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اإهداء خا�ص

عملي املتوا�صع هذا اأهديه لروح جدتي فاظمة التي 

وافتها املنية يوم الأربعاء 17 يوليوز 2013، تغمدها اهلل 

بوا�صع رحمته، واأ�صكنها ف�صيح جناته..

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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 لن اأجد حرجا يف اإهداء هذه املحاولة الأوىل يف م�صواري 

كروائي ي�صق الطريق على مهل.. 

�صوى اإىل زوجتي الغالية لبنى !

 اإليِك اأهدي عملي املتوا�صع يا من تفّتقت �صقائق نعمانها 

على اأدمي اإبداعاتي واأ�صبل زرع النجاح يف مروج حياتي.. 

فقط .. 

لأنِك معي.

اإن�صانة ت�صتحق..
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''مهمة الرواية هي التعليم عن طريق الت�صلية، وما تعلمه اإيانا 

هو اأن نتعرف على مكائد احلياة.''

اأمربتو اإيكو 

   فيل�صوف وروائي

من اإيطاليا 
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من �صجعني على كتابة الرواية؟
اإنه حممود الرمياوي

روائي وكاتب من الأردن

اأنك كاتب موهوب تتمتع  اأخي جمال  راأيي  قال يل يوما: 

يف  جندها  قلما  ميزة  وهذه  ال�صخرية،  اىل  مييل  �صائق  باأ�صلوب 

اإبداعنا العربي.

األحظ اأن ق�ص�صك متعددة ال�صخ�صيات، لي�س هناك بطل 

رئي�صي واآخرون ثانويون.. كلهم رئي�صون،

العري�س  الروائي  ال�صرد  اىل  اأقرب  �صردك  يجعل  وهذا 

والأفقي، ل العمودي والراأ�صي.

رمبا ل يطول الأمد قبل انتقالك اىل فن الرواية.

Monday, March 26, 2012
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عندما تولد الرواية البكر نا�صجة ..

كم هو جميل اأن تواكب عمال روائيا و هو يتاأ�ص�س وينمو.. 

الروائية  الكتابة  غمار  يخو�س  وهو  الروائي  فرح  تعاي�س  واأن 

الأوىل، ويبني عوامله ال�صردية بتاأن يك�صف عن كاتب يعرف 

اخلطاب  فاإن  الأوىل،   خطوته  ففي  حبكته.  ين�صج  كيف 

التقريرية  عن  كثريا  يبتعد  احلن�صايل  جمال  عند  الروائي 

املبا�صرة، خطابه ال�صردي يت�صم بالعمق، ي�صتنطق الأ�صخا�س 

واقع  والزمان ومينحها دللت مفتوحة تك�صف عن  واملكان 

تغري  التي  الأقدار  ... وعن  الإن�صان مع احلياة   يف �صراع 
ّ
مر

جمراه يف حلظات مل تكن منتظرة... عن م�صارات اأ�صخا�س 

اأن  بعيدة وعليهم  القدر يف مكان واحد يف مدر�صة  جمعهم 

يعطوا معنى حلياتهم ... 

الرواية تاأخذ جماليتها يف جناح الكاتب باملزج بني الرواية 

واقعية  اأحداثا  لتربز  الذاتية...  ال�صرية  من  وجانب  الواقعية 

رغم  واقعها  تغري  اأن  وعليها  لأزمات  تتعر�س  ول�صخ�صيات 

الواقعي  بني  الزدواجية   هذه   ... ت�صادفها  التي  اخليبات 

وال�صريذاتي منحت للرواية متعة باذخة من خالل الت�صوير 
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فج   ب�صكل  لي�س  اليومية،  وحلياتها  لل�صخ�صيات  ال�صادق 

ومن  لالإن�صان  الداخلي  الك�صف  خالل  من  لكن  ب�صيط، 

خالل عالقاته بالعامل الذي يحيط به .

   الرواية من جهة اأخرى هي رحلة اإىل املغرب العميق، 

 ... املدر�صية  الوحدات  اإحدى  اإىل  عي�صى،  اإد  قرية  بعيدا، 

كا�صفة عن جمال الطبيعة وعن ق�صاوتها يف نف�س الوقت ... عن 

�صخ�صيات تعي�س م�صائر خمتلفة، الكورتي، �صائق الطاك�صي، 

اإبراهيم، �صفية،  حار�س املدر�صة، �صي مبارك، احل�صني، �صي 

ما  يتخلى عن  اأن  عليه  نف�صه،  ال�صارد  ...ثم   زريد  و خا�صة 

واقعا  ليواجه  التكوين  مركز  يف  تلقاه  وما  اأفكار  من  يحمله 

جديدا، وي�صرتجع ما قاله اأ�صتاذ �صبق اإىل امليدان ذات يوم: 

وميتولوجيات  بيداغوجيات  من  تعلمته  ما  كل  وراءك  »ارم 

اأن  ال�صارد   و على   « و�صّمر على ذراعيك  التطبيق  ودرو�س 

يواجه قدره و واقعه، كما على ال�صخ�صيات كذلك اأن تواجه 

قدرها و واقعها .

   رحلة الألف ميل تبداأ بخطوة كما يقول املثل ال�صيني، 

البكر  روايته  احلن�صايل يف  الكاتب جمال  رحلة  اأن  واأعتقد 
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الكتابة  حرقة  يف  متورطا  واثقة،  طويلة  بخطوات  بداأت  قد 

تقنيات  من  متمكنا  دالة،  �صردية  بلغة  مت�صلحا  الروائية، 

احلكي والو�صف و احلوار ، مازجا بينها بتقنية جميلة يف هذه 

الرواية البكر .

جمال  للكاتب  البكر  الرواية  اإن  القول،  خال�صة     

روايته،  يحوك  كيف  يعرف  لأنه  نا�صجة،  ولدت  احلن�صايل 

وعلينا اأن ن�صاركه هذه احلياكة من جديد ونعي�س هذه التجربة 

ونحن نقراأ هذا العمل، ونبحر معا رفقة هذا الإبداع اجلميل.

                                                            ح�صن الرموتي

                                                        ال�صويرة 18/11/2013
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كانت البداية

هو حلم اأّي طالب مدر�س بالكاد تخل�س من »قيود« مركز 

متعجرفة  بعفوية  ُيراوده  حلٌم  واملدر�صات،  املدر�صني  تكوين 

كذاك  فيغدو  م�صتفّزة،  بحنية  املنك�صرة  اإح�صا�صاته  ويالعُب 

الغزال ال�ّصارب حني ينفلت من قب�صة غ�صنفر �صر�س، تراه 

بقوة  يرك�س فرحا م�صتمتعا باحلرية مبعناها اخلال�س.. يجري 

دون اجتاه، وقد اأ�ْصَبل عليه الّزمن من ال�صيق والعبودية بني 

مزدوجتني.. يالعب الظالل، يغازل الورود، يالم�س �صفحة 

ال�صماء الزرقاء مبتهجا، وميتطي ن�صمات ريح ال�صباح ال�صتوية 

ال�صعور  هذا  مثل  يزور  ل  اأجل،  الهبوب..  يف  ت�صرع  حني 
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 من مثل هذه 
ّ
اأي امرئ كان، �صوى من مر مدائن اإح�صا�س 

الأبواب  ذات  والأزق،  بالأبي�س  امللطخة  بحجراتها  املراكز 

ال�صاحة  تلك  على  املنفتحة  والنوافذ  نف�صها  على  املنغلقة 

ال�صيقة وقاعة النتظار الف�صيحة قرب مكتب ال�صيد املدير.. 

بُل عيونه مطر دمٍع قد يف�صره البع�س اأملا وقد 
ْ

حينها فقط ت�ص

يعتقده البع�س فرحا..  

احللم �صار حقيقة يف طرفة عني، وتال�صت غيمة ال�صوؤال 

التي كانت حتلق يف �صماء م�صتقبل الأولد والبنات عفوا 

م�صراتهما  بكل  م�صتا  �صنتان  هما  والطالبات،  الطالب 

ببقايا  العامرة  �صفحاتها  ُمّزقت  التي  واأيامها  واأحزانهما، 

اإذن  اأوائل �صبابنا .. بال  الذكريات اجلميلة من �صجالت 

بعني  نَت�َصّهق،  ونحن  الكثري  فيها  َتعّلْمنا  ترخي�س،  ول 

طيبٍة، على اأ�صاتذتنا الكرام رفقة باقي الطالب والطالبات 

القادمني والقادمات من كل الجتاهات، كلٌّ يحمل معه 

 معه اإرثه 
ّ
متثالته اخلا�صة يف ذهنه الفتي، وكذلك كلٌّ يجر

الغريبة  اأهوائه  به، كلٌّ ح�صب  اخلا�س  ال�صخ�صي  املعريف 

نظره  زاوية  من  هكذا  يراها  التي  اجلديدة  للحياة  يدندن 



15

ة، كلٌّ واأفكاره املجهرية ي�صتطلع اآراء الآخرين بكثري  اخلا�صّ

اأو  الأ�صلية  مدينته  تقاليد  يرتجم  كلٌّ  الزائدة،  الثقة  من 

باجلميلة..  وي�صفها  عنها  يحكي  التي  الأم  قريته  عادات 

الأمل  قلوب  ور�صم  اجلهل  تبديد حلكة  الرغبة يف  لكن 

بطب�صورة القهر الوردية  على لوحة ال�صبية الربيئة كانت 

الطلبة  هوؤلء  كل  اهتمام  ا�صتقطاب  يف  جنحْت  واحدة، 

العط�صى على اختالف  قلوبهم  الّتاأليف بني  وا�صتطاعِت 

اأرقام ت�صجيل منظمة على ورقة  جن�صهم ول�صانهم، بدون 

على  الأ�صاتذة  وحر�س  الإدارة  تكتيكات  بدون  بي�صاء، 

�صبط ال�صفوف اخل�صبية، بدون ت�صفيقات مدير الدرو�س 

و�صرخات احلرا�س ورنات الأجرا�س... 

ُخ�صناها  التي  التجارب  كباقي  لي�صت  جتربة  هي   

الوجهة  غرّينا  اأو حتى حني  الإعدادي  ونحن تالمذة يف 

اإىل الثانوي، يومئذ اأح�ص�صنا بزغيبات متمردٍة اأبْت اإل اأن 

املليئة حبيبات حمراء،  ذقوننا  مكانا يف حميط  لها  تاأخذ 

باأنفة  ال�صوداء  القبعات  ذوي  ع�صاكرها  ن�صر  يف  فبداأْت 

نا ب�صالبة عظامنا، خ�صو�صا 
ْ
واإح�صا�س بعظمِة مراهٍق، و�َصعر
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ي�صّق  الذي  ال�صارع  من  بعيدا  بعيدا  الكرة  نقذف  حني 

اإىل حديقة اجلارة فاطمة املمر�صة.. ومل�صنا ح�ْصرجة  حينا 

املارات  اأذن  طبلة  تعاك�س  رخمة،  ت  �صار  التي  اأ�صواتنا 

املتاأبطات  الن�صوية  التعاونية  اإىل  املوؤدية  الطريق  بجانب 

طْوق التطريز ون�صيج اخلي�س وقطع القما�س املنمق.. وكلما 

�صرخنا عاليا تهتّز حبال �صوتنا اهتزازا.. 

   نعم، كانت اأحالمنا جمرد تيجان زهرة قرنفل ذات 

وحول  املدر�صة  �صاحة  رحاب  يف  بحرية  تتطاير  خريف، 

اأ�صجار  مراوغة  العالية  الأ�صوار  الدرا�صة وخارج  حجرات 

الزيتون التي حتا�صر الثانوية من كل جانب.. 

كلُّ ذلك كان يف يوم من الأيام طبعا !
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الطبخ  واأواين  وخمداٍت  مالب�س  من  الأغرا�س  مللمنا 

اجليب  وم�صباح  املجّفف  احلليب  نن�س  مل  ال�صرورية، 

ومبيدات احل�صرات واأي�صا م�صيدة للفئران.. ثم ودعنا الأهل 

املعروف،  املجهول  نحو  زْفيان  كقو�س  منطلقني  وال�صحاب 

اأثر بالد غام�صة وا�صحة املعامل ... لأننا نعي جيدا  مقتفني 

اأي  جمهول  فاملكان  �صائرون،  نحن  اأين  اإىل  وندري  وجهتنا 

مّنا،  للكثري  الذهنية  اخلريطة  وجه  على  معروف  لكنه  نعم، 

واملدر�صة التي �صتكون اأول لقاء فيزيقي بيننا وبني التالمذة 

كما  �صكلها  يف  املعامل  وا�صحة  لكنها  خميلتنا،  يف  غام�صة 

12 �صتنرب 1997
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�صوروها لنا اأ�صاتذتنا، والطريق ال�صالكة اإليها �صارت حمفوظة 

عن ظهر قلب كما �صرحها لنا »اأ�صحاب احل�صنات«، وا�صمها 

املبثوث يف قرار التعيني الذي وقعه نائب وزارة الرتبية الوطنية 

بات جزءا من تاريخنا...

كنا اأربعة طالٍب؛ اأنا وعمر ابن بْلدتي اأما عبد العزيز و�صعيد 

فينحدران من مدينة الرياح؛ لن تكون اإل »ال�صويرة«.. �صاءت 

الأقدار اأن نتقا�صم نف�س الف�صل الدرا�صي اأيام التكوين، وها 

نحن نتقا�صم ذات الطريق الطويلة وال�صديدة النعراج الذي 

ي�ْصَرم حقول قمٍح ترتاءى روؤو�س �صنابلها وهي يف قمة اخلجل 

حتر�صها نبات عّمة القا�صي كاأم روؤوم. 

التي  الرحالت  كباقي  لي�صت  الرحلة  اأن  ندري  كنا 

ا�صتمتعنا بها اأيام ال�صبا، نعلم جيدا اأن القادم اأ�صعب بكل 

اأو  اجلبال  قمم  يف  املغرو�صة  املدار�س  يف  العمل  واأّن  تاأكيد، 

واملتوارية  القاحلة  الفيايف  ح�صن  يف  غ�صبا  املدفونة  تلك 

العمل  عن  متاما  خمتلٌف  املدينة،  خارج  هناك  الأنظار  عن 

ب�صور  ومزينة  قزح،  قو�س  باألوان  ملونة  درا�صية  حجرات  يف 

الأطفال ذوي ال�صعر الأ�صقر والبت�صامة العري�صة ال�صرمدية، 
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حجرات جمهزة بالو�صائل التعليمية منها القدمي والذي يوؤرخ 

يف  امللفوف  اجلديد  ومنها  التعليم،  رجال  بها  يفتخر  ملرحلة 

باأ�صياء  عامر  ومتحف  �صاكنا،  يحرك  ل  بي�صاء  بال�صتيكات 

البيا�س  غار، و�صبورة عري�صة يجتاحها  ال�صّ جميلة من �صنع 

احلديدية  بامل�صطرة  النقر  اآثار  تتو�صطها  جانب  كل  من 

املدرجة، وثقوب الدبابي�س النحا�صية متلوؤها كبيوت النمالت 

والتلميذات  بالتالميذ  تعج  حجرات  هي  الن�صيطات.. 

العجوز بهذا الكتظاظ الذي يحيلك على  وتفتخر املدر�صة 

املتجولني...  الباعة  ب�صياحات  املمزوجة  »ال�صويقة«  اأن�صطة 

وحني تطلق العنان لب�صرك من خالل النوافذ امل�صرعة على 

حاملًة  ب�صخاء  دخانها  تنفث  وهي  احلافالت،  ترى  الدوام، 

كومة اأج�صاٍد ب�صرية منهكة نال منها التعب، وترى بني اآدم يف 

عجلة من اأمره ذاهبا اآيبا يف حركة دائمة يلفها الروتني القاتل، 

املنعنع عند  ال�صاي  ال�صروريات متاما ك�صرب  لكنه �صار من 

الأ�صيل، وترى اأي�صا تلك العمارات امللثمة باأثواب الغ�صيل 

املن�صور بحرفية وهند�صة رائعتني فال تخطئه الأب�صار، وعندما 

توجه نظرك اإىل اأ�صفل العمارة جتد املقهى وقد مّدْت ذراعيها 

لتوا�صي العاطلني عن العمل وع�صاق امل�صتديرة ومن لفظتهم 
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ال�صمراء  القهوة  رائحة  لتاأتيَك  الزوجية..  احلياة  �صقاوة 

امل�صّققة  اأما الرنجيلة فرتق�س بني الأيادي  ال�صجائر،  ودخان 

على نغمات الدقة املراك�صية.. ول ت�صتيقظ من جولتك اإل 

عندما ت�صمع �صيحات التالميذ والتلميذات منبعثة من قلب 

املدر�صة، ول تدري اإْن كانت �صيحات لهو ومرح جنوين اأم 

عربون عقاب ُينّفذ بدون رحمة.. 

لكّل مكان زمانه ولكل زمان مكانه.. هكذا كان يقول لنا 

اأ�صتاذ علوم الرتبية ال�صيد »عبد الرحيم لعر�صية«، »اهلل يذكره 

باخلري« ، حني كنا باملركز. واحلقيقة، اأننا بتنا نحن الأربعة نعرف 

القرية،  اأو  باملدينة  �صواء  التدري�س �صعبة  باأّن مهمة  ونعرتف 

جرعة  كاأول  متاما  قا�صية،  دائما  تكون  الأوىل  التجربة  لكن 

 يخرتق حنجرة العليل. وهي نف�س احلكاية املمزوجة 
ّ
دواء مر

بالدراما التي يحكيها لنا من �صبقونا اإىل امليدان، اإذ يقولون: 

بيداغوجيات  من  تعلمته  ما  كل  ظهرك  وراء  ارم   «  -

ذراعك  على  و�صّمر   .. التطبيق  ودرو�س  وميتولوجيات 

واعتمد على نف�صك، والوزرة النا�صع البيا�س التي تتح�ص�صها 

فتجدها اليوم مل�صاء �صت�صري  حر�صاء مهرتئة م�صت�صلمة لنقع 

الطب�صورة البي�صاء جتتاحها بال رحمة.. « 
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هكذا كانوا يعرّبون بكثري من الثقة يف النف�س اأحيانا وكثري 

مددنا  ذلك  مع  اأخرى.  اأحايني  وال�صخرية  ال�صتفزاز  من 

اأرجلنا  وب�صطنا  املراد،  للخالق طمعا يف حتقيق  اأيدينا ت�صرعا 

طاردين خفافي�س اخلوف من كهف قلوبنا احليارى، وا�صتلقينا 

ا ل جهرا اأْن 
ّ
على ب�صاط ريح من �صنع هواج�صنا، واأمرناه �صر

ي�صري بنا بعيون مغم�صة حاملة، كما قّدر لنا من ذراأنا واأن�صاأنا 

يف اأح�صن �صورة.. 

الأمل،  �صناعة  عن  تتحدث  التي  ال�صباب  طبيعة  هي 

اأو  اجلوكاندا  لوحة  من  اأجمل  �صيء  لهم  بالن�صبة  والغد 

�صاللت نيفادا، هو �صيء رائع يفوق روعة حدائق بابل وبرج 

اأوملبيا...  اأو زو�س يف  اأمنت من متثال رود�س  اإيفل، هو �صيء 

هذا الغد القريب بالن�صبة لهم خارق للعادة، ي�صتعمر كيانهم 

اأو  اجليزة  هرم  عظمته  يف  ي�صبه  قد  اإرها�صاتهم،  ويتمّلك 

�صاخما ك�صموخ جبال  ال�صماء  اإىل  وميتّد  الإ�صكندرية  منارة 

الكبرية  الثقة  يت�صدع.. هي  ول  يهتّز  فال  املغربية،  الأطل�س 

اإذن، بل اإنه الطموح اجلارف حّقا ! وحني يكون زائدا بقدر 

قليل يراه الآخر تعنتا ومتردا. 

مع الأ�صف هي احلقيقة !      
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ا�صطدام بالواقع…

ونحن قادمون اإىل الواقع اجلديد... تركنا وراءنا كل تلك 

يف  ومرتددة  عا�صقة  فتاة  زته 
ّ
طر كمنديل  املزرك�صة  الأماين 

نقرتب  �صرنا  الأخرية،  اأنفا�صها  تلفظ  بداأت  رحلتنا   .. حبها 

اأبهى  له  انتظرناه طويال، ور�صمنا  الذي  الغد  فاأكرث من  اأكرث 

ال�صور على جدران مركز تكوين املعلمني واملعلمات، وكتبنا 

و�صور  وردية  قلوبا  املليئة  ال�ّصقية  الذكريات  دفاتر  يف  عنه 

فنانني وفنانات من كل اجلن�صيات، ونق�صناه على الطاولت 

واعت�صمْت  املتال�صيات،  حزب  اإىل  ان�صمْت  والتي  املتاآكلة 

ذاك   ... املركز  حار�س  لبيت  املجاورة  الكتب  خزانة  قرب 

الق�صري الأعور.. 

دنا مني ُعمر هام�صا يف اأذين، وقد كانْت رائحة فمه كريهة 

جراء تناوله بي�صة م�صلوقة انتهت �صالحيتها البيولوجية، ومل 
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يكف الّذباب عن جولته و�صولته، يدّن مقرتبا من ن�صف 

خبزته امللفوفة يف ورقة منقطة زيتا، ثم قال:    

مبانيها  �صكل  من  اأعرفها   .. »خل�صا�س«  بلدة  اإنها   -

املختفية  ون�صائها  الكّثة  اللحي  ذوي  ورجالها  املرتا�صة، 

اإبزميات من ف�صة مت�صبثة  ت�صّده  اأ�صود،  اأج�صادهن يف حلاف 

يف  املتمدر�صني  الأطفال  اأما  ُيقهر.  ل  وتاريٍخ  عظيمة  بهوية 

هذه البلدة املن�صية فعددهم على روؤو�س الأ�صابع، والآخرون 

منهم من هاجر ق�صرا اإىل مدن اأكرب م�صاحة، ومنهم من ف�صل 

الرئي�صية،  الطريق  مبحاذاة  املغرو�صة  الأر�صفة  على  النت�صار 

تابعت  هنا حني  من   
ّ
اأمر كنُت  ال�صحراء..  بوابة  اإىل  املوؤدية 

يا  البلدة  هذه  اأمر  غريٌب  اجلميلة.  »العيون«  مبدينة  درا�صتي 

�صديقي، مل تتغري اأبدا..

