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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته

االجتما�� والعل�� والتق��
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون- � ف��ق -متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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�اب الزوار
روا�ة..

 

ال�اتب: محمد إسماع�ل 
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ن�ذة عن الروا�ة..
وطن �شتعل منذ سنوات وتأ�ل نارە أبناءە. ما الذي حدا بهذا
ة عاما مرت ع� الزائر ليتمسك �ه أ��� من س�انه؟ خمسة ع��
محسن مدرس اللغة الع���ة �الجزائر، هرب خاللهم �ل ضيوف

�ة السوداء. ح�� � مع �دا�ة الع�� هذا ال�لد وال�ث�� من المواطن��
� ه��ت �اب�تها � �اه�ة ال�� زوجته تركته يرجع وحدە للنار. ب��
� مع اب�ت�ه

ة إ� �لج��ا. وزوجها صالح السك�� الذي ��� الصغ��
فاط�ما ولم�اء. وذلك المراسل المجهول الذي دأب ع� كتا�ة
� رسائل ال تحمل عنوانا أو توقيع.

افاته المخ�فة لمحسن �� اع��
� قومها

� حملت فوق �اهلها مرا�� �ئة ال�� وف��ـال، األماز�غ�ة ال��
� عرب الجزائر ح�� قتلت، وعن��ة �غ�ضة تداولوها ب�نهم و���

ا ال �لفت األنظار. وقت �ان القتل إجراًء يوم��
� � فكيها من اإلسالمي�� ة عركت ال�الد لسنوات ب�� رحاة كب��

ة لتخ�ج ملحمة ، تضافرت �داخلها ح�ا�ات صغ�� � واألمن الوط��
األح�اء واألموات من �اب الزوار.

حق�ة ح��نة من �لد المليون شه�د، وطن ت�الب عل�ه الطامعون
� � الطرف عمن �سقطون من ضحا�ا. ب�� اته غاض�� � خ��

��
� ه��وا وآخرون اس�شهدوا وم�ي �ش�ث �ال�قاء رغم جزائ����
الطوفان، قد حفظنا العهد أن ت��� الجزائر. فاشهدوا اشهدوا…
� ارتضت لي��� الحال ع� ما هو عل�ه ل�ل األطراف سواء ال��
� الجزائر ح�� ولو �انوا من غ�� أهلها، ومن فارق الجزائر

ال�قاء ��
� � من أجل الال غا�ة، و�� قمة المفارقة ال��

واختار ع�شة المنا��
� بنار ال�اع األز�� تقدمها الروا�ة من خالل شخوصها الممزق��
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� الشخوص وحرو�ــهم � األرض والمستعمر من جهة، و��� ب��
االجتماع�ة الداخل�ة النفس�ة والخارج�ة مع إش�ال�ات الواقع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اإلهداء
إ� أ�ام ال ُتم� من الذا�رة…

إ� الجزائر
محمد إسماع�ل

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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1
 حقي�تها المتخمة �ال�تب

ً
نزلت فاط�ما من الس�ارة حاملة

حت لف��ـال وحم�د ق�ل أن �ستدير �قوامها الجامع�ة، لوَّ
لها. هواء ال�حر �  إ� م��

ً
المعتدل لته�ط مع الشارع الضيق متجهة

ە ع� ُ�غالب شعرها األسود القص�� فيتخلله رغم كثافته وُ�ج��
إطاعته ولو ع� مضض. وحدها ر�اح الشتاء تقدر ع� تح��ك

تلك ال�تلة القاس�ة فوق رأسها الجم�ل.
� شارعها. تخ�� ع�

� مش�تها �ما تفعل عادًة ��
أ�عت ��

� �شتهر بها منطقتها الق���ة من مال�سها من رائحة الشواء ال��
ا بتلك المش�لة، �ل لم � ا. لم تكن تع�أ كث�� المجَزر وال�حر مع�
�شعر بها ق�ل دخولها الجامعة. أبناء المدرسة �لهم من أنحاء
� طالٍب وآخر، حس��ة بن بوع�� ومح�ط �لوزداد ال فرق ب��
� يرتادها أبناء نادي الصن��ر و�ن ار ال�� �عكس جامعة �اب الزوَّ
عكنون وح�درة، أح�اء راق�ة وس�ارات فارهة ي�دأ ع� إثرها

� الط�قات. اتضاح الت�اين ب��

� حقي�تها ع� المفتاح و��
لها. �حثت �� � ا لتدخل م�� دارت �مين�

�ت من ضوضاء تصدر من الطابق األول م. تعجَّ
�
ل تصعد السُّ

ا ح�ث �سكن، مدت ��ها ألع� فوجدت �اب شقتها مفتوح�
والداخل �عجُّ �الحركة والضجيج.

س�عة أعوام قد خلت منذ 1991، آخر عام �سامح ف�ه
الجزائ��ون مع أبوابهم ونوافذهم المفتوحة ق�ل أن ُيثقلوها
�ض قلبها لهذا المنظر، فمع ثقل اإلرهاب

ُ
�القض�ان الحد�د�ة. ق

ل.
�
ا إال ألمر� جل ك ب�ٌت مفتوح� الجاثم، ال ُي��
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�
َرج، حا�� ا حجرة االستق�ال المقا�لة للدَّ صالح والدها متوسط�

ا معطفه األصفر فوق مال�س � أشعث الشعر مرتد�� القدم��
ان يتمتمون ل و�دخن �عص��ة. ُ�جالسه ثالثة من الج�� � الم��

بهمهمات غ�� مفهومة ف�ما انطلق ��خ:
- العاهرة.. الَقْحَ�ة�

ا ان مجي�� - الغائب عذرە معه ح�� يرجع (�جامله أحد الج��
�صوت ممض�غ).

� د ابن�� - لن ترجع، ه��ت مع عش�قها.. الفاسقة� سأجُدها ألس��
زهرة ثم ألقيها لل�الب.

ل التوتر المجلس ح�� إنه لم �لتفت لدخولها أحد. أن تمت��
�
�ل

لك �الغ��اء ح�� ال �لتفتون لدخولك ل�س �األمر � صالة م��
المعتاد. لم �سمح الوضع لها �االستفسار فاندفعت نحو
ها تفهم ما �حدث. وحدها أختها الوس�

�
حجرتها وأخواتها عل

. سألتها �صوٍت متهدج قلق: �الداخل ت���
- ماذا حدث �ا لم�اء؟

تها  من ال��اء و�لماتها مخنوقة، ف�َّ
ً
خرجت إجابتها متقطعة

�صع��ة:
- اختفت أمك �ا فاط�ما، عدُت من المدرسة فلم أجدها

ا. �اه�ة اختفت وزهرة معها. ووجدت أ�اك هائج�

� عادت لم�اء إ� النح�ب من دون أن تلتفت لفاط�ما ال��
أخرستها الدهشة. ألف احتمال من الممكن أن �كون وراء اختفاء
� �الد نخر

ا �� ، ي��� األسوأ هو األرجح دائم� ًشخص أو أ���
اءاٍت �د� � أوصالها. ك�ف �جرؤ أبوها ع� رميها �اف��

اإلرهاب ��
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طة.. استخرجت شجاعتها من من أن ي�حث عنها أو ي�لغ ال��
انه. حنقها وخرجت لوالدها وسط ج��

ا كشفه ارتجاف صوتها، و�� تطلق ع�ارة ا زائف�
�
افتعلت تماس�

صارمة:
ها لنا سالمة. . ع� اللـه أن يردَّ - توقف عن اإلساءة أل��

ا إليها ا إثر جملتها ح�� استدار صالح ناظر� هدأت الصالة تمام�
ا، ج� ص وجهه ومّد رأسه لألمام، خ�ج صوته متح��

�
ا، تقل ممتعض�

واندفع الرذاذ من فمه وهو ��خ:
� بها؛ ألقتلها. َمن تختطف اب�تها لتهرب مع آخر

- أنا الذي س�أ��
ال �ستحق الح�اة.

از � . كسا االشم�� ً
� هذە اللحظة أ��� مما تكرهه أص�

كرهته ��
وجهها و�� تجادله:

ا. ب ونحن ال نعلم عنها ش�ئ� - أال تخاف عليها؟ الظالم �ق��
عادت خطوًة للوراء ق�ل أن �س�سلم لدموعها منهارًة، فخ�ج

ا و�� تقول: صوتها متقطع�
- أال تدرك خطورة اختفائهما وسط �ل هذا اإلرهاب؟

- أي إرهاب الذي أخ�� أمك وأختك ومال�سهما وأوراقهما؟
 �ح�م تكرارها منذ

ً
� أسنانه السوداء مرت�ة خرجت الجملة من ب��

 ع�
ُ
�ت رأَسها الصدمة الص�اح. استوع�ت الجملة ب�طٍء ف��

دفقات متوال�ة. عادت إ� غرفتها ال تدرك مواقع قدميها، أنهكها
، غال�ت دموعها وجلست ع� ��رها تفكر. الخ��

ك زهرة أو ْم ت��
�
ك�ف ه��ت �اه�ة؟ ولماذا؟ و�� أين؟ وِلَم ل

ا معها؟ ك�ف �دأ هذا ال�ابوس من دون تأخذهن جم�ع�
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مقدمات؟.. ك�ف �مكن لشخص� واحٍد أن �دير دفة ح�اة أ�ة
�أ�ملها �قوة لتنحرف عن مسارها ق�ل أن �قفز هو؟ أي أنان�ة

تلك؟
�ن من عمرك أن أمك قاس�ة � الثان�ة والع��

فاجأ ��
ُ
هل �مكن أن ت

لهذا الحد المخ�ف؟
لم تكن ح�اتها سهلة مع صالح، ل�ست حالة فرد�ة؛ فشي�ع
ال�الء �فرض التعاسة ع� الجميع. تتضاءل المشا�ل �لها أمام
ا، ح�� أصبح الموت الذي لم َ�ُعد هناك أ��� من أخ�ارە يوم��
� �سجت نفسها فوق رؤوس الجميع �الوسادة الثق�لة ال��
؟ فأثقلت �اهلهم وحج�ت عنهم الشمس. ما الذي يؤلمها أ���
هروب أمها من هذا الجح�م وفراقها؟ أم كونها ه��ت من دون
أن تأخذها معها؟.. ب�َد أن هروب أمك هو أثقل وطأًة من موتها،
رە فال �عرف الشوق إال من الصعب فهم هذا اإلحساس أو تصوُّ

َمن ��ا�دە وال الص�ا�ة إال َمن �عانيها.
ا من انتظار خ�� العثور � ر لها عقلها أن هرو�ــهما أهون كث�� ا حدَّصوَّ �ن موجع� � الص�اح، ورغم كون �ال الخ��

ع� جث�يهما ��
ح كفة الهروب هو اختفاء مال�سها وأوراقها الموت، فإن ما رجَّ
ا وراءها أخذت �ل ما تملك، ك �اه�ة ش�ئ� ة زهرة. لم ت�� والصغ��

ك لها ح�� راحة الشك. لم ت��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2
اري بومدين �ال رغ�ة � طابور جوازات مطار الهوَّ

وقف محسن ��
�
� العودة إ� م�. وقفُته ��

ة �� � التقدم لدخول الجزائر وال ن�َّ
��

ا للت�ار. الصف أش�ه �خش�ٍة طاف�ٍة ع� سطح ُتْرعة تتحرك وفق�

ا لالفتة "شخص واحد ع� مرة (1)" ، �قف مواجه� دورە التا��
� ا م�� ترجمة حرف�ة من الفر�س�ة، �ال رفيق �مازحه في�تقدان مع�

، مد جواز سفرە � تلك الجملة �ما اعتاد �ال ملٍل. تقدم خطوت��
َمادي، الوجه ال�ا�س � مالمحه، الشعر الرَّ

س �� للضا�ط الذي تفرَّ
� طرأ ع� ود العين�� الملف�ح، الَقَسمات الحادة، وحدە ��
�
صاحب الصورة. منح جوازە ختَم دخوٍل آخر ثم مدە إل�ه ��
ة منهكة نحو س�ارات األجرة، أخ�� صمت. تقدم �ُخً� قص��

� اقتضاب:
السائق بوجهته ��

. - حس��ة بن بوع��
أر�� رأسه ع� المسند ب�نما أولت الس�ارة ظهرها للمطار
ا نحو المدينة. �ل عودة �ان ينظر من الزجاج واتجهت �ه غ���
اء �جانب الط��ق ا الج�ال الخ�� ق، �ستوحش دوم� ب�شوُّ
� ال��يع والشتاء، ال�حر الذي ي�دو

والخراف الب�ضاء و�� تر� ��
� مشهٍد يو��

� زرقته بزرقة السماء، ��
ا ع� استح�اء فتلت��

�
أح�ان

له �أن ال�حر هو أحد بوا�ات الجنة ع� األرض.
 ُ�جاذ�ه السائق

َ
��ْ

�
هذە المرة آثر الصمت وأغمض عيناە ك

�ط ح�اته نفسه ع� المشهد فعاد أطراف أي حد�ث. فرض ��
ا طوال أر�ــع ساعات قضاها ا وتكرار� � ع� ذا�رته ما ألقاە مرار�

�ل��
ا من م�. � الطائرة قادم�

��
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� من ا، جاءها مع القادم�� ن�ح إ� الجزائر منذ خمسة ع�� عام�
� الثالثة من

� 1982، ح�ث �انت دال�ا اب�ته ��
ا �� زمالئه تحد�د�

ا للقدوم إ� هنا. عمل ها �� من دفعته دفع� عمرها و�انت أمُّ
له هنا � ت اب�ته، صار م�� � عمله وك��

ا للغة الع���ة، تر�� �� س� ُمدرِّ
ا نفسه:

�
ل عائلته القد�م �الدلتا. قال محدث � أ��� وأحدث من م��

ار�جة الجزائ��ة نا هنا �ا سناء، دال�ا تعلمت هنا وتتحدث الدَّ "ك��
� م�. �ل ما قطعنا

أفضل من العام�ة الم��ة. أنا ال عمل �� ��
� أرجع ا، أنِت َمن قرر التوقف عن الس�� وتركِت�� قطعناە مع�

ق ب�ننا". وحدي. اللعنة ع� اإلرهاب الذي فرَّ
. ر�ما �ان ا ما جعلها ترفض العودة م�� ، ل�س هذا تحد�د�

ً
مه�

� هو الس�ب الذي قالته له ول�ل من �سأل. ل�نه الوضع األم��
�
ا، �� َمْن عاشت معه �ل هذا الخوف ولم تفكر �� �عرفها ج�د�

العودة. ما حملها ع� تركه إال ما سمعته من حديثه الب�ته. هل
ا ما فهمت؟ �ان �قصد حق�

ا �ستطيع مواجهة � نفسه. من منَّ � اإلن�ار ح�� ب�نه و���
ُي�الغ ��

�
� �ش��دە؟ �أ��

نفسه �أنه وحدە س�ُب انه�ار� ب�ٍت �الغ ��
�ــــح ذلك العبء عن �اهلك � اإلرهاب ع� طبق من فضة ل��

المثقل.
ل�س �الرجل شد�د الطم�ح، �عرف هذا عن نفسه �ما تعرفه
زوجته. هو خ�� مثال لرجل الشارع العادي، قانع بوظ�فته

وزوجته واب�ته، قل�ل التطلع شد�د الرضا.
 مما

ً
ا��شف عند وصوله الجزائر للمرة األو� أنه أ��� أهم�ة

ا العام�ة �ظن، فهو �ج�د الع���ة الفص� �ما أنه �فهم ج�د�
ا. قادم من �لد ع�د الحل�م حافظ الم��ة، �ل يتحدثها أ�ض�

� �
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انه دە إ�اها ج��
�
� �م�انة خاصة قل ّم �لثوم. فو��

�
وفاتن حمامة وأ

وزمالؤە ورؤساؤە وتالمذته.
ام والتقدير، ع� أضفت عل�ه م��ته ع�اءة ثمينة من االح��
ا س�عودون عكس ما سمع ممن سافر إ� الخليج من أقرانه. حق�
 من "ع���ة". بوسعه هو

ً
أ��� ثراًء منه، س�قولون س�ارة �د�

�
ا أن �غ��ِّ اسمها لـ "�ارروسة" �ما �سميها الجزائ��ون �� أ�ض�

اء ما �شعر �ه � أتقنها �أبنائها، ول�ن هل يوازي ال�� لهجتهم ال��
هنا من إجالل؟

أ�� ال�لد و�ل ما �ان �عرفه عنه �ان مصدرە ف�لم "جم�لة
د وأن � بوح��

� �عان ما ا��شف أن اسمها الحق��� بوح��د"، ال��
الف�لم الجم�ل لم �كن أ��� من عمل درا�� لط�ف وأن أ�طال
ها .. ُتذكر جم�لة وسطهم ع� استح�اء ف�ما �عت��

ْ ��
�
التح��ر ك

. ل�ل  للقض�ة بزواجها من محاميها الفر���
ً
ال�عض خائنة

� ي�ناقص، ا �ل عام �ان عدد الم���� حق�قة أ��� من وجه، حق�
ات، أما اليوم فالفرار هو س�د المرحلة. � الس�عي��َّ

الذروة �انت ��
ا آخر م�ي �اٍق هنا. ر�ما �ان حق�

� ل�ستف� عن العنوان ح�� قطع السائق ح�ل أف�ارە مرت��
ا الوصول. ا معلن� توقف نهائ��

� � أو�ل إليها مهمة إرخاء كتف��  حقي�ته ال��
ً

نزل من الس�ارة حام�
ا بهذا المنظر � شدهما. "ال �أس حق�

� طالما �الغ �� ع��ضت��
ل، فأنا �الفعل مكسور".. هكذا حدثته نفسه. الُمتهدِّ

، ع� �مينه حجرة الحارس ل إ� �احة المب�� � � لي�� ه�ط درجت��
� هجرها وعاد ل�لدته منذ أعوام، فقد �اتت تلك الحجرات ال��
� ر محسن: "ماذا لو أصاب��

�
 لسهولة اقتحامها. فك

ً
مستهدفة

ُ
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صب لهم
ُ
� للمنازل �عد أن ن

مكروە؟ ح�� اإلسعاف ما عادت تأ��
تلوا ف�ه عند تلب�تهم نداء الواجب. ال�ل يتخ�

ُ
� ق أ��� من �م��

ل أن أرى ما أفعل..". عن واج�ه إال أنا، أو هكذا أفضِّ
ى ا ع� �سار َرْدَهة مدخل المب�� �ما اعتاد ل�� نظر تلقائ��
صندوق ب��دە. من غ�� المتوقع أن �جد �ه ما �ستحق القراءة،
ا �الداخل، ا أب�ض �ان نائم�

�
ە من م�. ل�ن ظرف فقد عاد لتوِّ

ب ل ح�اته الجد�دة ُمرحَّ
�
توقف ل�لتقطه، أيُّ طارئ س�ك� مل

� الوصول.
ا ضلَّ ط��قه فتأخر �� ا قد�م� �ه ح�� و�ن �ان خطا��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3
ب � غرفة االستق�ال، فالمغرب �ق��

لم تُطْل جلسة الضيوف ��
� الشارع مغامرة ال �جرؤ

ا و�صبح الس�� �� وسُتغلق المحال الحق�
� صالح وحدە �الصالة ف�ما ظلت اب�تاە

ون. ��� عليها ال�ث��
� صمت. وضع مرفق�ه ع� مساند مقعدە

�غرفتيهما ت�ك�ان ��
ا َّ�

ُّ �ــــح رأسه فوق كف�ه. نصف مصابيح ال�� ك أصا�عه ل�� وش�َّ
 ب�ضاءتها الصفراء ال�اهتة.

ً
�د الم�ان ���ة � محروقة ل��

�اه�ة ه��ت ومعها اب�ته زهرة. لم �طرأ جد�د عليهما، فِلَم
ه��تا؟ وِلَم اليوم؟ ك�ف لم �لحظ مقدمات هذا الهروب؟ ألم
تخطط له تلك القح�ة؟ هل اس��قظت وقررت أن تفعلها

فجأة؟
ل�س �الزوج الصالح وال �األب الَعُطوف، ل�ن ل�س هكذا تجري
األمور. �� لم تطلب الطالق وال مرة واحدة، ولم تأخذ سوى
زهرة وتركت لم�اء وفاط�ما. ك�ف �مكن فهم ذلك �له؟ ك�ف

ان �عد أن ه��ت منه زوجته؟ اە الج�� س��
"لعن اللـه التفك�� ولعنك ألف لعنة �ا �اه�ة".

� مثل هذا الوقت من �ل يوم �كون قد أن� عمله �مشغله ومرَّ
��

ب نصف ة المقا�لة لل�حر ب�اب الواد. ف��� �الحانة الصغ��
�
�� �

� نصفها المت���
زجاجة الن��ذ وسط ندمائه، ثم �ضع له السا��

� الدار وسط استهجان زوجته و�ناته الذي
� ل��مله ��

ك�س ور��
. أما أنه لم �ذهب إ� عمله اليوم ا من روت�نه اليو�� أصبح جزء�
اء � عل�ه أن �ذهب من فورە ل�� ولم �مرَّ �الحانة، فقد تع��َّ
زجاجة ن��ذ رخ�صة �ذ�ب فيها أف�ارە. ال �مكنه قضاء الل�ل

ا، فك�ف �ل�لٍة كتلك؟ العادي واع��
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لم �غ��ِّ مال�سه، ال وقت لد�ه، فقط وضع نظارته السم�كة ع�
ق�ة ح�ث ُوِلد او�ن، آخر ما ت��� من أصوله ال�� عي��ه الخ��
�َنته � ِقنِّ

 كس�� الرأس ل�قت��
ً

بوال�ة سط�ف، ثم خ�ج متمه�
اليوم�ة.

دق جرس الهاتف فُهرعت فاط�ما وأختها لتجي�اە ف��ما �ان
. هناك خ��

ّ اللون. �انت اب�تاە � ٍّ ُب�� �
� ك�س� ور��

 زجاجته ��
ً

عاد صالح حام�
 إن

ً
. نظر إليهما م�سائ� � � حجرة االستق�ال واجمت��

�� � جالست��
 عن أنها

ً
�ان قد جدَّ جد�د، أشاحت فاط�ما بوجهها عنه، ففض�

ورثت عن أمها تحم�له ذنب شظف الع�ش �س�ب إدمانه
الخمر، ف�� تراە اآلن الس�ب الرئ�س الختفاء �اه�ة وزهرة.

تماسكت لم�اء للمرة األو� منذ الص�اح، نظرت إ� أبيها وألقت
�القن�لة:

- �اه�ة اتصلت.. من بروكسل. لقد أخذت زهرة وسافرت هذا
الص�اح.

: ً
ثم عادت فأجهشت �ال��اء قائلة

. ً
- لن نراهما ثان�ة

 من الذهول. نفض
ً

فِ�� وتد� لسانه قل�� سقط فكُّ صالح السُّ
 ق�ل أن �سألها: "ماذا؟".

ً
رأسه �غتة

� المطعم. سُتلحق
�� � تنا �ه. ذه�ت لتعمل مع خال�� - هذا ما أخ��

زهرة �مدرسة هناك..

�
� أمام وجهها لت�تلع ما ��� � ركب�يها المست��ت�� دفنت رأسها ب��
ت لهما �اه�ة �النصف اآلخر من الخطة: من المفاجأة؛ فقد أ�َّ
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� ح�� أوفر � ألدبر م�لغ سفرنا. سأدخر من رات�� - لقد �عت ذه��
ا من الجزائر لأل�د، وليبَق نفقات رحلت�ما لتلحقا بنا ونهرب مع�

اە �خطة سفر�ما ك�ال ُ�فسدها. أبو�ما ما شاء له ال�قاء، ال تخ��
ب �عد، �اغتته المفاجأة،  رغم أنه لم ���

ً
ح صالح قل��

َّ
ترن

ا: ر ق�ضة ��اە وأخذ ُ�شيح بها هاتف� نهشت رجولته �فعلتها. كوَّ
� وه��ت، �قت ما�� وه��ت� - القح�ة، �قت ابن��

ا ب�دە المعقودة، ب�نما ضمت ُ�مناە د� تقدم نحو اب�ت�ه متوعِّ
عا�ه:

�
ا رذاذ ل

�
الزجاجة إ� قل�ه. �خ فيهما قاذف

اب� أتفهمان؟ لت ال�� - لن أَدعها تطأ هذا الدار و�ن ق�َّ
� جي�ه

أخ�ج زجاجته من ك�سها وعاَجل سدادتها �أداة �انت ��
ثم أخذ �عبُّ منها ما استطاع. صوت ابتالعه وزمجرته �انا فوق
 وجه فاط�ما ��امل حنقها عل�ه ق�ل

قدرتها ع� االحتمال، َو��َ
أن تجي�ه:

. ً
اب أ�ـ� ، �� لن تطلب العودة ح�� و�ن أ�لت ال�� � - اطم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4
ل ف��ـال �منطقة �ل�ور ق�ل أن � أوقف حم�د س�ارته أمام �اب م��
ة � ا إ� دارە بنادي الصن��ر. استق�لتها أمها ك�� ينطلق م�ع�

�عبوسها المعتاد:
؟ � ؟ كنِت مع العر�� - لماذا �ل هذا التأخ��

ا من التعب�� عن كراهيتها للعرب. أماز�غ�ة متعص�ة، ال تملُّ أ�د�
ك األماز�ــــغ وس�ادتهم ع� شمال

�
� لُمل هم الغزاَة المغتصب�� تعت��

إف��ق�ا.
أمالت ف��ـال عنقها األب�ض الَ�ّض فا�سدل شعرها األحمر

الط��ل خلف كتفها الُ��ى.
، ما أظنِك قد �س�ِت اسمه بهذە ال�عة� - اسمه حم�د �ا أ��

ثٍة لتعليق امتعض وجه أمها أ��� وأشاحت ب�دها غ�� مك��
�
دف �� � �انت تتجه لحجرتها ق�ل أن �ستدير ل�� ف��ـال، ال��

انفعاٍل �اٍد:
� الوقت ذاته

� منه و�� � زوا�� ل�� � للجنون، تتعجَّ - أنِت تدفعين��
ا؟ � والغازي والقاتل.. ماذا ت��دين تحد�د� تنعت�نه �العر��

التفتت أمها ب�ساطة و�� تقول �لهجٍة آمرة:
وجك ونرحل لفر�سا. � - المهم أن ي��

ثم حدثت نفسها: "هم من أوصلونا لهذا الخراب، ع� األقل
�ساعدوننا ع� الهروب منه".

ألقت ف��ـال �جسدها ع� المقعد المواجه لمكتبها �الحجرة.
. ِحمٌل ثق�ٌل � أمالت رأسها للخلف وأغمضت عي�يها العسليت��
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ها ع� كتفيها. ف�� المسئولة عن سفرههما لفر�سا تلق�ه أمُّ
ليه��ا من الجزائر المشتعلة، والط��ق إ� ذلك �ان التفوق
ا �ري واضح� ا، إ� أن نضجت و�ات جمالها ال�� الدرا�� قد�م�
ة النجاة ة ُخطَّ � لت ك�� بوجهها المثلث وقوامها الفارع الفاتن. فحوَّ
من التفوق للزواج، ل�س أي زواج يؤدي للسفر �ل هو التصاهر

مع من تراە أمها س�ب تعاسة ال�الد.
ال ِبْن طالب والد حم�د � �د چـ��

ُترى ك�ف ستضع أمها �دها ��
له ذنب مولود معمري (2) وقمع الثورة من دون أن ُتحمِّ

ات الق�ائل (3) �لها؟ األماز�غ�ة، إ� آخر َمرث�َّ
ي ووزو، لم �شهدها أمها � ا مرت ع� أحداث ت�� خمسة ع�� عام�
ا أحد من معارفها ل�نها فقد �انت هنا �العاصمة. لم ُ�صب أ�ض�
� جلدتها، فما �ال ِبْن طالب أحد ا لب�� � �ل عسكري ظالم�

ترى ��
ك�ار قادة الج�ش؟

�شعر �م��ض� فصاٍم واع� �مرضه ومس�سلم له، ال �طلب شفاًء
ا واألماز�غ�ة مساًء وال ُ�سمح . تتحدث الع���ة ص�اح� ً

مستح��
لها �الخلط ب�نهما. �شجع مولود�ة �لوزداد مع حم�د و�شجع
� ال�رة

� ال تفقه �� ل؛ إلرضاء أمها ال�� � � الم��
نادي ش�ي�ة الق�ائل ��

ا وال تتا�عها ل�نها فرضت ع� نفسها وع� اب�تها مؤازرة �ل ش�ئ�
ا ما ح�� و�ن �انوا مشاه�� � ُمضَطهد، ف�لهم �عانون ظلم�

أماز���
� نواديهم والمنتخب. أغن�اء �الع��

ى الجزائر جائرة ع� الجميع، شد�دة الظلم ال تعدل أما �� ف��
. شخٌص ما � � توز�ــــع االضطهاد �ال�ساوي ع� �ل المواطن��

إال ��
� تعك�� صفو

ا فينظر لل�الد من أع� و��دأ �� �س��قظ يوم��
�
الجميع من دون تفرقة. �دا لها أن هذا الشخص ال �كت��
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� الذي يوزع
ب�تعاسهم فقط �ل إنه يتلذذ بهذا العمل، �الحلوا��

كري ع� ص�ن�ة مقروط اللوز اللذ�ذة، فال يهدأ �اله ا�ه السُّ ��
ح�� يتأ�د أن �ل قطعة قد نالت حصتها من العسل، فينظر

كه و�ن�ف لما وراءە. ا ق�ل أن ي�� ا راض�� لعمله مب�سم�
� حالها، فال هو �الجد�د

ت رأسها ع� التوقف عن التفك�� �� أج��
وال التفك�� ف�ه س�ف�د.

ة ال�اشفة. ال تملك مواجهة قامت لت�دل مال�سها القص��
ا. � إال ب�ح�اء ما �سمونه منكر� اإلسالمي��

اجع معها ما وجب عليها مذا�رته، ف�� اتصلت �فاط�ما ل��
ات. � نصف يومها مع حم�د خارج المحا��

تق��
تها �ه فاط�ما من هروب والدتها � ال�دا�ة ما أخ��

لم �ستوعب ��
�اه�ة مع أختها زهرة واتصالها من �لچ��ا وثورة أبيها. لم تكن
ح، فأغلقت الخط �عد أن وعدتها � حالة �سمح �ال��

صد�قتها ��
ُّ آخر إ� الجح�م. �ال��ارة ص�اح الغد؛ فل�ذهب يوٌم درا��
ال، وهو وحدە سفينة ن�ح، حم�د س�نجح، لن يرسب ابن الچ��

. �
ل�ست شهاد��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5
ا إ� عمله من دون أن يتحدث مع ل ص�اح� � غادر صالح الم��
�
ب قهوًة �� ا ع� األقدام ل��� � ه س��

�
أحد. س�ذهب إ� محل

ا
�
ق � مخ�� ب من القهو�� الط��ق بثمن المواصالت �ما اعتاد. �ق��

المنتظ��ن، �مدە �ديناراته الخمسة من دون أن ينطق ��لمة،
� لهذا المق� الذي عشقه منذ زمن، شأنه شأن ال��ائن الدائم��
� تصدح �داخله � (4) ال�� ر�ما �س�ب موس��� المالوف الْقَسْنِطي��
ق. �أخذ � ال��

� قضاها �� رە �أ�ام طفولته ال��
�
�ال انقطاع؛ فُتذك

ا س�جارته ا ع� الرص�ف مدخن� ك��ه الصغ�� ل�قف �ه وح�د�
� "�ا �ا�� � �غ��

ا عي��ه للفراغ. الحاج محمد الطاهر الفرقا�� مطلق�
الجمال"، ل�ن أذن�ه أَبَتا أن �سمعا َمِلك هذا اللون من الطرب

الذي �عزف ال�مان وهو ُي�ِشد.
ته إ� حانوته ال �سعفه قدماە،  ع� نفسه ��مل مس��

ً
متحام�

� �عد، �ل أوهنته مداومة لم ُ�ضعفه العمر فهو لم ي�لغ الست��
اب فق�ت خطوته وأحنت رأسه مع كتف�ه. ال ينظر ألحد، ال��
ر�ما َوَشْت عيناە �ما حدث، فلتذهب �اه�ة ح�ث شاءت �ماله،

ا. دادها أ�د� � اس��
� لن ُ�فلح �� ل�نها �قت رجولته ال��

ب من واجهة حانوته القد�م، مثل الم�ان من الداخل، ما زال اق��
ن

�
� األْد�

. األبواب من الخشب الُب��ِّ �حتفظ �طا�عه الفر���
تتخللها ش�اب�ك الزجاج األب�ض المكتوب عليها �الفر�س�ة فقط

"الح�ا�ة الراق�ة عند صالح".
ه ا أن ي�دأ ص�احه بنصف ساعة �قضيها ع� كرس�ِّ اعتاد يوم��
ة، ق�ل أن �دخل ل�فتح كراسته ا ع� المارَّ أمام الحانوت متفرج�
ه لي�دأ عمله وقت ما �ان عندە ز�ائن. اليوم آثر و�مسك مقصَّ

َّ
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ا  �جلس �الخارج، �خ�� مواجهة الناس، �شعر �أنهم جم�ع�
َّ

أ�
�ة وصمت ِّ�ِ �

�عرفون ما حدث �األمس، دلف إ� الداخل ��
ا ر�ه أن لم َيَرە أحد. حامد�

يرتاح أنفه لهذا الم�ان أ��� من الب�ت والحانة، مشغل الخ�اط
ا من رائحة ا مختلط� �ك�سب رائحته مع الزمن لتصبح ع�ق�

الصوف وز�ت الما�ينة ودخان السجائر مع قل�ٍل من الغ�ار. غ��
� إ�ساب حانوته أر�جه الخاص، ف�ل

ا آخر أسهم ��
�
ن أن ُم�وِّ

ا من عطرها ل�علق ا بها تركت أثر� ا خاص� جم�لة زارته لتطلب ز��
ا خال ما �ان �خلو ه و�تذكر وقت�

�
� محل

�الهواء. وحدە �شم ما��
مشغله من ال��ائن.

أدار مقعدە ل�ع�� ظهرە لل�اب، أراح ُ��اە ع� منضدة القص
، سحب س�جارة "ر�م" من ج�ب معطفه ة �ج�خ� أخ�� المكسوَّ
ا. سمح لعضالت رقبته ا عم�ق� َفس�

َ
، أشعلها وأخذ ن الداخ��

جع ا لألسفل. أخذ �س�� كت رأسه �سقط ناظر� �االس�سالم ف��
� ما إن تم�� أن ترحم ش�بته و�ستقر ح�� منعطفات ح�اته ال��

�ة �اه�ة الملعونة. فاجأته ���

�
� والدە وهو ��

� وال�ة سط�ف، ُتو��ِّ
ى طفولته �� أر�� جفن�ه ل��

� من إتمامه حفظ القرآن ال���م. �اعت ة، �عد عام�� الحاد�ة ع��
ل زي فر��� اسمه "چون - �لود"، الذي حوَّ أمه مشغل أب�ه ل��
المشغل من ح�ا�ة المال�س ال�سائ�ة التقل�د�ة إ� "الح�ا�ة
� (5) سنة

الراق�ة عند چون - �لود". َمْن ستحتاج إ� ج�ة فرڤا��
1951؟

أرسلته أمه للعمل لدى چون - �لود الذي علمه صنعته �ما
ب الن��ذ. كرە چون - �لود لصفاٍت ما ل�ث أن ا��سبها علمه ��

�
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مه ك�ف
�
ة. �حتار عندما �ذكرە: أ�شكر من عل منه �ح�م الع��

 أم �لعن من أرشدە ك�ف ُيهلك ما ا��سب آلخر دينار؟
ً

� ما� �ج��
غادر چون - �لود الجزائر �عد االستقالل ون�ح صالح من �عدە
اثه من أمه هذا الحانوت، اب�سمت له ى �م�� إ� العاصمة. اش��
� الس�عي��ات والثمان�ن�ات، صار ِق�لة س�دات المجتمع

الدن�ا ��
الراق�ات، أصبح �عمله و�تقانه أشهر خ�اط �العاصمة �ال منازع.
� حانات

� سهراته ��
ُرزق �اب�ت�ه فاط�ما ولم�اء، �ان �ق��

األورا�� وسان جورج مع صفوة المجتمع الجزائري، ق�ل أن
ْضفاَضة

َ
تن��� المال�س الجاهزة وق�ل أن ترتدي ال�ساء أرد�ة ف

وغطاًء للرأس تفتقُر لإل�داع.
استهل ال�سعي��ات �انتخا�ه للجبهة اإلسالم�ة لإلنقاذ:

َ الج�ش أن
- ع� اللـه أن �غفر لنا ما تقدم من ذن�نا، ل�ن أ��

� ح��
كنا نختار، واشتعلت الدولة، ثم ُرزقت بزهرة، وقلَّ رز�� ي��

�اد أن ينقطع.

ث نفسه �صوٍت مسم�ع� ا رأسه لألمام، حدَّ رفع حاجب�ه ماد�
: ً
قائ�

- وال زلنا أح�اء�
� من الخلف:

ا �أ��
�
سمع صوت

- �� صالح� أنت �الداخل؟
التفت نحو ال�اب، وجد �� الطاهر صانع النظارات الطب�ة
ة ورأسه األصلع وصاحب الحانوت المجاور �قامته القص��

وحواج�ه ال�ث�فة.
- �� الطاهر� تفضل.
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ا: تقدم الطاهر نحوە شارح�
ا، ولم أَرك �الخارج كعادتك، أردُت - وجدُت حانوتك مفتوح�

االطمئنان عل�ك.
تحامل صالح ع� نفسه ل�قف، �األمس فقط زاد عمرە ع��

سنوات:
� األمر.

- أشعر بوعكٍة خف�فة، هذا �ل ما ��
سحب �� الطاهر ج��دة الخ�� من تحت إ�طه وقدمها نحو

صالح:
� هذە ال�الد؟ أقرأَت ما حدث

- وَمن منا ع� ما ُيرام �� صالح ��
� الْ�ل�دة؟

��
لم ي�تظر ردە ق�ل أن �ست�مل:

� عمود النور من
- اس��قظت ال�ل�دة ع� جثة امرأة معلقة ��

ت منها أحشاؤها. هاك، سأدع لك
�
رقبتها، وقد ُ�قر �طنها وتدل

الج��دة لتقرأ بنفسك التفاص�ل.
 ال �قوى

ً
ار واليوم خاصة

َ
ْرث

َ
انه لقل�ه ل�نه لألسف ث أقرب ج��

� �محدثه صالح ع� الحد�ث. أ�مل الطاهر حديثه غ�� عا��
الشارد الذي ال ُينصت إل�ه:

� انتظار شحنة
ا، فأنا �� � أستم�حك عذر� - ال ز�ائن اليوم لديَّ ل���

َّ أن أع�د ترت�ب الموجود � هذا الشهر؛ ولذا ع�� نظارات ستأتي��
ا.. ا مع� ب شا�� ة �ا صالح ل��� َّ �عد الظه�� ە. ُمرَّ ع�� و�سع��

سأنتظرك.
ودە. "أي �لد هذا عاد �� الطاهر إ� حانوته، وعاد صالح إ� ��
ا؟.. ل�ت ان فال تفعل الدولة ش�ئ� الذي ُ�قتل ف�ه الناس �الف��
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اب�ت�ه أفلتتا من هذە الغا�ة مع زهرة إ� �لچ��ا، وليتِك أنِت من
ُ�قر �طنها �ا �اه�ة جزاء فعلتك القذرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6
قامت فاط�ما لتفتح ال�اب، عيناها حمراوان متورمتان من ال��اء.
َفْت جارتهم لدى

�
� ظرف كهذا؟.. أل

لم تَنْم، َمن �مكنه النوم ��
ال�اب تحمل ص�ن�ة وتهمُّ �الدخول من دون اس�ئذان.

