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        كتبُت روايًة كاملة، وعندما انتهيُت منها،

        عجزُت عن كتابِة إىداٍء يليُق دبحبَّتكما يف قليب،  

ا ألنٍَّت ابرعة يف ربريِف الكِذب ابغبقيقة،           ذلك ردبَّ

        وفاشلة يف التعبَِت عن مشاعري ابلكلمات!  

        ليكما وحدَكما، أُىدي ىذا الكتاب..إ  

        أظباء ووداد   

 

 

. 
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إّف قلَب اإلنساف حفرة مليئة ابلدـ، وأولئك األحباب الذين ماتوا 
        يلقوف أبنفسهم على حافَّة اغبفرة وينهلوف من الدـ،

 وىكذا يعودوف إىل اغبياة.

 )كازانتزاكيس(   
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  السفر األوَّل

        ت اخلطرية()واالعرتافا 

 

اللَّػُو الذي قاطعتُو منذ سنواٍت قليلة، اعتدُت التحدَُّث معو كما لو    
كاف صديقي الوحيد الذي يعرِفٍت أكثر فبّا أعرؼ نفسي، تواصلُت 
معو يف صبيع حااليت؛ فإذا كنُت حزيًنا شكوُت لُو نبِّي، وإذا كنُت 

اؼبقابل. كاف إيباين  مبتهًجا مازحُتو كما لو كاف جالًسا على الكرسيّ 
بِو قاطًعا ومطلًقا، وال ؾباؿ لشكٍّ صغٍَت أف يتسلَّل إىل رأسي.. 
، ما عدُت أحدِّثو، ليس لديَّ ما أقولو لو! لن أطرح عليو ذلك  واليـو

        السؤاؿ الذي يطرحو الناُس يف اؼبصائب: ؼباذا أان؟ 

ؼبشتهاة، ما عشتُو من ابؼبقابل، ال أملك حافزًا ألتسوَّؿ منُو السعادة ا  
األمل قتل يفَّ أّي إحساٍس ابلفرِؽ.. انتهى كّل شيء، ومل يعد غبيايت 

        أّي جدوى.
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.. مل أصل إىل مرحلِة اإلغباِد بعد. كنُت فيما مضى ُمسِلًما     كبلَّ
صاغبًا أدافع عن معتقدايت ابستماتٍة؛ ومل أعتقد يوًما أنٍَّت سأصبح 

، وبعد أف أعادت اغبياُة الرجل الذي يتكلَّم يف  ىذِه اللحظة. اليـو
تشكيلي، مل أعد أدافع عن فكريت ابلشراسِة نفسها. ألنٍَّت بعد عشر 
ت  سنواٍت قد أكوُف شخًصا أان نفسي إذا قابلتُو لن أتعرََّؼ عليو! تغَتَّ
عبلقيت ابللَّػو كثَتًا؛ ما زلُت أؤمن بوجوده، لكنٍَّت توقَّفُت عن التقرُّب 

فعاِؿ اعبيِّدة، قناعة مٍتِّ أبنَّو لن يقبلها من رجٍل مثلي، كما منو ابأل
أزبيَّلو منشغبًل دبسائَل أىّم، فبل أصدِّؽ أفَّ اللَّػو سيًتؾ مشاغل الكوِف 
ـَ أبذيَِّة كّل من حولو! لطاؼبا قلُتها  ليتفرََّغ لئلصغاِء إىل مسٍخ قا

ائي، فأان لن أغفره ألصدقائي، إف غفر اللَّػُو يل ما فعلتو يف حقِّ أحبَّ 
لنفسي؛ وإف أرسلٍت إىل جنَّتو، فسأعتصم أماـ أبواهبا، وأطلب منو أف 
يقذؼ يب إىل اعبحيم آلخذ عقايب كامبًل.. أريدُه أف يُنكَِّل جبسدي، 
يُذيب جلدي، يُطعمٍت الشوؾ، يصّب يف جويف كّل ما ىو مرٌّ 

ٍت يف تلك وحارؽ. سأربمَّل العذاب وسأجُد لذَّة يف تلقِّيو، ألنَّ 
ا قد ُأسامُح نفسي على ما فعلت!         اللحظِة فقط ردبَّ
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ء اؼبذاؽ، وأفكِّر يف ىذا اعبسِد الذي أسكنو.    أذبرَُّع الشراَب سيِّ
أفكِّر يف قليب ىبفق نبضات منتظمة يف جسِد رجٍل اتفو، وأفكِّر يف 

ن معديت، يف كبدي، يف كلييتَّ وخبلايَي، مث يف صبيع اؼبرضى الذي
يُتقنوف تذوُّؽ الفّن، ويعرفوف كيف يعيشوف اغبياة وال يستطيعوف 
بسبب أعضائهم اؼبريضة. أنتفُع جبسٍد يتمتَّع بصحٍَّة جيِّدة من دوف 
أف أفعل بو الصواب، من دوف أف أزاوؿ مهنة الئقة، أو أمارس اغببَّ 

ا يف مدٍف مع امرأٍة استثنائيَّة، وال أمتلك حىت رفاىيََّة التنقُِّل بو سائحً 
أحلم بزايرهتا.. فلماذا ما زاؿ اللَّػو يُبقيٍت حيًّا؟ كما يبقي على الذُّابب 
والفئراف والصراصَت، ـبلوقات مزعجة يكرىها الناس ويضطّروف 
م ال يبلكوف القدرة على إابدهتا َّنائيًّا! ماذا عنِك؟   للتواجِد معها، ألَّنَّ

ل ستصربين أـ كيَف ستتحمَّلُت الوقت الذي سنقضيِو مًعا؟ ى
ستهربُت؟ سأقّصها عليِك حكاييت، وال أطلب منِك سوى الصرب وأالَّ 
رباويل إهباَد األعذاِر يل. كوين قاسية عليَّ وال تُبايل، فأان أستحّق من 

        العامل أّي شيء سوى الرضبة. 
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  وهران

       ـ ــ ١ـــ  

 

يت اكتفيُت هبا وأخلصُت ؽبا،  عشُت حيايت كّلها يف مدينة وىراف ال  
كما لو أنٍَّت تزوَّجُت اؼبدينة زواًجا كاثوليكيًّا. يف الواقع، أان رجٌل 
ىُبلُص لكلِّ األشياِء اليت وببُّها، ال أستبدُؿ ساعة يدي وال نوع عطري 
وال ماركة النّب، وأستمرُّ ابرتداء قميصي اؼبفضَّل حىت يبهت لونو. إذا 

، فإنٍَّت ال أََملُّ من اإلصغاِء إليها، وإذا قرأُت وقعُت يف غراـِ أغنيةٍ 
لكاتٍب وأحببُت عملو، فإنٍَّت أغفُر لو إخفاقاتو األخرى. أان الزبوَف 
الدائَم يف كلِّ مكاف أشًتي منو حاجيايت، وقد أتناوؿ العشاء نفسو 
إىل األبد ببل تذمُّر. لسُت الشخص الذي يغَتِّ أصدقاءه أو حبيبتو 

ؿ والتجديد، وال أعرؼ إذا كانت ىذِه ميزة يشًتؾ فيها بدافع الفضو 
صبيع مواليد برج السرطاف؛ سبسُّكهم وتشبُّثهم دبا وببُّونو. وعلى سَتة 
األبراج، ُولدُت يف اليوـِ األوَّؿ من شهِر جويليو، يف يوـٍ كاف شاقًّا 
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، إالَّ أّف ا السم على والديت الطيِّبة كلتـو ، اظُبها األصّح لغوايًّ كلثـو
        يف مدينتنا شائٌع كما كتبُتو، إذ ينطقونُو ىكذا حبرِؼ التاء.

بعد اغبادِث الذي تعرَّضُت لو ووفاِة والديت، قرَّرُت البحث عن   
نفسي يف مكاٍف آخر؛ ودبا أفَّ شاابًّ إفريقيًّا أعزب مثلي ال حظَّ لو 

الببلد! يف أبعد ابلعيش يف بلٍد أورويّب، قرَّرُت االختباَء يف ذيِل ىذِه 
مدينٍة وآخر نقطٍة جغرافيَّة فيها.. مدينة صحراويَّة اظُبها سبنراست. 
سأعيش يف صحراء قاحلة، مع أانٍس هبهلوف من أكوف ابلبلجدوى 
نفسها، أعمل وآكل وأانـ، وأسبدَّد ربت الشمس اغبارقة علٍَّت أموت 

غم من بضربِة مشس.. أجل، ال شيء يُغريٍت كاالنتحار، على الرَّ 
ربفُّظي على ىذا اؼبصطلِح السخيف الذي ال يسُع معٌت أف يُنهي 
ا  إنساٌف ابئٌس حياتو بشجاعة. كنت جبااًن جدًّا، حاولت وفشلُت؛ ردبَّ
ألنٍَّت يف الوعيي ما زلُت أحبُّ اغبياة قليبًل، ومل يتمكَّن اليأس من 

        قليب كلِّيًّا.

ا الساعة الثامنة صباًحا، ولس   ُت قادرًا ال على مغادرِة الفراش وال إَّنَّ
. أريُد البقاَء مستلقًيا إىل األبد من دوف أف أحتاَج إىل  العودِة إىل النـو
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الوقوؼ ألمؤل معديت ابلطعاـ، ومن دوف أف أضطّر للجوِء إىل اغبّماـِ 
إلفراِغ جسدي من الطعاـِ الشهّي الذي حوَّلتو أمعائي إىل شيٍء آخر  

ُل غرفيت.. يف حالٍة كارثيٍَّة من الفوضى؛ على األرضيَّة كريٍو وننت. أأتمَّ 
أعقاب سجائري مبعثرة، وربت الطاولة زجاجات كحوؿ فارغة، 
والذابب وبلِّق يف أرجاِء الغرفِة حبيويٍَّة ُمزعجة، ورائحة اجملاري تصل إىل 
 ، أنفي من النافذة اليت نسيُتها مفتوحة.. أَّنض أخَتًا إىل اغبمَّاـِ

وي من السرواؿ القصَت، نسيُت أيّنِ ما زلُت أملُك واحًدا! وأُخرج عض
فأان ما عدُت أستخدمُو إالَّ ألجل إفراِغ السوائِل من مثانيت. أتوقَّف 
عن قضاء حاجيت يف اللحظِة اليت تربكٍت فيها الطْرقات العنيفة على 
ا صاحبة البيت رضبونة اليت سًتدِّد األسطوانة  الباب. ال بدَّ من أَّنَّ

سها؛ إمَّا أف أدفع أجرة ىذا الشهر أو أف أرحل. عابَس الوجو أفتُح نف
.         ؽبا، وقبل أف تفتَح فمها أقوؿ: سأرحُل اليـو

ىذِه السيِّدة أرملة تُقيُم يف الشقَِّة اؼبقابلِة يل، وسبلك اؼبسكنُْت. سيِّدة   
و حبَّة أربعينيَّة تُعاين من َحَوٍؿ يف عينها اليسرى، صوهُتا مرتفٌع وفي

لديها مؤخَّرة ملفتة ابمتبلئها، يُقاؿ أوَّؿ ما ينظر إليو الرجل  مزعجة،
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ببديهتو عندما تُدير اؼبرأة ظهرىا ىو مؤّخرهتا، وال أعتقد القائل أخطأ 
هبذا الشأف. مل أفكِّر يوًما إبغوائها، إذ ليست على اإلطبلؽ امرأة 

ا ىي تكرىٍت ؽبذا، ا  أرغُب دبشاركتها السرير، وردبَّ فاؼبرأة ربّس.. ردبَّ
أحسَّت ابمشئزازي منها، أو ألَّّنا تكرُه التحديق إىل وجهي القبيح. 
فؤلعًتؼ أبنٍَّت ال أمتلك وجًها صبيبًل يُغري النساء ابؽبياـِ والتقبيل. 

ا ىي تكرىٍت بسبب فقري فحسب، أو لكلِّ ىذِه األسباب!         وردبَّ

امنة مساًء. لديَّ َّناٌر كامٌل لتوديع تُػْقلُع حافليت إىل سبنراست يف الث  
حبيبيت وىراف، أوَّؿ مكاٍف فكَّرُت بتوديعو ىو خلفيَّة العمارة! أعيُش 
يف حيٍّ كبٍَت يُعرؼ ابسِم مارافاؿ، ولكنَّو يُكتُب يف واثئقنا حّي 

اليت يتوسَّطها  place d’armeالعثمانيَّة ، عندما تقُف يف ساحِة 
ؽ إىل األرض، ستجُد مسرح َعلُّولة إىل يبينك، سبثاؿ برونزّي ؼببلٍؾ وبدِّ 

ومقابلك أسداف وبرساِف البلديَّة القديبة. من ىناؾ، يف وسعك ركوب 
اِه السينيا، وتتوقََّف يف مفًتؽ شرفاوي. من يبُت ذلك  الًتامواي ابذبِّ
اؼبفًتؽ، يبدأ حّي مارافاؿ، بدًءا بلوريو روز إىل بييت وايغموراسن. 

ؿ مكاٍف رغبُت بتوديعو ىو خلفيَّة العمارة. عمارتنا قلُت أبفَّ أوَّ 
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الكبَتة: كّل شرفاهتا أماميَّة، وأمَّا من اػبلف، ففيها نوافذ طويلة فقط. 
كانت يل عادة ال أرغب ابغبكم عليها اآلف، ىي التلصُّص على 
ن سجائري أماـ  جَتاف الطابق األرضّي! أذبوَّؿ خلف العمارة وأدخِّ

صغي إىل حواراهتم. نعم، لقد كنُت ابئًسا لذلك نوافذىم، بينما أُ 
اغبّد، إىل حدِّ التلصُّص على أانٍس ال يعنوف يل شيًئا، فقط ألنٍَّت 

        أشعر ابلِوحدة.

لن أربدَّث اآلف عن صبيِع اعبَتاِف الذين كنُت أتلصَّص عليهم، ألنٍَّت   
واحدٍة مع مرور الوقت، فقدُت اىتمامي هبم. سأربدَُّث عن جارٍة 

جاورة؛ وفيما كاف معظم 
ُ
اظبها انداي ، أتت من مدينِة معسكر اؼب

القادمُت من اؼبدِف األخرى ىبفوف أصوؽبم ويزوِّقوف ؽبجتهم ليبدوا من 
أىل اؼبدينة؛ كانت انداي تعتّز ابنتمائها ومل هتذِّب ؽبجتها. ىُبفي 

تقوؿ  القادموف أصوؽبم لتجنُِّب التصنيف، وتلك التهمة الشهَتة اليت
أبّف النازحُت شوَّىوا أصالة وىراف بتخلُّفهم. كلُّ قادـ غريب من مدينة 
أخرى ينادونو ابلقلِّيط، وىي كلمة تشبو لقيط يف تركيبتها. لكي 
يقبلك الوىرايّن، عليَك أف تُثبَت لو أبنَّك ُولدَت يف مدينتو، وتتحدَّث 
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قديبة ألزقَّة بلهجٍة ُمتقنة ببل خطأ يفضُح منبتك، وربفظ األظباء ال
اؼبدينة وأظباء عائبلهتا وكبلهِبا ووالهتا. أفكِّر بػ انداي اليت سَكنت 
دبفردىا يف تلك الشقَّة، ثبلثينيَّة عزابء، تبدو جبماؽبا يف بدايِة 
 ، العشرينيَّات. تعيُش حياهَتا كما لو أَّّنا ال تعيش يف ؾبتمٍع عريبٍّ

ر، وترتدي ما وبل و ؽبا من تنانَت قصَتة تدخل بيتها يف وقٍت متأخِّ
ا  وجوارب ـبرَّمة. تعرَّفُت عليها عن طريِق والدىا الذي شرَح يل أبَّنَّ
ىنا من أجل دراسِة العلوـِ السياسيَّة، ومنحٍت رقَم ىاتفها ألقـو 
خبدمتها فيما يتعلَّق ابإلصبلحات اؼبنزليَّة، على أف يُرسل يل أتعايب 

        عرب حوالٍة بريديَّة.

لَّما دخلُت بيتها وجدهُتا بروِب البيت، روب بُكمَُّْت طويلُْت كنُت ك   
ربزمو على جانب خصرىا، ويصل إىل قدمْيها الصغَتتُْت وىُبفي كّل 
جسدىا. كاف ُمغراًي على كبٍو قاتل؛ إذ كاف الثوب الطويل يغذِّي 
ـبيِّليت، فبل أعلم ما الذي كانت تلبسو ربتو! أعود إىل بييت ىائًجا، 

نفسي أفّك عقدة حزامها وأتلمَّس جسدىا بيديَّ اػبشنتُْت.  أزبيَّلُ 
مناسبة سباًما لذوِؽ        انداي، اليت ال ىي ابلنحيفة وال ىي ابؼبمتلئة، 
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لها وسطًا يف كلِّ شيء، فبل بدينة  شابٍّ جزائرّي؛ اعبزائرّي الذي يفضِّ
وال وال كبيفة جدًّا، وال قصَتة وال طويلة، وال بيضاء حىت الشحوب 

ظبراء كّل السواد. أمَّا عن مزاجها، فهي ىادئة غالًبا، ذكيَّة من ردوِدىا 
ر يل القهوة وتُريٍت ما عليَّ إصبلحو،  اؼبختصرة وابتساماهِتا اؼبائلة، ربضِّ
مث تنصرؼ وتغلق الباب على نفسها. ىل أكذب وأقوؿ أبنٍَّت مل أسبنَّ 

ق وأُلقي بنفسي عليها، ترؾ ما يف يدي وأتبعها ألفتَح ذلك الباب اؼبغل
حىت تفقد وعيها من الشبق والشهوة؟ ما الذي كاف يبنعٍت؟ إحساٌس 
أبنٍَّت مل أكن أعجُبها؟ ابإلضافِة إىل عهٍد ِضمٍّت َقطَْعتُو لوالِدىا الذي 
حلَّفٍت برضبِة الغالية ابالىتماـ هبا كأٍخ وحراستها من الطامعُت فيها، 

 ولعلٍَّت كنُت أحدىم.

سعادة عندما تتَّصُل يب غباجٍة ما، فأقفز من فراشي، ربُدث ال  
وأحاوؿ أف أبدو أنيًقا من دوف إظهار اعبهِد الذي بذلتُو يف ذلك. 
ـَ ابِب بيتها جاىزًا ػبدمِتها. وعندما زبتفي  دقائق سريعة وذبدين أما
انداي، أحاوُؿ رؤية أكرب عدٍد من األشياِء يف بيِتها، أُخّزِف يف ذىٍت 

د إليها الحًقا وأان دبفردي، كتلك اللوحِة الغريبة يف تفاصيل أعو 
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الصالوف وؿباولة زبيُّل االنطباع الذي تًتكو يف نفسها. أرى الورد 
موجوًدا دائًما يف بيِت انداي، تقلِّم َّناايت أغصانو، وذبدِّد ماءه وتغذِّيِو 
ابلسكَّر.. أداعُب السجَّاد بيدي، السجَّاد الذي سبشي عليِو انداي 

دمْيها حافيتُْت.. عرفُت أموًرا كثَتة عنها من خبلِؿ زايرايت القصَتة؛ بق
نوِع بُػنِّها اؼبفضَّل، وماركة الشامبو، ونوِع سجائرِىا، والشوكوالتة 
ا ُتصغي إىل القرآف بتبلواٍت أندلسيَّة فقط! تقرأ  وفاكهتها احملبَّبة، وأَّنَّ

الكتب السياسيَّة، وتقتٍت الرواايت ابللُّغِة الفرنسيَِّة فقط، والكثَت من 
ا ترغُب  الكثَت من التماثيل: مبلئكة، فراعنة، بوذا، أفارقة.. وكأَّنَّ

        جبمع العامِل أبسرِه يف تلك الشقَّة الصغَتة.

ا ال تعيُش حالة حبٍّ وال تُفكِّر ابلزواج. مل أكن أجد    اعًتفْت يل أبَّنَّ
األواين أو حديث  ما يدفعٍت للتلصُّص عليها، ال أظبع سوى رنُتِ 

التلفزيوف. مث فجأة، بدأْت تواعُد رجبًل جديًدا يوصلها بسيَّارِة األودي 
حىت ابب العمارة، ينتظرُىا صباًحا ويُعيدىا مساًء.. وىكذا، وببل 
مقدِّمات، تزوَّجت، وانتقل الشابُّ لُيقيم يف شقَِّتها. مل أيِت موكٌب 

ومل أفهم ؼباذا قرَّر الشابُّ  ألخذىا، ومل نرىا زبرُج بفستاِف الزفاؼ،
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ا خانتٍت..  الثرّي العيش معها يف ىذا اغبيِّ البائس! حقدُت عليها كأَّنَّ
انداي اليت مل تكن يوًما حبيبيت، ومل سبنحٍت أمبًل كاذاًب إالَّ بعينْيها 
ا مل تُعجب يب لفقري.  احملتالتُْت. رحُت أبّرِر لنفسي كراىيَّيت ؽبا أبَّنَّ

معها، أدمنُت تلصُّصايت عليهما، فأصغي إىل ومنذ بدأ يعيش 
حديثهما يف أثناء العشاء، وُتدىشٍت بذاءهتا معو، وكيف هبعلها تطلق 
تلك الضحكات من قلبها.. أصغي إىل شجاراهتما العنيفة، وتروقٍت 
شراستها يف الدفاِع عمَّا تؤمُن بو، وتُذىلٍت قدرة زوجها العالية على 

اعو أحد! كاف يف النهاية يصاغبها، وكنُت التجريح دبا ال يتوقَّع ظب
        أصغي وأحسده.

أدور ببطٍء دورًة أخَتة حوؿ العمارِة، أُودُِّع جَتااًن مل أكن أحّبهم وال   
أكرىهم، ألبدأ جوليت يف اؼبدينة. ىنا، يف ىذِه اغبديقِة العامَّة، كنُت 

ائًما ماؤىا أحبُّ قراءة اعبرائد على ضفاِؼ حبَتة البطِّ اليت يبدو د
أخضر. وىذِه ساحة ببلص داـر الشهَتة، أوَّؿ مكاٍف جلسنا فيِو مع 
أيب عند نزوحنا من مدينة تيارت. أتسلَُّل من الساحِة إىل حانة ساف 

تبدو كما جَتماف ألشرب كأس الويسكي األخَت من يِد النادلة، اليت 
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ُو بعد ذلك إىل الكاتيدرا ا ُولدت يف اعبحيم! أذبَّ ؿ؛ الكاتدرائيَّة لو أَّنَّ
القديبة اليت متَّ ربويلها إىل مكتبة عموميَّة، ومنها أعرب شارَع العريب بن 
مهيدي إىل شارع طبيسيت اؼبوازي، ألصل إىل كورنيش جبهِة البحر. 
من ىناؾ، تبدو قمَّة سانتا كروز واضحة، ربيِّيٍت من بعيد وتغريٍت 

ردة. اؼبكاف الذي ذبنَّبُت للذىاب إليها كي أُشعل مشعًة يف مغارهتا البا
الذىاب إليو ىو بيتنا القدمي يف حّي اغبمري. مستعدٌّ للذىاب إىل أيِّ 

        مكاٍف يف العامل إالَّ بيتنا القدمي يف حيِّ اغبمري!

ىا أان يف ؿبطَِّة الباىية، أستعدُّ لركوب اغبافلة اليت ستقلٍُّت إىل   
ا. ابتعُت اعبنوب. إنَّو اليوـُ العاشر من شهِر  جانفييو واعبوُّ ابرٌد جدًّ

سندويتًشا يُعرُؼ يف صبيع اؼبطاعم الرخيصة ابسم سندويتش 
سبيسياؿ، وليس فيو شيء فبيَّز؛ خبز يضعوف فيِو بيًضا مقليًّا ابللحِم 
، ابإلضافِة إىل بطاطا ومايونيز ؼبن يريد. لفتت  اؼبفرـو وأوراقًا من اػبسِّ

ابَّة غريبة األطوار.. أتناوؿ السندويتش انتباىي يف ساحِة احملطَّة ش
واقًفا بينما أأتمَّلها، تبدو مثل شبٍح حقيقّي! ابلكاِد تبدو امرأة، وليس 
فيها شيء من عبلماِت األنوثِة. شابَّة كبيفة ترتدي مبلبس واسعة  
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ا بلباسها الواسع، ال تريد أف تفصح عن تفاصيل  كّلها سوداء، كأَّنَّ
ح لَك معامل جسدىا، تريدَؾ أف تبلحَظها جسدىا. اؼبرأة اليت توض

ا ربجب عنَك  وتقدِّر صباؽبا. وأمَّا أف ترتدي العكس، فهذا يعٍت أَّنَّ
مفاتنها، وترفض منك أيَّة ؿباولة لئلعجاِب أو االشتهاء! والبلفت 
فيها ىو شعُرىا الكثيف األسود الذي ىبفي مبلمح وجهها. أراىا 

ت اشًتهتا، ويف أثناء ذلك، اآلف تدفُع اؼباؿ مقابل علب بسكوي
أالحظ سقوط مفكِّرة من حقيبتها من دوف أف تنتبَو ؽبا. مشيت 
ا  خلفها وغبقُت هبا ألكتشف أبفَّ ىذه اؼبسافرة ستستقلُّ حافليت، وردبَّ
ىي متَّجهة إىل إحدى اؼبدف اليت سنتوقَُّف فيها. أخفيت اؼبفكِّرة وأان 

افرة دبفردىا أو مع أحدىم. سأرى أوَّاًل إف كانت مس»أقوؿ لنفسي: 
        «.ستكوُف اؼبفكِّرة حجَّة جيِّدة للتعرُِّؼ عليها

سأنتقي اآلف مقعدي يف اغبافلة من أجِل رحلٍة طويلة. مئات   
الكيلومًتات وعشروف ساعة سأقضيها يف ىذِه اغبافلة. وجدُت 
مقاعد شاغرة، األوَّؿ إىل جانب رجل بدين يرتدي عباءة صحراويَّة 

َّنا بنفسجّي، وكاف يشغل مقعده ونصف اؼبقعد إىل جانبِو. حبثت لو 
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بعيٍتَّ عن تلك الغريبة اليت مفكِّرهتا حبوزيت، فرأيتها ذبلس يف الصفِّ 
السادس بُت صفَُّْت فارغُْت من اؼبقاعد. تنظُر الغريبة من خلِف زجاج 

ا كا ئٌن من النافذة هبدوٍء ـبيف، متجمِّدة يف وضعيَّتها ببل حركة، كأَّنَّ
        عامٍل آخر. تقدَّمُت منها وسألُتها خبجل مصطنع:

        ػ مساء اػبَت.  

        …ػ   

        ػ ىل ربجزين اؼبقعد ألحدىم؟  

        …ػ   

التفتت أخَتًا! وىا أان أراىا عن قرب. استغرقت اثنية واحدة يف   
لنافذة، حركة تفحُّصي مث ىزَّت كتفْيها وعادت إىل التحديِق إىل ا

ا ال  ا ال تكًتث الكتفُْت تعٍت أبَّنَّ ربجز اؼبقعد لشخٍص آخر، وأَّنَّ
رأُسها الشامخ «. اذىب إىل اعبحيم»ألمري، أو تقوؿ من خبلؽِبا: 

يوحي ابالعتداِد ابلنفس، فهي تنظر من طرِؼ عينها من دوف أف 
واسعتاف تُدير رأسها استدارة كاملة. فؤلربدَّث اآلف عن عينْيها، عيناِف 
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ما مصباحاف  ٍة ـبيفة تلمعاف يف عتمِة الليل، كأَّنَّ خضراواف حبدَّ
ا أنثى لفهٍد أسود. عندما يرغب  مستديراف من اػبضرِة اؼبضيئة، وكأَّنَّ

م يقولوف عنو   la beautéالفرنسيُّوف بتصنيِف ىذا اعبماؿ، فإَّنَّ
sauvage ش! ستغَتِّ ىذِه اؼبرأة حيايت كّله ا أي اعبماؿ اؼبتوحِّ

أبفكارىا، ىذه الصبيَّة اؼبخيفة اليت ال هتاُب أحًدا، اؼبرأة اليت تلقَّت 
        أضعاَؼ العذاِب الذي تلقَّيت، ستكوُف بطلة حكاييت. 
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       ـ ــ ٢ـــ  

        ػ أقوؿ مساء اػبَت؟  

        …ػ   

ا ال سُبانُع جلوسي إىل جانِبها، وال    هتتّم.. ىزَّت كتفْيها، ففهمُت أبَّنَّ
ليس يفَّ ما هبذُب اىتماَمها، وكّل ما تُبديو رغبة ابلتحديِق األبديِّ إىل 

        تلك النافذة اليت ال ُتطلُّ على شيٍء غَت الليل!

ػ ما بِك؟ ىل أنِت خائفة من السفِر دبفردِؾ يف ىذا الليل؟ ؽبذا   
        تلتصقُت ابلنافذة هبذا الشكل؟

        ٍت بنظرٍة فارغة!التفتت إيلَّ، ورمقت  

كنُت سُأعيُد إليها مفكِّرهتا اللعينة، وأختفي يف مقعٍد بعيد، وأنسى    
، أو سؤااًل  رغبيت الغامضة دبعرفتها. انتظرُت منها ربيًَّة فاترة على األقلِّ
بسيطًا يتمثَّل يف ماذا أريد؟ ولكنَّها مل تنطق حرفًا واحًدا ؼبخاطبيت. 

ا ترفض حىت قوؿ م ساء اػبَت، وكأفَّ ـباطَبيت ستكوف خطيئة إَّنَّ
ترتكبها يف حقِّ نفسها، وال هبُب على من مثلها االختبلط دبن ىم 
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، ال تبدو ثريَّة من مظهرىا، ولكنَّ طريقتها يف التصرُِّؼ  مثلي. كبلَّ
فضحتها! نظرة االحتقار ىذِه، النفور العنيف فبَّن ىم مثلي ال أييت 

الذين يضعوف حاجزًا غليظًا بينهم وبُت قوـِ إالَّ منهم.. ىؤالء القـو 
الطبقِة األخرى.. أّي امرأة غَتىا من طينيت كانت لًتدَّ السبلـ على 
ا ىذِه الغريبة اليت أحاوؿ اخًتاؽ  األقلِّ وتتصرَّؼ بطريقة طبيعيَّة، وردبَّ
صمتها، لو خاطبها رجٌل أنيق لتعاملت معو بطريقٍة ـبتلفة.. غضيب 

 أفكِّر إبذالؽبا بعض الشيء قبل أف أُعيد ؽبا من أسلوهبا جعلٍت
        اؼبفكَّرة:

ػ كنت أرغُب أبف أُعطيِك شيًئا لِك عثرُت عليو، ولكْن، دبا أنَِّك   
لسِت مهتمَّة، سأحتفظ بِو. )حرَّكُت اؼبفكَّرة يف يدي وانسحبُت إىل 
مقعٍد يف اػبلف(. وما إف رأت مفكَّرهتا اػبضراء بُت يدّي حىت 

سعت عيناىا، واشتعلتا برغبة استعادِة ما كاف ؽبا. وقفت هبدوء اتَّ 
        وجلست إىل جانيب:

ػ مل أعرؼ أبنَّك كنَت تنوي إعادة شيء ىبصٍُّت، ظننتَك من ىؤالء   
        الغرابء الذين يتطفَّلوف على كلِّ امرأٍة وحيدة يقابلوَّنا..
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        …ػ   

        ػ أعطٍت مفكَّريت لو ظَبحت.  

ا مفكِّريت اآلف، عثرُت عليها وأصبحت يل. ىل ىناؾ ما يُثبت    ػ إَّنَّ
        أبَّّنا لِك؟ ىل كتبِت فيها اظبِك ورقم ىاتفِك؟ 

        ػ ؼباذا تطلُب ما يُثبت وأنت قصدتٍت بنفسك لُتعيدىا إيلَّ؟  

ػ نعم، كاف ىذا قبل أف أتلقَّى تلك اؼبعاملة السيِّئة منِك.. لقد   
استخسرِت يفَّ حىت رّد التحيَّة. ماذا كاف سيحدث لِك لو رددِت 

        مساء اػبَت؟ ىل كاف سينقص منك شيء؟

        ػ شرحُت لَك ؼباذا مل أرّد، واعتذرت..  

، مل تعتذري بعد..           ػ كبلَّ

        ػ ىل عليَّ اآلف أف أقبِّل رأسك لُتعيدىا إيّل؟ 

قًا فقط، وأعتقد أنٍَّت أستحّقو، ألنٍَّت مل أضايقك ػ أريد اعتذارًا صاد  
        يف شيء.
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        .Je suis trés désolée monsieurػ   

أعدُت ؽبا مفكِّرهتا، فعادت ابرتياٍح إىل مقعدىا بعد أف اعتذرت يل  
ابللغة الفرنسيَّة. مل ُأخطئ يف انطباعي عنها.. اعتذارىا ابللغة الفرنسيَّة 

تمائها إىل الطبقة األخرى من اجملتمع على الرَّغم من دليل على ان
مبلبسها اؼبتواضعة.. ىم ىكذا معظمهم، يدرسوف يف مدارس خاصَّة، 
ويتحدَّثوف أبكثر من لغة، ولكّن اللغة الفرنسيَّة ىي لغتهم اؼبفضَّلة.. 
اللغة اليت يتنفَّسوف ويتعاملوف هبا. مل أعد إلزعاجها وـباطبتها.. على 

من أنٍَّت رغبت بذلك، وعلى الرَّغم من البداية السيِّئة للتعارؼ، الرَّغم 
ىناؾ ما جذبٍت إليها، جاذبيَّة عاصفة وغامضة تتحلَّى هبا، ابإلضافِة 
إىل صباؽبا، مع كّل ما فعلتو لتدفنو وزُبفي إىل أيِّ حدٍّ ىي فاتنة، فقد 

. فِشلت يف ذلك فشبًل ذريًعا.. كانت من نوٍع خاصٍّ من النساء.
        امرأة إذا صادفتها ذُبربَؾ على أف ُتدير عنقك لتلتفت ؽبا مرًَّة اثنية.

أدار السائُق مفتاح اغبافلة، وظبعنا صبيًعا صوت احملّرِؾ وشعران   
ابىتزازاِت اغبافلة. أغلق احملاسُب الباَب, واستدارت اغبافلة لُتغادر 

وتلك اعبميلة ربدُِّؽ إىل  اؼبدينة. الناُس يبسملوف ويتوكَّلوف على اللَّػو،
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النافذة منبهرًة ابلعتمِة وأضواِء اؼبدينة، اليت ننسحُب منها شيًئا فشيًئا 
اِه اعبنوب. شغَّل السائُق موسيقى مغربيَّة، وأان أأتمَُّل من اػبلِف  ابذبِّ
تفاصيل الغريبة وحركاهتا من دوف أف أجرؤ على االقًتاب, إالَّ بعد 

توقَّف السائُق ليشًتي كوب قهوة.. انتهز  انقضاِء ساعتُْت، عندما
بعضنا الفرصة للنزوؿ، وأان أمّر هبا، سألُتها إف أرادت أف أجلب ؽبا 
معي شيًئا من اؼبقهى، فطلبت قارورة ماء.. عندما عدُت ابؼباء، مل 
أستطع منع نفسي من التطفُّل. سينقضي اؼبزيد من الوقِت قبل أف 

        معها مرًَّة أخَتة:أعرفها، عليَّ أف أجرِّب حظِّي 

        ػ ىل سُبانعُت إذا جلسُت إىل جانبِك ورافقتِك يف ىذِه الرحلة؟  

ل أف    ػ اؼبشكلة ىي أّنك إذا جلست سًتغُب ابلتحدُّث، وأان أفضِّ
        أقضي ىذِه الرحلة انئمة. 

        جلسُت، وواصلُت اغبديث إليها:  

        عت اغبافلة.ػ لكنَِّك مل تناِمي منذ أقل  

        ػ ىل كنَت تراقبٍت؟  
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        ػ ليس سباًما، أحيااًن كنت أرمي بصري كبوِؾ..  

        ػ اظبْع.. إذا أردَت اعبلوس ىنا فاجلس، ولكْن ال تتحدَّث معي!  

        قالت ما قالتو، وأشاحت بنظرىا إىل النافذة.  

        ػ ولكن ؼباذا؟  

        …ػ   

        ػ ما الذي يزعجِك بشأين وأنِت ال تعرفينٍت؟  

        …ػ   

ػ ماذا لو كنُت حباجٍة إىل أف تسمعيٍت فقط؟ مل أربدَّث مع أحد منذ   
        سنٍة كاملة.

        …ػ   

ػ أان اي أخيت رجٌل ىارٌب إىل مكاٍف ال حياة فيو أُلعاقَب نفسي على 
اِت ارتكبُت ؼبّا ظبحِت يل ابعبلوس خطاايي. لو تعلمُت أّي اغبماق

إىل جانبِك. أُعاين منذ سنوات، ألنٍَّت آذيت كّل الذين أحببتهم وكاف 
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آخرىم والديت. كيف أسامح نفسي على ما فعلتو هبا؟ لقد قتلُتها.. 
        ىل تفهمُت ماذا يعٍت قتلُتها؟ قتلُت أكثر إنسانٍة أحبَّتٍت.

        ػ قتلَت أّمك؟  

        ُت أمِّي..ػ قتل  

        ػ كيَف قتلَتها؟ ؼباذا؟  

        ػ تسبَّبُت يف موهِتا، وىذا الذنب ال يتوقَُّف عن تعذييب.  

        ػ احكي يل..  

ػ سأحكي لِك كّل شيء. ولكْن قبل أف أبدأ اغبكاية، دعينا نعود   
ال ابلشريط قليبًل لنتعارؼ على الطريقِة الكبلسيكيَّة، إذا كنِت 

        سبانعُت، اظبي ؼبُت، أنِت ما اظبِك؟ 

        ػ جيم.  

        ػ ماذا يعٍت ىذا؟  

        ػ ألف، ابء، اتء، اثء، جيم!  
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م ينادونِك جيم؟           ػ اظبِك حرؼ؟! ىل ىو اظبِك اغبقيقّي، أـ أَّنَّ

،  ػ ىو اظبي اغبقيقّي، اغبرؼ اؼبشًتؾ بُت اسم والديَّ جهاد وجّنات  
كاف شاعرًا وكانت روائيَّة، أرادا اظبًا خاصًّا البنتهما. ىذه ىي حكاية 

        اظبي اليت مللُت من شرحها لكّل من يُقابلٍت.

        ػ ؼباذا كنِت ترفضُت إجابيت عندما كنُت أسألِك؟  

ػ ؼباذا توقَّعَت أف ُأجيبَك؟ أان ال أعرفك. وحىت بعد تعارُفنا ىذا،   
قُّف عن اغبديث مىت فقدُت اىتمامي بو، ويف حاؿ ما إبمكاين التو 

        أغبحت سيضطّر أحدان لتغيَت مكانو.

        ػ لن تفعلي..  

        ػ يعتمُد ىذا على مهارتَك يف قوِؿ اغبكاية!  

ػ بل يعتمُد على سعِة قلِبك. مث لدينا رحلة طويلة أمامنا، فلماذا ال   
ويف اللحظِة اليت تغادرين فيها ىذِه نتحدَّث؟ دعينا نقتل الوقت، 

        اغبافلة، إبمكانِك أف تفرغي رأسِك من حكااييت.
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ذباىلتٍت يف البداية حىت أتعَب من الكبلـِ وأغَتِّ مكاين. سبسَّكُت   
ا ستلتفُت إيلَّ يف النهاية. أحسسُت أبفَّ ؾبيئي  خبياري، علمُت أبَّنَّ

ىذا حدث عن سبق زبطيٍط ورحليت وفكرة سفري إىل سبنراست، كّل 
إؽبّي ألقابَلها. لقد عرَّيُت ؽبا جرحي وعاىيت، وىذا ما جذب 
ا يف أعماِؽ قلِبها، أحسَّت  اىتماَمها وجعَلها ُتذيُب اعبليد بيننا، وردبَّ
أبنٍَّت لسُت رجبًل سيًِّئا كّل السوء. لن أقـو إبيذائِها، بل سأحتويها  

ؽبا إنٍَّت قتلُت أمِّي، تسمَّرت  كلَّها كما ستحتوي ُجرحي. عندما قلتُ 
ا ذبلُس دبحاذاِة قاتٍل.  نظراهُتا وفتحت فَمها وىي ال تصدِّؽ أبَّنَّ
حدَّقت إيلَّ بعينُْت واسعتُْت ترغُب ابلغوص يف رأسي وتصّفِح ذاكريت 

        بلهفة، لتعرؼ قصَّيت كّلها يف اثنيٍة واحدة.

 

ا صوت احملّرِؾ وشعران أدار السائُق مفتاح اغبافلة، وظبعنا صبيعً   
ابىتزازاِت اغبافلة. أغلق احملاسُب الباَب، واستدارت اغبافلة لُتغادر 
اؼبدينة. الناُس يبسملوف ويتوكَّلوف على اللَّػو، وجيم ربدُِّؽ إىل النافذة 
اِه  منبهرًة ابلعتمِة وأضواِء اؼبدينة، اليت ننسحُب منها شيًئا فشيًئا ابذبِّ
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ُق موسيقى مغربيَّة، ورحُت أأتمَُّل يَد جيم اعبنوب. شغَّل السائ
اؼبوضوعة على حقيبتها؛ يٌد شاحبة، أصابع كبيفة، أظافر مقوَّسة، 

ّي واحٌد على شكِل ثعباٍف يلتُف حوؿ إصبعها..          خامٌت فضِّ

        ػ قلِت والدِؾ شاعٌر وأمُِّك روائيَّة؟ ىل نبا معروفاف؟  

شر روايَتها األوىل، ووالدي اعتزَؿ كتابة الشعِر ػ أمِّي توفِّيت قبل أف تن  
بعد وفاهِتا. ال أحد منهما اىتمَّ أبف يكوَف معروفًا، كاان يكتباِف 

        لنفسْيهما..

        ػ أان آسف بشأف والدتِك، كم كاف عمرِؾ عندما توفِّيت؟  

        ػ تسع سنوات! تسع سنواٍت فقط. 

        ػ ما زاؿ رحيُلها يؤؼبِك..  

        ػ عدا رحيلها اؼببكِّر، تؤؼبٍت أشياء كثَتة..  

        ػ ومن أيَن أتيِت؟ لسِت من وىراف، لكنتِك عاصميَّة. 

        ػ أتيُت من فرنسا، عشُت كّل حيايت ىناؾ.  
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ػ عشِت كّل حياتِك ىناؾ وتتحدَّثُت ؽبجتنا من دوف أف تلوي   
، اػباء أو العُت، ال شيء يف نربتِك لسانِك وال تتعثَّري حبرِؼ القاؼِ 

        أوحى إيلَّ على أنَِّك غريبة عن ىذه الببلد؟

ػ يف بيتنا، مل نكن نتحدَّث سوى بلهجتنا اعبزائريَّة، واإلنساُف ال   
        ينسى لغتو األوىل.

 

 

ػ ىل سيكوُف سؤايل عن عمرِؾ الئًقا؟ أراِؾ صبيَّة صغَتة، وتتحدَّثُت    
        جنت اغبياة وخبزهتا!كعجوٍز ع

ػ عمري أربعة وعشروف عاًما، ومل أعجن اغبياة، بل ىي اليت عجنتٍت،   
وأعتقد أفَّ عمر اإلنساف ال يُقاُس ابلوقِت الذي قضاه يف ىذا العامل، 

        بل بكّم األمِل الذي تلقَّاه فيو.

اللَّهفة لتصفُّح صبلُتها األخَتة فتحت شهيَّة فضويل. أان أيًضا سبلَّكتٍت   
ذاكرة رأس ىذه الصغَتة، ىل ىو اليتُم وحده ما شوَّه طفولَتها أـ 
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أحداٌث أخرى؟ مث ىل ىناؾ ما ىو أشدُّ مرارًة من الُيتم؟ أف تولد 
ٌّ ُتطعمك، تُغطِّيك، تُزّرِر معطفك،  وليس لَك حضن أتوي إليو؟ أ

يَّة؟ أان أيًضا تُناولك ملعقة الدواِء، ُتساعدؾ على إَّناء فروضك اؼبنزل
اختربُت الُيتم. كنُت أرغُب إبخبارِىا أبنَّو قبل أف سبوَت أمِّي، فقدُت 
والدي يف سنٍّ مبكِّرة، وافتقادؾ للوالد يشبُو أبف تُقيم يف بيٍت ال 
سقف لو وال أبواب، ال أحد يف العامل بوسعو ضبايتك من قسوِة 

        اآلخرين. 
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       ـ ــ ٣ـــ   

 

فقر منذ نعومِة أظافري، ولكْن ما يفعلو الفقر ىو إطالة عشُت ال  
أظافرِؾ وتقويتها، ويضاعُف كراىيَّتِك ؽبذا العامل، وهبعلِك تتساءلُت 
ؼباذا اغبياُة ليست عادلة؟ ؼباذا ليس ُمتاًحا عبميِع األطفاؿ أف أيكلوا 
؟ أف يلتحقوا ابؼبدارس؟ أف وبصلوا على ألعاٍب يتسّلوا  اللحم كّل يـو

ا كغَتىم؟ وتريَن أبفَّ العامل يتَّسُع لنا صبيًعا، وعلى الرَّغم من أفَّ هب
اإلحصائيَّات اليت تقوؿ أبفَّ عدد الدجاِج أكثر من عدِد الناس على 
وجِو األرض، أيكل واحد من الناِس عشر دجاجاٍت يف الشهر، وآخر 

اليت ال أيكُل قطعة دجاج إالَّ يف اؼبناسبات، وكّل ذلك بسبِب األوراؽ 
لطَّخناىا ابأللواِف وظبَّيناىا نقوًدا. نعم، رـز من األوراِؽ اؼبلوَّنة قد تغَتِّ 
حياًة أبسرىا، وقد ُتسهِّل حياة إنساف وتُعيُق حياة آخر حىت يبوت..  
        كنَّا العائلة اليت يصعب عليها اغبصوؿ على رزمة األوراِؽ اؼبلوَّنة تلك!

اؼبوِز مثبًل؟ كنَّا مبّر على البائع الذي عن ماذا أحدِّثِك؟ عن عقدِة   
يقف خلف طاولة اؼبوز، وكنت أذباوزه وأدير عنقي وأستمّر ابلتحديِق 
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إليو. ذبرُّين أمِّي من يدي وتُدير رأسي، فثمنو كاف أغلى فبّا يتحمَّلو 
جيُب أمِّي. كربُت وأكلُت الكثَت من الفاكهة، لكنَّ اؼبوز ما زاؿ 

ُر أيًضا كم كنَّا فاكهيت اؼبفضَّلة بسب ب حرماين منو يف طفوليت.. أتذكَّ
ا األرخُص شبًنا يف السوؽ. أمَّا اللحُم العزيز،  أنكُل اؼبعجَّنات، ألَّنَّ
فنستمتُع برائحتِو وىو يُطهى يف اؼبرِؽ أو اؼبقبلة، وقبلُس يف اؼبطبخ 
ننتظر استواءه بصرٍب، مث أنكلو على مهل ومبّص العظم، ونلحُس 

قدَّموا لنا اللحم فيو.. كربُت ودعْتٍت إحدى عشيقايت إىل  الطبَق الذي
مطعٍم إيطايلٍّ فخم، وُدىشُت حُت مل أجد يف الئحِة الطعاـ إالَّ 

كيَف ندفع مبلغ ألف »أصناؼ الباستا أبسعاٍر خياليَّة! قلُت ؽبا: 
قالت: « دينار مقابل معجَّنات تُباع يف السوؽ أبربعُت دينارًا؟

وأكلُتو كارًِىا وُمكَرًىا. فهمُت «! نب والفطر والكريبةيقدِّمونو مع اعب»
أبفَّ أيَّ تصرٍُّؼ تقوـُ بِو مكرًىا ربَت أتثَت الضعِف والذّؿ لن تقـو بِو 

        حُت ُتصبُح حرًّا وـُبيػَّرًا.

ـِ عملي، أزعجتٍت معديت     كنُت أبيع العلكة يف الصيِف، ويف أحد أايَّ
وع.. أمٌل هبعل كّل حواّسِك وتفكَتِؾ يًتكَُّز على بتقلُّصاهتا، إنَّو أمُل اعب
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لقمٍة تقذفُت هبا إىل جوفِك، حاجٌة حيوانيَّة ذبعلِك تتصرَّفُت خبسَّة 
وذبلبُت العار لنفسِك.. أمٌل ال يعرفُو سوى الفقراء واؼبساجُت. عندما 
جة ووبضروف شيًئا أيكلونو، أو  م يفتحوف الثبلَّ هبوع اآلخروف، فإَّنَّ

سيَّاراهتم ويبتاعوف أكبًل جاىزًا. ساقتٍت معديت إىل شارٍع مليء  يوقفوف
ابؼبطاعم، ففعلت يب تلك الروائح ما تفعلو رائحة الويسكي بشخٍص 
مدمٍن على الكحوؿ. وقفُت أماـ آنسٍة مدلَّلة أعرُض عليها العلكة.  
كانت ذبلُس ربت مشسيَّة خارج اؼبطعِم تتناوؿ طبق ظبٍك، وقبلت 

ٍك بطعِم النعناع كي ينتعش فمها بعد تناوؿ وجبتها، شراء قطع عل
وكاف كلُبها جالًسا دبحاذاة ساِقها، يفتح فمو، فيسيل لُعابو، وكنُت 
أفتح فمي سباًما كالكلب، وكاد لعايب يسيل! رأيتها ربمل ظبكة ضبراء 
متدلِّية لُتطعم كلَبها، ويف تلك اللحظة، وأان أُعيُد ؽبا ما تبقَّى من 

نَّيُت يف قليب لو ُولدُت كلًبا يعيش يف منزؿ ىذِه اآلنسة النقود، سب
        الثريَّة! 

ىل ستشمئزِّين مٍتِّ إذا عرفِت أبنٍَّت كنُت أنبُش قمامات األثرايء؟   
أختاُر ڤيبلَّ صبيلة وأذىُب إىل قمامتها وأنبُش األكياس كأيِّ قطٍّ 
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خذ دجاٍج متشّرِد. أعثر أحيااًن على فاكهٍة نصف فاسدة، أو ف
، وما يشبو ىذا وذاؾ.. جرَّبُت التسوُّؿ مرًَّة واحدًة. رأيُت  مشويٍّ
سيِّدًة تغلق سيَّارهَتا وتتجُو إىل السوبر ماركت، وكنُت أشتهي تذوُّؽ 

اي خاليت، أريد طبسُت دينارًا »قطعة شوكوالتة. ذىبُت إليها، وقلُت: 
اللَّػو »تنع قائلة: وابلكاِد نظرت إيلَّ وىي سب« ألشًتي قطعة شوكوالتة!

رأت أمِّي ذىايب إليها، رأت وجهي الذليل وأان أطلُب منها «. ينوب
قطعة نقديَّة. انتظرْت رحيَلها وىرولت إيلَّ غاضبة، دخلْت معي احملّل 
وسحبت ورقة نقديَّة ىي كّل ما كانت ربمُل يف تلك احملفظة، 

أنيب الضمَت، واشًتت يل عشر قطٍع من الشوكوالتة الغالية. شعرُت بت
ال اي أمِّي، أرجوِؾ، واحدة تكفي، ال ما عدُت أُريد شيًئا، »قلُت ؽبا: 
، لكنَّها رمقتٍت بنظرٍة حادَّة تعٍت هبا اخرس. ؼبَّا عدان إىل «دعينا لبرج

البيت، أرغمتٍت على أكل الشوكوالتة، ورفضت ـباطبيت، مث قالت 
رى إىل أحد، أُريُد من ابٍت أساؿبَك بشرٍط واحد: أالَّ سبّد يدَؾ مرًَّة أخ

أف يكوف رجبًل، ىل تُريدين أف أخجل بك؟ ىززُت رأسي انفًيا وبقوَّة. 
، توقَّفُت عن نبش القمامة، وتوقَّفُت عن مّد يدي  ومنذ ذلك اليـو

        لآلخرين.. ما زاؿ طعم الشوكوالتة ُمرًّا يف فمي.
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        ػ وأيَن كاَف والدَؾ طيلة ىذا الوقت؟  

        ربَت الًتاب! ػ  

، وأكثر ما 1994تويّفِ حينما كاف عمري سبع سنوات يف شتاِء   
أذكرُه عنو بوضوح ىو جنازتو! كانت كابوًسا حقيقيًّا لطفٍل مل يبّهد لُو 
أحد خسارتو الفادحة. رأيُت أمِّي منهارًة على األرض ببطِنها يف 

 متوّرِمتُْت من الشهر الثامن من ضبِلها أبخيت إكراـ، تنوُح بعينُْت 
، بينما  البكاء. أرى النساء يندبن وجوىهنَّ ويعدِّدف خصاؿ اؼبرحـو
أشعُر ابػبوؼ واغبزف وابلرغبِة ابؽبرِب من اؼبكاف. وعندما جلبوا أيب، 

        مل يسمحوا يل إبلقاِء نظرٍة عليو، ألنَّو ماَت مذبوًحا!

ة. عشر سنواٍت كاملة أنِت مل تعيشي يف اعبزائر خبلؿ سنواهِتا الدامي  
من اغبرِب األىليَّة، نزفنا فيها دماءان حىت ما عدان نعرُؼ َمن يقتُل 
َمن. ال بدَّ من أّنِك ظبعِت عن التفجَتات اليت استهدفت األسواؽ 
واحملطَّات، وظبعِت عن اجملازر اليت كانت سبحو قًرى بشيوخها وأطفاؽبا 

ا! ىل ظبعِت عن ُرضٍَّع كاف وحيواانهتا، قرية كاملة يتّم تصفية سكَّاَّن
يتمُّ غليهم يف القدور؟ وعذارى كنَّ يُغتَصنب بعصّي اؼبكانس؟ ىل 
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م كانوا يقتحموف صبيع األماكن، اؼبقاىي، البارات،  ظبعِت أبَّنَّ
        صالوانت اغببلقة، ويقتلن العرائس يف فساتينهنَّ البيضاء؟

ة كيلومًتات عن مدينِة كّنا نعيُش يف قريٍة اظُبها قرطوفة، تبعد ستَّ    
تيارت اليت تضرَّرت كثَتًا من اغبرب بسبب طابعها اعببلّي الوعر الذي  
سلَّحة. ستجدين اختبلفًا يف تسميِة ىؤالء 

ُ
كاَف وكرًا للجماعاِت اؼب

، ألغى اجمللس األعلى 1992حبسَب االنتماِء السياسّي. يف عاـ 
احق الذي حقَّقتو اعببهة لؤلمن االنتخاابِت التشريعيَّة بعد الفوز الس

اإلسبلميَّة لئلنقاِذ. مل نكن نعيش زمَن االنتخاابِت اؼبزوَّرة يف ذلك 
أبفَّ الشعب        الوقت.. ومل وبسب كلٌّ من اعبيش واغبزب اغباكم 

سيتجاوب مع فكرِة الدولة اإلسبلميَّة العادلة اليت ستغَتِّ مبلمَح الببلِد 
َت األفراِد عن طريِق اإلكراِه يف الديِن.. كانت اعبزائر يف  وتقمع حّرايَّ

 طريقها الرتداِء ثوِب أفغانستاف األسود.

متَّ اعتقاؿ آالؼ اإلخواف من أعضاِء حزب جبهِة اإلنقاذ وتصفيتهم   
ونفي رموزىم. وكردِّ فعٍل، قاموا بدعوِة اؼبواطنُت إىل االلتحاؽ ابعبباؿ 

يستهدفوف الثكنات العسكريَّة ألجل ؿباربِة الطغاة. يف البداية، كانوا 
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واغبواجز األمنيَّة، ويركِّزوف على تصفيِة رموز اغبكومة، كّل من يعمل 
معهم وابظبهم؛ عساكر، شرطة، جنود، موظَّفوف يف الدوائر 
ت. وبعد ذلك، بدأت الدائرة تتَّسع إىل عائبلِت اؼبعنيُِّت  والبلدايَّ

بح كّل من ليَس معهم ابألمر، زوجاهتم، أطفاؽبم، أشقَّائهم، مث أص
يهم  ضدَّىم. وعودة إىل التسمية، ستجدين فبَّن يتبٌتَّ فكرىم يسمِّ
ؾباىدين، واآلخروف الذين يرْوف يف سبرُّدىم عنًفا وتطرُّفًا يسمُّوَّنم 
ر يف تصفية أىايل اإلرىابيُِّت  ببساطة إرىابيُِّت. اغبكومة أيًضا مل تقصِّ

ؽبم ابغبرب، فالشابُّ الذي انتقاًما وضغطًا، حىت الذين ال شأف 
التحق ابعببل، يتمُّ خطُف أّمو أو أبيو وتعذيبو والتنكيل بو. لقد 
خسران يف ىذِه العشريَِّة الكثَت من األبرايء الذين ال ذنب ؽبم سوى 

        أَّّنم ُولدوا يف اؼبكاف والزمِن اػبطأ.

