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  ..ـ إلى الـذي ضـحى بالغـالي والنفيـس مـن أجـلي
  ..ـ إلى الـذي ألـزم نفسـه بالعطـاء الالمحـدود ألبنائـه

  ..نفسـهـ إلى الـذي قـدم لي كـل شـيء وحـرم 
ـ إلى اُألمي الـذي قـدس العلـم؛ وقـادني بصبـر وإصـرار 

  ..  لمنهلـه العـذب الشـافي
ـ إلى والـدي العزيـز بـوزيـاني مبـروك؛ رحمــه اللــه   

  ..وسـقى ثـراه بمـاء الطهـارة والرحمـة
  

  الـدراجياني يـبوز                
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تعتبـر هـذه المجموعـة القصصيـة ـ الـتي تحتـوي 
هي الثانيـة في سلسـة مـا قدمتـه  عـلى خمـس قصـص ـ

أمـا . تي كتبتهـاـللطبـع مـن القصـص القصيـرة ال
المجموعـة األولى فكانـت بعنـوان اللعبـة الخاسـرة؛ تليهـا 
هـذه المجموعـة؛ وقصصهـا سبـق لي أن نشـرت بعضهـا 
خـالل السنـوات الخمـس األخيـرة؛ في بعـض الصحـف 

المسـاء، وصحيفـة صـوت صحيفـة : الوطنيـة؛ منهـا
  .األحـرار

وال بـد ـ هنـا ـ مـن اإلشـارة بوضـوح إلى أنـني 
لـم أكتـب هـذه القصـص بغـرض المتعـة فحسـب؛ بـل 

ـ في سبيـل تحقيـق أهـداف معينـة  كتبتهـا ـ أيضـاً
وعليـه فقـد وجـدت أنهـا تتطلـب .. يمكـن التعبيـر عنهـا

لهـذا لجـأت إلى صوغهـا .. لتحقيـق ذلـك فنيـاً قالبـاً
مـن  شيءضمـن قالـب قصـصي؛ ارتأيـت منـه توفيـر 

المتعـة؛ الـتي يمكـن أن تزيـل مـا قـد يحصـل مـن ثقـل 
  ..للقـراءة وملـل، وتبعـث في النفـس رغبـة وحبـاً

   

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

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


 5

وبالطبـع فهـذا األمـر يضعـني في خانـة الذيـن 
الفـن يتـم  أن ينـأون عـن النهـج الـذي يدعـو العتبـار

ـ  كمـا يضعـني هـذا ـ أيضـاً. مـن أجـل الفـن ال غيـر
في كفـة مـن اتهمـوا بالغائيـة، وتبـني الشعـارات التعليميـة 

وهـذا كلـه ال يهـم؛ مـا دمـت عـلى وعي تـام .. والخلقيـة
ومـع هـذا فقـد وجـدت .. بمـا أقـوم بـه، ومـا أكتبـه
اف بـأن استجابـة القـراء أنـه مـن الـالزم االعتـر

  ..ورضاهـم؛ كانتـا تشغلـني قبـل وأثنـاء الكتابـة
وهـذه المجموعـة القصصيـة عنونتهـا ـ كمـا يظهـر 

وهـذا )).. الكابـوس((عـلى غـالف الكتـاب ـ بعنـوان 
وعليـه فـال . ـ هـو اسـم القصـة األولى العنـوان ـ طبعـاً

ك ـ بسهولـة ـ أن القصـة بـد أن القـارئ الكريـم قـد أدر
اس في المجموعـة؛ لـذا فقـد شمـل اسمهـا ـاألولى هي األس

ومـن هنـا يتضـح أن اختيـاري السـم . المجموعـة كلهـا
كعنـوان للقصـة الرئيسيـة؛ حـدث لكـون بقيـة  الكابـوس

القصـص تحمـل في طيهـا ـ بشكـل أو بآخـر ـ بعـض 
  ..للكابـوسالمعـاني والمالمـح المعهـودة 
  بـوزيـاني الـدراجي                                   

  م                                28/06/2002: الجزائـر في                                
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بـزغ فجـر يـوم جديـد مـن أيـام الصيـف الملتهبـة 
ـك المدينـة تل.. الصحراويـة) تـل السـراب(عـلى مدينـة 

 الـتي ضيعـت هدوءهـا، وأضحـت كغيرهـا مـن المـدن
اس البشريـة، ـل األجنالحديثـة؛ تفيـض بالعبـاد مـن ك

  . وتختنـق باآلليـات والسيـارات المختلفـة األنـواع واألشكـال
كسابـق عهدهـا؛ )تـل السراب(لـم تعـد مدينـة 

ى سرهـا صغيـرة وهادئـة؛ إذ زال عنهـا سحرهـا، وتـالش
ذلـك السـر .. الباعـث عـلى إثـارة الشاعريـة واإللهـام

األزقـة .. الـذي كـان يكمـن في أزقتهـا ودروبهـا البسيطـة
لطيفـة؛ تحـمي المـارة مـن أشعـة  الـتي تعكـس ظـالالً

الشمـس الـتي تنفـث حرارتهـا بمجـرد .. الشمـس الملتهبـة
  .صيـف؛ خاصـة في فصـل الظهورهـا صباحـاً

تغيـر حـال سكـان هـذه المدينـة منـذ وقـت ليـس 
ببعيـد؛ فبعـد أن كانـوا كاألسـرة الواحـدة؛ ملتحميـن، 

أصبحـوا ـ اآلن ـ متفرقيـن؛ ال . متكاتفيـن، متعاونيـن
فبتنـائي مساكنهـم، وببعـد مراكـز . يعـرف بعضهـم بعضـاً

لـوا عملهـم؛ نسـوا صلـة الرحـم وحـق الجـوار؛ وانشغ
هـذا باإلضافـة إلى . عـن فـروض االلتقـاء وسنـن التالحـم
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إلى هـذه  جـدداً الهجـرة الواسعـة الـتي جلبـت سكانـاً
  .مـدن الدولـة عامـةإلى و؛ خاصـة المدينـة

فاألعـداد الهائلـة مـن البشـر ـ الذيـن يمثلـون 
 األجنـاس البشريـة كافـة ـ انصبـوا كالسيـل عـلى تقريبـاً
منجذبيـن بفـرص العمـل المتوافـرة ) عيـن الهنـاء(دولـة 

). تـل السـراب(بمـدن الدولـة؛ وخاصـة عاصمتهـا مدينـة 
أولئـك البشـر المهاجـرون أغـرقـوا السكـان األصلييـن، ف

وأذابوهـم في اليـم البشـري المتدفـق مـن مشـرق األرض 
  .ومغربهـا

هللا لهـذه الدولـة ـ تي منحهـا اـفالثـروة العظيمـة ال
بعـد اكتشـاف النفـط في ربوعهـا ـ ساعـدت عـلى 

المجـال : أهمهـا. ازدهـار ونمـو قطاعـات عديـدة فيهـا
عيـن (العمـراني الـذي غـدت ـ بفضلـه ـ  مـدن دولـة 

  . تضـاهي مـدن أوروبـا وأمريكـا) الهنـاء
غيـر أن االزدهـار المعمـاري هـذا أفـرز سلبيـات 

يـرة في مجتمـع اصطـدم بأنمـاط حياتيـة غريبـة عنـه؛ كث
فلـم يتمكـن مـن مقاومـة شـدة جاذبيتهـا وتأثيرهـا 

أحـدث تغيـرات مصطنعـة في بعـض كـل ذلـك .. القـوي
  ..العـادات والتقاليـد الموروثـة
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النشـاط أن كـان مواطنـو الدولـة يمتـازون بفبعـد 
ة عـلى العمـل، والسـعي وراء الحثيـث، والمثابـرة المستمـر

ي أسيـرـوا ضحيـة اإلغـراء والكسـب المفيـد؛ أصبح
قاتـل؛ مـع البـذخ واالسترخـاء الوالتفنـن الرغبـة في 

أمـا . االستهـالك الالعقـالني نحـو سيـلاالندفـاع الجنـوني 
جيـش مـن األجانـب؛ يعملـون فقـد تـواله  المفيـد العمـل

  .. بأجـور مغريـة
هـذه هي الحـال الـتي أضـحى عليهـا مواطنـو دولـة 

تـل (بمـا فيهـم سكـان عاصمتهـا ) عيـن الهنـاء(
غيـر أن هـذا اليـوم الـذي بـزغ فجـره عـلى ). السـراب

ومفاجـآت  تلـك المدينـة التائهـة؛ حمـل في طياتـه أسـراراً
  .عـلى عقـب قـد تقلـب األوضـاع رأسـاً

  
V  

  
 رص الشمـس في الظهـور شيئـاًلقـد شـرع قـ

. ، وبـدأت الحركـة تـدب في شـوارع المدينـة الهانئـةفشيئـاً
ولكـن المـارة في شوارعهـا لـم يعـد في إمكانهـم رؤيـة 
قـرص الشمـس، والتمتـع بمشاهـدة زحفـه نحـو قلـب 

  .. خـط األفـق الحالـم السمـاء؛ مخترقـاً
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كـون وعجائـب لقـد انتـهى وقـت التأمـل في ال
فالعمـارات الشاهقـة أضحـت تحـول بينهـم .. المخلوقـات

هـم يشعـرون بشـروق ومـع هـذا ف. وبيـن تحقيـق ذلـك
الشمـس منـذ الوهلـة األولى؛ ألن حـرارة أشعتهـا الوهاجـة 

  ..كافيـة ألشعارهـم، واإلعـالن عـن دنـو وقتهـا
ن األرض؛ اهقـة الـتي تبـرز مـأمـا في العمـارة الش

مثـل ـ في الطـرف الشـرقي للمدينـة ـ  عاليـاً ةدـتصاعم
فـفي هـذه العمـارة .. نبتـة عمالقـة بيـن العشـب القصيـر

 ؛ـ الـتي تعـود النـاس عـلى تسميتهـا بناطحـة السحـاب
مـع أن السحـاب نـادر الوجـود في هـذه الربـوع ـ 

م بـن عـلي وبالتحديـد في طابقهـا العلـوي؛ كـان سالـ
خلـف زجـاج  واقفـاً) عيـن الهنـاء(الرافـعي حاكـم دولـة 

لقـد كـان يراقـب .. النافـذة المشبـع باللـون البـني الداكـن
ـن طـوق عقـرص الشمـس أثنـاء بـروزه وانعتاقـه 

أخـذ شكـل الزهـرة الـتي تختـرق األرض إذ األفـق؛ 
  .. وتنمـو ببـطء ظاهـرة للوجـود

، وابتعـد فشيئـاً ـد قـرص الشمـس شيئـاًلقـد صع
عـن خـط األفـق؛ فأضـحى ـ مـن خـالل الزجـاج البـني 

مـن الخبـز ـ بلـون برتقـالي ـ يهـرب  ـ يشبـه قرصـاً
 إن حـرارة الشمـس ال تنفـذ عبـر.. نحـو قلـب السمـاء
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النوافـذ السميكـة الفخمـة؛ المعـززة بالمكيفـات  تلـك
  .عالـةالهوائيـة الف

لـم يكـن حاكـم الدولـة وحـده في تلـك اللحظـات؛ 
لقـد . لمجلـس وزرائـه هامـاً فهـو اآلن يتـرأس اجتماعـاً

شعـر ـ فجـأة ـ برغبـة في قليـل مـن الراحـة؛ فمنـح 
نفسـه برهـة مـن الوقـت للتأمـل والتفكيـر الحـر؛ فنهـض 

لبصـره  ركـاًمـن مقعـده الفخـم، واتجـه نحـو النافـذة؛ تا
  ..عمـا يخفيـه األفـق وراءه العنـان؛ باحثـاً

لقـد دام اجتمـاع مجلـس الـوزراء هـذا طـوال تلـك 
لـم يسبـق للحكومـة أن .. الليلـة؛ فاألمـر خطيـر جـداً
وعليـه فقـد فـارق النـوم . واجهـت قضيـة متأزمـة كهـذه

خفـف فهـم ينتظـرون معلومـات جديـدة؛ قـد ت. أعينهـم
  ..مـن قلقهـم وتهـون مـن خوفهـم

فهـو . تزاحمـت اآلراء والفرضيـات في رأس الحاكـم
فاألمـر ليـس .. يبحـث عـن حـل؛ ولكـن دون جـدوى
تسـاءل بيـن  ثـم ..بيـده؛ فهـو بيـد اللـه وال راد لقضائـه

  : وبيـن نفسـه
مـاذا ستكـون النتيجـة لـو صـح مـا يقولـه ◄  

ولكـن لننتظـر .. ؟ إنهـا الكارثـة بـدون شـك..المهندسـون
إن .. التقريـر النهـائي الـذي سيصلنـا في هـذا اليـوم

الخبـراء الذيـن أتـوا منـذ يوميـن مـن الواليـات المتحـدة 
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فهـم .. األمريكيـة سيحسمـون الموضـوع بـال ريـب
وهـم أكفـأ الخبـراء العالمييـن؛ فقرارهـم .. قـادرون
  ..نهائيـاً حتمـاًسيكـون 

بـن اكـل هـذه األفكـار كانـت تـدور في خلـد سالـم 
عـلي؛ إنـه لـم يستـرح منـذ أسابيـع عديـدة؛ بسبـب 

لقـد تعرضـت . األحـداث المحزنـة الـتي عرفتهـا بـالده
دولتـه منـذ شهـر إلى هـزات أرضيـة؛ تحـدد مركزهـا 

الخسائـر وكانـت .. بمنطقـة مجـاورة لحقـول النفـط
  . البشريـة والماديـة فادحـة

؛ ولمـا كانـت الدولـة تتميـز بصحـة جيـدة ماديـاً
فقـد ذللـت حجـم الكارثـة؛ بفتـح خزائـن المـال؛ الـتي 
فعلـت فعـل السحـر؛ فاندمـل الجـرح في الحـال؛ بتعويـض 
الخسائـر الماديـة، وبمواسـاة النفـوس الحزينـة؛ وبـدا أن 

  .. كلهـا قـد سويـتالمشاكـل 
ظنـت الحكومـة ـ أن صفحـة كمـا واعتقـد النـاس ـ 

؛ غيـر أن أنبـاء جديـدة يبـدو الكارثـة قـد طويـت نهائيـاً
لقـد .. أنهـا تـوحي بكارثـة أعظـم وأخطـر مـن الزلـزال

