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أسرْع أو ال تسرْع 

ــم،  ــذ الحك ــاهدون تنفي ــوا يش ــن وقف ــع المجاهدي ــرعي وجمي ــا الش ــة وقاضيه ــر الجماع أمي
حيــث عصبــوا عينــي ســامي بِعصابــة ســوداء وأوثقــوا يديــه بالحبــال وراء ظهــره وأوقفــوه ليتلــوا 

عليــه البيــان الشــرعي الــذي يشــرح ســبب اســتحقاقه حكــم اإلعــدام بالرصــاص. 
ــر، وهــو  ــد مــن شــكالنية العــدل علــى الحكــم فقــد أوقفــوه أمــام مقــر األمي وإلضفــاء مزي
ــاول  ــذي ح ــكان ال ــي الم ــيقتلونه ف ــم س ــره. أي أنه ــاول تفجي ــه ح ــوه أن ــذي اتهم ــكان ال الم
ــروا علــى الســيارة المفخخــة التــي اُتهــم بتجهيزهــا لتفجيرهــم بهــا  ــو أنهــم عث ــه. ول قتلهــم في
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 

كثيــًرا بيــن أخويــه الليبــي والمغربــي. 
كان المــكان محاًطــا بالمقاتليــن بينمــا تســّمر علــى أســطح المبانــي القناصــون المحترفــون. 
ــان الشــرعي أو  ــى البي ــه ويســتمعون إل ــون وقوف ــن يراقب ــع الذي كان ســامي محــط أنظــار الجمي
ــون كلمــة فإنمــا هــي  ــت ملي ــو كان ــان. ول ــذا البي ــل الحكــم. عشــرات الكلمــات هــو ه تفاصي
الســنين الكثيــرة التــي كان يمكــن لســامي أن يعيشــها وقــد راحــت تتدحــرج متناقصــة علــى إيقــاع 

البيــان. 
ــة  ــاس أن ثم ــم الن ــي يفه ــو ك ــاًل ه ــان أص ــود بي ــرة وج ــن فك ــان أو م ــة البي ــن كتاب ــد م القص
قانوًنــا، هــذا بلغــة المحاكــم التــي تصــدر بياناتهــا، وأمــا بلغــة الجماعــة فالهــدف أن يفهــم الناس 
أن ثمــة تطبيًقــا للشــريعة. الهــدف إذن هــو القــول لجمهــور المســلمين إن القاضــي الشــرعي قــد 
ــم فيهــا مــواد القانــون، أي مــواد الشــريعة، وأنــه بنــى حكمــه علــى مــا نص  نظــر فــي التهمــة وحكَّ
ــة ليســت عــداوات بيــن فــرد وفــرد آخــر بــل هــي  ــه الشــرع، كــي يعــرف النــاس أن القضي علي

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 
ــا  ــة. يعنــي ســامي يفهــم أن يكتــب القاضــي بياًن ــان علــى صاحــب القضي هــو فكــرة قــراءة البي
ــل  ــا فع ــل م ــن مث ــوا ع ــي يرتدع ــى وك ــا قض ــي م ــي ف ــذروا القاض ــي يع ــاس ك ــن الن ــره بي ينش
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 
ــح  ــم ينج ــان. ل ــراءة البي ــدء ق ــكان لب ــوب الم ــوقونه ص ــه ويس ــون يدي ــه ويربط ــى عيني ــون عل يعصب
ــا وأال يتحيــز  ســامي فــي الوصــول إلــى فهــم مقنــع مــع أنــه وعــد نفســه أن يكــون محايــًدا ومنطقًي
لنفســه. أي أنــه كان مســتعًدا لالعتــراف، فــي قلبــه، أنهــم محّقــون فــي قــراءة البيــان عليــه، لــو وجــد 
هدًفــا مقنًعــا 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 
الســيارة التــي قالــوا إنهــا مدججــة بالمتفجــرات. وســامي ال يناقــش أيًضــا أنهــم ســيعدمونه. هــذه 
ــم إال فكــرة أن ُيقــرأ  ــذ. ال يزعجــه اآلن شــيء فــي هــذا العال كلهــا تجاوزهــا وراح للطقــس. للتنفي
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 حديًثــا مقنًعــا حــول فعلتــك وأهــم مــا فــي 
الحديــث أنــه ســيحلل المســبة نفســها ويقــف علــى اختيــارك للكلمــة المســيئة. بالنســبة لســامي ليس 
ــا أن نبتلــى بالمصائــب أو أن نقتــرف األخطــاء ولكــن الغريــب أال نحســن إخراجهــا وعرضهــا  غريًب