تنا إىل مدينِة يف الشتاِء الذي خسران فيِو والدي، كنَّا قد نزحنا من قري  
وىراف. ابع أرضُو، واستسلَم للفقر، وصرؼ كّل مالو ليشًتَي بيًتا 
يتألَّف من مطبٍخ وغرفتُْت يف حيِّ اغبمري. ذىَب أيب الستخراِج 
واثئق تلزمو من ىناَؾ، أَّنى أشغالُو َّنارًا وسهر برفقِة صديٍق لو يف 
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قو يشرُب سيَّارٍة أضواؤىا مطفأة يف إحدى ضواحي قرطوفة. كاف صدي
ن سجائره. أرسبل شاابًّ ايفًعا ليحضر ؽبما الطعاـ.  عبوة بَتة وأيب يدخِّ
وبعد دقائق من ظهور الشاّب، ظهر أربعة رجاؿ ملتحُت ُيشهروف 
أسلحتهم. أسقط الشابُّ الكيس ورفع يدْيو، وأقسم ؽبم أبنَّو مل يكن 

ن وال يشرب معهما، بل أحضر األكل لقريبو فقط.         يدخِّ

   ، أقسم ؽبم الصديق الثمل أبنَّو لن يضع يف فمو قطرة طبر بعد اليـو
ًرا. أمَّا أيب، فلم يقل شيًئا، إذ قرأ يف  ولكنَّ وقت التوبِة كاَف متأخِّ
عيوَّنم َّنايتو. مل يبنعو ذلك من ؿباولِة الفرار، ركض طمًعا يف رصاصٍة 

ؼبوَت السريع. ساخنة تُنهي حياتو بسرعة، لكنَّهم خبلوا عليو حىت هبذا ا
أطلقوا عليو الرصاص يف ساقْيو، مث التفتوا ليبدأوا ابلصديق، فسخَّنوا  
كواًب من الزيِت وصبُّوه يف فمِو، مث بًتوا أصابع أيب قبل أف يبدأوا 
بذحبِو دبنشاٍر فصَل رأسو عن جسده. الشابُّ كاف يشاىُد كّل ىذا 

أيب وصديقو بعد وىو يرفُع يدْيو كما أمروه. روى للجميِع كيَف مات 
        أف أخلوا سبيلو.
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كاف الوقُت شتاًء، والربُد يف تلك القرية اعببليَّة مل يكن »قلُت:   
بيَّتُْت منسوجتُْت  وُبتمل، لذا كلٌّ من والدي وصديقو كاان يرتدايف جبلَّ
بيَّة أيب يف شجرة، وثبَّتوا رأسو وحدُه فيها،  من وبِر اعبمل. علَّقوا جبلَّ

ده على األرض يف مكاٍف يبعد بضعة أمتار، وفعلوا الشيء اتركُت جس
نفسو برأس صديقو على شجرٍة أخرى. كّل ىذِه اغبكاية بتفاصيِلها 
اؼبريرة ظبعُتها يف جنازِة أيب، وال شيء يف رأسي عنو غَت ىذِه التفاصيل 

        القاتلة! 

 

د ما ينبغي إذا أردُت التحدُّث عن الذكرايِت اليت ذبمعٍت بِو، فلن أج  
قولو كأيِّ ابٍن وبمُل يف ذىنو ذكرايت واضحة. مل يكن والدي أاًب رائًعا 
، ال يضربٍت، ويف الوقت نفسو ال  وال أاًب سيًِّئا. كاف رجبًل عادايًّ
وبتضنٍت. مل يكن يقسو عليَّ وال يلعُب معي.. ىل تعلمُت ؼباذا قد 

ارًا الئقة لربودِه، يكوُف األُب ابرًدا ؽبذا اغبّد؟ حاولُت أف أجد أعذ
وفهمت أبنَّو الفقر الذي هبعُل اإلنساف منشغبًل عن عيش عبلقتو 
الطبيعيَّة أبحبَّائو. لقد أجهَد والدي نفسو ابلعمل ليوفِّر لنا اللقمة، مل 
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يدرس ومل تكن حبوزتو شهادات. لذا، كاف يعمل يف كلِّ شيء.. يف 
ويعرُض خدماتو على  البناء ويف دىن البيوت والسمكرة، ىبرُج صباًحا

معارفو يف اؼبقهى، يعمل ويعود متعًبا، يفكِّر دبستقبلي ودبستقبل أخيت 
إكراـ النائمة يف رحِم أمِّي.. يضربٍت فقط حُت أحصل على عبلماٍت 

ىذِه ىَي « ىل تريُد أف تصبح ضبارًا مثلي؟»متدنِّية يف اؼبدرسة: 
        !« اعبملة الوحيدة الذي أظبعها يف رأسي واضحة بصوتوِ 
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       ـ ــ ٤ـــ   

 

لو كنَّا إنسانُْت فارغُْت من األحزاف لتعارفنا بطريقٍة أخرى، كأف أطرَح   
عليِك تلك األسئلة التقليديَّة عن اؼبوسيقى والكتِب واألفبلـ.. 
عاداتِك، ىواايتِك، ماذا رببُِّت وماذا تكرىُت؟ عن دراستِك 

لِك أيًضا عن أوَّؿ حبٍّ وأوَّؿ وزبصُّصِك ومكاِف عملِك، كنُت ألسأ
قبلٍة وتفاصيل اؼبواعيد الغراميَّة! وكنِت لتسأيل كّل مرَّة ماذا عنَك؟ 
حىت نكوِّف انطباًعا قبل االستسبلـ ؼبشاعران وأحكامنا عن بعضنا. 
ولكْن ال، اللَّػو صبع ـبلوقُْت متعبُْت ليضع كلٌّ منهما رأسو على كتِف 

ترميم كسور اآلخر، أنِت مل تقويل شيًئا  اآلخر.. ليحاوؿ كلٌّ منهما
بعد، ولكنٍَّت أراىا انكساراتِك يف عينْيِك، أتصفَّحها جروحِك 
الغامضة، كبن ىنا اي جيم لنتعاىف ابالعًتاِؼ كأولئك اؼبرضى الذين 
يقبلوف ابلتنومي اؼبغناطيسّي من أجل الغوص يف ذكرايت بعيدة، نرفُض 

        العودة إليها وكبُن يف اليقظة.
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سكتنا، أتعبٍت الكبلـ وأرىقها اإلصغاء.. مل أكن أنوي اغبديث عن   
والدي، وجدُت نفسي أستعيُد كّل ما عشتُو يف ذلك العمر وما ظبعتُو 
يف جنازِة أيب. إذا كاف بعض األولياء ىبوِّفوف أبناءىم بفكرِة الغوؿ، 

ب يَّة البُػنِّيَّة. فلم يكن شيء يرعبٍت كطيِف أيب ورأسِو اؼبعلَّق يف اعببلَّ
تطلَّب مٍتِّ األمر سنوات حىت تصاغبُت مع فكرِة غيابِو واغتيالِو بذلَك 
الشكل.. كنُت حباجٍة إىل فاصٍل من الصمت أؼبلم فيِو شجاعيت 

        ؼبواصلِة اغبكاية..

اقًتبْت مٍتِّ جيم واضعًة برأِسها على كتفي، فرحُت ابطمئناَِّنا يل،   
ا ترى يفَّ ما يؤىِّلٍت لصداقِتها. كم عاشت من العمِر حىت زبتمر   إَّنَّ

كّل ىذِه األحزاف يف قلِبها؟ أخرجُت ىاتفي ووصلُت السمَّاعات، 
وضعُت واحدة يف أذين والثانية يف أذَّنا، وبدأُت بتشغيل اؼبوسيقى.. 
أغنية لفَتوز. مل أكن أحبُّ ىذِه اؼبطربة، أرى الناس يدمنوف صوهَتا 

ذا! واإلنسانة اليت فتحت قليب ألغانيها كانت من دوف أف أفهم ؼبا
جاريت انداي، كنُت أنشغل ابإلصبلحاِت يف بيتها على صوهِتا. 
وحينها، بدأُت أركِّز يف الكلمات وأربطها ابللحن، حىت وجدتٍت ذات 
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صباح أدندف أغنية ؽبا؛ ومنذ ذلك الوقت، أصبحُت مدمًنا آخر على 
عم بيلّم جراح/ اي ريتا بتخلص  من يـو تغرّبنا وقليب»صوِت فَتوز: 

ىالغربة ات قليب يراتح/ اي ريت منرجع نتبلقى وتفرح بِينا الدار/ وقلوب 
        «.الكانت مشتاقة ال ربن وال تغار

سقطت قطرة على يدي، رفعُت وجَو جيم ورأيُت الدموع الشفَّافة   
نَت ال تتذكَُّر ، أ«ىذه األغنية تذكِّرين أبمِّي»تغلِّف عينْيها اغبزينتُْت: 

جيًِّدا ما صبعَك أببيك، أان أذكر كّل غبظٍة عشُتها مع أمِّي، يف رأسي 
        ذكرايت واضحة وقويَّة عنها.. 

        ػ يبدو أّنِك مل تتعوَّدي يوًما على غياهِبا..  

ا حاضرة دائًما يف قليب، حىت جهاد مل وبلف يوًما برضبِتها، بل    ػ ألَّنَّ
لذين يتعاملوف معو يصدِّقونو ويثقوف بو ما داـ قد ذكر حبياهِتا، وا

        جنَّات على لسانو! 

        ػ وببل شّك مل يتزوَّج بعدىا!  
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بْتو! ظلَّ يقارنٍت هبا ويرغُب أبف أكوف    ػ ليتو تزوَّج، عذَّبٍت هبا كما عذَّ
ا نسخة عنها يف لباسها وحديثها ومشيتها، وكلَّما اخًتُت ذوقًا مغايرً 

، ألنٍَّت أقتل ذكرى جنَّات.  وتصرَّفُت على طبيعيت كرىٍت وامشأزَّ مٍتِّ
أرادين انعمة مثلها، كاف صوهُتا خفيًضا وابلكاِد ُيسمع، وكنُت ـبتلفة 
عنها كّل االختبلؼ؛ طباعي حادَّة ومزاجيَّة وأربدَّث بصوٍت مرتفع، 

ىبجل يب أماـ معارفو  فبَّا هبعلٍت يف عينْيو أفتقر إىل األنوثة، وفبَّا هبعلو
        وأصدقائو.

        ػ أتشبهيَنها ؽبذا اغبدِّ؟  

ػ وجهي نسخة عن وجهها، حىت الشامة الصغَتة فوؽ حاجِبها   
        األيسر موجودة يف وجهي!

فتحت حقيبة يدىا وأخرجت صورًة لوالدهتا، فأضأهُتا بضوء ىاتفي   
ات ذبلس على أريكة خضراء ألأتمَّلها جيًِّدا. كانت السيِّدة جنَّ 

دبحاذاة جيم وعمرىا ثبلث سنوات، ترتدي ثواًب أزرؽ على الطراز 
اؼبغريّب. رأيُت السيِّدة جنَّات سبيل كبو ابنِتها وىي تعانُقها ابظبة.  
كربت جيم لتكوف أّمها، الشعر األسود نفسو، العيناِف الواسعتاف، 
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لكنَّ االنطباع اليت  اللوف األخضر، الشفتاف الصغَتاتف يف امتبلء،
ا امرأة دافئة، متصاغبة مع نفسها، مقبلة على  تًتكو السيِّدة جّنات أبَّنَّ
اغبياة، ىبتلف عن االنطباع الذي تًتكُو جيم، فهذه األخَتة صلبة، 
حاّدة، ابردة يف التعامل، متشائمة وقليلة االبتساـ! أعدُت ؽبا الصورة، 

ل الكراىية واغبّب مًعا. أتبَّطْت فرَمقتها جيم بنظرٍة غامضة، نظرة ربم
ًدا، وأعادت وضع رأِسها على كتفي. عادت إىل صمتها،  ذراعي ؾبدَّ
وعدان إىل ظباِع اؼبوسيقى اليت كسرت سكوف الليل وأضاءت العتمة 

        بنغماهتا. 
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       ـ ــ ٥ـــ   

 

طلبو أّما أان، فلم أعرؼ ىذا الفقَر الذي ربدَّثَت عنو! كّل ما كنُت أ  
أحصُل عليو، كّل لعبٍة أؽبو هبا أكسرُىا ألحصل على أخرى أغلى 
منها، ويف خزانيت, فساتُت بكلِّ األلواف وعشرات األحذية والقفَّازات.  
كنَّا نراتد مطاعم فخمة، ونذىب إىل السينما ومسارح األوبرا. 
ابلطبع, كّنا معنيُِّت دبا كاف وبدث يف اعبزائر من تفجَتات وؾبازر يف 
أثناء اغبرب، فًتى أمِّي تضع يدىا على فمها متأثِّرة, ويلعن أيب 
اإلسبلميُِّت. وبعد انتهاِء النشرة اإلخباريَّة, نتابع حياتنا كأفَّ شيًئا مل 
ُت لَك عن  ، مل أخترب أمَل اعبوع، وقد تستغرُب إذا عربَّ يكن! كبلَّ

نوعة حسدي! كنَت طليًقا يف الشوارع، بينما كنُت أسَتة البيت، فب
من التجوُّؿ حافية, ومن تلطيخ مبلبسي ابلًتاب، وعليَّ أف أبقى 

        دائًما نظيفة وعاقلة وبعيدة عن أماكن اػبطر.

ُولدُت يف مدينِة جباية ، يف اليوـِ األخَت من شهِر مايو. عشُت فيها   
سّت سنواٍت فقط، مث رحلنا إىل فرنسا. والدي جهاد أوقاس أمازيغّي 
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، رجٌل كبيٌف وطويٌل، لديو جسٌد شابٌّ ال يشيخ، أاًب عن جدّ 
ومبلؿبُو حادَّة سبنُح االنطباع أبنَّو جادٌّ وصعب، وعيناف عسليَّتاف ربت  
كلٍّ منهما أربعة خطوٍط من التجاعيد، وأنف طويل وشفتاف رفيعتاف. 
مل أره يوًما يعقد ربطة حوؿ عنقو أو يضُع ساعًة على يده، ومل ىبلع 

حىت بعد وفاِة أمِّي بسنوات. لديو يداف صبيلتاف مثل خامت الزواج 
أايدي األطبَّاء الناعمة، وبرَع يف التحدُِّث ابللغة الفرنسيَِّة واإلقبليزيَّة، 
ودرس اللغة العربيَّة يف جامعِة اعبزائر العاصمة، حيُث قابَل أّمي 

        وأحبَّها..

امرأة صبيلة تتجاوز  حدث لقاؤنبا األوَّؿ يف مكتبِة اعبامعة. أتمَّلَ  
ابب اؼبكتبة، راقَب تنقُّلها من جناٍح إىل آخر حىت أَّنت جولَتها، ؼبلم 
أوراقو كيفما اتَّفق وتبَعها ليعرَؼ عنواََّنا، ظلَّ يتعقَُّبها ستَّة أشهٍر كاملة  
ا تدرُس اللغة العربيَّة أيًضا، واظُبها جّنات  كظلِّها، علَم يف أثنائها أبَّنَّ

وٍؿ تلمسانيَّة. أصبَح مهووًسا هبا، يف األسواؽ يُراقُب زايين ومن أص
جوالهتا ويتأمَّل ما تضُع يدىا عليو، ويلحقها وىي تذىب إىل اغبّماـِ 
اعبماعّي، وهبلُس يف اؼبقهى اؼبقابل يًتقَّب خروجها حىت يراىا تغادره 
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بوجنتُْت ورديَّتُْت. لطاؼبا كاف أيب حريًصا على روايِة عبلقتِو أبمِّي 
ابلتفاصيل، مث فهمُت الحًقا ؼباذا يُعيُد عليَّ ما أعرفُو مسبًقا، وكأنَّو 
بتلك اإلعادة يبّرِف نفسو على اغبفظ مثلما يفعل اؼبصلُّوف وىم يردِّدوف 
اآلايت القرآنيَّة كّل يـو حىت تصبح جزًءا راسًخا يف الذاكرة.. سألتو 

        رؾ؟ فأجاب:ؼباذا انتظرَت ستَّة أشهٍر كاملة لتبوَح ؽبا دبشاع

وقتنا ال ُيشبُو وقتكم، يف وقتنا كّنا نستمتُع بذلَك الًتوِّي، نًتُؾ »  
اغببَّ يتخمَّر يف قلوبنا، ونسمُح لو إبطبلِؽ جذورِه فينا حىت يصبح 
استئصالُو مّنا بعد ذلك قاتبًل، وُتصبح مسألُة االرتباِط إبنساٍف كببُّو 

يف النساِء عن بطلتِو  كاف أيب يبحثُ «. مسألة حياة أو موت
اػباصَّة، بطلة بفتنة آاّن كارينينا أو إيبّا بوڤاري، بطلة حنونة مثل 
شارلوت غوتو، وملهمة مثل إلزا لويس آراغوف.. يبحُث عن امرأٍة 
ر طاقاتو وتُلهمو كتابة  استثنائيَّة يعبدىا حىت آخر يوـٍ من حياتو، تفجِّ

عر، وكانت تلَك اؼبرأة جّنات.          الشِّ

ا مل يكن »كثَتًا ما انتقدُت اغببَّ العنيف الذي ضبلو ؽبا، وقلت:     ردبَّ
َؾ إليها ىو صباؽُبا، مل تنقِّب يف  أكثر من افتتاف، ألفَّ أوَّؿ ما شدَّ
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دواخلها وال تعرَّفَت على عقلها، مكثَت ستَّة أشهٍر تبلحق امرأًة 
التلصُّص، ىل التعارُؼ حدَث خبلؿ ستَِّة أشهٍر من »، قاؿ: «ذبهلها

ربسبينٍت كنُت أركض وراءىا ألأتمَّل اكبناءاهتا؟ ال أنكُر أنٍَّت تفحَّصتها 
من رأسها إىل أذنْيها حىت كعب قدمها. لكْن، إضافة لذلك، تعرَّفُت 
على ذوقها يف كلِّ شيء، انتبهُت ؼبداخبلهتا يف احملاضرات، وكوَّنُت 

        «.يف ذىٍت تصوُّرًا قوايًّ عنها

ة أشهٍر وأان أكتُب فيها قصائدي. ويف يـو صبعُت فيِو شجاعيت ستَّ   
ألحدِّثها، كسرت قليب، رأيُتها جالسة يف حديقِة اعبامعة تُعيُد لّف 
الشاِؿ األبيض، ربجَّجُت ابلروايِة اليت كانت ربمُلها لسيموف دو 

ىل تسمحُت يل بطرِح سؤاٍؿ »، وسألُتها: «اؼبدعوَّة»بوفوار، عنواَّنا 
كاف ردُّىا قاسًيا ودافًئا يف الوقِت نفسو، قاسًيا من « من شأين؟ليس 

انحية مضموف الرّد، ودافًئا ابلطريقِة اليت ربدَّثت هبا. أجابت بنربٍة 
قلُت: « وؼباذا تسمُح لنفسك بطرِح سؤاٍؿ ليس من شأنك؟»حنونة: 

ىذِه ألنٍَّت قارئ، والقرَّاء فضوليُّوف سباًما كالكتَّاب الذين يؤلِّفوف »
، قلُت: «ما داـ السؤاُؿ يتعلَُّق ابلكتاِب ال أُمانع»ردَّت: «. الرواايت
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لقد قرأُت ىذِه الرواية ابللغِة الفرنسيَّة وكرىُتها.. مل ربّرِؾ يف نفسي »
ما وجدتُو سيًِّئا وجدتو فاتًنا، »ردَّت: « حىت الفضوؿ ؼبعرفِة َّنايتها!

ي اللتهاـِ اغبكاية؛ وأمَّا ما تلك العبلقة الثبلثيَّة اؼبشبوىة شدَّت حو  اسِّ
        «.هبعلٍت أقرأ الكتاب، فؤلفَّ إحدى شخصيَّات ىذِه الرواية تشبهٍت

        ػ عن ّأّي شخصيٍَّة تتحدَّثُت؟  

        ػ ال أرغُب ابإلفصاِح عنها..  

        ػ ماذا لو عثرُت عليها بنفسي؟  

        ػ أنَت ال تعرفٍت!  

 

        ُت عليها كيَف ستكافئينٍت؟ػ لو عثر   

        ػ أنت، ماذا تريُد؟  

        ػ أريدِؾ أنِت!  

        ػ اطُلْب مكافأة منطقيَّة، أان لسُت شيًئا تريدُه فتحصل عليو.  
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        ػ ماذا لو جرَّبِت؟ نتواعد وتصبحُت حبيبيت..  

        ػ لديَّ حبيب!  

ميَّة، وضبلت أوراقها بُت ذراعْيها، رتَّبت خصبلِت شعرىا األما  
 للرحيل:        ووقفت تتأىَّبُ 

        ػ إَّّنا كازافيَت!  

التفتت إيلَّ مندىشة، آخر ما انتظرْتُو من ىذا الرجِل الغريب أف   
يعّرِي شخصيَّتها يف بضع دقائق ػ ىي اليت ربسُب نفسها غامضة 

ة، كيف لقارئ غريٍب مل تكرُه من يكتشُف أسراَرىا اليت تنسجها برباع
        يكمل قراءة رواية أف يعثر هبذِه السرعِة على شخصيٍَّة تطابُقها؟

ػ نعم، ُتشبهيَنها بعض الشيء، مزاجيَّة مثلها، ال يبكن ألحٍد يف العامل   
أف يتنبَّأ دبزاجِك، األمر يشبو أف يتنبَّأ أحدىم ابلطقس يف فصِل 

وجوىك؟ وجهِك الغاضب بشفاىِك  الربيع. ىل رببُِّت أف أعدِّد لكِ 
اؼبنكمشة؟ وجهِك اغبزين اعباىز للبكاء؟ وجهِك اغبيوّي كطفلٍة 
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استيقظت للتّو؟ وجهِك اؽبادئ كصفحِة البحِر صيًفا؟ وجهِك اؽبازئ 
        اؼبستفّز؟.. أعرفها كّلها وجوىِك.

        ػ منذ مىت؟  

سو، أنِت فقط ال ػ كبُن ندرُس يف اعبامعِة نفسها، التخصُّص نف  
        تبلحظُت أحًدا سواِؾ.

        ػ تتَّهمٍت ابلنرجسيَِّة اآلف؟  

        ػ وبقُّ المرأٍة مثلِك أف تنشغل بنفِسها..  

        ػ لسُت كذلك. أان فقط ال أتطفَّل على أشخاٍص ال أعرفهم..  

        ػ ال وقت لديَّ ألُراقب أايًّ كاف، أنِت خاصَّة.  

 

ػ أنَت تتذاكى، ولكنٍَّت يف النهاية أؤكُِّد لك أبنٍَّت مل أكن أكذب حُت   
        قلُت لدّي حبيب!

        ػ سأقبُل ابلصداقِة إذا ظبحِت..  
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        ػ بشرٍط واحد، ال زُباطبٍت حىت أخاطبك.  

        ػ وكيَف يتواصُل األصدقاء إذف، اي جّنات؟  

        ة كالرسائل اي؟ػ وتعرُؼ اظبي؟ بوسائل كثَت   

        ػ جهاد!  

        ػ آخر ما ينقصٍت مشكلة مثلَك اي جهاد..  

رغبُت خبنقها لُتعيد ابتبلَع ما قالتو، حسبُتها أقّل حدَّة وأكثر   
عليَّ أبكثر من ردٍّ واحد، ومل تزدين قسوهُتا إالَّ تعلًُّقا  بساطة، قست 

حيلة، تضُع بيٍت وبينها العوائق هبا. كنُت أريُدىا ىكذا صعبًة ومست
لتونبٍت أبفَّ الوصوؿ إليها مستحيل! كاف إبمكاَِّنا أف سبنحٍت رقم 
ىاتِف بيِت خالتها، أو تقًتَح عليَّ أف نتقابل من وقٍت آلخر.. لكنَّها 
اختارت الورؽ والرسائل، اختارت أكثر الوسائِل دفًئا وضبيميَّة. راىنت 

        ت أبفَّ لديَّ الكثَت ألقولُو ؽبا.عليَّ مراسبًل جيًِّدا، وعلم

  * * *        
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ا ستجدين مفتواًن جبماؽِبا، مل وبدث شيء من ىذا!    ظّنت جنَّات أَّنَّ
منُذ اعًتايف ؽبا يف اغبديقِة، ابتعدُت عنها كأفَّ ذلك اغبوار مل وبدث 

ايفٍّ بيننا. مرَّ شهراف وكبُن على ذلك اغباؿ.. علمُت أبفَّ أيَّ إطراٍء إض
ا بنفسو، ال رجبًل  مٍتِّ سيجعلٍت أخسرىا. َمْن مثُلها تريُد رجبًل معتدًّ
منهزًما يبكي ليبًل أماـ انفذهتا. أحببُت عذايب اللذيذ الذي اخًتتُو 
لنفسي حىت وصلتٍت رسالة منها عرب صديقٍة مشًتكة لنا اظُبها ديهيا، 

بدأت رسالتها بػ: وىي أمازيغيَّة مثلي، ومن اؼبدينِة اليت جئُت منها. 
، واعتذرت يل فيها عن فظاظتها، وؼبَّحت إىل «صديقي جهاد»

إعجاٍب خفيٍّ من خبلؿ سعادهتا ابلتعرُّؼ على رجٍل مثقَّف. 
حاولت أف تكوف رظبيَّة قليبًل كما تكتُب الصديقاُت حبذر، وكتبت يل 
عن متاعِب اغبياة وشوقها لبيتهم يف بلدِة الغزوات ، عن الوحشِة يف 

        لعاصمة، وأبفَّ اؼبطربة فَتوز ىي صديقتها الوحيدة..ا

يف رساليت األوىل ؽبا، نزعُت قليب من صدري، وجلسُت يف اؼبقهى   
ألكتب، منعزاًل عن اؼبوسيقى وأّي شيء سيجعلٍت أبدو عاطفيًّا.  
كنُت جافًّا ابلطريقِة اليت يكتُب فيها أستاذ رسالة لطالبتو وال يرغُب 
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شاعرىا أبيِّ شكل. أبديُت إعجايب بلغِتها وشفافيَّتها يف ابلتورُّط دب
الكتابة، نصحُتها ابستغبلؿ وحدهِتا يف موىبة خاصَّة كالكتابِة. وعن 
ثتها عن مغنِّيٍة جزائريَّة تُدعى رينات لورانيز متَّ التعتيم على  الفنِّ، حدَّ

        صوهِتا بسبب داينتها اليهوديَّة. 

ُه معلِّمي. قالت ىو كانت تكرُه القراء    َة لفردريك نيتشو، وكنُت أعدُّ
ؾبنوف ببل جداؿ، لكن ال يُعقُل أف نقدِّر كّل ما ىبرُج من أفواه 

        اجملانُت على أنّو حكمة!

كانت أيًضا تستمتُع بقراءِة الرواايت اليت ُكِتبت بلغٍة شاعريَّة، وطلبُت    
قراءِة رواايٍت حقيقيَّة! منها أف ترمي تلك الرواايت من يدىا وتبدأ ب

فالرواية ال ينبغي أف تكوَف شعرًا، ألنّنا لو رغبنا بًتصبِة روايٍة لتلك 
الروائيَّة إىل لغٍة أخرى وصفَّيناىا من الزوائد الشعريَّة، فلن يبقى من 

عليِك »الروايِة شيء! طلبت رأيي مرًَّة يف قصَّة طويلة، قلُت ؽبا: 
«. شر مرَّاٍت لتصبَح قصًَّة جديرة ابلقراءةإعادة كتابِة ىذِه القصَّة ع

عدَّدُت ؽبا أخطاءىا إبهباز: اؼبقدِّمة تصلُح ؼبقاؿ، واللغة فائضة حباجٍة 
إىل التكثيف، مثل التفاصيل اليت ال هتملينها تصلُح للروايِة، تتحدَّثُت 
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أكثر فبَّا تتحدَّث شخصيَّاتِك. تساءلت من أيَن يل أف أربلَّى هبذا 
نقدّي؟ أخربهُتا أبنٍَّت على الرَّغم من ذلك مل أسبكَّن من كتابِة اغبسِّ ال

        قصَّة واحدة، ألنٍَّت أُدرؾ انعداـ موىبيت يف كتابتها.

مل تتحمَّل جنَّات جفائي لوقٍت طويل، وسرعاف ما بدأت تتذمَّر من   
وكأفَّ أحدىم أجربَؾ على كتابتها »اعبافَّة اليت أرسُلها:  الرسائل 

ًعا مسدًَّسا على رأسك، فإمَّا أف تكوَف صديًقا حقيقيًّا أو ال واض
، توقَّف عن التفكَت بكلِّ صبلٍة قبل   تكوف! أنَت تتحدَّث كرجٍل آيلٍّ
كتابتها إيلَّ، أُريدَؾ صادقًا وعفوايًّ ودافًئا قليبًل فقط، لسُت أطلُب أف 

الرتياِح يف تكتَب يّف شعرًا! أنَت تُربكٍت، وىذا هبعلٍت أحسُّ بعدـِ ا
        «أثناء الكتابِة لك، كم علّي أف أعتذر عن فظاظيت لتغفَر يل؟

كنِت واضحة اي جنَّات منذ البداية يف رسِم اغبدود، ؽبذا »برَّرُت ؽبا:   
حاولُت أف أكوَف صديًقا جيًِّدا من دوف أف أذباوَز حدودي. ودبا أنَِّك 

تٍت منذ لقائنا األوَّؿ على طرِح أسئل ٍة ال شأف يل هبا، كيَف أردِت وخبَّ
يل أف أظبح لنفسي ابلتوغُِّل يف حياتِك؟ ابإلضافِة إىل كلِّ ىذا، أان 
رجٌل يتعاطى يف عبلقاتِو إّما ابألبيض أو ابألسود، مل أبرَع يوًما يف دور 
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ولكي أُذيب اعبليد، «. الصديق، وىا أان أسبرَّف بفضلِك على أف أكونَو
ثتها عن القرية اليت كربُت فيها، طفوليت وعبلقيِت الفاترة بوالديَّ   حدَّ

اللذين ما عادا يفخراف يب ألنٍَّت لسُت متديًِّنا مثلهما. يُزعجهما كثَتًا 
، وال ابلكتِب  أنٍَّت ال أصوـُ رمضاف، وال أعًتُؼ ابلقرآف كتااًب ظباوايًّ
األخرى.. أمَّا حبيبيت جنَّات، فكانت ـبلوقًة من نور، امرأة طيِّبة 

وحانيَّة ذبُد لذَّة يف الصبلِة وحرماف نفسها من أشياء خدمًة هلِل ور 
واإلنساف، ربسُّ دبعاانِة اآلخرين على كبٍو مفرط، ربمُل قلَب قدِّيسٍة، 
قلًبا كبَتًا يسُع العامل كّلو. احًتَمت اختبليف عنها، ويف الواقع مل يكن 

، إذ طاؼبا آمنُت ابللَّػِو وأحببتوُ  من دوف أف أفرض على  اختبلفًا جوىرايًّ
        نفسي االرتباط بديٍن معُّت  
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 ــ ٦ـــ 

ػ والدِؾ جهاد ال ُيشبو أّمِك جنَّات يف شيء، وأنِت اي جيم ىذا   
اؼبزيُج اؼبدىُش بينهما! كنُت أرى أّمِك اعبميلة تعانقِك يف الصورة، 
وأقوؿ إفَّ جيم شيٌء آخر، وبعَد ذلك، رحِت تصفُت يل جهاد وجًها 
وروًحا، ورأيُت يف النهايِة أبنَِّك ورثِت عن أّمِك الصفات الغائبة يف 
جهاد، وورثِت عنو الصفات الغائبة يف جنَّات، لتكوين أنِت لوحدِؾ 

        ـبلوقًا جديًدا ـبتلًفا عن كلْيهما..

        ػ سبنَّيت لو مل يُنجباين..  

        ػ ؼباذا تقولُت ىذا؟  

بِو بصراحة، أكرُه تواجدي يف ىذا العامل، مل يعد فيِو  ػ أقوُؿ ما ُأِحسُّ   
        ما يدىشٍت.. أعيش ىذِه اغبياة، ألنٍَّت ال أملك خيارًا آخر.

        ػ قويل يل.. أين والدِؾ اآلف؟ ؼباذا ال يرافقِك يف ىذِه الرحلة؟  

        ػ ىناؾ، ال يرغُب ابلعودِة إىل اعبزائر.  
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        يدة ببل أشقَّاء وال أصدقاء؟ػ وأنِت اآلف وح  

        ػ أان حباجٍة ؽبذِه الوحدة، ال أُريدَؾ أف أتسَف علّي.  

؟ ألسُت حىت اآلف صديقِك، اي جيم؟           ػ ماذا عٍتِّ

ػ أنَت اآلف صديقي الوحيد يف ىذا العامل، صديقي اؼبوقَّت حىت   
        تنتهي ىذِه الرحلة.

        فيت بعد ىذِه الرحلة؟ػ ال تودِّين معر   

        ػ ما اعبدوى؟  

ا أخدمِك وقَت اغباجة مثبًل..!           ػ ردبَّ

        ػ أان ال أحتاج!  

        ػ كيف ال ربتاجُت؟  

 

ػ أربلَّى ابلصرب.. الصابروف ال وبتاجوف أحًدا، لو مرضُت مثبًل وكاف   
، وإذا مل أمتلك اؼباؿ لشرائو، حبوزيت اؼباؿ، فسأشًتي دواًء ىبفِّف أؼبي
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فسأنتظُر أف يذىب اؼبرض من تلقاِء نفسو.. َوِقْس ىذا اؼبثاؿ على ما 
        يشاهبو. 

        ػ ىذا ؿبزف، سُيحزنٍت أالَّ أقابلِك مرًَّة أخرى!  

ػ سُيسعدين أالَّ أقابلَك مرًَّة أخرى، ستظّل ذلَك الغريَب العزيز الذي   
ُت لُو قليب، مثل كاتٍب مل تقابلو قرأَت كّل رواايتو، فتَح يل قلبو وفتح

أو فبثٍِّل تشاىُد أفبلمو، تعرفو وال تعرفو، ترى مبلؿبو، تسمع صوتو، 
تبكي وتضحك معو، ولكنََّك لن ذبتمَع بِو يف اؼبكاِف والزماِف نفسو.. 
اؼبعرفة التقليديَّة.. اللقاءات الطويلة.. ؾبهُر العبلقات اغبميمة هبعل 

        فاصيل تبدو قبيحة!الت

        ػ ماذا لو ُقدِّر لنا أف نتقابل؟ كيَف تتخيَّلُت عبلقتنا؟  

        ػ ستكوُف رجبًل طيًِّبا لن أُسيَء لو.  

ػ فهمت! إمَّا أف أختفي من حياتِك ألحتفَظ دبعزَّتِك، أو أبقى   
        ألكوَف اغباضَر اػباسر، رجبًل لن ُتسيئي إليو ولن رُبسٍت.
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ػ أنَت تضيُِّع وقتنا ابلتحّدِث عمَّا قبهلو! زبطِّط من اآلف ؼبا   
سيحدث بعَد ىذِه الرحلة، قد تنقلُب ىذه اغبافلة ومبوُت قبل 

        وصولنا، لينتهي كّل شيٍء قبل أف يبدأ.

ػ ستكوُف النهاية اؼبناسبة لكلْينا! كبُن ننتظُر ىذا اؼبوت منذ وقٍت   
        طويل.

        سباًما!ػ   

ابتسامتها اػببيثة أاثرتٍت، «. سباًما»أغمضت عينْيها قليبًل وىي تردِّد:   
منذ ركوبنا، مل ربّرِؾ جيم غرائزي بسبِب لباسها وبرودىا، وحىت وأان 
أضّمها إىل صدري، مل أفكِّر أبكثر من احتوائها. ولكْن، وىي تبتسُم 

يُت تقبيِلها. قاطعت جيم تلك االبتسامة بشفتْيها اؼبمتلئتُْت، اشته
        زبيُّبليت وىي تغَتِّ اؼبوضوَع كلِّيًّا:

ػ قل يل بصراحة، ماذا تعرؼ عن األمازيغ، أو فؤلحدِّد سؤايل أكثر   
        دبا أنٍَّت قبائليَّة، كيف تبدو لك القبائل، وما انطباعَك عنها؟
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قلِت يل ذلك  ػ القبائل ـبتلفوف عن غَتىم من األمازيغ، افبم.. إذا  
الرجل قبائلّي، فسيخطر ببايل أنَّو غَت متديِّن، يتباىى بشرب الشراب 
وإبفطار رمضاف علًنا، وسُيخاطبٍت ابللغِة الفرنسيَّة بداًل من العربيَّة 

        حقًدا على كّل ما ىو عريّب!

ػ من الطبيعّي أف وبقد على اللغة اليت فُرِضت عليو وَحَرمتُو لسنوات   
تعلُّم بلغتِو األـّ.. من الطبيعّي أف يلجأ إىل لغٍة أخرى فقط من ال

        ليتحدَّى ما اختارُه لُو النظاـ، ماذا أيًضا؟ كيف تراىم؟

ػ منفتحوف أكثر على الثقافة الغربيَّة، متمّرِدوف وعنصريُّوف أكثر من   
        غَتىم..

م أتذُّوا أكثر من غَتىم؟    ا ألَّنَّ         ػ ردبَّ

م سبرَّدوا أكثر من غَتىم.           ػ نعم، أتذُّوا أكثر من غَتىم، ألَّنَّ

        ػ أال ترى يف سبرُّدىم شجاعة ال مثيل ؽبا يف اؼبطالبة حبقوقهم؟  

م يرغبوف ابالنفصاِؿ عن اعبزائر، وىذِه    ػ ال أدري.. ما أعرفُو أَّنَّ
م مل يطالبوا حبقوقهم  الفكرة ال يُعقل ألحٍد مّنا أف يقبلها، كما أَّنَّ
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بطريقة حضاريَّة، فكيف ال يتلقُّوف األذى وىم ىبرِّبوف اؼبرافق العامَّة 
        ويعتدوف على الشرطة؟ ىذا غَت مقبوؿ يف كلِّ بلداف العامل.

ػ اي إؽبي! أنَت ال تعرُؼ كم قبائليًّا مات وكم قبائليًّا متَّ تعذيبو يف   
يِّفوا ىويَّتو. أنَت مثل كّل العرب السجن فقط كي يعًتفوا بو وال يز 

الذين قابلتهم، لديكم معلومات مضلَّلة عن القبائل، ألنَّكم صدَّقتم ما 
ه النظاـ عّنا.         عرضتو شاشات التلفزيوف واكتفيتم دبا لقَّنكم إايَّ

        ػ ال تغضيب.. أقوؿ ما أعرفو فقط.  

بذؿ جهًدا لفهم اؼبسألة ػ لسُت غاضبة.. لكْن، سيسرُّين لو أنَّك ت  
األمازيغيَّة. ىل تعرُؼ منذ مىت بدأ ىذا النزاُع بُت العرب واألمازيغ، اي 

        ؼبُت؟

        ػ الثمانينيَّات..  

        ػ بل قبل.  

        ػ منذ أف توىلَّ ىواري بومدين اغبكم.  
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ل أف يظهر ػ بل قبل ذلك بكثَت، قبل أف تندلع الثورة اعبزائريَّة، وقب  
، اجتمعت قيادات حركة 1949حزب جبهة التحرير الوطٍت. يف عاـ 

ت الديبوقراطيَّة اليت كاف يقودىا مصايل اغباّج يف فرنسا  انتصار اغبّرايَّ
ؼبناقشِة قضيَّة اؽبويَّة اعبزائريَّة، فهم كانوا بصدد توجيو مذكَّرة إىل ىيئة 

اؼبناسبة، كاف مصايل اغباّج  األمم اؼبتَّحدة. ويف أثناء ؿباولة الصياغة
يركِّز على أّف اعبزائر بلد عريّب مسلم فقط، متجاىبًل أفَّ اعبزائر يف 
البدء كانت أمازيغيَّة قبل الفتوحات اإلسبلميَّة.. أنَت ىنا ال يبكنك 
أف تشّوِه التاريخ هبذا الشكل وتكتفي ابعبزائر اليت تُناسُب توجُّهاتك 

افًتاضيًّا للببلد بدًءا من الفتوحات  الشخصيَّة، فتنتقي ميبلًدا
اإلسبلميَّة. ال يبكنك وأنَت تقدِّمها للعامِل كدولة أف تُلغي ما كانت 
ا كانت أرًضا مهجورة متَّ اكتشاُفها، كما ال  عليو اعبزائر من قبل، كأَّنَّ
يبكنك أف تصَف الشعب كّلو ابلعريّب اؼبسلم، وىناؾ فيو من ليس 

        بعريبٍّ وليس دبسلم.

خبلؿ ذلك االجتماع، رفضت األغلبيَّة مبدأ مصايل اغباّج، وطالبوا   
ا جزائريَّة فقط، ولكنَّ اغبركة مل تؤمن ابلتعدُّديَّة  وصف الببلد أبَّنَّ
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اللغويَّة والثقافيَّة للشعب. حينها، مل يًتدَّد األمازيغ اؼبنتموف للحركة 
بلحسُت ابلتعبَت عن رفضهم ؼبوقف مصايل، بل ىناؾ مربوؾ 

والصادؽ حجرس، واثلث نسيُت اظبو، قاموا إبعداد وثيقة وقَّعوىا 
ابسم مستعار، اقًتحوا فيها ربديد اؽبويَّة الوطنيَّة على أساس اؼبواطنة 

ىناؾ  بداًل من االنتماء العرقّي والديٍّت. من ىناؾ كانت البداية، من 
هم مل يبدأوا النضاؿ بدأ األمازيغّي يتوجَّس من مؤامرِة ؿبِو ىويَّتِو، ولكنَّ 

إالَّ الحًقا، ألفَّ ىّم مقاومة االستعمار الفرنسّي والعيش يف ببلٍد ُحرَّة  
        كاف أكرب من أيِّ ىمٍّ آخر.

ػ صدِّقيٍت، ال أعرُؼ كّل ىذِه التفاصيل. أعرُؼ أبّف الثورة عرفت   
خوة الكثَت من النزاعات الداخليَّة وؾبازر ؿبزنة، كاف يصّفي فيها األ

بعضهم بعًضا كلَّما اختلفوا حبجَّة فرِض النظاـ والسيطرة على الفوضى 
واػبياانت! ولكنَّ النزاع حوؿ اؽبويَّة ابلذات.. مل أظبع أبنَّو بدأ يف 

        ذلك الوقت، فكيف اطَّلعِت أنِت اؼبغًتبة على كلِّ ىذا؟

الِدي من كاف ػ كّنا نعيش حياًة جزائريَّة كاملة يف الغربة، اي ؼبُت. و   
        يلفُت انتباىي بنقاشاتِو إىل ىذِه اؼبواضيع، ال تنَس أفَّ والدي قبائلّي.



68 
 

        ػ نعم، القبائلّي الذي اختار أف يدرس اللغة العربيَّة.  

ػ نعم.. وىذا ألنَّو كاف ينتمي إىل عائلة متديِّنة تكنُّ تقديرًا خاصًّا   
عيد التفكَت يف انطباعك عن للغة القرآف. وىنا، إبمكانك أف تُ 

القبائلّي الذي وبقد على كّل ما ىو عريّب.. ِمَن القبائل ملحدوف 
ومسيحيُّوف ومسلموف متديِّنوف، ال مكاف للعنصريَِّة يف قلوهبم، حىت 

م يستخدموف صبلة  للتحيَّة بداًل من كلمة « السبلـ عليكم»إَّنَّ
        .اليت وبيِّي هبا األمازيغ بعضهم بعًضا« أزوؿ»

ػ مؤكَّد، أعلم ىذا وكبن نعيش مع القبائل يف وىراف أيًضا. مل أكن   
م، ولكنٍَّت ربدَّثت عن األغلبيَّة فقط ومشاكلنا معهم، ىؤالء  أعمِّ
الذين يروف أنفسهم أكثر ربضُّرًا منَّا وأكثر رجولة وشجاعة، حىت إفَّ 

م وحدىم من ضبلوا السبل ح وقاموا أحدىم فبَّن أعرؼ ادَّعى أبَّنَّ
ابلثورة، ولوالىم ؼبا ربرَّرت اعبزائر! وكلُّنا يعلم أبنَّو يف كلِّ بيٍت جزائريٍّ 

        إمَّا ؾباىد أو شهيد، وإمَّا شاىد على تلك اغبرب.

ػ نعم، لقد اكبرفنا عن اؼبوضوع الذي كنَّا نتحدَّث فيو. منذ ركبنا   
نك أف تغفرىا وأنَت تتحدَّث عن نفسَك بسوٍء وعن آاثـٍ ال يبك
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لنفسك، قلَت إنَّك تسبَّبَت يف موِت أّمك وأذيَِّة أحبَّائَك، ووعدتٍت 
أبنََّك ستحكي يل حكايتك، لكنََّك حىت اآلف مل ترِو يل شيًئا عن 

        اػبطااي.

ػ سأبدأ بذنٍب يعذِّبٍت، اقًتفتو يف حقِّ صديَقيَّ مالك وظبَت.أريُد   
ف أربدَّث أوَّاًل عن صداقيت هبما قبل منِك فقط صربًا عليَّ، أحبُّ أ

        اغبديِث عن الذنِب الذي اقًتفتو يف حقِّهما..

        ػ أان ُأصغي.   
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 ـــ ٧ـــ 

 

تعرَّفُت على صديَقيَّ ظبَت و مالك عندما انتقلنا للعيِش يف مدينِة   
ا. وىراف. مالك الطفل األظبر ببنيتو القويَّة، وظبَت األشقر النحيل بينن

كنَّا ندرُس يف اؼبدرسِة االبتدائيَّة نفسها, ونسكُن اغبّي ذاتو، نلعُب 
رة من الليل، وَّنبُّ للشجاِر إذا تعرَّض  مًعا كرة القدـ حىت ساعة متأخِّ
أحدان للمضايقة. الشجارات بيننا مل تكن تدوـُ طويبًل، حىت عندما 

كلوِف البحر.. مل   سكنت حيَّنا فتاٌة صبيلة بشعٍر ذىيبٍّ وعينُْت زرقاوْين
لبتلف بشأَِّنا. بدت رىاـ قادمًة من اعبنَّة، بينما كنَّا نتجوَّؿ أمامها 
ا ستكوُف سبَب اَّنياِر  دببلبسنا القديبة وأحذيتنا اؼبتَّسخة. علمنا أبَّنَّ
صداقتنا. ولكي ال لبسر بعضنا، قرَّران أف نكرىها، مل نساؿبها أبًدا 

ما مرَّت، وكانت تغَتِّ طريقها على صباؽِبا، أصبحنا ُنضايقها كلَّ 
        لسببُْت: إذا رأت الكبلب أو إذا رأتنا!

أمَّا السّر الذي سأحدِّثِك عنو، عدا مالك وظبَت.. أنِت اثلث   
ا لتعريف إىل أيِّ حدٍّ كّنا  شخٍص سيعرفو، وُأخربِؾ بو ال لشيء، وإمبَّ
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ك العمر، كنُت إخوة، وسبب اؼبعزَّة اليت أكّنها لكلٍّ منهما. يف ذل
ضعيًفا يف اللغِة الفرنسيَّة، فنصحتٍت أمِّي بطلِب اؼبساعدة من جاران 
سليماف الذي يسكُن العمارة اؼبقابلة. شابٌّ انطوائيٌّ يدرس الًتصبة، 
ويعيُش مع والدتِو اؼبطلَّقة. ال تفهمُت معدف قلبِو إذا كاف طيًِّبا أو 

أصبحُت أُجيد تصريف خبيثًا! ربسَّنت لغيت الفرنسيَّة بفضلو، و 
األفعاؿ والتحدُّث بلكنٍة صحيحة. أذكُر انبهاري أبرائِك بيتهم 
اغبمراء واألرضيَِّة اؼبلساء من الرخاـ، وربِف الّنحاس على رفوِؼ خزانٍة 

        من اػبشِب األضبر.

كانت والدتو غائبة ذات طبيس عندما توقََّف عن شرِح الدرس، وبدأ    
الباردة. انكمشُت قليبًل، واتبعُت قراءة النّص.  يتحسَُّس عنقي بيدهِ 

 ، ًدا يتحسَّسٍت. ىذه اؼبرَّة، تضايقت وأبعدُت يده عٍتِّ وضع يدُه ؾبدَّ
لكنَّو أصرَّ على ؼبسي للمرَِّة الثالثة.. صبعُت كتايب وكرَّاسيت ألنصرؼ، 
فدفعٍت إىل األريكِة اغبمراء، وثبَّت ظهري بيده، وابليِد األخرى فتح 

لو، وقاـ إبدخاؿ عضوِه يف شرجي.. أتلَّمت! مل أحتمل دخوؿ سروا
ا وحارقًا، وكنُت أصرخ وأبكي؛ وكلَّما تعاىل 

ً
عضوه وخروجو، كاف مؤؼب
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صويت، يضغط برأسي على األريكِة ليكتم صويت حىت اختنقُت 
بشهقايت. ابتعد عٍتِّ يتأوَّه وسائل أبيض لزج يسيل من عضوه 

نفسي، وكّل ما كنُت أريده اؽبرب من  وشرجي. مل أستطع الدفاِع عن
        ذلك البيت..

رفع سليماف سروايل األخضر، وصبع أدوايت وطردين متوعًِّدا بقتلي إذا   
حبُت ابلسرِّ. خرجت من بيتهم أبكي وأعرج، رجٌل غريٌب رآين أمشي 
بذلك الشكل، أشفق عليَّ وعرَؼ سّرِي.. نظراتو أخجلتٍت. لذا، 

يقٍة طبيعيَّة أُداري من خبلؽبا عاري، كرىتو وكرىت حاولُت اؼبشي بطر 
بيتو والسرواؿ األخضر واللغة الفرنسيَّة. عدت إىل البيت مبلزًما 
الفراش، أرفض تناوؿ األكل والذىاب إىل اؼبدرسة. مل تفهم أمِّي ما 
خطيب. تذكَّرُت هتديدات سليماف، وخفت أف يقتلها، لذلك 

        احتفظُت جبرحي لنفسي.

أصغت جيم إىل حكاييت ودموٌع غزيرة تغادُر عينْيها الواسعتُْت،   
ر أشياء صبيلة يف قلِب أتفهُم »قالت:  ما تعرَّضَت لو، التحرُّش يدمِّ

الطفل، يلوِّث براءتو، لكنَّ ما مررَت بو كاف قاسًيا. اؼبتحرِّش يب كاف 



73 
 

ا، كاف لطيًفا، يعبُث جبسدي ويُقنعٍت أبفَّ ما نقـو بو ليس أمرًا خاطئً 
يُقنعٍت أبنَّنا نلعب لعبة اظبها لعبة اغبّب! وبسببو، كرىُت الرجاؿ 

       مسَحت دموَعها، وطلبت مٍتِّ أف أُكمَل:«. واغبّب وكّل ما يتعلَّق بو

صبيحة يوـِ اعبمعة، مل أسبكَّن من مغادرِة فراشي بسبِب اغبمَّى.   
نُت أىذي: أان حاولت أمِّي زبفيض حراريت ابلكمَّاداِت الباردة، ك

خائف، اي أمِّي.. ال تًتكيٍت. استعدُت وعيي لدقائق، ووقفُت إىل 
اغبمَّاـ ألقضي حاجيت، ويف طريقي إليو، تغوَّطُت على نفسي 
ووسَّخُت ثيايب. وعندما فاجأتٍت أمِّي يف الّرواؽ، بكيت وخفضُت 
رأسي ألُداري عارًا آخر. فكَّرُت أبفَّ سليماف أفسَدين وأصبحُت 

ا سأظّل ىكذا كّل حيايت. أمِّي كلتـو اؼبرأة الصلبة عاج زًا بسببو، وردبَّ
ا ستضربٍت على ما فعلت، ولكنَّها ضمَّتٍت إىل  والقويَّة زبيَّلُت أبَّنَّ
صدرِىا، وساعدتٍت على تنظيِف نفسي وتغيَت مبلبسي، ظنًّا منها أبفَّ 

       اغبمَّى والزكاـ ما جعبلين أفعلها يف سروايل.

بيتها بعد صبلِة اعبمعة، وذىبت إىل الصيدليَِّة لتشًتي ارت   دت جبلَّ
مضادَّاٍت حيويَّة ودواء يوقف اإلسهاؿ. ويف ذلك الوقت، جاَء مالك 
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وظبَت لزايريت، ومل يصدِّقا أبنٍَّت مل أخرج للعِب معهما فقط بسبِب 
زكاـ، ومل يًتكاين إبصرارنبا حىت عرفا ما حدث. غَتَّ الغضب 

ومل يتوقَّفا عن سبِّو ولعنِو، وسرعاف ما خرجا لينتقما يل. مبلؿبهما، 
عندما َخيَّم الليل، رشقا سيَّارة والدتِو ابغبجارة ؿبطِّمُت النوافذ 

       والواجهة األماميَّة.

، يستخدماِف التَتبوليت لرشقو    أصبحا مثل قنَّاصُْت يف اغبيِّ
ف حبجارهتما عليو. ابغبجارة، ىبتبئاف يف أماكن ال يرانبا ويصوِّاب

الضربُة األوىل أصابت كتفو، صرخ وأتملَّ وأقسم أبنَّو سيقتل الفاعل، 
والضربة الثانية فتحت جرًحا كبَتًا يف رأسِو استدعى أخذه إىل 
اؼبستشفى ػبياطتو. عاد إىل اغبيِّ مرعواًب والضمَّادة الكبَتة تغطِّي 

عد رحيلهما، مل نصف رأسِو، مث انتقل بعدىا ووالدتو من اغبّي. وب
ًدا، وكأنَّو مل وبدث.        لبض يف ىذا اؼبوضوع ؾبدَّ

  * * *       
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حىت مراىقتنا واكتشافنا ألنفسنا، تقاظبناه من خبلِؿ مغامراتنا   
الصغَتة؛ أوَُّؿ سيجارٍة مرَّت على أفواِه ثبلثتنا، وكذلك البَتة تذوَّقناىا 

ا كما كنَّا أنمل. شاىدان أوَّؿ فيلم مًعا.. مل يُعجبنا طعمها ومل يؤثِّر فين
بورنو يف مقهى لئلنًتنت، وبعد ذلك، كاف الواحد منَّا يُرسل ما 
يشاىده من ڤيديوىات إىل اآلخرين. كربان، وبدت تلك الصداقة 
ا لن تنتهي، وتوطَّدت أكثر وكبن شباٌب نزاوؿ  اعبميلة كما لو أَّنَّ

ُد ظبَت. أحد أخطائي وقتها ىو دراستنا يف الثانويَِّة اليت يعمل فيها وال
، ألكوف مع صديَقّي متجاىبًل ميواليت األدبيَّة،  اختياري لشعبة العلـو

       فقد كنُت قارًًئ جيًِّدا للشعر والفلسفة والرواايت العاؼبيَّة.

ادَّخر والد ظبَت اؼباؿ لشراِء منزؿ أكرب يف حيِّ الصّديقيَّة، لكنَّو غَتَّ   
عندما قطع ذلك الوعد البنو: إذا قبحَت يف رأيو يف آخر غبظة 

فسأشًتي لَك سيَّارة مرسيدس. قبح كلٌّ اجتياز شهادِة البكالوراي، 
، وحصل صديقنا على سيَّارة  منهما، ورسبت بسبب ضعفي يف العلـو
رائعة. بدأ يعلِّمنا كّل حركٍة جديدة يتعلَّمها حىت أصبح ثبلثتنا هُبيد 

نا أصبل أوقاتنا وكبن قبوب شوارع السياقة. يف ذلك الصيف، قضي
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اؼبدينة، نبلحق اعبميبلت ونفتك منهنَّ أرقاـ ىواتفهنَّ لنسخر من 
       فقران بسخريتنا منهنَّ.

مع اقًتاِب موعد عيِد الفطر، اقًتَب موعد الدخوؿ اعبامعّي ؼبالك   
وظبَت. تواعدان بعد ساعٍة من اإلفطار لنتسوَّؽ ونقضي سهرتنا يف 

ندلسيَّات . ألقى ظبَت ابؼبفتاح يف يدي ألسوؽ، وجلس إىل شاطئ األ
جانيب وبدِّؽ إىل النافذِة، بينما بدأ مالك يُلقي علينا نكتو البذيئة، 

اي رجل، اصرب ثبلث لياٍؿ أخرى حىت ينتهي »فالتفَت لو ظبَت: 
لكنَّو مل يسكت، وال كبُن توقَّفنا عن « رمضاف.. مثَّ ُعْد إىل بذاءتك!

       ستَتّي، ووحده ظبَت كاف هباملنا اببتساماٍت حزينة.الضحك اؽب

مٍت مالك ابعبنب، ألنٍَّت أسوؽ مثل امرأة. ولكي أُثبت لو إجاديت،    اهتَّ
امتثلُت لرغبتو وزدُت السرعة وانطلقت. حاولُت ذباوز شاحنة كبَتة  
كانت ربجب عٍتِّ الطريق، فاصطدمُت بسيَّارٍة مسرعٍة أخرى، 

ن إبمكاين ذبنُّبها. انقلبت بنا السيَّارة. وعندما انتهى لؤلسف.. مل يك
كّل شيء، مل أسبكَّن من ربريِك ساقي، والتفتُّ إىل ظبَت اعبالس إىل 
جانيب، فرأيُت الزجاج مغروًسا يف جبينِو.. ووجهو غارؽ يف الدـ وبدِّؽ 
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إىل الفراغ بعينُْت مفتوحتُْت. التفتُّ إىل مالك، كاف رأسو منحنًيا بُت  
كتفْيو؛ وىواري الصديق الثالث الذي كاف يرافقنا، ما زاؿ على قيد 
اغبياة يئّن. حاولُت ىّز ظبَت إىل جانيب، وإيقاظ مالك وأان أصرخ 

       ابظبو، ببل فائدة..