وردت تقاريـر مستعجلـة مـن حقـول النفـط تذكـر بـأن 
لقـد . مجـاورة للمنطقـةاآلبـار جفـت بفعـل الـزالزل ال

ألنـه سيصعـب عليهـم .. حقـاً ـاًفهـذا خبـر مخيكـان 
فـإذا استطاعـت الدولـة التغلـب عـلى .. تحمـل نتائجـه
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آثـار الهـزات األرضيـة فـوق السطـح؛ فكيـف  يمكنهـا 
؟ فالمـال ..التغلـب عـلى آثارهـا تحـت الطبقـات األرضيـة

ن أفـاد فهـو ال يكـفي؛ ألنـه وإ.. وحـده هنـا ال يفيـد
  ..سينضـب دون ضمـان مـوارد إضافيـة تغذيـه

 ؛وعليـه. هـذا هـو مـا يقلـق حاكـم الدولـة ووزراءه
فهـم يشغلـون أنفسهـم بتقديـم تقاريـر روتينيـة ال فائـدة 
منهـا؛ سـوى المساعـدة عـلى التخفيـف مـن قلقهـم، وقتـل 

 ـم المهمـوم فقـد ظـل واقفـاًأمـا الحاك. الوقـت الثقيـل
قـرب النافـذة؛ ينظـر ـ مـن خاللهـا ـ إلى المنشـآت 

إنـه مـا زال يذكـر كيـف . الـتي شيدهـا مـع أسالفـه
   ..عندمـا كـان صغيـراً) تـل السـراب(كانـت مدينـة 

مدينـة تقليديـة بسيطـة .. لقـد كانـت مدينـة صغيـرة
.. في أسواقهـا.. في شوارعهـا.. في مبانيهـا: في كـل شـيء

وحـتى داخـل دورهـا؛ لـم يكـن السكـان يعرفـون 
فـال كهربـاء، وال .. الرفاهيـة الـتي ينعمـون بهـا اآلن

غـاز طبيـعي، وال حـتى الميـاه الـتي تخـر مـن 
الصنابيـر؛ إذ كـان المـاء يجلـب بواسطـة عـدد مـن 

يـرة، أو ضمـن السقـاة؛ الذيـن يحملونـه في قـرب كب
دلويـن معلقيـن عـلى طـرفي قصبـة مـن الخيـزران 
الخشـن؛ تحمـل عـلى الكتـف؛ فتقـوم بحفـظ تـوازن 
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الدلويـن؛ فيبـدوان ككفـتي ميـزان؛ يتدليـان خلـف وأمـام 
  .السـاقي

أمـا اإلضـاءة فتتـم بواسطـة سـرجٍ تُـشعـل 
أمـا . حجـامبالكيروزيـن، أو بواسطـة شمـوع مختلفـة األ

الطبـخ والتسخيـن فيتمـان بواسطـة الفحـم الـذي لـم تكـن 
والطعـام ال يمكـن حفظـه أكثـر مـن . و دار منـهـتخل

لعـدم وجـود ثالجـات؛ بحكـم  ساعـة أو ساعتيـن؛ نظـراً
  .انعـدام الكهربـاء

قبـل ) عيـن الهنـاء(هـذه هي حـال مـدن دولـة 
 ن فقـد أصبـح البـون شاسعـاًأمـا اآل. عشـرات األعـوام

هـذه األفكـار كلهـا كانـت تمـر في .. بيـن اليـوم واألمـس
نشـط يخيـال سالـم بـن عـلي الرافـعي كشريـط سينمـائي؛ 

فيـزداد تأملـه وتتضاعـف .. ذاكرتـه، ويشحـذ خيالـه
  : تساؤالتـه

؟ ومـا هـو ..مـاذا يخـبئ الغيـب لهـذه المدينـة◄  
لـو نضـب النفـط مـن حقـول الدولـة، وغـارت مصيرهـا 

؟ هـل ستبـقى هـذه الحركـة ..ثـروات األرض في أعماقهـا
 !!..؟ ال أظـن..االقتصاديـة النشيطـة عـلى مـا هي عليـه

  ! ! ..إيـه
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إن .. نعـم أخطأنـا.. لقـد أخطأنـا في سياستنـا التنمويـة ◄
فـرأس مـال .. ـةأفضـل تنميـة وأنجعهـا هي التنميـة البشري

اإلنسـان .. الدولـة ـ أي دولـة كانـت ـ هـو اإلنسـان
فاإلنسـان بـدون عمـل كالصخـرة .. العامـل طبعـاً

ونحـن في دولتنـا ـ مـع األسـف ـ أغرقنـا .. الصمـاء
مواطنينـا في بحـر مـن السلـع المستـوردة، واإلمكانـات 

سبـل الراحـة  الماديـة الظرفيـة؛ وشجعناهـم عـلى سلـوك
والتـرف؛ فتركـوا العمـل، وتخلـوا عنـه لألجانـب؛ الذيـن 

  .. أوكلـوا إليهـم شئـون معيشتهـم، وآفـاق مستقبلهـم
فمـا حاجتهـم إلى العمـل، ومـا الـذي يحتـم عليهـم  ◄

اختيـار العنـاء والمشقـة في خـوض أمـواج العمـل 
فمـا الـداعي .. هفلديهـم مـا يحتاجـون إليـ.. المتالطمـة
  ؟ ..للمشقـة إذن

ليتـني استمعـت إلى ذلـك الخبيـر االقتصـادي الكبيـر ◄ 
لقـد نصحـني ولـم أستجـب . الـذي زارنـا منـذ مـدة

ويتمـنى .. اعتقـدت ـ آنئـذ ـ أنـه يحسدنـا !!..إيـه.. إليـه
إنـني أتذكـر .. فلـم استمـع إليـه.. زوال هـذه النعمـة عنـا

لقـد نصحـني وطلـب مـني ترويـض الشعـب،  ..اآلن
.. وتعويـده عـلى الكسـب بواسطـة العمـل، وبـذل الجهـد

أن الكسـب السهـل : لقـد غضبـت منـه عندمـا قـال لي
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نعـم .. يفسـد طبـاع البشـر، ويبعـث فيهـم روح االتكـال
  ..غضبـت؛ ويـا ليتـني لـم أفعـل

أفكـاره وتأمالتـه؛ انتبـه الحاكـم فجـأة مـن دوامـة 
وشعـر بحاجـة ماسـة إلي فنجـان مـن القهـوة؛ يضبـط 

فالتفـت نحـو وزرائـه الجالسيـن .. بـه تداعيـات مخيلتـه
عـلى المقاعـد الوثيـرة؛ خلـف الطاولـة البيضاويـة الـتي 

  :تجمـع شملهـم؛ وقـال
تفضلـوا إلى .. لعلكـم في حاجـة إلى قليـل مـن الراحـة ◄
مـن القهـوة، ونستريـح بعـض  ـو؛ لنتنـاول قليـالًالبه

  .الوقـت
.. نهـض الـوزراء المجتمعـون؛ واتجهـوا مجموعـات

مجموعـات صـوب البهـو؛ عبـر البـاب الموصـل إليـه؛ 
ولمـا دخلـوا إلى قاعـة . مـن داخـل قاعـة االجتماعـات

ا البهـو ـ الـتي تزخـر بالتحـف واألثـاث الثميـن ـ أخـذو
أماكنهـم في األرائـك الوثيـرة؛ الـتي يكـاد الجالـس عليهـا 

كانـوا صامتيـن؛ كـأن عـلى .. يختـفي بيـن طياتهـا
   ..ـ قلـق شديـد ينتابهـم ـ جميعـاًإذ .. رؤوسهـم الطيـر

يكسـر ذلـك الصمـت الرهيـب سـوى  يكـن لـم
طنيـن فناجيـن القهـوة الـتي ارتفعـت أصواتهـا عـلى 

إذ بثـت .. لقـد فعلـت القهـوة فعلهـا.. وات الجالسيـنأصـ
فيهـم الرغبـة في النقـاش، وساعدتهـم على الحديـث دون 
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فبتسـرب نكهـة القهـوة إلى شرايينهـم .. تشنـج واضطـراب
أمكـن استدعـاء مزيـد مـن المنبهـات والمنشطـات 

 لـذا فقـد بـدأ دخـان السجائـر يتصاعـد فـوق.. الذهنيـة
األرائـك؛ ذلـك الدخـان الـذي حـاكى شكـل المداخـن 
الصغيـرة؛ الـتي تنفـث دخانهـا فـوق سقـوف الـدور 

  .. الريفيـة
.. لقـد انفـك القيـد، وانطلقـت الشهـوات مـن عقالهـا

لقاعـة  فـال مانـع مـن التدخيـن في البهـو؛ خالفـاً
ن ـ مـع واآل.. االجتماعـات؛ الـتي يمنـع التدخيـن فيهـا

لفافـة تبـغ، وفنجـان مـن القهـوة ـ يمكـن لمحركـات 
  ..الفكـر أن تنشـط

كـان سالـم بـن عـلي مطـرق الـرأس؛ ينظـر إلى 
لقـد كـان .. األرض المغطـاة بالطنافـس الفارسيـة الثمينـة

يفكـر ـ بـدون انقطـاع ـ فيمـا تخبـؤه األيـام القادمـة 
فتـة للنظـر؛ رفـع رأسـه، وبحركـة مل.. لـه ولدولتـه

  :وخاطـب وزيـر االقتصـاد
أتذكـر ذلـك الخبيـر الـذي دعوتـه منـذ ثـالث سنيـن،  ◄

  وقدمتـه إلي؟
  .نعـم سيـدي الحاكـم؛ أذكـره ◄
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مـن  كـأن أفـرداً.. فيمـا قالـه كلـه لقـد كـان مصيبـاً ◄
  ..الجـن تخبـره بشئـون الغيـب

فهـو .. عالقـة للجـن بهـذا سيـدي الحاكـم؛ ال أبـداً ◄
؛ يقدرهـا حـق اتيبـني فرضياتـه عـلى معطيـات علميـ

  .قدرهـا
؟ ألـم تتحصـل عـلى ..ألسـت مختصـاً.. وأنـت ◄

؟ فمـا الـذي منعـك ـ إذن ـ ..شهـادات عليـا في االقتصـاد
مـن بنـاء فرضيـات عـلى معطيـات علميـة؛ كمـا فعـل 

   !؟..ذلـك الخبيـر
.. مـع الخبيـر األجنـبي في الحقيقـة كنـت متفقـاً.. أ..أ..أ ◄

  ..توصـل إليـه دون عنـاء الـذيوكنـت قـد توصلـت إلى 
كيـف وصلنـا ـ إذن ـ إلى مـا نحـن عليـه  !!..عجبـاً ◄
وحسبمـا أذكـر؛ لـم تتقـدم إلي باقتـراح، أو رأي  !!؟..اآلن

  ..شبيـه بمـا قدمـه الخبيـر األجنـبي
إنـني أرغـب في شـرح الحقيقـة؛ .. ي الحاكـمسيـد ◄

  ..ولكـني ال أريـد إغضابكـم
مـا هي هـذه  !!؟..عـن أي حقيقـة تتكلـم !!؟..الحقيقـة ◄

  !!..؟ تكلـم..الحقيقـة
  ..أ..أ..أ ◄
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  ..اطمئـن؛ فلـن أغضـب.. تكلـم ◄
عندمـا دعـوت الخبيـر المذكـور إلي بالدنـا؛ كنـت  ◄

ألفكـار ـ الـتي أشتـرك معـه في أهـدف إلى إعطـاء ا
مـن المصداقيـة والقبـول لديكـم،  اإليمـان بهـا ـ شيئـاً
فقـد نظمـت لـه سلسلـة  ؛وعليـه. ولـدى المعنييـن ببالدنـا

مـن المحاضـرات؛ ألقاهـا أمـام المهتميـن في معاهدنـا 
كمـا حرصـت عـلى تقديمـه إلى سيادتكـم؛ . وجامعاتنـا

  ..رائـه الجريئـة في حضرتكـمبغـرض عـرض آ
بـدت عـلى وجـه سالـم بـن عـلي عالمـات  ؛وهنـا

  :الحيـرة والغضـب؛ وصـاح
 !!؟..أتهـذي يـا رجـل !!؟..مـاذا تقـول !!؟..مـا هـذا ◄

هـل تستـدعي  !!؟..ولـم كـل هـذه التصرفـات الغريبـة
منـك واجباتـك ـ نحـو وطنـك ونحـو حاكـم دولتـك ـ 

ألـكي  !!؟..ه الحركـات البهلوانيـة الملتويـةكـل هـذ
مـا؛ تكلـف نفسـك عنـاء إحضـار  تعـرض عـلي رأيـاً

 !؟..هـل عجـزت أنـت عـن إقنـاعي !؟..خبيـر أجنـبي
   !!..شـيء غريـب واللـه !؟..مـاذا أسمـع

وهنـا تدخـل وزيـر التعليـم العـالي؛ قصـد تخفيـف 
  :لحاكـمحـدة النقـاش، وتبديـد غضـب ا

  

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

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


 19

بالتدخـل في الموضـوع؛ .. اسمحـوا لي سيـدي الحاكـم ◄
فكـل مـا قالـه زميـلي وزيـر .. ألني أعلـم بعـض جوانبـه

لقـد صارحـني بنوايـاه منـذ الوهلـة .. االقتصـاد صحيـح
وأراد ـ في مـرات عديـدة ـ طـرح آرائـه عليكـم؛ .. األولى

  ..مـن غضبكـم ولكنـه تـردد، وأحجـم عـن ذلـك خوفـاً
ولمـاذا  !؟..مـاذا تقـول أنـت اآلخـر !!؟..غضـبي ◄

يهـدف  ؟ هـل أغضـب مـن وزيـر يطـرح رأيـاً..أغضـب
غيـر  !!..هـذا تفسيـر عجيـب !!؟..إلى صـالح دولـتي

  ..كهـذا إنـني ال أقبـل مسوغـاً.. ممكـن هـذا
.. ديهـو حقيقـة يـا سيـ إنـني ال أريـد أن أسـوغ أمـراً ◄

لقـد استعمـل زميـلي الخبيـر األجنـبي؛ لـكي يضمـن 
كمـا طلـب مـني أن أرتـب لـه الجـو؛ لتقديـم .. إقناعكـم

سلسلـة مـن المحاضـرات في جامعاتنـا؛ مـن طـرف ذلـك 
فسهلـت لـه مهمتـه؛ لعلـمي بمـدى أهميـة نشـر . الخبيـر