واأنا  واإبهامي،  ب�صبابتي  اأنفي   
ْ

بتاأّفف، خانقا فتحتي �صاألته 

على و�صك اإطالق �صراح قيء ي�صتعد لالنفجار:

�صغرية  تبقى  ال�صغرية  البلدات  فكل  »عمر«؟  يا  ملاذا   -

ردحا من الزمن، ل تتطور ول تكرب..

نظر اإيل �َصْزًرا من خلف نظاراته ال�صوداء امل�صتعملة، ورّد 

وهو مي�صغ اآخر لقمة:

- ل�صَت يف حوار مع برملايّن يا »جالل«، اأنا جمرد مدر�س 

ب�صيط وقلُت ب�صدق ما اأعرفه عن هذه البلدة املن�صية ... 
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ال�صانع  بحنكة  براأ�صي  تدق  ومطارق  كالمه  قاطعت 

التقليدي، وتابعُت حواري معه وقلُت:

اأن تكون كذلك، لكل هذه  - ل تقل عنها من�صية، رمبا قدرها 

اأر�س الوطن نعتز بها كثريا، كما يعتز بها  القطعة الغالية من 

كل املغاربة، ولو مل نكن كذلك ملا و�صعنا عالمة اأمامها ونحن 

نعبئ لئحة التعيينات يا �صديقي ! 

- لنقْل يا »جالل« اأنه القدر وقد �صاقنا اإىل هذه املنطقة رغما 

عن اأنفنا.. 

- األي�صت قطعة من اأر�س الوطن؟ 

- بلى،

- اأتعرف ما قال »هومريو�س« يف حق اأر�س الوطن؟

- ل، ذكرين يا عا�صق الأقوال واحلكم..

- لي�س هناك �صيء يف الدنيا اأعذب من اأر�س الوطن.

الطاك�صي  حمرك  توقف  جميعا،  منا  غفلة  حني  وعلى 

الكبري ذي اللون الأخ�صر الفاقع عن الدوران، لكن خفقات 

ال�صبب هو طول  قلوبنا مل تتوقف.. بل ت�صاعفْت. قد يكون 

الرحلة وقد يكون اأي�صا خوف من مواجهة الواقع اجلديد، لكن 
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�صعيد،  ك�صديقنا  الراحة،  من  وافرا  ق�صطا  اأخذ  منا  البع�س 

للطاك�صي، ورّخ�س  الكر�صي اخللفي  متّدد على  والذي  مثال، 

اأن  لها  واأِذن  بل  املرهف،  اإح�صا�صه  خميلة  تزور  اأن  لأحالمه 

ترق�س على اإيقاعات �صخريه املميز، رغم الظرف احلرج الذي 

منّر منه جميعا. 

مل ي�صتيقظ »�صعيد« اإل حني تعالت �صيحات )الكورتيي( 

قد  اأننا  املزجمر،  ب�صوته  اأخربنا،  حيث  بالبعمراين،  امللقب 

بوؤبوؤيهما،  حجم  �صغر  رغم  عيونه  كانت  هلل.  واحلمد  و�صلنا 

ولي�س كما  اأكرب،  وف�صول  بافتحا�س كبري  �صيء  تراقُب كل 

فعل �صرطي املرور، اأثناء رحلتنا، حني َمَهز �صاحبه كي يختلي 

يحرك  اأن  دون  الطاك�صي  وراء  واقفا  بقي  وفعال  بال�صائق، 

م�صافحة  الودود  ال�صائق  علي«  »�صي  �صافحه  حتى  �صاكنا، 

وقد  ال�صرطي  له  اأ�صار  ثم  اليد،  خّفة  كاألعاب  �صريعة  كانت 

ذات  امللونة  الورقة  د�ّس  اأن  بعد  باملرور،  ع�صالته  ا�صتعر�س 

الأرقام املاأوية يف جيب �صرتته الزرقاء الداكنة، مبت�صما ناظرا 

اإىل اجلهة املقابلة م�صتعدا ل�صيد جديد.

اعتلتها  وقد  الطاك�صي،  �صندوق  من  حقائبنا  اأخرجنا 

غربة اأرجوانية اللون، ممزوجة بكثري من الأتربة التي �صمحت 
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لنف�صها بالدخول من ال�صقق املر�صومة على ظهر الطاك�صي، 

جراء ال�صدمات املتكررة مع الأر�صفة ومع ال�صيارات املتهورة 

التي تقودها اأج�صاد خاوية من الإن�صانية والإح�صا�س باحلياة 

 ..

منا  الواحد  يعرف  ل  غرباء  وكاأننا  البع�س  بع�صنا  رم�س 

الآخر، تناظرِت الأ�صياء كلها اأمامنا، واختلطت متثالتنا للواقع 

اجلديد باأحالمنا التي تلونت بالرمادي يف ملح الب�صر، فالأمر 

بقي  الذي  اليدوية  العربة  اأكرث جدية كجدية �صاحب  �صار 

واقفا ينتظر ب�صرب كبري اإ�صارة من اأحدنا، هي حلظات حا�صمة 

قد يبت�صم فيها احلظ ويعود بقطعة حلم جمهرية وحبات عنب 

عائدا  ويثني  وجهه  يف  يعب�س  وقد  والبنات،  لالأولد  اأ�صود 

الأعذار  من  عذر  يفكر يف  ال�صغري،  بيته  اإىل  الوفا�س  خايل 

على  ليلقيها  القا�صية،  الأما�صي  تلك  يف  عادة  يوؤلفها  التي 

املنثورة  لالأزبال  كومة  اأعلى  يف  هناك...   ... املنتظرة  زوجته 

واملتال�صيات امل�صتطرية..

نظر اإيل »عبد العزيز »وقد ر�صم ابت�صامة حزينة على وجهه 

املتعب جراء ال�صفر، وقال بعفويته املعهودة:

- �صاحبي »جالل«، لقد اأ�صعت بطانياتي التي �صتحميني 

من الزمهرير والربد القار�س الذي ي�صتعمر هذه البالد 

ال�صعيدة.. اآه، ما هذا احلظ العاثر!!
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بلغة النكتة اجلميلة �صاألته بدوري:

منك  �صاعت  حتى  العزيز«  »عبد  يا  عقلك  كان  اأين   -

البطانيات؟؟ هل كنت تفكر يف خطيبتَك ! 

حرك راأ�صه ميينا و�صمال وهو يتح�صر، وانحنى قليال وا�صعا 

كلتا يديه على ركبتيه التي ف�صلتا يف هز ج�صده املنهك، وقال:

ب�صدق  اأحتدث  اأنا  تتغري...  لن  »جالل«،  يا  تتغري  لن   -

»اهلل   ، عاديٌّ الأمر  وكاأن  ت�صحك  واأنَت  اأي�صا،  وبحرقة 

ي�صمح لك« !

الواقعة  اأن  اإل  معاناته،  اأدرك حجم  فعال، مل  اأنني،  رغم 

كانت بالن�صبة يل »نكتة«، ف�صاألته هذه املرة بنوع من اجلدية 

املغلفة بالهزل:

- اأين �صاعت هذه البطانيات منَك؟

- تركتها يف احلافلة !

- واإىل اأين كانت وجهتها؟

- مدينة »طنطان«..

األي�س  �صديقي،  يا  املدينة  هذه  جدا  بعيدة    ! اأوووه   -

كذلك؟ 

- ل يا عزيزي »جالل«، اإنها على بعد خطوات فقط من 
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هذه البلدة، �صاأمت�صى قليال وها اأنا مبدينة »طنطان« .... 

مل اأ�صتطع متابعة احلوار، نظُرت اإليه، وقد حب�صُت �صحكة 

يدور  راأ�صي  اأّن  فرغم  �صفتي،  قب�صة  من  لالنفالت  ت�صتعد 

اأن  اإل  باإمنتانوت،  اإ�صحاق  علي  �صيدي  مو�صم  كناعورة 

اأول  �صراح  اإطالق  يف  اأرغب  جعلني  ذاته  حد  يف  احلدث 

قهقهة مزعجة يف هذه البالد ال�صعيدة.. و�صعُت يدي على 

كتف »عبد العزيز«، وقلت له ب�صوت خافت:

- اإذا كتب اهلل لك اأن جتد البطانيات وكانت من رزقك، 

ف�صتجدها بكل تاأكيد !

اأزاح  اأن  بعد  كثريا،  عاتبني  ثم  ابَعه  �صَ
َ
اأ العزيز  عبد  َع  َكنَّ

يدي من على كتفه غا�صبا وقال:

- اأنا ل�صت جدتك، كي تخاطبني بهذا الأ�صلوب، ل�صُت 

مبجرد  يق�صعر  بدين  اإّن  روحي،  غذاء  اإىل  حاجة  يف 

التفكري يف ق�صاء ليلة باردة يف العراء بدون غطاء.. 

اأدركُت فجاأة اأن الأمر خرج من �صرنقة الهزل الذي األفناه 

�صفحة  على  منت�صر  مبثوث  ومعقول  جدٍّ  فرا�َس  و�صار  معا، 

اأع�صابه  اأوتار  على  اأعزف  اأن  حاولُت  املهزوزة،  اإح�صا�صاته 
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بالفكرة  اأقنعه  واأن  ما حدث،  ين�صى  هادئا كي  الهائجة حلنا 

ا ... لكن 
ّ
 منه خريا كان اأم �صر

ّ
التي مفادها اأن القدر ل مفر

دون جدوى.. 

وميتطي  هواه  يركب  اأن  اإل  العزيز«  »عبد  على  كان  ما 

�صارخ  ا�صطدام  يف  الثالثة  نحن  فرتكنا  املجنونة،  اأفكاره 

ما  بقدر  امل�صطلح  يهم  ل  القدر..  اأو  احلظ  اجلديد.  بالواقع 

يهم احلدث يف حد ذاته، اإذ مل ينتظر »عبد العزيز« اإل قب�صة 

اأحد  على  كُتب  احلجم  متو�صطة  �صاحنة  وقفْت  حتى  زمن 

جانبيها »�صمك طري«. حجبْت ال�صاحنة، عن اأنظارنا، ج�صد 

من  الر�صيف  على  واقفا  كان  العزيز«، حيث  »عبد  �صديقنا 

اجلهة املقابلة.. دار احلديث بني ال�صائق و«عبد العزيز » ب�صع 

الكيلومرتات  للتهام  م�صتعدة  ال�صاحنة  انطلقت  ثم  ثوان، 

جنوبا.. مل تنقل ال�صمك فقط بل نقلت معها اأي�صا �صديقنا.. 

كانت هذه مفاجاأة بالن�صبة لنا، وكما تركت ال�صاحنة دخانها 

الأ�صود خلفها يتطاير، تركْت اأي�صا دخان حرية �صممناه على 

حتى  ف�صيا  �صيئا  تختفي  اإليها  ننظر  الثالثة  ونحن  م�ص�س، 

�صارت جمهرية كلعب الأطفال ثم اختفت بالكامل... 

من يكون هذا ال�صائق؟؟
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املركزية، ومل  املدر�صة  اإىل مقر  الثالثة  رافقنا نحن  �صوؤال 

ظل  اإذ  العزيز«،  »عبد  كال�صديق  وموؤن�س  رفيق  خري  يكن 

�صامتا م�صتفزا، ماانفك يالعب اأفكارنا كلغز م�صاك�س.. هذا 

ف�صال عن كونه من الركاب الأ�صباح، مل يتعرف عليه �صائق 

عن  يكف  مل  الذي  ال�صو�صي«  »املعلم   Pick up البيكوب 

فالأر�س هنا �صلدة  املعبدة طبعا..  الطريق غري  البزق طوال 

حتميها �صخور م�صننة وعلى جنباتها نباتات �صوكية تنظر اإلينا 

زهرياتها باأنفة وكربياء، هي طريق وعرة ل يعرف خباياها اإل 

قروي حمرتف كال�صائق »ال�صو�صي«.. 

»خل�صا�س«  بلدة  بني  تف�صل  التي  امل�صافة  عن  �صاألته     

وقرية »اأربعاء اأيت عبد اهلل« 3 ورد قائال:

بئر  بجانبه  خفيف  منعرج  ثم  �صغرية  بقرية   
ّ
�صنمر  «  -

�صوق  �صيظهر  طويلة،  لي�س  م�صافة  نقطع  بعدها  عميقة، 

اهلل  �صاء  اإن  ن�صل  حينها  ناحية..  كل  من  الزوار  يوؤمه 

بدون عناء ول م�صقة..«

   ا�صتغربنا جميعا من كالمه املوزون، اإل الركاب الآخرين 

اأن »ال�صو�صي«  املنزويني خلف ال�صيارة املده�صة، نعم، فرغم 
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�صاعر  اأنه  اكت�صفنا  اأننا  اإل  املتكرر،  بزقه  بكرثة  املرارة  اأذاقنا 

عالط يح�صن اللعب بالكلمات الرنانة ولغته الأمازيغية راقية، 

يف  �صعرا  ي�صنع  كما  �صورها  اأبهى  يف  احلكمة  ي�صنع  وطبعا 

قهوة  اإىل كوب  يحتاج  بالفطرة ل  �صاعر  هو  معدودة،  دقائق 

�صمراء ول اإىل جل�صة يف مقهى �صعبية، ي�صتن�صق فيها دخان 

اأ�صابع  بني  حرقا  املنتحرة  وال�صجائر  العمومية  احلافالت 

اإىل ن�س  اليومية، هو يحتاج فقط  املنهزمني يف معركة احلياة 

مو�صوع �صادق لي�س اإل..
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الّرهبة الأوىل

ذو  الرجل  ذاك  املدر�صية  املجموعة  مدير  مبارك«  »�صي 

القامة الطويلة النحيف اجل�صم امللتفُّ يف ُبرن�صه الأبي�س.. هو 

مازال  لكنه  احلقيقي،  ال�صبعني من عمره  �صارف على  �صيخ 

عمره  لأن  اليوم،  �صباب  بنهم  الإداري  العمل  على  مقبال 

فيوؤديه  بعمله  موؤمنا  تراه   ! املهمة  باأداء هذه  له  �صمح  املزيف 

على اأكمل وجه، كما يوؤدي �صالة الفجر متاما كل يوم.. 

اإىل ال�صماء وهو يف  كان يتبخرت يف م�صيته البطيئة، ناظرا 

قلب �صاحة املدر�صة العامرة اأحجارا ولعب اأطفال من �صنعهم 

احلجرات  خلف  تختبئ  ممزقة  واأوراقا  اخلا�س،  واإبداعهم 
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األوانها احلقيقة،  ال�صم�س  الدرا�صية، و�صظايا كرا�صات زّيفِت 

وبقايا علب �صردين متناثرة مبحاذاة املراحي�س املقرفة رائحتها، 

عن  بعيدا  املدر�صي  الإطعام  خدمة  عن  ب�صفافية  تك�صف 

القرارات  اأ�صحاب  ت�صكيلها  التي يح�صن  الواهية  اخلطابات 

ال�صيا�صية..

�صجالت  متاأبطا  اآيبا  ذاهبا  هناك،  كان  املدير/ال�صيخ 

ُيجلجل  الي�صرى  ويف  �ُصبحة  اليمنى  يده  اللون، يف  برتقالية 

مفاتيح خمتلفة الأحجام بخيوط حمراء و�صفراء متدلية، ما 

اأن ت�صطاد ع�صيات ب�صره العجوزة طفال يحاول ت�صلق جدار 

بها،  ير�صقه  حجرة  اأقرب  عن  باحثا  ينحني  حتى  املدر�صة، 

�صجريات  ت�صلق  فقررت  ت�صجعْت  عنزة  الراعي  ير�صق  كما 

الأركان »املقد�صة«. 

الأ�صتاذ  اأخربنا  كما  انتظارنا،  يف  العجوز  هذا  كان  فعال، 

�صيافته  وكرم  الكبري  بحزمه  الإقليمية،  النيابة  مبقر  م�صطفى 

جتتمع يف  الأركان  اأ�صجار  هناك... حيث  واقفا  كان  البنّي.. 

الدرا�صية  باحلجرات  حتيط  م�صاء،  كل  وع�صق  ود  حلظات 

املتاآكل �صقفها الق�صديري، واملفتوحة اأبوابها على الدوام يف 

وجه الزوار الآدميني وغري الآدميني.. اأبواٌب خ�صبية مته�صم 

ن�صفها، حتكي فعال ق�صة انفتاح املدر�صة على املحيط اخلارجي 

كما رواها الفيل�صوف اإدغار موران.. 
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اأول  نزل جميع ركاب �صيارة ال�صاعر؛ احليوانات الأليفة 

واأخريا  مبا�صرة  الن�صاء  بعدهم  فالرجال  الداجنة  الطيور  ثم 

الأطفال، مل يبق اإل املعلمون اجلدد .. اأنا وعمر و�صعيد اأما 

اأ�صتطع  مل  لنا.  بالن�صبة  م�صريه جمهول  فمازال  العزيز  عبد 

النزول من ال�صيارة �صبه املتفحمة، لي�س لأنني ع�صقت ممت�س 

ال�صجي  مكبحها  �صوت  غرام  يف  ووقعت  الناعم  �صدماتها 

واأحببت ذاك الكر�صي »املريح« الذي اأ�صبع موؤخرتي وخزات 

اأ�صالكه املتوح�صة.. اأما عادم هذه ال�صيارة فكان �صخيا، يغدق 

علينا بروائحه الزكية طوال الرحلة... 

نظرُت  ب�صريا،  م�صحا  اجلديد  املكان  م�صح  يف  �صرعت 

من خالل زجاج نافذة هذه ال�صيارة الغريبة، بعد اأن حميت 

التي  الغرام  ر�صائل  يدي،  بني  وقع  كيف  اأدري  ل  مبنديٍل، 

من  نظري  اأرعى  واأنا  الزجاج.  على  الولهان  الّذباب  دّونها 

هذه الناحية ومن تلك وفوق هذا التل وخلف تلك املنازل 

العا�صرة  يف  �صبي  وجه  تاأمل،  حلظة  يف  اأفزعني،  الطينية... 

من عمره، لقد فاجاأين وهو يحّذق اإيل بعيوٍن زّينها العم�س 

واأنٍف مقّبب ل ي�صمح مبرور ذرات الأك�صجني، لأن الفتحتني 

جدتي  ت�صفه  الذي  كذاك  »جنيا«  ِخلته  متاما...  مغلقتني 

»فاظمة«، وهي حتكي حكايات الزمن الغابر الذي ل نعرف 
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من  يحررين  لكي  كافيا  الأمر  كان  هي.  اإل  �صيء  اأي  عنه 

الك�صل الذي دّب يف ج�صدي، جراء جل�صة غري �صحية اأثناء 

قفزُت من مكاين وب�صعوبة فككت حبال مل يكن  الرحلة. 

الأمامي  الباب  اإغالق  مهمته  كانت  بل  �صالمة  حزام  اأبدا 

واأخريا  �صاغرا..  مكانه  ترك  املكب�س  لأن  العجيبة  لل�صيارة 

هذا  الآخر،  تلو  الواحد  اأ�صدقائي  ومعي  النزول  يف  جنحت 

الثالثة، بل  فرن�صية منا نحن  بلباقة  اأملانيا ول هو  نظاما  لي�س 

الأمامي  الراكب  ينزل  ذلك،  ال�صيارة  كر�صي  عليهم  فر�س 

اأول في�صمح لالآخرين بالنزول من بعده.. 

 
ّ
منر اأن  علينا  كان  احلديدي،  املدر�صة  باب  نلج  اأن  قبل 

اأ�صود غري مطرز، يدككن �صوفا  اإزار  قرب ن�صاء ملفوفات يف 

مبعاجف خ�صبية وهّن يف قمة ال�صعادة اأو هكذا يخيل اإلينا؛ 

ال�صجية  واأنغامهن  وعر�صا،  طول  الوادي  جتوب  ف�صيحاتهن 

الفيايف  هذه  يف  ال�صائع  الأمل  �صمفونية  ميالد  عن  تعلن 

املن�صية.. اأدركنا بعد مّدة لي�صت بالق�صرية يف معا�صرة القوم 

 الإزار غري املطرز له معزى اجتماعي �صرف، 
ّ
اجلديد، اأن �صر

فالطرز يف خميال اأهل املنطقة له عالقة وطيدة بغ�صاء البكارة، 

واللون الأ�صود له عالقة بتحول بيولوجي من بنت اإىل اأم.
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دخلنا  الزوال،  بعد  والن�صف  الرابعة  اإىل  ت�صري  ال�صاعة 

املدر�صة ورهبٌة �صقية م�صاك�صة تخرتق الأفئدة الثالثة، كنُت 

داخل  ونحن  املدير،  ال�صيد  على  لل�صالم  يده  مّد  من  اأول 

الرهبة  قيود  من  تخل�س  الذي  الوحيد  فاأنا  اخلا�س،  مكتبه 

الأوىل بكل �صال�صة، ملا ل واأنا ابن مدير اأي�صا !!! �صافحت 

»�صي مبارك« با�ّصا وقلُت:

- اأنا »جالل« وهذا يدعى...

   قاطع املدير كالمي، وب�صوته املرجتف رّد قائال:

- حتدث عن نف�صك فقط يا ... يا ... 

- جالل يا �صيدي املدير ..

- نعم، يا »جالل«، حتدث عن نف�صك ثم ل تنعتني من 

اليوم ف�صاعدا بال�صيد املدير، اأنا معلم مثلك ويكفي اأن 

تقول »ّدا مبارك« لأننا �صرنا اإخوة.

تنهدُت تنهيدة عميقة، وقد برزت يف جبيني فقاعات عرق 

جمهرية باردة، اأبت اإل اأن تعلن عن نهاية »الرهبة الأوىل«.. ثم 

ر ل�صاين يف حلظة وجيزة. جررت كر�صيا خ�صبيا و�صمحت 
ّ
حتر

املدير،  مكتب  من  بالقرب  ي�صرتيح  اأن  املنهك  جل�صدي 

و�صعُت حقيبة ال�صفر بني رجلي، كي اأخفي اأو�صاخا اعتلت 



مدينتي  عن  بطالقة  لل�صيخ  اأحكي  ورحُت  البني،  حذائي 

الأ�صلية وم�صقط راأ�صي، وعن اأبي وعن جمموعتي الغنائية، 

وعن حكاياتي امل�صحكة حني كنت �صبيا واأ�صياء اأخرى... 

