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في .. فلعبـوا بغيرهـم.. إلى مـن لعبـت بهـم األقـدار
  ..غيـاب الـوعي واليقظـة

مكتسبـات ضاعـت عـلى .. إلى الخاسريـن المتباكيـن
  ..وولـت

  .. إلى المهمشيـن والمظلوميـن في ديارهـم وأوطانهـم
  ..إلى الصادقيـن المخلصيـن لـوطنهـم الغـالي
  ..إلى الرافضيـن المقاوميـن للظلـم واإلقصـاء

ـُّـوا في وجـه الطغيـان حيثمـا وجـد   .. إلى الذيـن هب
؛ للعبـرة، إلى كـل هـؤالء أقـدم هـذه المجموعـة القصصيـة

  .. والفائـدة، والتنويـه
  بـوزيـان الـدراجي                                     
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كتبـت هـذه المجموعـة مـن القـصـص في فتـرات 
.. بـدءاً بالسبعينيـات وانتهـاء بالتسعينيـات.. زمنيـة متفاوتـة

ومـن هـذه القصـص مـا نشـر باسـمي الحقيـقي؛ ومنهـا 
عبـد اللطيـف (وهـو : مـا تـم نشـره باسـم مستعـار

وذلـك ألسبـاب موضوعيـة؛ تتعلـق بي ).. مبـروك
فأمـا مـا نشـر منهـا في السبعينيـات؛ فقـد تـم . .شخصيـاً

ذلـك مـن خـالل مجلـة ألـوان الوطنيـة؛ التابعـة لـوزارة 
وقـد اضطـررت ـ اآلن ـ إلى إعـادة .. الثقافـة آنـذاك

صياغـة تلـك القصـص، وإدخـال بعـض التعديـالت 
أمـا القصـص األخـرى فقـد تـم .. الضروريـة عليهـا

التسعينيـات؛ ضمـن عـدد مـن الجرائـد نشرهـا في 
الوطنيـة؛ كجريـدة المسـاء، وجريـدة صـوت األحـرار 

  .. مثـال
وقـد اختـرت عنوانـاً ـ جامعـاً ـ لهـذه المجموعـة 
القصصيـة؛ استعرتـه مـن عنـوان إحـدى القصـص 

وذلـك ألني وجـدت أن هـذا العنـوان .. المنشـورة ضمنهـا
يصلـح ـ في الحقيقـة ـ لـكي يكـون ) اللعبـة الخاسـرة(

عنوانـاً لكـل قصـة مـن القصـص المنشـورة في 
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فجميعهـا ـ .. المجموعـة كلهـا؛ واحـدة فواحـدة تقريبـاً
كمـا تبـدو لي ـ تشتمـل عـلى لعبـة خاسـرة، والعبيـن 

خاسريـن .. خاسريـن ماديـاً، وخاسريـن معنويـاً.. خاسريـن
خاسريـن في دورهـم .. ـن في قيمهـمفي ذواتهـم، وخاسري

  .. وفي أسرهـم، وخاسريـن في أوطانهـم ومـع شعبهـم
وهـذه المجموعـة القصصيـة ال تخـرج ـ في الواقـع 
ـ عـن كونهـا شكـالً مـن أشكـال التعبيـر البسيـط؛ الـذي 

بغـرض الوصـول بأفكـاري .. أحببـت أن ألجـأ إليـه
.. اضـة إلى القـارئ الكريـمالمتواضعـة؛ وبمشاعـري الفي

ألني وجـدت أن التعبيـر البسيـط الصـادق، يمـر ـ حتمـاً 
ـ عبـر اإلفصـاح عـن األحاسيـس، والمشاعـر المتأججـة؛ 

وال يتحقـق ذلـك .. الـتي يفيـض بهـا صـدر كـل كاتـب
: وهـذا المتنفـس قـد يكـون.. إال بتوفـر متنفـس لهـا
.. مقـال فـني، أو قصـة طريفـة بواسطـة نظـم شعـري، أو

وعـلى هـذا يمكـن اعتبـار هـذه القصـص الصغيـرة؛ 
بمثابـة حديـث بسيـط وشيـق؛ وضـع في متنـاول القـارئ 

ذلـك القـارئ المتعطــش للبحـث عـن سبـل .. الكريـم
الوصـول إلى إدراك مشاعـر غيـره مـن أبنـاء جنسـه، 

: ق؛ مـن أحاسيـسوفهـم مـا يـدور في صـدور الخلـ
وعـلى هـذا .. الغضـب والـرضـا، أو الحـزن، والسـرور

.. فقـد كتبـت هـذه القصـص بأسلـوب ارتضيتـه لنفـسي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


6 
 

والتمـرد عـلى .. أسلـوب يميـل إلى المرونـة في الصياغـة
  ..بعـض األشكـال الفنيـة المتصلبـة

  بـوزيـاني الـدراجي                         
  م2001/  10/  01: الجزائـر في                   
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  :  اللعــب
وقـف نـادل المقـهى قـرب شلتنـا الـتي كنـت 
اقـضي معظـم وقـتي معهـا؛ منشغليـن في لعـب 

تلـك اللعبـة ذات التأثيـر العجيـب؛ بقطعهـا )).. الدومينـو((
الغربـاء، وتحـث نظيراتهـا، تي ال تقبـل ـالسحريـة؛ ال

كنـا منغمسيـن في اللعـب الـذي . وشبيهاتهـا إلى مجاورتهـا
ملـك عقولنـا، وخـدر حواسنـا؛ فلـم أشعـر بـه عندمـا 

لقـد أفزعـني حيـن صفـق .. وقـف خلـف ظهـري
  :براحتيـه وصـاح

رايحيـن .. الوقـت أوصـل.. ـ  الساعـة لَحداعـش
  .. نَقفلـوا

و أسلوبـه كلمـا أراد تنبيهنـا بحلـول وقـت ذلـك هـ
لى مـا يبـدو يتلـذذ بذلـك ـفهـو ع.. إقفـال المقـهى

كـان قريبـاً مـن مسمـعي؛ .. األسلـوب الفـظ في التعبيـر
حيـن صـرخ بإصـرار، ومبالغـة؛ رغبـة منـه في 

فانتفضـت لصياحـه؛ كمـا لـو تلقيـت صفعـة .. إزعـاجي
  :   فصرخـت في وجهـه. سابـق إنـذار لى قافيـتي؛ دونـع
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اللعبـة مـا خْالصتْـشْ، مـا .. ـ مـازاْل الحـال
  ..لروحـشْ حـتى نَربحهـم

ـمهحباكْتَـاشْ تَركْـرِي..ـ وب ـحبار ،ـحبـِّي ار .. ؟ الل
ـَّرواح أوصـْل ـْتْ الت   .هيـا بِينـا، وق

الشديـد عـلى إتمـام وعـلى الرغـم مـن إصـراري 
الجولـة؛ فقـد أبى وأصـر ـ بـدوره ـ عـلى إجهاضهـا؛ 
: ولـم يفـد تدخـل رفـاقي؛ عـلى اختـالف مواقعهـم

لقـد وقفـوا جميعـا ضـد . الخصـوم منهـم، أو الحلفـاء
حليـفي ال تختلـف مصلحتـه )) زغلـول((فـ . النـادل العنيـد

أمـا . الحتجـاجعـن مصلحـتي؛ لـذا فقـد شاطـرني ا
فوقوفهمـا ضـد النـادل كـان بسبـب )) رابـح((، و))لزهـر((

  .  إحساسهمـا أنـه سيقمـع انتصارهمـا
لـم يطـل الجـدال بيننـا وبينـه؛ إذ تدخـل صاحـب 
المقـهى؛ حاسمـاً الموقـف بطريقتـه المعهـودة؛ دون أن 

إذ شـرع في إطفـاء مصابيـح .. يتلفـظ بكلمـة واحـدة
لى الجـدران، أو ـالمثبتـة ع)) الكاربيـر((حجـارة الغازيـة ال

  .تلـك الـتي تتـدلى مـن السقـف
ولمـا . بـدأ الظـالم يزحـف شيئـاً فشيئـاً إلى طاولتنـا

امتـدت يـد صاحـب المقـهى إلى المصبـاح المعلـق فـوق 
ومـا هي .. رؤوسنـا؛ أحسسنـا بدنـو األجـل المحتـوم

ى سـاد القاعـة ظـالم دامـس؛ تعـذر سـوى لحظـات حـت
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بـل اختنقـت كـل .. علينـا بسببـه مواصلـة اللعـب
لى تـرك ـفأجبرنـا واقـع الحـال ع. احتجاجاتنـا في أفواهنـا

مقاعدنـا الخشبيـة، واللجـوء إلى خـارج المقـهى؛ التماسـاً 
  .. لضـوء السمـاء

وقفنـا برهـة أمـام بـاب المقـهى؛ متردديـن، 
كنـا .. يـارى، طامعيـن في تراجـع صاحبهـا عـن قـرارهح

  . ال نطيـق فـراق هـذه القاعـة
عندمـا يحيـن موعـد العـودة إلى المنـزل ينتابـني 

 ؟ فأنـا أقـضي جـّل..ال أدري لمـاذا.. شعـور بالكآبـة
وقـتي خارجـه؛ بيـن المعمـل الـذي أشتغـل فيـه، وبيـن 

فتبـقى للمنـزل فتـرة مـن . هـاالمقـهى الـتي أتسـلى في
  . الوقـت لتنـال طعـام العشـاء، والنـوم حـتى الصبـاح

ولمـا خرجنـا مـن المقـهى؛ لـم أجـد السمـاء كمـا 
كانـت .. توقعـت، وكمـا عهدتهـا في الليـالي السابقـة

اختـفى  لمعانهـا، وبريقهـا؛ إذ .. نجومهـا خافتـة، وحزينـة
كانـت السحـب .. ـط عـلى األرضشحـت بضوئهـا المسل

فـازدادت نفـسي .. تغلفهـا، وتحجـب جمالهـا، ورونقهـا
  : انقباضـاً، وتضاعفـت كآبـتي؛ فالتفـت إلى رفـاقي مودعـاً

ـرـلَى خَيـوا عحبفي .. ـ تَص هوغُـد نَتْالَقَـاو
))ريكَـهالفاب..((  

  :وهـو يتمـطى؛ متثائبـا)) زغلـول((فأجـاب 
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ـرـلَى خَيع ـحبـاشْ .. ـ تَصكْـري؛ بب ـُد أرق
متْسبـب )) جـور((مسيـو .. كيمـا تَعـرفْ.. اتْنُـوض بكْـري

  ..اسمـاح امعـاه مـا كَانْـشْ.. اعلينَـا
تعـودت الرجـوع إلى داري في مثـل هـذه الساعـة 

ـدوء الطريـق، كنـت استمتـع خاللهـا به. مـن الليـل
وسكـون المحيـط؛ غيـر أني أحسسـت هـذه الليلـة ببعـض 

لـم . ال أدري مـا الـذي يجيـش في صـدري.. االضطـراب
لقـد انبعثـت في . يعـد الليـل يسحـرني بسكونـه، وهدوئـه

نفـسي موجـة رهيبـة مـن األوهـام؛ مبعثهـا الغمـوض 
ـًا مـع ظلمـة ال التفـت . ليـلالـذي يحيـط بي؛ متحالف

فاكتشفـت ضعـفي، بوحـدتي، . حـولي؛ بعـد طـول تأمـل
لقـد انصـرف رفـاقي وتركـوني غارقـاً في .. وانفـرادي

لـم أجـد أنيسـاً يمـأل فـراغ وحـدتي، .. أحـالمي الكئيبـة
  .وال رفيقـاً يشاركـني وحشـة الليـل، وغمـوض الطريـق

. يـر معبـدغ.. لقـد أضحيـت وحيـداً في درب مظلـم
كنـت أزداد خـوفـاً، ووحشـة كلمـا اعترضتـني شلـة مـن 

ومـع أنهـا ضـالـة؛ فـهي ال تستنكـف .. الكـالب الضالـة
تسـعى للعيـش مـع .. عـن مؤانسـة بعضهـا بعضـاً

بعضهـا؛ ساعيـة لالستـرزاق مـن النفايـات المتناثـرة في 
.. فـت حـوليأحسسـت بالرهبـة والخـوف حيـن الت. األزقـة

فقـد .. وعليـه. فالوحـدة مفزعـة، والوحشـة رهيبـة
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حـاولـت تخفيـف الضغـوط الـتي تثقـل نفـسي، والتهويـن 
إن اللجـوء إلى أعمـاق .. مـن أسبـاب خـوفي واضطـرابي

الـذات؛ بالمناجـاة، والحـوار الصامـت؛ لهـو خيـر عـالج، 
ال بـأس هنـا فـ.. وأنجـع دواء؛ للخـوف، واالضطـراب

فشرعـت في مناجـاة نفـسي، . بعـالج األوهـام باألوهـام
  :  والتنقيـب عـن األوهـام داخلهـا؛ فقلـت

.. ـ ال داعي للخـوف؛ فالكـالب تحـرس المكـان
لسـت .. ونباحهـا يبعـث في أعمـاقي بعـض االطمئنـان

فهـذا .. فمـعي رفقـاء هـذا الـدرب الرهيـب.. وحيـداً إذن
كبقيـة الـدروب في قريتنـا؛ جميعهـا خاليـة، وموحشـة درب 

وحـتى بيـوت القريـة هي األخـرى؛ . في الليـالي المظلمـة
فسكانهـا .. راكـدة، هامـدة؛ تكـاد تخلـو من الحيـاة

يسابقـون الطيـر؛ طلبـاً للنـوم، والهجـوع؛ فيرتمـون في 
  .أفرشتهـم مـع البـوادر األولى للغسـق

طريـق المظلـم المخيـف نحـو داري؛ سـرت في ال
لقـد . الـتي تربـض في الطـرف الشـرقي مـن القريـة

ساعدتـني أحـالمي المؤنسـة عـلى قطـع المسافـة الطويلـة؛ 
لقـد حـز في نفـسي .. الفاصلـة بيـن المقـهى، والمنـزل

فهزيمـتي مؤلمـة؛ وزادتـني همـا .. مـا لقيتـه هـذه الليلـة
ومـع هـذا فأنـا ال أعـرف مسوغـاً .. ميعـلى همـو

أتكـون الهزيمـة هي .. مقبـوالً ألحـزاني، وهمـومي
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فقـد عرفـت ـ مـن قبـل ـ .. ؟ ال أظـن ذلـك ..السبـب
.. هزائـم عديـدة؛ دون أن تتـرك في نفـسي أثـراً يذكـر

  : ؟ فكـرت مليـاً؛ ثـم قلـت لنفـسي..فمـا هـو السبـب إذن
إنـه ال )).. زغلـول((زيمـة هـو ـ إن سبـب اله

يعـرف أصـول اللعـب الجيـد؛ كمـا أنـه سـيئ الطالـع، 
.. لـن أحالفـه في اللعـب مـرة أخـرى.. منكـوب العاقبـة

ال أدري لمـاذا لـم .. كـان عـلي أن أختـار حليفـاً آخـر
لكـني لـم أختـره .. آآه !؟))..رابـح((، أو ))لزهـر((أختـر 

، رابـح((ة؛ لقـد اضطـررت إلى ذلـك؛ ألن في الحقيقـ
اختـارا بعضهمـا بعضـاً، وتركـاني مـع )) لزهـرو
؛ أمـام واقـع الحـال؛ فلـم أجـد بـداً مـن ))زغلـول((

  .التعيـس زغلـولمحالفـة 
يبـدو إني تحاملـت عـلى صديـقي .. أوف.. أ..ـ آ
هـذه الليلـة؛ فلـم  زغلـولفـإن حالفـني .. المسكيـن

يحالفـني في بقيـة الليـالي السابقـة؛ ومـع هـذا فقـد 
؟ أيـن ..فأيـن يكمـن العيـب إذن.. الزمتـني الهزائـم

  ؟..يكمـن
كنـت .. واصلـت سيـري في الطريـق المظلـم

حريصـاً عـلى الهـروب مـن واقـعي المخيـف، واللجـوء 
نـت أنـاجي نفـسي ك.. إلى األحـالم الهنيئـة، اللذيـذة

  :  للتخفيـف عنهـا
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ـ لـو لـم يتدخـل ذلـك النـادل اللعيـن لكنـت 
وربمـا كـان النصـر حليـفي هـذه .. غيـرت النتيجـة

سـوف .. ال بـأس؛ سأعـوض خسـارتي يـوم غـد.. الليلـة
)) لزهـر((نعـم سأكسـب لـو حالفـت .. أكسـب حتمـاً

إذا قبـل .. ولكـن.. للعـبفهمـا بارعـان في ا)).. رابـح((أو
فقـد يختـارا بعضهمـا بعضـاً؛ كمـا .. أحدهمـا بمحالفـتي

  . جـرت العـادة في غالـب األحيـان
أال يشغـل فكـري شيء .. اللعـب.. اللعـب.. ـ أااوه

؟ كـان عـلي أن ..؟ فمـا فائـدة اللعـب..آخـر غيـر اللعـب
لـو كنـت  أكـون اآلن في فـراشي الـدافئ؛ فاألحـرى بي
فهـم أولى .. قضيـت سهـرتي مـع أبنـائي، وزوجـتي

.. بالسهـر والمؤانسـة؛ عـوض النكـد، والهزائـم المتتاليـة
؟ ال شيء سـوى ..وحـتى لـو ربحـت؛ فمـاذا سأربـح

  ..لقـد أجهـدت نفـسي دون فائـدة.. إرضـاء غـروري
سأنـام كعـادتي متأخـراً؛ بسبـب إدمـاني .. ـ إاايـه

وسأجـد صعوبـة في النهـوض باكـراً؛ .. ـلى اللعـبع
ومـع هـذا فـال بـد مـن االستيقـاظ في الموعـد؛ فالمسيـو 

))ـورلـن يتسامـح مـعي إذا مـا تأخـرت ))ج ..  
فكرتـني بهـا )) الشَّمـه((افتكـرت .. ـ آآآه

))ريكَـهمنهـا تكـفي ..أيـن هي العلبـة)).. الفَاب ؟ فنَتْفَـه
فـال بـد مـن معيـن .. لتنشيـط ذهـني ال محالـة
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فمـا هـو .. اصطنـاعي لبـث النشـاط في ذهـني المتملمـل
السـر الـذي يكمـن في هـذا المسحـوق المنشـط 

فهـو ال يتعـدى كونـه مزيجـاً مـن التبـغ،  !؟..العجيـب
أيكـون السـر .. وبعـض األعشـاب، وشيء مـن الرمـاد

   !؟..السحـري في هـذا المزيـج
سحبـت علبـة الشمـه مـن جيـب ستـرتي، ثـم 

اإلبهـام، :  تناولـت منهـا نتفـه كبيـرة بيـن أصابـعي
أميـنٍ داخـل  والسبابـة، والوسـطى؛ وأسكنتهـا في جيـبٍ

حنـكي؛ ثـم وقفـت بعـض الوقـت لـكي أستجمـع حـواسي 
كلهـا، وريثمـا ينسـاب في جسـمي مفعـول الجرعـة 

  .اللذيـذة
  

  : في المنـزل
فسرعـان مـا قطعـت .. تعجبـت حيـن رأيـت منـزلي

أو هـذا مـا .. المسافـة الفاصلـة بينـه وبيـن المقـهى
نـت مستغرقـاً في األحـالم، في الحقيقـة ك !!  ..تخيلتـه

أيكـون هـذا هـو السبـب في اختـزال الزمـن، .. والتأمـالت
؟ بـل ..؟ أليـس هـذا هـو بـاب دارنـا..وانكمـاش المسافـة
ذلـك القفـص الكبيـر الـذي يستوعـب .. هـو منـزلي فعـالً

فبقـدر سماحتـه، وسعـة فضائـه؛ يمكـن .. العائلـة بكاملهـا
إنـه قطعـة .. جمـوح قلـبي، وضيـق صـدريأن يقـاس 
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فهـو غريـب عـن .. مـن الريـف المشـوه بنفايـات المـدن
ومـع هـذا فـال . ضـل عـن طـرازه المعهـود.. االثنيـن

أبي، :   أنكـر فضلـه؛ فقـد حمـاني، وحـمى عائلـتي الكبيـرة
وأمي، وزوجـتي، وأبنـائي، وإخـوتي بأسرهـم جميعـاً؛ أنـه 

يلملـم األقربـاء كافـة؛ أصـوالً، وفروعـاً؛ .. الجميـع بيـت
ال يختلـف عنهـا إال فيمـا لـه .. فهـو كالثكنـة الصغيـرة

عالقـة بذيـوع األسـرار وانتشارهـا؛ إذ ال سـر معتـرف 
فكـل شيء ملـك للعائلـة . بـه في هـذه الثكنـة المتميـزة

كانـت .. محزنـةالسـارة منهـا، وال:  كافـة؛ حـتى األخبـار
الغـرف متراصـة إلى جانـب بعضهـا؛ عـلى امتـداد شكـل 

أمـا الفنـاء الـذي يتوسطهـا فهـو مركـز . الـدار المربـع
تجمـع العائلـة كلهـا؛ ومرتعهـا، ومسـرح حركتهـا ومقـر 

وفي وسـط الفنـاء تتواجـد تلـك . سمرهـا واجتماعاتهـا
تعتبـر بمثابـة المرتكـز إذ . البئـر الغزيـرة، المعطـاءة

الـذي تـدور حولـه القضايـا الهامـة الـتي تشغـل اهتمـام 
ومـع هـذا فقـد أضحينـا نهمـل شأنهـا، .. العائلـة كلهـا

  !  ؟..ال أدري لمـاذا.. وال نرعاهـا كمـا فعـل أبونـا، وجدنـا
؟ أم ..أيكـون السبـب هـو اإلهمـال !  ؟..ومـاذا دهانـا
؟ ..ة في التغيـرات الـتي انتابـت حياتنـا جميعـاًتكمـن العلـ

وكـل مـا أدريـه هـو أنهـا مفيـدة، ويمكنهـا .. ال أدري
  ..التخفيـف مـن أعبائنـا الكثيـرة
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لـم يطـل وقـوفي أمـام بـاب الـدار؛ إذ مـددت يـدي 
إنـه .. متلمسـاً المفتـاح الـذي كـان يمـأل جيـب ستـرتي

يصلـح الستعمـاالت عديـدة؛ إذ يمكنـه . .مفتـاح كبيـر جـداً
أن يتحـول إلى سـالح فتـاك؛ نظـراً لكبـر حجمـه، وطـول 

اجتهـدت في سحبـه مـن جيـبي . مقاسـه، ومتانـة معدنـه
ـَم المـاضي الـذي .. ثـم أدخلتـه في القفـل العظيـم عظ

  .. أتانـا منـه
ورة ولمـا عزمـت عـلى إدارة المفتـاح في القفـل الـد

األولى؛ كانـت أعصـابي مشـدودة، ومتوتـرة؛ استعـداداً لمـا 
.. سيصـدر عنـه مـن صريـر مزعـج؛ قـد يوقـظ النائميـن

ومـرت .. فصريـره يشبـه صـراخ الغاضـب المحتـج
.. األزمـة األولى ـ بحمـد اللـه ـ دون أن يستيقـظ أحـد

لـه أن وبقيـت الـدورة الثانيـة واألخيـرة؛ طلبـت مـن ال
فمـا كـان مـني سـوى تنفيذهـا بسرعـة .. تمـر بسـالم

خاطفـة؛ كي أخنـق ذلـك الصـوت المزعـج؛ ولكـني لـم 
أتمكـن مـن كبـت قلقلـة القفـل المتعاليـة في عنـاد، 

ولـم تنتـهي معانـاتي عنـد هـذا الحـد؛ بـل .. وإصـرار
تـه بـقي البـاب نفسـه؛ الـذي صـدر عنـه ـ حينمـا دفع
أو .. إلى الداخـل ـ  صريـر، وعويـل يشبـه صفـارة إنـذار

كنـت .. وبعـد فتــرة تربـص، وتحفـز.. صريـخ ثكـلى
أدرك حينهـا أنـه عـلي ـ أيضـاً ـ إقفـال البـاب؛ ولـن 
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لقـد عانيـت كثيـراً .. يتحقـق ذلـك دون مشاكـل، وإزعـاج
متصبـب عندهـا مسحـت العـرق ال.. لـدى إقفالـه كذلـك

  :  وقلـت لنفـسي. مـن جبيـني، وتنفسـت الصعـداء
يجـب .. الحمـد للـه؛ لـم يستيقـظ أحـد.. ـ أااوف

  .. إصـالح هـذا القفـل اللعيـن
كـل ليلـة أقـول هـذا، وأتوعـده .. ـ إيـه

  .. باإلصـالح؛ ثـم أنسـاه في الغـد
أليسـت  !  ؟..ـ ولكـن لمـاذا ال يصلحـه اآلخـرون

؟ مـع أن إخـوتي لديهـم مفاتيـح تشبـه ..الـدار للجميـع
مفتـاحي، والقفـل واحـد؛ إالَّ أنهـم ال ينزعجـون مثـلي مـن 

؟ لعلهـم ال يسمعـون ..فمـا هـو السـر يا تـرى.. صريـره
  .. أو أن مفاتيحهـم خيـر مـن مفتـاحي.. الصريـر، والقلقلـة

ـاً مـن السفـر رفقـة أخي أبـداً فقـد عـدت يوم.. ـ ال
ففتـح البـاب بمفتاحـه؛ فكـان لـه صـوت )) واضـح((

  ؟ ..إذن فمـا هـو السـر.. كصـوت مفتـاحي
قـد يكـون السبـب في عـدم اكتراثهـم .. ـ آ ا اه

بالصريـر، والقلقلـة أنهـم جميعـاً يفتحـون البـاب، ويقفلونـه 
ر مبكريـن؛ قبـل إذ يعـودون إلى الـدا.. في وضـح النهـار

أمـا أنـا فمصيبـتي تكمـن .. لجـوء النـاس إلى مهاجعهـم
لـم .. الليـل الـذي تشبـث بي؛ وتمسكـت بـه.. في الليـل

  .. يدعـني، ولـم أتركـه
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سأتكفـل بـه وحـدي غـداً .. ال علينـا اآلن.. ـ إيـه
بعـد عـودتي مـن العمـل؛ هـذا إذا افتكـرت؛ ولـم 

  ..معهـم إلى المقـهى؛ كمـا هي العـادة يسحبـني رفـاقي
.. دببـت بهـدوء، وحـذر نحـو بـاب غرفـتي الكئيـب

كـان أفـراد العائلـة نائميـن في هـذه األثنـاء؛ فبـدا لي 
محيـط صامـت وفـراغ .. سكـون الـدار كسكـون المقابـر

ليـس لـدى سكـان هـذه الـدار مـا يغريهـم، أو .. مهـول
لسهـر؛ فهـم ينامـون مـع الغسـق؛ يحثهـم عـلى ا

فلهـم .. ويستيقظـون مـع الطيـر عنـد بـزوغ الفجـر
أعمـال؛ هي مصـدر رزقهـم؛ والمشرفـون عـلى العمـل 

  .. والعمـال ال يتسامحـون مـع المتهاونيـن أبـداً
تقدمـت مـن بـاب غرفـتي بخطـوات مثقلـة 

رفـة ـ الـذي باإلحـراج، والتـردد؛ ثـم أدخلـت مفتـاح الغ
كـان مـعي ـ في القفـل وفتحـت البـاب بهـدوء؛ ثـم 

المعلـق في )) الكيروزيـن((مـددت يـدي إلي سـراج 
الجانـب األيسـر مـن البـاب؛ فـأدرت فتيلتـه كي أزيـد في 

  .. وهـج الضـوء
تـرك ضـوء )) راضيـة((لقـد اعتـادت زوجـتي 

ل عـلى النـوم؛ السـراج خافتـاً؛ حـتى تسـاعـد األطفـا
وبانتشـار .. وحـتى ال أتخبـط في الظـالم عنـد قـدومي
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الضـوء ساطعـاً في جنبـات الغرفـة؛ انتفضـت زوجـتي 
  :  التفتـت إلي وهي تتمـطى، وقالـت. قائمـة

  ؟..واشْ كُنْـتْ الديـر  حـتَّى ضـرك.. ـ راح الحـاْل
هـوـ كُنْـتْ في القَه.  