ة� � ناص�� - عم��
؟ � - ك�ف حال�م �اْبَن��

� ح�� وضعت حملها � ثق�ل�� ة تجرُّ خلفها ردف�� تقدمت ناص��
ع� منضدة غرفة االستق�ال. أزاحت الغطاء األب�ض القماش؛
فكشفت عن صحن �غ��ر وآخر محاجب (6) وز�تون وعسل،

� �لدي و��ض مسلوق وَجَزر مقطع. ج��
ة �ان مع أبيها . زوج ناص�� وضحت الصورة، لقد ان��� الخ��
ان منذ الس�عي��ات. قامت مشكورة �الحلول محلَّ �األمس، ج��
� ث��ا ته لُتجالسهما. ل��ما أتت عم�� �اه�ة، أعدت اإلفطار وأح��
� داه�ة �العشاء ح�ث أننا أص�حنا حد�ث �طعام الغداء وعم��

؟ الشارع. أت��ن ما فعلِت بنا �ا أ��
ا وأردت أن أفطر مع�ما. ْل ش�ئ�

�
ي لم�اء لنفطر. لم آ� - أح��

ة �منعها من اإلفصاح عن س�ب مجيئها، أتت ح�اء ناص��
� ع� الفت�ات �عد هروب أمهن و�داخلها سؤال ك�ف لتطم��
مٍّ أن تفعل هذا؟.. دخلت فاط�ما الغرفة �قلب ثق�ل

ُ
�مكن أل

��اد �سقط تحت قدميها لتنادي أختها عندما سمعت جرس
ال�اب �دق من جد�د، أتت ف��ـال.

ة الستائر لتن�� الصالة وجلسن ل�أ�لن، حاولت فتحت ناص��
� فلم ُ�فلحن. انتهت ة فتح أحاد�ث مع الب�ت�� ف��ـال وناص��
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فة المطبخ الواسعة. تعرف ف��ـال من الطعام واتجهت نحو ��
شت فراء ال��ش � االس�ئذان. اف��

الم�ان كب�تها وال حاجة لها ��
� لم ت��� ح�� لحقت المل�� ع� األرض وانتظرت فاط�ما ال��
بها. جلست �جوارها من دون أن تنطق. أخرجت ف��ـال س�جارة
من علبتها الفر�س�ة "جولواز"، أشعلتها ومدت بها �دها لفاط�ما
تها من دون نطق �دورها. أشعلت لنفسها أخرى � تلقَّ ال��

ا ق�ل أن ت�دأ: َفس�
َ
وسح�ت ن

� للجامعة؟ - م�� ستذهب��
ت لو أنها تذهب إ� الجامعة ودها، ودَّ لم يوقظها السؤال من ��
ا فتمزق ملصقات جبهة اإلنقاذ عن الحجاب، وما ت���َّ من � س��
� وع�� �الحاج ع� طول الط��ق وداخل

صور لع�اس مد��
الجامعة. �ل ودت لو أن تذهب إليهما فتقتلهما �دٍم �ارد، فُهْم

من دفع �اه�ة للهروب.

�
 ق�ل أمس، �األحرى ق�ل تار�ــــخ نجاحهم ��

ً
ء جم�� �

�ان �ل ��
ا من �ان ام دم ال �عرف �ائن� لت ال�الد إ� حمَّ � حوَّ االنتخا�ات ال��
ار م�� س�نت�� وك�ف. ب�د أن المسافة من ب�تها ب�ل�ور ل�اب الزوَّ

� عضد القوي و�� من خارت قواها دفعة واحدة �خ��
تُفتُّ ��

� أوجها، غ�� أن القدرة ع�
األمس. العزم صادق وال�راه�ة ��

التنف�ذ تحت الصفر.
احتض�تها ف��ـال من عنقها لتجذب رأسها نحوها وكررت السؤال

ثان�ة:
- م�� ستعودين للجامعة �ا فاط�ما؟

ل أنفها، ق�ل أن تج�ب �صوٍت
�
ا ل�سحب �ل ا خاطف� أخذت نَفس�

ضع�ٍف وذهن� شارد:
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ا. � رغ�ة حال�� - ال أعرف، ل�س ��
� ق�ل نها�ة األسب�ع. - س�تحسن��

� إ�ار واضح:
أجابتها ف��ـال ��

- ال أظن.
ت دمعة ساخنة ع� وجنتها الخم��ة..

�
وا�سل

�
� مواجهتها. نظرت إ� فاط�ما ��

استدارت ف��ـال لتصبح ��
عي�يها ثم قالت:

�ن �ه. �ل لقد ا ما تم�ِّ � أعرف تمام� - أنا ال أج�د المواساة، ل���
. ت ما هو أسوأ �كث�� خ��

� جذب ان��اە صد�قتها فاستمرت:
ا �� لم تنجح تمام�

 عنا وانتحر.
�

� �ما �موت الناس، لقد تخ� - لم �ُمْت أ��
- لم أ�ن أعرف، أنا آسفة. لماذا..

قاطعتها ق�ل أن ت�مل:
� وأنا ب�ت سبع � أنه قد ترك�� ا أس�ا�ه، ما �عني�� � � كث�� - ال تهم��
. هكذا قرر أن �قطع عالقته بنا و�العالم �له. كنت طفلة، � سن��
ولم تكن أ�� تعمل ولم �شفع لنا هذا عندە. لم �ُعد �شعر
�األمان �عد االستقالل، لم �سافر لفر�سا مع الحر�� (7) فهو لم

ا �الخوف استو� عل�ه، ح��
�
ا شاذ ا مثلهم. إال أن شعور� �كن خائن�

أ�� ذاك اليوم األسود الذي قرر ف�ه أن �قف �منتصف ج�
. فقط آثر أن ينجو � � الج�ل�� � بنفسه ل�ل��َ حتفه ب��

ح�درة و�ل��
بنفسه ففعل. �عد حادثته هو وآخ��ن اختاروا هذا الم�ان

�
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ا ف�ه، رفعت الدولة السور ح�� ي�تحر ل�ضعوا لح�اتهم حد�
� م�اٍن آخر.

القانطون ��
ج صوت ف��ـال وأفلتت من عي�يها دمعتان. احتض�تها تهدَّ
�
ودها �� � ُ��اها و��

 ع� س�جارتها ��
ً
فاط�ما بُ�مناها محافظة

عي�يها.
� حديثها:

استمرت ف��ـال ��

، ف�� � ا مما فعل أ�� � ، إن ما فعلته أمك أفضل كث�� � - صدقي��
�
 يرا��

َّ
ل أ� � م�اٍن أفضل �عكسه هو الذي فضَّ

�س� لرؤ�تك ��
ثان�ة.

ا من س�جارتها ثم أضافت: ا عم�ق� أخذت نَفس�
� معك ولم يهرب جدير �أن تراج�� عالقتك �ه،

ا من ��� - أ�ض�
. � أو� من ال��اء ع� َمن فلَّ

فال�قاء ع� من ���
�انت �ش�� إ� أبيها صالح، ف�� تعرف �م تحنق عل�ه من دون

ا لذلك، ول��ما �ان �ستحق فرصة أخرى. أن تعرف س���
- ك�ف أواجه الزمالء �عد أن �عرفوا �ي؟

- الجزائر �لها تتحدث اليوم عن حادثة ال�ل�دة، امرأة مشنوقة
كوا أحشاءها تتد� ل �جثتها اإلرهابيون ف�� ع� عمود النور َمثَّ
ا �س��قظون ة سي�سون، وغد� من �طنها المفت�ح. ق�ل الظه��
� رأ�ِك، �م س���� خ�� سفر أمك حد�ث

ع� ج��مٍة أ�شع. ��
الساعة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7
ة أدخل محسن حقي�ته لغرفة نومه ولم �فتحها. حقي�ة صغ��

ا. رە أنه عاد وح�د�
�
هذە المرة. ح�� الحقائب ُتذك

، لم ّ� وضع اإلب��ق اإل�طا�� ع� النار �عد أن مأل مصفاته �ال��ُ
ا �شاركه قراءة الخطاب. � قهوة ل�نه احتاج رف�ق�

�كن يرغب ��
ة ل. مكت�ة كب�� � اصطحب فنجانه والظرف األب�ض إ� صالة الم��
عامرة �شغل الحائط المصمت يتوسطها تل�ف��ون. �قا�ل
المكت�ة أر�كة ط��لة تعلوها ساعة حائط �ش�� إ� ما �عد
ة �قل�ل. فتح الستارة لين�� الم�ان، أل�� نظرًة ع� الشارع الظه��
ء �الخارج، �

ا�ه المغ� �الحد�د. لم يتغ�� �� الصغ�� من ُش�َّ
ا. ا كئ���

�
وحدە الداخل أصبح فارغ

ة، الخطاب المقتضب ال �حوي سوى �� صغ�� فتح الظرف �سك��
ة: جمٍل قص��

� الحق�قة عكس ما ت�دو عل�ه. قوات م�افحة
"األش�اء ��

�ه وال ت�افحه. تعمل بثالث طرق: اإلرهاب تق�ِّ
* ال تتدخل عندما �ش��ك أحدٌّ مع قوات األمن، �ل ت�تظرە ح��

ي�ت�� من مهمته في�دو أقوى من حق�قته.
حه.

�
ا وُ�سل * تدعمه ماد��

� صفوفها.
�� � تِح��

�
* تمارس اإلرهاب �اسمه عن ط��ق أفراد ُمل

� �االتفاق، فقط تتال�� أفعالهم ع� هم ع� األرجح غ�� متعاون��
اختالف أهدافهم.

وحدە اإلعالم �ستطيع أن ُي��ك عكس ذلك. رأى الجميع ع�
الهواء اغت�ال السادات، قتله أفراد من الج�ش ومع ذلك ال

�
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ر أحد أنهم ض�اط، �ل ما �عرفونه أنهم إسالميون.
�
يتذك

م�افحة اإلرهاب قد تكون أخطر من اإلرهاب، واإلعالم أخطر
." منهما وال ُي�بئك مثل خب��

انت� الخطاب، من دون توقيع وال مقدمة تدل ع� �ات�ه.
ا أب�ض ال ُمرِسل وال ُمرَسل إل�ه. الظرف أ�ض�

ل. � � جلسته فزاد صمت الم��
كفَّ عن التململ ��

"ما هذە المص��ة؟ أي نك�ة �سقط ع� رأ�� اآلن؟ ُرحماك �ا
� �الخطأ ولم

�ة أخرى. ر�ما أتا�� ، لم �ُعد برو�� م�ان ل�� � ر��
ا الخطاب مه؟ ل�نه تحدث عن السادات، غال��

�
َّ ب�سل � أ�ن المع��

� أن أفعل؟"..
�� أنا. ماذا ي��د��

ص الظرف ر�ما استدل ع� الُمرِسل، أعاد قراءة الخطاب وتفحَّ
ة حال هو ال �قول ، أ�حرقه؟ ع� أ�َّ

ً
ا. فكر قل�� ء مطلق� �

ال ��
ا ا، ف�عض الناس يتهمون الج�ش �التواطؤ. قل�لون هم حق� جد�د�
لمان�ة لعام ل�ن الفكرة ل�ست �الجد�دة. فمنذ االنتخا�ات ال��
� فازت فيها الجبهة اإلسالم�ة لإلنقاذ �ا��ساح، لم 1991 ال��
�عجب الج�ش الجزائري الذي تدخل إللغاء االنتخا�ات. كت�ت
�عض الصحف تحت عنوان: "َمن أفسد عرس الد�مقراط�ة
ا �حق، أول انتخا�ات ن��ــهة ا د�مقراط�� �الجزائر؟". �ان عرس�
� حل�ة المال�مة؛

تحدث �ال�الد و�ان إلغاؤها كدق جرس ال�دء ��
ا غ��مه، ي�تظر أول حركة � ركنه متوعد�

�قف الَخْصمان �لٌّ ��
ا.

�
منه، ي�دأ �مناوشته ثم ينقضُّ عل�ه مش���

هكذا �دأت الجولة األو� ثم توالت �عدها الجوالت واحدة تلو
األخرى إ� يومنا هذا. لم �كسب أحد �ما لم �خ� أحد. َحجَرا

ً
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ا واقتصاد ع� ا وُرضَّ  و�ساًء، شيوخ�
ً

َرً� �دوران ف�عر�ان ب�نهما رجا�
وتجارة تبور.

� أو الحزب الحا�م، �قف الج�ش خلف جبهة التح��ر الوط��
عندما حدث هذا لم يندهش أحد، لم �خ�ج علينا َمن �عارض
ا �ج�ش فر�سا المحا�د الذي االتنا لحزب ما مس�شهد� � چـ�� ُّ تح��
� لف��ق. فعند الشدائد �موت التنظ�� و�سود أخالق ال يتح��

القطيع.
� �دا�ة األمر اصطفَّ جزء من الشعب خلف الجبهة اإلسالم�ة

��
� وع�� �الحاج �دافع ن�ة

� قطبيها: ع�اس مد��
متمثلة ��

� ا. ثم �دأ عقد الملتف��
�
ا ولن�ة دين الـله أح�ان الد�مقراط�ة حين�

ما وقد ظهر ع� ة، ال س�َّ  �عد ح�َّ
ً
ة � االنفراط ح�َّ

حولهم ��
� مرزاق وآخ��ن. ثم

ساحتهم أسماء مخ�فة كعن�� الزوابري ومد��
� � والعسك���� � أسقطت جحافل من المدني�� توالت المذابح ال��

ع �حصد من الرؤوس �أنما ته و��
�
�ال رحمة. حمل الموت مْنجل

تف�َّغ لهذا ال�لد الح��ن.
� لها و�أنما �عان ما انقلب المتعاطفون مع الجبهة إ� �اره��
� ��� � مع ُمْستع�� � االستقطاب؛ ُمتَفْرِ�س�� كتب اللـه ع� الجزائ����

ثم عرب و���ر (8) واليوم منا�ي جبهة اإلنقاذ ومناهضيها. ب�َد
ة قل�لة �انت تحافظ ع� برودة رأسها وتف�ش عن

�
أن قل

ما ا من هذا اإلرهاب ال س�َّ ئ الدولة تمام� ��
ُ
المستف�د، �انت ال ت

و�� الرابح الوح�د من ورائه.
الفكرة موجودة إذن، ل�ست ذات شعب�ة واسعة ول�نها هناك.
� خطاب مجهول المصدر ��

فقط فكرة ت�ادل تلك المعلومة ��
ا. ما تخ�فه حق�

�



33

أە  وخ�َّ
�

ا ُمم� ص صفوف ال�تب، اختار كتا�� � ظرفه وتفحَّ
أعادە ��

ا حه ح�� جذب كتا�� � صفحاته. ثم اتجه إ� رفٍّ آخر يتصفَّ ب��
ه ل�ع�د . عاد إ� كرس�ِّ ا تعلو غالفه صورة رجٍل ُملتح� � صغ��
� فمه، ثم

قراءته. أف�غ فنجان قهوته ال�اردة دفعة واحدة ��
ابتلعها وهو �قرأ أول صفحة:

ُمر…) رات عبود الزُّ
�
(ُمذك

(ك�ف اغتلنا السادات؟…).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8
�عت التعل�مات � الجزائر. اتَّ

�س�م بروكسل أبَرد من هواء ال�حر ��
� الورقة �دقة. خرَجْت من المطار، أعطت سائق

المكت��ة ��
�
التا��� العنوان وجلست �شاهد جمال المدينة. الم�ا��

فات، الشوارع الواسعة، الجلوس ع� � ال��
النظ�فة، األزهار ��

ا من . تحتضن زهرة �قلٍق ال �ستطيع إخفاءە، ه��تا حق� المقا��
ا. الجح�م ل�ن أمامهما مغامرة ال تعرف عنها ش�ئ�

صها سوى فراق لم�اء � فجر اليوم وع�ە، ال يُنغِّ ة ب�� نقلة كب��
ب لقاءنا. �دأت الشوارع تضيق وتظهر اللغة وفاط�ما، اللهم قرِّ
قة ال�ساء

َّ
الع���ة ع� الفتات المحـاّل. قاعـة األفراح "ر�ما"، حـ�

� الظهور. لقد س�قتنا
"حل�مة". �ما �دأت المالمح الع���ة ��

، الحمد للـه. توقف � � وال إسالمي�� ال�الد إ� مهجرنا، �ال ملتح��
ح �لهجته التا��� ع� ناص�ة شارع وأشار ب�ص�عه للداخل، ��
ا ألن الس�ارات ال �ستطيع � المغ���ة ك�ف تصل للعنوان س��

الدخول.
� افتعال حرارة العناق، حاولت إخفاء توترها فلم

�الَغْت نع�مة ��
ل. � � الم��

ا أن زوجها غ�� راض� عن استق�الهما �� تنجح، تعلم ج�د�
امرأة هار�ة وطفلة قد تحمالن معهما من المشا�ل ما ال طاقة

 عن توف�� م�ان لهما واإلنفاق عليهما.
ً

لهم �ه، فض�
ة ذات ��ر مفرد سقفها مائل ��اد قادتهما إ� غرفة صغ��

�لمس األرض عند ضلعها المواجه لل�اب.
. � الطابق األخ��

، األسقف هنا مائلة ونحن �� � � أخ�� - تعرف��
فت �اه�ة االمتنان، وأضافت:

�
ت�ل

ً
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ا لنا ح��  هنا. سأجد سكن�
ً

� �ا نع�مة، لن ن��� ط���
- ال تقل��

ا (أردفت �صدق ح�� البنات. لن أ�� لك هذا الجم�ل أ�د�
�
أ

�الغ).

�
تاحا من السفر ونزلت لتلحق بزوجها حسن �� تركتهما ل��

المطعم.
- سنلحق �ك.

م.
�
ل دت �اه�ة ع� أختها ق�ل أن ي�تلعها ظالم السُّ

�
أ�

� محاولٍة لتهدئة ��ائها الذي لم
ضمت زهرة إ� صدرها ��

ينقطع.
� إ�

، نحن هنا �أمان. هذە خالتك نع�مة، �انت تأ�� �
- ال تخا��

� هنا وس�سكن الجزائر �ل عام ق�ل اشتداد األزمة. س�تعلم��
، لقد ه��نا من النار َّ وال ت��� ا. انظري إ�� ة �مفردنا ق���� شقة كب��

؟ � أال تفهم��
� وفا�� والمو؟ - وم�� يهرب أ��

أجا�ت والدم�ع تغرق وجهها.
ا لهروب صالح؛ فهو أحد أس�اب فرارها من ال�لد. ال تخطط حق�
تهما تمزقها من الداخل �لما تذكرت أنها تركتهما أما الب�تان فس��
� وال ب�ت

وراءها. �ان من المستح�ل اصطحابهما، ال النقود تك��
ا ا تدب�� هرو�ــهنَّ جم�ع� ْن ممكن�

�
نع�مة س�ستق�لهن �لهن ولم �ك

م، تأخذ
�
من دون أن �فطن صالح لخطتها فُ�فسدها. هكذا أسل

� إلحضارهما.
� من األموال ما �ك�� زهرة ثم تج��

ا إ� هنا، المهم أن ن�دأ � بهم جم�ع�
ا سنأ�� ا جد� ا.. ق���� - ق����

ا. العمل فور�
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�
� لم تنقطع دموعها �� �ت �اه�ة قلقها �� تتماسك اب�تها ال��

�
غال

. �األحرى لم تنقطع أل�اٍم ط��لة. التوِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



37

9
� ال�ل�ة العسك��ة �ال�ل�دة منذ ثمان�ة أعوام. �لمات

تخرجُت ��
� � قل��

� المستمرة عن المقاومة وحرب التح��ر، �انت تنقش �� أ��
� �المه�دي ود�دوش مراد واألم�� حب ال�طولة. أسماء �العر��

� ب�شوٍة ورجاء، ع�د القادر وع� الپوانت، وآخ��ن، �انت ُتص�ب��
� الذين �انوا

� أ��� وألحق بركب األ�طال. �عكس أقرا��
�

لع�
�حلمون �فر�سا ومستق�ل �اهر هناك كنت أحلم أنا �اقتفاء آثار
مناهضيهم، كنت أرى مستق��� من خالل قمع كب�� مغلق
ا �الج�ش، فهكذا - وهكذا � ف�ه ضا�ط�

ي�ت�� بثقب ضيق، أجد��
فقط - نع�ش للوطن.

ا ح�� وصلُت �دأُت عم�� كضا�ط مظالت ثم تدرجُت وظ�ف��
�
ا ��

�
ا منهم� � قوات م�افحة اإلرهاب. كنت دائم�

� هذا �� لمنص��
ا هو ا نموذج�� � عسك���

ها. كو�� إطاعة األوامر وتنف�ذها �حذاف��
� � الهدف عندما استغرقت�� � هذا. فات�� � لمنص�� ما أوصل��

، وعندئٍذ �ان ا ما كنت أتوقف أللتقط أنفا�� التفاص�ل. نادر�
� لما

� أجري، ل�ن هل أنا ع� ط����
� �ساؤل: "أعلم أ��

يراود��
� كنت � الط��ق الصحيح؟".. إال أن��

� هل أجري �� ؟ أع�� �
أ���

� اإلجا�ة.
ا ق�ل أن أفكر �� أعاود الجري الهث�

لم تكن هذە الفكرة شغ�� الشاغل ح�� وقت ق��ب، و�ن
� �عض اٍت مت�اعدة. استوقفت�� � ال�ساؤل ع� ف�� اقتحم��
� ت�نا�� مع رسالة ُحَماة الوطن، ل�ن �انت األحداث الظواهر ال��

� التفاص�ل.
ا فأغرق ثان�ة �� � �ل�� الم�سارعة تحت����

�ف). َ�ُبهوا" (حد�ث ��
ْ
"الناُس ِن�اٌم فإذا ما َماُتوا ان
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ب منك ا إذا اق�� ل�س وحدە الموت من ي�بهك، ر�ما ان�بهت أ�ض�
ا. لم �حدث هذا �� الموت حد التالمس فال تُعد �ما كنت أ�د�

ا
�
ك الموت من حو�� لم َ�ُعد َحَدث

�
؛ أي أن حضور َمل � فالقتل مهن��

. ً
�

�
َجل

�
ر هو ذلك ال���� � ع� التدبُّ

�� ا وأج�� َّ ق�� � � جف�� من �اَعد ب��
الذي تحول �عد مذ�حة بن طلحة. ان��ه هذا القروي فان�بهت
� ع� إثرە.. شاهدته ص��حة المذ�حة، �ان من قالئل الناج��

ا ل�نه لم �عد ذلك األشعث ال�س�� الذي �ان �أت�نا أسبوع��
ل�سأل:

- م�� �سلحوننا؟
ا �أ��� من: ِجْ�ه يوم�

ُ
فنهمله �عجرفة أو �سخر من �ساطته. لم ن

- لم تأِت الموافقة �عد.
 �ش�ه ماء

ً
. اعتدُته رج� اجته ل�عود من ح�ث أ�� ف�سحب درَّ

الص�بور ال لون له وال طعم وال رائحة. ال �س�شعرە إذا ح�� وال
تفتقدە إذا غاب. فما �اله اليوم أصبح �الوحش؟

ام دم طال � حمَّ
تها �� ذات الص�اح و�عد أن �اتت ق��ته بُرمَّ

�
لخمس ساعات وراح ضحيته أ��� من أر�عمائة شه�د، �خ ��

ْعَتدها منه:
َ
وجوهنا �قوة لم ن

ا معنا. - ِلَم أت�تم؟ وِلَم اآلن؟ عودوا أدراج�م فأنتم لم تكونوا أ�د�
- لقد أتت الموافقة ب�سل�ح�م.

ْم �ُعد هناك َمن
�
- خذ سالحك واغُرب عن هذە الق��ة لأل�د، فل

�حمل السالح.

ُ
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ِطع أوامرە �الطبع؛ فل�س هو اآلمر النا�� لنا. ل�ن �لماته
ُ
لم ن

� من قروي �س�ط لوحش �جرؤ ع� � غمضة ع��
وتحوله ��

� نف�� عميق األثر.
، قد ترك �� � � وجه جنود مسلح��

ال�اخ ��
� ت�عد عن الق��ة �ان هذا منذ أسابيع، عدنا أدراجنا لثكن�نا ال��
� الط��ق، �ان

ات أو ي��د. �ح ��ي �� راَ�ة ثالث ك�لوم��
ُ
ق

� ق��ته. ا عن ب�� �قطعه �ل جمعة �عد الصالة ع� دراجته نائ��
ة الخشنة، ِلْحيُته متناثرة، بته الُب��ة القص��

َّ
�دخل علينا �ج�

� صوته الخف�ض ونظراته
 �دت ��

ٌ
ثَّ است�انة �كسو مظهَرە الرَّ

ا ��لمات ة. �سمع جوابنا المعتاد ثم ين�ف متمتم� ال�س��
ممضوغة، مفاُدها أن الوضع غ�� آمن وق��تهم نائ�ة وأننا قد
ا ا. فال �ع�� �لماته أحد ان��اه� حنا قرى أقل من بن طلحة خطر�

�
سل

وال هو ُ���� جدالنا.
ْم ل�لتها، وك�ف أغمض وقد رأ�ت ما لفت رأ�� عنوًة لما

َ
لم أن

ب. طلبنا اإلذن أتحاشاە؟ حاولوا االس�نجاد بنا مع �دا�ة ال��
َر إال

َ
�التدخل، فلم �أتنا ح�� الص�اح. عندما ذهبنا إليهم لم ن

. � الجثث و�عض الناج��
ص أن� اإلرهابيون عملهم ع� أتمِّ وجٍه من دون أن ُينغِّ
��ْ

َ
ا جرز الس�اع و�ل � صفوهم أحد. �األحرى تركناهم طوع�

� خطر، ولم ندافع
ْشَعم؛ فنحن لم �سلحهم عندما �انوا ��

َ
ق

عنهم ساعة المذ�حة، ل�س هكذا �كون الدفاع عن الوطن.
، أو �

ا رغم إراد�� �� ا ان�بهت ذلك اليوم، كنت ق�له ُمغيَّ أنا أ�ض�
� �الوطن. غ��

ا ح�� ال أفقد إ�ما�� ت أن أظل مغي�� �األحرى اخ��
� آلة

 ع� أن أدرك دوري ��
ً
�ات توالت ع� رأ�� عازمة أن ال��

القتل.
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ا "قلت ل�م مرار�
� تمر.. إن الطواب�� ال��

� استعراض ع�د الفطر والجالء
��

ا � النوافذ انبهار�
فتهتف ال�ساء ��
ا ال تصنع انتصار�

� الصحاري
� تصطفُّ ع� الحدود، �� إن المدافع ال��

� �ستدير للوراء. ان.. إال ح�� ال تطلق الن��
� ندفع فيها.. ثمن ال��ة والدواء: إن الرصاصة ال��

ال تقتل األعداء
ا ل�نها تقتلنا.. إذا رفعنا صوتنا جهار�

تقتلنا، وتقتل الصغار�".
� المدرسة ولم ندرس له هذە القص�دة. هو

درسنا أمل دنقل ��
ا". اليوم و�عد مذ�حة بن طلحة،  تكون وح�د�

َ
��ْ

�
قائل: "ا�تب ك

ا ع� الورق. � � صدري من سواد ح��
قررت أن أ�تب �� أنزف ما ��

ك ثرة. عندما ن�� � عم�� من ال�� �ضيق صدري �ما علمت و�منع��
� مصافِّ أصحاب

 لإلرهاب ال �ضعنا هذا ��
ً
 ما ف��سة

ً
دور�ة

القرار، �العكس. فمن ض� بهم ال��ار اليوم �انوا �األمس مثلنا
لَتهم وال �قدرون ع� المساعدة.

ُ
�شاهدون مجموعة أخرى ت

نحن اليوم أح�اء ال �س�ب قوتنا أو تنظ�منا، �ل ألن مخ�ج
ا أو المشهد لم �خلع علينا دور الضح�ة �عد. خفُت أن أموت غد�
� كتا�ة

� ال�الد. �دأت ��
�عَد غٍد وال �عرف أحد حق�قة ما �جري ��

�
ة مجهولة المصدر، أستغل العطالت ألضعها �� خطا�ات قص��
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�
س لنا الع���ة �� صندوق ب��د األستاذ محسن الم�ي، الذي درَّ

المدرسة الثان��ة، وهو الذي علمنا قص�دة أمل دنقل تلك
� ح�اديته،

� أثق ��
ا �ما أ�� و�انت خارج المنهج. أذكر �م �ان مثقف�

� الجبهة. و�ن ُمتُّ ق�ل أن أجد
� الدولة وال ��

فال أقارب له ��
� �املة، أ�ون قد تركتها معه وس�فعل

افا�� ط��قة ل�سج�ل اع��
ا. بها ما يراە مناس��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10
ْت ف��ال نفسها �عد زفرة

َ
ث "ما أجمل هدوء هذا الم�ان"، حدَّ

ط��لة. تطوعت بهتك �ِّ أبيها المنتحر لمواساة فاط�ما، ل�ن
من يواسيها �� �عد أن فتحت جرحها ب�دها؟ ال أمها تصلح وال
حم�د، فقد اتفق االثنان ع� استغالل جسدها من دون
االلتفات لقلبها. األو� ت�اد تعرضها للزواج ل�ل من الحت له
ا ما ي�ذل � �ع�ث �ه �اسم الحب ونادر�

� األفق، والثا��
َسْفرة ��

� افتعال دور العاشق.
ا �� َجْهد�

� ال�لد
� س�دة إف��ق�ا، ال�ن�سة الوح�دة ��

� من الجميع �� تخت��
� لم تحولها الدولة إ� مسجد. يرى حم�د أنها �ق�ت �كن�سة ال��
ة ا صغ�� د وق�ابها المتعددة، �ما أنها أ�ض� �س�ب تصم�مها الُمعقَّ
 كن�سة "ڤ�كتور إ�جو" �شارع د�دوش

ً
من الداخل، �عكس مث�

ا �فضل تك��نها المستط�ل المشا�ه � أص�حت مسجد� ال��
للمساجد.

ُتضحكها سذاجته المفرطة، لم تتحول لمسجد ألنها فوق ج�ل
وتحتاج لتل�ف��ك للصعود إليها؛ لذلك ال تصلح الستق�ال
� صالة الجمعة. هكذا تعتقد، ل�نها لن تجادله ك�ال

المئات ��
ُتغض�ه. تعرف �ذ�ائها األنثوي ك�ف تحتوي حماقته الشد�دة.

ا وال الوقت �مّر. ك�ف تفعل هنا يتوقف الزمان، فال �سمع صوت�
ن�� الشاهق الرا�ض فوق الج�ل؟ تعشق � هذا أيها المب�� الب��
الوقوف خلف سورە الحجري لتنظر لل�حر الممتد أمام عي�يها.
ع ترى ال�ن�سة كرأس عروس جم�لة فستانها الج�ل الُمرصَّ
� الحشا�ش واألشجار. � الج�ل�ة النابتة ب�� �منازل منطقة بولوغ��
 أمام ال�حر تطاول زرقته السماو�ة

ً
تقف تلك العروس شامخة



43

�َحمارها الدموي وق�ابها المعدن�ة الالمعة. تهون �ل مشا�لها
عندما تتضاءل �� نفسها �جانب عظمة هذا المشهد.

� م�كرًة ق�ل أن تفتح ال�اتدرائ�ة أبوابها، ال �أس �الجلوس ع�
تأ��

� تلك
المقاعد الخش��ة المح�طة �الساحة الخارج�ة والذو�ان ��

ة، ح�ث تفتح األبواب. تدخل اللوحة ح�� الساعة الحاد�ة ع��
� الممر. المئات

َ ا، تتأمل اللوحات الرخام�ة ع� جان��  دوم�
ً
متمهلة

من اللوحات، أسماء وتوار�ــــخ، ال�ل �شكر الس�دة العذراء،
� �الشكر المبهم. ح��

ال�عض �ذكر الس�ب وال�عض اآلخر �كت��
� � توقفت منذ عقود، ال زالت تخ�� طقوس الَ�ُخور والشعائر ال��

ٍّ لتطلقها �لما شاءت. �
� م�اٍن خ��

رائحتها ��
تتقدم ح�� تصل ألول صف من المقاعد الخش��ة فتجلس

.  تمثال العذراء ال�ب��
ً
مقا�لة

"، تتوسط � �� ألجلنا وألجل المسلم�� َّ "�ا س�دة إف��ق�ا.. ت��
ە من . �حدُّ � تلك الجملة �الع���ة القوس ال�ب�� المقا�ل للجالس��
األع� إف��ز من نقوش ع� ش�ل نجمة داود، ثم �متد للق�ة
� تحمل فوق رأسها الصل�ب. هل �جمع حائط واحد ى ال�� ال���

ا إال هذا القوس؟ � الدن�ا األد�ان الثالثة مع�
��

نها � لوَّ ة الشمس ال�� لم تكن رسوم السقف الزاه�ة وال أشعَّ
� هذا الم�ان، �ل صمودە

ق �� ما �أ�ها �� الزجاج الُمعشَّ
وعص�انه ع� المستجدات. هذە ال�ن�سة رفضت أن تتحول،
ها الذي رفض أن يتعلم الع���ة �عد أن تجاوز ا مثل جدِّ تمام�

ا �ال�دمات، وعجز عن نطق الفاء لُج�ح� . �ان وجهه مليئ� � الست��
ها: � شفته السف� وهو �خ��

عميٍق ��
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- نحن أماز�ــــغ �ا ف��ـال، نحن الس�ان األصليون لشمال إف��ق�ا
، ولم نتفر�س ع� �د ب ع� �د مو� بن نص�� �لها. لم نتعرَّ

�نا؟ ، فلماذا �ظن بو مدين أنه سُ�ع�ِّ � الفر�سي��
� المخفر ألنه ال يتحدث الع���ة. لم يراعوا لحيته

�وە �� ��
. استحق العقاب عندما سأله ع��ف � �ه الناحلت�� الب�ضاء وال كفَّ
طة �اللهجة الدارجة فلم �فهم. وك�ف �ج�د لغة لم �درسها ��

� ق��ته؟
ا وال يتحدث بها أحد �� يوم�

ًة ع� ال�حر من � نظرًة أخ��
خرَجْت من البوا�ة الضخمة لتل��

أع� الج�ل، ال �ستطيع سماع َموِجه �س�ب االرتفاع، فقط
د شموخها. صوت الهواء �مأل أذنيها. رفعت رأسها ل�س��

ي، مثل ال�ن�سة، مثل ع� الذي لم ينحن� وهو "أنا مثل جدِّ
ا � � الغزاة". ُ�عجبها كث�� ا �الرصاص ع� �َدي الفر�سي�� ُ�قتل رم��
� ق��ته ا من ب�� ع� وشخص�ته، فقد ظل طوال الف�لم متهم�
� وخ�انته للقض�ة، وهو �ستق�ل وأ�ته �مواالته للفر�سي��
�ر موقفه أو الدفاع عن نفسه، ازدراَءهم ب�ساطة، وال �حاول ت��
�ت النها�ة وافُتضح أمرە أ�� المستعمرون لقتله ح�� إذا اق��
له، �عد أن ث�تت لهم وطن�ته وخداعه لهم. � واعتقاله من م��
اتهم العسك��ة وهم َّ� ُ � ب�� ن�� وقف أهل ق��ته �شاهدون الُملوَّ
ا للدفاع عنه، فقط �ق�ضون عل�ه، لم �حرك أحد منهم سا�ن�
ا. �كت أمه عندما ، أن �موت واقف� �  ينح��

َّ
ا أ� أخوە �خ ف�ه آمر�

علمت أن النها�ة قادمة ال محالة، ثم زغردت وزغرد معها ال�ساء
فور إطالق النار ع� ظهرە وقد علمن أنه نال الشهادة. أما
� ِسَ�ا�ه عندما حسبوە

 فقط ��
�

الرجال، ف�انت شجاعتهم تتج�
ئته فهم ال �حاولون إنقاذە، ا. أما وقد تمت ت�� ا" أو خائن� "حرك��

هكذا �� شجاعة ال�عض.
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ْتها نفُسها و��
َ
. حدث � � قل��

لقد مات بومدين وعاش جدي ��
� أذنيها فقط

 إ� التل�ف��ك العائد إ� األرض. ��
ً
�س�� متجهة

ات من المشهد الختا�� لف�لم "ع�� موت دد الزغار�د والتكب�� ت��
واقف".

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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11
س، ظهورە

�
ْسك

�
� ال�خار المتهادي فوق سطح ِقْدر ال�

�حت ��
� القصعة وتض�ف

� تمام ال�س��ة، اآلن تفرغه �� للمرة الثالثة �ع��
ا لأل�ل. عمل �خلو من أي إل�ه مكع�ات ال��د ل�صبح جاهز�
إ�داع. "هل هذا ما تفعلينه اآلن �ا أ�� طوال اليوم؟".. كنت
أشكو من سخف تف��ر ال�سكس الذي ال �ليق إال �ال�سا�،
� مطعم زوجها.

� �لچ��ا ��
� الوح�د �� ر �أنه عمل خال�� ا ن�ندَّ وكنَّ

عساها تجلس اآلن ع� اآللة الحاس�ة كس�دة أعمال راق�ة ف�ما
� القدور العمالقة. هزت رأسها

� أنِت �ا أ�� التف��ر �� تتول��
متح�ًة: "لعن اللـه يوم أتتك تلك الفكرة".

عادت من الجامعة م�كرًة اليوم؛ فقد وقعت �األمس مجزرة
ي التا�عة لوال�ة ت�ارت، قتل فيها ش��عة �س�دي العن��
� �ل م�ان

َرك �� ا. الدَّ ون جزائ��� اإلسالميون أ��� من مائة وع��
� المدرجات. لم ت�تظم الدراسة اليوم �س�ب القلق

ح�� ��
ٌ من الطل�ة، َمن �ان من ناح�ة وال�ة واالعتقاالت. اخت�� كث��
� أسماء الشهداء وطل�ة الجبهة اإلسالم�ة

ت�ارت يتحرى معارفه ��
�ض عل�ه ومنهم من ي�تظر، ليتهم أ�ادوهم

ُ
لإلنقاذ، منهم من ق

ْتها نفسها.
َ
ث ا عن �كرة أبيهم، حدَّ جم�ع�

ا �ما غاب حم�د، ر�ما سافر أبوە إ� س�دي غا�ت ف��ـال أ�ض�
� �قض�ان اليوم د المجزرة ف�سلال إ� �اب�نة مور��� ي لتفقُّ العن��
� هذە األجواء إال

� الشا�� وال��ر. ال �قَوى ع� المالطفة �� ب��
من مات قل�ه.

ال �خلو داٌر من فق�د: إسال�� الهوى، أو در�� الوظ�فة، أو فقط
ا �الجملة �غرض �ث قادە قَدُرە إ� ح�ث �حصد اإلرهاب رؤوس�
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� الجزائر إما مات هو، أو مات أحد ذو�ه،
�� �

الرعب. �ل من ���
. � أو مات قل�ه، إال َمن رحم ر��

، عيناها مفتوحتان آلخرهما
ً
عادت لم�اء من مدرستها شاح�ة

� ذهول:
وفمها فاغر ��

- هل رأ�ِت ف��ـال اليوم �ا فاط�ما؟
- ال، لم تأِت إ� الجامعة.