       ػ مل يكن ذنبك.. كاف يعقل أف سبوَت معهم.  

 

دي، وؼباذا ػ كاف هبُب أف أكوف اؼبيِّت! ؼباذا ألقى ظبَت اؼبفتاح يف ي  
علَّمٍت السياقة؟ ألقتلو؟ الطبيُب الذي عاعبٍت وصَف قبايت ابؼبعجزة، 
معجزة عليَّ أف أضبد اللَّػو عليها، ولكْن كاف ذلك الشيء الوحيد 
الذي مل يكن إبمكاين شكر اللَّػو عليو. شعرُت ابلذنِب لسببُْت: ألنٍَّت 

وأان أعود إىل حّيي قتلُت صديَقّي، وألنٍَّت قبوت. ىل تتخيَّلُت حزين 
بعكَّازين ألجد يف اغبيِّ مأسبُْت ألحبِّ إنسانُْت إىل قليب؟ ظبعُت 
صوت البكاء والعويل والنحيب يتعاىل من بيتيهما. أمرتٍت أّمي ابلتزاـِ 
البيت، ولكنٍَّت غادرتو أتعكَّز عكَّازي ألقدِّـ التعازي وأعتذر. ولكن،  

ـّ مالك يف كيَف ألّـٍ أف تغفَر يل ما فعلتُو ابب نها، اي جيم؟ بصقت أ
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ـّ ظبَت أسقطت عّكازي وحاولت خنقي  وجهي مث أُْغِمَي عليها، وأ
بيدْيها حىت أبعدىا عٍتِّ أقارهبا. إنٍَّت قاتل، اي جيم، ىذا ما أان عليو، 

       أنِت ذبلسُت جبانِب قاتٍل انتقى أفضل ضحاايه وأحنَّهم عليو!

د قتلهم.. قلبك طيِّب على الرَّغم من  ػ أنَت مل تتعمَّد ذلك، مل تقص  
       كلِّ شيء.

ػ وماذا أفعل هبذا القلب اي جيم ما داـ أعمى.. حىت أنِت أصبحُت   
 .  أخاُؼ عليِك مٍتِّ

ػ ال تقلق بشأين.. إذا تسبَّبَت يل ابؼبوت كما تدَّعي، فسيكوُف أفضل   
             معروٍؼ تفعلو من أجلي.

       اف وقُت اعًتاِفك؟ػ مهبولة! أََما ح  

ػ ليَس اآلف، ليس قبل أف تقوؿ خطيئتك األخَتة، سأروي لَك   
حكاييت بعد االنتهاِء من قوِؿ حكايِة جهاد وجّنات، وذلك ليس 

       أليّنِ منبهرة بوالديَّ، بل ألنٍَّت امتداٌد ؽبما..
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وضعت جيم ؿبفظتها على ساقْيها، وأخرجت علبة شوكوالتة غالية   
ها نكهات متنوِّعة، مث وضعت قطعة شوكوالتة يف فمها وعرضت في

       عليَّ انتقاء واحدة: ىل شاىدَت فيلم فورست غامب؟

       ػ ال!  

كانت أمِّي تقوؿ يل دائًما »ػ يفتتُح البطل الفيلم جبملة يقوُؿ فيها:  
أبفَّ اغبياة مثل علبة شوكوالتة، ال تعلُم أبًدا ما الذي ستحصُل 

       ..«.عليو

ػ يتحدَّث عن القدر واؼبصادفة وما ال نتوقَّعو يف حياتنا، كاؼبصادفة   
       اليت صبعتنا الليلة يف ىذِه اغبافلة!

ػ أمَّا جهاد، فكانت لُو فلسفتو اػباصَّة. ىو يؤمُن أبْف ال أحد منَّا   
يعيُش تعًسا أو سعيًدا إىل األبد، بعضنا يبدأ حياتو شقيًّا مث يبدأ 
ابكتشاِؼ سعادتِو، والبعض اآلخر يفعل العكس.. يعيش نصَف 
ـُ ابلشقاء.. ىو كاف يرى أبنَّو عاش النصَف  عمرِه سعيًدا، مث يصطد

       األوَّؿ من حياتِو خبَت حىت فارؽ جّنات.
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       ػ ماذا عنِك؟ كيَف بدأِت حياتِك؟ وأّي نصٍف منها تعيشُت اآلف؟  

حيايت ألربدَّث عنو، ال أعرُؼ ما ىو وال  ػ أان مل أعرؼ الفرَح يف   
كيَف سيكوف! مل أخترب ىذِه السعادة اليت يتحدَّثوف عنها يف األفبلـِ 

       والرواايت..

ػ ال أصدِّقِك. اغبزف والفرح مشاعر ىبتربىا كّل إنساف، تظهر   
وزبتفي، عشُت اليتم، اعبوع، الفقر والتشرُّد، وعلى الرَّغم من ذلك، 

       ى فتاٍت من الفرح وقنعُت بِو..حصلُت عل

ػ أمل أقل لَك أبيّنِ أحسدؾ؟ إنٍَّت أربدَّث عن سعادٍة حقيقيَّة، سعادة    
كبَتة، كاغبصوؿ على شيٍء كنَت تظنُّو مستحيبًل، كأف ترفض النـو 
ألنَّك زباُؼ أفَّ ما عشَتو مل يكن حقيقيًّا، وما إىل ذلك.. أقوُؿ لَك 

حىت ما عاد شيء يُبهرين. كنُت ؿباطة دائًما عشُت مدلَّلة ونزِقة 
ابؼبعجبُت والذائبُت يف حضوري حىت أصبحوا مثل دمى أحتفظ هبا 
يف خزانيت، أحرِّكهم كيف أشاء، أتدلَّل عليهم، وبعد ذلك، أُبعدىم. 
، فقدُت اىتمامي َّنائيًّا ابلرجاؿ، عشقُت ِوحديت  ولكنٍَّت اليـو
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ث عن السعادة. حىت ذلك السبلـ واكتشفُت فيها أشياء كثَتة. تتحدَّ 
       الداخلّي مل أحصل عليو، عشُت حيايت كّلها قِلقة، خائفة ومرتِبكة. 

       ػ قلقة من ماذا؟   

       …ػ   

       ألقت بظهرىا إىل اؼبقعد، وحدَّقت إىل سقِف اغبافلة وتنهَّدْت:  

       ػ من كلِّ شيء!   

. 
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 ـــ ٨ـــ 

 

اد دبكانٍة خاصٍَّة يف قلِب والديت. كاف ينتقي الورَؽ اعبيِّد، َحِظَي جه  
وهبرِّب عشرات األقبلـِ قبل الكتابِة إليها. ىبتاُر قلًما ال يؤمُل أصابعو، 
ألفَّ األمل هبعل خطُّو يبدو سيًِّئا، قلًما ال يسكُب الكثَت من اغبرب وال 

يشطُب سطرًا  يشّح. يعدُّ قهوتو وهبلُس ليكتَب اؼبسوَّدة األوىل..
وُيضيُف آخر حىت تصبح الرسالة جاىزة. عرضُت عليِو كثَتًا أف ينشَر 

الرسائل ال ُتكتُب ليقرأىا »رسائلهما، وكاف رفضُو قاطًعا كّل مرَّة: 
الناس، ال أملُك جرأة التعّرِي اي جيم، ال يبكنٍت الوقوؼ عاراًي وأمنُح 

يتثاءَب أحٌد بينما يقرأ  الغرابَء حقَّ اغبُكم والتفرُّج. كيف أحتمل أف
رسالة سكبُت فيها روحي؟ أو أف ُيسيء الفهم ويكوِّف أفكارًا خاطئة 
بُت  ا لو كنُت روائيًّا لتحايلت على القرَّاء، وكذَّ عٍتِّ أو عن حبيبيت؟ ردبَّ
ا أحداث متخيَّلة، ولكنٍَّت مل أتعلَّم يف حيايت   ما سيصدِّقونو على أَّنَّ

ا، أقصُد كاتًبا جيًِّدا.. ُولدُت شاعرًا، أحوِّؿ كيَف أكوف كاذاًب جيِّدً 
انفعااليت إىل قصائد مضغوطة، وأكتُب ما عليَّ كتابتو مثل أّي حالٍة 
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بيولوجيَّة، كأف تنامي ألنَِّك تشعرين ابلنعاس وأتكلي بسبِب 
إحساسِك ابعبوع. أكتُب الِشعر ابلطريقِة نفِسها، ليس ألنٍَّت أريد، 

       «.يبكُن أتجيلها أو إبطاؽُبا بل غباجٍة ُملحَّة ال

كنا »وعودًة إىل حكايِة تعارفهما، يذكُر دوًما فضل صديقتِو ديهيا :   
جالسُْت يف اغبانة، نشرب ونتناقش يف السياسِة، واؼبسألة األمازيغيَِّة 
ربديًدا. درست ديهيا اللغة الفرنسيَّة، ومل تغفر يل اختياري لدراسِة 

ـٌ اللغِة العربيَّة. اهتَّ  متٍت خبيانِة القضيَّة، ألنٍَّت أدرُس لغًة فرَضها علينا نظا
م  نبجّي ؿبا ىويَّتنا وأطلق الناَر على أبنائنا يف اؼبظاىرات، فقط ألَّنَّ

       طالبوا حبقوقهم ابالعًتاِؼ بلغتهم إىل جانِب العربيَّة والفرنسيَّة.

الذي ابع نفسو  إيييييو اي صغَتيت، كنُت أُنعُت طواؿ الوقت ابلعميل 
وقضيَّتو. يتحدَّثوف عٍتِّ فيقولوف جهاد العريّب، وصفة عريّب كانت 
دبثابِة مسبَّة. دافعُت عن نفسي عبثًا، أبنٍَّت ُولدُت ألَبَػَوْين متديِّنُْت 
لقَّناين القرآف الكرمي منذ طفوليت، وتلك اآلايت سحرتٍت.. زادتٍت 

بسَّطت القواعد، وجعلت اإلعراب ُحبًّا هبا أستاذة اللغة العربيَّة اليت 
يسَتًا، وأىدتنا قصًصا كلَّما حصلنا على نتائَج جيِّدة. ومن قصِص 
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األنبياء، بدأُت أقرأ عبرباف وإيليَّا أبو ماضي وقبيب ؿبفوظ واؼبنفلوطي، 
إىل الشعِر اعباىلّي واغبديِث، حىت وجدُت نفسي مأخوًذا ابللغِة 

       ت لغيت األـّ.العربيَّة، وأكتُب هبا كما لو كان

 

مع ذلَك، ال أنكُر أبنٍَّت أتفهَُّم سخط أصحايب على خياري يف تلَك   
الفًتة الصعبة، فًتة حكم ىواري بومدين. ىل تعلمُت؟ استيقظنا فجأة 
على قوانُت مل نكن ابنتظارىا، كّل الواثئق الرظبيَّة قرَّروا تعريبها، جلبوا 

السعوديَّة، كما أصبح اؼبوظَُّف ال مدّرِسُت من اؼبشرؽ وشيوخ دين من 
وبصُل على وظيفة حكوميَّة إالَّ إذا كاف هُبيُد اللغة العربيَّة، وذلَك 
ؿباربًة للغِة اؼبستعمر الفرنسيَّة اليت كانت ذُبيدىا فئة كبَتة من الشعب. 
قد تبدو لِك ىذِه النقطة إهبابيَّة؟ أف يقّرِر القادة ؿبو آاثِر اؼبستعِمر 

ولغة وكنائس وداينة تبشَتيَّة لقيت ترحيًبا لدى بعض  من ثقافةٍ 
العائبلت، ستبدو لِك فكرًة أخَّاذة رسُم مبلمح جديدة لوطٍن حصل 

استقبللو حديثًا. ابلنسبِة يل، مل يكن ذلك ليكوف مستفزًّا لو مل على 
       يكن على حساِب لغتنا األمازيغيَّة وثقافتنا!



85 
 

ىم عن اؽبويَّة، فاعبزائر ال يبكن ؽبا أف كاف عليهم أف يراجعوا تصوُّر    
تكوف جزائَر من دوف ذلك التنوُّع اعبميل بُت ثقافِة الشاويُِّت، 
واختبلِؼ الطوارؽ بعاداهتم وؽبجتهم، وبٍت مزاب يف غرداية وعواؼبهم، 
والقبائل بلهجتهم وفلكلورىم. كيَف ؽبم أف ينكروا اترىبًا قديبًا بدأ قبل 

ة تسعمائة سنة. بن بّلة بعد االستقبلؿ، ألقى ميبلِد اؼبسيح بقراب
ال اشًتاكيَّة بدوف تعريب، وال مستقبل ؽبذا »خطااًب شهَتًا، قاؿ فيو: 

ة التعريب «البلد إالَّ يف العروبة ، وأمتَّ بومدين بعد االنقبلب عليو مهمَّ
على أكمل وجو. ىؤالء العسكريُّوف الذين حكموا الببلد خلقوا 

ا آخر، واختاروا صورًة للببلِد مل يقبلوا النقاش فيها، استعمارًا داخليًّ 
       بلًدا ُأحاديَّ الثقافة واللغة والدين..

ىل تعلمُت أبنَّنا يف ذلك الوقت خضعنا لقانوف يبنُع على العائبلِت   
األمازيغيَّة أف ُتطلَق أظباًء غَت عربيَّة على مواليدىا اعبدد؟ ىل تعلمُت 

م أبفَّ قبائل العاصمة   كانوا ىبشوف من النقاش يف اؼبقاىي بلغتهم.. ألَّنَّ
قد يتعرَّضوف غبمبلت اعتقاالت، فقط ألفَّ ـُبربًا شكَّ يف موضوٍع مل 
يتمكَّن من فهمو؟ ؽبذا، وعلى الرَّغم من األذى النفسّي الذي كنُت 
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أتلقَّاُه يوميًّا من أصدقائي اغبانقُت على ؾباِؿ زبصُّصي، إالَّ أنٍَّت كنُت 
ًما، بل كثَتًا ما تشرَّبُت سخطهم وانقلبُت على نفسي.. صب ورًا ومتفهِّ

فكَّرُت إبيقاِؼ دراسيت وتغيَت ؾبايل، ولكنَّ والِدي ابرَؾ خياري، 
وشجَّعٍت كلَّما زباذلت، قائبًل أبفَّ ؿببَّتنا ؽبذِه اللغة شيء ومشاكلنا مع 

معهم، النظاـِ مسألة أخرى. كاف يقوؿ إف كانت لدينا مشاكل فهي 
وليس مع اللغِة اليت وباربوننا هبا، ومل يكن من الشائع يف ذلك الوقت 
أف يفكِّر أبناء مدينيت حبكمة والدي وتساؿبو. أيب حالة خاصَّة، ألفَّ 
ر عبلقتنا ابللغة العربيَّة فحسب، بل حىت إبخوتنا العرب  الظلم مل يدمِّ

       يف اؼبدف األخرى الذين رحَّبوا بقوانُت التعريب.

 

، «صبيلة»عودًة إىل صديقيت ديهيا، اليت كاف اظُبها يف الواثئق   
واختارت لنفسها اظبًا تناضُل بِو، ديهيا اليت عرفتها أمازيغيَّة حقيقيَّة، 
ـُ يف عروِقها إذا تعلَّق األمر ابلظلم.. كم   امرأة ُحرَّة ومتمّرِدة، يغلي الد

من حدَّهتا! قلُت لِك من كانت ؿُببَّة وـبلصة ألصدقائها على الرَّغم 
ا كانت حلقة الوصِل بيٍت وبُت جّنات، كنَّا جالسُْت ذلك  حظِّي أَّنَّ
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غًتب، بعد أف انتقل 
ُ
اؼبساء يف اغبانة، فحدَّثتٍت طويبًل عن عشيِقها اؼب

حديثُنا من السياسِة إىل اغبّب.. سألتٍت عن طبيعة عبلقيت جبّنات، 
ال أرغُب بتحطيِم : »سحبُت نَػَفًسا عميًقا من صدري، فضحكتْ 

ا يتصاغباف يف  آمالك، ولكنَّ جّنات رببُّ رجبًل آخر من مدينِتها، ردبَّ
فلنقل أبنَِّك جلسِت شاردة وصفعِك أحدىم على «. ىذِه اإلجازة

وجهِك، كيَف ستكوف ردَّة فعلِك؟ ستضعُت يدِؾ على وجهِك 
ٍت حىت وتتأمَّلينو بببلىة. بدت يل جنَّات أشهى من السابق. سُتتعب

تقبَل يب، ولسُت أريُد عذااًب أشهى من ىذا. استعجلُت بكتابِة رسالٍة 
جديدة ؿباواًل التلصُّص على حياهتا العاطفيَّة من دوف أف أُبِدي 
ا إذا الحظت شغفي هبا ستستمّر بتقلييب على صبِر  اىتماًما زائًدا، ألَّنَّ

       االنتظار والًتقُّب. 

لتطفُّل عليك من دوف أف أمنحَك اغبّق وىل أمنُح لنفسي حقَّ ا»  
نفسو، اي جهاد؟ يف لقائنا األوَّؿ، أخربتَك أبنَّو لديَّ حبيب، حبيٌب 
مل أحدِّثَك عنو يف ىذِه الرسائل، مل أََر يف قصَّيت معو ما يستحقُّ 
الكتابة عنها، ىو جاٌر لنا أحببتُو وأان أدرُس يف الثانويَّة، أُغرمُت بو 
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إىل سبلُّك. مل تعد عبلقيت بِو لذيذة كالسابق. يريُد أف  حىت ربوَّؿ حبُّوُ 
يتزوَّجٍت ليغلِّفٍت بقماش أسود، يضعٍت يف علبٍة ىُبرجٍت ويُعيدين إليها  
كيفما يشاء. ابتعادي عنو هبعلو يفرط يف الشرِب والتدخُت ويزداد 
 عنًفا. سأكذُب إذا قلُت تعافيُت منُو سباًما. أخاُؼ اؽبزيبة إذا قابلتوُ 

مرًَّة أخرى، أراين مغرمًة ابلرجِل اػبطأ، أسَُت إىل ىبلكي من دوف أف 
      «.أجَد طريقة أعود هبا إىل الوراء

مل أَر فيِو هتديًدا حقيقيًّا، امرأة قويَّة وذكيَّة مثُلها لن تقبَل أبف يُطفئ   
. يف رسالٍة  وىجها رجٌل شرقّي، يسلُبها حّقها يف التنفُّس حبجَِّة اغببِّ

شعرُت أبَّّنا من «. أان يف طريقي إىل نسيانوِ »خرى، كَتبت يل: أ
خبلِؿ ىذِه اعبملة ترسُل يل إشارة الضوء األخضر ألقًتب. حافظْت 

ال أعرُؼ ما الذي »على اؼبسافة حىت يَئسْت أخَتًا، وكتبْت بوضوح: 
هبعلٍت أتعلَُّق بَك؟ تتحوَّؿ الورقة بُت يدّي إىل مرآة ال أرى فيها 

ا لسواي، ىل ترى ما أراه اي جهاد؟ ىل أان شفَّافة دبا يكفي انعكاسً 
      «لًتى نفسَك من خبليل؟
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حينها أطلقُت شاعريَّيت اغببيسة.. كانت الرسالة دبثابِة قصيدٍة نثريٍَّة   
طويلٍة تتدفَّق ابعًتافاٍت مكبوتة أجَّلُتها حىت وبَُت ـباضها، قلت ؽبا: 

البداية رأيتٍت فيِك ورأيتِك تتجوَّلُت كنِت عمياء واآلف أبصرِت، منذ »
داخلي، اآلف فقط أدركِت سّر اللَّػو وحكمتو، منذ لقائنا األوَّؿ 
علمت.. أبفَّ ما فاَض يف جسدي من روٍح سكبُو اللَّػو يف جسدِؾ،  
كأنَّو عجَن قلبْينا من طٍُت واحد ونفخ فينا من روحو بقبلٍة واحدة. ىا 

األوىل، كطفلٍة أقببُتها من صليب، تقف  أان أراِؾ تتعلَّمُت خطواتكِ 
      «. وتقع وتضحك وهتروؿ، كي تتهاوى بُت ذراعيَّ 
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 ـــ ٩ـــ 

      ػ ماذا حدث بعد ذلك؟  

ػ أصبحا يتواعداف، لكنَّ لقاءاهتما كانت قليلة بسبِب الشجاراِت   
      اؼبستمرَِّة بينهما.

      ىذا وحده كافًيا للتفاىم؟! ػ أمل يَر كلٌّ منهما نفسُو يف اآلخر؟ أليس  

ػ التشابُو بينهما خلَق صداًما عنيًفا، ال أحد منهما يتقُن االعتذار   
واالعًتاَؼ أبخطائِو. استمتعا بلعبِة تعذيِب بعضهما بعًضا! كاف يغار 
عليها مثبًل، وكانت تصّب الزيَت على النار وذبتمُع بصديٍق ؽبا بعد 

يغادُر ىَو اعبامعة برفقِة طالبٍة حسناء   انتهاِء احملاضرة، ولينتقم،
ثتو عن رجٍل من اؼباضي، وبدِّثها  كاغببيبُْت، ويُدىا يف يده. إذا حدَّ
عن حبيبٍة سابقة، وإذا خاصمتُو أسبوًعا، ىباصُمها شهرًا كامبًل، 

      وىكذا!.. حىت أَّنيا دراستهما، مث تزوَّجا وغادرا الببلد.

      ما؟ػ وأنِت، كيَف ترين قصَّته  

      ػ قصَّتهما ال تعنيٍت يف شيء! قصَّة حبٍّ كباقي قصص اغببِّ الغبيَّة. 
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ػ أان الغريُب عنهما، شدَّتٍت قصَّتهما، وسبنَّيُت لو قابلتهما مًعا، وأنِت  
ابنتهما، توقَّعُت منِك إبداء إعجاٍب واعتزاز، تردِّين عليَّ دائًما دبا ال 

      أتوقَّعو!

، حكاييت مل تبدأ بعد.. عدا قتلَك لصديقْيَك، ألن ػ دعَك مٍتِّ   
      ربدِّثٍت عن خطيئتَك الثانية؟

؟ أوؼ، اي اللَّػو.. طريقتِك يف قوِؿ ذلك قاسَية    ػ عدا قتل صديقيَّ
      ومزعجة.

      ػ ذلَك ألنٍَّت ال أصبِّل كبلمي، أقوُؿ الفكرة كما ىَي يف الواقع..  

يف المرأٍة ال هتتمُّ بقصَِّة والدْيها أف هتتمَّ خبطااي ػ أساًسا، ال أفهم ك  
      رجٍل ابئٍس مثلي؟

اقًتبْت وحدَّقْت إىل عيٍتَّ مباشرًة. اقًتاهُبا مٍتِّ أربكٍت، بدت كما لو  
ا ستقبِّلٍت وىي تطرُح عليَّ ذلك السؤاؿ:       أَّنَّ

      ػ أمل تفهم بعد؟ ألفَّ خطاايان متشاهبة!!   
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 ـــ ١١ـــ 

 

قبَل عشر سنوات، كنُت أفكِّر بطريقٍة ـبتِلفة. ولنقل أبنٍَّت كنُت أرى   
اغبياة من ثقٍب صغٍَت بسبِب األفكار اليت نتشرَّهُبا من البيئِة اليت 
ُوجْدان فيها. وبتاُج اإلنساف لقراءِة عشراِت الكتب, ومشاىدة 

من أكثر عشراِت األفبلـ, وؾبالسِة عشراِت الشيوخ ليسمَع اغبكاية 
من فٍم واحد. كبُن ىنا نكتفي دبصدران اليتيم لنتبٌتَّ حقائق مل نتعب يف 
الوصوِؿ إليها. يقوُؿ آابؤان ما قالو ؽبم آابؤىم، ونصدِّؽ ما صدَّقوه 
ونكتفي بذلك، ونرفُض قبوَؿ غَته. أفادتٍت الكتُب كثَتًا، علَّمتٍت 

      الشّك وحبَّ البحث, والركض وراء اغبقيقة..

كنُت من الذين يروَف أفَّ على اؼبرأِة البقاَء يف بيتها لتخدـ زوَجها   
وتريبِّ أطفاؽبا، وال وظيفة تناسُبها كالوظيفِة الطبيعيَّة اليت انتقاىا اللَّػو 
، كانت تستفّزين اؼبرأة اؼبتمّرِدة، ويكفي أف أرى  ؽبا. وكأيِّ رجٍل شرقيٍّ

تااًن قصَتًا ألحكَم عليها سيجارة يف يد إحداىنَّ، أو أراىا ترتدي فس
ا ُمنحلَّة أخبلقيًّا. تُعجبٍت الشابَّة احملجَّبة، اؼبؤدَّبة اليت تسمُع الكبلـ  أبَّنَّ
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وال تُثَت اؼبتاعب. أحبث عن امرأة أربكَُّم هبا، ألنٍَّت رجل والرجاؿ 
      قوَّاموف على النساء، حىت عثرُت على وردة .

اىا بعَد سنواٍت من اليأِس واالنتظار؛ اإلبنة الوحيدة لوالدْيها، أقبب  
طلَب مٍتِّ والُدىا أف أجدِّد ؽبم دىَن الشقَِّة، وكنُت ُأجيد زخرفة 
السقف واعبدراف.. حدَّثٍت بفخر عن ذكاء ابنتو وأدهِبا وتفوُّقها يف 
الثانويَّة، وقيامها بكلِّ شيء يف البيِت إىل جانب فروضها اؼبدرسيَّة. 

قًفا على السّلِم منشغبًل بدىن اعبدار، رأيت رأيتها عندما كنُت وا
شابَّة صبيلة ترتدي فستااًن طويبًل وتلفُّ شااًل أسود على رأِسها، ربمُل 
ا تُبادلٍت اإلعجاب، مث كتبُت  صينيَّة الغداء. أردُت التحقَُّق أوَّاًل من أَّنَّ
ؽبا رقم ىاتفي على قصاصٍة وضعتها على الصينيَّة بعدما فرغُت من 

      .األكل

      ػ وىي، أمل تكن متديِّنة كوالدْيها؟  

ػ بل كانت متديِّنة، تصلِّي أوقاهَتا اػبمسة، وال تضُع اؼباكياج وال   
تعدِّؿ حاجبْيها الغزيرْين. زبرج بثياٍب فضفاضة، ويف اؼبناسبات، تضُع 
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القليل من الُكحِل، ماذا أقوؿ لِك.. ربفظ كذلك أجزاًء من القرآف 
      تصدَّؽ دباؽِبا، وتشارُؾ يف اعبمعيَّاِت اػبَتيَّة.الكرمي، وت

      ػ مثل راىبة!  

ػ تقريًبا.. كّل ما كانت تسمُح يل بفعلِو معها يف خلوتِنا ىو إمساُؾ   
يَدىا، الُقَبُل والعناقات فبنوعة. تديُّنها كاف عقبًة عليَّ اجتيازُىا 

ميت عنها، تقوُؿ أان ألحصَل عليها. كثَتًا ما كنُت أغتاظ وألوُذ بص
أيًضا أرغُب دبعانقتك وتقبيلك، ولكنٍَّت لن أفعَل ألفَّ ديننا وبرِّـُ ذلك! 
ىذا زان، أحتقُر الزانيات البليت يستسلمن يف غبظات الضعف.. 
مها: أنِت يف اغبقيقة رببُِّت  واآلف، تريدين أف أصبَح واحدًة منهنَّ؟ أهتَّ

ا ال رببُّ أحًدا يف العامِل  رجبًل آخر، تقسُم ابللَّػِو وحياة  والدْيها أبَّنَّ
كما رببٍُّت. مل أستسلم، ظللُت أٌّف وظّلت تتمنَّع حىت حصلُت على 

عامَّة. تورَّدت وجنتاىا، عاتبْتٍت على ما      القبلِة األوىل يف حديقٍة 
أهُتا،  فعلت، وبكْت وىي تشعُر ابلذنِب على اإلمِث الذي ارتكَبتو.. ىدَّ

 مل تكن غلطتِك.. كانت غلطيت ولن أُعيَدىا.وقلُت ؽبا: 

      ػ ومل تقبِّلها مرًَّة أخرى؟  
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  !       ػ أال تعرفُت ماذا يقوؿ اؼبثل الشعيّب؟ إللي ذاؽ البنَّة ما يتهٌتَّ

دامت عبلقتنا سنتُْت. يف أثنائها، كنُت أنتهُك ؿبرَّماهِتا شيًئا فشيًئا.   
ه كاَف حرِّ  يػََّتها. عندما ال تعجبٍت صديقة من أوَّؿ شيء سلبُتها إايَّ

ا ليست  ىا بيٍت وبيَنها، فتختارين. أبّرِر تسلُّطي أبَّنَّ صديقاهِتا، ُأخَتِّ
عشيقة أؽبو هبا، بل زوجة مستقبليَّة عليَّ امتحاَّنا ألرى إذا كنُت 
سأجُد فيها الزوجَة الصاغبة. أصبحْت تبادلٍت القببلِت بشغف، 

صدرِىا بقوَّة. خلعُت ؽبا الوشاح،  وعندما أعانقها تضمٍُّت إىل
وداعبُت شعَرىا ومشمتُو. وبعَد الشعر، سبكَّنُت من مبلطفِة صدرِىا 
بيديَّ. أصبحُت أدعوىا إىل بيتنا حُت تكوُف أمِّي وأخيت غائبتُْت، 
نستلقي عاريُْت ونفعل كّل شيٍء، إالَّ ذلك الشيء اؼبهّم.. تتصل يب 

ا فعلناه، قلُت ؽبا ما دمِت كلِّ مرٍَّة وردة بعد كلِّ موعد اندمة على م
، وإبمكانِك أف تتويب  تندمُت، فلن أضَع يدي عليِك بعد اليـو
وسيغفُر اللَّػُو لِك. ومنذ ذلَك التهديد، توقَّفْت عن غناِء األسطوانِة 

      بعد كلِّ موعد.

      ػ ومل سبارسا اغبّب أبًدا؟  
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مواعيدان مل نتحمَّل اؼبزيد من  ػ كّنا مبارسُو سطحيًّا، لكْن يف أحدِ  
الًتيُّث، كنُت أعتليها وسألُتها فوافقت، ما زلُت أذكُر ذلَك اليـو 
جيًِّدا. كاف الوقُت صيًفا وقَت الظهَتة، دخَّنَّا سيجارة وشربنا بضعة  

      كؤوس ويسكي..

ُن وتشرُب أيًضا؟         ػ أصَبَحت تدخِّ

ن وتشرُب ػ نعم، لقد أفسدهُتا سباًما! حوَّل   ُتها إىل امرأٍة أخرى.. تدخِّ
، وتفعل كّل ما  وتسمُع األغاين اؽبابطة، وترقُص يل بقميِص النـو

      آمرُىا بِو.

ىا ىذا ما جعلَك تغَتِّ رأيَك بشأِف الزواِج هبا؟         ػ وىل تغَتُّ

ىا أزعجٍت من    ػ كنُت ُمعدًما وعاجزًا عن ربمُّل مسؤوليَّة الزواج. تغَتُّ
حيٍة أخرى، سبّسُكها دببادئِها وقناعاهتا كاف أيسرين، وما إف غدت ان

      سهلًة وفبكنة حىت توقَّفُت عن اشتهائِها..

يف تلك الظهَتة، أخذهُتا إىل اغبّماـ، غسلُت وجهها من اؼباكياج،   
بدت يل بذيئة ومثَتة. أنزلُتها بُت ركبيتَّ لدقائق، مث رفعُتها من شعرىا 
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ا. رحُت أقبِّلها بتوحُّش حىت نضجت بُت يديَّ، وطلبت مٍتِّ إيلَّ ؾبدَّدً 
أف أفّض بكارهتا.. ساَؿ القليل من الدـ، قطرات صغَتة وابىتة.  
كانت وردة طيِّبة وكريبة معي، سبنحٍت مصروفها إذا مررُت بضائقٍة 
ا مل  مادِّيٍَّة، وتُعدُّ يل أصنافًا من حلوايِت العيد وزببِّئها حىت نلتقي. ردبَّ

ا مل ربرؽ قليب! مراضاهتا الدائمة يل،  تواجدىا      أسبكَّن من حبِّها، ألَّنَّ
اؼبستمّر، كّل ىذا جعل مشاعري تفًُت ذباىها. أتقرَُّب منها عندما 
تشتدُّ حاجايت اعبسديَّة، وما إف أقضي حاجيت حىت أربجَّج ابلعمِل 

ا وال وظروٍؼ أخرى، ووصلُت إىل مرحلٍة مل أعد أرغُب ال برؤيِته
 بسماِع صوهِتا.

قرَّرُت ترَكها. مل تصدِّؽ أبنٍَّت سأترُكها حقًّا، حىت أان مل أعرؼ كيَف   
أبّرُِر أسباَب ىذا الفراؽ.. قلُت ؽبا ببساطة مل أعد أحّبِك، قالت: بعد  
كّل الذي فعلتُو من أجلك تًتكٍت؟ كيَف أشرُح ىذا العاَر لوالدّي؟ 

سو، وىل أان ؾبرٌب على الزواِج منك كلٌّ منَّا مسؤوٌؿ عن نف»قلُت: 
      «والعيش معك يف بيٍت واحد كّل حيايت؟

      ػ ؼبُت، ال تبدو بكلِّ ىذِه القسوة!  
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ػ ال زبدعِك مبلؿبي، أنِت ال تعرفُت شيًئا عن ىذا اغَبَجر يف   
      صدري..

      ػ وبعد؟  

      ػ ألقت بنفسها من الطابق اػبامس.  

ؼبٍة، اقًتحُت عليها بعض اغبلوؿ، كًتقيع بكارهتا عند يف آخر مكا  
ـُ على  ا سُتقد طبيب نساء. احتّد النقاش، وىدَّدتٍت ابكية أبَّنَّ
االنتحار إذا فارقُتها.. قلُت ؽبا، ىي حياتِك وأنِت حرَّة فيها، عيشي، 
مويت، مل يعد أمرِؾ يهّمٍت، وحدِؾ اػباسرة، أيػَُّتها الغبيَّة! كسرُت شروبة 

اتف وانقطعُت عنها ألسبوعُْت.. قابلُت صديًقا مشًتًكا لنا، اؽب
استغرَب كيَف أربدَّث دبزاٍج جيِّد، بينما وىراف كّلها مقلوبة بسبِب 
انتحاِر شابٍَّة صبيلٍة حصلت على أفضل النتائج يف امتحاف شهادِة 
البكالوراي، مث سألٍت: ىل أنَت خبَت؟ أمل تسمع بوردة؟ لقد رمت 

طابِق اػبامس، ورفض اإلماـ أف يصلِّي عليها يف جنازهِتا، نفسها من ال
      لو ترى اي ؼبُت حالة والِدىا تقطِّع القلب!.
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تسمَّرُت يف مكاين.. انتحرت وردة بسبيب، سلبُتها كّل شيء،   
حرِّيَّتها، شباهبا، أحبلمها، براءهتا، وروَحها. لن وباسبٍت القانوف على 

 أقتلها بيديَّ ىاتُْت، لكنٍَّت دفعُتها إىل اؼبوت موهِتا، لكنَّ قليب فعل. مل
بدانءيت. أوقعتها يف شباكي مّدعًيا أبّنٍت رجل جيِّد حىت حصلُت 
عليها، ؽبوُت هبا ورميُتها كما تُرمى القمامة. ىذِه إحدى أعظم 
خطاايي، لتفهمي ؼباذا قلُت لِك يف بدايِة الطريِق أبنٍَّت أان الشيطاُف 

      شيًئا صبيبًل إالَّ وأحرقو عن قصد أو غَت قصد!بعينو، وال أؼبس 

  * * *      

التهمتٍت جيم بنظراهِتا الغريبة! شعرُت أبفَّ ذلَك الضوَء األخضر يف   
عينْيها ىبًتُؽ أعماقي. ألقيُت بظهري إىل اؼبقعد، وأغمضُت عيٍّت. 

      وجدهُتا حيلًة جيِّدة للهروِب منها..

      ْلَتو هبا؟ػ ىل ندمَت على ما فع 

ػ كنُت مثل ؾبرـٍ ارتكَب جريبة مل ىُبطِّط ؽبا، وجد نفسو مرغًما على   
      فقتل، ومل يستوعب ما فعلُو إالَّ الحًقا.. القتِل 
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      ػ لو يعوُد بَك الزمن، ىل كنَت لتتصرََّؼ على كبٍو مغاير؟  

لى نفسي ػ ولكنَّ الزمن ال يعود، وال من رحلوا، لذلك لن أطرَح ع  
      سؤااًل ال فائدة منو.

ػ أرى أفَّ ىذا اغبديث اعباّد بدأ يُرىقك، ؼباذا ال نتحدَُّث عن نوٍع   
آخر من اغبماقات؟ كتصرُّفاٍت غبيَّة قمنا هبا يف ساعات الضجر 

      ورغبة يف اؼبغامرة.. وما إىل ذلَك!

      ػ ال أستطيُع أف أتذكََّر، ابدئي أنِت..  

صُت وأان صغَتة على أيب عاراًي يف أثناء استحمامو، وتلصَّصُت ػ تلصَّ   
أيًضا على سروالِو الداخلّي الذي كاف متَّسًخا يف سلَِّة اؼببلبس. أردُت 

      أف أعرَؼ كيَف ىي رائحتو.

      ػ ؼباذا فعلِت ىذا؟  

ابل مبلٍغ ػ ألنّو كاف كّل عاؼبي! وقبَّلُت مرًَّة زميبًل قبيًحا يف الثانويَّة مق  
      مايّل كبَت!

      ػ مل تكوين حباجٍة إىل اؼباؿ!  
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ػ كنُت أريُد معرفة كيَف سأحسُّ وأان أمنُح شيًئا من جسدي مقابل   
اؼباؿ. سرقُت أيًضا.. مبلبس ومواّد غذائيَّة وإكسسوارات. حدث ىذا 

      يف أعواـِ مراىقيت، وكدُت أموُت جبرعٍة زائدة من اؼبخدِّرات..

      ػ اي إؽبي! مل أزبيَّل أنَِّك قادرة على فعل كّل ىذا..  

      ػ ىذِه ؾبرَّد ضباقاٍت صغَتة، فعلُت ما ال تستطيع زبيُّلو!  

ػ لكْن ىذه ليست مراىقة طبيعيَّة، أعتقُد أنَِّك كنِت حباجٍة إىل   
اؼبساعدة والعبلج. خلٌل يف حياتِك سبَّب لِك كّل ىذِه الفوضى، مل 

ا اليتم! غياُب والدتِك يكن ا لفقر وال بيئة سيِّئة كاليت كربُت فيها، ردبَّ
      وتقصَت والدِؾ يف االىتماـ بِك.

ا مبالغتو جعلتٍت أقـو    ػ ابلعكس، والدي ابلغ ابالىتماـ يب، ردبَّ
      بذلك. دورؾ، ربدَّث عن ضباقاِتَك الصغَتة..

ا    أكلت حصَّيِت من الكاتو، ػ افبم.. كسرُت ذراَع أخيت إكراـ ألَّنَّ
 : ـ، ظلَّت تدعو عليَّ يعطيك الّرىج، على حبَّة  »خاصمتٍت أمِّي ألايَّ

ومن الطفولِة أيًضا، أتذكَّر ىذِه اغبادثة.  «. كاتو كسرت ذراع أختك؟
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كاف صديقي ظبَت يبلعُب قطَّة مشرَّدة، وأراد ضبَلها ضدَّ رغبتها، 
على صديقنا أف وربتَّم فخدشت ذراعو. أخذه والده إىل اؼبستشفى، 

وُبقن يوميًّا ؼبدَّة عشرين يوًما.. كاف ظبَت يُعاين من فوبيا اإلبر، يرتعُش 
قبل ذىابو، ويف أثناء اغبقن. وانتقاًما ؼبعاانتو، انتقمُت ومالك من 
القطَّة، تدبَّران إبرة ومؤلانىا دباٍء آسن وحقّناىا.. بعد يومُْت، عثران 

      ِب من القمامة.عليها انفقة منتفخة ابلقر 

      مارسُت اعبنس مع صديقٍة ألمِّي، أغرتٍت ومل أستطع صّدىا..  

      ػ كيَف وجدَت اعبنس معها؟  

ػ فبتًعا يف اللحظِة نفِسها ومقرفًا بعد االنتهاِء منو! ال أعلم كيَف   
أشرُح ىذا.. فلنقل أبيّنِ أحضرُت لِك اليـو طبًقا ال رببِّينو ولكنَِّك 

      عة، ستأكلينو مث تتذمَّرين من طعمو.جائ

      ػ ماذا تريُد أف تسمَع اآلف؟  

      ػ كيَف جئِت إىل ىذا العامل؟   
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     ػػػ ١١ػػػ 

 

كيَف جئُت إىل ىذا العامل؟ جئُت برغبٍة غبيَّة من جّنات اليت كانت    
وال أحَد  ربلم أبف تصبَح أُمًّا. وبلُم اعبميُع ابغبصوِؿ على األطفاؿ،

يفكِّر جدِّايًّ دبدى قدرهتم على التكيُِّف مع ىذا العامِل.. هبلبوَّنم مث 
يعّرِضوَّنم ؼبواجهِة مشاكِل اغبياِة اؼبعقَّدة؛ اغبزف والكآبة واألمراض 
واغبروب والفقر والزالزؿ وأخطار اغببِّ واػبيانة، وكّل ما قد يكدِّر 

أاننيًَّة ال تُغتفر أف مزاجنا! مل يرغب جهاد إبقباِب طفل، أليست 
وبارَب زوجاِف الضجَر يف عبلقتهما بتوريِط طرٍؼ اثلث ال ذنَب لو؟ 
لطاؼبا فضَّل فكرَة التبٍتِّ ليحتوي طفبًل متَّ التخلِّي عنو، تفهَّمتُو 

     ووجدُت فيِو الكثَت من اغبقِّ معو.

أفهُم ػ كنُت أتساءؿ أبيِّ كاتٍب عدميٍّ أتثَّرِت! واآلف فقط، بدأُت   
     عمَّن ورثِت ىذِه السوداويَّة!
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رضَخ لرغبة أمِّي شرط إقباِب طفٍل واحٍد فقط، ومن سوء حظِّي،    
كاف ذلَك الطفُل أان! عندما اكتشفت جنَّات ضبَلها، مل تَػَر عبلمات 
الفرِح على وجهو حىت وىو يرافقها طواؿ فًتِة اغبمِل إىل طبيِب 

دبا ربملُو يف بطنها. وىذا عذَّهبا، ىي النساِء، كما لو مل يكن معنيًّا 
ُه ابلببلدِة:  كيَف للشاعِر »اغبسَّاسة العاطفيَّة، تشاِجرُه متَّهمة إايَّ

اؼبرىف أف يكوَف خاوي القلب إىل ىذه الدرجة؟ كّل ما تكتبُو من 
ِشعر عن الطبيعِة واليتامى والببلِد اعبروبة ليس أكثر من ادِّعاء، أنَت 

شِب، عاجز عن حبِّ قطعة منك تكرُب يف عدمي اإلحساس كاػب
أان عاجز فعبًل عن »كاف إّما يلوُذ ابلصمت، أو يقوؿ: «. مكاٍف آخر

اإلحساِس هبذِه الطفلة اي جنَّات، وال يبكنٍت فعل شيٍء حياؿ ذلك. 
توقَّفي عن إرغامي على أف أكوَف األَب الذي ترظبينو يف ـبيِّلتِك.. 

     «ا أقبُل مزاجيَّتِك وذبروبِك الدائم يل.اقبليٍت دبا ترينو عيواًب مثلم

     ػ ومل يتغَتَّ بعَد والدتِك؟ وبعَد أف ضبلِك على ذراعْيِو؟  

ُولدُت يف يوـٍ دافئ كاف عصيًبا على جهاد. جلَس يف قاعِة االنتظار   
يرذبُف وىو يصغي إىل صراِخ زوجتِو اؼبتواصل، وعندما ظبَع صوَت 
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بتو، جفَّ يف وجهو الدـ من اؽبلع، بكائي ومل يسمع صوَت حبي
فاقتحَم غرفة التوليد وسط دىشِة اؼبمّرِضات واؼبريضات.. وركَض 
اِىها، يقبُِّل يدىا ويسأؽُبا كيَف ربّس، بعَد والديت.. تصرَّؼ كأيِّ  ابذبِّ
أٍب جيِّد، ساعدىا يف االعتناِء يب وتربييت، لكنَّو مل يبدأ حبيبِّ حقًّا إالَّ 

كنُت أشبَن ما تبقَّى منها، النسخة الصغَتة منها اليت   بعَد وفاهِتا.
     سينتظر بصرٍب أف تكرب لتكوََّنا.

عشنا يف قريٍة ساحليَّة صبيلٍة، يف جناٍح اتبٍع لبيِت جدِّي. بعَد زبرُِّج   
والدّي، عاد إىل مدينتو جّباية، وعاَدت أمِّي إىل تلمساف. سارَع 

ٍت ووظيفة، وغامَر ابلعيِش معها يف ابلزواِج منها قبل أف يعثر على بي
البيِت العائلّي الكبَت. بدأت اؼبشاكل منذ يوـِ اػبطوبة بسبِب صداـِ 
الثقافات.. يف تلمساف، يدفُع اػباطُب مهرًا كبَتًا مقابل اغبصوؿ على 

منها أيب.. اء حسناٍء تلمسانيَّة من عائلٍة عريقة! أّما يف اؼبدينِة اليت ج
اػباطُب مبلًغا كبَتًا على صينيَّة مستديرة، ال  يفعلوف العكس، يضعُ 

أيخذ منُو والُد العروِس إالَّ ورقة نقديَّة واحدة. حينما طلَب والد 
َز العروس، وجد والُد جهاد إىانة يف ذلك،  جّنات مبلًغا كبَتًا ليجهِّ
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وشعَر أبنَّو بصدد إجراء صفقٍة يشًتي من خبلؽِبا امرأًة البنو. حلَّت 
ا ال تطلُب من جهاد والديت اؼب شكلة ؼبّا تدخَّلت متحدِّية والَدىا أبَّنَّ

     سوى خامٍت ذىيّب، وربضَتات العرس سيهتمَّاِف هبا مًعا.

تفاقمت اؼبشاكُل بعَد انتقاؽِبا للعيِش معهم. مل تبذؿ جهًدا لتعّلِم   
اللغِة األمازيغيَّة، وجدهتا لغًة صعبة ومعقَّدة، وأعلنت للجميع يف 

ا لن تبذؿ عناء ؿباولة تعلُّم لغٍة ميِّتة لن ربتاَجها إحدى ا لسهرات أبَّنَّ
يف شيء. قالوا ؽبا ما دمِت تنبذين لغتنا، ؼباذا نستخدـ لغتِك 
للتخاطِب معِك؟ كانت صروبة أكثر فبَّا هبب، وجاىلة يف اؼبراوغة. 
ا  تقوُؿ ما هبوؿ يف ذىنها كما ىو. وكاف أيب يدافُع عنها قائبًل إَّنَّ

ا ال تعرُؼ كيَف تكذب..ساذ      جة؛ واألحرى بكم أف رببُّوىا، ألَّنَّ

آمنت أمِّي أبفَّ اغبياة اؼبشًتكة مع أشخاٍص مل لبًت العيش معهم   
حباجٍة إىل الكثَت من النفاِؽ والكذب لتكوَف فبكنة. انطوائيَّتها ألجِل 

يَّة، الكتابة، ورفُضها اؼبستمّر لتلبيِة الدعوات واجملامبلت االجتماع
ا طلَب منها  جعل اعبميُع يكرىها. لكنَّ أيب مل يضغط عليها، وإمبَّ
اؼبزيد من الصرِب حىت سافرا إىل ابريس.. ظلَّت جدَّيت تبكي ألسبوٍع 
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كامل أثناَء التحضَتاِت للسفر، تُبقيٍت عندىا كّل النهار، تدخُل أمِّي 
أمتلُك  منتصَف الليل لتأخذين من بُت ذراعْيها وتضعٍت يف سريري..

 ، ذاكرًة جيِّدة، ما زالت صوُر اؼباضي واضحة مثَل وجو جدَّيت اؼبوشـو
جسدىا النحيف وىي ترتدي الفستاف القبائلّي اؼبلوَّف، تعقُد الفوطة 
اؼبخطَّطة على خصرِىا، تُريٍت أشجار الزيتوف وكرـو العنب، والبساتُت 

ا يف تل ك األثناِء اليت  والدكاكُت والسهوؿ واؼبنعطفات، ومل تدِر أبَّنَّ
كانت ذبتهُد لتخّزِف يف ذاكريت تفاصيل األمكنة، كنُت منشغلة عن 
تلَك التفاصيِل هبا. أصبحُت أتذكَُّرىا كما لو مل تكن امرأًة حقيقيَّة، 
بل شخصيَّة من رواية أو سيِّدة قابلُتها يف حلٍم قصَت ظلَّ ملتصًقا 

     بذاكريت.

ربة، شغل أيب وظائف متواضعة قبل كبُن أيًضا عانينا من قسوِة الغ  
عثورِه على عمٍل وببُّو، عمَل كنادٍؿ وكمحاسٍب يف السوبرماركت 
وسكرتَت حملاـٍ المع. وبعد استقراران يف اؼبدينة وتعوُّدان على نظامها 
وجوِّىا، بدأ أيب العمل يف الصحافة من خبلِؿ ترصبِة مقاالٍت وقصص 

نسيَّة. أمَّا أمِّي، فقد عملت ابئعة يف قصَتة من اللغِة العربيَّة إىل الفر 



119 
 

. وبعد أربع سنواٍت من إقامتنا يف مدينِة  ؿبلٍّ للهدااي لشيٍخ تونسيٍّ
رة ورًما يف الرحم بعد انتشارِه يف  ابريس، اكتشفْت جّنات متأخِّ

     جسدىا، فتوفِّيت ىناؾ، وُدِفنت بوصيٍَّة منها يف مدينتها تلمساف.

     خرِب مرِضها؟ ػ كيَف تعامل جهاد معَ   

أجرى عشرات التحاليل حىت أرىَقها بشكِِّو وآمالِو الكاذبة. اَّنارت   
ذات مساٍء ابكية، رمت يف وجهو نتائَج التحاليل وصور األشعَّة، 

يكفي، لقد تعبت، واللَّػِو تعبت، أان أموت، وعليَك أف »وقالت لو: 
 «.أرحَل بسبلـ..األمل حىت     تقبل ىذا وتساعدين على ربمُِّل ىذا 

ػ وكيَف كانت عبلقتهما يف ابريس؟ ىل ظلَّ يعشقها كالسابق، أـ   
أفَّ الزواج بروتينو قتَل الشغَف بينهما حىت أصبحا مثل أيِّ زوجُْت 

     يعانياِف ضجر العادات اليوميَّة؟

ما متزوِّجاف!        ػ يف الواقع، مل أشعر يوًما أبَّنَّ

  …     

؟        ػ ؼباذا سكتِّ
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ػ ألنٍَّت اكتفيت، ما عدُت أريُد اغبديَث عنهما، أعتقد أنٍَّت انتهيُت   
     من حكايتهما اآلف..

     ػ ستبدئُت بروايِة حكايتِك؟  

ػ مؤكَّد، ولكن ليَس قبَل أف تنتهي من قوِؿ خطاايؾ! حىت اآلف مل   
     زُبربين كيَف قتلَت والدتك؟

     ّد؟ػ ؼباذا هتتمُِّت هبا ؽبذا اغب  

ػ ألفَّ تلَك اػبطيئة ما جذبتٍت إليَك، واػبطااي األخرى أصغيُت إليها   
     ألنتظر ما سًتويِو يل عن والدتِك..

     ػ سأرويها ابختصار! أليَف ابلكلمة وأزبلََّص من ىذا العبء.  

ػ أشرقت الشمس.. سننزؿ بعد قليل لنتناوَؿ إفطاران كما قاؿ   
.  السائق، وبعد أف نصعدَ       إىل اغبافلة، ستقصَّها عليَّ
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 ـــ ١٢ـــ 

 

توقَّفت اغبافلة يف قريٍة صحراويَّة مل نسأؿ عن اظِبها بعد. بدأ بعض   
الركَّاِب دبطِّ أطرافهم، وسارع آخروف ابلنزوؿ بنشاط. طلبت مٍتِّ جيم 
ا عاشت يف  ا تكرُه التدافع. وكنُت قد نسيُت أَّنَّ التمهُّل قليبًل، ألَّنَّ

رنسا، وليست معتادة على مظاىِر التخلُِّف يف ببلدان. حدَّقت حوؽَبا ف
اي إؽبي! إبمكاننا ارتكاُب اعبرائِم ىنا وكبيا مئة »بعينْيها الواسعتُْت: 

دخلنا مًعا اؼبقهى التابع «. سنة ومبوت من دوف أف يعرؼ عنَّا أحد
لَقها اللَّػُو حملطَِّة البنزين. بدت على الرَّغم من إرىاِقها صبيلًة كما خ

لتكوف. النادُؿ الذي تقدَّـ ليسمع طلباتنا تسمَّر لثواٍف وبدِّؽ إليها 
بدىشة، ابلدىشِة نفِسها اليت جلسُت ُأحدِّؽ أوَّؿ مرَّة إىل صباؽِبا 
رعب. طلبُت قهوة سادة وحبَّة كرواسوف، أمَّا ىي، فلم تكن ؿبدَّدة 

ُ
اؼب

، أمَّا الكاتو فقالت أحضر يف طلباهِتا، مل تطلب نكهة معيَّنة للعصَت
     أّي شيء..

     ػ أال تشربُت القهوة صباًحا؟  
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     ػ أحيااًن أشرهُبا.  

     ػ ال رببِّيَنها؟  

     ػ ال أحبُّها وال أكرىها.  

     ػ ماذا عن الشاي؟  

ػ أوه! ال توجع رأسي هبذِه األسئلة التافهة اآلف، ما قلتو عن القهوة   
     شيء، ال أحّب وال أكره.. أتناوُؿ اؼبوجود ببل تذمُّر. ينطبق على كلّ 

ػ وىل ينطبُق ىذا أيًضا على األشخاص واؼبدف واأللواِف وما إىل   
     ذلك؟

     ػ سباًما!  

ػ لكْن ما كببُّو ونكرىو وبدِّد من نكوف، ألنَّنا لبتاُر ما يناسبنا ويرفع   
تنا، ونكرُه ما ينفِّران وما ال  يكوف صبيبًل علينا وحولنا، كأنَِّك معنوايَّ

     تقولُت أبنَّو ليس ىناَؾ ما يُعجبِك، وليس ىناؾ ما تنفرين منو..
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ػ حسًنا، أان أجُد من السخِف إنفاُؽ أمواٍؿ طائلة على الثياِب   
واؼبطاعِم، فقط ألنَّنا نستهلُك أشياء ذبلُب لنا السعادة، حبيث 

لسعادة بدوف استهبلِؾ األشياِء إبمكاننا أف كبظى على قسطنا من ا
بغباء.. أمَّا اؼبدف، فكّلها متشاهبة! حىت اؼبدف الرائعة اليت ربلُم 
بزايرهتا، أو تعشقها ألنَّك مررَت هبا زائرًا، ستملُّها إذا عشَت فيها 
وحفظت شوارعها ومداخلها عن ظهِر قلب.. االعتياد يقتُل شغف  

ن حّبهم أو كراىّيتهم ما دمنا كّل شيء.. والناس! قل يل ما الفائدة م
زائلُت؟ اإلنساُف حىت إذا عمَّر فهو ال ىُبّلد، ال يقضي على األرض 
سوى حفنة من السنوات تتسرَُّب من جسده بسرعٍة مذىلة، فلماذا 

بعبلقاٍت بسيطة ببل  يُرىق نفسو ابغببِّ والكراىية؟ ؼباذا ال يكتفي
طرِؼ اآلخر كيفما كاف وقبوِؿ دراما وال معاانة وال تعلُّق، بل بقبوٍؿ لل

     رحيلِو بعد ذلك؟

ػ ىل كنِت ىكذا دائًما، أـ أنَّك مررت بظروؼ جعلتِك تصبحُت    
؟      كما أنِت اليـو
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ػ كنُت أحّب وأكره وأتعلَّق وأنبذ ما ال يروقٍت، مرَّنُت نفسي على   
     ىذا اغبياِد.

ِمي إذا وقعِت يف اغببِّ ػ يعٍت ىذا أنَِّك ما عدِت تتألَّمُت، لن تتألَّ   
     وزبلَّى عنِك من وبّبِك مثبًل؟

ػ لن أقَع يف اغبّب.. أمَّا عن األمل، فقد أتلَّمُت دبا فيِو الكفاية، ما   
زلُت أأتملَُّ بسبِب أموٍر حدثت يف اؼباضي، ولكنٍَّت أعدَؾ أبنٍَّت لن 

.. سأربمَّلو وأقاومو وأقهره.      أعرؼ األمل بعد اليـو

ػ حُت تتحدَّثُت عن آالـِ اؼباضي، ومن خبلِؿ ما رويتِو يل عن والدِؾ   
وطباعِو، إبمكاين زبيُّل حياتِك على ىذا النحو: توفِّيت والدتِك 
جنَّات، ومنذ ذلَك التاريخ، بدأت حياتِك تتغَتَّ إىل األسوأ، ألفَّ 

ا لتحمُّل مسؤوليَّ  ة  والدِؾ مل يسعد إبقباِب األطفاؿ، وال كاف مستعدًّ
     كهذِه..



