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تسرع
أميــر الجماعــة وقاضيهــا الشــرعي وجميــع المجاهديــن وقفــوا يشــاهدون تنفيــذ الحكــم،
حيــث عصبــوا عينــي ســامي ِ
بعصابــة ســوداء وأوثقــوا يديــه بالحبــال وراء ظهــره وأوقفــوه ليتلــوا
عليــه البيــان الشــرعي الــذي يشــرح ســبب اســتحقاقه حكــم اإلعــدام بالرصــاص.

وإلضفــاء مزيــد مــن شــكالنية العــدل علــى الحكــم فقــد أوقفــوه أمــام مقــر األميــر ،وهــو
المــكان الــذي اتهمــوه أنــه حــاول تفجيــره .أي أنهــم ســيقتلونه فــي المــكان الــذي حــاول
قتلهــم فيــه .ولــو أنهــم عثــروا علــى الســيارة المفخخــة التــي اتُهــم بتجهيزهــا لتفجيرهــم بهــا
أو تفجيرهــا بهــم لكانــوا ،ربمــا ،وضعــوه فيهــا وفجروهــا ليكــون العــدل علــى أشــده ،حســب
التحليــل الجــدي ألحــد المجاهديــن الفرنســيين وقــد همــس بــه ألخيــه المجاهــد الليبــي الــذي
لــم يعلــق ولــم يهــز رأســه حتــى ،ربمــا ألنــه ال يفهــم الفرنســية .المجاهــد الفرنســي يعــرف أن
أخــاه الليبــي ال يفهــم الفرنســية ولكــن حيــن حدثــه ظنــه األخ المغربــي .األخ الفرنســي ال يميــز
كثيـ ًـرا بيــن أخويــه الليبــي والمغربــي.
ـمر علــى أســطح المبانــي القناصــون المحترفــون.
كان المــكان محا ًطــا بالمقاتليــن بينمــا تسـ ّ
كان ســامي محــط أنظــار الجميــع الذيــن يراقبــون وقوفــه ويســتمعون إلــى البيــان الشــرعي أو
تفاصيــل الحكــم .عشــرات الكلمــات هــو هــذا البيــان .ولــو كانــت مليــون كلمــة فإنمــا هــي
الســنين الكثيــرة التــي كان يمكــن لســامي أن يعيشــها وقــد راحــت تتدحــرج متناقصــة علــى إيقــاع
البيــان.

القصــد مــن كتابــة البيــان أو مــن فكــرة وجــود بيــان أصـ ً
ـال هــو كــي يفهــم النــاس أن ثمــة
قانو ًنــا ،هــذا بلغــة المحاكــم التــي تصــدر بياناتهــا ،وأمــا بلغــة الجماعــة فالهــدف أن يفهــم الناس
أن ثمــة تطبي ًقــا للشــريعة .الهــدف إذن هــو القــول لجمهــور المســلمين إن القاضــي الشــرعي قــد
نظــر فــي التهمــة وح َّكــم فيهــا مــواد القانــون ،أي مــواد الشــريعة ،وأنــه بنــى حكمــه علــى مــا نص
عليــه الشــرع ،كــي يعــرف النــاس أن القضيــة ليســت عــداوات بيــن فــرد وفــرد آخــر بــل هــي
معصيــة ارتكبهــا فــرد بحــق األوامــر المقدســة التــي يشــكل االلتــزام بهــا عمــود البيــت.