  ..تلـك األفكـار بيـن علمائنـا وأبنائنـا
ى إذا سلمـت بصحـة مـا تقولـه؛ فـإني لـن أقبـل حـت ◄

  ..بهـذه التصرفـات الملتويـة
وهنـا تدخـل وزيـر االقتصـاد؛ فسماعـه لهـذه 

  .ـ بمـا كـان يكتمـه العبـارة المستفـزة؛ أنطقـه ـ أخيـراً
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، اسمحـوا لي أن أكـون صريحـاً.. سيـدي الحاكـم ◄
  ..وأشـرح لكـم الموضـوع بوضـوح 

  .تفضـل.. نـا ضـد الصراحـةلس ◄
قـام خبراؤنـا الشبـاب ـ منـذ فتـرة ـ بدراسـات  ◄

اقتصاديـة واجتماعيـة؛ تدخـل في سيـاق الدراسـات 
فخرجـوا بنتيجـة تتضمـن احتمـاالت خطيـرة . المستقبليـة

وبعـد إطـالعي عليهـا .. عـلى مستقبـل اقتصادنـا
كـار ـ الـتي وتقديرهـا بمـا هـو واجـب؛ عرضـت األف

تبلـورت في ذهـني ـ عـلى زميـلي وزيـر التعليـم 
العـالي؛ بحكـم مكانتـه العلميـة؛ فأيـدني وشجعـني عـلى 

ولمـا تقدمـت إلى السيـد . طـرح الموضـوع أمـام سيادتكـم
وبعـد شـرح . رئيـس الديـوان بالملـف الـذي أعددنـاه

ول األمـر في الهـدف مـن طلـب المقابلـة؛ عارضـني، وهـ
عيـني؛ بحجـة أنـك ستغضـب مـن هـذه األفكـار 

تخليـت عـن  ؛لذلـك ..المتطرفـة، والمدمـرة حسـب قولـه
. مـن رد فعلكـم فكـرة عـرض الموضـوع بنفـسي؛ خوفـاً

ـ إلى فكـرة عرضـه عليكـم  ثـم اهتديـت ـ أخيـراً
فاتصلـت بـه ودعوتـه لزيـارة . بواسطـة خبيـر أجنـبي

ـ بعـد ذلـك ـ كيـف  وأنتـم تعلمـون جيـداً. الدنـاب
رفضتـم فكرتـه بحـدة؛ وقلتـم ـ آنئـذ ـ إنـه مولـع 

ببعـث .. بالتشـاؤم؛ ويريـد منكـم استفـزاز الشعـب
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ولمـا عرفـت رأيكـم الرافـض؛ . االضطـراب في صفوفـه
  .. تخليـت عـن الفكـرة نهائيـاً

ـل كلمـة تقـال هنـا تلهـب ك !؟..مـا هـذا !!..يا للهـول ◄
حـتى رئيـس الديـوان ال يصدقـني، ويخـفي .. األعصـاب

  !!..عـني قضايـا تهمـني وتهـم الدولـة
 في هـذه اللحظـة يتدخـل رئيـس الديـوان قائـالً

  :بانكسـار
.. كنـت يـا سيـدي أمنـع مـا يمكـن أن يزعجكـم ◄

تصـاد بـدت لي فاألفكـار الـتي عرضهـا السيـد وزيـر االق
فـهي أفكـار تـرمي .. كانـت ستغضبكـم حتمـاً.. غريبـة

لـم تكـن ضروريـة في .. إلى تبـني سياسـة شبـه تقشفيـة
  .لذلـك حذرتـه مـن طرحهـا أمـام سيادتكـم.. نظـري

؛ ولكنـه تمالـك احمـر وجـه سالـم بـن عـلي غضبـاً
أن تفجـر أنفاسـه؛ الـتي تكـاد  وصمـت كاتمـاً.. نفسـه

.. ومـع هـذا فقـد سيطـر عـلى غضبـه.. خياشيمـه
حسـاب أو  ـت لحظـةليسإلدراكـه أن هـذه اللحظـة 

.. عتـاب؛ إنـه وقـت يحتـاج فيـه إلى النـاس كافـة
فالمصيبـة كبيـرة؛ ويحتـاج األمـر إلى أبنـاء الوطـن 

وعليـه فقـد .. لهـذه المعضلـة كلهـم؛ لـكي يجـدوا حـالً
  :فـت مـرة أخـرى نحـو وزيـر االقتصـاد وقـالالت
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مـا هي تقديراتـك للمستقبـل  ؛واآلن.. ال علينـا ◄
االقتصـادي؛ لـو حـدث ـ ال سمـح اللـه ـ مـا نكرهـه، 

  ؟..وجفـت اآلبـار حقـاً
ال يمكنـني اإلجابـة بكـل بساطـة؛ دون دراسـة معمقـة،  ◄

يمكـن تناولهـا فحالنـا هـذه ال . ودون معطيـات كافيـة
فالموضـوع يتطلـب . بعموميـات وافتراضـات ال سنـد لهـا

منهجيـة معينـة؛ تقسمـه إلى مياديـن ضيقـة؛ لـكي يتسـنى 
  ..تشخيصهـا؛ ثـم إيجـاد الحلـول

كيـف يكـون األمـر؛ في حـال تقديـر أسـوأ  ◄
؟ فالخسـارة يمكـن تقديرهـا بمالييـن ..االحتمـاالت

أال يمكـن تعويـض جـزء مـن .. ميـاًالـدوالرات يو
  ؟..الخسـارة؛ بالبحـث عـن مـوارد ماليـة أخـرى

فالمسألـة ليسـت .. ال أظـن.. أ..أ.. في الوقـت الحاضـر ◄
  ..سهلـة؛ خاصـة في الظـروف العاجلـة

عندهـا تدخـل وزيـر الثـروة النفطيـة والمنجميـة؛ 
  :ووجـه كالمـه إلى سالـم بـن عـلي قائـالً

آخـر في  حـتى إذا جفـت اآلبـار فلـن نعـدم أمـالً ◄
خاصـة إذا .. البحـث ـ مـن جديـد ـ عـن آبـار أخـرى

بحثنـا مـع الشركـات العاملـة عندنـا في موضـوع تكلفـة 
  ..البحـث والتنقيـب
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فأنـت تعلـم أن عمليـات .. طويـالً هـذا يتطلـب وقتـاً ◄
ومـا قصدتـه بسـؤالي . .البحـث والتنقيـب ليسـت سهلـة

لوزيـر االقتصـاد هـو إمكانيـة الحصـول عـلى تعويـض 
  .سريـع

ن الحـل الـذي قدمـه زميـلي وزيـر الثـروة يبـدو أ ◄
وهـو بالضبـط كمـا .. النفطيـة والمنجميـة بعيـد المنـال
ثـم إن البحـث والتنقيـب .. أشرتـم إليـه يا سيـادة الحاكـم

ف ماليـة ضخمـة؛ ونحـن ال نعـرف يستدعيـان مصاريـ
موقـف الشركـات البتروليـة؛ ونجهـل مـدى استعدادهـا 

ـن في حاجـة إلى حومـن جهتنـا؛ فن. لتحمـل المصاريـف
.. كـل دوالر لـكي نواجـه األزمـة االقتصاديـة المقبلـة

  ..كفانـا اللـه شرهـا
في  مستغرقـاًإذ كـان ؛ يصمـت سالـم بـن عـل

  :يـق؛ ثـم رفـع رأسـه قائـالًتفكيـر عم
في هـذه الحـال؛ يمكننـا استثمـار أموالنـا المتواجـدة في  ◄

  .البنـوك العالميـة
.. إن استعمـال هـذه األرصـدة أمـر ال مفـر منـه ◄

فـإذا ... ولكنهـا ال تستجيـب إلى احتياجـات الدولـة كلهـا
كيـة، منهـا الستيـراد المـواد االستهال خصصنـا جـزءاً

وبعـض التجهيـزات الضروريـة؛ فإنـه يستحيـل ـ بعدهـا 
ـ استعمالهـا في عمليـات البحـث والتنقيـب؛ فهـذه 
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ولـم يبـق أمامنـا سـوى الجانـب . العمليـات مكلفـة للغايـة
المتعلـق بالشركـات األجنبيـة؛ ونحـن ـ حـتى اآلن ـ ال 

  .نعـرف نواياهـا
تقشفيـة؛ نقلـص بهـا معـدل  إذن يمكننـا ضبـط سياسـة ◄

  ..االستهـالك
ولكـن هنـاك مياديـن أخـرى .. نعـم سيـدي الحاكـم ◄

.. باهظـة غيـر مياديـن السلـع االستهالكيـة تتطلـب أمـواالً
ـ وأنتـم تعلمـون أن اليـد العاملـة في  فاألجـور مثـالً

.. بالدنـا أجنبيـة في معظمهـا ـ تمتـص جـل ميزانيتنـا
اليـد العاملـة جـزء مـن لى الرغـم مـن كـون وعـ

شتغـل في قطاعـات منتجـة؛ إال أن معظمهـا ياألجنبيـة 
كقطـاع الخدمـات .. رتـزق مـن قطاعـات غيـر منتجـةي

وهـذه اليـد العاملـة كلهـا تحـول أجورهـا إلى . خاصـة
وهنـا يكمـن . عمـالت صعبـة؛ ترسلهـا إلى أوطانهـا

و تركنـا الحـال هكـذا سيتـأزم وضعنـا فلـ.. المـأزق
ولـو أدخلنـا عليـه التعديـالت . االقتصـادي أكثـر فأكثـر
مصالـح األجـراء؛ فيضطـرون  الضروريـة؛ ستمـس حتمـاً

  ..إلى تـرك أعمالهـم؛ والعـودة إلى بلدانهـم
 
 
 

  

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

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


 25

عـلى األقـل سيخففـون .. يعـودوا إلى أوطانهـمال بـد أن  ◄
  ..ـالكمـن حجـم االسته

ولكـن ـ أنتـم .. حقيقـة سيقـل معـدل االستهـالك ◄
تعلمـون يـا سيـادة الحاكـم ـ أن اليـد العاملـة األجنبيـة 

: سـواء في.. هي الـتي تديـر مقـود المحـرك في بالدنـا
التجـارة أو الصناعـة أو الفالحـة أو البنـاء أو الصحـة؛ 

هـذه القطاعـات .. وحـتى أشغـال التنظيـف وتنقيـة المحيـط
ولـو .. ينشطهـا أجانـب ـ وقطاعـات أخـرىـ كلهـا، 

تركـت فجـأة مـن قبلهـم ـ ال سمـح اللـه ـ ستحـل 
اقتصاديـة  :وقـف دواليـب الحيـاة في بالدنـاالكارثـة؛ إذ ستت

  ..واجتماعيـة وثقافيـة
  ؟..إذن فوجـود األجانـب ال مفـر منـه؛ حسـب رأيـك ◄
وإذا أردنـا .. الوقـت الحاضـر عـلى األقـلفي .. نعـم ◄

التخلـص مـن اليـد العاملـة األجنبيـة؛ فـال يمكـن تحقيـق 
لخطـة دقيقـة  ذلـك إال بعـد سنـوات عديـدة؛ وتبعـاً

غيـر .. فاألمـر يتطلـب تعويضهـم بأبنـاء شعبنـا. وفعالـة
؛ فاألمـر يتطلـب إعـادة كافيـاً أن ذلـك يستـدعي وقتـاً

تكيـف شامـل للمواطنيـن؛ األمـر الـذي يستـدعي نشـر 
وهـذا مـا .. ومهنيـاً ثقافـة تمكـن مـن إعدادهـم نفسيـاً
 في السابـق؛ ولـم تـر تتناولـه الدراسـة الـتي أعددناهـا

  ..النـور مـع األسـف
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لقـد أحـس .. أطـرق الحاكـم برأسـه إلى األرض
لقـد .. الحـد الممكـن بثقـل في دماغـه؛ فتركـه يهـوي إلى

.. تضغـط عليـه الـتي كانـت شعـر بقناطيـر مـن الهمـوم
  .. فأثقلتـه وأفقدتـه التـوازن

.. أخـذ يفكـر ويفكـر ولكنـه عجـز عـن التركيـز
فكيـف السبيـل .. فالفكـرة كانـت تطاردهـا فكـرة أخـرى

؟ فالهمـوم هـي الـتي ..إلى إزاحـة هـذا الثقـل عـن رأسـه
 إنـه يسمـع صوتـاً.. تشـل تفكيـره؛ وتمنـع عنـه التركيـز

  : في داخلـه يقـول
.. فمـا قالـه وزيـر االقتصـاد كلـه صحيـح.. نعـم◄  

كيـف تكـون عاقبـة األمـور لـو عـاد العمـال األجانـب 
؟ كيـف تكـون الحـال لـو تركـوا أعمالهـم ..إلى أوطانهـم

عندئـذ ـ الكارثـة ال سمـح  ؟ ستحـل ـ..دون سابـق إنـذار
نعـم كـل شـيء في .. عندهـا سيتوقـف كـل شـيء.. اللـه

الماليـة والتجاريـة والصناعيـة : القطاعـات الحيويـة كافـة
والعمرانيـة والفالحيـة والصحيـة والثقافيـة وغيرهـا مـن 

  .. المحركـات االقتصاديـة واالجتماعيـة
ال كهربـاء فيـه، .. ل ميـتفعمـارة كهـذه ستغـدو كهيكـ ◄

نعـم .. وال مـاء، وال هاتـف، وال مصاعـد، وال مكيفـات
ثمـة بعـض التقنييـن والمهندسيـن مـن أبنـاء شعبنـا؛ 

  .. ولكنهـم ال يكفـون حاجاتنـا
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تـل (مـاذا سيكـون مصيـر مدينـة  !!..يا للهـول ◄
؟ ..؟ وبشوارعهـا..؟ مـاذا سيحـل بعماراتهـا)..السـراب

؟ وكيـف تصبـح حركـة ..وبمحالتهـا التجاريـة الفخمـة
  ؟ ..المواصـالت بهـا

لـن يتحملـوا .. إنـني أخـاف أن يهجرهـا السكـان ◄
مكيفـات ومبـردات : العيـش بـدون مـا تعـودوا عليـه مـن

فالطابـع العمـراني الحديـث للمدينـة؛ يجعـل .. وسيـارات
دون وسائـل الحيـاة مـن المستحيـل العيـش فيهـا بـ