115 
 

   . ػ أبًدا.. بعَد وفاِة أمِّي، كرَّس والدي ما تبقَّى لُو من قلب غبيبِّ
أحاطٍت برعايٍة أموميَّة ال مثيل ؽبا. قلُت لَك أبنٍَّت كنُت أشبن ما تبقَّى 

ًدا.      من حبيبتو، وىا أنَت ذبرُّين ألحكي عنهما ؾبدَّ

     لعربيَّة، أـ ابلفرنسيَّة فقط؟ػ ال أبس، فلنغَتِّ اؼبوضوع، ىل تقرأين اب  

     ػ غالًبا ابلفرنسيَّة، لكنٍَّت أفهم العربيَّة جيًِّدا.  

     ػ وىل يوجد ُكّتاب جزائريُّوف رببُِّت القراءة ؽبم؟  

ػ ال أكذب عليك، أعرُؼ الفرونكوفونيُِّت فقط. والُكتّاب القبائل    
، سامل شاكر.. من كلُّهم قرأُت ؽبم، مولود فرعوف، طاىر جاووت

     دوف أف أنسى مولود معّمري، ىل قرأَت لو؟

     ػ لؤلسف، مل أعثر لو على أعماٍؿ مًتصبة.  

 

ػ عليَك أف تقرأ لو، الّدا مولود كاتب عظيم! ويكفي أنَّو دفع حياتو   
     شبًنا إليبانِو بقضيَّة.



116 
 

     ػ ما أعرفُو أنَّو ماَت يف حادث سيَّارة؟  

سقطت على سيَّارتو شجرة! أّي أضبق يصدِّؽ ميتة كهذه إذا ػ نعم،   
تعلَّق ذلك اؼبوت بشخٍص يستهدفو النظاـ، ال لشيء إالَّ ألنَّو يُلقي 

     ؿباضرات تعليميَّة.

ػ أال ترين أنَِّك تُبالغُت يف الدفاِع عن الرموز األمازيغيَّة؟ أمل يكن مولود   
ربيع األمازيغّي؟ أليس من حرَّض اؼبتسبِّب األوَّؿ يف فوضى المعّمري 

ب أثناء تلك احملاضرات على اػبروج إىل الشوارع؟      الطبلَّ

ػ مطلًقا! اعبميُع يعلُم ما حدث. شبَّة رواية واحدة يردِّدىا من يتَّفق   
.. كاف مولود معّمري بصدد إلقاِء 1980معنا ومن ال يتَّفق، يف ربيع 

األمازيغّي القدمي، ومّت إىل مْنِعِو  ؿباضرة يف جامعة تيزي وزو عن الشعر
من إلقائِها يف اؼبدف القبائليَّة فقط. حُت سُبَنع من فبارسِة حقٍّ ثقايفٍّ 
اتفو كهذا، كيف لك أالَّ تغضب وأالَّ تثور؟ وكيف لَك أالَّ ربوِّؿ ىذِه 
، وأنت ترى رفاقك يُعتقلوف يف  اؼبطالب الثقافيَّة إىل نضاٍؿ سياسيٍّ

بوف ظُلًما؟ لقد ارتكَب النظاـ اعبزائرّي أخطاًء يف حقِّنا السجوف ويعذَّ 
ال يغفرىا لُو القبائل حىت يومنا ىذا، حىت بعد أف عدَّؿ الرئيس اليمُت 
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زرواؿ الدستور، ومنح اؽبويََّة بُعًدا أمازيغيًّا إىل جانب العروبِة 
حىت واإلسبلـ، وحىت بعد أف اعًتَؼ هبا الرئيس بوتفليقة لغًة وطنيَّة، و 

ها اليـو ويربؾبها كمادَّة يف اؼبدارِس كافَّة. القبائل ال ينسوف  وىو يرظبِّ
     اؼباضي، ألفَّ اؼباضي تلوَّث ابلدـِ والدمع..

ػ ولكنَِّك قلتها بنفسك، لقد أجرى اليمُت زرواؿ تعديبًل يعًتُؼ   
ًدا خبلؿ  ابلُبعد األمازيغّي للببلد، فلماذا اثر الشعب بعد ذلك ؾبدَّ

؟ الحظي أفَّ القبائل على استعداٍد دائم لبلحتجاج والتظاىر 2001
وكأَّّنم ال يكتفوف! كلَّما لبُّوا ؽبم مطالب، ظهرت أخرى.. حىت وصل 

     األمُر هبم إىل رغبٍة ابالنفصاِؿ عن اعبزائر؟

ػ ألفَّ النظاـ كاف عنيًفا دائًما يف الردِّ والتعامِل مع اؼبتظاىرين. يف   
ج الناُس لبلحتجاِج ببل سبب اي ؼبُت. بعد أحداث ، مل ىبر 2001

الربيع األسود، أصبح الناس ىبرجوف كّل عشرين أڤريل احتفااًل ابلربيع 
األمازيغّي. يلبسوف ما يعربِّ عن ثقافتهم، يغنُّوف، يتظاىروف ويؤكِّدوف 
حضورىم، بل وجودىم، يف ىذا العامل. يف تلك السنة، اعتقلوا طالًبا 

و ماسينيسا قرابح، وقتلوه يف مقّر للدرِؾ الوطٍّت. خطفوه جامعيًّا اظب
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حيًّا يُرزؽ من اؼبظاىرة، وأعادوه قتيبًل إىل والدْيو. ذلك االغتياؿ األليم 
ىو ما أشعل شرارة الغضِب مرَّة اثنية، وجعل القبائل ىبرجوف يف تيزي 
وزو وجّباية والعاصمة. خرج أشخاص ـبتلفوف للتعبَت عن غضبهم، 

ينهم مثقَّفُت كما ذبد ـبرِّبُت غاضبُت ال يبكن السيطرة عليهم. ذبد ب
أّما عن فكرة االنفصاؿ.. صدِّقٍت، أغلب من أعرفهم يرفضوف ىذِه 

     الفكرة، وال يتخيَّلوف القبائل ببل جزائر، وال جزائر ببل قبائل.

نها قبل أف نصعد،    َن. طلبْت جيم مٍتِّ سيجارة تدخِّ وقفُت ألدخِّ
ن ينها ىنا؟ أماـ ىؤالء؟ ىزَّت كتفْيها ووضعتها بُت شفتْيها تدخِّ

ببلمباالة، وراحت تسحُب أنفاًسا وُتطلُق أخرى من فمها. حدَّؽ 
ُن  م مل يعتادوا على رؤية امرأٍة تدخِّ إليها صبيُع الركَّاِب ابستهجاف، ألَّنَّ
ـّ. حىت العاىرة تدَّعي الفضيلة، وىم يقدِّروف ؽبا ذلك  يف مكاٍف عا

تحفُّظ يف ؾبتمع مزدوج ال يبارُس دعارتو إالَّ سرًّا. صعدان إىل اغبافلة ال
وعدان إىل أماكننا، شردُت أحبُث عن نقطٍة أبدأ منها حكاييت عن 

.      أمِّي كلتـو

  * * *     
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ثتِك عنو، وخسرُت فيِو    ىل تذكرين حادث السيَّارة الذي حدَّ
يت النفسيَّة ابلدخوؿ يف عبلقٍة حاولُت اػبروج من أزم    صديقّي؟ بعدُه، 

عاطفيَّة جديدة كانت بطلتها وردة . عثرُت على طريقٍة أىرُب هبا من 
التفكَت ابالنشغاِؿ أبيِّ شيء آخر. وبعد انتحاِر وردة، عانيُت فصبًل 
طويبًل آخر من الندـ، حاولُت التملُّص منو إبهباِد عمٍل جديٍد يف 

، كنُت أرى عشرات الطالباِت السكِن اعبامعّي كعوِف أمٍن. ىناؾَ 
الفاتنات كّل مساء؛ ومن كثرِة ما صاحبُت من الطالبات، وصلُت إىل 
مرحلٍة اكتفيُت فيها منهنَّ، كرىت تواجدي الدائم يف مساحٍة مكتظَّة 
هبنَّ.. يتجوَّلن بزينتهنَّ ألجل مواعيد غراميَّة، يثرثرف عن مواضيع اتفهة 

اؿ واؼباكياج. فقدُت رغبيت ابلتعرُِّؼ تتعلَّق ابلطبخ واألحذية والرج
على امرأٍة جديدة، حىت قابلُت انريباف . إذا أردُت أف أصَفها جبمٍل 

كانت »مناسبة تعرّب عن الزمِن الذي احتلَّتو من حيايت، سأقوؿ: 
ـَ اللَّػِو يل على ما فعلتُو سابًقا، ذبّسد فيها كّل الشرِّ الذي كاف  انتقا

 «.ينتظرين وأستحّقو..
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لن أحدِّثِك عن تفاصيِل عبلقيِت الكاملة هبا، سأحاوُؿ االختصاَر   
ا مل تكن إنسانًة عزيزة بل مؤذية، ال تستحقُّ أف  قدَر اإلمكاف.. ألَّنَّ
أضيِّع وقيت يف اغبديِث عنها.. يف يوـِ لقائنا األوَّؿ، كنُت واقًفا أماـ 

رة بنصِف ساعة، شابَّةٌ  ؿُبجَّبة، صبيلة،  بوَّابِة اعبامعة. دَخلْت متأخِّ
أانقتها الفتة إىل اغبدِّ الذي تبدو فيِو مضيفة طَتاٍف. وضَّحُت ؽبا  
كيَف تسَُت األمور عندما تتأخَّر الطالبة، ويف أثناَء ذلَك اغبوار، 
تعرَّفُت عليها. سألُتها عن اظِبها، حدَّقت إيلَّ كما ربدِّؽ القطَّة إىل 

     فأٍر تنوي اللعَب بو، انريباف ..

ي    مل تكن انريباف فائقة اعبماؿ، لكنَّ شيًئا فيها كاف هبعُل كّل حواسِّ
تتيقَّظ؛ روحها اؼبتمّرِدة، جرأهُتا، غنجها. كانت مثل عسٍل ؿبشوٍّ 
ابلسمِّ ال تتعرَّفُت على أثرِه إالَّ بعَد التهامِو كّلو. امرأة مراوغة وكاذبة،  

رة أسبابو خبوفها من كذهُبا كم كاف ُمغراًي حُت تدَّعي الضعف مربِّ 
فكرِة خساريت، وذلك اؼباء الذي ىبرُج من عينْيها، كم كاف يبدو نقيًّا 

     وطاىرًا، ومل يكن!
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بدأان نتواعد سرًّا.. تقوُؿ كي ال أخسَر وظيفيت بسببها، ومل أفهم إالَّ   
ـَ صديقاهِتا. ستفعل اؼبستحيل كي ال تكتشَف  رًا خجلها أما متأخِّ

ا تواعُد اغبارس! على الرَّغم من فقري، كنُت كريبًا معها، إحداىنَّ أبَّنَّ 
وحاولُت إسعادىا.. آخذىا إىل أيِّ مطعٍم تشَُت إليِو إبصبِعها، 
أمنحها نصَف مرتَّيب لتشًتي حقيبة غوتشي وحذاًء من ماركِة زارا، 
أصحبها إىل الشواطئ والفنادؽ، وىذا كّلو ألنَّنا تعاىدان على االرتباِط 

جها. كنُت أراىا فاتنة على الرَّغم من تشوٍُّه يبتدُّ من أسفِل بعَد زبرُّ 
وجهها إىل عنقها بسبِب حرٍؽ قدمي.. أرغمها على ارتداِء اغبجاِب 

     ؼبداراتِو.

يف ذلَك اغبُت، ابعت أمِّي الذىَب القليل الذي ادَّخرتُو كي تقـو   
ا العمليَّة، النعداـِ جبراحٍة إلزالة اؼبرارة. اختارت عيادة خاصَّة ذُبري ؽب

ثقتها يف اؼبستشفياِت اغبكوميَّة. ويف الوقِت الذي كنُت قلًقا على 
صحَِّة أمِّي، مل تًتكٍت انريباف وشأين ببكائِها، وظلَّت كّل ليلة تطلب 
مٍتِّ اؼباؿ كي ذبرَي عمليَّة ذبميليَّة تُعاًُف هِبا التشوُّه يف عنقها. قالت 

مهَرىا الوحيد. مل يكن حبوزيت اؼببلغ كامبًل، إفَّ شبُن التجميل سيكوُف 
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ا ال تستطيع االرتباط برجل ال يبكنها االعتماد  فقرَّرْت َتركي، ألَّنَّ
     عليو! 

     ػ كيَف تصرَّفت؟   

ػ طلبُت من أّمي كلتـو أف ترافقٍت إىل بلعبَّاس لنخطَب انريباف.   
 : تاة؟ أان مريضة، وىل ترى الوقت مناسًبا لنخطَب الف»استاءت مٍتِّ

«. دعٍت أتعاَؼ. وبعد ذلك لبطُب لك العروس من تندوؼ إذا بغيت
انتاهَبا الفضوؿ لتلقَي نظرًة على الشابَِّة اليت سلبت عقلي. أريُتها صورًة 

واللَّػِو، مل يرتح قليب ؽبا. ال تبدو بريئة، تبدو صعبة »ؽبا، مل تعجبها: 
ظنُّك تقدر على أف توفِّر ؽبا ومدلَّلة وال تشبهنا.. كبن بسطاء، وال أ

     «.اغبياة اليت تطلبها

مل أخجل من نفسي حُت طلبُت من والديت أف تُعَتين ماؽبا ألستعيد   
أُعيده لِك بعد شهرْين من مرتَّيب، وما سأستلفو من »احًتاـ حبيبيت: 

امشأزَّت من طليب الوضيع، مل تصدِّؽ أبنٍَّت ابنها الذي «. األصدقاء
معاانة الفقر والبؤس والُيتِم والًتمُّل، االبن الذي كانت تعمل  شاركُتها

يف البيوِت خادمة لُتطعمو من فضبلِت األثرايء، وتلبسو ما يعافو 
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أوالدىم من ثياب. ذكِّرتٍت بكلِّ تضحياهتا بصوٍت هبرحو البكاء، 
أنِت تبالغُت كعادتِك، تغارين من كنَّة مستقبليَّة وتريَنها »فقلُت ؽبا: 

     «.افسِك يف ابنِك من اآلفتن

سرقُت اؼباؿ، وسافرُت إىل مدينِة سيدي بلعبَّاس. وسلَّمُتو غببيبيت   
قليب ما غلطش، كاف يقويل ؼبُت »لُتعاًف ندوَب وجهها. عانقتٍت بقوَّة: 

يف طريِق عوديت إىل وىراف، كنُت أفكِّر يف «. عمره ما راح يبخلك
ة. سأتدبَّر اؼباؿ، وُأجري ؽبا العمليَّة يف طريقٍة أُراضي فيها أمِّي الطيِّب

أقرِب وقت. وعندما تتعاىف سنذىب صبيًعا لنخطب اؼبرأة اليت أحّب.. 
وصلت إىل البيِت معجواًن خبجلي، حبثُت عن أمِّي وجدهُتا مستلقية 
ىناؾ على فراشها، عيناىا متوّرِمتاف من البكاء، هتّز رأسها خائبة 

     واحدة!األمل، ومل تعاتبٍت بكلمة 

  * * *     

عادت انريباف إىل اعبامعة طالبًة أخرى، ابلكاِد تعرَّفُت عليها. تعافت   
من العمليَّة واختفت الندوُب من أسفل وجهها. قابلُت شابًَّة أكثر 
اعتداًدا بنفِسها، صفَّفت شعَرىا يف تسروبِة ذيِل اغبصاف، وأصبحت 
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ة وفساتُت قصَتة ومكشوفة، كما ترتدي تلك السراويل اؼبمزَّقة يف الركب
أصبحت تتهرَُّب مٍتِّ وُتصرُّ على احملافظة على سرِّيَّة عبلقتنا والصرب 
حىت تتخرَّج ونتزوَّج. مل أتقبَّل ىذا التغَتُّ اعبذرّي بسهولة، لكنَّها كانت 
تشرُح يل بلطف وىدوء أبّف ىذا التغَتُّ شكلّي وال عبلقة لو جبوىرىا 

ا فقط أطلقت العناف ألنوثتها، وظبحت عبماؽِبا من الداخل، وأَّنَّ 
     ابلظهور، وىذِه ليست جبريبة أحاسُبها عليها.

    ، ـِ اليت كنُت فيها أقتُل نفسي عبمِع اؼباِؿ ألجِل أّمي كلتـو يف األايَّ
يَّة تزيد سوًءا، إذ مل تعد تغادر الفراش، كما أنٍَّت  كانت حالتها الصحِّ

ْيها. كانت تُعاين وتبكي من األمِل الذي الحظت لواًن أصفر يف عين
يبّزِؽ أحشاَءىا. مل نكن نفهم ىذا اؼبرَض جيًِّدا لنعرَؼ أبفَّ مرارهتا 
انفَجرت. وأخَتًا، صبعُت اؼببلغ اؼبسروَؽ كامبًل.. ويف ذلك اليوـِ 
السعيد، اكتشفُت خيانة انريباف اليت كانت ربفظ برانمَج عملي. 

ُُ   داًل عنو، ومل ُأخربىا حىت رأيُتها تغادرطلب مٍتِّ زميل اؼبناوبة ب
سيَّارة مرسيدس يسوقها شابٌّ ثريٌّ. طبعت قبلًة على خدِّه، ونزلت 
وىي مزىوَّة بباقة الورد وأكياِس اؽبدااي.. عندما تفاجأْت يب أشدُّىا 
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ـَ اعبميع، لكمُتها حىت نزؼ أنفها وخنقُتها بيدّي،   من شعرىا أما
ؽبلع لوال تدخُّل زميلي رضواف الذي دفعٍت، كادت سبوُت من اػبنق وا

     «.بعِّد، ما توسَّخش يدْيك هبذي القحبة»وأبعدىا وىو يصيح: 

     ػ ىل أوَدعْت يف حّقك شكوى؟  

ا تعرُؼ فظاعة ذنِبها يف حقِّي، منحُتها كّل ما أملك    ػ مل تفعل.. ألَّنَّ
لو ألجل رجٍل آخر. يف منتصفِ  الليل، مل  لتصلح قبَح وجهها وذبمِّ

أكمل اؼبناوبة، غادرُت اإلقامة اعبامعيَّة إىل بيتنا يف اغبمري ألقبِّل 
قدمْي والديت، وأسلِّمها اؼببلغ الذي صبعتو، وقُبري ؽبا العمليَّة يف أقرِب 
وقت. تفاجأُت ابلكراسي مصفوفة خارج بيتنا، وصوُت عبد الباسط 

ي الطيِّبة.. عبد الصمد يرتفُع من نوافِذ بيتنا. لقد قتلُتها ، قتلُت أمِّ
تسمَّمْت بسبب انفجاِر اؼبرارة، وماتت يف فراٍش بلَّلتو بدموعها 
غضًبا مٍتِّ وعليَّ. طردتٍت إكراـ من البيت، ولكنٍَّت أمسكُتها من 
معصميها وأبعدهتا، واقتحمُت غرفَة أمِّي، وأزحُت عن وجهها اؼببلءة 

ب اغبنوف اؼببلئكّي، الزرقاء اػبفيفة. كانت انئمة بوجهها الطيِّ 
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ا ستصحو من النوـِ بعد  ورموشها مبتلَّة بدموٍع مل ذّبف بعد، كأَّنَّ
     قليل..

ػ ؼبُت، توقَّف عن البكاء.. أرجوؾ. أعلم أنََّك أخطأت واستخففَت   
يَّة، ولكنَّك لو علمَت أفَّ التأخُّر إبجراء العمليَّة سيودي  حبالتها الصحِّ

     ر، أان واثقة من ذلك..حبياهتا فما كنَت لتتأخَّ 

ػ ال أعرُؼ كيَف كنُت أفكِّر.. كيَف مل أقلق عليها؟ ألنٍَّت اعتدهتا   
صامدة؟ قويَّة؟ واقفة؟ ال سبرض؟ ظٍتِّ أبنَّو ال يبكن لوالديت أف سبوَت 

     أبًدا، ستكوف خبَت ودائًما حاضرة من أجلنا؟

، أصبحت دنياي مظلمة لن أُسامَح نفسي أبًدا. منذ وفاِة أمِّي كلتـو  
وببل معٌت، حىت اللَّػو لن أقبل أف يساؿبٍت على ما فعلتو هبا. سبنَّيُت لو 
يعود يب الزمن إىل الوراء ألعيش حيايت بصورٍة ـبتلفٍة، ولكنَّ الزمن ال 

     يعود بعجبلتو أبًدا إىل اػبلف..

ا اآلف يف مكافٍ    أفضل  ػ ستغفر أّمك الطيِّبة جهلَك، صدِّقٍت.. إَّنَّ
     بكثَت.
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   ، أحاطت ذراعها بذراعي، ووضعت رأسها على كتفي رباوؿ النـو
ًدا، تفكِّر ابلبلشيء  تغمض عينْيها الواسعتُْت لدقائق مث تفتحهما ؾبدَّ
أو بكلِّ شيء.. خصبلت شعرىا الباردة تبلمُس ذقٍت، وضوُء الصباح 

انتهيُت من  يفضُح سواد شعرىا. مل أَر يف حيايت شعًرا هبذا السواد.
سرِد خطاايي، وستبدأ بقوِؿ حكايتها بعد قليل. تُرى أّي اعًتاٍؼ 
ستصدمٍت بِو؟ كم عاشت من العمِر جيم حىت تتخمَّر كّل ىذِه 
األحزاف يف قلبها؟ على دؼء قرهبا ومبلصقتها يل، ووشوشاهتا 

     هتدىدين، استسلمُت للنوـِ ألرى ىذا اغبلَم الغريب:

اه ساقية ألشرب اؼباء، فأتفاجأ جبيم جالسة أسَُت يف غابٍة م   وغلة ابذبِّ
العشب األخضر ابلقرِب من الساقية، ترتدي ثواًب قبائليًّا ُيشبو   على 

ثوب جدَّهتا الذي وصفتو يل، ومنشغلة بقميٍص أبيض بُت يدْيها، 
زبيطو أبصابعها الدقيقة. عندما وصلُت إليها، وقفْت مبتسمة، 

سود اؼبتَّسخ، وألبستٍت القميص األبيض وخلعت عٍتِّ القميص األ
الذي كاف بُت يدْيها. مشينا مًعا إىل كوٍخ تتصاعد منو رائحة األكل 
الشهّي. قلُت عبيم ال هبوز أف ندخل بيًتا ببل إذف، فأكَّدت يل: 
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وىناؾ، رأيُت حبيبيت كلتـو يف اؼبطبخ، حيويَّة، «. صاحبتو لن سُبانع»
ود. عندما رأتٍت، مسحت يدْيها يف بشوشة، تربط رأسها دبنديل أس

وكدُت أستسلُم «.. توحشتك أوليدي»مئزرىا وعانقتٍت حبرارة: 
«. ما تبكيش، ما نبغيش نشوفك تبكي»للبكاء، ولكنَّها أمرتٍت: 

ا تُِعّد وليمة لضيوٍؼ أحّبهم، ورافقتها مع جيم إىل الغرفِة  قالت أبَّنَّ
ك وظبَت. رميت بنفسي اجملاورة، وىناؾ رأيُت أخويَّ وصديقيَّ مال

عليهم، تعانقنا وتناولنا وجبة الغداِء مًعا، وؼبّا غربت الشمس، وقفت 
    جيم متوتِّرة:

، وددُت أف أبقى، «ؼبُت، الـز نروح.. ذبي معااي والَّ تقعد معاىم؟»ػ   
ولكْن كيف يل أف أظبح ؽبا دبواصلِة الرحلِة ليبًل دبفردىا يف ىذا 

    وصديقيَّ، وخرجُت معها.  الظبلـ؟ ودَّعُت والديت
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   ـ ــ ١٣ـــ   

 

ال أعلُم إذا كاف ما أفكِّر بِو واقعيًّا، ولكنٍَّت أحسُّ حبقيقتِو يف داخلي.    
كنُت رجبًل قبل رؤيِة ذلَك اغبلم، وبعد استيقاظي منو عدُت من النوـِ 
رجبًل آخر! طواؿ الزمِن الذي انقضى، عانيُت ما أستحقُّ من الندـِ 

رِؽ والقلِق والتوتُِّر اؼبزمن، من نوـٍ خفيٍف ومتقطِّع، واحتقاٍر عميٍق واأل
لنفسي يبنعٍت من أتمُِّل انعكاسي يف اؼبرآة، وؼبِس األطفاؿ واغبيواانت، 
واالقًتاِب من الطيِّبُت كي ال ألوِّثهم يب. مثل شخٍص سقط يف حفرٍة 

ينظِّف هبا  مليئٍة ابػبراء وخرَج منها ىاراًب، يبحث هبوس عن وسيلةٍ 
رىا من وسخِو. عشُت راغًبا يف اؼبوِت والتعفُِّن بعيًدا عن  نفسو ويطهِّ

    البشِر، حىت ركبُت ىذِه اغبافلة إىل جانِب جيم!

كانت حكااييت مثَل فضبلٍت سامَّة عالقة يف الروِح، أرغُب بطرحها    
 أبيِّ طريقٍة فبكنة. علمُت أبنٍَّت أحبُث عن إنساٍف يبتلك أذنُْتِ 

صبورتُْت، وقلًبا عرَؼ السواَد أيًضا ليفهم السواد الذي لطََّخ قليب، قلًبا 
ـَ  واسًعا إبمكانو اإلصغاء إىل اؼبزيد من دوف أف يطلَب مٍتِّ التزا
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عو على معرفِة اؼبزيد. حبُت للجميلِة  الصمت، ألفَّ ما اقًتفتُو ال يشجِّ
يقْي عمري دبا كاف يسمِّمٍت: طيشي يف السياقة الذي أفقدين رف

تٍت وأتلفت مبادئي اإلنسانيَّة؛  وطفوليت، وغرائزي اعبنسيَّة اليت سَتَّ
وتبلعيب بشابٍَّة بريئة مل أفعل شيًئا ألثنيها وىي تسَُت كبو اؼبوِت.. حبُت 
ؽبا عن حيبِّ األضبق لناريباف، وسرقيت ؼباِؿ والديت والتسبُِّب يف وفاهِتا.. 

راٍر أثقلت قليب حىت رأيُت ومل أكن أطمح سوى للتخفيِف من أس
    ذلَك اغبلم.

ماذا يعٍت أف تقابَل عزيزًا ميًِّتا يف حلم؟ ما الذي هبعُل ذلَك اغبلم   
خاصًّا وشبيًنا ابلنسبِة إىل الذاكرة؟ حُت يبوُت شخٌص كببُُّو يقتلنا 
، لن نراه، لن نسمَع  اغبزف، ألنَّنا نعرُؼ أبنَّنا لن نقابلو بعد اليـو

لمسو، لن لباطبو، لن نعتذر منو، لن نعانقو، لن نشّم صوتو، لن ن
رائحتو، نكتفي ابلصوِر ومقاطع ڤيديو نكّرِر مشاىدهتا، بذكرايٍت 
قديبة قبًتُّىا فحسب. لن ذبمع بيننا وبينو تفاصيل جديدة نستمتع 
بعيِشها إىل جانبو، ولكنَّ اغبلم يوفِّر لَك كّل ىذا. يف اغبلم، لسَت 

عرُؼ أين ستذىب ومن ستقابل، وماذا ستفعل سيِّد نفسك، وال ت
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وتسمع وترى. تسايُر األحداث حىت تنتهي، وتعوُد إىل واقعك. 
، كم اشتقُت إليها، كم سبنَّيُت أف أحلَم هبا ومل أفعل،   قابلُت أمِّي كلتـو
ا عاقبتٍت هبذِه القطيعة.. وبعد بْوحي عبيم، رأيتها ربتضن وجهي  كأَّنَّ

آه اي «. كيش، ما نبغيش نشوفك تبكيما تب»بيدْيها، وتقوؿ: 
    ميميت! كم أرغُب بتصديق أنَِّك ساؿبتٍت حقًّا! 
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   ـ ــ ١٤ـــ   

 

أزاحت جيم الستاَر كامبًل عن النافذة لتستمتَع أبشعَِّة الشمس،   
سرَّحت شعَرىا دبشٍط كاف يف حقيبتها، وضعت كحبًل على رموِشها، 

.. بثبلث حركاٍت فقط منحت ولوَّنت شفاىها أبضبَر كرزيٍّ المع
اغبياَة الغائبة لوجهها الشاحب. فتحت جريدًة مطبوعة ابللغِة 
الفرنسيَّة، وألقت نظرًة سريعًة على العناوين، مث خبَّأهتا، والتفتت إيلَّ 

سأحكي لَك اآلف حكاييت، اي »وىي ترمقٍت بنظرهِتا العميقة تلك: 
أبسراري لرجٍل غريب. وىا أان  ؼبُت. مل أزبيَّل يف حيايت أبنٍَّت قد أبوحُ 

أعرِّفَك ابظبي اغبقيقي وتفاصيِل حيايت، معّرِضًة بذلك نفسي للخطِر. 
فلتعلم أبيّنِ أثُق بَك على الرَّغم من أخطائَك، وأرى فيَك الشهامة 

    «.والقدرَة على احتواِء حكاييت

تبدو  عندما صعدَت إىل اغبافلة، انتابٍت فورًا اإلحساس ابلنفوِر منك.  
مثَل قطَّاِع الطرؽ، شاّب ترعرَع يف حيٍّ شعيّب! بيئٍة قاسية، فتشرَّب 
منها قسوهَتا ليصبَح سارقًا أو مدمَن ـبدِّرات.. أسلوُب لباسَك 
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ومشيتَك العشوائيَّة وتعدِّيَك على خصوصيَّيت، كأنَّو من حقَِّك أف 
ت زباطَب من تشاء، أسنانك اليت أتلف لوَّنا النيكوتُت، اؽباال

عٍت حىت على االبتساـ يف  الغامقة ربت عينْيك، كّل ىذا مل يشجِّ
    وجهك! أان آسفة، ولكن..

    ػ قويل ما تشائُت وال تُبايل..  

كنُت بدأُت أفكِّر بتغيَت مكاين حىت صرَّحَت يل بقتلَك لوالدتك،    
وىذا ما شدَّين لسماعك. أمَّا اغبكاايت األخرى، فقد صربُت عليها 

معها، ألصَل إىل اغبكايِة األـّ. أردُت معرفة الطريقة اليت  وتعاطفتُ 
آذيَت هبا أّمَك. ويف حديٍث آخر ػ إف كنَت تذكر ػ قلُت لَك أبفَّ 

    خطاايان متشاهبة..

    ػ من دوف أف توضِّحي، كيَف ػبطاايان أف تكوَف متشاهبة؟  

    خفضت جيم صوهَتا، وابلكاِد أصبحُت أظبُع كبلمها:  

    أان أيًضا قتلُت والدي! ػ  

    ػ غَت معقوؿ! تسبَّبِت يف موتِو؟  
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ػ قتلتُو بيديَّ، طعنتُو يف صدرِه، أتكَّدُت من موتِو. وبعد ذلك، تركتو   
    غارقًا يف دمائِو وىربت..

    ػ ولكْن، ؼباذا فعلِت ذلك؟ ؼباذا قتلِت والدِؾ؟  

    ػ ألنَّو مل وُبسن تربييت.  

    ن تربيتِك، فتقتلينو؟ ػ مل وُبس  

ة بَُت قتلِو أو قتِل نفسي..       ػ لقد دمَّر حيايت كّلها، كنُت ـبَتَّ

ػ اي ؾبنونة! ؼباذا مل هتريب فحسب؟ وّرِطِت نفسِك يف جريبة   
    ستحبسِك لسنوات.. 

    ػ أنَت ال تعرفو. أساًسا، ىربُت أكثر من مرَّة وعثر عليَّ..  

    أنَِّك.. ػ اي اللَّػو.. لو  

ػ أرجوؾ، ال تقاطعٍت.. سأقّص عليَك حكاييت لتفهم ؼباذا كنُت   
مضطرَّة لقتلِو، لسُت اندمة.. أان اآلف مطمئنَّة، ألفَّ جهاد ما عاد 

    موجوًدا يف ىذا العامل.
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  ***    

السنوات السبع األوىل اليت عشُتها إىل جانِب والديت كانت األسعد   
ا مل أعرؼ غََت الشقاِء.. كانت ماما هبجَة البيِت يف حيايت. بعد موهتِ 

وروحها، امرأة ال تفارُؽ االبتسامة وجهها، وصدرىا دافئ أبًدا. أمَّا 
. منذ بدأُت أفهم الدنيا،  والدي، فكاف الرجل اؽبادئ، الصاـر
الحظُت أبنَّو حنوٌف على أمِّي أكثر من حنانِو عليَّ، يعانقها إذا بكت 

يستاُء مٍتِّ وأيمرين ابلتوقُِّف عن البكاِء. احتفظ هبالِة وال يعانقٍت، بل 
علِّم الوقور الذي ال يتقُن اؼبزاح وخلَق األجواِء السعيدة إالَّ يف حضرِة 

ُ
اؼب

النبيذ والسهراِت مع األصدقاء.. ماما مل تظلمٍت إالَّ يف ثبلثِة أشياء، 
ا وضعت يدىا على بطنها  تسبَّبت بتعاسيت ؼبّا جلبتٍت ؽبذا العامل، وألَّنَّ

تدعو أبف ربمل يف رضبها رضيعًة تشبهها، أنَت ال تدري إىل أيِّ حدٍّ 
عذَّبٍت الشبُو بيننا! ظلمتٍت أيًضا بوفاهِتا! ما كاف عليها أف سبوت 
لتًتكٍت بُت ذراعْي رجٍل تعرُؼ أبنَّو يصلُح ألف يكوَف أّي شيٍء إالَّ 

    والًدا.
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عن والدِؾ إنّو اعتٌت بِك كما مل يعنِت ػ أنِت متناقضة اي جيم، قلِت   
    أٌب اببنتِو!

ػ الربود الذي أحدِّثك عنو كاف قبَل وفاِة أمِّي، بعد موهتا أصبَح رجبًل   
    آخر..

ِمها األخَتة، تساقط الشعُر من رأسها وحاجبْيها ورموشها.    يف أايَّ
ـَ أ عيننا، ومل يكن أذكُر كم عذَّهبا العبلج الكيميائّي. رأيناىا تذبل أما

يف عينْيها غَُت األمِل واغبزف. أصبحت شديدة العصبيَّة وسريعة البكاء.. 
ر يف وقوفِو إىل جانبها حىت آخر غبظة. يف الليلة اليت  وجهاد مل يقصِّ
ىا، ومل يتوقَّف عن تقبيلها.  ماتت فيها، انـ إىل جانبها معانًقا إايَّ

ها وإَّناِء اإلجراءات وعندما أشرقت الشمس، سارع بتنفيِذ وصيَّت
البلزمة لدفِنها يف بلدهتا ػ الغزوات. وقَف يف اعبنازِة شببًل ومل يصلِّ 
معهم، فاستهجَن أقارهُبا تصرُّفو، وحاولوا إقناعو بلطٍف ابالبتعاِد وأخذ 
قسٍط من الراحة، ولكنَّو ردَّ عليهم بعنف. مل يًتؾ كلمة بذيئة ومل يتفوَّه 

أان ندفن مريت، يهدر معااي »ين والناس الواقفُت: هبا، فسبَّ اللَّػو والد
    «.واحد نبوؿ عليو
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سافَر يب إىل مدينتِو جباية، وطواؿ الطريق مل يقل كلمة. كاف منشغبًل   
بقراءِة كتاٍب بَُت يدْيو. توتَّرُت كما لو كنُت برفقِة رجٍل غريب. تركٍت 

و وغاَب  أحٌد أيَن ذىَب  ألشهر، ستَّة أشهر تقريًبا، مل يعرؼعند أمِّ
خبلؽَبا.. وماذا فعل. وحىت بعد أف ربسَّنت عبلقيت بِو الحًقا احتفظ 
هبذِه الفًتة لنفسو. سألتُو كثَتًا عن مكانِو خبلؿ نصف السنة اليت 
غاَب فيها، ومل يقل. جدَّيت الطيِّبة حاولت تلقيٍت اللغة القبايليَّة، 

ة اليت كاف يتحدَّث هبا وكنُت أرفُض التحدُّث بغَت اللَّهجِة العاصميَّ 
والداي. مل ذبد يفَّ أّي أمل للتعلُّم. ويف النهايِة، استسلمت وقالت 

    «.راسك خشُت كيما ىي، اللَّػو يرضبها»بتأثُّر: 

عاَد أيب من دوف سابق إنذار حليق الذقِن ومتوازاًن نفسيًّا عن آخر   
أتى للبيت.  ؛ أي جهاد«جهاد يوساد ساّخاـ»مرَّة. ظبعتهم يقولوف: 

مل أركض إليو كما فعلوا، بل اختبأت يف غرفِة جدِّي، وجلسُت أقضُم 
آندات »أظافري. ظبعُت صوتو قريًبا يسأؿ عٍتِّ بلغتو األمازيغيَّة: 

أانر جهاد ضوَء الغرفة، واقًتَب مٍتِّ منحنًيا لَتاين عن قرب: « جيم؟
ية، وقلت: عانقتُو ابك« ما تسلِّميش على ابابؾ؟ ما توحّشتينيش؟»
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كيفاش ما نوليش؟ »قبَّلٍت واحتضنٍت، وقاؿ: «. حسبتك ما تولِّيش»
    «.جيت ندِّيك معااي

يف أثناء العشاِء، مل يتوقَّف عن النظِر إيّل مشدوًىا، كأنَّو يكتشفٍت   
ألوَّؿ مرَّة. صعقو ذلَك الشَّبو بيننا. مل ينتبو إىل تفاصيل وجهي 

ياة. كنُت مثل حيواٍف أليف يف ومبلؿبي حىت غابت جّنات عن اغب
البيت جلبتو زوجتو ضدَّ إرادتو، ووجَد نفسو ؾبربًا على االىتماـِ بو 
ا لوال الشبُو  من أجلها. مل يبدأ اىتمامو اغبقيقّي يب إالَّ بعد موهتا، وردبَّ

    اؼبخيف بيننا ؼبا أحاطٍت بكّل ذلَك اغبّب فيما بعد!

ثَُت عن والدِؾ، اندرًا ما تقولُت أيب، ػ ىناَؾ ما الحظتُو وأنِت تتحدَّ   
لَُت ذكره ابسِم  على قوِؿ « جهاد»بل تذكرينو غالًبا ابظبِو، تفضِّ

    «.اباب»

قبَل موِت أمِّي، ومل تكن تعٍت لُو الكلمة سوى  papaػ كنُت أانديِو   
حىت « جهاد»أداٍة للنداء. بعَد انتقالنا، أوَّؿ ما فرضو عليَّ مناداتِو بػ 

الناِس والضيوِؼ، وفضَّل منادايت جبّنات، زبيَّل؟ يف الطائرة وكبُن  أماـَ 
استغربت ومل «. من اليـو اظبك جّنات»يف طريقنا إىل ابريس، قاؿ: 
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أرتح لؤلمر، وكنُت أصغر من أف أفهَم أبنَّو يسلبٍِت اظبي وحقِّي يف أف 
    ُو الراحلة.تكوَف يل ىويَّيِت اػباصَّة كإبنة، وليس كتذكار تركتُو لُو زوجت

يف الطائرة، داعَب وجهي ومبلؿبي كما مل يفعل يوًما. أتمَّل يدّي   
وأظافري.. وتنهََّد مبتسًما ومراتًحا ابستعاديت، أو ابألحرى استعادِة 
جنَّاتِو. وصلنا إىل بيتنا، وعاَد جهاد إىل كآبتِو، فقد صفعو غياُب أمِّي 

ناه؛ مئزرىا األزرؽ معلٌَّق وحضور أشيائها. كّل شيٍء وجدانُه كما ترك
يف اؼبطبخ، ودفًُت الوصفات، وكوهُبا الذي تشرُب فيِو القهوة 
الصباحيَّة، والصالوف ما زاؿ وبفظ صوهَتا، ورائحتها ما زالت ملتصقة 
ابعبدراِف والفراِش والثياِب واؼببلءات.. صورُىا على اعبدراف.. 

 ، حىت أان كنُت حباجٍة ماكياجها وعطورىا على اؼبنضدة يف غرفِة النـو
إىل اؼبواساة، ولكنَّنا كنَّا ضعيفُْت وحائرْين، قبلُس نتذمَّر من الطبِق 
الذي أعّده، ومل يكن ىنالَك خطٌب يف الطعاـ سوى أنَّنا نشعر 

    ابغبزف..

عشُت طفولًة غريبة مع والٍد غريِب األطوار! تشرَّبُت من طباعِو   
ت  ابإلضافة إىل   وأفكارِه الكثَت،  ما ورثتو عن والديت. بعد وفاهِتا، تغَتَّ
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معتقداتو الدينيَّة كلِّيًّا، وما عاَد يؤمُن ابللَّػو، بل وأجربين على الكفِر بِو 
اذ قراري ابإليباِف أو  أيًضا. مل يُِتح يل فرصَة اكتشافِو بنفسي، وازبِّ
 اإلغباد.. كّل األدايِف ابلنسبِة إليو كانت خرافات غبيَّة من اخًتاعِ 

اإلنساف، وذلك اللَّػو ليس سوى وىم اختلقو اإلنساف ليربِّر وجوده 
ووبتمي بو من ضعفو. كنُت أدرُس أحيااًن برفقِة شادي يف بيتهم، 
زميل من أصوؿ عربيَّة مسلمة. ومرًَّة، عندما أَّنينا الدرس، فَػَرش 
سّجادتو أمامي وبدأ يتمتم، يركع ويسجد. طرحُت عليِو سؤااًل يف 

لصبلِة، فلم هببٍت. شعرُت أنّو منقطع عنَّا، جسده حاضر أثناَء ا
ابلفعل، ولكْن عقلو يف مكاٍف آخر. وألنٍَّت أُفنت دائًما منذ صغري دبا 
ـَ بِو، فلم أتوقَّف عن االستفسار عن تفاصيل الصبلة.  ال أُجيُد القيا
استغربت والدتو جهلي، خصوًصا أنٍَّت ابنة جزائرّي، وراحت تشرُح يل 

فكرَة اػبالق والغاية من وجوِد اإلنساف، وؼباذا نصلِّي وكيف،  بسرور
 وما اآلايت اليت نقرأىا يف أثناء الصبلة.

عدُت إىل البيِت سعيدة بتجربيت اعبديدة، فقد صلَّيُت معهم العصَر.   
عندما عدُت، سألُت جهاد، ىل اللَّػو وببُّ الرجل أكثر من اؼبرأة؟ 
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فلنفرض أبنَّو موجود، وكبن ال يبكننا «. إنَّو غَت موجود»أجابٍت: 
قويل »رؤيتو واالقًتاب منو، ؼباذا قد وببُّ الرجل أكثر من اؼبرأة؟ قاؿ: 

ل الرجل على اؼبرأة؟ ألفَّ الرجل يصلِّي « أنِت، ؼباذا تعتقدين أنَّو يفضِّ
ابؼبرأة، واؼبرأة ال تصلِّي بو.. سرعاف ما بدأ يفقُد متعتو حبديثنا يف 

أخربتو أبنٍَّت صلَّيُت العصر يف بيِت شادي، وأنٍَّت أنوي اللحظة اليت 
أف أصلِّي الصلوات اػبمس ابنتظاـ يف بيتنا. كانت ردَّة فعلو عنيفة.. 
منع عٍتِّ الدراسة مع زميلي، كما ربدَّث مع والده، وقاؿ لو أبفَّ زوجتو 

إذا أرادت أف تتبلعب بعقل »تغرس أفكارًا غَت مناسبة يف ذىِن ابنتو: 
ومنذ ذلك «. ابنها فهَي حرَّة، ولكن ال وبّق ؽبا التبلعب بعقِل ابنيت

، توقَّفُت أان وشادي عن ـباطبِة بعضنا بعًضا، مكتفيُْت بتبادِؿ  اليـو
نظراٍت خجولة وحزينة. وألنٍَّت اكتشفُت نقاط ضعِف والدي، كنُت 
 إذا غضبُت منو أو تشاجرُت معو أدَّعي أنٍَّت أنوي ارتداَء اغبجاب،

فيجلس ساعاٍت يناقشٍت بعناد أبنٍَّت سأكوف غبيَّة لو آمنُت دبا يؤمُن 
سيقتُل الديُن روحِك ويقضي على ذكائِك. يف األصل، »بِو القطيع: 

الناُس ـبتلفوف، كّل إنساٍف ـبتلف عن اآلخر يف مبلؿبو وبصماتو 
ورائحتو وطباعو وتفكَته، وما يفعلو الدين ىو ؿبو ذلك االختبلؼ، 
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وس يهاجم العقل ويقيِّد تفكَته ليضعو يف علبٍة مغلقة فيها مثل فَت 
ابابف ال اثلث ؽبما: واحد يؤدِّي إىل اعبنَّة، واآلخر إىل اعبحيم. لن 
يصغي إليِك إذا فكَّرِت ابحتماِؿ ابٍب آخر، ولن يقبل أّي احتماالٍت 
أخرى، وسَتغمِك على تبٍتِّ احتماالتو، وإالَّ يعاقبِك ابؼبوِت حبّجِة 
الكفر، فأنِت ما عدِت تستحقُِّت جنَّتو ما دمِت تشكُِّت وتتساءلُت! 
يتحوَّؿ الناس إىل جيٍش من األفراِد اؼبتشاهبُت، يكّرِروف كالببغاوات 
الكبلـ نفسو على أنّو كبلـ اللَّػو، وليس لديهم دليل واحد يؤكِّد أبنَّو  

ـِ  واؼبلذَّات  كبلمو حقًّا. يؤدُّوف اغبركات نفسها، ويصوموف عن الطعا
يف توقيت واحد، ويعودوف إليها يف توقيت واحد، ويقتلوف ابسِم اإللو 

    نفسو، ويتساؿبوف ابظبو أيًضا..

ستصبحُت مثلهم، امرأة مربؾبة على التعبُّد إللٍو ال نعرُؼ عنو شيًئا،   
سًتضخُت لقوانينهم وربًتمُت مقدَّساهتم وؿبرَّماهتم، وربرمُت نفسِك 

ىِج اغبياة، ألجل من؟ ألجل إلٍو خلق اإلنساف وزبلَّى الكثَت من مبا
عنو، وتفنَّن يف امتحانو وتعذيبو وجرّه إىل الشيخوخِة واػبرِؼ، مث 

وبعد ذلك.. سيحقِّق العدالة يف العامِل اآلخر،    القضاِء عليِو ابؼبوت، 
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بعد آالِؼ السنوات من الظلِم واألوبئة واغبروب؟ بعد انتهاِء كّل 
لفائدة؟ وما الذي سيضمُن أّف كّل ما يتحدَّثوف عنو شيء؟ ما ا

سيحدث حقًّا؟ ماذا لو كاف كّل شيٍء كذبة، وعشِت حياتِك بُت 
، وفاتِك االستمتاُع حبياٍة حرَّة وواقعيَّة، سطَّرهِتا  اغببلِؿ واغبراـِ
ـُ  أبحبلمِك ومبادئِك اػباصَّة واألخبلِؽ اليت ترينها معقولة وزبد

أكّرِر سؤايل للمرَِّة األلف: ماذا لو كاف موجوًدا؟ اإلنساف وؾبتمعو. 
ا،  ل أالَّ يكوف، ألنَّو إذا كاف موجوًدا سيكوُف خالًقا مستبدًّ هُبيب: أفضِّ
إؽبًا كسواًل هبلس على العرش منذ مبليُت السنوات الضوئيَّة ليتفرَّج 

 على يوميَّاٍت سخيفة تعيشها ـبلوقات مثلنا.

    ريَن أنَّو كاَف متطرِّفًا بعض الشيء؟ػ أستغفر اللَّػو، أال ت  

أنَت تؤمُن بِو بطريقٍة ما، لو مل »ػ كثَتًا، أحيااًن كنت أؤكِّد لو إيبانو:   
تكن مؤمًنا بو ؼبا حقدَت عليو، وؼبا كانت فكرة وجودِه تستفّزؾ إىل 

    «.ىذا اغبدّ 

    ػ ماذا عنِك أنِت، اي جيم؟ يف النهاية، ىل آمنِت أـ أغبدِت؟  
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    ػ مل أؤمن ومل أغُِبد..  

ػ ال أرى ىذا اؼبوقَف مروًبا. أعتقد أفَّ على اؼبرِء أف يكوَف حاظًبا هبذا   
الشأف، ليكوَف واضًحا أماـ نفسِو أوَّاًل، بداًل من الضياِع بُت 

    معتقدات متضاربة.

ػ ابلعكس، ليَس ؾبربًا على أف يكوَف حاظبًا إذا مل يتمكَّن من امتبلِؾ   
    أجوبة مقنعة.

    ػ ىل تعتقدين أنَِّك ستعثرين عليها يوًما ما؟  

ػ ال أظّن، كيَف سأعثر عليها؟ لو كانت موجودة لعثر عليها من   
    َطَرحها قبلي. 
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   ـ ــ ١٥ـــ   

 

    ػ كم الساعة اآلف؟  

سننزُؿ بعد قليل لتناوِؿ الغداء، ىل أنِت «.. الواحدة إالَّ ربع»ػ   
    جائعة؟

.. مل زبربين عمَّا    ػ قليبًل، السفر يزعُج معديت. بدأ اإلرىاُؽ يتمكَُّن مٍتِّ
    ستفعلو يف سبنراست؟

ػ صديٌق دبَّر يل وظيفة عوِف أمٍن دبرتٍَّب جيِّد. ال أعرُؼ كم من   
الوقِت سأصمُد يف اؼبنفى الذي اخًتتُُو لنفسي، ىل رببُِّت أف آيت 

    لزايرتِك من وقٍت آلخر؟

ا قرية صغَتة وؿبافظة، وليس فيها مقاٍه ـبتلطة وال حدائق    ػ ال.. إَّنَّ
    عامَّة. ىذا ما أعرفُو عنها. ال أريُد أف أضايَق من سيستضيفونٍت.
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قبل النزوِؿ، ؼبلَمْت جيم شعرىا يف تسروبِة الكعكة. بدت مبلؿبها   
اِت أكثر وضوًحا وصبااًل، شعرُىا الكثيف حجَب الكثَت من الشام

شرؽ 
ُ
جبانِب أذَّنا، وعتََّم قليبًل على ضوِء عينْيها. أحببُتها بوجهها اؼب

الذي ال ُيشبُو وجهها اؼبظلم الذي قابلتُو ليبًل. نزلنا، واخًتان طاولًة 
بعيدة ذُبنِّبنا ضجيَج اؼبسافرين لنكمل اغبكاية. طلبُت طبَق مثوَّـ 

جانب بطاطا وسلطة، أمَّا جيم، فطلبت شروبة كبد مشويَّة إىل 
    مهروسة:

    «.ال ينقصنا سوى نبيذ بوردو األضبر»ػ  

ػ ىا قد وجدِت مشرواًب رببِّينو، قلِت ال رببُِّت وال تشتهُت أّي   
    شيء..

ػ فلنقل أبنَُّو أتثَتَؾ اإلهبايّب علّي.. أان مراتحة للسفِر برفقتك، لوالَؾ  
    يبكنَك زبيُّلو.لكانت ىذه الرحلة جحيًما، أان ملولة بشكٍل ال 

ػ بصراحة، أستغرُب مغامرتِك ىذه وعودتِك للببلد. ىل تريَنها مكااًن   
    يستحقُّ أف تعودي إليو؟
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ر يصعب عليِو العودة إىل الوراِء،    ػ من يعتد العيَش يف بلٍد متحضِّ
ا ال يعوُد اؼبغًتبوف إالَّ حنيًنا  وربمُّل زبلُّف الوطِن يف كلِّ شيء.. ردبَّ

    لًُّقا ابؼباضي!وتع

ـَ ربنُِّت ىنا؟       ػ وأنِت، إىل 

 

، لسُت ىنا بسبِب اغبنُت. أان مثلك ىاربة، ىاربة من القانوف،    ػ كبلَّ
ومن حيايت السابقة ومن نفسي. أحاوُؿ إنقاذ ما تبقَّى صاغبًا يف 

    داخلي..

ًسا لسماِع بقيَِّة حكايتِك مع جهاد. كيَف تغَتَّ    ت ػ ما زلُت متحمِّ
    حياتكما بعد وفاِة والدتِك؟ 

ت  ت كثَتًا، دعنا نصعد إىل اغبافلة، وأحكي لك كيف تغَتَّ  …ػ تغَتَّ

  * * *    

ـَ    بعَد بلوغي العاشرة من عمري بسنٍة أو سنتُت، قرَّرُت االستحما
دبفرِدي ؼبّا بدأ القليل من شعِر عانيت ابلظهور. وقفُت عارية يف حوِض 
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ها خلَف يدي، وأطلُب منو السماح يل بغسِل االستحماـ أخفي
نفسي. راَح يشرُح يل أبفَّ اػبجل منو غَت مقبوؿ، ألنَّنا أان وىو واحد: 
إذا أصبحُت شيًخا ىرًما وعاجزًا واحتجُت إىل مساعدتِك، ىل 
تدعُت فبّرِضة غريبة رُبرجٍت وتُغسلٍت؟ طبًعا ال، أان سأىتمُّ بك 

ؼبياه الدافئة على رأسي، وأسألو بعينُْت وأضبِّمك.. أستمتُع ابنسياب ا
أان متزّوِج جبّنات. « جهاد، أال تفكِّر ابلزواِج مرًَّة أخرى؟»مغمضتُْت: 

وعندما أكرب وأتزوَّج؟ ىل ستعيش دبفردؾ؟ ستعيشُت معي، ىذا 
    شرطي الوحيد لقبوؿ زواجِك.

ي ، اصطحبٍت إىل جزيرة إسبانيَّة اظبها ابؼبا د2003يف صيِف سنة   
مايوركا. مكثنا فيها أسبوعُْت ؾبنونُْت، زران فيها متاحف وقصورًا 
وشواطئ رمليَّة رائعة، بعُضها ـُبصَّص للعراة. مشيُت بَُت نساٍء 
مستلقيات أبجسادىنَّ العارية ربت الشمس، وبُت رجاؿ يتجوَّلوف 
أبعضائهم اؼبتدلِّية. كنُت أرتدي ثوب سباحة، ومل أشعر ابالرتياح 

ي وأان ما زلُت يف بدايِة مراىقيت اؼبضطربة، سألتو: بكشف جسد
    «ؼباذا ال يرتدوف مبلبس سباحة؟»
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ػ ليَس ىناَؾ ما يدعو للخجل. ىذا ىو جسُم اإلنساف، وليس يف   
اآلخرين ما ىو غريب عن أجسادان. أتيُت بِك إىل ىنا لًتي بنفسِك  

رَّري من كيَف يعيُش اؼبنفتحوف، لتتعرَّيف على جسِد اآلخر، وتتح
    عقدِة اػبجل..

ػ لكنٍَّت لسُت ملزمة أبف أعّرِي للناس جسدي ألثبَت ؽبم أبنٍَّت   
    منفتحة!

ػ اي حبيبيت، لسِت ملزمة ال بتغطيتو وال بتعريتو، ىذا القرار يعوُد   
لِك.. لن أطلَب منِك يوًما االرتداء ال الكثَت من الثياِب وال القليل 

    منها، البسي ما تشعرين ابالرتياِح فيِو.

 

قبَّلتُو وكبُن نغادُر الشاطئ، كما لو أنٍَّت حصلُت على ىديَّة. ألوَّؿ   
بعد ساعاٍت طويلة من السباحة، عدان … طبٍت كامرأة انضجةمرَّة ىبا

منهكُْت إىل بيِت العّم بشَت. استحّم أوَّاًل، وبعد ذلك، أعطاين 
اؼبناشف اعبافَّة وأغلَق عليَّ الباب ألستحمَّ دبفردي. عجبُت لو. ىا 



151 
 

ىو جهاد يعاملٍت بطريقة طبيعيَّة، ببل اىتماـٍ َمَرضّي وال رعايٍة مفرطة. 
، بعد ساعٍة من الًتدُّد يف ت لك الليلة، رافق العّم بشَت إىل ملهى ليليٍّ

    واػبوِؼ علّي من تركي وحيدة.

عاَد شببًل وبوجٍو سعيٍد ال أعرفو، استلقى إىل جانيب وعانقٍت بقوَّة من   
اػبلف: بشَت اجملنوف حاوؿ إقناعي ابلتعرُِّؼ على شابٍَّة إيطاليَّة 

يل أف أخونِك اي جّنات. التصَق جبسدي  تودَّدْت إيلَّ، لكن كيفَ 
أكثر، أحسُّ أبنفاسو الساخنة على عنقي ورائحة الشراب الكريهة 
تصُل إىل أنفي. داعب شعري حبناف، مث ربسَّس صدري بلطٍف 
أربكٍت. أبعدُت يده، فوضعها بَُت ساقّي وبدأ وبّرِؾ أصابعو ىناؾ 

 جسدي، اإلرابؾ والتوتُّر ساحٍر. شعرُت ابلدغدغة واغبرارِة يف   خبَّفِة 
ونبضاُت القلِب تتسارع، أبعدُت يدُه بصرامة ىذِه اؼبرَّة. تقلَّب إىل 

 اعبهِة األخرى وانـ؛ أّما أان، فقضيُت ليليت حائرة أفكِّر دبا حدث!