�ــها: ثم أردفت وقد �دأ القلق �ع��
؟ � - لماذا �سأل��

، من ب�نهم � ج��دة الخ��
ي اليوم �� - أسماء شهداء س�دي العن��

اسم ف��ـال آ�ت ع��.
ت من عي�يها الدم�ع و�� �سأل أختها: ثم فرَّ

؟ أرجو من اللـه أن تكون واحدة أخرى. - هل تكون ��
� فلم تجد ك�� دارت فاط�ما �الهاتف ع� �ل أصدقائهما المش��
إجا�ة شاف�ة، لم َيَر اليوم أحٌد ف��ـاَل وال حم�د. وحدها آخر

م�المة لسعاد جارة ف��ـال �انت تحمل الخ�� المشئوم:
اها ة وأخ�� � � ك�� ان من المخَفر لدار خال�� ط�َّ - لقد أ�� اليوم ��

حة. � لت�سلم جثة اب�تها من الم��
�أن تأ��

�كتها فاط�ما ح�� جف ماء عي�يها. أطفأت نور الغرفة واستلقت
راَدى، �األمس أ��

ُ
� ف

� ��رها �ال حركة. "تأ�� المصائب أن تأ��
��

." � � �ا ر�� واليوم ف��ـال، ارفق ��
ا، فقط تف�ح ا تمام� � المساء. لم �كن مخمور�

دخل عليها أبوها ��
من أنفاسه رائحة الن��ذ. حاول ال���ة عنها فلم ُ�فلح، لم تكن
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� حالة �سمح لها �التواصل. ق�ل أن �غادر الغرفة سألها:
��

- م�� رأيِتها آخر مرة؟
ا من الحزن: خ�ج صوتها ضع�ف�

- �انت م�� �الجامعة أول أمس.
حاول إطالة الحد�ث معها لُ�خرجها من حزنها:

- ولم �سأ�� عنها �األمس أو اليوم؟
مسحت أنفها ب�دها ق�ل أن تجي�ه �اقتضاب:

- لم تكن شد�دة المواظ�ة.
ح لوالدها لماذا اعتادت – رحمها اللـه – الغ�اب، لن لن ���

� �َدْي خالقها. تهتك س�� صد�قة خاصة و�� ب��
ي مع اب�ته طالما تم�� حدوثه لم �شأ صالح إنهاء حوار ُودِّ

سل: فاس��
- م�� سافرت إ� ت�ارت إذن؟

ا م�� ولماذا سافرت لت�ارت؟ أمها ان�بهت مالمحها فجأة، حق�
هنا وهم ل�سوا من هناك.. ر�ما �عرف حم�د الس�ب، ل�ن أين

هو اآلن؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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12
، تتد� �

� الطابق األر��
ا، أر�ــع مناضد فقط �� المطعم صغ�� جد�

حاس�ة صفراء، اإلضاءة تعجز عن إنارة
ُ
ات ن َّ��

ُ
من السقف ث

ك الصالة خافتة اإلضاءة � فت��
ة �خشب ُب��ِّ الحوائط المكسوَّ

� الروما�س�ة والِقَدم. ت�ت�� القاعة ب�اب المطبخ ع� نحة ب�� م��
� �جوار � ركن� صغ��

� ضيق ع� ال�سار. �� � وسلم خش�� ال�م��
 طاولة ض�قة مرتفعة مغطاة �مفرش

�
ال�اب �جلس حسن ع�

ودر�ه األب�ض، تعلوها آلُته الحاس�ة. من ال��
ي . تناول األط�اق و�سوِّ � � الطا�ق��

� الطاوالت �� تتجول نع�مة ب��
المفارش الحمراء المغطاة �مشمع شفاف سهل التنظ�ف، ب�نما
� المطبخ ل�اه�ة. �اب المطبخ هو

مت م�انها القد�م ��
�
سل

� � نصف اليوم خلفه ب��
، تق�� � نافذتها ع� العالم الخار��

ل ال تقَوى ع� � القدور والصحون. تعود من �عد يومها للم��
� الذي هاجرت إل�ه الخروج لمشاهدة ال�لد النظ�ف األورو��
� الراحة. �سمع من خلف ال�اب ل�نات ال��ائن، أغلبهم

ا �� طمع�
ا. أين ال�لچ�ك إذن؟ ا أو مغ���� جزائ��ون، قل�ل من �ان تو�س��

ا؟ لماذا ال �أتون إال ِلَمام�
اب رفعت نع�مة صوت الموس��� لت�دأ األمس�ة كعادتها مع اق��
� التوافد. �شعل

الثامنة مساًء.. فهمت �اه�ة أن ال��ائن �دُءوا ��
ة مرتد�ة ان ق�ل العشاء �ساعات، تقف وسط القدور ال�ب�� الن��
رزة، ما أسخفها من فكرة. مط�خها �الجزائر أرَحب  ُمطَّ

ً
�ة

َّ
ج�

فته الخلف�ة، ُترى ا، تدخله الشمس والهواء من �� وأ��� ت�س�ق�
شة الرقعة المشمسة لتجلس إن عادت تجد جلدة ال��ش مف��

عليها وتدخن ح�� ت�ت�� من إعداد الطعام؟

�
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� أوائل زواجها، �انت العمارات المقا�لة لها �لها مطل�ة
رت ��

�
تذك

فات من الحد�د المشغول لونها �اللون األب�ض وأسوار ال��
كزرقة ال�حر. م�اٍن فن�ة صممها ونفذها الفر�سيون ق�ل الجالء.
لم تك�سب العاصمة اسم الجزائر الب�ضاء من فراغ، فقد �ان

هذا ش�ل المدينة �أ�ها.
ّي، �ما تناست عامدًة اضطرابها ت عن رأسها اس�ن�افها للزِّ نحَّ
الذي ال يهدأ، تعت�ها آالم فراق بناتها �لما فرغت لنفسها
. صارت تف�ع لرؤ�ة زهرة، لم �ستِطع إلحاقها �مدرسة وال

ً
قل��

جالسها تحدثها، فقط حرمتها من أخواتها وأبيها وصد�قاتها. لم
ُ
ت

ا من األساس. تعمل �المطعم ا، �ل لم تتقاَض أجر� خر دينار� ًتدَّ
مقا�ل طعامهن والحجرة، لم تتفق معها نع�مة ع� ذلك �احة

� جملة واحدة �ال موار�ة.
حها �� �� �

دد �� ل�ن حسن لم ي��
ها عامدة، مهارة جد�دة لم �ستطع مواصلة التفك�� فأوقفت ُمخَّ

�ت المقعد الصغ�� �عان ما ا��س�تها ل�ستطيع االستمرار. ق�َّ
�ــــح لدقائق و��ح مع دحمان من �اب المطبخ وجلست ل�س��

� وهو ي�شد:
الحرا��

�الرايح و�ن مسافر تروح تع�ا وتو�� (9)

� ق�لك وق��� شحال ندموا الع�اد الغافل��

شحال شفت ال�لدان العام��ن وال�� الخا��

شحال ض�عت وقت وشحال ت��د ما زال تخ��
� �الد الناس شحال تع�ا ما تجري

�الغا�ب ��
�ك وعد القدرة و� الزمان وأنت ما تدري

�
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ا، لماذا ي�ذل العرب ال�ث�� �� �أتوا إ� هنا ثم ي��ا�ون ع� حق�
تلك األغن�ة؟ وَمْن أنا ألنتقد؟ ألم أهرب مثلهم ألجلس هنا
هن � يواجهن مص��

وسط القدور أطهو للغ��اء، وقد تركت بنا��
. �

� بَه�ِّ
ر��

�
� ُ�ذك

�
ا، ح�� ال�س� وحدهن؟ ُسحق�

ما �دوموا األ�ام وال �طول صغرك وصغري
� ال�� خاب سعدە �� زهري �ا حل�لو مسك��

� ال��اء؛ فقد مرَّ عليها
قامت �اه�ة إ� طناجرها ق�ل أن تنفجر ��

ا. حاولت إ�جاد ا ق���� � األفق فرج�
� هذا الحال وال ترى ��

شهران ��
ات �ل و�حسدنها ع� عملها عمل آخر فلم ُتفلح، مثلها كث��
ا ا وسن�  فائر�

ً
ة مس�قة، أو جما� ط خ�� ام �ش�� �المطعم. ح�� الحمَّ

ة. الذل أق� من الموت ع� الجزائري، واألق� أنها قد صغ��
حرقت جسورها وما عاد للرج�ع من س��ل.

� اديها عال�كري �ا مسافر نعط�ك وصاي��
ي شوف ما �صلح ب�ك ق�ل ما ت�يع وما ���

ل�س من جزائري إال و�عرف هذا الب�ت عن ظهر قلب، فما��
ا قد هجروا الد�ار وأتوا إ� �لچ��ا ل�أسوا ع� ما أراهم جم�ع�

فاتهم ع� أنغامه؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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13
تلت ف��ـال �األمس ول�ن ال أحد

ُ
ار. ق � �اب الزوَّ

ء هادئ �� �
�ل ��

ث. أي لعنة أصا�ت هذا ال�لد فسل�ت الموت رونقه؟ ك�ف �ك��
؟ َمْن أنزل الموت من عل�ائه

ً
ا ال �ستوقفنا ط��� ا عاد�� � أصبح خ��

ا فال نلتفت � � ظهران�نا �سحنة �ش�ه سحن�نا كث�� ل�قف ب��
� القتل، وفرة أورث�نا

لوجودە؟ لم �فعل بنا ذلك سوى الوفرة ��
هُ�ه ألتفه األس�اب.

َ
ا ف�ه ح�� �نا ن كرم�

ء مختلف. مجموعة �
ة، ال �� دخلت من البوا�ة الحد�د�ة ال�ب��

� رداء قص�� ي��عها
تضحك، آخرون �دخنون، تتهادى جم�لة ��

ا ع� كتا�ه. ، نح�ل بنظارات سم�كة ُم��� بناظ��ه شاب أو أ���
ملصقات الجبهة اإلسالم�ة لإلنقاذ عن الحجاب وصالة الفجر
ا؟ �ان �التلفزة يناقشه � م�انها. م�� سمعت هذا ال�الم ق����

��
� � أو ع� �الحاج ال أتذكر، هو أحد هذين الش�طان��

ع�اس مد��
لهما فاط�ما ر�ق من دماء وتحمِّ

�
لهما الناس ذنب ما أ اللذين �حمِّ

هروب أمها ودَم صاحبتها.
ك الموت

�
أرادت أن ت�خ فيهم: "ماذا دها�م؟ لقد زارنا َمل

�األمس، اقتنص روح ف��ـال وطار بها إ� السماوات العال، فك�ف
ال تخشعون؟".. يؤلمها أن ال�عض لم �در� �موتها من األساس،

يؤلمها أ��� َمْن علم �موتها ولم يتأثر.

ا مثلهم غ�� "وحدە حم�د �ملك حل اللغز، أخ�� أن أراە متأقلم�
." � عا��

دارت ع� �ل القاعات والمدرجات، سألت أصدقاءە وزمالءە؛ لم
. � َيَرُە أحد منذ يوم��
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غ��ب اختفاء حم�د، واألغرب هو اختفاء ع�د المؤمن، زم�لهم
� الجامعة

المنت�� للجبهة اإلسالم�ة. ما من يوم إال وتراە ��
� وجهه،

�مظهرە المختلف: �واله القص�� وِلْحَيته المتفرقة ��
لم �كتمل نموها ول�نه ��ُّ ع� إطالقها مع الحرص ع� حفِّ
� شار�ه اله��ل. يوزع ملصقات الحجاب ع� زمالئه المنتم��

ار من ا إ� �اب الزوَّ � حديث� للجبهة أو ي�ناقش مع القادم��
ا ع� أن د �عضهم؟ ر�ما. أو �عمل حث�ث� الوال�ات ال�ع�دة، ُ�جنِّ

. � �قدم �د العون للمحتاج��
ة أعوام. ا مثلما فعلت جماعته وقت زلزال ت��ازا منذ ع�� تمام�
�انوا �المدينة ق�ل الحما�ة المدن�ة، �منحون األغط�ة والخ�ام
ر�ن. ما ون الطعام للمت�� و�وقدون تحت القدور الضخمة �عدُّ
ْعم و���عون زال ال�عض �صدقون تلك الح�ل في�تلعون الطُّ
. أنجاك إ�ل�س من �دي اليوم �ا ع�د المؤمن، � أولئك الش�اط��

. فلتك ولن أفلتهم و�ن �ذلت رو��
�
� ولن أ ْت جماعُتك أخ��

�
قتل

دارت عائدًة من ح�ث أتت، الجامعة ال ُتحتمل من دونها. نزلت
�شارع محمد �لوزداد، دارت مع حد�قة التجارب "الحامة"
. رأسها مثقل �األسئلة ما  نحو شارع حس��ة بن بوع��

ً
متجهة

الذي ذهب �ف��ـال إ� ت�ارت؟ هل �ان حم�د معها؟ هل هو َمن
� قائمة الضحا�ا، ولم

سافر بها؟ أين ذهب إذن؟ لم ُ�درج اسمه ��
� الجامعة لم

�ظهر منذ األمس، هل قتله ع�د المؤمن؟ َمْن ��
� مرزاق

� لمد�� �حسد حم�د ع� تعلق ف��ـال �ه؟ هو من المق����
ي عل�ه قد سمعته �أذنيها زع�م الج�ش اإلسال�� لإلنقاذ، ال تف��
� ال ص�د ثم�� �خ�� أحدهم �ذاك. أُتراە أقنعه �أن ابن الچ��

�ْ طالب وَمن هم ع� شا�لته؟ �ة موجعة ل��ِ و��

� ُ
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 ألنها �انت معه، ور�ما ألنها تعرفت إ� ع�د
�
تلت ف��ـال خطأ

ُ
ق

 تنطق. خ�الها ال �كفُّ عن إفراز
َ

��ْ
�
المؤمن فأرداها ك

س�نار�وهات جد�دة للج��مة �لها محتملة، وحدها الحق�قة ��
ما ال تعرف لها من س��ل.

مرت �جوارها س�ارة قد�مة �خ�ج منها صوت وردة الجزائ��ة
ا: مغن��

� علينا �ا دن�ا واللـه وجي��
� علينا جي��

� كت�� ع� ناس ق�لينا وجي��
� إال �الم��ة، و�ن ت��� وردة ب�ت الجزائر و�ن �انت ال تغ��

�انت نصف جزائ��ة فقط، و�ن �انت تع�ش خارج ال�الد. ي���
اسم �لدك �الحقك أينما تذهب، ول��ما ألصقته أنت بنفسك

لتتمايز عن اآلخ��ن.
ً
ا، ت�دو خاو�ة قادتها قدماها إ� مدرسة لم�اء ومدرستها سا�ق�
ة برغم أن اليوم الدرا�� لم َيْ�تِه �عد. دخلت �ُخً� قص��
ض ط��قها أحد. شعرت براحة و�� تتوغل استكشاف�ة فلم �ع��
للداخل، فناء المدرسة ��لة الزمن �ع�دك للطفولة �لما تعمقت

. ف�ه أ���
رزق.

ُ
 ت

ً
ة ، و�انت ف��ـال ح�َّ ليتَك دمَت أيها الِفناء، �انت أ�� م��

ل�ن دوام الحال من المحال وسهم العمر إذا انطلق ال يوقفه إال
ك الموت.

�
َمل

ە � جوِّ
ء ما �� �

 �انت ترتادە من ست سنوات، ��
ً

دخلت فص�
� أجمل؟ أم أننا نِحنُّ إ� طمأن�نة

ا الما�� . أحق� �
�ع�دها للما��
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�انت �سكننا عندما كنا �سكنه؟
خت. مب�� بهذا � آخر الفصل واس��

ألقت �حملها ع� مقعد ��
� قلبها الرعب، ل�ن أي

�� �
الحجم فارغ �أ�مله جدير �أن �ل��

تلت صاحبتها؟ أي رعب
ُ
رعب �قدر ع� َمْن فقدت أمها ثم ق

قتل أنت وجميع س�ان
ُ
� الجزائر ح�ث ت

أ��� من أن تع�ش ��
� َوَضح النهار؟

ق��تك ��
ا
�
ا، �دا وجهه مألوف جفلت لدخول رجل عليها. نظر إليها مستف��
ها: � رأسها. قاطع تفك��

تعرفه، فقط دفعه الزمان لركن مهجور ��
؟ �

- أنِت كنِت تلم�ذ��
- أستاذ محسن؟

- نعم، وأنِت؟
� ال زالت هنا، لم�اء. - فاط�ما، تخرجت منذ أر�ــع سنوات. أخ��

، ثم جلس ع� مقعد غ�� �ع�د. ب منها أ��� اق��
- أت�ِت ل��ارة أختك؟

� قدماي فدخلت (قالتها شاردة، ثم استدركت) أين - قادت��
التالم�ذ؟

ا، فأعطينا التالم�ذ نصف � �ل�ور ص�اح�
- حدث تفج�� �س�ط ��

� راحة.
اليوم الثا��

: ً
ساد الصمت الفصل، قطعه محسن مجام�

؟ � � أم تدرس�� - أتعمل��
ار. � �اب الزوَّ

- أدرس الهندسة ��
- واليوم عطلة؟

ُ
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� أمس. ِتلْت صد�ق��
ُ
- ق

ثم اختنق صوتها ودمعت عيناها.
 من رب رح�م. ك�ف حدث…؟

ً
- سالٌم قو�

ي. - س�دي العن��
؟ حمنا اللـه. من نوا�� ت�ارت �� - فل��

- ب�جاو�ة.
أحجم عن سؤالها عما ذهب بها إ� ت�ارت ِلُتقتل. فا�ت�� �الرد:

- "وما تدري نفٌس �أيِّ أرض� تموت".
ا. ح�� أمها ال تدري لَم ذه�ت هناك، وال أنا، وال

�
ا وصدق - حق�

أحد.

�
ە عن شكوكها �� ث نفسها أ��� مما تخاط�ه. لم تخ�� �انت تحدِّ

 �عرف أحد ما
َّ

� الج��مة. من األحَوط أ�
تورط ع�د المؤمن ��

وصلت إل�ه.
� ال تعرف منهم ي ال�� تلت وسط أهل س�دي العن��

ُ
� أنها ق - أتعن��

ا؟ أحد�
، حم�د بن طالب ا اخت�� - واحد فقط ر�ما �ان �عرف، ل�نه أ�ض�

زم�لنا.
 وهو �سأل:

ً
 قلقة

ً
ة ا��ست مالمحه جد�َّ

ال؟ - ِبْن طالب؟ أ�قرب للچ��
- ابنه، حم�د.
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االت ة الچ�� ارتاب مما �سمع، الرسالة المجهولة جعلت س��
مقرونة �الخوف من المجهول.

َّ االن�اف. � ع�� - ر�ما تع��َّ
ا عندما أردف: ا، غل�ه فضوله فأ��� ال�اب ُمواَر�� ثم قام واقف�

اك ثان�ة؟ - س��
� الِفناء

قامت �� األخرى فال حاجة �ال�قاء. تمشَ�ا متجاور�ن ��
ان �األسئلة ْ ضغط تعجَّ �

من دون حد�ث، رأساهما كطنجر��َ
ح�� قار�ا االنفجار.

أين حم�د؟.. ماذا �انت تفعل ف��ـال ب��ارت؟.. �أي ذنب
؟ َّ ا ما تقص ع�� ب�دت تلك الق��ة؟.. هل حق�

�
تلت؟.. �أي ذنب أ

ُ
ق

� جمعت ل��ما �انت �� َمْن أرسل الخطاب؟ أم �� الصدفة ال��
ز�ارتها �خطاب المجهول؟

: ً
عها محسن قائ� تصافحا لدى بوا�ة المدرسة، ودَّ

، أصحح االخت�ارات أو - أنا أ��� �عد اليوم الدرا�� لساعة أو أ���
ا، إذا ما � للدار م�كر�

. لم �ُعد لديَّ ما �ع�د�� أح��ِّ لليوم التا��
� هنا. ا عن صد�قتك وأردت التحدث ستجدين�� عرفت جد�د�

 لدارها ف�ما اتجه هو
ً
ا متجهة هزت رأسها موافقة، ثم دارت �مين�
ق لألسفل يتفكر.  ورأسه ُمطر�

ً
ا متمه� �سار�

. الب�ضاء الشه�اء ً
ر قل��

�
"فاط�ما وف��ـال، نعم �دأت أتذك

� � كنت أحا�� ، ول��� � والخم��ة ذات الوجه العادي. �انتا متفوقت��
ا ظهري . أذكر يوم كنت أسأل التالم�ذ معط�� � ا ع�� الشه�اء رغم�
لهم عن اسِم أصبح، نص�ته الشه�اء مخطئة، فنهرُت السمراء
� إال ان ابن�� � ال تك�� ، �األحرى مراهقت�� � ا. �انتا طفلت�� مخطئ�

ً
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رى هل
ُ
لت إحداهن ع� األخرى آنذاك؟.. ت ، فلماذا فضَّ

ً
قل��

ك الموت ع� فاط�ما فعاَجلها؟.. أستغفر اللـه
�
ا مل فضلها أ�ض�

لِّ ذنِب وأتوب إل�ه".
�
العظ�م من �

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مرَّ األسب�ع مرور ال�رام؛ فلم �عكر ��انه أيُّ طارئ. يتعجل
مرور األ�ام ل�خفف من وطأة وحدته. حاول ملء فراغ الخم�س
ا �ش�� الطرق فلم ُ�فلح. شاهد التلفاز، أعدَّ اإلفطار، قرأ كتا��
�
�� � � إقامة الف��ضت��

ر ��
�
� ولم يؤذن المغرب �عد. فك وج��دت��

ة جعله ُ�حجم عن المسجد الق��ب ل�ن فراغ الشارع من المارَّ
� الطرقات،

هذە الفكرة، فإن �ان اإلرهاب �حصد المارة ��
� الجوامع عن كثب مخ�ف.

�� � ��
�
ا تراقب الُمصل طة أ�ض� فال��

"آە لو �ق�ت م�� �ا سناء. لم �حدث ما �دعو لرفضك العودة
وتر�� هنا وحدي. أعلم أنه لم �كن الذعر ما أقعدك، �ل
 ولو��

ً
. ال �مكن إقصاء الخوف من الوضع الراهن �ل�ة � حماق��

ا مما �حدث هنا، ولم وحدي ع� هذا الفراق، ر�ما خفت حق�
ا، ب�َد  وآثرت العودة ح�� لو وح�د�

ً
؟ أنا لم أَخْف أص� َّ � ع��

تخا��
� م� لتدرس الجامعة هناك.

� حمدت اللـه أن �ق�ت دال�ا ��
أ��

ا". حمنا اللـه أح�اًء وأموات� أحمد اللـه أنها ل�ست م�ان ف��ـال. فل��
� ذا �ت الجمعة فاستعدَّ للخروج، ل�س جل�ا�ه المغر�� اق��
� الخطوط الطول�ة الع��ضة وغطاء الرأس المل�� خلفه ب��

ل، رغم طول �قائه �الجزائر لم يتق�ل فكرة � كتف�ه. توضأ �الم��
ة يتداولها الجميع، ال � أط�اق �الس��ك�ة ملونة صغ��

الوضوء ��
زال الص�بور هو األسهل واألنظف. ندرة الماء ر�ما �� ما دفعهم
للحفاظ عل�ه هكذا، أم فقه المال��ة؟ ال يهم، فقد اعتاد
� الصالة أ��� من

. اعتاد سماع قراءة "َوْرش" �� مساجدهم أ���
م حال "َحْفص"، اعتاد وجود حجر كب�� ��ل مسجد للت�مُّ
ا �د�ه �جان�ه غ�� عاقدهما ع� الجفاف، أصبح �ص�� ُمدل��
ا ح�� عن مساجدنا �ا سناء فك�ف أعود؟". صدرە. "�ُت غ����
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� الصف األول. ختم الصالة مع اإلمام
ح�� الُخْط�ة من أولها ��

� مك�� الصوت �عد ال�سل�مة األو�
الذي قرأ آ�ة ال�ر�� ��

�
ا نحو دارە. حداە الفراغ ألن يتفرس �� ة. تهادى متمش�� م�ا��

. رد سالم � ل�� وجوە الشحاذين و�تأمل �ضاعة ال�اعة المتجوِّ
� للح�ط ل�ل نهار �س�ب �عض الـ "ح�ط�ست" أو المالصق��
الِ�َطالة والفراغ، �عٌض منهم �انوا تالمذته ح�� تخرجوا

. � ل�� وأص�حوا متعطِّ
؛ فقد لمح طرف ظرف � مدخل المب��

� م�انه لحظاٍت ��
د �� تجمَّ

 وَ��ًة ليتأ�د، ل�س
ً
ت َ�منة أب�ض �خ�ج من صندوق ب��دە. تلفَّ

�� � نظرة ع� الشارع فلم �جد ما �س��
�جوارە أحد. خ�ج ل�ل��

االن��اە.
ق لقراءته ل�نه �خ�� التوابع. أيهما أفضل؟ أ�أخذە ف�علم يتحرَّ
� �د

؟ ماذا لو وقع �� كه فال يتورط أ��� تاركه أنه �حوزته؟ أم ي��
�
دد فاختطفه وأخفاە �� شخص آخر؟.. انت� الفضول ع� ال��

ا إ� شقته. ج�ب �واله أسفل الجل�اب وانطلق صاعد�
ة، ينه الصغ��

�
ْرف �سك ع إ� المطبخ، فتح الظ� أح�م المزالج، ُه��

� ُعجالة ضاغطة ثم أحرق الخطاب والظرف
قرأ السطر ��

�ات قل�ه إال أنه ان��ه ا لُي��� �� وألقاهما �الحوض. تنفس مل��
فجأة للجواب األول، جرى ا� المكت�ة فأ�� �ه ل�حرقه �جانب
� المجار�ر، وما إن انت�

ل رمادهما �� � أخ�ه. فتح الص�بور لي��
ب قهوته؛ � غرفة جلوسه ���

ا �� ح�� فتح المزالج وجلس رص�ن�
ُّ ما قرأ: � و�ج�� ك�� � ال��

ا �� طمع�
." � ي تنف�ذ األمن الوط�� "س�دي العن��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا موالن��ك، فرغم أنه أحد أح�ائها ال�سعة � بروكسل ال �ش�ه كث��
� نهار

س ��
�
ْسك

�
ع�� فإنه أقرب للجزائر. أغلب المطاعم تقدم ال�

� العرب، اب�� اؤە من القصَّ الجمعة، اللحم الحالل �سهل ��
ا تمور دجلة نور وال��تون وز�ته وسجق المرجاز ي��عون أ�ض�
وزجاجات الحمود الب�ضاء والس�ل�كتو الغاز�ة. تصدح الحوان�ت

. ��
�
� ك ل لمقرئ�� �الموس��� المغار��ة أو �القرآن الُمرتَّ

ة
�
عقب صالة الجمعة، تقف زهرة أمام مسجد لقمان تحمل سل

ورد. إذا لم �َسْعها االلتحاق �التعل�م هذا العام فال �أس من
� أورو�ا،

الحصول ع� �ضع فرن�ات. ال �مكن �شغ�ل األطفال ��
وحدە موالن��ك �سمح �ذلك. "�سمح" ل�ست التعب�� الصحيح،

ورة القصوى. طة تتحا�� هذا ال�� إال لل�� ول�ن ال��
ا وق�ل  طوال الوقت، ال ترى أمها إال ص�اح�

ً
أص�حت واجمة

� الهاتف، لم �ُعد لدى �اه�ة من
النوم. لم تُعد تحدث أخواتها ��
ف. المال ما ُينفق ع� هذا ال��

� الدار إ� عائل األ�ة
لة ��

�
� يوم ول�لٍة من طفلة ُمدل أضحت ب��

� المطعم.
ا عن عملها �� ة، ف�اه�ة ال تتقا�� أجر� الصغ��

تدور زهرة �أزهارها مساًء ع� المقا�� والمطاعم، عمل غ��
 �أن لُهنَّ

ً
 زائفة

ً
، فقط �منح �اه�ة طمأن�نة ممتع وال ذو ر�ــح وف��

 لالزد�اد.
ً

 قا��
ً

دخ�

� ��رهن الصغ��
�عد انتصاف الل�ل، تحتضنها �اه�ة �شدة ��

و�ة. تف�ح من �اه�ة رائحة � � �الحجرة الم�� تحت السقف المنح��
ف فال �خ�ج من فمها ال�الم.

ُّ
التوا�ل والدهون، تحاول زهرة التأف
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ا، ما إن ُ�طفأ الضوء ح�� � النوم ��ع�
رغم التعب ال �قعن ��

� عالمها. فتعود زهرة طفلة فا�� والمو
��ح �ل واحدة ��

 ما �ان
ً

المدللة، تحلم �أبيها غ�� مخمور وُ�ضاحكها، نعم قل��
�حدث هذا ول�نه �ان �حدث. �سعل فتأتيها أختها ب��ت
� لت�تلعه �عد رفض� و��اء. ُتزعجها رائحة السان�ج (10) الدا��
� أنحاء

أوراق ال�اليتوس (11) الذي تغل�ه �اه�ة وت��� ع�قه ��
الدار ح�� ال تن��� العدوى. ضجيج ب�ت عادي ال تفتقدە ح��

� النوم.
تفقدە. ُ�عييها البؤس فت�تظم أنفاسها وتغطُّ ��

، تذكر الجندي الفر��� شارل. �
� الما��

�اه�ة تذهب أ�عد ��
، �انت ذه�ت ل�سبح مع � التقته ذات ص�اح عند شا�� مور���
فن إ� شارل وزم�ل�ه. أختها نع�مة وجارتهن حاف�ضة عندما تعرَّ
�
� ك�ا�� ، ال �قاتلون و�ن �انوا مسلح�� � دين مدني�� �انوا ُمجنَّ
� تدب�� الطعام للج�ش الفر���

الجنود، عملهم ينح� ��
ا َمْن أ�� لي�تاع الب�ض والدجاج �العاصمة، ك�ف �سم�ه ُمستعِمر�

� �سعر ج�د؟.. من الفالح��
ا ثم ي�دأ �ل � ال�حر، �انوا �دخلون الماء جم�ع�

تذكر لهوها معه ��
ا عن الجمع ل�ختل�ا ب�عضهما. زوج �االنفصال تدر�ج��

ا تحت الماء، � حاولت أن تدفع نفسها عل�ه دفع� آخر لقاء �مور���
ا. أعادت ارتداء ل�اسها تحت الماء صفعها وخ�ج من ال�حر م�ع�
ا آخر ما قال ق�ل أن تخ�ج له، �ان �دخن �عص��ة، تذكر ج�د�

لها:
وجك إذا � ا. أنِت �اق�ة هنا. من سي�� - أنا عائد إ� فر�سا ق����

أطعتك؟
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ا قتلة، حسمت موقفها من الغزاة إثر فعلته هذە. فل�سوا جم�ع�
�
�� 

ً
� شارل صدفة

. تحلم �أن تلت�� �عضهم آد�� مثلنا وأ���
وج أو ترك زوجته وأوالدە وصار � بروكسل، ترك فر�سا ولم ي��
ا، أو عساە � ا، لم تتغ�� كث�� � �لچ��ا. س�تذكرها حتم�

ا هنا �� وح�د�
لن �الحظ ما تغ�� فيها.

ا �م م�� ع� لقائهما األخ�� ف�� لم تفكر ف�ه ال تذكر تحد�د�
ا م�

�
 وأ

ً
 هنا. لم �كن ُ�ط�ل المكوث �خاطرها عندما �انت زوجة

َّ
إ�

ة أ�ة �الجزائر، فقط اآلن تتم�� رؤ�ته وت�تظر الخالص ع� ور�َّ
�د�ه ال تعرف ك�ف. ل�نها اعتادت الخروج لصالة المطعم �أي
� وجوە ال��ائن، ل��ما ترك شارل فر�سا، وترك

س �� حجة لتتفرَّ
� ا عن صحن مغار�� زوجته وأوالدە وأ�� إ� موالن��ك �حث�

جع �مذاقه ش�ا�ه ف�جدها أمامه. �س��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ب العام ع� االنتهاء ولم ت�تِه عزلة صالح. �دخل حانوته �ل اق��
انه أو �لتفت ألحد، فال �خ�ج منه � ج��

ِّ ص�اح من دون أن ُ�ح��
. ما عاد ا من ح�ث أ�� ح�� �حلَّ الظالم ل�غلقه و�تم�� عائد�
ة لي�ناول غداءە مثل الجميع. حاول �� الطاهر َ�قُفل مع الظه��
ا جذ�ه لحوار ل�نه لم َ�ْستِجب. ال�ل �عرف الس�ب اآلن، ال � � أ�امنا تلك. فإن قلَّ العمل ك��ُكث��

�� 
ً
� الجزائر خاصة

�� � � �خت��
الجدل والناس ال تج�د اليوم سوى ال�الم.

� السالم كعادته، وجد نظارة صالح
مرَّ �� الطاهر �حانوته ل�ل��

ينقصها ذراع فاستغل الفرصة:

� - لم نُعد إخوة �ا صالح أم ماذا دهاك؟ تك� نظارتك وال تأتي��
صلحها لك؟

�
أ

ً
تحامل صالح ع� نفسه ل�جامل، ال طاقة له �الحد�ث أص�

ل�ن ُيثقله تجاهله لمحاوالت صد�قه للحد�ث معه.
ا إلصالحها. �ت مساء أمس، كنت س�ت�ك ط�ع�

�
- لقد ك

�ت. لم �ستطع قصَّ ما حدث �الحانة أمس.
�
ە ك�ف ك لم �خ��

ر، �دأ �صفو وتهدأ أمواج �انت
�
ك ب ح�� قاَرب تمام السُّ فقد ��

ء من االستقرار ح�� أطلق �
ل إ� روحه ��

�
تمور �داخله. �سل

ته ب��ت قد�م، كث�� التحذلق � عق�� أحد الشعراء العراقي��
� بها عن ندمائه: � يتم�� �ع���ته ال��

ا أنت سا�نه اللـه �خرب ب�ت�

و��ت أمك �ا �كر بن مناع�
� ه��ت من زوجها حسن �ا ْبَن ال��
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شيخ الط��قة وراحت رافقت سا��
� تغطيتها �ال�حول فقام

� �الغ �� �اَرى أد� جراحه ال�� ضحك السُّ
ا، ها التفات� ا، وقعت نظارته من فوق أنفه من دون أن ُ�ع�� منتفض�
اها اي النادل وأعطاە إ�َّ ا، أوقفه ِبنَّ � ط��قه لل�اب مندفع�

دهسها ��
ا فوجدها وضعها �جي�ه ق�ل أن �لوذ �الفرار. اس��قظ ص�اح�
�ذراع واحدة، وضعها فوق أنفه واتجه لمشغله، قد اختارته

ا. الدن�ا �َمصبٍّ للهزائم ولن ُتجدي المقاومة نفع�
ودە: ا إ�اە من �� ج� ا وجذ�ه من �دە ُمخر� �� اب�سم �� الطاهر ُمرحِّ

ا �ا س�دي، تعاَل م�� وخذ هد�ة عامك القادم. - لن نصلح ش�ئ�
ا � واحد�

� مجموعة جد�دة من اإلطارات الفاخرة، س�نت�� أتت��
ا لتلك العدسات وتخ�ج من عندي أ��� وجاهة. مناس��

ص منه، فهو ال �ملك ثمن اإلطار وال �ع�أ
�
حاول صالح التمل

ا �جلسته: ق وجاهته أو انعدامها. سحب �دە للخلف م�ش�ث�
�
بتأل

� وسط النهار.
ا �� � خاو��

ا؛ فال �مكن أن أترك حانو�� - ر�ما الحق�

لم �علق �� الطاهر ع� منضدة العمل الخاو�ة والمكواة غ��
� �علوها الغ�ار، وواصل المتصلة �ال�ه��اء والما�ينات ال��

ضغطه:
ْم

ُ
- خمس دقائق فقط.. �� صالح ون�ت�� من تغي�� اإلطار، ق

ا. م�� ه�َّ
� داخله أن ُ�خرجه أحد من

لم �قاوم أ��� من ذلك، ر�ما أراد ��
. ً
عزلته، فقام معه مت�اس�

 من مشغل صالح، فاألرض�ة من
ً
حانوت �� الطاهر أ��� بهجة

� �ح�سان أشعة الشمس الرخام األب�ض والَمراَ�ا ع� الجانب��
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ا و�ضاءة. �دانه دفئ� � �داخل المحل ف��
شد الطاهر مقعدە الصغ�� من خلف النافذة الزجاج�ة ل�ضعه
اد شاي وك��ان ملونان ة عليها برَّ أمام صالح. أح�� ص�ن�ة صغ��
� وأشعلهما ثم مد إحداهن لصالح ا. أخ�ج س�جارت�� ها َسلف� أعدَّ

� صمت. �دأە طاهر �الحد�ث:
الذي تناولها ��

� �� األر�عاء؟
- سمعت ما حدث ��

- ماذا حدث؟ (أجا�ه صالح غ�� مهتم).
� الهواء لجذب ان��اە

ار�شف طاهر من شا�ه ورفع �مناە ��
ا: �د حديثه �ش��ق� � � أول جملة ل��

ثه. ثم رفع صوته �� ُمحدِّ
� ڤ�ال…

- ُعْرس ��
ثم استطرد:

طة. و��نما �انوا - والناس �حتفلون، دخل عليهم ثالثة من ال��
طيون أسلحتهم وأطلقوا النار ع� الحضور يتحدثون أخ�ج ال��

. � كوا خلفهم أح�اًء سوى العروس�� ا. لم ي�� فأردوهم جم�ع�
ا من س�جارته ق�ل أن ��مل: َفس�

َ
سحب طاهر ن

� الحادث لم �كونوا من � أقوالها إن مرتك��
- أفادت العروس ��

، عرفتهم من أحذيتهم ال��اض�ة. � طة إنما ُمنتَحل�� ال��
ه، قه ع� الطاولة الزجاج�ة وأراح رأسه ع� كفِّ

َ
أسند صالح ِمْرف

أضاق حدقت�ه ق�ل أن �سأله:
بوا

َّ
طة وأسلحة نار�ة ورت وا مال�س �� - ثالثة إرهابيون، أح��

هذە الج��مة. �ل هذا و�سوا إحضار أحذ�ة سوداء؟
- ل�س من ج��مة �املة �ا �� صالح.
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. �
� �ا أ�� � الج��مة ال�املة منذ سن��

- واللـه نحن ��
ا: رجع الطاهر �ظهرە مس�نكر�

 ف�ما نحن ف�ه؟
ً
- ما زلت ترى الدولة ضالعة

� فجأة؟ - ك�ف ال ترى أنت هذا؟ من أين أ�� �ل هؤالء المجرم��
، ال �قدر عليهم أحد؟ سبع سنوات �ا طاهر� � اء، مدر��� خ��

� �ل
. �ما أنه �حدث �� �

- ل�س من السهل محار�ة اإلرهاب �ا أ��
لِق �اللوم ع� حكومتنا.

ُ
�الد العالم فال ت

ا: � دهشٍة ق�ل أن �جي�ه مس�نكر�
رفع صالح ذقنه ��

- وحكومتنا تحاول محار�ته؟
 إفزاعه و�نهاء الحد�ث، ل�نه

َ
تردد الطاهر ق�ل أن ُ�جي�ه مخافة

ة ا ع� تلم�حات صد�قه؛ فمضغ جملة قص�� � لم ُ�ِطْق ص��
�صوت خف�ض:

ن انتخ�ت. - ما زلت تدافع عمَّ
، أنت من زججت بهم �الحوار لست أنا.

ً
- لم أذكرهم أص�

ة الحد�ث لناح�ٍة أخرى:
َّ
 دف

ً
وقف الطاهر محو�
ا اخلع نظارتك. - ه�َّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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17
 �عد

ً
أت قل��

�
لم تتجه فاط�ما نحو الدار �عد الجامعة، تل�

ا ي�ت�� �المدرسة. ال �ستطيع ترت�ب اتها ثم سل�ت ط��ق� محا��
. ً
أف�ارها، هناك قطعة ناقصة تجعل فهم ما حدث مستح��

تمنت لو لم �كن أبوها أ�اها، ل�ان ق�لتها اليوم لتفكر معه. تذكر
ب محسن يوم قصت عل�ه خ�� ف��ـال من ذهابها ك�ف تعجَّ
ا ل�نه لم �فهمها. ال تضمن ي، تعجب صالح أ�ض� لس�دي العن��
م األستاذ �ساؤالتها، ل�نه أول من جال �خاطرها عندما أن يتفهَّ
� الفناء ب��ار �عد أن ألقت

مت �� قررت الب�ح �ما تعرف. تقدَّ
ا. لم َ�ُطْل ا ع� الحارس الذي لم ُ�ِعرها التفات�

�
ا ممضوغ سالم�

ل
�
� حجرة التدر�س. تهل

ا يتأمل السقف �� �حُثها، �ان جالس�
لرؤ�تها ف�اغتها الخجل، لم تفكر ك�ف س��دأ مفاتحته ف�ما أتت

ا: ئة، ساعدها م�ادر� ح�ب المه�� من أجله. ت�ادال ع�ارات ال��
ا �شغلك. � رأسك أمر�

- أرى ��
ي. � س�دي العن��

تلت ��
ُ
� ق � ف��ـال؟ تلك ال�� ر صد�ق��

�
- تذك

سلت: ا، فاس�� ع� هز رأسه ُمشجِّ
 من وفاتها ناح�ة ت�ارت

ً
- �ل ما �ح�ط بوفاتها غ�� مفهوم، �دا�ة

ا، وانتهاًء �اختفاء حم�د آخر من �ان � ال تعرف فيها أحد� ال��
معها.

ت
�
شعر محسن �ا�ساع مساحة المدرسة وحجرة التدر�س.. ظل

� ركن� منها.
ة �� األرض تمتدُّ تحته ح�� أصبح كنقطة صغ��

ا وتخافتت �ل األصوات إال صوت � ابتعدت بوا�ة المدرسة كث��
� أذن�ه.