  .. الحديثـة
تلـك الصـورة الـتي  !!..ستكـون الصـورة مفزعـة حقـاً ◄

.. مدينـة مهجـورة).. تـل السـراب(ستبـدو فيهـا مدينـة 
دورهـا .. خاليـة مـن السكـان، ومـن السيـارات

ستبـدو كـأن قنبلـة  !!..يـا للهـول.. وشوارعهـا مهملـة
   !!..لطفـك يـا رب. .نيترونيـة فجـرت فيهـا

في هـذه اللحظـة؛ رن في أذنيـه صـوت رجـل يكلمـه 
التفـت .. لقـد أيقظـه مـن حلمـه المفـزع.. مـن خلفـه

خلفـه؛ فـإذا بكاتبـه الخـاص يهمـس في أذنـه بخبـر 
  :طالمـا انتظـره بفـارغ الصبـر؛ ولكنـه ليتأكـد قـال لـه

  .لـم أسمـع مـا قلتـه جيـداً.. أعـد ◄
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وهـو اآلن في .. وصـل كبيـر الخبـراء إلى المطـار ◄
  .الطريـق إلينـا

  . هيـا بنـا إلى قاعـة االجتماعـات.. إذن.. آه ◄
مـع كاتبـه  نهـض سالـم بـن عـلي، وبـقي واقفـاً

. المجـال للـوزراء كي يسبقـوه إلى القاعـة الخـاص؛ مفسحـاً
ـة االجتماعـات ولمـا أصبحـوا عـلى مقاعدهـم؛ خلـف طاول
المجلـس؛ حيـث  البيضاويـة؛ دخـل وأخـذ مكانـه متصـدراً

وواصـل سالـم بـن .. في عملهـم الروتيـني شرعـوا فـوراً
  :عـلي االجتمـاع بقولـه

فليتفضـل وزيـر الصناعـة .. لنستمـر فيمـا توقفنـا عنـده ◄
  .بتقديـم عرضـه

 وتوالـت العـروض.. واستمـر االجتمـاع هكـذا
والتقاريـر الـتي تتنـاول قطاعـات مختلفـة؛ مـع التعـرض 

دق  وبعـد ساعـة تقريبـاً.. آلثـار األزمـة إن حدثـت
إنـه كاتبـه .. الهاتـف الـذي أمـام سالـم بـن عـلي

الخـاص؛ يعلمـه بحضـور كبيـر الخبـراء؛ وهـو ينتظـر 
  :فأجابـه سالـم. اإلذن بالدخـول

  .أدخلـه في الحـال ◄
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ـم طلـب مـن المجتمعيـن طي الصفحـة؛ واالستعـداد ث
وهنـا دق البـاب؛ ثـم دخـل موظـف .. لمـا سيـأتي

التشريفـات؛ وخلفـه رجـل في العقـد السـادس مـن العمـر؛ 
فحيـا الحاكـم باللغـة اإلنجليزيـة الـتي يجيدهـا جـل 

  :الحاضريـن
  .تحيـاتي المخلصـة سيـدي الحاكـم ◄
تفضـل عـلى المقعـد .. تفضـل بالجلـوس.. مبكـ أهـالً ◄

  ..المجـاور لمقعـدي
  .هـذا كـرم كبيـر منكـم.. سيـدي الحاكـم شكـراً ◄
  ..أرجـو أال تكـون الرحلـة قـد أتعبتكـم ◄
  .إني سعيـد بوجـودي في بلدكـم المضيـاف.. أبـداً.. ال ◄
  ؟..هـل توصلتـم إلى نتيجـة مـا؛ بخصـوص الحقـول ◄
  ..إن األمـر ليـس كمـا توهـم بعضهـم.. نعـم ◄
  ! ! ..لـم أفهـم ! ! ؟..كيـف ◄
اآلبـار تعرضـت حقيقـة إلى أضـرار كبيـرة؛ مـن  ◄

زالزل الـتي حدثـت في المناطـق القريبـة مـن ـجـراء ال
لقـد تهـدم أكثرهـا؛ ولكنهـا .. منطقـة الحقـول البتروليـة

ل لـم تكـن ـ كمـا تعلـم فمنطقـة الـزالز.. قابلـة للترميـم
ـ قريبـة بالقـدر الكـافي إلحـداث أضـرار في الحقـول 

  .  البتروليـة
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  ؟..ألـم ينـزح مـن اآلبـار.. والنفـط ◄
غيـر أن إعـادة استخراجـه .. فالنفـط بـاق.. أبـداً ◄

تتطلـب مجهـودات كبيـرة، وتستـدعي مصاريـف ماليـة 
  .معتبـرة

؟ هـل هـم ..البتـرول ومـا هـو رأي شركـات ◄
  ؟..مستعـدون

ويبـدو أنهـم .. لقـد كـان مندوبهـم معنـا.. أعتقـد ذلـك ◄
  ..عـلى استعـداد

إذا أمكـن استصـالح اآلبـار؛ فالمصاريـف .. ال علينـا ◄
ولكـن كيـف يتـم استصـالح  اآلبـار .. الماليـة ال تهـم

  ؟..المتضـررة
ه األيمـن؛ ثـم رفـع إلى جانبـ انحـنى الخبيـر قليـالً

حقيبـة صغيـرة؛ كـان قـد وضعهـا عـلى األرض عنـد 
؛ قدمـه إلى أنيقـاً ومـن داخلهـا أخـرج ملفـاً.. جلوسـه

  :سالـم بـن عـلي وقـال
فهـو .. هـذا تقريـر كامـل أعددتـه مـع زمـالئي ◄

يعـرض الحلـول كلهـا؛ بمختلـف األعمـال وكـل 
  ..استعـداد، ورهـن إشارتكـمونحـن عـلى .. المصاريـف
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  ؟..مـا هي األعمـال الـتي ستقومـون بهـا.. باختصـار ◄
ألن إعـادة .. أهـم شـيء هي االستشـارات التقنيـة ◄

التنقيـب، وتنظيـف اآلبـار ستقـوم بهـا شركـات التنقيـب 
  ..العاملـة في بالدكـم

فمـا هـو الوقـت .. فـإذا شرعـت الشركـات في عملهـا ◄
  ؟..لـالزم إلتمامـها
  ..إلى سنتيـن تقريبـاً مـن ثمانيـة عشـر شهـراً ◄
  !..هـذا كثيـر ◄
فبهـذه المـدة .. ليـس كثيـراً.. ال يـا سيـادة الحاكـم ◄

إذ يمكـن إنجـاز بعـض اآلبـار في .. تنتـهي األعمـال كلهـا
وقـد .. ولكـن البقيـة تبـقى.. مـدة أقـل ممـا ذكـرت

آلبـار السهلـة في حـدود أيـام عشـر تنجـز بعـض ا
 كبيـراً أخـرى تتطلـب وقتـاً غيـر أن آبـاراً.. فقـط

  ..إلتمامهـا
إذن يمكنكـم أن تتفضلـوا إلى مقـر إقامتكـم؛ ألخـذ قسـط  ◄

مـن اآلن؛  وسنـدرس تقريركـم اعتبـاراً.. مـن الراحـة
  ..؛ إن شـاء اللـهوسنعطيكـم الجـواب غـداً

  ..طـاب يومكـم يـا سيـادة الحاكـم ..حسنـاً ◄
نهـض الخبيـر، وتقـدم نحـو البـاب؛ برفقـة 

خلـف سالـم بـن  موظـف التشريفـات؛ الـذي ظـل واقفـاً
وعندمـا أقفـل البـاب؛ رفـع سالـم .. عـلي طـوال الحـوار
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أحدهـم بـن عـلي سماعـة الهاتـف، وطلـب مـن ا
ـه الخـاص؛ الحضـور؛ فجـاء ـ بعـد برهـة ـ كاتب

  :فأعطـاه الحاكـم الملـف قائـالً
.. تكـفي الحاضريـن جميعـاً ـ نسخـاً استنسـخ ـ حـاالً ◄

  ! ..أسـرع
قفـز الكاتـب نحـو البـاب؛ كي ينفـذ مـا أمـره بـه 

عـلى  الرافـعي وبعدهـا استـرخى سالـم بـن عـلي.. سيـده
وحي بمـا إلى الـوراء بحركـة تـ مقعـده؛ ثـم اتكـأ قليـالً

ثـم نهـض .. أصبـح عليـه مـن راحـة بـال، وسعـادة
  .. إلى النافـذة متجهـاً

تلـك النافـذة الـتي يلجـأ إليهـا كلمـا أحـس بحاجـة 
إنهـا كالمحـراب .. إلى التأمـل والتفكيـر واستلهـام الجديـد

إنـه طالمـا يشعـر ـ أثنـاء وقوفـه خلفهـا ـ .. المقـدس
كمـا أنـه ـ مـن ورائهـا ـ يحـس .. ـاءباألمـان والهن

بالفـارق الكبيـر بينـه وبيـن مـن يـراه مـن المتجوليـن في 
فـإذا كانـت الشمـس تلفـح وجوههـم؛ فإنهـا .. الشـوارع
وإذا .. ذابلـة عبـر نافذتـه المشبعـة باللـون البـني.. ذليلـة

ـ كـان الحـر الشديـد في الخـارج يعصـر أجسـام الخلـق 
كمـا تعصـر قطعـة النسيـج مـن المـاء ـ فـفي الداخـل؛ 

  ..خلـف النافـذة جـو لطيـف؛ ينعـش النفـس ويبسطهـا
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دارت في رأسـه ـ هـذه المـرة ـ أفكـار تبهـج 
.. نعـم لقـد زال قلقـه بـزوال الكابـوس.. النفـس وتحييهـا

الكابـوس الـذي احتـل قلبـه، وطـرد النـوم مـن جفونـه 
  :فقـال لنفسـه.. ـذ أيـاممن

لقـد انـزاح عـن صـدري الكابـوس .. الحمـد للـه◄  
ستبـقى النشاطـات .. سيستمـر الحـال كمـا كـان.. اللعيـن

كنـت أحمـل همـوم النـاس .. الحيويـة سائـرة المفعـول
إنهـم يعيشـون .. فالنـاس ال يشعـرون بمـا أعانيـه.. كافـة

.. م حياتهـم الـتي تعـودوا عليهـانعـ.. حياتهـم العاديـة
ولـم يتعرفـوا عـلى .. فهـم ال يعرفـون عـن األزمـة شيئـاً

  .. عـلى صـدري الكابـوس الـذي كـان جاثمـاً
وعليـه أن .. نعـم فعـلى الحاكـم أن يتحمـل كـل شـيء ◄

نعـم عليـه أن يتحمـل ذلـك؛ .. يستقبـل الكابـوس لوحـده
فالنـاس يحترقـون .. ذه النافـذةمقابـل االحتمـاء بهـ

  ..بالشمـس؛ وأنـا أحتـرق بهمـوم الحكـم وكوابيسـه
وفي هـذه اللحظـة أحـس بصـوت كاتبـه يتنحنـح 

  :خلـف ظهـره؛ فالتفـت إليـه قائـالً
  ؟..هـل استنسخـت الملـف.. هيـه ◄
وقـد وزعتـه عـلى السـادة الـوزراء؛ .. نعـم سيـدي ◄

عـلى .. ليـة فـهي أمـام مقعدكـمأمـا النسخـة األص
  .الطاولـة
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  ..انصـرف اآلن.. حسنـاً ◄
عـاد سالـم بـن عـلي إلى مقعـده؛ بحركـات الحـظ 
.. مـن خاللهـا الحضـور عالمـات السـرور باديـة عليـه

زال .. لقـد بـدت وجهـه هـذه المـرة كمـا عهدوهـا
عرفونهـا، فهـم ي.. فللنافـذة مفعـول سحـري.. تجهمـه فجـأة

.. فـال يقـف أمامهـا إال ساعـة الجـد.. ويعرفـون عاداتـه
كـان  سـاراً.. وكلمـا اتجـه إليهـا؛ ينتظـرون منـه الجديـد

لقـد اتجـه إليهـا وفيـه بقيـة مـن الكآبـة .. أم محزنـاً
ا مسـرور ـيـوم؛ فعـاد منهـا وهـو طلـق المحوالهم

  :إلى وزرائـه قائـالً وبعـد جلوسـه توجـه.. الخاطـر
أمامكـم ملـف هـام؛ وعليكـم بدراستـه .. بسـم اللـه ◄

خـالل هـذا النهـار؛ عـلى أن تقدمـوا عروضكـم 
عـلى الساعـة الثامنـة؛ .. بخصوصـه في اجتمـاع الليلـة

غيـر أني ألفـت انتباهكـم إلى موقفنـا الصعـب؛ الـذي ال 
  ..يسمـح لنـا بالمنـاورة في حريـة

ثـم التفـت نحـو وزيـر الثـروة النفطيـة والمنجميـة 
  :قائـالً
وقـل لهـم أن .. اتصـل بمنـدوبي الشركـات البتروليـة ◄

  .مسـاء؛ كي نبحـث األمـر معهـم يأتـوا غـداً
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  .نعـم سيـدي الحاكـم؛ سأتصـل بهـم ◄
ثـم التفـت ـ بعـد ذلـك ـ إلى وزيـر االقتصـاد 

  :لـه قائـالً
  ..اء دوركوآلن جـ ◄

لقـد .. فتجهـم وجـه الوزيـر، وعلتـه غمامـة داكنـة
فـفي الحـال؛ تصـور نهايتـه في .. أدهشتـه المفاجـأة

  : وقـال لنفسـه.. الـوزارة
  .. إنهـا نهايـة مفجعـة.. هـذا هـو ختـام عهـدتي◄  

  :غيـر أنـه تمالـك أعصابـه؛ وقـال
  ..ركفأنـا طـوع أمـ.. نعـم سيـادة الحاكـم ◄
أيـن الدراسـة المستقبليـة الـتي أعددتهـا مـع معاونيـك  ◄

  ؟..منـذ مـدة
  ..يا سيـادة الحاكـم.. موجـودة ◄
لـن .. ؛ لـكي أطلـع عليهـاصباحـاً أحضرهـا غـداً ◄

لـن يعـود  !..أسمـح لهـذا الخطـأ أن يتكـرر أبـداً
واآلن تفضلـوا إلى .. الكابـوس بسهولـة مـرة أخـرى

  ..وفقكـم اللـه.. لكـم؛ فالجلسـة مرفوعـةأعما
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رغبتــه فـي االستلقــاء    ) بوزيـد قـدور(لـم يقـاوم 
عـلى األريكـة القديمـة المثبتــة أمــام جهــاز التلفــاز     