خرابا يف  ك�صفْت  املدير  من  �صريحة  �صحكة  انتزعُت  حتى 

ّحة فاأخرى ف�صحْت عّلته و�صّنه احلقيقي، 
ُ
نظام اأ�صنانه، تلتها اأ

فما كان عليه اإل اأن ي�صرب �صربة ماء زلل كان م�صتقرا يف 

قاع قلة ارتدت معطفا �صوفيا، �صئم الأج�صاد الب�صرية فتطوع 

لتربيد ماء القلل، لكنه دائما يف خدمة الب�صر وحتت رحمته.
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اإىل »اإد عي�صى«

جمع  يف  ف�صرعْت  وجّتهم،  فجاأة  ال�صم�س  وجه   
ّ
ا�صفر

بكل  ت�صتعد،  وهي  النهار  طوال  املتعبة  اأ�صعتها  خ�صالت 

اأيت  »اأربعاء  ليل  خليوط  املبارزة  �صاحة  لرتك  ريا�صية،  روح 

عبد اهلل« كي ت�صيطر على �صاحة ال�صماء الوفية للون الأزرق 

الفاحت طوال الرحلة، وا�صتاأر�س �صدمي خمادع ت�صلل بر�صاقة 

ة من اجلميع، 
ّ
الهواء، على حني غر ال�صاحر من بني �صقوق 

قرية  هي  الب�صر..  ملح  بكاملها يف  »اإدعي�صى«  قرية  لي�صتعمر 

لّفها ال�صباب الرباين من جهة و�صّمها ال�صباب الب�صري من 

املغربي،  اجلنوب  قاع  الن�صيان يف  بها  زج  قرية  اأخرى.  جهة 
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نباتات  حت�صن  ه�صاب  خلف  خمتبئة  الأنظار  عن  فتوارت 

الأركان  باأ�صجار  وتعتز  والأ�صكال،  الألوان  خمتلفة  �صوكية 

قرية  هي  الأحوال..  جميع  ويف  املنا�صبات  كل  يف  املجيدة 

جميلة هادئة اأو هكذا ُخّيل اإلينا ذات يوم.. 

على اأي، قرية »اإد ع�صيى« قدرنا وهلل احلمد، ها هي ذي 

العيد،  لبا�س  ترتدي  وهي  الفرعية  مدر�صتها  لنا  ترتاءى 

ا�صتعدادا ل�صتقبالنا نحن الثالثة - يف انتظار �صديقنا عزيز- 

بحفاوة اأهلها ونا�صها الطيبني..

الطريق الفا�صلة بني املدر�صة املركزية والفرعية كانت وعرة 

وملتوية، تارة حتفزنا على امل�صي ال�صريع فتكون كرمية وحنونة، 

اأو  تعاقبنا  كاأنها  اأنفا�صنا  فتحب�س  علينا،  تق�صو  اأخرى  وتارة 

تعاتبنا على هذا الختيار املجنون، وهذه ال�صماقة املنبثقة من 

فكر مازال يحن اإىل اأيام املراهقة اجلميلة.. لكن، ورغم كل 

اأن  بجالء  لنا  واأظهرْت  جدا،  �صريحة  الطريق  كانت  ذلك، 

الأيام القادمة �صتكون ع�صيبة. قطعناها م�صيا على الأقدام، 

طبعا، وباأع�صاب متوترة، رفقة »العم �صعيد« امل�صوؤول عن طهي 

الطعام لتلميذات وتالميذ املدر�صة، فلوله ل�صرقتنا بنات عّم 
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التي تخرتق  امل�صاك�صة  الطرق  تلك  ال�صديقة،  الطريق  هذه 

يف خل�صة ماكرة الطريق الأم، واإذا مل تكن من اأبناء املنطقة 

اإيقاعات  على  ورق�صت  »النطفية«  ماء  و�صربت  حّق،  على 

واأكلت  الأركان  وزيت  باجلرز  ال�صنجاب  واأكلت  »اأحوا�س« 

نف�صَك  و�صتجد  الفخ  يف  �صت�صقطَك  اأكيد  »تفرنوت«..  خبز 

يف قرية اأخرى. 

كنا ن�صري خلف »العم �صعيد«، ونحن مطمئنني، يف نظام 

وانتظام را�صمني على اأدمي الأر�س �صّفا م�صتقيما اأ�صبه ب�صف 

ال�صالكة  فالطريق  القمح،  حبات  عن  الباحثات  النمالت 

�صرامة  هي  و�صائر.  زائر  من  باأكرث  ت�صمح  ل  للغاية،  �صيقة 

الطبيعة وعزة نف�صها وكربيائها، ل تقبل اأي اعتذار و ل تنهزم 

حتت اأي اإغراء.. �صيا�صتها وا�صحة املعامل واإمالءاتها �صريحة 

ل تقبل اجلدل، لي�صت م�صتبدة بل �صارمة.. فيا ليتنا تعلمنا 

منها كما تعلمنا من الع�صافري فن الطريان ومن زفرات الريح 

فن املو�صيقى...

قبل اأن نتوغل يف هذه الطريق التي �صنعتها اأقدام الرجال 

عبد  اأيت  »اأربعاء  �صوق  اإىل  وذهابا  جيئة  والأطفال  والن�صاء 

اهلل«، كّنا ل نكف عن الكالم املباح، نتقا�صم ال�صحكة فالغمزة 
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فالقهقهة، وبني الفينة والأخرى نطلق العنان لأب�صارنا الفتية 

ت�صور املناظر الغريبة واخلالبة يف ذات الآن، وقليال ما نلجم 

اأ�صئلته  ليحيك  �صعيد«  »العم  ملرافقنا  املجال  لنرتك  الل�صان 

ب�صفاء  ممزوجة  الرباءة  فيها كثرٌي من  بعفوية جميلة  الدقيقة، 

النية النادرة الوجود. 

- من اأي مدينة قدمتم يا �صباب؟

طوال  املطبق  ل�صمته  وفيا  ظل  والذي  »�صعيد«  �صديقنا 

اأول من رد  اأبيه«، وكان  الرحلة، تخل�س اأخريا من »جلباب 

على »العم �صعيد«:

- لن يجيب »�صعيد« اإل »�صعيدا« اآخر ههههه، »جالل« 

اأما  »اأركو�س«،  وجبال  واجلوز  اللوز  مدينة  من  و»عمر« 

يا  تعرفها  ال�صويرة،  مدينة  من  فننحدر  العزيز  وعبد  اأنا 

رجل!  هل �صمعت مبهرجان »كناوة« الدويل من قبل؟

توقف »العم �صعيد« عن ال�صري وناوحه، بعد اأن ب�صق عجم 

عنب كان يلعب به ل�صانه يف فمه.. والعرق كان ي�صيل على 

جبينه يغازل جتاعيدا ر�صمها الزمن بحرفية، ثم رد عليه:
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عرب  الإذاعة  برامج  اأتابع  اإنني  »فقيه«،  يا  اأعرفه  طبعا،   -

اأرزااااق  اييه !!   الذي ورثته عن جدي »حمماد«..  املذياع 

يا بني. كان هذا املذياع �صي�صافر ق�صرا اإىل الديار الفرن�صية، 

لكن جدي اأخفاه عن اأنظار امل�صتعمر، فكان من ن�صيبي حني 

تزوجُت واأنا يف الثامنة ع�صر من العمر.. 

اأنهى »الطباخ« حواره مع �صديقنا »�صعيد« مبناظرة بطلتها 

العني ومدارها نظراٍت �صامتة، ثم انحنى بخفة ال�صباب على 

�صريجة م�صنوعة من الق�صب، رمبا رماها راع اأو  فقدها اأحد 

اأنفته  املنك�صرة  اجلندي  يحمل  كما  فحملها  ال�صوق،  رواد 

بندقيته، واأ�صار اإليها يف اجتاهنا قائال:

- اأ�صرعوا اخلطى، واإل �صنكون عر�صة للكالب ال�صالة!

   ابت�صم »عمر«، وهو يحكم اإغالق حزام �صرواله الأ�صود، وقال:

هو  العظيم.  اهلل  لنا، �صدق  اهلل  ما كتب  اإل  ي�صيبنا  لن  - قل 

الذي قّدر لنا اأن ن�صري معا يف هذه اللجمة من الوادي القاحل.

   ا�صتغرب »العم �صعيد« من كالم �صديقنا عمر، ودنا 

منه مهمهما:
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- عن اأي واد تتحدث يا معلم؟ هذا لي�س بواد اإنها طريق 

من الطرق التي ي�صلكها التجار وبائعو املوا�صي يف �صوق 

»ثالثاء خل�صا�س«...

ا�صت�صلمنا جميعا لفكرة »القدر » التي حتدث عنها عمر، 

املتوهجة،  ال�صفراء  بتيجانها  احلوذان  زهور  نراوغ  واأن�صاأنا 

العرفج  لقفز  ن�صطر  وتارة  القرقا�س،  نبتة  جمال  وي�صتوقفنا 

الذي ينت�صر كدبابات حرب م�صتع�صية..

»العم �صعيد« يف املقدمة دائما، تراه يتفقد الأمكنة بكثري 

من الهتمام، ب�صريجته ير�صم خطا متعرجا يرتكه وراءه، وكاأنه 

غريب،  بهدوء  الليل  خيم  اخلطاإ..  من  بال�صواب  لنا  يوحي 

كما خّيم ال�صمت علينا، وحتولت عيوننا املتعبة من الت�صلية 

والت�صوير املجاين اإىل م�صابيح كا�صفة. ظهورنا اأي�صا �صئمت 

حمل احلقائب املبللة عرقا..

ل نكاد ن�صمع اإىل خ�صخ�صة النبات ال�صوكي وهو ينك�صر 

اأجل  من  تت�صابق  التي  والأنفا�س  الأقدام،  وطء  �صدة  من 

اخلروج زفريا ثم تعود �صهيقا عميقا اإىل بيتها الرئوي.. فجاأة، 

�صاح »العم �صعيد« ب�صوته القروي احلاد:

- لقد و�صلنا وهلل احلمد!
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�ٍس
ْ
ليلٌة ذاُت َقر

جثم الليل بهدوء خميف دون اأن ي�صتاأذن مّنا، مل يراأف 

بنا، مل يدعنا ن�صتمتع بت�صاري�س املنطقة التي نكت�صفها لأول 

مرة، فالوقت يف هذه القرية النائية ل يرحم زوارها، وال�ّصواد 

ان�صرت يف كل مكان، مابرح ي�صاورنا فيعيق ب�صرنا كاأنه يعار�س 

فل�صلفة اأحالمنا. فما كان على »عمر« اإل اأن ا�صتّل م�صباحا 

من جيب معطفه الأرق�س، فاأطلق العنان لكرتونات �صوئية 

�صارعت ب�صرا�صة حلكة الليل املجنونة.

نت�صلق  اأو  باٍب  نْدِلف من  اأن  بدون  املدر�صة هكذا  وجلنا 

قلب  يف  اأنف�صنا  وجدنا  فجاأة  حار�س،  من  ن�صتاأذن  اأو  جدارا 
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»ال�صاحة«، هكذا، بكل �صراحة وب�صاطة وحرية ل مثيل لها. 

ال�صاحة ف�صيحة للغاية واثقة من نف�صها، م�صتبدة ومتعجرفة، 

وهناك،  هنا  املنت�صرة  احلقول  �صنابك  تالم�س  حتى  متتد 

وت�صافح البيوت الطينية املتاخمة للمدر�صة والتي تطل عليها 

على  املل�صقة  البيوت  هذه  عيون  فتربق  طفويل...  بخجل 

�صفحة اجلبل ب�صوء �صئيل، نراه من بعيد كح�صرة احلباحب 

بلونها الأخ�صر النا�صع.

�صاح »العم �صعيد« بعد اأن حّول عينيه من �صدة التعب، 

وهو يحاول ك�صر مزلج باب م�صكن الأ�صاتذة اجلدد، قائال:

الباب  هذا  »فقهاء«،  يا  العراء  يف  الليلة  �صتق�صون  رمبا   -

... جربُت جميع  الإغالق  الفتح، حمكم  ع�صي على 

املفاتيح التي اأعطاين اإياها »�صي مبارك« ... دون جدوى 

! رمبا غرّيها املعلم القدمي الذي انتقل اإىل مدر�صة اأخرى 

ب�صيدي اإفني!  رمبا... رمبا ...

من  بكثري  الرخي�صة،  �صجارته  دخان  ينفث  وهو  اإلينا  نظر 

قد  اأو  املكان  لتزعزع  تنفجر  قد  مّنا،  فعل  ردة  ينتظر  الهتمام، 

تخمد نارها يف حلظة انهزام.. 

من  ن�صادفه  وما  م�صاق  من  حتملناه  ما  كّل  ومع  لكننا، 

اأن  متاعب ومفاجاآت، مل نحرك �صاكنا، وحَتْمنا على الل�صان 
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مالمح  موظفني  بالتعبري  واكتفينا  املطبق،  ل�صكوته  وفيا  يظل 

نا 
ْ
رمي التعب..  ا�صتعمرها  التي  وجوارحنا  البئي�صة،  وجوهنا 

اأمتعتنا بتاأّفف وح�صرة، كفريق كرة قدم تلقى هزمية يف الوقت 

بدل ال�صائع.. وهوينا اإىل الأر�س كاأكيا�س رمل ثقيلة. 

�صجرة  جذع  على  واتكاأ  راأ�صه  على  عمامة  كّور  »�صعيد« 

�صامقة، اأبْت اإل اأن ت�صدي له اأول خدمة لها يف هذه البالد 

ال�صعيدة.. م�صم�س �صفتيه الياب�صتني وابت�صم كعادته، ونحج 

يف ك�صر �صمت الليلة الباردة ثم قال:

- غريب اأمر هذه العمامة يا رفاق، فقبل اأن اأهم باخلروج 

من منزلنا املختبئ  يف قلب املدينة القدمية، �صمعُت ابنة جارتنا 

واملزعج  دائما  املبحوح  ب�صوتها  ال�صرفة  من  تناديني  »زبيدة« 

دكان  من  الثقاب  اأعواد  ل�صراء  فقط  توقفُت  كثرية،  اأحايني 

البقالة ولي�س من اأجلها طبعا، ويف رم�صة عني وجدتها بجانبي 

و�صنعت  م�ص�س  على  الهدية  قِبلت  بي�صاء،  بعمامة  متدين 

احللق....  يف  بغ�صة  ودعتها  ثم  وجاملتها  �صفراء  ابت�صامة 

ال�صتثنائية  الليلة  هذه  يف  �صاأحتاجها  اأنني  بخلدي  يدر  مْل 

...هههه وها اأنا األفها على راأ�صي كقائد فرقة اأحوا�س. 
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هل هو قدري؟

�صوؤال ماانفك يجوب زقاق خواطر »�صعيد« يغازل النهى، 

حتى ا�صتقر يف قاع قلبه وا�صتوى.. ويف احلقيقة، كّل واحد 

مّنا بات ي�صاأل نف�صه ذات الأ�صئلة الكربى. 

هل هو قدرنا؟

مل يكف تفكرينا عن �صياغة الأ�صئلة امل�صنية، والوقت مير 

ب�صرعة واأج�صادنا مازالت حتت �صقف ال�صماء القامتة.. بقينا 

عًة منقطعة النظري، 
ْ
مت�صمرين يف اأماكننا حتى لعنا اجلوع لي

ذكرتنا بالأيام الأوىل من �صهر الغفران قبيل الغروب ب�صاعة 

ون�صف ال�صاعة، فاأخذت ع�صافري البطون ت�صف�صف بن�صاط 

ترق�س على اإيقاعات مو�صيقى الأمعاء اخلاوية... 

تتوغل يف  ب�صرية  يٍد  �صمعنا خرب�صة  عّنا جميعا،  ويف غفلة 

ا�صطاد  وقد  »عمر«  �صديقنا  يد  كانْت  بال�صتيكية..  حمفظة 

كي�س ذرى حمم�صة اأعدته له والدته... كان �صيتخّل�ُس منها يف 

باب املحطة، حني كّنا يف انتظار �صيارة الأجرة الكبرية.. لكنني 

طلبت منه اأن يحتفظ بها من اأجل الأطفال الذين �صن�صتقبلهم 

باملدر�صة.. اإل اأننا �صرنا نحن هوؤلء الأطفال !
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قو�صني،  بني  لذيذة  ع�صاء  وجبة  املحم�صة  الذرى  كانت 

تقا�صمناها كما تقا�صمنا قدرنا املحتوم، وتقا�صمنا اأي�صا نظرات 

التاأمل  فيها الكثري من العرب والكثري ال�صجون الذي فيه من 

يف الواقع اجلديد، ما يكفي ل�صناعة �صمفونية القلب املهموم.. 

ونزول  �صعودا  الفكني  حركات  فقط  هم�صات  ول  كالم  ل 

الأ�صرا�س  ت�صطدم  حني  امل�صغ  و�صوت  الأل�صنة  ولوكات 

بحبات الذرى العنيدة.. مع قليل من زفرات الريح ال�صمالية، 

تنفخ يف ثقوب احلجرات الدرا�صية، فت�صنع اأحلانا اأ�صبه مبو�صيقى 

اأفالم الرعب للممثل الأمريكي »ريت�صارد لين�س« ...

»العم �صعيد« ويف اآخر حماولته اليائ�صة متكن اأخريا من 

حديدي،  بق�صيب  م�صتعينا  امل�صكني،  امل�صكن  باب  فتح 

وجده مرميا مبحاذاة »النطفية«.. 

اتكاأ على هذا الق�صيب ونظر اإلينا مبت�صما، بع�س اأن �صاط 

به الغ�صب قبل حني، وقال:

بهذا  اللعب  من  »احل�صن«  ابني  حذرت  ما  كثريا   -

الق�صيب، وقد اأخفيته عنه اإل اأنني اأجده جمددا يف طريقي... 

�صبحان اهلل ! 
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رفقة  املقرف  امل�صكن  هذا  يف  الباردة  الليلة  وق�صينا 

من  اأف�صل حال  كان  لكن،  الفئران..   من  اجلدد  اأ�صدقائنا 

لعبة  ممار�صة  حتب  التي  ال�صالة  الكالب  مع  املوح�س  العراء 

النق�صا�س على الرقاب والع�س على الأرداف.
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'' زوريــد '' 

م�صتقيم،  �صف  يف  الأخرى  تلو  الواحدة  الأيام  توالت 

العطل  اأجندة  يف  امل�صطرة  مثيالتها  على  معطوفة  ف�صارْت 

املدر�صية، واأم�صْت تقع ال�صهور على اإحداثيات اأ�صكالها على 

نف�س منوال الطيور املغردة. لقد اأ�صبحْت زاوية نظرنا للّدوار 

منفرجة، بعد اأن كانت بالأم�س القريب حاّدة و�صيقة، وحفظنا 

باملجال  وا�صتاأن�صنا  واملكان  الزمان  اأ�صماء  قلب  ظهر  عن 

اجلغرايف اجلديد وغطائه النباتي املتفرد، واأم�صْت اأحا�صي�صنا 

منقو�صة..  فباتت  خماوفنا  اأما  مق�صورة  وهواج�صنا  ممدودة 

فنا على عادات وتقاليد املجتمع ال�صغري، ق�ّصرناه كربتقالة 
ّ
تعر
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حلوة وارت�صفنا اأكواب ع�صريها املنع�س. نعم، تعلمنا جل�صة 

ربعاء يف ملّة �صرب ال�صاي الأخ�صر عند الأ�صيل اأو عندما 
ُ
الأ

نحوم حول ق�صعة الطني، وتناول وجبة الك�صك�س الك�صتنائي 

باألوان طيف اخل�صر. تعّلمنا اأي�صا جل�صة الُقرف�صاء حني ننتظر 

نراقب  عندما  اأو  امل�صجد  باب  قرب  الع�صاء  �صالة  موعد 

وال�صوادن  اأوكارها،  اإىل  عائدة  وهي  املتطرفة  الغابة  �صناجب 

خلف  بعيدا  هناك  »الأركان«..  اأ�صجار  تراوغ  وهي  راك�صة 

ق�صاوة  عن  معلنة  تنتف�س  الفيايف  حيث  ال�صفراء،  التالل 

الطبيعة، لكن اأ�صبه بق�صاوة اأّم حتن ول تكره... 

الذات ومع  ت�صاحلنا مع  اإىل وطن جديد،  بُغ 
ْ

ن�ص اأ�صبحنا 

قرية  اإىل  ع�صوي  انتماء  عقد  نوقع  نحن  وها  املرير..  الواقع 

اأ�صبحت جزءا من ذاكرتنا الب�صرية، فمنازلها ذات الأ�صكال 

الهند�صية الفريدة من نوعها، ُنق�صت يف دواخلنا وهي حتكي 

نا ن�صري بعيون مغم�صة يف طرق 
ْ
عن  ميالد حياة جديدة.. �صر

القدم  كواحل  حجرياتها  ت�صحق  التي  تلك  امللتوية  البادية 

طريق  نعرف  بتنا  م�صطه..  اأركان  وتهد  �صالمياته  وتزعزع 

تردد  بدون  امل�صجد  وم�صلك  مرافق،  �صبي  بدون  ال�ّصوق 

يف  امللفوفات  الن�صاء  حتية  يف  اللباقة  اأدبيات  تعلمنا  وحرية، 



53

الإزار، فهن يهوين اإىل الأر�س كلما اقرتب رجل منهن ولو 

على  »ظامة«  لعب  قواعد  اأتقنا  يزيد،  وما  مرت  مائة  بعد  على 

اأوراق �صّبار الأليفريا، و»ال�صومينو« بقطع اأخ�صاب ال�صنوبر، 

و لعبة »مريا�س« واأ�صياء اأخرى كثرية. 

�صكان  جميع  مع  و�صل  همزة  ر�صمنا  الوقت  مرور  مع 

اإىل  نية  ب�صفاء  اأيدينا  وب�صطنا  الطيبني،  عي�صى«  »اإد  قرية 

واملزارع  الراعي  مع  حمّبة  عالقة  رابطني  وجل،  عز  الباري 

لة مع مظاهر احل�صارة و�صلوكيات لطاملا  والفالح.. وقطعنا ال�صّ

وجوه  األفنا  هكذا  اأجل،  الثالثة..  �صخ�صياتنا  اأبعاد  �صّكلْت 

اأطفال اأبرياء يتاأبطون كل يوم كرا�صات واأقالم األوان واألواحا 

الأول  اللقاء  �صوكة  ونق�صنا  اجلميل  احللم  خ�صبية.. وحققنا 

والبداية ال�صعبة يف عامل احلروف ونقع الطب�صور...

