الأموال حتى ن�ستلمها.

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أنهى «فايز» املكاملة ،ونظر ملحمود وحتدث ب�صوت �أقرب �إىل
الهم�س ك�أنه ُيفكر والكلمات قد خرجت رغ ًما عنه:
هل �صدفة �أنه ُير�سل �إ ّ
يل ر�سالة يف نف�س يوم حتويل �شركة
علي؟ �أم �سيحاول..
الت�أمني للأموال؟ �أم ُيذكرين بانت�صاره ّ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

قطع حديثه رنني هاتف حممود هذه املرة ،فر ّد حممود ب�سرعة:

ح�س ًنا ..فهمتك� ..أر�سلها يل .فهمتك ..نعم ..بالطبع� ..شك ًرا.
انتظر «فايز» �أن ي�شرح له فحوى املكاملة ،فبد�أ حممود الكالم:
�إنه التقني الذي تركت له ال�شفرة ليحلها ،وقد ج ّرب العديد
من ال�شفرات حتى اقرتح برناجمه ً
حل جديدً ا با�ستخدام
نظام يعتمد على العدد «.»12


ال �أفهمك.
�أي �أن يتم تبديل احلرف برتتيبه يف احلروف الهجائية حتى
العدد  ،12و�إذا تعدى العدد  12ف�إنه ُيعيد العد مرة �أخرى.
وملاذا 12؟ �ألي�س ً
مقبول �أن يكون ً 11
مثل؟

ﻋﺼ

بالطبع ممكن ،لكن التقني ح ّدد  12لأن الر�سالة احتوت على
كلمة «ال�ساعة» ،وبالتايل � 12أقرب.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ما حل ال�شفرة يف النهاية؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

لقد �أخربتني �أال �أ�شدد على �أهمية املو�ضوع ،لذا �أخربين �أنه
�أر�سل يل مفتاح احلل كي �أحلها �أنا.لقد �أر�سل يل هذه ال�صورة،
ً
قائل �أن �صاحب ال�شفرة مي�شي مع ترقيم ال�ساعة باحلروف،
فالألف احلرف الأول ً
مثل ،والذال احلرف التا�سع ..وبعد
احلرف الثاين ع�شر يعود للرقم واحد مرة �أخرى� .أي �أن حرف
ال�سني هو الثاين ع�شر ،لذا ي�ستبدله بـ� ..12أما ال�شني وهو
الثالث ع�شر ي�ستبدله بـ 1باعتباره بعد الـ 12يف هذا النظام.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

وماذا كان ن�ص ال�شفرة يف الر�سالة؟
قطعة  ..2احلي  ..3بلوك  ..8عمارة  ..4الدور الأول.
فبد�أ «فايز» بالعد على ال�ساعة ،واحلروف �أمامه:


ﻋﺼ
ﲑ ﺍﻟ
ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
 3تعني التاء �أو ال�ضاد �أو الواو.
 8تعني الدال �أو الفاء.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

 2تعني الباء �أو ال�صاد �أو الهاء.

 4تعني الثاء �أو الطاء �أو الياء.
 1تعني الألف �أو ال�شني �أو النون.
هل ميكننا ح�صر االحتماالت �أكرث من ذلك؟


بدا «فايز» وك�أنه يجرب تركيبات احلروف مع بع�ضها البع�ض:
بودي�ش� ..صتفني� ..صودي�ش� ..صوفني..
فقاطعه حممود:
�صوفيا� ..إنها �صوفيا �شركة الت�أمني.

ﻋﺼ

لقد و�ضع احلل �أمام �أعيننا.

ﲑ ﺍﻟ

�أدار «فايز» حمرك ال�سيارة وركنها �إىل جانب الطريق ،ورفع هاتفه
ليت�صل باللواء طارق:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

� ً
أهل يا فندم ..فيما يتعلق بق�ضية البنك� ،إنهم ينقلون املال
اليوم� .أعرف يا فندم هذه لي�ست ق�ضيتي الآن ،لكن هناك
احتمالية �أن تكون �سيارة �شركة الت�أمني م�ستهدفة ..ح�س ًنا..
متام.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نظر �أمامه ً
قائل ب�صوت منخف�ض:

�أخربين �أنه �سيهتم بالأمر� ..أظنه مل يعد يثق يف كالمي.
رن هاتف «فايز» ،فرد بحما�س:

�أي �أخبار يا فندم؟ ماذا؟ ال توجد �شقق للبيع ..ذلك الإعالن
الغبي.
كتم حممود �ضحكته رغم توتّر املوقف لوال �أن قال «فايز»:


ملاذا ي�سطو على املال� ،أال يكفيه الثالثني مليو ًنا التي ح�صل
عليها من البنك؟
وا�ستطرد دون �أن يدع فر�صة ملحمود �أن يرد:
 ُيريد �أن يخدعنا نف�س اخلدعة مرتني ..هذا �أ�سلوبه.

ﻋﺼ

لكن الأمر لي�س بتلك ال�سهولة ،لن يتمكن من ال�سطو على �سيارة
ُم�صفحة يف و�ضح النهار يف قلب القاهرة.

ﲑ ﺍﻟ

نظر «فايز» بنفاد �صرب:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال ُي�شرتط �أن تتم العملية يف قلب القاهرة ،قد تكون على �أطراف
املدينة �أو خارجها ..اهلل وحده يعلم م�سار تلك ال�سيارة ،و�أين
خطط اخلبري �أن يـ...

ﺸﺮ

وفج�أة �أدار «فايز» املحرك ،وانطلق ب�سرعة جعلت العجالت ُت�صدر
�صري ًرا يعلو على �صوته ،ومل يت�ضح من كالمه بعدها �سوى «�شارع
جامعة الدول».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=
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ﻋﺼ

واحد ..اثنان ..واحد ..اثنان.

ﲑ ﺍﻟ

تنهد «فايز» ببطء ثم اعتدل على �سريره ،وطلب �إ�ضاءة الكتابة
ودفرت املذكرات ،وبعد �أن عطل خا�صية البحث التلقائي ،بد أ� يف الكتابة:

ﻜﺘ

«اخلام�س من مايو..

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�إنه ليوم مميز ،يوم ال �أحتاج فيه للنوم� ..أو قل �أعرف �أنني لن
�أ�ستطيع .مثلت ق�صة �أخرى بني اخلبري و�أحمد بدوي تتلخ�ص يف �أن
�أحمد ذكي ،لكن اخلبري خارق الذكاء .كذلك يرى اخلبري �أنه مل
ُيخطئ حتى الآن ..بل يرى �أنه ُمفيد للمجتمع ويحاول �إ�صالحه.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أف�ضل عادة الأفالم ذات ال�رشير النبيل الذكي ،لكن لي�س بتلك
ً
بداية من تهديد �أحمد
الطريقة� ..إنه يلعب نف�س اللعبة مرتني؛
بال�شوكالتة مرتني� ،إىل �إخباره املعلومات مبا�رش ًة مرتني� .أظن �أن �أحمد
بدوي مل يفهم �أن اخلبري �أخربه ب�أنه �سريى الرهائن قري ًبا يف �إ�شارة �أنهم
�سيخرجون قري ًبا.
ً
�ضابطا بعد
�س�ألت نف�سي بعد متثيل �أول ق�صة ما الذي يدفع
هذه املدة ،وبعد �أن �أ�صبح على املعا�ش �أن يظل متاب ًعا للخبري ويحاول


القب�ض عليه؟ ما الذي يجعله يكتب الق�ص�ص ،ويدفع �أربعة �أ�ضعاف
ثمن الق�صة الواحدة؟ بل ما الذي جعله يت�صور ذلك التخيل ب�أنه �إذا
عا�ش ممثل نف�س الأحداث ،وتنب�أ بت�رصفات اخلبري و�أ�صبح ُيفكر مثله،
ف�إنه قد يفيده يف كمني م�ستقبلي؟

ﻋﺼ

الآن عرفت ال�رس ..للخبري هالة ت�أ�رس من مي�سها .لقد �أ�رسين اخلبري،
�أ�صبحت �أرى بعينيه� ..أرى احلروف �أرقا ًما� ،أرى ً
طرقا �أتفوق بها على
�أي من املوجودين ..لقد �أ�صبحت �أميل للإجرام النبيل .كلما ر�أيت
�ساعة ،حاولت تخيل احلروف وهي تدور عليها ..كلما ر�أيت كلمة
غريبة حاولت �أن �أحولها حلروف� .أرى الفتة املقهى «جرامافون»
ُفت�سم حتتها الأرقام.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ا ُملمتع يف مغامرة الق�ص�ص �أنه ُيكرر خدعته ،و�أحمد يعلم �أنه
�س ُيكرر خدعته ..لكنها تتكرر رغم ذلك ،وبنجاح!

ﺸﺮ

على �أي حال ،يجب �أن �أ�شكر �أحمد با�شا على �إتاحة هذه الفر�صة.
علي كل ًيا.
وكذلك يجب �أن �أ�شكر اخلبري الذي ا�ستحوذ ّ
�أظن �أنني �س�أراجع كل الكلمات الغريبة التي قابلتها يف حياتي
الليلة ،لعل �إحداها �شفرة ما مل �أ�ستوعبها .لعل اخلط�أ الإمالئي يف
جريدة ما ،والذي �سخرت من �سذاجته كان كلمة �رس خلزنة ..لعل
«اخلبري» نف�سها �إذا حولتها حلروف ب�شفرة القي�رص� ،أو بتوزيع احلروف
على ال�ساعة ينتج عنها معلومة جديدة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

من يدري؟



=
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ﻋﺼ

وهل �سطا على ال�سيارة يف �شارع جامعة الدول ً
فعل؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

عال يف املقهى وهو يعدل الربواز ،لريد �أحمد
قالها «فايز» ب�صوت ٍ
بدوي اجلال�س على مقعده �أمام املن�صة كالعادة:

ﺐ ﻟﻠﻨ

نعم ،لكني ت�أخرت .لقد �سرق من البنك �أكرث من ثالثني مليو ًنا،
و�سرق من �شركة �صوفيا التي ت�ؤمن على الأموال نف�س املبلغ.

ﺸﺮ

لكن هناك حلقة مفقودة� ..إنه ال ي�ستهدف البنك من الأ�سا�س
كما �أخربين� ..أق�صد كما �أخربك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ابت�سم �أحمد بهدوء:

هذا ما �سرتاه يف الق�صة القادمة.

ثم ناوله ظرف الأموال ،ورزمة الأوراق التي حتتوي على الق�صة
اجلديدة ،فو�ضعهما «فايز» على املن�صة ودار ليقف خلفها يف مواجهته.
يف هذه الق�صة �سيفاجئك اخلبري� .أمتنى �أن ترى ما فعل
بوجهة نظر جديدة وخمتلفة عن وجهة نظري.


قالها وقام من كر�سيه يف �إ�شارة ب�أنه �سيغادر.
�إىل اللقاء.
�إىل اللقاء يا �أحمد با�شا.

ﻋﺼ

خرج �أحمد من الباب ليقف «فايز» �أمام الق�صةُ ،يخربه قلبه �أن
ّ
يطلع عليها ،بينما يخربه عقله �أنه �إذا قر�أها ،ف�إنه لن ي�ستطيع متثيلها
و�ستفوته متعة �أكرب .و�أثناء ت�أرجحه بني عقله وقلبه دخل «عمار» وقد
ظهر مبظهر ُمالف الهتمامه الدائم مبظهره؛ حيث كان مكفهر
الوجه ،وقمي�صه مل يكن مفرودًا بعناية ،حتى �شعره كان �أ�شعث ك�أنه
خرج لتوه من عراك ..وقد خ�سره.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ماذا حدث؟

ﺸﺮ

قالها على الفور لـ«عمار» الذي جل�س على الكر�سي املواجه له،
ثوان:
والذي جل�س عليه �أحمد منذ ٍ
مل يتحرك «فايز» ،وكررها ثاني ًة:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أعطني �أي �شيء بارد.
ماذا حدث؟

وجد «عمار» ك�أ�س �أحمد ال�سابقة �أمامه ،ف�شرب الباقي دفعة
واحدة:
يبدو �أن �شراكتنا �ستنتهي.


تو�ضيحا فا�ستطرد «عمار»:
مل ُيعقب «فايز» ،و�إمنا انتظر
ً
�إنها طليقتي ..حادثة �سيارة ،ال بد �أن ال�سائق كان خممو ًرا .يف
غيبوبة من ليلة �أم�س ،و�أحتاج لأكرث من ثالثة ماليني لإنقاذ
حياتها.
ملاذا؟ ماذا حدث لها بال�ضبط؟

ﻋﺼ

ال �أعلم ..لقد حتدث الأطباء بعدة لغات ليخربوين ب�أن ن�سبة
من املخ قد خمدت ،و�أن معدل اال�ستجابة �سينخف�ض للن�صف
بحلول الليلة ..و�إذا انتظرنا �أكرث �ستموت ال حمالة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وماذا عن �أهلها؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال �أهل لها ..فقط �أنا.

ﺸﺮ

لطاملا �أيقن «فايز» ب�أن «عمار» قد �أحب زوجته ً
فعل ،لعلها الوحيدة
التي �أحبها ،لكن هل يدوم لكل هذه ال�سنوات؟ قطع «عمار» �أفكار
«فايز» ب�صوت هام�س ك�أنه ُيحدث نف�سه:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ثالثة ماليني ..هل تعلم كم �أملك بعد بيع ال�سيارة وال�شقة؟
مليون .مليون و�س�أ�صبح بدون �سيارة ،و�س�أعي�ش هنا يف املقهى..
ويتبقى �ضعف ما �أمتلك .ال ميكنني �سوى بيع ن�صف املقهى
الذي �أملكه� ..أظن �سعره �سيتعدى املليون.
ابت�سم «فايز» على الفور عندما ر�أى احلل الذي ميكنه �أن ينقذ به
الدين ،ويف نف�س
«عمار» من بيع ال�سيارة وال�شقة دون �أن ي�شعر مبهانة َ
الوقت ال يعرف �أن «فايز» غني وقد �أخفى عنه ذلك:


هل متزح؟ املقهى يتعدى الع�شرة ماليني بكثري ،فكيف يبلغ
�سعر ن�صفه مليو ًنا؟
ال تهز أ� مني يا «فايز»! هذا �سعر خيايل ،لن جتد من ي�شرتيه
منك بهذا ال�سعر ،خا�ص ًة يف هذه املدة الق�صرية.
امل�شرتي موجود.

ﻋﺼ
من؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

قريب يل باخلارج� ،أعجبته فكرة املقهى و ُيريد �أن ي�شرتي
الن�صف الذي �أمتلكه منذ فرتة ..وقد بلغ عر�ضه يل اخلم�سة
ماليني.

ﺐ ﻟﻠﻨ

هل ميكنه ال�شراء قبل الليلة؟

ﺸﺮ

قالها «عمار» بحما�س وقد جتدد لديه الأمل.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

بالطبع� ،أن ِه �أنت �أوراق البيع ،ووقعها من طرفك و�س�أتركها له
حتى يعود ليوقعها هو .لن ُتبطل توقيعك �أو تبيعه ل�شخ�ص �آخر
�ألي�س كذلك؟
بالطبع ال ،هل �أخون من �سينقذ حياتها؟
ح�س ًنا� ،ستجد الأموال يف ح�سابك يف غ�ضون ثالث �ساعات..
اترك العقد يف غرفة الآلة.


�س�أفعل� ..شك ًرا يا «فايز» ،وا�شكر قريبك� .أنا مدين لكما.
�إنها عملية بيع و�شراء ..ال ديون هنا� .أريد منك �أن ُتربمج ق�صة
ال�ضابط اجلديدة كي ال نفقده.
�س�أفعل غدً ا بعد االطمئنان عليها.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

وقف «فايز» �أمام نافذة مكتبه ينفث دخان �سيجارته �إىل ال�شارع،
بينما جل�س حممود على �أحد املقعدين املواجهني للمكتب:

ﻜﺘ

ماذا ننتظر؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

اخلبري� ..إنه �سيتوا�صل معي.

ﺸﺮ

هل �أتوا�صل مع �أحد التقنيني كي ُيحدد موقعه عندما...

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال حاجة لذلك ،فهو لن يقع يف فخ بهذه ال�سهولة .ثان ًيا نحن
مل نعد امل�س�ؤولني عن هذه الق�ضية ،لذا �إذا و�صلتنا �أي معلومة
�سي�أخذونها ويطلبون م ّنا �أن نتنحى عن موا�صلة التحقيق..
فهمتني؟
التفت «فايز» بعد �أن �أنهى كالمه لريى �أثره على حممود ،بينما
حاول الأخري �أن ُيغري جمرى احلديث:
وملاذا �سيت�صل؟


ل ُيربئ ا�سمه� ..سيحاول تربئة نف�سه ويقول �أن �شركة الت�أمني
�سرقت �أربعني �أ�سرة لل�ضحايا الذين غرقوا يف احلادثة
الأخرية ،ورف�ضت تعوي�ضهم رغم �أن عقد ت�أمني ال�سفينة يوجب
عليهم ت�أمينها وما عليها من ممتلكات و�أرواح يف حالة النكبات
�أو الأعطال� ..أنت تعلم تالعب املحامني بالألفاظ.

ﻋﺼ

وماذا عن �أموال البنك؟

ﲑ ﺍﻟ

�سيخربين �أنه وهبها للجمعيات اخلريية.

ﻜﺘ

وملاذا يتكبد عناء ذلك ..هو اليوم �أغنى بثالثني مليون جنيه
عما كان الأم�س .و�إذا وهب الثالثني املليون الأوىل للجمعيات
اخلريية ،فما زال معه ثالثون مليو ًنا متكنه من االعتزال
وال�سفر للتمتع بالباقي من عمره يف �أي دولة يف العامل.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

لن ي�ستطيع �أن ي�صرف من ال�ستني �أو الثالثني مليو ًنا قبل �أن
ي�صدق �أنه ي�ستحق ذلك ..يجب �أن يقنعني ليقتنع� ..إنه مري�ض.
ال �أعلم ..لكني ال �أظن �أنه �سيت�صل ،على الأقل الآن.

وك�أن اخلبري انتظر هذه الكلمة ليت�صل به .مل يرد «فايز» للحظات
على الرقم الغريب ،واكتفى بالنظر ملحمود بابت�سامة للحظات ،ثم
نف�سا �أخ ًريا من لفافته قبل �أن ُيلقيها من النافذة ويرد ً
جاعل
�سحب ً
الهاتف يف و�ضع ال�سماعة اخلارجية:
� ً
أهل يا خبري.