لـذا فقـد تـرك لجسمـه المتعـب حريــة  . بغرفـة الجلـوس
مـع لهـا صريـراً السقـوط عـلى تلـك األريكـة الباليـة؛ فس

مـن ثقـل ذلـك الجســم الساقــط    وأنينـاً؛ احتجاجـاً وألمـاً
  .. كـاد أن يحطمهـاإذ  ؛عليهـا

.. عـلى تلـك األريكـة المنهكــة ) قـدور(لقـد تعـود 
لــذا فقــد   .. في المنـزل غيرهـا ـاًسمجلألنـه ال يستسيـغ 

ال تمـدد بجسمـه الـذي عـانى مـن اإلعيـاء والكــد طــو  
فهـو ال يـدري ـ في الحقيقـة ـ إن كانـت تلــك    .. النهـار

األريكـة قد خصصهـا هـو لنفسـه؛ أم أن عائلتـه هـي الـتي 
فكـل مـا يعلمـه أنـه ال يرتــاح  .. فضلتـه، وخصتـه بهـا

لــذا  .. حلـو لـه مقعـد غيرهــا وال ي.. إال لتلـك األريكـة
مـت، أو سقطــت  فهـو مواظـب عـلى إصالحهـا كلمـا انثل

فهـو يعلـم أنـه يميــل إلـى الثبــات    .. إحـدى مكوناتهـا
لهــذا يتشبــث   .. والسكـون، ويتمسـك بمـا تعـود عليــه 

بأريكتـه الـتي يشعـر براحـة عجيبــة؛ عندمــا يتمــدد    
  .. بجسمـه عليهـا
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، )قــدور (إن االنتقـال مـن مكـان إلى آخـر يزعــج  
ـ    كمـا.. ويتعـارض مـع مزاجـه ـر أن التلــون فـي المظه

ع في المأكــل والملبــس   يـويحـز في نفسـه ويغيظـه؛ والتن
وحـتى طقوسـه التعبديــة فــال   .. يضايقـه ويريبـه أيضـاً

.. يسمـح بتغيرهـا، أو تعديلهـا؛ صائبـة كانــت أم خاطئــة  
ومعامالتـه اإلنسانيـة فيهـا دماثـة وليونـة ورقـة؛ ولكــن  

ذهنـه؛ ال يتعداهـا أبـداً، وال يسمــح   في حـدود رسمـت في
ومبادئـه السياسيـة والفلسفيــة ليســت   .. لغيـره بتجاوزهـا

مـن مبتكراتـه؛ لقـد استمدهـا مــن المــاضي المزدهــر    
بالعلـم والحضـارة؛ ذلـك المــاضي البــراق؛ المحصــن    

  .. األخـاذةبالقيـم 
لـذا فكـل الـذي يحيـط بـه ويعيــش معــه يــراه    

والثوابــت  .. بعينيـه حـداً ثابتـاً ال يقبـل التغييـر والتبديـل
لديـه ليسـت قضيـة معقــدة؛ تحتــاج إلـى التفسيــر أو     

فالثوابـت عنـده هي كـل الــذي يرتــاح إليــه    .. الفلسفـة
فـؤاده، ويقبلـه مزاجـه، ويصلـح أن يكـون عقــدة متينــة   

ـ    ـه وبيــن  لربـط األواصـر بينـه وبيــن أسرتــه، وبين
  ..شعبـه

وهكـذا سهـل عـلى نفسـه إدراك مـا تعنيــه كلمــة   
تلـك الكلمـة الـتي أصبـح السياسيــون الجــدد   .. ثوابـت

انقطــاع ـ عــلى منابرهــم، وفـي       يرددونهـا ـ بـدون 
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حـتى أنـه توهـم في بعـض المــرات  .. واراتهـم المملـةح
ولكـن بعــد  . .أن هـذه الكلمـة قـد ابتكرهـا أبنـاء وطنـه

بحـث واستفسـارات عديـدة؛ اتضـح لـه أنهــم اقتبسوهــا   
  .. عـن غيرهـم

ونظـراً لكراهيتـه للتقليـد األعـمى فقـد نـأى بنفســه   
عـن استعمالهـا بإفـراط؛ حـتى وإن كــان يلتــقي مــع    

ومـع هـذا فهـو محتـار مـن .. معناهـا ويتشبـث بمحتواهـا
ـن أبنــاء شعبــه بخصــوص    الخصومـات الـتي تنشـأ بي

  :وطالمـا سـأل نفسـه.. كلمـة ثوابـت
لمــاذا   !؟..مـا هـو سبـب خالفهـم حـول هـذه الكلمـة ◄

هــل   !؟..ينـادي بعضهـم بتبنيهـا؛ بينمـا يرفضهـا آخـرون
   !؟..هي خطيـرة إلى هـذه الدرجـة

عجبـاً أينقسـم أبنـاء شعـب واحـد حـول كلمـة تعبــر   ◄
 !؟..يدخـل في سيـاق البديهيـات وفي المسلمــات  عـن أمـر

   !؟..أيغـرق النـاس ـ هكـذا ـ في كـوب مـن المـاء
كانـت هـذه التسـاؤالت تـدور في ذهنـه بيـن الحيـن 

وقـد طرحهـا ـ يومـاً ـ في حــوار دار بينــه     .. واآلخـر
فكــان  . وبيـن صديـق لـه؛ يشتغـل في إحـدى الصحــف 

سبـب الصـراع حـول كلمــة ثوابــت    جـواب صديقـه أن
ولمـا بــدت عالمــات االندهــاش    .. يرجـع إلى الخـوف
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؛ أضــاف الصديــق الصحــفي    )قــدور (عـلى وجــه  
  :موضحـاً

فالمتشبثـون بالكلمـة يخافـون أن تكسـر .. نعـم الخـوف ◄
وفـي المقابــل يخــاف    .. الثوابـت وتـزول مـن الوجـود

  ..مـن بقائهـا وهيمنتهـا المعـادون لهـذه الكلمـة
فــإذا كنــت أدرك جيــداً    .. فأنـا ال أفهمـك !..عجبـاً ◄

لمـاذا يخـاف اإلنسـان مـن فسـاد ثوابتـه وثوابـت أمتــه؛  
فـإني ـ بالمقابـل ـ ال أستوعـب كيـف يخـاف إنسـان مـا   

  ..مـن ثوابتـه
فـالرافضـون لهـا يخافــون  .. مـن جهـل شيئـاً عـاداه ◄

قيودهـا، ومـن هيمنتهـا عــلى حياتهــم وسلوكهــم؛    مـن 
لــذا فهــم   .. الـذي يميـل إلى التغييـر، وتقليـد اآلخريــن 

.. يـرون أن الثوابـت سـوف تكبـل حركتهـم نحـو األمــام 
بينمـا يعتقـد المتمسكـون بالثوابـت أنهــا عامــل ضبــط    
لكـل حركـة، ووسيلـة لحفـظ تـوازن األمـة، وحصانتهــا  
مـن التشويـه والذوبـان في ثوابـت أخـرى غريبـة؛ يتمسـك 

  ..بهـا غيرهـم
في مخيلتـه هـذا الحـوار الــذي دار  ) قـدور(استعـاد 

وفـي هــذه   .. يومـاً مـا بينـه وبيــن صـديقه الصحــفي   
اللحظـة قطعـت زوجتـه عليـه سلسلــة أفكــاره؛ حيــن    
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الجاثمــة  وضعـت طبـق الطعـام عـلى المائـدة الصغيـرة 
  .. أمامـه

تأمـل مليـاً في تلـك المائـدة القديمـة؛ الــتي كانــت   
لقـد بقيـت فـي  .. تهتـز كالميـزان؛ ألبسـط لمسـة تالمسهـا

حركـة متتاليـة؛ جيئـة وذهابـاً؛ عندمـا وضعــت عليهــا   
فـهي غيـر ثابتـة عــلى  .. طعـام العشـاء) قـدور(زوجـة 

.. د تتفكــك عــن إطارهــا   قوائمهـا تكـا.. وضـع واحـد
ولمـا الحـظ .. إنهـا ترقـص في كـل الجهـات ألدنى سبـب

  :هـذا قـال لنفسـه
أال .. هـذه المائـدة ال تـؤدي وظيفتهــا بشكــل جيــد    ◄

تدخـل هـذه المائـدة في عـداد المهزوزيـن الذيـن ال يثبتـون 
  ؟ ..عـلى قاعـدة متينـة

ـل جيـد فـي إطارهــا   لـو كانـت دعائمهـا ثابتـة بشك ◄
ولمــا هــددت باالنكســار    .. لمـا تعرضــت لالهتــزاز  

  .. إنهـا مشاغبـة ومربكـة.. والسقـوط
لقمـة مــن  ـت اولكلمـا تن وتفقـد توازنهـا إنهـا تهتـز ◄

  .. الطبـق
) قــدور (؟ فليـس فـي مقــدور   ..ولكـن مـا العمـل

 جــزءاً  إنهـا أصبحـت.. استبدالهـا، وجلـب مائـدة أخـرى
ال يمكــن االستغنــاء   .. ال يتجـزأ مـن عائلتـه وممتلكاتـه

ولكنــه يتجنــب   .. إنـه يعـرف ذلـك قطعـاً.. عنهـا أبـداً

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

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


 41

الخـوض في موضـوع قـد يصـل بـه إلى حـدود الممنـوع  
  ..  والمحظـور
ه مخيلتـه إلى هنـا؛ تذكـر ـ فجــأة   ـا وصلـت بـولم

السياســة كذلــك؛    ـ كلمـة أخـرى  شغـف بهـا هــواة 
اف الحديــث؛  ـفبالغـوا في ترديدهـا بابتـذال القـول، وسفس

؛ أي )الطابــو (إنهــا  .. حـتى فقـدت بريقهــا ورونقهــا  
) قـدور(وسـأل .. المحظـور والممنـوع مـن الفعـل والقـول

  :نفسـه
ـِي الهــوى اآلن؛ وأحضــرت مــعي    ◄ مـاذا لـو شـط ب

مــع األكــل أمــام    زجاجـة مــن الخمــر وشربتهــا    
؟ هـل أدخـل بهـذا التصـرف في عـداد الشجعـان ..أطفـالي

أم أصنــف ضمــن   .. مـن دعــاة كســر الطابوهــات   
  ؟ ..المجانيـن؛ أو المنحرفيـن والعصـاة

فتنــاول  .. وهنـا تذكـر طعامـه الـذي كـان أمامــه 
إنــه  .. لقـد بــرد الطعــام  .. الملعقـة وشـرع في األكـل

  ..ي دوامـة األفكـار الـتي ملكـت عليـه كيانـهنسيـه ف
كـان بعـض أوالده جالسيـن معـه في الغرفــة؛ لــم   

لقـد تعــودوا  . للنظـر يالحظـوا عـلى أبيهـم شيئـاً ملفتـاً
ـ ـع ـ  ـلى تلـك الح كانــوا منشغليــن ـ    .. دةـال منــذ م

بدورهـم ـ في متابعـة مـا كـان يعـرض عــلى شاشــة    
فنظراتهــم  .. ا فهـم ال يلتفتــون إلـى أبيهــم   لـذ.. التلفـاز
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أمـا طعامهــم فيفضلــون   .. كانـت مسمـرة عـلى الشاشـة
.. خـالل نشـرة األخـبــار  تناولـه عـلى الساعـة الثامنـة؛

معـون ـ حيـن يكتمــل نصابهــم ـ فـي حجــرة       إذ يجت
المطبـخ؛ أيـن يحلـو لهـم تنـاول الطعـام بحريـة تسمــح  

  .. لعـراك أحيانـاًبالصخـب، وا
فالطعـام هـذه الليلـة مـن األطبـاق الــتي يفضلهــا   

إنـه يحـب هـذه األكلــة حبــاً   .. إنـه الكسكـس) قـدور(
 ..فهـو مـن الثوابـت الـتي لـن يتخـلى عنهـا أبـداً.. جمـاً

  :وكـأن يـردد بينـه وبيـ، نفسـه
ون إلى حـتى الذيـن يحلـو لهـم كسـر الثوابـت ال يميلـ ◄

مــع أن  .. إنكـار ثبـات الكسكـس في عاداتهـم وتقاليدهــم 
عـلى الموائـد عشــرات    هـذا الطبـق بـقي حيـاً وسائـداً

نعـم وربمــا أكثــر مــن    .. القـرون عـلى أقـل تقديـر
  .. ذلـك

أنـه سـأل يومـاً أستـاذاً مـن أقربائـه ) قـدور(تذكـر 
  : ستـاذ وقـالفتبسـم ذلـك األ.. عـن معـنى كسكـس

ـ سكَ: لقـد جــاءت مــن  .. ـ أصـل الكلمـة عـربي س ـكَ
ـَّـه: كَسـة الـشيءسكَ   .. أي دق
إذن فلهـذا الطبـق جـذور متأصلـة في المجتمـع؛ وعـلى  ◄

الرغـم مـن قـدم منبتـه؛ فلـم يـزل ثابتـاً وحاضــراً فـي   
.. هلـ ب النـاسـحإنـه جديـر ـ حقـاً ـ ب  .. الموائـد كافـة
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والتفضيـل عـلى األطبـاق والمأكــوالت   التبجيـلويستحـق 
  ..كلهـا
وهـو يلتهــم طعامــه يــدرك     )قـدور(ى مـن يـرو

جيـداً مـدى حبـه لهـذا الطبـق؛ كمــا يكتشــف حجــم    
الشهيـة الالمتناهيـة الـتي يتميـز بهــا؛ خاصــة عندمــا    

  .. كـسيكـون الطعـام كس
غــراق فـي   شهيـة، واست ومـع مـا عـرف عنـه مـن

لقــد  .. األكـل؛ فقـد توقـف ـ فجــأة ـ عــن المضــغ     
وشعــر بصعوبــة فـي بلــع     .. أحـس بجفـاف في حلقـه

فتنـاول ـ بسرعـة ـ كـوب المـاء الـذي أمامــه    .. اللقمـة
  :وشـرب جرعـة كبيـرة منـه؛ وصـاح

  ..إنهـا مزعجـة.. بـاً لهـذه البرامـج الرديئـةت ◄
أبنـاؤه مـن المفاجــأة، واستــداروا إليــه    فانتفـض 

.. بكاملهـم دفعـة واحـدة؛ لقـد أدهشهـم تصــرف والدهــم  
كانـوا مستغرقيـن ـ ببـراءة ـ في مشاهـدة مــا يعــرض     