ن�ضه ��
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� قهوة؟ - أتح�س��
ر، لم �جد فكرة أفضل اندفعت من فمه الجملة من دون تدبُّ
للهروب من المدرسة الم�سعة متعددة األبواب، فل��ما �اغتهم

ا.
�
ق السور فما استطاع منهم ف�ا� َرك من أي ناح�ة أو طوَّ الدَّ

- ماذا؟ (أجابته �خي�ة أمل �اد�ة).
� ط��ل. ا، واألمر �حتاج لتفك�� - س�غلق الحارس األبواب ق����
س ناح�ة ال�اب. ا بتوجُّ ا �حقي�ته ناظر�

�
قالها وهو �قف ممس�

� مق� "الفصول األر�عة"، �عد
و�ة �� � استقر بها ع� منضدة م��

� خطوات ط��لة ��عة وهو
أن قطع المسافة من المدرسة ��

ب. مسح نظارته �مند�ل ثم جفف بها
ُّ
� ترق

يتلفت حوله ��
 استعادة هدوئه:

ً
جبهته ورقبته محاو�

� إن ظروف قتل صد�قتك غامضة. ما الذي أو� - كنت تقول��
إل�ك �ذلك؟

� الج��دة
- لقد تحدثت مع الزمالء ومع أمها وقرأت الخ�� ��

مراٍت ومرات. أنا أقرب صد�قاتها إليها وأعرف عنها ما ال تعرفه
أمها؛ فإن �ان ألحد أن �عرف خ�ا�ا ما صار ل�نت أنا من دون

ا. سواي. ومع ذلك، فأنا لم أفهم ش�ئ�
الحظت أنها قد استحوذت ع� مداركه؛ فأردفت:

- ل�س هناك من س�ب لذهابها لق��ة تا�عة لت�ارت. وِلَم تذهب
ا ول�س �صحبتها � يوم درا�� إ� �لٍد ال تعرف ف�ه أحد�

�� 
ً

أص�
ة؟ � مذ�حة كب��

أحد، ثم ُتقتل هناك ��
- "وما تدري نفٌس �أيِّ أرض� تُموت".
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ا، َمْن �ان ض، ل�ن ِلَم ذه�ت؟ ثان�� - صدق اللـه العظ�م. لم أع��
�صحبها هنا أو هناك �ان صد�قها حم�د.

ال بن طالب؟ � ابن الچ�� - تعن��
ا. ا، ح�� أصدقاؤە ال �عرفون له ط��ق� - نعم هو، وقد اخت�� تمام�

تل معها؟
ُ
- ل��ما ق

� قائمة القت�.
- س�ارته راقدة أمام الدار واسمه ل�س ��

ر
�
��� محسن وساوسه من أن تكون مك�دة من الدرك، تذك

� فهو ال �ستحق مؤامرة بهذا الحجم لإل�قاع �ه،
حجمه الحق���

� لهم أثٌر لأل�د. فأمثاله �ختفون فقط فال يب��
ء؟ من الوارد أن �كون هناك �

� �ل �� � أنك تعرف�� - ولماذا تظن��
ي، ال تعرفينه ولم تخ�� � ح�اتها ذهب بها إ� س�دي العن��

�� ٌّ�
ا. �ه أحد�

رًة ق�ل أن تج�ب:
�
هزت رأسها ألسفل ُمفك

� ت�� ب عن الجامعة من دون علم أمها ألخ�� - لو أرادت التغ�ُّ
ألغطيها. هذا ما �انت تفعله لقضاء يوم مع حم�د. فإذا لم تكن
� ط��قها للجامعة ثم

� سوى أنها �انت �� � فهذا ال �ع�� ت�� أخ��
قررت أن تذهب إ� هناك من دون سابق تخط�ط. ثم إن هناك

ها الجثمان من مس�ش�� مصط�� مُّ
�
مت أ

�
نقطة أخرى، لقد �سل

�اشا.
- هنا �العاصمة؟

- نعم هنا.
- ماذا� ألم �كن المفروض أن ت�سلمه من ت�ارت؟



71

- أعتقد هذا�
ا. - لذلك ال أجد ما حدث منطق��

 ق�ل أن �ستطرد:
ً

تردَدْت قل��
ء آخر ُمح��ِّ وأعتقد أنه هو مفتاح خزانة األ�ار؛ �

- هناك ��
ب منذ ع�د المؤمن رأس جماعة جبهة اإلنقاذ �الجامعة ُمتغ�ِّ
ا. ل�ن زمالءە ال ي�دو عليهم القلق لغ�ا�ه. ال أفهم الحادثة أ�ض�
ا ُمختٍف وال �علم عنه ا ور�ما �ان الحل مع حم�د، ل�نه أ�ض� ش�ئ�

ا. أحد ش�ئ�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم �كد �س�شعر ملل األ�ام من دون فاط�ما؛ ح�� ظهرت
ا، كعادتها متوترة ال �ستقر رأسها ع� وضع من دون مجدد�
ا، اإلت�ان �حر�ات مفاجئة كرأس العصفور. قا�لته ص�اح�
ر وجودها عند مدخل المدرسة. متعجلة اصطح�ت أختها لت��

: � ْد ع� �لمت�� اتها لم تز� لتلحق �محا��
� مق� السماء الزرقاء؟

� الرا�عة ��
- أقا�لك ��

� خرجت من فمه ا ق�ل أن ُ�سعفه ال�لمات ال�� هزَّ رأسه موافق�
: دونما تفك��

� الرا�عة.
- نعم، نعم ��

� وحذائها � �والها الچي��
�� 

ً
شاهدها و�� ت�سحب م�عة

المسطح، ال يتطاير شعُرها رغم �عتها والهواء. �عان ما
ا: "ولماذا السماء الزرقاء؟" ودَّ لو ابتلعها الشارع؛ فأطرق مفكر�
�
ة الغائمة ��  من تلك القهوة الصغ��

ً
دعاها إ� األورا�� �د�

دخان التبغ.
� وسط

فة هذا الفندق الضخم الجاثم �� أي م�ان أفضل من ��
ب الشاي مع فتاة؟ لم �كن � تلك المدينة ل��

ج�ل صغ�� ��
� المقا�� العاد�ة، ل�نه المنظر الذي �جعلك

شاُيهم أفضل منه ��
ة أضعاف السعر وأنت راض� سع�د. ال�حر �األسفل تدفع ع��
ة �حتضنه الج�ل األخ�� �جوار المنازل الب�ضاء القص��
� تطل � وسط المدينة ال��

د �� فة فندق شي�� رە ���
�
اصة، ُ�ذك الم��

ة ع� الن�ل. �ان �صطحب سناء إ� هذا الفندق أثناء ف��
� أما�ن خال�ة ثم

�� �
ون ع� التال�� الِخْط�ة. لماذا ��ُّ الُمحبُّ
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� وجه اآلخر؟ �ا
ُ�ديرون ظهورهم لجمالها و�تفرس أحدهم ��

لحماقتهم�
ا فِلَم � تق���� ا ��ل تأ��د، الطفلة من عمر ابن�� ا غرام�� "ل�س موعد�
؟ وماذا ت��د

ً
� قبول الدعوة؟ ما تلك الدعوة أص�

ترددت ��
� دروسه، ب�َد أن

� رأسه ل�ل��
ا �دور �� ا عمَّ ؟؟.. تغافل متعمد� ��

� المق� ظل �قفز أمام عقله لمراٍت
مشهد جلسته مع فاط�ما ��

عد�دة طوال اليوم.
، �ل توجه من � �عد انتهاء يومه الدرا�� لم يبَق �حجرة المعلم��
فورە إ� المق� المتفق عل�ه. س�صل ر�ــع ساعة ق�ل الموعد،
� المرة الماض�ة اختار

ء، �� �
ا �عض ال�� � ا مست��

�
س�ختار م�ان

َرك، أما اليوم ا �كشف المدخل خش�ة أن �فاجئه الدَّ مقعد�
ا ا من الخصوص�ة. س�طلب شا�� ف�شعر أن موعدە �ستحق ش�ئ�

و�جلس لي�تظر.
ا. أطفأت ت م�كرة أ�ض� قطع أف�ارە عند رؤ�تها، قد ح��

� ��ُّع لدى دخوله من ال�اب.
س�جارتها ��

ا.. ، لم أتوقع حضورك م�كر� � - أعتذر عن التدخ��
اث، واب�سم وهو �سحب مقعدە  عن عدم اال���

ً
أشاح ب�دە كنا�ة

للجلوس:
- أشعر أن لد�ك ال�ث�� من األخ�ار.

ب �صدرە من المنضدة ل�سمعها مع ضجيج الم�ان: ثم اق��
� ازد�اد ولديَّ فكرة ل�شفه

ا، ل�ن الغموض �� - ل�س هذا تحد�د�
�له.

: ً
أمال رأسه م�سائ�



74

- ك�ف هذا وذاك؟
ا، فلم �ُعد �عرف أحد م�انه. �ما لم - �ات اختفاء حم�د مؤكد�

. نت بنف�� ة حادثة إرهاب�ة، لقد ت�قَّ � أ�َّ
�ظهر اسمه كضح�ة ��

، من � ا الثن�� � الذي طلب منه محسن شا��
سالها السا�� قاَطع اس��

؛ فأ�ملت: �
ب. ان�ف السا�� ا ت��د أن ��� دون سؤالها عمَّ

- ال �مكن أن تكون تلك مصادفة، �ما ال �مكن أن �كون حم�د
ع� عالقة �جبهة اإلنقاذ أو َمْن ع� شا�لتهم.

- وما عالقة جبهة اإلنقاذ �قص�نا؟
- هم من قتلوا ف��ـال، أ�س�ت ع�د المؤمن؟

د أن ها �ما �لغه ع�� الخطا�ات �ما لم ُير� لم �عرف ك�ف ُ�خ��
�قتل حماسها ال�ادي؛ فعاد برأسه للوراء �من استدرك �عد

�س�ان:
ال االنضمام للجبهة. وهل ما زال ع�د ا ال �مكن البن الچ�� - قطع�

ا؟ المؤمن مختف��
ا لم �كن. ارتعدت لرؤ�ته فهو و�ن لم - عاود الظهور �أن ش�ئ�

. � ط�� �كن القاتل نفسه فهو �التأ��د من الُمخطِّ
ا: مسحت أنفها ب�دها ثم انهمر ال�الم من فمها متدفق�

- لم �كن �مقدوري ز�ارة عائلة حم�د لسؤالهم عن ابنهم
� ��

�
حادثها، عل

�
�ــها وأ ع�ِّ

ُ
ة أم ف��ـال أل � � ك�� فتوجهت إ� دار خال��

ٍة وضحاها، لقد � عش�َّ ْم ت�دلت ب��
�
�

�
ا. س�حان اللـه� ل أعرف ش�ئ�

� أسب�ع. لم
هرَمْت و�أنما حطَّ الزمان ع� عمرها ع�� سنوات ��

تكن حالتها �سمح �ال�الم، طل�ت منها أن أدخل حجرة ف��ـال
اە ق�ل الحادث، لم أل�حث عن كتاب �� كنت قد أقرضتها إ�َّ

ً
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� أش�ائها وخرجت
، فدخلت أ�حث ��

ً
ِجب أص�

ُ
ترفض �ل لم ت

؛ "صورة لحم�د". � ��
�
من فوري �عد أن وجدت ضال

ة دسمة. ە من إلقاء محا�� أراحت ظهرها للوراء �من انت� لتوِّ
الحظت خي�ة األمل ع� وجه محسن الذي كسته أمارات عدم

� أذنه:
�ت لتهمس �� الفهم. اق��

- سنذهب �صورة حم�د إ� الماروك�ة.
 ثم عادت لتهمس:

ً
� وجهه ثان�ة

نظرت ��
نا عن م�ان حم�د إذا أعطيناها ة، ستخ�� افة مغ���َّ - الماروك�ة عرَّ

صورته.
� مثل تلك األش�اء؟ ا تصدق�� - أحق�

� الجملة األو�، إال أنه ار�سم
ا إخفاء امتعاضه �� حاول جاهد�

بوض�ح ع� وجهه وهو �قول:
�ن ع� َس��ْ أغوار - لن نلجأ للمشعوذين �ا فاط�ما، لسنا مج��

ا. م� � ُمحرَّ
هذە القصة ح�� نأ��

فتحت فاط�ما فاها وقد كسا وجَهها ح�ٌج كث�ف، أدرك ساعتها
محسن أنه قد أطلق رصاصة م��عة ع� العالقة الوح�دة
�
� عل�ه استدراك ما أتلفه فأضاف �� � الجزائر. تع��َّ

ال�اق�ة له ��
تلعثم:

- ل�نِك ع� حق، ي�دو أن هذا هو الَخَ�ار الوح�د أمامنا.
ب أ��� ثم استطرد: وضع مرفق�ه ع� المنضدة ل�ق��

- م�� وك�ف نذهب إليها؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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19
� االس��قاظ. نهار

�� 
ً

�سمح له ص�اح الخم�س �أن يتأخر قل��
مشمس تلطفه برودة خف�فة تليق �ص�اح العاصمة الب�ضاء.
� اتجاە ال�حر، فاليوم عطلة

�ُنو وه�ط بها �� أخذ س�ارته ال�ِّ
ا ط��ق وسط ا. �فضل غال�� والط��ق الساح�� ل�س مزدحم�
� رأسه الذي يرفض  أنه ي��د اليوم أن يهدئ من طن��

َّ
المدينة إ�

�شدة مشاركته ف�ما هو مق�ل عل�ه.
� ة إقامته �الجزائر ب�نه و��� �شأ عشق من طرف واحد طوال ف��

� وقار� من األع�
تها الحمراء، و�� تراقب �� � ��اتدرائ�َّ بولوغ��

احمة ع� سفح الج�ل ح�� ساحل ال�حر. � ة الم�� المنازل الصغ��
� مستق�لة �اب الواد وعماراتها العت�قة ع� الطراز األورو��
ال�حر، و�أنما تتجه نحو ق�لتها الفر�س�ة ع� الضفة األخرى من

� أن يتوق المب�� لمن أقامه؟
العمالق األزرق، ما الغرا�ة ��

ى ج��دة ل. اش�� �د المركزي وترجَّ صفَّ س�ارته �القرب من ال��
� ع� موعد فاط�ما.

الوطن ل�ضيع معها نصف الساعة المت���
ة �خارج مق� الم�لك احتل إحدى المناضد المعدن�ة الصغ��
� انتظار قهوته. العنوان

اها �� ا إ�َّ ح� �ار، فرد ج��دته ُمتصفِّ
� زرالدة ع� �د

الرئ�س: "ذبح ستة أفراد �انوا �س�حون ��
� أ�امنا هذە، لماذا �حتل

". خ�� أ��� من عادي �� � تِح��
�
ُمل

� وهم �ذ�حون الصفحة األو�؟ هل شاهد الناُس الملتح��
؟ ولماذا لم يوقفوهم إذن؟ و�ن لم �شاهدهم أحد، � السا�ح��
فَمن� الذي ألصق بهم صفة االلتحاء؟ لماذا ال ن�ساءل عن دور

� منع تلك الجرائم ونهتم فقط �لعن مرتكبيها؟
طة �� ال��

ً
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 من ناح�ة ال�حر. مرت �جوار تمثال
ً
ب قادمة رأى فاط�ما تق��

تب لها أن تقاوم العدو الجد�د �ما فعل
�
األم�� ع�د القادر، هل ك

صب الشاهق مع المستعمر القد�م؟.. هذا التمثال صاحب النُّ
ا س�فه، �مثل األم�� ا فرسه وشاهر� زي الجم�ل ل�طل ممتط��

ْ
ن ُ ال��

� أوائل هذا القرن ضد المستعمر
الذي قاد ج�ش إف��ق�ا ��

 من يومها ح�� جاءت "زهرة
ً
. وظلت المقاومة مشتعلة الفر���

ًظ��ف" لتفجر نفس هذا المق� الذي ي�تظر عل�ه فاط�ما
"الم�لك �ار"، لتنقل المعركة مع المحتل لألح�اء الفر�س�ة �د�

� زمن األم��
من الوال�ات المح�طة �العاصمة. �ان العدوُّ ��

ه العسكري ە ب��ِّ � ا، فر��� ُمستعِمر �سُهل تمي�� ا جد� واضح�
ته الب�ضاء. أما أنت �ا فاط�ما ف�لزمك الذهاب للماروك�ة و���
ك � غ��مك. ك�ف أعتب عل�ك اللجوء للسحر إذا �ان عدوُّ

لتعر��
اليوم �شبهك حد التطابق؟

� ج�ب م��لته
ا �� � وضعهما شا�ر� � معدن�ت�� � قطعت��

أع� السا��
السوداء النظ�فة ق�ل أن �قوم لمالقاتها.

� نهج محمد الخامس، شارع ضخم
صعدا من ساحة أودان ��

ا �اسم ملك المغرب السابق، ال تخلو عاصمة من � ت�من�
ُس�ِّ

دە.
�
عواصم شمال إف��ق�ا من ط��ٍق ُ�خل

� �ل شوارع الجزائر، اختارت الماروك�ة شارع محمد من ب��
ا نهجر أوطاننا لن�ساها أم الخامس ل�سكن ف�ه. هل نحن حق�

لنع�د بناءها حولنا �ما نحب؟
ة يتصاعد افة، فال م�خرة كب�� � شقة العرَّ

خاب أمل محسن ��
َخان وال ترتدي المرأة مال�س غ���ة أو ق�عة الساحرات. منها الدُّ
فتحت لهما ال�اب بنفسها وأدخلتهما من دون حد�ث، امرأة

َّ
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� السوق.
ها عن مث�التها إن رأيتها �� � �ة زرقاء ال تم��

َّ
� ج�

ة �� س�ي��َّ
� الصالون خافت اإلضاءة، �دأت فاط�ما ال�الم:

ا �� جلسوا جم�ع�
، نحن ن�حث عن شخص� مختٍف. � - خال��

- أعلم ذلك.
 لتخفف وطأة اندهاشهما:

ً
ثم استطردت مب�سمة

ا. اإلسالميون � حق�  من �ان �حتاج��
َّ

دخل داري إ�
�
� أن أ - ال �مكن��

. �
�كرهون عم�� ور�ما حاولوا إ�ذا��

 �م��ٍة رك�كة:
ً
ثم التفتت إ� محسن قائلة

� م�؟
رِتنا، تقولونها هكذا �� - نوَّ

� معها شعُرها األب�ض ٍة اه�� أعق�ت جملتها �ضحكٍة قص��
الخف�ف. ارتعد من نظرتها ال�اردة ومحادثته �لهجته من دون أن

الة مدع�ة �ما ظن. ا. �� ل�ست دجَّ �فصح عن كونه م���
ع وقت�ما.. مع�ما صورة الشخص أو قطعة من - ه�ا لن أضيِّ

مال�سه؟
دفعت إليها فاط�ما صورة حم�د من دون أن تن�س؛ فألقت
ها �عد

ُ
عليها نظرة غ�� فاحصة ثم أطالت الصمت. خ�ج صوت

ة: � ع�ارات قص��
ا و�� تقول �� ذلك منخفض�

ا. ترك ال�لد � فر�سا، ول�س هنا. حالته س�ئة جد�
- هذا الف�� ��

ا. � َ ُمج��
� حاولت أن  لفاط�ما ال��

ً
عادت للصمت ومدت الصورة ثان�ة

�سأل عن الم��د فأجابتها:
- هذا �ل ما أعرفه.
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� فلم �ستطع فاط�ما
ات وجهها �انت آمرًة �ما �ك�� تعب��

� األسئلة.
سال �� االس��

ق�ل الخروج التفتت فاط�ما ل�سألها �صوٍت خف�ض:
� فك عمل الُقْفل؟ - هل �ستط�ع��

- أ�مكنك اإلت�ان �ه؟
- ال أعرف م�انه.

- نعم ممكن، ل�نه س��لفك خمسة آالف.
ا إذن. - س�ت�ك الحق�

ْ يوم الس�ت، فهو يوم عطلة مساعدي. �
َ - فقط تحا��

� اتجاە ال�حر، نزال معه
ا �� ينحدر نهج محمد الخامس ها�ط�

 لساحة
ً
� رأسه، ح�� وصال ثان�ة

ا �� لٌّ �عالج أف�ار�
�
� � صامَت��ْ

 ع� مكتب
ً
� نظرًة فارغة

� ل�ل�� أودان.. أدار رأسه ناح�ة ال�م��
ان. أمسكت �دە ل�قطعا الط��ق، �شا�كت أصا�عهما م� للط��
ت لغ��ق. ��الخطأ فان�شلته من أف�ارە كَ�ٍد من خالل الم�ج ُمدَّ
أرادت سحب أصا�عها ل�ن الس�ارات الم�عة �انت أْو�

�االهتمام.

�
� شكوكه ��

د أن �فاتحها �� � الس�ارة، ولم ُير�
ودها �� تا�عت ��

ها عن خطا�ات ط حم�د �مقتل ف��ـال، و�ال الحتاج أن �خ�� تورُّ
ًالمجهول. أنزلها �القرب من حد�قة الحما فل�س من الالئق أن
لها أمام ب�تها أو أمام ب�ته. لم �سألها ك�ف س�لتق�ان ثان�ة � ُي��
ف�� تعرف أين تجدە. فقط ا�ت�� �أن وضع �دە م�ان مقعدها

له. � فته وانطلق بهدوء ناح�ة م��
�
ا �قا�ا دفء خل �الس�ارة ملتمس�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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20
� فوق كتفيها، هما: الوحدة وك�ت تحمل اإلجازة الص�ف�ة ثقل��

� هنا وحدي.
كو�� ، وكنا نخ�ج ق�ل أن ت�� الحظر. كنتم م��

ة ا إ� تو�س. �انت دال�ا صغ�� تلك الس�ارة العت�قة حملتنا مع�
وكنت أنِت سع�دة �السفر. أدهشِك �شاُ�ه مدينة تو�س العت�قة
رنا �الط��ق الصاعد إ� مسجد ال��تونة �ساحة الشهداء. تندَّ
 ع�

ً
� ت�ت�� �قمٍة تطلُّ سا�نة ة القص�ة ال��

َّ
وك�ف ي�دو �أزق

ال�حر.
ا، �ما استحال ارت�اد القص�ة اليوم لم �ُعد الط��ق لتو�س آمن�
� غرامها، أبوابها

ْم وقعت ��
�
�

�
رها اليوم الخوارج. ل � عمَّ ال��

ا ا أو أحواش�
�
 أح�ان

ً
� وراءها ساحاٍت فس�حة � تخ�� الخش��ة ال��

ة األسقف المزركشة وحوائط الُفَسْ�فساء. دار ع��زة، صغ��
اي مندوب فر�سا فاحتلوا الجزائر. � لطم فيها الدَّ القاعة ال��
مسجد ك�شاوة الذي بناە العثمانيون وتحول ل�ن�سة وقت
ا فور االستقالل، الصناعات التقل�د�ة االحتالل ثم عاد مسجد�
� استقطاب ال��ائن، فكرامة

� الطرقات، ال �لحُّ ال�اعة ��
ة �� المن���

� وق�ل الح�اة. الجزائري ق�ل الخ��
� � استعصت ع� المستعمر الفر��� واحتوت ب�� تلك الرقعة ال��

طة والج�ش، �ل ظهرانيها المجاهدين، تمتنع اليوم عن ال��
ا؛ فالعدوُّ الذي يهاجمك تقاومه، أما من ي�سلل وع� أبنائها أ�ض�
ا. هجرها ال�اعة والحَرفيون �� إ� عقلك وقل�ك ف�ستق�له ُمرحِّ

فس�حان ُمغ��ِّ األحوال�
ال ألومك ع� الرح�ل فله أ��� من ألف س�ب وج�ه، فقط
� س�َب

 من كو��
ً

ا ل�قائك هنا �د� تمن�ت لو كنت أصلح س���
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. رح�لك األسا��
ا لنار لعن الـله من كشف عن هذا ال�لد سالمه وترك أهله وقود�

�اع س�ا�� قذر.
أحد مقاالت ج��دة الوطن اليوم �عنوان:

"َمن �دفع فاتورة اإلرهاب؟"..
� من ْل َمن ال �دفع �ا رجل. ر�ما كنت أج��َ

ُ
أي سخف هذا؟ �ل ق

أن �سأل عن المستف�د من هذە الفاتورة.
قطع حديثه مع نفسه جرس ال�اب، رحب بهذا الطارق ق�ل أن
حادي مراٍت

ُ
َّ هذا الحوار األ �سأل َمن هو، ك�ف ال وقد اج��

ومرات؟
ك

�
ال أحد �فتح �ا�ه لمجهوٍل هذە األ�ام، قد �طرق �ا�ك َمل

ا، ِلَم  �سهل مهمته لهذا الحد. حق�
َّ

الموت فاحرص ع� األقل أ�
� �لد �أ�ل أبناءە؟

اإل�ار ع� ال�قاء ��
ا: ا خف�ض� ب من ال�اب �حذر، أصدر الطارق صوت� اق��

- أنا فاط�ما �ا أستاذ محسن.
ا ل�� � ا م�� ا من دون تردد، لم �درك أنه ُمرتٍد جل�ا��

�
فتح ال�اب ِمض�اف

� إال عندما توسطت غرفة الجلوس. � القدم��
ا و�قف حا�� َّ�اهت�

أجلسها وجلس، فكر أن �ستأذن ل�غ�� مال�سه ول�نه آثر أ�
كها للحظة، فقد أوشكت الوحدة ع� الفتك �ه. �دأ الحوار ي��

ا: �� ُمرحِّ
- سع�ٌد لرؤ�اِك، ك�ف عرفِت العنوان؟

- أعرفه �التق��ب منذ أ�ام المدرسة.
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ثم أضافت و�� تجمع َشْعرها خلف أذنيها:
ا لتحد�د المب�� والشقة. - سؤال واحد لتاجر ال�قالة �ان �اف��

ر ف�ما س�ظنه ال�قال �عد أن عرف بتلك
�
، تفك

ً
بهت وجهه قل��

ال��ارة. أردفت مستدركة:
- سألت عن دار دال�ا ابنة األستاذ.

ب. ا ��� هشَّ وجهه ثان�ة ق�ل أن �سألها عمَّ
. � ط�ل صدق��

�
ك ��ل ما أعرف، لن أ ب �ل ألخ�� - لم آِت أل��

� صدرها.
ا حاك �� ا عمَّ جلس محسن �القرب منها مستفهم�

: ً
ف قائ� تلطَّ

ب. ، أسمعك ثم ��� � - ل�كن ما �شائ��
ك �ه من ق�ل، لم أتعمد إخفاءە، فقط لم ء لم أخ�� �

- هناك ��
اة.

َّ
ْد هتَك �ِّ صد�قة ُمتوف ر�

�
أ

ابتلعت ر�قها وأطرقت لوهلٍة ق�ل أن �ستطرد:
، �انت تكذب،

�
- ق�ل مقتلها، أقنعت ف��ـال حم�د �أنها ُحْ��

ل�نها �انت تحاول أن تعجل �الزواج…
ا). لت �َمن�تها. (قاطعها محسن شارد� - فعجَّ

 من ذلك، ل�ن ما قالته الماروك�ة واختفاء حم�د
ً
- لست واثقة

م جثتها هنا.. ال �ستطيع تجميع خيوط
�
� ت�ارت و�سل

وقتلها ��
هذا اللغز. فكرت ر�ما ساعدت هذە النقطة.

سكت محسن فهو ال �عرف أ�صارحها �ما �عتقد أم أن الصمت
أفضل.

؟ � ��� ، أ��� - أحتاج لقهوة للتفك��
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� َجْعبتها. ألقت ظهرها ع�
ا �عد أن أفرغت ما �� � �دت أهدأ كث��
مسند األر�كة وهزت رأسها موافقة.

ا �  كب��
ً

ودَّ لو طالت هذە الجلسة لأل�د. فرشت الشمس مستط��
تحت مكت�ة التلفاز، رسم ظل حد�د الش�اك ف�ه نقوشه
 ما ع� الغرفة. تناغم الجو مع جلستها

ً
دس�ة

ُ
فسك�ت ق

� أمامها و�دها الملقاة �حة ع� األر�كة �ساقيها الممتدت�� المس��
ها القم�ص من � امتصَّ ة ال�� ع� المسند ودائرة الَعَرق الصغ��
ت عن �س��ته ب�دها �لما نفر. ف�ما إ�طها، وشعرها الذي كفَّ
 للقلوب، ر�ما لهذا

ً
ا، تمنحنا العف��ة مدخ�

�
�حلو الهندام أح�ان

الس�ب عشق �عض الرجال حفاء ال�ساء وكرە آخرون مساحيق
التجم�ل.

� أن قصة الحمل تتعلق �مقتل ف��ـال؟ - لماذا إذن تظن��
- ال عالقة لها �القتل، ل�نها ر�ما �انت س�ب سفر حم�د
ي. أرى أن . أر�د أن أفهم �َّ ذهابها لس�دي العن�� � المفا��

 للماروك�ة ل�سألها.
ً
نذهب ثان�ة

ها؟ - أما �انت لتعرف من دون أن نخ��
- نحاول…

� جدوى الفكرة.
ه ��

�
� �شك

سها بنظرٍة ��� تفرَّ
دد: � اس�سالم م��

أردفت ��
ا. لَنُقل � أخافها حق� � أمر� آخر ل���

- أر�د أن أذهب الس�شارتها ��
� أحتاج مساعدتك.

إ��
� و�خ�� اف�� � هذا المأزق، يرفض إت�ان العرَّ

للمرة الثان�ة تضعه ��
: ً
ها إذ تلجأ ال�ه. أطال الحد�ث سائ� صدَّ
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تنا أن نتحا�� أي يوم؟ - أخ��
ا، مساعدها ال �عمل �الس�ت. - الس�ت ط�ع�

ا. َر عندها أحد�
َ
- لم ن

م �الس�ت فال تعمل �� � � يهودي �ل��
- ولن تراە، مساعدها ج��ِّ

�الت�ع�ة.
ْعَدة خف�فة خل�ٌط من االمتعاض واإلحساس َ�ْت ف�ه ر�
دد؛ فوافق ا، ب�َد أنه ال �ملك رفاه�ة ال�� �الذنب، والخوف أ�ض�

ع� الفور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة ع� ة واألخ�� � النظرة العا��

وقفت �اه�ة أمام المرآة لتل��
رُّ القم�ص الثالث هندامها. مَناِ�ت الشعر مصبوغة �عنا�ة، ز�
ورتها �حذاء غلق، و�اشف إذا انفتح. تنُّ

�
ور إذ أ

ُ
�عمل �كفاءة، َوق

ا، ال ُتظهر غ�� نصفها. هكذا قالت آمنة عاملة الرك�ة تمام�
ام وها �� تنفذ. الحمَّ

� ال�حث عن
ة �� � راحة الظه��

منذ َوطِئت موالن��ك و�� تق��
عمل. المطعم ال يوفر سوى المب�ت والطعام ل�ن خطتها أ���

ا  وسكن�
ً

ا ما س�ستقدم بناتها وهذا �حتاج ما� ا، فيوم� طموح�
. �
مستق�

ا ال م�ان لها لديهم. لم � الغ��ة، أو ر�ما حق�
العرب ال يتعاونون ��

قة ال�ساء، �ما صدها القائمون ع�
َّ

ُتفلح محاوالتها مع ر�ما ح�
قاعة أفراح �س�مة ح�� لم ي�بقَّ أمامها سوى حمام لقمان القائم
�جوار المسجد. توددت إ� عامالته، أجزلت لهن العطاء �ال
ا ل�ن آلمنة قَّ لحالها سواها، �لهن مغ���ات حق� طائل. لم ير�
ا من وهران. أبوها � أتت قد�م� أصول جزائ��ة من ناح�ة األم ال��
� ِبْر�ان. لهجتها أقرب من

ج �أمها وعاشا �� ق المغرب، تزوَّ من ��
ار�جة الجزائ��ة، تعشق الحد�ث مع �اه�ة ألنه األخ��ات للدَّ
ق ا عن لهجة ال�� � � ال ت�عد كث�� ها وخاالتها ال�� رها �ل�نة أمِّ

�
ُ�ذك

� جمع المال،
. وعدتها ب��جاد عمل خف�ف لها لت�دأ �� � المغر��

� �ما وعدت.
و�عد أ�ام أتتها لت��

ل. � � الم��
- الس�د چان مارك ي��د تقل�م أظفارە ��

� �ذلك؟
مها إذن، ما شأ��

�
- فلُ�قل
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� تلمسان، ولس�ٍب ما
� ق�� ج�شه ��

� هذا الشيخ الفا�� - افه��
�حنُّ لتلك الحق�ة إ� يومنا هذا.

لم ي�ُد ع� وجه �اه�ة أي تعب�� مف�د فأضافت:
� لهذا العنوان، لد�ه . فقط ستذهب�� � ا صدقي�� - لن تفع�� ش�ئ�
ق من ا. ستجدين أظفارە ت�� ا واحد�

�
أدواته ولن ��لفك فرن�

� ثم تغادر�ن �ما ذه�ِت.  أو تقلم��
ً

دين قل�� نظافتها، فقط ت��
� هذە المهمة التافهة؟

- و�م س�دفع ��
ق وجه آمنة و�� تقول �حماسة: أ��

- خمسمائة فرنك.
� الواقع، ل�نه أضعاف

ا �� : "الم�لغ ل�س خ�ال��
ً

رت �اه�ة قل��
�
تفك

� تلك المغ���ة، أو أن ما �ستحقه الخدمة المقدمة. ر�ما ُتخادع��
هناك ما أجهله".

ا؟ َّ أن أفعل تحد�د� - ماذا ع��
� معاملته هو شيخ قد

�� �
�� - مثل ما قلت لِك �الض�ط، فقط تلطَّ

� من عمرە. تجاوز الس�ع��
: ً
دها و�� �ستف�ض شارحة زال عنها تردُّ

ت من سلسلتك كف
�
ورة عند الرك�ة، وتدل  لو ارتد�ِت تنُّ

ً
ً- مث�

الخمسة، ماذا �ك لو جلسِت ع� األرض عند قدم�ه، خالعة
ذا لو تمتمِت �أغن�ٍة نعل�ك فهو �حب النظر ألقدام ال�ساء. ح�َّ
قد�مٍة أثناء التقل�م… ذك��اته فقط �� ما عل�ك إ�قاظها، فقط

. � ذك��اته صدقي��
- فقط ما قلِت؟
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: س�نُقدِك الفرن�ات ء أخ�� �
� األمر.. ��

- أقسم �اللـه هذا �ل ما ��
. ً
ا قل�� � قم�صك مفتوح� � نهد�ك، أ���ِ ب��

ألقت تلك الجملة ق�ل أن تن�ف م�عة. لقد ق�لت �اه�ة �ل
. ط الصغ�� ض ع� هذا ال�� وط، لن تع�� هذە ال��

ا. لم يتجاوز الس�د چان لم تكذب آمنة، تم األمر �ما قالت تمام�
؟ � ا. ر�ما ألنها المرة األو� و�خاف أن ُ�فزع�� مارك حدودە مطلق�
تها مصدَر دخٍل ا ع� �ل حال، �ما ت�دو الفكرة بُرمَّ ي�دو لط�ف�

ا.  م�دئ��
ً

مقبو�
هكذا حدثت نفسها و�� عائدة من مهمتها المنجزة. أخذت
� األسب�ع لما كفاها هذا المال

تحسب، فلو عادته مرة واحدة ��
ا لما � األسب�ع أ�ض�

�� � ا. ولو مرت�� ك المطعم و�ستأجر سكن� لت��
� األسب�ع؟

�� � . هل �قلم هذا الرجل أظفارە مرت�� ك��
� اتجاە الحمام.

ا �� ًة �ل انعطفت �مين� لم تدخل الشارع م�ا��
ة، المطعم لم �غلق أبوا�ه وزهرة مع الساعة ال تزال ق�ل العا��
. تقف اليوم � الصالة أو تغ�� الموس���

خالتها ت�يع األزهار ��
ا ت��د ا ف�� أ�ض� � المطبخ، لم َ�حَتْج إقناعها وقت�

أختها م�انها ��
ها �ماه�ة . لم تخ��

ً
ا منفص� ل�اه�ة االستقرار ح�� تجد لها سكن�

� عروس جزائ��ة، غ�� أن � ت����
العمل، قالت إنها س�ساهم ��

نع�مة لم ي�ُد عليها االهتمام �معرفة ن�ع ال�شاط، طالما
اض حسن المستمر ع� �قائها معهم. س�تخلص من اع��

تركت �اب المسجد ع� �مينها ودارت حول السور، ق�ل �اب
 ع� الدكة الرخام�ة تدخن س�جارة.

ً
الحمام وجدت آمنة جالسة

ا فوق رأسها �أغلب عامالت نح�فة سمراء، تعقد شعرها دائم�
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ا أب�ض فوق مال�س الحمام الض�قة ام. ترتدي مثلهن معطف� الحمَّ
� عندما تكون �الخارج. مكشوفة الذراع��

: ً
عاَجلتها آمنة مب�سمة

ا. أل�س كذلك؟ تك تمام� - لم أخدعك، تم األمر �ما أخ��
. � �ل أ��� - حاشاك، لست �مخادعة. أنت �أخ��

 ق�ل أن تردف:
ً

ترددت قل��
� هذا الرجل أن أذهب إل�ه؟ - �م مرة س�حتاج��

ك �الم�عاد القادم؟ - ألم �خ��
ْ�غة.

�
�ة وُ�ل

َّ
� إن كنت أملك ج� - فقط سأل��

- إذن ي��دك ثان�ة.
ود). �� �

.. (قالتها �� - أتم��
- ماذا؟

ء. � ء، فقط لم تكن هذە أحال�� وأنا أخطط للم�� �
- ال ��

- وهل كنت أحلم أنا �مهنة التكي�س؟ احمدي اللـه ع� ما رزقنا
داَ�

َ
.. أختك وزوجها من ق � . ِف�َم نصلح �اه�ة؟ أجي�ي�� وك��َ

. ومع ذلك وحدە اللـه �علم ما القوا � زمن الخ��
المهاج��ن، أتوا ��

ل�فتحوا عملهم الخاص. اليوم وقد صارت موالن��ك وال�ة
ع���ة، ماذا �مكننا أن نعمل فيها؟

استدارت عائدًة نحو الدار، سارت ع� مهٍل فل�س هناك ما
�دعو للعجلة.

ا علم أنها لم تخ�� آمنة �أن چـان مارك أسماها عروس ال�حر لمَّ
د أظفار �دە تعمل �المطعم. �انت جالسة عند قدم�ه، ت��

�
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� شعرها وأراح رأسه ع�
ل أصابع ُ�مناە ��

�
ال��ى عندما خل

ا للسقف. أ�ان �حدثها أم �حدث نفسه وهو �قول: المقعد ناظر�
� تج�د الطهو واللهو �ستحق لقب حور�ة ال�حر. لم - المرأة ال��
�عشقها الرجال لجمال وجهها �ل أ�هم تك��نها ال�ديع.
ا ما فنصفها العلوي المرأة ونصفها السف�� سمكة، أي طعام. حق�
ة، � أن�� إال و�انت حلم الرجال. آمنة ُمحقَّ

اجتمع الطهو واللهو ��
ماذا �مكننا أن نفعل هنا غ�� دور عروس ال�حر؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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22
الموت حق، ال �ختلف ع� هذا ملحد أو مؤمن. أي أن من مات
ع� �دك لم �ستقدم ساعته ولم �ستأخرها فهو م�ت ال محالة،
ا و�خدر فقط ُتره�ك حق�قة أنك قاتله. ما ُ�ذهب روعك حق�
لِّ أجٍل كتاب"، أنت فقط تضع نقطة

�
ك هو �قينك �أن "ل� ضم��

رە.. هذا ما استقر إل�ه � آخر السطر الذي لم ُ�سطِّ
النها�ة ��

� اعتقادە، ك�ف ال وهو حق؟ ْل ما أراح��
ُ
� أو ق �قي��

�ع �ل شك من قل�ك � ألن تن��
�لمة الحرب المقدسة وحدها تك��

ْسم �فهمه �ّل �ط��قته.
�
� واقعها ِطل

فتقتل �ال هوادة، ب�َد أنها ��
فح��نا مقدسة ألنها ع� اإلرهاب، وح��ــهم مقدسة ألنها ع�
الطاغوت الذي نمثله. ما الجد�د هنا؟ وهل قامت حرب إال
� اعتقادهم؟ و�لما اشتدت وطالت

و�ان طرفاها ع� حق ��
ُت�ِس�ك ِف�َم �ش�ت، فال�ل ُمثَخن وم�لوم ما عاد أحد �فكر ِلَم
 نتوقف. ثور ضخم أع� �دفع ساق�ة

َّ
�دأنا، فالمهم هو أ�

الدماء �ال هوادة، من �جرؤ أن يوقفه؟
�ت

�
� منذ أن لزمت الفراش. ك

مثل تلك األف�ار صارت تعاود��
ام � � الطب�ب �ال��

ها أمر�� � إحدى الحمالت و�عد تجب��
�� �

سا��
احة محارب. الدار لستة أسابيع، أسماها اس��

، فلقد رأ�ت منهم ما رأ�ت � � عدالة قض�ة اإلسالمي�� لم �ستوقف��
شفق ع� أحٍد منهم، و�ن عدت ألقتلنَّ منهم أضعاف َمْن

�
وال أ

ا هو ما نفعله نحن، رقدة ال��ر أعادت � حق� قتلت. ما ي��ب��
�
� لم أرَتْح إليها عندما عا�شتها. ل�ن �� لرأ�� �عض المشاهد ال��

ا وال ترى، تعم�ك عدالة خضمِّ األحداث �كون رأسك ساخن�
� القادة.