ذات �صباح �صتوي، كان يوم اأحد من �صهر دجنرب، هاجرت 

وا�صتعمرتها  الدرا�صية،  احلجرات  ال�صبيانية  الأج�صاد  فيه 

الزنابري املتطفلة، ول �صو�صاء يف ال�صاحة، فقد انهزمت احلركة 

الدائبة يف املدر�صة، اإل من دقات منقار ُقرّبتني تتناف�صان يف 

�صرب رنِن ماء مطر البارحة، والذي اجتمعت قطراته يف حلظة 

حزن عميق يف جوف غطاء طاجنب منبوذ خارج م�صكننا.. 



54

كنُت اأول من انت�صر على الك�صل وهزمت جيو�س الّنعا�س 

اأ�صغاث  اللذيذ، تخل�صُت من القيود الوهمية التي ر�صمتها 

اأحالم مزيفة، حتكي عن �صاب قروي فقري �صاقته الأقدار اإىل 

 براحة اليد 
ّ

مدينة فاأ�صبح من اأغنى الأغنياء.. فركُت عيني

ُمفّتتا كريات عم�س عنيدة ا�صتوطنت جنبات عيوين، وتركت 

توا�صيها  ال�صاخن،  بالغطاء  حتتمي  وحيدة  الزرقاء  الو�صادة 

اأوراق مبعرثة وجذاذات الدرو�س امل�صتتة وقلم ر�صا�س يتيم 

منتحر راأ�صه.. 

اأحتفني  النائم بجانبي والذي  العزيز«  اأزعج »عبد  اأن  دون 

وغ�صلُت  الغرفة،  من  ت�صللت  ال�صخري،  يف  اإبداعاته  باآخر 

مل�صروب  زجاجية  قارورة  يف  حمتجزا  كان  بارد  مباء  وجهي 

غازي م�صهور، ثم انتعلت بلغتي ال�صفراء ال�صحراوية، ومللمت 

اأفكر  كنُت   ... البارحة  ليلة  م�ص�صناها  ِعْكِر�َصة  عظام  بقايا 

مّرة  الذي يحوم حول م�صكننا، يف كل  النحيف  الكلب  يف 

تر�صقه يد ب�صرية بحجارة مكورة، اأو تق�صو عليه حياة الرباري 

العنيفة املروعة.  
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هممُت باخلروج ل�صتقبال �صم�س ال�صباح، دفعُت �صخرة 

كّنا نحكم بها اإغالق باب امل�صكن، فاجاأين ج�صد �صاب مهزوم 

اأفزعني  فقد  رهيب،  �صمت  يف  هِلعُت  العتبة..  على  انبطح 

حلظة  يف  ت�صجعُت  بعيدا،  الِعْكِر�َصة  بعظام  ورميُت  املوقف 

من اللحظات، وحاولُت دعم ال�ّصاب املكلوم م�صتعينا بحائط 

رفعْت  املنهك..  ج�صده  تثبيت  يف  جنحُت  حيث  امل�صكن، 

اإىل وجه ال�صاب امللطخ  اإيقاعها حني نظرُت  دقات قلبي من 

بالدماء القامتة واجلافة وقد عِربْت جروح اكت�صحْت جوانحه.. 

كان بالفعل �صديق املعلمني »حممد« وامل�صهور يف القرية ب 

»زريد«، اإْذ كانت هواية »حممد« املف�صلة ح�صور الولئم ولعب 

دور الطفيلي باقتدار.... اأم�صكُت مبع�صمه وحت�ص�صُت جمرى 

الدم يف العروق التي تتمدد على ر�صغ يده الي�صرى.. 

احلمد هلل مازال على قيد احلياة ! 

فطارت  املطر،  مباء  يدي  بللُت  الطاجني،  مقفل  اإىل  اأ�صرعُت 

القربتان بعيدا بعيدا.. ر�صحُت املاء على وجهه، فتنهد »زريد« و�صرع 

يف الأنني واإطالق �صراح الآهات والتاأمل و�صناعة ال�صيحات...
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حوار ال�صديقني

حملُت ال�صديق »حممد« على ظهري، فج�صده املجروح 

اخليط  وقطعُت  املبعرثة،  غرفتي  اأدخلُته  الوزن،  خفيف  كان 

الرابط بني »عبد العزيز« ونومه العميق، وكْم كانت مفاجئته 

ببطن  وجنتيه  ا�صطدام  جراء  املجعد  حمّياه  على  بادية 

الو�صادة، فرّبق عينيه ن�صف النائمتني، ثم بادرين بال�صوؤال، 

وقد رف�س غطائه كالفر�س حني توري النار ب�صنابكها:

- ماذا وقع ل« زريد » امل�صكني؟ ماذا حّل به؟

باليد  وما  قدره،  هذا  العزيز«،  »عبد  يا  علمَك  عْلمي   -

حيلة..
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- �صاأجلب لَك بع�س الأدوية، يا »جالل«، تذكرها، األي�س 

كذلك؟

اإىل  رافقته  حني  �صهرك،  اإياها  اأعطاك  التي  هي  نعم،   -

اأغطيتك املجنونة، يا لها من �صدفة  »طنطان« بحثا عن 

...

- اأجل، قد تكون �صدفة، وقد يكون قدرها اأي�صا... الأهم 

هو اأن تفي الأدوية بالغر�س، وت�صهم يف اندمال جروح �صديقنا 

» زوريد«، بدل من نومها العميق يف علبة احلذاء الفارغة.

- جزاك اهلل خريا يا.. اأ�صرع من ف�صلك.. 

 ،« زوريد   « قمي�س  �َصلْحُت  العزيز«،  »عبد  اأنتظر  واأنا 

زرقاء داكنة، وخدو�صا  ارتدت عباءات  فا�صتقبلتني كدمات 

ت وت�صلقْت، بال هوادة، عنقه املت�صخ، ثم اأطلقت العنان 
ّ
احمر

جلذورها، ك�صجرة العليق، حتى اجتاحت ظهره بالكامل. 

كي  الك�صول،  ل�صانه  ا�صتدراج  يف  وبداأُت  حلاله،  راأفُت 

يتحرك وي�صتفيق من و�ْصنته احلزينة، كنُت خائفا من �صماع 

احلقيقة، ويف الوقت نف�صه راغبا يف ترميم ما ك�صرته الظروف 

لعب  واملر،  احللو  معنا  تقا�صم  الذي  فهو  القا�صية يف جوفه.. 
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�صناعة  عّلمنا  الرّثة،  الثياب  من  امل�صنوعة  القدم  كرة  معنا 

اإىل  رافقنا  املتناثرة،  التنب  واأوراق  بالطني  التقليدي  الفرن 

ة.. كان همزة و�صل بني مراهقتنا 
ّ
ال�صوق الأ�صبوعي غري ما مر

التائهة و�صبابنا الذي حّل بال اإذن ول ترخي�س.. نقراأ دوما يف 

عيونه الأمل وابت�صامته الربيئة كانْت فانو�صا، به ن�صري يف ليل 

م�صتقبلنا املع�صع�س..

دنوُت من »زريد« املهموم واملكلوم، بعد اأن لففُت �صمادا 

الأحمر  بلونه  امل�صهور  بالدواء  جروحه  ودهنُت  عنقه،  حول 

املهزوزة،  بنف�صيته  رحيما  اأكون  اأن  حاولُت  ثم   .. القاين 

األعب  اأن   
ّ

ال�صوؤال، كان علي فرتددُت كثريا يف طريقة طرح 

ل�صانه  في�صيل  لتْجر�صها،  ال�صجرة  نَْوَر  حول  حتوم  نحلٍة  دور 

كالما مع�صول.. 

 »زريد« ُكّبته باكيا 
ّ

مل متر اإىل دقائق معدودة حتى األقى علي

اإرباً.  اإرباً  يتمّزق  امل�صكني  وقلبه  اأمرِه  ُدْخلة  يل  وَفَر�َس  متاأملا، 

دون جدوى.. مل  متّرد،  الذي  روعه  على  اأ�صيطر  اأن  حاولُت 

تهداأ اأنفا�صه �صاعدة هابطة وهو ي�صف مبرارة عنف اأبيه الذي 

اأناف عن ال�صبعني عاما، وما زال قوية البنية �صلدة كال�صخر.  
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طلبُت منه األ يقع يف فخ النفعال واأن ي�صيطر على اأع�صابه 

املنفلتة من قب�صة الرزانة، �صددُت اأ�صابعه املرتعدة بخفة ورفق، 

حاولُت �صمه اإىل �صدري واإيقاف عرباته املندفعة الغا�صبة. 

ما منهزما، ووجهه اخلجول تتقا�صمه مالمح �صيم  كان مته�صّ

كانت  طفولة  �صيحات  انق�صفت  بالّذّلة.  واإح�صا�س  وكره 

جميلة يف جوفه، فاأم�صى را�صدا رغم اأنفه. هكذا الفتيان يف 

وامتداد  الذقن  على  الزغيبات  بع�س  ظهور  مبجرد  »الدوار« 

�صابا  الطفل  يغدو   ... ال�صوف  وارتداء جالبة  ال�صاق  عظام 

يف قب�صة زمن.

ج�صده  اعتلت  التي  اجلروح  هذه  �صبب  عن  اأول  �صاألته 

وا�صحا  اجلواب  فكان  اأجاب،  راأ�صه  من  وباإماءة  النحيف، 

مفهوما. اأطبق فجاأة وقال:

- اأنا غا�صب يا اأ�صتاذ! »

- ما الذي ا�صتنفج غ�صبك؟

- اأبي احلاج »يا ح�صرة«...

وا�صرت�صل يحكي كيف لّف ج�صده بحبل كان يربط به 

»النطفية«، حيث  قاع  به يف  امل�صن، ودىل  بغله  »احلاج علي« 
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ق�صى ليلة باردة مل تكن اأبدا مثل ليايل اأ�صمهان يف فيننيا، 

كان  رو�صيا،  يف  ال�صتاء  حروب  كليايل  واأوح�س  اأرعب  بل 

اأبرحه  اأن  بعد  املوت،  لهاث  ي�صارع  بئي�س  كخفا�س  معلقا 

�صربا موجعا.

حنجرته  بها  يبلل  ماء  ُنطفات  ي�صرب  اأْن  منه  طلبُت 

الياب�صة، واأْن ي�صتلقي على قفاه ناظرا اإىل ال�صقف، واأْن يكف 

عن البكاء، كي اأفهم �صبب هذا العنف الأبوي اخلارج عن 

دائرة الإن�صانية واملنطق الب�صري.

يل  حتكي  اأن  وحاول  تبك،  ل  اأرجوك،  »حممد«،   -

بالتف�صيل ما جرى، كي اأ�صاعدك يف تخطي الأزمة..

- »�صي جالل« واهلل ل اأدري ال�صبب، كل ما جرى، اأن »ل 

ل مينة« ... 

- هي زوجة اأبيك، األي�س كذلك؟... 

- نعم، لقد راأيتها من قبل.. حني اأ�صلحَت جهاز تلفازنا.. 

- مل اأعرها اهتماما، على اأي اأكمل حديثك..

ياب�صة  خبزة  وحّم�صْت  ْبَد  الزُّ ِت 
َ
�َصالأ اأن  بعد  املهم،   -

حنون،  اأم  ب�صوت  نادتني  منعنع،  �صاي  براد  واأعدت 
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على غري عادتها، كي اأ�صاركها وجبة الع�صاء، نظرُت اإىل 

�صاعتي اليدوية، تفاجاأُت، فال�صاعة ت�صري اإىل ال�صاد�صة 

يتقا�صم  اأن  عادته  من  »احلاج«  واأبي  م�صاًء،  والن�صف 

واأنا  لوجه..  وجها  اأخرى،  واأ�صياء  الع�صاء  وجبة  معها 

اخلبز  فتات  ويلملم  الطعام  �صظايا  يلعق  اآخر من  اأكون 

املختبئة حتت املائدة اخل�صبية..

- ر�صخَت لطلبها؟

- كنُت، يا �صديقي، م�صطرا وجائعا..

- جائعا، هذا �صيء طبيعي، ولكن ملاذا كنَت م�صطرا..

�صقى به مرارة العلقم، حني 
ُ
- ل�صانها �صليط يا اأ�صتاذ، واأنا اأ

ل اأكون كّي�صا معها.

- اأكمْل..

- جل�صُت �صجاح وجهها، عنٌي تر�صد ثوبا لق بها، كان 

ورديا، وعنٌي اأخرى كانت ترتقب باب غرفة النوم..

- ملاذا غرفة النوم بال�صبط؟

اأ�صياء  راأيُت  مو�صد..  غري  بابها  اأرى  مرة  اأول  لأنني   -

اأجدها يف  التي كنُت  جميلة، ذّكرتني ب�صور املجالت 

تلميذا يف  »�صلوى«... حني كنُت  املعلمة  درج مكتب 

ال�صّف الثاين.
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- كنَت م�صاغبا وف�صوليا اأي�صا يا »حممد«..

- ل، ل واهلل مل اأكن ف�صوليا ول م�صاغبا..

- وملاذا كنت تفت�س يف درج مكتب املعلمة؟

وبخا�صة  مكتبها  بتنظف  تاأمرين  بل  اأفت�س،  اأكن  مل   -

وحبات  ليمون  ق�صور  عامرا  دئما  يكون  اإْذ  الّدرج، 

تكلفني  كانْت  كما  و..  و  و  املجالت  و�صور  »الزريعة« 

ظهر  على  امل�صاغبني  اأ�صماء  وتدوين  التالميذ  مبراقب 

ال�صبورة... 

- وهي ماذا كانت تفعل؟

- كانْت دائما ت�صاعد املدير ل�صاعات طويلة..

- يف ماذا؟

- ل اأعرف، املهم حني تعود اإىل احلجرة الدرا�صية، تكون 

يف غاية التعب... م�صكينة !!!!

كنتم  واأنتم  م�صكينة  يا »حممد« هي  فعال،  م�صكينة..   -

عن  قلَت  وملاذا  الع�صاء؟  تناولت  هل  اأكمْل..  م�صاكني.. 

لبا�س زوجة اأبيك اأنه لئق.. اأم تكن دائما اأنيقة؟

غيظا  كاظما  مفهومة،  غري  عميقة،  تنهيدة  »زريد«  تنهد   

منتف�صا.. وقال:
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ليلة  وكاأّن  تزينْت  فقد  البارحة،  ليلة  غريبا  اأمرها  كان   -

النظرات  بع�س  �صرقت  اأنني  اأنكر  لن  حّلْت،  بالكاد  زفافها 

اخلجولة والتي ت�صلقت ج�صدها املم�صوق رغما عن طبيعتي 

العادية.. 

- هل من عادتها اأن ترتدي هذا اللبا�س يف ح�صورَك؟

- ل، كانت اأول مرة.. 

- رمبا لأنها عرو�س جديدة، يا »حممد«.

�س يف 
ْ
احلّمي متفتحة كزهرة  اأراها  مرة  اأول  - لكن، هذه 

ف�صل الربيع.

- ماذا وقع بعد ذلك؟

امل�صوؤومة،  الوجبة  لتناول  ذراعي  على  �صّمرُت  اأن  ما   -

كتفي  على  حتط  مرتع�صة  ثقيلة  بيد  اأح�ص�صت  حتى 

�صعرُت  طبعا،  والأخرية  الأوىل  اللقمة  ومع  الأي�صر، 

�صدة  من  وقفُت  الأمين،  كتفي  على  م�ْصذٍب  ب�صربة 

الفزع، ا�صتدرت بوجهي فاإذا بي اأ�صطدم بلكمة كزمت 

اأنفي ف�صال دماء.. 

- من الفاعل؟ اأبوك؟

�صكيمة يف فمي،  تعرفها.. و�صع  والبقية  - ومن غريه... 

وربطني بحبل و .. و .. 
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- وماذا عن »مينة« اأق�صد »ل ل مينة«؟

- دخلْت غرفة النوم، ومل حترك �صاكنا... 

- وال�صبب؟

الوعي،  فجاأة عن  اأنني غبُت  املهم  اأ�صتاذ،  يا  اأدري  - ل 

ووجدت نف�صي يف قاع »النطفية« تالم�س اأ�صابع رجلي 

املاء البارد.. و�صمعُت »احلاج« يقول لها: » ل تبكي يا 

عزيزتي، �صاأحمي ابن احلرام من كنا�س احلالة املدنية..« 

قدح هذا الكالم �صدري كثريا، ودار بي املكان كاأنني 

يف كوكب اآخر.. 

حرفا  الأمر  يف  اأن  اأدركُت  املزيد،  ي�صرح  »زريد«  اأدع  مل 

نا�صخا واأّن زوجة الأب الفاتنة اأْمذت بعنان �صيطانها الأ�صود 

بعد  تندمل  مل  �َصَباِبِه،  ِخ 
ْ
�َصر يِف  ولد  م�صتقبل  اأبراج  يهدم 

جراح فراقه لأمه البيولوجية. فما كان على العري�س/ال�صيخ 

بابنه،  الع�صر، فافتدى  اأهدى »ل ل مينة« هدية �صهر  اأن  اإل 

احللقة الأ�صعب يف م�صاألة الإرث.

بوحه  واأجربت  الذابلتني  »زريد«  �صفتي  على  يدي  و�صعُت 

على التوقف وكتمُت يف نف�صه حلقات م�صل�صل درامي، اأعلم علم 

اليقني تفا�صيل حلقته الأخرية، كما اأعلم ما يدور بخلده متاما.
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وطفحت رياح التغيري

األقيُت بفكرٍة جديدة يف قاع راأ�س »زريد« العامر طعنات 

حارقة، واقتنع ب�صعوبة بالغة، اأّن الوقت قد حان للبحث عن 

عمل يف املدينة، وهي الفكرة ذاتها التي كانت تزور مدائن 

اإح�صا�صه مذ كان ج�صمه ال�صئيل ملفوفا يف وزرة زرقاء داكنة، 

حامال كرا�س الريا�صيات املمزق، متاما كاأحالمه املمزقة على 

دروب الأمل ال�صائع.

- يا »حممد«، اأعرف جيدا اأنَك تكّن امْلَْقَت لوالدك جراء 

الأحوال.  كانت  كيفما  والدك  يبقى  ذلك  مع  لكنه  فعلته، 

عليَك اأن تن�صى ق�صة »ل ل مينة« ولعبتها ال�صيطانية املقرفة، 
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وامل�ْصذب و�صرباته املوجعة.. الآن، فكر فقط يف م�صتقبلَك، 

افتْح عينيك على مدى الألوان الزاهية ول تختزل احلياة يف 

الرمادي املتدرج..

- اأ�صتاذي العزيز، ق�صيُت معكم اأوقات جميلة، تقا�صمنا 

فيها كل �صيء كان غاية يف الروعة، عاملتني دوما كاأعز 

الأ�صدقاء رغم اأنني فقـ.....

الأن�صان،  باأحا�صي�س  عالقة  ل  الفقر  تكملها،  ل   -

وبال�صداقة وال�صعادة واحلنان.

- لكن الفقر يف�صد هذه الأحا�صي�س، يق�صف بال�صداقة 

ويع�صف بال�صعادة ويده�س احلنان !

- قد اأتفق معك يا »زريد«، مع ذلك، ل اأريدَك اأن ت�صقط 

اأنه  يعتقد  الفقراء من  اأ�صواأ  القائل:  الربازيلي  املثل  يف 

فعاًل فقري.. 

- وهل تعتقُد اأنني اأعتقد نف�صي فقريا؟ 

- دعنا من هذا الكالم يا »زريد«، فنهار الفقري طويل كما 

يقول الإ�صبان..

»�صي  اأي�صا  القناع  ويف  الكالم  يف  طريقتَك  ُتعجبني   -

جالل«، لهذا فقد جئت قا�صدا اإياك مغم�س العينني، 
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بعد هذه النكبة املوؤملة، كنُت اأعرف اأن طيور اأبا احلناء 

�صتغرد من جديد بداخلي، حني اأرى وجهك البهي. 

رياح  بي  اأتْت  اأنا  اأي�صا،  وقدري  قدرَك  هو  هلل،  احلمد   -

ال�صمال اإىل هذه القرية ال�صعيدة، واأنَت على �صفا حفرة 

من الزوال من هذه الدنيا اإىل الأبد.. لو ل لطف اهلل، ملا 

عرفتك يا«زريد« !

- اآه، ذّكرتني بهذا احلدث املوؤمل الذي غرّي كثريا من مالمح 

ال�صنة الدرا�صية  حياتي.. كنُت �صاأ�صافر مع مطلع هذه 

اإىل مدينة �صطات، عفوا، �صواحيها فقط، لأرعى الأبقار 

هناك؛ حيث ال�صم�س ل تخجل من نف�صها تقرتب من 

على  فت�صتقر  وجنتيك  كبري  بف�صول  وتالم�س  راأ�صك 

جبينَك كي حترقه حرقا.. املهم، اتفق والدي )اهلل ي�صمح 

ليه( مع ال�صم�صار الأ�صلع على كل �صيء، مازلت اأتذكر 

كيف متت امل�صاومة بينهما، وكاأنني �صاة نّفا�س ترعى بال 

تيه غريب،  امل�صوؤمة وعيوين يف  ال�صاحنة  راع. �صعدت 

تنظر اإىل القرية وكاأنها لي�صت هي قرية  »اإد عي�صى«... 

هديرها،  �صمت  حتى  ال�صاحنة  بنا  حتركت  اأن  وما 

يعيق  غبارا  وراءها  تركْت  عقب،  على  راأ�صا  وانقلبْت 

بجانبي،  املخبول  ال�صائق  اأنني  حينها  �صمعُت  النظر، 
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عن  احلادث  يراقنب  كّنا  اللواتي  الن�صاء  �صيحات  تلته 

كثب، فالواحدة منهن تنيع كالُعقاب حني يهم با�صطياد 

بائ�س، ل ميكن لأي لقطة، لأي حدث، لأي  �صنجاب 

تتعقبه بدقة متناهية. ومنذ ذلك  اأن  اأن مير دون  م�صهد 

نارت نف�صي من كل �صيء وا�صت�صلمت لقيود  احلادث 

قمة  يف  واأنا  بي،  وتهوي  الأر�س  اإىل  ت�صحبني  الياأ�س 

اأقدح كل هذه الأ�صرار  اأن  العجز والنهزام، و�صممت 

اأتقا�صمها مع اأي كان.. لكن وقفتَك  اأن  يف جويف دون 

وو�صولك  اللحظة،  تلك  اأ�صتاذ يف  يا  بجانبي  التاريخية 

الربتقالية  الهوائية  دراجتَك  راكبا  احلادث  م�صرح  اإىل 

غريب  �صيء  الأولية،  الإ�صعافات  يل  لتقدم  اللون، 

كال�صحر وم�س يف اأغواري، ثم اأزاح عني كل غيوم الهم 

التي انت�صر يف �صماء تفكريي.