هــذا مــا يعرفــه ســامي عــن فكــرة كتابــة بيــان يشــرح حكــم اإلعــدام .ولكــن الــذي احتــاج
إلــى معالجــة ســريعة مــن ســامي فــي اللحظــة التــي راحــوا يجهزونــه فيهــا لقــراءة البيــان عليــه
هــو فكــرة قــراءة البيــان علــى صاحــب القضيــة .يعنــي ســامي يفهــم أن يكتــب القاضــي بيا ًنــا
ينشــره بيــن النــاس كــي يعــذروا القاضــي فــي مــا قضــى وكــي يرتدعــوا عــن مثــل مــا فعــل
الجانــي .ولكــن مــا لــم يفهمــه ســامي ولــم يعالجــه مــن قبــل هــو الحكمــة مــن قــراءة البيــان
علــى شــخص ســيقتل فــور االنتهــاء مــن البيــان .هــل هــدف قــراءة البيــان مثــل هــدف كتابتــه؟
أي أن يعــذر ســامي القاضــي الــذي حكــم عليــه باإلعــدام ثــم أن يرتــدع ســامي فــال يكــرر فعلتــه
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هــذا بعــد أن يتــم إعدامــه؟

هــذه األفــكار كانــت تمــر بعمليــة مضــغ وبلــع ثــم هضــم فــي معــدة ســامي الذهنيــة بينمــا كانــوا
يعصبــون علــى عينيــه ويربطــون يديــه ويســوقونه صــوب المــكان لبــدء قــراءة البيــان .لــم ينجــح
ســامي فــي الوصــول إلــى فهــم مقنــع مــع أنــه وعــد نفســه أن يكــون محايــدً ا ومنطق ًيــا وأال يتحيــز
لنفســه .أي أنــه كان مســتعدً ا لالعتــراف ،فــي قلبــه ،أنهــم مح ّقــون فــي قــراءة البيــان عليــه ،لــو وجــد
هد ًفــا مقن ًعــا مــن ذلــك ،وحيــن أدرك صعوبــة األمــر قــرر أن يقســو علــى نفســه كــي يعــذر لهــم قــراءة
البيــان .ســامي إذن ال يناقــش أصــل القصــة .هــو تجــاوز فكــرة أن يحاكمــه هــؤالء النــاس وتجــاوز
فكــرة أن يتهمــوه بتفجيــر ســيارة وهــو الــذي ال يعــرف أن يقــود ســيارة ناهيــك عــن أنهــم لــم يجــدوا
أيضــا أنهــم ســيعدمونه .هــذه
الســيارة التــي قالــوا إنهــا مدججــة بالمتفجــرات .وســامي ال يناقــش ً
كلهــا تجاوزهــا وراح للطقــس .للتنفيــذ .ال يزعجــه اآلن شــيء فــي هــذا العالــم إال فكــرة أن ُيقــرأ
بيــان اإلعــدام علــى المحكــوم قبــل إعدامــه .هــذه كانــت عــادة ســامي فــي بيتــه ومــع أمــه ورفاقــه.
كان يغفــر للجميــع أفعالهــم وذنوبهــم بحقــه ولكنــه ال يغفــر مــا بعــد ذلــك .بالنســبة لســامي ال يهــم
أن تســبه ولكــن بعــد ســبك إيــاه يهمــه أن تخــوض معــه حدي ًثــا مقن ًعــا حــول فعلتــك وأهــم مــا فــي
الحديــث أنــه ســيحلل المســبة نفســها ويقــف علــى اختيــارك للكلمــة المســيئة .بالنســبة لســامي ليس
غري ًبــا أن نبتلــى بالمصائــب أو أن نقتــرف األخطــاء ولكــن الغريــب أال نحســن إخراجهــا وعرضهــا
والحكــي فيهــا وعليهــا.

ســامي كان طويــل الن َفــس فــي النقــاش ولكنــه اليــوم أمــام اختبــار ن َفــس آخــر .هــل القــادر علــى
النقــاش طويـ ً
ـال فــي أصغــر األمــور مــع اآلخريــن يمتلــك النفــس الطويــل ذاتــه فــي نقــاش يخوضــه
ـورا؟ كان يمكــن أن ينجــح فــي االختبــار لــوال أن تجهيــزه
مــع نفســه التــي س ـتُزهق بعــد النقــاش فـ ً
كان ســري ًعا ولــم تمــض دقيقتــان حتــى كان قــد تــم إيقافــه وبــدأ القاضــي بقــراءة البيــان.