تَاكُـْل.. ـ إ إ إ يـه لَـكيرانْد.. ـامنَـا طْعر؟ د
ـَّه .. بـوك الشَّايـب هـو اللِّي قَـاْل ديـروه.. مسفُـوفْ الل
يهِـشْ.. غَالَـبـا تَشْتم فَـكراللِّي قَـاْل.. نَع ـوه لَكَـن..  

ـناللِّي كَاي ـاتي.. ـ هـباشْ اتْحو .. لَـهكُـْل لَي
  ..ماعرفْتَـشْ كيفَـاشْ مـا كْرهـشْ منُـو.. مسفُـوفْ

ـ كَـان اكْرهـتْ انْتَـا؛ جِيـب ِلي المصـروفْ؛ وانَـا 
ـباللِّي اتْح لَـكيرانْد..  

ـاهار.. ـ إيي الـدـذفي ه ـهاميالق ي تْقُـومـتيب؟ ..ح
ـرَأخَّي وشَـهبرجِيـبِي الب ..  

مـن السريـر الخشـبي البـالي )) راضيـة((نزلـت 
الـذي اكتسبنـاه يـوم زواجنـا وخرجـت مـن الغرفـة؛ في 
اتجـاه المطبـخ الجمـاعي؛ الرابـض في الجهـة المقابلـة 

فأنـا أعلـم أنهـا ستستغـرق بعـض الوقـت لـكي .. لغرفتنـا
خـلي تحضـر الطعـام؛ وفي هـذه اللحظـات تراكمـت في دا

  :  أفكـار، ومالحظـات شغلـت نفـسي؛ فقلـت لهـا
؛ فهـي امـرأة طيبـة؛ ))راضيـة((ـ مسكينـة 

إنهـا تختلـف عمـن سمعـت بهـن مـن .. مخلصـة؛ ووفيـة
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فـهي تعمـل فـوق جهدهـا في سبيـل .. نسـاء المدينـة
لقـد اجتمعـت فيهـا صفـات .. إرضـائي، وسعـادة أبنائهـا

، المعطـاءة؛ إنهـا تنضـح بالخيـر، وتنطـق الريـف اللينـة
  . بالصـدق، وتفيـض بالـود، والعاطفـة

؟ هـالَّ أصغيـت لصـوت ..ـ مـتى سأفيـق متاهـتي
.. الحـق في داخـلي، وتوقفـت عـن السهـر في المقـاهي

  .إنـني أعـذب نفـسي باللعـب الـذي ال ينتـهي
.. وخدومـةصبـورة،  ))راضيـة((ـ ومـع هـذا فـ

فالحيـاة الزوجيـة مقدسـة في .. إنهـا ال تشتـكي، وال تتذمـر
تقـوم بواجباتهـا الزوجيـة كاملـة؛ في الوقـت .. عرفهـا

الـذي أشعـر بيـني وبيـن نفـسي أني مقصـر في حقهـا، 
إنهـا تـوزع خدماتهـا عـلى أفـراد العائلـة .. وحـق أبنـائي

دون كلـل أو .. تخدمـنيكافـة؛ تخـدم أبي، وأمي كمـا 
تلـك هي .. فالـذي يشقيهـا قـد يسعـد اآلخريـن.. ضجـر

  .فلسفتهـا في الحيـاة
وبيـن يديهـا )) راضيـة((في هـذه اللحظـة دخلـت 

قصعـة خشبيـة؛ تنبعـث منهـا رائحـة الطعـام المشبـع 
وضعتهـا عـلى المائـدة الخشبيـة . بالسمـن والسكـر

بـع بقربهـا؛ ثـم تناولـت طاسـاً الصغيـرة الـتي أتر
فخاريـة؛ كانـت قـد خبأتهـا تحـت السريـر؛ ملئـت باللبـن 
الحامـض؛ فـهي تعـرف مـدى حـبي، وولـوعي بـه؛ لـذا 
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فقـد خبأتـه في مكـان أميـن كي تقدمـه لي؛ حـتى 
تأملـت مليـاً في محتـوى . يساعـدني عـلي بلـع الطعـام
تي؛ ثـم سحبـت المائـدة؛ القصعـة؛ كي أنشـط شهيـ

وحصرتهـا بيـن ركبـتي؛ ثـم انكببـت عـلى الطعـام؛ آكـل 
  .. بتقـزز، وملـل

ـ لقـد طفـح كيلنـا مـن هـذا الطعـام الـذي فرضـه 
وال يجـرؤ .. إنـه ال يمـل منـه.. أبونـا عـلى العائلـة كلهـا

بـل ال يجـرؤ .. أحـد عـلى تعديـل الوجبـة دون موافقتـه
  .. ـد عـلى إبـداء رأيـه، أو استنكـار محتـوى الوجبـةأح

ـ ال علينـا فجرعـات مـن اللبـن الحامـض 
ستساعـدني حتمـاً عـلى إدخـال الطعـام داخـل جـوفي؛ 
وفي داخلـه سيأخـذ جسـمي حاجتـه، دون ضـرورة إلي 

فمـا يعجـب والـدي؛ يجـب أن .. شهيـة، أو مقبـالت
.. أي شيء.. عي سيقبـل كـل شيءوجـو.. يعجبـني أيضـاً
  .. حـتى الحجـر

ـ عـلي أن أتنـاول جرعـات عديـدة مـن اللبـن؛ 
ال أدري أسبـاب ذلـك؛ أيكـون .. فحلـقي جـاف هـذه الليلـة

السبـب هـو الطعـام الـذي يفتقـر إلى المشهيـات؟ أم هي 
؟ ..الهزيمـة الـتي تجرعتهـا مـن أقـراني هـذه الليلـة

  ..مـر المـذاق، وهضمهمـا شـاق  فكالهمـا
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وفي النهايـة لـم أتمكـن مـن أكـل مـا في القصعـة 
كلـه؛ بـل تركـت جـل الطعـام مكدسـاً بهـا؛ ثـم نهضـت 
بعـد أن مسحـت فـمي وشـاربي براحـتي، ثـم فركتهمـا 
جيـداً؛ الواحـدة مـع األخـرى؛ كي أزيـل مـا علـق بهمـا 

م ألقيـت بجسـدي المنهـك عـلى مـن بقايـا الطعـام؛ ثـ
فـراش النـوم؛ تاركـاً للسـاني إكمـال مهمـة التنظيـف، 

  ..والمسـح داخـل فـمي
السـراج، واختفـت داخـل )) راضيـة((أطفـأت 
تاركـة القصعـة حافلـة بطعامهـا في .. الغطـاء الـدافئ

موضعهـا؛ دون أن تكلـف نفسهـا بتغطيتهـا؛ فـهي تعلـم أن 
  .. ال أحـد سيأكلهـا يـوم غـد

وبعـد لحظـات أحسسـت بـأن زوجـتي غرقـت في 
.. فليـس لهـا همـوم تعكـر رقادهـا.. نـوم عميـق

اللحـاق بهـا في نومهـا؛ فلـم أقـدر؛ إذ وقفـت وحاولـت 
أمـام غفـوتي جيـوش مسلحـة بالقلـق، والهواجـس 

فتململـت مليـاً، وتقلبـت يمنـة، ويسـاراًً؛ دون .. المتنوعـة
.. لـم يفـدني التعـب الـذي أنهـك جسـمي.. جـدوى

فشرعـت أتنقـل مـن موقـف إلى آخـر؛ فمـن المعانـاة في 
، واالضطهـاد الـذي يسلطـه عـلي ))الفابريكـة((عمـلي بـ

صاحبهـا؛ إلى التسلـط األبـوي في المنـزل؛ )) جـور((
بفـرض قناعتـه عـلى العائلـة كافـة؛ صغيرهـا، وكبيرهـا؛ 
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دون اعتبـار ألحـد؛ إلى حيـاة البـؤس، وضنـك المعيشـة، 
وضيـق الغرفـة الـتي أسكنهـا مـع أبنـائـي؛ إلى همـوم 

عـب مـع الزمـالء، إلى عنـاد ذلـك النـادل اللعيـن الـذي الل
وقـت .. ال يتسامـح مـع زبائنـه في مسألـة الوقـت

هـذه األمـور كلهـا مـرت في شريـط . اإلغـالق طبعـاً
.. اختلفـت ألوانـه، وأشكالـه؛ فمنهـا الناصـع، ومنهـا القاتـم

  :   يوهكـذا ساقتـني الهواجـس إلى الحديـث مـع نفـس
لـو تسـامـح مـعي ذلـك النـادل؛ لكنـت .. ـ آ آ آه

؟ أيكـون اآلخـرون ..كيـف.. غيـرت النتيجـة إلى صالـحي
؟ أليـس لي عقـل ..؟ بمـاذا يتميـزون عـلي..أحسـن مـني

اللعـب )) رابـح((، و))لزهـر((؟ لمـاذا يكسـب ..كعقولهـم
أيعقـل  ؟ لعلهمـا كانـا يغشـان في اللعـب،..دومـاً إذن

؟ فـإن غشـاني مـرة؛ فهـل يمكـن لهـم االستمـرار ..هـذا
  ؟ ..في الغـش إلى مـا ال نهايـة

  .. ثمـة علـة أخـرى؛ عـلي اكتشافهـا.. ـ ال
؟ ..ـ مـاذا لـو حدثـت المعجـزة؛ ووجـدت كنـزاً

مـن )) راضيـة((عندهـا ستتغيـر حيـاتي، فانتشـل أوالدي، و
م علينـا منـذ عرفنـا هـذه الدنيـا هـذا البـؤس الـذي يخيـ

.. بـل قصـراً في المدينـة.. حينهـا سأشتـري داراً.. الفانيـة
فالقريـة ال تليـق بي؛ وأفضـل تربيـة .. نعـم في المدينـة

  .. أوالدي في المدينـة؛ بخيراتهـا، وأضوائهـا، ومباهجهـا
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أحـب أن .. ال.. ه كـدت أن أغـوص في النـوم..ـ أوااه
ال أقـدر عـلى .. آااه.. ـل تفكيـري؛ لكنـه يغريـنيأكم

  .. ال أقـدر.. ال أقـدر.. التركيـز
  

   :  اللعبـة الكبيـرة
 !  ؟..كيـف دخلـت إلى هـذا القصـر !؟..ـ مـا هـذا

؟ هـل ..مـا هـذا ! !  ..عجيـب !؟..ومـن وضعـني هنـا
؟ مـا هـذا ..مـا هـذا كلـه ! ؟..هـو حقيقـة أم هـو خيـال

لـم أر في حيـاتي رونقـاً، وجمـاالً،  !  ؟..لبـذخ، والفخامـةا
الجـدران .. فكـل مـا أراه ثميـن.. وشموخـاً كهـذا

المرمريـة، والـزرابي الفارسـة، واألرائـك الوثيـرة 
المطعمـة باألصـداف واألسـالك الفضيـة، والمزهريـات 

حـف الخزفيـة الرفيعـة، واألثـاث النحـاسي الناصـع، والت
  !  ؟..كيـف وصلـت إلى هـذا.. الذهبيـة الخالبـة

التفـت حـولي باحثـاً عـن جـواب أو تفسيـر لمـا 
أراه اآلن؛ فلـم أر شيئـاً غيـر الوجاهـة والفخامـة المبثوثتيـن 
في تلـك القاعـة البهيـة ذات األفرشـة الوثيـرة والصنعـة 

فلـم تقـف  لقـد انبهـرت بمـا شاهـدت؛. الرفيعـة الراقيـة
عينـاي عـن التجـوال؛ منتقلـة مـن زاويـة إلى أخـرى، 
ومـن تحفـة إلى غيرهـا؛ وفجـأة طـرق سمـعي صـوت 

  :       غريـب
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  .ـ السـالم عليكـم
وعليكـم  ! !  ..ـ باسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

   ! ؟..ومـن أيـن خرجـت !  ؟..السـالم؛ مـن أنـت
فأنـا .. الستـارة كنـت خلـف هـذه.. ـ ال عليـك

  ..أحـب الجلـوس خلفهـا
   ! ؟..مـن أنـت؟ أمـن األنـس أنـت.. ـ مـا هـذا

؟ ..هـل أنـا مـن الجـن إذن.. ـ ومـا الـذي تعتقـده
  ؟ ..أال تـرى حـالي.. نعـم فأنـا مـن األنـس
   !  ؟..وأيـن أنـا.. ـ إذن مـن أنـت

  .. خيـراً تلـقى بـإذن اللـه.. ـ ال تتعجـل
  أيـن أنـا؟ ـ 

تفضـل اجلـس؛ سيـأتي .. ـ أنـت في قصـر اإلمـارة
  ..بقيـة األعيـان بعـد قليـل

لـم  !  ؟..ومـا عالقـتي بقصـر اإلمـارة !  ؟..ـ أعيـان
  ..أفعـل شيئـا يستـدعي معاقبـتي

 !  ؟..ـ ومـن قـال أن حضـورك هنـا عقـاب لـك
  ..بـل هـو تبجيـل، وتقديـر، وتعظيـم

  ؟..أنـت مـن.. ـ إذن
  )).زغلـول((ـ اسـمي 

مـا .. آخـر)) زغلـول(( ! !  ..عجبـاً !  ؟..زغلـولـ 
   !  ؟..هـذا
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أدهشـني باسمـه هـذا الـذي يشبـه اسـم زميـلي 
كمـا أدهشـني أكثـر بأقوالـه الغريبـة عـن .. الخائـب

األعيـان، وقصـر اإلمـارة؛ فلـم أستطـع متابعـة سرعـة 
صـني التركيـز، وخانتـني إرادتي؛ كـان ينق.. المفاجئـة

فانهـارت قـواي، وانشـل لسـاني؛ فلـم أواصـل تسـاؤالتي؛ 
وجلسـت حيـث أشـار عـلي في استسـالم، ورضـوخ 

  .. لألمـر
ولكـني تداركـت الحـال بعـد فتـرة؛ حينمـا طـرأت 

  : أمـور جديـدة؛ بظهـور أنـاس آخريـن؛ فسألـت نفـسي
لجماعـة الذيـن خرجـوا مـن مـن هـؤالء ا.. ـ آاه

أيكونـون مـن سماهـم  !  ؟..خلـف الستـارة أيضـاً
مـاذا يقولـون لبعضهـم .. ؟ إنهـم ثالثـة رجـال..باألعيـان

إنهـم يتخافتـون، ويتهامسـون مـع الرجـل المدعـو  !  ؟..
مـاذا .. ؛ الرجـل الـذي سبقهـم إلى الظهـور))زغلـول((

آآآ .. سـوف نـرى بعـد قليـل.. دري؟ ال أ..يتآمـرون بينهـم
  ..لطفـك يـا ربي.. ه هاهـم يتقدمـون مـني
  .ـ السـالم عليكـم
  .ـ وعليكـم السـالم

اسمـح لنـا؛ فقـد .. تفضـل بالجلـوس.. ـ تفضـل
  ..اجلـس هنـا.. تفضـل.. أطلـنـا عليـك
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تقدمـت منهـم بعـد تـردد وتملمـل؛ ثـم استجمعـت 
  : ذهـني وربطـت جـأشي ثـم قلـت

  ..هـا قـد جلسـت.. ـ باسـم اللـه
  ..ـ نـراك في حيـرة

  ؟..ومـاذا تنتظـرون مـني.. ـ طبعـاً
إنـك خفيـف الظـل، .. أضحكتنـا.. ـ هـا هـا هـا

  ..وذكي النكتـة
ومـع  ! !  ..لـم أكـن أعـرف هـذا ! !  ..ـ عجبـاً
  ؟..واآلن مـاذا تريـدون.. ذلـك ال يهـم

؟ نريـد لـك كـل خيـر إن شـاء ..ـ لمـاذا العجلـة
  ..وال ننتظـر منـك إال الخيـر كذلـك.. اللـه

؟ ومـا هـو ..؟ ومـاذا تريـدون..ـ إذن فمـن أنتـم
  ؟ ..سبـب وجـودي في هـذا القصـر الفخـم

قلـت لـك؛ اسـمي  فأنـا كمـا.. ـ أعرفـك باإلخـوان
، وهـذا الـذي إلى جانبـك األيسـر اسمـه ))زغلـول((
؛ أمـا الثالـث ))رابـح((، والـذي بجانبـه يسـمى ))لزهـر((

  )).ظافـر((فاسمـه 
، ))لزهـر: ((  ؟ اسـم هـذيـن..ـ أصحيـح مـا تقـول

  !  ؟))..رابـح((و
  ؟..ولـم السـؤال.. ـ نعـم

   ! !  ..ـ غريـب
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  ؟..ـة في ذلـكـ ومـا الغراب
واآلخـر )).. لزهـر((وهـذا )).. زغلـول((ـ إذن أنـت 

   !  ؟))..رابـح((
  ..  نعـم هـذه هي أسماؤنـا !  ؟..ـ مـا هـذه األسئلـة

حينمـا جـرى هـذا الحـوار األخيـر بيـني وبيـن 
الجديـد؛ بـقي الرجـال الثالثـة صامتيـن؛ )) زغلـول((

إذ يبـدو أنهـم ال .. ـونكانـوا يتابعـون حوارنـا في سك
فثمـة مـا يشغـل بالهـم؛ ويستحـوذ .. يرغبـون في الحديـث

  :عندهـا التفـت إليهـم، وسألـت.. عـلى اهتمامهـم
ـ يبـدو أن الوقـت قـد حـان لـكي تعطـوني تفسيـراً 

؟ وكيـف وصلـت ..فأيـن أنـا.. معقـوالً عمـا يحـدث اآلن
  ؟..؟ ومـن تكونـون..هنـا

عـن صمتـه؛ وقـال وهـو يبـدي )) لزهـر((خـرج 
  :  ابتسامـة مصطنعـة صفـراء

أنـت اآلن في قصـر اإلمـارة، .. ال بـأس.. ـ آاه
أ .. ونحـن أعيـان الدولـة؛ أصحـاب األمـر، والنـهي فيهـا

.. فهـو األميـر.. بعـده طبعـاً.. بعـد األميـر طبعـاً.. أ أ
نحـن إلى مـن يهمـه  واألوامـر تصـدر عنـه؛ ثـم ننقلهـا

  ؟..أليـس كذلـك أيهـا الزمـالء.. األمـر
  .نعـم.. ـ نعـم

   !  ؟..ـ ومـا هي عالقـتي أنـا بكـل ذلـك
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أنـت .. سنشـرح األمـر حـاالً.. مهـالً.. ـ مهـالً
  ..تعلـم أن األميـر قـد تـوفي منـذ أيـام

.. والخبـر عرفتـه اآلن منكـم.. ال أعلـم بذلـك.. ـ ال
   !  ؟..ومـن هـو األميـر هـذا

تـوفي دون أن .. يرحمـه اللـه.. فاألميـر.. ـ ال يهـم
يتـرك وصيـة، كمـا أنـه بـدون أوالد، ولـم يسبـق لـه 

  ..تعييـن ولي للعهـد
  ؟..ومـا عالقـتي أنـا بكـل هـذا.. ـ يرحمـه اللـه

  .. ال تتعجـل.. ـ مهـالً؛ ستعـرف حـاالً
  ..ترنـاك لمنصـب اإلمـارةلقـد اخ.. ـ بصراحـة

   ! !  ؟..إمـارة مـاذا !  ؟..اإلمـارة ! !  ؟..مـاذا.. ـ آااه
  ..نعـم البـالد.. ـ إمـارة البــالد
؟ أتسخـر ..ولمـاذا.. إمـارة البـالد.. ـ هـا هـا هـا

  ؟..مـني
لقـد .. إني ال أسخـر.. أبـداً.. ـ حـاشى للـه
  ..اخترنـاك لقيـادة البـالد

لسـت سخريـة .. اسمحـوا لي باالنصـراف.. ـ هـاه
  ..بينكـم

؟ لـم نـأت ..كيـف تقـول هـذا.. ـ ال سمـح اللـه
كيـف نسخـر ممـن اخترنـاه .. بـك لنسخـر منـك

   !  ؟..لقيادتنـا
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فهـي كبيـرة .. دعـك مـن القيـادة.. ـ يـا أخي
وصارحـني بمـا تريدونـه مـني دون التـواء، .. جـداً

  .وتمويـه
؛ ساعيـاً ))رابـح((ا تدخـل مـن أسمـوه بـ وهنـ

  : لحسـم الجـدل، وتوضيـح األمـر، فقـال مطمئنـاً
؟ أيعقـل أن ..ـ ومـا هي فائدتنـا مـن السخريـة منـك

؟ لقـد اجتهدنـا كثيـراً ..؟ وبهـذه الطريقـة..نتسـلى هكـذا
كمـا عانينـا معانـاة شديـدة .. لـكي نعثـر عليـك

أيعقـل إذن أن نقـوم بكـل .. وصـول إليـكالختيـارك، وال
نحـن ال .. أبـداً.. ؟ ال..هـذا لمجـرد التسليـة، والسخريـة

  ..بـل مـا نقولـه لـك صحيـح.. نسخـر
ولكـن كيـف .. ـ لنفـرض أن  مـا تقولونـه صحيحـاً
لسـت مـن .. أكـون أميـراً للبـالد؛ وأنـا كمـا تـرون

فكيـف .. حيـاتي أميـراً ساللـة األمـراء، ولـم أر في
أال تـرون أني ال  !؟..أصبـح أميـراً بيـن عشيـة وضحاهـا

وحـتى )).. الفابريكـة((أجيـد شيئـاً يتعـدى مهنـتي في 
الـتي ال أجيـد غيرهـا مـن األلعـاب؛ )) الدومينـو((لعبـة 

فمـا بالكـم بإمـارة .. لـم يكـن الحـظ يحالفـني فيهـا دومـاً
  !!..هـذا هـو الجنـون بعينـه !؟..البـالد

.. نحـن بعيـدون عـن الجنـون والحمـد للـه.. ـ أبـداً
 ..ونعـرف جيـداً مـا نعمـل، ولمـاذا اخترنـاك
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  ؟..لمـاذا إذن.. ـ آ آ آه
لقـد اخترنـاك .. ال تنفعـل.. مهـالً.. ـ مهـالً

لطيبتـك، وحسـن نوايـاك، وليـن طبعـك، وبساطتـك، 
ك، وبغضـك لضيـق العيـش، وميلـك وجمـال أحالمـ

نـقي .. فأنـت أصيـل بالفطـرة.. للرحمـة، ونبـذك للشـدة
السريـرة، طيـب القلـب، وافـر الحلـم، كريـم الخصـال؛ 

.. شهـم، مبسـوط اليـد، ال يعـرف البخـل طريقـاً إليـك
.. كـل هـذه الصفـات متوفـرة فيـك؛ ونحـن نعرفهـا جيـداً

.. أ أ أ.. نـك أفضـل النـاس للتعامـل معنـالـذا أحسسنـا أ
  ..مـع شعبـك طبعـاً

تسربـت كلمـات الرجـل إلى قلـبي كمـا يتسـرب 
فناجيـت .. المـاء الـزالل في حلـق عطشـان قتلـه الضمـأ

  :    نفـسي قائـالً
قـد يكـون .. ـ يبـدو في كـالم هـذا الرجـل الصـدق

لعلهـم .. فمـن يـدري.. يحبـني حقـاً، ومعجبـاً بي فعـالً
ومـن يـدري .. يفضلونـني ـ بالفعـل ـ عـلى غيـري