اأتعرف لقد قررنا  يا »زريد«،  ُين�صى  - كان فعال حادثا ل 

و�صعيد  العزيز  وعبد  وعمر  اأنا  بالذات،  اليوم  ذلك  يف 

اأن نزور �صديقينا املنحدرين من مدينة »مي�صور« اللذين 

تخلفُت  حلظة  اآخر  ويف  بو�صني«،  »اإد  بفرعية  يعمالن 

يرق  مل  فقط  مقنع،  �صبب  بدون  رفقتهم  الذهاب  عن 
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يا  حياتَك  اإنقاد  اإىل  القدر  �صاقني  وهكذا  الأمر..  يل 

»حممد« !! 

- حمدا هلل على كّل حال..

مدينة  اإىل  اهلل  �صاء  اإن  غذا  ن�صافر  اأن  اإذن،  راأيَك،  ما   -

هناك،  اأجلك  من  عمل  فر�صة  عن  لنبحث  تزنيت، 

باتت  التي  املاأ�صاوية  الدائرة  هذه  من  تخرج  لعلَك 

تخنقك �صيئا ف�صيئا؟؟

- عزيزي »جالل«، اأنا واحلظ كخطني متوازيني.. ل نلتقي 

اأبدا..  

اأطراف  نتجاذب  الزمن،  من  مدة  بيننا  ال�صجال  ا�صتمر 

احلديث تارة ونفكر يف حلول طورا، لقمة زبدة ذائبة مقرونة 

وهكذا...  مباح  ثم كالم  �صاخن  �صاي  ف�صربة  بك�صرة خبز، 

حاولنا مليا اخلروج من عنق الزجاجة، �صربُت له الأمثلة تلو 

الأخرى، �صاعدين �صديقي »عمر« الذي ناق�س امل�صكل من 

زاوية دينية �صرفة كما كان يحلو له دائما، ذّكره بقيمة ال�صرب 

يف حياة امل�صلم، م�صت�صهدا بكالم اهلل، واختار له اآية من �صورة 

ُقوا  اِبُروا َوَراِبُطوا َواَتّ وا َو�صَ رِبُ ِذيَن اآَمُنوا ا�صْ َها اَلّ ُيّ
َ
اآل عمران : َيا اأ
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ُكْم ُتْفِلُحوَن. �صدق اهلل العظيم. اأما »عبد العزيز« فقد   َلَعَلّ
َ َّ
اهلل

�صاركنا احلديث اأي�صا، لكنه اختار زاوية مغايرة وهي الأدب 

ال�صرب« جلو�صتاين  »�صر  برواية  الذي يع�صقه، فذكره  الروائي 

12 عاما، الذي ي�صافر  غاردر وبالبطل الطفل هان�س توما�س، 

مع والده اىل اليونان لكي يلتحقا بالأم »انيتا« التي هاجرت 

وبذلك  احلقيقة.  عن  بحثا  �صنوات  قبل  الفال�صفة  بالد  اىل 

كانت الرحلة اىل اليونان، اأر�س الفال�صفة، هي املحطة املثالية 

لإعادة اكت�صاف ال�صاطري الن�صانية اخلالدة.. 

من  بكثري  يتابع  حملول،  وفمه  م�صدوها  »زوريد«  بقي 

رياح  طفحت  حتى  الأ�صاتذة،  اأفواه  من  يخرج  ما  الهتمام 

التغيري بقبوله لفكرة ال�صفر والبحث عن عمل ون�صيان قدره 

املحتوم. 

جندّي  لكنه  نعم،  اأي  منت�صر،  كجندي  الأ�صاتذة  عانقه 

يتيمة  فرحة  دموع  انهمرت  فجاأة،  ج�صُمه.  نَِدَب  وقد  عاد 

�صكنْت مقلتي »زريد« �صنوات طويلة. اليوم، �صال همه، ومل 

ويف  دماغه،  اإىل  الأمل  ر�صائل  حتمل  الع�صبية  ال�صيالة  تعد 

وا�صعل  حوله  التفت  الذي  الياأ�س  خيوط  �صرم  عني  رم�صة 

فتائل الأمل يف جوفه..
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يف اجتاه »تزنيت«

رّن جر�س املنبه الأحمر الذي كان نائما بجانبي رّنة قوية، 

اإىل  فعال  اأ�صار  العقرب  وعده،  ينكث  ومل  �صادقا  كان  فقد 

ل  لأنني  املتتايل،  الرنني  اأ�صكتُت  الفور،  على  �صتة.  الرقم 

اأريد اإزعاج اأ�صدقائي الذين ق�صوا ليلة كغري الليايل، يوا�صون 

وبان وجهه  القمر  �صنم  ن�صائح، حتى  عليه  ويغدقون  »زريد« 

اجلميل يف قلب ال�صماء و�صط النجوم املتالألئة. 

َباِح  اخرتقْت بع�س الأ�صعة ال�صوئية التي دفع بها َفْلُق ال�صَّ

كّنا  حيث  الغرفة  نافذة  زجاج  املبارزة،  �صاحة  اإىل  اجلميل 

الفتية،  البي�صاء  الأ�صعة  بهذه  ا�صتعنُت  و»زريد«،  اأنا  نائمني 

لأرى طريقي اإىل املرحا�س دون اأن اأ�صتعمل امل�صباح اجليبي 
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اأو اإذابة ما تبقى من ج�صد �صمعة البارحة. نظرُت اإىل »زريد«، 

»عبد  بطانية  يف  امللفوفة  اأطرافه  وحنّية،  برهفة  حت�ص�صُت،  بل 

اأن  البطانية  هذه  قدر   !!! ايييه  نف�صي:  مع  وقلُت  العزيز«، 

اإىل  جديد  من  تعود  ثم  غ�صبا،  »طنطان«  مدينة  اإىل  ت�صافر 

القرية لت�صاركنا موا�صاة »زريد« اجلريح.. 

بَة التي اأهدانا اإياها »العم �صعيد« ومزتنها ماء، 
ْ
اأخذُت الِقر

من  م�صنوعة  �صجادة  على  ال�صبح  �صالة  و�صليُت  تو�صاأُت 

مقطورة  يف  حمجوزة  ذلك،  قبل  كانْت،   .. اخليزران  ق�صب 

تعرفُت  حني  املوؤمل،  احلادث  فخ  يف  وقعت  التي  ال�صاحنة 

على »زريد« لأول مرة. اأح�ص�صُت، فجاأة، اأنني مل اأنقذ فقط 

واأخرجتها  اأي�صا،  ال�صجادة  اأنقذت  بل  البائ�س،  املراهق  هذا 

الغربة  براثني  من  وانت�صلتها  موؤبدا،  كان  الذي  �صجنها  من 

ماء  وبلل  بركعاتي  جمددا،  احلياة  لها  واأعدُت  والإهمال، 

جبيني وباأدعيتي التي اأهمهم بها خم�س مرات يف اليوم..

فاجاأين �صوت »زريد« املرجتف، بل اأفزعني حقيقة، فقبل 

اأن اأنهي �صالتي بثوان معدودات، �صمعُته، وقد اأخذ له مكانا 

عبدا  فاجعلني  ابتليتني  اإن  ربي  »يا  يقول:   مبا�صرة،  خلفي 
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�صبورا واإن اأنعمت علي فاجعلني عبدا �صكورا..« ا�صتدرُت 

�ِصجاح وجهه، وقد اأ�صاء وهّل حبورا وفرحا، وبدوري، ر�صمُت 

ابت�صامة على وجهي ثم �صممته اإىل �صدري كطفل �َصَمع من 

 اأبوه من �صّدة ال�صوق والولع.
ّ

كرثة اللعب يدهلل

عمل،  عن  بحثا  »تزنيت«  اجتاه  يف  ال�صفر  قررنا  اأخريا، 

فيه حمرة،  اأ�صود  قمي�صا  واأخرجُت  الزرقاء  فتحُت حقيبتي 

كنُت ل اأحب ارتداءه، ول اأدري ملاذا احتفظت به كل هذه 

املّدة !! وخلف باب الغرفة اأخذُت حذاء م�صنوعا من قما�س 

»ال�صاموا«، كعبه متو�صط الرتفاع كنُت �صاأتخل�س منه بعد اأن 

»زريد«،  ل�صديقي  ملكا  اأ�صبح  والآن،  الرياح،  مدينة  ودعُت 

فقد جاء حايف القدمني ممزق الثياب.. 

ودعنا »عمر« و»�صعيد« اأما »عبد العزيز« فقد كان غارقا يف 

نوم جميل، �صخريه يتعاىل كهدير �صيارة »ال�صاعر«. لكن، ويف 

غفلة منا جميعا، �صمعنا �صوته املخنوق حتت البطانية يهتز.. 

راقدا،  كان  حيث  اإليه  دلفُت  �صديد،  بك�صل  ينادينا  كان 

خم�صني  فئة  من  نقدية  الأوىل  ورقتني؛  واأعطاين  يده  فمّد 

درهما والثانية كانت ورقة عادية منطوية على نف�صها مل اأعرها 
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عتبة  على  كان  الذي  »زريد«  عن  بالنيابة  �صكرته  اهتماما. 

الباب ينتظر النطالقة اإىل املجهول.

خرجنا وقد كّبدت ال�صم�س ال�صماء واإىل املدينة انطلقنا، 

كل واحد منا له ح�صابات خا�صة، منا الهارب من واقع متاأزم 

ومنا باحث عن اأجر وجزاء عند رب ال�صماوات والأر�س.

قطعنا خم�صة ع�صر كيلومرتا م�صيا على الأقدام، فال �صاحنة 

ول �صيارة ول حتى دابة قا�صمتنا ذهابنا اإىل بلدة »خل�صا�س«.. 

يف كل مرة نقف، لغر�صني؛ الأول لن�صقط برتقالت التعب 

من اأغ�صان ج�صدينا، والثاين لن�صتدير لعل وع�صى اأن نرمق 

و�صيلة نقل قادمة من هناك، اأو ن�صمع اأزيز دراجة نارية عابرًة 

ذات ال�صبيل ن�صتاأن�س بها، ونخفف عّنا عناء امل�صي املرهق، 

والوطء بالقدمني على اأحجار م�صننة واأ�صواك حاّدة... 

على ال�صاعة الثانية بعد الزوال، ا�صتقللنا �صيارة اأجرة من 

مع  ملتحما  الأمامي  الكر�صي  جل�صُت يف  »خل�صا�س«،  بلدة 

»زريد« كاأكلة »الهامبوركر«، اأح�ص�صُت بج�صٍم �صغري حديدي 

يدي  اأدخلت  �صروايل،  جيب  يف  حمتجزا  كان  يزعجني، 

ب�صعوبة، وا�صتللُت اجل�صم الغريب كان مفتاحا. ثم �صددت 

راأ�صي واحل�صرة متي�س وت�صخر مني. 



77

و�صع »زريد« يده على كتفي، و�صاألني بعفويته املعهودة:

- ماذا بك يا اأ�صتاذي العزيز؟ اأمل تتعود بعد على ركوب 

دخانها  وا�صتن�صاق  نوعها  من  الفريدة  اأجرتنا  �صيارات 

املنع�س !!

البالد  هذه  يف  �صيء  كل  األفُت  لقد  »زريد«،  يا  ل    -

ال�صعيدة القبيح واجلميل..

- وملاذا تتح�صر؟

التي  الدر�س  مفتاح حجرة  معي  اأخذُت  لقد  اأتعرف،   -

يعمل بها »�صعيد«..

- واإن يكْن، فما امل�صكلة، األ ميلك ن�صخة ثانية؟

- ل، هي ن�صخة واحدة.. و�صي�صطر اإىل اإرجاع التالميذ 

اإىل منازلهم..

- يا حلظهم اجلميل !

تعليمية  من ح�صة  �صيحرمون  تتحدث؟  اأي حظ  عن   -

وهي حقهم.

- بل �صيفرحون يا اأ�صتاذ !! 

واأنا اأحاور »زريد« كنُت اأعبث بالورقة التي اأعطاين اإياها 
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»عبد العزيز«، ولأقتل الروتني الذي ت�صلل اإىل �صيارة الأجرة 

نف�صها،  على  املنطوية  الورقة  اأطراف  فككُت  ثقيل،  ك�صيف 

وا�صطدمت نظراتي بعبارة دّونها ال�صديق »عبد العزيز« بخطه 

الرديء: تفاءلوا فالهموم مثل الغيوم، ما تراكمت اإل لتمطر 

! مل اأمتم قراءتها حتى ندرْت قطرات غيث من ال�صماء، اأبْت 

اإل اأن تقا�صمنا الرحلة املجنونة. ابت�صمُت وطويت الورقة ثم 

اأرجعتها اإىل جيبي رفقة املفتاح.
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بائع ال�صمك

و�صلنا كغريبني �صاّل ِهْديتهما، يدا يف يد �صائرين نخرتق 

معا زقاق املدينة القدمية، وكاأننا نلُجها لأول وهلة يف حياتنا. 

ال�صاعة ت�صري اإىل الثالثة وخم�صة وع�صرين دقيقة بعد الزوال، 

ومنّثل  نكابد  لكننا  اأي�صا،  العط�س  واأ�صمرنا  اجلوع  لحنا 

ابت�صامة  نتقا�صم  مرة  كل  بخري، يف  اأننا  البع�س  بع�صنا  على 

خجولة اأو غمزة م�صطنعة، واحلقيقة اأّن التعب نال منا جراء 

رحلة م�صنية على منت تلك ال�صيارة ذات الفرامل العجيبة. 

اأكاد  دماًء،  ت�صيل  املتمردة  بع�س جروحه  مازالت  ف«زريد« 

ِريف اأنيابه حني ي�صلدها من �صدة الأمل، وهو يعرج  اأ�صمع �صَ
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برجله الي�صرى، تارة يتح�ص�س عنقه برقٍة، وطورا يحّك فروة 

الراأ�س لعّل مهرجان الرق�س عند البّق بداأت فعالياته وُق�ّس 

�صريط الحتفال.

   بادرُته �صائال:

ق�صط  اأخذ  ترغب يف  بالتعب؟ هل  »زريد«، هل حت�س   -

من الراحة؟

اإيجاد  يف  ن�صرع  اأن  علينا  يجب  يداهمنا،  الوقت  ل،   -

فم�صريي  كان..  ثمن  وباأي  كانت  كيفما  عمل  فر�صة 

اأجد هذه  لن  اأنني  واأعتقد   !! �صار على كف عفريت 

الفر�صة اأبدا.

- ل تدع غربان الت�صاوؤم حتّط على �صرفات الأمل. 

- واهلل، �صار لدي اقتناع �صبه تام باأن احلياة حمزنٌة جدا...

- اأوووه !!  يا »زريد« ذكرتني بكالم الفيل�صوف املت�صائم 

» اآرثر �صوبنهاور » ههه اأتعرف ماذا قال ؟

- كيف يل اأن اأعرف يا اأ�صتاذ، لقد غادرت الدرا�صة واأنا 

على م�صارف املرحلة الإعدادية !

جدا،  حمزنٌة  احلياُة  هذه  اإّن  قال:  اأنه  املهم  عليك،  ل   -

ولهذا فلقد قررت اأن اأق�صيها بالتاأمل فيها.



81

- مبعنى اأنني �صاأظل اأتاأمل يف الدنيا اإىل اأن ت�صرقني املنية 

يوما..

- اأمل اأقْل لك اأنَك مت�صائم... حترك يا »زريد« .. الطريق 

اأمامنا طويلة والنهار اأي�صا..

بداأنا  حاجتنا،  يف  و�َصَرْبنا  املت�صائم  الفيل�صوف  اأمر  ن�صينا 

رحلة البحث عن العمل ميدانيا، مل ن�صرب كاأ�س �صاي ومل 

األفُت حني  اأركان كما  اأو زيت  ناأكل قطعة خبز مدّمغ د�صما 

اأح�ص�صُت  اختلف،  هنا  الو�صع  لكن  رفاقي،  مع  املدينة  اأزور 

بامل�صوؤولية اجل�صيمة اجتاه �صديقي »زريد« امل�صكني. 

ت�صللنا اإىل قلب املدينة القدمية، حيث احلركة دائبة، نت�صّهُق 

خا�صمتهم  رجال  بة 
ْ
�صر جتمع  التي  ال�صعبية  املقاهي  على 

احلياة اجلميلة وثلة �صباب منهزم خمتبئ يف الأركان املعزولة، 

ال�صاي  �صينيات  وحاملي  البي�صاء  الوزر  اأ�صحاب  نراقب 

احلالقة  �صالونات  على  نتج�ّص�س  ال�صمراء،  القهوة  وفناجني 

 قرب الفنادق امل�صنفة 
ّ
ونرى هل من ظّل للحالق اأم ل، منر

وغري امل�صنفة، نرمق دكاكني اجلزارين وبائعي املالب�س البالية 

وال�صناع التقليدين، هل من م�صاعد هناك اأم ل .. نقتفي اأثر 
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من يحمل اأمتعة امل�صافرين وبائعي البي�س امل�صلوق ومناديل 

التنظيف و و ...

�صّد »زريد« طرف بذلتي الريا�صية وهم�س يف اأذين:

- �صي الأ�صتاذ، حظي عاثر مذ اأن كنت نطفة، فال تتعب 

نف�صَك.. لن جند فر�صة عمل يل ولو بحثنا األف �صنة.. 

مل اأبال بكالم مراهق م�صدوم، فقد كنُت اأنا من يهم�س 

ها جرا كلما اأخطاأ يف �صّد الكرة، حني كنا 
ّ
يف اأذنه، بل اأجر

نلعب �صويا يف �صاحة املدر�صة، كنُت اأنا من ين�صحه كلما زاغ 

اأتذكر يوما فاجاأته وهو ي�صتعد خلنق  عن الطريق ال�صائب.. 

ته رب�صة على راأ�صه، 
ْ

�صجارة بئي�صة بني �صبابته وو�صطاه.. رب�ص

فما كان عليه اإل اأن ع�ّس طرف جلبابه الف�صتقي ورك�س يف 

منقلبة  ال�صفراء  وبلغته  ه غبارا كثيفا  وراء  تاركا  اجتاه احلقل 

على وجهها...

الال�صلكي،  ات�صالنا  جنة 
ّ
الر اأ�صماك  بائع  �صوت  ك�صر 

نف�س  يف  معا  اأفكارنا  برج  الزاجل  كاحلمام  فكرة  وت�صللْت 

براأ�صه  وباإماءة  »زريد« يف هنيهة،  النظرات مع  تبادلُت  الآن. 

كان  البائع،  دكان  اجتاه  يف  اأ�صرعُت  ثم  الفكرة،  قبوله  اأعلن 
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الذباب،  من  جي�س  حوله  يحوم  �صغري  »ك�صك«  عن  عبارة 

الّذْلف منه ي�صارع دخان ال�صواء بب�صالة ويطرح امليكروبات 

برباعة، اأما  ذوي احلظوظ العاثرة في�صطدمون بذيول املن�ّصة 

وا�صعا  واثقة،  بخطى  عليه  اأقبلُت  البائع.  يد  تفارق  ل  التي 

الق�صدير،  من  امل�صنوع  )الكنطوار(  على  معا  يدي  مرفقي 

مثبتا ذقني براحتي يدي الثنتني. قبل اأن اأ�صاأله بادرين هو 

بال�صوؤال وبكثري من اللباقة قال:

- �صالم اهلل عليك يا �صيدي، تف�صل باجللو�س )اأ�س حب 

اخلاطر؟( اأتريد ال�صمك م�صويا اأم مقلّيا؟

- يف احلقيقة، اأريد اأْن ... حلظة ... طبعا �صاأختار ... لكن 

قبل ذلك ... !!!  

- ماذا بك يا �صيدي؟ ملاذا اأنت مرتبك هكذا، ل تقل يل 

اأنك ل متلك نقودا، لقد �صئمت من هذه الألعيب...

- �صي ... ما ا�صمك؟

- »احل�صني«

- »�صي احل�صني«، اأنا فعال جائع واأود تناول �صمك الرجنة 

اللذيذ، وتاأكد اأنني رجل حمرتم، فاأنا »معلم« يا اأخي !
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ْت مالمح »احل�صني« يف حلظة وجيزة، وو�صع املن�ّصة 
َ
انَْكَفاأ

جانبا، م�صح �صندوق خ�صر بال�صتيكي مبنديله الأ�صود الذي 

ي�صعه دوما على كتفه، وطلب مني اجللو�س بكيا�صة وظرافة 

اأكن  ومل  ال�صماح..  مني  طلب  ذلك  وقبل  اجلنوب.  اأهل 

املغرب،  البقعة من خريطة  »املعلم« يف هذه  اأّن مكانة  اأدري 

لتزال حتتفظ بربيقها وقيمتها..

دفعة  العدد  كثرية  اأك�صجني  كريات  رئتاي  ا�صتقبلْت 

واحدة، وطال �صهيقي وتبعه زفريي، ثم اأ�صلمُت ج�صدي اإىل 

�صندوق اخل�صر املهرتئ، ناديُت »زريد« الذي بقي متكاأ على 

عمود كهربائي وهو يراقب �صبي ميكانيكي وقد َمَهنه م�صغله 

اأمام املالإ بدون رحمة ول �صفقة.

اقرتب وجل�س ب�صعوبة بجانبي ثم قال:

لقد  اأ�صتاذ،  يا  نف�صه  عنه  تهون  الآخرين  هم  يرى  من   -

بجرح  فاأح�ص�صت  ال�صبي  هذا  مكان  نف�صي  و�صعُت 

عميق ي�صرخ دواخلي...

اللغة  دّر�صنا  باأ�صتاذ  لقد ذكرتني  »زريد«،  يا  هّون عليك   -

الإجنليزية حني كنت باملرحلة الثانوية، كتب على ال�صبورة 
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مقولة وحفظتها عن ظهر قلب مفادها؛ دائما �صع نف�صك 

فاإنه  يجرحك  الأمر  باأن  �صعرت  واإذا  الخرين  مكان  يف 

حتما �صيجرح ال�صخ�س الآخر اأي�صا..

Always put yourself in the other›s shoes. If you feel that 

it hurts you, it probably hurts the person too.

- يا �صالم، كم هو جميل اأن تتعلم اللغات الأجنبية !!!