فرد �صوت غليظ:
خبري ماذا؟ �أنا اللواء �أمين ..هل هذا هاتف �أحمد بدوي؟
نعم� ..إنه �أنا� ..أعتذر يا فندم ،الرقم مل يكن..

ﻋﺼ

�ضحك املتحدث على اجلهة الأخرى ً
قليل قبل �أن يتحدث ب�صوت
اخلبري العادي:

ﲑ ﺍﻟ

ال ُتنكر �أنك مل تتعرف على �صوتي.

ﻜﺘ

مل ي�ستطع حممود �أن يكتم �ضحكته ملا ر�آه من تبدل حال «فايز»
من الثقة واالنت�صار يف البداية �إىل التوتّر واملفاج�أة ثم �إىل الغ�ضب
يف النهاية.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

� ً
أهل يا �أحمد با�شا ..كيف حالك اليوم؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كيف حالك �أنت؟ لقد و�صلت مت�أخ ًرا.

�أعلم ،فقد ر�أيتك �أنت وحممود� ..أده�شتني بحلك للغز بهذه
ال�سرعة.
�أنت تعلم ،لقد �أ�صبح لدينا فري ًقا من التقنيني الذين..
انقطعت املكاملة ،ورنّ هاتف «فايز» مرة �أخرى من رقم غريب
خمتلف:


تعلم ،احتياطات �أمن من فريق التقنيني اخلا�صني بك .لكن
هذا غري �أخالقي� ،أنا �أر�سلت لك ال�شفرة ،و�أنت ا�ستعنت
ب�أ�شخا�ص وحوا�سب �آلية ..هذا غ�ش.
ماذا تريد؟

ﻋﺼ

�أريد �أن �أخربك �أنني كنت من �أثرياء م�صر لفرتة اليوم ،فلقد
ملكت ثالثني مليون جنيه.

ﲑ ﺍﻟ

تق�صد �ستني.

ﻜﺘ

�ضحك اخلبري:

ﺐ ﻟﻠﻨ

هل تريد �أن نتقابل؟

متى و�أين؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

تعلم �أنك لن ت�ستطيع.

ﺸﺮ

تعلم �أنني �س�أقب�ض عليك.

الآن �إذا �أردت ..فقط قم بقيادة �سيارتك �إىل طريق منزلك
املُعتاد ، ،و�ستجدين يف املقهى املوجود يف نهاية �شارعك.
بهذه الب�ساطة؟ هل..
انقطعت املكاملة مرة �أخرى ،فخاطب «فايز» حممود بلهجة �آمرة:


�س�أذهب ملقابلته ،ولن نقع يف نف�س الفخ مرتني� .ستتحدث �إىل
الإدارة بوجود بالغ من جمهول لهاتفي ب�أن هناك قنبلة على
هذا املقهى ،و�أنني ذهبت �إىل هناك لت�أمني عائلتي� ..أريد
�أكرب قوة ت�ستطيع احل�صول عليها� ..أريد ت�أمي ًنا ً
كامل ملحيط
املنطقة� ..أريد..

ﻋﺼ

رن هاتفه قاط ًعا حديثه لريد ب�سرعة:

ﲑ ﺍﻟ

هل �ست�أتي ً
لك يا حبيبتي ،لقد كنت �أنتظر
فعل؟ ال لي�س ِ
مكاملة ..ال� ،س�أعود اليوم ُمبك ًرا ..ح�س ًنا� ..أنا �أكرث.

ﻜﺘ

=

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

�سرعا �إىل �سيارته ،ربط حزام الأمان كمقدمة
نزل «فايز» ُم ً
لل�سرعة التي انطلق بها تال ًيا� .أخذ يف التفكري يف الطرق املُحتملة
لهروب اخلبري .هو يحفظ هذا املقهى عن ظهر قلب ،وال بد �أن اخلبري
قد �أعد خطة ُم�سبقة ،ثم غمغم ب�صوت خفي�ض:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�ستحتاج و�سيلة �إلهاء جديدة هذه املرة ..ولن �أنخدع.

ﺸﺮ

خرج اخلبري من املقعد اخللفي ب�سالح موج ًها �إياه لـ«فايز»:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

لقد انخدعت عندما وثقت فيما قلت مرة �أخرى.

تفاج�أ «فايز» �أنه لي�س وحده يف ال�سيارة ،وكادت عجلة القيادة �أن
تنزلق منه لوال �أن متالك نف�سه يف النهاية ،وركن �سيارته �إىل جانب
الطريق:
�أعلم �أنك لن تقتلني.
قالها ب�صوت حاول �أن يجعله هاد ًئا رغم املفاج�أة.


بالطبع ،فالأ�صدقاء ال يقتلون بع�ضهم البع�ض .لكن ميكنني �أن
�أطلق ر�صا�صة على يدك التي حتاول فك حزام الأمان ً
مثل..
ولن متوت.
�سحب «فايز» يده ب�سرعة وغيظ.
انظر يا �أحمد با�شا..

ﻋﺼ

قالها اخلبري وهو يلف ً
حبل حول «فايز» ليقيده مبقعده ،وا�ستطرد:

ﲑ ﺍﻟ

�سنتحاور ً
قليل ،و�أغادر� ..أنت تعلم ال يوجد �أف�ضل من حوار
بني �صديقني ،ف�أنا مدين لك بالتربير كرد جلزء من جميلك
يوم البنك.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

جميلي؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�ضحك ً
قليل ،وا�ستطرد:

ﺸﺮ

بالطبع ،لقد �ساعدتني على الهرب.

لقد طلبتك لتدخل ،و�أخربتك مبعلومات �أردتك �أن تعرفها؛
مثل �أن عددنا خم�سة فقط ،و�أننا �سنهرب ب�أقنعة بطوط ،و�أن
اخلزينة احتوت على ثالثني مليو ًنا� ،أي �أننا �سنحتاج حقائب
كبرية للهروب ،وبالطبع �أردت �أن ي�أمر القادة باالقتحام ،لذا
�أخربتك مبعلومة الر�صا�صة الواحدة يف كل �سالح ،ولقد قمت
بدورك يف �إي�صال املعلومات .هل ر�أيت الآن كيف �ساعدتني يف
الهرب؟


بل خنت �أنت رجالك الأربعة ،و�أعطيتهم احلقائب لنقب�ض
عليهم هم وحممود وتهرب �أنت.

ﻋﺼ

رجايل؟ �إنهم جمرمون وقتلة ،ولقد �أر�سلوا على املدونة ب�أن
لديهم معلومة م�ؤكدة ب�أن البنك اقرت�ض من البنك املركزي
ثالثني مليو ًنا ويريدون ً
عقل ل ُيدير لهم املهمة .لقد �أهديتكم
�أربعة جمرمني ،عالوة على منع جرمية �سرقة البنك التي
�أرادوا تنفيذها من الأ�سا�س.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وهل تعد هذا من ًعا؟ لقد �سرقته ً
بدل منهم.

ﺐ ﻟﻠﻨ

رن هاتف «فايز» ،فمد اخلبري يده يف جيبه ل ُيخرجه ،وقر أ� املكتوب
على ال�شا�شة:

ﺸﺮ

�أ�ستاذ خريي بنك؟ حمدً ا هلل �أنني قابلتك الآن قبل �أن ينقل
لك اخلرب.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

خرب ماذا؟

قل يل � ًأول ،ما هديف من ال�سطو على البنك؟
املال بالطبع.

�إجابة خاطئة ..بل �إيذاء �شركة �صوفيا� ..س�ؤال �آخر ،ما هديف
من ال�سطو على �سيارة ال�شركة؟
تريد �إيذاء ال�شركة و�أخذ الأموال منها؟


قالها «فايز» بلهجة ت�شكيك ،و�س�ؤال فرد اخلبري:
�إجابة خاطئة � ً
أي�ضا ،بل توقيع غرامة على ال�شركة لت�أخرها يف
حتويل الأموال ..فهم لن يجدوا ثالثني مليو ًنا جمددًا قبل ثالثة
�شهور ً
مثل.

ﻋﺼ

ال �أفهم ..ملاذا حتاول �إ�ضفاء بطولة على ما فعلت؟ لقد �سرقت
�ستني مليو ًنا ،ميكنك ال�سفر لأي بلد وتتمتع ما تبقى لك.

ﲑ ﺍﻟ

وكيف التمتع و�أنا وحيد� .س�أت�صل ب�أ�ستاذ خريي بنك ل ُيخربك
بتف�صيلة قد تو�ضح لك الأمر.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

و�أم�سك الهاتف ،وات�صل بخريي وو�ضع املكاملة على و�ضع ال�سماعة
اخلارجية ،لريد الأخري ب�سرعة:

ﺸﺮ

�أحمد با�شا ..هناك �أ�شياء غري مفهومة حتدث .الأم�س وجدنا
خطابات لأربعة وع�شرين ً
عميل ُتفيد ب�أنهم متنازلون عن
حمتويات �صناديق الإيداع اخلا�صة بهم للبنك .وعند فتح
تلك ال�صناديق وجدنا ت�سعة وع�شرين مليو ًنا ..نف�س الأموال
املفقودة يف عملية ال�سطو منذ �أكرث من �شهرين بنف�س ت�سل�سل
الأرقام� ..أنا ال..

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أنهى اخلبري املُكاملة:
ت�سعة وع�شرين مليو ًنا يف �صناديق الإيداع ،ومليون وك�سور يف
حقائب الأربعة جمرمني املقبو�ض عليهم ..تلك �أموال البنك
كاملة قد عادت �إليه.


هل تق�صد..
نعم ،مل �أخرج باملال ..لقد تركته يف �صناديق الإيداع على
�أ�سا�س �أننا �سن�سحبه بتلك الهويات الوهمية فيما بعد ،وها هي
الأموال عادت للبنك.

ﻋﺼ

رن هاتف «فايز» مرة �أخرى فقر أ� اخلبري املكتوب على ال�شا�شة،
وعقب:

ﲑ ﺍﻟ

ال بد �أن اهلل ُيحبني .تلك زوجتك� ،أرجو �أال حتاول الإ�شارة
ب�أنك ُمقيد كي ال �أجعلها تقلق عليك �أكرث.

ﻜﺘ

قالها ،ثم �ضغط زر الرد وو�ضع املكاملة يف و�ضع ال�سماعة اخلارجية:

ﺐ ﻟﻠﻨ

يا �أحمد و�صلني طرد غريب ،هل هو من طرفك؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نعم يا حبيبتي ،افتحيه.

ﺸﺮ

�أوم�أ اخلبري ،فقال «فايز»:

�سمعا م ًعا �صوت متزيق الغالف ثم �شهقة قوية:
ماذا هناك؟

قالها «فايز» بخوف وهو ينظر للخبري بتوعد:
�إنها �أموال� ..أكرث من مائة �ألف جنيه.
حرك اخلبري يده على رقبته يف �إ�شارة ب�أن ينهي املكاملة:


ح�س ًنا يا حبيبتي ..اتركيها حتى �آتي� ..إىل اللقاء.
�أنهى اخلبري املكاملة ،لينفجر «فايز»:
كيف جتر�ؤ على �إر�سال � ً
أموال �إىل منزيل؟ كيف جتر�ؤ على
�إ�شراك عائلتي يف....

ﻋﺼ

اهد�أ� ..إنه حقك .لقد وزعت ع�شرين مليو ًنا على الأربعني
�أ�سرة التي �سرقتهم ال�شركة من قبل� .أخذوا مبالغ تعوي�ض �أكرث
مما قد ُتعطيهم ال�شركة .كنت �أنوي �أن �أوزع الثالثني مليو ًنا
لفت نظري خلوف الرهائن واملوقف
كلها عليهم ،لوال �أنك ّ
الع�صيب الذي خا�ضوه ،لذا وزعت الع�شرة ماليني املُتبقية
عليهم ،ن�صيبك كان مائة �ألف مبا �أنك �ساهمت يف جناح
اخلطة وهروبي ،وحممود مائة �ألف لقاء الإهانة التي حلقت به
عندما جعلتكم تقب�ضون عليه ً
بدل مني .وباقي الرهائن بالطبع
و�صلتهم مبالغ معقولة جدً ا لقاء �ساعتني من اخلوف.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�صمت «فايز» حلظات قبل �أن ُيعقب اخلبري:

�أعلم �أنك لن حتتفظ باملال ،لكن كان واجبي �أن �أر�سله �إليك
كالباقني.
�أنا ال �أفهمك.
قالها «فايز» ب�صوت منخف�ض من �أثر ال�صدمة.


بل بد�أت يف فهمي .لي�س معنى �أنني ال �أتقيد بالقانون �أنني
ُمرم .هل تعلم ما اجلميل يف الأمر؟ �أنك لن ُتعيد الأموال
لل�شركة ،ففي قلبك تعلم �أنها ا�ستحقت ذلك ،وتعلم �أن ه�ؤالء
النا�س ا�ستحقوا تلك الأموال .وحتى لو �أردت نقل تلك املعلومات
ملن يتوىل الق�ضية ،فال �أحد من تلك الأ�سر �سيدعم ق�صتك.

ﻋﺼ

مل يرد «فايز» ،فا�ستطرد اخلبري وهو يعبث بحبال «فايز»:

ﲑ ﺍﻟ

هل فهمت الآن؟ لقد �سرقت ثالثني مليو ًنا ولي�س �ستني ..ثم
وزعتهم� .إذا و�صلك مائة �ألف ،ف�أنا مل �أ�ستفد بجنيه واحد
جمرما.
منها� ..أنا ل�ست
ً

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ترجل اخلبري من ال�سيارة و�ألقى لـ«فايز» هاتفه من النافذة ً
قائل:

ﺸﺮ

�ستتمكن من فك وثاقك يف دقائق ،لقد حللت العقدة الأ�صعب
قبل �أن �أغادر� ..إىل اللقاء.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=

يف اليوم التايل وقف «فايز» �أمام النافذة ال يعلم هل يجب �أن
ُيبلغ القيادة ً
فعل� ،أم يرتك الأموال والق�ضية وقد ذهبت �إىل مكانها
ال�صحيح .طرق حممود الباب ليقطع عليه تفكريه ً
قائل:
هل �ستتناول الفطور معنا؟
نعم.


كاد حممود �أن يغادر قبل �أن ي�ستوقفه «فايز» دون �أن يلتفت من
مواجهة النافذة:
هل و�صلتك �أي طرود �أم�س؟
تلعثم حممود ً
قليل قبل �أن يرد ب�صوت متوتّر:

ﻋﺼ

طرود؟ ماذا تق�صد؟ ال ،مل ي�صلني.

وا�ست�أذن وغادر ،بينما ابت�سم «فايز» لل�شارع.

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

«تعطيل البحث التلقائي».

ﲑ ﺍﻟ

«هل �أنت مت�أكد من تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة؟»

ﻜﺘ

«نعم»

ﺐ ﻟﻠﻨ

«مت تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة».

ﺸﺮ

«لطاملا �شعرت ب�أن هذه املذكرات �سيقر�أها �شخ�ص من بعدي .ف�إذا
حتقق ذلك ،يجب عليك �أيها القارئ �أن تفرح معي لأن �أخ ًريا قد فهمت
�شخ�صية اخلبري.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

تقن ًيا اخلبري مل يقم ب�أي جرمية حتى الآن ،بل ميكننا حتى �أن ن�ضعه
يف مرتبة الأبطال .فهو مل يقتل ومل ي�رسق ومل يغ�ش �أو ين�صب ،يف حني
�أنه قد ف�ضح القتلة وال�سارقني ور َّد احلقوق التي �أكلها الن�صابون .و�إذا
ا�ستعمل «روبن هود» القو�س ،ف�إن اخلبري ا�ستعمل العقل .و�إذا خدع
الأول حاكم املدينة ،فالثاين خدع اجلميع وجعلهم يعملون حل�سابه
دون �أن ي�شعروا.
لكن ال�س�ؤالني اللذين يجب �أن ت�س�ألهما لنف�سك هماً � :أول :ملاذا
ً
خا�صة
يالحقه ال�ضابط بهذا الإ�رصار؟ والثاين :ملاذا يفعل اخلبري ذلك
�أنه مل ي�ستفد ماد ًيا ب�أي �صورة من ال�صور؟


ﻋﺼ

ح�سنًا �أما ال�س�ؤال الأول ،ف�إجابته حتتاج ر�ؤية الأحداث بنف�سك.
رئي�سا لع�صابة ،وال ميلك من
فاخلبري ال يتمتع ب�أي مميزات؛ فهو لي�س ً
النفوذ �شيئًا ،ومل نر داللة على ثروته وبذلك ن�ستنتج �أنه فقري� ،أو �أنه
مل ي�ستخدم ثروته يف �أي من خمططاته ،حتى ج�سده ممتلئ ي�سبقه
فتى يف العا�رشة �إذا ت�سابقا ..وبالرغم من كل هذا ي�ستطيع الهرب
كل مرة.

ﲑ ﺍﻟ

ا�ستطاع الهرب وقتما �أراد ،وباخلطة التي و�ضعها .هذا الأمر مل
يفعله مرة �أو اثنتني ،بل فعله طوال الوقت .يف حني �أن ال�ضابط لديه
النفوذ والقوة البدنية والع�ساكر طوع بنانه ،وبالرغم من كل هذا
انت�رص عليه اخلبري� .أهان ذكاءه �أكرث من مرة ،وحتداه �أكرث من مرة..
وكل مرة يفوز بالتحدي .هذا �سبب مطاردة ال�ضابط له ،و�أظن �أنه
�إذا �أعطاين �ألف ق�صة �أخرى ،لن �أجد جرمية واحدة قد ارتكبها اخلبري
ً
فعل.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أما ال�س�ؤال الثاين ،ف�إجابته تُذكرين بق�صة ذلك ال�شخ�ص الذي
انتحر ،وعندما بحثوا عن �إثبات �شخ�صية يف مالب�سه وجدوا ورقة
ُكتب فيها «�س�أ�سري على اجل�رس ،و�إن ابت�سم يل �أحد لن �أنتحر» .بغ�ض
النظر عن �صحة الق�صة من عدمها ،ف�إنه لي�س يف ا�ستطاعة ال�شخ�ص
العادي املتزوج ذي العائلة والأحباء والزمالء� ،أن يخمن ما قد ن�شعر
واحدا ممن لن يفهموا
به نحن الوحيدون� ..أظنك �أيها القارئ �ستكون ً
�شعورنا.