.. لعلـني أمتـاز بصفـات وخـالل أجهلهـا، ويعرفهـا غيري
.. ربما كانـت لي شعبيـة كبيـرة بيـن النـاس؛ وأنـا ال أدري

ال أضنهـم .. ؟ ال..فمـا هي فائدتهـم في السخريـة مـني
  :  هـذه النتيجـة قلـت لـه ولمـا وصلـت إلى.. يسخـرون
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غيـر أني أحتـاج .. ـ قـد يكـون مـا قلتـه صحيحـاً
فمـا عرضتمـوه .. إلى بعـض الوقـت؛ كي أفكـر في األمـر

  ..عـلي ليـس بسيطـاً
ولكـن ال تطـل .. فكـر كمـا يحلـو لـك.. ـ ال بـأس

  ..فلسنـا وحيديـن في الميـدان.. علينـا
الـذي تعنيـه بأنكـم لستـم مـا .. نعـم.. ـ آ آ آه

  ؟..؟ هـل هنـاك فريـق آخـر غيركـم..وحيديـن
إنـني أخـاف .. لقـد أخطـأت فهـمي.. ال.. ـ ال

ظهـور الطامعيـن، والمغامريـن إذا مـا طـال األمـر؛ لـذا 
  ..فـفي سرعـة أخـذ القـرار وقايـة، وحسـم للموضـوع

  ؟..ـ ومـن هـؤالء الطامعـون
  ..فمـن يعلـم.. مليئـة باألشـرار والمغامريـنـ الدنيـا 

فأنـا خائـف مـن العاقبـة، وسـوء .. ـ أقـول الحـق
  ..المصيـر

؟ نحـن متحكمـون في زمـام ..ـ ومـا الـذي يخيفـك
وأتمـنى أن .. المهـم أن تتخـذ قـرارك بسرعـة.. األمـور

واآلن نتركـك بعـض الوقـت؛ كي تفكـر . يكـون إيجابيـاً
  .دوءبهـ

قـال هـذا، ثـم نهـض مـع زمالئـه، وانسلـوا واحـداً 
  .. بعـد اآلخـر مـن حيـث أتـوا؛ خلـف الستـارة
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بعـدهـا وجـدت نفـسي في خلـوة هادئـة؛ تساعـد 
  .. عـلى التفكيـر والتدبيـر

؟ فاألمـر ال يحتـاج إلى ..ـ ولكـن في مـاذا أفكـر
ك هـذه الهبـة فهـل أنـا عـلى استعـداد لتـر.. تفكيـر

؟ هـل أرفـس النعمـة الـتي ..الـتي منحـني إياهـا اللـه
؟ هـل أرفـض ..سقطـت عـلي فجـأة، ودون جهـد يذكـر

إلى .. حيـاة النعيـم والتـرف والبـذخ، وأعـود حيـث كنـت
، ورذالـة ))جـور(()) فابريكـة((غرفـتي الكئيبـة، وجحيـم 

  ؟ ..نـادل المقـهى
ثـم .. ونـا كي أرفـض نعمـة اللـهلسـت مجن.. ـ ال

.. لـن أخسـر شيئـاً.. ؟ ال شـيء..مـاذا سأخسـر إن قبلـت
.. خاصـة في اللعـب.. مـع أني تعـودت عـلى الخسـارة
ربمـا نهـض حـظي .. فهـذه المـرة سـوف لـن أخسـر

لقـد جـاءني هـذا العـرض بـدون عنـاء، .. هـذه المـرة
فهـل .. لـذي عـرض نفسـه عـليفهـو ا.. ولـم أسـع إليـه

فلـن .. ؟ يبـدو أن االختيـار ال يحتـاج إلى تفكيـر..أرفضـه
فألقولهـا بـدون .. نعـم.. يكلفـني شيئـاً لـو قلـت نعـم

  ..تـردد
ولـم يطـل .. قـررت بـدون عنـاء خـوض التجربـة

بي التفكيـر في األمـر؛ إذ سرعـان مـا وصلـت إلى قـرار 
  .. القبـول
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فـإذا ؟ !..لـم ال أقبـل بهـذا العـرض المغـري ـ
  .تعـذر الكسـب فيـه؛ فلـن تـأتي منـه خسـارة تذكـر

أحسسـت في هـذه اللحظـة بيـد تداعـب كتـفي؛ 
  :فالتفـت نحـو صاحـب اليـد؛ الـذي قـال لي

  ؟..مـا رأيـك اآلن.. ـ إيييـه
؟ لقـد ))..زغلـول((هـذا أنـت يـا .. ـ أووف

  ؟..مـن أيـن خرجـت.. ، وفاجأتـني دون إنـذارأفزعتـني
ـ خرجـت كالعـادة مـن خلـف الستـارة ولـم 

  ؟..لمـاذا ذعـرت.. تـرني
ـ لقـد أزعجتـني بظهـورك فجـأة؛ دون سابـق 

  .. إنـذار، أو تمهيـد
مـا هـو قـرارك .. ال يهـم.. ـ هـا هـا هـا

فمـا هـو .. ؟ لقـد تركنـاك مـدة فاقـت الساعـة..النهـائي
  ؟..رأيـك اآلن

ولكـن الموضـوع يحتـاج إلى .. ـ يـا سيـدي أوافـق
فليـس لـدي أي فكـرة عـن .. حـوار طويـل معكـم

  ..اإلمـارة، ومـاذا سأعمـل فيهـا
ـ المهـم قـرارك بالموافقـة؛ أمـا البـاقي فاتركـه 

اهتـم بشئونـك .. ال تشغـل بالـك.. فنحـن أهـل لـه.. لنـا
اسمـح لي اآلن بالرجـوع .. واتـرك األمـر لنـا.. ةالخاصـ
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أتركـك .. فإنهـم في انتظـار الجـواب.. إلى اإلخـوان
  ..إلى اللقـاء.. بالسالمـة

  
  :  الشَّــرك
 !  ؟..أهـؤالء األعيـان كلهـم في اإلمـارة ! !  ..ـ عجبـاً

.. فهـذه القاعـة المتراميـة األطـراف تكـاد تختنـق بهـم
مـا هـذا أكلهـم في .. ربمـا تجـاوز عـددهـم اآلالف

ربمـا تكـون اإلمـارة هي الـتي في .. ؟ ال..خدمـة اإلمـارة
فمـن يدفـع رواتبهـم، .. نعـم هي الـتي تخدمهـم.. خدمتهـم
.. ى الدفـع؟ أليسـت اإلمـارة هي الـتي تتـول..ومنحهـم

  ؟ ..أعيانـاً ال غيـر.. ؟ مقابـل كونهـم أعيانـاً..مقابـل مـاذا
.. ـ يبـدو أنهـم تعـودوا عـلى األعيـاد واالحتفـاالت

احتفـاالت تقـدم كـل شيء .. احتفـاالت في كـل المناسبـات
فالعـادة .. إنهـم يتصرفـون بتلقائيـة ويسـر.. طيـب ولذيـذ

  ..ـة تستهـون المحظـوراتوالحاج.. تمـرن السلـوك
ـ يحـق لهـم الفـرح والمـرح، والتمتـع بمـا تجـود بـه 

؟ سيأكلـون، ويمرحـون، ..لـن يخسـروا شيئـاً.. إمارتهـم
ويذهبـون لديارهـم مشبعيـن بالمأكـوالت، والمشروبـات، 

هـذه هي السعـادة الـتي تتحـدث عنهـا .. آااه.. والمسليـات
ليتـني أحضرتهـا لتنغمـس )).. راضيـة((زوجـتي المسكينـة 

  ..فيهـا
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تفضلـوا إلى الصـدارة لتلـقي التحيـة، .. ـ سمـو األميـر
والبيعـة مـن طـرف األعيـان؛ قبـل أن يجلسـوا لتنـاول 

  ..اإلفطـار
  ؟))..ظافـر((ألسـت أنـت هـو .. ؟ آاه..ـ مـن أنـت

  ..ـاتمديـر التشريف.. ))ظافـر((خـادم سموكـم؛ .. ـ نعـم
  ؟..مـاذا تعـني التشريفـات.. ـ مديـر التشريفـات

فشرحهـا اآلن .. ـ ستعرفـون ذلـك مـع مـرور الوقـت
وأنـت تعلـم المهـام الخطيـرة، .. لسموكـم سيطـول

أقتـرح عـلى سموكـم .. والمستعجلـة الـتي تنتظركـم
  ..الكريـم التفضـل بإعطائهـا األسبقيـة

  ..هيـا بنـا.. ـ ال بـأس
أمـامي بخطـوات متئـدة، مثقلـة  ))ظافـر((سـار 

فتضايقـت مـن ذلـك؛ .. بالتصنـع والمبالغـة الواضحـة
  ..ولكـني تمالكـت نفـسي، وبـددت ضيـقي بصعوبـة

ـ إنـه يتقدمـني بخطـوات الراقـص المحتـرف؛ لهـا 
إيقـاع خـاص وفيهـا شـيء مـن التصنـع؛ عـلي أن أسيـر 

بيـن .. آ آه.. خلفـه؛ بيـن الصفـوف المتراصـة بالنـاس
إنهـم ينظـرون إلي بنظـرات .. الذيـن يسمونهـم األعيـان

.. لـم أتعـود عـلى هـذه النظـرات.. نعـم غريبـة.. غريبـة
نعـم لـم .. إنهـم يقولـون شيئـاً بعيونهـم لـم أفهمـه

فـهي نظـرات تختلـف .. إني لـم أتعـود عليهـا.. أفهمـه
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، ))الفابريكـة((عمـا عرفتـه في نظـرات زمـالئي في 
تبـدو تلـك النظـرات ـ أحيانـاً ـ .. وأصحـابي في المقـهى

  .. نعـم فـهي مخيفـة، وغامضـة.. مخيفـة
د مـن مواصلـة المتابعـة ومالحقـة خطـوات ـ ال بـ

إنـه يقـودني في ممـر طويـل؛ .. المصطنعـة)) ظافـر((
  ..صنعـه األعيـان بصفوفهـم

إني خجـل مـن .. ـ إن هـذا يبعـث عـلى الخجـل
.. يبـدو لي أني أصبحـت فرجـة، ومصـدر تسليـة.. نفـسي

ماضيـة مثـل حيوانـات السـرك الـذي جاءنـا في السنـة ال
كانـت تلـك الحيوانـات تسيـر خلـف .. نعـم.. إلى القريـة

وتـدور في الساحـة الصغيـرة أمـام .. سائسهـا في طابـور
  .. المتفرجيـن

يتقـدم إلى مكـان يشـرف )) ظافـر((ـ هـا هـو 
.. كـان بـه بقيـة الشلـة. عـلى القاعـة كلهـا، ويتصدرهـا

)).. رابـح((و)) لزهـر((و)) زغلـول: ((الزمـالء الثالثـة
يتطلعـون إلى أعيـان .. إنهـم متراصـون في صـف واحـد

  .. القاعـة
ال .. ـ يبـدو أنهـم لـم يشاهـدوني عندمـا وصلـت

أدري مـا الـذي يستحـوذ عـلى انتباههـم، ويشدهـم إلى 
ثمـة شـيء استقطـب  !  ؟..جمـوع األعيـان في القاعـة

  .. وغيـب عنهـم لحظـة وصـوليانتباههـم وشـل انتباههـم 
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لمـا انتـهى بنـا السيـر إلى الموضـع المحـدد 
 بمكـان وقـوفي؛ حيـث )) ظافـر((للوقـوف؛ أشـار إلي

أصحـاب .. وسـط أعيـان األعيـان.. الصـدارة والتوسـط
  .. الفضـل والجميـل الـذي يطـوق عنـقي

ـ لـذا فمـن الواجـب الرضـوخ للمتطلبـات 
  ..ـة؛ ومسايـرة رغبـات حلفـائي الجـددالضروري

)) ظافـر(( ـ ال بـد مـن الوقـوف كمـا طلـب مـني
هاهـم األعيـان شرعـوا في التقـدم مـني .. ثـم أنتظـر

بـدءاً بأقـرب النـاس .. ومصافحـتي واحـداً بعـد اآلخـر
  .. مـني

لقـد .. إنـه عمـل متعـب، وشـاق.. ـ أوووف
منهـا األيـدي النقيـة؛ .. نعـم آالف ..صافحـت آالف األيـدي

ال أدري إن .. نعـم ملوثـة بأشيـاء كثيـرة.. ومنهـا الملوثـة
  .. كنـت سأتمكـن مـن تنظيـف يـدي بعـد هـذا

  
  :  المسرحيــة
هـذا مستحيـل؛ كيـف .. مـا هـذه األوراق.. أووف

هـذا .. ال يمكنـني ذلـك !؟..أقـدر عـلى قـراءة كـل هـذا
.. سأطلـب الجماعـة.. آاه.. جيشـاً مـن المختصيـنيتطلـب 

لقـد سبـق لهـم االشتغـال .. فهـم أدرى بكيفيـة العمـل
  ..آ آه هاهـو.. أيـن زر الجـرس.. بهـذا األمـر
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  ..طـك.. طـك.. ـ طـك
  ..ـ أدخـل

  .. أنـا تحـت أمركـم.. نعـم سمـو األميـر
بقيـة .. أيـن أصحابـك.. ))رابـح((.. ـ آ آ آه

  ؟..الجماعـة
  ؟..ظافـر، ولزهـر؟ ..ـ مـن
  ..أيضـاًزغلـول و.. ـ نعـم

  ..ـ فالكـل في أعمالهـم
؟ فأنـا ال أدري مـا هي ..ـ ومـا هي أعمالهـم

  ..أعمالهـم
  .. اختـار تسييـر مجلـس األعيـان ))زغلـول((ـ 

  ؟..ـ هـو الـذي اختـار
بمرسـوم مـن لقـد عينتمـوه .. عفـواً.. أ أ أ.. ـ ال

  ..طرفكـم
  ..ولـم أصـدر أي مرسـوم.. ـ أنـا لـم أعيـن أحـداً

وكـان .. ـ أنـا رأيـت المرسـوم مسـاء أمـس
لقـد كـان بيـن الوثائـق الـتي تفضلتـم .. بتوقيـع سموكـم

  ..بتوقيعهـا صبـاح أمـس
لـم أتمكـن مـن قـراءة الوثائـق .. صحيـح.. ـ آ آ آه

لى توقيعهـا؛ أمـالً في استكمـال كلهـا؛ فاضطـررت إ
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؟ أم ..ألسـت أنـت مديـر مكتـبي.. مراجعتهـا مـن طرفـك
  ؟..هنـاك شخـص آخـر غيـرك

  ..ـ لي الشـرف في تحمـل هـذه المهمـة الشريفـة
  .. ))لزهـر((.. وأيـن اآلخـر.. ـ ال علينـا

  ..ـ لقـد تعيـن كبيـراً للوزراء
ال يمكـن أن يعينـه .. ؟ طبعـاً..ـ عينتـه أنـا طبعـاً

  ..غيـري
وبمرسـوم .. نعـم سمـو األميـر.. إ إ إيـيـه.. ـ آ آ آه

صـدر يـوم أمـس .. أيضـاً صـدر مـن مكتبكـم الموقـر
  ..أيضـاً

  ؟..أيـن هـو.. ))ظافـر((.. ـ ومديـر التشريفـات
أ أ .. ـ لقـد أرسـل مذكـرة يعتـذر فيهـا عـن غيابـه

  ..ـضيقـول أنـه مري.. أ
  ؟ ..مـا هـو مرضـه.. ـ مريـض

كـل مـا .. ال أعلـم يـا سمـو األميـر.. ـ إن ن ن ن
  ..أعرفـه أنـه قـال بأنـه مريـض

  ؟..ـ هـل هـو غضبـان
  ..يجـوز.. ال أدري بالضبـط.. ـ إم م م

دلـني كيـف أعمـل بهـذه .. واآلن.. ـ ال يهـم
.. تصفحهـا ؟ فأنـا ال أقـدر عـلى..األكـداس مـن األوراق

  ..فهـذا يتطلـب وقتـاً كبيـراً وجهـداً أكبـر
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إن لـم يستطـع :  فقـال.. ))لـزهـر((ـ قلـت هـذا لـ
سمـو األميـر قـراءة كـل الوثائـق فـال بـد مـن 
مساعدتـه؛ وعـلى هـذا فأنـا عـلى استعـداد لخدمتكـم 

  ..وتقديـم العـون لكـم
  ؟..ـ وكيـف يمكـن أن تعينـني

عليكـم يـا صاحـب السمـو إال تفويـض األمـر ـ مـا 
  ..عندهـا سأقـوم بالواجـب.. لي كتابيـاً

  ؟..ـ وكيـف ستقـوم بالواجـب
فالمهمـة منهـا أقدمهـا .. ـ سأقـوم بفـرز الوثائـق

ملخصـة إلي سموكـم؛ أمـا التافهـة، وعديمـة الفائـدة فـال 
  ..يلزمهـاأشغـل وقتـك الثميـن بهـا؛ وأحيلهـا إلى مـا 

أنظـر في هـذه األكـداس مـن .. المهـم.. ـ أوووف
  ..األوراق، وعالجهـا بمـا يصلـح

ـ وثمـة في مكتـبي أكـداس أخـرى؛ هي في 
االنتظـار؛ والمفـروض أن أضعهـا أمـام سموكـم غـداً 

  ..صباحـاً
وتكفـل باألشيـاء .. ارفـع عـني هـذا.. ـ آ آ آ آه

حـرر المرسـوم .. أشيـاء فـوق طاقـتيال أريـد .. األخـرى
  .الـذي يخـول لـك ذلـك؛ سـوف أوقعـه فـور إعـداده

كيـف .. ـ بـقي كذلـك األعمـال األخـرى
  ستتصرفـون فيهـا؟
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مـاذا تقـول؟ أثمـة أعمـال  !؟..ـ  أعمـال أخـرى
  !؟..أخـرى

ثمـة أعمـال أخـرى كثيـرة؛ .. سموكـم.. ـ نعـم
وكلهـا ستعـرض .. يـة الجماعـةقب صـاصتخاتدخـل في 

  ..عليكـم ألخـذ القـرار النهـائي فيهـا
 ؟..أي جماعـة تقصـد !؟..ـ بقيـة الجماعـة

ـ المجموعـة الـتي عينتهـا في الوظائـف والمهـام 
  ..الساميـة في الدولـة

  .. ))زغلـول((و ))لزهـر((.. تقصـد زمـالءك.. ـ آ آه 
مـا .. ن الكبـاروغيرهـم مـن الموظفيـ.. ـ نعـم

  ؟ ..أقـول لهـم
.. ـ فليقـم كـل واحـد بالـدور الـذي اختـاره

  ..اتركـوني في سـالم
ال .. خـذ كـل راحتـك.. ـ حاضـر سمـو األميـر

في خدمتكـم .. نحـن جميعـاً في الخدمـة.. شيءأتهتـم ب
  ..طبعـاً

عـن  الً قـد أزيـحجبـأن أحـس ..  أوووفـ 
تخلصـت مـن كـدس األوراق .. الحمـد للـه ..كاهـلي
يمكـن قراءتهـا في مـالي وهـذه األوراق الـتي ال .. هـذا

فكيـف يمكنـني ذلـك في يـوم واحـد؟ .. أسبـوع كامـل
  )).. رابـح((كمـا يقـول 
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فهـو .. ذاك هـو اختصاصـه.. فليسهـر عليهـاـ 
. .المكلـف باإلشـراف عـلى كـل مـا يصـل إلى مكتـبي

فليهنـأ بمـا .. وهـو يحـب ذلـك.. مهمتـههي فتلـك 
  .. يحـب، ويشتـهي

لقـد اختـار كـل واحـد منهـم .. وحـتى اآلخـرون
فليقـم كـل منهـم بالمهمـة .. ال يهمـني ذلـك.. مـا يريـده

.. ثـقـل المهمـة إنهـم يخففـون عـلي.. الـتي اختارهـا
نعـم ..  أشتـهيومـا عـلي سـوى التمتـع بمـا أحـب و

مـن الحرمـان،  ألـم أعـان طويـالً..  بمـا أشتـهي
مـن حـقي اآلن الركـون إلى الراحـة، ف؟ ..واالضطهـاد

.. فألنتهـز هـذه الفرصـة..  والتمتـع بمباهـج الدنيـا
نعـم فليهنـأ .. فرصـة وجـود معاونيـن أكفـاء، وخدوميـن

  ..ولتستمـر متعـتي.. بـالي
  

  :في القصـر
.. ومـا أبـدع صنعـه.. مـا أورع قصـري هـذا.. ـ آآآه

كنـت سأرتكـب حماقـة لـو .. ومـا أبهـج العيـش فيـه
سيكـون مصيـري ـ عندئـذ .. رفضـت عـرض الجماعـة

سأبـقى ـ طبعـاً ـ كمـا كنـت؛ في ذلـك .. ـ معروفـاً
  .. المنـزل الكئيـب، وتلـك الغرفـة اللعينـة
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نعـم مـن كـل .. ـن كـل ذلـكنجـوت م.. ـ أ أ أف 
  ..شيء كرهتـه

المسكينـة، ونُكبـت في )) راضيـة((ـ لكـني فُجِعـت في 
ولـم أتمكـن .. لـم أعثـر عليهـم.. أوالدي الصغـار أيضـاً

  ..مـن إحضارهـم
؟ لقـد اضطـررت للـزواج مـرة ..ـ مـا ذا أفعـل

ـف تختل.. الزوجـة الثانيـة مـن طـراز آخـر.. ثانيـة
فـهي مثـل كـل األشيـاء )).. راضيـة((كثيـراً عـن 

  ..البراقـة في هـذا العالـم الجديـد
.. ـ لكنهـا ال تجيـد الطبـخ، وال تهتـم بعمـل المنـزل

ال فائـدة منهـا سـوى بـث .. إنهـا كالتحفـة الجميلـة
  ..المتعـة بالجمـال

.. يـ إنهـا تزعجـني ـ أحيانـاً ـ حيـن تتدخـل في عمـل
بـل .. أشعـر ـ في بعـض األوقـات ـ أنهـا تنافسـني

  .. تحسـدني أيضـاً
فـهي مـن .. إنهـا تشبـه بقيـة الجماعـة.. ـ ال علينـا

ولـن أقـف في .. سأتركهـا وشأنهـا.. عالمهـم الغريـب
يكفيـني مـا أنعـم .. فلتعمـل مـا يحلـو لهـا.. طريقهـا

  ..فيـه مـن مباهـج ومسـرات
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  :االنهيــار
تقولـه  الـذي؟ هـل ..؟ مـاذا أسمـع..ـ مـا هـذا

   !  ؟..صحيـح
.. صحيـح مـا قلتـه لسموكـم.. ـ لألسـف نعـم
فالكـل أضـحى يتآمـر عليكـم، .. فاألمـر أصبـح خطيـراً

  .. وعلينـا
  ؟..ـ مـن هـم الكـل هـؤالء

  ..))زغلـول((ـ 
  ؟..ـ ثـم مـن

  ..وأصحابـه ))زغلـول((.. ـ أ أ أ
  ؟..ثـم مـن.. ))زغلـول((ـ قلـت لي مـن قبـل 

  ..ـ أصحابـه، والمقربـون إليـه
مـن هـم .. لقـد أتعبتـني ))رابـح((ـ أفصلهـا يـا 

  ؟..باختصـار
ال يمكنـني إحصاؤهـم في هـذه .. ـ هـم كثيـرون

  ..ولكـن يمكنـني إعـداد تقريـر بذلـك.. االًـاللحظـة ارتج
ال يمكنـني .. أحضـر لي التقريـر حـاالً.. ـ حسنـاً

  ..طويـالًاالنتظـار 
اسمحـوا لي .. عـداده حـاالًإسأتـولى .. ـ حاضـر

  ..باالنصـراف
  ..ال تطـل عـلي.. ـ لـك ذلـك
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لـم يعـد في هـذه الدنيـا وفـاء، أو .. عجبـاًـ 
.. فهـذا حليـفي سرعـان مـا انقلـب ضـدي.. إخـالص

إنـني .. فهـو يطمـع في منصـبي.. آ ا آهـ  !  ؟..مـاذا يريـد
.. وال يقنـع إال بمنصـبي.. أعرفـه فـال يمـأل عينيـه شيء

فليذهـب إلى .. سأقيلـه مـن منصبـه.. سـوف نـرى
  .. الجحيـم

إذ .. رابـح تقريـر أنتظـرولـم .. لـم أصبـر طويـالً
أحسـت بالخطـر؛ فلـم أتمالـك نفـسي؛ ثـم سارعـت إلى دق 

  :جـرس قائـالًال
؟ فأنـا أعـرف نوايـاه مـن ..لتقريـرلومـا حاجـتي ـ 

فمـا الفائـدة مـن .. ))رابـح((ليحضـر .. هـه.. قبـل
  ..التقريـر

  ؟..هـل طلبتمـوني.. ـ نعـم سمـو األميـر
 مرسومـاًًأكتـب لي .. اًتقريـراج ـتحأال .. ـ نعـم

  ..عـن مهمتـه ))زغلـول((تنحيـة ب
لقـد .. إنـه موجـود.. و األميـرـ حاضـر سمـ

  ..تركتـه فـوق مكتـبي
 ـك أمـراًيتأعطهـل  !؟..كيـف وجـد !؟..ـ موجـود

  !؟..بذلـك
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ون ذـختتكنـت أعلـم يـا سمـو األميـر أنكـم س ،،ال ـ
إنـه .. لتسامـحمجـال لوال .. فاألمـر خطيـر.. اررلقـهـذا ا