والحكــي فيهــا وعليهــا. 
ســامي كان طويــل النَفــس فــي النقــاش ولكنــه اليــوم أمــام اختبــار نَفــس آخــر. هــل القــادر علــى 
النقــاش طويــاًل فــي أصغــر األمــور مــع اآلخريــن يمتلــك النفــس الطويــل ذاتــه فــي نقــاش يخوضــه 
مــع نفســه التــي ســُتزهق بعــد النقــاش فــوًرا؟ كان يمكــن أن ينجــح فــي االختبــار لــوال أن تجهيــزه 

كان ســريًعا 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 
تمــر جملــة كاملــة دون أن يســمعها ألن هــذا يعنــي أنــه فــّوت علــى نفســه زمنًــا مــن حياتــه الباقيــة. 
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. 
ــا  ــي عرضه ــة الت ــك الجن ــي تل ــا ه ــة؟ م ــي رصاص ــذي يمتط ــق ال ــق المطل ــذا الح ــو ه ــا ه م
ــي؟  ــر بأم ــر؟ أكف ــا أكف ــه؟ أن ــذي أقول ــذا ال ــو ه ــا ه ــة؟ م ــا رصاص ــع له ــماوات واألرض وتتس الس

ــامحيني.  ــن س ــوت ولك ــي الم ــرف أن عل ــي، أع ــا أم ــامحيني ي س
وقبــل أن يســتحضر صــوت أمــه ويجعلهــا تســامحه انتبــه فــي هــذه اللحظــة إلــى أن البيــان يقــرأ 
وقــد فاتتــه جمــل عــدة لــم يســمع منهــا حرًفــا واحــًدا فانتفــض وارتبــك وراح يلــوص مكانــه ومــن 
ــه.  ــن أول ــان م ــمع البي ــم أس ــْد. ل ــه. أع ــن أنتب ــم أك ــْد. ل ــدك. أع ــدك. عن ــرخ: عن ــعر ص دون أن يش

أرجــوك. أعــْد. 
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ــوم  ــذا. المحك ــيء كه ــا ش ــدث فيه ــي يح ــى الت ــرة األول ــا الم ــة. إنه ــي بالدهش ــب القاض أصي
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 جاهــًزا 
ــب  ــوا بطل ــوة فوجئ ــادة واإلخ ــر والق ــات. األمي ــض المعلوم ــم وبع ــه إال االس ــر في ــم يغي ــبًقا ول مس
ســامي إعــادة البيــان مــن أولــه. وحيــن نظــر القاضــي إلــى األميــر لــم يعــرف األميــر مــا يقــول ولمــا 
طالــت نظــرة القاضــي إلــى األميــر هــز هــذا رأســه موافًقــا. البقيــة انتبهــوا مــن وقفتهــم الســابقة. مــا 
مــن واحــد منهــم إال وتحــرك حركــة مــا. حركــة مــن بــاب االنتبــاه. صــاروا اآلن جميًعــا 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 جــًدا والــذي ال شــيء فيــه يدعــو للخــوف أو حتــى االنتبــاه. 
ــي  ــر للقاض ــامي وإذن األمي ــب س ــن طل ــا بي ــابقة م ــت الس ــات الصم ــم لحظ ــت تخي ــا كان وفيم
بإعــادة القــراءة كان ســامي مــع أجمــل مــا مــر معــه منــذ حكــم عليــه باإلعــدام. لقــد عالــج قضايــا 
ــر  ــم يفك ــياء ل ــي أش ــر ف ــادة. فك ــدء باإلع ــى اآلن، الب ــادة، وإل ــه اإلع ــت طلب ــا، وق ــن وقته ــرة م كثي
فيهــا مــن قبــل ولكــن كلــه شــيء ومــا راح يفكــر فيــه اآلن شــيء آخــر. ابتســامة جميلــة ارتســمت 
علــى وجهــه. لقــد ابتســم فرًحــا بهــذه الفكــرة التــي خطــرت لــه: لمــاذا ال ُيخيــر المحكــوم باإلعــدام 
ــس للفكــرة كثيــًرا وحــرك أصابعــه وراء ظهــره  باختيــار النــص الــذي ســيقرأ عليــه قبــل قتلــه. تحمَّ
حركــة حماســية. أّكــد 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 
علــيَّ قبــل قتلــي؟ قصيــدة؟ لمــن؟ أيــة قصيــدة تســتحق أن تكــون آخــر قصيــدة يســمعها المــرء قبــل 
ــاره اآلن فــي  ــة كان قــد قرأهــا ولكــن ليــس منهــا مــا يمكــن اختي ــرة جميل ــد كثي ــه؟ ثمــة قصائ موت
ــاة ال بالمــوت وهــو اآلن فــي موقــف  ــرة؟ ال ال. القصــص توحــي بالحي هــذا الموقــف. قصــة قصي
ــي  ــر ف ــن أن يخط ــع يمك ــة؟ أي مقط ــن رواي ــع م ــا. مقط ــمحوا به ــن يس ــة ول ــة؟ طويل ــوت. رواي م
بالــه اآلن ويكــون أهــاًل إلنهــاء الحيــاة؟ مونولوًجــا مســرحًيا؟ ربمــا هــذا هــو األنســب. ولكنــه لــم 
يقــرأ مســرحية واحــدة فــي حياتــه. ومــع ذلــك فقــد اختــار المونولــوج. نعــم. لــو ُخيــرت الختــرت 
ــب  ــًدا راح يقّل ــوج تحدي ــل قتلــي. ومــادام ال يعــرف مــا المونول ــيَّ قب ــا مســرحًيا ُيقــرأ عل مونولوًج
أســماء الكتــاب المســرحيين الذيــن ســمع بأســمائهم ويعــرف بعــض الشــيء عنهــم. طبًعــا أول مــا 
خطــر لــه كان اســم شكســبير. شكســبير هــذا علــى شــهرته ال يعــرف المــرء لــه شــيًئا. فكــر ســامي 
ملًيــا 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 
ــة.  ــام المدرس ــن أي ــر م ــا يذك ــين كم ــن المحبس ــري رهي ــري. كان المع ــه اآلن كالمع ــري. إن للمع
ويذكــر أن المحبســين همــا العمــى والعزلــة. المعــري كان أعمــى وكان حبيــس بيتــه لزمــه ال يغــادره. 
ــكان  ــن الم ــه ورهي ــى عيني ــا عل ــبب م ــى بس ــن العم ــين. رهي ــن المحبس ــه اآلن رهي ــامي أن ــعر س ش
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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ــن  ــأكون رهي ــات س ــد لحظ ــل. وبع ــى األق ــس عل ــتة محاب ــة س ــن خمس ــي رهي ــين؟ إن أي محبس
ــر.  ــر: القب ــس األخي المحب