لكني قلت ُم�سب ًقا �أن مدونة اخلبري لهي �أف�ضل احللول لوحدتي.
وقلت �أن اهتمام النا�س بي على الرغم من عدم ك�شف �شخ�صيتي
أن�سا من حياتي تلك� .أن يراك النا�س دون �أن يعرفوك،
�سيكون �أكرث � ً
خري لك من �أال يرونك من الأ�سا�س .اليوم ت�أكد يل ذلك االنطباع،
االنطباع القائل ب�أن اخلبري وحيد� .إنه وحيد كوحدتي هذه� ..إنها
الدافع الذي ُيحركه� ،أن يعرفه النا�س ويتحدثون عنه.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

وبعدها �أ�صبح �أن يتابعه ال�ضابط وين�شغل مبا يفعله ،وال �أظن
�أن اخلبري ر�أى �أنهما �أ�صدقاء ً
فعل ولكن على م�ستوى خمتلف عن
ال�صداقات العادية .م�ستوى من مل ُيجرب ال�صداقات قط ،ويكتفي ب�أن
يراه �شخ�ص� ،أو يفكر به حتى لو يف �سبيل الإيقاع به.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

لكن عندي تعقيب �سيدي القارئ؛ تعلم �أن اخلبري ذكي� ،ألي�س
كذلك؟ هذا �صحيح ..لكنه �أ�ساء التقدير .ال ُيكن لأحمد بدوي
�أن يفهم دافع اخلبري .وال ُيكن للمتزوج ذي الأ�صدقاء والعمل الذي
يجعله يحتك مع املئات �أن ي�شعر مبا ي�شعر به اخلبري ..ال ميكن �أن
غدا �س�أ�سمع تف�سري ال�ضابط
يتعاطف معه� ،أو يرى معدنه احلقيقيً ..
للق�صة ،و�سيكون �أن اخلبري �سارق ويتباهى بذلك� ،أو على �أقل تقدير
�أنه ال ي�ستوعب ملاذا فعل اخلبري ذلك!

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

غدا».
�أما �أنا ف�أعلم ..و�س�أخربه ً

=
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ﻋﺼ

ملاذا تهتم بتلك اللوحة؟

ﲑ ﺍﻟ
بل �أهتم بالربواز.

ﻜﺘ

الربواز؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها «فايز» يف طريقه عائدً ا بعدما ع ّدل من و�ضع الربواز �إىل
�أحمد اجلال�س على املن�صة.

ﺸﺮ

نعم ،الإطار اخلارجي فقط.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال �أفهم.

ال عليك ،ما ر�أيك فيما فعل اخلبري يف الق�صة الأخرية؟
�أريد �أن �أ�سمع ر�أيك � ًأول� .أنت من مثلت الق�صة.

�أعلم ،و�س�أخربك به ،لكن �أحتاج �أن �أ�سمع ر�أيك � ًأول.
ح�س ًنا ،بعد تفكري ملدة �أعوام ،وبعد تدقيق يف كل الأحداث
ومراجعتها ب�شكل كامل �أ�ستطيع �أن �أخربك �أنني بب�ساطة ..ال
�أعلم.


ابت�سم «فايز» ملّا ت�أكد مما افرت�ض ،لي�ستطرد �أحمد:

ﻋﺼ

لقد افرت�ضت يف البداية �أنه �سرق من �أموال البنك و�شركة
الت�أمني ،لكن ت�أكدت �أنه مل ي�سرق منهما .بع�ض الأ�شخا�ص
�أنكروا و�صول دفعات لهم كتعوي�ض منه ،لكن ا�ستطعت �أن �أثبتها
وقدرت املبالغ ..اخلال�صة �أنه مل ي�سرق� .إذن هو مل ي�ستفد ماد ًيا.
بينما على �صعيد ال�شهرة مل يتم ن�شر تفا�صيل الق�ضية يف
ال�صحافة ،وهو مل يقم بن�شر �أي �شيء عنها على مدونته .وال
�أرى �أي دافع قد ي�سعى وراءه غريهما ،حتى عالقاته ال�شخ�صية
كانت حمدودة ومل يزره �أحد يف البيت تقري ًبا ح�سب �شهادة
اجلريان.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

كلما حتدث �أحمد ،ات�سعت ابت�سامة «فايز» وت�ألق وجهه �أكرث،
ف�س�أله �أحمد بت�شكك:

ﺸﺮ

هل تعني بابت�سامتك هذه �أنك فهمت؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ابت�سم «فايز» �أكرث وبدا كالطفل وهو يومئ لأحمد الذي حتول
لطفل هو الآخر من فرط الت�شويق ،وحتدث ب�سرعة:
ٍ
هل هو تخمني �أم �أنك مت�أكد؟ ما هو تف�سريك � ً
أ�صل؟
�إنه يفعل كل ذلك كي يبهرك ..كي..
ر�أى «فايز» خيبة الأمل على وجه ال�ضابط على الفور ،ف�سكت
دون �أن ينهي جملته .كانت حلظة �صمت طويلة ن�سب ًيا خا�ص ًة بالن�سبة
لـ«فايز» الذي انتظر رد فعل ُمغاير.


قطع �أحمد ذلك ال�صمت بلهجة جادة:
�أ�ستاذ «فايز»� ..أرجو �أال ت�ستهني بعقلي ،الق�صة الأخرية من
ن�صيبك ولن ميثلها �شخ�ص �آخر ،فلذا ال حاجة لتلك الـ..
قاطعه «فايز» وقد احم ّر وجهه من الغ�ضب:

ﻋﺼ

�إنني ال �أكذب ،وال حاجة يل بتلك الق�صة الأخرية .لقد فهمت
�شخ�صيته من متثيل بع�ض الق�ص�ص ،بينما �أنت مل تفهمها وقد
جل�ست �أمامه وج ًها لوجه.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ملاذا ُيريد �أن يبهرين؟ هل �أنا حبيبته ً
مثل؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

بل �صديقه.

ﺸﺮ

قالها «فايز» وقد ارتفعت نربة �صوته على غري العادة مما جعل
جميع اجلال�سني يف املقهى يلتفتون �إليه ،فنظر لهم ك�أنه �أفاق ،ونظر
لأحمد ليتحدث الأخري بنربة هادئة:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�س�أر�سل الق�صة اجلديدة على بريد «عمار» ،وهذا ح�ساب
الق�صة الفائتة� .س�أقابلك للمرة الأخرية بعد �أ�سبوع ،و�س�أنتظر
منك ر أ� ًيا ُم ً
ف�صل عن كل �شيء� ،أمتنى �أن ُتقدم ر�أ ًيا �أكرث
عقالنية� .أما �إذا �أردت االن�سحاب ،فقط اجعل «عمار» يخربين
على الربيد.
ا�ستدار ليغادر ،ثم توقف مرة �أخرى متحد ًثا بهدوء:


ظهر تعاطفك معه من البداية ،والآن حتاول الدفاع عنه� .أرجو
�صحيحا يا �أ�ستاذ «فايز».
�أال يكون �إح�سا�سي
ً
وغادر �أحمد بهدوء وك�أن �شي ًئا مل يكن ،بينما ا�ستند «فايز» �إىل
احلائط متنهدً ا بعنف نتيجة ت�سارع دقات قلبه .فدخل «عمار» لريى
«فايز» على هذه احلالة ،فرك�ض ناحيته:

ﻋﺼ

ماذا حدث؟ هل ت�شاجرت معه؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ال عجب �أنه مل يقب�ض عليه حتى الآن.

ﺐ ﻟﻠﻨ

قالها «فايز» وهو يلهث� .سحب «عمار» كر�س ًيا ودار حول املن�صة
و�أجل�س عليه «فايز».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ملاذا تركت طليقتك؟

ﺸﺮ

اهد�أ ..تنف�س ببطء.

�إنها بخري� ،س�أعود �إليها بعد �ساعتني ..كيف حالك الآن؟
�إنني بخري.
ماذا حدث؟

قالها «عمار» ودار حول املن�صة ليجل�س �أمام «فايز» يف كر�سيه
املُعتاد.


ذلك الغبي عا�ش �أمام اخلبري كل هذه الفرتة ،وتقابال كل هذه
املرات ،وا�ستغرق كل هذه ال�سنوات يف حتليل الأحداث بينهما
ومل يفهم �شي ًئا عنه .بينما �أنا من تلك الق�ص�ص فهمته ،وعندما
�أخربته ظن �أنني �أكذب عليه كي ي�ستمر يف تعامله معنا.
ح ًقا؟ ملاذا يفعل اخلبري كل هذا؟

ﻋﺼ

كي ..لن تفهم ،لن يفهم �أحد.

ﲑ ﺍﻟ

قالها «فايز» ونظر للربواز املُعلق �أمامه ك�أنه ي�ستنجده� ،أو ك�أنه
يطلب منه �أن ُيخربه �أنه يفهمه.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ملاذا �أتيت؟ لقد �أخربتك �أال ت�أتي هذه الفرتة ،فلديك من
امل�شاغل ما يكفي.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

علي؟ علي من؟

ﺸﺮ

لقد �أتيت يف عمل .لقد ات�صل بي علي.

علي فيفتي ..الذي �أح�ضر لنا الق�ص�ص ال�سابقة ،و�أخذ ن�سبة
الـ..
لقد تذكرته ،ذلك الذي ي�أخذ الن�صف دائ ًما ،لكن معنا ي�أخذ
ال ُثلث فقط.
بال�ضبط.
هل معه ق�ص�ص جديدة؟


هل تتذكر الق�ص�ص الثالث ال�سابقة لرحيله مبا�شرة؟
بالطبع؛ ق�صة �أن�س والفنار ،وق�صة امللك املُ�صاب ،وق�صتي
املُف�ضلة عمر اخلالد.

ﻋﺼ

نعم ،تلك الق�ص�ص .امل�ؤلفون يريدونك �أن ُتلقي نظرة �أخرى
عليهن دون متثيل حتى ،لتتذكر الأحداث .وهذا لأن �أحدهم
فقد الربيد الذي �أر�سلته ،والثاين مل يقتنع بالنقد ،ويرى �أن
هناك تعليقات �أخرى يجب �أن ي�سمعها ،والثالث ُيريد نظرتك
بعد خروجك من الق�صة ،لأن بها ر�سائل خمفية مل ُتالحظها.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

الثالثة يف نف�س الوقت؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

�صدفة �ألي�س كذلك؟

ﺸﺮ

ال� ،إنها لي�ست �صدفة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

رن هاتف «عمار» بنغمة ق�صرية ،ل ُيعقب:
�إنه �أحمد بدوي ،قد �أر�سل يل بريدً ا.
نعم �إنها ق�صته اجلديدة ،والأخرية.
ح ًقا؟

نعم ،الأخرية بالن�سبة له ،ال �أعتقد �أنه �سيقب�ض على اخلبري.
هل ُتريدين �أن �أبرجمها �أم �سنقطع عالقتنا به؟


�أال ُتريد �أن تعرف ماذا حدث يف الف�صل الأخري؟
الف�ضول يقتلني.
�ضاعف ف�ضولك مائة مرة كي يقرتب من ف�ضويل ..برجمها
بالطبع.

ﻋﺼ

فرحا للمال ،ولإكمال الق�صة التي ر�آها واحدة من
�ضحك «عمار» ً
�أكرث الق�ص�ص ت�شوي ًقا ،و�أهمية يف نف�س الوقت.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

تن�س ما طلبه «فيفتي»� ..إنه يريدهن يف خالل
�س�أفعل ،و�أنت ال َ
�أ�سبوع.

ﺐ ﻟﻠﻨ

�س�أحاول ،لكن �أال ترى �أنها م�صادفة غريبة �أن يطلب الثالث
مراجعات �إ�ضافية يف نف�س الوقت؟

ﺸﺮ

بالطبع ،لكن قد يكون ال�سبب احلقيقي قد �أخفاه عني� ،أو �أنه
انتظر ليجمع الق�ص�ص الثالث دفعة واحدة كي يدفع �سع ًرا
�أقل.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

رمبا.
قالها «فايز» يف عدم اقتناع.

=



* * 26
الفصل األخير في قصة الخبير

ﻋﺼ
ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

جل�س حممود �أمام «فايز» على الكر�سيني املُقابلني للمكتب ،وقد
فرد حممود بينهما خريطة �صغرية ،وحتدث ب�صوت منخف�ض ك�أنهما
ُمراقبان:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

كما �أمرت ،حتققنا من كل الكامريات املُتاحة من وقت مغادرته
ل�سيارتك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هل حتققت من كامريات املطاعم والبنوك والـ..

مت التحقق من جميع الكامريات ،حتى املطاعم الأجنبية
والبنوك اخلا�صة ..ا�ستع ّنا بكل املعارف.
والنتيجة؟
ا�ستطعنا تتبعه �إىل �إحدى املناطق ال�شعبية ،لكن ال نعلم �إذا
كانت زيارة �أم منزله .وحتى �إن كان منزله ،فاملنطقة �أكرب من
�أن يتم تغطيتها بالكامل ،وال يجب �أن ن�س�أل عنه يف املنطقة
وجنازف بحرق �أهم بطاقة لدينا دون فائدة.


هذا �صحيح.
قالها «فايز» بهدوء ودخان لفافة التبغ يت�صاعد من بني �أ�صابعه.
وما ر�أيك يا �أحمد با�شا؟
ر�أيي �أنها لي�ست ق�ضيتنا.

ﻋﺼ

ماذا؟

ﲑ ﺍﻟ

�ألقى «فايز» اجلزء الأخري من لفافته فيما تبقى من كوب ال�شاي
البارد ،وحممود يتابعه بعينيه يف ا�ستنكار م�شوب بالتقزز ،ثم مال �إليه
ببطء ً
قائل:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ا�سمع يا حممود ..ق�ضية اخلبري من الق�ضايا الباردة التي ال
يهتم بها �أحد حال ًيا ،لكن �إذا مت القب�ض عليه �أو عاد للأ�ضواء
�سيثور متابعوه ُمددًا .بعبارة �أخرى؛ اخلبري �صيد ثمني ،طاملا
بقى حتت املاء.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال �أفهم.

قالها حممود ب�صدق وبالهة لي�شرح «فايز»:

بب�ساطة لدينا الآن معلومة �أكرث من املعلومات التي جمعتها
الداخلية كلها عنه ،و�أمامنا �أن نحاول القب�ض عليه بها ،لكن
هل تعلم ماذا �سيحدث لو ف�شلنا؟ �سنكون م�س�ؤولني عن كل
جرائم اخلبري املُ�ستقبلية ،و�صدقني هذا �أكرب مما ميكننا
حتمله.


�إذن هل �سنرتكه بهذه الب�ساطة؟ ملاذا تتبعناه من الأ�سا�س �إذن؟
مل ُيجب «فايز» ،ووقف �أمام حممود ُم ً
عدل من هندامه:
من يتوىل ق�ضية اخلبري الآن؟
املُقدم م�صطفى خالد.

ﻋﺼ

م�صطفى؟

ﲑ ﺍﻟ

ردد هاز ًئا ،ودار ليقف �أمام النافذة:

ﻜﺘ

اط ِو تلك اخلريطة� ،سنحتاجها عند املُقدم م�صطفى.

ﺐ ﻟﻠﻨ

=

ﺸﺮ

طرق «فايز» باب مكتب �آخر يف نف�س الطابق لي�سمع �صوتًا �أج�ش
ي�أذن له بالدخول .دخل وخلفه حممود ليجدا �شا ًبا يف منت�صف
الثالثينات ،يبدو �أنه يق�ضي معظم يومه يف التمارين .فهو طويل،
عري�ض ،و�إذا حاول �ضم يديه �إىل جانبه ،لن ي�ستطيع ب�سبب البناء
�ضم �ساعديه �إىل �صدره وتداخلت الع�ضالت
الع�ضلي ،لذا جل�س وقد ّ
فيما بينها ،لي�ؤكد انطباع احلار�س ال�شخ�صي الذي ارت�سم يف ُميلة
حممود.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

وما �إن ر�أى «فايز» ،حتى انتف�ض:
�أحمد با�شا ،كيف حالك؟


قالها ب�صوت يطغى عليه املرح والفرحة احلقيقية يف تعار�ض
�صارخ مع هيئته ،لريد «فايز» بت�صنع:
كيف حال بطل املديرية يف كمال الأج�سام؟

ﻋﺼ

�ضحك م�صطفى ً
طويل على الرغم من تكرار ذلك التعبري
منذ �سنوات بينهما .وعلى الرغم من �سنوات الزمالة تلك ،مل يفهم
م�صطفى �أن «فايز» ال ُيحبه خا�صة �أنه يح�صل على ترقياته ل�سببني؛
تو�سط له.
�إما لأنه يحمل ا�سم �أبيه� ،أو لأن �أباه ّ

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ماذا �أتى بك بعد هذه املدة؟ حلظة ..ماذا ت�شرب؟
ال ..لقد �شربنا لتونا ،و�أريدك يف �أمر عاجل.

ﺸﺮ

ماذا هناك؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

حت ّولت نربته للجدية:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�سمعت �أنك امل�س�ؤول عن ق�ضية اخلبري.

هذه ق�ضية ميتة ،ول�ست م�س� ًؤول �إال ب�شكل �صوري� .إذا �أردت
احلقيقة ،ف�إن الق�ضية �ستُغلق قري ًبا ،والتعليمات �أن �أحاول
احلفاظ على هدوئها ذلك حتى ُتغلق.
�أمل تتو�صلوا لأي معلومات عنه؟
معلومات؟
قالها و�ضحك ،ثم ا�ستطرد:


لوال �أنك حدثت هذا الرجل يف البنك ،لأق�سمت �أنه �شبح غري
موجود ..ال يوجد �أي معلومات عنه.
بل يوجد.
توقفت حركة م�صطفى ب�شكل كلي ،وارت�سمت على وجهه كل معاين
البالهة ،ومال على «فايز» ،ولوال وجود املكتب بينهما الحت�ضنه:

ﻋﺼ

ما درجة �أهميتها؟

ﲑ ﺍﻟ

ابت�سم «فايز» ،وا�ستند �إىل كر�سيه ً
قائل:

ﻜﺘ

فلنقل �أننا عرفنا �أين ي�سكن.

ﺐ ﻟﻠﻨ

هل متزح؟

ﺸﺮ

قالها يف عدم ت�صديق ،وملا ر�أى الثقة يف ابت�سامة «فايز» ،والرتقب
على وجه حممود� ،أم�سك الال�سلكي والتقط معطفه وقام مندف ًعا:
�أم�سك «فايز» بيده وحتدث بهدوء:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أين؟

اهد�أ ..ال ميكننا الت�سرع� .أنت تعلم اخلبري ،يجب �أال ي�شعر،
و�أنت تعرف �أنه يتمكن من الإفالت كل مرة ،وهذه املرة خمتلفة.
رد م�صطفى ب�صوت منخف�ض ظهر فيه االقتناع:
ماذا تق�صد؟


�أق�صد �أن الأوامر �أن ُتبقي الق�ضية ميتة ،ف�إذا �أردت �أن ُتييها،
يجب �أن ُتييها بالقب�ض عليه لي�س بال�سماح له بالهروب .يجب
�أال ت�سمح للكارهني ب�أن ُي�شريوا �إليك بالف�شل ،ويقولوا �أنك
و�صلت ملا و�صلت �إليه مب�ساعدات من البا�شا.