 ..يستهـدف شخصكـم المعظـم

ألوقعـه؛ وأنتـهي مـن  مرسـومال هـات.. ـ ال يهـم
  ..فـال أتحمـل جيـوش القلـق.. المشكـل بحسمـه
في .. سيكـون بيـن يديكـم الكريمتيـن.. ـ حـاالً

  ..لحظـة
 وسيلحـق.. لـن أتسامـح مـع هـؤالء الطامعيـنـ 

ممـن منحتهـم ثقـتي؛ وتبينـت .. باآلخريـن ))زغلـول((
  .. خيانتهـم
فكـل .. ال يهـم حـتى وإن كثـر عـددهـم، أو قـلـ 

بهـذا ارتـاح .. مـن أشـك فيـه؛ يستحسـن التخلـص منـه
فأنـا ال أتحمـل القلـق، والضغـط .. مـن مشاكلهـم

  أ أ .. النفـسي
ولكـن سـوف أفقـد خبـرات، وكفـاءات .. أوفـ 

مـن  اًسأخسـر بذلـك كثيـر.. متعـددة بهـذا الفعـل
إن شكـوكي في النـاس كثـرت هـذه .. ، والمسيريـنالخبـراء
  .. األيـام

أأتركهـم يتآمـرون .. ومـا حيلـتي في ذلـكـ 
؟ ال لـن أدعهـم يفعلـون ذلـك..عـلي ..غَأتْ((أن  عـليى ـد
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فهـو .. ))رابـح((؛ كمـا قـال ))يـوا بِشُعتْي نبـل أقَ ـمهِيبِ
  .. محـق في هـذا القـول

.. هـذا كثيـر؛ فمـن ضحيـت بهـم كثيـرونولكـن ـ 
ـة وفيبزوجـتي ال.. ضحيـت حـتى بأقـرب النـاس إلي

.. المخلصـةوـة محبال)) راضيـة((ـنعـم ب.. ))راضيـة((
مـع .. في سبيـل مظهـر اإلمـارة ورونقهـاضحيـت بهـا 

جـد مـا ؛ ولـم أطويـالً أنـني عشـت معهـا زمنـاً
  ..يعيبهـا

 !؟..صبحـت أميـراً دون شريكـتي في الحيـاةأكيـف ـ 
  ؟ ..هـل خانهـا الحـظ، وحالفـني أنـا

أن تحتـل المقـام الـذي )) مسعـودة((ـ هـل كتـب لـ
  ؟ ..ـةنكيمسال)) راضيـة(( هـنحرمـت م
  .. تليـق بالمقـام)) مسعـودة(( قالـوا أنـ 
 !؟..))مسعـودة((و، ))راضيـة((:   فمـا الفـرق بيـنـ 

  .. اًـريكث ))راضيـة((سـم أرتـاح المـع أنـني 
وأتـت .. حصـل مـا حصـل ..ال يهـم اآلنـ 

كـل هـذا في سبيـل .. ))راضيـة((مـن  بـدالً ))مسعـودة((
فليذهـب الجميـع؛ وتبـقى .. ال يهـم.. بقـائي أميـراً

لـن .. ال يمكنـني العـودة إلى حيـاتي األولى.. اإلمـارة
  .. يحـدث ذلـك ولـو انطبقـت السمـاء عـلى األرض
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فجماعـتي األوفيـاء، المخلصـون لهـم مـا ـ 
.. كـل مـا يرغبـون فيـه؛ ال أمنعهـم منـه.. نعـم.. يحبـون

المهـم أن يخلصـوا .. دون اعتـراضسأتـرك لهـم التنفيـذ؛ 
  .. وأن يريحـوني مـن المهـام الصعبـة.. لي

 همهـمجعلـوا كـل ومـا حاجـتي بأولئـك الذيـن ـ 
 ؟..البحـث عـن المشاكـل، والتبـاكي عـلى األوضـاع في
.. االجتماعيـةألحـوال ـن سـوء امبعضهـم يشتـكي ف

وى تـراجـع مستـبـكي وينتحـب عـلى وبعضهـم ي
 ـ ال سمـح اللـهـ  واآلخـرون يزعمـون أننـا.. التعليـم

إنهـم مصـدر شـؤم، .. ةـعـلى أبـواب أزمـة اقتصادي
ال يريحـون، .. أعـوذ باللـه منهـم جميعـاً.. ةطيـرمبعـث و

  ..همهـم إثـارة المشاكـل.. وال يرتاحـون
  .. طـك.. طـك.. ـ طـك
  ..ـ أدخـل

  ..مرسـومـ أحضـرت لسموكـم ال
  ..ـ هاتـه

..... غغغغغ..... ررررر.... ددددددد.... ـ زززززز
  ...زززززز

مـا هـذا .. دورـ؟ إني أشعـر ب..مـا هـذاـ 
.. أهـو زلـزال.. مـا هـذا.. ؟ تكلـم..؟ مـا هـذا..الضجيـج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


50 
 

.. أيـن أنـت ))رابـح((أيـن أنـت يـا .. زلـزال أهـذا
  .. أرجـوك ساعـدني.. ساعـدني
إذن؛ .. اللعيـن؛ وتركتـني وحيـداً ربـه هـآهـ 

اااهـه.. أن أهـرب بـدوري عـلي..  
  

  :  إغــالق الستــارة
 !  ؟..أيـن أنـا ! !  ؟..مـاذا.. يـا رأسـي.. آ آ آهـ 

هـذه  ! !  ؟..ىأر ذامـا !؟..مـا أرى معقـولأ.. ذاهـمعقـول أ
  ! !..دار العائلـة !!..داري القديمـة !!..غرفـتي

سريـري .. لقـد سقطـت مـن السريـر.. ه آآ آـ 
كيـف عـدت إلى  !؟..أيـن قصـري !!..عجبـاً ..الكئيـب

 !..غرفـتيحقـاً إنهـا  !؟..كيـف !؟..هـذه الـدار اللعينـة
 ))راضيـة((و.. إنهـم مازالـوا نائميـن.. وهـؤالء هـم أوالدي

  ..؟ أيـن يمكـن أن تكـون..أيـن هي
يبـدو أنهـا خرجـت لتحضيـر القهـوة؛ .. أااهـ 
  .. لقـد بـزغ الفجـر.. كالعـادة

لقـد طـال انتظـاري .. استغفـر اللـهـ 
؟ ومـا هي ..؟ مـاذا جـرى..أيـن هي.. ))راضيـة((لـ

  .. ؟ لقـد اختلـط األمـر عـلي..الحقيقـة
إلى  فيـه هـذا هـو الوقـت الـذي تعـودت الذهـابـ 
  .. العمـل
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 ! !..عجبـاً.. طبعـاً)) الفابريكـة(( !؟..وأي عمـلـ 
  .. أستعجلهـاال بـد أن )).. راضيـة((لـم تحضـر 
ـت عـلى نفـسي ونهضـت بصعوبـة؛ ثـم تحامل

  :فتحـت بـاب الغرفـة وناديـت
هـل تسمعيـن ؟ .نـتأأيـن .. راضيـة.. راضيـةـ 

  ..أسـرعي فوقـت العمـل داهمـني
.. ال أحـد في المطبـخ.. جيـبي أحـدال  !..غريـبـ 

إنها غيـر موجـودة في الـدار .. ليسـت هنـا ))راضيـة((
  .. نعـم العائلـة كلهـا.. استفسـار العائلـةيجـب .. كلهـا

دار ـنهضـوا جميعهـم؛ وفتشـوا مـعي في زوايـا ال
  ..فانتابتـني حيـرة شديـدة.. أن يجدوهـا كلهـا؛ دون
أمـر .. لـم يجدوهـا !؟..كيـف هـذا !!..عجبـاًـ 
لعـل أوالدي يعلمـون بمكانهـا؛  !!..ال أثـر لهـا !!..غريـب

  ..ال وقـت لالنتظـار.. ألنهضهـم
  ؟ ..أيـن أمكـم.. انهضـوا.. ليـلى.. محمـد.. ـ سعيـد

  ..ربمـا في المطبـخ.. س ـ ال أعلـم
  !؟..أيـن تكـون.. ـ ليسـت في المطبـخ

   ..ال أدري أيـن هي اآلن.. ةم ـ كانـت معنـا البارحـ
لـم يعـد .. جـواب لنـدائي؟ ال ..أيـن هي.. ـ أ أخ

  .. لهـا أثـر يذكـر
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إلي مـا بعـد لـم يعـد أمـامي سـوى االنتظـار 
ليسهـل علينـا البحـث عنهـا، أو تخـرج  ..طلـوع الشمـس

  ..مـن مخبأهـا
لـن  ..ـ لعلهـا اضطـرت للخـروج مـن الـدار

؟ ..كيـف أتصـرف.. أذهـب إلى العمـل في هـذا اليـوم
  ؟..ومـاذا أعمـل

ظهـر ولـم ي.. لقـد طـال انتظـاري دون جـدوى
بالقشعريـرة لقـد أحسسـت .. أثـر أي)) راضيـة((ـل

تنتابـني، وهاهـو سيـل مـن العـرق البـارد يكسـو 
  . .مخيـف جـداً.. مخيـف ..إن هـذا مخيـف حقـاً.. جسـمي

؟ لـم ..ولكـن مـا حيلـتي. إني أخـاف فقدانهـاـ 
عـلي أن أخـرج للبحـث .. يبـق أمـامي سـوى الشـارع

  .. عنهـا
وفي . عنهـا لبسـت مالبـسي، وخرجـت باحثـاً

نعـم .. النـاس يتهامسـون حـوليأن الطريـق شعـرت 
  : فقلـت لنفـسي ..يتهامسـون
 فمـاوإالّ  ..))راضيـة((لعلهـم يعرفـون مكـان ـ 
  ؟ ..مـههمسالـداعي ل

لـكي أتنـاول فنجانـاً مـن القهـوة  قصـدت المقـهى؛
المركـزة؛ آمـالً أن تنشـط ذهـني مـن جهـة، ومـن جهـة 
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أخـرى كنـت أرغـب في فـك لغـز الهمـس الـذي يـدور 
  .. حـولي أينمـا ذهبـت

وممـا زادني حيـرة واستغرابـاً أنـني بمجـرد دخـول 
بعـد  ـهى؛ انتفـض النـاس، وانسلـوا منهـا؛ واحـداًالمق

  : لصاحبـه سمعـت أحدهـم يقـولومـع هـذا فقـد .. اآلخـر
  :فأجابـه اآلخـر.. هـذا هـو األميـرـ 

  .. بعـد النكبـة.. أصبـح هكـذا !!..ـ مسكيـن
؟ ..مـا هي هـذه النكبـة الـتي يتحدثـون عنهـاـ 

هي  وإن كنـت كذلـك فأيـن؟ ..وهـل حقيقـة أنـا أميـر
كيـف وجـدت إذن؛  !!؟..هـل هي حقيقـة !؟..تلـك اإلمـارة

مـا هي الحقيقـة يـا  !!؟..نفـسي في غرفـتي القديمـة
   !!؟..مـا هي الحقيقـة !!؟..تـرى
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في جولـة لي بشوارع العاصمـة؛ هـذه المدينـة 
.. البيضـاء الرائعـة؛ الـتي كللـت ذات يـوم بتـاج البحـار

ذلـك .. البحـر األبيـض المتوسـط عـرشوتربعـت عـلى 
البحـر الـذي تطـل عليـه كعـروس فاتنـة؛ بخلجانهـا 

ي أعمـاق الرمليـة الناعمـة، وأذرعهـا الخالبـة الممتـدة ف
تلـك األذرع والرؤوس الصخريـة الـتي تذكـر مـن .. البحـر

يشاهدهـا بعهـد الجزائـر الذهـبي؛ ذلـك العهـد الـذي 
عرفـت خاللـه هـذه المدينـة أعظـم أيامهـا؛ واحتلـت 
مرتبـة السيـادة المطلقـة في هـذا البحـر العتيـق بـال 

هيمنتهـا إذ خصتـه بحمايتهـا ورعايتهـا و.. منـازع
  .. الشاملـة

غيـر أن مـا يحـز في نفـسي اآلن هـو أن هـذه 
المدينـة ـ ذات المجـد الراسـخ في التاريـخ ـ لـم تعـد 
كسابـق عهدهـا الزاهـر؛ بـل فقـدت جـل رونقهـا 
وجمالهـا القديـم؛ وضيعـت معظـم سحرهـا األزلي 

لطبيـعي لـم تعـد تتحـلى باالنسجـام االجتمـاعي ا.. الجـذاب
محيطهـا، ودورهـا، وشوارعهـا، وأسواقهـا؛ : والتقليـدي في
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لكـل مـن  ومقصـداً إذ أضحـت مـالذاً.. وحـتى سكانهـا
  .. هـب ودب، وأثـنى وسـب

ونتيجـة للتكـدس السكـاني المتراكـم، والمـزج 
العشـوائي للعـادات المتنافـرة؛ ذات التركيـب السمـج؛ 

مـس توازنهـا، وخَلْخَـَل الحركـة تعرضـت المدينـة لخلـل 
االجتماعيـة بهـا، وشـوه الطابـع العمـراني والثقـافي الـتي 

  .. كانـت تتميـز بـه عبـر السنيـن
لقـد كانـت هـذه المدينـة ـ في سابـق عهدهـا ـ 
تشتمـل عـلى عـدد محـدود مـن السكـان المحافظيـن 

زه هي الوحـدة أهـم مـا يميـ.. عـلى طابـع ثقـافي متميـز
نعـم وحـدة الشكـل والمحتـوى؛ وانسجـام .. واالنسجـام

وعـلى الرغـم مـن ظهـور بعـض .. التقاليـد والعـادات
السلبيـات؛ المتمثلـة في انغـالق سكـان المدينـة عـلى 
أنفسهـم؛ إال أنهـم كانـوا متفتحيـن عـلى محيطهـم 

ه، أو تذيبهـم البحـري؛ دون أن تغرقهـم أمواجـه في أعماقـ
.. مياهـه كمـا تـذوب قطعـة السكـر في كـوب مـن المـاء

فقـد كـان يتحـلى .. حـتى وإن ضـاق مجتمعهـم وتقلـص
في الحيـاة : باالنسجـام التـام في المياديـن كلهـا تقريبـاً
  .. الثقافيـة، والمعاشيـة، وفي السلـوك، والعـادات

ذ أصيبـت المدينـة إ ؛غيـر أن هـذا األمـر انتـهى اآلن
االكتظـاظ البشـري، والتشـوه .. االكتظـاظ والتشـوه: بـداءي
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فسكـان المدينـة اآلن يتشكلـون مـن فئـات .. في المحيـط
متنوعـة، وألـوان متباينـة؛ منهـم الحضـر، ومنهـم البـدو، 

فوصلـت بذلـك هـذه المدينـة إلى حـد .. ومنهـم الريفيـون
وبمختلـف .. والمتسكعيـن مـن الجنسيـن االختنـاق بالمـارة

  ..األلـوان والصفـات المتنافـرة
هـذه هي مدينـة الجزائـر الـتي سميـت .. نعـم

لقـد تشوقـت هـذا اليـوم .. بالبيضـاء منـذ زمـن بعيـد
وبينما كنـت .. للسياحـة في أرجائهـا؛ والتجـول في شوارعهـا

مـن ملبوسـات،  أتأمـل فيمـا تعرضـه واجهـات المتاجـر
لوجـه أمـام صديـق لي  ومأكـوالت؛ إذا بي أقـف وجهـاً

فكانـت لحظـة . قديـم؛ مـرت علنـا سنـوات دون أن نتقابـل
سـارة؛ ومناسبـة طيبـة حركـت فينـا عبـارات األشـواق 
والتحيـات الحـارة المتدفقـة، والكلمـات المفعمـة بالحـب 

ا بسيـل مـن األسئلـة فانهلنـا عـلى بعضنـ.. والسـرور
  .. األحـوال واألعمـال: واالستفسـارات عـن

ة والسـالم، والتراشـق بجميـل ـد تبـادل التحيـوبع
القـول والكـالم؛ غرقنـا في حـالوة الذكريـات الماضيـة، 

فوقوفنـا .. ونسينـا مـا يحيـط بنـا مـن حقائـق واضحـة
هـم بالضيـق في الطريـق أزعـج المـارة وأحرجهـم، وابتال

ع عنهـم حريـة الحركـة في الرصيـف ـواالزدحـام، ومن
فانتبـه صديـقي بعـد هنيهـة لحالنـا؛ .. عـلى مـا يـرام
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حينمـا أزاحـه أحـد المـارة الغـالظ ـ بشـدة وعنـاد ـ 
؛ عـن خـط سيـره؛ الـذي أبى إال أن يكـون مستقيمـاً

.. ه الحيطـانبذلـك اللـف والـدوران حـول أشبـا رافضـاً
صديـقي رغبتـه في تنـاول فنجـان  عندهـا عـرض عـلي

قهـوة بإحـدى المقـاهي القريبـة؛ ومـا أكثـر المقـاهي في 
  ..عاصمتنـا الحبيبـة

 ؛ إذ وجـدت في دعوتـه عامـالًفلبيـت طلبـه حـاالً
.. في التغلـب عـلى الفـراغ بفـارغ القـول والكـالم مساعـداً

ـذب صديـقي مـن ذراعـه نحـو المقـهى وسارعـت إلى ج
القريـب منـا؛ ووقفنـا أمـام موائـدهـا المتناثـرة عـلى 

وطئ قـدم، أو ـذلـك الرصيـف العريـض؛ نبحـث عـن م
مكـان نجلـس فيـه؛ ولكـن خـاب سعينـا؛ إذ لـم نجـد مـا 
نجلـس عليـه؛ فمقاعـد المقـهى جميعهـا كانـت تئـن مـن 

وتشكـو طـول مكوثهـم عليهـا دون  ثقـل الجالسيـن،
  .. حـراك

يبـدو أن أعـداد الكسـالى والعاطليـن تزايـدت في هـذه 
بتتابـع  وبالمقابـل فـإن ثقلهـم يـزداد أيضـاً.. األيـام

وعطلـة؛ ألنـه كلمـا  واطـراد؛ كلمـا ازدادوا كسـالً
تناقصـت قـوة الـروح، وتقلـص حجمهـا في أجسامهـم 

وبهـذا يمكننـا تفسيـر ثقـل وزن .. ورسوخـاً الًازدادوا ثقـ
ولمـا يئسنـا مـن .. الجثـث الـتي فارقتهـا الـروح نهائيـاً
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وجـود موضـع يمكننـا الجلـوس فيـه؛ اتجهنـا إلى مقـهى 
مقاعـد شاغـرة  آخـر مجـاور لـألول؛ فلـم نجـد أيضـاً

.. سـوخام.. عـوراب.. ثـفيـه؛ فانتقلنـا إلى مقـهى ثال
فكـل المقـاهي مليئـة بالـرواد والمدمنيـن عليهـا .. وهكـذا

ومـا أكثـر رواد المقـاهي في الجزائـر .. في هـذه البـالد
  .. الحاليـة

وبعـد أن أضنانـا البحـث والتنقيـب؛ دون جـدوى؛ 
انتبـه صديـقي إلى طريقـة بارعـة في اصطيـاد المقاعـد؛ 

ـن قبـل جـل رواد وهـذه الطريقـة كانـت متبعـة م
وتتمثـل تلـك الطريقـة في .. المقـاهي في هـذه المدينـة

الوقـوف قـرب موائـد المقـاهي ومقاعدهـا المحجـوزة 
فتـرة مـن الزمـن ـ قـد تطـول أو تقصـر؛ إذ لكـل 
واقـف حظـه، ولكـل شاطـر صيـده ـ وعندمـا تبـدو 

ئـدة بـادرة تشيـر إلى نهـوض بعـض الجالسيـن عـن ما
مـا؛ يتحفـز الواقفـون للوثـوب عليهـا، واختطـاف 

وال ينجـح في هـذه الحركـة إال .. الكـراسي الـتي حولهـا
  ..أصحـاب اللياقـة البدنيـة الفائقـة، وأهـل النفـوس الماكـرة

لجهـلي بشـروط هـذه المسابقـة اإلجباريـة ـ  ونظـراً
ـري ؛ إذ كنـت في صغخاصـة وأنـا لسـت رياضيـاً

لعبـة الكـراسي ((بالمدرسـة مـن المهزوميـن باستمـرار في 
ـ فـإني حاولـت برزانـة مصطنعـة، وحركـة )) الموسيقيـة
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بطيئـة فاتـرة؛ أن أصـل إلى مائـدة كانـت مجـاورة لنقطـة 
وقوفنـا؛ غيـر أنـني فوجئـت بسيديـن كانـا مموهيـن 

ريـاً إلى تلـك بوشـاح الوقـار الكـاذب يسرعـان قفـزاً، وج
المائـدة اليتيمـة؛ فوصـال إليهـا قبـل وصـولي؛ بحكـم 

  ..نشاطهمـا المتزايـد، واستخفافهمـا بكـل واقـف وقاعـد
والحـت لي فرصـة أخـرى بعـد فتـرة؛ فأعـدت 
الكـرة؛ مـع حـرصي عـلى الزيـادة في سرعـتي؛ تلـك 

ومـع مـا؛  السرعـة الـتي اضطـررت إلى تطويرهـا نوعـاً
؛ إذ أن أني وصلـت إلى هـدفي؛ إال أنـني لـم أصـل وحيـداً

فنظـر إلي .. ثمـة مـن وصـل مـعي في اللحظـة نفسهـا
بعينيـن حادتيـن متحديتيـن؛ ثـم قـال بعـد أن أمسـك أحـد 

  :المقاعـد
  !!..ـكلَبقَ ـتْلُْأوص !!..ـكتَقْبسأـا ـ أنَ

الحارقـة،  فطأطـأت رأسي اتقـاء شـر نظراتـه
ولمـا .. وعـدت أدراجي؛ أجـر أذيـال الخيبـة والفشـل

تعـددت محاوالتنـا، وتكـررت هزائمنـا؛ تفتـق ذهـن 
صديـقي عـن فكـرة أنقذتنـا مـن الورطـة الـتي وقعنـا 

الصبيـان ـ المتسكعيـن  أحـدإذ عـرض عـلى .. فيهـا
حـول المقـهى ـ منحهـم بعـض الدراهـم؛ في مقابـل 

وقبـل الصـبي العـرض .. سـب مسابقـة الكـراسيك
فقـد سقطـت عليـه منحـة .. المغـري بسـرور وحمـاس
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 فلـن يبـذل جهـداً.. مـن السمـاء؛ لـم يكـن ينتظرهـا
وكـان بالفعـل .. مقابـل ذلـك األجـر السـخي كبيـراً

إذ حجـز لنـا طاولـة بأربعـة مقاعـد في .. سباقـاً حصانـاً
فالقاعـدة المربحـة هنـا هي قلـة الحيـاء؛ .. زمـن قيـاسي

  .. والجـرأة في مواجهـة اآلخريـن
ولـم تنتـهي المفاجـآت المزعجـة في هـذه المقـهى 

فمـا أن جلسنـا في مقاعدنـا؛ وقبـل أن .. عنـد هـذا الحـد
عقوبـة الوقـوف والترقـب ء مـن جـرا ـد أنفاسنـا؛ينستع

؛ حـتى ظهـرت مشكلـة أخـرى؛ أكثـر )الطـاوالت(أمـام 
)).. السـالم عليكـم((لقـد بـدأ أصحـاب .. وإيـذاء تعقيـداً

ومـا هي .. يتساقطـون علينـا مـن كـل حــدب وصـوب
إال لحظـات قصـار حـتى أصبـح الجالسـون حـول مائدتنـا 

  ..يتجـاوز العشـرة) معـارفمـن المعـارف ومعـارف ال(
استهلـك الوقـت في قيـل وقـال، وسخافـات .. وهكـذا

وضيـق .. تجلـت بالجـدال؛ عـن قلـة الريـع ونـدرة المـال
النفـس وسعـة األفـواه وتكاثـر العيـال، وقلـة الحيلـة 

وكـان .. واستفحـال الطغيـان، وغيـاب الخيـر اإلحسـان
ومتزمتـون، وشامتـون،  ساخطـون،: بيـن الجالسيـن

ومتمـردون، وأصحـاب أغـراض وإشاعـات طائـرة، 
 ـونكانـوا في معظمهـم يعزف.. وفنـون في الدعايـات ماكـرة

.. عـلى أوتـار أجنبيـة، ونغمـات ذات نشـاز فظيـع ال يـرام
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ـ أصـوات ونغمـات شرقيـة؛  وكانـت تعلـو ـ أحيانـاً
.. ـع بطبـوع غربيـةغيـر أن العـزف المطلـق كـان يسم

 أنهـا تعكـس لمسـات شيطانيـة، تلبـس أثوابـاً.. المهـم
  ..وأوشحـة بالبـراءة والصراحـة مسميـة

ولمـا وجـدت أن الجالسيـن قـد أصبحـوا كالجبـال 
علينـا؛ وأحسسـت كأنهـم جالسـون عـلى  الراسيـات؛ ثقـالً
مـن مقاعـد المقـهى الـتي أرثي ـ في  كاهـلي؛ بـدالً

الحقيقـة ـ لحالهـا، وأقـدر اآلالم الـتي تعانيهـا؛ مـن ثقـل 
عندهـا نظـرت إلى صديـقي .. تلـك الجثـث المتحركـة

ففهـم عـلى الفـور؛ وكأنـه كـان .. نظـرة فيهـا مغـزى
.. ينتظـر إشـارتي، أو كـاد أن يتصـرف مثـلي فسبقتـه

بـدو عـانى المعانـاة نفسهـا؛ في تلـك الجلسـة ألنـه كمـا ي
  ..المتعبـة

مـن الراحـة  نهضنـا مودعيـن؛ دون أن نعـرف شيئـاً
في ذلـك  في تلـك الجلسـة، ودون أن نتنـاول شيئـاً