خمتلفة  لغات  نتعلم  اأننا  »زريد«  �صديقي  يا  امل�صكلة   -

يف املدر�صة وحني نخرج اإىل �صوق ال�صغل اأو حتى يف 

حياتنا اليومية نن�صى كل �صيء.. ون�صبح بعد عام واحد 

الذي ل  الكالم  اأميني وظيفيني ههه... دعنا من هذا 

�صننق�س  يديَك  واغ�صل  جوع،  من  يغني  ول  ي�صمن 

على ال�صمك امل�صوي كطائر العقاب اجلائع...

امل�صوي،  ال�صمك  طبق  يعد  اأن  »احل�صني«  من  طلبت 

واغتنمُت الفر�صة لأحدثه عن »زريد«، ورغبته اأن يحقق يل 

»احل�صني«  م�صم�س  »ك�صكه«.  يف  م�صاعدا  وي�صّغله  اأمنيتي 

�صاربه الأ�صقر، وحك فروة الراأ�س حتى مالت قبعته البي�صاء 

ثم  الأمر،  التفكري يف  اأرجوحة  بحاجبيه  لعب  مرقا،  امللطخة 

قال بكثري من التاأفف:
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بع�س  اأقتني  متوا�صع،  بائع جد  اأنا  املحرتم،  �صيدي  يا   -

اأثني  عملي،  اأنهي  وعندما  ال�صمك،  من  كيلوغرامات 

عائدا اإىل كوخي املتواري خلف الفيالت الفاخرة هناك 

خارج املدينة.. ول حاجة يل يف �صبي ول م�صاعد..

الفتح  »اأبو  يدعى  اأفغاين  �صاعر  يقول  احل�صني«  »�صي   -

الب�صتي«: 

اأح�صن اإىل النا�س ت�صتعبد قلوبهم 

                                    *** فطاملا ا�صتعبد الإن�صان اإح�صان،

واإن اأ�صاء م�صيء فليكن لك يف 

             *** عرو�س زلته �صفح وغفران،
وكن على الدهر معواناً لذي اأمٍل 

                     ***  يرجو نداك فاإن احلر معوان.

هذا  واأ�صغل  لأغامرن  واهلل  اأ�صتاذ،  يا  جميل،  كالم   -

الفتى امل�صكني، لكن، دعني اأخربك �صيئا مهما، حالتي 

الأ�صماك  هذه  رزق  من  واأعي�س  منها،  ميوؤو�س  املادية 

عن  بعيدا  اأنني لزلت  اأجلي.. حتى  من  تنتحر  التي 

حتقيق اأمنية والدتي رحمها اهلل..
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- اأي اأمنية يا رجل؟

- الزواج يا اأ�صتاذ ! مع ذلك �صاأعطيه خم�صة دراهم يوميا 

مقابل خدمته املزيفة..

- فقط؟؟

- نعم، هذا ما اأ�صتطيع منحه اإياه كاأجر.. 

خ�صبي  بكر�صي  موؤخرته  ل�صقت  وقد  »زريد«  اإيل  نظر 

مه�صم ن�صفه، اأر�صلُت اإليه اإ�صارات م�صنوعة من اإح�صا�صاتي 

املتدمرة.. لكنه اأماء جمددا براأ�صه، اإنه موافق.

�صئيلٌة  مياوم  كاأجر  دراهم  اخلم�صة  اأّن  رغم  هلل،  احلمد 

اأرحم  الو�صع  هذا  اأّن  اإل  املغريات،  زمن  يف  جدا  وجمهريٌة 

بكثري من م�صرٍي، قاب قو�صني اأو اأدنى، من اأن يع�صف باأوراق 

م�صتقبل »زريد«. 

الب�صر،  ملح  يف  امل�صوي  ال�صمك  طبق  »احل�صني«  اأعد 

�صممُت الرائحة اجلميلة فاأح�ص�صُت باأهازيج ال�صهية تطربني، 

على  ال�صمكة  اأق�صم  امليدان  ودخلُت  ذراعي  على  �صمرت 

اأنغام )الراي�س حممد الدم�صريي( التي تنفلُت ب�صعوبة من 

بقي  حيث  فاجاأين،  »زريد«  لكن  »احل�صني«.  مذياع  ثقوب 
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كته مبرفقي، فيدي عامرة �صظايا 
ّ
جال�صا متم�صرا يف مكانه. حر

ج�صد ال�صمكة اللذيذة، و�صاألته:

- »زريد« األ ت�صتهويك رائحة ال�صواء، اأم اأن فرحة الوظيفة 

اجلديدة طردت �صهيتَك.

- اإنني ل اآكل ال�صمك اإطالقا!!!

    و�صعُت لقمتي التي حكمُت عليها، للتو، بال�صجن يف 

نتناول  كي  �صاعة  ن�صف  »احل�صني«  من  وا�صتاأذنُت  معدتي، 

وجبة من نوع اآخر ونعود بعدها، فع�صافري اجلوع �صارت اأكرث 

على  ترق�س  باتت  والتي  »زريد«  معدة  �صوارع  جتوب  دا 
ّ
متر

نغمات مو�صيقى �صامتة، رغم اأّن اأغاين )الدم�صريي( هّزت 

اأرجاء املكان.

غرينا املكان وغرينا اأي�صا طريقة اجلل�صة، بدلنا اأكلة ال�صمك 

ب�ِصواء ُمِر�ٍس من حلم املاعز، وبدلنا اأي�صا مالمح م�صري اإن�صان.. 

اأ�صابعنا، رمى »زريد«  اأطراف  عدنا يف املوعد املحدد نلح�س 

بب�صره اجتاه الك�صك فبقي يف مكانه كتمثال احلرية، بينما اأنا 

اأق�صي حاجتي يف العراء بكل حرية، اإْذ ل توجد مراحي�س 

عمومية باملدينة القدمية.
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طبيعيا،  يكن  مل  امل�صي  عن  »زريد«  توقف  اأن  علمُت 

اأحالم  فانك�صرْت  جّتا، 
ْ
مر »احل�صني«  ك�صك  باب  وملحُت 

�صوى  املكان  يبق يف  اأي�صا. مل  اآمايل  ومعها  املكلوم  املراهق 

خبز  وفتات  بئي�صة  اأ�صماك  وروؤو�س  تعطره،  ال�ّصوى  رائحة 

اجلائع  الذباب  حولها  يحوم  منك�صرة  فقرية  واأعمدة  متناثر 

املتلهف لالحتفال مبيالد جراثيم جديدة.

�صفعة موجعة، لكن وجعها اأقّل بكثري من �صفعة اأب هرم 

تخبطت خيوط اأع�صابه يف دماغه وفقدها بالكامل.

له  اأكرثت  مل  ال�صبب،  اأنا  وكاأنني  �َصْزرا  »زريد«  اإيّل  نظر 

طرحت  ا�صتيائه،  حّدة  من  اأكرث  وللتخفيف  بحاله،  وراأفت 

عليه فكرة التجوال باملدينة القدمية، ون�صيان مو�صوع ال�صغل، 

وكاأننا �صائحني فقط.

   اأحّب الفكرة، وتخل�س من جزعه و�صار �صبورا قنوعا. 
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ال�صاندريال املحجبة

من  �صفحة  وطوينا  الهادئة  املدينة  �صوارع  يف  �ِصْحنا 

يب�ّس  نعرفه،  ل  اجتاه  ن�صري يف  ال�صمك،  بائع  ق�صة  �صفحات 

نداوي جروح احل�صرة  اآخر..  ويعب�س حينا  منا حينا  الواحد 

بنكتة فب�صمة ثم �صحكة و�صحكتان.. اآه، لقد تبّخرت فر�صة 

العمل و�صاعْت اأجرة بقيمة خم�صة دراهم كانت �صت�صد باب 

الفاقة وقّلة ذات اليد، لكن رغم ذلك، رمى »زريد« همه على 

بروائح  »كرنفال«  يف  جتتمع  النفايات  حيث  الطريق  هام�س 

تزكم الأنوف الب�صرية.
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مل نكن ندري اأننا �صن�صادف فتاة من فتيات هذه املدينة 

ترتدي  حمجبة  فتاٌة  ن�صوتها.  نون  بحياء  امل�صهورة  اجلميلة 

ف�صتانا اأحمر وهاجا، ُمِنيَفٌة مم�صوقة القد، تقا�صيم وجهها الفتية 

الفنان  ري�صة  برقة  ت�صحبك  التغطية،  خارج  جتعلَك  والفاتنة 

فُتطيل النظر  رغما عن اأنفك يف �صفر �صرمدي بديع ل نهاية 

اأوراق  اخلريف  رياح  حتمل  كما  الآخاذ  جماله  يحملَك  له، 

التوت املت�صاقطة.. وجهها البهي، املحجوب بو�صاٍح اأرجواين 

اللون، ير�صل الأنوار فيغدو الواحد منا كفرا�صات ال�صقالب 

يرتاق�س حولها بوعي غائب وعقل خبله اجلمال الرباين.

يتعقب  مبن  اآبهة  غري  �صبيلها  ما�صية  الفتاة  كانت 

»زريد«  وجه  اأدمي  على  الألوان  َثَمغِت  ال�صريعة.  خطواتها 

ودنا مني قائال:

- اإنني اأع�صق هذا النوع من الفتيات املحجات يا اأ�صتاذ...

قال ذلك بقليل من اخلجل على غري العادة، وانبلج �صبح 

يومه املك�صوف. مْل اأكن اأتخيل يوما اأن »زريد« اجلريح واملكلوم 

وامل�صدوم واليائ�س.. �صيتحول اإىل عا�صق ولهان يف ملح الب�صر.. 

كنُت جمربا على جماراته، ويف ذات الآن، كنُت اأتوق مل�صاركته 
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لعبة املطاردة التي ذكرتني باأيام املرحلة الثانوية... 

- فلنتبعها يا »زريد«.. نهار الفقري طويل هههه

- اأجل هو كذلك..

- ما الذي نال اإعجابَك يف هذه ال�صندريال ال�صغرية؟

- احلجاب !

- فقط؟ وماذا لو اأزالْت هذا الو�صاح من على راأ�صها؟

- حينها لن اأفكر يف مطاردتها.. 

- األلحجاب اإذن تاأثري على نف�صيتَك؟ هل له معنى ما؟

- هو يدل على العفاف والرتبية احل�صنة...

بهذه  ن�صتمتع  دعنا  اأي  على  »زريد«..  يا  دائما  لي�س   -

رفة املجنونة.. اإنك رفيق جميل.. واهلل ! الطُّ

خطوة خطوًة نراقبها ونتعقبها ثم نالزمها كظل فال نفارقها 

ثم  التقليدين  ال�صناع  جممع  اإىل  الكبري  ال�صارع  من  البّتة، 

اإىل �صوق اخل�صر مرورا مبحاذاة �صينما »الريف« يف اجتاه زقاق 

�صيء  وراءها،  بل  معها  كنا  القدمية،  املدينة  قلب  يف  �صيق 

م�صتقبل  يف  اململ  التفكري  دوامة  من  معا  واأخرجنا  اأفرحنا 

باتت تلعب به الأقدار ككرة منبوذة.
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على الفور، اأ�ْصبلت م�صاعر »زريد« بعد جفاف مقفر، يغدق 

عليها �صعرا اأمازيغيا لذيذا كان خمزونا يف علبته ال�صوداء، وقد 

�صحكات  انت�صال  يف  جنح  العبو�س..  وجهه  البت�صامة  زينت 

متتالية مني بعباراته املرجتلة واأ�صعاره املختارة من )ربريطوار ( 

الرواي�س القدامى.. ا�صتطاع اأي�صا اأن ي�صنف اأذن ال�صندريال، 

واأن يحرك راأ�صها مينة وي�صرى على اإيقاع الأغاين التي يرددها 

»زريد« ا�ْصتّلها من عبق الرتاث املغرو�س يف تربة جنوب املغرب.

 �صوى اأن اأجاريه يف لعبته التي ف�صلها عن 
ّ

وما كان علي

واأن�صاأنا ننظم  البحث امل�صني عن فر�صة العمل... حلقنا بها 

والأخرى  الفينة  وبني  م�صامعها،  على  اأمازيغيا  �صعرا  معا 

ت�صتوقفنا �صحكٌة وغمزة.

فجاأة غابْت عن الأنظار ... وعادِت الكاآبة تفر�س اأ�صواكا 

يف جوف »زريد« امل�صكني، نظر اإيل جمددا نظرة مبعان خمتلطة، 

اأن  ومن ح�صن حظه  �صكت.  لكنه  ما،  �صيء  قول  يود  كان 

الفتاة قادتنا اإىل حمل لبيع الأواين البال�صتيكية. �صددته من 

مع�صمه وتاأمل قليال حتى �صاح، لكنني مل اأمتالك نف�صي ومل 

اأكن لأبايل باأمله، لأن م�صتقبله �صار اأمامي وا�صح املعامل. 
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بلغة مغايرة ونربة خمتلفة عاد يحدثني عن احلظ والقدر 

خفافي�س  اأيقظ  ال�صندريال  غياب  اأن  لو  كما  و«الرزق«، 

الت�صاوؤم من جديد يف اأغواره. قّطب وجهه وقال:

تكاد  ل  البنات(  )غزل  كحلوى  ن�صوتي  جالل،  �صي   -

تلح�صها حتى تذوب بني يديك يف رم�صة العني، وحظي 

عاثر بال جدال ول نقا�س.

- كّل هذه الأحزان جثمت على نف�صك جمددا يا »زريد«، 

فَزَهَق  عيوننا،  ع�صيات  قب�صة  من  انفلتت  الفتاة  لأن 

�صهمنا ومل ن�صطد �صيئا؟ 

اأكن  �صاكتا، مل  واأطبق  الأر�س،  اإىل  احلزين  بنظره  اأر�صل 

الدرامية،  الطريقة  بهذه  مهدها  يف  �صُتغتال  فرحته  اأن  اأعلم 

لكنني ا�صتب�صرُت خريا، حني رمقُت املحل التجاري الكبري 

على بعد خطوتني مني ومنه اأي�صا. 
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ال�صيخ..

يف  واأذاأْبُت  مني،  حجر  مرمى  على  واقفا  »زريد«  تركُت 

الكّثة  اللحية  ذي  ال�صيخ  نحو  متفائلة   
ً
بخطى متقدما  ال�صري 

ودودا،  رجال  كان  التجاري،  حمله  لإقفال  ي�صتعد  وهو 

احلياة  علم  يف  عديدة  جتارب  عن  حتكي  وجهه  تفا�صيل 

الذي ُيدر�س يف ف�صل يدعى »الزمن«، والتجاعيد املر�صومة 

كانت  النحدار  �صديدة  وانك�صارات  هند�صية  بانحناءات 

�صهادة الدكتوراه، التي توج بها م�صاره ال�صاق يف حياته املليئة 

ظهره  �صار  الآن  اإطالقا.  العادية  كالق�ص�س  لي�صت  ق�ص�صا 

ليمون  و�صناديق  ورمل  ملح  اأكيا�س  حمل  اأن  بعد  مقو�صا 
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املعلقة  والأ�صود  بالأبي�س  �صورته  ال�صويقة..  باب  يف  وتفاح 

على باب املحل حتكي عن كل �صيء بعبقرية عد�صة امل�صور 

الإ�صباين يف اأربعينيات القرن الفائت، ترى اليوم هذا ال�صيخ  

وقد فقد كثريا من هالته وهامته.. لكنك حني تدقق النظر يف 

قامته وبنية ج�صده ي�صُلك انطباٌع خا�س؛ اأنه كان طويال قوي 

الع�صالت اإبان ربيع �صبابه.

ال�صيخ املبجل كان يحمل �ُصبحة خ�صراء يف يده املرتعدة، 

ويرتدي  �صفراء  بلغة  ينتعل  الأخرى،  يده  مفاتيح يف  ورزمة 

للتو  �َس 
ّ
بر قد  كان  قلبه..  بيا�س  متاما  يعك�س  اأبي�س  ُبرن�صا 

راأ�صه، فال زغيبة واحدة تختل�س النظر من خالل ثقوب طاقيته  

املزرك�صة والتي اختلطت فيها الألوان ال�صاخنة بالباردة.. 

يف احلقيقة، مل يخْب ظني يف هذا ال�صيخ الورع، فما اأن 

اقرتبُت منه حتى ا�صتقبلني رائحة امل�صك الفواحة، واأر�صل 

من  بكثري  التحية  األقي  جعلتني  �صائقة،  رائقة  بابت�صامة  اإيل 

التقدير والحرتام.

- ال�صالم عليكم يا �صيدي الفا�صل..

اأنك  يبدو  بني..  يا  ال�صالم والرحمة والإكرام  - عليكم 
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باب  اأغلق  فاأنا  اأعذرين  الأغرا�س..  بع�س  اقتناء  تريد 

املحل التجاري باكرا.. قبيل الغروب بب�صع دقائق..ههه 

لقد هرمُت..

- ل، يا �صيدي، بل اأريد اأن اأت�صاور معك يف مو�صوع ما..

- تف�صل باجللو�س يا بني، �صاأعد كاأ�س �صاي فورا..

قاطعُت احلوار بلباقة، واأخربته اأنني ل اأريد �صايا ول خبزا، 

واأنني ممنت لكرم ال�صيافة التي اأعرفها معرفة عميقة.. حدثته 

عن »زريد« وعن ق�صته املوؤملة والغريبة يف ذات الآن..   

اأن  ما  امل�صاعدة،  تقدمي  يف  الطيب  ال�صيخ  هذا  يرتدد  مل 

 
ّ
اأمتمت احلكي حتى و�صع ال�صبحة على من�صدة الدكان، وجر

كر�صيا بال�صتيكيا واأ�صلم ج�صده اإليه، متاأ�صفا وقال:

اإل باهلل..  اإل باهلل.. ل حول ول قوة  - ل حول ول قوة 

اأمازال يف الدنيا اآباء بْل اأوبا�س بهذه الق�صوة !؟

- اأجل �صيدي الفا�صل، لقد حتم عليه بالطرد نزول عند 

رغبة تلك »احلية« امل�صمومة...

اأطال اإيل النظر هنيهة وعقف �صبابته م�صاعدا باإهامه ليفك 
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من  فلذا  فلذها  كاد  حتى  برن�صه  خلف  متواري  قمي�س  اأزرار 

�صدة التوتر، ثم اأمال راأ�صه قليال كي يلمح »زريد« الواقف هناك 

ال�صيخ عينيه وجمع حاجبيه وا�صع  قرب باب منزله.. كّم�س 

يده املرتعدة على جبينه ك�صقيفة يظلل بها، ويجب�س بها �صفق 

ال�صم�س التي تلوح باأ�صعتها مودعة �صفحة ال�صماء. 

�صعل ال�صيخ وم�صح قطرات لعاب ل�صقت ب�صفته ال�صفلى 

، وقال:
ّ

مبنديل بني

و�صاقتَك  املنطقة،  اأبناء  من  ل�صت  اأ�صتاذ  يا  اأنك  مبا   -

الأقدار اإلينا، ولي�صْت لك قرابة مع هذا الولد امل�صكني، 

وغر�صك �صريف.. فقد كربُت يف نظري، و�صاأ�صغله معي 

حمتال  اليوم  طردت  اأنني  حظه  ح�صن  فمن  حما�صبا، 

كان يعمل معي مدة ع�صر �صنوات.. واكت�صفت اأنه ل�ّس 

وخائن ول ي�صتحق الرحمة..

- بارك اهلل فيكم اأيها الرجل الطيب..

باألف درهم لل�صهر، واإن هززُت غ�صن �صجرة  - �صاأكافئه 

الأجر  له  �صاأ�صاعف   .. الثمار  منه  وندرت  الأرباح 

مرتني.. اأتفهم يا اأ�صتاذ؟
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مناكب  يف  وجال  �صال  الذي  لل�صيخ  اجلميل  التعبري  بهذا 

للولد  جديد  عهد  على  م�صدقني  اجلميل،  احلوار   اأنهينا  الدنيا، 

كاأنه  قفز قفزتني متتاليتني  اأن  اإل  »زريد«  اجلريح.. فما كان على 

لعب �صّجل هدف اخلال�س يف الثواين امليتة من املباراة. ثم توجه 

حيث كنا جال�صني اأنا وال�صيخ واأرّخ عليه الثناء العظيم، وانكب 

على يد ال�صيخ راغبا يف تقبيلها، ف�صحبها منه احرتاما وقال:

- اأ�صتغفر اهلل يا بني.. اأ�صتغفر اهلل يا بني..

يا مهيمن  املرجتف اجلميل:  ب�صوته  ف�صرع يف متتمة دعاء 

قلوبنا، حتى  يف  عفة  لنا  هْب  الغنى،  عفة  ن�صاألك  مقتدر  يا 

ل ت�صتهي �صيئا غري ما ق�صمته لنا، وعفة يف اأعيننا، حتى ل 

تتطلع اإىل ما مل تقدره لنا، وعفة يف قلوبنا حتى ل تن�صغل...

لق�صاء  ودعانا  الطبيعية،  احلدود  ال�صيخ  طيبوبة  فاقت 

الليلة يف منزله الذي ل يبعد عن املحل التجاري اإل ب�صعة 

اأمتار. حاولُت اأنا و »زريد« اأن نلعب دور الرا�صدين، ورف�صنا 

الدعوة رف�صا كاذبا يثوي خلفة رغبة جاحمة يف دعوة ال�صيخ 

ها، 
َ
مطر ال�صماُء  ِت  �صحَّ حتى  الدعوة  قبلنا  اأن  ما  ال�صخي.. 

فقال ال�صيخ:

- حظكما معا �صعيد.. وقدومكما مبارك اإن �صاء اهلل..
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دلفنا الباب احلديدي املزخرف رفقة ال�صيخ، وعيوننا قد 

الف�صول، فراحت ت�صرم  جتردت من اخلجل وامتطْت فر�س 

اجلمال  يف  اآية  كان  الفاخر،  املنزل  نواحي  مت�صلقة  راك�صة 

واملعا�صرة  اجلميلة  الأ�صالة  بني  يجمع  اأثاثه  والهند�صة، 

الواجهة  يف  العرعار  خ�صب  من  حائطية  �صاعة  املده�صة.. 