ــن العمــى  ــه أن يكــون رهي ــه؟ فكــر ســامي. كان يمكن ــي بيت ــم حبــس المعــري نفســه ف ولكــن ل
وحــده. كيــف لشــخص يعانــي مــن حبــس واحــد أن يزيــد علــى نفســه حبًســا آخــر. ومــا كان مــن 
ســامي إال أن هــز رأســه وقــد لمعــت فــي ذهنــه فكــرة الجــواب: واللــه هــذا المعــري ليــس ســهاًل. 
ــق  ــًدا. جــاءه العمــى ليعي ــي ج ــري ذك ــه أن المع ــي بيت ــه ف ــري لنفس ــس المع ــامي حب ــد حلــل س لق
ــًرا  ــة متعث ــل الحرك ــري قلي ــح المع ــو أن يصب ــدف ه ــري كان اله ــاب المع ــى إذ أص ــه. العم حركت
ــى  ــة العم ــم ني ــري يفه ــإذا المع ــه. ف ــي طريق ــيء ف ــا كل ش ــه متلمًس ــه أمام ــاًدا يدي ــًدا م ــًزا أب متعك
فيتغــدى بــه قبــل أن يتعشــى العمــى بالمعــري. قــال المعــري للعمــى: تريــد تقليــل حركتــي؟ حســنًا 
ــا لــن أتحــرك. وأرنــي كيــف ســتضرني أو تهددنــي بعــد اآلن؟ ســألزم بيتــي وأجلــس  إذن: خــْذ. أن

ــى.  ــا العم ــط أيه ــك بالحائ ــرب رأس ــى األرض واض ــجادة عل ــوق س ف
هز سامي رأسه وضحك من ذكاء المعري وقال إنه يجب أن يقرأ للمعري اآلن. 

ــارع  ــي ش ــا ف ــره. واقًف ــًدا وراء ظه ــان جي ــداه موثقت ــوداء. ي ــة س ــا بِعصاب ــوب عليهم ــاه معص عين
مشــمس يســتمع بــال حــراك. والبيــان يبلــغ نهاياتــه وصيحــات المقاتليــن المتفرجيــن تتعانــق فــوق 
ســجادة الغيــم، انطلــق ســامي هارًبــا إلــى حيــث تقــوده عينــاه المعصوبتــان وقدمــاه العميــاوان وليس 

فــي ذهنــه شــيء ســوى أن يقــرأ للمعــري اآلن. 
ــرعة  ــض س ــو يرك ــه وه ــر ب ــا فّك ــات. أول م ــه الرصاص ــت مع ــوت وانطلق ــرعة الم ــق بس انطل
المــوت. أزعجــه كثيــًرا أن المــدارس والجامعــات واإلعــالم ألهــوه بســرعة الصــوت وســرعة الضــوء 
وســرعة الريــح بــل وبســرعة كــرة القــدم والتنــس وبســرعة الســيالة العصبيــة، عــن ســرعة المــوت. 
تذّكــر 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 أمــاٍم كان يشــّد 
خطواتـِـه الظــالُم مــلء عينيــه، ومــن وراٍء كان يدفعهــا خــوٌف أشــّد ظالًمــا مــلء أظفــار قدميــه. فجــأة 
تخيــل كيــف الســواد يمــأل أظفــار القدميــن. ونــدم كيــف أن النــاس ألهــوه بأحاديــث ســواد القلــب 
عــن حديــث ســواد األظفــار. تذّكــَر عّمــال الســاحة والعّتاليــن الذيــن يؤطــر الســواد أظفارهــم. نــدم 
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. 