  :وقـال كبيرهـم لوالـده.. عليهـم في التلفـاز
  ؟..أال تعجبـك هـذه الحصـة.. مـا بـك يـا أبي ◄
؟ هـا أنــت تــرى لقــد    ..ـاومـا الـذي يعجبـني فيه ◄

  ..جـف حلـقي، وانقطعـت شهيـتي
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  ؟..مـا عالقـة هـذه الحصـة بشهيتـك ولعابـك ◄
؟ ..أال تتقـزز نفسـك عنـد رؤيـة مـا تكرهـه !!..عجبـاً ◄

نظـر وشـم وذوق ولمـس وسمــع  : فحـواس اإلنسـان مـن
 كلهـا تنقـل إليـك صـوراً معنويـة قـد تسبـب لـك أحيانـاً

ألن سمــعي  .. التقـزز والغثيـان؛ وأنـا اآلن أحـس بذلــك 
إلي صـوراً وأصواتـاً تشمئـز منهـا نفـسي؛  وبصـري نقـالً

  ..فجـف حلـقي، وانقطعـت شهيـتي
مــع أنــني غيــر    .. أنـا لـم أشعـر بهـذا !!..عجبـاً ◄

  ..راضٍ كـل الـرضـا عـن برامـج التلفـاز
ليـس لديكـم رصيــد ثقــافي   إنـك واخوتـك أبريـاء؛ و ◄

فأنتـم مـازلتـم صفحـة بيضـاء؛ ولـم تشحــن  .. يحصنكـم
نفوسكـم وعقولكـم بخلفيـة فكريـة؛ تمنحكـم القـدرة عــلى  

مـع أن كـل صفحـة بيضـاء يمكــن  .. اكتشـاف األخطـار
  ..أن تسـود في أي لحظـة؛ وبكـل الوسائـل

  !؟..إلى هـذا الحـد يـا أبي ◄
لـذا فقـد آذتــني أنــا   .. ى هـذا الحـد وأكثـرنعـم إل ◄

.. أرى فيهـا خطـراً عـلى المشاهديـنهـذه الحصـة؛ الـتي 
  ؟..هـل تنبهـت أنـت وإخوتـك إلى ذلـك

  ..ومسليـة في نظـري) جديـدة(إنهـا حصـة .. ال ◄
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ألـم تستمـع إلى صـوت منشـط الحصـة؛ الـذي يشبــه   ◄
وتلــك البسمــة البشعــة    .. صـوت المفرقعـات المزعجـة

الـتي تشبـه التكشيـر؛ وتزيـد في هولهــا تلــك الفرجــة    
  ..المتسعـة بيـن قواطـع أسنانـه

   ..أضحكـتني بوصفـك هـذا.. هـاهـاهـا ◄
مــن  التلفزيــوني  ال بـد لنجـاح البرنامـج .. يـا بـني ◄

ـ وسمبــث م مراعـاة الـذوق السليـم؛ فيمـا ي ـاً كــان أم  ع
أال تتخيـل أنـك في ســوق  .. اسمـع اآلن.. اسمـع ..مرئيـاً
.. اسمـع مـا يقولــه .. اسمـع إلى ألفـاظ المنشـط.. أسمـاك

؟ ال فائـدة وال  ..؟ هـل تتلــذذ بــشيء  ..هـل تستفيـد شيئـاً
إنهــا  .. فمـا الـداعي إذن لبرامـج مثــل هــذه  .. ترويـح

هــو  تقـدم للمشاهـد شيئـاً واحـداً ـ عــلى األقــل ـ و    
  ..تعويـده عـلى الـذوق الـرديء

  ..أنـا ال يهمـني مـن هـذه الحصـة سـوى األغـاني ◄
كـان في اإلمكـان إذاعــة األغــاني ضمــن    .. إيـه  ◄

إن مـا نـراه اآلن تجـاوز حــدود  .. إطـار مشـوق وجميـل
؟ ..هـل يدخـل هـذا في مجــال التسليــة  .. اآلداب واللياقـة

لــو قدمــوا   .. ؟ ال طبعــاً ..ة وتثقيـفهـو ثقافـ هـل ..ال
فـفي ذلــك فائــدة   .. األغـاني دون منشـط لكـان أفضـل

للمشاهـد الـذي يعـفى مــن اإلزعــاج، وفيــه توفيــر     
  ..يـونالتلفزمؤسسـة ألمـوال 
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؟ ..مـا الـذي يجبـرك عـلى مشاهـدة هــذه الحصــة   ◄
ـ  ـدة يمكنـك تنـاول طعامـك في المطبـخ؛ مـا دامـت مشاه

  ..التلفـاز تؤذيـك
إيـه قالوهـا يـا ولـدي قبلـك في حصـة مشابهـة لهـذه  ◄

لقـد تجـرأ ذلـك المنشــط بوقاحــة؛ وطلــب    .. الحصـة
ـ   ن أن يقفلــوا جهــاز   ممـن ال يستسيغـه مــن المشاهديـ

 ـاْلالح ـشْمبهجـا عي ماللِّ: ((هـا بكـل وقاحـةالق.. التلفـاز
نعــم طلــب منهــم أن يقفلــوه     )).. ـونيزفلـوا التِّمرإيفَ

بهـذا .. ويتركـوه لحالـه؛ كي يذيـع مـا يريـده مـن أهـوال
يكـون قـد امتلـك مؤسسـة وطنيــة؛ يفعــل بهــا مــا     

   !؟..أليـس هـذا منتـهى البجاحـة والتحـدي األهـوج.. يشـاء
كمـل ولكـني أحببـت أن ت !..أنـا ال أقصـد ذلـك.. أبـداً ◄

  ..طعامـك في سـالم
.. مـا العمـل يـا بـني؛ فقـد وقعـت في كميـن خبيــث  ◄

فـإذا لجـأت إلى مكـان آخـر قـد أزعــج أمــك؛ الــتي    
ستضطـر إلى نقـل طعـامي إلى حيـث أذهــب؛ وإذا بقيـت 
حيـث تـراني فـإني سأخسـر ـ حتمـاً ـ طعـامي بسبــب    

  ..فقـدان الشهيـة
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ـــا العمـــل إذن ◄ ـــم ..م ـــا، واهت ـــزة وشأنه ؟ دع التلف
  .بطعامـك

 ؟ لقـد شعـرت بـأن حريــتي ..كيـف يتسـنى ذلـك لي ◄
 يـرى أحدهـم يعتـدي بـل أحسسـت كمـن.. صـودرت قـد

تئـذانسوبـدون ا دخـل داري عنـوةوي عـلي..  
   !؟..كيـف ذلـك يـا أبي !!؟..اعتـدى عليـك ◄
ثقيـل الظـل، خفيــف  يـا بـني إن الزائـر هـذه المـرة  ◄

العقـل، سليـط اللسـان، بشـع األوصـاف؛ ال يحتـرم غيـره، 
  ..وال يكتـرث باآلداب، وحسـن السلـوك

ومـا رأيـك يـا أبي فـي  .. تقصـد ذلـك المنشـط الجديـد ◄
  ؟..المنشـط الثـاني

ذلـك الـذي يظهـر بيـن الحيـن واآلخـر؛ .. ؟ أ آه..مـن ◄
؟ إنـه يظهـر ..اإلعالنـات التجاريـةكالعـارض السخيـف في 

إنــه ال يثبــت   .. ويختـفي مثـل رقـاص ساعـة الحائــط 
فحالـه كحـال هـذه المائــدة الــتي   .. عـلى وضـع معيـن

  ..أتنـاول عليهـا طعـامي
  ..تلـك طريقـة جديـدة في التنشيـط ◄
ـــن أو   ◄ ـــضي االزدراء بالمشاهدي ـــه تقت ـــل طريقت وه

  ؟..شتمهـم
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ـــماالز ◄ ـــن وشتمه ـــدث  !!؟..دراء بالمشاهدي ـــف ح كي
  ..لـم أفهـم !؟..هـذا
  ؟..أال تـرى مـعي إلى الكـالب الـتي في الحظيـرة ◄
لقـد صـوروا الحصـة هـذه المـرة فـي حظيــرة   .. آ آه ◄

  .للكـالب
نعـــم؛ ولكـــن عليـــك بالقـــراءة خلـــف الصـــورة  ◄

إظهــار  فمـا هـو المقصـود مـن .. المعروضـة يـا بـني 
  ؟..الكـالب بهـذه الطريقـة

  .ال أعلـم.. أ أ أ ◄
أال تـرى كيـف يردعهـم المنشـط؛ بأسلـوب مســرحي   ◄

كأنــه يقــول   .. دون مسـوغ أو داع لذلــك .. مبالـغ فيـه
  ..توقفـوا عـن النبـاح علينـا: لمعارضيـه بأسلـوب إيحـائي

؛ حينمــا صــرخ   إذن كـان يقصـد المشاهديـن أيضــاً  ◄
  ))..قطعـولي الكابـل.. آه: ((متهمـا الكـالب؛ قائـالً

فبهـذا األسلـوب؛ يتمــادون فـي   .. أحسنـت يـا ولـدي ◄
فالمعارضــون مــن   .. شتـم المشاهديـن واالستخفـاف بهـم

المشاهديـن في نظرهـم كالكـالب الـتي ال تتوقــف عــن   
  ..النبـاح
  ؟))..ـلقطعـولي الكاب: ((ومـا الـذي يقصـده بقولـه ◄
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أنهـم قطعـوا : ((أال تسمـع بمـن يقـول عـلى خصومـه ◄
هـذا هـو مـا يـرمي إليـه ذلـك المنشــط  )).. بـه الحبـل

بالضبـط؛ إذ يزعـم أن المعارضيـن عرقلـوا تسلقـه بقطعهـم 
  ..للحبـل الـذي يشـده

بــل أمــر فضيــع أن يوصــف      !!..شـيء عجيـب ◄
  ..المشاهـد بالكلـب

واألدهى مـن ذلـك؛ .. نتـهى االنحطـاط اإلعـالميهـذا م ◄
فهــو  .. أن الشتـم واإلهانـة يبتاعهـا المشاهــد بدراهمــه  

.. يمـول شاتمـه، ويكـافئ جهـازاً يستخـف بـه ويزدريــه 
ومـا عليــه إال سمــاع البجاحــة المنافيــة لألخــالق،      

وال سبيــل  .. ومشاهـدة الفضائـح المخالفـة لقيــم األمــة  
العتـراض أو االحتجـاج؛ ومـن أراد ذلـك، فليشـرب مــن  ل

  .. مـاء البحـر
ولكـن قـد يكـون مـن يرغـب في مشاهــدة حصــة    ◄

  ؟..أليـس مـن حقـه ذلـك.. كهـذه
فمجتمعنــا ينقســم إلـى    .. أنـت واهــم .. آ آه !؟..مـن ◄

.. أغلبيـة مقهـورة وفقيـرة؛ وأقليـة مرفهـة ومدللـة: فئتيـن
اء األقليـة ـ طبعـاً ـ الحـق فـي اختيــار مــا      وألعضـ

يحبونـه؛ ولكنهـم ال يشاهــدون قناتنــا بالتمــام؛ بسبــب     
لـذا فهـم مدمنـون .. تبعيـة مـا، وارتباطـات ثقافيـة معينـة

عـلى مشاهــدة قنــوات أجنبيــة؛ تـأتيهــم بواسطــة      
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الهوائيـات المقعـرة؛ الـتي يستطيعـون امتالكهــا؛ بحكــم   
بتلــك   لـذا فهـم مرتبطـون عضويــاً .. دراتهـم الماديـةق

وال .. القنـوات األجنبيـة؛ الـتي توفـر لهـم مـا يحتاجونــه 
يتنازلـون حـتى إلى مشاهـدة قناتنــا؛ استكبــاراً وتعاليــاً    

ولـن يتنـازلـوا إلى الحـد الـذي يشاهــدون فيــه   .. منهـم
ـ نــوف ال مــن ص  ـدم لهــم هـذه القنـاة؛ مهمـا قُ ق ـتمل

أمـا األغلبيـة المهمشــة؛ فأفرادهــا هــم    .. سترضـاءاإلو
نحــن؛   هـذه الفئـة التعيسـةمـن و. زبائـن القنـاة الوطنيـة

إن هـذه الفئــة  .. نشاركهـا الشقـاء، ونشاطرهـا التهميـشإذ 
متشبثـة بالقنـاة الوطنيـة عـلى الرغـم ممـا يقــدم فيهــا   

  ..مـن سمـوم وعلقـم
لمـاذا لـم تلتحـق هــذه الفئــة بركــب اآلخريــن،      ◄

  ؟..وتنضـم ألصحـاب الهوائيـات المقعـرة
: المانـع في ذلـك يتمثـل في عوامــل ثقافيــة؛ منهــا    ◄

ومـع هـذا لقـد سمعـت عــن ظهــور   .. التقاليـد واللغـة
فــإن تــم ذلــك،    .. قنـوات فضائيـة عربيـة في األفــق 

 ـا بأثمـان معقولـة؛ ستخلـق جــواً ووصـل بثهـا إلى بالدن
في الساحـة الوطنيـة؛ وبذلــك تتمكــن األغلبيــة     جديـداً

المهمشـة في المجتمـع مـن التنفـس، وفتـح النوافـذ عــلى  
وبذلــك ستجــد القنــاة الوطنيــة     .. محيطهـا الطبيــعي 
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كــل ذلــك   .. صعوبـة في االحتفـاظ بمشاهديهـا التقليدييـن
  ..لهـذه القنـاة)).. األفـذاذ((سيريـن الم)) بفضـل((
ولكـن كيـف يـرضى المسئـولــون عــلى اإلعــالم     ◄

  ؟..والثقافـة بهـذا
خاصــة إذا  .. ألنهـم ال يعلمـون حقيقـة مــا يجــري   ◄

فهــم  .. كانـوا هـم أنفسهـم مـن الفئـة األولـي المرفهــة  
  ..مـن المدمنيـن عـلى مشاهـدة القنـوات األجنبيـة طبعـاً

وهنـا تتدخـل الزوجـة الـتي كانــت تتـابع الحــوار    
  :بعنايـة وصمـت

ولكـن كـل شـيء ممكـن تجـاوزه والسكـوت عنــه إال   ◄
  ..أن يوصـف المشاهـدون بالكـالب