كمـا أننـا حرمنـا مـن حريـة الكـالم مـع .. المقـهى
عـلى نقـاء  هربنـا بجلدنـا؛ حفاظـاً.. بعضنـا بعضـاً

فـذاك المحيـط شديـد التلـوث .. ينـا وطهـارة نفسينـاعقل
لـذا كنـا .. لقـد عقدتنـا تلـك التجربـة.. كثيـر الخطـورة

كلمـا ابتعـدت بنـا خطواتنـا نستـرق النظـر إلى الخلـف؛ 
مـن التلـوث والعـدوى؛ خاصـة إذا مـا حـاول أحـد  خوفـاً
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سألنـي  وفي الطريـق.. أولئـك المـرضى اللحـاق بنـا
  : صديـقي

ـ مـا رأيـك فيمـا سمعتـه مـن أقـوال وإشاعـات؛ 
  ؟..ذكرهـا جلساؤنـا

ـ رأيي فيهـم، وفي أقوالهـم مـا قالـه الشاعـر 
  : العـربي

  ومن يجعـل المعـروف في غيـر أهلـه 
  عليــه  وينـدم يكـن حمـده  ذمـاً

  
 أال تـرى مـعي أن في هـذا البيـت غلـواً.. ـ ولكـن

؟ ..وصـل إلى حـد التشـوه والخلـل الخلـقي طرفـاًوت
  ؟..أليسـت هـذه دعـوة إلى التوقـف عـن عمـل الخيـر

 ولكـن الشاعـر هنـا يفسـر واقعـاً.. ـ كـالَّ
فـإذا كانـت هـذه الظاهـرة . ، وظاهـرة ملموسـةاجتماعيـاً

ال تنطبـق عـلى النـاس كلهـم؛ فليـس معـنى ذلـك أنهـا ال 
وأمثـال هـؤالء موجـودون في .. عـلى كثيـر منهـم تنطبـق

كـل مكـان؛ وهـم مصـدر أذى ألنفسهـم، ألوطانهـم، 
ونحـن لسنـا في منعـة مـن شرهـم، ولسنـا .. ولشعوبهـم

المتنكـرون : فمـن بيـن هـؤالء يوجـد.. محصنيـن ضدهـم
ألوطانهـم، والجاحـدون للمكاسـب والفوائـد والخيـرات الـتي 

والمتناسـون لآلالم والتنكيـل والقهـر .. مـوا فيهـا وبهـاتنع
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لقـد نـسي .. مـا الـذي سلـط عليهـم وعـلى شعبهـم يومـاً
هـؤالء وأمثالهـم مـن أبنـاء الشعـب المقهـور أيـام 

أيـام الفقـر والبـؤس .. التعسـف والظلـم والتهميـش
ـم، كمـا نـسي أولئـك الجاحـدون سـوء حاله.. والضيـاع

وسـواد آمالهـم، وانحطـاط شأنهـم، وحرمانهـم وحرمـان 
ونـسي أولئـك الناكـرون أيـام العـذاب والحـرب .. عيالهـم

نسـوا شبـح الدمـار والمـوت الـذي كـان ال .. والتنكيـل
نسـوا أنهـم لـم .. يفارقهـم لحظـة؛ إذ الزمهـم كظلهـم

بيـن أبنائهـم يكونـوا يطمعـون حـتى في الحيـاة والبقـاء 
وبعـد القضـاء .. وبعـد زوال الرعـب والخـوف.. وأهلهـم

عـلى طغيـان الفقـر والضيـق؛ نجدهـم اآلن يتذمـرون 
نعـم نجدهـم يشنعـون ويشتمـون ويتبجحـون؛ .. ويتنكـرون

  ..ألن سلعـة مـا مفقـودة، وشهـوة مـا مقموعـة
.. ـ هـذا صحيـح؛ ولكـن ليـس إلى هـذا الحـد

.. وال كـل معـارض جاحـد.. ـس كـل معتـرض ناكـرولي
ال يصـح الخلـط بيـن المعارضيـن المخلصيـن؛ وبيـن 

فـرب إصـالح يـأتي مـن معتـرض أو .. المتآمريـن
فأنـا ال أنـفي وجـود عناصـر تنتـمي .. ومـع هـذا.. ثائـر

  ..إلى مـن صنفتهـم؛ مـن الفئـات الضالـة المضللـة
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عي يـا صديـقي المنجـزات الجبـارة ـ أال تـرى مـ
الـتي تـم إنجازهـا، أو الـتي هي في طريـق اإلنجـاز عبـر 

؟ أال تتخيـل مستقبـل بالدنـا العظيـم؛ مـن جـراء ..الوطـن
السياسـة الحازمـة الـتي اتبعـت في بلدنـا، وزكيـت مـن 

؟ أكانـت بالدنـا فيمـا مـضى كمـا ..قبـل شعبنـا العظيـم
يـه اآلن مـن تقـدم وتطـور في مجـاالت الحيـاة هي عل

؟ كيـف ال يحمـد أولئـك الجاحـدون فضـل ..جميعهـا
؟ وكيـف يتعامـون عـن الحقيقـة ويتجاهلـون !..بالدهـم

  ؟!..واقعهـم العظيـم
.. ـ ال تبالـغ يـا أخي العزيـز في حماسـك الجيـاش

صحيحـاً؛ فـإذا كـان جـل مـا قلتـه .. فلكـل جـواد كبـوة
لـذا فـال حـرج في .. فـال يعـني ذلـك أننـا بـدون أخطـاء

كمـا أنـه .. ذكـر عيوبنـا؛ حيـن تتوفـر نيـة إصالحهـا
يتعـذر علينـا القيـام بالتصحيـح والترميـم إذا مـا جهلنـا 

أنظـر .. عيوبنـا، ومواقـع ضعفنـا، وأسبـاب الزلـل فينـا
جبـر عـلى معرفـة جنـس إلى الطبيـب؛ أي طبيـب؛ فهـو م

وعليـه .. المـرض؛ لـكي يستطيـع تقديـم العـالج الناجـع
وأنـا .. فليـس كـل مـا قيـل في مجلسنـا ضـالل وبهتـان

معـك أن بعضهـم حـاول استغـالل نقـاط الضعـف لتحقيـق 
  ..أغـراض مـا؛ ولكـن آخريـن قالـوا الصـواب
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ا الطـرح أنـا ال أوافـق عـلى هـذ.. ـ اسمـح لي
أنـت ـ كمـا يبـدو ـ ال تعـرف طبيعـة .. المتساهـل

ليـس مـن أهدافهـم اإلصـالح كمـا .. هـؤالء البشـر
بـل هـم ضـد كـل توجـه نحـو استقـالل .. ال.. تعتقـد

فوائدهـم تأتيهـم مـن .. بلدهـم التـام عـن القـوى العظـمى
لـذا يصـدق .. يأكلـون بملعقتيـن.. داخـل البـالد وخارجهـا
  :فيهـم مـا قلتـه يومـاً

  كـل طيـر ظـل يرعـى في المزابـل
  فـاص الذهـبـال يربـى ضمـن أق

إذن فأنـت ال تثـق قطعـاً في .. ـ هـذا منتـهى القسـوة
  !؟..إمكـان تربيـة وإصـالح مـن ضلـت بـه السبـل

وتحيـز .. اسمـح لي يـا أخي العزيـز هـذا تشـاؤم شديـد
  ..وتطـرف غريـب.. مفـرط

أرجـو أن يطـول صبـرك مـعي كي أقـص .. ـ أبـداً
  ..عليـك قصـة لـكي تعتبـر

فقـد اشتقـت إلى سمـاع .. ـ هـات مـا عنـدك
  ..طرائفـك وقصصـك

ـُّو خَب(ـ أال تعـرف قصـة    ؟)..هـاشَدقَ يـربِو وطْل
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ال أعرفهـا؛ ومـا هي تفاصيـل تلـك .. ـ أبـداً
  ؟..القصـة

ـ كـان فيمـا كـان؛ منـذ حقبـة مـن الزمـان، 
فقيـر عريـان، ومعـدم جوعـان؛ .. رجـل بقريـة قداشـة

يتسـول أمـام كـل دار ودكـان؛ ويستجـدي لقمـة العيـش 
. .، وينـام في الشـوارع تحـت الحيطـان)البيبـان(عنـد 

وكـان هـذا المسكيـن طيـب النفـس أميـن؛ مـداوم عـلى 
الصلــوات الخمـس مقيـم؛ يصـلي ضمـن الجماعـة، في 

، )اءـدالغَ(حيـن يـأتي وقـت .. مسجـد القريـة كالساعـة
السـوداء،  )ـهتردقبِ(وتحـل فتـرة العشـاء؛ يجـول ويسـعى 

صدقـات القـوم، ممـا  سائـالً.. بيـن الديـار واألحيـاء
يصـب الطعـام فـوق الطعـام؛ .. يأكلـون في ذلـك اليـوم

سماهـا النـاس .. في خلطـة ليـس فيهـا ذوق وال انسجـام
))ـُّوخَب ؛ ألنهـا مـرق بملـح، وثريـد بفلفـل، وسلطـة ))وطْل

متراكـم  ..بخـل، ومحليـات بسكـر؛ هـذا فـوق هـذا
ـُّوخَب((م مخلـوط؛ فسميـت عنـد القـو يأكـل )).. وطْل

المسكيـن الخليـط بشهيـة عجيبـة، ويـأبى تبديـل طبعـه 
وبعـد تنـاول الطعـام؛ يسـعى لبئـر ماؤهـا .. بشـدة غريبـة

كانـت .. فيرتـوي مـن مائهـا؛ إذ يشتـهي مذاقهـا.. ال يـرام
وكلمـا انتـهى .. البئـر مـرة في طعمهـا، رديئـة في لونهـا

ـوضـأ ام وشربـه للمـاء في سـالم؛ يـة الطعمـن وجبـ
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.. بـل الوقـت، ويدخـل المسجـد في صمـت وخشـوعق
فيلتـقي مـع اإلمـام؛ الـذي يحـب فيـه صدقـه وزهـده؛ 

  ..وحسـن أخالقـه
وذهـب إمـام مسجـد قداشـة ـ ذات يـوم ـ إلى قريـة 
نائيـة؛ في زيـارة لبعـض أقربائـه؛ وهنـاك اتصلـت بـه 

رأة مـن أقاربـه؛ ترملـت؛ وكانـت ذات مـال ويسـر امـ
رث تركـه لهـا زوجهـا إكبيريـن؛ إذ أنهـا استفـادت مـن 

الهالـك؛ مـع أنهـا في األصـل كانـت بدورهـا غنيـة 
فتمنـت عـلى اإلمـام أن يساعدهـا كي تحفـظ .. جـداً

دينهـا، وتستـر حالهـا؛ بالعثـور عـلى زوج صالـح، 
  :؛ ثـم قـال لهـاففكـر اإلمـام مليـاً.. فقيـرومتديـن، و

وال عمـل .. ـ طلبـك موجـود؛ ولكنـه فقيـر معـدم
ات النـاس؛ مـع أنـه رجـل ـيعيـش عـلى صدق.. لـه

  ..صالـح ومتديـن
؛ ال ـ ال يهمـني فقـره؛ بـل أفضـل أن يكـون فقيـراً

المهـم عنـدي الخلـق الطيـب، .. أهـل لـه وال أصحـاب
  .. سلـوك الحسـن، والتديـنوال

منـه  فلـن تجـدي خيـراً.. عـلى بركـة اللـه.. ـ إذن
  ..حسـب هـذه الشـروط

ولمـا عـاد اإلمـام إلى قداشـة اتصـل بذلـك المسكيـن 
المتسـول؛ وعـرض عليـك فكـرة الـزواج؛ فلـم يمانـع 
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 المسكيـن في هـذا األمـر؛ ألنـه لـم يكـن ينتظـر عرضـاً
بـل كـان يعتقـد أنـه .. كهـذا حـتى في الحلـم مغريـاً

 يـوم موتـه؛ ألن الـزواج ليـس أمـراً إلى سيبـقى أعزبـاً
.. ذا فقـد قبـل دون تـرددـل.. بالنسبـة لمعـدم مثلـه سهـالً

وبالفعـل تـم الـزواج؛ ولكـن بشـرط واحـد مـن المـرأة 
ان لهـا فكـ.. الثريـة؛ وهـو أن تكـون العصمـة في يدهـا

ومـرت األيـام وهـو في هنـاء عظيـم، وعيـش .. ذلـك
كانـت المـرأة الوفيـة توفـر لـه .. كريـم، ونعيـم عميـم

ال .. كـل مـا يحتاجـه، وتعمـل جهدهـا إلسعـاده وإرضائـه
 كـل طيـب وشـهي، وال يشـرب إالَّ يأكـل مـن الطعـام إالَّ

كـل ناعـم طـري،  س إالَّاألشربـة اللذيـذة السائغـة، وال يلبـ
ومـع .. عـلى األفرشـة الفخمـة الوثيـرة وال ينـام إالَّ

مـرور الوقـت أخـذ ذلـك الـزوج المدلـل المسكيـن 
يتملمـل، ويتأفـف، ويتـأوه؛ ثـم يـردد بيـن الحيـن 

  :واآلخـر
ـُّوخَب ـنم ـهعبشَ الَ.. ((ـ إيـه إيـه  ـهير الَ، ووطْل

مبِ ـنقَ يـرـاشَده..((  
وأكثـر مـن ترديـد تلـك العبـارة؛ خاصـة عندمـا 

فاندهشـت الزوجـة؛ .. تضـع زوجتـه الطعـام أمامـه
وكانـت كلمـا سألتـه عـن هـذه األشيـاء الـتي يشتهيهـا 

وتمنـت بينهـا وبيـن نفسهـا لـو .. يصمـت وال يجيبهـا
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ويحـب استطاعـت توفيـر مـا يرغـب فيـه زوجهـا 
وبقيـت الزوجـة .. امتالكـه؛ ولكنـه ال يفصـح عـن رغباتـه

عـلى تلـك الحـال؛ في الوقـت الـذي كثـر فيـه تأفـف 
  ..زوجهـا، وتشوقـه للـذي يشتهيـه؛ دون أن يفصـح عنـه

وبعـد مـرور سنـة؛ قـدم اإلمـام مـن قداشـة 
فانتهـزت الزوجـة الفرصـة؛ .. لزيـارة أهلـه كالعـدة

ألتـه عـن مغـزى العبـارة الـتي يرددهـا زوجهـا؛ وس
  :فأجابهـا اإلمـام باستغـراب وحيـرة

ـ إنـه يتشـوق للطعـام الـذي تعـود عليـه؛ وهـو 
عبـارة خليـط ومزيـج مـن األطعمـة المتنافـرة؛ الـتي 

أثنـاء تسولـه؛ فيخلطهـا كلهـا داخـل  هكانـت تمنـح لـ
سـمى تلـك األكلـة فت.. وعـاء واحـد ويأكلهـا

))ـُّوخَب لـم  ؛؛ فـهي بئـر مـاء))هـاشَدقَ يـربِ((أمـا )).. وطْل
يكـن يشـرب منهـا إال هـو؛ بسبـب ملوحـة مائهـا، 

  ..رارة طعمـهـوم
ة زوجهـا ـولمـا علمـت الزوجـة الطيبـة قص

  :المسكيـن الشـاذ؛ استدعتـه أمـام اإلمـام؛ وقالـت لـه
.. سبـب عذابـك وحرجـك خيـراًـ لقـد علمـت أ

أنـت حـر اآلن؛ اذهـب إلى قداشـة وبئـر مائهـا؛ واشـرب 
منـه حـتى تـروى؛ والتقـط مـن المنـازل مـا تسميـه 
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))ـُّوخَب فأنـت  ..؛ واشبـع منـه حـتى تصـاب بالتخمـة))وطْل
  ..طالـق

  :قـال صديـقي ضاحكـاً
وقلـت هـذا لهـذا تأثـرت .. ـ حكايـة طريفـة حقـاً

  :البيـت
  كـل طيـر ظـل يرعـى في المزابـل

  فـاص الذهـبـال يربـى ضمـن أق
  

مـا قالـه الشاعـر  ويصـح فيـه أيضـاً.. ـ بالفعـل
  :العـربي

  إذا أنـت أكرمـت الكريـم ملكتـه
  اللئيـم تمـردا  أكرمـت  وإن أنـت

  
 والجاحديـن نيـأولئـك المتنكر ق عـلىـنطبوهـذا مـا ي

فلـم يحمـدوا النعمـة الـتي هـم .. لمـا قدمتـه لهـم بلدهـم
إنهـم .. حيـاة الـذل، والجـوع، والقهـروتناسـوا عليهـا؛ 

، وشربـة مـاء مـر ))بوخلـوط((يتشوقـون لطعـام مثـل 
  ..المـذاق
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يعتبـر المـشي عـلى األقـدام ـ في مدينـة الجزائـر 
ـ أحـد األفعـال المرهقـة؛ الـتي تضـني الراجليـن، وتؤلـم 

فتضاريـس المدينـة ليسـت في مستـوى واحـد، .. مفاصلهـم
لـذا فالمتجـول عـلى .. أو عـلى درجـة ارتفـاع متساويـة

 ت أقدامـه في هـذه المدينـة؛ يجـد نفسـه ـ في حـاال
إلى القيـام بحركـات رياضيـة؛ وتسلـق  ـ مضطـراًكثيـرة 

كمـا .. ساللـم قـد تصـل مراتبهـا إلى التسعيـن أو أكثـر
.. ـ في طريـق سـوي، مستقيـم أنـه ال يسيـر ـ دومـاً

بـل يمـر في شـوارع وأزقـة ملتويـة؛ صاعـدة إلى 
درجـة؛ بحيـث ض األعـلى، أو نازلـة بالماشيـن إلى أخفـ

  .. تالمـس صفحـة المـاء؛ عـلى شـاطئ البحـر المتوسـط
وال تقتصـر معانـاة السيـر في الجزائـر عـلى البشـر 

اق حـتى اآلليـات؛ ـفحسـب؛ بـل تعـاني مـن تلـك المش
.. سـواء كانـت سيـارات أو دراجـات أو وسائـل أخـرى

وتعرقـل  فزحمـة الماريـن والمتسكعيـن تخنـق الشـوارع؛
إلى حـد التوقـف  الحـال صـليقـد و. حركـة المـرور بهـا

لـذا أصبـح كثيـر مـن أصحـاب السيـارات .. أحيانـاً
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مـن التنقـل  يفضلـون عـذاب المـشي عـلى األقـدام؛ بـدالً
  .. بسياراتهـم داخـل المدينـة

وعـلى الرغـم مـن كـون المـشي عـلى األرجـل 
لشاقـة غيـر المستحبـة؛ فهـو ـ مـع يعـد مـن األعمـال ا

مـن المتعـة وراحـة األعصـاب؛  شيئـاً قـحقذلـك ـ ي
عـلى الرغـم مـن التعـب العضـلي؛ الـذي يمكـن تصنيفـه 

  ..ضمـن الحركـات الرياضيـة
لهـذا كلـه؛ فقـد شعـرت بضيـق شديـد ينتابـني؛ 
حينمـا كنـت أمـشي مـع صديـقي عمـر؛ عـلى أرصفـة 

زائـر، وفي شوارعهـا المزدحمـة بأمـواج بشريـة؛ الج
وعليـه .. يصعـب فهـم مـن أيـن تــجيء وأيـن تـروح

فقـد كنـا نشـق عبابهـم الدافـق بصعوبـة ملحوظـة؛ األمـر 
الـذي صعـب علينـا محاولـة تبـادل الحديـث في تلـك 

ألن . الظـروف الخانقـة؛ إذ يدخـل ذلـك في سيـاق العبـث
الم بتسلسـل، وانسجـام في األفكـار، وسالمـة في الكـ

  ،، المنطـق؛ لـن تتوفـر شروطـه أثنـاء السيـر المتعثـر
إذ يضطـر اإلنسـان ـ في غالـب األحيـان ـ إلى 
قطـع الحديـث فتـرة مـن الزمـن؛ األمـر الـذي ربمـا 

ي ذلـمسـح الفكـرة مـن ذهنـه؛ وأنسـاه تسلسـل الحديـث ا
لـذا فقـد كـان كالمنـا .. ه منـذ لحظـةدـتوقـف عن

بينمـا . ؛ تفصلـه فواصـل ومراحـل زمنيـةمتقطعـاً
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اضطررنـا إلى التركيـز ـ بشكـل ـ أدق  عـلى الجمـوع 
؛ كـي تنـال البشريـة؛ الـتي تكـاد أن تـرمي بنـا أرضـاً

  . ورفسـاً منـا األقـدام دوسـاً
الـتي تنتـاب وهـذا مـا تفسـره الدهشـة المتزايـدة 

فذلـك المشهـد المثيـر  ألولئـك . زوار مدينـة الجزائـر
بأمواجهـم العاصمـة؛ مـن خـالل  ةختنـالمالبشـر 

الـتي ال تعـد وال تحـصى؛ المزدحمـة شوارعهـا ومقاهيهـا 
؛ معقـوالً أو تفسيـراً ال يجـد لهـا زائـر الجزائـر مسوغـاً

سلبيـة مرضيـة؛ تبـرز اللهـم إال اعتبـار ذلـك كظاهـرة 
  ..حجـم البطالـة في المجتمـع

وال .. أصبـح كـل شـيء متعـب في هـذه المدينـة
يقتصـر ذلـك عـلى السيـر في شـوارع المدينـة فحسـب؛ 

ـ عنـد التسـوق في  بـل يعـاني سكانهـا ـ أيضـاً
األسـواق، وحيـن التنقـل في الحافـالت العموميـة، وفي 

وحـتى الجلـوس في .. سيـارة أجـرة حجـزالسـعي إلى 
مقـاهي الجزائـر؛ يعتبـر مـن األفعـال المتعبـة، 

فـال خدمـات تسـر، وال معامـالت تفـرح، وال .. والمضنيـة
مشروبـات تنعـش، وال متعـة تنتظـر، وال أشكـال تبهـج، 

بـل يعتبـر الجلـوس في تلـك .. وال أصـوات تطـرب
ايـا، والبقـاء فيهـا يبعـث عـلى المقـاهي خطيئـة مـن الخط
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وقـد يبعـث عـلى الشلـل العقـلي، .. السآمـة والملـل
  .. وضحالـة الفكـر، وعقـم الـذوق والحـس

كمـا أن المثقـف في الجزائـر ال يجـد محيطـه 
وال يعثـر عـلى .. المثـالي؛ الـذي يمكـن أن يتنفـس فيـه
ي البـذل والعطـاء، المجـاالت الحيويـة الـتي قـد تساعـده ف

لـذا فقلـة .. وتفجيـر طاقـة اإلبـداع واالبتكـار فيـه
النـوادي في هـذه المدينـة أمـر ملحـوظ؛ ال يمكـن إنكـاره 

وحـتى إن وجـد مـا يمكـن إدخالـه .. أو التغـاضي عنـه
وال .. ضمـن مفهـوم النـوادي؛ فـال حيـاة في تلـك الهياكـل

فتلـك الهياكـل ال .. ثقافـة وألوانهـاحركـة يمكـن وصلهـا بال
تقـوم بوظيفتهـا كمـا هـو مستحـب؛ بسبـب سـوء 
تسييرهـا مـن جهـة؛ وعـدم بلـورة روح النـادي؛ لـدى 

  ..مسيريهـا وروادهـا مـن جهـة أخـرى
فكـل هـذه الظواهـر والعوامـل؛ جعلـت صديـقي 

عليـه عمـر يقتـرح عـلي مرافقتـه إلى منزلـه؛ للتعـرف 
مـن ناحيـة، وكسـب بعـض الوقــت الهـادئ لمواصلـة 
حديثنـا مـن ناحيـة أخـرى؛ ولبيـت دعـوة صديـقي دون 

وبعـد جهـد .. عندئـذ انتقلنـا إلى موقـف الحافلـة. تـردد
لقـد كانـت تلـك .. جهيـد تمكنـا مـن الصعـود إلى إحداهـا

سـارع . ).السرديـن(الحافلـة العموميـة تشبـه علبـة 
صديـقي عمـر إلى دفـع ثمـن التذكرتيـن إلى مـوزع 
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كـان ذلـك .. التذاكـر الـذي يقـف عنـد بـاب الحافلـة
المـوزع يظهـر بمظهـر بشـع؛ إذ كـان يمعـن في التكشيـر 

ذكـرني وجهـه .. ـه المكفهـر الكالـحهوالعبـوس؛ بوج
تظاهـر ي ـمال أعـرف ِل.. المسـود بلـون السحـاب الداكـن

أنـه يخـاف أن تخطـف كمـا لـو .. بذلـك المظهـر الكريـه
ربمـا كـان  وأ.. منـه بسمـة مـن بسماتـه الشحيحـة

  ..يخـاف أن تنسـاب إلى فمـه رائحـة الركـاب العفنـة
كانـت الحافلـة مكتظـة بنمـاذج متنوعـة مـن البشـر؛ 
كبارهـم وصغارهـم، إناثهـم وذكورهـم، خيارهـم 

فغـدو في الحافلـة كجسـم .. وأشرارهـم، نظيفهـم وقذرهـم
واحـد؛ ملتصـق بعضـه ببعـض كأنـه بنيـان مرصـوص؛ 
ضمـت أعضـاؤه وأطرافـه إلى بعضهـا؛ فغـدت مثـل 

حزمـة شـدت موادهـا ـ .. حزمـة متراصـة مـن الحطـب
الواحـدة مـع األخـرى ـ بقـوة ال تسمـح بالتفكـك 

لـك أصبحـت تلـك الحزمـة البشريـة وبذ.. واالنفصـال
ـّي؛ شـدت أعضـاؤه المتعـددة  بمثـابـة إنسـان كـل