التركيــز العالــي الــذي ســبق لحظــة البــدء بقــراءة البيــان يوحــي أن ســامي ســيحلل كل حــرف فــي
مــا سيســمعه بــل وسيتمســك بــكل كلمــة مــن بــاب إطالــة الوقــت .هــو لــن يســهو .لــن يســمح أن
ـوت علــى نفســه زمنًــا مــن حياتــه الباقيــة.
تمــر جملــة كاملــة دون أن يســمعها ألن هــذا يعنــي أنــه فـ ّ
بــدأ القاضــي يقــرأ ومــرت جمــل عــدة وبعــد قليــل اكتشــف ســامي الخطــأ الفــادح وهــو أنــه لــم يكن
يســمع البيــان بــل كان يســمع صــوت المرحومــة أمــه يــوم ماتــت المرحومــة أمهــا كيــف راحــت تردد
أن المــوت حــق ،وأنــه راحــة النفــس المطمئنــة التــي بالمــوت تعــود إلــى جنتهــا.
الــذي فكــر فيــه ســامي هــو أن كل هــذا المــوت الــذي هــو الحــق وطريــق الطمأنينــة للجنــة يقبــل
أن يأتــي بهيئــة رصاصــة علــى يــد هــؤالء اإلخــوة الغربــاء.

مــا هــو هــذا الحــق المطلــق الــذي يمتطــي رصاصــة؟ مــا هــي تلــك الجنــة التــي عرضهــا
الســماوات واألرض وتتســع لهــا رصاصــة؟ مــا هــو هــذا الــذي أقولــه؟ أنــا أكفــر؟ أكفــر بأمــي؟
ســامحيني يــا أمــي ،أعــرف أن علــي المــوت ولكــن ســامحيني.
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وقبــل أن يســتحضر صــوت أمــه ويجعلهــا تســامحه انتبــه فــي هــذه اللحظــة إلــى أن البيــان يقــرأ
وقــد فاتتــه جمــل عــدة لــم يســمع منهــا حر ًفــا واحــدً ا فانتفــض وارتبــك وراح يلــوص مكانــه ومــن
دون أن يشــعر صــرخ :عنــدك .عنــدك .أعــدْ  .لــم أكــن أنتبــه .أعــدْ  .لــم أســمع البيــان مــن أولــه.
أرجــوك .أعــدْ .

إبداعات أدبية
أصيــب القاضــي بالدهشــة .إنهــا المــرة األولــى التــي يحــدث فيهــا شــيء كهــذا .المحكــوم
باإلعــدام هــو آخــر مــن ســيعبأ لبيــان إعدامــه وفــق مــا يفتــرض القاضــي وكل الواقفيــن حواليــه .بــل
إن القاضــي نفســه كتــب بيانــه مــن وحــي الذاكــرة وبحكــم العــادة بــل ربمــا يكــون البيــان جاهـ ًـزا
مســب ًقا ولــم يغيــر فيــه إال االســم وبعــض المعلومــات .األميــر والقــادة واإلخــوة فوجئــوا بطلــب
ســامي إعــادة البيــان مــن أولــه .وحيــن نظــر القاضــي إلــى األميــر لــم يعــرف األميــر مــا يقــول ولمــا
طالــت نظــرة القاضــي إلــى األميــر هــز هــذا رأســه مواف ًقــا .البقيــة انتبهــوا مــن وقفتهــم الســابقة .مــا
مــن واحــد منهــم إال وتحــرك حركــة مــا .حركــة مــن بــاب االنتبــاه .صــاروا اآلن جمي ًعــا جاهزيــن
ليســمعوا البيــان .ربمــا نبههــم ســامي إلــى قصــة التركيــز علــى البيــان .القاضــي وقبــل أن يعيــد قــراءة
البيــان مــن أولــه جــال بنظــرة ســريعة علــى البيــان خشــية أن يكــون ثمــة شــيء مــا غيــر طبيعــي جعــل
ســامي يطلــب إعــادة القــراءة .مــرت لحظــات قليلــة مربكــة تنحنــح بعدهــا القاضــي وأعــاد البســملة
وقــراءة البيــان العــادي جــدً ا والــذي ال شــيء فيــه يدعــو للخــوف أو حتــى االنتبــاه.