لقــد أرادوا المســاس   .. هـذا هـو منطقهـم المتعفــن  ◄
بكرامـة المواطـن، وتحطيــم معنوياتــه؛ فأهــدوه هــذه     

  ..المؤذيـةالمفرقعـات 
الطفلـة الصغيـرة الذكيـة في المقعــد  ) هادفـة(كانـت 

إنهـا تجيـد االستمــاع،  .. المجـاور ألبيهـا تستمـع بعنايـة
كانــت تتابــع   .. تلـك هـي عادتهــا  .. وال تكثـر الكـالم
صــدر مــن فيهــا    تومـع ذلـك فقـد .. الحـوار بصمـت

وبعـد تفكيــر وتأمــل   .. أحيانـا بعـض األقـوال الحكيمـة
  :قالـت ألبيهـا
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فـرب كلـب أليــف خيــر   .. مـا شـأن الكـالب هنـا ◄
فالكلــب أميــن، والكلــب وفـي،     .. مـن إنسـان مسعـور

والكلـب ال يسـرق؛ بـل يكافــح السارقيــن؛ والكلــب ال    
ـ .. ينبـح عــلى صاحبــه   أسمعتــم بكلــب   .. ذبوال يكـ

  ؟ ..؟ هـل كـل النـاس هكـذا..يكـذب
.. شهيـتي فكالمـك أعـاد إلي.. مـرحى بنيـتي.. مـرحى ◄

سأتـرك مشاهـدة هـذا الجهــاز  .. وكالمـك ال يقـدر بثمـن
اعتبـاراً مـن اليـوم؛ وال أجلـس أمامـه حـتى أتمكـن مـن 

أميـل إليـه، شـراء هـوائي مقعـر؛ يسمـح لي بالتقـاط مـا 
  .. ويفيـد أبنـائي
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ـ   هى إليهمــا بخطــوات ثقيلــة    ـتقـدم نــادل المق
كخطـوات سجيـن مكبـل باألصفــاد؛ وحركــات وئيــدة    

وقـف . مطاطـة؛ ينبعـث منهـا الكسـل والفتـور والالمبـاالة
فـي زاويــة مــن    ) طاولـة(ـول خلـف أحـد الجالسيـن ح

لقـد تعمــد أن يــأتي خلفهمــا؛ كأنــه     . زوايـا المقـهى
  : يتحـاشى رؤيـة وجهيهمـا؛ وقـال وهـو ينظـر إلى السقـف

  ؟..ـوابرشَتَ اشْو.. يوٍ ◄
والتفـت خلفـه؛ ينظـر إلى صاحــب  ) مـراد(فانتفـض 

قامـة، الصـوت المفـاجئ المفـزع؛ فـرأى مخلوقـاً طويـل ال
أشقـر المحيـا، أزرق العينيـن، مفتـول الشــوارب؛ تبــدو   
عليـه مسحـة مـن الجمـال الطبيـعي الزائـل؛ أفسـد جمالـه 
بمبالغتـه في تشويـه مالمحـه بتكلـف مصطنــع؛ إذ كــان   
يعصـر بشرتـه كـي تبــدو عليــه عالمــات الغضــب      
الكـاذب؛ فانعكـس ذلـك كلــه عــلى تقاطيــع وجهــه،     

  . وحركـات أطرافـه المرتعشـة
إن تجهمـه الباهـت، وعبوســه المفــرط، وتقطيــب    
حاجبيـه الملتصقيـن ببعضهمـا، وانكمـاش بشرتــه؛ كلهــا   
عوامـل سليبـة تكاتفـت جميعهــا لــكي تحــول شكلــه     
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.. الطبيـعي إلى صـورة قبيحـة، ومنظـر بشـع ال يستســاغ 
ث عـلى االشمئــزاز  لهـذا أصبـح النظـر إلى وجهـه يبعـ

  .. والتشـاؤم
كـان ذلـك المخلـوق يحمـل في يـده اليمـنى صينيـة 
معدنيـة؛ تسيـل مـن حافتيهـا  بقيـا المشروبـات المتدفقــة  

وبذلــك  .. بداخلهـا مـن الفناجيـن الـتي يحملهـا للزبائــن 
يتـأكـد الزبـون أنـه لـن يحـظى بكـأس أو فنجـان مـليء 

نفســه  ) مـراد(وحـتى يكـفي .. مشـروب بمـا يحـب مـن
معانـاة تصفـح وجـه النـادل؛ سـارع إلى طلـب الموجــود  

  :مـن المشروبـات
  .لـو سمحـت) اسرب(أعطنـا قهوتيـن  ◄

  :فأحابـه النـادل بغلظـة وجفـاء
◄ ـشْانْـا كَم..  
◄ ـاالَأم ..فييـش..  
◄ ـشْانْـا كَم..  
◄ عصيـر شْمـاشْم..  
◄ ـشْانْـا كَم..  
◄ ـاينَجِنْأور..  
  ..ـشْانْاكَم ـكلَ ـتْلْقُ ◄

أن يفيـض غيـظ النـادل مـن كثــرة  ) مـراد(فخـاف 
الطلبـات الجوفـاء؛ الــتي لــن تنتــهي مهمــا طالــت      

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

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


 55

فاختـار اتقـاء شـر ذلـك المخلـوق؛ الـذي بـدأت .. القائمـة
إذ  ؛ـه تلقائيــاً الغضـب المتأصـل في تظهـر عليـه عالمـات

) مــراد (فســارع  . للشـر في كـل لحظــة  اًمتحفـزكـان 
قاطعـاً للشـر الـذي أخـذت بـوادره تظهــر فـي   : بالقـول

  ..مقلـتي ذلـك النـادل الغريـب األطـوار
   !؟..مـاذا عندكـم.. إذن ◄
  .كرواسـون.. حليـب سخـون.. آتـاي.. كريـش ◄

يتابـع  ـ باندهـاش  ان ـذي كـال) سالـم(ا تدخـل ـوهن
  :والنـادل العجيـب) مـراد(ـ  مـا يجـري بيـن رفيقـه 

هــات  .. هـات مـا لديـك مــن مشــروب   ؛يـا أخي ◄
  ..وخلصنـا) تـأي(اثنيـن 

بنبـرة فيهــا  ) سالـم(وبعـد انصـراف النـادل؛ قـال 
  :سخـط واستنكـار

  !..مـردودة ـاهكـل الطلبـات في !؟..المقـهى همـا هـذ ◄
أفضـل مقـهى في  ـتانك.. كـن هكـذا في السابـقتلـم  ◄

  ..المدينـة
  ..أسـوأ مقـهى ـتحواآلن أصب ◄
هـذه الظاهــرة عمــت ـ اآلن ـ مقــاهي المدينــة        ◄

  !..إنهـا ظاهـرة غريبـة حقـاً !..كلهـا
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  ..وزاد الطيـن بلـة نـدرة المـواد االستهالكيـة ◄
.. الكيـة هـي السبــب  ليسـت النـدرة في المـواد االسته ◄

ومـا عالقـة المــواد االستهالكيــة بــآداب المعامــالت،     
؟ أال تــرى هــذا   ..وجـودة الخدمـات، واحتـرام الزبائــن 

؟ ..ألـم تالحـظ تلـك الخدمـة الرديئــة  !؟..النـادل العجيـب
الكـالم معـه الكآبـة ال يجلـب أ !؟..وذلـك المظهـر المحـزن

كيـف يبخـل بالحديـث الطيـب، ويشـح ؟ أرأيـت ..والتقـزز
نـه يخـاف أن تسـرق منـه بسمتـه، كأ؟ ..بالبسمـة المشرقـة
   !..أو تنهـب ألفاظـه

يبـدو أنـه يـود في داخـل نفســه أن يســدد لوجــوه     ◄
لعلـه ساخـط  !..مـن تقديـم الخدمـات زبائنـه لكمـات بـدالً
يتــه لعملــه   ال لـشيء سـوى كراه.. عـلى النـاس جميعـاً

   !..الـذي أجبـره عـلى خدمـة غيـره
  ..إنـه عـدواني الطبـاع ◄
لعلـه يعـاني مـن مشاكـل .. كـل إنسـان وطبعـه.. إيـه ◄

) مــراد (فأبنـاء جلدتنــا يــا أخـي    .. اجتماعيـة ونفسيـة
تعـرضـوا لضغـوط رهيبـة، وقهـر بشـع، وظلـم بغيــظ؛  

ـَّ فوسهـم، وسـداد سلوكهــم؛  نقـاء ن عـلىذلـك كلـه  رفأث
فهربـوا إلى ظلمـة الليــل  .. وضيـق فسحـة اآلمـال فيهـم

  ..لالختفـاء، وزوايـا السخـط لالنطـواء

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

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


 57

فالقضيــة ـ   .. ر مقبولــة ـا أخي هـذه مسوغـات غيـي◄ 
كمـا أرى ـ تتعلـق بأزمــة اجتماعيــة ـ وبالتحديــد ـ       

  ..ـهتربويـة؛ أزمـة يعـاني منهـا مجتمعنـا بكامل
ولكـن قلـوب النـاس هنــا مشحونــة   .. هـذا صحيـح ◄

كراهيــة كــل   .. كراهيـة اآلخريــن .. بالحقـد والكراهيـة
وال سبيــل إلـى   .. الحقـد عـلى القريـب والبعيـد.. غريـب

أليــس هــذا تفسيــراً    .. المحبـة، وال منفـذ إلى الرحمــة 
صعــب  مقنعـاً لمعانـاة صحيـة، ولعقـد نفسيـة مزمنــة ي 

أال تشاهـد الوجـوه العابسـة في .. ؟ أنظـر حولـك..عالجهـا
؟ أتحـداك أن هديتـني إلى بسمـة واحــدة فـي   ..كـل مكـان

ـــذ ـــن به ـــاه الجالسي ـــهى هشف ـــا .. المق فالبشاشـــة هن
  ..مرفوضـة

فبلدنـا بخيــر والحمـد   ).. سالـم(ال تقـل هـذا يـا أخي  ◄
ا عشوائيـاً عـلى شعـب كيـف تعمـم حالـة واجهتهـ.. اللـه

فهـذا النـادل البائـس ليــس الشعــب كلــه،      !؟..بكاملـه
عينـة صالحـة للقيـاس، أو لضــرب   ـتليس هومقـهى كهـذ

  ..األمثـال
بــل تبالــغ   ).. مــراد (أنـت متفائـل دائمـاً يـا أخي  ◄

أحيانـاً في تفاؤلـك؛ وهـذا ـ طبعـاً ـ يزيـغ بــك عــن     
؟ أال تعيــش  ..أال تـرى الحقائـق المــرة .. جـادة الصـواب
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؟ أال يؤلمــك  ..؟ أال تعـاني كمـا يعـانــون ..بيـن النـاس
  ؟..الـذي تـراه

ولكـن حـبي ألهـلي، ووفـائي لبلـدي وإيمــاني  .. بـلى ◄
بقـدرات شعـبي تمـأل كـل فـراغ في فــؤادي، وتــضيء   

.. فـال أرى سـوى الخيــر واألخيــار  .. مجـاالت بصـري
ال فائــدة فـي اليــأس؛ وال عــالج     .. صدقـني يـا أخـي 

  ..بالتشـاؤم
وفي هـذه اللحظـة شعـرا بيـد النـادل تضـع فناجيـن 
الشـاي عـلى المائـدة بحركـة فظــة غليظــة؛ فانسكــب     
بعـض الشـاي عـلى المائـدة؛ ثـم عـول عــلى الذهــاب   

فغضــب  .. دون أن يكلـف نفسـه عنـاء مسـح مـا سكبــه 
  :وك؛ وقـال للنـادلـمـن هـذا السل) ـرادم(
ضــع الفناجيــن بهــدوء يــا     .. تمهـل !؟..مـا هـذا ◄
  !!..أخي

جِفلـم يذلـك النـادل؛ وأعــطى لهمــا بظهــره     ـب
وانصـرف؛ دون اعتـذار أو تأسـف؛ كأنــه كــان يدخــر    

  ..الكـالم ليـوم الحاجـة
ـ  !؟..أرأيـت ◄ لقــد  .. القـد تعمـد سكـب الشـاي أمامنـ

فعلهــا بتوتــر   .. وضـع الفناجيـن بطريقـة غيـر الئقــة 
  ..وعصبيـة غيـر مفهومـة
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   !!..أمـر عجيـب حقـاً ◄
يبـدو أنـه مصـاب بحالـة مرضيـة؛ فهـو يشعـر أنـه   ◄

إنـه يتمـنى أن يرمي الفناجيـن .. مجبـر عـلى خدمـة غيـره
   !!..م بهـدوءمـن وضعهـا أمامهـ في وجـوه الزبائـن؛ بـدالً

  ..لعلـه مصـاب بـداء الرعـاش في يديـه ◄
إن قـوة عصبيـة تشــده نحــو فعــل ذلــك؛     .. أبـداً ◄

فهـو مشـدود بيـن االنسيــاق  .. وغريـزة عدوانيـة تتملكـه
خلـف هـواه وبيــن الخــوف مــن ردة الفعــل الــتي      

لـذا فإنـه حيــن وضــع الفناجيــن انسكــب     .. ستضـره
  ..ا فيهـا؛ نتيجـة لسقوطهـا بفعـل الشـد والدفـعبعـض مـ

) مــراد (ودار حـوار طويـل ـ بعـد ذلـك ـ بيــن    
؛ حـول مواضيـع شـتى تتعلـق بالوطـن، وبأبنــاء  )سالـم(و

يميــل إلـى تهويــل األمــور،     ) سالـم(فكـان .. الوطـن
فـي  ) مــراد (وتكثيـف حجـوم األحـداث؛ بينمـا يعارضـه 

يراتـه، ويحـاول أن يفنــد جــل تعليالتــه    كثيـر مـن تفس
  .. المتشائمـة

اهدهـا، ال يكتـرث كثيـراً بالسلبيـات الـتي يش) فمـراد(
تـرض طريقـه يوميـاً؛ فهـو يحـاول ـ دومــاً ـ     والـتي تع

وأملـه كـان كبيــراً  .. إيجـاد عـذر لكـل تصـرف خـاطئ
كانــت   ونظرتـه للمستقبــل .. في بلـده، وفي أبنـاء شعبـه

بـه، ) سالـم(وهـذا هـو مبعـث إعجـاب .. زاهيـة ومتفائلـة
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فهـو يشعـر أنـه يستمـد منــه  .. وحرصـه عـلى مرافقتـه
إذ يتـزود مـن .. ويكمـل فيـه نقصـاً يعـاني منـه.. ضالتـه