فلـم تعـد تلـك .. في جسـم واحـد وألصقـت معـاً
أو التضـاد والتنافـر؛ .. األعضـاء تتميـز بالتفـاوت والتبايـن

فذلـك الطـوق الحديـدي الشديـد األثـر أجبـر األعضـاء 
  .. م للضغـوط كلهـا عـلى االستسـال
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فهـذا المنظـر العجيـب نشـط مخيلـتي؛ فأخـذت 
أتأمـل في تلـك المجموعـة البشريـة المرصوصـة إلى 

لقـد انضمـت إلى بعضهـا عـلى .. بعضهـا بقـوة ال تقهـر
.. الرغـم ممـا تشتمـل عليـه مـن تناقضـات ومفارقـات

  : فأخـذت أقـول لنفـسي
متباينيـن  وعـة أناسـاًتضـم هـذه المجم.. عجبـاًـ 

.. كجسـم واحـد ـ بحكـم الضغـط ـ أضحـواومتنافريـن؛ 
فهـل يكـون اإلنسـان الجـزئي .. وربمـا كإنسـان كـلي

لفـروق الـتي طبقـاً لـ مـع نفسـه؛  ـ أيضـاً متناقضـاً
؟ إذ أن مـا يبـدو عليهـا ..تميـز كـل عضـو مـن أعضائـه
ـوى، ومـا تعـودت عليـه مـن تبايـن في القـدرات والق

ع وحركـات؛ لـم يمنعهـا مـن التـالقي ـمـن طبائ
فمـا هي القـوة الـتي تحقـق ذلـك، ومـا هـي .. والتالصـق

طبيعـة الطـوق الـذي يشـد األعضـاء واألجـزاء المختلفـة؛ 
  ؟..خاصـة الدقيقـة والمجهريـة منهـا

قطـع صديـقي عمـر عـلي تأمـلي؛ حيـن طلـب 
بحـر : النـزول، وأخرجـني مـن بحريـن غمـراني مـني

  :التأمـل والتفكيـر، وبحـر بشـري خانـق
  ..هيـا بنـا ننـزل؛ لقـد وصلنـا ـ
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قـم أنـت بشـق الطريـق .. الحمـد للـه.. ـ أ أ أوف
أمـامي؛ كي أتمكـن مـن النـزول؛ إني أشعـر بقيـود 

  ..تمنعـني مـن الحركـة في الجهـات كلهـا
تقـدم عـلى .. عـلى مهلـك.. ـأس اتبعـنيـ ال ب

فلـن تتمكـن بذلـك مـن .. ال تتقـدم بصـدرك.. جنبـك
  ..فالمواجهـة هنـا ال تفيـد ..التسلـل بيـن العبـاد

شعـرت ـ فجـأة ـ أنـني قـد أفلـت مـن زنزانـة 
لقـد كنـت أشـك في النجـاة مـن ذلـك .. سجـن بغيـض

ـع ذلـك فقـد نسيـت حينمـا وم.. الطـوق الخانـق الجبـار
كنـت أسيـر مـع صديـقي ـ نحـو منزلـه ـ ضمـن  
ذلـك الرصيـف المفعـم بأمـواج البشـر؛ أنـني أتحـرك 

وربمـا .. ألوللطـوق اضمـن طـوق آخـر شبيـه با أيضـاً
فحـتى في الشـارع ـ أي .. كـان أشـد قـوة وفعاليـة منـه

عتبـار مـن يتحـرك شـارع في هـذه المدينـة ـ يمكـن ا
ان الكـلي؛ الـذي تتحـرك أجـزاؤه في ـفيـه بمثابـة اإلنس

  ..؛ ضمـن وظائـف قدرهـا اللـهمحيـط ضيـق جـداً
قطـع عـلي ـ للمـرة الثانيـة ـ صديـقي عمـر 
سلسلـة أفكـاري؛ وحرمـني مـن لـذة التأمـل ومتعـة 

  :الالغيـاب عـن واقـعي المتعـب األليـم؛ وذلـك حيـن قـ
  . ـ بيـتي في هـذه العمـارة الـتي أمامـك
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لـم .. ذهلـت للمعلومـة الـتي أفـادني بهـا صديـقي
أكـن أتخيـل أن صديـقي األستـاذ، المثقـف، صاحـب 
المنزلـة الرفيعـة في الوسـط االجتمـاعي؛ يسكـن في عمـارة 

.. إنهـا تبـدو كأنهـا غرسـت في مجمـع للنفايـات.. كهـذه
ا الـتي ـظـري في محيطهـا، وفي نوافذهـا، وشرفاتهجلـت بن

لقـد هالـني مـا نشـر عليهـا مـن .. ال يمكـن إحصاؤهـا
فاألجنـبي ـ الـذي ال يعـرف .. ألبسـة وأفرشـة مغسولـة

عاداتنـا ـ قـد يتوهـم أن مـا نشـر عـلى النوافـذ 
ورايـات؛ تزيـن دور  والشرفـات؛ يمكـن أن تكـون أعالمـاً

  .. دينـة ومبانيهـا؛ المنتشـر عبـر المدينـة بكاملهـاالم
وفي هـذه اللحظـة وصلنـا إلى مدخـل العمـارة الـذي 

وعندمـا يلـج .. ال بـاب لـه ..بالتمـام كـان مهدمـاً
اإلنسـان إلى داخـل تلـك السقيفـة القـذرة؛ بجدرانهـا 

بـر المثقوبـة، وبالطهـا المحفـور؛ يشعـر كأنـه يلـج إلى ق
وقـف صديـقي أمـام .. قديـم؛ في موقـع لآلثـار الفرعونيـة

.. مـا لقـد أبطـأت شيئـاً.. الساللـم ينتظـر وصـولي
كنـت أتأمـل .. فالمنظـر حيـرني والمفاجـأة أذهلتـني

بدهشـة وحيـرة في كـل شـيء أمـامي؛ لـذا فقـد أبطـأت 
ق ولمـا لحقـت بصديـقي شرعنـا في تسلـ.. في السيـر

وبـدأ العـد .. ذلـك الصـراط؛ الـذي يسـمى ساللـم أو درج
.. والثالـث.. والثـاني.. الطابـق األول.. التصاعـدي
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دون أن تظهـر بـوادر .. والسـادس.. والخامـس.. والرابـع
  :فقلـت لصديـقي.. تـوحي بالوصـول

  ؟..في أي طابـق تسكـن !؟..ـ مـا هـذا يـا أخي
  ..العاشـرـ في الطابـق 

  !؟..ه أليـس لديكـم مصعـد كهربـائي..ا..ا..ـ يـا
  ..إنـه معطـل منـذ سنـوات.. ـ لألسـف

  !؟..ألـم تصلحـوه.. ـ منـذ سنـوات
مصالـح الواليـة لـم تهتـم .. ـ ومـن يصلحـه

   !..عـلى الرغـم مـن ملكيتهـا للعمـارة.. باألمـر
أال .. سكـان العمـارة.. وأنتـم !..ـ أمـر عجيـب

ترحمـون أنفسكـم؛ وتبـادرون إلى إصالحـه بإمكاناتكـم 
فأنتـم المتضـررون؛ ومـا الـذي يمنعكـم مـن .. الخاصـة

  !؟..االشتـراك في تكاليـف إصـالح المصعـد
لقـد فشلـت المحـاوالت .. ـ ال حيـاة لمـن تنـادي
وراضـون .. م ممتنـعفكلهـ.. كلهـا إلقنـاع السكـان بذلـك
فهـم غيـر مهتميـن بفكـرة .. بمـا هـم عليـه مـن عـذاب

المهـم عندهـم هـو سالمـة .. التعـاون أو التكاتـف
  )..جيوبهـم(محافظهـم، و
هـذا الحـوار أنقـذني مـن آالم الصعـود ف.. اوهكـذ

لـم أشعـر بالمعانـاة؛ حينمـا كنـت أتكلـم أثنـاء .. ومشاقـه
لقـد .. وبعـد فتـرة وصلنـا إلى الطابـق العاشـر. .الصعـود
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دم عـلى ـناألمـر الـذي جعلـني أ.. بتعـب شديـدأحسسـت 
تلـك  لـم أكـن أتخيـل ثقـل.. قبـول دعـوة صديـقي

فقـد .. ولكـن؛ ال مجـال اآلن للنـدم.. وطأتهـا الزيـارة
  .. سبـق السيـف العـذل

بـل دق  لـم يـدق صديـقي عمـر جـرس البـاب؛
والسبـب في ذلـك .. بيـده عـلى ذلـك البـاب الحديـدي

ول الجـرس بنفسـه ـ كمـا ـأنـه أبطـل مفعيعـود إلى 
لشقـاوة أطفـال الجيـران واتقـاء مـن  قـال ـ منعـاً

ألنهـم ـ حسـب قولـه ـ يتسلـون بالضغـط عـلى .. ـمهعبث
ـ  لقـد كـان هـذا التصـرف.. زر الجـرس، ثـم يهربـون

فهـم ال يجـدون .. لـم ال.. بالنسبـة إليهـم ـ لعبـة مسليـة
 وربمـا ال يلقـون اهتمامـاً.. وسيلـة أخـرى يلعبـون بهـا

دون فهـم .. فيتنفسـون بإيـذاء غيرهـم.. مـن طـرف أهلهـم
ولهـذا قلـت لصديـقي .. ألبعـاد ذلـك األمـر، ومخاطـره

  :عمـر
قصهـم العنايـة ـ يبـدو أن أطفـال العمـارة تن

سـواء مـن أهلهـم، أو .. الضروريـة والرعايـة الـالزمـة
فالطفـل ـ كمـا تعلـم ـ يحتـاج .. مـن السلطـات المعنيـة

  ..إلى اللعـب بقـدر احتياجـه للطعـام والتعليـم
ـ هـذا إذا كانـت األذيـة تـأتي مـن األطفـال 

  ..فحسـب
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  ؟..ـ مـاذا تقصـد
في سـن  ام ـ رجـالًـيحـد األفي أـ لقـد ضبطـت ـ 

.. الخمسيـن؛ كـان يلعـب لعبـة أطفـال الجيـران المفضلـة
لقـد أمسكتـه حينمـا كـان يعبـث بجـرس داري؛ كمـا 

  ..يعبـث بـه األطفـال
  ! ؟..كيـف ذلـك !!..ـ غريـب

لعلـه أراد مضايقـتي، .. ـ هـذا مـا حـدث بالفعـل
كي يخلـو لـه الجـو  وحمـلي عـلى النـزوح عـن منـزلي؛

ربمـا ضاقـت عليـه شقتـه؛ فـأراد .. لالستيـالء عليـه
  ..شقـة أخـرى لبعـض أبنائـه أو أقاربـه

   !؟..نـت جـاد فيمـا تقـولأأ.. ـ هـذا غيـر معقـول
خاصـة عندمـا يكـون .. ـ كـل شـيء ممكـن اآلن

العثـور عـلى منـزل في هـذه المدينـة معجـزة مـن 
  ..المعجـزات

يـا .. ولكـن.. فتـح بـاب الـدار في هـذه اللحظـة
إذ لـم تكـد رجـلي تخطـو خطوتهـا  !!..لهـول مـا رأيـت

األولى داخـل الـدار؛ حـتى عـدت فتصلبـت في مكـاني؛ 
لقـد بـدا لي كـأن .. فاغـراً فـمي مـن هـول المفاجـأة

.. ـح البـاببشريـاً قـد تدفـق في وجـهي بمجـرد فت سيـالً
فصديـقي ـ كمـا علمـت فيمـا بعـد ـ لـه تسعـة أطفـال؛ 

ولمـا فتـح .. أكبرهـم لـم يتجـاوز عمـره الثانيـة عشـر
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البـاب هجـم ـ جلهـم دفعـة واحـدة ـ علينـا؛ وهـم 
يصرخـون بصيحـات النصـر؛ الـتي شلـت حركـتي 

  .. وأذهلتـني
حـب الفريسـة سحبـني بعضهـم إلى الداخـل؛ مثلمـا تس

فأدخلـوني في حجـرة .. الشهيـة؛ الـتي اصطادهـا أبوهـم
وكـل .. أي بهـو؛ واللـه أعلـم) صالـة(قـال صديـقي إنهـا 

مـا أعلمـه أنـني لـم أستطـع تمييـز محتوياتهـا المحطمـة، 
ولـم ينقطـع صـراخ .. وأثاثهـا المتناثـر هنـا وهنـاك

تلـك الحجـرة؛ ولـم ينقـذني  األوالد حـتى بعـد دخولنـا إلى
منهـم سـوى التدخـل الفـظ ألبيهـم، الـذي قمـع جماحهـم، 

وجـدت داخـل تلـك الحجـرة .. وطردهـم خـارج الحجـرة
. في العقـد الخامـس مـن عمـره تقريبـاً رجـالً) الصالـة(

  :لي صديـقي قائـالًإقدمـه 
  ).عيسـو(ـ صهـري 
  ..ـ تشرفنـا

كـان في .. مـل في سلـك التعليـميع) عيسـو(ـ إن 
للغـة الفرنسيـة؛ أمـا اآلن فهـو يحتـل  السابـق معلمـاً

  ..بمفتشيـة التعليـم في هـذه المدينـة إداريـاً منصبـاً
  ..بـك يـا أستـاذ ـ أهـالً

  ..يـكبِ بحرم.. هادز ـتَـ أنْ
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وبعـد أن جلسنـا عـلى المقاعـد الـتي كانـت تحيـط 
نحاسيـة كبيـرة؛ ) صينيـة(ة قصيـرة؛ فوقهـا بمائـد

خاصـة بعـد خـروج .. فشيئـاً استعـدت أنفـاسي شيئـاً
فانتهـزت عندئـذ فرصـة صمـت .. صديـقي مـن الحجـرة

صهـر صديـق؛ لـكي أجمـع مـا بـقي مـن قـوى 
؛ صهـر )عيسـو(ولكـن لـم يطـل صمـت .. وثبـات

  :صديـقي؛ فقـال متأففـاً
ـَّ   ..ـشْحرفَاتْم هـالَالح.. ـرتَسي هـ الل

  ؟..ل ذلـكوتقـ ِلـم !!؟..ـ كيـف
ـالَـ اعكَ.. هـاشي مـا يعجـب في هي لَـذـالَبد ..

خَى، ألْنَكْالسدملَـه ،ميشَعـه ..رِل وحـوقْلس ـوفْشُاتْو ..طَّقَتْيـع 
جيبـك في كَاللِّ.. يـهايـن فتْ يـهثَ طُّـحـم ..ـشْوفَشُاتْم 
   ؟..ـايهرِشْتَ رـدقْتَ هـرضالخُو.. ـْلأوص ـنيو ـمحاللْ

ـ هـذا صحيـح فالبـالد تجتاحهـا موجـة مـن 
لـم تعـد الدولـة قـادرة عـلى .. الفـوضى في السـوق

  ..تسييـر ورقابـة أعمـال التجـارة داخـل الوطـن
ـَّ ـ إيـه  ـريخَ ـْلكُ ـانكَ.. ـانمأز اكذَ ـمحري هالل

بيـن إيديـك ..  
  ؟..ـ مـا هـو الزمـن الـذي تترحـم عليـه

ـ أزمـان انْفركَ.. ـاسشَ ـْلكُ ـانـيء واجـد..  
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إذا كـان كـل شـيء واجـد كمـا  !!..ـ عجيـب
هـل كنـت أنـت وأمثالـك تستطيـع الحصـول .. تقـول

  ؟..عـلى مـا كـان موجـوداً
في هـذه اللحظـة دخـل صديـقي عمـر؛ ويبـدو أنـه 

مـن ذلـك الحـوار؛ أو كـان يعـرف ـ  سمـع طرفـاً
ـ منطـق صهـره؛ لـذا فقـد التقـط آخـر الكـالم؛  مسبقـاً
  :وقـال

.. مـن غـالء المعيشـة يشكـو دومـاً) عيسـو(ـ إن 
وال يعلـم أن المشكـل ال .. ويبـكي عـلى عهـد ذهـب وولى

عمـل في ليكمـن في الغـالء؛ بقـدر مـا يكمـن في نوعيـة ا
إن دول العالـم كلهـا بهـا غـالء .. هـبالدنـا ونجاعت

حيـث فاحـش؛ ولكـن القـدرة الشرائيـة لمواطنيهـا كبيـرة؛ ب
  ..تغـطي حجـم ذلـك الغـالء

ومـن جهـتي؛ فـإني لـم أتمالـك نفـسي، ولـم أخـف 
انزعـاجي مـن ذلـك المنطـق الغريـب؛ لـذا فقـد أكملـت 
الفكـرة الـتي انطلـق منهـا صديـقي عمـر؛ فأضفـت 

  :قائـالً
؛ كيـف ال يكـون الغـالء في بلـد )عيسـو(ـ يـا أخي 

؟ فاإلنتـاج ..فـرد إلى أدنى الحـدوديتـدنى فيـه إنتـاج ال
.. الجيـد والوافـر هـو الكفيـل برفـع القـدرة الشرائيـة

فبـدون عمـل كـافي وإنتـاج وافـر؛ نبـقى نـراوح 
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فـال .. وإذا لـم نتكفـل نحـن بمصـدر عيشنـا.. مكاننـا
يجـب انتظـار سقـوط العيـش مـن السمـاء؛ بـدون مقابـل 

  ..جهـده وكـدهيقدمـه اإلنسـان ب
ـالَا كْـذَـ هـاْل ميطُاخْ دا.. ـبم يهالشَّ ـمعإالَّ ـب 

النَّ.. ـووفُيشُإ اشْوـاس ـملْفَاتْ ـوشْلُاكْا ييـفْس..  
ينمـا ب؛ )عيسـو(ودار حديـث طويـل بيـني وبيـن 

كـان صديـقي في انتقـال مستمـر بيـن مجلسنـا والمطبـخ؛ 
ولـم يكـن . لجلـب مـا تـم إعـداده مـن قهـوة ومشـروب

ط ـ ـساخ هـويشكـو مـن الغـالء فحسـب؛ بـل ) عيسـو(
عـلى غـالء .. ـ عـلى كـل شـيء في هـذا الوطـن أيضـاً

فـوضى المعيشـة، عـلى انعـدام المساكـن وقلتهـا، عـلى 
  ..المواصـالت وتذبذبهـا، عـلى انحـدار مسـتـوى التعليـم

 كـل تلـك المواضيـع ـ في الحقيقـة ـ يرددهـا يوميـاً
نقائـص ال قضايـا و وهي ـ بالفعـل ـ.. الساسـة والمثقفـون

هـو جهلـه ) عيسـو(غيـر أن مـا ينكـر عـلى .. تنكـر
ا هـو باألسبـاب الـتي أوصلـت هـذا الوطـن إلى مـ

والغريـب أنـه يرجـع ذلـك كلـه إلى االستقــالل .. عليـه
) عيسـو(نعـم هكـذا يفكـر .. الـذي فصلنـا عـن فرنسـا

وتساءلـت بيـني وبيـن نفـسي عـن مصـدر .. التعيـس
يمحـص  ؟ وبـأي وسيلـة..معلومـات هـذا المسكيـن
 ؟..يستـقي معلوماتـه المشوهـة معلوماتـه، ومـن أي مصـدر
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كمـا استفسـرت عـن المقاييـس المنطقيـة الـتي يحتكـم 
  :قلـتثـم .. إليهـا؛ ويقيـس األوضـاع بواسطتهـا

في تشويـه صـورة بلـدك  ومتطرفـاً ـ ال تكـن قاسيـاً
فمـا ذكرتـه ـ في بدايـة حديثـك ـ فيـه بعـض .. يـا أخي

الصحـة؛ ولكـن تطرفـك إلى الحـد الـذي تفضـل فيـه 
.. ر وطنـك عـلى استقاللـه؛ غيـر مقبـول أبـداًاستعمـا

فمـا الـذي كسبتـه أنـت وأسرتـك مـن االستعمـار الـذي 
، وينهـب ثرواتنـا كـان يجثـم عـلى صدرنـا جميعـاً

؟ ومـاذا قـدم إليـك أنـت وشعبـك هـذا ..كلهـا
؟ وإن كنـت تشكـو اآلن مـن مشاكـل ..االستعمـار

بـالد مـن تلـك المشاكـل أيـام موضوعيـة؛ فهـل خلـت ال
؟ وهـل حقـق االستعمـار مـا كنـت تحلـم بـه ..االستعمـار

الفقـر : ؟ هـل أزال عنـك وعـن شعبـك..أنـت وأسرتـك
؟ هـل قـدم لـك وسائـل ..والمـرض والجـوع والجهـل

؟ ..العيـش الضـروري بأيسـر السبـل، وأبخـس األثمـان
الكريـم، أنـت وأسرتـك  هـل وفـر لـك السكـن الصـحي

هـل نشـر التعليـم بيـن أهـل البـالد، .. دون عنـاء
  ؟..كلهـا المجتمـع وعممـه عـلى فئـات

الـذي يبـدو أنـه  ؛)عمـر(وهنـا تدخـل صديـقي 
طالمـا رددهـا إذ  )..عيسـو(صهـره ) اسطوانـة(يحفـظ 

نعـم كـان .. بكثـرة؛ في المجالـس كلهـا والمناسبـات كافـة
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فقـال وكأنـه أراد .. يعـرف منطـق صهـره الملتـوي الشـاذ
  :إحـراج صهـره؛ وتسديـد صفعـة قويـة لوجهـه كي يفيـق

لقـد حـرص االستعمـار عـلى .. ـ أحسنـت يـا أخي
نشـر الجهـل، ومنـع كـل توجـه نحـو تعليـم أبنـاء 

أتعلـم يـا صديـقي أن صهـري العزيـز لـم .. الشعـب
إلى أي مستـوى ـ أيـام االستعمـار ـ في التعليـم صـل ويت

إذ ؛ أنـه لـم يتجـاوز السنـة الرابعـة ابتـدائي.. لـه قيمـة
طـرد مـع مـن طـرد مـن المدرسـة االستعماريـة ؛ الـتي 
كانـت تهـدف إلى تقديـم حـد أدنى مـن التعليـم لبعـض 

الحـد؛ إال في  وال تسمـح لهـم بتجـاوز ذلـك.. الجزائرييـن
حـاالت خاصـة؛ تتعلـق بنوعيـة المتعلميـن، ومـدى 

  ..الخدمـة الـتي تقدمهـا أسرهـم لفرنسـا
لعمـل لـ ولـكن أنـت قلـت أنـه معلـم؛ وانتقـل 

  ..بالمفتشيـةاإلداري 
والفضـل في ذلـك، للجزائـر .. ـ نعـم قلـت هـذا

ألن عمليـة . .كـان يعلـم اللغـة الفرنسيـة.. وليـس لفرنسـا
تحسيـن تكوينـه، وترقيتـه إلى معلـم حدثـت بعـد 

ولـو بقيـت فرنسـا لظـل صهـري العزيـز .. االستقـالل
ولكـن بلـده .. يعمـل في قطـاع البنـاء كعامـل بسيـط

المستقـل انتشلـه مـن ذلـك المستـوى؛ إلى مستـوى أرفـع 
يصبـح إذ استفـاد مـن تربصـات أهلتـه لـكي .. وأحسـن
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حـدث هـذا بالمفتشيـة؛  في اإلدارة لعمـللثـم نقـل .. معلمـاً
 ألنـه يجهـل اللغـة العربيـة الـتي عممـت في التعليـم

  ..اإلبتـدائي
 )عيسـو(عـلى ) عمـر(سقطـت كلمـات صديقـي 

الصمـت؛ وتحـول لـون بشرتـه مـن  كالصاعقـة؛ فالتـزم
مـن صهـره الـذي  ـاًبوغض االحمـرار إلى السـواد؛ حنقـاً

  :ثـم قـال.. بـدأ يكشـف سـره
؟ ..أعـالَه كي انْعلَّـم بالْفَرانْسوِيـه.. واشْ فيـهـ 

ـَّم أفْرانْسـاوِي؛ مـا قْريتَـشْ الْعربِيـه كي  أصحيـح كُنْـتْ انْعل
يـرغكُنْـتْ أص.. غَالَـب اللَّـه ..يـراشْ أنْدـا ..ويهـا ف؟ م

ـاسب..  
الضغـط هجومـه و واصـل )عمـر(ولكـن صديـقي 

نفسـه في ورطـة؛ بسبـب  ضـععـلى صهـره؛ الـذي و
) عيسـو(ال أدري إن و.. ـةحـدود المعقولالتطرفـه، وتجـاوز 

نـدم عـلى فتـح البـاب أمـام حـوار شعـر بال قـدالمسكيـن 
أنـه هـو  ـ حتمـاً ـ ولكنـه يعلـم.. كهـذا مـن األسـاس

 )عمـر(صديـقي المهـم أن .. والبـادئ أظلـم ؛البـادئ
  :حملتـه فقـال واصـل

العيـب ليـس في كـون اإلنسـان لـم يتعلـم ـ 
ولكـن .. العربيـة في صغـره؛ فهـذا ال ذنـب لـه فيـه

ضاللـه، وتعصبـه غيـه و العيـب أن يضـل اإلنسـان في
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منعـك مـن تعلـم مـا الـذي : الً أنـتـثفم.. األعـمى
فكمـا تعلمـت .. ـاببشفي ريعـان ال العربيـة وأنـت

، وأصبحـت تعلـم بهـا؛ كـان في سـن متأخـرة الفرنسيـة
  ..تعلـم لغـة بـالدك أيضـاًإمكانـك  في 

تعلمتهـا في .. ـ الفرنسيـة أعرفهـا مـن قبـل
  ..صغـري

مـا دخلـت سلـك فعند.. مـا قلتـه ـ ليـس صحيحـاً
؛ ثـم ال غيـرالتعليـم بعـد االستقـالل دخلـت كممـرن 