ﻋﺼ

جل�س م�صطفى على الكر�سي ،وقد �أ�صبح ِمل ًكا لـ«فايز» بالكامل،
بينما ا�ستطرد الأخري:

ﲑ ﺍﻟ

يجب �أن جنل�س ونتباحث ،وقد ن�ستعني بامل�س�ؤول عن منطقته
� ً
أي�ضا.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أ�شار �إىل حممود ،الذي و�ضع اخلريطة �أمامهما ،و�أ�شار على جزء
منها:

ﺸﺮ

هو ي�سكن يف هذه املنطقة.

متتم م�صطفى ب�صوت منخف�ض:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

يحيى ابن عمي هو امل�س�ؤول عنها.

ظهر الت�أفف ُمددًا على وجه «فايز» من تلك العائلة ،ثم قال
بنف�س اللهجة النا�صحة:
�إذن يجب �أن ت�ستعني به ،وكما قالوا قد ًميا «�أنا وابن عمي على
اخلبري».

=
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ﻋﺼ

وماذا الآن يا فندم؟ �ست�ضره بهذه الطريقة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ال تقلق ..لطاملا لعبت معه تلك اللعبة ،ولطاملا متت مكاف�أته �إذا
جنح ،والتغا�ضي عن �أخطائه �إذا ف�شل.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال �أعلم� ..أظنه طي ًبا.

ﺸﺮ

�إنه طيب ،لكنه ال ي�صلح لل�شرطة� ..أنت ال تعرفه.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�سجل اعرتا�ضه ب�أق�صى �صورة ت�سمح بها
�سكت حممود بعدما ّ
رتبته .وبعد دقائق ،وطرق على الباب ،دخل م�صطفى ومعه �شاب
و�سيم يغلب على هيئته العمل املكتبي.
�أحمد با�شا ..املُقدم يحيى الطيب ابن عمي مبا�شر ًة ،وامل�س�ؤول
عن املنطقة التي...

توقف عن الكالم ،ونظر �إىل الباب ليت�أكد من �أنه ُمغلق ،وا�ستطرد:
التي ن�شك �أن اخلبري ي�سكن بها.


بعد قليل من ال�سالم ،والتعارف و�إ�شراك حممود يف اجلل�سة
وتعريفه على �أنه من �أجنب و�أذكى من قابلهم «فايز» يف جيله ،جل�س
«فايز» على كر�سيه خلف املكتب ،وجل�س املُقدمان على الكر�سيني
املُتقابلني ،بينما ظل حممود واق ًفا ُم�س ًكا مبجموعة من الأوراق .وبد�أ
«فايز» يف عر�ض املعلومات التي تو�صال �إليها:

ﻋﺼ

ح�س ًنا ،ما لدينا الآن هو املنطقة التي ي�سكن بها اخلبري..

ﲑ ﺍﻟ

و�ضع حممود اخلريطة على املكتب �أمامهم ،واملكان املُحاط بدائرة
يتو�سطها.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

وكذلك لدينا �صور للخبري� ،سواء مر�سومة بوا�سطة الر�سام
اجلنائي� ،أو �صور رقمية التقطتها الكامريات.

ﺸﺮ

تابع حممود احلديث ،وكلما ذكر «فايز» �شي ًئا عن ورقة �أو �صورة
معه ،و�ضعها �أمامهم .فانتهى «فايز» من احلديث وقد و�ضع حممود
اخلريطة ،واللوحة التي ر�سمها الر�سام اجلنائي ،وعدة �صور له من
كامريات البنوك واملطاعم وهو مي�شي يف ال�شارع .وكان التعقيب الأول
من ن�صيب م�صطفى:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�إنه بدين!
نظر «فايز» له با�شمئزاز ،وا�ستطرد ك�أنه مل يتكلم:
مهمتنا الآن� ،أن نعرف �أين ي�سكن بال�ضبط يف هذه املنطقة..
هذا �سيتطلب منك التوا�صل مع بع�ض �أهل املنطقة.


كان حديثه موج ًها ليحيى الذي �أوم أ� بر�أ�سه دون �أن يرد ،وا�ستطرد
«فايز»:
ال �أظن املخربين ،و ُم�سجلي اخلطر �سيعرفون مكانه ..نريد �أن
ن�س�أل �أهل املنطقة �أنف�سهم.

ﻋﺼ

جمددًا مل يرد يحيى ،واكتفى بهز ر�أ�سه ،ل ُينهي «فايز» حديثه
بجملة ق�صرية وجهها مل�صطفى:

ﲑ ﺍﻟ

و�سنحتاج قوة كبرية.

ﻜﺘ

�أنت تبالغ يا �أحمد با�شا ..لكن كما ُتب.

ﺐ ﻟﻠﻨ

حتدث يحيى بهدوء:

لكن كيف �سيتحرك البا�شا؟ �أين البالغ؟

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

البالغ من عندك� ،سي�أتيك بالغ من جمهول ب�أن هذا البيت
ي�سكنه اخلبري ..وبنا ًء عليه �سيتحرك البا�شا بقوته على
العنوان.
بالطبع �سنذكر ا�سم البا�شا ،وم�ساعدته لنا يا يحيى.
قالها م�صطفى �ضاح ًكا ،لريد «فايز»:
ت�سلم يا م�صطفى� ،أنا �أريد فقط �أن �أجل�س معه عندما تقب�ض
عليه.


اتفقنا ..الآن ننتظر يحيى لريد علينا مبكانه.
�أهم �شيء يا يحيى با�شا الهدوء ..التحرك ببطء ،ودون لفت
�أنظار ،نحن ال نعلم ما قد ي�أخذه اخلبري من احتياطات.
جمددًا مل يرد يحيى واكتفى بهز ر�أ�سه ..وبعد قليل تفرق اجلمع.

ﻋﺼ

=

ﲑ ﺍﻟ

بعد مرور يومني..

ﻜﺘ

ﺸﺮ

ماذا الآن؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

وقف «فايز» كعادته �أمام النافذة ،ولفافة التبغ بني �شفتيه ،بينما
جل�س حممود على الكر�سي وقد طال ال�صمت حتى قطعه حممود:
ا�ستغرق حلظات ليم�سك اللفافة بيده ،ويرد دون �أن يلتفت:
�إىل متى �سننتظر؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ال �شيء� ..سننتظر.
�سيظهر عنوانه اليوم �أو غدً ا.

كاد حممود �أن يرد مرة �أخرى لوال �أن �سمعا طرقات على الباب،
دخل على �إثرها م�صطفى:
لقد حددنا مكانه.


التفت «فايز» على الفور ُمبت�س ًما ،وقبل �أن يرد ا�ستطرد م�صطفى:
ال تقلق يا با�شا ،لقد �سقط �أخ ًريا .مل ي�شعر ب�شيء ،واملخربون
�أمام املنزل الآن و�سنذهب �إليه.
خذ قوة كبرية.

ﻋﺼ

كما اتفقنا ..ال تقلق ،القوة ميكنها القب�ض على احلي كله.

ﲑ ﺍﻟ

ً
مقبو�ضا
ال يهمني احلي� ،أهم �شيء �أال يخرج من �شقته �إال
عليه.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�إنه يعي�ش يف عمارة مبفرده� .أنتظر �أن �أجل�س معه� ،أكاد �أق�سم
�أنه يتمتع بخفة الظل� ،إنه ُي�سمي عمارته با�سم «عمارة اخلبري».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

توكلوا على اهلل يا با�شا.

ﺸﺮ

و�ضحك م�صطفى مبرح ظهر لـ«فايز» ا�ستفزا ًزا ،لينهي احلديث
باقت�ضاب:

=

وقف «فايز» �أمام النافذة ُم�س ًكا بلفافة تبغ جديدة ،بينما مل
يتحرك حممود من مقعده املواجه للمكتب ،ثم قال يف توتر:
ماذا الآن؟


وا�ضحا يف نربة �صوته املرتفعة:
رد «فايز» بغ�ضب ظهر
ً
 ُمددًا؟ لقد �سمعت منك هذا ال�س�ؤال كث ًريا.
خ ّيم ال�صمت لدقائق طويلة عليهما ،ثم رن هاتف «فايز» لريد
بتلهف:

ﻋﺼ

نعم ..ح�س ًنا ..جيد جدً ا.

ﲑ ﺍﻟ

و�أغلق الهاتف والتفت ملحمود اجلال�س �أمامه ،وقد �أ�شرق وجهه،
والفرحة تغمره:

ﻜﺘ

لقد حا�صروا العمارة ،وت�أكدوا من وجوده بالداخل.

ﺐ ﻟﻠﻨ

=

ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ
اليوم التايل..

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

جل�س «فايز» يتطلع يف اخلبري اجلال�س على املقعد املُقابل له.
وقد خ ّيم ال�صمت عليهما للحظات قبل �أن يقطعه اخلبري ب�سخريته
املعهودة:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�إذا �أردت �أن ُتقابلني يا با�شا ،فال حاجة لإر�سال �أ�صدقائك
�إىل منزيل .فقط �أخربين و�س�آتي �إليك ،فنحن �أ�صدقاء قبل
كل �شيء.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كيف؟

هل تغلبت على غرورك �أخ ًريا لت�س�أل دون حرج؟

تدخل النادل حلظتها يف احلديث بتلك االبت�سامة الودودة:
هل قررمتا ماذا ُتريدان قبل الأكل؟
كاد «فايز» �أن ي�صيح فيه ،لوال �أن حتدث اخلبري بهدوء:


حقيق ًة ،لن ننتظر حتى نتناول الغداء ،لكن ميكن �إح�ضار
مثلجات يل و..
ثم التفت لـ«فايز»:
ماذا تطلب يا �أحمد با�شا؟
ال �شيء.

ﻋﺼ

قالها باقت�ضاب ،فع ّقب اخلبري:

ﲑ ﺍﻟ

�إذن ،مثلجات يل وع�صري ليمون لأحمد با�شا لأنه يحتاجه..
ما ا�سمك؟

ﻜﺘ

ا�سمي ح�سني� ،أي خدمة �أخرى؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�شك ًرا يا ح�سني ،اجعلهم يهتمون باملثلجات ،و�أريد معظمها
�شوكالتة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

قال اجلملة الأخرية ،ليومئ ح�سني يف ت�أدب وين�صرف ،لينفجر
«فايز» بعدها:
ا�سمع ،ال وقت عندي لألعابك� ،إما..
قاطعه اخلبري بحدة مل يعهدها عنه:

ا�سمع �أنت� ،إذا نظرت حولك ومل ت َر �سوى منت�صرين ،فاعلم
�أنك اخلا�سر الوحيد .يجل�س على هذه الطاولة اثنان� ،أحدهما
يتحكم يف الأحداث ..وهو �أنا� .أنا من �سيتوىل احلديث والتهديد
هذه املرة ،و�أنت �ست�ستمع.


�أين هو؟
لقد �س�ألت �س� ًؤال قبله ،ف�س�أجيبك بالرتتيب� .أما عن كيفية
هروبي الأم�س ،ف�أظنك �سرتاها ُميبة بع�ض ال�شيء .نعم
لقد كنت يف ال�شقة ،ونعم خرجت من النافذة ونظرت �إىل كم
حا�صرة للمنزل ،بل وال�شارع ب�أكمله.
ال�شرطة املوجودة واملُ ِ

ﻋﺼ

كيف هربت �إذن؟

ﲑ ﺍﻟ

�س�أله وقد غلب غ�ضبه ف�ضوله ،ل ُيجيب الآخر �ضاح ًكا:

ﻜﺘ

تن�س حمفظتك،
عندما ُتغادر منزلك ،ف�إنك تت�أكد من �أنك مل َ
�أو هاتفك ،بينما �أت�أكد �أنا �أنني مل �أن�س املفتاح ،ف�إذا ن�سيت
�أي �شيء �آخر ُيكنني الرجوع لأخذه .دائ ًما ما �أترك باب
رما ،انتقلت
الرجوع
مفتوحا .منذ �أن اعتربتني ال�شرطة ُم ً
ً
من منزيل باح ًثا عن �شقق ومنازل وعمائر حتى وجدت
�إحداها باملوا�صفات التي �أردتها .لقد ا�شرتيت عمارة كاملة
بجوار امل�سجد ،ولطاملا �أيقظني �صوت املُكرب املُعلق على املئذنة
املُال�صقة لنافذتي ،لكني..

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

لقد هربت �إىل املئذنة.
�ضحك اخلبري حتى مالت نظارته ال�صغرية ،فعدلها وقال:
�صحيح ،و�أنت ال تعلم ..املئذنة على النا�صية اجلانبية ،ف�أخرج
متاما.
يف �شارع خمتلف ً


ومع ت�أكد ال�شرطة �أنك بالأعلى ،قد تقف و�سطهم وال يهتم بك
�أحد.
�ضحك اخلبري ُمددًا ،وب�صوت �أعلى حتى �أتى ح�سني ومعه
الليمون واملثلجات ،وو�ضعهما دون كالم وان�صرف.

ﻋﺼ

آجل �أم ً
يل � ً
من الطبيعي �أن ت�صل �إ ّ
عاجل ،لذا و�ضعت خطة
�إذا ما و�صلت �إ ّ
يل.

ﲑ ﺍﻟ

ال �أعلم ما مينعني من القب�ض عليك الآن؟

ﻜﺘ

�أم�سك مبلعقته ،وبد أ� ب�أكل املُثلجات ،ما �إن �أكلها حتى �أ�صدر �صوت
ا�ستمتاع ُمبال ًغا فيه ،ور ّد بعدها:

ﺐ ﻟﻠﻨ

تذكر ..املفتاح ،ال بد من طريقة للرجوع.

ﺸﺮ

بالطبع ..حممود ،هذا هو مفتاحك.
�أين هو؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ثق يا �أحمد� ،أمتلك مفاتيح كثرية.

قالها «فايز» �أخ ًريا بنفاد �صرب ،لريد اخلبري بهدوء:

هل تعلم ما هو الرقم القيا�سي العاملي ل�شخ�ص ا�ستطاع فرد
ذراعه للأعلى؟ �إنه �سبع ع�شرة �ساعة� ،أي �إن لديه حوايل �ست
�ساعات ليك�سر الرقم العاملي.
�أمامه �ست �ساعات؟


ليك�سر الرقم العاملي.
قالها واملُثلجات يف فمه ،فخرجت الكلمات ُمعوجة بع�ض ال�شيء،
وا�ستطرد:
�إذا �أنزل ذراعه يف �أي حلظة �سيموت .فلن�أمل �أال تت�أخر على
�إنقاذه.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

وجم «فايز» للحظات ك�أنه ُيعالج البيانات �أو يت�أكد �أنه ال ميزح،
بينما تناول اخلبري ملعقة �أخرى ُمنتظ ًرا �أن يرد ،وملّا ت�أخر يف الرد،
مو�ضحا:
ترك امللعقة بخيبة �أمل ،وقال
ً

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ا�سمع يا �أحمد� ،أمامك الآن �أن تذهب لإنقاذه �أو تنتظر وتقب�ض
علي .بالطبع ميكنك �أن ُتبلغ ال�شرطة عن مكاين الآن ،وتذهب
ّ
لإنقاذه ،لكنك تعلم �أنني �س�أهرب.

ﺸﺮ

�أو �أبلغ ال�شرطة مبكانه ،و�أقب�ض �أنا عليك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�ضحك اخلبري ً
قليل وقال:

لن �أخربك مبكانه حتى نفرتق يا �صديقي ..والآن حياته رهن
يديك.
قام «فايز» من مقعده بعنف ،لي�صطدم بالطاولة ،و ُي�سقط املُثلجات
والليمون �إىل الأر�ض ،ولفت انتباه جميع املوجودين �إليه ،وقال بنربة
عالية:


ميكنني �أن �أجعلك تتكلم.
لريد اخلبري بهدوء:
بالطبع ُيكنك ،لكن هل يف الوقت املُنا�سب؟ ا�سمعني� ،إذا
�أردت �أن تعي�ش ما تبقى من عمرك ً
حامل ذنبه ،ال تدعني
�أغادر الآن.

ﻋﺼ

وما �أدراين �أنه حي؟

ﲑ ﺍﻟ

حقيق ًة ال �أدري ،لكن لن�أمل �أنه حي ،فهو �شاب جمتهد ال يجب
�أن ميوت ب�سبب لعبتنا.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

علمت �أنك لن ت�ستطيع خداعي مرة �أخرى ،فا�ستخدمت القوة.

�أمتنى ذلك بدون جماملة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�سنتقابل ُمددًا.

ﺸﺮ

النا�س لي�سوا بنف�س الذكاء ،يجب �أن ُتعامل كل �شخ�ص مبا
ي�ستحقه.

وقتها لن تنفعك القوة ،ولن ت�ستطيع خداعي نف�س اخلدعة
مرتني.
ح�س ًنا� ،س�أغادر الآن ..انتظر ات�صايل يف خالل خم�س دقائق.
ً
حممول ُمعق ًبا:
قالها اخلبري و�ألقى لـ«فايز» الواقف �أمامه هات ًفا


باملنا�سبة ،هذا هاتفه �أعطه له عندما ُتقابله.
قام اخلبري من مقعده ،وتناول معطفه ،وبهدوء �أخرج من جيب
معطفه املحفظة ،وترك على الطاولة من املال ،ما ُيغطي تكاليف ما
ك�سره «فايز» ،ونادى على ح�سني وهو قرب الباب ً
قائل:
�أعتذر عن الفو�ضى يا ح�سني ..الباقي لك.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

جل�س «فايز» يف �سيارته ُمنتظ ًرا مكاملة اخلبري ،وبعد دقيقتني
بالفعل رنّ هاتفه فر ّد ب�سرعة:

ﻜﺘ

ح�س ًنا ،لقد �سمحت لك باملغادرة� .أين هو؟

ﺐ ﻟﻠﻨ

تظن �أنني ال ميكنني �أن �أخدعك نف�س اخلدعة مرتني ،لكن
�أنت ال تعلم �أنني ق�ضيت حياتي كلها �ألعب نف�س اللعبة ،ومل
تف�شل قط.

ﺸﺮ

�أظنه يف املديرية يبحث عنك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ح�س ًنا� ..أين هو؟ �س�أ�ستمتع باحلديث معك الح ًقا.