القض�ة والثقة ��
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دول ع���ة أخرى �انت �ستض�ف قادة دول الجوار وترسل لهم
ا ما ي�ت�� األمر المذ�عات والفنانات ل�سليتهم، ودائم�
از. ُترى، ألي مًدى � ب�سج�الت �خضع ع� إثرها الض�ف لالب��

�ستطيع أن �سحبنا حب الوطن؟

� مت تدو�ن ما ُي��ب�� � ، كنت اع�� �
افا�� أنه�ت كتا�ة مقدمة اع��

� الوقت فا�تف�ت منذ مذ�حة بن طلحة، ول�ن لم �سعف��
� ة ألستاذي القد�م: محسن الم�ي. تل�� م�� �خطا�ات قص��

. أعلم أنه ال �عرف من أنا، ل�نه � �� �
� ولم ��� ح�� اليوم خطاب��

� طال�ه � لألمن ل��طوا من فورهم ب�� إن ذهب �أي الخطاب��
. اآلن وقد � � ��ا��

�� � والض�اط، ول�نت اآلن �السجن الحر��
َّ أن ا ع��  ولستة أسابيع، أصبح لزام�

ً
� �ام� أص�حت أملك وق��

أ�دأ.
َ ُمتخفٍّ ألعرض عل�ه ا ما س�نت�� �ل هذا وسأذهب إل�ه غ�� يوم�
�
افا�� اجع م�� اإلمالء والقواعد. ح�� تخ�ج اع�� ما كت�ت، ل��

ا.. ل�ن من
�
ا ع� ما أ�ت�ه، ل�س خوف طِلع أحد�

�
مكت��ة، لن أ

و�� ال أو ذاك؟ س�موت م�� س�صدق ما أ�د عن هذا الچ��
من اإلح�اط ق�ل أن ي�دأ، و�� شهادة للتار�ــــخ �جب أن أحافظ

عليها �ما أقسمت ع� حما�ة الوطن.
�سم اللـه ن�دأ:

ا أق� من العجز، �أن ُ�ساق إ� قَدر � إحساس�
� ح�ا��

لم أشهد ��
ء.. أي �

محتوم �شاهد ما �حدث لك وال تقوى ع� فعل ��
ء. �

��
� الموت".

� انتظار دورنا ��
ا �� ا نقف صف� "نحن هنا جم�ع�
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� ال قالها �� أشعث بن طلحة. ال أحب أن أسم�ه هكذا ل���
، � أ��� � تلك الحق�قة �ستغرق��

رُت ��
�
ا. �لما تفك أعرف له اسم�

� الذين فع� من تعود "نحن" تلك؟ هل هو �قصد القرو���
� الذين نحصدهم نحن �حصدهم اإلرهاب؟ أم �شمل اإلرهابي��
الجنود؟ هل ت�سع أ��� ل�شمل الجنود الذين �قتلهم

اإلرهابيون؟
ا م�ساوي  ترى ال�لد فيها مثلث�

ً
�النظر لتلك الجملة متأم�

األضالع، �قف ع� رؤوسه الثالثة �ال�ساوي المواطنون والدولة
� اآلخ��ن �عداء، قد واإلرهابيون. ينظر �ل طرف إ� الطرف��
؟ � ا، فماذا عن المواطن�� ي�دو عداء الدولة واإلرهاب طب�ع��
رونهم. ونكرههم ي�غضهم اإلرهاب و�حسبهم مع الدولة فُ��فِّ
�
. و�كرهوننا لفشلنا �� � نحن لزعمنا أنهم �أوون المجرم��

ْرە لسنوات، يتحول المثلث إ� دائرة �دور
�
حمايتهم. �متد ال�

� دورانها،
ا َمن خلفه وَمن أمامه. �سهم ال�ل �� فيها الجميع �اره�

ا ل�عضنا ال�عض. نجلد أنفسنا، ال�ل داد �غض� � ن��د من �عتها ف��
. �  من رحم ر��

َّ
متوا�� إ�

�
� المركز حفنة من القادة، ل�سوا ��

أنظر عن �ساري، أجد ��
مح�ط الدائرة المزدحم بنا، ال �دورون معنا، ال �حبون وال

�كرهون فقط �ض�طون إ�قاع الدوران.
تتحول الدائرة إ� ساق�ة عمالقة تدور من تلقاء نفسها فتغرق
ا ضخمة تثمر س�ائك ا �الدماء. تط�ح األرض أشجار� األرض ر��

�ك لهم. ذهب�ة �حصدها قادة مركز الدائرة وحدهم ال ��
هل تقوى ع� إ�قاف تلك الدائرة الثائرة العم�اء؟ ال أحد �قدر.

� �



93

ْن ُ�ساق إ�
�
ا أق� من العجز، �أ � إحساس�

� ح�ا��
ا لم أشهد �� حق�

ء، أي �
قَدر� محتوم �شاهد ما �حدث لك وال تقَوى ع� فعل ��

ء. �
��

ا ا نقف صف� ا أشعث بن طلحة عندما قال إننا جم�ع� �م �ان دق�ق�
� الموت. فقط لم �كن �علم أن الصف استحال

� انتظار دورنا ��
��

 ل�س إ� الخروج منها من س��ل.
ً
دائرًة عمالقة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا إ� الماروك�ة. سأحاول � فاط�ما لنذهب مع�

اليوم الثالثاء، ستأ��
ت. إثناءها عن الذهاب إال لو أ�َّ

نات ص�ن�ة �طاطس وأرز ذه�ت �األمس إ� السوق ألبتاع ُم�وِّ
. � إ�قائها للغداء م��

� أفلح ��
�

ا ع� ا م��� �الشع��ة، سأطهو ش�ئ�
� ح��  ل���

ً
 ثق�لة

ً
ا منذ رحلت سناء. تمر األ�ام رت��ة لم أْطُه تق����

� المطبخ.
ال أقتل مللها ��

ا � سع�د� � الطعام اليوم جعل�� شعوري �أن هناك َمن س�شارك��
�
� أمام النار. حرصت ع� أن أسلق اللحم ق�ل وضعه ��

بوقو��
ا سهل المضغ. نظفت الصالة وأشعلت ال�طاطس ل�صبح ناعم�

. ً
ها قل�� عود َ�ُخور لتعط��

ب. لم ت�لغ الساعة دق جرس ال�اب ب�نما األرز ما زال ي���
� الحماس ف�دأت مع الثامنة. ا، لقد غلب�� ة والنصف ص�اح� العا��

� غا�ة الحمق.
� اآلن أ�دو �� ال شك أن��

ا، فعلتها �ح�م العادة ف�دت �� نظ�ف�
� � م��

خلعت نعليها ل�� ُت���
ا؟ حمنا اللـه، أنا �عمر أبيها ما �ا�� أ�� دائم� � ب�تها. فل��

�أنها ��
ترددت ق�ل أن تجلس:

- أمشغوٌل أنت أم ع� موعدنا؟
� اآلن أم �عد الغداء؟ - سنذهب للماروك�ة �ما اتفقنا. أتحب��

ا. اب�سمت فجلست، ا واقع� هكذا ألقاها ل�صبح الغداء أمر�
فاطمأن وأضاف:

. لن أستطيع . ل�ن لو �دأنا �الماروك�ة ستعودين م�� � - �ما تحب��
ا).

�
أ�ل �ل هذا وحدي. (أردف ضاح�

ُّ �
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ت تعدُّ ��
ْ
ن
�
� ثم هأ

ا، أثقلت عل�ك �طل�ا�� � - �لفَت نفسك كث��
ا. هذا واجب علينا �ا أستاذنا. طعام�

- لو أ�لِت م�� لوفرِت �� ال�ث�� من المال.
: ً
ا عن مع�� تلك الع�ارة الغ���ة، أ�مل قائ� �دا وجهها مستف��

� �ضع � مقصدي. فقط �لزم�� - سأستودعك أحد أ�اري فتفهم��
ن�� ما �دأته.

ُ
دقائق �المطبخ أل

- أتحتاج مساعدة؟
:) إال لو أردِت إعداد

ً
� (ثم استدرك قائ� ��� فأنت ض�ف�� - اس��

شاي لنا ح�� أف�غ من الطهو.
� ما حولهما. لم �ُعد يرى ب فقاعة ب�نهما و��� حضورها اآل� ��
ة األرز وال �شم رائحة الفرن

�
ال�خار المتصاعد من حل

ء من � إ�قاع ���
تا عن قطرات ت�ساقط �� المتصاعدة، أذناە ُصمَّ

الص�بور لتصطدم �أواٍن م�سخة �الحوض. ل�س هناك سواها،
� اإلب��ق.

تغ�� الماء وتعاين أوراق الشاي ب�دها ق�ل إنزالها ��
تدور حاف�ة نحو الحوض ل�سكب الماء ق�ل أن تعاود غل�ه،
تأخذ أغصان النعناع األخ�� من ك��ه الممت�� �الماء لنصفه
ر؟" أخرجه السؤال من أف�ارە

�
ك ح�� ال �ذ�ل. سألته: "أين السُّ

� ، ثم �ط�� ل�سحب عل�ة �الس��ك�ة قد�مة من فوق رّف صغ��
ا. ا أن الطعام أصبح جاهز� ان معلن� الن��

ً
� لما أت�ت. (قالت مجاملة

- لو كنت أعرف أنك س�ت�لف ل��ار��
و�� تأ�ل).

ا، فقد اشتقت لطعا�� ول�ن لمن أطهو؟
�
- إطالق

� صحنه ق�ل أن يردف:
ع�ث �الشوكة ��
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؟ �عض األوقات � ا. أتعرف�� - ال تتخ��� قسوة األ�ل وح�دة يوم��
. أشكرك ع� إنقاذي من الوحدة اليوم، ال آ�ل رغم جو��
، � � قررت أن أ�� عزل��

ا)، �األسب�ع الما�� (أضاف مب�سم�
ا  وتوجهت إ� مطعم الجن�نة. كنت جائع�

ً
 أن�قة

ً
ارتد�ُت �ذلة

ا ، �انت الصالة مزدحمة �س���
ً

ا، طرقت ال�اب ودخلت فع� جد�
� كؤوس

� قمة أناقته �دور ع� الموائد، �صبُّ الن��ذ ��
�� �

والسا��
لهم

�
� ُحل

الجم�الت عار�ات األ�تاف و�شعل لفافات تبغ السادة ��
عاب

�
الدكناء. تخ�ج من المطبخ أواٍن معدن�ة وطواجن ُ�س�ل ل

؟ خ��نة مغلقة تعزل من الش�عان، فما �الك �الجائع مث��
ّ �ست�� �

�داخلها عن الواقع �الخارج. لوال �قا�ا من كدر خ��
� ب�لد �أ�ل اإلرهاب أبناءە

خلف االب�سامات، لما شعرت أ��
� لم أستطع ومواردە. ورغم دفء الم�ان ورغم جو�� فإن��
، ك�ف آ�ل �

� من وحد�� لفة الجالس��
�
الجلوس وغادرت، زادت أ

ا و�ل الموائد حو�� عامرة؟.. خرجُت أ�حث عن مطعم وح�د�
ا صوب متحف ت الط��ق متجه� ، ع�� � ا �ليق �حال�� أ��� بؤس�
� امرأة تقف وح�دًة ع� الرص�ف ال ي�دو عليها ال�اردو، قا�لت��
ا ا، �دت جم�لة من �ع�د إال أنها �انت تزداد ق�ح� أنها ت�تظر أحد�
لة إليها، لم � الُمطوَّ

� منها. لم �س�نكف نظرا�� ��� مع �ل خطوة تق�ِّ
� أردت أن أعلق ��ي ع� إ�ساٍن �عد أن

ل فيها ب�َد أ�� أ�ن أتغزَّ
� �الحد�ث، لم مللُت النظر إ� الفراغ. اتجهت نحوي و�ادرت��
ا ما ت�تظر ز�ائنها فة دائم� ٌّ مح�� �

� ال�دا�ة ثم عرفت أنها َ���
أفهم ��

؟ لم آنف من عملها، لم أنتفض من � هذا الم�ان. تخ���
��

ذن��ــها، فقط أ�ست لحوارها رغم عل�� �َمْن تكون.
سل: وضع شوكته ع� المنضدة ل�س��

�
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حت د سوى الحد�ث، اللعنة.. تمر أ�ام من دون نطق. �� ر�
�
- لم أ

� سوى الوحدة، دعوتها لت�ناول م�� الطعام، فقط
� ال أعا��

لها أ��
� ب�َد أنها أ�ت أن تتقا�� أجرة �املة. الطعام وع� نفق��
َقالت: "لك عندي ساعة تقضيها �ما �شاء، فإن ش�ت ذهبنا
� مساومتها خش�ة

ِطل ��
�
لك أو إ� الفندق فهذا شأنك". لم أ � لم��

� نحو � الظنون. عدت أدرا�� � ف�ظن ��
� أحد تالمذ��

أن يرا��
ا � الط��ق �اسمها، �ان مستعار�

�� � ت�� اها، أخ�� ا إ�َّ المطعم مصطح��
�القطع فمن غ�� المعقول أن ُ�س�َّ �ـ "مادونا".

- ماذا�
ا. ثم ا��� وجه فاط�ما �أمارات الذهول �أنما رأت ش�ح�

انفجرت ضاحكة:
� مطعم الجن�نة مع مادونا.

- ال تُقْل �� أنك تناولت العشاء ��
- أتعرفينها؟

- ومن ال �عرفها؟ الوز�ر األول يتغ�� ومادونا ت��� مادونا.
ا:

�
أ�مل ضاح�

ا ورفضُت أن
�

 ��ل المقاي�س، طلَ�ْت ن��ذ
ً
- �ان العشاء مهزلة

 وأخ�� ذنب
ً
� أجالس زان�ة

ضت �أ�� أدفع ثمن خمر. فاع��
شار�ــها. ثم �حت أ��� من مرة �أن فندق سان جورج ق��ب
ا ع� الغرفة. و�ق�ت أمتنع وحجراته نظ�فة وس�عطوننا خصم�
. لو �  وال ينَدى لها جب��

ً
و�� تعرض مزا�اها ف�حمرُّ وج�� خج�

ا. ا خاص� عرفت أنك م�ي ل��ما منحتك خصم�
ها � أن أخ�� - ا�تف�ت بهذا القدر من الفضائح، ما �ان ينقص��

. � أ��� ع��
َّ
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� هكذا مع �ل وج�ة.
 تعا��

َّ
- أتم�� أ�

- ال تقط�� ز�اراتك �� إذن. (قالها برجاء صادق).
لم تكن ز�ارتهما الثان�ة للماروك�ة �األو� �حال. عجز عن
ل، ر�ما �ان � � يهودي �الم��

ر وجود ج��ِّ ا لتصوُّ الجلوس مرتاح�
ا �جوارە اآلن، أو �حلق فوق رأسه ب�َد أنه ��� ما ُ�قلقه جالس�

� الحد�ث.
عت الماروك�ة �� عندما ��

�
س فيها، ثم حملقت �� أمسكت �صورة ف��ـال من دون التفرُّ

� الَقّص:
ع ��  ق�ل أن ���

ً
السقف قل��

 هذە الجم�لة، لقد ماتت مقتولة. قاتلها رجل أطلق
ٌ
- مسكينة

عليها الرصاص �م�ان ق��ب من ال�حر.
قاطعتها فاط�ما قائلة:

� مذ�حة ت�ارت.
تلت �الغرب ��

ُ
- �ل ق

� الل�ل، �القرب من ال�حر، ق��ب من هنا. ق��ب
تلت وح�دًة ��

ُ
- ق

.  ح�� أنت��
ً
ا… ال تت�ل�� ثان�ة جد�

�دا ع� وجه الماروك�ة أنها تقرأ روا�ة صادمة، إال أنها أنهت
�المها فجأًة من دون ز�ادة قائلة:

- ال أرى أ��� مما قلت.
لم تجادل فاط�ما رغم اندهاشها ال�ادي لقطع ال�د، �ان
سال. لم ا لها أنها تعرف أ��� ل�نها ال تملك ترف االس�� واضح�
� حقي�تها عن م�لغ من

تحاول معها أن تخ�� �الم��د �ل �حثت ��
اها، ثم تحدثت معها �الفر�س�ة ك�ال �فهم المال أعطته إ�َّ

محسن.
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لم يتعلم الفر�س�ة رغم طول �قائه هنا. قال �اتب �س (12):
"اللغة الفر�س�ة غن�مة حرب"، لم �ح�� الحرب ولذا لم �غَنم

. � مع الغانم��
ر أوائل أ�امه �الجزائر وك�ف لم �كن �فهم �لمة مما ُ�قال

�
تذك

أمامه.
�� �العراق

�
تقول التوراة إن اللـه أنزل اللغات �لعنٍة ع� عمال ك

ك�ال يتفاهموا. �انوا ي�نون ب�ج �ا�ل ل�صلوا �ه إ� السماء.
�ــهم �اختالف ألس�تهم ح�� فعندما أراد اللـه وقف هذا البناء ��

ا فلم �كتمل ال�ح. هل حدث ذلك لم �فهم �عضهم �عض�
ا �العرب فأصابهم ؟ ال �دري. ل��ما فعل اللـه هذا حق�

ً
فع�

ْعَدة إذ � ظهرە ر�
ْت �� � التوراة اآلن؟ َ�َ

�اللهجات. لماذا أفكر ��
ظن أن مساعد الماروك�ة اليهودي هو من وسوس له بتلك

الفكرة.
ال يتحدث الفر�س�ة ل�نه �علم ِلَم أتت فاط�ما وف�َم تتحدث.
�طل عمل الُقْفل، واليوم أتتها

ُ
� المرة السا�قة إن �انت ت

سألتها ��
�المال، لماذا ُ�قلقه هذا �شدة؟

ْرجها �عمل ع�
َ
�عض ال�سوة إن ُوِلدن لهن فتاٌة �قمن �سحر ف

ْفل حد�د، تغلقه المشعوذة ع� قطرات من دم الرض�عة
ُ
ق

ا ال �قوى عل�ه رجل. ح�� إذا حان عرسها ْرجها من�ع�
َ
ف�ظل ف

فتحت األم القفل المخ�أ �عنا�ة فُي�طل العمل. اليوم وقد ه��ت
ن ُي�طل العمل من دون الحاجة إ� أمها، ت�حث فاط�ما عمَّ
ا القفل الذي ال تعرف م�انه �الطبع. ال �مكن أن �سأل أمها أ�ض�

. أين خ�أته، �مكنها أن تفعل هذا فقط ق�ل ُعْرسها �أ�ام ال غ��
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ا بتلك الخرافة غ�� أن فضوله �قتله، لماذا ت��د أن لم يؤمن يوم�
� األفق؟ واألمر من هذا

تدك حصنها اليوم؟ هل من فارس� ��
السؤال، لماذا �ع�أ و�� ل�ست اب�ته؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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24
رت يوم أرادت

�
ام لقمان. �لما دخلته تذك اعتادت �اه�ة ز�ارة حمَّ

اء أو إزالة الشعر � التدل�ك أو التكي�س أو نقش الحنَّ
العمل �ه ��

ار، أو ح�� كعاملة نظافة. اليوم �� عم�لة أسبوع�ة من ك�ار الزوَّ
ا ع� ما ت���َّ من جمالها الموشك ع� الَمِغ�ب. تحافظ ج�د�
� اإل�رام�ة، وك�ف ال و�� من فتحت �اب

�سخو ع� آمنة ��
ا، أو ا. ال ترتكب إثم�

�
اف ف منها الفرن�ات اغ�� � تغ�� المغارة ال��

�ة زاه�ة وُ�ل�َغة
َّ

ا. فقط ترتدي ج� هكذا تحدث نفسها دوم�
ا من المعة وتذهب ألحد هؤالء العجائز الذين قضوا جزء�
س ظهر ذاك. ال �قوى م أظفار هذا أو تك�ِّ

�
� ال�الد. تقل

ش�ابهم ��
أحد منهم ع� التجاوز معها، ال يرجع ذلك إ� قوة شك�متها أو
إ� قَ�م تحافظ عليها من السقوط، �ل ألن أحدهم ال �قَوى

ا ع� أ��� من قرصة هنا أو نظرة مختلسة هناك. حرف��
ا، فالس�د چون لوك �طلب منها أن � �قدميها ج�د� اليوم تعت��
� سألها أن تقف �جوار

تك�س له ظهرە بهما. األسب�ع الما��
جسدە الممدد ع� ظهرە وتدلك صدرە برفق ب�حدى قدميها.
� المرة المق�لة، أي

 �عد أن وعدته �أن تفعلها ��
ً
عت ضاحكة تمنَّ

� َجْعبتها ما �حدو
ا �� � دائم�

مت من شهرزاد أن ُت���
�
اليوم. تعل

ا أين ستقف، س�ستخدم قدمها الق���ة لالنتظار. خططت ج�د�
 لتتمكن

ً
بتها قل��

َّ
فع ج� لتدلك بها الجزء ال�ع�د من صدرە، س��

من الحركة، �األحرى ليتمكن هو من اختالس نظراٍت أطول
وأعمق، هكذا تهطل الفرن�ات.

اب العام � عليها جمع أ��� قدر ممكن من ال��ائن ق�ل اق�� يتع��َّ
 تعتمد ع� دخل زهرة من بيع الورد، رغم أن

َّ
. �جب أ� الدرا��

ا، � هذا مؤقت�
� ازد�اد مقلق فإنها اختارت أال تفكر ��

دخلها اآلن ��
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� �
� انتقلتا إليها �عد ح�� تتمكن وحدها من دفع إ�جار الغرفة ال��

� مطعم أختها.
ترك العمل ��

ة من محلٍّ آلخر �داخل ا صغ�� ا أن اب�تها تنقل عل�� تعلم ج�د�
ة، فلن ا ما �قبع �داخل تلك العلب الصغ�� ، �ما تعلم �قين� ال��
ث �دفع خالد تلك الم�الغ إال لتوز�ــــع الحش�ش ع� ز�ائنه. ُتحدِّ

ا: نفسها دائم�
� موالن��ك".

�� 
ً
طة �طفلة ت�يع الورد؛ خاصة "لن تمسك ال��

ا، ل�ن االنض�اط � الموعد، التأخر ُ�ذ�� الشوق قطع�
وصلت ��

ا �الخدمة. أضَمن إل�قاء العم�ل ال�لچ��� سع�د�
ا من الڤارڤان الساخن ل�ساعدە دخلت المطبخ، أعدت له ك���
 عليها أن

ً
خاء، فإن لم تدرك دور حور�ة ال�حر �ام� ع� االس��

�
ا ع� ��رە �� تلحق ولو �أذ�اله. دخلت حجرته لتجدە مستلق��

انتظار تدل�كها الموعود.
� تدل�ك صدرە وأ�تافه �قدميها �ما أراد. عيناە

ا �� خر َجْهد� لم تدَّ
لم تغفال لحظة عما جادت �ه من رفع الجال�ة إال أنه لم �كتِف
ً�ما رأى ف�دأت أنامله تتحسس �احلها الراسخ �جوار كتفه. فلما
ء. دارت �جسدها مستق�لة � صعود ���

عت �دە �� لم تف�ع، ��
ك �داە � لرقدة ثع�انه ق�ل أن ت�� وجهه �ظهرها، أرادت أن تطم��
ًتعبثان �ساقيها الفساد. ألقت نظرة خاطفة ع� �واله، فلما
� ساقيها قل�� اس��قنت من وفاة من تخ�� نهضته �اعدت ب��

ه ي��د ع� أثرە من أجرتها اليوم.
�
ا آخر عل لتمنحه مشهد�

شعرت ب�دە ت�سلُّ تحت وسادته لت�حث عن �عض الفرن�ات،
�
� االنهماك ��

ا أوضح و�الغت ��  لتنفحه منظر�
ً

ًث�ت ركبتها قل��
� �والها الداخ�� تاركة

التدل�ك. لم تتوقف ح�� ا�سلت �دە ��
ً
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ا رضاە �ة خف�فة ع� ردفها معلن� ًة مط��ة، أعقبها ���  صغ��
ً
رزمة

عن الخدمة.
ا لالن�اف. دخلت المطبخ ق�ل أن تضع معطفها استعداد�
خطفت الفرن�ات من مال�سها لتحصَيها، ما خاب أملها ف�ما

�ذلت من جهد وتنازالت. مدت ��ها لتحسب ما ستجمع ح��
اها �عض الرضا ق�ل أن اب الدراسة من عملها الجد�د، اع�� اق��
� تجارة خالد وأن �قَ�ه

ها لي�ارك ��  ر�ــَّ
ً
ترفع رأسها للسماء داع�ة

َّ م�احث المخدرات. كررت لنفسها أنها ال تخ�� وق�ع زهرة ��
� أ�ديهم ف�� طفلة ال تفهم ما تفعل، �ل ما تحلم �ه هو

��
. حسُبهما �

استمرار رواج تجارته ح�� تجمع من المال ما �ك��
اآلن ال�راء والطعام، أما حلم استقدام فا�� والمو فقد أصبح

أْوَهن من ال�اب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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25
� فقاعته. عصف �المها �عقل

نزال من عند الماروك�ة �لٌّ ��
ل �ل جملة ع� مسامعها لتقتلع حقائق �انت � ا. ت�� فاط�ما عصف�

. � � عقلها وتجري منه مجرى ال�ق��
مزروعة ��

ود محسن و�ن اختلفت أس�ابهما، فالمرأة د ع� �� ودها لم َيز� ��
ها  متصلة �قوٍة ما. هل أ�لغها ِجنيُّ

ً
ا؛ أي أنها فع� تعرف حق�

اليهودي �ما ت�لغه الرسائل المجهولة؟ هل تكون الماروك�ة ��
ا؟ اآلن وقد أمسكت فاط�ما �طرف خ�ط، هل من تراسله ��
ح لها ما أوحت �ه الخطا�ات عن �قصُّ عليها قصته؟ هل ���
دور الج�ش المزدوج؟ �كرە أن يراها ع� ضالل ل�ن خطورة

. اإلفشاء ترع�ه أ���
ا
�
لو صدقت الماروك�ة، فمن قاِتُل ف��ـال إذن؟ ر�ما تكذب خوف

ئتهم من �ل ذنب. ل�ن هل �شفع لها � و�س� لت�� من اإلرهابي��
هذا عندهم؟ أين هذا الم�ان الق��ب من ال�حر الذي ذه�ت إل�ه
ي  فُقتلت؟ ولماذا يرد اسمها مع شهداء مذ�حة س�دي العن��

ً
ل��

�
ل تل�� � لو لم تكن منهم؟ تمنت لو �انت أمها هنا فتعود للم��

ا عليها �ل ما �دور برأسها فتفكر معها، ل�نها ه��ت. أمها أ�ض�
تكذب، فقد أوهمتها �العمل ال�اذب الذي لم تجد له الماروك�ة

 إال نظ��
ً

ا. أعادت لها نصف الم�لغ �حسم: "ال أتقا�� ما� أثر�
خدمة، لقد كشفت عن العمل فلم أجدە". هكذا قالت.

ا ا يهود�� افة ترافق ِجن�� لو لم تكن صادقة لما �ان ذاك ت�فها. عرَّ
� ع� مسامعها ال�ذب منذ

ة الدار تل�� تصُدقها القول، وأمها ر�َّ
مَّ من

�
زمن �ع�د ثم تهرب منها. �صعب عليها ابتالع �ل هذا ال�
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ا عن منَفذ �سلك منه الغرائب، فظلت تدور حول عقلها �حث�
لداخله فال تجد.

ه. الفتاة
�
 لتفك

ً
أعادت لها نصف الم�لغ، ي�دو أنها لم تجد عم�

غ�� ُمْحصَنة إذن، وتعرف أنها كذلك، واألهم من هذا أنها سعت
لفك تحص�نها وأعدت لذلك الدراهم. ُترى ماذا ستفعل اليوم
ْرجها ال �حرسه أحد؟ مع َمن ستحتفل بهذا

َ
وقد اتضح لها أن ف

؟
ً

الن�؟ ولماذا ُتقلقه تلك الخاطرة أص�
 ع� الرص�ف

ً
انت� بهما شارع محمد الخامس، توقفا قل��

ان ا الط��ق نحو س�ارته، لم �لتفت لمكتب م� للط�� ل�ع��
ا، �ل انقضَّ ع� �دها ل�مسكها �قوة. لم تلتفت مثلما فعل سا�ق�
ا فقط التفتت لوجودە ا ع��ض� ان ط��ق� لضغطته فهما �ع��
�جوارها. �انت قد �س�ته منذ طرقت الماروك�ة رأسها ��ل ما
ة وهو من أع� قالت. ك�ف استطاع الصمت طول تلك الف��

مادونا الدراهم فقط لتحدثه؟
أهذا ما تفعله بنا الغ��ة؟ أم الوحدة؟ ها هو أستاذها وقدوتها
�خالط العاهرات، فلَم تلوم أ�اها إذن لمعاقرته الخمر؟ تزداد �ل
. ر�ما اتضح جمالها إذا تعمقنا �نا منها أ��� ا �لما اق�� الصور ق�ح�
ف�ما وراءها، فقد �عود محسن عن هذا الط��ق وقد �عود أبوها

ا نؤ�س وحدته. ا إذا ما كنَّ للدار م�كر�
لم ين�سا ��لمة طول الط��ق. نزلت أمام حد�قة الحما، لم تتجه
ا متجر ال�قالة ال�ع�د. أرادت أن نحو الدار �ل قصدت رأس�
ي زجاجة ن��ذ ألبيها تنطلق ع� إثرها لحانوته فتصح�ه �ش��
س عائدًة للدار. أما محسن، فقد ازداد وجومه �عد أن تحسَّ

ا من المرة السا�قة. مقعدها فوجدە أ��� دفئ�
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� حقي�تها ك�ال يراها أحد. اليوم حافل
وضعت زجاجة الن��ذ ��

� �دها.
 �الخمر ��

ً
�الغرائب وال ينقصه مشهدها تتجول ممسكة

�
ها وأخذت تدور برأسها �� ضغطت مفاج�ت الص�اح ع� ُمخِّ

� �المه�دي، ا لتدخل شارع العر�� ش�ه ُدوار خف�ف. دارت �مين�
ا �لزمنا �ل شوارع وسط المدينة تحمل أسماء أ�طال. �م شارع�
م �ل أ�طالنا؟ ر�ما ضاقت العاصمة �األسماء، ثم لن تكفينا لنكرِّ

ا. طرقات الجزائر �لها وسنحتاج ل�سم�ة شوارع مارس�ل�ا أ�ض�
كوننا نقلد طرقاتهم أسماء من حار�وهم؟ وِلَم ال وقد هل سي��
�انت شوارعنا تحمل أسماء أ�طالهم؟ فهذا نهج م�ش�� وذاك
� هذە األسماء إ� يومنا هذا، ال . �ستخدم أ�� ديز�� وآخر ديبو��
�ستطيع مطا�قتها مع أسمائهم الع���ة ح�� اآلن. لماذا نطلق
أسماء أ�طالنا ع� شوارع بناها المستعمر الذي �ذلوا أرواحهم

لطردە؟
مرت أمام حانوت والدها من دون أن تتعرف إل�ه للوهلة األو�،
ر عندما

�
ا. تذك لم َتُزْرە منذ سنوات �ما لم �كن هكذا حاله قد�م�

ا �الضوء والنظافة، �سمع أصوات العمال �ان الم�ان مشع�
والما�ينات من الخارج، تف�ح رائحة العطور الفر�س�ة من
م مال�سهن أو ل�سل�م أقمشتهن

�
� ل�سل س�دات راق�ات أت��

الفاخرة.

ك�ف آَل الحانوت إ� ما آل إل�ه؟ لقد رأى هذا الرجل ال�ث��
ا. وه�ط من شاهٍق إ� ساحٍق من دون أن �سمع الرتطامه دو��

ا أم ُشغلنا نحن عنه ألنه مخمور؟ رى هل شغلته الخمر عنَّ
ُ
ت

ا، ظهرە لل�اب دفعت ال�اب برفق فلم ي�ت�ه، ظل صالح جالس�
عته من � ود. وضعت �دها ع� ظهرە فان�� �� �

ينظر لألسفل ��
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ض�اب �ان �غمرە ح�� أذن�ه. ُدهش لرؤ�تها ثم استحالت
� اندفاع:

ا، وقال �� دهشته ذعر�
ا)، والمو؟ ؟ (ثم أردف من�به� ؟ هل أنِت �خ�� - فا��

آلمها السؤال، ل�س ألنه قلق عليهن فحسب، �ل ألنه لم يتوقع
أن تزورە اب�ته �ال س�ب قهري. أجابته:

، وكنت �الجوار. � - فقط أوحشت��
ا �ما ، واحتض�ته جالس� أراد أن ينهض ل�نها دفعته برفق لي���

ا لتجلس: هو ثم استطردت و�� �سحب كرس��
ا نتحدث ونأ�ل، سأجلس معك - منذ زمن ونحن لم نجلس مع�

ا للدار. ح�� ت�ت�� ثم نعود مع�
" غ�� ذات موضع.. �دت ع�ارة "ح�� ت�ت��

ا، ال اليوم وال األمس وال ا. أنا ال أفعل ش�ئ� ؟" تفكر مل�� "ِممَّ أنت��
ا. ي��د أن �قوم معها ل�نه س�نتظر ح�� تصبح الساعة غد�
ب حصته السادسة. س�غلق حانوته و�تجه إ� الحانة ل���

ا �أ�ل وحدە و�نام ح�� اليوم�ة، ق�ل أن �عود للدار مخمور�
 ل�نه ال �قدر ع� مواجهة الل�ل

ً
الص�اح. �مزقه أن تعود خائ�ة

ا. من�به�
. �

، عودي أنِت وسألحق �ك فور انتها�� � ا �ا ْبَن�� � - قد أؤخرك كث��
ِدە فاستدركت:

�
� َخل

فطنت لما دار ��
� الدار. الطعام ع� المو

- لن أتر�ك، فأنا أدعوك لوج�ة فاخرة ��
َّ الن��ذ. وع��

ي � لحانوته و�ش��
� سلوكها تجاهه، تأ��

أدهشه التغ�� الجذري ��
له الخمر.. أال لعنك اللـه �ا �اه�ة ح�ث أنِت، فأنِت من أ�عد



108

ا هو الذي لم يب�سم منذ . اب�سم لها ف�دا وجهه غ���� � � ع��
بنا��

سنوات.
- أرجو من اللـه أن تكون قد أعددت شخشوخة، لم نأ�لها منذ

. � زمن وأوحشت��
ا إن لم تكن طبق اليوم، ب�د أن أرادت أن تِعَدە �طهوها له غد�

الجملة لم تخ�ج من صدرها ال تعرف لماذا.
� دمه �شاط غ�� مألوف. مرَّ

ا وقد دبَّ �� أغلق حانوته م�ع�
ا �َمْن ا عال�� ا ق��� ا �حانوت �� الطاهر وأل�� عل�ه سالم� متعمد�
ي الشارع ا ي��د أن ُير� أراد أن ي��قن من أنه رأى فا�� معه. حق�
�أ�مله أنه �س�� مع اب�ته. أي مجرم سل�ه تلك البهجة لسنوات؟

وهل سُ�عاقب ع� �قته؟
ته الداخ�� �عد أن انت� سحب صالح س�جارة ر�م من ج�ب ُس��
 حديثه مع فاط�ما عن قض�ة ف��ـال.

ً
من طعامه، وجلس م�م�

 حول �عض التفاص�ل
ً

حكت له �ل ما تعرف، دارت قل��
فل�ست �� من ذه�ت للماروك�ة �ل صد�قة أخرى، ال �أس
ة طالما لم ُتِخلَّ �التفاص�ل. لس�ٍب ما لم بتلك ال�ذ�ة الصغ��
ْح لإلفصاح عن توطد عالقتها �محسن، فلُننحِّ تلك القصة �

�س��
ا اآلن فاليوم ال �حتمل أ��� مما حمل. جان��

ابته حول قمة كوب الن��ذ من دون أن ينطق، أخذ �دور �س�َّ
 �اب�سامة خف�فة:

ً
 لينظر إليها قائ�

ً
ق�ل أن يرفع رأسه قل��

� أن الخمر قد عبثت �عقل � ما أقول لك أم ستظن�� - ستفهم��
أب�ك؟..

- أي نظ��ة تقارب هذە األشالء من �عضها لتصنع صورة ق���ة
من المنطق �� �ل ما أحتاج اآلن..
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. ل�ننا نتعاَ� َّ - الصورة بوض�ح الشمس، ع� األقل �ال�س�ة إ��
ا. عنها ب�رادتنا خش�ة أن نفهم فال نعود حم��َ �عد ذلك أ�د�

ثم رجع �ظهرە للوراء ق�ل أن يردف:
- الجرائد والتلفاز والمذ�اع تعمل ع� تلقي�نا أ�اذ�ب واضح

� التصديق.
عوارها، ل�ننا ن�تلعها �التكرار ونتلقفها برغ�ٍة ��

� الحد�ث و�دا وجهه
ا �لما اندمج �� أخذ صوته �علو تدر�ج��

ا ع� وجهها فواصل حديثه: . �دا الفضول واضح�
ً

يتقلص قل��
�ــهة � � االنتخا�ات ال��

� قد فازوا �� - ما نعرفه هو أن اإلسالمي��
� ال�الد. لم تعجب الن��جة ال�عض فطووا

� دارت �� الوح�دة ال��
� ا لم �كن؛ فهاج اإلسالميون وانقلبوا إلرهابي�� الصفحة �أن ش�ئ�

�قتلوننا. أل�س كذلك؟
ب من الملل المصاحب عادة لنقاش أجا�ت بتلقائ�ة تق��

ات: ال�ده�َّ
- نعم، هذا ما حدث منذ سنوات.

ب بوجهه منها أ��� رغم ارتفاع أراح مرفق�ه ع� المائدة واق��
� االحمرار:

صوته، وقد أخذ وجهه ��
- ولماذا �قاتلوننا نحن؟ عند االنتخا�ات أنجَحهم الشعب وأل��

االتنا الموقرون. فمن �جب عليهم أن �قاتلوا؟ ن��جتهم چ��
� منطقهم لهذا الحد؟ ثم إنهم �قاتلون الج�ش

- هل تثق ��
؟ � ا. إالَم تر�� �ا أ�� طة أ�ض� والدرك وال��

مطَّ شفت�ه من ناح�ة واحدة ف�ما �ش�ه نصف اب�سامة ثم رفع
� الن�

كتف�ه، وأ�مل كص�اٍد نال من ص�دە و�دأت ثقته ��
ترتفع:
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- لو كنت م�ان جبهة اإلنقاذ وعندي السالح وقادر ع� محار�ة
� لمن اتخذ القرار

الدولة �أ�ها لست سنوات، لوفرت رصاصا��
�
� وجهدي ��  من إضاعة وق��

ً
لمان، �د� � ال��

�� �
� من ح��

�حرما��
� وأنتظر دعمهم �� �عد استعادة

ل لم يؤذو�� � ُعزَّ قتال مدني��
� المنهوب.