يف الليلة التالية،مل يكن شببًل، بل واعًيا وصاحًيا. أطفأان األنوار،   
 ، حينها داعب بظري فوَؽ مبلبسي حىت ودخلنا السرير نستعدُّ للنـو

ارتعشت.. صرخُت يف وجهِو أبكي وُأخربُه أبنٍَّت أكرىو، وسأىرب 
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من البيت إذا فعلها مرًَّة أخرى. مل تكن لديَّ فكرة واضحة عن 
اعبنس، وعيي لو كاف بريًئا وسطحيًّا، أرعبتٍت ذبربة اكتشايف للذَّة 

يف جسدي يتسبَُّب  وبداية التعرُّؼ على جسدي، عضو صغَت ؾبهوؿ
يل بكلِّ تلك الفوضى النفسيَّة! ولكي أىرب من التواصل مع جهاد، 
ـ، كنت حباجٍة إىل االنقطاع عن الكبلـِ معو ألفهم  خاصمتو لثبلثة أايَّ

    ما أَُمرُّ بو.

ػ اي إؽبي، كاف إبمكانِو مضاجعة أّي امرأٍة أخرى، استغلَّ غياَب   
    والدتِك ليحتفظ بِك لنفسِو!

ػ بل كاف يراين زوجتو جّنات، ومل يكن جبانيب أحٌد يرشدين إىل  
    الصواب.

عدُت إىل اؼبدرسة ُمشتَّتة، أفكُِّر بكلِّ ما حدث يف إسبانيا. وبعد   
شهٍر من تلك الرحلة، أصبحُت أكثر استقبلليَّة بنفسي مع استمرار 

ُيسعده أف أتعلَّم منو تدخُّلو يف عادايت اليوميَّة، حبجَّة أنَّو األـّ واألب و 
ما أجهلو. مثبًل، أىداين ماكينة ػ ماركة براوف عندما الحظ أنٍَّت أحلق 
شعر ساقيَّ بشفرة اغببلقة، علَّمٍت كيف أستخدمها، وشرح يل الفرؽ 
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بُت اغببلقة ابلشفرة اليت تقّص الشعر فينمو خشًنا، واؼباكينة اليت 
فًتٍة طويلة.. ال أنكُر أنٍَّت  تقتلع الشعر من اعبذور فبل ينمو إالَّ بعد

    تعلَّمُت منو الكثَت على الرَّغم من كلِّ شيء.

ػ ال أصدِّؽ ما ربكينو يل اي جيم، ماذا فعلِت بعد ذلك؟ ىل كرىِت   
    العيش معو، ألنَّو ينتهك طفولتك كّل ليلة؟

    ػ ابلعكس، أُغرمُت بِو.   
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   ـ ــ ١٦ـــ   

 

كانت امرأة أخرى َمْن عاشت حكاييت، ماذا  أحيااًن, أتساءؿ: لو    
كانت ستفعل وكيف كانت ستتصرَّؼ؟ ىل كانت لتعي أبفَّ 
اإلحساس الغريب الذي تكنُّو لوالدىا خاطئ وشاّذ، وينبغي إمَّا أف 
حو أو هتجر والدىا، وأالَّ تتواجد معو يف اؼبكاِف ذاتو؟ ىل كانت  تصحِّ

وب وتتوقَّف حُت يكتمُل لُتخطئ مرَّة أو اثنتُْت عن جهل، مث تت
عقلها؟ أـ كانت لتنجرؼ مع األحداث من دوف أف تفعل شيًئا لتغيَت 
مسارِىا مثلما فعلت؟ ولكْن ال.. قصَّتَك ال يعيُشها غَتؾ أنت، ولن 
تفهم خطواتك سوى قدمْيك القريبتُْت من األرِض.. لن أقبل من أحٍد 

اطت يب منذ ميبلدي أف يلومٍت أو وباسبٍت، ألفَّ كّل الظروؼ اليت أح
وحىت يومنا ىذا دفعتٍت الرتكاب ما ارتكبتو، على الرَّغِم من أنٍَّت مل 

    أجتهد كثَتًا يف ربريِف قدري، فقد كنُت أنساُؽ كلِّيًّا ؼبا وبدث يل..

ػ ىل من اػبطأ أف تُغرـَ ابنٌة بوالِدىا؟ أف تُعجَب بِو كرجل وليس    
أبفكارِه.. أف تغاَر عليِو من النساء،  كوالد، وتُفنَت جبسدِه بقدر فتنتها
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؟ انظُْر كيَف تغَتَّ وجهك وقطَّبَت  وتشتهيو وتتبادؿ معو اغببَّ
حاجبْيك، ىو االمشئزاز ما يسيطُر عليك وأنَت تتخيَّل. ستقوؿ ال 
يبكن أبًدا، ولكّن جهاد كاف يرّد دائًما: نعم، يبكن، كبُن ال نؤذي 

وانُِت الغبيَّة اليت وضعها أانس مثلنا، أحًدا حبّبنا، ولسنا ملزمُْت ابلق
وشرائع ظباويَّة كتبوا نصوصها اؼبتضاربة أبنفسهم، ونتَّبع أساطَت رسٍل 

ا مل يوجدوا إالَّ يف حكاايِت أجدادان.     ردبَّ

    ػ وكنِت ُتصدِّقينو؟  

ػ ُأصدِّقو بكلِّ خليَّة يف ـبِّي. إّف طريقتو يف القوِؿ غالًبا ما كانت   
    .تقنعٍت

.. كنُت خائفة   ػ قلُت لك سابًقا، يف بداايِت اقًتاِب جهاد مٍتِّ
ومرتبكة، ألفَّ التجربة جديدة علّي، أساًسا كنُت خارجة للتّو من 
فصِل الطفولة، وما كنُت ألفهم حىت لو عشُت التجربة مَع من كاَف 

. ولكْن بعد مروِر الوقت، أصبَح ما كاف غريًبا بيننا عادايًّ  . يف يف سٍتِّ
سنيت السادسة عشرة وأان شابَّة ايفعة، وبعد أف احتلمُت ونضج 
باِدرة.. 

ُ
جسدي وَّنداي، وزبلَّصُت من ثوِب الطفولة، أصبحُت أان اؼب
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أفتُح لو الباب كما تفتُح الزوجة لزوجها، أستقبلو بقبلٍة يف فمِو وعناٍؽ 
    حاّر..

    ػ وىل مارستما اعبنس يف ذلك العمر؟  

    ، مل أكن جاىزة بعد.. وىو كاف يكتفي دبا أمنحو.ػ كبلَّ   

يف شجاراتنا، مل يكن لبلحًتاـِ وجوٌد بيننا، يف غبظاِت غضيب، أسّبو    
ين  كما أسّب شاابًّ يف عمري! ولقد كاف يقوؿ يل دائًما: أنِت تتغَتَّ
إىل األسوأ، ويقتلٍت بكلمات جارحة مؤّدبة أسوأ من كلمايت البذيئة.. 

ا جلبُت مرَّ  ة صديقًة صبيلة إىل البيت، والحظُت أنَّو يستلطفها أو ردبَّ
فلنقل تقريًبا طردهُتا من البيت،    هتيَّأ يل.. تصرَّفُت بعدائيَّة مع كلْيهم 

وشاجرتو، ألنَّو يعاكُسها أمامي. يف اليوـِ التايل، نشرت الصديقة 
 اإلشاعات لكلِّ معاريف.

    إشاعات.. قد قالت ما رأتو. ػ عفًوا، اي جيم، ولكنَّها مل تكن  

ػ نعم، أنَت ؿبّق. ومع ذلك، مل يكن من حقِّها إخباُر اعبميع دبا   
    رأتو..
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تطوَّعت جارة مسيحيَّة صاغبة للتدخُِّل يف ما ال يعنيها، كي ال   
ا رأت منكرًا ومل رباوؿ تغيَته. قالت: اي حبيبيت،  يعاقبها الرّب، ألَّنَّ

ا ت قومُت أبشياء خاطئة ستندمُت عليها الحًقا. أنِت صغَتة وردبَّ
القانوُف وبميِك يف حالِة إذا ما كاف والدِؾ يتحرَّش بِك ويُقنعِك بفعل 
تلك األشياء القذرة معو. صرخُت بوجهها، ودافعُت عن الرجل الذي 
أحّب بشراسة: كيَف ذبرئُت على التحدُِّث عن والدي هبذه الطريقة؟ 

ث معي يف مواضيع كهذِه، فقط بعد ظباِع وكيف أتتُت بوقاحة للتحدُّ 
    إشاعاٍت غبيَّة من صديقٍة مل أتَِّفق معها!؟

لن أكِذب عليَك، اي ؼبُت. حينها، بدأ الشّك وبوـُ يف عقلي مثل   
ذاببٍة عنيدة! ؼباذا مل أدافع عن جهاد بطريقٍة أخرى؟ أي ؼباذا مل أقل 

نِت ما شأنِك؟ ذلك، ؽبا ببساطة: نعم، أحّبو وأفعل معو ما أشاء، أ
ألنٍَّت يف ابطِن عقلي أؤمُن أبفَّ ما أقـو بِو ليس الئًقا.. بدأُت أبتِعد 
وأنفُر فبَّا ينفُر منو الناس، خاصَّة وقد توقََّف جهاد عن التمييز بيٍت 
يٍت جيم من مناسبة إىل أخرى وأان طفلة،  وبَُت جّنات. كاف يسمِّ
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ى زوجتِو اؼبيِّتة من خبليل، مل ولكن اآلف كّل ما يفعلو ىو إحياء ذكر 
    أكن سوى وسيلة لبلستنساخ!

ان مسكننا مرَّة أخرى بسبِب الشائعات. قاؿ: كانت ابريس من    غَتَّ
البداية خيارًا سيًِّئا، حىت الفرنسيُّوف البلئكيُّوف تشرَّبوا طباع العرب 
اؼبتخلِّفُت، وأصبحوا ال ىبتلفوف عنهم يف شيء. سنعيش فًتة يف 

ف، وإذا مل ترؽ لنا اغبياة ىناؾ، سنعود إىل ابريس. تدبَّر وظيفة يف لند
جريدة تنشر ابللغِة العربيَّة، ورتَّب كّل شيء لنعيش يف ؾبتمٍع أكثر 
اىتماًما بشؤونِو اػباصَّة، معتقًدا أنّنا زبلَّصنا من عبء أحكاـِ اجملتمِع. 

ا قد انغرست يف ذىٍت وانتهى األمر. أص بحُت يف بيتنا ومل يدِر أبَّنَّ
اعبديد يف )برانت(، أُغلُق عليَّ ابب غرفِة النوـِ ابؼبفتاح، وكاف وبّس 
ابؼبرارة كلَّما أدار اؼبقبض ومل يُفتح الباب.. أجده يف الصباِح عابًسا 
حزيًنا ال يفهُم ؼباذا أتصرَّؼ هبذا األسلوب من دوف أف أمنحو حىت 

    فرصة الشرِح والتواصل..

    اقشي معو مباشرة ذلك اػبلط بينو وبُت زوجتِو جّنات؟ػ ؼباذا مل تن  
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ػ ال، ابتعدُت كلِّيًّا عن ذلك اؼبكاِف من اغبوار. لقد كاف ذئًبا يف   
النقاش ولديو حيلُو يف اإلقناع.. كنت أرتعب من أف أقع يف ِشباكِو 
مرًَّة أخرى، لذا ذباىلت ما أرغب دبناقشتو حقًّا، واكتفينا أبحاديث 

    ة زبّص اليوميَّات واؼبدرسة وعملو.. وما إىل ذلك.ىامشيَّ 

ػ قلِت.. أبنَِّك ال تقبلُت أف يلومِك أحد على مشاعرِؾ لوالدِؾ، ومل   
أشعر أبنَِّك اندمة على اإلحساِس هبا، ألنَِّك حسبما فهمت تريَنها 

ابجتياحِك قبَل نضجِك ووعيك، فهي جزٌء من  أقوى منِك، وبدأت 
ا عبلقة طبيعيَّة، وإف كانت غريبة..طفولتِك ومراىقت     ِك.. كأَّنَّ

    ػ ىذا صحيح..  

    ػ ؼباذا إذف مل سبارسا اعبنس.. كيف ال تكونُت جاىزة إذف؟  

ػ تعجبٍت اي ؼبُت! أنَت ذكّي يف ربليبلتك، ولكْن ىناؾ أسئلة لن   
أعرؼ كيَف أُجيبك عنها، ألنَّو وضٌع معقَّد أان نفسي ال أفهمو. 

صة يف علِم النفس ألحلِّل مشاعري وسلوكي.. ال لسُت  متخصِّ
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ا مل أكن واثقة  ، أو ردبَّ ا كنُت خائفة، أو ىو أتثَت الناِس عليَّ أدري! ردبَّ
    فبَّا أفعل.

ػ وؼباذا انقلَب موقفِك الحًقا، وتغَتَّ تعاملِك معو؟ تعاملِك اعباّؼ   
ادة سيِّئة، بل معو فيما بعد.. ال يبدو يل مثل توبة أو إقبلع عن ع

    استفزازًا خالًصا. قد أكوف ـبطًئا.. أان أتساءُؿ فقط.

ػ ىنا أنَت ـبطئ ابلفعل، ألفَّ نيَّيت كانت بدء حياة جديدة. سأطرح   
عليَك سؤااًل، وأان حباجٍة إىل إجابٍة صادقة. ال تكن خبيثًا ومنافًقا. 

شيء من دوف   إنٍَّت أثق بك وبتعارفنا ىذا، وحباجتنا إىل أف نقوؿ كلّ 
ُم السبب الذي  كذب.. أخربين عن رأيك فيما قمُت بِو؟ ىل تتفهَّ
دفعٍت لقتل والدي، أـ أنَّك ذبُد أبنَّو ليس شبَّة أّي مربٍِّر للقتل أايًّ كاف 

    ذلك السبب؟

ء غبضورِه يف حياتِك،    ػ من السهل التفوُّه أبحكاـ، أتفهَّم التأثَت السيِّ
لدة رضبها اللَّػو، وأتفهَّم الدمار الذي أغبقو بِك. خاصَّة مع غياِب الوا

اىو واالمشئزاز منو، وأزبيَّل لو  تتحدَّثُت عنو وأشعر ابلكراىية اذبِّ
ل أالَّ تلوِّثي يدْيِك  عقوابٍت أسوأ من اؼبوت. مع ذلك، كنُت ألفضِّ
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بدمِو، أف هتريب فحسب، ولكنٍَّت أُدرُؾ أبنَِّك عانيِت وأتذَّيِت حىت مل 
ي خيارًا آخر. لقد اعتدى عليِك منذ كنِت طفلة، واستمرَّ بذلك ذبد

حىت وأنِت امرأة. أان أسوأ منِك بكثَت، على الرَّغم من أفَّ قتلي 
لوالديت مل يكن مباشرًا، إالَّ أنٍَّت تسبَّبُت فيو لكائنة حنونة أحبَّتٍت أكثر 

يفكِّر  من أيِّ شخص آخر. أغبقُت هبا األذى، فقط ألنٍَّت رجل أانينّ 
بنصفِو السفلّي، ويبلحق عواطفو وشهواتو. أتذكَُّر اآلف رواية اعبريبة 
والعقاب للكاتِب الروسي دوستويفسكي، وكم تعاطفُت مع 

    شخصيَّة.. ماذا كاف اظُبها؟ اؼبهّم.. شخصيَّة القاتل.

    ػ راسكولنكوؼ..  

واًن، حُت ػ نعم، تعاطفُت مع تلك الشخصيَّة. كاف رجبًل ابئًسا ومدي  
تتخيَّلينو يتجوَّؿ يف بيًتسربغ بثيابو الرثَّة، يفكِّر يف ديونو وعائلتو، 
وىبطِّط لقتل السيِّدة وسرقتها، ستتفهَّمُت عذره. وبعد ارتكابو اعبريبة، 
عاش عقااًب نفسيًّا حقيقيًّا، غرَؽ يف حالٍة من اغبّمى واؽبلوسة وأتنيب 

لتخفِّفي عنو، وتتمّنُت أيًضا أالَّ  الضمَت. أنِت تتمنَُّت لو تكوين ىناؾ
يكتشَف جريبتو أحد، ألنَّو كاف مرغًما على ارتكاهبا. ولو عاش يف 
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اىِك دبا  ظروٍؼ أفضل، ؼبا فكَّر لثانية واحدة ابرتكاهبا. إنٍَّت أحسُّ اذبِّ
اَه تلك الشخصيَّة، وأُريُد أف أساعدِؾ وأضبيِك دبا  أحسستو اذبِّ

 غبظِة ضعٍف واَّنيار لُتخلِّصي نفسِك من استطعت، ألنَِّك قتلِت يف
    األذى. 

ا، وأان سعيدة ألنٍَّت     ػ ال أعرُؼ ماذا أقوؿ لك.. أنَت طيٌِّب جدًّ
ظبحُت لنفسي ابلتواصِل معك. أان أيًضا أحببُت رواية 
دوستويفسكي، اعبريبة والعقاب، من أحبِّ رواايتِو إىل قليب. وذكَّرتٍت 

إليبيلي نوشبب، الروائي العجوز الذي يعيش « لنظافِة القات»بروايِة 
ـ حياتو، ويستقبل صحفيُِّت ليجروا معو حوارات، مث يتعمَّد  آخر أايَّ
إىانتهم وإذالؽبم واستفزازىم حىت ينسحبوا من تلقاِء أنفسهم. صحفيَّة 
ا   واحدة فقط سبكَّنت من أسر انتباىِو والتغلُِّب عليو، أتعلُم ؼباذا؟ ألَّنَّ

ة جيِّدة. لقد فهمت أعمالو أكثر من أّي قارئ آخر، بل كانت قارئ
وأجرت ربّرايت وربقيقات حوؿ الرواية، لتكتشف أّف ىناؾ بطلة  
كانت شابَّة حقيقيَّة ماتت على يدْيو، ويف النهاية تقتلُو. وذبعلَك 
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الكاتبة تستمتُع دبشهِد قتلِو! أي ذبد موتو ضرورة حتميَّة وَّناية جيِّدة 
    للرواية!

عموًما، أف تقرأ عن ذبربة شيء، وأف تعيشها شيء آخر. القتل   
ا ذبربة ال يبكُن  الذي نقرأ عنو ال يشبو القتل الذي نقوـُ بِو. إَّنَّ

    للكلمات، أليَّ كلمات، أف تعربِّ عنها.

    …ػ   

    ػ فلنعد إىل حكايتِك، حدِّثيٍت عن حياتِك يف لندف.  
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   ـ ــ ١٧ـــ   

 

ندف، تلك اؼبدينة الغامضة اليت ال ُتشبو سوى نفسها، أحببُت ل  
اؼبدينة الفاتنة ببناايهتا الشاـبة وقصورىا وابصاهِتا اغبمراء اؼبزدوجة..  
كاف كّل شيء فيها جديًدا وـبتلًفا. وبينما كاف والدي يُعاين من 
اكتئاِب االنتقاؿ اعبديد، كنُت أستمتُع ابالكتشاِؼ والتعرُِّؼ على 

.. بيتنا كاف يف الضواحي الغربيَّة، يف منطقة ىادئة اظُبها أصدقاء جدد
برانت، أخذت اظبها من النهر اعباري الذي يعربىا. ىناَؾ، تعرَّفُت 
على صديقٍة رائعة اظُبها آشلي، أُشبهها يف اعبزء اعبامح منها. نعم، 

يض. إنَّنا يف النهاية نُغرـُ دائًما دبا ُيشبهنا، وإف ادَّعينا اشتهاءان للنق
آشلي ىي تلك الصبيَّة الطويلة الرايضيَّة الرشيقة بفضل عشقها 
للركض والسباحة، صبيَّة شقراء وزىريَّة البشرة، بعينُْت صافيتُْت 

    زرقاوْين، ووجٍو دافئ وابتسامٍة خبيثة تشي أبفكاٍر جريئة.

رة ابلطاقة واغبياة، وتتصرَّ    ابة، اؼبتفجِّ ؼ تتميَّز آشلي بشخصيَِّتها اعبذَّ
ا ستموت يف اليـو اؼبوايل.. لذا، تسعى إلقباز كّل ما ترغب بِو  وكأَّنَّ
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يف اليـو نفسو.. دراسة ورايضة، ومقابلة األصدقاء، والتسوُّؽ، 
والسفر، وتسجيل ڤيديوىات لنشرىا على اليوتيوب.. عكسي أان، 
الكسولة اليت تقضي َّنارىا يف حوض االستحماـ أو قراءة كتاب أو 

ٍم اتفو، فقط لقتل الوقت.. صحيح، أنَّنا نتشابو، ولكْن مشاىدِة فيل
ليس يف كلِّ شيء. نتشابو يف جنوننا وجرأتنا وشغفنا وحّبنا للمغامرة.. 

اه كّل ما وبدث يف العامل.     نتشابُو يف المباالتنا اذبِّ

بعد أشهٍر من معرفيت هبا، شاىدان أفبلًما إابحيَّة يف غرفِة نومها.   
ليها. وبعد ذلك، أغلقنا الكمبيوتر احملموؿ، واستلقينا سخران من فبثِّ 

نثرثر ونضحك، مث اكبنت كبوي بشعرِىا األشقر اغبريرّي ونظرت 
بعينْيها الزرقاوين إىل عيٍّت اػبضراوْين، وبشفتْيها الرفيعتُْت طبعت على 
شفيّت اؼبمتلئتُْت قبلًة دافئة، ومرَّرت لساََّنا إىل فمي. مل أشعر ابالمشئزاز 
منها. ابلعكس، أحببُت رائحة فمها.. ومع ذلك، مل أشعر ابلنار اليت 
ذبتاحٍت حُت يلمسٍت جهاد. حاولُت الذىاب معها إىل النهاية، 
وظبحُت ؽبا أبف تعرِّيٍت وتداعبٍت، وؼبَّا حاولت إدخاؿ إصبعها، 
منعُتها، وقلُت ؽبا: مهبًل، ما زلُت عذراء ولسُت جاىزة ؽبذا. توقَّعت 
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ة ساخرة تنهي الفوضى اليت تسّببنا هبا، ولكْن ال، رّدت منها صبل
    ، وواصلت مداعبيت حىت ارتعشنا.it’s okayحبناف: 

 ػ لكنَِّك قلِت مل تشعري بشيء.. 

ػ مل أشعر بشيٍء خاّص، كانت متعة جسديَّة، استمتعُت هبا يف   
أبنٍَّت ال  غبظتها، وبعد ذلك، مل أرغب ابؼبزيد. يف اؼبرَِّة الثانية، أخربهتا

    أراىا فكرة جيِّدة.

دعٍت أكمل لك عن اؼبرَِّة األوىل. بعد انتهائنا من التودُِّد على   
فراِشها، فتحُت ؽبا قليب.. ىل تفهم تلَك الثقة اليت سبنحها على 
الفراِش لشخٍص انسجمَت معو، كما عرَّيَت جسدؾ، ترغب بتعريِة 

ثتها عن اؼبشاع ِر الشاذَِّة اليت أكّنها أليب، أفكاٍر غامضة تقلقك؟ حدَّ
    ومل تطلق عليَّ ُحكًما سيًِّئا واحًدا، بل كانت ُمصغية وُمتفِّهمة:

ػ ؼباذا يزعجِك اؼبوضوع إىل ىذا اغبّد؟ سأصارحِك بذكرى، عادًة ال   
أحدِّث عنها األصدقاء. مل يكن حبييب جوش أوَّؿ من الطف 

دة. كّنا مراىقُْت جسدي، بل أخي سايبن الذي يكربين بسنة واح
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حارَّْين ال عشَّاؽ ؽبما، وكاف يدخل غرفيت لنساعد بعضنا بعًضا على 
قضاء حاجتنا. وأحيااًن، كنُت أستمتع مع سايبن أكثر فبّا أستمتع 
حاليًّا مع جوش.. ستكربين وتنسُت، وسيصبح كّل شيء من 

    الذكرايِت واؼباضي..

ّب مع شقيقها، وزبوف ػ اي إؽبي.. كم كانت فاسدة! سُبارس اغب  
    حبيبها مع صديقتها؟

    ػ ىي ليست موضوعنا اآلف.  

ا شجَّعتِك، وأزالت الغمَّ عن قلبِك؟       ػ لكْن ال بدَّ أبَّنَّ

ػ نعم.. كثَتًا. لكْن، ُكْن صادقًا وقْل يل اي ؼبُت، ىل حدث واقبذبَت   
    إىل شابٍّ مثلك؟

    ػ مل وبدث ىذا وال أزبيَّلو وبدث..  

غلق، ؾبرَّد التفكَت ابألمر يوتِّرؾ ويُزعجك.   
ُ
ػ افبم.. أيُّها اعبزائرّي اؼب

    ؼباذا تعاملت مع ىذا االقًتاح كأنَّو موقٌف يهُت رجولتَك؟
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ػ مل أتوتَّر.. كّل ما يف األمر أنٍَّت أقبذُب إىل األنثى، ومل وبدث شيء   
    من ىذا.

ا لو حدث أَلَْعَجبك، من ي       دري!ػ ردبَّ

    ػ ال أعتقد.. ال لن يعجبٍت.  

ػ ألنَّك ترفضو يف عقلك والوعيك، مل سبنح لنفسَك حىت فرصة   
    التجربة!

ػ ألنٍَّت ال أُعاين من أيِّ نقٍص يف متعيت مع اؼبرأة. أان راٍض عن ذباريب   
    مع النساء، انظري لنفسِك، لقد جرَّبِت ومل تستمتعي..

ر شيًئا، كما أنٍَّت كنُت أعاين من مشكلٍة أخرى، ػ لكنٍَّت مل أخس  
وؽبذا مل أستمتع. أخربين، اي ؼبُت.. كيَف ترى اؼبِْثليُِّت، وكيف تتعامل 

    معهم يف ؾبتمعك؟

ػ ليس لديَّ صديق ِمْثلّي مقرَّب. أعلم ما ستقولينو أبنٍَّت شكليًّا   
ا، ىذا فعبًل أقبلهم، ولكنٍَّت يف داخلي ال أفعل. فليكن، لسُت منافقً 

    موقفي منهم.
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م طبيعيُّوف أـ َمْرضى؟       ػ وىل تعتقُد أَّنَّ

    ػ طبًعا َمْرضى.. اؼبِْثليَّة حالة معاكسة للفطرة والطبيعة.   

ا، ولديَّ حجج قد    ػ ال أتَّفق معَك يف ىذا، أجدىا حالة طبيعيَّة جدًّ
حُت كنُت أروي  تُقنعك، ولكنَّ الوقت ليس مناسًبا ؼبناقشتها.. إذف،

   لَك ما فعلتو مع آشلي، كنَت تراين مريضة وحباجٍة إىل العبلج؟

ػ كنُت أقوؿ لنفسي أنِت أكثر امرأٍة ؾبنونة قابلتها.. وعلى الرَّغم من   
اعًتاضي على جنونِك يف بعض اغبكاايِت، إالَّ أنَّو يستفّز فضويل 

   ويُثَتين.

  * * *   

ِة عيِد ميبلٍد حصلُت عليها.. يف اليوـِ سُأحدِّثَك عن أغرِب ىديَّ   
األخَت من شهِر مايو، استيقظُت حزينة وخاوية مثل قصبة! أذبوَّؿ يف 
.. أقضم أظافري، وأفكِّر يف طريقٍة  ـٍ البيِت بشعٍر مل أغسلو منذ ستَِّة أايَّ
جيِّدة أَّني هبا حيايت. ىل أمزُج الكحوؿ مع اغببوِب اؼبنوِّمة وأموت  

لفاتنات؟ ىل أمّزِؽ شراييٍت؟ أرمي بنفسي من اعبسر أو كما سبوُت ا
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أماـ شاحنة هترُس عظامي، أـ أشنق نفسي يف حديقِة البيت، ليجدين 
جهاد فجر عيد ميبلِدي معلَّقة؟ وقد قرأ القصاصة اليت كتبُتها لو: ىذا 
ما جناه عليَّ أيب وما جنيُت على أحد؟ ولكنٍَّت جبانة مثلك اي ؼبُت، 

دًّا يف حبِّ ىذِه اغبياِة الغبيَّة! إنٍَّت ما زلُت أرغُب ابؼبزيِد من وأاننيَّة ج
   اػبطااي واغبماقات واؼبغامرات اليت مل أقم هبا بعد..

يت قليبًل، اصطحبٍت إىل     كهديٍَّة لعيد ميبلدي، ولَتفع جهاد معنوايَّ
(؛ مكاٌف ُيشبو النادي ال يراتده إالَّ عدد sunsetملهى ليلي اظبو )

د ومعروٌؼ من الزابئن، يفتح أبوابو من الساعِة اػبامسِة مساًء ؿبدَّ 
وتُغلق أبوابو يف منتصِف الليل مع بقاِء الزابئن اؼبوجودين حىت صباح 
اليوـِ التايل. ىا كبن نسَُت يف رواٍؽ مظلم، فيو إضاءة شحيحة تكفي 

شبيَّة لنرى أقدامنا، وال نتعثَّر أو نرتطم جبدراٍف. اعبدراف فيها أبواب خ
مقوَّسة.. طلَب مٍتِّ التلصُّص من خبلِؿ فتحٍة مستديرة يف الباب 

   أكرب من العُت الساحرة بقليل، ألرى ماذا وبدُث يف إحدى الغرؼ..

امرأة مقيَّدة على كبٍو مؤمل أبشرطة تعِصر أطرافها وَّندْيها، ويف فمها    
بُت ساقْيها كرة مطَّاطيَّة ضبراء تلزمها الصمت. أمَّا الرجل الواقف 
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اؼبنفرجتُْت، والذي توقَّعُت أف يضرهبا أو أف يوًَف فيها.. جلَب عصا 
ظبيكة وبدأ يقحمها يف فرجها، واؼبرأة تئّن ودموعها تسيل ـبتلطة 
اِه غرفٍة  ابلكحل.. ابتعدت. َمَسكٍت من يدي مرَّة أخرى، وقرَّبٍت ابذبِّ

ير يف وضعيَِّة أخرى، يسألٍت: ماذا ترين؟ رجبلف مستلقياف على السر 
   اعبنُت ورأس كلٍّ منهما بُت ساقيَّ اآلخر..

   مرَّة أخرى: قويل ماذا ترين؟  

رجبلف يغتصباِف امرأة! يضرابَّنا، يبوؿ أحدنبا على رأسها، يكفي،   
   ال أريد رؤية اؼبزيد..

حبيبيت أنِت ال رببُِّت العنف وال العبلقات اؼبِْثليَّة، دعينا ننزع ثيابنا   
   رج إىل الساحة، األجواء ىناَؾ ستعجبِك. ولب

أقُف عارية، شعري األسود يغطِّي َّنديَّ.. سيضع جهاد ثيابنا يف   
اػبزانِة ويسلِّم اؼبفتاح إىل موظَِّف االستقباؿ العاري إالَّ من ربطِة عنقو. 
قبل أف ندخل الساحة، نسمُع أصوااًت صاخبة وأنيًنا متواصبًل ألصواِت 

نبهمة مرتفعة ألصواِت رجاؿ شبقُت.. الساحة نساء شبقات، و 
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ليست مكشوفة سباًما، سقُفها من الزجاِج الشفَّاؼ الذي يعكس لوَف 
السماء.. تتوسَّطها انفورة من الرخاـ بُِنيت عليها سباثيل منحوتة برباعة 
لرجلُْت وامرأتُْت ابلتناوب.. يسيل اؼباء من فِم الرجل ومن مهبل اؼبرأة 

   ا وذراعها إىل األسفل.اؼبنحنية بظهرى

أحدِّؽ إىل كلِّ ما تقع عليو عيناي.. فقد ذبنَّبُت يف البداية التحديق   
إىل األشخاص اؼبنشغلُت دبداعبة بعضهم بعًضا ابلتحديق إىل تفاصيل 
الساحة. واآلف، بعد أف زاؿ بعض اغبياء، أأتمَّل الناس حويل يشبهوف 

يبارُس العادة السرِّيَّة وحيًدا اجملانُت، غائبُت عن الوعي.. ىناؾ من 
وىو يركِّز ببصره على ثنائّي أعجبو، وىناؾ ثنائيَّات وثبلثيَّات 
ورابعيَّات.. للعضو مطلق اغبّرِيَّة لُيمتِّع نفسو كما يشاء.. كلَّما يقع 
بصري على أحدىم يصيح وىو يتأمَّلٍت، ويناديٍت كي أنضّم إليو، 

سبدَّد جهاد عاراًي يُداعُب عضوه..  فأبعد نظري وأأتمَّل موضوًعا آخر.
 happyأفهم من حركاِت فمِو أنَّو يقوؿ يل من بعيد: 

birthday.   
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اقًتب مٍتِّ رجٌل ستِّيٍتٌّ ىائج، والمس شعري بطريقٍة مقّزِزة. أُبعد يَده   
عن شعري وأركض إىل جهاد، يقف ويهّم بتقبيلي فأصفعو! أحّس 

أقوؿ لو: اجلب مبلبسي حااًل ابلغضب واإلذالؿ يف ىذا اؼبكاف، 
ودعنا نغادر مكاف اػبراء ىذا. أرتدي مبلبسي غاضبة على عجل، 
وأسبقو مهرولة يف الرواِؽ اؼبظلم. أدفع ابغبارس الضخم وأغادر 
الباب.. يف اػبارج، أتنشَّق اؽبواء البارد وأقاـو الرغبة يف التقيُّؤ. يلحق 

يعجبِك العرض؟ مل يب جهاد الىثًا: ماذا حدث، اي جّنات؟ أمل 
أجلبِك ؽبذا اؼبكاف إالَّ إصراًرا منِك لعيش ذبربة جديدة! حبيبيت،  
كنِت مكتئبة طواؿ الوقت وـبتنقة من الروتُت، أردُت أف تعيشي ذبربة 

   ـبتلفة، ىذا كّل ما يف األمر..

أحدِّؽ إليو دبرارة، وأطلب منو أالَّ يلحق يب. أان نفسي مل أصدِّؽ ردَّة   
عنيفة وانفعايل. كنُت قد شاىدُت العديد من أفبلـِ البورنو، فعلي ال

أشاىد ما يعجبٍت وأغلُق الڤيديو إذا مل يعجبٍت، كما كنُت أتلصَّص 
ا مزاجي كاف  فعبًل على أشخاٍص يبارسوف اعبنس بدافع الفضوؿ، ردبَّ
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ا ال يبكن للواحِد مّنا أبف يتنبَّأ  سيًِّئا منذ بدايِة ذلك الصباح، وردبَّ
   ّدات فعلو حىت يعيش اؼبواقف مباشرة!بر 

   ؟sunsetػ ماذا عنك، اي ؼبُت؟ ماذا لو كنَت أنت يف اندي   

ل اػبصوصيَّة، ما كنُت ألشعر ابإلاثرِة    ػ ما أعرفُو عن نفسي أنٍَّت أفضِّ
   دبمارسِة اعبنِس أماـ اآلخرين، وال ابلظهوِر عاراًي بينهم.

   ُْت؟ نسيت أنَّك..ػ ىل كنَت لتعيش ذبربة مع شخص  

ػ أعرؼ ما ستقولينو، جزائرّي مغلق.. يف الواقع، مثل ىذه التجارب   
ال تستهويٍت. أان من مواليد برٍج مائّي. اؼبياه تشكِّل شخصيَّيت، 

اطفيُّوف وحّساسوف وإف أظهروا عكس ذلك. قد أرتكُب ع  واؼبائيُّوف 
ها.. ولكْن أف أرمي ضباقة، وأمارس اعبنس مع عاىرة أو امرأة ال أحبُّ 

نفسي يف اعبحيم فقط ألشّم رائحة جلدي وبًتؽ كما تفعلُت، ال، 
لسُت من ذلَك النوع.. أنِت جوزائيَّة ىوائيَّة، واؼبزاج سيِّدِؾ، أنِت 

 عبدة اؼبزاج. أسبٌتَّ أف أييت يـو تنتصرين فيِو على مزاجِك!

   ؼباذا تغَتَّ وجهِك ىكذا؟ أمل يُعجبِك كبلمي؟  
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   …عم، مل يعجبٍتػ ن  

رمقتٍت بنظرٍة غاضبة، ىي األوىل منذ ركوبنا. لسُت اندًما على ما   
قلتُو، قلُت رأيي فيها بصراحة، وال أعرُؼ ؼباذا ذبُد الراحَة يف انتقادي 
كما تشاء ونعيت ابلرجعّي واؼبغلق، وتتحسَّس من مبلحظة صغَتة  

ا ندمُت لسبٍب واحد، أخشى أالَّ   ذبد راحتها يف قوِؿ كاليت قلُتها؟ ردبَّ
اؼبزيد.. أفكِّر اآلف كيَف أستعيد انتباىها ورغبتها ابغبديث.. دبوضوٍع 
يُعيدىا إيّل، أحبث يف ذاكريت عن ذكرى غريبة عشُتها، عن تصرٍُّؼ 
، ولكْن ال،  حقٍَت قمُت بِو كي أوازف بِو ضباقاتنا وال تشعر بغربتها عٍتِّ

ا، وأدَّعي أنٍَّت اكتفيُت من سأحارهبا أبسلوِب والدىا.. أذباىله
   حكايِتها. 
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   ػػػ ٨١ػػػ    

 

ا مل    غفوُت لساعٍة من الزمن، وبعدىا وجدُت اعبميلَة على حاؽبا كأَّنَّ
تتحرَّؾ مثل من يبارسوف التأمُّل يف صلواهتم اؽبندوسيَّة، واآلف، أرغُب 

 رببَُِّت ابخًتاِؽ عزلِتها بسؤاٍؿ يُذيُب الصمَت بيننا: قلِت أبنَّك ال
   أحًدا.. رببُِّت ما تكونُت عليِو برفقِة الناس؟

ػ صبيعنا ال كبّب إالَّ أنفسنا، كبن لبادُع قلوبنا وقلوب اآلخرين بفكرِة   
اغببِّ الونبيَّة. تلك انداي جارتَك اليت كنَت مفتواًن هبا، أمل تكرىها يف 

كها فقط اللحظِة اليت رأيَتها تواعُد رجبًل آخر؟ ووردة، أمل تًت 
ا   إلحساسَك ابلضجر؟ وانريباف، أمل ربقْد عليها بعد أف اكتشفَت أَّنَّ
كانت تستغّلك؟ اغبّب شيء آخر، أف رببَّ إنسااًن وال تنتظر منو 
جنَّتو أو جهنَّمو، ال رببُّو ألنَّو يسعدَؾ ويهتمُّ بك ويليبِّ احتياجاتك، 

إعاقاتو، بعيوبو، رببُّو فقط ألفَّ قلبك األعمى اختارُه بقبحو، فقره و 
منا ىذه َمْن إبمكانِو أف وُببَّ  أخطائو ونقائصو. لكْن، قْل يل، يف أايَّ
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ببل حساابت وال مقابل، وبعطاٍء كامل من دوف استغبلِؿ حّق 
   األخذ؟

   ػ لقد قلِتها بنفسِك، حّق األخذ، العبلقات كّلها أخذ وعطاء..  

رببَّ لتأخذ، بل لتمنح، ػ إالَّ عبلقات اغبّب اغبقيقيَّة! أنت لن   
وستكوُف سعيًدا بذلك اؼبنح اجملَّايّن الذي ال تنتظر منو اؼبقابل من 

   احملبوب.

   ػ ىل عشِت عبلقة كهذه؟  

ػ عشُتها من طرٍؼ واحد، وذلك الطرؼ مل يكن أان، كنُت اؼبتلقِّية   
   دائًما يف العبلقة. يف الواقع، مل أكن يوًما اؼباكبة..

   هاد؟ػ حىت مع ج 

   ػ منحتو أكثر فبَّا منحُت اآلخرين فقط، ولكْن ليس كّل شيء. 

   ػ واآلف، ألن تكملي يل حكايتِك؟  

، سأحدِّثَك عن نضاؿ.      ػ دبا أنَّنا نتحدَّث عن عبلقاِت اغببِّ
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إفَّ حضور نضاؿ يف حيايت يبثُِّل يل ما يبثِّلو لَك حضور انريباف يف   
ذى، بل من انحيِة التأثَت القوّي. كاف حياتَك، ليس من حيُث األ

رًا، أعاد تشكيلك وغَتَّ مسار حياتك، فثمَّة  حضوُرىا عاصًفا وُمدمِّ
أشخاص يعربوننا ليعرِّفوان على ما كّنا قبهلو بشأِف ذواتنا. نضاؿ 
شابٌّ سوريٌّ من أصوٍؿ فلسطينيَّة، تعرَّفُت عليو يف اعبامعة. كاَف 

مبلؿبو، من صفاِء بشرتو وسواِد عينْيو وشعره أستاذي، عرفتُو عربيًّا من 
الداكن الكثيف وغبيٍة يشذِّهبا وال وبلقها كّلها. كاف فاتًنا! رجبًل أراُه، 

   فأرغُب بتقبيلو ومشّو وتعريتِو من مبلبسو. 

مل أزبيَّل نفسي سألفُت انتباَه رجٍل مثلو، يف سنيت اعبامعيَّة األوىل..    
سخ الذي ىبتبئ وال يسمح ألحٍد برؤيتو، كنُت أرى نفسي قبيحًة كاؼب

ثقيت بنفسي كانت ِصفرًا، وىذا زاد من انطوائي وابتعادي عن الناِس 
والرجاؿ خصوًصا. ىو أيًضا، من اللحظِة األوىل، عرَؼ أبنٍَّت لسُت 
بريطانيَّة، ولكنَّو مل يفهم إىل أيِّ بقعة جغرافيَّة أنتمي. يقوؿ أبنٍَّت 

ش ة وغامضة، وأوَّؿ سؤاؿ سيطرحو عليَّ يف رسالٍة أمتلك مبلمَح متوحِّ
؟»على الفيسبوؾ:     «قويل يل فقط يف أيِّ أرٍض نبتِّ
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عرفتو إنسااًن ذكيًّا وسريع البديهة، رجبًل صبيل الوجِو والقلب، يعرُؼ   
كيَف وبتوي أّي امرأٍة كيفما كانت طباعها. بدأ األمر بعبلقٍة رظبيَّة 

صداقٍة قويٍَّة قرَّبتنا حىت بدأان ال نعرُؼ كيَف  بُت طالبٍة وأستاِذىا، مث
ُر ما هبمُع بيننا، عبلقة ملتبسة بُت اغببِّ والصداقة، نتواصُل   نُفسِّ
كتابًة ابللغِة العربيَّة الفصحى، وشفهيًّا ابللغِة اإلقبليزيَّة، وذلك ألنٍَّت 

قلبو، ال أفهم من ؽبجتِو كلمة! ستسخُر وأان ُأخربؾ أبنٍَّت بعد معرفيت ب
تبلشت صبيع زبيُّبليت اعبنسيَّة، واكتفيُت ابالستمتاع ابكتشافو 
والتعرُِّؼ على طيبتو اليت مل أعرؼ مثلها يف رجٍل آخر. مل أتلهَّف 
لها قدر اإلمكاف خوفًا من أف زببو  للتبلمسات اعبنسيَّة، بل كنُت أؤجِّ

إىل اؼبرحلة العاطفة اليت كانت تتَّقد بيننا، كأنٍَّت خشيُت من االنتقاؿ 
التالية! فاعبنس ىو مرحلة فاصلة يف العبلقة، إّما يقرِّب بُت اثنُْت أو 
ينفِّر بينهما بعنف كما تفعل الكهرابء. ظللُت أذبنَُّب ذلك حىت 

   ابغتٍت ابلقبلِة األوىل..

   ػ كيَف أحسسِت؟  
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ػ ابالرتباؾ، ابلدىشة! مثلما يتساقط اؼبطر على رأسَك فجأة يف يوـٍ   
   ِمس..مش

   ػ وكيف كاف أتثَتُه قوايًّ عليِك؟ أقصد من أيِّ انحية؟  

ا تذكِّرين    ػ أعاد يل ثقيت بنفسي. قبل معرفتِو، مل أكن أحبُّ اؼبرااي ألَّنَّ
دبن أكوف.. كرىُت لسنواٍت كيَف أبدو من اػبارج، كلَّما شردُت يف 

! األمر يشبو أتمُِّل مبلؿبي وجسدي عاراًي، أشعر ابالختناِؽ واالنزعاج
أف تُقابل ابلصدفِة شخًصا تكرىو. بفضلِو ىو بدأُت أصدِّؽ أّنٍت  

   كائٌن صبيل ويستحقُّ اغببَّ واإلعجاب.

ػ غريب!! أمل ىُبربِؾ أحٌد قبلو كم أنَِّك صبيلة؟ أال ترْين كيف يلتفُت   
   الناُس إليِك ويتوقَّفوف ليتأمَّلوا صبالِك؟

ا نظرات تتأمَّل القبح ػ بلى! ومل أكن أصدِّؽ.. أ   حيااًن، أفكِّر أبَّنَّ
وليس اعبماؿ، أفكِّر أبنٍَّت ـبتلفة وصبيلة على كبٍو بِشع يدفع للفضوؿ 
ا ؾبامبلت كاذبة.  وليس اإلعجاب.. وأحيااًن، أتلقَّى اؼبديح على أَّنَّ
جهاد، حىت ثقيت بنفسي دمَّرىا.. كاف ينتقدين ويعتقد أنٍَّت أفتقُر 
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نظراُت نضاؿ صادقة، ـبتلفة وؿبُِبَّة، وكبلمُو العذب  لؤلنوثة! ولكْن،
ال أرتوي منُو أبًدا.. أحببُت رؤية انعكاسي يف عينْيو وطريقة معاملتِو 
يل، يعاملٍت بلطٍف ابلغ وتفهٍُّم عجيب، كما لو كنُت طفلًة صغَتة ال 

أصعب ما عشتو معو كاف الًتدُّد … يسمح لنفسو بتجروبها ابلكبلـ
ِؼ لُو عن العبلقة اليت ذبمعٍت أبيب، واجتهادي كي ال يعلَم بَُت االعًتا

جهاد بعبلقيت بِو! أفعل اؼبستحيل كي ال يعرَؼ أحدنبا بشأِف اآلخر. 
   مل أكن واثقة من ردَِّة فعل

نضاؿ، سأخسُر رجبًل أحسبُو قدويت وأعّده نبَع توازين، وما كنُت   
 ذيَّتو.واثقة من ردَّة فعِل جهاد الذي لن يًتدَّد أب

يف يوـٍ غاَب فيِو جهاد عن البيت، دعوُت نضاؿ ليقضي معي   
الظهَتة يف بيتنا. ىناَؾ، على األريكِة اعبلديَّة، استلقيت متحمِّسة 
لتذوُِّؽ اغببِّ من جسدِه وفهم ما يريدُه قليب. اكبٌت نضاؿ فوقي يطبُع 
القببلَت على عنقي، ويفتُح أزرار قميصي حىت انكشف لو صدري. 

مَّلتو وداعبُت رأسو. حىت ذلك اغبُت، مل أشعر أبيِّ رغبٍة ؼبواصلِة ما أت
نقوـُ بِو، لكنٍَّت ربلَّيت ابلصرب. وضع يده بُت ساقيَّ وباوُؿ استثاريت 
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أكثر، ال أحسُّ بشيء! بل احتلَّتٍت مشاعُر اػبيبة واالنسحاب، أريدُه 
فاتيح.. اي أف يتوقَّف.. أظبُع أكياًسا ابلقرِب من الباب وصوت اؼب

إؽبي، إنَّو جهاد يفتُح الباب! ينهض نضاؿ بسرعة ويُعيد ضبط حزاـ 
سروالو، وأان أزّرِر قميصي، ولكنَّ الوقت أتخَّر فعبًل لفعل ذلك.. 
سقطت األكياس من يدْيو، رأيُت يف عينْيو نظرة غضٍب مل أَر مثلها 

و مع رجٍل يف حيايت، كأيِّ نظرٍة حاقدة يرمقها رجٌل لزوجتو اليت زبون
آخر، لكنَّ الفرؽ الوحيد ىنا ىو أنٍَّت ابنتُو ولسُت زوجتو.. وباوُؿ 

   نضاؿ االعتذار خبجل، جبينو يتعرَّؽ:

   ػ سوري، كتَت بعتذر منك، أستاذ جهاد.  

أيب ال يقوُؿ شيًئا، ال أرى يف عينْيو سوى االحتقاِر لكلْينا. ينتظُر   
َو اغبديث  إيلَّ. أان ال أعتذر! لن أعتذر منو، رحيلُو بصرٍب انفد ليوجِّ

   ألنٍَّت أواعُد رجبًل يعجبٍت:
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   ػ من ىذا؟  

   ػ أستاذي يف اعبامعة!  

   ػ أال يعرُؼ أنَّو فبنوٌع عن مواعدِة طالبتِو؟  

   ػ اغببُّ ال يعرُؼ اؼبمنوَع واغبراـ، أليس ىذا كبلمك؟  

   ينو..ػ أنِت ال تعرفُت ماذا تقولُت، أنِت ال رببِّ   

   ػ بل أعشقُو.. إنَّو أفضُل رجٍل عرفُتو.  

ػ جّنات.. كيَف تقولُت يف وجهي أبنَِّك تعشقينو! ال أصدِّؽ ما   
   رأيتو!

رة. جلَس جهاد    حطَّم اؼبزىريَّة، وخرَج منفعبًل ليعوَد يف ساعٍة متأخِّ
ا، على الكرسّي اؼبقابل يل يف اؼبطبخ. مل يقْل شيًئا، كاف ىادًًئ جدًّ 

ذلك اؽبدوء اؼبخيف الذي تنتظُر عاقبتو. أخذُت قنِّينة ماء من 
. ويف الساعة الرابعة  جة، وصعدُت لغرفيت كي أخلد إىل النـو الثبلَّ

ـَ ابغتصايب.    صباًحا، فتَح ابَب غرفيِت، وربَت أتثَت الغضب واػبمر قا
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مل أستطع منعو، صفعٍت أكثر من صفعٍة قويَّة على وجهي، ينعتٍت   
لعاىرة واغبّلوفة اػبدَّاعة. مل يتوقَّف عن ـباطبيت ابسم جنَّات. أبكي، اب

أان جيم، لكنَّو ال يصغي. ومن دوف أف يقبِّلٍت أو  أقوؿ لو جيم، 
يتودَّد إيلَّ، فتَح ساقيَّ بقوَّة وثبَّت معصميَّ على السرير، وبكلِّ القسوة 

لت من األمِل أبنَّو اليت يبتلكها.. انتهكٍت. فّض بكاريت بعنف حىت زبيَّ 
يفعل ذلك خبنجر ال بعضٍو من دـٍ وغبم. وبعد ذلك، قلبٍت على 
ظهري وواصل انتهاكو من اػبلف، ليكوف امتبلكو عبسدي كامبًل. 
يف أثناء ذلك، كاف يشّدين من شعري ويصيح: انتيا اتعي.. أمَّا أان، 

رجل مل أصدِّؽ أبفَّ ىذا الرجل الذي يقـو ابغتصايب وإىانيت ىو ال
نفسو الذي عشُت معو حيايت كّلها يف بيٍت واحد. كنت مصدومة 
ومدىوشة، ومل أمتلك كلمة واحدة يف فمي أرّد هبا عليو، أو أدافع هبا 

   عن نفسي. كانت تلك أوَّؿ ذبربة كاملة يل يف فبارسِة اعبنس..

ػ القتل أقّل ما يستحّقو! كاف ينبغي أف يتعفَّن يف السجِن لسنواٍت   
   قبل أف يبوت!! طويلة
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، غسلُت نفسي من قذارتِو، وخرجُت يف الساعِة    عندما غطَّ يف النوـِ
ا وىو يرى  السادسة إىل بيِت نضاؿ. استقبلٍت يف حالة سيِّئة جدًّ
وجهي متوّرًِما من الصفع والضرب. ظنُّو َضَربٍت كأيِّ والٍد شرقيٍّ مل 

أبفَّ اغبيواف يبارُس الزان  وبتمل رؤية ابنتو سبارُس الزان، من دوف أف يعلمَ 
مع ابنتِو. مل أستطع أف أحكي لُو ما حدث.. مل أملك اعبرأة. كّل ما  
كنُت حباجتو ىو االستلقاُء بَُت ذراعْيو حبثًا عن الطمأنينة واألماف. 
ظّل يداعب شعري حىت أانـ، وكنُت أتشبَُّث بصدرِه مثل قطٍَّة ترتعُش 

   من الربِد. 
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  ـ ــ ١٩ـــ   

 

يف مطبِخ نضاؿ، جلسُت أتناوُؿ اغببوب مع اغبليب بينما أفكِّر   
بكلِّ ما حدَث مع جهاد وما وبدُث مَع نضاؿ، وما زلُت ال أعرُؼ 
ماذا أريد وكيَف ينبغي أف أتصرَّؼ. انقبض قليب لسماِع جرِس الباب! 
شعرُت أبنَّو ىو.. ال أحد غَتُه خلَف ذلَك الباب، ظبعُتو بعد ذلك 

الكبلـَ مع نضاؿ، نضاؿ يكذُب كي وبميٍت منو، وأيب يصّر يتبادُؿ 
أبنٍَّت ال أملك مكااًن آخر أذىب إليو. أخرج من اؼبطبخ وأطلُب من 
نضاؿ أف يدعنا لوحدان قليبًل.. يغادُر الصالوف، ولكنَّو ال ينسحُب  
كلِّيًّا، ما زلُت أحسُّ بِو يسًتؽُّ السمع ويشاىُد ؿبادثتنا. أعوُد إىل 

وأحّرِؾ اغببوب يف الطبق من دوف أف أرفَع عيٍتَّ إىل وجهو. مقعدي 
   هبلُس جهاد على ركبتْيو:

   ػ اظبحيلي!  

   …ػ   
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   ػ مش راح تتعاود، تعرفيٍت عمري ما درهتا وعمري ما نعاودىا.  

أستمتُع بتوسُّبلتِو وما زلُت ال أنظُر إىل عينْيو. خلَع اػبّف من قدميَّ   
   وقبَّلهما:

   ما زبلِّينيش، جيم عندي غَت أنِت..ػ  

مل ينطق ابسِم جيم منذ فًتة طويلة، تتكوَّف دمعٌة حارَّة يف عيٍتَّ،   
   وأنظر إليو:

   ػ ذلَّيتٍت! 

   ػ عبلابيل حبيبيت، أان ضبار.. ديري فيا واش حبييت بصّح ما زبلِّينيش. 

   ػ كبّب نتزوَّج بنضاؿ!  

ليت األخَتة، ومل هبد ما يقولو: قاؿ أبنَّو اتَّسعت عيناه حُت لفظُت صب  
يوافق يف حاؿ ما إذا وافقُت على العودِة معو إىل البيت.. اؼباكر يثُق 
يف نفسِو إىل ذلك اغبّد، يظنُّ نفسو قادرًا على استعادِة قليب! مع 

   ذلك، وافقت ألنٍَّت سأفوقو مكرًا.
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   بِك! ػ ال أصدِّؽ أنَِّك وثقِت بِو بعد كّل ما فعَلو  

ػ بل وثقُت بنفسي.. جيم اليت غادرت البيت يف ذلك الفجر   
أصبحت امرأًة أقوى لن يكسَرىا أحد، قلُت لنفسي إذا حاوَؿ 

   االعتداَء علّي مرًَّة أخرى سأقتلُو، وقد قتلُتو!

   ػ قتلتِو مباشرًة بعد عودتكما إىل البيت؟  

   ػ بعد أشهر من اغبادثة..   

  * * *   

تعرُؼ أكثر ما أثَّر يفَّ يف حكاايتك؟ عندما أخربتٍت عن ذلك ىل   
ـَ ابغتصابَك. مل أسبالك  الشاّب الذي كنَت تزور بيتو ليعلِّمك فقا
نفسي اي ؼبُت، بكيت.. ومل أَْبِك منذ فًتة طويلة جدًّا، جفَّت عيناي 
وما عاد شيء وبّرِؾ قليب ليتأملََّ بذلك الشكل.. أرى أشخاًصا يف 

األخبار يبوتوف وهبوعوف ويتألَّموف يف كلِّ األمكنة التعيسة وال نشراِت 
أحزف من أجلهم، وال أتعاطف.. ألنٍَّت لسُت معنيَّة مباشرًة بتلك 
ا ليست  اؼبعاانة، وال أحّس ابلذنب، ألنٍَّت خبَت وىم ليسوا كذلك، ألَّنَّ
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مشكليت وال يد يل يف بؤسهم، وليس إبمكاين فعل شيٍء من أجلهم، 
ا ألنَّنا نتشارؾ يف فلما ذا أُْتعُب قليب! ولكنَّ حكايتك حرَّكتٍت، ردبَّ

اآلالـِ مثلما نتشارؾ يف اػبطااي، انظر إىل أيِّ حدٍّ متشاهبة ومتشابكة 
طرقنا يف اغبياة؟ أنَت أيًضا عشَت ىذه التجربة األليمة.. ذبربَة 
 االغتصاب وما حفرتو يف نفسك مل يلتئم، ما زلَت ترويو ابلغصَّة

نفسها كما لو أنَّو حدث أمس.. كما لو أنَّك لن تغفَر أبًدا، وكيف 
   تغفر؟!