ــات  ــر اصطدام ــى األرض إث ــرر عل ــقوط متك ــض، س ــاث ورك ــه، له ــب عيني ــل يحج ــالم كام ظ
كثيــرة بالجــدران واألعمــدة واألشــجار والحاويــات والســيارات. تعثــر، ســقوط، نهــوض، ركــض، 
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ــف كل  ــم توق ــي ث ــات الثوان ــه لمئ ــتعل حوالي ــك اش ــن. كل ذل ــراخ مقاتلي ــرات وص ــاص، تكبي رص
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 يحّفــزه. فّكــر ســريًعا بــأن عالقــة رياضيــة مــا قــد تربــط بيــن ســرعة 
المــوت وســرعة الصــور فــي الذاكــرة وســرعة الخطــر المميــت. هــذا حســابًيا أمــا نفســًيا ففّكــر أن 

الرصــاص هــو وقــود الهــارب مــن الرصــاص، متــى نفــد وقــف. 
بقــي ســامي مرتمًيــا علــى األرض. تــرك ألنفاســه مطلــق راحتهــا فــي التســارع واللهــاث إلــى أن 

عــادت وانتظمــت رويــًدا رويــًدا. 
كان الظــالم يــأكل عينيــه ويشــرب نورهمــا تماًمــا كمــا كان الخــوف يــأكل قلبــه ويشــرب دمــه. كان 
ال بــد مــن وســيلة يزيــل بهــا العصابــة الســوداء عــن عينيــه. كان متشــوًقا ليتأكــد ممــا يبــدو أنهــا نجــاة 
مــن المــوت. حيــث بــدا لــه أنــه فعلهــا ونجــا وأن قدميــه أبصرتــا طريــق الحيــاة. لكــن قــرر أن يبقــى 
ــن  ــه ع ــكان غّيب ــى م ــاه إل ــه قادت ــل قدمي ــوه. أو لع ــات فترك ــب وم ــد أصي ــروه ق ــا اعتب ــاكنًا، لربم س
أعينهــم. وألنــه يعــرف أن النهــار قــد يفضحــه إن تحــرك فقــد قــرر البقــاء كمــا هــو، منبطًحــا علــى 
األرض وهامــًدا يتنّفــس خلســة فــي انتظــار المســاء أو فــي انتظــار غــارة مــن قبــل أعــداء الجهادييــن 

تلهيهــم عنــه. 
بعــد ســاعات أو قــرون مــن الزمــن، خّمــن أن الليــل ال بد حــّل، ببــطء راح يحــك العصابة الســوداء 
بــاألرض، حكهــا مــن أمــام وعلــى الصدغيــن، ُجــرح حيــث حــّك وتســارعت أنفاســه ولهــث بســبب 
محاولتــه نــزع العصابــة عــن عينيــه أكثــر مــن كل مــا ســببه هروبــه. وبينمــا كان يفعــل ذلــك فّكــر فــي 
أنــه أمضــى ســاعات منبطًحــا دون أن يفّكــر فــي شــيء بينمــا فكــر فــي كل شــيء خــالل ثوانــي وقوفــه 
ــة  ــي إزاح ــح ف ــن نج ــره حي ــدم تفكي ــي ع ــر ف ــى. كان يفك ــه األعم ــي ركض ــم ثوان ــان ث ــماع البي لس
العصابــة الســوداء قليــاًل عــن عينــه اليمنــى. المقــدار الــذي انزاحتــه العصابــة كان كافًيــا ليرعبــه حيث 
رأى بنصــف عينــه اليمنــى أن الليــل لــم يحــل بعــد. لــذا اضطــر لالنتظــار ســاعتين أخرييــن. ومــع 
تبــدد ضــوء النهــار وحلــول المســاء أكمــل ببــطِء الليــِل إزاحــَة 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 
طلــوع الفجــر. نظــر حواليــه ودار حــول نفســه بأبطــأ مــن دوران األرض حــول الشــمس، فــدّوى فــي 
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 
ــف  ــل ويهت ــكل يهل ــان وال ــة الروم ــون حماس ــرين يضبط ــن منتش ــور والمجاهدي ــة اإلمبراط زوج
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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