برلما��
أراح ظهرە للخلف ثم مال برأسه ناحيتها ق�ل أن �سأل �صوت

خف�ض:
- أل�س كذلك؟

أطرقت برأسها وقد �دأ االقتناع ي�سلل لنفسها، ثم استدركت
�صوٍت �خلو من ثقة:

ا و… - ل�نهم يروننا كفار�
قاطعها ��عة وقد عادت إل�ه عص�يته:

- وهل لم يروا كفرنا إال �عد أن حرمتهم الدولة من نجاحهم؟..
، �ل �� الرا�� الرئ�س له. � الدولة ال تحارب اإلرهاب �ا ْبَن��

ا من الح�اة و�� �سأله: خال صوتها تمام�
- ما الذي جعلك تعتنق هذا الظن؟

ب الطاولة براحته لت�ت�ه لما س�قول: ��
ر مما ، َمن المنتفع ومن المت�� � عن المستف�د فا�� - ا�ح��
�حدث؟ هل من حارب ج�ش فر�سا وأخرجها من ال�الد ال �قَوى

ة؟ ا وُعدَّ ع� أعداد قل�لة من عصا�ات أقل منه عدد�
- وك�ف تف� تلك النظ��ة مقتل ف��ـال؟

�
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ب شفته السف� وترك االمتعاض �طفو ع� �ل مالمح وجهه
�
قل

ة الح�لة:
�
ة صوته �قل ووشت ن��

ء، فإن من �قتلنا و�لصق جرائمه �
- تف� تلك النظ��ة �ل ��

��خ��ن ل��قنا ثم �د�� أنه من �حمينا، قادر ع� أن �فعل أ���
. من هذا �كث��

ا: رفع كتف�ه ب�أس ومطَّ ذقنه لألمام مستطرد�
وج من عامة � د والد حم�د زواج ابنه من ف��ـال، ولَم ي�� - لم ُير�

ال آخر؟ الشعب إن �ان ب�م�انه الزواج من ابنة چ��
 منه أو هكذا �ظن. وال �جب أن �لحق أي عار

�
- ل�نها ُح��

ل. فماذا �فعل؟
�
�اسم هذا الشاب الُمدل

غارت تجاع�د وجهه فأص�حت أخاد�د �فعل االمتعاض:
ا (قالها وهو � حم�د مؤقت�

� ف��ـال لأل�د و�خت��
- الحل أن تخت��

تلت الحمقاء
ُ
ابته ع� الطاولة ح�� �اد أن �خرقها)، ق �دبُّ س�َّ

ي. وسافر المسكينة ثم وضع اسمها وسط ضحا�ا س�دي العن��
حم�د إ� فر�سا وانتهت القصة.

� ك��ه وأخذ يرشف منه
صبَّ آخر ما ت���َّ من زجاجة الن��ذ ��

ا �� � فينٍة وأخرى إ� اب�ته. يرفع كتف�ه ُمقطِّ ب�طء، وهو ينظر ب��
جب�َنه �لما التقت عيناهما فت�ادله نظرة زائغة.

ات من غ�ار ينفضونها إذا لوثت ء. ذرَّ �
… ال �� - هكذا نحن فا��

� ت��ن صدورهم. بهم فوق األ�تاف أو المست ن�اش��
َ
ُرت

�
ال �س�سيغ ما �قول رغم أن نظ��ته ت�دو �القطعة الناقصة ��

� م�انها
لغزها الغامض. التفس�� الوح�د الذي �ضع �ل قطعة ��

ما اس��عاد. فتلتصق �أختها وتكتمل الصورة، ل�نه مس��عد أ�َّ
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َرك والوزارات و�ل من له تعرف أن أ�اها �كرە الحزب الحا�م والدَّ
� ع� �اهلهم مسئول�ة تخلف ال�الد، هذا جائز.

صفة رسم�ة �ل��
� هذا اإلرهاب األسود فهذا ما ال �مكن

أما أن يتهمهم �الضل�ع ��
تصد�قه.

اقة ن�� حديثها معه �شجار� �ما اعتادت، ف�� توَّ
ُ
لم �شأ أن ت

لزمها تلك الرغ�ة بتصديق �ل ما
ُ
الستعادته �أٍب ثان�ة. ل�ن ال ت

� َمن ب�دە إنقاذ
ك ��

�
ما وهو يهرف �ما ال �عرف وُ�ش� �قول، ال س�َّ

. تمنت حلول الص�اح لتناقش � الوطن من براثن السفاح��
محسن ف�ما قاله أبوها، لم �أِت الرجل �قوٍل غ�� مطروح، ف��

� الفكر. أما أن �متد هذا
ا أن هناك من ينحو نحوە �� تعلم ج�د�

ا. التفك�� لب�تهم فهذا ما لم تكن تحس�ه ممكن�
دە ودحضه وأث�ت نت لو سخر محسن مما قاله أبوها وفنَّ تمَّ

َعواَرە، حك�م هو ولن ُ�عجزە ذلك �حال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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26
ا. الحظ قائدي ، ال �أس �ذلك مطلق� � ُوضعت �السجن الحر��
ا تخاذ�� عن "ن�ة الوطن". مع الوقت �ت أ�رە المسخ مؤخر�

الذي تحولت إل�ه، من الذي �قتل المواطن ل�ح�ا الوطن؟
ْ�ِه" صدق اللـه

�
� إل ِ��

َ
ا َ�ْدُعون َّ ممَّ جُن أحبُّ إ�� "قاَل َربِّ السِّ

العظ�م.
� قتلهم أو

ا السجن أخفُّ وطأًة من قتل الناس أو المشاركة �� حق�
ت ال�س�� ع� قاتليهم. لفت القائد نظري أ��� من مرة. ك��
� � عن المهمات الم���ة المنوط تنف�ذها �كت�ب�نا، واجه��

اعتذارا��
� الذين �أتون لمعسكرنا فانفجرت. سألته عن اإلسالمي��
و�قضون معه �الساعات ثم �خرجون لم �ق�ض عليهم أحد.
� تدخل وتخ�ج رات وعن الدراهم ال�� سألته عن الخمور والُمخدِّ
ّي العسكري الذي لم �ُعد من ال�ت��ة وعن السالح. سألته عن الزِّ
�
، ومنذ م�� ال�ساهل �� � ا وسألته عن ض�اطنا الملتح�� ملزم�

� وحدتنا؟
المظهر العسكري المنض�ط ولماذا فقط ��

، ب�َد أنه لم �فعل وال أعرف � �ان بوسعه أن ُ�خ�ج سالحه و�قتل��
،

ً
� قت��

� تمرد �عض الزمالء إن أردا��
ما الذي منعه. ر�ما خ��

ا للوطن �فوق حب العمل. � ما زال �حمل ُح��
فال�عض من زمال��

َّ بثالثة أعوام � العسك��ة وُح�م ع�� خالل ساعات تمت محا�م��
ا لوجه � وجه� . لم أصدق نف�� عندما وجدُت�� � � سجن ��ا��

��
� السجن

، قاتل الرئ�س الراحل بوض�اف. �� �
مع م�ارك بومعرا��

ا ل�س �من � �خ�� الجميع من القتلة، فمن أزهق روح�
الجنا��

، �ل روادە � � لُ�طعم أبناءە. �عكس السجن الحر�� �ق رغ�ف��
� ل�ن ما من عسكري جزائري لم �طلق � سفاح�� قتلة، ال أع��



114

ا إ� جنب مع النار ع� أبناء جلدته. �ل من �الداخل عمل جن��
ة طالت أو قُ�ت. قا�ض األرواح لف��

� السجن
�� �

مثله �مثل معظم ألغاز هذا الوطن يرتع بومعرا��
ا �قتل رئ�س الجمهور�ة، ب�نما ُ�قتل �سالم وهو من ُض�ط متل�س�
مواطن عادي لمجرد مرورە �شارع ما أو لسكناە ق��ة وقع عليها

. �
ا لمذ�حة �شهدها القا�� والدا�� االخت�ار لتكون م�ح�

� كغموض الظروف المح�طة �ه. ال أصدق
غامض بومعرا��

هدوءە وحديثه الهائم عن أس�اب قتله لرأس الدولة: "قتلته ح��
ال �لطخوە. أنقذت ال�الد من تقس�مها لثالث ُدَوْ�الت �ما خطط
تل

ُ
ا، هل ق الفر�س�س". كذب ��ل ما أسمع هنا. أتفرسه مل��

ا؟ أم قتل قاتله؟ ال أعرف، �األحرى ال �عرف أحد. بوض�اف حق�
صاصة األو� انفرط العقد ولم تُعد ترى من �فعل ماذا. مع الرَّ

هم من أتوا ببوض�اف من المغرب، �عد أن هرب إليها إثر الح�م
� ال�دا�ة

عل�ه �اإلعدام، وأغلظوا له التعهدات، لم �قتنع ��
ض ع� ب�� االنتخا�ات �ما أ�َّ ع� أن �فتتح خطا�ه �ـ واع��
" رحمك الـله �ا بوض�اف، اختلفَت مع � "أمدُّ �دي ل�ل الجزائ����
ٌّ ُيرزق رغم ك ��

�
ة فأهدر دمك لخالفك مع الرئ�س وقاتل

�
ِبْن ِ�ل

أنه من قتل الرئ�س. وحدە موقف كهذا كف�ل ب�فهامك �أن
ا من ج�س العمل. الجزاء ل�س دائم�

�
� و�ذل الجهد والوقت �� ا عن جدوى َسنِّ القوان�� � أ�ساءل كث��

االت. � قدور الچ��
�عات إذا �انت األح�ام ُتطبخ �� ال���

� ا حرم�� ت�ب رأسك، ل�نه أ�ض� � السجن �سنح لك الفرصة ل��
��

� كنت أرسلها ألستاذي القد�م. ال أظنه � ال��
افا�� من كتا�ة اع��

ا ما وأهرب من هذا �فتقدها، وع� �ل حال سأخ�ج يوم�
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� الذي س�قرؤە � كتا��
الجح�م. ساعتها سأ�تب �ل هذا ��

الجميع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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27
ا من ْت فاط�ما ق�ل الجميع، �األحرى لم تَنم ج�د� اس��قظ�
غم ثقل حد�ث األمس وتداع�اته ع� معتقداتها . ف�� التفك��
ا من الغموض. � الثابتة، فإنه مرفوض و�غ�ض. وحدە �ف� كث��
� اتهام والة األمر ُحماة

ا مما قاله أبوها، آلَمها أن �أ�� تزلزلت حق�
الوطن من أبيها، ك�ف �جرؤ؟ ر�ما آلمها أ��� �ساطة التفس��

� التفك�� درجة وجدت نظ��ة أبيها ما
ووضوحه، �لما تعمقت ��

زالت صالحة ل�ن ال تتق�لها. لم تخطر ب�الها رغم �ل الشواهد
ا ا. يزعجها أ�ض� � تعاَ� عنها الناس وتعامت عنها اخت�ار�� ال��
� قرارة نفسها �شعر بتفوٍق ما

وصول أبيها للحق�قة ق�لها، ��
س��ه حصولها ع� قسٍط أوفر من التعل�م، �ما أنها ال تتلف
عقلها �الخمر �ما �فعل هو فك�ف �س�قها إذن؟ ال لم �س�قها،
 و�صدقه وحدە. ل�س وحدە

ً
ا مستح�� هو فقط يتخ�ل ش�ئ�

فقط، فهناك آخرون مؤمنون بتلك النظ��ة ل�نهم ب�ساطة ال
�علمون.

� قرارة أعماقها
ٌّ �السعادة تحرك �� �

ا شعوٌر خ�� ما لم تغفله أ�ض�
إثر أمس. منذ زمن لم �جالسهن صالح ع� العشاء، لم يتحدثوا
ا، لم �ضاحكهن ولم �علق ع� جودة الطعام. �انت �اه�ة َمْن مع�
تجمعهن ع� المائدة ق�ل عودته، كن ُيهرعن �عد العشاء.. المو
� ألمها الواقفة أمام الحوض، �حتل ركَن فمها تجمع المواع��
س�جارُة ر�م مشتعلة تدخنها مع غس�ل الصحون. ب�نما تأخذ

فاط�ما، زهرة لتغسل لها �ديها وفمها ق�ل أن تعد الشاي األخ��
حاس�ة وتدور عليهن � الص�ن�ة النُّ

ْعناع. تصبُّ األ�واب �� �النَّ
تع�� �ل واحدة شايها ثم تعود لالستذ�ار.

." "�م �انت الح�اة حلوة ق�ل خ�انتك �ا أ��
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� م
ي ، ثم إ� األغذ�ة العامة ل�ش�� � ت رغ�ف�� � فاش�� جرت إ� المخ��
ا وأ�قظت صالح ا ��ع� ا. أعدت إفطار�

�
ا وز�تون ا أب�ض و��ض� جبن�

اج (13) الذي ولم�اء. تمنت لو �ان الوقت معها ألعدت لهم ال��
ا ها يوم� � تعشقها المو، ال �أس، سُتعدُّ �ح�ه أبوها والَمحاِجب ال��
ْ�د ت�طنها � ال�ُّ

آخر. فاحت رائحة القهوة مع الب�ض المق�� ��
� الب�ت روٌح

� المقطع، فد�ت �� ة المن�عثة من الخ�� رائحة الخم��
طال غ�ابها.

، سنعد الشخشوخة اليوم ولن تحبها �اردة، � - ال تتأخر �ا أ��
س�نتظرك مع السادسة.

ل.. ا�سعت اب�سامته فارتفعت معها � عاَجلته فاط�ما ق�ل أن ي��
ا. نظارته الجد�دة وهو يهز رأسه موافق�

�
� فمها س�جارتها الجولواز و��

وقفت فاط�ما أمام الحوض ��
رأسها جدول عشاء األسب�ع: شخشوخة، طاجن الحوت، طعام
تليت�� الدجاج، مارجاز مع المقرون، لحم حلو مع ش�اح السفرة،
ا �اه�ة �� َمْن �انت تجمع � وجماعته (14). هل حق�

طاجن قا��
األ�ة أم من �انت تفرقها؟

ا ثم تذهب إ� محسن، تحتاج اتها ��ع� س�ن�� محا��
� لمناقشته ف�ما سمعته من أبيها، �التأ��د سوف يؤازرها وُ�طم��ِ

� ذلك �القطع.
قلبها، ال شك ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� تعود بهم � بروكسل. آلة الزمن ال��

ذاع ص�ت �اه�ة وسط ُمس��ِّ
ي ووزو. تؤ�س فراغ العجائز الوح�دين، تعدُّإ� سواحل ت��ازا وزرالدة وس�دي ف�ج، كورن�ش وهران وجسور � َسْنطينة وج�ال ت��

ُ
ق

لهم اله��سة الحارة والسالطة المش��ة، تق�� البوراك و�شوي
� إب��ق الشاي األخ��

المارجاز (15) وتك�� أوراق النعناع ��
ا � منازلهم. تعرف ك�ف تخلق وطن�

�� �
فتف�ح روائح الما��

بتها
َّ

� �الع���ة �صوتها الم�ح�ح، ترقص أمامهم �ج� ا، تغ�� � صغ��
ا عبق اله��سة (16) �  ليندفع ال�خار نا��

ً
الزاه�ة، ترفع النار قل��

ل. � ورأس الحانوت (17) ع�� أر�ان الم��
ا �ة تأخذك من �دك وتع�� �ك ال�� وال�حر والوقت، تعود شا�� جنِّ
�
� الخمس�ن�ات الغابرة. تمرُّ دماء الش�اب ��

� ال�الد ��
�ما كنت ��

 مع �اه�ة الزاه�ة ت�سع
ً

عروقك تأخذك الحماسة، ترقص قل��
اب�سامتك وأنت تحتضنها، تعود إ� مجلسك ق�ل أن �دور
� �َقْرصة من ردفها أو

رأسك من ال�شوة أو من المجهود، تكت��
��تة ع� صدرها ال�اعب ح�� ت�ت�� من إعداد السفرة، �� لن ب��
انه �مشاهد  تجود عل�ك إ�َّ

ً
ا �ام�

�
تن�ف ق�ل منحك تدل��

مختلسة من مفاتنها الع���ة، تنُقدها ع� أثرها ما �ستحق من
فرن�ات.

ر خدماتها ك�ال يزهدها ال��ائن، تأتيهم بزجاجات الحمود ُتطوِّ
 من ال�و�ا�وال. تعرف من أين ت�تاع

ً
بوعالم والس�ل�كتو (18) �د�

الن��ذ الجزائري لسفرة ع���ة �املة. سألها الس�د برانا إن �انت
ك الدهشة تحتل مالمحها  إ� "الزطلة (19)". لم ت��

ً
تعرف س���
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ا أن هذا ما تنقله زهرة و�ن اصطنعت أل��� من ثواٍن. تعرف ج�د�
الجهل.

شة لم �مرَّ يومان ح�� أتته �طل�ه. عقدت ساقيها أمامه مف��
�
ا �� � ا كب�� األرض، تخ�ج ركبتاها من الجل�اب. وضعت صحن�

� صدرها لُتخ�ج منه قطعة حش�ش �حجم
حجرها، مدت �دها ��

عقلة اإلصبع ومستلزماتها. أخذت �سخن وتقطع وتخلط �التبغ
� ق�ل أن � ناعست�� �ما علمها خالد. تنظر لألع� نحو برانا �عين��

ا �لعابها لتلعق طرف الورقة �دالل مقصود.
�
ا غارق

�
تخ�ج لسان

لّفت من القطعة أر�ــع لفافات، حرصت ع� أن تمدە ب�حداهن
ا، هو اها مع� ة �لعابها لُ�شعله هو ق�ل أن �شعلها له. دخنَّ

�
ُمبتل

�
� انتظار دورها ��

 فاها ��
ً
ع� مقعدە ينظر إليها من األع� فاتحة

. � التدخ��
خدمة كتلك �اهظة الثمن، �عان ما أضافتها لقائمة خدماتها
ا عن زوجها ائها لتجمع شمل بناتها �ع�د� ل ب�� ع� اللـه أن ُ�عجِّ
� فينٍة وأخرى أنه �عاقر الخمر ك�ال . تؤكد لنفسها ب�� السك��
ا… رذ�لة �غ�ضة �� تندم ع� فراقه، فالخمر رذ�لة �غ�ضة قطع�

الخمر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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29
 ج��دة الخ��

ً
له حام� � ص�اح شتوي �ارد، عاد محسن إ� م��

ا. اس��قظ ا وز�د� ا وُجبن� ا و��ض� � "مطل�ع" مستدير� ورغ�ف خ��
اء ما �لزم إلعداد فطور �ليق �ج�ع الشتاء. ا ونزل ل�� م�كر�

اء المطل�ع إ� الذهاب لحانوٍت أ�عد. �ان ب�م�انه �حتاج ��
ة الق���ة � � الفر��� الط��ل �العصاة، ت��عه المخ�� اال�تفاء �الخ��
د القارس و�ؤس الوحدة أثارا . ب�د أن ال�� و��تاعه منها �ش�ٍل يو��
� الجزائري ا المطل�ع أقرب أنواع الخ�� شوقه إ� م�، فسار طال��
ا ما استطاع، إال أن

�
ته لي��� جاف

�
للرغ�ف ال�لدي. فتح مظل

ا. األمطار أ�ت إال أن تأت�ه من �ل اتجاە فلم تزدە إال إ�ار�
� كهذا �حتاج رصَّ أط�اقه ع� المنضدة المقا�لة للتلفاز، فحن��
لف�لم أو مسلسل م�ي لتصبح حجرة مع�شته ج��رة م��ة
منعزلة عن واقعه الموحش. حلقتان من "ل�ا�� الحلم�ة" أو
. ليتهم عرفوا الفول ل�ان اليوم "الشهد والدم�ع" �� غا�ة الم��

أجمل.
ٌ ٌ جد�ٌد وال خ�� � تلفاز وج��دة، ال خ�� ة قضاها ب�� ساعات قص��

صادق، فقط م��د من الحوادث، تفج�� هنا و�طالق نار هناك.
ا �ستحق التأمل. � ة فالموت لم �ُعد خ�� ال جد�د البتَّ

، ما عاد �سأل عنه أحد، ح��
ً

رنَّ جرس الهاتف فقام إل�ه متمه�
الخطا�ات المجهولة توقفت �ال مقدمات �ما �انت تصله.

ع� الناح�ة األخرى �انت فاط�ما تحدثه من دائرة أزفون بوال�ة
 صوتها �مدى ما بها من إرهاق وقلق،

ة و��َ �جا�ة. م�المة قص��
 ق�ل أن تتصل.. �سأله إن �ان

ً
ج �َمن �كت ط��� صوتها ُمتهدِّ

ة ف�� ت��د أن تلتقَ�ه. ل �عد الظه�� � �الم��
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أ��� من ستة أسابيع مضت منذ آخر ز�ارة لها. حدثته فيها عن
رأي أبيها وقصَّ عليها فحوى ما تلقاە من خطا�ات. تناقشا
شة الذهن أ��� �عد تلك ال��ارة. أثار  ق�ل أن تن�ف ُمشوَّ

ً
ط���

 وقد تزامن مع انقطاع
ً
� ال�دا�ة؛ خاصة

اختفاؤها خوفه ��
� عنه؟ أو لو �انت الرسائل. ماذا لو �انت أ�لغت األمن الوط��
�� من تراسله لُتوِقع �ه �التعاون مع المخابرات؟ وِلَم �ستهدفوە

؟ … � � المعلم��
هو من دون �ا��

ا عليها عندما لم يوقفه األمن ق�ل أن ثم استحال خوفه قلق�
ا اث لغ�ابها. �ان حضورها ُمسل�� ي�تقل إ� مرحلة عدم اال���

ل�نها آثرت الغ�اب، ل�كن إذن.
� عودتها اليوم؟". "ُترى ماذا تخ��

� ساعته ل�حسب موعد وصول حافلتها:
نظر ��

"أمامنا ساعتان ق�ل أن نلحق".
ر وارتدى أثقل مال�سه، ثم أخذ س�ارته م، تعطَّ حلق ذقنه وتحمَّ

ا إ� محطة الخرو�ة لي�تظرها. متجه�
أهو الفراغ؟ أم الفضول؟ هل اشتاق لرؤ�تها؟.. �ل ما �عرفه أن
�
� صوتها حداە ألن �كون أول ما تقع عل�ه عيناها ��

ا ما �� ش�ئ�
الجزائر.

�
� جسدە الناحل تحت برنوصه (20) الُب��ِّ

عجوز ُمِسن �خ��
اد شاي ضخم ينفث �خارە األب�ض الخشن، �جلس خلف برَّ
ا في��خر وسط صقيع المحطة. نفح ال�ائع قطعة نقد�ة ساخن�
ع �الشاي � م��

ا أجا�ه مقا�لها �كوب ور�� � دينار� ًفئة الخمس��
، أمسكها ��لتا �د�ه لتدفئه وهو �قطع الرص�ف جيئة األخ��
� م�انه

ر �� ق. ي�سمَّ ا. �علق ��ە ناح�ة حافالت ال�� وذها��
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�
ص � الر�اب �لما توقفت مرك�ة عائدة من �جا�ة، يتفحَّ

ا �� س� ُمتفرِّ
ا تلو اآلخر ح�� تف�غ الع��ة من ر�ابها، ف�ستأنف � وجه� النازل��

� قل�ل من الدفء.
ا �� ا للوقت وطمع� تمش�ته قطع�

ا ل�نها �انت شاح�ة متجهمة. علت وجَهه � الح له رأسها أخ��
ا نحوها. ك الرص�ف متجه�  لم �حاول ك�حها وهو ي��

ٌ
اب�سامة

ا، مصادفة وجه م��ــــح وسط الزحام هو أحد أ��� المشاعر دفئ�
ا؛ ولذا حرص ع� منحها ذلك ب �عرف تلك الحق�قة ج�د� �مغ��

الدفء الذي تحتاجه �عد رحلٍة كتلك.
� مثل

ا�سعت عيناها لرؤ�ته، لم تكن تتوقع حضورە الستق�الها ��
. احتض�ته �قوة ثم أجهشت �ال��اء من دون � هذا الطقس الس��
ا.  تهدئتها ح�� سكنت تمام�

ً
ت ع� رأسها محاو� أن تنطق. ر�َّ

اتجها نحو س�ارته، لم �حاول دفعها للحد�ث؛ فسحنُتها تنضح
كها ح�� �ستقر �ما �عجُّ �ه صدرها من تقل�ات آثر معها أن ي��
ا، ستح�� �ال ضغط من جان�ه، فقط تهدأ ا. �عرفها ج�د� تمام�

� صدرە.
وسُتف�غ جعبتها ��

ب من الرا�عة، والظالم س�حل خالل ساعات. تركها الساعة تق��
�  ع� أر�كة غرفة المع�شة وأ�ع إ� المطبخ. أعدَّ ك����

ً
جالسة

من القهوة ذات الحل�ب ووضع �ضع وحدات من كعك ِتِلْمَسان
ا ل�ستعمله �مطفأة

�
ا فارغ ه �الي�سون. أح�� ك���

�
ال�ا�س الُمنك

ا له، ل�نه �عرف ام� لسجائرها. لم تدخن طول الط��ق اح��
حاجتها للدخان اآلن.

جلست متقوقعة ع� نفسها �سند مرفقيها ع� ركب�يها،
وقدماها متصلبتان كراقصة �ال�ه. تدمع �ال نح�ب و�� تروي

بتوتر:
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� شكو�� حول دور األمن ف�ما �ح�ط بنا من - �عد أن أثار أ��
� مقتل ف��ـال،

رعب ولعنات، وشعوري �ضل�ع حم�د أو والدە ��
�
�

�َّ عليها وأحادثها ع� ة ألطم�� � � ك��  لخال��
ً
حاولت الذهاب ثان�ة

لها، سألت � � أو ي�بتها. لم أجدها �م�� � مزاعم أ��
أسمع منها ما ين��

انها �أنها لم تحتمل الجزائر �عد مقتل ف��ـال � ج��
�� عنها وأخ��

� وامتط�ت الحافلة فعادت إ� �لدتها أزفون. انتظرت يوم عطل��
ة. أر�د أن � � ك�� ل خال�� �  إ� م��

ً
ا متجهة مع السا�عة ص�اح�

� إحسا�� �الذنب ال أدري أحتضنها، أن أ��� ع� كتفها. ُيثقل��
� أعلم القاتل وال أستطيع الب�ح؟ ر�ما،

ا لماذا. هل ل�و�� تحد�د�
� ا. مجرد قول عرافة ورأي س�ا�� أل�� � ال أعلمه حق� ل���

؟ � � ع���ة كقاتلها؟ وما ذن��
وخطا�ات أتتك من مجهول. هل أل��

، � � عي��
� عرب و���ر؟ أردت أن تنظر �� ق اإلرهاب ب�� وهل �فرِّ

. � ، ت��� م�� فأترجم نظرتها لعفوها ع�� �
�شاهد ��ا��

تقلص وجهها واندفعت ال�لمات من فمها مع ن��ة ��اء جد�دة:
ا. �انت ، كنت أعلم. حم�د ال �علم، ال �عرف ش�ئ�

�
- لم تكن ُح��

� منعتها من تها. ليت�� ل بزواجهما فعجلت �َمِن�َّ عجِّ
ُ
تحاول أن ت

تلك الُخْدعة الغب�ة، ما �انت لُتقتل لو كنت قد أث�يتها.
: ً
حاول محسن تهدئتها فقاطعها قائ�

- ال �ستأخرون ساعة وال �ستقدمون.
نة ع� رأ�ه فانهمرت دمعتان لؤل��تان ع� ة ُمؤمِّ أومأت �خفَّ

: ً
خديها، استطردت ع� إثرهما قائلة

ا، �سمونها � ع� الط��ق. جم�لة حق� - وصلت أزفون �عد ساعت��
� طاق، عامل��

ُ
ة و�� كذلك. ل�نها رغم جمالها ال ت الجنة الصغ��

أهلها �سخافة ظالمة. تحاش�ت الع���ة ك�ال أستفزهم. أسألهم
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َّ تحمل � �األماز�غ�ة. نظراتهم إ�� عن العنوان �الفر�س�ة ف�جيبون��
� كعدوٍّ

فو�� � ومع ذلك صنَّ ا وضغينة. ال أعرفهم وال �عرفون�� ره�
�
ك

ل �عد معاناة وطرقت � �ر. وصلت للم�� � لست من ال��
لمجرد أ��

اب الخالص. ال�اب وأنا أشعر �اق��
ج صوتها و�� ت�مل: أجهَشْت �ال��اء ح�� تهدَّ

ة وما إن .. فتحت نافذة ال�اب الصغ�� ة لم تفتح �� � � ك�� - خال��
؟ ما الذي أ�� �ك؟ � : ماذا ت��دون م�� َّ �

رأت وج�� ح�� �خت ��
� �أماز�غ�ة ال أفهمها ووجهها يتقلص و�حتقن ف�� وأخذت ُتعنِّ
� إثم �ل � ذنب القت�لة، ور�ما �انت تحمل�� ل�� �الدماء. ُتحمِّ
� (21) ح�� اآلن. ال أعرف

�ر منذ �دا�ة ال��يع األماز��� ضحا�ا ال��
. كنت �

� الما��
سوى أن كرهها �� اآلن �فوق �مراحل حبها �� ��

لها وأب�ت عندهم وت��ت اب�تها عندي. كنا �األخوات، � � م��
آ�ل ��

� هذا التحول الغ��ب؟
ماذا جن�ت أنا لتتحول إزا��

صفَعِت ال�اب وظلت ت�خ �الداخل. وقفُت لثواٍن جامدة ال
� � صمت خش�ة أن �سمع��

� أن أفعل. أ��� �� أدري ماذا �مكن��
� . عدُت أدرا�� َّ � أو �ق�ض ع�� ��� أحد و�سمع �اخها ف���

 من الناس. وقفت
ً
ت حو�� خائفة ��عة خائ�ة الرجاء، أتلفَّ

� انتظار أول حافلة عائدة إ� العاصمة. كنت
�المحطة ��

ا ألجأ إل�ه ، لم أجد أحد� � م أحد ما �� ا ولن يتفهَّ مشحونة جد�
سواك. اتصلت �ك، أردت أن أتحدث إل�ك. آسفة إن كنت
د ر�

�
د الشد�د. لم أ � هذا ال��

ل �� � أزعجتك وأخرجتك من دفء الم��
أن أتع�ك. �علم الـله، كنت س�ت�ك أنا، كنت محتاجة لمحطة
ل. لم أتوقع مجيئك، ب�َد أن ال�لمات ال � آمنة ق�ل أن أعود للم��

� الخرو�ة.
�َسُع لشكرك ع� انتظاري ��

ً
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 وارتعشت �دە و�� تمتد نحوها، ي��د أن
ً

ب منها قل�� اق��
ا تم�� لو �مسح دموعها �عد �ل ما قاست. �ان يومها �شع�
ا واحتض�ت رأسه �ت �� أ�ض� �ستطيع محوە من رأسها. اق��
ت ذراعيها حول عنقه. لم �ستطع إخ�ارە عن ذلك �قوة ثم لفَّ
� � حافلة الرج�ع. عن قدمه ال��

الشاب الذي �ان �جلس خلفها ��
مدها ح�� تالمس ساقها وعن خوفها الذي منعها من ال�اخ،
، شدته كته �ع�ث بها وا�تفت �الدم�ع. �ش�ثت برأسه أ��� ف��
� عروقه ال�اردة،

� صدرە، فدفقت دفئها ��
إليها ودفعت صدرها ��

وارتفعت حرارة دمائه ح�� أوشكت ع� الغل�ان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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30
ها محسن إ� صدرە بهذە القوة. س�عة أسب�ع �امل مرَّ منذ ضمَّ
� سقطت فيها َّ فيها تلك اللحظة الفارقة ال�� أ�ام احتاجتها لتج��

� �شأت عليها. ة من تلك األ�اذ�ب ال�� أ�ذو�ة أخرى كب��
ى تتمزق وتتهاوى واحدة ة �انت عامرة �لوحات ك�� ة األخ�� الف��
ط األمن تلو األخرى؛ هروب �اه�ة ومقتل ف��ـال وا��شافها لتورُّ
ا صدق الماروك�ة، فال صحة لعمل � ف�ما جرى لل�الد وأخ��

الُقْفل.
لم تذهب للجامعة طوال هذا األسب�ع، خائرة القوى ال ت��د أن
�
ا. عقلها ال يتوقف كفرن الصلب الذي ال حق له �� ترى أحد�

االرت�اح منذ إشعاله ح�� هدمه.
لسنواٍت خلت �انت ترى اإلرهاب كنصل كب�� �مسكه طرف
� ط��ق وصوله للح�م، اليوم

واحد �حلق �ه رقاب من �قف ��
ان ي�ناوشان ف�سقط الرؤوس تراە �مقصٍّ �ح�مه إص�عان متضادَّ

� لهم أحد.
فال ير��

�شتعل أف�ارها فيتأجج الفرن ثم تتهافت عل�ه األف�ار القد�مة
ا، هروب �اه�ة ومقتل ف��ـال واختفاء حم�د وما

�
اق �دە اح�� � ل��

قالته الماروك�ة وما حدث مع محسن…
ء ول�نها الحظت ارتفاع صوت أنفاسه، �

لم �حدث ب�نهما ��
� سة ظهرها، ن�ضاته ال�� � �انت تصعد وته�ط ُمتحسِّ ُ�مناە ال��

ب منها أحد ارتفعت ح�� أص�حت ع� مر� سمعها. لم �ق��
؟ ب أ��� لهذا الحد ح�� ذلك اليوم. هل أرادت أن �ق��
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ا طالما آمنت �استحالته تحت تأث�� نعم أرادت أن تخ��ُ شعور�
ب فور معرفتها �األ�ذو�ة. وهم العمل، وشاهدته �ق��

ا ا ثان�� د أن �ستهل أنوثتها ع� �د معلمها الذي تراە أ�� ولذا، لم ُتر�
 هذا العناق

ً
�ت يومئذ ع� كتفه ُمنه�ة لها. انت� الرفض ف��َّ

. � ق�ل أن تراجع نفسها فتل��
حاولت ك� التوتر وليتها لم تفعل، سألته:

� م� ولم تعودا معك؟
- لماذا �ق�ت الس�دتان ��

ٍم جم�ل، حدق فيها
�
� جلسته �من استفاق من ُحل

اعتدل ��
ا عن ضعف حوله وقوته. مسح شعرە ، رفع كتف�ه مع���

ً
مذهو�

ا تفاص�ل دق�قة، �ختنق صوته وتضيق حدقتاە، جع� ه مس�� �كفِّ
�جيبها:

- أنا وسناء أقارب، من �ع�د ل�نها تقرب أل�� رحمها اللـه. تزوجنا
�
سنا ب�تنا هنا وأنج�ت اب�تنا �� � إ� هنا �شه��ن. أسَّ

ق�ل أن آ��
نا هنا وأص�حنا عائلة جزائ��ة، � �الق�ة. ك��

مس�ش�� �ار��
يُتها الم��ة رك�كة، تحلم � الفر�س�ة �طالقة وعامِّ تتحدث ابن��
ا إلغاء االنتخا�ات وما تالها من �اللهجة الدارجة. شهدنا مع�
�
فظائع، �ى علينا ما �ى عل��م من حظر تجوال ونقص ��
�
المؤن ورعب إذا طرق �ابنا طارق �عد الغروب. لم نفكر مرًة ��

� م� و��تنا هنا أقوى مما
الرج�ع، فنحن من هنا. ال ب�ت لنا ��

�حدث حوله.
سل:  ع� حديثه ل�س��

ً
نة هزت رأسها ُمؤمِّ

� م�، �انت مناس�ة ليتقدم لخط�ة دال�ا أحد
ة �� - عطلتنا األخ��

أقار�ــها. قرأنا الفاتحة وسط فرحة األهل وشعرنا �قرب انتهاء
رسالتنا. �انت سناء تضحك ودموعها تهطل من عي�يها فال
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. ذات يوم وأثناء تناولنا �عرف من يراها أح��نة أم سع�دة ��
� مناقبها

د �� عدِّ
�
الطعام، أشدُت �لذة ما طهت لنا سناء، وأخذت أ

كزوجة وأحثُّ دال�ا ع� أن تحذو حذوها.
 ندٍم واضحة وهو �ستطرد:

ُ
ْت وجَهه مسحة

�
عل

عة المعلم َّ�
ُ
�ت ألست�مل نصائ�� �أب، اعتمرت ق - ثم ان��

�ه لتصبح � عليها تجنُّ اها لما يتع��َّ ا إ�َّ � موجه� وأتممت خطب��
زوجة صالحة، وأخذت أسهب ف�ما �كرە الرجال وما �فسد
� أذنيها

دخل ال�الم ��
ُ
زِ�د أل

�
� وأ

عليها زوجها وزواجها. كنت أر��
� ب�نما �انت سناء تنصت بوجه جامد ال ا، و�انت �سمع�� ق��
� الع�ث

� ودال�ا مستمرة �� � رأسها. أنه�ت خطب��
� �ما �دور ��

���
ا ف�ممت وج�� شطر ا ق��� � صحنها، لم ُت�ِد انط�اع�

�ملعقتها ��
د ع� �لمة واحدة: � ع� وجهها. لم َتز�

ا عن أثر �لما�� سناء �احث�
� ��اٍء ط��ل. لم أفهم �ادئ األمر ل�نها

انته�ت؟ ثم انفجرت ��
أوضحت �عد محاوالٍت عد�دٍة أن �ل ما زعمته من م�ارە
، �انت خصال سناء. �علم اللـه يزهدها الرجال �انت خصالها ��
ها واللـه ع� ما أقول شه�د. ال �غضها، ولم أعرف غ��

�
� لم أ

أ��
� عق�� هذا الوصف؟ ك�ف وضع الش�طان

أعرف ك�ف اختمر ��
� فجأًة و�ال ترت�ب دفقات من ال�الم األسود جرحُتها

ع� لسا��
�ه من دون أن أدري. ب�تها الذي لم تهدمه سنوات اإلرهاب
ا ل�ن انطلقت

�
� الحمقاء. لم أ�ن أقصد إطالق

هدمته �لما��
ا. � َعُضد حصنها ح�� طرحته أرض�

ت �� � �الرصاص فَفتَّ
�لما��

أتدر�ن �ا فاط�ما، ح�� من �انت صنعُته ال�الم قد �قتله ال�الم
م اللغة ألج�ال �مكن أن �صبح أحمق

�
من دون أن �دري. َمْن عل

�ص�ب رأسه �سهم الخطا�ة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



129

31
ت � � الس�ت ي�دأ األسب�ع، فلنجعلها صفحة جد�دة إذن. خ��

��
ال��ة ص�اح الجمعة، لن تحتاج لق�� الب�ض ص�اح الغد، أو
 أمام النار ق�ل الذهاب

ً
�األحرى تحا�لت ك�ال تقف ط���

� وال��ت للجامعة �عد انقطاعها عنها. ال��ة ال�ا�سة مع الج��
�
� تعشش �� َّ إفطار ش�� ال �طلق األ�خرة ال��

وال��تون والُمر��
الشعر وتجعل رائحتها �مطبخ المقصف.