جهاد كاف كّل عاؼبي، كنُت مكتفية بِو عن أيِّ أحٍد.. مكتفية بو إىل   
حّد ال أريد معرفَة أشخاص آخرين. كاف رجبًل يعجبٍت، يضحكٍت، 

امل بعٍُت ـبتلفة، يعاملٍت جيًِّدا ويُعلِّمٍت كيف أعيش اغبياة، ألنَّو يرى الع
بعُت حقيقيَّة وشفَّافة، وإبمكانو أف يُعيد نظرؾ يف أشياء كثَتة كنَت 
تعتقُد أبنَّك رببُّها وتفهمها. عشُت صراًعا لسنوات وأان أحاوؿ منع 
نفسي أف أحّبو كامرأة وأحبَّو كابنٍة فقط، عشت سنوات أتعذَّب وأأتملَّ 

حيااًن، أطمع يف اؼبزيد وأحلم بعد كلِّ متعٍة جسديٍَّة يقدِّمها يل. أ
ابلليلِة اليت سيفتّض فيها بكاريت، ألنَّو حبييب ورجل حيايت، وأحيااًن 
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أىرُب منو وأعذِّبو عندما أكرِّس الًتكيز على أخبلقي، أو األخبلؽ 
اليت وضعها الناس، كما كاَف يقوؿ.. عاش عمره وباوؿ ضباييت من كلِّ 

اليت حطَّم فيها كّل شيء شيء حىت من نفسي، حىت تلك الليلة 
   ودمَّرين، دمَّرين سباًما!

  * * *   

دمَّرين سباًما، قالتها بعينُْت كبَتتُْت تغلِّفهما طبقة شفَّافة وظبيكة من   
الدموع، بغصَّة كبَتة يف اغبلق، بصوٍت بدأ هبرحو البكاء. مسحْت 
 أبطراِؼ أصابعها الدموع ربَت عينْيها، وسحبت من صدرىا تنهيدة

   عميقة، لتقوؿ:

دخل جهاد تلك الليلة واغبقُد يبؤل عينْيو، اػبوُؼ ىو ما شعرُت »ػ   
ـَ شخٍص آخر ال أعرفُو. مسكٍِت من شعري واَّناَؿ  بِو، وأبنٍَّت أما
عليَّ ابلصفعات ودقَّاُت قليب تتسارع.. وأان أفكِّر أبنَّو سيقتلٍت الليلة. 

و كانت موجعة، يضرُب اػبوُؼ منعٍت من الدفاِع عن نفسي، ضرابت
ـَ سروالو وبدأ يضربٍت بِو يف كلِّ مكاف،  ليوجع قدر اإلمكاف. نزع حزا
أخفيُت وجهي أبكي، بينما ىو ال يتوقَّف عن َجْلدي بذلك اغبزاـ، 
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مث مسكٍت من شعري مرَّة أخرى وأدارين إليو. مل يقبِّلٍت بلطٍف على 
لك البصاؽ فمي كما كاف يفعل دائًما، بل بصَق على وجهي، وذ

الذي تطاير على وجهي مؤل نفسي ابإلحساس ابإلذالؿ، وأبنٍَّت ال 
   أساوي شيًئا..

تذكَّرُت أبنٍَّت يتيمة ووحيدة يف ىذا العامل وليس يل أحد.. وصفٍت   
   .اءابػبر 

وأحسست أنٍَّت لست أكثر من قطعة خراء حقَتة. ثبَّت معصميَّ 
وببل سبهُّل، أان اليت مل سُبارس  وفتح ساقيَّ، وببل مقدِّمات وببل مزلق

جنًسا كامبًل من قبل، أدخل قضيبو اؼبنتصب بقوَّة دفعتو إىل الداخل، 
أحسست من خبلؽبا أبنَّو ىبًتقٍت ويؤؼبٍت، ىبًتُؽ قليب بِو ويثقبو. مل 
أربمَّل أمل ذلك اإليبلج، تتالت الضرابت وأان أحّس حبرقٍة رىيبة يف 

قلبٍت على ظهري وأقحم عضوه من مهبلي. وعندما قلُت انتهى، 
اػبلف.. أحسسُت ىذه اؼبرَّة أبنَّو يبزِّقٍت، تركٍت بعد ذلك مبلَّلة 
بقذارتو، بوجٍو ورَّمتو الصفعات، بشفٍة تنزؼ، بشعٍر منكوش، جبسٍد 
ملوٍَّف ابلكدمات وآاثر اغبزاـ. وقفُت بساقُْت ترذبفاِف من األمل الذي  



191 
 

ِف. وقفُت أماـ اؼبرآة أبكي على كاف ينخرين من األماـِ ومن اػبل
نفسي.. وأفكِّر كيَف إلنساٍف أف يكوف هبذِه الوحشيَّة وأف يتسبَّب 

 ابألذى البنتو.. ارتديُت الثياب اليت أمامي، وىربُت إىل بيِت نضاؿ.

ػ اي إؽبي، ولكْن، ما ال أفهمو كيف بعد كّل ىذا، سبكَّن من إقناعِك   
   ابلعودِة إىل البيت؟

ا ىي رغبيت البلواعية ػ ال    أدري، كّل ما أعلمو أنٍَّت رغبُت ابلعودة، ردبَّ
ًما من األرِؽ، أدفُن فيها رأسي يف الوسادِة  ابالنتقاـ! قضيُت أايَّ
وأبكي.. أحّس بنفسي مهشَّمة من الداخل ومشوَّىة القلب.. أفكِّر 

ره هبا كما دمَّرين. أردُت أف أعود، وال يهّم اآلف معرفة  يف طريقٍة أدمِّ
دي ألنٍَّت أحبُّو أـ عدُت إليِو  السبب اغبقيقّي.. ىل عدُت عببلَّ
ألقتلو!؟ السبب اغبقيقّي ال يهّم، ما يهّم ىو أنٍَّت عدت.. وبعد 
أشهٍر، قتلتو بيٍد ابردة. ومل أشعر أبنٍَّت مراتحة وسعيدة وحرَّة حىت 

موجوًدا يف أتكَّدت أبفَّ قلبو توقَّف عن النبض، أبنَّو مات، ولن يكوف 
   ىذا العامل بعد اآلف. 
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  ـ ــ ٢١ـــ   

 

ما الذي أراُه يف عينْيها؟ لقد اختفى ذلَك الضوء اعبميل الذي يشي   
أبمل البداايِت اعبديدة، وأطفأ البوُح األليم فيها ابتساماهتا، وأطبد 
شة إبحراِؽ العامِل  صمودىا. عادت متوتِّرة، حاقدة، مبدية رغبتها اؼبتوحِّ

ت بعد أف حكت يل كيَف اغتصبها دب ا فيو، حىت معاملتها يل تغَتَّ
ا كرىت الرجاؿ صبيًعا، وصار كّل من لديو قضيب بُت  والدىا، وكأَّنَّ
ساقْيو عدوًّا ؽبا. أشاحت بوجهها للنافذة، وكلَّما فعلت ذلك، أشعر 

   ابغبزف وأبنٍَّت أفقدىا..

طريق موحش ال ينتهي. الطريُق إىل سبنراست خطٌّ طويل يف الفراغ..   
ليس ىناؾ أشجاٌر وال جباؿ وال منعرجات، وال القرى قريبة من 
بعضها، ليس يف يدؾ سوى رحلة عكسيَّة تقـو هبا إىل داخلك، 
والتفكَت دبا حدث أو دبا تريُد أف وبدث.. ىل يشعُر كّل راكٍب يف 
ا ىذِه اغبافلة دبا أشعر بِو من خوٍؼ ووحدة؟ ال أدري. أصبحنا كلَّم

أقبلنا على قريٍة آىلة ابلناِس نفرح.. وكثَتًا ما يتحجَّج الركَّاب؛ فهذا 



193 
 

يُريد النزوؿ لشرب قهوة، وذلك يشعر ابعبوع، وتلك ترغب بقضاِء 
حاجتها.. وأان أريد أف أستعيد جيم فقط، ثقتها وابتساماهتا 

   وسخريتها اعبارحة.

جيم التجوُّؿ يف  سننزؿ يف ؿبطَّة البنزين ػ قاؿ السائق. أعرض على  
السوبر ماركت لنشًتي أشياًء نتسلَّى هبا يف الطريق. نزلْت معي غَت 
مهتمَّة وأان أأتمَّل تعابَت وجهها احملايدة وطريقتها الغريبة يف اؼبشي، 
إيقاعها بطيء وفيو شيٌء من الكسل، كما لو كانت تُرغم نفسها 

   على اؼبشي!

كنَّا يف الباص، ماذا كنَت ػ كنَت تصغي إىل موسيقى صاخبة حُت    
   تسمع؟

ا أصبحت تُعرؼ    ػ كنُت أظبع الرّاي، موسيقى ال أظنُّها تُعجبِك، ألَّنَّ
   ابؼبوسيقى اؽبابطة.

ػ صحيح، الراي اعبديد ال يُعجب يف شيء، ال أدري كيف ربتملوف  
   ظباعو!
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نفسها.  ػ ألنَّو يغٍتِّ واقعنا، وواقعنا يف وىراف ىابط أكثر من اؼبوسيقى  
ل اؼبوسيقى  وأنِت عادًة ماذا تسمعُت؟ أزبيَّل امرأة مثقَّفة مثلك تفضِّ

   الكبلسيكيَّة.

ا ابلنسبة إيلَّ    ػ لسُت امرأًة مهتمًَّة ابؼبوسيقى، اؼبوسيقى ال ربرِّكٍِت، إَّنَّ
ؾبرَّد أصواٍت ذبيء وتذىُب يف الفراغ.. لسُت فبَّن ينغمسوف يف 

دوا رموشهم مبلَّلة ابلدموع، كما ال أَّنُض اإلصغاِء إىل أغنية حىت هب
من مكاين ألرقص إذا جذبتٍت موسيقى مبهجة. ىناؾ استثناء واحد 
ىو الذكرايت، أصغي من اؼبوسيقى فقط إىل ما ىبّصٍت من اؼباضي؛ 
فَتوز تذكِّرين أبمِّي، فكيَف ال أحبُّها؟ سليماف عاـز يذكِّرين جبدَّيت 

ُس إىل جانب الراديو لتسمع أغانيو؛ اليت كانت تًتؾ كّل شيء وذبل
آيت منقبلت يذكِّرين بوالدي وبقصَِّة حبِّو األوىل مع جّنات؛ معطوب 
لواّنس يذكِّرين بفًتٍة أخرى من حياتنا، الوقت الذي كاف يعلِّمٍت فيو 
اللغة األمازيغيَّة، ونتناقُش يف التاريخ والسياسة، لننهي النقاش دائًما 

   أبغنية لو. 
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تعلمُت؟ مثلما تستغربُت حبَّ الناس ؼبوسيقى الراي، أستغرُب ػ أ   
حّب القبائل ؼبوسيقى معطوب لواّنس! يتحسَّسوف من انتقاده حىت لو  
كاف ذلك االنتقاد موضوعيًّا؛ أان مثبًل، ال أكرُه موسيقاه ألنٍَّت ال أفهم 
أغنياتو. شبَّة موسيقى كثَتة ال أفهمها، ومع ذلك أحبُّها.. معطوب 

ا.لو     اّنس صوتو مزعج جدًّ

ا تغٍتِّ واقعكم، للسبب    ػ أمل تقل أبنَّك تسمع اؼبوسيقى اؽبابطة، ألَّنَّ
نفسو ُنصغي إىل معطوب لوانَّس صاحب الصوت القبيح كما تقوؿ، 
ىو ال يغٍتِّ ألجل أف يبتِّع أحًدا، بل يغٍتِّ فنًّا سياسيًّا، اختاَر وصفًة 

الناس.. فاللغة األمازيغيَّة ىي لغة شهيَّة وسريعة يصُل هبا لقلوِب 
شفهيَّة أكثر فبَّا ىي لغة مكتوبة، والناس ىناؾ طاؼبا تعطَّشوا ليسمعوا 
لغتهم اؼبمنوعة مغنَّاة، فكيف وىي تُغٍتِّ نبومهم اليوميَّة! كاف معطوب 
الوسيم اؼبتمّرِد الذي يزأُر بشجاعة يف وجِو النظاـ، ويقوُؿ ما لديو من 

   ختفاء يف الزانزف.دوف أف ىباؼ اال

ػ ولكْن ؼباذا يقدِّسونو؟ يتعاملوف معو كما لو كاف نبيًّا! عندما   
تدخلُت مدينة تيزي وزو، عدا الَعَلم األمازيغّي اؼبلوَّف، ترين صوره على 
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اعبدراف يف كلِّ مكاف، ويف كلِّ حافلٍة ركبتها يشغِّلوف أغنياتو ويصغوف 
عن انزعاجو من صوت معطوب يرفُع  إليو إبخبلص، وإذا عربَّ الراكبُ 

   السائُق الصوَت متحدِّاًي: أي اِقبل أو اِنزؿ.

ػ ليست مسألة تقديس، بل ىو حبٌّ لشخصيَّة وىبت حياهَتا ألجِل   
قضيَّتهم. إنَّو ابن كّل عائلة قبائليَّة، رجٌل بسيط من الشعب يتحدَُّث 

و يف التسعينيَّات دبا يتمنُّوف قولو. ىل تعرُؼ ماذا فعل الناُس ألجل
عندما اختطفتو اعبماعة اإلسبلميَّة اؼبسلَّحة؟ كاف معطوب يشرب يف 
حانة دبنطقة اتخوخت، دخل اإلرىابيُّوف يصوِّبوف بنادقهم إىل الزابئن، 
مؤلوا قلوهبم ابلرعب، قتلوا بعضهم، خرَّبوا اؼبكاف واختطفوا اؼبغٍتِّ 

ؤلوف الشوارع كاعبيوش يف الكافر لتتّم تصفيتو. خرج الناُس غاضبُت يب
القرى واؼبدف، وبعد أسبوعُْت من االختطاؼ، أطلقوا سراحو. شبَّة 
؟يديو مؤثِّر يف اليوتيوب ستشاىُد فيو كيف استقبل الشعب ابنهم 
اؼبختطف ابلزغاريد والفرح وترديد أغانيو، وڤيديو آخر يروي فيو 

ـ اليت عاشها يف اعببل مع اإلرىابيُِّت.    معطوب األايَّ
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قبل حادثة االختطاؼ، كاَد معطوب يبوُت قتبًل يف حادٍث ـبتلف   
يف الثمانينيَّات، عندما ذباوز حاجزًا أمنيًّا خوفًا من اعتقالو بسبب 
منشورات كانت حبوزتو. أربع رصاصات أطلقها الدرُؾ الوطٍّت اخًتقت 

. بطنو ومثانتو، وأخرى تسبَّبت لُو بعرٍج دائم، كما حرمتو من اإلقباب
صاب وعرفوا أنَّو فنَّاَّنم معطوب، 

ُ
عندما ذبمَّع الناُس حوؿ سيَّارِة اؼب

ضبلوه إىل اؼبستشفى، ووقفوا يف طوابَت ليتربَّعوا لُو ابلدـ، وبعد قباتِو،  
   «.إذا كاف رصاصكم يقتل فهو مل يقتلٍت..»كتب األغنية الشهَتة: 

ة، واستمرَّ بكتابِة مل تكن حياتو عاديَّة، قبا من اؼبوِت أكثر من مرَّ   
؛ ماَت قتيبًل وكاف يُدرؾ أنَّو  أغنياتِو الغاضبة. موتو أيًضا مل يكن عادايًّ

ل اؼبوَت »لن يبوَت إالَّ بتلك الصورة، فقد كتَب يف سَتتو:  أفضِّ
يف «. بسبب أفكاري على أف أموت بسبب اؼبرض أو الشيخوخة

ِتل ، قُ 1998اليـو اػبامس والعشرين من شهر جواف من عاـ 
   ابلرصاِص يف حاجٍز مزيَّف، بينما كاف إبمكانو العيش يف أورواب

 وإرساؿ الكاسيتات حملبِّيو من بعيد.. 
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ػ ومع أفَّ اعبماعة اؼبسلَّحة تبنَّت اغتيالو، إالَّ أفَّ الناس يتَّهموف النظاـ   
   بقتلو.

يعربِّ عن ػ ليس مهمًّا من قتلو، اؼبهّم أنَّو ربلَّى ابلشجاعِة الكافية ل  
آرائو يف زمٍن متطرِّؼ، زمن يُذبُح فيو اإلنساف كاػبروؼ، فقط ألنَّو 

   يفكِّر بطريقة ـبتلفة..

ًدا وقد اشًتينا ما كبتاج، وعندما وصلنا ؼبرحلِة    صعدان اغبافلة ؾبدَّ
الدفع، رفضت جيم قطًعا أف أدفع شبن مشًتايهتا. الحظُت عندما 

ا ال رب مل سوى بضع ورقات من فئة األلف، فتحت ؿبفظتها ببطء أَّنَّ
لذا، وكبن نعوُد إىل أماكننا ونستعدُّ لئلقبلع، أردُت معرفة كيف تدبِّر 

   أمورىا منذ وصلت إىل اعبزائر:

   ػ أخربيٍت، اي جيم.. ىل جئِت إىل وىراف مباشرًة بعد أف ىربِت؟  

اليت ػ ذىبُت إىل العاصمة، ومكثت ىناؾ شهرًا يف بيِت صديقة أمِّي   
بكت وىي تراين أضبل وجو صديقتها اؼبيِّتة. أحبَّتٍت وعطفت عليَّ 
ا تبنَّتٍت! كانت تُبقيٍت قريبة من غرفِة نومها خوفًا  حىت أحسسُت أبَّنَّ



199 
 

عليَّ من أبنائها، من دوف أف تدري أفَّ من سيتحرَّش يب سيكوف 
زوُجها. اَّنارت على األرض حىت ظننتها ستموُت من اؽبلِع واغبزف 

ندما قبضْت عليو متلبًِّسا.. يتلصَّص عليَّ وأان أستحّم. قرأُت نيَّتها ع
بطردي يف عينْيها، لذا قبل أف تقوؿ شيًئا، سبقتها: سأغادر غًدا، أان 

   آسفة، وشكرًا على كلِّ شيء.

   ػ ومن العاصمة، إىل أين انطلقت؟  

 

جدهتا توفِّيت ػ مباشرًة إىل وىراف، ألحبث عن خاليت اؼبتزوِّجة ىناؾ. و   
م سُيعيدوف طبلء البيت  ابلسرطاف، وطرَدين أبناؤىا بوقاحة حبجَّة أَّنَّ

   وترميمو.

   ػ ؼباذا تصرَّفوا معِك ىكذا؟  

م ال يعرفونٍت.. قريبة ؽبم غابت لسنوات، ال تعرُؼ حىت عن    ػ ألَّنَّ
وفاِة أمِّهم، تعود فجأة ىكذا من دوف أف ترغب ابإلفصاِح عن 

   هتا اغبقيقيَّة..أسباب زاير 
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   ػ واآلف، ؼباذا سبنراست؟  

   ػ ألزور أشخاًصا ينتظرونٍت.  

   ػ من ينتظرِؾ ىناؾ اي جيم؟  

   ػ قلت لَك، معارؼ..  

   ػ لسِت خائفة؟  

   ػ ِممَّ أخاؼ؟   

   ػ وكنٍَّت خائف عليِك، ما رأيِك أبف نعود مًعا إىل وىراف؟   

   لنعود؟ػ قطعنا كّل ىذِه اؼبسافة   

   ػ نعود ابلطائرة إذا شئِت، وسأساعدِؾ على البدء من جديد..  

ػ لديَّ ما أقـو بِو يف سبنراست، ال أدري كيف ستسَت األمور، إذا   
   وجدُت اغبياة صعبة يف الصحراء، سأفكِّر بعرضك.

لديها ما تقوـُ بِو يف سبنراست؟ قالتها بكلِّ ثقة، ىذه الشابَّة تعرُؼ   
ا ما تريد، كنُت خائًفا عليها واآلف خائٌف منها.. تفكِّر خببث جيِّدً 
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وتغمض عينْيها قليبًل مثَل قطٍَّة برِّيَّة، ماذا لو صارحُتها بوساوسي 
ا ستتضايق فحسب،  ، أـ أَّنَّ عنها؟ ىل ستضحك، أـ ستغضب مٍتِّ
ألنٍَّت أُقحم أنفي فيما ال ىبصٍُّت؟ ما زلُت ذائًبا يف حضورىا ومنشغبًل 

ا يدور يف رأسها. منذ قابلُتها، نسيُت ذايت ونبومي، بل وجودي كّلو دب
يبدو كما لو أنَّو أصبح مرتبطًا بوجودىا ورغباهتا. أشتهي فهمها، 
وأرغب حبمايتها وإرضائها، وأزبيَّل لو طلبُت يدىا أبيِّ طريقٍة 
سًتفضٍت، ألنٍَّت أزبيَّل أّي شيٍء سوى أف تقبل برجل مثلي. يبدو أفَّ 

ولة يف السوبر ماركت قد عدَّلت مزاجها قليبًل، الحظُت أنَّو كلَّما اعب
جرَّان اغبديث عن أصوؽبا األمازيغيَّة، تتحمَّس لتعرِّفٍت على تفاصيل 
ة اآلف لًتوي يل الفصل األخَت من حكايتها،   أجهلها. أظنُّها مستعدَّ

   كيَف قتلت جهاد؟ 
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  ـ ــ ٢١ـــ  

 

التفاصيل الكاملة لتلَك الليلة؟ ىل تريُد أف ماذا تريُد أف تعرؼ؟   
أُحدِّثك عن طقِس تلك الليلة والعشاِء الذي تناولناه؟ وكيَف تسلََّل 
: ىل أان  إىل غرفيت.. ترغُب دبعرفِة كّل شيٍء لتكوَِّف ُحْكًما جيًِّدا عٍتِّ
مذنبة أـ بريئة.. ىل استحقَّ اؼبوَت بتلك الطريقِة الشنيعِة على يَدي 

؟ بعَد ابنِتو ؟ أـ أنَّو كاف ينبغي أف ُأسامح وأمنحو فرصًة اثلثة ليتغَتَّ
عوديت إىل البيت، اكتشفُت أفَّ جهاد يزوُر طبيًبا نفسيًّا ليتعاًف. 
أخَتًا، بدأ يقتنُع حباجتو للعبلج، وأبفَّ تلك الشقيَّة يف بيتِو ىي ابنتو 

ى، أـ أنَّو  وليست زوجتو. أان ال أدري إف كاف مريًضا حقًّا كما ادَّع
كاف يعي ويتحرَُّش يب عمًدا. حقًّا ال أدري. ما أعلمُو أفَّ كّل ما 

   حدث ما كاف ينبغي أف وبدث.

عدُت ؼبواعدِة نضاؿ بقلٍب مهشَّم، انسكَبت منو كّل أشكاِؿ   
ا مل يفهمو قّط.  العاطفة، بقلٍب ما عاد يفهُم ما ىو اغبّب أو ردبَّ

دين كّل مرَّة ابردة بُت ذراعْيو، كاف  نضاؿ الذي حاوؿ أف وبتويٍت، وج
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كمن يتبادؿ القببلت مع جثَّة.. كم سبنَّيُت لو أشرَح لو مأسايت، 
ا مأسايت وحدي،  ولكنٍَّت كلَّما نبمُت بشرحها ارتعبت وفهمُت أبَّنَّ
وال أحد سيفهمٍت. سيتعاطُف الناُس معي فقط، ولن ينجح أحد يف 

   لن ينجح أّي أحد، حىت أنت.ترميم ما انكسَر يف داخلي، اي ؼبُت. 

يف الصيف الذي مات فيو أيب، أو ابألحرى الصيف الذي قتلُت فيو   
جهاد، زارتنا صديقة لو، شاعرة من اعبنوب. تعرََّؼ عليها من طريِق 
الفيسبوؾ، وقرَّر استضافتها يف بيتنا. الشاعرة صبيلة جدًّا، ظبراء وحلوة 

شهيٌّ وفبتلئ سباًما كما وبّبو اؼببلمح وؽبا ابتسامة مدىشة، جسدىا 
جهاد الذي طاؼبا انتقد كبافيت اؼبفرطة. عرَّفٍت عليها بصفيِت جّنات، 
استغربت ورفعت حاجبْيها وىي تراين أصغر من أف أكوف زوجتو! كما 
رأت يف إطارات صوران اؼبعلَّقة على اعبدار، صورة المرأة تشبهٍت 

 أبيب، فأدركْت فورًا أبفَّ تكوف جّنات اغبقيقيَّة، وصورة أخرى ذبمعٍت
ح ؽبا ومل  اؼبوضوع يدور حوؿ امرأتُْت وليس امرأة واحدة. أان مل أصحِّ
أكلِّف نفسي عناء الشرح، بل سبسَّكُت حبيادي وصميت أراقُبهما بعيٍتَّ 

   فقط.
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أعًتُؼ أبفَّ الفضل يعوُد ؽبا يف أف يفكِّر بزايرِة طبيِب األمراض   
احة وفهمْت كّل شيء، وأحبَّتو من قلبها، العقليَّة. لقد كانت ؼبَّ 

واحتوت جروحنا من دوف أف تعبث هبا. أرادت أف ُتصلح قدر 
ا سيعرُؼ  اإلمكاف ما يبكُن إصبلحو. عاد األمل إىل قليب، وقلت ردبَّ
ىذا البيت أخَتًا حياة واقعيَّة، لكنٍَّت مع ذلك مل أطمئّن، فاشًتيُت 

ص، وتعلَّمُت استخدامو، واحتفظُت مسدًَّسا كاسبًا للصوت وغَت مرخَّ 
بِو يف غرفيت. قلُت لنفسي إنٍَّت لن أستخدمو إالَّ يف حالٍة واحدة؛ إذا 
حاوؿ اغتصايب مرًَّة أخرى، لن أتردَّد بقتلِو. قد تفكِّر أبنٍَّت تعمَّدُت 
القتل وخطَّطُت للجريبة، ولكن قل يل، ىل أان الوحيدة يف العامل من 

ع بِو عن نفسها؟ أال وبتفظ الناس ابألسلحة خوفًا اقتنت سبلًحا لتداف
من اللصوص واجملرمُت الذين قد يقتحموف منازؽبم؟ أََوليس ؾبرًما األب 
؟ وعندما  الذي يفسد عقل ابنتو؟ ويدفعها لئلغباِد والتعّرِي وزان احملاـر

بوحشيَّة؟ أال يستحّق رجٌل  ا يكتمُل وعيها وترفضو، يقـو ابغتصاهب
   ؟كهذا اإلعداـ
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مرَّ شهٌر وىو يتعاًف.. كّل شيٍء كاف خبَت حىت حدثت النكسة. مرًَّة   
أخرى شرَب حىت الًتنُّح، مرًَّة أخرى، دّؽ الباب وىو يطلُب جّنات.. 
ُأخربه أبنٍَّت جيم، هُبيب أنِت كّل حيايت. مرَّة أخرى، ىبتلط عليو 

ب منو األمر.. يقًتُب ويتمدَّد إىل جانيب، أعدِّؿ من جلسيت وأطل
مغادرة غرفيت، يبدأ بتقبيلي وؼبِس صدري ودسَّ يده بُت ساقيَّ. أرفع 
صويت: جهاد، أخرج حااًل.. مرَّة أخرى يقفز عليَّ ووُباوؿ تثبييت على 
السرير، ربرَّرُت منو بركلٍة بُت ساقْيو، وأخرجُت اؼبسدَّس بسرعة من 

لن ُتطلقي  الدُّرِج األوَّؿ، وقف يضحك وىو ال يصدِّؽ ما يراه، أنتِ 
.. أنِت غاضبة فقط، أطلقُت عليو الرصاصَة األوىل يف  النار عليَّ
البطن، نظَر إىل بطنو وىو ال يستوعب وال يصدِّؽ الرصاصة اليت 
ـُ يسيل وىو يلمسو أبصابعو، وُبدِّؽ إليو مث  اخًتقت بطنو للتوِّ.. الد

صاصة الثانية يف وُبدِّؽ إيلَّ بفٍم مفتوح وىو ال يصدِّؽ أنٍَّت فعلتها! الر 
الصدر، سقط فورًا على األرض وىو يرذبف ووبتضر بعينُْت تغيباف 
عن اغبياة. الرصاصة الثالثة يف الوجو، يف خدِِّه األيبن.. فجَّرت نصَف 

   وجهو..
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ٍة غريبة مل أخترب مثلها يف حيايت، لذَّة    )تسارع نبضي وشعرُت بلذَّ
عروقي، وأبنٍَّت أرغب بلعِق دمو  جعلتٍت أحسُّ حبرارِة الدـِ يتدفَُّق يف

والتهاـِ جثَّتو، ورغبة ابلتحديِق إىل ما فعلتو، إحساٌس ابلقوَّة.. القوَّة 
اؼبطلقة اليت زبوِّلك إطفاء روٍح عذَّبتك. أحسسُت كذلك ابغبرِّيَّة! 
أبنٍَّت عشُت كّل حيايت يف زنزانة مظلمة، مث أخَتًا رأيُت الضوء وصار 

تلك اغبرِّيَّة اؼبرعبة اليت ال تعرؼ ىل تشعر  إبمكاين أف أحلِّق،
   ابلسعادة هبا أـ اػبوِؼ منها(.

   ػ فجَّرِت نصَف وجهو؟ ؼباذا؟ ؼباذا مل تكتف بقتلِو؟  

ػ اي إؽبي! ىل تعتقد أنٍَّت تعمَّدت ذلك؟ كنُت مرتبكة وأذبنَّب النظر   
..    إليو، أطلقت الرصاص من دوف وعٍي مٍتِّ

ومل آخذ ال ىاتفي احملموؿ وال جواز السفر وال  غادرُت البيت،  
احملفظة اليت ربمل بطاقات الدفع. أسقطت األابجورة وثنيُت السجَّاد، 
 ، ـٍ ليبدو األمر كما لو أنَّو متَّ اختطايف، وىذا فعبًل ما حدث. فبعد أايَّ
ـُ يف اغبدائق  أعلنوا أنٍَّت مفقودة. عشُت مشرَّدة ألسبوعُْت كاملُْت، أان

امَّة وعلى الكراسي اؼبعدنيَّة، وأتسوَّؿ أماـ اؼبطاعم والكنائس. الع
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نظَّفُت اؼبسدَّس جيًِّدا وألقيُت بِو يف النهر، وبعدىا، اشًتيُت جواز 
   سفٍر مزوَّر ىربُت بو إىل اعبزائر.. والباقي تعرفو.
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  ـ ــ ٢٢ـــ   

   ىا ىَي جيم تتنفَُّس بعمق، وتستعدُّ للرحيل..  

ا أكثر فبَّا كانت تبدو عليِو يف بدايِة الرحلة. اؽباالت تبدو مت   عبة جدًّ
السوداء واضحة ربت عينْيها، والعيناِف ذابلتاف والوجو من شحوبو 
يبدو ليس فيِو نقطة دـٍ واحدة. ىا ىي تُعيد تسريح شعرىا، وربط 
حذائها، وتقُف على الرَّغم من التعِب قويَّة وعازمة، ال أدري على 

 يف رواِؽ اغبافلة وتنزؿ لتستلم حقيبتها اػبفيفة اليت ليس ماذا؟ تسَت
فيها سوى القليل من الثياِب للتغيَت. جيم اليت ظََلمْتها اغبياة بوالدىا، 
امرأة ال ُتشبو النساء يف ىواايهتنَّ، فهي ليست مهووسة ابلثياِب 
واؼباكياج واؼبظهر اػبارجّي، بل تفعل ما يف وسعها لتدفن صباؽبا وال 

نتبو إليو أحد، ولكْن كيف ؽبا أف ربجب تلك العينُْت الواسعتُْت ي
اؼبضيئتُْت؟ كيف ؽبا أف سبنع أّي أحد أف يُبدي إعجااًب بتفاصيل 
ت طريقة تفكَتي  وجهها اؼبتناسقة واببتسامِتها اؼبثَتة؟ جيم اليت غَتَّ
ؼبواضيع عظيمة يف اغبياة، خضُت معها اغبوار األىّم واألطوؿ يف 

ىُبيِّم على قليب حزٌف كبَت، حزف االنفصاِؿ والرحيل.. أفكِّر  حيايت..
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ا ستستدير اآلف ألرى ظهرىا وخطواهتا األخَتة، وقد ال أراىا مرًَّة  أبَّنَّ
أخرى. أمسك بيدىا وأان عاجز سباًما عن إخفاء اغبزف الذي طفا 

   على وجهي، وأطلُب منها رقَم ىاتف أو وسيلة للتواصل:

   وسيلة للتواصل حاليًّا. أنَت أكثر من يعرُؼ ظرويف.. ػ ليس لديَّ أيّ   

   ػ ال يبكنٍت أف أدعِك تذىبُت ىكذا، كيف أجدِؾ مرًَّة أخرى؟  

   ػ اكتب يل رقم ىاتفك على قصاصة، وأان سأتَّصل بك.  

ال أكلِّف نفسي عناء البحث يف جيويب عن قلٍم وورقة، فهي أدوات   
مة اغبافلة ألحدِّث السائق وأان ألتفت ال أستخدمها. أقفز إىل مقدِّ 

ا ما زالت موجودة وىي تبتسُم ابتسامتها القاسية تلك..  ألطمئنَّ أبَّنَّ
   أكتُب رقم ىاتفي بًتكيز، وأضع القصاصة يف يدىا: ال تضيِّعيها..

 

   ػ ال زبف، ال يضيع مٍتِّ شيء إالَّ إذا أردُت ذلك!   
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    السفر الثاين  

   حسبناه جنَّة()اجلحيُم الذي  

  ـ ــ ٢٣ـــ   

 

أان ؾبنونة!! ال أستوعُب حىت ىذِه اللحظة كيَف وثقُت برجٍل غريب   
وحبُت لُو بسّرِي. كاف ؼبُت أوَّؿ إنساٍف يعرُؼ دبا ارتكبتُو يف ذلك 
البيِت اللعُت! لقد خرقُت قاعديت الذىبيَّة، أوَّؿ قاعدة للحفاظ على 

ا ألنٍَّت كنُت متيقِّنة من األماف: أالَّ أثق! ومع ذلك ف علُتها ووثقت. ردبَّ
د. إفَّ الدفاَع عن النفِس  أنَّو سيتعاطُف مع الضحيَّة وليس مع اعببلَّ
حقٌّ مشروع أليِّ كائٍن يف العامل، أّي امرأة تقتل رجبًل يهّم ابغتصاهِبا 
يُػَعّد ذلك القتل حقَّها يف الدفاِع عن نفسها، فكيف إذا كاف ذلك 

والَدىا الذي دمَّر حياهَتا وانتهك جسدىا؛ الوالد الذي اؼبغتصُب 
ضرَب الدين واألعراَؼ بعرِض اغبائط فقط ليمارَس نزواتو اعبنسيَّة، 
والذي ترَؾ كّل نساِء العامل ليعتدي على طفلة، وأيُّ طفلة؟ االبنة من 
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غبمِو ودمو. من ىذا الذي ببل قلب الذي لن يتعاطَف مع ضحيٍَّة 
   كّلو!  مثلي.. العاملُ 

تكمُن اؼبشكلة يف طباِع الرجاؿ الكريهة! فالرجل إذا أحبَّ امرأة   
وافُتنَت هبا يغّض تفكَته عن عيوهِبا ويكتفي دبزاايىا، وتتيقَّظ نزعة 
البطولة داخلو غبمايتها واحتوائها، ولكْن ما إف يتلقَّى رفًضا صادًما 

أبًدا.. حىت يبدأ منها، ما إف يتملَّكو اليأس أبنَّو لن وبصل عليها 
ابلتكشَت عن أنيابو، مثل كلب بولدوغ متَّ ربطو وذبويعو، ينقّض على 
أوَّؿ غريٍب خائف. ىذا ما خشيتو من ؼبُت، أف يستخدـَ اعًتايف 
ضدِّي يف حاؿ ما رفضتو، ولكن ما حدث قد حدث، وأان تلك 
الليلة كنُت يف حالٍة سيِّئة وايئسة، ووجدُت نفسي مستعدَّة لسماِع 
ا  حكايتو وخطاايه، ووجدُت نفسي أيًضا حباجٍة ألروي حكاييت.. وردبَّ
ألدرس انطباعو أيًضا، أردُت أف أعرؼ كيف سيتلقَّى الناس حكاييت، 

   وىل سيتعاطفوف معي أـ سيقسوف علّي..

السفر الثاين من سبنراست إىل وىراف، اخًتُت أف يكوَف عرَب الطائرة.   
يَّة كاليت قمُت هبا. كانت إحدى اؼبغامرات ما كنُت ألربمَّل رحلًة برِّ 
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اليت أقـو هبا مرًَّة واحدة. دامت الرحلة ساعتُْت، وجلَس إىل جانيب 
طبيٌب من مدينة عّنابة، وكما ىَي عاديت يف السفر، أشحُت بوجهي 
إىل النافذة منشغلة عن كلِّ شيٍء بنفسي أأتمَُّل الصحراء من السماء، 

جل الغريب؛ رجل طبسيٍّت شعره رمادّي حىت قاطع تفكَتي ذلك الر 
وانعم.. يبدو حريًصا على الظهور دبظهر أنيق من بدلتو وربطة عنقو 
وعطره القوّي الذي أزعجٍت. يبدو من الرجاؿ اؼبتملِّكُت الذين وببُّوف 
أشياءىم، من خبلِؿ لغة جسده وطريقتو يف التعامل مع أشيائو هبدوٍء 

ا. أمَّا أان، فكنُت أرتدي ىذه وحرص ليحافظ على نظافتها وشكله
اؼبرَّة مبلبس خفيفة، ألفَّ اعبّو يف سبنراست ليس ابرًدا. أرتدي ىذه 
اؼبرَّة سرواؿ جينز ال ىو ابلضيِّق وال ىو ابلواسع، وقميًصا أسود فتحتو 

، وشعري قمُت بتصفيفو فقط كي ال أبدو  vعلى شكل حرؼ 
طار، فالناس ينتبهوف دائًما مشرَّدة، وأتعرَّض للمتاعب والسخرية يف اؼب

ا، وأان أكرُه االنتباه.. أريد  ا أو اؼبهمل جدًّ ذبنُّب  إمَّا لؤلنيق جدًّ
   نظرات الناس واىتمامهم وتطفُّلهم والبقاء ىادئة يف عاؼبي.
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يعمل الطبيب الغريب يف وىراف، وكاف يف سبنراست غبضور ملتقى   
أال أبدو »ريَّة؟ قلُت لو: سنوي. أوَّؿ سؤاٍؿ طرحو علّي، ىل أنِت جزائ

ومع ذلك، مل يستطع التكهُّن ابؼبكاِف الذي « ال..»؟ قاؿ: «جزائريَّة
ثنا عن األكل  جئُت منو، ألفَّ مبلؿبي على حسب قولو غامضة! ربدَّ
والسينما واألدب، كيف كاف وكيف أصبح، وافًتقنا بعد أف منحٍت 

ل.. أان امرأة تتبع حدسها بطاقتو متمنًِّيا أف أتواصل معو. لكنٍَّت لن أفع
يف كلِّ شيء، وىذا الرجل الوسيم الثرّي خفيف الظّل يبدو من النوع 

   الذي يسبُِّب الصداع واؼبتاعب.

وجدُت ؼبُت ينتظرين خارَج اؼبطار وقد جهَّز كّل شيٍء للزواج؛ عاد   
إىل وىراف وتواصل مع معارفو، ودبَّر يل شهادة ميبلد مزيَّفة لقريبٍة لو 

مثل عمري، ماتت طفلة منذ سنوات يف ريِف تيارت، ومل يُعلن عن  يف
وفاهتا أحد. سأتزوَُّج من ؼبُت، ال مشكلة لدّي.. على الرَّغم من أنَّو ال 
يُعجبٍت. إبمكاين أف أتزوَّج من أّي رجل.. والعيش مع أيِّ رجل، فأان 
سريعة التأقلم، إبمكاين قبوؿ رجل ليس فيو الصفات اؼبفضَّلة.. 

مكاين التزوُّج من رجل بدين، قصَت، أصلع، عجوز، داكن البشرة، إب
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فقَت، مشرَّد، يهودّي، ملحد، برجٍل من اعبزائر أو من الكامَتوف، من 
القطب الشمايل.. ال يهّم، الصفات ال هتّم، ال الشكليَّة، وال 
اؼبعتقدات هتّم وال اؼبكاف الذي جاَء منو! كّل ما أريده رجل أحسُّ 

   ٍت لسُت مهدَّدة.معُو أبنَّ 

عندما تواصلُت مع ؼبُت عرب اؽباتف وراح يعدين حبياٍة أصبل، صارحتو   
وكنُت ؿبدَّدة معو: لن أكوف ربَّة بيت جيِّدة! ال أُتقن األعماؿ اؼبنزليَّة، 
طباعي سيِّئة وال رُبتَمل، مزاجي ليس مستقرًّا، كما أّنٍت ال أفكِّر 

، أو أنَّك مطلًقا إبقباِب األطفاؿ. كّل ى ذِه أموٌر ال ربلم أبف تتغَتَّ
ستتمكَّن من إقناعي بعكسها.. فإذا قبلتٍت كما أان، أكوُف لك زوجة 

   ـبلصة. 
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  ـ ــ ٢٤ـــ   

 

وحدُه اللَّػو يعلُم السبَب اغبقيقّي الذي دفعها للسفِر إىل سبنراست! ال   
ابل صديقَة يبكنٍت تصديق أفَّ جيم قطعت كّل تلك اؼبسافة اؽبائلة لتق

والدهتا, وربصل منها على تذكارات ربتفظ هبا لوالدهتا اؼبيِّتة يف ىذِه 
الظروؼ. أان أيًضا يتيم، وأُدرؾ فداحة أف يفقد اإلنساف أحد والدْيو 
قبل أف يرتوي من حّبو، ويعيش حياتو معذَّاًب بذلك الُيتم والنقص.. 

اقَّة اليت قامت هبا، لكنَّها ال تريُد أف تقوؿ شيًئا عن ىذه الرحلة الش
ا  وال اغبديث عن الشهِر الذي قضتو يف الصحراء. اكتفت ابلقوؿ أبَّنَّ
ا ملَّت ومل زُبلق لتعيش يف بيئة قاسية وذات إيقاع بطيء،  عادت، ألَّنَّ
ا  ت.. اؼبشكلة أَّنَّ بيئة تصلح للمتصوِّفُت والزاىدين يف اغبياة، كما عربَّ

ران تلك الليلة، وال تتحدَّث إالَّ ال تقوؿ شيًئا عموًما منذ انتهى سف
للضرورة، وإذا ربدَّثت تتحدَّث جبمٍل قصَتة وؿبسوبة كجرعاِت 

   الدواء.
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عندما وافقت جيم على الزواِج يب، ظننُتٍت سأكوُف أسعد رجاؿ   
العامل. مل أحلم قطُّ أبف تقبَل يب. لقد جرَّبُت حظِّي فقط، حظِّي الذي 

ا هبذا الشكل، أعيُش مع امرأٍة أحبُّها من ما علمُت أنَّو سيكوُف تعيسً 
دوف أف أعرَؼ كيف أكسُب قلبها، أو أستمتع بوقيت معها على 
ا ىي مل تعتد عليَّ بعد،  ـِ األوىل، عذرهُتا. قلُت ردبَّ . يف األايَّ األقلِّ
ولكنَّنا اآلف مًعا منذ سبعِة أشهر، ومل يتغَتَّ شيء يف بروِدىا وشرودىا 

   الطويلُْت.

قضي جيم معظم وقِتها يف الفراش، إمَّا تقرأ اعبرائد أو الكتب، وإمَّا ت  
ُتشاىد التلفزيوف أو تستخدـ الكمبيوتر الصغَت الذي ابعت عقدىا 
الذىيّب لتشًتيو. نتسوَّؽ مرَّة يف األسبوع، أصحبها إىل السوبر ماركت 
لتنتقي الطعاـ سهل التحضَت الذي ستأكلُو خبلَؿ األسبوع. إذا 

ا تًتؾ يل ما تبقَّى من طعاِمها، وإذا  طبخت يَّة زائدة، فإَّنَّ بكمِّ
ا أتكلها وحدىا وال تُبايل. أان أصبًل ال أحبُّ  يَّة قليلة، فإَّنَّ طبخت كمِّ
ـُ أّي توابل للطعاـ،  طعامها، حىت طعامها ال أفهمو! فهي ال تستخد
فقط القليُل من اؼبلح، تطهو الطعاـ يف اؼباء حىت ينضج ويصبح 
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ا أتكل طعاًما لذيًذا! ىي اليت  صا غبًا لؤلكل، وتلتهمو مستمتعة كأَّنَّ
ا عرفت الكثَت من اؼبطاعم،  كانت ثريَّة يف حياهتا السابقة، ال بدَّ أَّنَّ

   وتفّرِؽ بُت األكل اللذيذ واألكل الرديء! ولكنَّها ال هتتّم.

حُت  جيم ال هتتمُّ أيًضا ابلثياب ومستحضراِت التجميل. يف السابق،   
كّنا مًعا يف اغبافلة، أبديُت إعجااًب هبذِه النقطة، واليـو ال يروقٍت أبًدا 
ما أراُه فيها من إنباؿ. تغسل وجهها صباًحا ابؼباِء فقط وتستحّم مرًَّة 
ـ. منذ وصلت إىل وىراف وىي تغَتِّ  يف األسبوع، وأحيااًن كّل عشرة أايَّ

روج لنشًتي ؽبا مبلبس بُت ثياهبا القديبة؛ وعندما أقًتح عليها اػب
جديدة، ترفض. ىي كذلك ال تُزيُل شعَر إبطيها وال شعَر عانتها إالَّ 
عندما يصبح الشعر غزيرًا فيهما. تزيل فقط شعَر ساقْيها عندما 
تستحّم. وحينها، أجُد متعة يف التلصُّص عليها أثناَء حبلقتها 

ت ذلك يف األفبلـ؛ لساقْيها، أرى يف اغبركة أنوثًة أخَّاذة! لطاؼبا شاىد
امرأة صبيلة تستحّم وترفُع ساقها وتبدأ هبدوء جّذاب حبلقَة ساِقها من 
ربت إىل فوؽ! وبعدما تزوَّجُت جبيم، استمتعت وداعبت نفسي وأان 

   أشاىدىا تفعل ذلك، وىي مل سبانع. 
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ا تكرُه القياـ ابألعماؿ اؼبنزليَّة.. وىي    صارحتٍت زوجيت من البداية أبَّنَّ
بًل خبلؿ ىذِه األشهر مل تنظِّف البيَت تنظيًفا حقيقيًّا سوى مرَّتُْت فع

اثنتُْت. تكنُس بكسل إذا اعتقدت أفَّ البيت وبتاُج للكنس، أمَّا 
، وحُت يكوف مزاجها  األواين، فتدعها تتكدَّس وتغسلها يف َّنايِة اليـو

ذمَّر قّط يف سيًِّئا تًتكها ليومُت، أو أغسلها عندما ال أكوف متعًبا. مل أت
حضورىا من ىذا السلوؾ، ألنٍَّت قبلُت بشرطها ومضيُت بقبويل حىت 

   النهاية.

مشكلتاِف فيها حوَّلتا زواجنا إىل جحيم؛ صمُتها الذي سبسَّكت بِو   
ا  منذ دخوؽبا بيتنا، إذ تتصرَُّؼ كما لو كانت تعيُش دبفرِدىا، وكأَّنَّ

لديها ما تقولُو! وكلَّما  قالت كّل شيٍء وكبُن يف اغبافلة، ومل يعد
ماذا تريُد أف تعرؼ؟ حكاييت تعرُفها »فاربتها يف ىذا اؼبوضوع تقوؿ: 

ا انتهت اؼبواضيع اليت إبمكاننا مناقشتها، وإذا سألتها «كّلها ، وكأَّنَّ
عن رأيها يف حزٍب أو فّناف أو حدٍث، ذُبيبٍت بكلمة واحدة وتعود 

بروُدىا اعبنسّي معي! الربوُد الذي  لعاؼبِها. أمَّا اؼبشكلة الثانية، فهي
ا عاشتو مع ُعشَّاِقها السابقُت. أذكُر جيًِّدا ما أخربتٍت  طاؼبا حدَّثتٍت أَّنَّ
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بِو يف اغبافلة. مل ينجح أحٌد غَت والِدىا يف ربريِك شهوهتا وجّرِىا إىل 
فبارسِة اعبنس برغبٍة وشبق، وأان الذي ظننتٍت سأقبُح يف جعلها تذوُب 

   ّي، جرَّبُت معها كّل شيٍء أعرفُو ببل فائدة.بُت ذراع

كم كاف سبلُمها عليَّ فاترًا وأان أستقبُلها يف اؼبطار! سلَّمت عليَّ    
بقبلتُْت على اػبدِّ.. كما تسلُِّم صديقة على زميلها يف اعبامعة! قالت 
ا جلست جبانِب ؿبّرِؾ الطائرة، وصدَّقت. عرَّفُتها  ها، ألَّنَّ

ُ
رأُسها يؤؼب

ى شقَّتنا اليت تتألَُّف من غرفتُْت وهبو ومطبخ، وأريتها التعديبلت عل
اليت قمُت هبا؛ الطبلء، والرفوؼ اعبديدة، واؼبكتبة الصغَتة اليت 
اشًتيتها ؽبا لتضع فيها كتًبا رببُّها. بعد ذلك، جلبُت العشاء من 
اؼبطعِم اجملاور، وفرشُت الطاولة وأضأُت الشموع.. كي أبدو رجبًل 

، ألفهَم روما نسيًّا. أمَّا ىي، فقد تناولت عشاءىا بسرعة وَّنضت للنـو
ا  ا ليست معنيَّة بكلِّ الرومانسيَّة اليت أقـو هبا، وقلت ال بدَّ أَّنَّ أبَّنَّ
تنتقد يف صمتها ىذا اعبوِّ األىبل، ىي اليت ال أتخذ اغبياة نفَسها 

   على ؿبمِل اعبدِّ..
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يل لنوقِّع وثيقة الزواج، كّل شيٍء حدث كّنا يف البلديَّة يف اليوـِ التا   
بسرعة وسبلسة، وىي مل تًتدَّد للحظٍة واحدة، وقَّعت من دوف أف 
ترذبف يدىا. تبدو امرأًة تعرُؼ جيًِّدا ما تقوـُ بو وال ؾباؿ للندـِ يف 
قلِبها. ليبًل.. حاولُت التودُّد إليها وتقبيلها، مل سبانع، ولكن مل تتجاوب 

أؼبس بلطٍف صدرىا فوَؽ الثياِب، وما زالت معي أيًضا. رحُت 
مستلقية مثل دمية! نزعُت عنها ثياهَبا ودفنُت رأسي بُت ساقْيها 
ا بعد أف أوًف فيها  أستثَتىا، فانزعجت قائلة: ال أحبُّ ىذا! قلُت ردبَّ
ستستثار، فثمَّة نساء ال يشعرف ابإلاثرِة إالَّ إذا ُدخل فيهنَّ.. ولكْن 

رج حىت قذفت، مسحْت بُت ساقْيها ابؼبناديل راح عضوي يدخل وىب
   اؼببلَّلة، واستدارت لتناـ: بوف نوي ؼبُت..

  * * *   

أسبوٌع كامٌل بعد تلك الليلة مل أؼبسها، ألمنحها الوقت البلـز على   
معها يف البيِت نفسو. وكّل ليلة، كانت تقرأ حىت تنعس، مث اعتيادي 

ىي حىت ال تضُع رأسها على كتفي أو  تودِّعٍت جبملتها اؼبعتادة وتناـ.
صدري.. كأَّّنا ليست حباجٍة أليِّ نوٍع من العاطفة. وحُت قلُت ؽبا 
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أنَت ؾبنوف! ما كنُت ألتزوَّج رجبًل غَتؾ. »ىذا، قالت ابقتضاب: 
اخًتتك أنت، ألنٍَّت أصدِّؽ رجولتك وأحّس معك ابألماف، وىذا 

ا، ولكنٍَّت أطمح ألف ويكفيٍت أيضً »قلُت ؽبا: «. حىت اآلف يكفيٍت
مل تقل شيًئا، لكنٍَّت رأيُت يف عينْيها شفقة، شفقة «. رببِّيٍت، اي جيم

ر صبلة مستًتة:    تفسِّ

   أان لن أحّبَك أبًدا. 

ـِ األوىل تذكُر جهاد، ىو وببُّ كذا، يكرُه كذا، يعتقُد     ظلَّت يف األايَّ
ا تربُط كّل معلوماهتا و  ذكرايهتا بِو وآذاين كذا.. استغربت كيَف أَّنَّ

ذلك. ىل ما زالت متعلِّقة بِو، بعد كلِّ الدماِر الذي أغبقو هبا؟ 
التحرُّش الذي اقًتفو وىي طفلة، اغتصاهبا وىي شابَّة، تعنيفها 
وضرهبا، تشويو قناعاهتا ومعتقداهتا؟ لقد دفعها الرجل الرتكاِب جريبة 

بٍّ وكأنَّو حاضر من األذى الذي أغبقو هبا، وما زالت تتحدَّث عنو حب
معنا. صارحُتها أبنٍَّت ما عدُت أرغُب بسماِع اظبِو يف ىذا البيت، 

أان آسفة، عشُت حيايت كّلها مع ىذا الرجل، واؼباضي ال »قالت: 
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اعتذرْت، وبعد اعتذارىا، «.. يبكُن اقتطاعو من الذاكرة هبذِه السهولة
   صمتْت ألشهر. 

 

 ػ
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 ـ ــ ٢٥ــ 

   الػمعطف 

 

أف وبدَث ذلك الشجار العنيف بيٍت وبَُت ؼبُت بسبِب اؼبعطف، قبل   
كنُت قد بدأُت العمَل كمًتصبِة يف شركِة تركيَّة للبناء واؼبقاوالت. مل 
أشغل وظيفًة يف حيايت لوقٍت طويل. ويف الواقع، أان مل أحّب يوًما 
فكرة العمل، فالعمل ُمضجر وروتيٍت ومرىق.. االستيقاظ يف ساعٍة 

من الصباح، وإجهاد النفس يف العمل حىت اؼبساء، مث العودة  مبكِّرة
ـُ  إىل البيِت جبسٍد منهك وعقٍل عاجز عن التفكَت والتأمُّل.. ينا
العامُل الكادُح مباشرًة وقد ضيَّع القسم الكبَت من عمرِه يف الوظيفة 
 ، من دوف أف يستمتع دبا وببُّ أف يفعلو حقًّا يف اغبياة. أمَّا اليـو

ألنٍَّت مللت، وكذلك استجمعت شجاعيت، ومل أعد أرغُب  فأعمل
ابالختباء.. كما أريُد اكتشاَؼ الناَس ىنا يف وىراف ومقابلة أفراٍد 
جدد. مل أعد أُطيق فكرة البقاِء حبيسة، وأف يكوف وجو ؼبُت الوجو 
ا مل أقّرِر العمل إالَّ ىرواًب منو،  الوحيد الذي أراُه يف الصباح والليل. ردبَّ
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هو على الرَّغم من طيبتو مزعج بفضولِو وتطفُّلو. أشعر أبنٍَّت مراقبة ف
طواؿ الوقت ربَت عدسِة اجملهر، كّل حركة آيت هبا يبلحظها، ولو كاف 

   إبمكانو أف يفتح رأسي لَتى ما فيِو ؼبا تردَّد بفعل ذلك..

 

ريده وُبزنو أنَّو ال يفهمٍت، وتُغضبٍت رغبتو اؼبلحَّة بفهمي. ما الذي ي  
مٍتِّ أكثر فبَّا منحت؟ أين يعثر على امرأٍة مثلي تقبل بِو؟ ىو الذي 

،  30يعيش دبرتَّب  ألف دينار شهرايًّ يف شقٍَّة حقَتة.. يف حيٍّ شعيبٍّ
مع جَتاٍف نبجيُِّت أستغرب كيف قبلُت ابلتواجِد بينهم! شاّب ليس 

ٌد كبيل، فيو ما ُيسّر العينُْت؛ وجٌو شاحب، وابتسامة منفِّرة، وجس
رائحتو قويَّة كرائحة اغبيواانت.. ما الذي يريده أكثر؟ أيريد اقتحاـ 
رأسي ومبلحقة كّل فكرة تعربه؟ ىذا ما لن وبدث أبًدا.. عندما فاربتُو 
برغبيت ابلعمل رأيُت اػبوَؼ يف عينْيو، اػبوؼ من أف يفقدين، إالَّ أنٍَّت 

اؽبروب ؽبربت منذ طمأنتو، أان لن أخونك أبًدا، ولو أنٍَّت أردت 
الشهِر األوَّؿ. ويف اليوـِ الذي ستكوُف فيو حياتنا مستحيلة، 
سننفصل، وإف كاف أحد منَّا سَتغب يف االنفصاؿ فسيكوف أنت.. 
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فأان ال نيَّة يل للبدء من جديد، لسُت طموحة وال أحبلـَ يل أالحقها، 
، أترؾ حيايت أتخذ مسارىا الطبيعّي كالنهر الذي ىبًتُؽ األرض

وأيخذ طريقو إىل البحر، وال أغَتِّ طريقي إالَّ وقت الكوارث الطارئة، 
اي ؼبُت. وىذا ما حدث يف اؼباضي.. كانت كارثة عليَّ أف أحّلها 

   وأرتِّب حيايت بعدىا، كي ال أعيش عمري كّلو خائفة وىاربة.