وفيمــا كانــت تخيــم لحظــات الصمــت الســابقة مــا بيــن طلــب ســامي وإذن األميــر للقاضــي
بإعــادة القــراءة كان ســامي مــع أجمــل مــا مــر معــه منــذ حكــم عليــه باإلعــدام .لقــد عالــج قضايــا
كثيــرة مــن وقتهــا ،وقــت طلبــه اإلعــادة ،وإلــى اآلن ،البــدء باإلعــادة .فكــر فــي أشــياء لــم يفكــر
فيهــا مــن قبــل ولكــن كلــه شــيء ومــا راح يفكــر فيــه اآلن شــيء آخــر .ابتســامة جميلــة ارتســمت
فرحــا بهــذه الفكــرة التــي خطــرت لــه :لمــاذا ال ُيخيــر المحكــوم باإلعــدام
علــى وجهــه .لقــد ابتســم ً
تحمــس للفكــرة كثيـ ًـرا وحــرك أصابعــه وراء ظهــره
باختيــار النــص الــذي ســيقرأ عليــه قبــل قتلــهَّ .
حركــة حماســية .أ ّكــد لنفســه أنــه لــو كان طليــق اليديــن لفركهمــا مــن شــدة الحماســة وهــو يفكــر
فــي نــص مناســب يقــرأ عليــه قبــل إعدامــه .واآلن مــاذا أختــار؟ أي نــص أنتقــي كــي يقــرأه قاتلــي
ـي قبــل قتلــي؟ قصيــدة؟ لمــن؟ أيــة قصيــدة تســتحق أن تكــون آخــر قصيــدة يســمعها المــرء قبــل
علـ َّ
موتــه؟ ثمــة قصائــد كثيــرة جميلــة كان قــد قرأهــا ولكــن ليــس منهــا مــا يمكــن اختيــاره اآلن فــي
هــذا الموقــف .قصــة قصيــرة؟ ال ال .القصــص توحــي بالحيــاة ال بالمــوت وهــو اآلن فــي موقــف
مــوت .روايــة؟ طويلــة ولــن يســمحوا بهــا .مقطــع مــن روايــة؟ أي مقطــع يمكــن أن يخطــر فــي
بالــه اآلن ويكــون أهـ ً
مونولوجــا مســرح ًيا؟ ربمــا هــذا هــو األنســب .ولكنــه لــم
ـال إلنهــاء الحيــاة؟
ً
يقــرأ مســرحية واحــدة فــي حياتــه .ومــع ذلــك فقــد اختــار المونولــوج .نعــم .لــو ُخيــرت الختــرت
ـي قبــل قتلــي .ومــادام ال يعــرف مــا المونولــوج تحديــدً ا راح يق ّلــب
ً
مونولوجــا مســرح ًيا ُيقــرأ علـ َّ
أســماء الكتــاب المســرحيين الذيــن ســمع بأســمائهم ويعــرف بعــض الشــيء عنهــم .طب ًعــا أول مــا
خطــر لــه كان اســم شكســبير .شكســبير هــذا علــى شــهرته ال يعــرف المــرء لــه شــي ًئا .فكــر ســامي
مل ًيــا ثــم ومــن دون أن يشــعر تحــرك فــي مكانــه وحــاول أن يرمــش ،ولكــن كيــف يرمــش والعصابــة
تضغــط علــى عينيــه؟ وفيمــا هــو يحــاول أن يرمــش صــرخ فــي قلبــه :المعــري .أي شــيء للمعــري.
واشــتعل النــدم فــي قلبــه .وتحولــت ســعادته حســرة .المعــري .نعــم المعــري .كان عليــه أن يقــرأ
للمعــري .إنــه اآلن كالمعــري .كان المعــري رهيــن المحبســين كمــا يذكــر مــن أيــام المدرســة.
ويذكــر أن المحبســين همــا العمــى والعزلــة .المعــري كان أعمــى وكان حبيــس بيتــه لزمــه ال يغــادره.
شــعر ســامي أنــه اآلن رهيــن المحبســين .رهيــن العمــى بســبب مــا علــى عينيــه ورهيــن المــكان
الــذي يوقفونــه فيــه .بــل هــو رهيــن القيــود علــى يديــه ورهيــن المنطقــة التــي وقعــت تحــت ســيطرة
الجماعــة هــذه .بــل إنــه رهيــن أمــه وعائلتــه التــي ولــد فيهــا وبســببها كان كلمــا فكــر فــي الســفر بقــي
وكلمــا فكــر فــي المغامــرة جبــن وكلمــا فكــر فــي الجنــون عقــل.
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أي محبســين؟ إنــي رهيــن خمســة ســتة محابــس علــى األقــل .وبعــد لحظــات ســأكون رهيــن
المحبــس األخيــر :القبــر.