شاركـت في حمـالت التكويـن بالفرنسيـة؛ حـتى سمـح لـك 
.. يـنمرنعيـن ضمـن إطـار المتت أنمستـواك المتواضـع 

مكـان تعلـم العربيـة؛ اإلفكمـا تعلمـت الفرنسيـة كـان في 
  ..كافيـةولكـن لـم تتوفـر لـك اإلرادة ال

احتـد الحـوار بيـن صديـقي عمـر وصهـره 
؛ وأخـذ كـل واحـد منهمـا يكيـل االتهامـات )عيسـو(

يبـدو أنهمـا كانـا عـلى خـالف .. لآلخـر؛ ويعـدد مثالبـه
ولـم .. كبيـر؛ أخفيـاه بالتمويـه والمجاملـة والمـداراة

إذ عـدت ـ مـن .. أتمكـن مـن متابعـة حوارهمـا الحـاد
جديـد ـ إلى مـا تعـودت عليـه مـن االستغـراق في 

  .. التفكيـر والتأمـل
عـن  كنـت إذا انتابتـني هـذه الحالـة؛ أغيـب تمامـاً

وعـلى هـذا؛ لـم أعـد أسمـع .. واقـعي؛ الـذي أوجـد فيـه
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مـا كـان يـدور مـن خصومـة؛ بيـن صديـقي عمـر، 
؛ هـو كـل الـذي ملـك خيـالي).. عيسـو(وصهـره 

تفكيـري فيمـا أصبـح فيـه بعـض األفـراد، أو الجماعـات 
  .. مـن أبنـاء وطـني

 !؟..شاعـة والسخافـةبأيعقـل وجـود أنـاس بهـذه الـ 
 الء المهزوزيـن إلى حـد تفضيـل عـدوؤبهـ الحـال أيصـل

هـل نـسي  !؟..لهـم، ولشعبهـم ألتفـه األسبـاب تاريـخي
سيـه، ومـآسي شعبـه؛ لمجـرد هـذا البائـس بسهولـة مآ

   !؟..وهـمي حلـمأو انسياقـاً خلـف  تافهـة؛ظرفيـة  أطمـاع
.. هـذا مـا وصلنـا إليـه في هـذا الزمـن الـرديءـ 

نعـم قـد يفقـد اإلنسـان .. أصبـح فيـه كـل شـيء ممكـن
بـل حـتى آلبائـه .. قيمـه؛ ويتنكـر ألمتـه، ولوطنـه

  .. وألبنائـه
هـذا .. لوثـة أصابـت  المجتمـع في الصميـمهـذه ـ 

أيـن اإلنسـان الكـلي الـذي .. تفكـك وزعزعـة للصفـوف
   !؟..تخيلتـه عندمـا ركبنـا الحافلـة

مـا الـذي رأيتـه إذن في .. يبـدو أني توهمـت ذلـكـ 
؟ ألـم تكـن كتلـة بشريـة موحـدة ..تلـك الحافلـة

ـارة عـن أكـداس مـن ؟ أيعقـل أن تكـون عب..ومتكاتفـة
أكـداس مكدسـة  عـن أيمكـن أن تكـون عبـارة !؟..البشـر
   !؟..)غـاشي(باسـم اصطلـح ممـا 
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وفي هـذه اللحظـة أفقـت عـلى صـوت صديـقي؛ 
  :وهـو ينبهـني؛ ويقـول لي

؟ أيـن كنـت يـا ..؟ ألـم تكـن معنـا..ــ مـا هـذا
أنـا .. حـاد؟ يبـدو أننـا أزعجنـاك بجدالنـا ال..أخي

كـل مـا في األمـر أن الحمـاس .. ال تؤاخذنـا.. متأسـف
  ..امتلكنـا؛ وأخرجنـا عـن حـدود اللياقـة

لقـد استغرقـت .. اًـلـم أتصـور هـذا تمام.. ـ أبـداً
لقـد نقلـني الحديـث مـع صهـرك إلى .. في التفكيـر قليـالً

  ..أشيـاء كانـت تلـح عـلي باستمـرار
) خرجـات(؛ إن لـه )عيسـو(بمـا يقولـه  ـ ال تهتـم
ربمـا حـدث ذلـك بسبـب جهلـه ببعـض .. غريبـة أحيانـاً

  ..عـاداه؛ كمـا تعلـم ومـن جهـل شيئـاً.. القضايـا
ليـس أمـامي سـوى التذكيـر بقولـه .. ـ المهـم

إن اللـه ال يغيـر مـا بقـوم حـتى : ((سبحانـه وتعـالى
وأنتهـز هـذه الفرصـة؛ لـكي ).. )يغيـروا مـا بأنفسهـم

  ..أسـرد عليكمـا قصـة لعـل فيهـا عبـرة لمـا نحـن فيـه
لقـد اشتقـت إلى قصصـك .. ـ هـات مـا عنـدك

  ..الهادفـة
ـ  كـان فيمـا كـان؛ في أيـام هـذا الزمـان؛ رجـل 

تعبـان؛  ،غـارق في بحـار الحرمـان؛ لـه حمـار غلبـان
ن؛ يعمـل بهمـا بيـن آن وآن؛ لسـد وعربـة ملفقـة البنيـا
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ذات يـوم أتتـه .. اءه، وإشبـاع بطنـه الجوعـانـرمـق أبن
فرصـة فريـدة في الزمـان؛ فامتـطى سفينـة نحـو فرنسـا 

 ونهـاراً فلـم يـر فيهـا سـوى الكـد ليـالً.. بلـد الجـان
ال يهمـه فيهـا سـوى جمـع المـال والفرنـك .. كعبـد مهـان

بعـد مـرور سنـوات  ..وأمـان ن؛ ليكـون لـه ستـراًالرنـا
قـرر الزيـارة لموطنـه .. طـوال؛ جمـع فيهـا ثـروة ومـال

فاشتـرى .. الـذي اشتـاق إلى مـا فيـه مـن دفء وأمـان
 بطـالأسيـارة كرجـال األعمـال؛ ليـزور بهـا قريتـه ك

  ..ويجـول بهـا كديـك في زهـو وكمـال.. الزمـان
الفعـل إلى قريتـه؛ فاستقبلـه أهلـه، وأبنـاء وعـاد ب

ولكـن تلـك .. قريتـه بحفـاوة ملحوظـة، وحـب صـادق
وأصابتـه ببعـض .. الحفـاوة الشديـدة؛ هـزت كيـان الرجـل

إذ كـان يبالـغ في الحديـث .. الغـرور والخيـالء المصطنـع
كمـا كـان مولـع .. عـن فرنسـا، ومـا رآه في فرنسـا

األمثـال، وعقـد المقارنـات بيـن قريتـه وفرنسـا؛ بضـرب 
في القريـة؛ تمثـل بفرنسـا وكمـال  فكلمـا شاهـد عيبـاً

.. فرنسـا؛ وبالمقابـل يبالـغ في الحـط مـن قيمـة قريتـه
كـل هـذا أزعـج مواطنيـه، وأبنـاء قريتـه الغيوريـن؛ 

ـان وفي إحـدى األيـام ك.. فابتعـدوا عنـه، وعـن مجالسـه
إلى وليمـة عـرس بالقريـة؛ فتأخـر عـن الحضـور  مدعـواً
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ولمـا حضـر سألـه بعـض الجالسيـن عـن  .بعـض الوقـت
  :السبـب في تأخـره؛ فقـال

ـ وجـدت دوالب السيـارة معطوبـاً؛ فذهبـت 
بعيـدة كـل البعـد  إن طـرق هـذه القريـة.. إلصالحـه

هـذا أمـر .. كلهـا محفـرةعـن طـرق فرنسـا؛ إنهـا 
   ..وشـيء ال يحتمـل ..فظيـع

 هنـا تصـدى لـه أحدهـم؛ مـن الذيـن ضاقـوا ذرعـاً
  :بـه وبانتقاداتـه؛ فقـال لـه بمكـر وخبـث

تلـك الحفـر الـتي تمـأل  في سبـبالـ أتعـرف 
  ؟..الطرقـات

بحسـن نيـة  ذلـك المغتـرب المغـرور فأجابـه
  :وسذاجـة
  ؟..بالسبـ فمـا هـو ،،ـ ال

مـا عندـ إن مـن حفـر تلـك الحفـر هـو حمـارك؛ 
  ؟..أتذكـر ذلـك.. كنـت بيننـا

  ..فبهـت المسكيـن؛ ولـم ينبـس بحـرف واحـد
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عـن  إلى مكتـبي الهـادئ؛ بحثـاً تسللـت ليـالً
مصابيـح قـد تنيـر لي موطـأ قـدمي في دروب معتمـة 

وفي تلـك الخلـوة المفضلـة قلبـت ـ .. بالسـواد المريـب
مختلفـة في ألوانهـا،  بشـوق ولهفـة ـ بيـن راحـتي أوراقـاً

ـُبـتَ ـ بإحكـام ـ .. ومتباينـة في مضمونهـا منهـا مـا ث
ـا ألْصـقَ في ضمـن كتـب متفاوتـة األحجـام، ومنهـا م

  .. ومجـالت بعـض الكراسـات؛ الـتي أسموهـا صحفـاً
مـرت ساعـات مـن الليـل؛ كنـت خاللهـا .. وهكـذا

في متعـة نـادرة؛ مكنتـني مـن المطالعـة،  مستغرقـاً
وتصفـح تلـك األوراق؛ في وقـت خفتـت فيـه مصـادر 

ومـع مـرور .. الضجيـج، وانعدمـت منابـع اإلزعـاج
 ـات عديـدة؛ أتيـت فيهـا عـلى أوراق كثيـرة؛ هضمـاًساع

وقـراءة؛ بـدأت أشعـر بـدوار في رأسي، وبذبـول في 
  ..أنـا فيـه؛ لـم أعـد أدري مـا فشيئـاً وشيئـاً.. بصـري

ولمـا التفـت حـولي وجـدت نفـسي ـ فجـأة ـ في 
لـم أعـد أدري .. غرفـة أخـرى؛ غيـر الـتي كنـت فيهـا

لعـلي خرجـت مـن مكتـبي؛ ولـم أذكـر .. مـا جـرى
وبعـد لحظـة .. مـتى تـم ذلـك، أو كيـف حـدث هـذا
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لـم .. قصيـرة دخـل إلى الغرفـة شخصـان موهـا شكليهمـا
كانـت تلـك الغرفـة .. ييـز جنسيهمـاأتمكـن مـن تم

متسعـة الفضـاء؛ وكثيـرة المحتويـات؛ فجلـس االثنـان 
يبـدو أنهمـا لـم ينتبهـا .. عـن موضـع جلـوسي بعيـداً

لوجـودي؛ خاصـة وأنـه ـ حسبمـا يظهـر ـ كانـا 
سمعـت .. منشغليـن في حـوار ساخـن دائـر بينهمـا

  :أحدهمـا يقـول لألخـر
؟ ولمـاذا نختلـف في ..ذا هـذه الخصومـة بيننـاـ لمـا

؟ ونتصـارع عـلى قضايـا لـم نقـم ..أمـور ليسـت بأيدينـا
؟ أال يمكـن ..نحـن بالتسبـب فيهـا؛ كمـا أننـا لـم نبتكرهـا

؟ وخلـق جـو مـن التعـاون ..التوفيـق بيـن وظيفتينـا
  ؟..والتكاتـف بيننـا؛ بغـرض تحقيـق التكامـل

فـإذا مـا بـقي األمـر كمـا نحـن .. مستحيـل ـ هـذا
عليـه، أو سلمنـا بمـا تقولـه؛ فمعنـاه؛ أنـك ستبـقى في 

ال بـد مـن تبـادل .. لـذا.. موقـع أفضـل مـن موقـعي
  .. الوظائـف والمواقـع

وهنـا تحركـت في نفـسي محفـزات الفضـول وحـب 
تربـت االستطـالع؛ فانتقلـت مـن مكـاني البعيـد؛ واق

منهمـا؛ رغبـة في سمـاع مـا يـدور بينهمـا بشكـل 
.. ويبـدو أن حركـتي نبهتهمـا بوجـودي.. أفضـل
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لقـد أحرجتهمـا؛ وضايقتهمـا .. فاضطربـا، وقطعـا حديثهمـا
  :ا قائـالًـولكـني بادرتهم.. باقتـرابي منهمـا

ولكـني سمعـت حـواراً .. إني آسـف.. ـ ال عليكمـا
في التـزود مـن  ي إليكمـا؛ فاقتربـت طمعـاًهامـاً؛ شـدن

  ..فائـدة حوركمـا
مـا دمـت قـد .. سنشاركـك مشاكلنـا.. ـ ال بـأس

  ..صارحتنـا بمـا في نفسـك
  ..ـ قبـل كـل شـيء أتمـنى أن أتشـرف بمعرفتكمـا

ـ أنـا اسـمي ميـم الجمـع؛ وهـذه اسمهـا نـون 
  ..النسـوة

؟ هـل خرجتمـا مـن ..مـن أيـن أتيتمـا.. ـ عجبـاً
  !؟..كتـب اللغـة والنحـو

لقـد عرفـت مـن أيـن .. هـا بالفعـل..هـا..م ـ هـا
  ..أتينـا

ومـا سبـب  !؟..ـ ولكـن مـاذا تفعـالن هنـا
  ؟..الخصومـة الـتي بينكمـا

م ـ إن نـون النسـوة تنازعـني في وظيفـتي؛ وترغـب 
  ..في اغتصابهـا

سـوى المسـاواة في  لـم أطلـب.. ن ـ ال تصدقـه
تبـادل الوظائـف؛  ولـم اعـرض عليـه إالَّ.. الحقـوق
  ..بالتـداول
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؟ إن الحقـوق مرتبطـة دومـا ..م ـ وأي حقـوق
فهـل تطالبيـن بالمسـاواة في الواجبـات .. بالواجبـات

؟ وهـل تقبليـن بمبـدأ التـداول عـلى األعمـال ..أيضـاً
  ؟..الشاقـة أيضـاً

فأنـا مستعـدة للقيـام بواجبـاتي عـلى .. ن ـ بـلى
  ..وال تخيفـني األعمـال الشاقـة.. أفضـل وجـه

وهنـا عندئـذ أدركـت مـدى الصـراع الدائـر بينهمـا؛ 
جدالهمـا؛  تسيـفتنا سلسلـة التأمـل والتفكيـر؛جذبتـني 

فلـم أعـد أسمـع مـا .. يـدور بينهمـا كـان مـا تـلوتجاه
ـدت ـ في هـذه اللحظـة ـ مـا أعرفـه إذ استع.. يقوالنـه

فلـم يغـب عـني ـ عندئـذ ـ .. عـن هاذيـن المتعارضيـن
في المياديـن .. ما للميـم والنـون مـن وظائـف ومسئوليـات

  .. اللغويـة والنحويـة والحسابـات الغيبيـة
فهمـا كثيرتـا التلـون والتنقـل مـن شكـل إلى آخـر؛ 

إذ سرعـان مـا يغيـران عملهـا  ..ومـن وظيفـة إلى أخـرى
فقـد تستبـدالن ـ بيـن الحيـن واآلخـر ـ  .. ومسئولياتهمـا
  .. بقميـص وقميصـاً.. مبـدأ بمبـدأ

ورتغييـر وتبديـل أوصلهمـا إلى حـد تقمـص  ب
فالميـم ـ عـلى سبيـل .. الوظائـف والمسئوليـات اإلنسانيـة
قـل مـن واحـدة إلى وتتن  المثـال ـ لهـا وظائـف عديـدة،
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ك؛ ومـن وظائـف أخـرى؛ كلمـا استدعـت الحاجـة ذلـ
  :الميـم أنهـا

  ).األبجديـة(ـ حـرف مـن الحـروف الهجائيـة 
  ).40(ـ وتسـاوي في حسـاب الجمـل 

  .ـ وتكـون اسـم استفهـام؛ بمشاركـة حـروف للجـر
  .ـ وتكـون للتثنيـة؛ إذا مـا شاركتهـا األلـف

وهـو بيـت .. لجمـع الذكـور ـاًـ وتكـون ميم
  ..القصيـد هنـا

  
  :أمـا النـون فلهـا هي األخـرى وظائـف كثيـرة منهـا

  ).األبجديـة(ـ أنهـا حـرف مـن الحـروف الهجائيـة 
  ).50(ـ وفي حسـاب الجمـل تسـاوي 

  .ـ وتكـون النـون للتوكيـد
  .للتنويـن في المفـرد مـن األسمـاء ـ وتكـون نونـاً

  .للمضارعـة وتكـون نونـاًــ 
للنسـوة؛ وهي الـتي نـرمي إليهـا؛  ــ وتكـون نونـاً

خاصـة عندمـا تكـون مقابلـة لميـم جمـع الذكـور؛ حيـث 
تصبـح النـون ـ في هـذه الحـال ـ مضاعفـة؛ أي 

  ..مشـددة
%%%  
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بـدأت أفهـم المغـزى مـن ذلـك الجـدال؛ .. وهكـذا
لقـد أرادت .. ن الميـم والنـونــ بي الـذي نشـب ـ حاميـاً

النـون في شكلهـا النسـواني؛ استبـدال وظيفـة جديـدة 
بوظيفتهـا الحاليـة؛ وذلـك بعـد أن انتابتهـا موجـات متتاليـة 
مـن الملـل والسـأم؛ نتيجـة لمـا اعتادتـه مـن الصـور، 

.. وتكـراراً واألشكـال الـتي سبـق لهـا أن تقمصتهـا مـراراً
هـا رغباتا كـان مـن النـون سـوى أنهـا أطلقـت لفمـ

عـن الوظيفـة الـتي لـم تحـظ  وتنقيبـاً العنـان؛ بحثـاً
وفي آخـر األمـر .. بشـرف الرضـوخ للنـون النسوانيـة

إلى وظيفـة مغريـة؛ وذلـك أنهـا .. هداهـا تفكيرهـا الفـذ
.. تطلعـت إلى اغتصـاب وظيفـة ميـم الجمـع للذكـور

نـت كلمـا أطالـت التفكيـر في الوظيفـة الجديـدة؛ اشتـد وكا
  ..حماسهـا، وطموحهـا لتلـك الصفـة الرجاليـة المغريـة

إلى  وعـلى هـذا فقـد بـادرت نـون النسـوة فـوراً
مـن  لقـاء ميـم الجمـع؛ حيـث فتحـت عليهـا أبوابـاً

في  طمعـاً.. مـن المـراودة واالبتـزاز ، وفنونـاًلمطالـبا
غيـر أن جـواب الميـم .. استبـدال وظيفتيهمـا فيمـا بينهمـا

واإلعـالن عـن التمسـك .. جـاء بالرفـض واالستهجـان
  .. وهكـذا دار بينهمـا ذلـك الحـوار الغريـب.. بوظيفتهـا
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.. إني غبـت في التأمـل.. ه لقـد تذكـرت..آ..أ..آـ 
.. وضعهمـاأ إنهمـا باقيـان في م..أ..؟ هـا..مـاذا حـدث

  :هـذه ميـم الرجـال تتكلـم
ال يمكنـني قبـول .. م ـ ال يسعـني إال التأسـف

ألنـني أرى فيـه ثـورة عـلى .. تراحـك بهـذه البساطـةقا
  .وليـس مجـرد تبـادل للوظائـف.. الطبيعـة؛ وتهديمـا للقيـم

ن ـ إني ال أرى في ذلـك ثـورة عـلى الطبيعـة؛ ومـا 
عـة إذا مـا أصبحـت أنـت مخصصـة الـذي يضـر الطبي

إني  !؟..لجمـع الذكـور للنسـوة، وأضحيـت أنـا نونـاً
 !؟..مـا الـذي حشـر أنـف الطبيعـة في هـذا: أتسـاءل

عادلـة، وال  كمـا أن القيـم الـتي ذكـرت؛ لـم تكـن قيمـاً
  ؟ ..فمـن وضعهـا وقـدرهـا.. معقولـة

ميـم جمـع للنسـوة خصوصيـات، ونـون ام ـ إن ل
خصوصيـات؛ ال يمكـن تبادلهـا، ويستحيـل انتقالهـا الذكـور 

مـن طـرف إلى آخـر؛ دون إحـداث خلـل وهـزة في 
لـن يتحقـق هـذا األمـر إال إذا  ـذا؛هى لـوع.. الطبيعـة

  ..تغيـرت قوانيـن الطبيعـة
نـون فل.. وخرافـة ال أقـول بهـا.. ن ـ هـذا هـراء

ـ في نظـري ـ مهـام وواجبـات مماثلـة لمهـام النسـوة 
ـاً حقوقإلثنيـن لأن كمـا .. ميـم جمـع الذكـوروواجبـات 

  ..متساويـة تمامـاً
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 حقوقـاً وةلنسـنـون ام ـ أنـا ال أنكـر بـأن ل
 ميـم جمـع الذكـورـ مـا ل وواجبـات؛ تقابـل ـ طبعـاً

م تلـك غيـر أني ال أستطيـع هضـ.. مـن حقـوق وواجبـات
المسـاعي والمحـاوالت الشـاذة؛ الـتي تـرمي إلى استبـدال 

فالميـم اتصفـت بالصفـات .. طبيعـة الميـم بطبيعـة النـون
.. الرجاليـة؛ بينمـا اتصفـت النـون بالصفـات النسائيـة

فهـذه الحركـات االنقالبيـة كلهـا منافيـة لقوانيـن الطبيعـة؛ 
ماعيـة؛ الـتي خصـت كـل ومتناقضـة مـع القيـم االجت

فـال داعي للبحـث .. إذن.. طـرف بصفـات وقـدرات معينـة
ـ عـن وظيفـة غريبـة عـن قدراتـك، وبعيـدة  ـ عـبثـاً

  .عـن مزاجـك، ومتناقضـة مـع طبيعتـك
ن ـ إن مـا أسميتـه وظيفـة لي؛ هـو أمـر قـد 
فـرض عـلى أسـالفي بالقـوة؛ منـذ عهـود غابـرة؛ وأنـا 
ال أعتـرف بـه في هـذا العصـر؛ عصـر الحقـوق 

وعصـر حقـوق .. وعصـر حقـوق اإلنسـان.. المطلقـة
  ..الحيـوان أيضـاً

أليـس .. كذلـكم ـ وعصـر حقـوق الطبيعـة 
  ؟..صحيحـاً

المهـم أن .. هـذا ال يهمـني.. طبيعـة.. ن ـ طبيعـة
 مـا وجـدت نفـسي فيـه؛ لـم يكـنأن مـا أنـا عليـه، و
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باختيـاري وإرادتي؛ بـل فـرض عـلي؛ دون استشـارة أو 
  ..تقريـر مصيـر

م ـ لقـد وضعـت في الوظيفـة الـتي تتناسـب مـع 
.. وهـذا هـو حكـم اللـه عليـك.. طبيعتـك، ومـع قدراتـك

  ..ألـم تُكْتَـبي في النصـوص القرآنيـة هكـذا
لقـد فـرض عـلي هـذا علمـاء .. ن ـ حـاشى للـه

وعلـم .. ولـم تفرضـه النصـوص القرآنيـة.. ـة والنحـواللغ
النحـو ـ كمـا هـو معلـوم ـ اختـرع بعـد نـزول 

ومـا جـاء في علـم النحـو ال يعـدو أن يكـون .. القـرآن
  ..مجـرد تأويـل خـاطئ

م ـ أمـا قولـك بـأن القـرآن قـد نـزل قبـل ابتـداع 
ذلـك أدنى شـك؛ النحـو فهـذا صحيـح، وال يسـاورني في 

ولكـن مـن الضـروري أن تعلـمي بـأن النحـاة قـد 
استمـدوا علـم النحـو مـن القـرآن نفسـه؛ باإلضافـة إلى 

ومـا النحـو إال ضوابـط، .. كنـوز اللغـة األخـرى
ومؤشـرات، وقياسـات؛ اعتمـدت عـلى شواهـد مـن 

ـة؛ نصـوص قرآنيـة؛ وقـد اكتشـف النحـاة وظيفتـك الحقيقي
  .مـن خـالل دراسـة النصـوص القرآنيـة

ومـا هـو الحكـم الـذي أصـدره اللـه .. ن ـ حسنـاً
  ؟..في حـقي
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م ـ لقـد أسنـد إليـك القـرآن الكريـم هـذه الوظيفـة؛ 
: مـن خـالل مـا ورد فيـه مـن ألفـاظ وتراكيـب؛ مثـل
.. كيدكـن، كيدهـن، مكرهـن، منهـن، أيديهـن،، عليهـن

  ..إلـخ
أيكـفي سـرد هـذه  !!..لـك ولتأويالتـك ن ـ عجبـاً

أتعتمـد عـلى هـذه  !؟..ات للحكـم عـلي بالعجـزـالكلم
؛ في وتهـواه العبـارات لتسـوغ لنفسـك مـا تميـل إليـه

  !؟..إنكـار قـدراتي وكفـاءتي
م ـ إنـه تأويـل صـادق؛ وهـو مدعـم بآيـات كثيـرة 

  .في القـرآن الكريـم
 ..آيـات قرآنيـة كثيـرة رأيـك ارضـتع ن ـ بـل

للرجـال نصيـب ممـا :((أنسيـت مـا قالـه سبحانـه وتعـالى
وقولـه )).. اكتسبـوا، وللنسـاء نصيـب ممـا اكتسبـن

  )).ولهـن مثـل الـذي عليهـن بالمعـروف: ((أيضـاً
.. م ـ هـذه اإلستشهـادات حجـة لي؛ وليسـت عـلي

وأنـا لـم أنكـر بـأن .. ـاًوهي تؤيـد مـا قلتـه سابق
؛ كمـا هـو الحـال ـ )للنسـاء نصيـب ممـا اكتسبـن(