من؟
حممود� ..أظنه يف املديرية يبحث عنك.
هل �أطلقت �سراحه؟


�ضحك اخلبري ً
قليل ،لريد:
ا�سرتجع معي الأحداث ،لقد ا�ستيقظت على ات�صال من رقم
حممود �صحيح؟
�صحيح ،لكن..

ﻋﺼ

قاطعه اخلبري:

ﲑ ﺍﻟ

وللأ�سف وجدتني �أنا من يتحدث معك ً
بدل منه .و�أخربتك
�أنني اختطفته ،و�أنه يجب �أن تقابلني ،و�إذا ر�أيت ال�شرطة من
قريب �أو بعيد �سـ..

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أنت مل تختطفه من الأ�سا�س� ،ألي�س كذلك؟

ﺸﺮ

ً
مطول ،وحاول الكالم �أثناء ال�ضحك لتخرج
�ضحك اخلبري
الكلمات متقطعة:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

نعم� ..سرقت ..الهاتف فقط.

�صمت «فايز» للحظاتً ،
وبدل من �أن يغ�ضب على اخلبري� ،أو تعلو
نربة �صوته ،حت ّدث ب�صوت يغلب عليه احلزن وال�ضعف:
ماذا تريد؟ فعلت كل هذا ،وجازفت �أن ُيقب�ض عليك كي
تقابلني ..ملاذا؟


لقد ك ّنا �أ�صدقاء لفرتة ،وهذه الفرتة انتهت.
�صمت اخلبري ً
قليل قبل �أن ي�ستطرد بنربة حزينة:

ﻋﺼ

لقد كان لقاء الوداع� .أردتك �أن تعرف �أنني ل�ست �شري ًرا �أو
رما ،و�إذا نظرت �إىل كل ما فعلت بوجهة نظر �أكرث حيادية،
ُم ً
�شخ�صا
�سرتاين قد �ساعدت من ا�ستطعت م�ساعدته ،ومل �أ�ض ّر ً
قط.

ﲑ ﺍﻟ

قالها اخلبري وظهر يف نهاية ال�شارع عند ُمفرتق الطرق ك�أنه
يودعه:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

م�ساعدتك للمجرمني من البداية� ،إرهابك للنا�س يف البنك..
قاطعه اخلبري وقد عال �صوته ،و�أ�صبحت لغة ج�سده �أكرث عن ًفا:

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هذا ق�صور يف تفكريك ..هذا ق�صور يف تفكري اجلميع .نف�س
عب عن حالة
الق�صور الذي يدفعهم ملنح الأديب اجلائزة لأنه ّ
�إن�سانية كاملة يف روايته� .أين احلالة الإن�سانية نف�سها� ،أين
املُلهم� ،أين امل�س�ؤول؟
 ُتريدين �أن �أ�س�ألك عما دفعك لفعل ذلك ،لكني لن �أفعل لأنه
لن ُيربر.
هد�أت حركة اخلبري من تلك امل�سافة ً
قائل:


ولو �س�ألتني ما �أجبتك ..كيف ملثلك �أن يفهم مثلي؟
وانتهت املكاملة.
ورفع يده ببطء يف �إ�شارة وداع ،وخطا خطوة لل�شارع اجلانبي
ليختفي من نظره .انطلق «فايز» ب�سيارته ،وو�صل لل�شارع اجلانبي يف
ثوان ..لكن ال �شيء.
�أقل من ع�شر ٍ

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

جل�س «عمار» على املن�صة �أمام «فايز» ،وقال بنربة �إقناع:

ﲑ ﺍﻟ

يجب �أن ُتقابله بنف�سك� ،أنت من ع�شت الأحداث وبالطبع لديك
وجهة نظر �أخرى ميكن �أن تعر�ضها عليه.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

لكني �أخربته احلقيقة ،ولقد ت�أكدت الآن؛ اخلبري وحيد،
اخلبري �أراد �أن يكون �صديقه ،اخلبري لي�س �سي ًئا كما يظن.

ﺸﺮ

قل له �أي �شيء �آخر ..ال تقل له �شي ًئا ،فقط ا�سمع منه ..لكن
�أرجوك ال ُنريد م�شاكل مع احلكومة ،وكذلك ُنريد �أجر �آخر
ق�صة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

الحظ «عمار» �أن نظر «فايز» ُمثبت على احلائط خلفه ،فا�ستدار
«عمار» ناحية تلك النقطة وقال ُمعق ًبا:
اللوحة مائلة� ،س�أعدلها �أنا ..ال �أعلم ما ُحبك لتلك اللوحة،
�أظن �أنه جزء من حبك لتلك املو�سيقى غري املفهومة.
الإطار ولي�س اللوحة.


ماذا؟
الإطار ،هو ما �أهتم به� ..إذا مت� ،أرجو �أن تهتم به ،حافظ عليه
ً
ومعتدل.
نظي ًفا،
مل ُيعقب «عمار» ،و�إمنا اكتفى بالنظر �إليه:

ﻋﺼ

ال تنظر �إ ّ
يل بتلك الطريقة� ،س�أقابله.

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

دخل �أحمد بعدها بقامته املنت�صبة ،و�ألقى ال�سالم على اجلميع،
ً
متجاهل وجود «عمار»:
ثم حتدث لـ«فايز»

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

قاطعه «فايز»:

ﺸﺮ

ا�سمع ،ب�ش�أن ما حدث املرة الفائتة ،مل �أق�صد معظم ما قلت،
لكني غري مقتنع مبا..
ال تقلق ،لقد ن�سيت ..تعرف �آثار ال�شيخوخة.

�ضحك «فايز» بعدها ،و�ضحك �أحمد ُم ً
امل ،بينما �ضحك «عمار»
يف ارتياح ،ولقد ا�ستنتج �أن هذه البداية لن ينتج عنها م�شاكل ..غال ًبا.
ا�سمع يا �أ�ستاذ «فايز» ،هديف من كل ما فعلت �أن �أقب�ض على
اخلبري .فاملمثل الذي ا�ستطاع جت�سيده ،وك�شف جوانب جديدة
من �شخ�صيته ،ميكنه �أن ُيخربين كيف �سيت�صرف اخلبري �إذا


ن�صبت له ً
فخا ُمعي ًنا ..هل تفهمني؟
نعم �أفهمك ،لكن هل �أنت واثق من �أنه ما زال ح ًيا؟
نعم ،هناك �أحداث بيننا مل �أكتبها� ..أخربين �أن يوم موته
�سيو�صي ب�أن ُير�سل �إ ّ
يل بطاقة فيها كل بياناته وعنوانه لأح�ضر
العزاء.

ﻋﺼ

متى حدثت الق�ص�ص ال�سابقة؟

ﲑ ﺍﻟ

على مدار عامني تقري ًبا ،وانتهت منذ خم�سة �أعوام.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ح�س ًنا� ،أنت تريد �أن تقرتح ً
فخا �أو طريقة جتذب بها اخلبري
و�أخربك كيف �سيت�صرف� ،ألي�س كذلك؟
بلى� ،أريد منك �أن تخربين كيف �سيت�صرف �إذا حاولت..

ﺸﺮ

ح�س ًنا ،اخلبري لن يظهر مرة �أخرى.
م�صدوما.
قالها �أحمد
ً

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ماذا؟

لن يظهر ُمددًا .احرتامه لنف�سه ،ولعمله .ذلك العمل الذي
يراه ف ًنا �أكرث من كونه جرمية �س ُيجربه على عدم الظهور مرة
�أخرى.
هل �أنت مت�أكد؟


نعم ،اخلبري لن يظهر.
هل تق�صد �أن كل هذا بدون فائدة؟
نعم ،حتى الق�صة الأخرية كان يف ذهني �أن ن�ستفزه للخروج
والقيام بجرمية �أخرى.

ﻋﺼ

ثم؟

ﲑ ﺍﻟ

اخلبري يقف بعد كل جرمية ل ُي�شاهد رد فعل اجلمهور على
حتفته .كنا �سنرتك اجلرمية متر ب�سالم ،ونقب�ض عليه بعدها.
بالطبع كنا �سنختار املكان املثايل ،والتغطية املثالية ،ونتوقع
املفتاح الذي قد يهرب به ..لكن للأ�سف ،اخلبري لن يظهر
ُمددًا.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

غادر �أحمد يف خيبة �أمل ،بعدما دفع ثمن الق�صة و�شكرهما،
وبعد �أن �أخرب «فايز» ب�أنه �سيجد خطة ت�ستفزه للخروج قري ًبا و�سيعود
بها ،و�أنه مل يي�أ�س بهذه ال�سرعة ،و�أن اخلبري مكانه وراء الق�ضبان،
و�سيحر�ص على تنفيذ ذلك ،و�أنه يتمنى �أن هذا الر�أي نابع مما عا�شه،
ولي�س ليخفي �أثر اخلبري .وما �إن غادر �أحمد حتى حتدث «عمار»:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هل تظن �أنه لن يظهر ُمددًا؟
ال �أعلم ..لكنك �أردت �أن �أخربه ب�أي ا�ستنتاج غري ما �أقتنع به.
هل �أنت واثق منه من الأ�سا�س؟


نعم ،لقد �أراد �أن ُي�صبحا �أ�صدقاء ،و�أحمد مل يقتنع.
�صراح ًة ،هذا �أمر غري ُمقنع.

ﻋﺼ

�أنت ال تفهم يا «عمار» ،ال تفهم �أن تعي�ش طوال حياتك بدون
�أن يراك �أحد ،بدون �أن يالحظك �أحد ،تعي�ش كالظل الكل
يعتاد وجودك ،وال يهتمون بغيابك� ،أكرث ما تتمناه �أن يبت�سم
لك �أحدهم ويقول «�أراك» و�إن كان ُم ً
امل حتى� .أنت تتنقل
من هذه لتلك ،و�أ�صدقا�ؤك كثريون ،حتى �إنك تزوجت ُم�سب ًقا..
حلياتك قيمة عند �أحدهم .هل تعلم ملاذا �أخربه اخلبري ب�أنه
�سي�سل له بطاقة عندما ميوت؟ لأنه يعلم �أنه ال عزاء ملثله،
ُ
فال �أهل وال �أ�صدقاء ،يا «عمار» �إننا خمتلفان ،لذا ال ميكنك
�أن تقتنع مبا اقتنعت به ..كيف ملثلك يا «عمار» �أن يفهم مثلي؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

=

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

وحيدا
«�س�أموت ً
وحيدا
قالت عرافة قريتنا �ستموت ً
قد �أ�شعل يو ًما مدف�أتي
فتثور النار ..وحترقني
قد �أفتح �شباكي ً
خوفا
فيجيء ظالمٌ يغرقني
قد �أفتح بابي مهمو ًما
ل�ص يخنقني
كي يدخل ٌ
�أو يدخل حار�س قريتنا
يحمل �أحكا ًما وق�ضايا
يخطئ يف فهم الأحكام
يطلق يف �صدري النريان
فيعود يلملم �أ�شالئي
ويظل ي�صيح على قربي
�أخط�أت وربي يف العنوان»

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ


وحيدا،
عب جويدة يف نف�س الق�صيدة عما �أ�شعر به� .س�أموت ً
هكذا ّ
هذا ما �سيحدث� .أظن �أن هذا ما �سيحدث قري ًبا� ..أو هذا ما �س�أفعله �أنا.
�إذا مت الآن� ،سواء بيدي �أو ب�أي طريقة ،ماذا �سيتغري؟ ال �شيء..
ال �شيء �سيتغري على الإطالق� .سيدفنني «عمار» وقد ت�أتي رفيقته
احلالية �-إذا كان ُمراف ًقا الآن -وقد ي�أتي �أحمد بدوي.

ﻋﺼ

�شعرت للحظة �أن �أحمد يراين ،ولكن يا لغبائي ،لقد تعامل معي
كجزء من الآلة هديف الأول �أن �أ�ستمر يف العمل ،و�أنني قد �أكذب
عليه لي�ستمر يف تزويدنا بالق�ص�ص .ح�سنًا لقد كذبت عليك هذه
جدا �أن
املرة يا �أحمد ،على الأرجح اخلبري ما زال ُيراقبك ،ومن ال�سهل ً
يخرج �إذا �شعر �أنك تفهمته �أخ ًريا ..لكن ال ت�ستحق �أن تعرف ذلك.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ما هذا الظلم؟ ما هذا الثِقل يف قلبي الذي يجذبني �إىل الأعماق؟
عِ�شت �ألف حياة ومل �أ�ستمتع ب�إحداها ..ر�أيت املوت مرات ،ومل �أر احلياة
دهرا ،ومل �أب�رص النور حلظة .ذهب الوباء ب�أ�صدقائي
جترعت الظالم ً
مرةّ .
مرة ،و�ضحيت بنف�سي ليعي�شوا مرة ،وقتلتهم بيدي مرات.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ر�أيت الب�رش من الداخل ،كما مل يت�سنَ لأح ٍد قبلي ،ر�أيت احلقد
والظلم والكره يف قلب العا�شق .ر�أيت اخلوف وال�ضعف والأمل يف قلب
ا ُملحارب .ر�أيت دمعة اجلالد ،وابت�سامة املقهور .ر�أيت كل �شيء ..وال
يراين �أحد.
ال ميكنني التظاهر �أكرث من ذلك ،تلك احلياة ال تُريدين ..وال
�أريدها .هذه الأر�ض ال...


توقفت �شا�شة الكتابة جمددًا ليخرج ذات ال�صوت الآيل« :هل
تريد البحث عن الأر�ض؟»
�أجفل من ال�صوت املفاجئ ،ثم رد بغ�ضب« :ال ..تعطيل البحث
التلقائي».
«هل �أنت مت�أكد من تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة؟»

ﻋﺼ
«نعم»

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

«مت تعطيل البحث التلقائي لهذه اجلل�سة».
انتظر ً
قليل على و�ضعه هذا ،ثم ا�ست�أنف:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

«�أنا �ضعيف ..كل �شيء �أقوى مني ..احلياة ،والوحدة ،والأرق،
حتى هذه الآلة ..حتى هذه اخلا�صية الغبية ..كل �شيء �أقوى مني.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أنا �ضعيف للغاية� ..ضئيل للغاية� ..أنا»..

ثم رفع يديه ،ودموعه تن�ساب بهدوء ،وقال:
«م�سح املذكرات»

«هل �أنت مت�أكد من م�سح املذكرات؟»
«نعم»
«بت�أكيدك الأمر �سيتم حذف املذكرات نهائ ًيا ،هل �أنت واثق؟»


�شهق بني دموعه ،وقال ب�صوت متقطع:
«نعم»
«مت حذف املذكرات ..هل تريد �إن�شاء مذكرات جديدة؟»
هنا عال �صوت بكائه:

ﻋﺼ

«ال داعي ،ال يوجد وقت لذلك».

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ق�ص�صا �أخرى� ،أبحث عن ممثل جديد.
لن �أمثل
ً

ﲑ ﺍﻟ

ملاذا؟ �ألي�ست تلك التي تتغلب على وحدتك بها؟

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

كنت �أظن ذلك .اجلميع ميكنه �أن يفعل ما �أفعل ،لكني ال �أريد
�أن �أفعله بعد الآن.
�سكت «عمار» ً
قليل ،و�أردف:

ﺸﺮ

ان�سحابك هذا يدفعني للقلق ،و�أنت تفهم ما �أق�صد.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هل تق�صد االنتحار؟ ال تقلق ،لقد اقرتبت النهاية على �أي حال.
غمر ال�صمت املقهى املُعتم �إال من دائرة ال�ضوء ال�ساقطة عليهما،
ليقطعه «فايز» �أخ ًريا:
ا�سمع� ،سننهي الآن �أمر مراجعة ق�ص�ص «فيفتي» ولن �أ�شرتك
يف �أي �شيء يتعلق بتلك الآلة ُمددًا.
موجة االكتئاب هذه �ستم ّر� ،أنا واثق.


�إن �شاء اهلل� ،أعطني الثالث ق�ص�ص.
ع�شر دقائق فقط ،و�سيتم طباعتهن.
�أريد تعليقات امل�ؤلفني كذلك.
�س�أكتب لك على كل ق�صة ملحوظة امل�ؤلف.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ

جل�س «فايز» على ال�سرير ،وقال:
«�إ�ضاءة القراءة».

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ح�س ًنا ،من �أين نبد�أ؟

ﺸﺮ

مرت حلظات ثم أُ��ضيئت الغرفة ب�إ�ضاءة نيون قوية ،وحتدث «فايز»
ب�صوت م�سموع ك�أن هناك من يحاوره:
و�أخرج الثالث ُرزم ،و�أم�سك واحدة منها:

ق�صة العجز ،ق�صة امللك واحلر�س اخلائن .ال �أ�صدق �أنني
كدت �أن�سى هذه الق�صة� ،إنها الق�صة الوحيدة التي جعلتني
امللك ..لقد �أم�سكت البتار ،وركبت الأترب.
ثم �أم�سك رزمة ورق �أخرى:


ﻋﺼ

ق�صة �أن�س ،ق�صة الوحدة ..آ� ٍه من الوحدة .ر�أيتها يف �شبابي
كوح�ش ُمقب�ض يثري الرهبة ،فهربت منها ،وظللت �أهرب طول
حياتي .وها �أنا �أكت�شف يف نهاية عمري �أن ما ر�أيت كانت
�صورة الوح�ش يف املر�آة ،و�أنني كنت �أهرب منها ناحية الوح�ش
احلقيقي .لو فهم �أن�س ُمبك ًرا ما يجب �أن يفعل ،ال�ست�سلم
للأ�شباح ُمبك ًرا و�أنقذ �أخته ..اال�ست�سالم �أف�ضل من القتال
بدون هدف.

ﲑ ﺍﻟ

و�أم�سك الق�صة الأخرية:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ق�صة الي�أ�س .ق�صة ال�شاب الب�سيط الذي وجد نف�سه حاك ًما،
وال�شعب ينظر �إليه على �أنه خمل�صهم من اللعنة .حاول �أن ُيغري
الغابة ،ويفيد �أهلها على الرغم من ِق�صر حياتهم ،حتى ظهر
ال�شر مرة �أخرى.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

تنهد ببطء ،وا�ستطرد:

�أتذكر كل تفا�صيل تلك الق�صة� ،أتذكر كيف ُكتب يف الر�سالة
«�إنها ال�شيطان� ..إنها ال�شر� ..إنها النهاية»� .أتذكر النقو�ش
على حائط الكهف؛ االنفجار الذي يتو�سطه  ،24وال�ساعة
املر�سومة� ،أتذكر �شكل الأ�سطوانة ..بل �أتذكر حتى الرقم الذي
يفتح الأ�سطوانة (� ..)10 4 2 7 11 1أتذكر نظرة عا�صم وهو
يقتلني ،وال يهتم �سوى بالقر�ص.