ولكــن لــم حبــس المعــري نفســه فــي بيتــه؟ فكــر ســامي .كان يمكنــه أن يكــون رهيــن العمــى
حبســا آخــر .ومــا كان مــن
وحــده .كيــف لشــخص يعانــي مــن حبــس واحــد أن يزيــد علــى نفســه ً
ســامي إال أن هــز رأســه وقــد لمعــت فــي ذهنــه فكــرة الجــواب :واللــه هــذا المعــري ليــس سـ ً
ـهال.
لقــد حلــل ســامي حبــس المعــري لنفســه فــي بيتــه أن المعــري ذكــي جــدً ا .جــاءه العمــى ليعيــق
متعثــرا
حركتــه .العمــى إذ أصــاب المعــري كان الهــدف هــو أن يصبــح المعــري قليــل الحركــة
ً
متلمســا كل شــيء فــي طريقــه .فــإذا المعــري يفهــم نيــة العمــى
متعكــزا أبــدً ا مــا ًدا يديــه أمامــه
ً
ً
فيتغــدى بــه قبــل أن يتعشــى العمــى بالمعــري .قــال المعــري للعمــى :تريــد تقليــل حركتــي؟ حسـنًا
إذن :خـ ْ
ـذ .أنــا لــن أتحــرك .وأرنــي كيــف ســتضرني أو تهددنــي بعــد اآلن؟ ســألزم بيتــي وأجلــس
فــوق ســجادة علــى األرض واضــرب رأســك بالحائــط أيهــا العمــى.

هز سامي رأسه وضحك من ذكاء المعري وقال إنه يجب أن يقرأ للمعري اآلن.
عينــاه معصــوب عليهمــا ِ
بعصابــة ســوداء .يــداه موثقتــان جيــدً ا وراء ظهــره .واق ًفــا فــي شــارع
مشــمس يســتمع بــال حــراك .والبيــان يبلــغ نهاياتــه وصيحــات المقاتليــن المتفرجيــن تتعانــق فــوق
ســجادة الغيــم ،انطلــق ســامي هار ًبــا إلــى حيــث تقــوده عينــاه المعصوبتــان وقدمــاه العميــاوان وليس
فــي ذهنــه شــيء ســوى أن يقــرأ للمعــري اآلن.