وكـل مـا أقولـه أن للنسـاء .. ـ بالنسبـة للرجـال أيضـاً
غيـر أني .. كمـا لهـن واجبـات، وبالقـدر نفسـه حقوقـاً

في تقمـص الوظائـف  ـةرغب وأ، حوـجمعـلى كـل أتحفـظ 
الرجـال قوامـون : ((ألـم تقـرئي قولـه تعـالى.. الرجاليـة
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عـلى النسـاء؛ بمـا فضـل اللـه بعضهـم عـلى بعـض، 
  ؟))..وبمـا أنفقـوا مـن أموالهـم

ولكنـه سبحانـه وتعـالى .. ن ـ صـدق اللـه العظيـم
يترقبـن الـآلئي  قصـد بهـذه اآليـة النسـاء العاطـالت؛

  .نفقـة الرجـال؛ الذيـن يعملـون عـلى إعاشتهـن
مـن هـذه اآليـة  ـاًقسمأن م ـ فليكـن مـا تقوليـن 

: ولكـن مـا رأيـك في قولـه تعـالى.. يؤيـد رأيـك
وحـتى وضعـك أنـت يفسـر ).. وللرجـال عليهـن درجـة(

إذ أنـك ال تؤديـن مهامـك إال بمساعـدة سريـة .. ذلـك
  ..داخليـة

  !؟..كيـف ذلـكن ـ 
أعتمـد عـلى ذاتي؛ .. م ـ فأنـا ميـم جمـع الذكـور

دون حاجـة إلى مساعـدة غيـري؛ إذ ال يعينـني أحـد عنـد 
فهـل أنـت قـادرة عـلى االعتمـاد عـلى .. القيـام بوظيفـتي

؟ وهـل تقدريـن عـلى مزاولـة وظيفتـك دون ..ذاتـك
حـدك ـ أن ؟ وهـل يمكنـك ـ لو..معونـة، أو مساعـدة
كيـف تفسريـن .. ؟ إذن..مذكـراً تسـاوي شخصـاً

؟  أمـا ..اسـاضطـرارك لمعونـة غيـرك كي تفيديـن الن
؟ أي أن ..تريـن كيـف تجـاورك باستمـرار نـون ثانيـة

أخـرى مخفيـة تعاونـك عـلى أداء المهمـة الـتي  نونـاً
دة؛ مشـد ولهـذا قالـوا عنـك أنـك نونـاً.. أسنـدت إليـك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


105 
 

فهـل أحتـاج أنـا إلى مساعـدة .. بمعـنى مضاعفـة
وال .. فأنـا أقـوم بمهـامي كلهـا وحـدي.. اًد؟ أبـ..غيـري

أحتـاج إلى ميـم أخـرى لـكي يستوعبـني النـاس أو 
  ..يصدقـوني

أردت أن أتدخـل لفـك االشتبـاك، والفصـل بينهمـا؛ 
ت بعقـدة بالتعبيـر عـن رأيي في الموضـوع؛ ولكـني أحسسـ

ثـم شعـرت في .. تربـط لسـاني؛ فلـم أتمكـن مـن الكـالم
فانتبهـت عـلى .. هـذه اللحظـة بيـد تربـت عـلى كتـفي

وإذا بي جالسـاً عـلى مقعـدي بمكتـبي؛ وزوجـتي .. الفـور
  :واقفـة إلى جانـبي؛ وهي تقـول

لهـذا .. لقـد أطلـت في السهـر.. ـ إن الوقـت متأخـر
.. هيـا بنـا.. بعـض الهواجـس، والقلـق عليـك انتابتـني

  ..أتـرك القـراءة إلى غـد
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إلى قريتـه النائيـة في زيـارة قصيـرة ) رمضـان(قـدم 
لرؤيـة والديـه، والجلـوس  إنـه يفيـض شـوقـاً.. ألهلـه
عـلى  لقـد مـر شهـر تقريبـاً.. وأصدقائـهإخوتـه مـع 

فأصبـح قدومـه .. تبديـل مواقـع وحدتهـم في جبهـة القتـال
فالمسافـة لـم تعـد بعيـدة مثـل .. اآلن إلى دار أهلـه ممكنـاً

كمـا أن حـدة المعـارك خفتـت؛ بفعـل .. األيـام األولى
فلـم يعـد .. اتفـاق وقـف القتـال، ومنـع إطـالق النـار

لنهائيـة؛ لـكي يتابـع ينتظـر سـوى العـودة ا) رمضـان(
إن القتـال أصبـح في حكـم المستحيـل .. دراستـه الجامعيـة

  .. اآلن
بمحـاذاة والدتـه عـلى األريكـة ) رمضـان(وجلـس 

إن والدتـه تحمـد اللـه عـلى .. الطويلـة الـتي تفضلهـا
أمـا .. سالمـة ابنهـا؛ وتتمـنى عودتـه النهائيـة إليهـا

عـلى المتسببيـن  وغضبـاً تأجـج غيظـاًوالـده فقـد كـان ي
إنـه ال يوافـق عـلى وقـف القتـال بهـذه .. فيمـا حـدث

استغـرب انتقـال وقـد .. كمـا يقـول.. الصـورة المريبـة
وكـان يتسـاءل .. ابنـه إلى مواقـع أخـرى قريبـة

لـم .. لـم نهـزم.. أبـداً !؟..هـل هزمنـا: باستمـرار
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هزيمتنـا ـ ف هزمنـا ـ فعـالً قـد كنـا ذاوإ.. يهزمنـا العـدو
  ..بيـد واحـد منـا حصلـت

دار حديـث طويـل حـول مـا جـرى في جبهـة 
يبعـث عـلى االعتـزاز ) رمضـان(إن مـا قالـه .. القتـال

.. ولكـن.. بجيشنـا، ويمـأل القلـوب فخـراً بأبنائنـا األبطـال
ي سـددت لظهـور مـن أيـن جـاءت الطعنـات القاتلـة؛ الـت

  : ؟ تكلـم األب بمـرارة وألـم فقـال..األبطـال األوفيـاء
ـ سيسجـل التاريـخ أن خيانـة وقعـت في هـذه 

نعـم الحقيقـة .. ألجيـال القادمـة الحقيقـةاوستقـرأ .. الديـار
  ..الـتي ال يمكـن تزييفهـا إلى األبـد

ات ـ ولكـن يـا والـدي يبـدو أن العـدو يمتلـك قـدر
لقـد قـال لنـا قائـد مـن قادتنـا أنـه يستحيـل .. خارقـة

  ..التغلـب عـلى العـدو بصـورة مطلقـة
فمـن أجبرهـم  !!؟..ـ لمـاذا قامـوا بالحـرب إذن

؟ ثـم مـا هي هـذه القـدرات الخارقـة الـتي ..عـلى ذلـك
  ؟..يمتلكهـا العـدو

  .. ـ يقولـون أنـه يمتلـك القنبلـة الذريـة
فهـل يزيـد .. وحـتى إذا امتلـك القنبلـة الذريـةـ 

؟ فهـا هي الواليـات ..ذلـك في قدراتـه القتاليـة الفعليـة
المتحـدة هزمـت في فيتنـام؛ مـع أنهـا تمتلـك قنابـل 

إن امتـالك هـذا السـالح أصبـح .. نوويـة وهيدروجينيـة
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 إذ ال يقـدر عـلى.. بمثابـة عـبء ثقيـل عـلى ممتلكـه
في الوقـت الـذي يكلفـه .. استعمالـه في هـذا العصـر

  ..طائلـة أمـواالً
ـ لمـاذا ـ إذن ـ ينفقـون األمـوال الباهظـة لصنـع 

  ؟..وتطويـر هـذا النـوع مـن السـالح
فهـم .. ـ يفعلـون ذلـك بغـرض الـردع ال غيـر

يريـدون إفـزاع النـاس، وإرهابهـم؛ بامتالكهـم ذلـك 
  ..المريـعالسـالح 

أال تكـون إسرائيـل قـد حصلـت عـلى هـذا .. ـ إذن
  ؟ ..السـالح

ـ وحـتى إذا حصلـت عليـه؛ فهـل تستطيـع 
  ..؟ ال أعتقـد ذلـك..استعمالـه

فهـذه الفئـة مـن .. ـ كـل شـيء ممكـن يـا أبي
ألن أخالقهـا تجيـز .. البشـر يمكنهـا فعـل كـل شـيء

تعـرف يـا والـدي قصـة  أال.. العيـش عـلى الدمـاء
  ..شمشـون ودليلـة

ـ سمعـت بـشيء عـن ذلـك؛ ولكـن ال أعـرف 
  ..القصـة كلهـا

ـ فأسطـورة شمشـون ودليلـة مـن الخرافـات 
وهي تعبـر تعبيـراً صادقـاً عـن .. اليهوديـة الشهيـرة

عـن ذلـك  كمـا تعبـر أيضـاً.. النفسيـة الصهيونيـة
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المزمـن؛ بيـن الشعـب الفلسطيـني الصـراع التاريـخي 
ومؤلـف األسطـورة يكـون ـ بـدون شـك ـ .. واليهـود
؛ ألفهـا بدافـع استجـداء العطـف عـلى اليهـود؛ يهوديـاً

الممثليـن في شخـص بطلهـم األسطـوري شمشـون، هـذا 
مـن جهـة؛ ومـن جهـة أخـرى؛ فـإن األسطـورة تساعـد 

ـه؛ ضـد الفلسطينييـن الممثليـن عـلى تنميـة الحقـد وتأجيج
بشخـص دليلـة؛ الـتي تلصـق األسطـورة بهـا صفـات 

  ..المكـر، ونكـران الجميـل، ونكـث العهـود
إذن .. لـم أكـن أتصـور كـل هـذا.. ـ عجيـب

.. فلمـاذا قامـت السينمـا العربيـة بتمجيـد دور شمشـون
 ا فيلمـاًفأنـت ال تعلـم أن العـرب صـورو.. إنـك صغيـر

  ..أسمـوه شمشـون ودليلـة
.. بإيحـاء مـن الصهاينـة هريـصوتـم ت ـ ربمـا

المهـم .. بينمـا كـان العـرب في غفلـة مـن أمرهـم
أنـه كـان في فلسطيـن رجـل يـدعى : فاألسطـورة تقـول

شمشـون؛ لـه قـوة تمكنـه مـن قهـر العشـرات مـن 
بالنسـاء  كـان شغوفـاًالنـاس في لحظـة واحـدة؛ غيـر أنـه 

وكـان شمشـون .. أمـام إغرائهـن بهـن؛ ضعيفـاً ولوعـاً
مـن امـرأة  هـذا ـ كمـا تقـول األسطـورة ـ متزوجـاً

غيابـه في ) والـد زوجتـه(فلسطينيـة؛ فاستغـل حمـوه 
.. ؛ فزوجهـا لغيـرهطويـالً رحلـة تجاريـة؛ دامـت وقتـاً
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، وعلـم بذلـك؛ قـرر ولمـا عـاد شمشـون مـن رحلتـه
فأشعـل النـار .. االنتقـام مـن القريـة الفلسطينيـة بكاملهـا

.. في المحاصيـل الزراعيـة، وأفسـد الـزرع والضـرع
التصـدي لـه، مواجهتـه و فأجمـع أهـل القريـة عـلى

فتمكنـوا ـ بعـد فتـرة .. ومنـع الفسـاد الـذي لحقهـم منـه
ه في القيـود الحديديـة؛ ـ مـن القبـض عليـه، ووضعـ

 الـهثـم ان.. رثـة ولكنـه حطمهـا كمـا يحطـم خيوطـاً
.. ، وأثخـن فيهـم إلى أبعـد الحـدودوتنكيـالً عليهـم قتـالً

نصـب  ـ وبعـد فتـرة حـاول أهـل القريـة ـ مـن جديـد
؛ فأوصـدوا أبـواب فـخ لـه في بيـت امـرأة زارهـا سـراً

بأنـه سيكـون بيـن أيديهـم، وتحـت  منهـم القريـة؛ ظنـاً
رحمتهـم؛ ولكنـه حطـم أحـد األبـواب، وفـر إلى التـالل 

وبـقي في غيـه وفسـاده؛ إذ كـان يغيـر عـلى .. المجـاورة
  ..مـزارع القريـة بيـن الحيـن واآلخـر

وظـل أهـل القريـة يتربصـون بـه؛ حـتى جاءتهـم 
ون ذات يـوم دليلـة إذ شاهـد شمشـ.. الفرصـة المناسبـة

وهي غاديـة إلى غديـر المـاء القريـب مـن القريـة؛ 
.. ؛ ولمـا عرفتـه شجعتـه في مسعـاهفاقتـرب منهـا مغـازالً

حـتى .. ؛ مـدة مـن الزمـنفشيئـاً واستدرجتـه شيئـاً
.. اطمـأن إليهـا، وتشجـع عـلى زيارتهـا في دارهـا

إلى معرفـة السـر؛ وكانـت دليلـة تسـعى مـن وراء ذلـك 
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وذلـك .. الـذي يعـطي لشمشـون هـذه القـوة الخارقـة
ألنهـا كانـت تتصـرف معـه بإيعـاز مـن قومهـا 

وبعـد محـاوالت عديـدة، ومراوغـات؛ .. الفلسطينييـن
علمـت دليلـة بـأن السـر يكمـن في شعـر شمشـون 

ر كمـا علمـت أنـه إذا أزيـل عنـه شعـره تخـو.. الطويـل
  .فأخبـرت قومهـا بذلـك.. قـواه تمامـاً

وتمكنـت دليلـة في ليلـة مـن الليـالي ـ بوصيـة مـن 
قومهـا ـ أن تقـص شعـر شمشـون الطويـل؛ منتهـزة 

ثـم استدعـت أهلهـا؛ فقبضـوا .. فرصـة نومـه مخمـوراً
فصـدق .. عليـه مثـل األرنـب المذعـور؛ فأودعـوه السجـن

عندمـا تتعلـق المـرأة بشعـر : (ائـلبذلـك المثـل الق
ـ في  ثـم وضـع ـ مقيـداً).. الرجـل فقـل عليـه السـالم

مـن  روازقاعـة كبيـرة؛ حـتى يتمكـن سكـان القريـة، والـ
الفرجـة عليـه، ومشاهدتـه وهـو عـلى تلـك الحـال 
المزريـة؛ خائـر القـوى، هزيـل العضـالت؛ بعـد أن 
زالـت عنـه قوتـه الخارقـة؛ وأضـحى أضعـف الخلـق؛ 

  ..بعدمـا جـزت نواصيـه، وحلـق شعـر مـن الجـذور
كـان .. هكـذا ـ فتـرة مـن الزمـن ودام الحـال ـ
 ؛ ويـزداد طـوالًفشيئـاً هـا ينبـت شيئـاًشعـر شمشـون خالل

بعـد يـوم؛ والفلسطينيـون في غفلـة تامـة عنـه،  يومـاً
فلـم ينتبهـوا إلى ذلـك .. وعـن الخطـر المحـدق بهـم
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وحـدث ـ ذات يـوم ـ مـا كانـوا .. الخطـر القـادم إليهـم
غافليـن عنـه؛ وذلـك حينمـا كانـت القاعـة مكتظـة 

وفجـأة تملمـل السجيـن األسطـوري، .. نبالمتفرجيـ
 وزمجـر، ثـم كشـر عـن أنيابـه، ونهـض؛ محطمـاً

قيـوده؛ ثـم وقـف بيـن عموديـن كانـا يدعمـان سقـف 
ثـم دفـع ).. عـلي وعـلى أعـدائي: (القاعـة وصـاح

العموديـن أمامـه فانهـار البنـاء بكاملـه عليـه، وعـلى 
  ..المتفرجيـن كلهـم

خالصـة أسطـورة اليهـود وشمشونهـم الجبـار  هـذه
ولهـم فيهـا عبـر كثيـرة؛ ونحـن ـ .. كمـا يسمونـه

وإذا .. بدورنـا ـ لنـا فيهـا عبـر عديـدة ودروس مفيـدة
نظرنـا إليهـا بمنظارنـا الخـاص؛ نجـد فيهـا إشـارات 
دقيقـة لمـا في نفـوس الصهاينـة؛ مـن حقـد دفيـن، وفسـاد 

، اه البشريـة عمومـاًـوعنـف أثيـم؛ تجمكيـن، 
  ..والفلسطينييـن خصوصـاً

ـ فـإذا كانـت قصـة شمشـون أسطـورة خرافيـة؛ 
ــ منبثقـة عـن عقليـة إسرائيليـة عنيفـة،  فإنهـا ـ حقـاً

وفكـر صهيـوني متطـرف؛ وهي تعبـر عـن حقيقـة 
  ..نعيشهـا اآلن

طينييـن فاألسطـورة تعاقـب الفلس.. ـ هـذا صحيـح
؛ مثلمـا تفعلـه إسرائيـل في الوقـت جماعيـاً عقابـاً
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فـإذا قـام شمشـون بذلـك؛ رداً عـلى خطـأ .. الحاضـر
فإسرائيـل تفعـل هـذا كـل .. ارتكبـه فلسطيـني واحـد

وإذا .. يـوم؛ رداً عـلى فعـل طفـل؛ رمى جنودهـا بحجـر
ل وجدنـا شمشـون ـ في األسطـورة ـ يحـرق المحاصيـ

 الزراعيـة؛ الـتي يمتلكهـا أهـل القريـة جميعهـم؛ عقابـاً
فـإن إسرائيـل ال .. لهـم عـلى تصـرف قـام بـه حمـوه

تتـورع ـ في هـذا العصـر ـ عصـر حقـوق اإلنسـان 
عـن فعـل مـا هـو أشنـع مـن ذلـك؛ إذ تحيـل البـالد 

وإذا .. كلهـا إلى دمـار، وإلى أرض محروقـة بالفعـل
ـضى سيـاق األسطـورة ـ وفي نهايتهـا بالتحديـد ـ أن اقت

يهـدم شمشـون القاعـة كلهـا عـلى مـن فيهـا مـن 
الفلسطينييـن وغيرهـم؛ وحـتى عـلى نفسـه؛ بسبـب الحقـد 

فليـس بعيـداً عـلى الصهاينـة أن .. المتأجـج في داخلـه
  ..مـن األيـام علـوا ذلـك يومـاًفي

كذلـك حسبمـا فهمتـه ـ ـ وهـذه األسطـورة ـ 
.. تبـارك فسـق شمشـون؛ وتضـفي عليـه مسحـة إنسانيـة

وهـذا يفسـر العقليـة اليهوديـة؛ الـتي تبيـح الخبائـث مـع 
  ..غيـر اليهـود

ـ وأهـم مالحظـة ـ يـا أبي ـ هي تلـك الـتي تفسـر 
.. النفسيـة اإلسرائيليـة؛ المستشفـة مـن هـذه األسطـورة

ت األسطـورة اليهوديـة تجعـل شمشـون يهـدم فـإذا كانـ
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فـإن ذلـك يعـني بـأن .. القاعـة عليـه وعـلى أعدائـه
خاصـة إذا علمنـا .. النفسيـة  اليهوديـة تقبـل بذلـك األمـر

أن العقليـة الحاقـدة المدمـرة الـتي ابتدعـت هـذه 
وهي .. األسطـورة، وحبكـت أحداثهـا؛ هي عقليـة يهوديـة

والـذي .. اختـارت تلـك النهايـة المروعـة للقصـة الـتي
يجـد ـ بـدون شـك ـ .. يقـرأ أسطـورة شمشـون الرمزيـة

القـدرة عـلى تخيـل النهايـة؛ الـتي قـد تصـل إليهـا 
ومـا شمشـون سـوى رمـز .. إسرائيـل في آخـر المطـاف

بإسرائيـل؛ فهـذا الكيـان ال يختلـف في  لمـا يسـمى حاليـاً
فـهي ـ .. تصرفـات وردود أفعالـه عـن شخـص شمشـون

ـ مفسـدة، وعابثـة، وعنيفـة، ومدمـرة لكـل  ـاكمـا نراه
بـل وقويـة .. شـيء ينبـض بالحـب والحيـاة والسـالم

  ..كذلـك؛ بمـا تتمتـع مـن دعـم أعـمى، ووسائـل فاتكـة
ـ لـذا فعـلى الفلسطينييـن والعـرب االستفـادة مـن 

وأال .. ة؛ الـتي تفـوح بهـا هـذه األسطـورة اليهوديـةالعبـر
حقيقـة .. لشمشـون جديـد كي يكـرر المأسـاة يدعـوا مجـاالً

إن أسـالف الفلسطينييـن بحثـوا بجديـة وصبـر؛ عـن السـر 
الـذي يكمـن وراء قـوة شمشـون؛ غيـر أنهـم أهملـوا 

ذلـك مراقبتـه، والحـرص عـلى حرمانـه باستمـرار مـن 
وألنهـم لـم ينتبهـوا إلمكـان نمـو .. الشعـر الخطيـر
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 الشعـر مـن جديـد؛ ولـم يشعـروا بـه وهـو يـزداد طـوالً
  ..مـع األيـام؛ فقـد حلـت بهـم الكارثـة

ولـو .. كانـت غلطـة كبيـرة كلفتهـم كثيـراً.. ـ نعـم
داومـوا عـلى قـص شعـر شمشـون؛ كلمـا الحظـوا عليـه 

وهـذا .. ؛ لمـا حصـل لهـم مـا حصـل مـن هـالكالنمـو
مـا نـراه اآلن في إسرائيـل؛ فـهي ـ كمـا تبـدو للعيـان ـ 
قويـة بترسانتهـا العسكريـة، وقويـة بمـا تالقيـه مـن 

إذ أن قـوة .. دعـم، وتأييـد مطلقيـن مـن دول الغـرب كافـة
مـن خارجـه؛ أي مـن  هـذا الكيـان مستمـدة أساسـاً

فمـا عـلى الفلسطينييـن والعـرب سـوى .. أمريكـا وأوروبـا
تكثيـف البحـث؛ للكشـف عـن سـر وقـوف تلـك الـدول 

وبعـد ذلـك يـأتي دور ضربهـا .. إلى جانبهـا دون تحفـظ
عـلى أال نغفـل .. وإضعـافهـا؛ بقطـع سـر القـوة عنهـا

مـن لمنعهـا .. مواصلـة مراقبتهـا؛ في كـل مكـان وزمـان
وإذا امتلكتـه بالفعـل؛  ..االمتــالك الفعـلي للسـالح النـووي

فـال بـد مـن إيجـاد وسيلـة لجعـل ذلـك السـالح الرهيـب 
  ..عديـم الفائـدة؛ بخلـق ظـروف يتعـذر فيهـا استعمالـه

فنحـن نسمـع في هـذه .. ـ واللـه كـل شـيء ممكـن
تعالـت؛  ـاًاأليـام ـ كمـا قـال أحـد قادتـك ـ أصوات

مخوفـة النـاس باحتمـال امتـالك إسرائيـل للقنبلـة 
  ..النوويـة
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إمـا عـدم : ـ ومـع هـذا فالخبـر يحتمـل أمريـن
صحتـه؛ ويدخـل في سيـاق الترويـج لخبـر يـرمي إلى 
تحقيـق مبـدأ الـردع؛ بتخويـف العـرب مـن سـالح 

ب وعـلى هـذا فالواجـ.. أو صحتـه بالفعـل.. كهـذا
يستـدعي أن ال نقتصـر عـلى البحـث في احتمـال وجـود 

بـل .. هـذا السـالح، أم عـدم وجـوده في إسرائيـل
المفـروض علينـا أن نعمـل عـلى مواجهـة مخططاتهـا 

ألن سلـوك الصهاينــة التاريـخي؛ يبعـث .. التدميريـة
عـلى االعتقـاد أن ال شـيء يمكـن أن يمنعهـم مـن 

؟ ألن عقليـة الصهاينـة ..ـك السـالح الخطيـراستعمـال ذل
ا ـوال تتناقـض في شـيء مـع م.. متطابقـة مـع أسطورتهـم

إذن فمـن .. أسطـورة شمشـون البغيضـة إليـه وحيـت
خـالل العـودة إلى هـذه األسطـورة؛ يمكننـا ـ ببساطـة ـ 

  ..أن نجـد الجـواب
ائيـل في عندهـا يمكـن أن نتخيـل مـا ستقـوم بـه إسر

.. أو حيـن تصبـح في طريـق الـزوال.. حـال اليـأس التـام
عندهـا تكـون فرضيـة إلقائهـا القنبلـة النوويـة عـلى 

؛ وال يهـم بعـد ذلـك إن أعدائهـا؛ غيـر مستبعـدة تمامـاً
لحـق بهـا األذى مـع أعدائهـا؛ إذ ستصـرخ عندئـذ كمـا 

  ..)وعـلى أعـدائي عـلي: (صـرخ شمشـون
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ـ لـذا فـإن هـذه الصـورة الخياليـة المفزعـة؛ 
تلزمنـا بشـن حملـة دعائيـة واسعـة؛ ضـد إسرائيـل، 

كمـا تفـرض علينـا بـذل .. ومخططاتهـا الجهنميـة
استعـدادات جـادة، وحثيثـة للوقـوف في وجـه الجهـات 
الـتي تستمـد إسرائيـل قوتهـا منهـا؛ لمنـع تلـك القـوة 

.. و؛ حـتى ال تتحـول إلى خطـر ال يمكـن ردهمـن النمـ
وعلينـا تذكـر شعـر شمشـون باستمـرار، والعمـل ـ 

  ..بـدون توقـف ـ عـلى إزالتـه، ومنـع نمـوه
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   5..........      :........................ـ تقديـم

  8....      :..................ـ اللعبـة الخاسـرة
  55.....      :............................ـ الخلـل
  72...........     :......................ـ الخيبـة

  95.      :.................بيـن الميـم والنـون ـ
  107..      :....................شـون الجديـدشم ـ

  119....      :..........................ـ المحتـوى
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