منقو�صة  فنية  ولوحات  الدرج،  ت�صعد  واأنت  ت�صتقبلك 

باجلب�س تتوزع بحنكة الفنان الت�صكيلي على اجلدران، ثريا 

تتو�صط  وهاجة  مب�صابيح  مكبلة  الأخطبوطية  اأذرعها  تفتح 

حمراء  نحا�صية  ال�صتائر  وقب�صان  الوا�صعة،  الغرف  �صقوف 

براقة، اأما اأربطة قما�صها فمن حرير  �صند�س ناعم، واملفار�س 

م�صنوعة من ثوب )الأورغانزا( ال�صاحر، كانت زاهية الألون 

كما الو�صائد مرتا�صة مزهوة ب�صقيل مذهب، جتل�س فت�صرتيح 

على كنبة جميلة اأمامها �صنادة لالأرجل..

ونحن ناأخذ ق�صطنا من الراحة التي كنا يف م�صي�س احلاجة 

لها يف ذاك املنزل الفاخر، فاجاأتنا الفتاة التي كنا قبل قليل 

اأرزا  ف�صي  طبق  يف  حتمل  وهي  املع�صول،  بالكالم  نطاردها 

بقطع اللحم امل�صوية، قادمة اإىل البهو  حيث كنا جلو�صا. دّب 

اخلوف يف ج�صدي، حني ناداها ال�صيخ:
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- ابنتي »�صفية« عجلي بالع�صاء... 

رقيق  اأنثوي  ب�صوت  اأجابت  الهلع حني  وتزايدت حدة 

رقة اأحا�صي�صها اجلميلة:

- حا�صر اأبي، اأنا قادمة !

اإيل  فنظر  ال�صيخ،  ابنة  اأنها  ال�صك  يحتمل  ل  مبا  علمنا 

»زريد« ثم هم�س يف اأذين:

- اإنها الفتاة نف�صها، هذا القوم ل يعرف التفاهم يف مثل 

هذه الأمور، اإن علم والدها بالأمر، فا�صتعد لطلقة نارية 

امللطختني  ب�صفتيه  ي�صري  وهو  هناك.  املعلقة  بندقته  من 

ع�صال وزيت »اأركان« اإىل زاوية من الغرفة الكبرية حيث 

البندقية فعال كانت تنظُر اإلينا عرب فوهتها.

عادت غربان الت�صاوؤم حتوم حولنا، فكرُت مليا اأن اأ�صارح 

ال�صيخ مبا جرى، واأن اأخلي م�صوؤوليتي اأمامه واأمام اهلل، فنحت 

ال�صيخ  نحو  واقرتبت  ال�صاخن،  الأخ�صر  ال�صاي  �صرب  من 

حيث كان جا�صا قرب نافذة البهو، ويف اللحظة التي قررُت 

ك�صر حاجز ال�صمت واإطالق �صراح ال�صر املدفون، بادرين هو 

بكالم خلط به الأوراق: 
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- من عادتنا األ تقوم الن�صوة بخدمة ال�صيوف، لكن زهرة 

ير�صي  ومبا  باعتدال  ح�صنة  تربية  ربيتها  »�صفية«  قلبي 

حتى  لينا  ول�صُت  اجلهالة،  حتى  متع�صبا  ل�صُت  اهلل، 

امليوعة.. 

واأ�صلمت  فكرتي،  عن  عدلت  حتى  كالمه  اأنهى  اأن  ما 

وعرجنا  الرطب.  )الدونتيل(  ثوب  املك�صوة  للو�صادة  ظهري 

بالكالم اإىل اأمور ثانوية ل�صد الفراغات التي دبت يف حواراتنا 

يف تلك الليلة املاطرة الطويلة.

   مرت الأمور ب�صالم، ومل تخرب البنت اأباها فكان ذاك 

هو املراد.
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50 درهما و 113  

وانبلج �صبح يوم جديد، كنُت اأول من فتح عينيه ل�صتقبال 

اأ�صعة ال�صم�س املت�صللة من بني ثنايا ال�صتائر العّنابية اللون، 

اأنك يف مدينة �صغرية  يف ذاك البهو الف�صيح الذي ُين�صيك 

قابعة يف جنوب املغرب. بهٌو �صاحر بكل ما حتمله الكلمة من 

معنى. ق�صينا فيه اأنا و«زريد« ليلة دافئة بعبق القرنفل واأريج 

اآه  امل�صك وبخور الهندي امللكي ونفحات الكافور الأزرق.. 

البائ�س  ليلة كانت طويلة جدا �صهدت عقد قران احللم  من 

باإ�صراقة الأمل ! 
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و�صعُت كلتا يدي حتت القفا متاأمال النقو�س املرتا�صة واملن�صابة 

على جنبات ال�صقف، اأوحْت اإيل بكل ما جرى بيني وبني »زريد«، 

حمفورة  اأخرى  واأ�صياء  مراك�س  ب�صواحي  عائلتي  مبنزل  ذكرتني 

متناظرة  بتفا�صيل  عيني،  ن�صب  حا�صرة  كلها  كانْت  الذاكرة  يف 

ومت�صابكة منها املت�صابهة ومنها املتنافرة. 

�صمعُت جللجة خلخال تالها �صوت حذاء امراأة، ينبعُث 

لالأمر  فطنُت  املنزل،  غرف  ي�ْصرم  الذي  الرواق  قلب  من 

جديد،  يوم  ا�صتقبال  يف  �صرعوا  قد  الدار  اأهل  اأن  وعلمُت 

»زريد«  اإىل  ونظرُت  رم�صة عني،  القرمزية يف  البطانية  طويُت 

رائعة  نقو�س  ذات  دافئة  �صميكة  بطانية  منكم�صا يف  وجدته 

فقط  البارحة  نف�صي:  مع  وقلُت  اآخاذة..  »اأرب�صكية«  ور�صوم 

الثالثة  الدرجة  ببطانية من  »زريد«  يا  املجروح  زّملنا ج�صدك 

اأي عالمة جتارية، مليئة ثقوبا تفنن  ذي جودة متدنية وبدون 

يف �صنعها »عبد العزيز« م�صتعينا بنرتات �صجارته البئي�صة.

ُت �صخريه املتعايل وا�صعا نهاية 
ْ
حركته بكلتا يدي وترب

البي�س حني  قاق 
ِّ
الر حائِب 

ّ
كال�ص للتو  زارته  التي  لأحالمه 

يف، جنحُت يف  تزور �صفحة ال�صماء ُقُبيَل بداية ف�صل ال�صَّ

اإيقاظه وقلُت له:
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- »زريد« عليك اأن ت�صتعد وتو�صئ وجهك الأ�صبه بلعبة 

»الأرجوز« بقليل من املاء، لقد ا�صتيقظ اأهل الدار، ومن 

العيب اأن نظل نائمني هكذا ..

- اإننا �صيوف يا اأ�صتاذ، وال�صيف يكرم تكرميا خا�صا، ويف 

ثقافتنا ال�صعبية يغدو كامللك..

واط�صون  )ادغار  يدعى  برجل  »زريد« ذكرتني  - عزيزي 

هوي( اأتعرف ماذا قال؟

- ماذا قال هذا الرجل الذي ل اأعرفه يا اأ�صتاذ؟

- لتكون �صيفاً مثالياً، ابق يف منزلك. 

َرنَا »زريد« اإىل َحِديثي يف �صمٍت م�صتفز، ومل يجبني، هل 

كان يعرف اجلواب؟ هل اأدرك فحوى القولة؟ هل كان يفكر 

يف )اإدغار( الذي ل يعرفه؟ هل كان يفكر يف »احلاج«؟ يف 

امل�صذب اأم يف »بائع ال�صمك«؟ اأو يفكر يف انفالته من ق�صبة 

اأجرة جمهرية ُتقّدُر اخلم�صة دراهم؟.... ل اأدري !!

البهو  باب  »ال�صيخ«  دق  �صباحا،  الثامنة  ال�صاعة  على 

بال  فدخلْت  كالعادة،  امل�صك  رائحة  �صبقته  خفيفة،  دقات 

فتَح  ثم  الف�صي...  املزلج  فتحة  من  ترخي�س  ول  اإذن 

جال�صني  ووجدنا  الألوان،  خمتلفة  بزجاجات  املزين  الباب 
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األقى  املعلم.  ينتظران دخول  م�صتقيمني كتلميذين مهذبني 

�صيم  حدائق  من  اأزهارها  املقطوفة  املعروفة  بلباقته  التحية 

عبارة عن  كان  فمه  من  زلج كالما  ثم  اجلنوب،  اآل  اأخالق 

جدوده  معاجم  من  ا�صتمدها  العزيز  بال�صيف  تليق  تعابري 

الأفا�صل وجداته الف�صليات. نّولنا فوطتني قطنيتني واإناءين 

بالنيابة عن  �صكرته  الو�صوء..  ق�صد  فاتر  ماء  بهما  نحا�صيني 

وهو  الأ�صعث،  �صعره  ت�صريح  منهمكا يف  كان  الذي  »زريد« 

يقابل مراآة منزوية يف ركن من اأركان البهو الف�صيح.. هل كان 

يفكر يف »ل ل مينة«؟ هل كان يفكر يف »�صفية«؟ اهلل اأعلم !

�صلينا يف هدوء جميل ل ت�صمع اإل دقات عقارب ال�صاعة 

احلائطية تالزم عبارات »اهلل اأكرب« و«�صمع اهلل ملن حمده« يف 

تناغم وان�صجام، ن�صع اجلبني برخاء وا�صرتخاء على �صجادة 

قلبك يغرق يف مي من  .. هي طقو�س جتعل  املرمار  الوبر  من 

ال�صر  يف  القراآن  تقراأ  اأغوارك،  يف  املتمادي  امل�صترت  اخل�صوع 

فريجع �صداه يف جوفك كاأنه باجلهر.. ت�صتمتع بلذة ال�صالة 

فرقعة عظمة  ت�صمع  تكاد  والركوع حتى  ال�صجود  وبحركات 

فة وطقطقة الُكعربة..    �صْ ّ
الر
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طاولة  حول  حتلقنا  ومتنّوعة،  رائعة  فطور  وجبة  تناولنا 

منقو�صة ُغر�س يف قلبها وجوانبها قطع الليمون اجلاف بحرفية 

خبز   بجانبك  فعال،  مغرية  الوجبة  البارع..  املغربي  ال�صانع 

واليزير  القمح  برائحة  اأدخنة  تت�صاعد  تك�صره  حني  لذيذ 

)اكليل اجلبل(، واأمامَك ُزليفات من الفخار الرمادي اجلميل 

الزيتون  زيت  ببطنها  تتالألأ  اأمل�س  لمع  �صطحها  ال�صنع، 

والأركان والزبد الذائب وع�صل ال�صدر ونواره الرب�صيم، وعلى 

الزجاج  من  اأكواب  حوله  حتوم  طازج  حليب  اإبريق  الي�صار 

الر�صا�صي الكري�صتايل، وعلى اليمني براد �صاي يقف بتبخرت 

اقة كاأنه الزعيم، حتيط به حبات 
ّ
كبري يتو�صط �صينية ف�صية بر

جواري  كاأنها  املدبب  النعناع  ووريقات  الأخ�صر،  ال�صاي 

ال�صلطان...

يديه  »ال�صيخ«  م�صح  اللذيذة،  بالوجبة  ا�صتمتع  الكل 

املرتعدتني املدهونتني زيتا واأ�صار اإيل ب�صبابته قائال:

- »�صي جالل« اعلم اأّن لك اأجرا كبريا عند اهلل.. فلول 

اأنك كنَت ال�صبب ملا وجد هذا الولد فر�صة للعمل.. ما 

ا�صمه؟ واهلل ن�صيت اأن اأ�صاأل عن ا�صمه.
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- ا�صمه »حممد« لكن اأ�صدقائه يلقبونه »زريد«، هههه

- وت�صحك اأي�صا يا »�صي جالل« !  اأنا ل اأحب اأن اأنابز 

بالألقاب.

- �صيدي الفا�صل، هذا جمرد لقب ل غري.

- ولو، اأنتم يا �صباب اليوم تغلفون كل �صيء باأغلفة من 

�صنعكم لتبدو كما تريدون اأنتم وكما ت�صتهون.. لكن، 

ي�صفع لك ما قمت به اجتاه »حممد«.

بال�صدفة  هكذا  جاء  به  قمُت  ما  الفا�صل،  �صيدي  يا   -

فقط..

اأنك  اأنَت معلم، ول �صك  - هذا ما ن�صميه نحن »رزقا«، 

اأحب  اإنني  الرزق؟  عن  ال�صعرية  الأبيات  بعد  حتفظ 

ال�صعر اجلميل الراقي...

- جميل، �صاأقول لك بع�س الأبيات من �صعر ال�صريف 

الر�صي:

ل تطلب الرزق يف الدنيا مبنق�صٍة ** فالرزق بالذِل خري 

منه حرماُن

املال مي�صي وتبقى بعده اأبداً ** على الفتى منه اأو�صاخ واأدراُن.
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هناأين »ال�صيخ« بحرارة حرارة اللقاء الذي جمعنا، وحلوا 

حالوة الوداع الذي ودعُت به �صديقي »زريد«.

خرجُت من املنزل الدافئ بدموع دافئة اأي�صا بللت رمو�س 

.. خطْوُت خم�س خطوات ثم ا�صتدرت ولوحُت بيدي 
ّ

عيني

النافذة حيث »زريد« كان ينظر برتقب كبري وحرية  يف اجتاه 

الباب حيث  بنظري �صوب  اأر�صلُت  بفرحة غام�صة،  ممزوجة 

»ال�صيخ« ي�صند ج�صده بعكازة مزخرفة واأطلق ابت�صامة عري�صة 

ذكرتني بابت�صامة »�صي مبارك«، فتذكرت املدر�صة والتالميذ 

الأجرة  �صيارة  لأ�صتقّل  املحطة  اإىل  وهرعُت  الرفاق،  وباقي 

الكبرية، اإذ اأن ح�صتي املدر�صية تبداأ مع الثانية بعد الزوال.. 

يف طريقي اإىل املحطة القريبة من منزل »ال�صيخ« ، اأن�صاأت 

وفيا  مازال  املفتاح  اأّن  اهلل  فحمدُت  �صروايل  جيب  اأحت�ص�س 

ملكانه، فكرُت يف الفرعية املدر�صية فكرُت يف در�س الن�صاط 

العلمي الذي مل اأح�صره بعد، فكرت يف �صراء احلليب املجفف 

كيف  »�صعيد«  يف  فكرُت  اأن�صاه،  األ  »عمر«  علي  األّح  الذي 

�صيدبر اأمر التالميذ الأبرياء.. مل تدعني �صيحات )الكروتي( 

اأكمل ترتيب اأفكاري فقد كان ينادي ب�صوت عال:
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- مكان واحد �صاغر يف اجتاه »خل�صا�س« .. مكان واحد فقط..

فجاأة  م�صنا..  رجال  مزاحما  اخللفي  الكر�صي  يف  ارمتيُت 

ل�صديقنا  العزيز«  »عبد  اأهداها  التي  النقدية  الورقة  تذكرُت 

اأتوان يف اإخراج هذه الورقة  بتها يف جوربي.. مل 
ْ
»زريد« كَنب

اخل�صراء املجعدة، وحت�صرُت كثريا. 

القطع  بلملمة  )الكورتي(  يهم  اأن  وقبل  مليا،  فكرُت 

دقائق  ب�صع  ميهلني  اأن  منه  طلبُت  امل�صافرين،  من  النقدية 

)الكورتي(  ب  وق�صّ ال�صائق  ب�صر  اأعود.  ثم  حاجة  اأق�صي 

تقا�صيم وجهه املنك�صرة وقال:

- اأ�صرع من ف�صلك، فال وقت لدينا...

- �صربا يا اأخي، فال�صرب جميل..

الوقت..  ن�صارع  فنحن  عّجل  اأ�صتاذ،  يا  مواعظ  نريد  ل   -

اأما اأنت واأمثالك فاأجرتك حمفوظة وم�صمونة.. كل �صهر 

تاأتيك على طبق من ذهب.

- وما الذي منعك يا �صيدي من اأن ت�صبح مثلي.. �صتقول 

يل »اأرزاق« األي�س كذلك !
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اإىل  ُت عائدا 
ْ
تركته ورائي يلوك كالما غري مفهوم.. واأثني

»زريد«  يعلم  التجاري  املحل  يف  وجدته  »ال�صيخ«...  منزل 

وحني  لعودتي،  ا�صتغربا  التجارة..  علم  يف  الأوىل  املبادئ 

حتى  عانقني  درهما،  خم�صني  »زريد«  مانحا  يدي  مددت 

�صافحني  اأن  اإل  »ال�صيخ«  على  كان  وما  اأنفا�صي..  حب�س 

قائال: املوؤمن كالنحلة تاأكل طيبا وت�صع طيبا.. 

اأن  ما  لكن  عالية..  معنويات  ترافقني  املحطة  اإىل  عدُت 

اإيل  نظر  الكبرية،  الأجرة  �صيارة  حمرك  اهتز  حتى  و�صلُت 

بخلد  يدور  قد  اآخر  �صيئا  اأو  �صاخرا  اأو  مبت�صما  )الكورتي( 

اإن�صان ب�صيط للغاية حتى لم�س اجلهالة، وقال:

- هذا هو »الرزق« الذي حدثني عنه يا اأ�صتاذ.

مل اأعره اهتماما، لأنني اأعلم اأّن تفكريه حمدود للغاية ل 

يتجاوز حدود املحطة املت�صخة، وهو اأ�صبه بالرمل فحواري لن 

يكون معه اإل ماء حني ين�صكب ي�صيع �صياعا جمانيا.. 

جل�صُت حتَت ال�صقيفة منتظرا �صيارة اأجرة اأخرى ت�صتعّد 

واأج�صاد  �صوفية  جاللب  يف  ملفوفة  ذكرية  اأج�صاد  حلمل 

اأخرى اأنثوية مكتنزة حلما م�صمومة يف حلافات �صوداء.. 



114

الأحداث  من  ف�صيف�صاء  يف  واأفكر  الو�صع  اأترقب  واأنا 

بتاريخ  ممزقة  جريدة  ورقة  اآخذا  انحنيُت  املبعرثة،  وال�صور 

قدمي، حلفت ال�صم�س األوان �صورها وخرّبْت ده�صات الأرجل 

�صادما،  �صامدا  العنوان  اإل  يبق  مقالها، مل  الأدمية حروف 

اإىل  طريقها  ل�صيارة جمنونة يف  مروعة  �صري  حادثة  عن  يعلن 

نف�صيتي ويف حلظة زمنية ق�صرية،  بوابة ال�صحراء.. ا�صماأزْت 

يف  العاثر  حظها  تندب  كامراأة  يولول  )الكورتي(  �صمعُت 

فقدانها �صخ�صا عزيزا على القلب.. 

اأدركُت بعدها بقليل، اأّن �صيارة الأجرة رقم 113 هي التي 

اخلرب  هزين  كم  املعاك�س..  الجتاه  يف  ب�صاحنة  ا�صطدمْت 

املفجع !  فهي ال�صيارة ذاتها التي كنُت �صاأغادر على متنها 

اإىل بلدة »خل�صا�س«... 

مل تدع الأقدار وم�صائر الب�صر دقات فوؤادي اأن ت�صرتيح، 

�صكان  هالني جتمع  القرية حتى  اأر�س  قدمي  وطاأت  اأن  فما 

القرية يف قلب �صاحة املدر�صة، ورجال ذوي بدلت ر�صمية 

اأحمر،  جيم  حرف  حتمل  و�صيارات  ملونة،  عنق  بربطات 

بتلك  اأ�صبه  كثرية  اأ�صئلة  بخاطري  جالْت  الدرك..  ورجال 
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التي اأقراأ عنها يف اجلرائد عن التعليم والرتبية، تكهنات كثرية 

تقا�صمت الن�صب املاأوية يف �صحتها؛ هل �صريممون احلجرات 

املتاآكلة �صقفها؟ هل �صي�صيدون مطعما للتالميذ عو�س »ع�صة 

املدر�صة  �صريبطون  هل  �صعيد«؟  »العم  بناها  التي  الق�صب« 

ليالينا  �صاركتنا  التي  الظالم  حلكة  ونبدد  الكهرباء  ب�صبكة 

اأقالما  التالميذ  الطويلة ك�صيف ثقيل؟ هل �صيوزعون على 

احلجري  الفحم  ك�صرات  عو�س  للر�صم  بي�صاء  واأوراقا  ملونة 

التي يخرب�صون بها على جدران احلجرات الدرا�صية؟ 

�صرٌب من الأ�صئلة كطيور النحام �صالت وجالت بداخلي، قبل 

اأن ي�صدمني خرب �صقوط �صقف احلجرة الدرا�صية التي يعمل بها 

�صديقي »�صعيد«.. 

   حمدا هلل، حت�ص�صت جيبي.. املفتاح �صافر معي..

الب�صر،  باأقدار  اآبهة  الأخرى جتري غري  تلو  الأعوام  مرت 

والدنيا اأم�صت كّظلك اإن طلبته تباعد واإن تركته تتابع...
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املكاملة

الَيِقنُي قادما وهبوَب رياح اجلنوب  رَبُ 
اخْلَ نَ�َصَم يِل  واأخريا 

ممتطيا �صحائب التغيري؛ هو خرُب انتقايل من جمموعة مدار�س 

مدينة  ب�صواحي  راأ�صي  م�صقط  �صوب  عيا�س«  »القا�صي 

بامل�صاعر اجليا�صة والأحداث  مراك�س، بعد عام طويل مفعم 

الغريبة املت�صاربة واجلميلة، والأحاديث ذات ال�صجون املليحة 

والليايل الباردة ال�ّصاجية...

تلك  يف  ال�صنوات،  توايل  مع  ذكرياتي،  نْهُر  َغِدَر  هكذا 

ب ماوؤه و�صرُت اأم�صي حايف  البقعة الن�صرة من الأر�س، ون�صُ

القدمني على وحله الياب�س، اأثري نْقع احلياة اجلديدة، فَتطايرت 
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عيني  عادت  وما  الأعايل  يف  و�صنمْت  ع�صيى«  »اإذ  مياماُت 

و»عبد  و»�صعيد«  »عمر«  رفاقي  �صور  �صموع  ذابْت  تر�صدها، 

َطم�صِت  اجلديدة،  حبة  ال�صُّ �صمعدان  على  و�صالْت  العزيز« 

ال�صنوات املتعاقبة اآثار ذاك الأم�س اجلميل.. قد اأكون قا�صيا 

الأقدار  به  جمعتني  من  وعلى  العمل  يف  دربي  رفقاء  على 

اأعني »زريد« ومن معه، وقد تكون م�صيئة اهلل اأن اأن�صى كل 

ما جرى وما وقع، وقد اأكون متهاونا حّقا ومق�صرا يف ال�صوؤال 

عن هوؤلء وتلك وذاك، وقد تكون الأقدار قد لعبْت لعبتها 

املعهودة.. وقد...