ة و�عض ام فوطة كب�� � حقي�ة الحمَّ
ا وضعت �� الجمعة ظهر�

المال�س الداخل�ة النظ�فة مع الصابون وك�س الحمام الخشن
دها من خال�ا ميتة تركتها

�
ق �ِجل

�
� الصنع)؛ إلزالة ما عل (مغر��

� ط��قها وابتاعت
ا�م لوقت ط��ل. مرت �حانوت العطار �� ت��

ا مسحوق ال�ا�سة الم��ل للشعر وعل�ة غسول، � دينار� �خمس��
� وماء اسة �الماء الدا�� ذلك الط�� األخ�� الذي ستعجنه ال��َّ
ة لتمنحها نضارة الورد؛ ل�سك�ه ع� جسدها ق�ل الغسلة األخ��

طال انطفاؤها.
ام �متد ح�ل م�شور عل�ه قماشة ب�ضاء؛ إشارًة ع� �اب الحمَّ
إ� أن اآلن وقت ال�ساء. �ستكشف عالم الحمام من جد�د، لم
ا ا ل�نها لم تكن تواظب ع� ز�ارته أسبوع�� تقاطعه حق�
�األخ��ات. �انت تذهب متعجلة قلقة، فهو �أخذ من وقت
ك ال�عض �داخله �ان يث�� حف�ظتها ف�انت الدراسة، �ما أن تهتُّ
ددات ع� نفس ا للم��

�
امات؛ ك�ال �صبح وجهها مألوف تغ�� الحمَّ

الم�ان.
ە  تغ��

َّ
اختارت اليوم أقرب الحمامات لنفسها �عد أن قررت أ�

ا، ثم تفرد لها ْ دينار لتفركها ج�د� �
َ اسة مائ�� ثان�ة. س�نُقد ال��َّ
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ا ف�ظهر ال�ا�سة ع� ساقيها وذراعيها لتذهب بزغبها �ع�د�
ا. للمرة األو� �ستمتع �أحاد�ث ال�ساء الُمِش�نة، �ل

�
اق جلدها برَّ

ضحكت عندما ألمحت إحداهن �أنها أتت لتغ�سل مما أصا�ت
من جنا�ة إثر اجتماعها بزوجها �األمس، فعاَجلتها أخرى �أنها لو

� الحمام.
ا �� فعلت مثلها ألضاعت راتبها �له يوم��

 كعادتها، استمتعت �ا��شاف هذا
ً
لم تكن تلك الساعة خانقة

ته من دون الغوص ف�ه. ال�ساء العالم الذي اعتادت أن ترى ق��
� لم �ُعد ُ�ستخدم اليوم �عد أن � �ل�اس� �حر� من قطعت�� �ج��
� صالة

� ال�� وال�حر. يتخا�لن �أجسادهن ��
افتقدن �لهن األمن ��

مغلقة خافتة الضوء تتع� فيها الرؤ�ة �س�ب ال�خار. �داخل
�ل واحدة فت�لة خوف تدار�ــها �ضح�ات عال�ة ون�ات �ذيئة
ها وك�ف. رائحة

�
ء أَجل � �صوت مرتفع، فال تدري نفس م�� ���

ج بروائح شامبوهات فر�س�ة مع م��ل � ْدر تم�� الصابون والسِّ
� الُعْري.

� الحمام ي�ساوى الجميع ح�� ��
ّج، ��

َ
عرق رخ�ص ف

خرجت من ال�اب و�� ت��ــــح المالءة الب�ضاء و�ستق�ل هواء
الشارع، و�� متخلصة من خال�اها الميتة �لها ما علق منها

 فوق روحها.
ً

تها وما جثم ط��� ب���
الشمس لم تغرب �عد، األلوان أز� من ذي ق�ل، �خ�ج من

ا: � م�شد�
مذ�اع ق��ب صوت الحاج دحمان الحرا��

� ق�..
� زوج حمامات �� س�حان اللـه رأت عي��

� اسما وال�حار. مقا�ل��
ل ب�نما عيناها تتعلقان � التعجُّ

� رغبتهما ��
غال�ت ساقيها ��

ة بواجهات الحوان�ت، �أنما تمر من هنا للمرة األو�. صاب��
افة تدخن س�جارتها أمام صالون حالقة ال�ساء الخاص بها، الحفَّ
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هزت لها رأسها بتح�ة مع اب�سامة ردتها المرأة �أحسن منها،
ا، لم تخطط لتلك  إليها رأس�

ً
قطعت الشارع الصغ�� متوجهة

ال��ارة ل�نها �ال شك ستكتمل أناقتها إذا كوت شعرها اليوم
ِعثة. وقصت أطرافه الشَّ

ورة لم�اء � مال�سها �سعادة طفل ص��حة يوم الع�د. تنُّ
رفلت ��

الرماد�ة الفاتحة مع القم�ص الوردي ال شك أجمل من �والها
ا من كينونتها. استدارت أمام ا جزء� � الذي أصبح مؤخر� الچـي��
�
المرآة مرات ومرات ح�� اطمأنت لمظهرها. أدخلت قدميها ��

� تلم�عه. لم ُتفسد منظر ساقيها �جورب،
حذاء جلدي �الغت ��

اسة الحمام من لحمها عته ك�َّ � فما أفلتته ال�ا�سة من زغب ان��
�الشمع الل�ج، هكذا تعمل المائتا دينار ما ُ�ذلت ألجله.

قب، هل أص�حت محطَّ األنظار بهذا دخلت الجامعة ت��
 أن لم �لتفت لها أحد، لم

ً
المظهر المختلف؟ أح�طها قل��

 َتَر
ً

ْن جم��
�
؛ ك ل وك�� ا عند هذە النقطة ف�� تتجمَّ � تتوقف كث��

. ت�ادلت اب�سامات ��عة مع الزمالء، الحظت أن
ً

الوجود جم��
 فقد �انت

ً
الفت�ات يرمقنها أ��� من الفت�ان، لم تع�أ بهن ق��

ف��ـال �ل ما تملك من أصدقاء، س�تخذ من الصد�قات ال�ث��
ا، ال دا�� للعجلة اآلن. ق����

ة المغناط�س�ة �جانب لحسن، أحد جاءت جلستها �محا��
ة الرسوب فوالدە م�سور ، ال ُ�عي�ه ك�� � ظرفاء الدفعة الضاحك��
� لد�ه من األموال ما �كفل الحال، تاجر أجهزة كه��ائ�ة �الحام��
ة � محا��

حه األستاذ �� له الرسوب ما شاء. سألها عن إث�ات ��
ا أجابها � و��مله اليوم، لما وجدها ال تعرف أ�ض�

الثالثاء الما��
ا: مازح�
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ة. � نفس المحا��
ا العام القادم �� - ال �أس، نفهمها مع�

ا، �ت �داخلها �شوة ضحكت لدعابته فنظر لها األستاذ مؤن��
� ساعة خروجهم عن القانون، سعادة �س�طة تك�شفها المارق��

ها تكون �دا�ة موفقة ال��شافات أخرى.
�
اليوم عل

ف �اهتمام خاص، حسم ترددت إن �ان مزاحه معها ُ�صنَّ
ة فُه�ع للخارج ل�دخن س�جارته الجدال عندما انتهت المحا��

من دون سالم.
ا، ال دا�� للعجلة اآلن".. هكذا � أحدهم اهتمامه ق���� "سيولي��

حدثت نفسها.

�
ي إ� ساحة أول ماي �� أخذت الطا��� الجما�� الح��

ت له زجاجة � المرة الماض�ة أح��
ط��قها إ� مشغل أبيها. ��

. فافة أ���
�
ن��ذ، اليوم تدخل عل�ه و��دها ل

استق�لها ب�شاشة ر�ما �انت �� من�عها، فاليوم �� �اسمة و�شعُّ
ا أمام �اب حانوته ض. رأته جالس� َ ها األنثوي الُمق�� � ز�ــِّ

�� 
ً

جما�
�ح��� الشاي مع �� الطاهر �ائع النظارات وجارە القد�م.
� �شعر � رجل�� �دور ب�نهما ذاك الن�ع من النقاشات الحادة ب��
أنهما س�ش���ان �األ�دي، ل�نهما �ظالن ع� هذا الحال

ا. لساعات يوم��
ا  إنها صارت عروس�

ً
، وداعبها �� الطاهر قائ� � لت الش�خ�� ق�َّ

جم�لة ل�ن ل�س عندە فت�ان للزواج. ضحكت فأردف:
. - لو �ان لك أب غ�� �� صالح لتقدمت لك بنف��

ا: �� لطمه صالح ع� كتفه ُمعقِّ
. اء الق�� - تلزمك الدراهم ل��

ً
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ة  وهو �مسح دم�ع ذرفها من ك��
ً

ان�ف إ� حانوته متمه�
الضحك. أدخلت فاط�ما أ�اها لداخل المشغل ووقفت خلف
ة ح�� تأتَ�ه ى، كس�ا�� �حت�� �منصته القص�� الطاولة ال���
 ل�ستجمع �لمتها، ساد صمت

ً
شجاعة الخطاب. أطرقت لحظة

الشارع ع� الموقف ح�� العصاف�� تضامنت معها ولم تن�س
� توترها فتقار�ــهما ما زال

�أد�� زقزقة. افتعلت اب�سامة لتخ��
حد�ث العهد.

ا ظهوري � جد� ا، وأعجب�� ورة وقم�ص� - اليوم استعرُت من المو تنُّ
كفتاة وسط الجامعة. أحتاج مساعدتك لتفص�ل مال�س من
�ت األقمشة، فقط أر�د أن جُت ع� أول ماي واش�� . عرَّ أج��
� أ�دو َّ التصام�م من مجالتك الفر�س�ة وتجعل�� ح ع�� تق��

� الصور.
كواحدة من تلك الفت�ات المتأللئات ��

م صالح رغم حماستها، فَقَد �ل شغفه وما عادت �ه تجهَّ
ة َ� ْ ��

�
� بتقص�� �وال جد�د أو توسيع ك

حماسة للتفص�ل. �كت��
اء أخرى. أما ضاقت ع� صاحبها وضاق حاله فال �ستطيع ��
ا يرسمه ع� الورق الشفاف �مقاي�سها ثم أن �ختار تصم�م�
ة، ف�قص من هنا ا لتج��ة ُمرَّ � �دە و�ح�كه �دو�� �قصه فال ته��
ة، لقد �ان ، فهذا ما ال ُ�ط�قه الَبتَّ

ً
ا و�رفع الج�ب قل�� � س�ت�م��

ا، و�ان الع�اد � وقت �انت ال�الد �الد� هذا عمل ص��انه منذ سن��
ا. ع�اد�

ا: سألها متملص�
�ت للقم�ص؟ وللتنورة؟ أجابته: ا اش�� � - �م م��

� فك�ف الف�اك؟
- اللعنة، القماش �ك��

� القماش. - أر���
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ابته واإلبهام. لقد رأى � س�َّ ا الخامة ب�� ا �دە متحسس� قالها ماد�
أفضل منها �الطبع ل�نها ل�ست �الرديئة ع� اإلطالق.

ي الجاهز مثل األخ��ات؟ - ولماذا لم �ش��
ابتلعت جملة: "ومن أين �� بثمنه؟" فخرجت من فيها:

� �ستطيع - لقد سئمُت ات�اع خطوات األخ��ات، أنا الوح�دة ال��
� صالح" ح�� و�ن لم أمتلك النقود.

أن ترتدي من "��
�عد أن ت�قنت من اس�سالمه ح�� �ادت أن ترى المند�ل

� إص�ع�ه، عاجلته �طوق النجاة: األب�ض يرفرف ب��
� أج�د الرسم

ا.. لن تعمل وحدك. ال ت�َس أ�� - سأساعدك ط�ع�
اف. � المجالت وقل �� أين تضع الورق الشفَّ

. فقط أر�� الهند��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا، ال ا. قلَّ �المه مؤخر� � صامت� س�� دخل محسن حجرة الُمدرِّ
� حصصه. أما وقد هجرته سناء واختفت فاط�ما

ينطلق إال ��
ا لم �ُعد هناك من �دير عجلة الحوار ل�ستمر. مجدد�

� �لها فارغة، إال ها مقاعد خش��ة من الجانب�� ة تحدُّ طاولة كب��
� سة الموس��� ال�� من واحد فقط �شغله الس�دة رت��ة ُمدرِّ

�ادرته ما إن ظهر:
جنُّ من صمت هذە الغرفة.

�
ا ظهر أحد، كدُت أ � - أخ��

: ً
نظر حوله م�سائ�

- عندك الحق، أين ذهبوا؟
ا ل�سافروا ا، األر�عاء. �ل من أن� حصصه ترك م�كر� - المولد غد�

ل�لداتهم. عطلة ط��لة �جب أن ُ�ستَغل.
ا، والخم�س والجمعة � غد� ا مولد الن�� . حق� ع�س وجهه للخ��
عطلة نها�ة األسب�ع. أ�ام العطالت ال تجري كيوم العمل.

الحظت مسحة التعاسة ع� وجهه فعاَجلته:
ن أنك لن تفعل مثلهم، لن تعود إ� م� من - أستطيع أن أخمِّ

ا. � قطع� أجل يوم��
ب، ال �عرف �ماذا �مكن أن �ج�ب  ولم ُ�عقِّ

ً
ضحك مجام�

فاستطردت:
ا لن أعود، أخ�� الطرق. األ�منة الزائفة صارت أ��� من - أنا أ�ض�
َرك لمراجعة أوراقك، فتارًة �كونون من الحق�ق�ة، يوقفك الدَّ
� و�قتلونك. سألزم ا وتارًة أخرى �كونون من السفاح�� الج�ش حق�

م.
�
داري، هكذا أسل
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لم �ستطع مقاومة حماستها لل�الم ف�ادلها:
؟ أنا ُولدت �المولد النبوي. � - أتعرف��

اب�سمت بتلقائ�ة وارتفع صوتها:
َّ أن أعد لك الطمينة إذن. - �جب ع��

ة من السم�د وال��د واللوز ا، تلك الحلوى الُمعدَّ �عرفها ج�د�
ونها لألم �عد الوالدة لتعينها ع� ما فقدت والعسل والقرفة. �عدُّ
� المولد النبوي �أنهم �شاركون آمنة

من الدم، �ما �عدونها ��
. � ب�ت وهب فرحتها �المولود الجد�د، الن��

م من قل�ه، �حب الطمينة أ��� من الحمص�ة وحلوى المولد ت�سَّ
� �اد أن ي�ساها. ال��

� أحبها وأنتظرها من السنة للسنة. أو إذا ُولد مولود
- الحق أ��

ان وأتحفونا �طبق. للج��
ان. - وها قد أتت السنة وال حاجة �ك النتظار الج��

�
ة ع� وجهه، ك�ف س�أ�ل طمي�تها، هل ستقا�له �� ظهرت الح��

ا يوم الس�ت؟
�
ا ل�ع�دە لها فارغ الط��ق وتعط�ه صحن�

سة الموس��� وقالت: وقفت رت��ة ببهجة ُمدرِّ
- ع� �ل األحوال �جب أن نحتفل.

طة � أ��
ك له فرصة الرد واتجهت نحو دوالبها ت�حث �� لم ت��

� �صدح برائعته: ال�سج�ل. دقائق و�ان صوت الهاش�� قروا��
ا من الموقف، � ج محسن كث�� �ن". تح�َّ � عمري ع��

"ال�ارح �ان ��
فالصوت مرتفع، وهو مدرس له وقارە وم�انته، أي ع�د م�الد
؟ ثم من ذا الذي � الذي �حتفل �ه وهو من تجاوز الخمس��

ا؟ �حتفل �ع�د م�الدە الهجري أ�ض�
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ف �ما ُ�خجله ع� � عقدها الخامس ال تع��
ب�د أن رت��ة و�� ��

ما ي�دو، فها �� تهز رأسها �منتصف الحجرة ناظرًة إل�ه غ��
�
عابئة �ما �مكن أن �س�تبع هذا الموقف غ�� المفهوم. أمعنت ��

االندماج ف�انت ترفع �ديها وتغمض �لما كرر المطرب جملة:
�ن". �ن �ا ح�ة ع� ع�� � عمري ع��

"ال�ارح �ان ��
ا �ما  عندما أدرك أنه ال أحد مهتم حق�

ً
ل من خجله قل��

�
تحل

، ال الناظر وال أحد من الطالب أ�� � � حجرة المدرس��
�دور ��

ل�عرف مصدر هذا الصوت.

 وَ��ًة و��
ً
ورتها وأخذت تديرها َ�منة أمسكت رت��ة �جنب تنُّ

تردد مع المطرب. ثم نظرت إل�ه و�أنها تحدثه عندما وصلت
القص�دة لب�ت:

. � � رقيق وعر��
� لف�� � األر�ام عذا��

أ�دعت ��
� هذە المدرسة.

�� � ا صاحب اللفظ العر��
�
فهو صدق

ازها فأمسكت ب�دە تحثه ع� مشاركتها �  أمام اه��
ً

تما�ل قل��
 وهو ال �حرك سوى �دە و��

�
الرقص. ا�سعت اب�سامته الَخْج�

ا � مثلها. ا�سعت خطواته رو�د� ه يه��
�
تدفعه لألمام والخلف عل

تهما ا مع �ل حركة. ارتفعت عق�� ا ووجهه يزداد احمرار� رو�د�
�
�ضحٍك عاٍل مع نها�ة األغن�ة، ر�ما �انت أول مرة يرقص ��

ح�اته لو جاز �سم�ة حر�اته البندول�ة �الرقص.
: � ن ع� ما قاله قروا�� تنهدت ق�ل أن تؤمِّ

�ن �ا محسن. � عمري ع��
- واللـه غ�� ال�ارح صح �ان ��

ا جملتها: د�
�
أجاب ُمؤك

�ن �ا رت��ة. - �ا ح�ة ع� ع��
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� حقي�تها، ثم
�ط لدوالبها وجمعت متعلقاتها �� أعادت ال��

تداركت أن األمر لم ُ�حسم �عد.
- الطمينة، تأ�لها عندي أم آت�ك بها؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� لـ

ا، المع�� الحر�� ورة للحق أ��� من رائعة، والقم�ص أ�ض� التنُّ
ا من أجلها". "ُصنعا خص�ص�

ا لصور المجالت، ذ، المال�س مطا�قة حرف�� �ما طل�ت منه نفَّ
ح�� �� صارت أجمل �لما اب�سمت فرحة �مظهرها األنيق.

� عيون الزم�الت
نظرات اإلعجاب واضحة، تقرؤها �سهولة ��

، فنظرات صاف�ات األنفس. ال �خلو م�ان من الحاقدين، ال ض��
اف �التفوق. � �اطنها اع��

الحقد �� ��
ها الجد�د. ًة من أين ابتاعت ز�ــَّ وحدها زا��ة �� َمْن سألتها م�ا��
مثلها ال تعرف الغلَّ فقد مأل الجمال �ل فراغاتها ح�� لم يبَق
للقبح أي م�ان �سكنه. كساها الفخر و�� تجيبها �أنها �� من
حا�ته بنفسها. و��دو أن الشغف الذي فاح من صوتها �ان
ع معها صفقة رداء

ِّ
ا، ح�� إن حوارهما لم ي�تِه ق�ل أن توق ُمعد��

� الجامعة.
تد�ه �� �ال أ�مام ل��

ح لها ا �مجموعة من الصور لتختار من ب�نها. �� ستأتيها غد�
. ا �حتاج وأسماء األقمشة المناس�ة لفستان ص�ا�� � صالح �م م��
 هذە المرة �عكس إحجامه عندما أتته

ً
 و�قظة

ً
�دا أ��� حماسة

ا � عروقه أحاس�س �اد ي�ساها. ما زال قادر�
�أقمشتها. �ت ��

عج�ت فتاة بتفص�له رغم وفرة المعروض من
�
ع� اإلنتاج، أ

اء ما المال�س الجاهزة. فهم من فا�� أنها ث��ة، �مكنها ��
شاءت ل�نها اختارته هو ل�ح�ك رداءها. أعادته بثقتها ع��

ا ال تنقصه الدماء  �قظ�
ً

سنوات للخلف فعاد �ما �ان، كه�
الحارة.
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� المجالت و�وصيها
شعرت أن صوته أ��� حي��ة، ي�حث معها ��

أن تحافظ عليها. فوجئت �ه �مد �دە إليها �س�جارة، رفضتها
مذعورة، ال تدخن أمامه رغم أنه �القطع �علم من رائحتها أنها
قد ورثت تلك العادة الذم�مة منه. أتته �قطعة القماش �أنها
ا من ا ب�شوٍة طال غ�ابها. فرد لوح� ا لهما تقاسماە مع� �� تحمل ك��
ح لها الرسوم ة و�دأ ��� الورق الشفاف ع� منضدته ال�ب��
األساس�ة، وما �طرأ عليها من تجد�دات �حسب التصم�م
ا من الخ�ط ي�دأ من ا واضح� المطلوب؛ فالس�دة ت��د خط�
� علينا أن نقطع من هنا الة ح�� نها�ة التنورة؛ لذا يتع�� الحمَّ
 من هنا ومن

ً
ا من �ل جانب. نفتح الزاو�ة قل�� � ون��د س�ت�م��

هنا، فصدور وأرداف العرب ل�ست �األورو��ات. القصُّ
كهما له، ف�داە ثاب�تان �المسطرة أما �� واستخدام الما�ينة ت��

فما زالت خرقاء.
ا ل�سهل إزالته �عد إعمال حا�ت األطراف �خ�ٍط فجِّ اللون �دو��
الما�ينة، لم �كتمل �الطبع و�نقصه ال�ث�� إال أنها أل�سته �عنا�ة
ل

�
. تهل � الخب�� مه �ع��  لُتق�ِّ

ً
� وابتعدت قل�� للشاخص الخش��

 مع تضار�س التمثال وشعرت أنها ع� أول
ً

وجهها لرؤ�ته متما��
� ألن تنف�ج أسار�رە لرؤ�ة

ة لوجهها تك�� م. نظرة قص��
�
ط��ق التعل

� عي�يها.
الفرحة ��

� مثل هذا
َهمَّ �الخروج ل�ح��� الشاي مع �� الطاهر كدأ�ه ��

الوقت فعاَجلته:
ح ح�� ن�ت�� منه. - ال ُتِطل عند صاح�ك، فنحن لن ن��

غلبتها �شوة االنتصار فأردفت:
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� �أس شاي معك وس�جارة، فلدينا من العمل
�� � - ال ت�س��

. ال�ث��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� المولد

حلق شعرە مساء األمس، صالونات الحالقة تغلق ��
ا، �األحرى النبوي، ُ�فضل أن �ذهب ��امل أناقته. اس��قظ م�كر�
ل امرأة. زم�لة � ا، �شغله فكرة الذهاب �مفردە إ� م�� لم يَنْم ج�د�
لها. لو عادت معه سناء � أي نعم، ل�نها امرأة وهو ذاهب إ� م��
ا لوجد � هذا المأزق، ر�ما لو لم تختِف فاط�ما أ�ض�

لما ُوِضع ��
من �حدثه و�قطع معه ذلك الفراغ الموحش.

ا صار يرى اليوم كطرقة ط��لة �ش�ه ممرات مؤخر�
المس�شف�ات؛ حائط �الح اللون، �الط مت��ل، إضاءة خافتة
نك من رؤ�ة نها�ة هذا الممر بوض�ح. �س�� ف�ه

�
قذرة ال ُتمك

� رحلته �القراءة ومتا�عة
� �ل�غ منتهاە. ي��ى ��

�� 
ً

 آم�
ً

متمه�
ب الشاي األخ�� ع� رص�ف المق� الق��ب. �ل التلفاز و��
ع �داخله

�
ا، ف�ظل ي�سك هذا ال �ساعدە ع� عبور الممر ركض�

اب رحلة اليوم من نهايتها. حلق ذقنه، ح�� حلول المساء واق��
� �ساعدە � وجهه ع�� نظارة القراءة ال��

ا �� َقة متفرس�
�
ثم راجع الَحل

ع� رؤ�ة سفاسف األمور.
� الق�ة القد�مة، ر�ما مرَّ

ال �مكنه الذهاب صفر ال�دين. �سكن ��
لها. ما فائدة الحلوى و�� � � الصومام ق�ل أن يتجه إ� م��

�حلوا��
ا له؟ المال�س والعطور هدا�ا قد أعدت الطمينة خص�ص�
. ء فهمها. الفا�هة ألَيق ب��ارة المر�� ��

�
ا ر�ما أ شخص�ة جد�

� ساحة الشهداء مخزون
التمر خارج الموسم اآلن وما ُي�اع ��

قد�م.
لم يبَق أمامه سوى األزهار رغم صورتها النمط�ة كهد�ة
ق عنه ذهنه. اتخذ اتجاە ، ف�� ع� �ل حال ما تفتَّ � العاشق��
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� المولد
ا ح�� �� � الم�دان، ال �غلق أ�د�

ح�درة ح�ث �ائع الورد ��
� النبوي، ال �خ�� أن تذ�ل أزهارە، �ل �� تجارته األخرى ال��

. ا؛ الفرنك الفر��� والدوالر األم����  تذ�ل أ�د�
َّ

�حرص ع� أ�

� مر �جانب السفارة األم��ك�ة، تلك القلعة الب�ضاء الحص�نة ال��
�حرسها جنود ال�ح��ة األم��ك�ة �أجسامهم المرع�ة ومدافعهم
� األعناق. �شعر �اإلهانة لرؤ�تهم �ستقدمون

الخف�فة المعلقة ��
حراسهم �الطائرات، أما �ستطيع رجالنا الق�ام بتلك المهمة
� الحق�قة ال �قع اللوم ع� األم���ان، فمن يو��

ال�س�طة؟ ��
ثقته لمن عجز عن حما�ة أبنائه؟

شعر �سخافة منظرە وهو منتظر أمام ال�اب �عد أن دق
َمادي المبتل من المطر ال ة مع شعرە الرَّ الجرس، �ذلته الُب��َّ
� � ُ�مناە، تلك الغرا�ة ال��

� �حملها �� يتفقان مع األزهار الحمراء ال��
ا فوق قلقه. � منظرە أورثته قلق�

اس�شعرها ��
 طال عهدە

ً
لفة

�
� قل�ه أ

امتاز استق�الها �حفاوة شد�دة ألقت ��
ب التوتر

�
� مجلسه، صل

ا �دأ يرتاح �� ا رو�د� �افتقادها. رو�د�
تها وعذو�ة حديثها منحتاە � أول ال��ارة، ب�َد أن خفَّ

عضالته ��
خاء. االس��

� إ�
ل تقل�دي من ح�ث التصم�م، طرقة أمام ال�اب تف�� � الم��

� الداخل ق���ة من المطبخ.
صالة �جلسان فيها اآلن. السفرة ��

قض�ان حد�د�ة تغ�� �ل الش�اب�ك ل�نها ال تمنع صوت
ا. ال�ارود � �مأل األطفال بها الشوارع ضج�ج� المفرقعات ال��
� أسب�ع المولد، �أن ما �ال�لد من

ا �� ومشتقاته هو األ��� رواج�
. �

ات حق�ق�ة ال �ك�� تفج��
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ست ساعات قضاها عندها. �ان �عتقد أنه س�أ�ل و�ن�ف.
� عقله مواضيع محفوظة ليناقشها فيها ع� المائدة كن�ع

أعدَّ ��
من المجامالت، لم �حتج ألي منها. صور األب�ض واألسود تمأل
الجدران، لم �ستطع معها التكهن �حالتها االجتماع�ة، توقف
 أمام صورة مدرس�ة لها و�� طال�ة مكتوب �أسفلها

ً
قل��

� � رت��ة ب��  تعي��
ً

"إ�مال�ة بوعود�ة سع�د". لمحته يتأملها محاو�
ا تف�ح منه رائحة شور�ة الف��ك التلم�ذات، �انت تحمل قدر�

 من أن تذهب �ه إ� السفرة:
ً

وتوجهت نحوە �عف��ة �د�
- تحاول إ�جادي أم تعج�ك �جا�ة؟

- هذە �جا�ة؟ ظن�تك من وهران.
- لماذا؟ هل أ�دو �الوهران�ات؟

ا � دائم� � الحق�قة ال، ل�ن اهتمامك �الموس��� هو ما جعل��
�� -

أعتقد هذا.

� يهود�ة؟ - و�ن طهوت لك التليت�� (22)، تظن��
ضحك من قل�ه ع� سذاجته. أ�ملت:

، ل�سوا وحدهم َت تعرف أن أهل وهران �حبون الموس���
ْ
ن
�
- هأ

ح لك، سأعط�ك حصة موس��� مجان�ة. ماذا تعرف عن وسأ��
�جا�ة إذن؟

ا فأجابها: َزل ب��ئة جد�
َ
ة دمها ال�اب إ� محاولة غ فتحت خفَّ

� �جا�ة.
- ال��ن ك�ما ال��ت ماتلقاهش غ�� ��

� ال��وت، �ما
� فضل ز�تونهم وز�ته ع� �ا��

ي�الغ أهل �جا�ة ��
ي�اهون �جمال فت�اتهم ف�ش�عون أنه ال جمال وال ز�ت غ��

عندهم.
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لم تحمرَّ وجنتاها لإلطراء �ل ضحكت ملء شدقيها وضاقت
حدقتاها، و�� تدعوە لي��عها إ� المائدة: شور�ة الف��ك
� المقطع ة، الخ�� والبوراك وأط�اق ال��تون واله��سة الصغ��
ُفل المشوي المزدانة �الب�ض

�
وطاجن اللحم وسالطة الُفل

المسلوق ع� ُسْفرة منمقة �عنا�ة.
ا عنه فأر�� غرورها، عاَجلته طفا الِ���ْ ع� وجهه رغم�

�القاض�ة و�� تقول:
جِهز ع� �ل

ُ
- الطمينة جاهزة ل�ننا سنأ�لها مع الشاي �عد أن ن

هذە األط�اق.
… … … -

- إذن أنت ترى أن الموس��� حرفة وهران فقط؟ (سألته و��
تمسح فاها �م�شفة المائدة).

� أعرف أن الموس��� الجزائ��ة وهران�ة ا ول��� - لست متخصص�
األصل.

� ا أخرى؛ الشع��
�
ا. ول�نَّ لدينا ألوان � اي، ال أح�ه كث�� - هذا فقط الرَّ

. ً
واألندل�� والمالوف مث�

� فال أعرف الفرق ب�نها. - سامحي��
ا � الذي رقصنا عل�ه مع� � مثل دحمان والعنقا وقروا�� - الشع��

�األمس.
.(

ً
� أرجوِك. (أجابها وهو �ضحك خج� ����

�
- ال تذك

ا أعرف
�
ف ا مح�� ا. لست راقص� - ولماذا ت��د أن ت��، لم تكن �شع�

هذا ل�نك س�نجح إذا تعلمت.
� � - َمْن رقَص نقَص �ا رت��ة، أتعلم��
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- من قائل هذە الع�ارة؟ ولماذا تصدقه؟ ماذا خ�ت �عد رقصة
األمس؟

ا واحتفلت بيوم مولدي - لم أخ�، �العكس، فقد ضحكنا مع�
. �

� ح�ا��
الهجري للمرة األو� مرة ��

- ال تنصت إال لقل�ك إذن. (قالتها و�� ترفع كتفيها �من �قنع
ات الح�اة).  ب�ده�َّ

ً
طف�

�
� فر�سا، �ان ع� التلفزة ��

�� � ا �غ�� ا جد�د� - لقد شاهدت مط���
� ف�ما �ش�ه الحد�قة، �ال فرقة موس�ق�ة . �غ�� �

األسب�ع الما��
فقط فت�ات يرقصن.

 تغي�� دفة الحد�ث ك�ال تصمم ع� تعل�مه
ً

قالها محاو�
� صدرە

الرقص. لن �ستطيع أن �قا�ل حماستها �الرفض فتم�� ��
 تفعل.

َّ
أ�

- نعم شاهدته، خالد حاج إبراه�م أو الشاب خالد �ما �س��
نفسه. �ان �عمل م��ان��� س�ارات بوهران وها هو اليوم مطرب

� فر�سا. ورت��ة خ��جة المعهد العا�� للموس���
معروف ��

محبوسة �الق�ة وتعدُّ البوراك والَحَساء لفخامت�م.
ا ف�ه ا م�الغ� ات وجهها �الممثالت. افتعلت امتعاض� تتغ�� تعب��
و�� تتحدث عن هذا المطرب، ثم تحولت لمالمح �ا��ة و��

� الضحك و�� ُتن�� جملتها.
تن�� حالها ق�ل أن تنفجر ��

� مالمحها، جم�لة �حق. مالمحها ال�جاو�ة
أمعن النظر ��

المل�حة، شعرها المائل للحمرة ووجهها المثلث األب�ض وعيناها
تان المائلتان للُحْمرة. أما قوامها � حال�تا السواد وشفتاها المكت��

األش�ه �طال�ات الجامعة، فال ي�دو للزمن تأث�� عل�ه.
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أ�ال وتحدثا وش�عا وانتعشا. لم تطبخ منذ زمن ط��ل �ما لم
تأ�ل �مثل هذە الشه�ة من ق�ل. وال �دري هو أجودة الطهو أم
� ب�تها وت�ف

ة عندە الجمعة وعل�ه أن ُ�عدَّالصح�ة �� ما أمتعته ف��� أنه غ��ب �� كصاحب ب�ت. المهم أنها مدعوَّ
ا م��ة. فها �� الجزائر تحلو والح�اة م��رة.

�
لها أط�اق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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35
� قفطان زهري اللون يتوسطه تط��ز مائل للصفرة

رفلت ��
تا التط��ز عند �دا�ة ق ضفَّ � من األمام. تف�� �قسمه لنصف��
 عند آخر غطاء الرأس. ت�ادلت ع�ارات

ً
الصدر لتلتق�ا ثان�ة

ام، ز�ونة دائمة وتجزل مجامالت مستهل�ة مع محاس�ة الحمَّ
ا رت يوم أتت هنا لت�حث عن عمل أ��

�
 وَ��ة. تذك

ً
العطاء َ�منة

� �ان، فس�حان الذي �غ�� وال يتغ��
ا � مالصق� قاعة مؤتمرات العرب �موالن��ك، الحمام المغر��
� �قع، تظنه نفس الحائط و�ن لم �كن. لجدار المسجد الجان��
�اب صغ�� مستط�ل �علوە عقد أندل�� ع� ش�ل نصف دائرة
ام لقمان". تدخل من ال�اب إ� مكتوب فوقها �الع���ة: "حمَّ
� األرض�ة تتوسطه نافورة

الساحة الداخل�ة؛ �الط قد�م مت��ل ��
رخام�ة معطلة ال ت�ناسب مع ضيق الساحة وال مع حقارة دهان
الحوائط، تدور حولها لتصل للمحاس�ة الجالسة ع� مكتب
� قد�م أدراجه مملوءة �جرعات الصابون ال�لدي وعبوات خش��
ة من الَغُسول واأل��اس المغ���ة السوداء شد�دة صغ��

الخشونة، تفضل عليها الجزائ��ة الملونة الناعمة.

�
ا ذا رقم معقود �� أعطتها �ضع فرن�ات وأخذت منها مفتاح�

ر�اط مطا�� ارتدته �السوار، وصعدت السلم الضيق المؤدي
ا �ه لوازمها. ا �الس��ك�� للدور األول تحمل ك�س�

استق�لتها فتاة جد�دة (مسئولة خزائن المال�س)، ت�دو أ��� من
فاط�ما �قل�ل، لهجتها الوهران�ة الصع�ة �شغلك عن جسدها
� ا ح�� تلتفت لعودها ال�ديع فت�� جبهتها الع��ضة ال�� مؤقت�

� ب�الهتها.
���
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ة، �ادت أن توقعها لو لم تتداركها ناولت �اه�ة م�شفة كب��
المرأة. حاولت التخف�ف من توترها، سألتها عن اسمها أجا�ت:
"�امينة". "من أين؟"، "من ِتِلْمسان". جاملتها �ع�ارة: "خ�ار

الناس".

�
دخلت خلف ستار صغ�� لتخلع ال�ث�� من مال�سها، وضعتها ��

� أخذت ت نفسها �الم�شفة وعادت إ� �امينة ال�� ال��س ثم لفَّ
 عن رقم الخزانة، جد�دة

ً
منها شنطتها والمفتاح. �حثت ط���

� ظروف أخرى ما �انت
 عن كونها خرقاء. ��

ً
هنا �القطع فض�

�اه�ة ل�سكت ع� �طء وحمق الفتاة، ب�د أنها اليوم ل�ست ع�
ما ُيرام.

� لتدخل ساحة الحمام، األحواض الرخام�ة دفعت ال�اب الخش��
� وسط الحائط ت�اد تتالصق، أمام �ل حوض مقعد

ة �� اصَّ م��
� األرض وفوقه ص�بوران نحاس�ان

ت �� حجري صغ�� ُمث�َّ
� األما�ن كعادتها أحدهما �ارد واآلخر ساخن. لم تفاضل ب��

واعتلت األقرب، ال أحد �الداخل.
ا، ل�س �ازدحام مساء الجمعة. ام خاو�� ص�اح الثالثاء �كون الحمَّ
ء، �

ود، عيناها تنظران لال�� �� �
أخذت تصبُّ الماء فوق رأسها ��

تمأل دلوها الصغ�� وتفرغه فوق رأسها �حر�ات م��ان�ك�ة
ا فتتحرك شفتاها

�
متكررة. �دور �عقلها حوار شائك �حتدُّ أح�ان

فت كتلة سوداء من دون أن تن�س. فتحت عل�ة صابونها واغ��
تضج برائحة ز�ت ال��تون، وأخذت تدلك بها جسدها ش�ه
العاري �حر�ات حفظتها �التكرار. دخلت غرفة ال�خار
هة الساخنة شت الدكة الخش��ة المقا�لة للَفوَّ �المسحورة، اف��
 من

ً
وألقت رأسها للخلف. الض�اب المن��� حولها أقل كثافة

هذا الذي �عجُّ �ه رأسها.
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ا، نعم من الممكن أن تصبح �لچـ�ك�ة لقد �ات حلم األوراق ق����
� وضعها. �عد أن �انت مته��ة من السلطات. �ستطيع تقن��
ة آالف ون ألف فرنك هو �ل المطلوب. ع�� خمسة وع��
�أخذها موظف القنصل�ة المو�ل �أمور الزواج. س�أخذ الطلب
� �ختمه �الموافقة. الدراهم نظ�� أن يتجاوز � خالل أسبوع��

و��
ا ة ألف� عن االستعالم عن الحالة االجتماع�ة ل�اه�ة. خمسة ع��
س � ُمج�َّ ا؟ ال يهم، عر�� وجها ع� الورق. َمْن تحد�د� � لمن سي��
ا ا رات�� �حتاج للنقود أ��� من حاجته لب�ت وأ�ة. ستمنحه أ�ض�
� ط�لة مدة الزواج ح�� ال �طلقها ق�ل تمام ا أو ألف�� ا ألف� شه���
اإلجراءات، لن �ش�ل هذا الم�لغ أزمة لها، الدفعة المقدمة ��

العق�ة.
� فلم تجد فيهم من تحمس للزواج جست ن�ض ز�ائنها الدائم��
� الطلب خش�ة أن تخ�هم �مصدر رزق دائم،

بها. لم تلحَّ ��
ة ألف فرنك والراتب الشهري لو �ان بوسعها توف�� خمسة ع��
ق�ل الزواج منها أحدهم. ال �أس، ستجد وس�لة �ال شك. لقد
� �ل ما مرت �ه ح�� اآلن، لن ُتعييها الحَ�ل وقد �ات

نجحت ��
ا.

�
م وش��

�
الُحل

لن �سعفها أجرتها المعتادة من جلسات التدل�ك وال االس�ثنائ�ة
ا وقتئذ، ب�د م� ا مح�� ا تتقا�� م�لغ� � الحفالت. حق�

حال الطهو ��
ا حصة زهرة من ل عليها. أ�ض� أن النفحات غ�� المنتظمة ال ُ�عوَّ
ة �شتهيها نقل الحش�ش لن �سعفها، تمنت لو �انت شا�ة غضَّ
األر�عي�يون والخمس�نيون، ف��ائنها ال �شتهون ولن �دفعوا فيها

أ��� مما �دفعون.
� �ذل

�ن سنة فقط لما ترددت لحظة �� آە لو �انت أصغر ع��
، فمن �دفع خمسمائة ل�ستع�د لحظات نفسها لقاء م�لغ أ���
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ا أو ي��د إن �انت رف�قته شا�ة � ال�الد �دفع ألف�
من ش�ا�ه ��

متهتكة عار�ة. أال لعنة اللـه ع� العمر الذي جرى بنا ولم
نلحقه.

وٍد إ� �قظة ومن تراخ� إ� عجلة. �الغت ل حالها فجأًة من �� ت�دَّ
ا � اإل�اع ح�� إنها خرجت وشعرها �قطر ماًء. توجهت رأس�

��
نحو �امينة، ما إن استعادت ك�س مال�سها ح�� أخرجت منه

ْ فرنك منحتها للفتاة وعاجلتها: �
َ مائ��

� بروكسل؟
- لم أَرِك هنا من ق�ل، أجد�دة أنت ��

. � هذا أول شهر �� - نعم خال��
- حارقة (23) �الطبع، ال أوراق لد�ك.