�صمت ً
قليل ،ثم نظر يف ال�صفحة الأخرية البي�ضاء ،والتي كتب
فيها «عمار» �سبب مراجعة الق�صة مرة �أخرى ،و�أم�سك قلمه على
الفور وكتب يف نف�س ال�صفحة ب�ضع كلمات ،و�سالت دموعه لت�سقط
على ال�صفحة ،ويختلط احلرب بالدموع ..حتى انتهى الأمر.

ﻋﺼ

=

ﲑ ﺍﻟ
ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

�صباحا �إىل املقهى ،وفوجئ عندما وجده
جاء «عمار» يف التا�سعة
ً
مغل ًقا .فتح «عمار» املقهى ،لعل «فايز» ق�ضى ليلته بالداخل كما فعل يف
مرات �سابقة ،لكن «فايز» مل يكن موجودًا� .ساوره القلق بع�ض ال�شيء،
ٍ
ً
حممول ،وكذلك
لكن ال ميلك �شي ًئا ليفعله فـ«فايز» ال يحمل هات ًفا
«عمار» ال يعرف عنوانه ..فا�ست�سلم «عمار» لالنتظار .وقد قرر �أن
يبد�أ يوم املقهى ،خا�ص ًة �أنه قد ت�أخر عن ميعاده اليومي ،فقام بت�شغيل
املو�سيقى ،و�أ�شعل البخور ،وبد أ� يف تنظيف الطاوالت ،وبينما هو على
تلك احلالة دخل عليه �شاب ثالثيني ،ذو مالمح جامدة و�إن كان على
جانبها احلزن ،وقال بلهجة جادة:

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أ�ستاذ «عمار»؟
نعم� ،إنه �أنا.
يا�سني ال�سيد ..مباحث.

ات�سعت عينا «عمار» على الفور ،وا�ستند �إىل املن�صة ونظره معلق
بالربواز املائل خلف ال�ضابط ،بينما يتحدث ال�ضابط فت�صل كلماته


ك�أنها من م�سافة بعيدة� ،أو �أنها من حتت املاء ،مل يكن يف حاجة
ل�سماعها ،و�إن و�صل لأذنيه بع�ض منها رغ ًما عنه:
�أ�ستاذ «عمار» ..البقاء هلل ..الأ�ستاذ «فايز» ..انتحار� ..أغلب
الظن ..م�شرحة ..منزله ..الو�صية.

ﻋﺼ

تثاقل ج�سد «عمار» على املن�صة ،ولأول مرة مل تتحمل قدمه ذلك
الوزن ،وكاد �أن ي�سقط لوال �أن �أم�سك ال�ضابط بذراعه ،و�أجل�سه على
الكر�سي الذي طاملا جل�س عليه �أمام «فايز».

ﲑ ﺍﻟ
ﻜﺘ

�أ�ستاذ «عمار».

قالها ال�ضابط بلهجة �أكرث �صرامة جذبت انتباهه ،وا�ستطرد:

ﺐ ﻟﻠﻨ

�ستخدما الأقرا�ص املُن ِّومة ،لقد
�أغلب الظن �أنه قد انتحر ُم
ً
كانت ال�صفحة الأخرية املفتوحة على جهازه� ،صفحة البحث
عن اجلرعة القاتلة من املُن ِّوم.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ه ّز «عمار» ر�أ�سه يف تفهم ،فاطم�أن ال�ضابط �أن «عمار» قد فهم ما
قال ،وا�ستطرد:
مل يرتك �سوى ر�سالة واحدة موجهة �إليك ،كان من املفرت�ض
�أن نفتحها ونقر أ� ما فيها ،لكن بدافع من احرتامي لو�صيته،
�س�أجعلك تقر�أها قبلي� ..أو معي.
و�أخرج ال�ضابط ورقة من جيبه ،مطبوع يف ال�سطور الأوىل منها
م�شهد نهاية ق�صة عمر ،وا�ضح من الآثار عليها �أن «فايز» قد قطعها
من الق�صة ليكتب يف املُتبقي منها ،ومكتوب حتتها بخط مرجتف:


«هذا ما �أردته يا «عمار» ..هذا ما �أردته لعدة �سنوات ،فال حتزن..
هذا �أف�ضل على الأقل بالن�سبة يل .لقد ع�شت �أكرث مما �أ�ستحق� ..أكرث
مما �أريد حتى هزمني امللل ،ودمرتني الوحدة .حاولت احلياة كث ًريا،
لكن من الوا�ضح �أنه يجب جتربة املوت قبل حماولة احلياة.

ﻋﺼ

الوحدة تخللت يف كل �شيء �أتعامل معه ،تخللت �رسيري فمنعت
عني النوم ،تخللت قلبي فمنعت عني الفرح ،تخللتني فمنعتني من
احلياة� .أنت ال تعرف كيف �أق�ضي يومي ،يوم متكرر ال �أحد يراك
فيه ..جمرد �شخ�ص عابر بالن�سبة للجميع.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

كنت �أح�سدك طوال الوقت على حياتك لأنك �شاب ..لي�س لأنك
�ستعي�ش ً
طويل ،و�إمنا لأنك ما زلت حتتفظ بتلك ال�شعلة ،بذلك احلما�س
والتهور .قد ال تُ�صدق ،لكني كنت كذلك ذات يوم ،ولقد كان
جدي كذلك ذات يوم ..لكن �رصت �أنا �إىل ما �صار �إليه جدي ،مهزو ًما
من اجلميع ..فال تكن مثلنا.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�شخ�صا بتلك الأهمية لأكتب كلمات �أخرية يقر�أها النا�س
ل�ست
ً
بعدي ،لكن ال يهمني من هذا العامل الآن �سواك .لقد وجدت راحتي،
فحاول �أن جتد راحتك وت�ستمتع باحلياة ،ففيها جوانب ممتعة عِ�شتها
يف �شبابي ،و�أرى �أنه ما زال ب�إمكانك التمتع بها .و�إياك �أن متوت و�أنت
حي ،العجوز هو من ال ي�ستطيع احللم ،من ال ي�ستطيع احلياة ..لي�س من
ال ي�ستطيع احلركة.


�ستجد يف املقهى ً
تنازل ً
كامل عن كل ممتلكاتي ،قد و�ضعته
بالأم�س قبل النهاية .املقهى لن جتده �ضمن ممتلكاتي ،لأين مل �أوثق
�أ ًيا من عقدي البيع ال�سابقني ..تقن ًيا ما زال ملكك كله ،ومل �أ�ش ِرت منك
�شيئًا.

ﻋﺼ

و�إذا �أردت ن�صيحتي ،فعد لطليقتك ..هي الوحيدة التي تعرف
حقيقة تلك الندبة� .أق�صد هنا ندبة روحك ال ندبة كفك .ال تُكمل
وحيدا ،لأنها قا�سية لن ترحمك ،ولن تر�أف بوحدتك ،بل
حياتك
ً
فرطت فيه ،وكل حبيب تخاذلت عنه،
�ستعاقبك على كل �صديق ّ
�ستعاقبك على كل حلم ن�سيته ذات يوم.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال �أعلم �أي ت�أثري فرا�شة قد يولده انتحاري ،لكن ما �أنا مت�أكد
منه� ،أنه لن يتجاوز هذه الغرفة .ولعل هذه النهاية كئيبة ووحيدة
كالق�ص�ص ال�سابقة ،التي �أظنها تليق بي.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أرى �أن مفعول ا ُملن ِّوم قد بد�أ ،والآن ميكنني النوم� ..أخ ًريا».

ترك «عمار» الورقة على املن�صة ،ونظر لل�ضابط لي�سمع ما ُيريده:

ح�س ًنا� ،س�آخذ �أنا هذه الورقة .مت نقل اجلثمان للم�شرحة
بوا�سطة �أحد �أطباء الطب ال�شرعي بعد معاينته يف �شقة
املرحوم ،و�سيخرج التقرير الر�سمي خالل يومني.
بالن�سبة لإجراءات الدفن؟


للأ�سف ،لن ميكنك �أن تدخل يف تلك الإجراءات لأنك ل�ست
يو�ص «فايز» ب�أي �شيء يتعلق بذلك .قد �أبلغك
من العائلة ،ومل ِ
مبيعادها �إذا �أتيحت الفر�صة.
غادر ال�ضابط املقهى ،بينما تعلق نظر «عمار» بالربواز املائل.

ﻋﺼ

=

ﲑ ﺍﻟ
ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ
بعد �شهر..

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وقف «عمار» خلف املن�صة ،وقد ان�شغل برتتيب الك�ؤو�س ،و�أن�شودة
ال�سعادة املُف�ضلة لدى «فايز» ت�صدح يف املكان ،والنا�س متفرقون على
الطاوالت .وقع نظر «عمار» على الربواز مرة �أخرى ،فذهب ناحيته،
ثم وقف على كر�سي ق�صري لي�أخذه ويذهب به للمن�صة حيث �سينظفه
ويعود ليعلقه مرة �أخرى .جذب انتباهه ذلك ال�شاب الثالثيني الذي
دخل املقهى ،و�أخذ يبحث بعينيه بني املوجودين حتى ا�ستقرت عيناه
على «عمار» ،فذهب ناحيته مبا�شرة .ومبجرد توقفه عند املن�صة قال
بلهجة �شخ�ص اعتاد على تكرار اجلملة:

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أن�س عمر� ..ضرائب.

م ّد الرجل يده ،بينما وجل «عمار» للحظات ثم �صافحه ،وا�ستطرد
الرجل بنف�س اللهجة:
�إذا �سمحتُ ،نريد ال�سجل ال�ضريبي ،والر..
قاطعه «عمار» بتوتّر:


 ُتو َيف �صاحب املقهى منذ فرتة ق�صرية ،وما زلت �أبحث عن
الأوراق.
هل �س�ألت الورثة؟
ال يوجد ورثة.
وب�أي حق ُتديره الآن؟

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

و�أم�سك ال�شاب هاتفه ،يف �إ�شارة ب�أنه �س ُيجري مكاملة يرفع فيها
الأمر للم�س�ؤول ،فا�ستوقفه «عمار» بتوتّر زائد:

ﻜﺘ

لقد تنازل يل املتُويف عن املقهى ،انتظر للحظات و�س�أح�ضر لك
التنازل.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�أح�ضر «عمار» ك� ًأ�سا لل�شاب ،وملأها ب�أحد الع�صائر بدون تركيز،
ثم و�ضعها �أمامه ُمتذك ًرا كيف مت �إغالق مقهى �أطالنط�س املُناف�س
توجه مبا�شرة نحو غرفة الآلة اجلانبية،
منذ فرتة يف زيارة مماثلة .ثم ّ
و�أم�سك ذلك املظروف الذي مل يفتحه منذ �أن مات «فايز» .قطع
طرفه ،وخرج من الغرفة وهو يبحث بني �أوراق املظروف عن التنازل
حتى وجده� ،أخرجه وهو يرفع ر�أ�سه ،وقال بارتياح:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

لقد وجدته يا �أ�ستاذ �أن�س.
نظر يف املكان الذي تركه فيه ،مل يجده� .شعر بالغمو�ض يف البداية،
ثم �شعر باالرتياح لظنه ب�أن الأمر قد انتهى .بعد وقت قليل ،عاد «عمار»
لتنظيف الربواز مرة �أخرى ثم علقه يف مكانه ،متذك ًرا حب «فايز»
لهذا الإطار ،واهتمامه به.


خال �إال من �صديقني
نزلت الظهرية ،وعلت ال�شم�س واملقهى �شبه ٍ
جل�سا ليتناوال الغداء .فجل�س «عمار» بدوره خلف املن�صة لي�سرتيح .بد�أ
حديث عقله بالتعجب من حتمل «فايز» لهذا العمل كل يوم� ،إنه ُمتعب
على كل امل�ستويات ،ثم بد�أ با�سرتجاع بع�ض من �أحداث اليوم ب�شكل
متقطع؛ «تنظيف الربواز ..موظف ال�ضرائب ..فتح الظرف».

ﻋﺼ

نظر للظرف املوجود بجواره خلف املن�صة ،و�أفرغ حمتوياته ،و�أخذ
ُيحدث نف�سه ب�صوت منخف�ض وهو ُيقلب بني الأوراق:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

التنازل ..عقد بيع ن�صف املقهى الأول با�سم «فايز» ومل يوقع
عليه حتى ،وعقد بيع ن�صف املقهى الثاين بدون ا�سم ،مل ي�ش ِرت
مني و�إمنا �أعطاين املال بدون مقابل� ..صورتنا يف عقد قراين..

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ثم �أم�سك ورقة بي�ضاء بها �آثار نقاط وقد جفت ،و�أخذ يقر أ� ما
فيها:
�إنه خطي!

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«ال�سبب :هناك ر�سائل خمفية �أو �شيء من هذا القبيل».

قالها با�ستنكار ،وب�صوت �أعلى .ثم نزل بنظره للحروف والأرقام
املنثورة بالأ�سفل واملكتوبة بخط �آخر:
«� 1ألف� ..شني ..نون
 11زاي ..الم


 7خاء ..غني
 2باء� ..صاد ..هاء»

=

ﻋﺼ

�صمت ً
قليل ،ثم نظر يف ال�صفحة الأخرية البي�ضاء ،والتي كتب
فيها «عمار» �سبب مراجعة الق�صة مرة �أخرى ،و�أم�سك قلمه على
الفور وكتب يف نف�س ال�صفحة ب�ضع كلمات ،و�سالت دموعه لت�سقط
على ال�صفحة ،ويختلط احلرب بالدموع ..حتى انتهى الأمر.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

=

ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

جت ّمد «عمار» �أمام املن�صة للحظات ،و�أخذ يرتب �أفكاره يف حماولة
لفهم ما يحدث:

ﻜﺘ

«اخلبري؟ هل هذه الأرقام جزء من �شفرة من تلك ال�شفرات يف
الق�ص�ص؟ ملاذا يكتبها «فايز» قبل انتحاره؟ بل وملاذا يرتكها يل؟ هل
حل ال�شفرة اخلبري ً
فعل؟ الأربعة �أرقام املكتوبة تكون كلمة «اخلب»
هذا ما جذب انتباهي عندما وقعت عيني عليها ..ال بد �أن هذا ما
جذب انتباه «فايز» � ً
أي�ضا وجعله ال ُيكمل ال�شفرة� .إذا �أر�سل اخلبري
�شفرة لـ«فايز» ،فهل كانت دافعه لالنتحار؟ �أم حاول �إنقاذه؟ ملاذا قد
يتوا�صل اخلبري مع «فايز» من الأ�سا�س؟»

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

جل�س «عمار» على الكر�سي الذي طاملا جل�س عليه �أمام «فايز»
وا�ست�أنف عقله:
«�إذا �أثبتنا فر�ضية توا�صل اخلبري مع «فايز» ،ال بد �أن نعرف
�سبب ذلك .ولنعرف �سبب ذلك ،ال بد �أن ُنحدد �إذا كانت املرة الأوىل
�أم ..ركز! من البداية.


�إذا افرت�ضنا �أن اخلبري توا�صل بالفعل مع «فايز» ،ال بد �أن نعرف
�سبب ذلك .وال ميكن معرفة �سبب ذلك �إال من خالل اخلبري �أو
«فايز» ،وكالهما غري ُمتاح الآن� .إذن �سنبحث عن كيفية التوا�صل،
رمبا نكت�شف ن�ص الر�سالة ،وبالتايل نعرف دوره يف انتحار «فايز» �أو
متى را�سله �أول مرة.

ﻋﺼ

فلن�سرتجع �أحداث هذا اليوم؛ «فايز» كان ُم ً
بطا ومكتئ ًبا ،لكن
كالعادة تواجد يف املقهى يف ميعاده الطبيعي� .أخربين �أنه لن ُيثل
ق�ص�صا �أخرى؛ وهذه كانت �آخر مرة �أقابله .ال �أعلم ما حدث يف باقي
ً
يومه.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

هناك حلقة مفقودة .لقد ترك يل «فايز» هذا املُغلف قبل انتحاره،
وهذه الورقة �أراد بها �أن �أفهم �أنه توا�صل مع اخلبري قبل انتحاره،
�أق�صد �أن اخلبري توا�صل معه قبل انتحاره .ركز! ركز!

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

من البداية ُمددًا .اخلبري توا�صل مع «فايز»« ..فايز» ترك يل
ر�سالة بها �شفرة كالتي ا�ستخدمها اخلبري يف ق�ص�صه على ورقة»..
توقف «عمار» فج�أة ،وخرجت الكلمات على ل�سانه:

على ورقة من ق�ص�ص اخلبري .لقد قر�أ تلك الق�ص�ص لأن
«فيفتي» طلب مني ذلك ،لقد ن�سيت ..هذا �آخر �شيء كان
يفعله .ولهذا ُكتب على هذه الورقة بخطي ،ال بد �أنني كتبت
�أ�سباب مراجعة امل�ؤلفني للق�ص�ص.


ارتفع �صوته بالتدريج كلما ا�ستنتج �أم ًرا جديدً ا ،ثم نظر يف الورقة
نظرة ق�صرية ثم �صاح ببهجة:
نعم ..ر�سائل خمفية ..هذا ال�سبب.

ﻋﺼ

التفت ال�صديقان اجلال�سان يف نهاية املقهى �إىل «عمار» ،والذي
اعتذر منهما بهدوء قبل �أن يطلب منهما املغادرة لأنه م�ضطر �أن ُيقابل
طبيبه لأنه ا�ستيقظ اليوم ليجد تلك الندبة يف يده وال يعلم �سببها.

ﲑ ﺍﻟ

غادر ال�صديقان �ساخطني على الإدارة اجلديدة ،مقارنني بينها
وبني الإدارة ال�سابقة التي عاملتهما �أف�ضل معاملة .وفور مغادرتهما،
دخل غرفة الآلة باح ًثا عن �شيء ما ..ظل فرتة مل تقل عن الربع �ساعة،
ثم خرج ُمبت�س ًما ابت�سامة الن�صر ُم�س ًكا برزم ورقية �ألقاها على
املن�صة .ثم �أطف�أ �إ�ضاءة املقهى �إال امل�صباح الذي يعلو املن�صة ،وجل�س
على كر�سيه ،وبالتايل �أ�صبح يف مركز دائرة ال�ضوء.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أم�سك بورقة «فايز» ،و�ضغط بها على جدار زجاجة ع�صري
موجودة �أمامه ،فالت�صقت بفعل بخار املاء .ثم �أخذ يبحث عن تلك
الأرقام املوجودة فيها ،وحتدث ب�صوت هام�س ك�أنه ُيخرب الرزم �س ًرا:
�أتذكر �أن فيفتي �أراد مراجعة الثالث ق�ص�ص ،ال�س�ؤال الآن ما
الق�صة التي كان دافعها الأ�سرار؟ �إذن ال مفر من البحث.
�أم�سك الرزم ،وبد أ� بالبحث عن الأرقام ،وهو ال يتذكر هل ُكتبت
باحلروف �أم بالأرقام؟ �أخذ ُيردد الأرقام الأربعة التي كتبها «فايز»


�أثناء بحثه .انتهى من ق�صة �أن�س والفنار ،ودخل على ق�صة امللك
واحلر�س اخلائن ،وجمددًا مل يجد �شي ًئا� .أم�سك بق�صة عمر اخلالد
والغابة ،وقال:
كان يجب �أن �أبد�أ ب�آخر ق�صة ،دائ ًما �أجد ما �أبحث عنه يف �آخر
الـ..