انطلــق بســرعة المــوت وانطلقــت معــه الرصاصــات .أول مــا فكّــر بــه وهــو يركــض ســرعة
المــوت .أزعجــه كثيـ ًـرا أن المــدارس والجامعــات واإلعــالم ألهــوه بســرعة الصــوت وســرعة الضــوء
وســرعة الريــح بــل وبســرعة كــرة القــدم والتنــس وبســرعة الســيالة العصبيــة ،عــن ســرعة المــوت.
تذ ّكــر أن حافــالت الريــف وحدهــا كانــت تحمــل علــى أبوابهــا عبــارة «ال تســرع فالمــوت أســرع».
نــدم أنــه قضــى فــي المدرســة والجامعــة أكثــر ممــا قضــاه فــي الحافــالت.

ركــض ســامي وركــض وراءه الراكضــون .كان يركــض بطريقــة غيــر متزنــة ،فمــن أمــا ٍم كان يشــدّ
خطواتِــه الظــالم مــلء عينيــه ،ومــن ٍ
ـوف أشــدّ ظال ًمــا مــلء أظفــار قدميــه .فجــأة
وراء كان يدفعهــا خـ ٌ
ُ
تخيــل كيــف الســواد يمــأل أظفــار القدميــن .ونــدم كيــف أن النــاس ألهــوه بأحاديــث ســواد القلــب
عمــال الســاحة والعتّاليــن الذيــن يؤطــر الســواد أظفارهــم .نــدم
عــن حديــث ســواد األظفــار .تذ ّكـ َـر ّ
أنــه أضــاع وقتــه باإلصغــاء لــكالم النــاس عــن ســواد القلــوب وســواد األيــام بــدل النظــر إلــى ســواد
الــرزق تحــت أظفــار العتاليــن.
ركض سامي ،وسرعان ما اضطربت حركته لكنه كان يكمل الركض كيفما اندرات قدماه.
ثوان مرت ومئات الرصاصات أطلقت.

دقائق مرت وآالف الرصاصات كذلك.

ثم فجأة توقف كل شيء ما عدا سامي.
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ظــالم كامــل يحجــب عينيــه ،لهــاث وركــض ،ســقوط متكــرر علــى األرض إثــر اصطدامــات
كثيــرة بالجــدران واألعمــدة واألشــجار والحاويــات والســيارات .تعثــر ،ســقوط ،نهــوض ،ركــض،

إبداعات أدبية
رصــاص ،تكبيــرات وصــراخ مقاتليــن .كل ذلــك اشــتعل حواليــه لمئــات الثوانــي ثــم توقــف كل
شــيء .لــم يعــد ســامي يســمع إال صــوت قدميــه العمياويــن وصــوت لهاثــه وارتطامــه بــاألرض عنــد
كل ســقوط ،إلــى أن كانــت ســقطة لــم يســتطع أن ينهــض منهــا .خــارت قــواه أو أنهــا تناغمــت مــع
الصمــت ،كأن الرصــاص كان يح ّفــزه .ف ّكــر ســري ًعا بــأن عالقــة رياضيــة مــا قــد تربــط بيــن ســرعة
المــوت وســرعة الصــور فــي الذاكــرة وســرعة الخطــر المميــت .هــذا حســاب ًيا أمــا نفس ـ ًيا فف ّكــر أن
الرصــاص هــو وقــود الهــارب مــن الرصــاص ،متــى نفــد وقــف.

بقــي ســامي مرتم ًيــا علــى األرض .تــرك ألنفاســه مطلــق راحتهــا فــي التســارع واللهــاث إلــى أن
عــادت وانتظمــت رويــدً ا رويــدً ا.