م�صت  �صنوات  �صّت  بعد  اجلديدة،  املهنية  احلياة  األفُت 

ال�صماء امللبدة  كربٍق ما ينفك يولد حتى ميوت بني ذراعي 

بعناوين  اآخر  نوع  من  �صداقات  اكت�صبُت  نعم،  بالغيوم. 

وقابلُت وجوها جديدة،  تعرفُت على تالمذة جدد  خمتلفة، 

العي�س  منُط  تغري  مغاير...  األون  ذات  وعيون  خمتلفة  بلكنٍة 

وتبّدل مذاق اخلبز واأ�صياء اأخرى كثرية... 

ذات ليلة من ليايل اآذار من �صنة 2005، كنُت يف مكتبتي 

ال�صغرية يف الطابق العلوي حتديدا، كنُت غارقا يف مللمة اأوراق 
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عملي وت�صفيفها ثم ت�صنيفها وترتيبها؛ وثائق تربوية من كل 

م�صورة،  وبطاقات  منك�صرة  جافة  اأقالم  و�صظايا  طرف  فن 

من  وق�صا�صات  وجهها  على  منكفئة  كاريكاتورية  ور�صوم 

جمالت تعنى بالرتبية والتعليم، وحماولت �صعرية حمت�صمة 

ومقالت �صحفية انتهت �صالحيتها، و�صور فوتوغرافية كنُت 

�صائحة  اإياها  اأهدتني  املقوى  الورق  من  علبة  بها يف  اأحتفظ 

اإرلندية يف اآخر زيارة لها ملنطقتنا... 

تارة  والتنقيب،  والتفتي�س  البحث  غمرة  يف  كذلك  واأنا 

 �صيء اأ�صبه 
ْ

�َصي
ْ
اأطوي ورقة وطورا اأمزق �صورة.. نَفث يف ُعر

 من حيث ل اأدري، انقب�صْت اأحا�صي�صي 
ّ

بوحي مقبل علي

اأثار  لقد  اجلبل.  قمة  يف  الزنبق  زهرة  تيجان  تنقب�س  كما 

انتباهي رقم هاتف ثابت، رجع بي اإىل اأيام »اإد عي�صى« وتزنيت 

واأوىل �صنوات العمل.. كان هذا الرقم الغريب مغرو�صا بني 

اأرقام عديدة لأ�صدقاء و�صديقات جمعتنا �صنوات الدرا�صة 

مبدينة الرياح »ال�صويرة«، وهذا الرقم بالذات كان مدونا بقلم 

ر�صا�س بالكاد تظهر مالحمه احلقيقية، كل ذلك كان خمتبئا 

يف مذكرة �صغرية مر�صوم على اإحدى دفتيها اأ�صماك خمتلفة 

الألوان والأ�صكال. 
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اأجل  من  لي�س  عنها،  فت�صت  طاملا  التي  املذكرة  اإنها  اآه، 

اأرقام الهواتف التي دونتها بل من اأجل تاأريخ اأحداث مهمة 

التي  هواياتي  من  هواية  تلك  كانت  اإْذ  اأحببتها،  حياتي  يف 

ع�صقتها. اليوم، اأعرث عليها بعد اأن فقدُت الأمل يف اإيجادها. 

يدي،  بني  جريح  كح�ّصون  العلبة  قلب  من  برفق  اأخذُتها 

ه�صة  كالدبال  اأوراقها  كانْت  امل�صكني،  »زريد«  ب  ذكرتني 

حني  ال�صوفان  كحبات  تتفتت  حتى  تت�صفحها  اأن  ما  ورثة، 

ت�صتتها يد فالح على اأخاديد احلقل..

مل اأتردد ولو ثانية يف تركيب الرقم الغريب على �صفحة 

هاتفي اخللوي، كان الرقم يجاوره ا�صم »احلاج اإبراهيم«، َزِمْعُت 

كيف اأنني ل اأعرفه، ا�صتغربُت كيف اأن ذاكرتي بداأت ت�صيخ 

ب�صهولة، ف�صّدين الف�صول بلهفة كبرية اإىل معرفته، واأنا اأحمل 

ربط  وقررت  تفكريي..  تدغدغ  خاطري  يف  عديد  تكهنات 

الت�صال:

األو  -

األو .. )كان �صوتا اأنثويا خجول(  -

اأميكنني التحدث مع »�صي اإبراهيم« لو �صمحِت؟  -
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دمعها،  َزِرَم  وقد  قالتها   ( اأنت..  تعي�س  »احلاج«؟   -

اأح�ص�صُت برع�صة يخرتق �صداها مكرب �صوت املوبايل(

اهلل اأكرب!  -

من اأنَت ت�صاأل عنه؟  -

جمرد �صديق.  -

اأبعد اأربع �صنوات، غادرنا فيها الوالد اإىل الأبد، تت�صل كي   -

ت�صاأل عنه!  على اأي، �صاأناديك زوجي لتقدم له التعازي، 

ل يجدر بي اأن اأ�صرت�صل يف احلديث معك، فهذا لي�س من 

�صيم اأخالقنا يف املدينة...

مفهوم، يل ال�صرف اأن اأدرد�س معه.  -

األو  -

األو  -

من معي؟  -

 ».... عيـ  »اإْد  بقرية  اأدر�س  كنُت  اأ�صتاذ  »جالل«  اأنا   -

)قاطعني ب�صوت عال مبحوح(. 

اقفل اخلط  »زريد«  اأنا حممد، ل، بل  الغايل  يا عزيزي   -

�صاأناديك من موبايلي �صاأحكي لك ما جرى.. 
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يف  وتبخر  م�صى  تاريخ  اإىل  وجيزة  حلظة  يف  �صافرُت 

اأدرك مغزاها،  متاما كجاذبية خفية ل  اأيادي  الأجواء، جترين 

قدمية  بتفا�صيل  الوراء  اإىل  اأعود  الزمن  كب�صولة  يف  وكاأنني 

راقدة.  كانت  حيث  اأجداثها  من  اجتثْت  باأحا�صي�س  مرفقة 

نفحات  كلها  كانت  جميلة  اأيام  اإىل  الذاكرة  قطار  بي  رجع 

»زريد«، غمرْت  ق�صة  ا�صمها  بي يف حمطة  ووقف  »تزنيتية«، 

الوالد  هذا  فراق  لوعة  �َصجنتني  عيني،  حارقة  دمع  نطفات 

و  مكني..  قرار  ذات  قوقعٍة  يف  ذكراه  و�صجنتني  امل�صكني، 

يف  ال�صتفهام  عالمات  وتتنا�صل  جويف  يف  تتقاطر  الأ�صئلة 

اأغواري؛ ترى ماذا وقع؟ ترى كيف �صارْت معه الأمور؟ هل 

جاد القدر بالرخاء و حتققت الآمال؟ اأم ع�صفت رياح الياأ�س 

باأزهار اأوركيد الهناء والأحالم؟

ع�صرُت املوبايل يف يدي، ذاهبا اآيبا يف فناء الغرفة ال�صغرية، 

 
ّ

ُق نَْعَلي نة التي �صُت�صكُت اأنني ال�صوؤال بدواخلي، اأخفِّ
ّ
اأنتظر الر

حينا واأم�صم�س �صفتي من �صدة التوتر حينا اآخر..

فجاأة، اهتّز املوبايل بني راحة يدي واإبهامي، وبرق �صووؤه 

وكب�صته  الأخ�صر   زره  على  انق�ص�صُت  النا�صع..  الأبي�س 
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اأغاين  من  اأغنية  خانقا  نف�صه،  من  الواثق  ال�صاحر  بخفة 

اإطالق �صراح  اأن ت�صرع يف  اإمديازن«، وذلك قبل  »جمموعة 

ترنيماتها امل�صجلة.. 

- األو 

- األو »�صي جالل« الرائع !

- اآه ثم اآه من غدر الزمن، رّق�صني يا »زريد« وعاتبني فاأنا 

م�صتعد لكل �صيء..

- بالعك�س، يا اأعز النا�س، لو كنت �صجاح وجهي اللحظة، 

لك  وفر�صت  راأ�صك،  وقبلُت  �صدري  اإىل  ل�صممتك 

ولئم  ت�صاهي  وليمة  اأجل  من  واأقمت  ورودا  الأر�س 

ال�صالطني العثمانيني يف زمانهم..

- اأكّل هذا لأنني كنُت ال�صبب يف اأن وجدَت عمال عند 

ذاك ال�صيخ العظيم؟

- اآه، تق�صد املرحوم »احلاج اإبراهيم«..

- ن�صيُت اأنه مات رحمة اهلل عليه، ما �صبب وفاته؟

نِْفِه، يوم 12 �صتنرب 1999.
َ
- ماَت َحْتَف اأ

- يا لها من �صدفة التواريخ؛ 12 �صتنرب هو يوم التحاقي بالبلدة ... 
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- �صحيح، هي �صدفة غريبة. لقد ترك رحيل احلاج �صرخا 

عميقا يف نفو�صنا جميعا..

-  لقد اأخربتني ابنته قبل قليل بهذا احلادث الأليم..

- تق�صد »�صفية« زوجتي..

اأي�صا  وجميلة  غريبة  �صدفة  من  لها  يا  مربووووووك،   -

�صديقي !..

- هي الأرزاق يا »�صي جالل«.. 

- وماذا عن العمل؟ واملحل التجاري؟

كهربائية،  باأجهزة  البال�صتيكية  الأواين  غريُت   -

واأ�صبحُت م�صريا بعد اأن كنُت الذراع الأمين ل�صهري 

املرحوم »احلاج اإبراهيم«، و�صّغلُت م�صاعدين يل، ااااه، 

اأتعرف يا »�صي جالل« اأنهما ينحدران من ذات القرية 

»اإد ع�صيى« وعا�صا نف�س جتربتي لكن بتفا�صيل مغايرة، 

قذفتهم اأرجل احلرمان و�صيق احلال..

- جميل يا »زريد«، عفوا، التاجر »املعلم حممد« هههه

- ل، ل، اأنَت بالذات يحق لك اأن تنعتني بهذا اللقب 

اجلميل الذي يذكرين دوما ب�صخ�صك العزيز.. �صاأظل 
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»زريد« اإىل الأبد يف ذاكرتك يا �صديقي...

- وماذا عن والدك؟ هل زرته؟ هل ت�صاحمت معه؟

اإل هذا الطلب ي�صق  اأ�صتاذ م�صتجابة،  يا  - كل طلباتك 

علي الأمر واهلل !

- ل اأتفق معك يا »حممد« يف هذه اجلزئية، يجدر بك اأن 

ترمي وراء ظهرك كل اخلالفات التي رم�صها الزمن اإىل 

الأبد يف قاع املا�صي، اأبوك يبقى دائما اأبوك، وبالوالدين 

اإح�صانا..

- �صدق اهلل العظيم، لكنه حن�صني كحمار منبوذ م�صّن 

منتوف الوبر بارزة عظام �صاقيه اعتلته جروح الوخز على 

العنق ويف الركب.. ل، ل يا عزيزي »جالل« اأرجوك ل 

اأريد حتى جمرد التفكري يف الأمر..

- »زريد«، اإن كنُت تعزين حقا، فا�صتجب لطلبي..

- اأطلب ما ت�صاء، مال، اأو اأجهزة كهربائية اأو ...

- ل اأريد مال ول اأي �صيء، اأريدك اأن تت�صامح مع والدَك 

قبل فوات الأوان، واإل لن اأعتب باب منزلك اأبدا..

   رّنق �صوته و�صكَت مدة من الزمن خلُت اأن اخلط قد 
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اأنفا�صه ي�صلني هديرها �صاعدة هابطة، ذكرتني  انقطع، لكن 

ب�صباح ذاك اليوم الذي فتحُت باب م�صكن املعلمني ووجدته 

مكلوما منهزما.. مل اأ�صاأ اأن اأبادر بلفظة »األو« حتى اأ�صمع الرد 

النهائي. 

الكالم  �صوف  غزل  يف  و�صرع  »زريد«  ل�صان  حترك  بغثة 

اجلميل:

�صكنْت  التي  الكراهية  حلكة  �صاأبدد  اأ�صتاذ،  يا  طيب   -

 
ّ

علي �صقطت  التي  اأمنيتَك  واأحقق  الوالد  اجتاه  جويف 

كالقد.. 

توؤمن  مادمت  كذلك؟  األي�س  كالقدر،  هي  اأكملها،   -

من  اخلطاأ  كان  واإذا  كذلك..  فهي  والأرزاق  بالقدر 

الإن�صان، فاعلم اأن املغفرة من اهلل.. وعلى راأي »اأنديرا 

غاندي« : الغفران �صيمة ال�صجعان..

- اآه، يا اأ�صتاذ ! دوما تغلبني بثقافتك الوا�صعة، وتقنعني 

مبا تزخر به الكتب من اأحكام واأقوال ماأثورة.. 

- اتفقنا اإذن؟

- لي�س بعد..
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- ملاذا؟

- لي�س قبل اأن حتدد موعد زيارتك لنا يف »تزنيت«، واإل 

�صاآتي بك من حيث اأنَت.

احلافالت  عرب  فال�صفر  »زريد«  يا  نف�صك  تتعب  وملاذا   -

مقرف واأي�صا �صيارات الأجرة الكبرية.. اأن�صيت؟

- مل اأن�س يا �صديقي »جالل«، ال�صيء الذي غاب عنَك، 

اأنني �صاأ�صافر على منت �صيارتي ال�صوداء رباعية الدفع!

تلعُب  دوما  كنَت   ... ويبارك«  يزيد  »اهلل  �صالم،  يا    -

الق�صم..  كانت يف متحف  الدفع  رباعية  �صيارة  مبج�صم 

الآن ت�صوقها على اأر�س الواقع.. 

- اأرزااااق !
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العودة اإىل اأر�س احلقيقة

بال�صديق  واللقاء  ال�صفر  قررُت  اأيار،  اأيام  من  يوم  يف 

اأح�صْب  مل  النيار.  ال�صوق  نار  لأطفئ  الهيار،  القلب  ذي 

جربوت  لإمالءات  الر�صوخ  اأ�صاأ  ومل  �صيقة،  ح�صابات 

الن�صيان املتعجرفة، مل اأكْن يف حاجة اإىل حافز ينت�صلني من 

الع�صل،  اأهبة ال�صتعداد لتذوق  قب�صة الك�صل، كنُت على 

كالزمرد  الالمعة  اجلميلة  وذكرياتها  ع�صيى«  »اإد  قرية  ع�صل 

واملورغنيت .. اآه كانْت كلها يف اأبهى احللل. 

مدة  تكفي  فا�صتكربْت،  طالْت  التي  الفراق  مدة  تكفي 

منْت  التاريخ  حقل  على  و�صدفات  �صامخ  قدر  من  الهروب 
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حياتي  من  مهمة  تواريخا  اأ�صعُت  اأنني  يكفي  فا�صتنبتْت، 

واأجليُت �صورا رائعة من خميلتي، هكذا خرجُت من الدار 

الزناد،  اأوامر  تنتظر  ل  م�صد�س  فوهة  من  تنفلت  كر�صا�صة 

»الطاك�صيات الكبرية« �صاحبُت حقيبتي  متجها نحو حمطة 

اجللدية ومعها هواج�س ملونة واأفكار مرتددة، حريٌة تالزمني 

كعط�صات الزكام يف ف�صل ال�صتاء، و�صوٌق يطاردين كفرا�صات 

الرخام يف ف�صل الربيع.. خمتلطٌة اأحا�صي�صي يف قاع دواخلي؛ 

�صيارة  ركبُت  الرحيمة.  امل�صاملة  ومنها  امل�صتبدة  اجلارفة  منها 

الأجرة الكبرية كالعادة، فال اأحب احلافالت، واإىل »تزنيت« 

اأعود لأحيي ذكرياتي ال�صبه ميتة.. يف طريقي اأختل�س النظر 

واإىل  اخ�صرْت  كيف  احلقول  اإىل  اأنظر  ال�صيارة،  نافذة  من 

الأر�س كيف جنلْت وكاأنها حتكي ذات ق�صة »زريد«. التهمت 

املنازل  تلك  يل  تراءت  حتى  جنوبا،  الكلومرتات  ال�صيارة 

الرتابية املزهوة ذات ال�صرفات البي�صاء ال�صاخمة.. 

لفظتني �صيارة الأجرة بعد اأن �صلبتني قوتي على احلراك، 

و�صارع  و�صرُت  احلقيبة  اأخذُت  الأنف�س،  ب�صق  ا�صتجمعتها 

احل�صن الثاين، جلمٌة منه تعيد اإيل ق�صة الأم�س وجلمة اأخرى 
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فقدُت  كاأنني  يوا�صيني  ر�صيفه  املا�صي،  اأ�صئلة  طرح  تعيد 

عزيزا غاليا، الدكاكني املجاورة له ا�صطفت تذكرين باللذي 

ي�صتمتع  �صغري  كطفل  ب�صري  حاَر  م�صى..   ما  كاأنه  م�صى 

بلعبته اجلديدة، ت�صهقُت اإىل ال�صور احل�صني فابت�صمْت �صوقه 

علي،  التحية  فاألقى  الكبري  امل�صجد  اإىل  نظرُت  وجهي،  يف 

قاعة  ومبحاذاة  الو�صائطية،  ال�صو�صي  املختار  بخزانة  مررت 

نا�س  لقد  التقليدية..  ال�صناعة  وزرُت جممع  الباهية،  �صينما 

قلبي بهذه القطعة اجلميلة من اأر�س الوطن، واأ�صبح تاريخها 

جزءا من تاريخي ال�صخ�صي..

ات�صلُت ب»زريد« وركبُت رقم هاتفه اجلديد.. لكن و�صلني 

جواٌب اآيل:

يتعذر الت�صال ... 

اأدركُت اأنه خارج التغطية !!!

كانوا  اإن  الدار،  اأهل  اأفاجئ  اأن  املنزل،  اأزور  اأن  فكرُت 

على  كنُت  فقد  ذاكرتهم..  يف  ب�صورتي  يحتفظون  ليزالون 

بعد اأمتار قليلة من الزقاق الذي �صرنا فيه ذات يوم اأنا و«زريد« 
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كثريا،  تغريْت  احلي  مالمح  اأن  الوا�صح  »�صفية«..  نالحق 

لكنني لزلت اأتذكر كّل �صرب فيه مر�صوم �صكله يف ذاكرتي 

رغم مرور ال�صنني.

ل  لوجه،  وجها  يناظرين  املتبخرت  ال�صامخ  املنزل  هو  ها 

ل  كال�صنم  وقفُت  قليلة.  خطوات  اإل  وبينه  بيني  فوا�صل 

والإبهام  والبن�صر  اخلن�صر  ع�صالت  اأرخيت  �صاكنا،  اأحرك 

اأغم�صُت  مني..  غفلة  يف  حقيبتي  من  تنال  اجلاذبية  وترك 

ل  التي  الليلة  تلك  اإىل  �صحرية  رحلة  يف  ف�صافرت  عيني 

تن�صى.. مل اأ�صتيقظ من و�صنتي اخلفيفة اإل على �صراخ امراأة 

ب�صدة  تبكي  اأن�صاأْت  »الكورتي«،  ب  ذكرتني  تولول،  �صابة 

رافعة �صوتها املنبعث من قلب البهو ذاته الذي ق�صيُت فيه 

اجتاه  مراهق كان يجري يف  �صددُت مع�صم  املعلومة..  الليلة 

الباب، �صاألته:

ت�صطف كل هذه  وملاذا  ال�صراخ؟  �صبب هذا  ما  بني،   -

ال�صيارات قرب منزل »احلاج«؟

- األ تدري؟ اأن »�صي حممد« قد فارق احلياة هذا ال�صباح !

- من يكون هذا الرجل؟
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اإنه التاجر امل�صهور »�صي حممد خل�صا�صي«، هو مالك   -

حمل بيع الأجهزة الإلكرتونية..

- اهلل اأكرب، اهلل اأكرب

- اأتعرفه يا �صيدي؟

- نعم كان �صديقا عزيزا اأو اأكرث من ذلك بكثري، ما �صبب 

وفاته؟

- لقد تعر�س حلادثة �صري ..

- اأين؟

اأنه  اأعلم،  ُيقال، واهلل  بلدة »خل�صا�س«،  اإىل  الطريق  - يف 

ذاهب لزيارة والده..

لدموع  اأي�صا  العنان  واأطلقُت  املراهق،  �صراح  اأطلقُت 

حارقة ت�صيل على خذي كانت حارقة وقا�صية، كهذا الظرف 

وهذا القدر..

 خيبة اأمل قا�صية، مررُت ب»ك�صك« 
ّ
عدُت اإىل املحطة اأجر

بائع ال�صمك واأ�صئلة كثرية تالحقني كثعبان جائع:

لو مل اأكن اأ�صتاذا؟

لو مل اأدر�س بقرية »اإد ع�صيى«؟
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لو مل يلتق »عبد العزيز« ب�صهره؟

لو مل اأنقذ »زريد« من حادثة ال�صاحنة؟

لو مل ن�صافر معا اإىل »تزنيت«؟

لو مل نالحق »�صفية«؟

لو كان زريد« ياأكل ال�صمك؟

لو مل اأجد املذكرة؟

لو مل اأت�صل؟

لو مل اأقدم الن�صيحة؟
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بلدية خل�صا�س تابعة اإداريا لإقليم �صيدي اإفني

مهزه : دفعه اأو  اأبعده

ِنِه
ْ
 اإليه مُبوؤِْخر َعي

َ
�َصَزَر فالنًا ، واإِليه : نََظر

قرية اأربعاء اأيت عبد اهلل تبعد عن خل�صا�س حوايل 15 كيلومرتا 

اإد عي�صى قرية نائية تبعد عن اأربعاء اأيت عبد اهلل حوايل 6 كيلومرتات

ِعْكِر�َصة: اأنثى الأرنب

ه
َ
ْظَهر

َ
يقال : ما الذي ا�صتنفج غ�صَبُه : اأ

فرا�صات ال�صقالب هي فرا�صات كبرية بطيئة الطريان، وذات اأرجل اأمامية ق�صرية جدا وتتفاوت 

األوانها من الربتقايل اإىل البني. واأجنحتها ذات عروق وحواف �صوداء ولديها بقع بي�صاء. 
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