ام. - لو كنت ذات أوراق لما عملت �الحمَّ
- عذراء؟

� ط��قة
خرجت من فم �اه�ة �الطلقة، ح�� �� لم تفكر ��

ألطف للسؤال.
� تلمسان وكنا ننوي الزواج.

- �ان �� صديق ��
أجا�ت �امينة و�� ع� وشك ال��اء.

اها كها �اه�ة لت�مل جملتها، أمسكت ب�دها آمرًة إ�َّ لم ت��
�الصمت واإلنصات:

� سع�د.
افة، اسأ�� عن مطعم �� - �جوار صالون ك��مة الحفَّ

� وال �مكن أن أتر�ك من � الثامنة أراِك هناك. أنت مثل ابن��
ا �� غد�

ا. دون أوراق، هذا خطر… خطر جد�

ً ً
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تدي مال�سها ق�ل أن يراها  ل��
ً
 إ� الستار ثان�ة

ً
وان�فت م�عة

أحد، غ�� عابئة �أدع�ة �امينة لها �الصحة والس�� وراحة ال�ال.
� سع�د، ذلك المطعم متوسط الحال ذو الطراز الذي ترى

��
رك �المطاعم

�
ا أفضل منه ل�نك تعود إل�ه؛ ألنه ُ�ذك دوم�

� تذكرك �دورها �طعام جدتك. دخلت � �لدك وال��
المتوسطة ��

ة �عي�يها ف�عان ما وجدت ددة ومسحت الصالة الصغ�� غ�� م��
� ركن �ع�د. توجهت نحوها مندفعة، فالوعد �األوراق

�اه�ة ��
فرصة قد ال �سنح ثان�ة. المنضدة فارغة إال من طبق ز�تون

� لم تمتدَّ �د �اه�ة عل�ه �عد. ة خ��
�
وآخر ه��سة وسل

د إ� الفتاە ف�ادرتها: حاولت التودُّ
. - إذا استوحشت الحمود والس�ل�كتو فلديهم منهما ال�ث��

 إ�اها أن تطلب لها مثل ما س�تناول
ً
اب�سمت �امينة مس�سمحة

ابها المفضل. ا �� . لم تأِت لتأ�ل، �ما أن الحمود لم �كن أ�د� ��
للحق �� ال �شتاق للجزائر، ل�س لحداثة عهدها ب�لچـ��ا ول�ن
لشدة ما قاسته هناك. تحاول �س�ان ال�الد، فال حاجة بها

لزجاجات الذك��ات تلك.
حب �ضيوف �اه�ة، أتت صاح�ة المطعم ع� الطاولة ل��
شعرت �امينة ع� الفور �أنها �صح�ة س�دة أرستقراط�ة من

س�دات المجتمع. امرأة كهذە إذا وعدت �المساعدة لن ُتخلف.
، لم ُتق�ل بنهم ع� ال�طاطا المقل�ة، تأ�لها

ً
اللحم ط�ب فع�

ها مكرم � �عدُّ ا �جانب ساندو��شات التونة �الب�ض ال�� يوم��
عت التو��� و�سميها �اسكروت. أعطتها �اه�ة س�جارة ثم ��

� الدوران حول موضوعها:
��
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� أمور الحمام ولمحت ف�ك س�دة
تك �� - شاهدت بنف�� خ��

� لن أجد أفضل منك لالعتماد
� نف�� �أ�� أعمال واعدة. وحدثت��

� عم�� الخاص الذي أديرە.
عليها ��

، فاستطردت: ظل وجه �امينة ع� حاله لم يتغ��
ا مثله مثل هذا المطعم ومثل حمام لقمان ا خاص� - أنا أدير �شاط�
� ول�نه ذو طب�عة مختلفة؛ فأنا ال أعمل مع العرب ح�ث تعمل��
ة � معن�َّ

� من ال�لچـ�ك األث��اء. أنا �ا ع��ز�� مثلهم، �ل ز�ائ��
� ُ�حيون فيها ت�ب الحفالت الخاصة بهم، تلك المناس�ات ال�� ب��

� �انوا �مضون ش�ابهم �الجزائر. ذك��اتهم ح��
ح طب�عة العمل. �دأ االهتمام �ظهر ع� وجه الفتاة عند ��

� هذا المجال
� ال�دا�ة كنت أعمل وحدي، ب�َد أن نجا�� ��

�� -
� االستعانة �أحٍد

. لم أفكر �� �
� وزاد اإلق�ال ع� خدما�� أذاع صي��

ا ع� نوع�ة الخدمة � األمر، فأنا أحرص جد� من ق�ل مهما �لف��
� عندما ا. ول��� المقدمة وال أغامر �اس�� وسمعة أعما�� أ�د�
: � نف��

� الحمام وذ�اءك و�راعتك قلت ��
رأ�ت ُحسن ت�فك ��

� إجراءات
ل �� عجِّ

ُ
�د من دخلها وت � لماذا ال أمنحها فرصة ل��

إقامتها ثم الج�س�ة؟
شكرتها �امينة وصمتت ثان�ة لتنصت.

ا ام، فال حاجة �ك للوقوف يوم� - طب�عة العمل أسهل من الحمَّ
� ساعة ضعف يوميتك، ولو عملت �جد

�� � ، سنج��
ً

�ام�
� ال�دا�ة

� اليوم. ��
الستطعنا ت�سيق أ��� من مناس�ة ��

� لعملك وعندئٍذ سأصطح�ك م�� عند �ل عم�ل؛ ح�� أطم��
ق، أرسلك لعم�ل ب�نما أعالج أنا اآلخر وهكذا. قد نف��
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�
� عنه �� ا أج�د الط�� لو �ان هذا يهمك ف�ما ت�حث�� - أنا أ�ض�

ُمساِعدتك الجد�دة.
� استمرار

قالتها �امينة �ال اهتمام ُ�ذكر �من ت��د المعاونة ��
 �اه�ة ق�ل أن تجيبها:

ً
. تململت قل�� الحوار فقط ال غ��

ا من مهام م�سق الحفالت المهمة، ل�نه �ما - الط�� ط�ع�
� وحدە �ح�ا اإل�سان. فل�ل حفلة طب�عتها � ل�س �الخ�� تعلم��
واألجر ع� قدر المشقة. فهناك من نطهو له فقط، وهناك من
، أو �صوتك إذا استقر �

ي�حث عن سماع أغن�ة ع���ة �صو��
. � العمل م��

اخت�اري عل�ك ��
ضحكت �امينة وقالت:

� سأخ� الوظ�فة.
- لو سمعوا صو��

التقطت �اه�ة الخ�ط وتا�عت عزف مقطوعتها:
� الرقص. حسن��

ُ
� الغناء فل��ما كنت ت حس��ِ

ُ
- لو ال ت

ْ�ل  أوشكت ع� النَّ
ً
� مالمحها �لبؤة تراقب ف��سة

ست �� تفرَّ
منها.

ء �
� فأنا أج�دە أ��� من أي ��

- الرقص؟ ليته �ان مصدر رز��
آخر.

� إال بت��
�
ِتَفا �اه�ة، لم تدرك ق�ل اآلن أنهما �انتا ُمتصل

�
ارتاحت ك

عندما أرختهما، ألقت �ظهرها ع� المقعد وقد شعرت �ُدنوِّ
الهدف.

م َ�ة القوم. ر�ما ود أحدهم أن يتحمَّ
�
� من ِعل ا، ز�ائ�� � أ�ض� - تعرف��

ع� ط��قتنا، ل�ن ظروفه ال �سمح �الذهاب للحمام وسط



155

ل، ال � � حفالت أن ندبر له الحمام �الم��
الناس. دورنا �م�س��

� هم ال �طلبون أ��� من ذلك.
تخا��

� �طن السمكة
عم �� ة ح�� �ستقر الطُّ أضافت جملتها األخ��

، ح�� إذا شدت خ�طها تمكنت من أحشاء وتهضمه أ��� فأ���
ص�دها فال تملك رفاه�ة الهروب. غ�� أن إجا�ة �امينة أفقدتها

ُرشدها للحظات، لم تصدق تلقائ�ة الفتاة و�� تج�ب:
- ولو طلبوا…، ال �أس �ذلك ما داموا سُ�جزلون العطاء.

- هكذا إذن؟ بهذە ال�ساطة؟

� � م�� � �األمس لتطل�� � عن عذر��� - س�دة �اه�ة، أنِت لم �سألي��
الطهو اليوم. أت�ُتك ألفهم المطلوب واألجر وم�� ن�دأ العمل.

لم �كن من الممكن أن �خطر ع� �ال �امينة أن تناقش عملها
ة قد فعلت كعاهرة بتلك الفجاجة. ل�ن السنوات الخمس األخ��
ا عمرها ال�امل ع� ون عام� بها ما لم تفعله الثالثة والع��
تل

ُ
ا. ق ف� األرض. ي��مة األم منذ أن �ان عمرها أر�عة ع�� ون�ِّ

� تفج�� حافلة �ان �ستقلها والتحق أخوها �المجاهدين
أبوها ��

د لها أنهم أب��اء من دم أبيها وأنهم �حاولون تخل�ص
�
�عد أن أ�

� النهار
َ�� � ضفَّ ا ب�� ال�الد من القاتل. تركوها وح�دًة �سبح يوم��

ا فوق �حر الظلمات. لم تلتحق �الجامعة � رأسها طاف��
لُت���

فت إ� مولود الشه�� � محل مال�س داخل�ة. تعرَّ
وعملت �ائعة ��

ة ل�قف � الظه��
ل عن العمل �س��قظ �� ب�خص�صو، متعطِّ

ي له ، �ش��
ً

�الشارع ح�� تعود من العمل. �قف معها قل��
الدخان. سجائر فر�س�ة فقط، فمركزە ال �سمح بتعا��

 ق�ل أن تمتد �دە عليها
ً

السجائر المحل�ة. �ان الوضع محتم�
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�
اء �وال جد�د ولم �كن معها ما �ك�� �ــها أول مرة. أراد �� ل���

� الشارع.
من الدراهم فصفعها ��

� صمت خش�ة أن
� أول األمر ثم ابتلعتها ��

ًلم تتحمل اإلهانة ��
تفقد أن�سها الوح�د فأعطته الم�لغ المطلوب. صفعها ثان�ة
اض شقتها ل�ع�ث مع صد�قته � اق�� عندما أراد صد�قه صنها��
�
ط أن يتم ذلك �� ا ��� � � العمل. وافقت أخ��

ا و�� �� ص�اح�
� حجرتها،

المساء، أعطتهما حجرة أخيها واختلت ب�خص�صو ��
ال تأتمنهم ع� المفتاح وقضاٌء أخفُّ من آخر.

ة ط�اعه توالت �عدها الصفعات �س�ب أو من دون، تحملت حدَّ
�ه ع� مالها و��تها هو ورفقاؤە األوغاد ك�ال ت��� وح�دة. وتعدِّ
� أقل

ادة تتقا�� أجرتها صفعات ور�الت �� من طفلة مدللة لقوَّ
� َوَضح النهار، أطلق عل�ه

تل �خص�صو ��
ُ
من ع�� سنوات. ثم ق

طة عن القاتل، فعندما �طلق النار ملثمون. لم ت�حث ال��
ملثمون النار �شيع التهمة وُ�ذاع أن اإلرهاب عدو الوطن و�جب
َّ أنا أن أفعل؟ التخلص منه. تخلصوا منه إذن، ماذا �جب ع��
� إنها سمعت من الناس أن من قالت لها نجاة صد�قة صنها��
ا. ، ما عاد الم�ان آمن� قتله هو أخوها. صحت التهمة أم لم تصحَّ
ا ألمها، ولم �مض� شهر جددت المفاتيح و�اعت ذهبها وذه��

� موالن��ك.
ح�� �انت هنا ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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36
لت رداًء لزا��ة الجم�لة، فاتحة الخ�� عام �امل منذ أن فصَّ

وع س�دة أعمال. اليوم ما عليها �� وأبوها لتصبح من �عدها م��
ار إال وتعرف فاط�ما الرا�� الرس�� � جامعة �اب الزوَّ

من فتاٍة ��
ألناقة الجم�الت. ما من طالب إسال�� الهوى إال وحاول أن
ا فلم �فلح. ا وترغي�� وعها لصالح الحجاب ترهي�� ي�نَيها عن م��
حرب �اردة ناعمة أ�س�ت مال�سها شعب�ة لم تحلم �مثلها،
انضم لح��ــها أث��اء و�سطاء، م�شغالت �الس�اسة ومهمومات

�الجمال، مثقفات و�لهاء وآخرون.

خدمتها جبهة اإلنقاذ من دون أن تدري، رغم خالفها معهم ف��
ا. . ال�ث�� جد� � داخلها �أنها َمِدينة لهم �ال�ث��

�شعر ��
 هنا وأخرى

ً
ْت قطعة

�
أرادت إنعاش مشغل صالح �عد أن حا�

� صالح"
ة ملونة �عنوان مشغل "�� هناك. ط�عت �طاقات صغ��

ووضعت عليها اسمها وفرقتها الدراس�ة كحلقة الوصل. �مكنك
� الجامعة وتختار التصم�م من مجالت

أن تعطَيها القماشة ��
� كراسة

نها �� ا وتأخذ مقاسات الطال�ة تدوِّ تحملها معها يوم��
َرز فوق

�
ا لذلك، و�انت ال�طاقات �� ح�ة ال� أعدتها خص�ص�

قشدة ال�عكة.
وعها الصغ�� ق�ل أن �ك�� واس�شعروا فطن اإلنقاذيون لم��
� يروجون الرتدائها. جمع

ا يهدد عرش الع�اءات الال�� ا قادم� خطر�
�
الَغُيورون ع� الدين ما ت��َّ من تلك ال�طاقات وأحرقوها ��

وسط الجامعة. التفت المناهضون لت�ارهم إ� تلك اللفتة
� تقطيع و�ش��ه ملصقات الحجاب للرد عليهم. لم

ف�دُءوا ��

ً
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ا آخر
�
 ل�نهم لم �جدوا هدف

ً
أ أحد ع� تلك الملصقات ق�� يتجرَّ

للتعب�� عن اس��ائهم.
، لم � � الف��ق�� يوم ال ُي�� اشتعلت ف�ه موجة غضب أخرى ب��
�
لها �� تع�أ فاط�ما �حق�قة تلك الغض�ة قدر دهشتها بتحوُّ

� ت�افح ك�ال ة ال�� � إ� رمز… رمز المقاومة، رمز الُه��َّ غمضة ع��
ب من ا تتكسَّ � ا صغ�� وع� ْد أ��� من أن ت�دأ م�� تنطمس. لم ُتر�
ورائه وتع�د لوالدها حماسه للح�اة، فأص�حت أ�قونة الرفض

�الصدفة.
ء أصابها ما �ص�ب ب�دق الشطرنج الذي وصل �عد س�� ���
ا من ح�ث ال �ح�سب. تود أن تهدي  وز�ر�

َّ�� آلخر الرقعة ف��
نجاحها لزمالئها ناش�� جبهة اإلنقاذ، فما نالته �غ�ائهم ما �انت

ا وقد �أت�ك رزقك ع� �د أ��� ُءوب، حق� لتناله �العمل الدَّ
ُم�غِض�ك.

ء. ما عادت �
� تغ�� ع� أثرها �ل �� عاٌم مرَّ ع� تلك الجلسة ال��

ا ما ع� وشك الم�الد. له �عد أن ت�قنت أن شعور� � � م��
تزورە ��

� المقا�� العامة س��عات
ا للذرائع آثرت اال�تفاء �مقا�لته �� سد�

� الشهر. لم تعرف أي ذرائع �سد، ذرائعها أم ذرائعه ول�نها
��

ا فشدته. ا حق له أن ُيرسم فور� ا ع��ض� عرفت أن خط�
ات اليوم ت�حث عنه جاهدًة ت��د مناقشته ف�ما تتداوله ���
ٌل تكت�ه الصحف وتتداوله محطات الراديو

�
األخ�ار. أمٌر جل

والتلفاز �فرحة عارمة. َحْدُسها ُي�بئها �أن ما ُ�فرحهم ل�س
ا ا، اعتادت تخ��نهم ولم تخُنها عادتها، دوم� ورة مفرح� �ال��
� ع� قانون �انت تص�ب. فقد خرجت ن��جة االستفتاء الشع��
� الذي تمركزت حوله دعا�ة بوتفل�قة االنتخاب�ة.

الوئام المد��
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ا أنه ل�س برئ�س منتخب مثل رؤساء فر�سا، �ما أن تعلم ج�د�
ا. ة مس�ق� ن��جة االستفتاء ُمعدَّ

� الج�ال، من لم
�� � �صدور القانون تعفو الدولة عن المسلح��

د فخامة الرئ�س
�
� ج��مة إرهاب�ة. هذا وقد أ�

ا منهم �� �كن مطل���
ّم شمل ال�الد والع�اد وفتح صفحة جد�دة ع� من لم

�
 ل

َ
أهم�ة

� دم أخ�ه، وقد عفا اللـه عما سلف فالعفو من ش�م ال�رام.
َ�ِلْغ ��

ضا�قها ا�شغال أصحاب الحوان�ت بتجاراتهم، �أن األمر ال
�عنيهم. ما عادوا ينظرون للخلف، فالمشهد م��ــــع، �ل ما عادوا
ا فالرؤ�ة زائغة. سنوات الدم تق� نظرك ينظرون لألمام أ�ض�

َغر حدودها اليوم وَمن تعول. � نصف دائرة فائقة الصِّ
ە �� وتحدُّ

ل محسن وطرقت ال�اب، لم �فتح أحد �  ع� م��
ً
جت م�عة عرَّ

فُهرعت تجاە مق� ال�لوس�اي، اعتاد جلسته منذ أن عرفته �ه.
� نقاش حاد مع

ا �� ا �ج��دة الوطن ومنخرط�
�
ا ممس� وجدته جالس�

قرناء له لم تعرفهم من ق�ل، أطرتها حق�قة أنها لم ُ�س��دل
�أخرى ول�ن ��خ��ن.

 من رأسها ق�ل
ً
فتها نفسها ع� هذا الشعور، نفضته م�عة عنَّ

 ع� أستاذها.
ً
مة

�
أن تقاطع حوارهم ُمسل

: ً
تهلل إذ رآها وقدمها ألصدقائه قائ�

. � - فاط�ما ابن��
ِصدق صوته أصابها �خي�ة أمل ��عة، �انت قد أقفلت
ة فقد ه، أما الُبنوَّ َّ�

�
المح�� ع� كونها أن�� مغ��ة قد �سلب ل

سح�ت منها هذا االمت�از.
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ا، �� أتت من ا وأ�مل حديثه مستطرد� أجلسها وطلب لها شا��
أجل الموض�ع ذاته، �ل رواد القهوة يناقشون القانون الصادر،
فاال�شغال �غ�� الوقت الراهن رفاه�ة ال �مل�ها الجميع. أذهلها
، لم �لتفت أحد ل�ونه ل�س � ك�� أن الحضور منصتون له ب��
ا وللحق لم َ�ش� لهجته �ذلك ع� اإلطالق. �ان �دافع جزائ���
ا جلساءە �جدواە. تذمر � مقنع� �شدة ع� قانون الوئام الوط��
أحدهم �أنها فرصة ذهب�ة لمجر�� جبهة اإلنقاذ لإلفالت من
العق��ة، فعاَجله محسن �أهم�ة التوقف ق�ل أن تف��َ ال�الد

� ال تقف ح�� لتلتقط أنفاسها. والع�اد ع� �د تلك الساق�ة ال��
� معاق�ة

ا �� تعلو وجهه خي�ة أمل ف�من يتمنون دوام الحال طمع�
� قائدها الثوري الذي أغمد س�فه وصار

. خاب ظنها �� � المذنب��
�دعو الحمالن لتصديق الذئب.

ا وأخذها واتجه بها نحو الحظ صمتها فاستأذن منهم معتذر�
�
س�ارته.. �شعُّ الحماس من عي��ه، تلمعان برغ�ٍة عن�دٍة ��

ة سكنت محل روحه الخاملة. ا شا�َّ لت أن روح� الح�اة، تخ�َّ
� يوم كهذا أر�د أن أذهب لتمانفوست وآ�ل

- ألسِت جائعة؟ ��
؟  أ�لت م��

َّ
أسما�هم �جانب ال�حر. ه�

هل تقوى ع� الرفض؟ و�� َمْن تعرف قصة مادونا؟ دلفت
� الس�ارة وسألته ق�ل أن �ضع المفتاح ل�ديرها:

�جان�ه ��
داِهن؟

ُ
ا أم ت - أراك تدافع عنهم، أمقتنع حق�

ات صوته: � ن��
 عتاٍب �دت أوضح ��

ُ
علت وجَهه مسحة

ا فعل�ه ؟ وَمن أداهن؟ إن من أفسد ش�ئ�
ً

- وهل داهنت ق��
؟ � إصالحه. ألم �أِن �عد وقت اإلصالح �ا ْبَن��ِ
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- وقتلة ف��ـال؟ (قاطعته مس�نكرًة).
. � - قتلة ف��ـال هم من أصدروا هذا القانون �ا ْبَن��ِ

- ومع ذلك �ستحسنه؟
ا، وفكري، ما جدوى است�مال ال�اع؟ - د�� العواطف جان��

- ل�ستمر ح�� نقتص من �ل من اس��اح دماء أخ�ه.
ا أن استمرارە � حق� - هو لم ي�دأ لذلك ولن ي�ت�� بنهايتها. أتظن��
� نارە ل�شتد؟ لقد

س�قتص من القتلة؟ ك�ف وهم من نفخوا ��
َض من الغن�مة �اإل�اب. ا�تفوا من الدم؛ فلنحمد اللـه ول��

- ال أفهم ك�ف خدعوك لتصدق أنهم �عملون لصالح الشعب؟
ا. ا، ور�ما لن أقوله أ�د� ْل هذا يوم�

ُ
- لم أق

سال: � وجهها دعته لالس��
ة �� الح��

- هذا الوحش الذي �أ�ل األخ�� وال�ا�س، هل س�شبع؟ أم أنه
� ا؟ ال أع�� ا لم �قض� منه اإلرهاب وطر� اهة؟ من منَّ ا و�� يزداد نهم�

ا أو �عض ورة قت� و�ن كدت أزعم أن عائلتك قدمت نفس� �ال��
، أمك � � وابن�� . زوج�� ً

� لهذا الغول، ف��ـال مث� نفس كقراب��
؟ � وأختك… لم نفقد القل�ل �ا فاط�ما فعالَم تندم��

� رأ�ه فلم تجادل، خرجا من شوارع
اس�شعرت �عض الوجاهة ��

المدينة إ� الليتورال فاستمتعت بهواء ال�حر القادم من ناحيته.
ا، لماذا � نَفس� عميق. حق�

أرخت رأسها للوراء وزفرت قلقها ��
�
ن�ش�ث �معركة �خ� فيها الجميع؟ ر�ما �ان اإلفراط ��

 �صبح
َّ

الخسارة هو الس�ب، ح�ث نصل لنقطة الالعودة �عد أ�
نا ع� إلحاق خسارة أ��� � لدينا الم��د لنخ�ە. ينصبُّ ترك��
ا �ان الثمن ح�� لو تك�دنا نحن ما هو أفدح، ال يهم. �الَخْصم أ��
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خرجت خاطرة من فمها مندفعة:
؟ � ال�اع فال ت�ا��

ا ��
�
- هل ألنك لست طرف

ا وأجابها: رفع �مناە �جوار جبهته ُمحتج�
 أ� ع�

ً
، �ما أن هناك مجهو� - خ�ت مثلك ور�ما أ���

� هذە المعمعة �خطا�اته المجهولة أم
ي �� إقحا�� أنا من دون غ��

�س�ِت؟
ا:

�
ة مردف ل فكرته �اللمسة األخ�� ذ�َّ

ك؟ - وهل ينظر الموت ع� ج�س�اتنا ف�أخذ و���
ب، تعرفها من ة تق�� � الط��ق. الق��ة الصغ��

آثرت الصمت ل�ا��
. الشمس ت��� نورها ودفئها ع� � �اعة البوزلوف المتجول��

ل له أنها تحتفل معهم �العهد الجد�د. تمانفوست ح�� ُخ�ِّ
ة ع� ش�ل قوس كب�� ثالثة أر�اع الدائرة. مطاعم السمك من���
ة ع� ال�حر. ال �سمع سوى صوت األمواج �عضها �طلُّ م�ا��
�ات فوق ة وصوت طقطقة الق�� ع� قوارب الص�د الصغ��

حد�د الشوا�ات.
لها و�ن اختلفت � ّ عند المذبح حول م�� �

�ش�ه أصوات ال��
ة ب�ضاء، جلسا إ� طاولة فة كب�� ا ذا �� الرائحة. اختارت مطعم�
� األسماك

تقا�ل ال�حر، تركها شاردًة ودخل �حماس� شد�ٍد ي�ت��
. الق��دس �الطماطم والثوم وُ�م�� عليهم ط��قة الط��
والمقدو�س، وتلك السمكة �ش��ــها �ال��ت وهؤالء الصغار
. سالطة مش��ة وز�تون وه��سة، ال�طاطا �صلحون للق��
ا ال ة س�ل�كتو، ال شكر� ، زجاجة كب�� � � من الخ�� المقل�ة مع كث��

أر�د الن��ذ.
ُ
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َر مثلها منذ زمن. أسار�رە
َ
�التها تعلو وجَهه سعادٌة لم ت

ُ
جلس ق

متهللة �محارب عائد لب�ته �عد ن� شاق طال انتظارە. لماذا ال
�شاركه الفرحة إن �ان هناك ما ُ�ف�ح؟.. لم �ُطْل صمود
� الخال�ة أن � السن��

انق�اضها أمام أ�خرة الطعام الزك�ة، تعلمت ��
ال حزن �طول وال ف�ح. أتاهما النادل �الشاي �عد أن مسح
المائدة من آثار المعركة. أشعلت س�جارة و�� تنصت لتحل�له

ة المدرس:
�
وقد عاد الرتداء ُحل

ا…
�
� إ�سان

- اتقوا اللـه فقد ك�� ما �ان، اتقوا اللـه فحالنا ال ُير��
، من س�حاسب ري م��

�
� �ا فاط�ما �ل تلك الجثث؟ فك

أال �ك��
ال؟ ال أحد �القطع. لو استمر التطاحن من الخا�؟ ال الچ��
، ما �ان قد �ان. تلك السنوات �انت � تنظري خلفك �ا ْبَن��
، وقد � مطل��ة ل�كرە الجميع الد�مقراط�ة والمعارضة واإلسالمي��
� �ان. استمرارە خسارة أفدح للجميع ح�� لَمن أشعل النار تع��َّ

� نحن اآلن ع� أعتاب عل�ه إطفاؤها ق�ل أن تحرقه. صدقي��
� �ماض� أسود ا س�نظر لتلك السن�� ا جد� جزائر جد�دة، ق����

� �حر الظلمات.
�� �

وندعو اللـه أن �دفن هذا الما��
ا لألفق ال�ع�د فوق سطح ال�حر أن� حديثه ومد ��ە شاخص�
� وجهه ورأت بوض�ح آثار

ست �� ، تفرَّ
ً

ا متفائ� وقد �دا سع�د�
ط الزمن وص�غته الب�ضاء ع� رأسه، ب�د أن السعادة �انت م��
� تتقافز فوق سطح الماء األزرق تتدفق من وجهه كدالف��

السا�ن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ً
ا، �ال�اد تحت��ــها جالسة ة جد� � موالن��ك صغ��

لها �� � فة م�� ��
تلصق ركب�يها �السور الحد�دي وظهُرها مس�ند إ� الحائط.
ا فراء ال��ش الذي �غ�� �الط الموزاي�ك الرخ�ص

�
تفتقد أح�ان

ا ع� الطرف اآلخر من ال�حر المتوسط �انت � فة أ��� كث�� �� �
��

ا. لها يوم�
ا و�� تغلق �اب ا عم�ق� أشعلت س�جارة وسح�ت منها نَفس�
ل، فقد ذه�ت � � ب�ح�ام. زهرة ل�ست �الم�� فة الزجا�� ال��
لتوز�ــــع لفافات الحش�ش ع� ز�ائن خالد، عمل �ستغرق
� سلة

اء األزهار وت�س�قها �� � ع� األقل، ف�� ت�دأ ��� ساعت��
� تجارتها الحق�ق�ة، وال تعود ح��

� تخ�� الخوص األن�قة ال��
� جعبتها وترد النقود لصاحبها آخر اليوم.

ُتن�� ما ��
ل تها وق�َّ

�
� سل

ە �� � أ ك�� � دارهم، أ�� �عد أن خ�َّ
ال تعرف أنه اليوم ��

� وت��د.
ة تك�� ا ال�شغالها لف�� جب�نها، ثم انطلق إ� دارها مطمئن�

�ما ال تعرف وضعه الجد�د كزوج أمها �اه�ة. ر�اط غ�� مقدس
ابتها الذهب�ة �المرة ال �ساوي سعر الح�� المكتوب �ه، ب�َد أنه بوَّ

ن بها حالها وحال اب�تها. ع�ة تعقبها ج�س�ة تؤمِّ إلقامة ��

�
ا يزور خالد زوجته �غ�� علم اب�تها. �أ�� ثالث مرات شه���

� َوَطَرە من �امينة مندو�تها
�� ف�ق�� ه ال�� � نفسها �أنها أر��َل�حصل ع� حقِّ السام�ة ف�ما �خص أي التحام جسدي. ُتطم��

ع من أن تمارس الُفْحش بنفسها. م��حة تلك الفكرة رغم
َ
وأرف

ا". خش �د�َّ ا �اقتضاب: "ما نوسَّ هشاشتها، تج�ب دوم�
ا لُتخرس صوت عقلها الذي �علم تقولها �صوت مرتفع �س���
هما. زوجها نفسه ا أنها لم تُعد تصلح لتوسيخ ال�دين أو غ�� �قين�
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لم �جد أد�� ح�ج وهو يراودها عن �امينة نظ�� جزء من شه��ته
كزوج.

اس أقنعته �التنازل عن رات�ه مقا�ل عمل زهرة اعة النخَّ ب��
� لصالحه وثالث مرات �الشهر مع �امينة.

المجا��
ام مرة أو تجلس ل وتذهب إ� الحمَّ � ك الم�� � ال�دا�ة �انت ت��

��
ع� مق�. لم تُعد �حاجة لالنتقال �عد تكرر ال��ارات. صار
� زوجها

ة وزال التوتر. ما عاد يؤلمها أن �أ�� الوضع أ��� أر�ح�َّ
تها، فقد صار جواز سفرها لب�تها ل�مارس حقوقه مع أج��
� ما بها من آالم. � أو أد�� وهو كف�ل ب�سك�� ال�لچـ��� قاب قوس��
ا، ف�� ا �ل تصبُّ عل�ه الحنان ص�� ا ال ت�خل أ�د� �امينة أ�ض�

سها. زوجته التال�ة �عد طالقه المرتقب من �اه�ة يوم تمام تج�ُّ
دورها قادم ح�� تحصل ع� أوراقها �� األخرى وتتخلص من

عملها تحت �اه�ة.
فتها مع دخانها وقهوتها، �� �

كهم �الداخل وتخت�� بنفسها �� ت��
غ�� أنها لم �ستطع كبح جماح دمعة انفجرت من عينها عندما

: �
سمعت مذ�اع �ع�د �صدح برائعة دحمان الحرا��

." "�ا لرايح و�ن مسافر تروح تع�ا وتو��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا ماذا عساە يهديها. ب وهو ال �عرف حق� ع�د م�الد رت��ة �ق��
� التفص�ل،

ر فاط�ما و�� تروي له �فخر عن نجاحها ��
�
تذك

وك�ف أعادت الح�اة لمشغل أبيها الذي توقف ن�ضه ألعوام.
سألها إن �انت تحب هديتها من هذا المشغل، وأخ�ج لها
�
� تمانفوست. لمعت عيناها ��

اها فاط�ما �� � أعطته إ�َّ �طاقته ال��
سعادة ودهشة:

ا هو أم مشغل آخر ي�تحل اسمه؟ � صالح؟ أحق�
�� -

- لم أ�ن أعرف أنه شه�� لهذا الحد ح�� ي�تحل آخر شخص�ته.
� �

� أشهر خ�اط �سا��
- صالح لسط���

 ك�ف ال �عرفه.
ً
خرجت من فمها متعج�ة

 فهو ق�لة عل�ة القوم فقط، أو هكذا �ان.
ً

- لم أْرَتد مشغله ق��
� لم أجرؤ ع� أتعرف، �انت له طفلة أو اث�تان �مدرس�نا ل�ن��
� للحصول ع� ثوب أو أ��� فأنا ع��زة النفس استغالل منص��

�ما تعرف.
ثم استطردت ضاحكة:

؟ أ�اد أجزم أن سة الموس��� - ثم من ذا الذي يتملق ُمدرِّ
� سمعت أنه المدرسات األخ��ات ل�سن الح��ر من �د�ه. ل���

أغلق حانوته أو سافر لست واثقة.
- ها هو قد عاد مع قانون الوئام.

سها من تلك المصالحة. ثم ا ل�غ�ظها. �علم توجُّ أجابها �اسم�
أردف:
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� ا ومطعمه الخش�� - ل�س صالح فحسب الذي عاد، رش�د أ�ض�
ا � قلب غا�ة بوشاوي صار آمن�

�� � الفاخر �طرازە األورو��
وسأدعوك هناك اليوم.

ا س�ستطيع الذهاب إ� الغا�ة؟ أم أنك � رش�د؟ أحق�
�� � - أتع��

� أيها الما�ر؟ �ستدرج��
ا و�� تمازحه، َمن ال �عرف سمعة غا�ة

�
ق ا م��

�
�ان وجهها ضاح�

بوشاوي �ُملت��ً العشاق؟
ضح�ا ملء شدقيهما وهما يتخ�الن جلستهما أسفل أشجار

. � الصن��ر �معزل عن الناس؛ ليتطارحا الغرام �المراهق��
تعرف ط��ق مشغل صالح ح�� و�ن لم تكن من ز�ائنه، �انت
دًة أنه ع� الدرب السل�م. طراز

�
لِّ منعطف مؤك

�
تهزُّ رأسها عند �

ة وتعود �ك
َّ
عك من أ�ام الرعب برق � ًالمحل العتيق �ش�ه واحة ت��

إ� الس�عي��ات الجم�لة، تقف فيها العاصمة الب�ضاء مقا�لة
� المتوسط ال تعرف أيهما أجمل.

َ�� لمارس�ل�ا ع� ضفَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لتها سة وق�َّ تهللت فاط�ما الستق�ال محسن ورت��ة، عرفتها الُمدرِّ
ب�نما �ان محسن وصالح ي��ادالن ع�ارات المجامالت

المحفوظة.
رمقتهما فاط�ما �جانب عينها، أبوها وقد عاد �ه الزمن ع��

سنوات ع� األقل �عد أن استعاد مهنته. شار�ه المهذب وظهرە
المفرود، نظارته الالمعة ومال�سه األن�قة. مأل المشغل فراغ

روحه فصارت فاط�ما أن�سته ومنقذته من الهالك.
ا، ال أظنه ينفق دراهمه ع� مادونا ا �اش� محسن كذلك ي�دو هاش�
� الحلق ذه�ت فور أن

ة �� ة قص�� صَّ
ُ
لتجالسه �عد اليوم. غ

نصحها عقلها �أنه ال �صح إال الصحيح.
يوم جم�ل أسعد رت��ة وسعد بها. آمنت معه �جدوى الوئام �عد
� الغا�ة وأ�ال عند رش�د سمكة

ا �ال خوف �� أن تجوال مع�
ضخمة. المطعم �عجُّ �الرواد، ينهل الجميع من السعادة فاقدين
� دوامها. ع�� سنوات غالظ تعلموا فيها أن �غتنموا

الثقة ��
ان اللحظة فالغد غ�� مضمون. عادا إ� العاصمة وعيناهما �شعَّ
� يوم

ا �� � رش�د مع�
� صالح و��

�الرضا، ك�ف ال وقد ارتادت ��
مولدها؟

ا �ا محسن؟ �ك شكر�
ِّ
- هل �مقدوري أن أوف

كه لتصعد إ� لت وجن��ه �امتنان واضح ق�ل أن ت�� احتض�ته وق�َّ
ب�تها.

س م�انها �عد أن غا�ت عن ناظ��ه، وترك دفء أثرها تحسَّ
ا فت�سع اب�سامته. ا رو�د� ي�سلل لقل�ه رو�د�

ً



169

� صندوق
ا �� � مدخل مسكنه عندما لمح خطا��

�� 
ً

ل قل�� تمهَّ
�د. ال��

أطلق زفرة ارت�اح عم�قة عندما الحظ الم��عات الحمراء والزرقاء
�د اإل�طا�� �صورة ال�ولوسيوم. ع� إطار الظرف وطابع ال��
اح اآلن ته الداخ�� �جانب قل�ه، اس�� � � ج�ب ك��

وضع الرسالة ��
� مرفأ آِمن.

ا �� � فؤادە وقد اطمأن ع� مراسله المجهول أنه أخ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� سطور
المؤلف ��

محمد إسماع�ل
- من موال�د القاهرة عام 1974.

- مهندس اتصاالت.
�ات االتصاالت �� �

- شغل العد�د من الوظائف اإلقل�م�ة ��
العالم�ة.

� إدارة األعمال من MBAIP جامعة
- حصل ع� ماجست�� ��

ون�ة من جامعة السور�ون ب�ار�س، و��الور�وس الهندسة اإلل���
� شمس. ع��

� شنجن" من
� أعماله �عد "ما حدث ��

- �اب الزوار �� ثا��
إصدارات ال�تب خان.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
ن�ذة عن الروا�ة..

اإلهداء
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

� سطور
المؤلف ��
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Notes

[←1]
.Une Seule personne à la fois (1)
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[←2]
. ُمنعت إحدى �

� الشأن األماز���
(1) �اتب جزائري و�احث ��

ي ووزو عام 1982 واندلع �عدها ما � � جامعة ت��
اته �� ًمحا��

. ُ�ش��ه أن وفاته �انت اغت�ا� �
ُ�س� �ال��يع األماز���

ا. س�اس��
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[←3]
(2) مس� آخر لألماز�ــــغ.
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[←4]
ق الجزائري. (1) قَسْنِطينة عاصمة ال��
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[←5]
ق الجزائري. � ال��

(2) ل�اس تقل�دي لل�ساء ��
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[←6]
� أو الحلوى �ش�ه أقراص القطائف، (1) ال�غ��ر ن�ع من الخ��

. نات رق�قة �ش�ه الفط�� والمحاجب ُمعجَّ
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[←7]
� لفر�سا وقت � الموال�� (2) مس� ُ�طلق ع� الجزائ����

االستعمار.
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[←8]
(1) اسم آخر للق�ائل واألماز�ــــغ.
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[←9]
كة. ة ال�� (1) ح�َّ
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[←10]
، صدرت �

(1) أغن�ة جزائ��ة �لمات وغناء دحمان الحرا��
. � ��� عام 1973 وتتحدث عن معاناة المغ��
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[←11]
(2) ورق شجر ق��ب من ورق أشجار ال�افور.
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[←12]
(1) �اتب وأد�ب جزائري، من أشهر روا�اته "نجمة"، �ان

�كتب �اللغة الفر�س�ة.
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[←13]
� السم�د ب�نهما � من عج�� (1) حلوى تتكون من ط�قت��

ط�قة من عجوة التمر.
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[←14]
(2) أ�الت جزائ��ة.
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[←15]
(1) أ�الت جزائ��ة.
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[←16]
(2) اله��سة: معجون الفلفل الحار.
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[←17]
(3) رأس الحانوت: خل�ط متن�ع من البهارات المغار��ة.
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[←18]
و�ات غاز�ة جزائ��ة. (4) م��
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[←19]
ر الحش�ش. (5) ُمخدِّ
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[←20]
� تقل�دي ُيرتدى فوق المال�س �المعطف.

(1) جل�اب صو��
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[←21]
تهم � منطقة الق�ائل �س�ب إن�ار الدولة لُه��َّ

(2) تمرد ��
األماز�غ�ة.
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[←22]
(1) �ش�ه طاجن لسان العصفور، واشتهر �ه يهود الجزائر

ق�ل هجرتهم.
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[←23]
� ال�لد.

(1) متواجدة �ش�ل غ�� رس�� ��
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