ﻋﺼ

قطع اجلملة ك�أنه �أدرك �سخافة حتدثه �إىل رزمة من الورق،
وا�ست�أنف البحث يف الورق بعينيه عن الأرقام بدون قراءة ،حتى وقعت
عيناه على ( ،)36810ف�صاح على الفور:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

وجدتك!

ﺐ ﻟﻠﻨ

وبنظرة �سريعة على الأرقام الأربعة التي كتبها «فايز» ،الحظ �أن
الأربعة �أرقام خمتلفون .فا�ست�أنف البحث وقد ت�س ّرب الي�أ�س �إىل نف�سه،
وجه اللوم لنف�سه
حتى اقرتب من ال�صفحات الأخرية ،وكلما اقرتبّ ،
�سي�سل �شفرات �إىل..
�أكرث على التفكري بهذه الطريقة الغبية ،فمن ُ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

أرقاما مكتوبة
انقطع �صوت عقله دفعة واحدة عندما ر�أى � ً
باحلروف ،وحل�سن احلظ كانت كل كلمة يف �سطر منفرد ،فجذبت
انتباهه وقر�أها �أكرث من مرة:

=

عاد «فايز» �إىل جل�سته مرة �أخرى ،وكعادته نظر �إىل القمر الذي
مل ينظر �إليه ولو ملرة واحدة هذه الليلة .تفاج�أ ّمما ر�أى ،فالليللة غري


مقمرة ..لقد غاب القمر �أخ ًريا� .أ�رسع �إىل الكهف ُم ً
�سكا ب�شعلة يف
الطريق ،دخل الكهف وق�صد النق�ش الأخري الذي �سريفع عنهم
اللعنة .ث ّبت ال�شعلة يف مكان �أقرب للغز ،و�أخرج الأ�سطوانة .لقد كان
اللغز كلمات ب�سيطة بالن�سبة لأي �شخ�ص ي�ستطيع القراءة ،لكنهم
مل ي�ستطيعوا ..نظر مرة �أخرى �إىل النق�ش:

ﻋﺼ

«يف ليلة يغيب عنها القمر

ﲑ ﺍﻟ

من ميلك �أمرها

ﻜﺘ

ميكنه �أن يجازف باخلطر
ويحاول فتحها

ﺐ ﻟﻠﻨ
واحد

ﺸﺮ

�أحد ع�رش
اثنان
�أربعة
ع�رشة»

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�سبعة

=


�أم�سك «عمار» قلمه ُمبت�س ًما ً
قائل:
هذه هي باقي ال�شفرة ،ال ينق�صنا �إال �أن نعلم طريقة الت�شفري
وفكه .لقد ا�ستخدمه اخلبري لإر�سال ر�سائل لأحمد يف ق�ص�صه،
لكني ال �أتذكرها ..ت ًبا لهذه الذاكرة.

ﻋﺼ

ثم دخل غرفة الآلة ،لكن يف الظالم هذه املرة و�أح�ضر جمموعة
ثقيلة من الرزم قد ُرتبت فوق بع�ضها البع�ض ثم �ألقاها على املن�صة
ف�أ�صدر اال�صطدام �صوتًا عال ًيا ،و�أثار موجة من الغبار انق�شعت
�سري ًعا حتت �ضوء امل�صباح ،ثم و�ضع القلم بجوارها .و�أخذ يبحث بني
الق�ص�ص ُمد ًثا نف�سه:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

عندما اختطفه بال�شوكالتة؟ ال ..عندما حا�صروا املنزل؟ ال
�أظن ..القي�صر؟ رمبا� ..سرقة البنك ..رمبا � ً
أي�ضا.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�أم�سك «عمار» بق�صة القي�صر يف البداية ،و�أخذ ُيقلب ال�صفحات
�سري ًعا حتى ا�ستقر على �إحداها ،فجذبها بحر�ص ليقطعها من الرزمة،
ويقر�أها ب�صوت م�سموع تار ًكا �أجزاء ،وقار ًئا �أجزاء �أخرى:

=

«�آ�سف يا فندم� ،إنها احلما�سة .لقد تذكرت �شيئًا عندما قلت
القي�رص� .س�أقر�أ عليك�« :شفرة القي�رص هي و�سيلة لت�شفري الن�صو�ص،
هذه ال�شفرة �شاع ا�ستخدامها قد ًميا و ُيعتقد �أن يوليو�س قي�رص كان


�أول من ا�ستخدمها وكان ذلك بني  58ق.م حتى  51ق.م .وخوارزمية
جدا� ،إذ �إنه كان يبدل احلرف ا ُملراد ت�شفريه
الت�شفري كانت ب�سيطة ً
باحلرف الثالث الذي يليه».

=

ﻋﺼ

جمددا باعتبارها �سل�سلة مغلقة ..الياء بعده
ارجع حلرف الألف ً
الألف ،ثم الباء� .إذن ن�ستبدل الواو بحرف الباء.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

=

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

لقد �س�ألتك ملاذا جعل امليعاد ال�ساعة ال�سابعة ،ح�سنًا هذه هي
ً
تعديل على �شفرة القي�رص ،ال ي�ستبدل احلرف
الإجابة .لقد �أجرى
باحلرف التايل له بثالثة حروف ،و�إمنا احلرف التايل له ب�سبعة
حروف».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

=

لي�ست هذه ال�شفرة� ،إنها الق�صة الأخرى .اخليار الأخري
ُمددًا هو اخليار ال�صحيح.
بد�أ «عمار» يف ت�صفح �صفحات الق�صة ب�سرعة حتى وقعت عيناه
على تلك ال�صورة..


ﻋﺼ
ﲑ ﺍﻟ

�إنها هي� ،أخ ًريا.

ﻜﺘ

�أم�سك قلمه مرة �أخرى ،وبد أ� يف حل ال�شفرة ب�صوت م�سموع:
كما بد�أ «فايز»

 2باء� ..صاد ..هاء
ثم  4ثاء ..طاء ..ياء

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

 7خاء ..غني

ﺸﺮ

 11زاي ..الم

ﺐ ﻟﻠﻨ

� 1ألف� ..شني ..نون

 10راء ..كاف
نظر «عمار» نظرة �سريعة على احلروف الناجتة ،ثم قال ببطء وهو
ُيجمع احلروف:


ا ل خ ب ي ر ..اخلبري� ..إنه اخلبري بالفعل.
�صمت ً
قليل بني �شعوري الفرحة باالكت�شاف ،والعجز عن الفهم ثم
قال ب�صوت هادئ:
لقد توا�صل اخلبري مع «فايز»� ..أو توا�صل «فايز» مع اخلبري.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

=

ﻜﺘ
ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

بد�أ عقل «عمار» يف التحليل مرة �أخرى:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

«هل ينبغي �أن �أتوا�صل معه؟ �إنه جمرم ،وال �أظن ..ركز! ال قيمة
لظنك ،نحن نفكر بعقل «فايز» الآن.

ﺐ ﻟﻠﻨ

«فايز» لن يرف�ض ال�شخ�ص الوحيد الذي ر�آه ،رمبا كان الأمل
الوحيد الذي ظهر يف موجة الي�أ�س تلك .رمبا عدم رد اخلبري عليه،
�أو رده عليه ب�صورة خميبة هو ما قتل ذلك الأمل ودفعه لالنتحار.
رمبا مل يحاول التوا�صل معه من البداية ..ال �أعلم .ال ميكنني
ً
م�ستحيل بعد �أن قلت
التفكري مثلك يا «فايز» ..لقد جعلت الأمر

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«كيف ملثلك �أن يفهم مثلي؟»

ركز! فلنفرت�ض ال�شيء وعك�سه لتغطية جميع االحتماالت� .إما �أن
توا�صل «فايز» معه �أو ال .يف حالة التوا�صل ،ال �أظن �أن هناك طريقة
�سوى مدونته التي �أخربين «فايز» �ساب ًقا �أنها ما زالت مفتوحة على
الرغم من عدم ن�شرها لأي تدوينات جديدة منذ �سنوات� .أما �إذا مل
يتوا�صل معه ،فال �أظن �أن هناك طري ًقا يف هذا االحتمال� ..سيكون


غي ًبا ال ميكنني توقعه .ما �أ�س أو� �شيء قد يحدث �إذا توا�صلت معه على
�أي حال؟»

ﻋﺼ

لثوان ،ثم وقف جمددًا
قام «عمار» ،ودار حول املن�صة ،وغاب حتتها ٍ
ُم�س ًكا يف يده بكرة معدنية يف حجم كرة التن�س ،ثلثها تقري ًبا �أ�سود
والباقي �أبي�ض ،ولها قاعدة م�ستطيلة من نف�س اللون .و�ضعها «عمار»
على املن�صة �أمامه بعد �أن عاد �إىل مقعده ،وقال:

ﲑ ﺍﻟ

«ت�شغيل»

ﻜﺘ

ف�صدح ال�صوت الآيل:
«جاري الت�شغيل»

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«خف�ض ال�صوت بن�سبة »%05

ﺸﺮ

ثم خرج من ال ُثلث الأ�سود �أ�شعة حمراء كتلك املوجودة يف غرفة
«فايز» .تداخلت الأ�شعة ليظهر �شعار ال�شركة املُ�صنعة.
رد ال�صوت بحجم �أقل ُينا�سب هدوء املقهى الفارغ:
«مت خف�ض ال�صوت»
«البحث»
«برجاء حتديد الكلمات الـ»...
قاطعها يف نفاد �صرب:


«مدونة اخلبري»
«مائة وت�سعة مواقع هل تريد البحث ب�أكرث املن�شورات �شعبية
على تلك املواقع؟»
�أم�سك «عمار» الق�ص�ص ،وانتقل بني �صفحاتها ب�سرعة حتى قال:

ﻋﺼ

«اجلرمية الأف�ضل ،هي اجلرمية املحتوية يف باطنها على �أ�صل
وداللة»

ﲑ ﺍﻟ

«مت العثور على نتيجة واحدة».

ﻜﺘ

«فتح املوقع».

ﺐ ﻟﻠﻨ

ُفتح املوقع �أمامه ،وكما �أخربه «فايز» ،ف�إن التدوينات توقفت منذ
�سنوات .تردد ً
قليل ،ثم قال بحزم:

ﺸﺮ

«�إر�سال ر�سالة»
«هل ميكن تخمينها؟»

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«هذا الأمر يتطلب كلمة مرور»

«ال ميكنني تخمينها ،لكن �إذا �أردت �شراء برنامج»..
قاطعها:
«ال� ..س�أكتبها»


يف جزء من الثانية تب ّدلت اجتاهات الأ�شعة لتظهر ال�شا�شة وعليها
ر�سالة م�ستطيلة مكتوب يف و�سطها بخط كبري:
«توا�صلت معك ثال ًثا ..فتوا�صل معي ثال ًثا

»€€€€ - €€€€ - €€

ﻋﺼ

ابت�سم «عمار» للحظة ،قبل �أن يقول ب�صوت هادئ:

ﲑ ﺍﻟ

«�إغالق».

ﻜﺘ

=

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

جل�س «عمار» �أمام املن�صة ،وقد ث ّبت الكرة املعدنية �أمامه ،وف ّعل
خا�صية ت�صوير الفيديو .تنحنح ً
قليل �أمامها ،ونظر للم�صباح بالأعلى
ليت�أكد �أنه يف قلب دائرة ال�ضوء ،ثم قال:

ﻜﺘ

«بدء الت�سجيل»

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

«يف البداية؛ �أنا مل �أقرر ملن �س�أر�سل هذا الت�سجيل ،بل مل �أقرر �إذا
كنت �س�أ�ستخدمه من الأ�سا�س �أم ال .لكن الغر�ض الرئي�سي له هو �أن
يعمل كبولي�صة ت�أمني للحفاظ على حياتي.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

هناك ثالثة م�ستلمني حمتملني؛ اخلبري ،و�أحمد بدوي ،وال�رشطة.
يف حالة اخلبري ،ال �أظنني �أحتاج لل�رشح .و�أحمد بدوي ،يعلم جز ًءا مما
موجه �إليها.
�س�أقول� .أما ال�رشطة ،فال�رشح التايل ّ
بد أ� الأمر عندما توا�صل معي «علي فيفتي» وهو �سم�سار م�شهور،
يعمل كو�سيط يف �أي �شيء ولأي �شيء .وعر�ض فيفتي �أن يتو�سط
لدى الكتّاب الذين يعرفهم يف �أن يختربوا ق�ص�صهم عندي ،ويف
املقابل ي�أخذ عمولة.


بالطبع كانت �صفقة جيدة ،وتوالت الق�ص�ص مبعدل �رسيع.
ففي فرتة ق�صرية� ،أر�سل يل ثالث ق�ص�ص؛ الأوىل عن طفل ا�سمه
�أن�س ،والثانية عن ملك وحروب ،والثالثة عن عمر الذي وجد
نف�سه يف منطقة حتكمها قوانني �أخرى .ل�سنا يف حاجة للتعمق فيهن،
ف�ستجدون ً
ن�سخا منها يف املقهى �إذا حدث �شيء.

ﻋﺼ

حتى الآن ،مل يحدث �شيء مميز �سوى اختفاء علي ،والذي ال ُيعترب
نظرا ل�سفره الدائم .الأحداث املميزة بد�أت عندما توا�صل
حد ًثا مميزً ا ً
معنا �أحمد بدوي ،وهو �ضابط على املعا�ش الآن وال �أعلم رتبته ال�سابقة.
�أحمد قد توا�صل مع العديد من �أ�صحاب الآالت مثلنا يف البداية ،وكان
�سيتوا�صل مع العديد بعدنا يف �سعيه امل�ستمر للقب�ض على اخلبري.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ق�ص�صا ت�صف الأحداث التي ا�شرتك فيها
�أ ًيا كان ،كتب �أحمد ً
اخلبري .و�أخذ يبحث عن �شخ�ص ي�ستطيع التفكري مثله ،لين�صب ً
فخا
للخبري يف امل�ستقبل ،ويخربه ذلك ال�شخ�ص بكيفية ت�رصف اخلبري.
وقد كان «فايز» -رحمه اهلل -ذلك ال�شخ�ص ،و�أظنه قد مات ب�سبب
ذلك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

ملاذا �أجل�س �أمامكم اليوم بهذه ال�صورة؟ لأنني اكت�شفت �شيئًا
�أظن �أن «فايز» اكت�شفه قبلي .اكت�شفت كيف �أتوا�صل مع اخلبري.
تو�صل «فايز» لهذه الطريقة ..مات� .أعلم �أنه مل يكن
ويف الليلة التي ّ
�سعيدا يف حياته ،و�أعلم �أن الأمر يبدو غري حمتمل خا�صة �أنه قد �أر�سل
ً
يل ر�سالة الوداع ،و�أنا واثق �أنها لي�ست مزورة.


ً
احتمال �أنه مل ينتحر ..بل ُقتل.
لكن هناك

ﻋﺼ

�سواء كنتم ال�رشطة� ،أو اخلبري� ،أو �أحمد ،فكلكم تعلمون عن
اجلرائم �أكرث مني .فدعوين �أ�س�ألكم �س� ًؤال :هل من املعقول �أن يف اللحظة
التي يعرف فيها «فايز» طريقة التوا�صل مع اخلبري ميوت ،وتختفي
الطريقة التي اكت�شف بها الأمر ،وتختفي املحادثات بينهما ،وجند �أن
�آخر �شيء على ال�شا�شة هو البحث عن اجلرعة القاتلة من ا ُملن ِّوم؟ هل
هذه �صدفة؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ثم من يبحث عن اجلرعة القاتلة؟ �أي �شخ�ص كان �سي�أخذ كل
احلبوب التي يف حوزته� ،إال �إذا �أراد �أن ير�سخ فكرة االنتحار لدى
ال�رشطة كي يبعد التهمة عنه.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

على وجه الدقة ال �أعلم مدى �أهمية كلمة �رس التوا�صل مع اخلبري،
لكن من الوا�ضح �أن هناك من قد يقتل �أي �شخ�ص يعرفها� ..أو يقتل �أي
�شخ�ص ليعرفها.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كي ال �أطيل عليكم ،اكت�شفت �أن يف ق�صة من الق�ص�ص الثالث
التي �أر�سلها لنا فيفتي هناك �شفرة حلها «اخلبري» .مل تكن �صدفة
بالطبع ،ف�أ�سلوب الت�شفري نف�سه اعتمد على توزيع احلروف على اثني
رقما يف ت�شكيل ُي�شبه ال�ساعة ..نف�س �أ�سلوب الت�شفري الذي
ع�رش ً
ا�ستخدمه اخلبري من قبل مع �أحمد.
دخلت كي �أرا�سل اخلبري على �أنه قد ق�ضى مع «فايز» ال�ساعات
الأخرية من حياة الأخري ،هذا لأن ال�صورة مل تكتمل وقتها يف عقلي.


املهم ،وجدت كلمة �رس مكونة من ثالث كلمات؛ الكلمة الأوىل
مكونة من حرفني ،والثانية والثالثة مكونتان من �أربعة حروف.
ومكتوب يف �أعالها �أنه قد �أر�سل يل ثال ًثا ،فيجب �أن �أجيب بثالث.