قبل شجاِر اؼبعطف، مل يَر ؼبُت َقّط كيَف أغضُب وكيَف أعربِّ عن   
ش يف شخصيَّيت. طبيعيت  غضيب. ال يعرُؼ مطلًقا ذلك اعبانب اؼبتوحِّ

ىادئة عموًما، ومن النادر أف أنفعل، وإذا انفعلت وبدث ما أكرىو 
يف نفسي؛ أفقد السيطرة على أعصايب ويغيب وعيي كلِّيًّا. نعم، 
أتصرَُّؼ جبنوف، قد أفعل أّي شيء.. قد أقوؿ أّي شيء خارج وعيي 

ؼبُت كرَه اؼبعطَف الذي قابلٍت بِو أوَّؿ مرَّة،  وإراديت. ما حدث أفّ 
معطف الكامشَت الباىت والقدمي واألكرب مٍتِّ برقمُْت، أصبح ينزعُج 
وىو يراين أخرُج بِو للعمل! وليتخلَّص منو، قاـ ابلتصدُّؽ بِو على امرأٍة 
مسكينة يف الطريق. يف الصباح التايل.. قلبُت البيَت حبثًا عن 

ال يوجد، خلف األبواب ليس معلًَّقا، وال على ن زائمعطفي، يف اػب
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األرائك، وال يف سلَِّة الغسيل وال حىت يف اؼبطبخ.. وبعصبيَّة واضحة، 
   كنُت أحبث عن معطفي. وعندما أَّنى استحمامو، استغرب َىَيجاين:

   ػ عّم تبحثُت؟  

   ػ ال أجُد معطفي..  

يُت لِك معطًفا جديًدا وعلى ػ صدَّقتو، أعطيتو لسيِّدة مسكينة، واشًت   
ثتِك عنها البارحة، سُيعجبِك.  مقاسك.. ىذه ىي اؼبفاجأة اليت حدَّ

   دفعُت فيو عشرة آالؼ دينار..

احًتقت كّل األفكار يف رأسي الذي بدأ يغلي كالِقْدر للتوِّ، وأان ال   
أصدِّؽ أنَّو تصرَّؼ دبعطفي من دوف أف يعوَد إيلَّ، فبدأُت برمي 

ِء عليو وىو يتجنَّبها وال يصدِّؽ ما أقـو بو. كسرُت كّل شيٍء  األشيا
   كاف قريًبا من يدي، وصرخُت يف وجهو:

ػ كيف مل تستأذف؟ ىل أنَت غيّب؟ معتوه؟ أمل يربِّك أحد أنَّو عليك أف   
تقوؿ للناس قبل أف تتخلَّص من أشيائهم.. مث من قاؿ إفَّ ذوقك 

س أوَّاًل، مث تعاَؿ واخًت مبلبسي. انظر التافو سُيعجبٍت؟ تعلَّم كيف تلب
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ق األلواف، قمصانك كّلها  إليك.. أانقتك صفر. انظر كيف تنسِّ
أرغب أف أتقيَّأ وأان أراؾ هبا. ألوانك تزعج عيٍّت، ومع ذلك، مل 
أجرحك يوًما ومل أتدخَّل يف ذوقك ومل أمّزِؽ قمصانك، ومل أتصدَّؽ 

ها من قدمْيك حىت تتلف.. هبا.. وأحذيتك الرخيصة! اليت ال تنزع
بفففف، اظبع كي ال أُكثر الكبلـ، لن تعود إىل البيت إالَّ دبعطفي.. 

 .    وإذا مل تعد بِو، سأغادر الليلة ولن ترى وجهي بعد اليـو
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  ـ ــ ٢٦ـــ   

 

ؿبطَّم القلِب خرجُت إىل شوارِع اؼبدينة، أحبث عن اؼبتسوِّلة اليت   
ُت أذكُر وجهها, ألنٍَّت أتذكَُّر فرحتها منحُتها معطَف زوجيت. ما زل

الكبَتَة بِو، وكيف لبستو فورًا، ورفعت يدْيها للسماِء تدعو يل. وأان 
أمشي.. سبنَّيُت لو كاف إبمكاين االختباء يف حفرٍة والبكاء قبل أف 
ينفجر قليب من اغبزف. وددُت أيًضا لو أدخل إىل حانيت اؼبفضَّلة، 

النادؿ حىت أفقد الوعي. سبنَّيُت لو تدىسٍت  وأشرب كّل ما يقدِّمو يل
شاحنة وتروبٍت من ىذِه اغبياة. مل يعد إبمكاين ربمُّل اغبياِة إىل 
جانِبها، كم ىي جافَّة وقاسية! أقسى امرأة عرفُتها، وأقسى امرأة قد 
أعرُفها على اإلطبلؽ. يف غبظة غضٍب، تبخَّرت اؼببلمح احملايدة، 

ة تبّخ السمَّ الغزير من فِمها. ما قالتو يعٍت أَّّنا وربوَّلت إىل أفعى مفًتس
ال ربّبٍت وال أُعجبها يف شيء، ولكن ؼباذا مل تصارحٍت فحسب.. 
وتُنهي ما يضايقها كما أفعل معها؟ مث ؼباذا ما زالت تعيش معي، ىي 
ليست ؾبربة حىت بعد ارتكاهبا تلك اعبريبة.. القانوف يغفر ؽبا.. 
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صبيع الرجاؿ سيغفروف المرأة جبماؽِبا دفاعها عن  اجملتمع يغفر، اللَّػو،
ا  جسِدىا من االنتهاؾ.. ؼباذا أان ابلذات؟ ال أدري.. ىل يُعقل أَّنَّ

، ليست جيم اؼبرأة اليت تتسرَّع وتندـ..    تسرَّعت وندمت.. كبلَّ

وصلُت إىل شارِع طبيسيت. ويف بدايِة الشارع، رأيُت السيِّدة تفًتش   
رِّين وىي ترتدي معطَف جيم. ما أحسستو ىو األرض وتدعو للما

اغبزف والفرحة مًعا! قلُت للمتسوِّلة فبازًحا كي تشفق علّي: أخيت، 
ه البارحة عزيز على زوجيت، غضبت مٍتِّ  اؼبعطف الذي أعطيتك إايَّ

   وطردتٍت من البيت.. عليَّ أف أُعيده ؽبا.

   سبسَّكت بِو، وقالت:  

   ػ اؼبعطف أصبح يل اآلف.  

   ػ يرحم بوؾ!  

   ػ قلت لك اذىْب وإالَّ صبعت الناس عليك.  

   ػ سأشًتيِو منِك.. تفضَّلي ألفي دينار واشًِت معطًفا جديًدا.  

   ػ وأّي معطف يبيعونو أبلفي دينار؟  
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   ػ خذي ثبلثة آالؼ، ىذا آخر كبلـ.  

   ػ طبسة آالؼ، ىاهتا أو دعٍت أذىب من ىنا.  

   ايت اللَّػو يعطيك موت.ػ اي لطيف.. ى  

ػ اؼبوت إيلِّ تّديك اي وليد اغبراـ، اي الشماتة، اي إيلِّ ربكم فيك   
   مرتك. 

كأفَّ شتائم جيم مل تكن كافية، كم ىي لئيمة ىذِه اؼبتسوِّلة! من يراىا    
وىي تتسوَّؿ دببلؿبها الربيئة والشقيَّة ال يعرُفها وىي تفاصل مثل 

 سأكره النساء صبيًعا! دخلُت أحد ابرات شارع يهوديَّة، يبدو أنٍَّت
طبيسيت، وطلبُت ويسكي من غَت ثلج. أردُت مشرواًب وبرُؽ حنجريت 
وقليب وذاكريت، ويواسي كراميت اليت بصقت عليها جيم، بتعاليها 
وشتائمها. رميُت ؽبا اؼبعطف على السرير بعد عوديت إىل البيت، ومل 

كَّد منو، مث غبقت يب لتعتذر: أان أنظر حىت إىل وجهها. قفزْت لتتأ
آسفة، أان حقًّا آسفة، وكّل ما قلتو مل أكن أعنيو، الغضب هبعلٍت 
ا إحدى طباعي السيِّئة! مل أرّد عليها،  أكوف امرأة ال أعرفها، إَّنَّ
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خرجت ألسبشَّى وأشرب الكيف مع األصحاب، وما إف تنشَّقت 
يت بعد ربع ساعة، اؽبواء البارد حىت ىدأت أعصايب وعدُت إىل الب

ألتفاجأ آبخر ما توقَّعُت رؤيتو! جيم فرشت اؼبعطَف على الطاولة، 
ومزَّقتو ابؼبقّص لتستخرج من بطانتو الداخليَّة أوراقًا نقديَّة من فئة 
طبسمائة يورو. ارتبكت ارتباًكا واضًحا فبتزًجا ابػبجل، فهي مل تكن 

يبحُث عقلها عن  تنتظر عوديت بسرعة. بدأت عيناىا ذبوالف، بينما
   صبلٍة مقنعة تربِّر هبا..

ػ لن أكذب، خفُت أف تعرَؼ ما أضبلو فتطمع يب، كما خفُت أف   
   رباوؿ الضغط عليَّ لنصرفو على ما ال أرغُب بو!

ػ أان لسُت لصًّا، قد أكوف أّي شيء، ولكنٍَّت لسُت لصًّا وال حىت   
ا متسّواًِل. ضعي يف رأسِك أبفَّ والديت رضبها  اللَّػو ربَّتٍت جيًِّدا، ردبَّ

ف. ربَّتٍت على احًتاـِ النساء، وأالَّ  أفضل فبَّا راّبِؾ والداؾ اؼبتعلِّماف الثرايَّ
   أمدَّ يدي ألحد. 
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 ـــ ٢٧ـــ 

 

يف أفخِم قاعٍة لؤلعراِس، قبلُس أان وجيم كبتفُل مع اؼبدعوِّين دبراسم   
من شابَّة جزائريَّة صبيلة. كانت  احتفاِؿ زميل ؽبا، مهندس تركّي يتزوَّج

لفتة لطيفة من جيم أف تطلب مٍتِّ مرافقتها. يف البداية، قلُت لنفسي 
زوجيت زبجل يب ودبظهري، ومن األفضل أف أتركها تذىب للحضوِر 
ا أصرَّت على مرافقيت ؽبا. ذىبنا للتسوُّؽ، فاختارت  وحيدة، إالَّ أَّنَّ

بدي سعرُه اغبقيقّي، مث إفَّ جيم تبدو فستااًن رخيًصا, لكنَّو أنيق وال يُ 
صبيلة يف أيِّ ثياٍب ترتديها. اختارت يل اؼببلبس للسهرة وحذاًء 
ا حريصة على أانقيت أكثر من حرِصها على  جديًدا، والحظُت أَّنَّ
أانقتها. تُريدين أف أكوف الرجل الذي يف ـبيِّلِتها، وأان مل أمانع. 

   استسلمُت ؽبا معجًبا ابىتماِمها.

ابًة جدًّا يف ىذا الفستاِف األسود البسيط، كما أنٍَّت    تبدو جيم جذَّ
أراىا ألوَّؿ مرَّة بشعر منسدؿ، وىذِه الغرَّة اعبانبيَّة. ىا ىي جالسة 
ا  ب، بعينُْت مضيئتُْت تلمعاِف ابلفضوِؿ والدىشة. تقوؿ أبَّنَّ هبدوٍء خبلَّ
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عبزائريَّة وتداخل ال ربّب األعراس عموًما، لكنَّها ربّب األعراس ا
الثقافات. رببُّ كّل ما ىو أصيل وقدمي وـبتلف. ال ترغُب ابلرقص، 
ا مل أتِت  وال أتكل إالَّ القليل من الطعاـ الشهّي الذي ُوِضع أمامنا. ردبَّ

ها اؼبظلَم قليبًل..
َ
   إالَّ لتغادر عاؼب

ا، وأان يف يُراقُص العريس عروسو الفاتنة، وُبيطها بذراعْيو، يقبِّل جبيَنه  
ىذِه اللحظة، أزبيَُّل حياهتما بعد عاـٍ من الزواِج؛ التعاسة اليت تنتظُر 
ىذا العريَس اؼبسكُت بعد أف تتبخَّر الدىشة بينهما، ويعتاد كلٌّ منهما 
ا يف تشاؤمي ىذا شيٌء من الغَتة، ليس ألنٍَّت مل أرتِّب  على اآلخر. ردبَّ

ـ بِو، فكّل ما سبنَّيتو حياة غبفل زفاؼ.. ىذا آخر ما فكَّرُت القيا
ىادئة وىنيئة مع امرأٍة أحّبها، ولكنَّها الكآبة كّل ما أجده حُت أُدير 
ذلك اؼبفتاح وأدخل البيت.. أتذكَُّر آخر ما قالو صديقي فاروؽ بعد 

ثتو عن جيم:    أف حدَّ

ىذا ما قالُو فاروؽ الذي يدرُس « زوجتَك ليست حباجة للجنس!»ػ   
ذ طبس سنوات. كيف لزوجيت أالَّ تكوَف حباجٍة علَم النفس من

للجنس؟ ىل ىناؾ من إبمكانو التخلِّي عن ىذِه اغباجة البيولوجيَّة؟ 
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ما أعرفو أفَّ اإلنساَف احملرـو من ىذِه اؼبتعة اعبسديَّة، وإف كاف يبلُك  
كّل شيء، لن يعرَؼ كيَف يعيش حياًة طبيعيَّة! يكوُف عصبيًّا طواؿ 

ن اػبواِء واغبزف، كما أفَّ تفكَته سيكوُف منصبًّا على الوقت ويُعاين م
اعبسِد والشهوة والتخيُّبلت الفاضحة. بينما اإلنساف اؼبكتفي يكوف 
متوازاًن، وأكثر قدرة على القياـ بنشاطاتو واىتمامو بطريقة جيِّدة. ما 
أعرفو أيًضا أفَّ معظم اػبياانت ربدث ومعظم العبلقات تنتهي، ألفَّ 

   ُيشبع اآلخر جنسيًّا. طرفًا ال

أأتمَُّل اآلف نساًء يف غايِة اعبماِؿ واألانقة. كّل واحدة تُنسى صباؿ   
األخرى حبضورِىا الذي حرصت على أف يكوَف كامبًل وطاغًيا، كّل 
واحدة تعرض أصبل ما لديها، ىذِه ارتدت فستااًن فيو شقٌّ يفضح 

كوَّرين من بياض ساِقها ورشاقتها، وتلك كشفت عن َّنديها اؼب
يفتح الشهيَّة  الفستاف، واألخرى ظهرىا العاري واؼبنقَّط ابلشامات 

لّلمس والتقبيل، وأان الرجل اؼبتزّوِج ابمرأٍة صبيلة حّد الدىشة وليس 
   إبمكانو حىت االستمتاع بقبلٍة واحدة منها.
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أتذكَّر عبلقَة خايل ُعثماف بزوجتو، كم كانت متوتِّرة! يتشاجراِف كّل   
ـو ويغضباِف من بعضهما بعًضا ألتفِو األسباب. لقد كانت زوجتو ي

تقلُِّل من احًتامِو أماـ أبنائو، وال يعجبها أّي تصرٍُّؼ يقـو بو. ويف 
النهاية، اكتشفُت من حديِثها مَع والديت أبفَّ زوجها عاجز جنسيًّا وال 
يقوـُ بشيء ليتعاًف، وىذا كاف حبسب فهمي السبَب اغبقيقّي 

يَّتو. الحظُت يف صبيع العبلقاِت حويل أبفَّ الرجل حُت يكوف لكراى
، وترانبا يتبلمساف أكثر يف األماكِن  مكتفًيا بزوجتو يعاملها حببٍّ
العامَّة، ربسُّ بقرهبما، وتفهم أبفَّ عبلقتهما اعبنسيَّة جيِّدة. والزوجة 

ت زوجها، وتعتٍت بِو، ألنَّو يقدِّ  ر أنوثتها الراضية تراىا تتسامح مع زالَّ
ويعّزِز ثقتها بنفسها، أمَّا يف حالِة العكس، فمن السهل مبلحظة أفَّ 

   الشريكُْت متنافراف يف الواقع كما نبا يف السرير.

ـّ معي، أصبُّ لومي كلَّو على     كلَّما أفكُِّر بوضِع جيم وبروِدىا التا
من اعبنس والِدىا الذي شوَّه رغباهِتا، فاالغتصاب وحده ال ينفِّر اؼبرأة 

فحسب بل من الرجل عموًما، ولكّن جيم تبدو طبيعيَّة وال تبدو 
متوتِّرة يف أثناء اؼبمارسة، ال تبدو خائفة من اإليبلج.. أو عصبيَّة، بل 
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ا قطعة من جليد. سألٍت صديقي فاروؽ الكثَت  مسًتخية وابردة كأَّنَّ
لٍت ىل من األسئلة عن جيم قبل أف يكوِّف انطباعو النهائّي عنها، سأ

ال، مل أرىا يوًما تشاىد أفبلًما »ىي مهتمَّة أبفبلـِ البورنو؟ قلُت: 
إابحيَّة، وعندما نشاىد فيلًما مًعا ونصل إىل مشهٍد ساخن، تشاىدُه  
كما تشاىُد اؼبشاىد األخرى ببل انفعاؿ، وإذا التفتُّ لتقبيلها تبتعد، 

   «.وتقوؿ دعنا نكمل مشاىدة الفيلم

ال! مل أرىا يوًما »ارُس العادة السرِّيَّة، قلُت: سألٍت إف كانت سب  
ولكن قد تكوُف سبارسها من دوف أف تدري، »، قاؿ: «تداعُب نفسها

كنُت قد تناقشُت مع جيم « أي يف غيابك، وإالَّ ملَ اظبها عادة سرِّيَّة؟
ا ال  من قبل يف ىذا، وسألُتها ابلفعل ما إف كانت سبارُسها، فقالت أبَّنَّ

ًة يف ؼبِس نفسها. يقوؿ فاروؽ أبنُّو شبَّة تصنيفات للميوالت ذبُد متع
اعبنسيَّة يف علِم النفس؛ مثلما ىنالك اؼبثليُّوف والثنائيُّوف فبَّن يشتهوف 
النساء والرجاؿ مًعا، ومثلما شبَّة من يشتهي األطفاَؿ فقط، فثمَّة أيًضا 
 أشخاص الجنسيُّوف، أشخاص ال يعٍت ؽبم اعبنس أّي شيء، وال
يشعروف حباجٍة ؼبمارستِو، وىم قد يكونوف مرضى، وقد يكونوف 
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ا! وأان مل  أشخاًصا طبيعيُِّت يعيشوف حياهتم بصورة طبيعيَّة، قلُت ردبَّ
أكن كامل االقتناِع برأيو، وإف ما زلُت مشوًَّشا وحائرًا، وال أجُد أّي 

   إجابة أو حلٍّ ؼبشاكلي مع جيم.

ذِه اغبفلة الغبيَّة! وباوؿ اعبميع إظهار أصبل ال أشعُر أنٍَّت أستمتُع هب  
ما فيِو من لباقٍة وأانقة، الكّل يرتدي أقنعة يف ىذِه القاعة، الكّل 
يدَّعي أنَّو سعيٌد يف حياتو والكّل يكذب، أريد أف أعود إىل بييت.. إىل 
تعاسيت اغبقيقيَّة، بداًل من ىذِه السعادِة الزائفة اليت تزيُدين حزاًن على 

زف. بعد ساعٍة من وجودان يف القاعة، أشارت جيم إىل طاولِة اغب
   اؼبدير، صاحِب الشركة، وعرضت عليَّ أف نذىَب لنسلَِّم عليو. 

اؼبدير رجٌل يبدو أنّو ذباوز اػبمسُت بسنوات، رجٌل تبدو واضحة    
عليو عبلمات الذكاِء والثراء، وإف مل يكن وسيًما، إالَّ أفَّ ىالة الرصانِة 

ثراء تضيفاف لشخصيَّتو الكثَت من اؽبيبِة واعباذبيَّة. من النظرِة وال
األوىل، مل يُعجبٍت. ترؾ يف نفسي انطباًعا سيًِّئا، خاصًَّة بعد أف رأيتو  
كيَف وبدِّؽ إىل جيم بنظرٍة مليئة ابالفتتاف، ويعامُلها بتهذيٍب مبالٍغ 

نَّو يريدىا، فيو. مل أكن حباجٍة ألكثر من حْدسي الذكورّي ألفهَم أب
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ا  ا امرأة متزوِّجة، أو ردبَّ ا مل تصرَّ على مرافقيت ؽبا إالَّ لُتظهر لو أبَّنَّ وردبَّ
   لُتثَت غَتتو، من يدري دبا هبوؿ يف رأِس ىذه اجملنونة؟!

، قلُت ؽبا:    ذلك اؼبدير معجب بِك، »وكبن يف السرير نستعدُّ للنوـِ
ا أف تراوغ وتكذِّبٍت كما توقَّعُت منه«. وال رباويل إقناعي ابلعكس

تفعل النساء، وتقوؿ أبنٍَّت أزبيَّل وأغار وأحكُم من نظرٍة واحدة. قالت 
كم أنَت دقيق اؼببلحظة، أنَت أذكى فبَّا تبدو عليو )مل »معجبًة يب: 

أعرؼ ىل عليَّ أف أفرَح دبدوبها أو أنزعج ألحكامها اؼبسبَّقة عليَّ 
ىذا ال يهّم. ما يهّم أنَّو مل يتعدَّ ابلغباء؟( نعم ىو معجٌب يب، ولكن 

حدوده معي، وىذا جيِّد، ألنٍَّت مراتحة يف عملي وال أرغب بتغيَته 
   «. بعد
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  ـ ــ ٢٨ـــ   

 

أظبُع كّل يوـٍ عن العديِد من جرائِم القتل.. وال أىتمُّ دبعرفِة   
التفاصيل، إالَّ إف كانت تتعلَّق حبكاية جديدة أو مروِّعة! ولكنَّ 

لبارحة، وابؼبصادفة، شاىدُت ذكرى سنويَّة لشاعرة قُِتلت السنة ا
اؼباضية يف سبنراست. تلك السيِّدة كانت تدرُِّس مناىج النقد يف 
اعبامعة إىل جانب ىوايتها يف نظم الشعر. قُِتلت يف بداايت شهر 
جانفيو، أي يف الفًتة اليت كاف كلٌّ منَّا أان وجيم يف سبنراست. القاتل 

وجودىا دبفردىا يف البيت، وذحبها يف فراِش نومها من الوريد  استغلَّ 
ـ. مل  إىل الوريد، مث خرج هبدوء ومل يكتشفوا اعبثَّة إالَّ بعد ثبلثِة أايَّ
تتمكَّن التحقيقات من الوصوِؿ إىل ذلك القاتل حىت يومنا ىذا. 
أحبَّاؤىا وعائلتها، اجتمعوا ليقرأوا الفاربة على روحها، وبملوف 

ىا، وما زالوا يتألَّموف، ألّف القاتل ما زاؿ يتنفَُّس سعيًدا يف صورَ 
اػبارج، بينما ابنتهم ماتت ميتة بشعة من دوف أف تفعل السلطات 

   شيًئا للعثوِر عليو ومعاقبتو.
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شاعرة أربعينيَّة مغمورة اظُبها كوثر جيبلين، ظبراء صبيلة من مدينة  
ا ابلشاعرة صديقة جهاد اليت سبنراست.. ال أدري ؼباذا ربطُت كّل ىذ

حدَّثتٍت عنها جيم؟ وتواجد زوجيت الغامض يف سبنراست تلك الفًتة؟ 
وعلى الرَّغم من أفَّ جيم أرتٍت صورًا ؽبا برفقة العائلة اليت كانت تُقيم 
عندىا، إالَّ أنٍَّت مل أسبكَّن من منع الشكِّ من التسلُِّل إىل قليب! ولكْن 

ة كتلك، وأليِّ سبب تقتلها بتلك الطريقة، أليِّ سبب قد تقطع مساف
   وماذا عن صديقة جنَّات اليت استضافت جيم والتقطت معها الصور؟

أجلُس على كرسيٍّ يف غرفتنا، أشاىد جيم تُعيد ترتيَب مساحتها يف  
اػبزانة، تطوي قمصاَّنا شاردة وؿبايدة كعادهتا، ال ىي ابظبة الوجو 

من صبيع االنطباعات واؼبشاعر. ىي وال ىي عابسة، خاليٌة مبلؿبها 
ا تتضايُق مٍتِّ عندما أترؾ كّل شيء  تكرُه أف أقـو هبذا.. أعلم جيًِّدا أَّنَّ

   وأتفرَُّغ ؼبراقبتها، ولكنَّها لغز كبٌَت يف حيايت أرغُب بفهمو:

   ػ ما اسُم تلك الشاعرة اليت زارتكما أنِت وجهاد؟  

ينْيها قليبًل، وىي ال تفهم قطَّبت حاجبْيها مستغربة، وأغمضت ع  
   سبب سؤايل:
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   ػ اظُبها سامية، سامية بن عامر، ؼباذا تسأؿ عنها اآلف؟  

   ػ أتساءؿ ؼباذا مل تتواصلي معها منذ أف جئِت إىل اعبزائر؟  

 

ػ وىل جننَت؟ ؼباذا أتواصُل معها، ىي ليست صديقيت، كانت   
   صديقة جهاد.

مل تسمعي جبريبة مروِّعة حدثت يف ػ عندما كنِت يف سبنراست، أ  
   اؼبدينة؟

ػ ظبعُت أخبارًا كثَتة.. وأان كنت مقيمة يف بلدة عُت صاٌف وليس   
أنَت تتحدَّث عن أخباٍر منذ سنة! حدِّد ماذا تريد أف تسأؿ   سبنراست 
 مباشرة.

ا ذبتهُد يف إخفاِء غضِبها    مل تعجبها طريقيت يف سؤاؽبا، وأحسست أَّنَّ
:اؼبشتعل     مٍتِّ

ػ مل تسمِعي بشاعرة اقتحموا بيتها وذحبوىا من الوريِد إىل الوريد؟ ومل   
ـ؟    يكتشفوا جثَّة اؼبسكينة إالَّ بعد ثبلثة أايَّ
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ػ أىا، نعم ابلطبِع ظِبعت! لقد ربدَّثوا عنها أمامي، يُقاؿ إنَّو لصٌّ   
دخل ليسرؽ، وعندما استيقظت ورأت وجهُو ذحبها. ىل اعتقدَت 

   ا الشاعرة صديقة أيب من قُِتلت؟أَّنَّ 

   ػ نعم، ىذا ابلضبِط ما اعتقدتو، واعتقدُت أّنِك من قتلها أيًضا!  

فتحت عينْيها مدىوشة من اعتقادي ومن جرأيت يف قولو! حزينة  ػ
   وخائبة األمل، عادت لًتتِّب خزانتها، وتقوؿ هبدوء:

ُت ؾبرمة اي ؼبُت.. قتلُت ػ وُبزنٍت أنَّك تفكِّر يب هبذا الشكل، أان لس  
ا أّي امرأة يف مكاين عاشت ما عشُتو   جهاد، ألنَّو دمَّر حيايت، وردبَّ
كانت لًتتكَب اعبريبة نفسها. ؼباذا أقتل امرأة مسكينة مل تؤذين يف 
شيء؟ مث أان قضيُت عطليت يف عُت صاٌف وليس سبنراست، سبنراست  

 رويت لك تفاصيل كلم! فضبًل عن أنٍَّت  400كانت تبعد عنَّا بػ 
إقاميت، وشاركُت معك صوري مع خاليت عائشة اليت استقبلتٍت حببٍّ 

   طيلة الشهر الذي قضيتو عندىا..
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ْتٍت، ال أعرُؼ، ىل أصدِّقها أـ أكذِّهبا؟ كبلمها مقنع ابلفعل    حَتَّ
ومًتابط، واعبريبة لو حدثت يف عُت صاٌف ؼبا شككُت يف غَت جيم، 

اٍف بعيد، ولكن أيًضا أعرؼ أفَّ جيم ؾبنونة، ولكنَّها حدثت يف مك
ؾبنونة حقًّا، ومثلما قطعت مسافة من أورواب إىل صحراِء اعبزائر، إىل 
آخر نقطة يف اعبزائر، فقد تكمل طريقها إىل سبنراست لتنفِّذ ـبطَّطها 
الشيطايّن. ىي امرأة ال ربّس وال تبكي وال تتأثَّر وال ربزف.. ال أدري! 

ا تبدو  يف ىذِه اللحظة صادقة، وإنٍَّت أميل لتصديقها أكثر من إَّنَّ
ا عليَّ أف أوقف عقلي عن التصرُّؼ كُمحقِّق، ىذه أمور  تكذيِبها، ردبَّ
ا عليَّ أف  ال شأف يل هبا أان الغارؽ يف مشاكل فوؽ االحتماؿ.. ردبَّ
أركِّز يف مستقبلي، وأفكِّر كيف أخرُج من ورطيت اجملسَّدة يف إنسانة 

   األطوار اظُبها جيم!غريبة 

  * * *   

ما زلُت أحدُِّث صديقي فاروؽ عن زوجيت وطباِعها. إبمكاننا تكوين   
رأي أو آخر، ولكنَّ التحليل الدقيق للحالة ال يكوُف إالَّ من خبلِؿ 
مقابلِتها والكشِف عليها سريرايًّ ونفسيًّا، والتحدُّث معها، ومراقبِة لغِة 
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رِض اغبقيقّي والبدِء ابلعبلج.. ىناؾ من يعاين جسِدىا.. الستنتاِج اؼب
فقط من خلٍل يف اؽبرموانت، اي ؼبُت، وليس من اضطراٍب عقلّي، 
خلل يف اؽبرموانت يتسبَّب يف االكتئاب واختبلؿ اؼبزاج، وما إىل 

   .ذلك

حاولُت إقناَع جيم بطرٍؽ ملتوية.. ومل أقبح. يف البداية، بينما كنُت   
ا علينا أف نستشَت أانقُشها عن تعاسيت  يف ىذِه العبلقة، وأبنَّو ردبَّ

أان ال أروي »شخًصا بشأِف ما نعيشو، رفضْت رفًضا قاطًعا، وقالت: 
سألُتها حىت إذا كاف ذلَك الغريب طبيًبا، «. ضبيميَّايت أبًدا للغرابء

ط حياتنا ويقًتح علينا طرقًا جديدة قبّرهبا لننقل  إبمكانو أف يُبسِّ
مستوى أفضل؟ أنِت عشِت حياتِك كّلها يف أورواب، وال  عبلقتنا إىل

لسُت مريضة، أان خبَت »أزبيَّلِك تُعانُت من عقدِة الطبيب النفسّي. 
وسعيدة، إف كنت تعيًسا وتريُد حياًة ـبتلفة وعبلقًة من نوٍع آخر، 
فهَي مشكلتَك أنت، وليست مشكليت، فلتعاًف نفسك إذف لتشعر 

   «.من الشكوى والتذمُّر طواؿ الوقت ابلرضى عن حياتك، بداًل 
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ىذا ما قالتُو يل ابلكلمة! وأان مل أجد ما أضيفو بعد كبلِمها. بعد   
بضعِة أشهر، عرضُت عليها أف أعرِّفها على صديٍق عزيٍز يل، أعرفو 
ـِ الثانويَّة، ورحُت أمتدُح فاروؽ، أبنَّو ذكّي جدًّا وخفيف الظّل،  من أايَّ

ال أريُد معرفَة » تُػْبِد أّي ضباسٍة ؼبقابلتو، وقالت: وستحبُّ مقابلتو. مل
أانٍس جدد، أال يكفي اإلزعاج الذي أعيشو وأان أربمَّل تفاىة الناس 
؟ إذا أردت دعوتو إىل البيت، ال مشكلة،  حويل يف العمِل كّل يـو

   «.لكنٍَّت لن أقابلو، سأمكث يف غرفيت حىت يذىب

فَّ جيم من األشخاص البلجنسيُِّت، ابإلضافِة إىل اعتقاِد فاروؽ أب  
أضاَؼ يل بعد سهرٍة من اغبكاايِت الطويلة أبنَّو يعتقد أفَّ زوجيت 
تعاين من اضطراٍب يف الشخصيَّة.. واؼبرضى هبذه االضطراابت يف 
بلداٍف أخرى يدخلوف اؼبصحَّات ويُعاعبوف ىذِه االضطراابت، ولكْن 

، ولكنَّهم ىنا يف ببلدان قد نعيش مع أشخاص مرضى ي بدوف طبيعيُتِّ
حباجٍة ماسَّة للجلسات، وأحيااًن إىل األدوية أو النشاطات اليت 
تناسب احتياجاهتم فقط، أي أفَّ زوجتك قد تتحسَّن إذا كانت واعية 
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دبا سبرُّ بِو، وإذا امتلكت اإلرادة الكافية لقبوِؿ اؼبساعدة يف معاعبة 
   أزمِتها النفسيَّة. 
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   ـ ــ ٢٩ـــ   

   العشاء األخري 

 

فكَّرُت أبف أطبَخ لِك ؼبرٍَّة واحدة. حبثُت يف اإلنًتنت عن وصفاٍت   
جديدة قد رببِّينها، لكنٍَّت بعدما تذكَّرُت أنَّو أنِت أيًضا ال شيء 
يُعجبِك، أنِت اليت ال تفرحُت أبيِّ شيٍء أقوـُ بِو من أجلِك.. ألغيُت 

زبتارين فيِو ما رببُِّت أكلو. الفكرة من رأسي، وقلُت أدعوِؾ ؼبطعٍم 
نسيُت أنَِّك ال رببُِّت وال تكرىُت, واألكل ال يعٍت لِك سوى وقوٍد ال 
يهّم نوعو أو طعمو. ال يهّمِك بشأنو سوى اؼبهمَّة األساسيَّة لو، وىي 
إمدادِؾ ابلطاقة لعيش يوـٍ آخر. واآلف، ىا كبن جالساف يف ىذا 

اؼبوسيقى اؼبنخفضة تناسُب مزاج اؼبطعِم اعبديد، الطاوالت فارغة و 
ىذا اؼبساء، مطعم افُتتَح منذ يومُْت فقط، ويقدِّـ طعاًما تركيًّا. أنِت 
أكلِت الطعاـ الًتكّي يف الشركة اليت تعملُت فيها، وامتدحِت طرقهم 
. كفى، على الرَّغم من زىدِؾ يف اغبياة، لسِت نباتيَّة!  يف طهو اللحـو

ستملئُت بِو بطنِك، لكنَّنا مًعا منذ عاـٍ كامل  قد ال زبطِّطُت كثَتًا دبا
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، واغبمراء على األخّص. أنِت آكلة  يكفي ألعرؼ كم رُببُِّت اللحـو
لُت منها الدظبة أيًضا. ىل تعرفُت ؼباذا دعوتِك  غبوـٍ شرىة، وتفضِّ

   اليـو لنتناوؿ ىذا العشاء الرومانسّي؟

   ا يدور يف رأسك.ػ ومن أيَن يل أف أعرؼ؟ وحده اللَّػو يعلم م  

   ػ ألتعرََّؼ عليِك.  

   ػ اآلف تريد التعرَُّؼ علّي؟  

ػ ىل كنِت دائًما ىكذا؟ ىل كنِت دائًما إنسانة تتصرَّؼ كما لو    
كانت خرساء، تعيش يف عاؼبها الذي ال تسمح ألحٍد بدخولو.. 
إنسانة ال تعيش سوى لتقرأ الكتب وتشرد يف طريٍق ؾبهوؿ من 

كل وتناـ، وليس ؽبا أّي طموٍح أبف تكوف انجحة يف ؾباٍؿ التفكَت، أت
   ما، أـ أنَِّك أصبحِت ىكذا بعد األزمة اليت تسبََّب هبا جهاد؟

   ػ كنُت دائًما ىكذا، أنَت تتحدَّث عن طباٍع ترافقٍت منذ مراىقيت.  

لُت اللوَف األسود يف الثياِب واألحذية واغبقائب؟ ؼباذا    ػ ؼباذا تفضِّ
   ُت الظهور قاسبة ومظلمة؟ مع أنَِّك تضجرين بسرعة..رببِّ 
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ػ لن تفهم.. أشعُر أفَّ اللوَف األسود وبميٍت ويعزلٍت، كما أنَّو مناسٌب   
   لطقوِس كآبيت..

   ػ أفهمِك، لن تصدِّقي ذلك، إالَّ أنٍَّت أفهمِك..  

   ػ وكيف تريَن حياتنا مًعا؟  

فنا اؼبادِّيَّة سيِّئة، ولكن عموًما ػ لن أقوؿ فبتازة، وذلك ألفَّ ظرو   
أبنٍَّت لسُت متطلِّبة، وكّل ما أسبنَّاه أف أعيش ما تبقَّى   جيِّدة. أخربتك 

 يل من عمٍر بسبلـ.

ػ ما تبقَّى لِك من عمر؟ تتحدَّثُت كعجوز، جيم عمرِؾ أقّل من ربع   
   قرف، األمس فقط كنِت طفلة.

   ػ أان مل أكن يوًما طفلة..  

ا  … سأكوف صادقًا معِك، اي جيمػ    مل أعد أحتمُل حياتنا مًعا. إَّنَّ
، وكي ال ألّف وأدور  كذبة كبَتة أضحك هبا على نفسي كّل يـو

   وأثرثر بتربيرات ال معٌت ؽبا، أعتقد أنَّو علينا أف ننفصل.

، أـ أنَّك فكَّرَت جيًِّدا بقرار االنفصاِؿ ىذا؟      ػ ىل أنَت غاضب مٍتِّ
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ر بِو منذ شهرْين. حاولُت التفكَت بقراٍر غَته، مع األسف ليس ػ أفكِّ   
شبَّة ما يبكنٍت إصبلحو، ىذِه ىي أنِت.. عليَّ إمَّا أف أقبلِك كما 

   أنِت، أو أف أدعِك تعيشُت حياتِك بسبلـ.

   ػ مل أتوقَّع أبًدا أف تقّرِر تركي، ال أعرُؼ ماذا أقوُؿ لك!  

جيًِّدا أنَِّك ال رببِّينٍت ولن سبويت من اغبزِف ػ ماذا تقولُت؟ أان أعرُؼ   
على فراقي.. غًدا، أقابُل ؿبامًيا لنعّد إجراءات للطبلِؽ ابلًتاضي، 

   وسأبقى صديقِك.. آمل أف أبقى!

ظلَّت ربدِّؽ يب بغرابٍة وفضوؿ مثل قطٍَّة تراقُب حداًث مل تشهد مثلُو   
، وضعت كأس من قبل! وعندما قلُت ؽبا آمُل أف أبقى صديقك

   العصَت من يدىا، وداعبت يدي حبناف، وقالت:

   ػ طبًعا ستبقى..  

  * * *   
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بعد عودتنا إىل البيت، مل نتحدَّث يف ذلك اؼبوضوع مرًَّة أخرى.   
دخلت جيم لتستحّم وأطالت ىذِه اؼبرَّة. مل أغبق هبا ألتلصَّص عليها  

السرير ويداي خلف  كعاديت، وجسدىا مل يعد يعنيٍت. استلقيُت على
ا ترتدي مبلبسها أمامي اآلف، وكأنَّنا مل  رأسي أشاىُد فيلًما. إَّنَّ
نتحدَّث قّط يف موضوِع االنفصاؿ. وببطٍء، تُدخل ذراعْيها يف 
السوتياف، وابلبطء نفسو تدخل قدمْيها يف الكيلوت وترفعو. بدأُت 

قط وأسرُؽ أشّك يف نيَّتها إبغوائي! أذبنَّب النظر إليها، أختلسو ف
، تبدو حيويَّة وطازجة  لقطات، انضمَّت إيلَّ تستلقي جانيب، قريبة مٍتِّ

   وشهيَّة، قالت خببث:

   ػ ما رأيَك أبف نفعلها ؼبرٍَّة أخَتة؟  

ذباىلُت عرضها ابلسكوِت، كما لو أنٍَّت مل أظبع، سباًما كما تتصرَُّؼ   
دِّؽ إيلَّ تصرَّفت، بدأت تداعب عضوي بيدىا الصغَتة، ورب ىي 

بعينْيها الواسعتُْت لُتثَتين. ىذه اغبركة مل تفعلها مطلًقا منذ تزوَّجنا.. 
استغربت. ومع ذلك، مل تعرب اإلاثرة جسدي، أحّس خبواٍء رىيب 
ر جدًّا وال معٌت لو. شهوٌر  وابغبزف، وأبفَّ كّل ما تقـو بِو متأخِّ
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كّل الطرؽ ألكسب   أمضيُتها وأان أعتٍت هبا وأعاملها جيًِّدا، وأجرِّب
وّدىا لنعيش حياة طبيعيَّة.. ؼباذا اآلف؟ لتشكرين على قرار االنفصاِؿ 
ا تريدين معها بعد  عنها؟ أـ لتستعيدين.. مستحيل. ال أصدِّؽ أبَّنَّ
ا ىي طبيعة يف النساء، كلَّما  اعبحيم الذي عشناه لسنٍة كاملة. ردبَّ

بك عنهنَّ يتذلَّلن خضعَت ؽبنَّ عافتك قلوهبنَّ، وكلَّما صرفَت قل
   ليستعدف ما خسرنو.

لتستفّز شهويت أكثر، وضعت عضوي يف فِمها وبدأت سبّص، وربّدؽ   
إىل عيٍتَّ. عضوي ما زاؿ رخًوا، أنظر إليها بعيوٍف خالية من أيِّ 
، سباًما مثل عينْيها.. قفزت فوقي جاعلة جذعي  عاطفة ومن أيِّ حبٍّ

ـو بكلِّ ما تعرفو لُتثَتين، سباًما كما  بُت ساقْيها وىي عارية، وبدأت تق
دة،  كنُت أجرِّب كّل ما أعرفو ألُثَتىا، إالَّ أنٍَّت ابرٌد مثل جثٍَّة متجمِّ

ه طيلة  يوًما. اشتعل الغضُب يف  365سباًما كربودىا الذي ذوَّقتٍت إايَّ
عينْيها، ابتعدت عٍتِّ بعصبيَّة، وصفعتٍت على وجهي صفعًة قويَّة: 

   ضبار أضبق!

   ػ بوف نوي جيم.  
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    السفر الثالث  

   )احلكاية اليت مل تقلها جيم( 

  ـ ــ ٣١ـــ   

اِه مدينة اسطنبوؿ!     سُتقلُع الطائرة بعد قليل.. ابذبِّ

ا اؼبرَّة األوىل اليت أُغادُر فيها اعبزائر. أربط حزاـ الكرسّي، بينما    إَّنَّ
لي. الفرح واغبزف أحاوؿ ذباىل اؼبشاعر اليت تتضارُب يف داخ

يتقاتبلف، التوتُّر الشديد يعصُف هبما مًعا، وشبَّة نسمات فضوٍؿ لطيف 
الكتشاِؼ تُركيَّا. ال أستطيُع منع نفسي عن التفكَت جبيم، أان اؼبسافُر 
ا تزوَّجت مرًَّة اثنية من  إليها بعد سنٍة كاملة من الغياِب. ما أعرفُو أَّنَّ

اللعوب الذي كاف يُغازؽبا بعينْيو يف حفلِة مديرىا، ذلك الرجل الستِّيٍّت 
الزفاؼ. مل أزبيَّل أف تدور األقدار هبذا الشكل. اؼبرأة اليت كانت 
زوجيت يف ذلك الوقت تصبُح زوجتُو ىو يف ىذا الوقت، أحاوُؿ زبيُّل 
ا أجرت  حياهتما مًعا، وكيَف يتحمَُّل العيش إىل جانِبها؟ علمُت أبَّنَّ

نذ شهر.. ُأصيبت جيم ابلسرطاف، ابلسرطاف نفسو عمليًَّة جراحيًَّة م
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الذي قضى على والدهتا! ارتعبُت عليها، توقَّعُت ؽبا أّي شيء سوى 
أف سبوَت مبكرًا، ىي اليت مل تعرؼ يف حياهتا غَت اؼبصائب. اتَّصلت 
ا استأصلت رضَبها بسبب ورـٍ خبيث. أتلَّمُت ألجلها،  يب زُبربين أبَّنَّ

إف كانت تُعاين حقًّا من ورـٍ خبيث؟ أـ ىو  ومع ذلك تساءلت فيما
قراٌر ؾبنوٌف آخر كي ال زباطر ابإلقباب، ىي اليت سبقُت فكرة 

   األمومة، وترتعُب من فكرِة أف ربمَل جنيًنا يف رضِبها!

رأيُتها آخر مرَّة بعد شهرْين من الطبلِؽ، زارت شّقيِت صباَح يـو صبعة   
حىت ينقضي الظهر. فتحت الباب وىي تعرفٍت أقضي الصبيحة انئًما 

دبفتاِحها، وأعدَّت قهوة لنفسها، وجلست تقرأ كتاب فلسفة ابللغِة 
الفرنسيَّة.. سلَّمُت عليها بربود، وعلى وجهي عبلمة التساؤِؿ عن 
سبِب ؾبيِئها، وضعت جيم الكتاَب جانًبا، وتنفَّست بعمق كمن 

   سيتحدَّث دبوضوٍع ابلغ اعبدِّيَّة:

   ك دوين؟ػ كيف حال  

   ػ كما ترين.. كما تركتٍت.  
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   ػ أمل تندـ ألنَّك تركتٍت؟  

ل أف أعيش وحيًدا على أف أعيش ؿبكوًما ابلوحدِة مع امرأٍة    ػ أفضِّ
   أحبُّها، وأنِت؟

   ػ ؼبُت، أان سأتزوَّج..  

   ػ ستتزوَّجُت؟ من؟ هبذِه السرعة!   

يدي، وعرض عليَّ العيش ػ اؼبدير. ما إف عرَؼ بطبلقي حىت طلَب    
   معو يف اسطنبوؿ.

   ػ وأنِت، ىل يعجبِك؟ ىل رببِّينو؟  

ػ ما زلَت على الرَّغم من ذكائك تطرُح أسئلة غبيَّة. الزواُج منو قد   
يكوُف جيًِّدا.. ال أدري! أفكِّر ابلتوقُِّف عن العمل وعيش اغبياة اليت 

   يت.أُريد مع رجٍل لديو ما يكفي ليوفِّر احتياجا

   ػ حسًنا! مربوؾ.. وجئِت لتأخذي رأيي أـ ماذا؟  

   ػ ال، جئُت أُلعطيَك ىديَّة.  
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   فتحْت حقيبتها الصغَتة، وأخرجت منها مفتاح سيَّارة:  

   ػ اشًتيُت لَك سيَّارة، لتبدأ عمبًل جديًدا، سائق أجرة مثبًل..  

أف تسبَّبُت يف موت ػ ؼباذا فعلِت ىذا؟ ؼباذا؟ مث أان مل أعد أسوؽ منذ   
   صديقيَّ، ال يبكنٍت أف أضع يديَّ على مقود..

ًدا، وكما قلت لك تنتفُع هبا.      ػ ؽبذا السبب.. لتسوؽ ؾبدَّ

ػ ولكْن، ؼباذا ىذِه اؽبديَّة؟ أنِت مل تكوين سعيدة معي، أان حىت مل   
   أكن أُعجبِك.

معي. فلتعتربىا ػ كنُت مراتحة معك وذلك كاف كافًيا، وكنَت نبيبًل   
عربوف صداقة وىديَّة شكر، ألنَّك ساعدتٍت على بدء حياة جديدة، 

   وألنََّك كتمَت سّرِي، وحاولت االعتناَء يب.

   وقَفت، فوقفت، ضممُتها إىل صدري متشكِّرًا:  

ػ شكرًا، اعتٍت بنفسِك، ودعينا نبق على تواصل. تذكَّري أنٍَّت دائًما   
   ليو.صديقِك الذي تعتمدين ع
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اىها. مل    ا أُحّسو اذبِّ وىي تغادُر ذلَك الباب، وأان أفتِّش يف قليب عمَّ
أعرؼ ىل أحبُّ ىذِه اؼبرأة أـ أكرىها؟ ابلطبِع، شعرُت ابلغَتِة 
واالنزعاِج من اػبرِب الذي أبلغتٍت عنو، فكَّرُت أبفَّ جيم تتصرَُّؼ مثل 

لزواج! تستغلُّ صباؽبا عاىرة، تبيُع جسدىا ابسم وثيقة جادَّة معنونة اب
ا ال تكّن  ـِ إىل جانبها، ألَّنَّ وفتنتها لتوقع ابلرجاِؿ مث تُذيقهم مرارة األايَّ
ؽبم سوى الرغبة اباللتصاؽ هبم ألجل لقمة العيش، كما تعيش 
الطفيليَّات.. بعد ذلك، أحسسُت أنٍَّت أظلُمها أبحكامي. ألسنا كبُن 

نكوَف معها؟ نقًتُب من اعبميلِة، من نستغلُّ وحدهتا ويُتمها وىروهَبا ل
ا وحيدة وضائعة، ونعلُم جيًِّدا أبنَّو ليس ؽبا أّي ملجأ وأّي عائلة،  ألَّنَّ
 ، وما ستفعلو ىو االستسبلـ ألوَّؿ رجٍل يوفُِّر ؽبا لقمة وسقًفا؟ كبلَّ
ولكنَّها ليست حباجة. فماذا عن اؼباِؿ الذي كانت زُبفيو يف اؼبعطف 

بو؟ وؼباذا مل تصرفو منذ  السيَّارة.. من أين أتتوالذي اشًتت يل منو 
البداية؟ كانت قادرة على استئجار شقَّة والعثور على وظيفة الئقة 
بداًل من الزواِج أبوَّؿ رجٍل تلتقيو، ولكن امرأة تتَّخذ ىكذا قرارات.. 
ىي امرأة قويَّة ومتوازنة، وجيم امرأة على الرَّغم فبَّا تُبديو من صبلبة.. 

ا تُعاين فعبًل من صدمٍة نفسيَّة قويَّة مكسور  ة من الداخل، منهزمة، وردبَّ
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. يف النهاية، وكلَّما أفكِّر جبيم، أجد أفَّ  جعلتها تكوُف كما ىي اليـو
أفضل ما قد أقـو بِو ىو أالَّ أفكِّر هبا، ألفَّ اؼبشي يف متاىتها ُمرىق، 

   وال يُفضي إىل أيِّ ـبرج.

  * * *   

ابنتظاري يف مطار أاتتورؾ، وىو وبمُل الفتًة عليها  يقُف السائقُ   
اظبي خبطٍّ كبَت. ركبُت معو سيَّارَة فورد، ومل تكن لدينا لغة مشًتكة 
نتواصل هبا، فهو ال يُتقن غَت الًتكيَّة، وأان ال أتقُن غَت اعبزائريَّة. 

و أردُت أف أطلب منو عبور اؼبدينة ألتعرَّؼ عليها قليبًل، مث فهمُت أبنَّ 
يسلك الطرؽ السريعة، ليتجنََّب االزدحاـ ويصَل إىل البلدِة اليت تُقيُم 
ت إىل  ـَ ؟يبلَّ صغَتة مقارنة ابؿ؟يبلَّ فيها جيم بسرعة. ركن السيَّارة أما
جانبها، ولكنَّها من الداخل كانت يف غايِة الفخامة. عربُت اغبديقة 

اغبديقة. يف  إىل داخل البيت، والحظُت كوًخا صغَتًا من اػبشِب يف
الداخل، شعرُت أبنٍَّت ال أنتمي إىل ذلك اؼبكاف وال إىل ىؤالء 
، والثرايَّ  الناس.. الطبقة األخرى من اجملتمع، األرضيَّة المعة من الرخاـِ
تزيُِّن سقف الصالوف، وىناؾ أرائك من اعبلد، ومكتبة ضخمة يف 
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ا ىي انٌر الصالوف تقابُل اؼبوقد الذي تشتعل فيو الناُر ابغبطب، أ و ردبَّ
مزيَّفة، ال أدري.. دخلُت إىل اغبمَّاـ واألضواء تشتعل ما إف تدخل 
وتنطفئ من تلقاء نفسها ما إف تغادر، واغبنفيَّة ببل مقابض.. أضع 
يدي ربتها فيسيل اؼباء. إنَّو عامل ال يشبو العامل اغبقَت الذي جئُت 

، ويقضي شبابو منو، اغبّي الشعيّب الذي يتشاجر سكَّانو ابػبناجرِ 
نوف الكْيف، ويشربوف البَتة الرخيصة اليت طعمها   خلف العمارات يدخِّ

   كبوِؿ الكبلب.

اؼبفاجأة الكربى ىي جيم؛ توقَّعُت أف أقابلها شاحبة ومتعبة من   
العمليَّة الكبَتة اليت أجرهتا، ولكنٍَّت وجدُت امرأة ـبتلفة. ابلكاِد 

ا األسود الطويل والذي أعايرىا بو تعرَّفُت عليها! لقد قصَّت شعَرى
دائًما مثل كتلة الصوؼ األسود، قصَّتو حىت غطَّى أذنْيها بقليل، 
وصبغتو بلوٍف ذىيبٍّ أشقر انسَب بشرهتا الفاربة وعينْيها اػبضراوْين، 
ا  ا ُولدت شقراء ىكذا.. ومل ذبِر أّي تغيَت لتبدو هبذِه الفتنة. إَّنَّ وكأَّنَّ

ت هبذا الفستاِف األبيض القصَت، هباتُْت تبدو أصبل من أيِّ وق
الساقُْت الرفيعتُْت الناعمتُْت، وىاتُْت القدمُْت الصغَتتُْت يف اغبذاء 
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البلمع بكعبو اغباّد. إنٍَّت أقف أماـ امرأٍة أخرى ال تشبو يف شيء اؼبرأة 
ا تسَت بثقٍة أكرب، حبيويَّة  اليت عاشت معي عاًما كامبًل.. وأكثر، إَّنَّ

ا  ودالؿ.. ىا ؽبذا اغبّد؟ أيُعقُل أف يكوَف اغبّب؟ أيُعقل أَّنَّ ما الذي غَتَّ
   امرأة ال تذوُب إالَّ بُت أحضاف رجٍل يذكِّرىا بوالِدىا؟

ا      وـبتلفة.…. ػ اغبمد للَّػو على سبلمتك، تبدين صبيلة جدًّ

ت.. ال أصدُِّؽ أنَّك قطعَت كّل ىذِه اؼبسافة لًتاين؟    ػ أنت أيًضا تغَتَّ
علمُت أبنَّك هتتمُّ ألمري، وستقلق إذا أخربتك عن السرطاِف، ولكْن 

   ليس إىل حّد أف أتيت لزايريت. 

ا، وال أزبيَّل أف ُيصيبِك أّي مكروه.      ػ أنِت عزيزة جدًّ

   ػ أخربين عن حياتك قليبًل.. ىل تواعد إحداىنَّ؟  

   ػ ليس بعد، مل أعثر على اؼبرأة اؼبناسبة.  

   َت انتقائيًّا؟ػ أصبح  
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ػ الفضُل يعوُد لِك.. لكْن أخربيٍت عن سرِّ ىذا التغَّت، كّل شيٍء   
! شعرؾ، ماكياجِك، مشيتِك، طريقة تدخينك، مل أعرفِك  فيِك تغَتَّ

   وأنت تنزلُت السبلمل!

ػ السّر ىو أنٍَّت أخَتًا وجدُت نفسي بعد رحلٍة طويلٍة من البحث. أان   
قد زبلَّصُت من وجِو جنَّات الذي ُولدُت بِو، مراتحة هبذا الشكل، ف

، وأان أقُف أماـ اؼبرآة.. ال أرى  واخًتُت لنفسي مبلمح زبّصٍت. اليـو
   أحًدا آخر، ال أرى غَت جيم.

ي شكلِك منذ البداية؟ ؼباذا انتظرِت كّل ىذا    ػ ولكن، ؼباذا مل تُغَتِّ
   الوقت؟

ُت خرايب ػ ألفَّ التغيَت يبدأ من ىنا، من الداخ   ل، ومل أكن قد رفبَّ
   بعد..

   ػ ما زلِت ترتدين خاسبي؟ على الرَّغم من أنَّك تزوَّجِت آبخر؟  

   ػ نعم، أحّبو! وزوجي ال يبانع.  