كان الظــالم يــأكل عينيــه ويشــرب نورهمــا تما ًمــا كمــا كان الخــوف يــأكل قلبــه ويشــرب دمــه .كان
ال بــد مــن وســيلة يزيــل بهــا العصابــة الســوداء عــن عينيــه .كان متشــو ًقا ليتأكــد ممــا يبــدو أنهــا نجــاة
مــن المــوت .حيــث بــدا لــه أنــه فعلهــا ونجــا وأن قدميــه أبصرتــا طريــق الحيــاة .لكــن قــرر أن يبقــى
ســاكنًا ،لربمــا اعتبــروه قــد أصيــب ومــات فتركــوه .أو لعــل قدميــه قادتــاه إلــى مــكان غ ّيبــه عــن
منبطحــا علــى
أعينهــم .وألنــه يعــرف أن النهــار قــد يفضحــه إن تحــرك فقــد قــرر البقــاء كمــا هــو،
ً
األرض وهامــدً ا يتن ّفــس خلســة فــي انتظــار المســاء أو فــي انتظــار غــارة مــن قبــل أعــداء الجهادييــن
تلهيهــم عنــه.

خمــن أن الليــل ال بد حـ ّـل ،ببــطء راح يحــك العصابة الســوداء
بعــد ســاعات أو قــرون مــن الزمــنّ ،
بــاألرض ،حكهــا مــن أمــام وعلــى الصدغيــنُ ،جــرح حيــث حـ ّ
ـك وتســارعت أنفاســه ولهــث بســبب
محاولتــه نــزع العصابــة عــن عينيــه أكثــر مــن كل مــا ســببه هروبــه .وبينمــا كان يفعــل ذلــك ف ّكــر فــي
منبطحــا دون أن يف ّكــر فــي شــيء بينمــا فكــر فــي كل شــيء خــالل ثوانــي وقوفــه
أنــه أمضــى ســاعات
ً
لســماع البيــان ثــم ثوانــي ركضــه األعمــى .كان يفكــر فــي عــدم تفكيــره حيــن نجــح فــي إزاحــة
العصابــة الســوداء قليـ ً
ـال عــن عينــه اليمنــى .المقــدار الــذي انزاحتــه العصابــة كان كاف ًيــا ليرعبــه حيث
رأى بنصــف عينــه اليمنــى أن الليــل لــم يحــل بعــد .لــذا اضطــر لالنتظــار ســاعتين أخرييــن .ومــع
تبــدد ضــوء النهــار وحلــول المســاء أكمــل ببـ ِ
ـطء الليـ ِ
ـل إزاحـ َة العصابــة عــن عينيــه إلــى أن أزاحهــا
عــن عينــه اليمنــى كلهــا وعــن نصــف عينــه اليســرى .نظــر أمامــه وهــو يرفــع رأســه بأبطــأ مــن نــزول
الشــمس خلــف األفــق .تصبــب عرقــه حتــى علــت عينيــه غشــاوة كأنهــا ِعصابــة بيضــاء .تكــور علــى
نفســه وجلــس ثــم انحنــى بعينيــه علــى ركبتيــه ليمســح عنهمــا العــرق .نظــر أمامــه .وقــف بأبطــأ مــن
ـدوى فــي
طلــوع الفجــر .نظــر حواليــه ودار حــول نفســه بأبطــأ مــن دوران األرض حــول الشــمس ،فـ ّ
أذنيــه صــوت تصفيــق حــاد ،تصفيــق يشــبه صــوت الجماهيــر فــي حلبــات الصــراع الرومانيــة التــي
أحيتهــا هوليــوود .وقــف ورفــع رأســه ألعلــى وارتفــع التصفيــق مــلء أذنيــه وأذنــي الفضــاء .ضحــك
مــن كل قلبــه ومــن بيــن الــدم والعــرق ودمــع الضحــك علــى عينيــه رأى األميــر يقــف إلــى جانــب
زوجــة اإلمبراطــور والمجاهديــن منتشــرين يضبطــون حماســة الرومــان والــكل يهلــل ويهتــف
للبطــل الــذي صــرع منافســه فنــال شــرف الحيــاة .ضحــك ســامي البطــل ،ضحــك ضحــك وقلــب
علــى ظهــره مــن شــدة الضحــك وهــو يقــول :ســامحيني يــا أمــي.
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