ﻋﺼ

كنت �أتوقع حتى تلك اللحظة �أن اخلبري قد �أر�سل لنا ق�صة عمر
فقط ،لكن فهمت من الر�سالة �أنه من ا�ست�أجر فيفتي من البداية ،و�أنه
من �أر�سل الثالث ق�ص�ص ..و�أنه يريدين �أن �أحل �شفرة يف كل ق�صة
كي �أدخل كلمة ال�رس.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ا�ستغرق مني الأمر �أربعة �أيام ،لكن يف و�صف �رسيع ملا حدث؛ قر�أت
الق�ص�ص التي حدثت بني اخلبري و�أحمد ،وراجعت �أ�ساليب الت�شفري
التي ا�ستخدمها اخلبري .كان الأ�سلوب الأول هو �شفرة القي�رص ،وهو �أن
نبدل كل حرف يف الكلمة بحرف �آخر يليه بعدد ثابت من احلروف.
ّ
�أما الأ�سلوب الثاين كان يف توزيع احلروف على �ساعة وتخمني كلمة
معقدا بالن�سبة
من احلروف التي ظهرت من الأرقام� .أظن �أن الأمر لي�س ً
لرجال ال�رشطة ..وعلى �أي حال فقد تركت � ً
أوراقا ت�رشح كل هذا
مع الق�ص�ص.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

مير يف �أذهانكم الآن :وهو ملاذا
ن�سيت �أن �أ�س�أل �س� ًؤال ها ًما يجب �أن ّ
�أر�سل لنا اخلبري �شفرات؟ �أو ب�صيغة �أخرى ،كيف علم اخلبري �أننا
�سنقوم بتمثيل ق�صته ،و�أن «فايز» �سينجح فيها قبل �أن يزورنا �أحمد
من الأ�سا�س؟


ﻋﺼ

مرارا ،ومل �أجد �سوى �إجابة واحدة
لقد �س�ألت نف�سي هذا ال�س�ؤال ً
منطقية :وهي �أنه كما �أخربين «فايز» ُم�سب ًقا؛ ف�إن اخلبري ما زال يراقب
�أحمد على �أمل �أن ي�سعى ملخاطبته .وبالتايل عرف اخلبري �أن �أحمد قد
جرب العديد من الآالت ُم�سب ًقا� .أظن �أن اخلبري قد توا�صل مع �أ�صحاب
ّ
الآالت ،و�أنا �أعلم �أن كل املناف�سني ي�ستعينون مبمثلني وممثالت �شباب
ال ميكنهم فهم طبيعة اخلبري ،وبالتايل مل َ
يتبق �سوى العجوز الوحيد
«فايز» ..هذا حتليلي الوحيد للأمر.

ﲑ ﺍﻟ

على �أي حال بد�أت قراءة الق�ص�ص تب ًعا للرتتيب الذي �أر�سلها به
اخلبري .وكان اللغز الذي ا�ستغرق الكثري من الوقت ،هو حتديد الكلمة
ا ُمل�شفرة يف كل ق�صة.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

بد�أت بق�صة �أن�س� ،أبحث عن كلمة مكونة من حرفني ت�صلح لأن
تكون �شفرة .وبالفعل؛ يف الق�صة يوجد فنار ،وكان عليه حروف
�صخرية كبرية مل ي�ستطع �أن�س قراءتها لغياب القمر يف تلك الليلة،
ولكن �أمه �أخربته �أنها «كم» ويتبعها رقم واحد .ومل ت�ؤثر على
الأحداث مطل ًقا وك�أن امل�ؤلف ح�رشها ح� ًرشا يف الرواية.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كانت �سهلة ،فقد كانت �شفرة القي�رص بتحريك حرف واحد..
وبالتايل ت�صبح الكاف ال ًما ،وامليم نونًا� ..أي �أن �أول كلمة لن.
الق�صة الثانية كانت �أكرث �صعوبة ،وا�ستغرقت وحدها يومني
حتى يئ�ست منها وقر�أت الق�صة الثالثة .الق�صة الثالثة وجدت بها
�شفرتني ،الأوىل كانت ترجمتها اخلبري .والثانية كانت (،)36810


والتي كانت كلمة ال�رس لباب الكهف .وعند توزيع احلروف على
ال�ساعة جند �أن الع�رشة راء �أو كاف ،والثمانية دال �أو فاء ،وال�ستة حاء
�أو عني ،والثالثة تاء �أو �ضاد �أو واو.
مرارا �أن �أكون منها كلمة حتى فهمت �أن الأرقام معكو�سة،
حاولت ً
وبالتايل �سيكون الرتتيب:

ﻋﺼ

ت� ..ض ..و..

ﲑ ﺍﻟ

ح ..ع..
ر ..ك.

ﻜﺘ

د ..ف..

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

نعم ،هي «وحدك»� .أ�صبح لدينا «لن» متبوعة بكلمة من �أربعة
حروف وبعدها «وحدك» ..ك ّونت كذلك من نف�س احلروف كلمة
«حتفك» ،لكن «وحدك» مرتبطة �أكرث بفايز.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

جمددا للق�صة الثانية ،والتي ال �أعلم كيف حلها
بالطبع عدت ً
«فايز» يف ليلة واحدة .يف النهاية عندما مل �أتو�صل ل�شيء ،بد�أت
بالتعامل ب�أ�سلوب �أكرث غبا ًء .يف البداية بحثت عن جمموعة �أرقام يف
الرواية ،ومل �أجد .فا�ستنتجت �أن ال�شفرة تعتمد على احلروف� ،أي �أنها
�شفرة القي�رص .فتبقى �أن �أبحث عن رقم لأحترك به وقد كان «�سبعة»
عدد من هربوا مع امللك .تبقى حينها �أن �أجد الكلمة ا ُمل�شفرة .فرزت
كل الكلمات املكونة من �أربعة حروف ،وجربتها كلمة كلمة
بتحريك احلرف بالذي يليه ب�سبعة حروف .ولكن مل �أخرج بنتيجة.


لفت نظري وقتها ا�سم امللك ،ح�سن ال�سابق .فقفزت فكرة جمنونة
يف ر�أ�سي ،ملاذا ال ُيبدل احلرف باحلرف الذي ي�سبقه ب�سبعة حروف؟
وبالتايل �أعدت التجربة با�ستبدال احلرف باحلرف الذي ي�سبقه
ب�سبعة حروف على كل كلمات الق�صة التي تتكون من �أربعة
جمددا مل �أ�ستنتج �شيئًا.
حروفً ..

ﻋﺼ

جاءتني فكرة ثالثة ،وهي �أن اجلملة �ستكون «لن  ....وحدك»
�أي �أن اجلملة بلهجة ا ُملخاطب ،وبالتايل على الأغلب �ستكون فعل يبد�أ
جمددا للكلمات الناجتة عن حتريك احلرف �سبعة
بحرف التاء .عدت ً
حروف �سواء للأمام �أو للخلف ،لأبحث عن الكلمات املنتهية بحرف
التاء ،لعله عك�س ترتيب احلروف كما فعل م�سب ًقا.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

وجدت كلمة مميزة بالفعل تنتهي بحرف التاء ،كلمة «بتار»
وهو ا�سم �سيف امللك .حرف الراء ي�سبقه حرف التاء ب�سبعة
حروف .بالفعل عند ا�ستبدال كل حرف باحلرف الذي يليه ب�سبعة
حروف �أ�صبحت «ملكت» �أي �أن عند عك�سها تُ�صبح «تكمل» ..وما
أكدا �أنني وجدت كلمة «�أترب» يف الق�صة ،وهي كلمة
جعلني مت� ً
بنف�س حروف البتّار ،لكن برتتيب خمتلف .ك�أن اخلبري ُيخربنا ب�أن
نهتم باحلروف بدون ترتيب.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

�إذن كلمة ال�رس لإر�سال ر�سالة ملوقع اخلبري هي« :لن تكمل
وحدك».


ﻋﺼ

ملاذا؟ ملاذا �أ�رشح كل هذا؟ كان من ال�سهل �أن �أخربكم �أنني
اكت�شفت كلمة ال�رس وهي «لن تكمل وحدك»� .أنا مل �أفعل ذلك لأنني
�أردت �أن �أخربكم �أن من فعل كل ما فعلت ،وفك كل تلك ال�شفرات
رمبا بطرق �أكرث ذكا ًء -يف ليلة واحدة ،مات فور اكت�شافها .ذلكالرجل الذي ا�ستطاع التفكري بعقل اخلبري ليحل تلك ال�شفرة يف ليلة
واحدة ،مات .ذلك الرجل الذي و�صل الرتباط �شخ�صي وروحي
باخلبري دون �أن يقابله مرة واحدة.

ﲑ ﺍﻟ

ال�شخ�ص الذي اقرتب من اخلبري ،والوحيد الذي �أ�صبح ب�إمكانه
الو�صول �إليه قتله اخلبري .قتله الذي قال �أنه مل يقتل يف حياته،
والذي رف�ض �أن ي�صدق �أحمد عندما �أخربه �أنه جمرم .قتله اخلبري بعد
مهوو�سا به،
ا�ستحواذه عليه كما ا�ستحوذ على �أحمد من قبل وجعله
ً
وم�ستعدا �أن يفعل �أي»....
ً

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

توقف «عمار» ،وك�أن الكلمات ُتعاد �صياغتها ،ثم وقف من على
كر�سيه وحتدث بانفعال �أكرب و�صوت �أعلى:
«بل قتله �أحمد بدوي� .أحمد بدوي هو من قتل «فايز» .اخلبري
كبري يف ال�سن ،ال �أظنه يقوى على احلركة بعد الآن� .إنه �أحمد بدوي،
الذي ي�سعى وراء اخلبري طوال حياته ،مل ي�ستوعب �أن «فايز» ا�ستطاع
الو�صول �إليه من خالل ق�ص�ص مكتوبة� .أحمد بدوي الذي �أ�صبح
م�ستعدا لأن يفعل �أي �شيء يف مقابل �أن ي�صل للخبري .قتل «فايز»
ً
الذي �ضلله و�أخربه �أنه ال ميكن �أن ي�صل للخبري بعد الآن ،وها هو
ي�صل �إليه مبنتهى الب�ساطة.


الآن فهمت ملاذا قد يهتم �أحدهم بكلمة ال�رس ملجرد التوا�صل مع
اخلبري لدرجة قتله« .فايز» �أراد االنتحار بالفعل ،وقد كتب ر�سالة
انتحاره بيده ،وو�ضع يف املظروف كل ما يريد �إي�صاله �إ ّيل ،وو�ضعهم
يف املقهى وعاد ليجد �أحمد قد اكت�شف كل �شيء ..ثم قتله.

ﻋﺼ

الآن قررت ملن يجب �أن �أر�سل هذا الت�سجيل ،ملن �أر�سل ر�سالة
لـ«فايز» يخربه ب�أنه لن يكمل وحده ..ملن يفهم «فايز» كما فهمه».

ﲑ ﺍﻟ

«حفظ»

ﻜﺘ

«مت احلفظ»

«فتح موقع اخلبري و�إر�سال ر�سالة»

ﺐ ﻟﻠﻨ

«هذا الأمر يتطلب كلمة مرور»

ﺸﺮ

«لن تكمل وحدك»

«�إر�سال الت�سجيل الأخري»
«مت».

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«كلمة املرور �صحيحة ،من ف�ضلك �أدخل حمتوى الر�سالة»

=
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ﻋﺼ

ظل «عمار» على كر�سيه �أمام املن�صة ،يقع يف قلب دائرة ال�ضوء،
وباقي املقهى يعم يف ظالم ُمطبق .جال يف خاطره �أن �أحمد قد يراقبه
كما راقب «فايز» ،و�أنه قد ي�أتي ليقتله كما قتل «فايز» .على الرغم من
افتقار هذا الهاج�س �إىل املنطق ،ف�إن التوتّر والظالم قد عززاه.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

حتفزّت حوا�سه كلها ،دار على كر�سيه ليواجه الباب ،وحاول �أن
ً
منخف�ضا الحتكاك معدين
ي�شق الظالم بعينيه .فج�أة �سمع �صوتًا
�صادر من الباب ،ك�أن �أحدهم يحاول فتحه .وقف «عمار» مرة �أخرى
من كر�سيه يف حماولة للحكم �إذا كانت تهي�ؤات �أم حقيقة .وقبل �أن
يقرر� ،سمع �صوت الباب ُيفتح قا�ض ًيا على �أي �أمل يف كونها تهي�ؤات.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

خرج ب�سرعة من دائرة ال�ضوء ،ودار ليختبئ حتت طرف املن�صة يف
الظالم� .سمع �صوت خطوات يحر�ص �صاحبها �أال يجعلها م�سموعة ،ثم
�صوت الباب ُيغلق مرة �أخرى .بالطبع يعرف «عمار» هذه اخلدعة .من
املفرت�ض �أن يطمئن الآن خلروج القاتل ،ويخرج ليجد �أحمد ُم�س ًكا
ب�سالحه �أمامه .انتظر لدقائق بدت طويلة ،واطم�أن بع�ض ال�شيء فقال
ب�صوت مرتفع:
ٍ
«الإ�ضاءة� ..إ�ضاءة املقهى ..الإ�ضاءة الكاملة»
ت ًبا يا «فايز» ،قلت لك �أننا �سنحتاج نظام الأوامر ال�صوتية.


زحف ً
قليل حتى و�صل �إىل دائرة ال�ضوء ،و�أم�سك زجاجة بيده،
وباليد الأخرى �أنار �أ�ضواء املقهى .انتظر لدقائق قبل �أن يرفع ر�أ�سه
جزئ ًيا باح ًثا عن �أي تهديد ُمتمل ،فلم يجد .اقتنع �أن ال بد لأحمد �أنه
ظن �أن املكان ُمغلق� ،أو ال بد �أن..

ﻋﺼ

توقف عقله عن العمل عندما الحظ �شي ًئا غري ًبا على احلائط..
الربواز ،لقد اختفى .وقف ال �إراد ًيا وقد ن�سى اخلطورة املحتملة ،وبد�أ
عقله جمددًا يف العمل:

ﲑ ﺍﻟ

«من قد يتكبد عناء اقتحام املقهى فقط كي ي�سرق هذا الربواز؟
هذا الربواز مل يكن ُمه ًما لأحد �سوى»..

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ات�سعت عيناه ،وك�أن عقله تن ّور دفعة واحدة ،وتزاحمت م�شاهد
ومقتطفات من الق�ص�ص والر�سائل والأحداث يف املقهى حوله ،وك�أن
عقله انف�صل عنه ،والأحداث تتحرك يف دائرة خارجية هو مركزها.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

تذكر دخول مفت�ش ال�ضرائب ،والذي ح ّثه بطريقة غري مبا�شرة
على فتح املظروف بعد عدم اقرتابه منه خالل هذا ال�شهر ،ثم اختفاءه
عند خروجه ،تفاج أ� عندما تذكر ا�سمه «�أن�س عمر» ك�أ�سماء �شخ�صيتني
يف الق�ص�ص املُر�سلة.
تذكر «فايز» ،وهو يتحدث:
«�أنت ال تفهم يا «عمار» ،ال تفهم �أن تعي�ش طوال حياتك بدون
�أن يراك �أحد ،بدون �أن يالحظك �أحد ،تعي�ش كالظل الكل يعتاد
وجودك ،وال يهتمون بغيابك� ،أكرث ما تتمناه �أن يبت�سم لك �أحدهم
ويقول «�أراك» و�إن كان ُم ً
امل حتى� .أنت تتنقل من هذه لتلك،


و�أ�صدقا�ؤك كثريون ،حتى �إنك تزوجت ُم�سب ًقا ..حلياتك قيمة عند
�سي�سل له بطاقة عندما
�أحدهم .هل تعلم ملاذا �أخربه اخلبري ب�أنه ُ
ميوت؟ لأنه يعلم �أن ال عزاء ملثله ،فال �أهل وال �أ�صدقاء ،يا «عمار» �إننا
خمتلفان ،لذا ال ميكنك �أن تقتنع مبا اقتنعت به ..كيف ملثلك يا «عمار»
�أن يفهم مثلي؟»

ﻋﺼ

وا�سرتجع حديثه ال�سابق �أثناء الت�سجيل ،و�س�ؤاله عمن يبحث عن
اجلرعة القاتلة قبل انتحاره� ،إال �إذا �أراد �أن ُيثبت �أنه انتحر.

ﲑ ﺍﻟ

ثم ا�سرتجع كالم ال�ضابط الذي �أبلغه مبوت «فايز»:

ﻜﺘ

«ح�سنًا� ،س�آخذ �أنا هذه الورقة .مت نقل اجلثمان للم�رشحة بوا�سطة
�أحد �أطباء الطب ال�رشعي بعد معاينته يف �شقة املرحوم ،و�سيخرج
التقرير الر�سمي خالل يومني».

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ثم ر�أى حديث اخلبري لأحمد يف اخلزنة:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

«لن يفعل� ،أنت ال تعلم كم اجلثث التي تدخل امل�رشحة كل
يوم ..بل ال تعلم كم اجلثث التي تُ�رسق من امل�رشحة وال يهتم �أحد
بكيفية دخولها� ،أو خروجها� ،إنها جمرد �أرقام بالن�سبة لهم .كذلك
�شاكرا لك� .أما �إذا خفت من �أن
�إذا متكنت �أن ت�أتي يل بالطعام �س�أكون
ً
ُيقال ب�أن بيننا �صداقة ،و�أنني طلبتك مرتني باال�سم ،ميكنك �أن تُر�سل
حممودا ..لن نفتح الباب لوجه جديد».
ً

قفزت يف ذهنه الأ�سئلة ،وملاذا قد يتكبد عناء �إخفاء �أثره بهذه
الطريقة؟ هل كي ال يبحث عنه �أحمد �إذا اختفى؟ قفزت الإجابة �إىل
ر�أ�سه متمثل ًة يف جملة على ل�سان اخلبري يف �أول م�شهد له يف الق�ص�ص:


أف�ضل الطرق الطويلة
«هناك طرق �أ�سهل بالطبع ،ولكني � ّ
امل�ضمونة»..
ثم متثلت كلمة ال�سر التي اكت�شفها بنف�سه �أمامه بحروف كبرية:
«لن تكمل وحدك»

ﻋﺼ

ابت�سم عندما فهم �أنها ر�سالة لـ«فايز» من اخلبري ،ومل يكن من
املُق ّدر له �أن يفهمها من الأ�سا�س .ثم �ضرب جبهته بكفه ،وبد�أ يف
ال�ضحك ب�صوت منخف�ض حتى متثلت جمل «فايز» �أمامه:

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

«لكن من الوا�ضح �أنه يجب جتربة املوت قبل حماولة احلياة».

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أخذ يتلفت حوله ك�أنه ينظر للأفكار املر�صو�صة �أمامه ،و�ضحكته
تعلو �أكرث ف�أكرث .ثم م�سح ر�أ�سه بيده التي ما زالت على جبهته حتى
تلك اللحظة ،وما زال ج�سده يهتز بفعل ال�ضحك املكتوم .ثم قال
ونظره معلق على مكان الربواز الفارغ:

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

يا �أوالد الـ....

=
..تمت..



ﲑ ﺍﻟ
ﻋﺼ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠ

ﻨﺸ

ﺮﻭ

ﺍﻟﺘﻮ

ﺯﻳﻊ