   ػ وىل يعرُؼ كّل شيٍء عنِك؟ أقصد، أنِت تعرفُت..  
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ػ ال! ولن يعرؼ.. أان مل أخرب غَتؾ، حىت أنت كنُت يف حالٍة ابئسة   
اعًتفُت لك.. وال أخفي عليك أنٍَّت أحيااًن أندـ وأخاؼ، ماذا حينما 

   لو كرىٍت ؼبُت وابح بسّرِي؟

ػ ىل جننِت؟ أان لن أخوف تلك االعًتافات أبًدا، تلك الرحلة كانت   
أفضل ما حدث يف حيايت. بعدىا، تعلَّمُت كيَف أقبل اؼباضي 

   .وأتعايش معو، وتعلَّمُت كيَف أكوف متساؿًبا مع نفسي

زوُجها الذي قابلتُو الحًقا.. يتميَّز هبدوٍء الفت ورصانٍة عجيبة، كاف   
مثل إسفنجة يبتّص كبلمها الساخر وعصياَّنا، من دوف أف يتأثَّر 
بتقلُّباِت مزاجها، وكأنَّو درسها وفهمها ليقبلها كما ىي. عندما 

قٍت  نعم ىو بيٌت مريح، لكْن صدِّ »أبديُت عبيم إعجايب ببيِتها، قالت: 
كّل ىذا الًتؼ ال يعنيٍت. أان كما تعرفٍت امرأة زاىدة، وأقضي معظم 
وقيت يف ذلَك الكوخ الذي بناه يل زوجي يف اغبديقة. يف بداية 
زواجنا، مل وبتمل انطوائي على نفسي وطريقة عيشي. ىو رجل 
مشغوؿ دائًما، وعندما يعود ليقضي معي األمسية هبدين يف عاؼبي، 

بلًّ وسطًا. قاؿ يل أحًتـُ عاؼبِك، بل سأعّد لِك ملحًقا لكنَّنا وجدان ح



263 
 

للبيت لِك وحدِؾ تؤثِّثينو وتقضُت فيو وقتِك كما تشائُت، ولكْن 
عندما أكوف ىنا ستكونُت معي، ستخصِّصُت تلك الساعات القليلة 

اػباّص، ليس ىناؾ تلفزيوف  يل.. وىذا بدا منصًفا ومعقواًل. يف بييت
جة صغَتة. تعاؿ سأصحبك وال ىاتف، فقط سرير  ومكتبة وثبلَّ

   «. لًتاه

يو، واصلت    خرجنا من اؼبنزؿ، ويف طريقنا إىل بيتها اػباّص كما تسمِّ
   اغبديث عن زوِجها:

م ومنفِتح ويستوعبٍت، وىذا أكثر ما يروقٍت فيو. »   ىو رجٌل متفهِّ
ـ، وال أييت لزايريت إالَّ للضرورة . اندرًا، عندما نتشاجر أغيب عنو ألايَّ

ما ىبرُؽ تلك القطيعة ابلتواصل. يًتكٍت حىت أىدأ سباًما ويروؽ 
   «.مزاجي، وأعود إليِو بنفسي

صعدان السبلمَل اػبشبيَّة. كنُت منشغبًل بتأمُِّل ساقْيها ونبا تصعداِف   
الدرج.. وعندما دخلت، تفاجأُت ابؼبساحة اليت خصَّصتها لنفسها! 

ا تعربِّ بدقٍَّة عن م زاجها ودواخلها، فالغرفة داكنة جدًّا وال يشعر إَّنَّ
فيها الواحد ابالرتياح، أجواؤىا كئيبة، لوف اؼببلءات رمادّي غامق، 
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ل  ا ال ربّب الضوء، وتفضِّ والستائر أيًضا تغطِّي النافذة سباًما. قالت إَّنَّ
ا ومناسبة للخلوة  أف تعيش حياهتا يف الظلِّ والعتمة. الغرفة بسيطة جدًّ

جة صغَتة وطاولة خشبيَّة أو الت عبُّد، وال شيء آخر. فيها ثبلَّ
ا تكتب! ما الذي  مستديرة، تضع عليها دفاتر وأقبلـ. مل أعلم أبَّنَّ
ا  تكتبو؟ ينتابٍت الفضوؿ ألتلصَّص على أفكارِىا.. ىناؾ مكتبة، ردبَّ
َتَسُع مائة كتاٍب على األكثر.. حُت مل أجد ما أضيفو لدردشتنا، 

   عن صحَّتها: عدُت لسؤاؽِبا

ػ ىل اكتشفِت اؼبرض مبكرًا؟ أقصد، ىل زبلَّصِت َّنائيًّا من ىذا   
   السرطاف ابستئصالك الرحم؟

   ػ نعم، من حسن حظِّي. أان خبَت اآلف وبصحٍَّة جيِّدة.  

ػ ىل تعلمُت؟ عندما أخربتٍت عن استئصالك للرحم، قلت لنفسي ال   
ا لفَّقت اغبكاية كي ال يضغط ىي مريضة وال شيء، ال بدَّ من أَّنَّ 

   عليها زوجها لئلقباب.
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ػ يدىشٍت كم تعرفٍت اي ؼبُت، أنت حقًّا تدىشٍت، مل يتمكَّن أحد من   
، مل ألفِّق اغبكاية، ولكنٍَّت كنُت  التعرُّؼ عليَّ ىكذا غَت جهاد! كبلَّ

   سعيدة ابلتخلُّص من رضبي.. فلنقل ضربُت عصفورين حبجٍر واحد؟

ا ترتعبُت من ذبربة ستعشقينها، ػ لكن،    ؼباذا مل ذبرِّيب األمومة؟ ردبَّ
   وستغَتِّ حياتِك!

ػ أان أصلح أليِّ شيٍء إالَّ أف أكوَف أمًّا. إفَّ أقسى ما يبكنٍت أف أفعلو   
يف حقِّ إنساٍف سألده ىو أف أكوَف أّمو، مث أال ترى إىل أيِّ حدٍّ أان 

تناء بنفسي، فكيَف أوكل عاطلة عن اغبياة؟ ال أحسن حىت االع
ا،  لنفسي مهمَّة ربمُّل مسؤوليَّة إنساٍف آخر. ال.. قدرايت ؿبدودة جدًّ
وأاننيَّيت اؼبطلقة سُتعيقٍت عن منح اغببِّ الذي أكنُّو لنفسي إلنساف 

.    آخر، حىت لو كاف ذلك اإلنساف قطعة مٍتِّ

ة قاطعت اػبادمة حديثنا حُت دخلت توشوش يف أذِف جيم ابللغ  
ا  اإلقبليزيَّة. استاءت جيم فبَّا وشوشت بِو اػبادمة، واستأذنتٍت أبَّنَّ

وتعود. أوَّؿ ما رغبُت ابلتلصُّص عليو ىو الدفاتر..  ستغيب لدقائق 
فتحت األوَّؿ بسرعة، وخاب أملي حُت وجدُت ما تكتبُو ابللغِة 
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أو  اإلقبليزيَّة. الدفًت الثاين كاف عليو رسومات لوجوِه نساٍء حزينات
مريضات وبتضرف! مشيُت كبو اؼبكتبة، فوجدت كتًبا كتبت بلغات 
ـبتلفة، العربيَّة، والفرنسيَّة واإلقبليزيَّة. لفتت انتباىي مفكِّرة خضراء، 
ا مفكِّرهتا القديبة نفسها اليت سقطت منها يف ساحِة احملطَّة بوىراف.   إَّنَّ

ي بُت يدّي كيف أنساىا وقد كانت حجَّيت للتعرُِّؼ عليها.. ىا ى
ًدا يف ببلٍد أخرى وزمٍن آخر، وظروٍؼ ـبتلفة، أأتمَّلها اآلف بعينُْت  ؾبدَّ
ـبتلفتُْت، ابىتماـٍ كبَت كمن وبمُل الكنز بُت يدْيو. فتحُتها وفرحُت، 
وعيناي تلتقياف بيوميَّاٍت كِتبت ابللغِة العربيَّة وخبطٍّ واضح وصبيل.. 

وتنتهي يف سنة  2007نصوص قصَتة بتواريخ تبدأ من سنة 
، واؼبفاجأة ىي ليست جيم من كتبتها، بل جهاد. قرأت 2014

بسرعة خاطفة صببًل من ىنا وىناؾ: كبلان نُعاين، وكلٌّ مّنا ضحيَّة 
اآلخر/ لقد دمَّرُت ابنيت كما دمَّرتٍت / أين أنِت اي جنَّات لًتي ما 

   فعلتو بنا مصيبة غيابِك؟

ـ، وأعود سأسرُؽ اؼبفكِّرة.. عليَّ أف أ   قرأىا كاملة أو أستعَتىا ألايَّ
ًجا بزايرة جيم أُلعيدىا يف مكاَّنا. عادت جيم بسرعة تدعوين  متحجِّ
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ؼبرافقتها إىل اغبديقة لنشرب الشاي الًتكّي. وىناؾ، أكملنا حديثنا 
حىت انضّم زوجها. يف أثناء ما تبقَّى من اللقاء، مل أكن أفكِّر سوى 

ى ظهري! السّر الكبَت الذي ال أستطيع صربًا ابؼبفكِّرة اليت أضبلها عل
ؼبعرفتو. بدأت أزبيَّل ما سأقرأه! ىل سأقرأ: غراميَّات رجٍل منحرؼ 
عن ابنتِو؟ أـ رسائل ندـ؟ ترى ما الذي كتبو؟ ىل كتب حكايتو 
ا يوميَّات تقتصر على الفًتة  الكاملة مع جّنات مث مع ابنتو، أـ أَّنَّ

   األخَتة من حياتو؟ 
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   ـ ــ ٣١ ــػ

   رسائل إىل جّنات 

 

   2007ديسمرب  11الثبلاثء   

قلُتها لِك وأنِت ُتصرِّين على إقباِب طفٍل يكمِّل عشقنا؛ أان أصلُح   
أليِّ شيٍء إالَّ أف أكوَف أاًب. مل أكن ـبطًئا اي جّنات، انظُري ماذا 
 فعلُت اببنتنا؟ لقد أحببُتها بعد رحيلِك أكثر من أيِّ شيء، ولكنَّ 

جيم ُتسيء تقدير ذلَك اغبّب. إفَّ تعلُّقها يب مرضيٌّ وأعمى. منذ 
تركتنا وىي ال تعرؼ كيف تناـ إالَّ بَُت ذراعّي.. أحاوؿ أف أعوِّدىا 
على أف تناـ يف غرفِتها اؼبستقلَّة، وأفشُل يف كلِّ مرَّة. ابنتنا يزيُد سبرُّدىا 

، وىي تُعاين من مشكلة سيِّئة مع  الغضب. تصبح يوًما بعد يـو
ىستَتيَّة، تصرخ وتبكي وزبلُق فوضى ـبيفة يف البيت. تصَت أسوأ إذا 
عاقبتها، وليس يل ذلك القلب الذي يقسو عليها. ال أحسُن فعل 
شيٍء دونِك، ساعديٍت اي جّنات كما كنِت تفعلُت دائًما، ساعديٍت 
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مع  على رؤيِة الصواب والتصرُِّؼ حبكمة، كما يتصرَُّؼ أيُّ أٍب جيِّد
   ابنتو، حىت لو كانت أكثر البناِت صعوبًة وأشدَّىنَّ عنًفا؟

   2008أوت  8اعبمعة   

تعايَل وأتمَِّلي وجهَها، وسيبدو األمر وكأنَِّك تتأمَّلُت انعكاسِك يف   
اؼبرآة. كم تشبهِك وكم تشبهينها! ماذا فعلِت خبلَؿ أشهِر ضبلِك؟  

توشوشُت ؽبا وتسمعينها  كنُت أرى كّفِك اغبنوف ال يغادُر بطنِك،
األغنيات، وتتمّنُت أيًضا أف تكوَف نسخًة عنِك. أىنِّئِك، سُتْصعقُت 
ا أنِت.. كّل شيٍء فيها منِك،  ا ال تشبهِك، أقوُؿ إَّنَّ عندما تريَنها، إَّنَّ
ا شقيقتِك التوأـ، وليست ابنًة لِك.. أحاوُؿ  مبلؿبها، لوف عينيها وكأَّنَّ

يت كنُت أكتُبها يف السابق قبل أف نتزوَّج، أف أكتَب رسائل طويلة كال
ىل تذكرين كم كانت الكلماُت غزيرًة بيننا؟ مل أعد قادرًا على ذلك.. 
تعبُت من كلِّ شيء، وحىت الِشعر طلَّقتُو ابلثبلث. ماتت روِحي يف 
اليوـِ الذي رحلِت فيو. واآلف، مل أعد الرجل الذي علوِت حبّبو كي ال 

جبًل ميًِّتا، وأرى كم مويت الداخلّي ىذا يؤثُِّر أقوؿ وقعت.. أصبحُت ر 
على جيم. أصبحُت رجبًل ستشمئزِّين منو، رجبًل ضعيًفا يواسي نفسو 
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اؼبعذَّبة ابلشراب، أقوؿ كّل ليلة سأشرب كأًسا واحدة، مث أقوؿ  
   كأسُْت فقط، حىت أجد نفسي فاقًدا للوعي.

 

   2008سبتمرب  12اػبميس   

ين من سفرِؾ اي جّنات؟ قلِت يل سأبقى أسبوعُْت ال أدري مىت تعود  
فقط يف تلمساف، وىا قد مرَّ شهٌر وكلَّما أتَّصل بِك سباطلُت؟ إّف 
العيش وحدي مع جيم يف ىذه الشقَّة صعب ومرىق. ستغضبُت وأان 
ُأخربِؾ أبفَّ ابنتنا شيطانة حقيقيَّة ال تتوقَّف عن ارتكاب اغبماقات، 

وأعتذر عن ضباقاهِتا مع معارفنا؟ قويل مىت وال أعرُؼ كيَف أتعامل 
   تعودين.. أطمح ألف يكوف أتثَتِؾ عليها أفضل من أتثَتي.

    2009فيفريّيو  15األحد   

أخونِك معِك! ىل تتخيَّلُت ىذا؟ كيَف ستغفرين يل؟ كيَف ستنظرين   
؟ كيَف سيبقى يف قلبِك أّي احًتاـٍ ؽبذا الرجل  إىل وجهي بعد اليـو

الذي أدىشِك يف البداايِت بنبِلو؟ وحده العار أحّس بو ينخُر  اغبقَت
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قليب، برجوليت قد ذابت وربلَّلت، إبنسانيَّيت تعفَّنت، أرغُب برمي 
نفسي ربَت عجبلِت القطار حىت تنكسر عظامي ويُفـر غبمي، 
وتتحطَّم صبجميت وال يتعرَّؼ على جثَّيت أحد. جيم تستغلُّ وحديت 

رُّفاٍت قذرة. أدخل السرير فأجدىا عارية فيو، وإدماين، وتقـو بتص
تلتصق يب وتقـو حبركاٍت ذبعلٍت أىتاج وأغرؽ يف اللذَِّة معها. تقوؿ 
أبنٍَّت رجلها الوحيد، اكتشفُت أنوثيت على يدْيك وفتَّحت عيٍّت على 
العامِل معك، فكيَف تريُد منعي عن حّبك واشتهائك. وإذ نتشاجر، 

ا على اؼبكوث يف غرفتها، تغلق الباب على أطردىا من غرفيت وأرغمه
نفسها ابؼبفتاح، تنتحب وتؤذي نفسها، ذبرح معصمها، تشرُب 
األدوية.. هتدِّدين ابالنتحار، اؼبشكلة وأان شبل أكوف خارج وعيي، 

   ويصعب عليَّ التفريق بينكما، تصبحُت وجيم امرأة واحدة.

   2009جواف  7األحد   

ا غاضبة،    ولكن ليس إىل ذلك اغبدِّ! يف الواقع، أصبحُت علمُت أبَّنَّ
إذا رأيُتها تعربِّ عن غضِبها أطمئّن، وعندما ال تفعل.. ايه كم تصبُح 
مرعبة! ذبلُس ىناؾ يف الزاوية متوتِّرة.. تشتعُل حرفيًّا من الغضب، 
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ْيها  أراىا تتنفَُّس بسرعة بعينُْت جامدتُْت ال ترمشاف، ولوف خدَّ
أضبر. تقضُم أظافرىا أو ربّك ساعدىا مثل  الشاحب يتحوَّؿ إىل

صديَقها « آيل»اؼبدمنة اليت تنقصها جرعة من اؼبخّدرات.. كاف القطُّ 
الوحيد، وكاف أكثر ما ربّبُو بعدي، وزبيَّلُت أّي شيء إالَّ أف ُتصيَبو 
ابألذى. لقد قَتلْتو! يف غبظِة غضٍب وطيش قَتلت قّطها، صرعت 

ْتها من القبو، ومات يف اللحظِة نفِسها، بعد رأَسو ابؼبطرقة اليت جلبػَ 
ذلك أدخلتو يف كيس ورمت بو يف القمامة، هبذِه البساطة وبذلك 
الربود. كنُت أراىا تستمتع يف طفولتها ابصطياد اغبشرات ومطاردة 
الفئراف وتعذيبهم، ولكْن آيل ـبلوؽ آخر، ىو حبيبها ودميتها 

رير.. بعد ما فعلتو، عادت والصديق الذي تداعبو ويناـ معنا يف الس
ا زبلَّصت من عبء كبَت، وبعد ما  أخَتًا إىل طبيعتها اؽبادئة، كأَّنَّ

ا ال رببُّ أحًدا، وال ربّبٍت وال رببُّ حىت نفسها.    فعلتو، أدركُت أبَّنَّ

   2009نوڤمرب  20اعبمعة   
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وألفَّ قليب ما عاد قادرًا على احتماؿ ىذِه التعاسة، مل أعد أستخدـ   
قلي.. أصبحُت عبًدا ؽبذِه الشيطانة اليت تسكُن بييت، عبًدا مطيًعا ع

   ينفِّذ األوامر، ويفكِّر كّل ليلة بطريقة جديدة لبلنتحار..

   2010فيفريّيو  17األربعاء   

مل أعد أفكِّر! زبيَّلي.. اإلنساف يفكِّر طواؿ الوقت، أليس كذلك؟   
فهة، حىت الغيبُّ يفكِّر.. حىت حىت لو كاف تفكَته منصبًّا على أشياء ات

الذي ليس لديو ما يفكِّر بِو ذبدينو يتساءُؿ عمَّا يرغُب بتناولِو وقت 
الغداء؟ ىل يقابُل صديقو؟ أّي فيلم يشاىده الليلة؟ ماذا عليِو أف 

ىل يستحّق ىذِه   يرتدي غًدا؟ ىل زاد وزنو؟ ىل ما زاؿ يبدو ايفًعا؟ 
ى يف جيبو يكفيو ليكمل ىذا اغبياة؟ ىل ىو سعيد؟ ىل ما تبقَّ 

الشهر؟ ىل يسافر إىل بلٍد آخر.. ىل اللَّػو موجوُد حقًّا؟ ىل النفس 
حقًّا أمَّارة ابلسوء؟ ىل آدـ من أكل الثمرة احملرَّمة أـ حوَّاء من دفعتو 

 ألكلها؟ ىل ىو حباجٍة للجنس حقًّا؟..

ـُ رأسي، صدِّ    قيٍت.. ال يف تساؤالت ال تنتهي، إالَّ أنٍَّت مل أعد أستخد
أفكاٍر عميقة وال يف أفكاٍر اتفهة! رأسي فارغ سباًما، فارغ من أّي 
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فكرة. أسَُت شارًدا طواؿ الوقت يف البلشيء، مثل من يتأمَّل لوحًة 
.. كنُت أُعاين من األرِؽ سابًقا كما تعلمُت،  بيضاء حىت يغّط يف النـو

، ولكنٍَّت ألنٍَّت ال أتوقَّف عن التفكَت حىت وأان متعب وأى ّم ابلنـو
.. يتمثَّل يف طرِد كلِّ األفكار من رأسي..  وجدُت عبلًجا سحرايًّ
أىّشها كما يُهّش الذُّابب، سواء كانت فكرة سامية أو فكرة رديئة.. 
بدأ األمر وأان أعاعبٍت من األرؽ، مث تطوَّر إىل التوقُّف عن الشرود يف 

    أجوبة ؽبا.الصباح.. أكره االستيقاظ أبسئلة وجوديَّة ال

بدأت ببساطة أقضي َّناري كّلو من دوف أف أفكِّر.. أَّنك نفسي يف   
عملي حىت أنسى من أكوف.. آكل ما أجدُه متوافرًا، مث أعود وأشرب  
كأًسا ترخي أعصايب وأانـ. قويل يل، ىل ترين شلل تفكَتي ىذا أمًرا 

رجٍل غيّب، إهبابيًّا أـ سلبيًّا؟ أترين كيف أصبحت؟ أصبحُت أسوأ من 
   رجبًل فارًغا من كلِّ شيء..
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   2010جواف  07االثنُت   

 

ا تطلُق ذبذابهِتا    ال أصدُِّؽ ما أراه.. تبدو ـبيفة حىت وىي انئمة وكأَّنَّ
اػببيثة حىت يف أثناء نوِمها. ما عدُت أعرُؼ من يكوُف كلٌّ مّنا، وكأنَّنا 

ابيَّاف داخَل حلٍم طويٍل لسنا حقيقيُِّت، بل من عامٍل آخر؛ كائناف ضب
يغطُّ صاحبو يف سباٍت أو غيبوبة، وكّل شيٍء سينتهي بيقظتِو.. أعيش  
مي، وليس بيدي فعل أّي  كّل يـو وأان أحسُّ بغياب اغبياِة يف أايَّ
شيء ألخلَق من البلجدوى معٌت. أفكِّر ابلقياـِ بنشاطاٍت ـبتلفة، 

ا برحبلٍت إىل بلداٍف ال أعرُؼ عنها شيًئا. ول كْن ال شهيَّة يل، وإمبَّ
أتكاسل طواؿ الوقت مثل رجٍل مشلوؿ، يقضي وقتو على كرسيِّو 
اؼبتحّرِؾ، وبلم ابلركض والقفز والسباحة وىبطِّط لفعل ما يريد، إالَّ أفَّ 

   اغبزف ىُبيِّم على قلبِو حُت يتذكَُّر أبنَّو ال يستطيع.
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   2010أكتوبر  31األحد   

ر مىت وأين رأيُتُو أوَّؿ مرَّة؟ ىذا الرجل الذي ألتقي بِو أحاوُؿ أف أتذكَّ   
يف كلِّ مكاف؛ رجٌل طبسيٍّت لديو صلعة مستديرة يف رأسو، وما تبقَّى 
من شعرِه على اعبانبُْت رمادّي، ويضع غالًبا قبَّعة زبفي صلعتو، 

طها. ويلبس دائًما نظَّارتو الطبِّيَّة لُِيشغل نفسو بقراءة اعبريدة اليت يتأبَّ 
الحظُت خبلؿ األسبوع اؼباضي أنَّو يتناوؿ طعامو على الطاولة 
ـ، تقابلنا يف اغبانة.. رأيتو يف اعبهِة  اؼبقابلة لطاوليت.. وبعدىا أبايَّ
األخرى من الكونتوار، كنُت أشرُب ؟ودكا، وكاف يشرُب ويسكي، 

، ق ُن.. أمس، كاَف واقًفا يف طابور اؼبخبزة، واليـو رَّرُت وكبلان كاف يدخِّ
أف أشرَب قهويت يف وسِط اؼبدينة.. يف مكاٍف بعيٍد عن بييت ىذا وأان 
أفًتُض أنَّو يسكُن يف حيِّي، اليـو وأان يف ىذا اؼبقهى البعيد.. بعدما 

ىناؾ. شعرُت ابالرتياح والتحرُّر، فأان  دخلت أتمَّلُت الزابئن، مل يكن
ادلة طبق البيض أشّك منذ أسبوعُْت أبنٍَّت مراقب. عندما وضعت الن

اؼبخفوؽ وعصَت الربتقاؿ وقطعة الكاب كيك على الطاولة، بدأُت 
آكل بشهيَّة مفتوحة، حىت دخل اؼبقهى وجلس يتصفَُّح كتابو من 
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ًدا. ىذا ال  دوف أف يرفع عينْيو إيلَّ، وكأنَّو مل أيِت إىل ىنا متعمِّ
؟ ىل عليَّ ذباىلو فحسب.. فأان مل أرتكب  وُبتمل.. ماذا يريُد مٍتِّ

أّي جريبة وال ـبالفة ألخاؼ، فلَتاقب كما يشاء إذف، حىت يضجر 
   ويتوقَّف عن ذلك.

   2010نوڤمرب  6السبت   

إنَّو أستاذ اتريٍخ متقاعد. ذىبُت ؼبخاطبتو ألجد أفَّ الصدفة وحدىا   
ما صبعت بيننا يف اؼبكاف والوقِت نفسو عدَّة مرَّات. كم ضحَك مٍتِّ 

ارتيايب منو أبنَّو أحد رجاِؿ اؼبخابرات! أصبح صديًقا وأان أشرُح لُو 
، يف اغبدائق أو البارات، ونتحدَّث  عزيزًا وكبن نتقابُل تقريًبا كلَّ يـو
عن صبيع مواضيع اغبياة. إنَّو الوحيد الذي أفكِّر وأان معو، وبرِّضٍت 

ة، أُلانقشو يف اغبروِب األىليَّة اليت حدثت يف العامل.. اغبرب العاؼبيَّ 
حرب ؟يتناـ، حرب العراؽ، ثورة اعبزائر، االحتبلؿ يف فلسطُت، 
نتحدَّث عن اؼبرأة واختبلِفها.. ماذا تريُد من الرجل وأبيِّ حكمة 
إبمكانو أف يعيش سعيًدا إىل جانبها؟ يف البداية مل يرغب بذكِر اظبِو 
يل. يريُد أف يظّل صديًقا غريًبا، أعرؼ أفكاره من دوف أف أعرؼ شيًئا 
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عن تفاصيلو الشخصيَّة.. لكنٍَّت أغبحت، ال يبكنٍت أف ُأصادؽ رجبًل 
ال أعرُؼ حىت اظبو، قاؿ يف َّنايِة الدردشة: اظبُو بنجامُت، ىو ال 
يرغُب ابلتحفُّظ على أسراره فحسب، يرفُض قطًعا معرفَة أسراري.. ال 
يريدين أف أحدِّثو عن زوجيت أو عاىرايت كما ظبَّاىنَّ، يريدان أف 

حدَّث عن شؤوِف العامِل، ونفًتؽ كّل مرَّة كصديقُْت غريبُْت، وأان مل نت
أمانع. إّف بنجامُت يبنحٍت فرصة للتفكَت، قبل لقائو ال أفكِّر، وبعد 
ط خبلاي ذىٍت إالَّ إذا تقابلنا، وإذا مل نتقابل  لقائو ال أفكِّر.. ال أنشِّ

   يظلُّ ذىٍت خاواًي كما درَّبتُو.

 

   2011اف جو  1الثبلاثء   

البارحة، كاف عيد ميبلدِؾ اي جّنات! لطاؼبا أحببِت اؼبفاجآت والعوامل   
الغريبة اليت تُلهمِك لكتابِة رواايتك.. لطاؼبا عبدِت اعبنوف الذي 
ينقذؾ من راتبة الضجر وكآبِة اغبياة. أخذتِك إىل اؼبلهى اعبنسّي كما 

ثتٍت عنها، طلبِت مٍتِّ منذ سنوات لتكتيب الرواية الفضائحيَّ  ة اليت حدَّ
وشجَّعتِك على كتابِتها، ولكنٍَّت تفاجأُت بِك تغضبُت وتغادرين 
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؟ اشرحي يل.. ماذا وبدث بيننا، حىت ما عاد  اؼبكاف ابستياٍء ؿُبَتِّ
   يفهُم أحدان اآلخر؟

 

 

 

  

   2011جواف  2األربعاء  

نِت، اي منذ وفاِة ابنتنا جيم يف ذلك اغبادث اللعُت وأنِت ما عدِت أ  
جّنات.. إنٍَّت أفهم جيًِّدا ىذِه اػبسارة، أان أيًضا كنُت والدىا 
وشاركتِك كّل غبظاِت حياهتا، وقت ظهور السنِّ األوىل، واػبطوِة 
األوىل، وأعنتِك على تنشئتها، وكم ركضنا خلفها كي ال ترتطم وكي 

نَّها ال ربًتؽ.. وكم توتَّران وكبُن نرسلها للمدرسِة أوَّؿ مرَّة، ولك
رحلت.. ابنتنا ماتت، وعليِك أف تتعلَّمي قبوؿ ىذِه اغبقيقة. كبن مل 
يتبقَّ لنا إالَّ بعضنا، وىذِه اػبسارة الفادحة كاف من اؼبفًتِض أف تقرِّبنا 
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ربفر اؽبوَّة العميقة بيننا. أان مستعدٌّ لفعل أيِّ شيء ألرى  ال أف 
وحيويَّتِك ورغبتِك االبتسامة على وجهك مرَّة أخرى. أفتقُد نشاطِك 

الدائمة يف الضحِك والرقص ومشاىدِة األفبلـ.. مل أعد أطيق رؤيتِك 
هبذِه الكآبة. مرَّت سنوات وأان أنتظُر التئاـ ىذا اعبرح ببل فائدة، 

   ويبدو أفَّ ىذا اعبرح لن يلتئم أبًدا!

 

 

   2011سبتمرب  15اػبميس   

و. كانت ذبلس يف اؼبقعد تشاجرُت اليـو مع متطفِّلة عجوز يف اؼبًت   
اؼبقابل ؼبقعدان. أمَّا أان، فكنُت مستمتًعا ابلنقاش مع صديقي بنجامُت 
عن أفضل شاحنة تقدِّـ الوجبات السريعة يف وسط اؼبدينة، وأفضل 
طبق تناولناه، ووصفاٍت غريبة من اخًتاعنا. اكتشفت أنَّنا نتشارُؾ 

لذي أيكلو؛ التوابل اليت شغًفا آخر، فأان إنساف وببُّ أف يفهم الطبق ا
اسُتخدمت، وتركيبة الصلصة، ومدَّة طهي السمك، واألعشاب اليت 



281 
 

ُرشَّت عليو، وما إىل ذلك. يف السنواِت األخَتة فقط، فقدُت ىذا 
الشغف، أصبحت آكل ما أجده وال أسأؿ نفسي عمَّا آكلو. تلك 
 السيِّدة قطَّبت حاجبْيها، وبدأت ُتصغي إىل حديثنا مستغربة..

ربمَّلتها لدقائق مث صرخُت يف وجهها: كم تستمرِّين ابلتحديق؟ أال 
تعرؼ سيِّدة يف سّنك أبنَّو من الوقاحة أف ربدِّؽ إىل أانس ال تعرفهم؟ 

ا عربيَّة؛ إنَّو تصرٌُّؼ عريبٌّ خالص.    ال بدَّ من أَّنَّ

 

 

  

 

   2012جانفيو  1األحد  

أنِت أـ ابنتنا جيم؟ من ىذِه إنٍَّت أفقُد عقلي، من منكما توفِّيت؟   
اؼبرأة اليت تعيش معي؟ أنِت جيم، أـ حبيبيت جنَّات؟ إفَّ اؼبرأة اليت 
تعيش معي تشبهِك إىل حدٍّ مرعب! تتصرَُّؼ كما لو كانت أنِت، 
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تقلِّدِؾ وترتدي مبلبسِك القديبة، معاطف الكشمَت اليت زبّصِك، 
قوؿ أان حبيبتك جّنات، أان تًتؾ شعرىا بّرايًّ وغجرايًّ كما تفعلُت، وت

زوجتك.. تُذكِّرين بلقاءاتنا األوىل.. ربفظ رسائلنا عن ظهر قلب. 
ولكْن شبَّة شيء يف قليب يشبو اغبدس يقوؿ يل إفَّ ىذه اؼبرأة القاسية 
ا تشبهِك شكبًل إىل حدٍّ هبعلٍت أذوب فيها  واعبافّة ليست أنِت.. ردبَّ

ة وال مكاف للرضبِة يف قلبها، كما أذوب فيِك، ولكنَّ طباعها حادَّ 
، مستحيل أف تكوف أنِت.    روحها ملعونة. كبلَّ

 

 

   2012جانفيو  3الثبلاثء   

ال ربزين، اي حبيبيت. ال يهّم من تكونُت، ال يهّم من أكوف، ىل أان   
حبيبِك؟ زوجِك؟ والدِؾ؟ كّل ىذا مل يعد ُمهمًّا. لقد ُوِجدان يف ىذا 

ليس إبمكاف أّي أحٍد أف يبنعنا من حبِّ بعضنا العامِل لنكوَف مًعا، و 
ِة الدين والعاداِت والتقاليد. أان كلِّي لِك، قليب وجسدي،  بعًضا حبجَّ
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وما أعرفو أبفَّ العيش بعيًدا عنِك مستحيل، والبدء من الصفر مع 
امرأٍة أخرى مستحيل.. ضعي رأسِك على صدري وانِمي، اي 

ِؾ أف تفكِّري إبيذ . مشاغبة، وإايَّ اِء نفسِك مرَّة أخرى كما فعلِت اليـو
ال أربمَّل أف أرى دمعة واحدة من عينْيِك الساحرتُْت، وال قطرة دـٍ 

   تسيُل من جسدِؾ الربيء بسبِب غبائي.

 

 

    2014جانفيو  25السبت   

؟ سنة كاملة غائبة ىنا أو 2013؟ ماذا حدث يف 2014)مهبًل!   
مل يكتب خواطره. ىل  2012ة ؿبذوفة؟ بل سنتُْت، فهو منذ بداي

، يبدو الدفًت الصغَت كامبًل.. ىل عاش  مزَّقتها جيم من اؼبفكِّرة؟ كبلَّ
أثناءنبا عبلقة ىادئة وطيِّبة مع جيم، أـ ماذا؟ ىذا الرجل عاش 
ا ؾبنواًن. سأواصل القراءة  السنوات األخَتة مدمًنا مضطراًب ومنعزاًل، وردبَّ

   وأرى(.
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   2014 جانفيو 25السبت   

ـٍ حلوٍة    زبونينٍت؟ هبذِه البساطة زبونُت؟ بعد كلِّ ما عشناه مًعا من أايَّ
وُمرَّة؟ بعد العهِد الذي قطعناه؟ ما زلُت مصدوًما وال أصدِّؽ ما رأتو 
عيناي.. ال أصدِّؽ أنٍَّت رأيتِك ىناؾ على األريكة ربت جسِد رجٍل 

مبادئ، ببل التزاـٍ أليِّ آخر؟ أّي امرأٍة حقَتٍة أنِت.. ببل شرؼ، ببل 
شيٍء سوى نزواهتا وضباقاهِتا! أعًتُؼ أنٍَّت فقدُت صوايب عندما 
شددتِك من شعرِؾ ووجَّهُت لِك تلك الصفعة القويَّة. كانت ستكوُف 
صفعة واحدة، وبعدىا على أحدان أف يغادر البيت، إمَّا أان وإمَّا 

الرَّغم من دانءتك أنِت.. وكاف سيكوُف أان على أيِّ حاؿ، فأان على 
   لن أُلقي بِك إىل الشارع..

كنُت سأحزـُ حقيبة واحدة وأرحل إىل مكاٍف بعيد ال أظبع فيِو عنِك،    
ولكن آخر ما توقَّعتُو أف وبدث بيننا ما حدث بعد تلك اػبيانِة 
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القبيحة! وجَّهُت لِك صفعة قويَّة.. وكاف وحده االحتقار ما يشّع من 
فعة! توىَّجت عيناِؾ وتورَّد خّداِؾ، وآخر ما عيٍتَّ.. أحببِت الص

توقَّعتو أف تدفعيٍت الغتصابِك بعنف. مل أرِؾ بذلك اؽبيجاف من قبل. 
ظللِت تصرخُت أف اضربٍت، ىيَّا ادفعو بقوَّة، ىيَّا أرين ما يبكنك فعلو، 
افعلها كما يفعلها الرجاؿ! كنِت تستمتعُت ابلعنِف وتتلذَّذين ابلضرِب 

آلف، بعد أف انتهى كّل شيء، ؼباذا أشعر أبنٍَّت فارغ واتفو، واألذى، وا
وأبفَّ كّل ذلك اعبنوف الذي حدث على السرير ال معٌت لو؟ ال أُريد 
أف أعيش ما عشتو معِك مرَّة أخرى. كبُن نسَُت يف متاىٍة ضيِّقة 
ومظلمة وخاسرة، ولن لبرَج منها إالَّ بثمٍن ابىظ ندفعو. ترى أّي شبٍن 

   ٍت على دفعو ألحصل على خبلصي منِك؟سًتغمين

 

 

   2014أڤريل  11اعبمعة   
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شة وفضوؽبا ال حدود لو. ذبلُس على األريكة اؼبقابلة،    غَتهُتا متوحِّ
ا ال تُبايل بينما أان منشغل حباسويب أتصفَّح. إبمكاين فكَّ  سبثِّل أَّنَّ

تعرؼ من  شيفرهتا بسهولة.. ىي اآلف ال ربتمُل إنبايل ؽبا، وتريُد أف
أحدِّث وأبتسم، وؼباذا أطقطق على لوحِة اؼبفاتيح حبماسٍة وسرعة. 
تريُد أف تعرَؼ فقط من ىذِه اليت اقتحَمت عاؼبي، وىل ىي يف مكاٍف 
بعيد أـ قريب؟ سيطمئنها أف تبقى صديقة افًتاضيَّة أحدِّثها يف أوقاِت 

جادَّة وعميقة،  اؼبلل، وسيزعجها أف تعلم أبفَّ صداقتنا االفًتاضيَّة ىذهِ 
ا تنهض بسرعة كما األطفاؿ،  عميقة كما ال ىبطُر على ابؽِبا. إَّنَّ
وأتيت وتذىب لتلفَت انتباىي إليها ببل فائدة. وكما أعرفها جيًِّدا، 
ا مسألة  ا ستثور بعد قليل، وتتسبَّب يف شجاٍر كارثّي. إَّنَّ أعلم أَّنَّ

   لن تعرفو.وقٍت فقط! فلتشاجر كما تشاء، ىذا السّر ابلذاِت 

 

 

    2014ماي  31السبت   
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ر مفاجأة كما أفعل من    اليـو عيد ميبلِدىا. مل أشًت ىديَّة ومل أحضِّ
أجِلها كّل عاـ، وال حىت ىنَّأهُتا. ىي كانت تقوُؿ دائًما إنَّو من الغباِء 
االحتفاِؿ أبعياِد اؼبيبلد، أنَت ربتفُل بتاريٍخ تعيٍس ىبّصٍت، اليـو الذي 

فيو يف ىذا العامل من دوف أف أختار قرار وجودي فيو. ومع  تواجدتُ 
ذلك، كنت أجتهد ألرى االبتسامة على وجهها، تلك االبتسامة 
الكئيبة اؼبائلة. ىذِه السنة، نفَّذُت مشيئَتها واحًتمُت رؤيتها للحياة، 
توقَّعُت منها أف تتساءؿ فقط، ولكْن حدث أكثر من ذلك. اَّنارت 

، قالت فهمُت كّل شيء، سباًما، مل أرىا ؾب روحة وحزينة كما رأيتها اليـو
ا بسبب ضباقاتك  مل تعد ربّبٍت، وكّل ىذا بسبِب ماذا؟ قلُت ردبَّ
وخياانتك؟ قالت بل بسببها، تلك اليت تقضي وقتك معها، تظّن أنٍَّت 
ال أظبعك ربدِّثها بعد منتصِف الليل، تضحك وتقهقو وتغٍتِّ ؽبا 

عدت لكتابِة الشعر؟ ال اي عزيزيت.. مل أكتب ابألمازيغيَّة؟ مث ىل 
قصيدة واحدة منذ عشرين سنة، أان أُلقي عليها فقط ما يروقٍت من 
قصائِد اآلخرين.. من ىي؟ تدفع عمرىا لتعلم. ىي ال أحد، ؾبرَّد 

   أنيسة، ال تكًتثي ؽبا، وال عبلقة ؽبا ؼبا وبدث بيننا.
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   2014جواف  29األحد   

   ة شهٍر كامل..مل نتحدَّث طيل  

   الصمُت ىُبيُِّم على بيتنا، اي لعناِدىا وكربايئِها!  

   ىي ربًتُؽ يف كلِّ غبظة، ولكنَّها تكابُر.  

 

  .. ل أف سبوت عطشى على أف تطلب قطرة ماٍء مٍتِّ    تفضِّ

 

 

   2014جويليو  03اػبميس   

َج غَتتِك وأستفّز كربايئكِ    ؟ أُلرغمِك تعتقدين أيّنِ أستضيُفها ألؤجِّ
على النطق والكبلـ والشجار بعد خصاـٍ داـ شهرًا ونصف الشهر؟ 
.. مل أخطِّط  أتيُت هبا عمًدا إىل ُعّشنا، ألضـر النَتاف يف قلبِك؟ كبلَّ
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يًصا لًتاين وال تعلمُت.. كم كانت صعبة ظروُؼ  جمليِئها، ىي أتت خصِّ
ألجل السياحة وال ؾبيئها. مل يقبل والُدىا أبف تغادر الببلَد وحدىا ال 

   حىت ألجل العمل، ولكنَّها عاندتو وضبلت جواز سفرىا وحلَّقت إيلَّ..

تقوُؿ تدفع عمرىا مقابل أف تقضي ليلًة واحدة بُت ذراعيَّ، مقابل   
أف سبحو فكرة الصديقة االفًتاضيَّة، وأف يكوَف اغبلم حقيقة واغبديُث 

ِه اؼبسافة لتلمسٍت خارج اغبواسيب وشاشاِت اؽباتف. قطعْت كّل ىذ
فقط، وتلمس رجوليت الغائبة. ىذِه اؼبرأة الشجاعة، على الرَّغم من 
اؼبسافاِت وعلى الرَّغم من العقِد وعلى الرَّغم من خرايب كّلو، ربّبٍت كما 
مل وبّبٍت أحد قبَلها. حىت أنِت اي جنَّات، أحببِت نفسِك أكثر فبَّا 

نتنا حىت مل يبق يف قلبِك مكاٌف أحببتٍت يف البداية، وبعدىا أحببِت اب
يل.. ومع ذلك، عبدتِك حىت لطَّخِت كّل ما كاف نقيًّا بيننا. ال أظّنٍت 
   قادرًا بعُد على ربمُّل ما ربمَّلتُو منِك، وأعتقُد أنَّنا نقًتُب من النهاية! 

   2014جويليو  6األحد   

الصديقة وال  الصديقة اليت نستضيُفها من اعبزائر، ما زلُت ُأظبِّيها  
أحبِّذ ذكَر اظِبها، فهذا الدفًت الصغَت ىو رسائل إليك اي جنَّات، 
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وبعضها اآلخر إىل ابنتنا جيم شبرة جنوننا. ال أريُد أف أذكر اظَبها 
النقّي إىل جانب اظبِك، يف دفًٍت وبمُل اػبراَب الذي يف داخلي، ألفَّ 

علِّمٍت كيَف الصديقَة ىي مبلكي، اؼببلؾ الذي يعاًُف جروحي، وي
أكوُف إنسااًن من جديد. ىذِه اليمامة اؼبساؼبة، الطيِّبة.. القادرة على 
رؤيِة القبِح من دوف أف تشمئزَّ منو، وتنظيف القذارِة من دوف أف 

   تتلوََّث هبا.

 

 

ىذِه الصديقة صبعت الصور من الصالوف، وبدأت تسألٍت: أين   
ا التقطت ىذه الصورة؟ ىذه يف وىراف؟ ومن ت كوف ىذه اؼبرأة؟ إَّنَّ

زوجيت جّنات.. أرتٍت صورة، وماذا عن ىذه، أين؟ ىذه يف ابريس. 
ا  ومن اليت معك؟ ما بك؟ جنَّات، دائًما. ولكْن، أال تبلحظ أَّنَّ
أصغر عمرًا، كأفَّ جنَّات تصغر بداًل من أف تتقدَّـ يف العمر؟ أال ذبد 

ىي جنَّات.. من ىذه ىذا غريًبا.. ال أعرؼ عمَّا تتحدَّثُت. جنَّات 
ا جيم.. ابنتك وليست  اليت تعيش معك، اي جهاد؟ جنَّات. أعتقد أَّنَّ
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جنَّات. جهاد، عزيزي، أظّن أنَّك تُعاين من ورطٍة صعبة، فكّل ما 
رويتو يل من معاانة مع زوجتك، أنت تعيشو مع ابنتك وزبلط بينهما! 

   علينا أف نذىب لطبيب نفسيٍّ متخصِّص يف أقرب وقت.

 

   2014جويليو  23األربعاء   

يقوؿ الطبيب إنٍَّت أُعاين من الفصاـ، وإفَّ عقلي يتخيَّل ويتوىَّم   
وىبتلق أحدااًث مل ربدث.. ذاكريت كّلها مشوَّشة، واألشخاص يف 
حيايت ضبابيُّوف صبيعهم. شبَّة أحبَّاء موتى، ما زلت أتعامل معهم على 

م أحياء، وأحياء أتعامل معهم ع م موتى وحقيقيُّوف من غبٍم أَّنَّ لى أَّنَّ
ودـ أؿبو وجودىم سباًما يف واقعي، وآخروف خلقتهم بنفسي ووضعتهم 
يف األمكنة اؼبناسبة ألواسي وحديت. أكتب ىذه الكلمات بينما أان 
يف مصحَّة، مستسلٌم للجلسات الطويلة وأشرب األدوية ابنتظاـ. جيم 

قت ذكرايت مل ربدث قّط، طيلة ىذِه السنوات، تستغلُّ مرضي.. لفَّ 
ا جّنات، وأبفَّ ابنتنا جيم ماتت يف حادث سيَّارة، وأان  وأقنعتٍت أبَّنَّ

   أعيش هبذه الذاكرة منذ سنوات.
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   2014سبتمرب  25اػبميس   

   أعتقد أفَّ جيم حباجة أيًضا إىل عبلج..  

   لقد دمَّرُت ابنيت كما دمَّرتٍت، وكلٌّ منَّا ضحيَّة اآلخر.  

 

 

   2014نوڤمرب  30األحد   

لن تنجو جيم إالَّ إذا افًتقنا.. ولن قبَد َّنايًة ؼبعاانتنا إالَّ إذا عاش كلٌّ   
منَّا بعيًدا عن اآلخر. كنُت قد شاىدُت مشهًدا كهذا يف فيلٍم لويل 
ظبيث وتشارليز ثَتوف؛ بطبلف خارقاِف للطبيعة، إبمكاَّنما فعل الكثَت 

ما كلَّما اجتمعا، ألجل ىذا الكوكب، ولكْن  ليس ونُبا مًعا، ألَّنَّ
مواىبهما، ويتحوَّؿ ذلك اغبّب تضعُف قدراهتما ويفقداِف الًتكيز على 

رة لكلٍّ منهما. يف اؼبشهِد األخَت، كانت تشارليز ثَتوف  إىل طاقٍة مدمِّ
ربتضر بنبضاٍت تقلُّ شيًئا فشيًئا، وكاف ويل ظبيث ُمصااًب وضعيًفا. 
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ة فقط، فهَم الدرس أبنَّو ينبغي أف ىبتار بُت أف ويف اللحظِة األخَت 
يكوف معها ويراىا تذبل أمامو، وبُت أف يبتعد ويسمح ؽبا ابلتنفُّس. 
غالَب ىانكوؾ وجعو، وبدأ يرمي خطواتو اؼبتثاقلة ابتعاًدا، خطوة 
فخطوة. ومع كلِّ شرٍب يبتعد بِو عنها، تستعيد حبيبتو نبضاهتا 

تو، حىت اختفى سباًما واكتفى دبراقبتها من  وأنفاسها ويستعيد ىو قوَّ 
ص  ُص عبلقيِت ابلصغَتة، ويلخِّ كوكٍب آخر! إفَّ ىذا الفيلم يلخِّ
ر فيها الطرفاِف بعضهما بعًضا، قبل أف يفهما أبفَّ  عبلقاٍت كثَتة يدمِّ

   ما بينهما مستحيل وال يُعقُل لُو أف يستمّر أبيِّ طريقة..

ر وأَّني مسرحيَّتها السخيفة، فأان ما ىذِه الليلة، سُأسدُؿ الستا  
عدُت اؼبريض اؼبخبوؿ الذي سبؤل رأسو حبكاايهتا الكاذبة. سُأخربىا 
أبنٍَّت عائٌد إىل ببلدي، إىل القريِة اليت جئُت منها، وإىل حبيبٍة تنتظرين 
يف اعبنوب، أعّد نفسي ألولد من رحِم حّبها من الصفر. ما الذي 

 ، اي جيم؟ كم أشفُق عليِك اي صغَتيت! عشِت تعرفينو أنِت عن اغببِّ
حياة اتفهة، وستموتُت ميتة اتفهة ما داـ قلبِك مل يتذوَّؽ من شبرِة 
اغبّب. ستقولُت ولكنٍَّت أحّبك، بل رببِّينٍت كما لو كنُت شيًئا من 
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أشيائِك، تتخلَّصُت منو إذا تعطَّل وال صرب لِك على معرفة عطبو 
فقط وال أحد آخر، رببُِّت ما يبنحو لِك إلصبلحو، بل رببُِّت نفسِك 

الناس، وإذا توقَّفوا عن اؼبنح أو تصرَّفوا بطريقٍة تُزعجِك ترفضُت 
وجودىم يف حياتك. ال تقويل شيًئا، فأان الذي أعرفِك أكثر من 
نفسِك وأكثر من أيِّ أحد، وال يبكنك أف زبدعيٍت أبقنعتِك اؼبتعدِّدة 

   مثلما زبدعُت اعبميع.

تها العاىرة الصغَتة! كم تشبهُت اغبياة، ذكيَّة وفاتنة وشهيَّة، لكْن أيَّ   
ابردة وخاوية وعاجزة، ربملُت قلًبا خبيثًا ال يعرُؼ الرضبة، حىت ابنتِك 
قتلِتها بيٍد ابردة بعد يوـٍ واحٍد من الوالدة! ظلَّت تبكي وترتعش 

يها إىل صدرؾ، وضعِت يدِؾ على و  جهها، وأنِت مل ترضعيها ومل تضمِّ
وظللِت ربدِّقُت إليها بعينْيك القاسيتُْت حىت توقَّفت عن التنفُّس، 
وقلِت مقتنعة يف الصباِح الذي تفاجأُت بِو دبوهتا: ستشكرين إذا كاف 
إبمكاَّنا ذلك! ؼباذا أعود إىل الوراء وإىل أموٍر ينبغي عليَّ ؿبوىا من 

ا ترين، يبدو ذاكريت ونسياَّنا ألتعاىف من ظبوـِ حضورؾ يف حيايت؟ كم
أبنَّنا ال مبلُك حبلًّ سوى أف ننسى أبفَّ كبلًّ منَّا يعرُؼ اآلخر. أان منذ 
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ل العيش مع  ، ال ابنة يل وال زوجة ميِّتة أعيش مع شبحها، أفضِّ اليـو
روح جنَّات الطاىرة على جثَّتها اغبيَّة يف بييت!! فلتنسي أبنَِّك عرفتٍت،  

   ة ال والَد لِك.كما سأنساِؾ، ولتعتربي نفسِك يتيم

ا ال يهّمِك األمر. سأقوُؿ   اىِك، وردبَّ ا تتساءلُت عن مشاعري اذبِّ ردبَّ
لِك أبنَِّك أخَتًا ما عدِت تعنُت يل أّي شيء.. كما لو أنٍَّت مل ألدِؾ! 
قد يبدو تعبَت الوالدة سخيًفا، ألنَّو مرتبط دائًما ابؼبرأِة ورضِبها، ولكنٍَّت 

ليس دبا دفقتُو يف رحِم والدتِك فحسب؛ لقد   ولدتِك أيًضا، اي جيم،
كرَّسُت نفسي لرعايتِك، وحاولُت أف أمنحِك تربية جيِّدة، أعلِّمِك  
كّل ما تعلَّمتُو يف اغبياة لتكوين األنثى اعبميلة واألنيقة واؼبثقَّفة، األنثى 

. اليت تُبهُر أّي إنساٍف يقابُلها، ومل أُدرؾ أبنٍَّت أقببُت مسًخا من جينايت
انظُري إىل نفسِك كم أنِت قبيحة! مبلؿبِك على الرَّغم من صبالِك 
ا تعكُس القبَح الذي داخلك. سيذوُب أماـ فتنتك أّي  مظلمة، ألَّنَّ

الفتنة سرعاف ما ستذوب أيًضا وزبتفي، عندما يكتشُف  رجل، وتلك 
من أنِت من الداخل. اظبحي أليِّ أحد ابلتعرُّؼ عليِك من الداخل 

نَّو ال يُعقُل أليِّ إنساٍف أف وبّبِك إالَّ ليستغّل جسدِؾ، عدا لُتدركي أب
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ذلك روحِك ملعونة، ستعيشُت وحيدة بعقليَّتِك اؼبريضة وسبوتُت 
وحيدة.. عجوزًا نتنة وغريبة سبوت، بينما ربدِّؽ يف الفراغ وتفارؽ اغبياة 

   بعينْيها اؼبفتوحتُْت اعبامدتُْت..

ِك! أحبُّ كّل من يف األرِض عداِؾ، ال أحّبِك، اي جيم، ال أحبّ   
أحبُّ األشجار والبحار والقطط والعصافَت واألطفاؿ وصبيع النساء 
حىت أقساىنَّ أطيُب منِك.. ال أكرىِك أيًضا ألنَّك، ال تستحقُِّت 
الكراىية، الكراىية مرىقة، إحساٌس سليّب يؤذي صاحبو ويلوِّث قلبو 

َث بِك. كّل ما أريدُه أف أبتعَد وروحو، وأنِت ال تستحقُِّت أف أتلوَّ 
عنِك فقط، أالَّ أقابل أّي امرأة تشبهِك ولو قليبًل.. أف أحذؼ حرَؼ 
اعبيم من األجبديَّة! أف أنسى نصف عمري الذي عشتُو مريًضا إىل 
جانبِك، وبينما أربدَّث عن مشاعري لِك، كم أرغُب ابلتحدُِّث 

ن الغَتة منها يف الفًتِة عنها.. اؼبرأِة األخرى اليت كنِت سبوتُت م
   األخَتة.. وكنُت أكذُب عليِك كي أضبيها منِك..

قلُت لِك ىي دبثابِة أخٍت يل، وال يُعقل أبًدا أف أشتهيها.. ولكنَِّك،   
مل تكوين ىناؾ عندما مارسنا اغبّب. ليتِك كنِت ىناؾ لًتي وتفهمي 
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والشغف  وتتعلَّمي كيف للقببلِت وحدىا أف تضـر الشبق يف جسدْين
يف روحُْت. ضبلُت ديواف شعري اليتيم، وطرقُت ابب غرفتها.. ألُلقي 
عليها بعض قصائدي القديبة، ويف منتصِف القصيدِة، قاطعتٍت بقبلٍة 
أنستٍت من أكوف، قبلة دافئة من فِمها اغبلو.. َسَرت برودة يف 
جسدي، مث بدأت حراريت ترتفع ولساين يداعُب لساَّنا. مل أشعر 

دؼء منذ سنواٍت طويلة.. عانقُتها ومشمتها وقبَّلتها، كاف بذلك ال
أكثر من اشتهاٍء، اي جيم. عندما عرَّيتها وبدأُت أتلمَُّس جسدىا 
وأوزُِّع عليِو قببليت، وأضع رأسي حيًنا، وألتقم حلمتها حيًنا مث أدفن 
رأسي بُت ساقْيها ألمشّها وأقبِّلها حببٍّ كما لو كنُت أقبُِّل شفتْيها،  

ًدا، وبرجوليت تنتعش وبقضييب ك نُت أشعر ابغبياِة تسري يف عروقي ؾبدَّ
ينتصب، وأظبع صوت ضرابت قليب، أان حّي! ىذا ما شعرُت بو وأان 
أدخل جسدىا. األمُل يتفتَّح يف قليب من جديد، واللذَّة مل أعتقد أنٍَّت 

ًدا يف جسد أيِّ امرأة، ولكْن ىا ىي بُت ذر  اعيَّ سأعثر على سّرِىا ؾبدَّ
جبسدىا األظبر وبدؼء قلبها وؿببَّتها، بعد أف قذفُت يف جوفها 
 . مائي، سبدَّدُت إىل جانبها وعانقتها بقوَّة، كما لو كانت ستهرُب مٍتِّ
، ورغبُت أبف أموت، ألنٍَّت ما عدُت أريد أكثر  وبعدىا، غرقنا يف النـو
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ـٍ إىل فبَّا حصلُت عليو منها. رغبُت أبف أمضي ما تبقَّى يل من أ ايَّ
   جانِب ىذِه اؼبرأِة اغبنونة والطيِّبة.

ال أعرُؼ كيف أودِّعِك اآلف. ىل أودِّعِك بنصيحة؟ ولكنَّ الوقت   
أتخَّر كثَتًا على النصائح، اي صغَتيت.. انتهت صبلحيَّتها ولقد سبرَّدِت 
ـ مل يعد فبكًنا. ال أعرُؼ من منَّ  ا وتعَّفنِت. وإصبلُح ما فعلتو بنا األايَّ

ظلم اآلخر أكثر.. ومل تعد معرفة ذلك مهمَّة. أان مسافر غًدا. التذكرة 
اشًتيتها منذ أسبوعُْت وحقيبيت جاىزة! أكتُب اآلف ىذِه الرسالة 
األخَتة، ألنٍَّت ال أعرُؼ كيف سيجري حواران، سأودِّعِك وأقبِّلِك يف 

كِّريت، جبينِك قبلة أخَتة كما نودِّع اؼبوتى، وبعدىا أضُع يف يدِؾ مف
   وأضبل حقيبيت وأرحل. 
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