وعــلى  .. معينـه الـذي ال ينضـب مـن الصبـر والتفــاؤل 
ي وجهــة النظــر؛   الرغـم مـن إظهـاره اختالفــاً معـه ف

ومـع هــذا  .. فهـو يحفـه بمزيـد مـن االحتـرام والتقديـر
وفجـأة تنبــه  .. فقـد طـال حوارهمـا بـدون نتيجـة مقنعـة

للوقـت المتأخـر الــذي داهمهمــا؛ فنظــر إلـى     ) مـراد(
  :ساعتـه وقـال

فلــدي  .. هيـا بنــا .. طويـالً لقـد أضعنـا وقتـاً.. يـاه ◄
تظـرني في المنـزل؛ عـلي أن أنـهي تصحيـح عمـل هـام ين

لقــد واعــدت طــالبي أن أوزع    .. أوراق االختبـار الليلـة
إذا أردت الذهـاب إلـى منزلــك   .. النتائـج غـداً بـإذن اللـه

  .فـإني عـلى استعـداد إليصالـك مـعي بسيـارتي
فسيـارتي ـ كمـا تعلـم ـ مـا زالـت   .. ذاك مـا أتمنـاه ◄

  ..لـم أجـد قطـع الغيـار الالزمـة.. إلى اآلن معطلـة
  ..ففيهـا كـل شـيء.. عليـك بالسـوق السـوداء ◄
فمـن يستطيـع مجـاراة أسعـار .. ولكـن أثمانهـا خياليـة ◄

  )..الطرابنـدو(
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المهـم أن تجـد ضالتـك، وتتحصـل .. للضـرورة أحكـام ◄
  ..عـلى مـا تحتاجـه

تسديــد الحســاب؛    نهضـا مـن مقعديهمـا ـ بعــد  
تاركيـن الثمـن عـلى المائـدة؛ لعلمهمـا سلفــاً أن النــادل   

ثــم اتجهــا خــارج    .. لـن يحضـر بالسرعـة المطلوبـة
وبعـد مسيـرة طويلـة عـلى األقـدام وصـال إلـى  . المقـهى

الموضـع الـذي تـرك فيـه مـراد سيارتـه؛ ألنـه لـم يجـد 
ـ  ـف العشوائيــة المفتوحــة،   غيـره؛ بحكـم اكتظـاظ المواق

ولمـا أراد مــراد  .. وغيـاب المواقـف الرسميـة المحروسـة
  :فتـح البـاب صـرخ بهلـع

  ..لقـد كسـروا الزجـاج.. أخ ◄
   !!؟..مـاذا ◄
  ..مـن جهـتي.. كسـروا زجـاج السيـارة مـن هنـا ◄
  ..أنظـر إن كانـوا قـد سرقـوا شيئـاً.. افتـح البـاب ◄
يبــدو أنهــم   .. فقـد تركـوه مفتوحـاً.. بـابوحـتى ال ◄

ولكنهــم لــم يجــدوا مــا     .. أرادوا سرقـة شيئـاً مــا 
فـهي خاليـة مـن المذيــاع؛ فأنــا ال أحملــه    .. يسرقـوه

  ..مـعي داخـل المدينـة
  ..فهـم شياطيـن.. أنـت ال تـدري.. أنظـر جيـداً ◄
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  ..لـم يأخـذوا شيئـاً.. ال شـيء ◄
ال بـد أنهـم تحصلــوا عــلى شــيء    .. ـولغيـر معق ◄
أنظـر إلى الـدوالب  .. آه.. لـن يغامـروا بـدون نتيجـة.. مـا

فالصنـدوق الخلـفي لسيارتــك يفتــح مــن    .. االحتيـاطي
  ..داخلهـا عـلى مـا أظـن

لقــد سرقــوا   .. آآآخ.. يفتــح مــن الداخــل   .. نعـم ◄
  ..اللـهال حـول وال قـوة إال ب.. الـدوالب فعـالً

.. دفـع اللـه مـا كـان أعظــم  !؟..مـاذا تفعـل يـا أخي ◄
.. هـؤالء هـم أبنـاء بلدنـا الذيـن كنــت تدافــع عنهــم   

.. هــذا كفــر وبهتــان   : أن شعبنـا مريـض؛ فقلـت: قلنـا
   !؟..أليـس كذلـك

فالسرقـة   !؟..ومـا عالقـة الشعـب بمـا حـدث يـا أخي ◄
لقـاً؛ وهي موجــودة فـي شعــوب    غريـزة في اإلنسـان مط

  ..العالـم كافـة
.. مازلـت مصـراً عـلى رأيـك؛ بعـد هــذا كلــه  .. آآه ◄

إذن مـا عليـك سـوى مرافقـتي يـوم الجمعـة إلى الســوق  
وربمــا  .. لعلـك تجـد دوالبـاً تبتاعـه لسيارتـك.. السـوداء

تضطـر إلى شـراء دوالبــك المســروق نفســه بأغــلى     
وبالمناسبـة سأبحـث ـ بــدوري ـ لسيــارتي      !!..اناألثمـ

عـن قطعـة الغيـار الالزمـة؛ حـتى وإن كانـت مسروقــة؛  
فالبائـع في تلـك السـوق إمــا أن يكــون   .. حسـب ظـني
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، أو مـن الضالعيـن في ميـدان )الترابنـدو(مـن العامليـن في 
تهـا فكـل األعمـال في تلـك السـوق غاي.. النشـل والسرقـة

تحطيـم القيـم، ونشـر الفـوضى، وزعزعــة  : واحـدة وهي
  ..االقتصـاد الوطـني، وتكسيـر السـوق النظاميـة

؛ )سالــم (ال تهـول األمــر يــا أخـي    .. هيـا اركـب ◄
وكــل  .. ومـا تـراه ليـس نهايـة العالــم .. فمازلنـا بخيـر

وكـل غمـة تـأتي بنعمــة إن شــاء   .. أزمـة تلـد الهمـة
  ..للـها
أال تخــرج مــن    !؟..أليـس لتفاؤلـك الخـرافي حـدود ◄

   ؟..؟ مـتى تـرى حقيقـة مـا حولـك..قوقعـة أوهامـك
 هــو  ومـا أشعـر بـه.. مـازال التفـاؤل يمـأل فـؤادي ◄

ومـا يكتنفـك مـن ظـالم، .. حقيقـة وليـس وهمـاً أو خيـاالً
  ..ومـا تفـرزه مـن تشـاؤم هـو الوهـم بعينـه

انطلقـت السيـارة بهمـا في شـوارع المدينـة المكتظـة 
بالمـارة، والمزدحمـة بالسيـارات المتدفقــة نحوهــا مــن    

كـان السيـر بالسيــارة وئيــداً   .. الجهـات األربـع للوطـن
ومتقطعـاً؛ بسبـب االزدحـام مـن جهـة، وبسبــب الحفــر   

طــراف،  الـتي تشـوه الطرقـات، وتنخرهـا في الوسـط واأل
  .. المتعفنـة) ـاريالقري(وتجعلهـا مثـل قطعـة جبـن 

ولـم تغـب ـ طبعـاً ـ هـذه المناظـر البغيضـة عـن   
؛ كمـا أنهـا لــم تسلــم مـن مالحظاتــه     )سالـم(أعيـن 
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فاستغــل الفرصــة الــتي    .. الجارحـة، وتعليقاتـه الناريـة
انهــال  منحتهـا لهمـا تلـك المسافـة الطويلــة المملــة؛ ف  

بالنقـد الـالذع؛ وأخـذ يعـدد السلبيـات الـتي تمــر بهمــا   
إذ استعـان بالهمـوم عـلى قطــع  .. الواحـدة بعـد األخـرى

  .. الطريـق
فيمـا .. واستنكاراتـه) سالـم(وهكـذا توالـت انتقـادات 

ازدحـام السيـارات، ونـدرة المواصـالت العموميـة، : يخـص
والقـاذورات والنفايــات المنتشــرة   والحفـر في الطرقـات، 

عـلى األرصفـة، وميـاه الشـرب الضائعـة مــن قنــوات   
صـرف الميـاه بسبـب اإلهمـال؛ بينمـا هـي مفقــودة فـي    

  .. البيـوت المحتاجـة إليهـا
بالنقــد  ) سالــم (هـذه المواضيــع كلهــا تناولهــا    

 والتعليـق دون كلـل وال ملـل، وكانــت محــاور للنقــاش   
بيـن الصديقيـن عبـر المسافـة الـتي قطعاهـا للوصـول إلى 

  ). سالـم(منـزل 
وأخيـرا وصـال إلى الــحي الــذي يسكــن فيــه     

كـان الــحي مشحونــاً بالسيــارات، وبالباعــة     ). سالـم(
للعــب   المتجوليـن، وباألطفـال الذيـن لـم يجـدوا ميدانــاً 

لمتربــة، المليئــة   بالكـرة إال في الممـرات، والطرقــات ا 
بالحجـارة، وبعلـب المصبـرات، وبقايـا الزجـاج المهشــم؛  

وال .. فساحـات اللعـب معدومـة تقريبـاً فـي ذلــك الــحي   
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الـحي ـ بيــن الطريــق وبيــن مــا       اذهـفـرق ـ في  
وتقدمـت السيـارة بصعوبــة  .. يفتـرض أن يكـون رصيفـاً

) سالــم (فترجــل   ..شديـدة نحـو بـاب العمـارة المهشــم 
  ..محييـاً صديقـه شاكـراً ومودعـاً

ـ كعادتـه في كــل مســاء ـ بيــن     ) سالـم(جلـس 
أبنائـه يتصفـح صحـف ذلـك اليـوم؛ فــرن ـ فجــأة ـ     

  :جـرس الهاتـف؛ فسـارع إليـه، وتنـاول السماعـة
  ؟..مـن.. ألـو ◄

صــوت خافــت،   .. فيجيبـه صـوت عبـر الهاتــف 
  :ن واألسىمغمـور بالحـز

  )..سالـم(سي  ..آلـو ◄
  ؟..نعـم مـن يتكلـم ◄
.. أكلمــك اآلن مــن منزلــه   ).. مــراد (أنـا قريـب  ◄

  ..يرحمـه اللـه) مـراد(
ـــاذا جـــرى !!؟..مـــاذا تقـــول.. آ آ آ ه ◄ ـــول .. م تق

لقـد أوصلـني منـذ ساعـات قليلـة إلى  !؟..كيـف !؟..مـات
  !!..هنـا؛ كـان في أتـم صحـة

رصـده أحدهـم عنـد عودتـه للمنـزل، وأطلـق عليــه   ◄
رحمــه اللــه فـي    .. ففاضــت روحــه  .. النـار وهـرب
  .اللحظـة ذاتهـا
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؟ إنـه ..كيـف حـدث هـذا.. ال حـول وال قـوة إال باللـه ◄
كيــف  .. ليـس لـه أعـداء أبـداً.. مثـال للمواطـن الصالـح

 متفائــالً كــان   !؟..ومــن يكــون قاتلــه   .. تـم هــذا 
يا إلــهي  .. عـلى أحـد لـم أره يومـاً ساخطـاً ..باستمـرار
ويتمـنى الخيــر  .. فهـو يحـب النـاس جميعـاً !؟..مـا هـذا

لقـد افترقنـا بعـد حــوار طويــل بيــني    .. لكـل البشـر
كـان يرحمـه اللـه مدافعـاً عنيـداً عـن الشعــب  .. وبينـه

ومــن   !؟..لمـاذا قتــل .. توأبنـاء الشعـب بمختلـف الفئـا
إن للــه وإن إليــه    !..سبحــان اللــه   !؟..يكـون قاتلــه 

  .إذا احتجتـم إلى شـيء فأنـا عـلى استعـداد.. راجعـون
لقـد طلبــت مــني زوجتــه أن أعلمــك     .. ال شكـراً ◄

  ..بالخبـر
  ..سـآتي إليكـم غـداً إن شـاء اللـه ◄

والتفكيــر؛   في دوامـة مــن التأمــل  ) سالـم(غـرق 
بعـد أن أعـاد سماعـة الهاتـف إلى موضعهـا؛ ثـم أخـذ في 

   :طـرح األسئلـة عـلى نفسـه
؟ ومـن هـو ..مـن هـو عـدوه !؟)..مـراد(لمـاذا قتـل  ◄

لقـد كــان  .. ؟ سبحـان اللـه..صاحـب المصلحـة في قتلـه
رحمـه اللـه مدافعــاً عنيــداً عــن الشعــب، وأبنــاء      

فـي   ؟ هـل كــان واهمــاً  ..ـل كـان مخطئـاًه.. الشعـب
  ؟..معتقداتـه
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أمـر رهيــب  .. أتمـنى ـ اآلن ـ أن أكـون أنـا الواهـم   ◄
ينتظـر هــذه النهايــة، وبهــذه    ) مـراد(لـم يكـن .. حقـاً

بــريء مــن   .. إنـه بـريء مـن كـل دنــس .. السرعـة
                                                                                      ..                 بـريء مـن كـل خطيئـة.. كـل شبهـة
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مهتمـا بزبائنـه وال بتجارتـه الــتي  " سليـم"لـم يكـن 
لقـد جرفــه تيــار الحــوار المتدفــق     .. يستـرزق منهـا

ذلـك الزبــون  حـوار دار بينـه وبيـن .. والجـدال المتأجـج
  .. المجهـول الشخصيـة

لقــد  .. ويجيـش سخطـاً يفيـض غيظـاً" سليـم"كـان 
فوجــدت  " سليــم "تملكتـني الدهشـة حينمـا دخلـت متجـر 

ضمــن تيــارات    منغمســاً .. نفـسي وسـط تلـك الدوامـة
 جارفـة؛ حيـث األمـواج المتالطمـة الـتي تقـذف بي حينــاً 

  .. آخـر إلى أقـصى اليميـن حينـاًإلى أقـصى الشمـال، و
كنـت أتقلـب في ذلـك األوار الفيـاض الـذي ينبعــث  

ذي الكياســة والهــدوء     "سليــم ".. "سليــم "مـن صـدر 
؟ لقــد أضــحى   ..فمـا الــذي أصابــه اآلن  .. والحكمـة
مــاذا دهــاه يــا    .. آخـر؛ غيـر الـذي أعرفـه شخصـاً
ـد جـرح كرامتـه بقــول  ؟ أيكـون ذلـك الزبـون ق..تـرى

؟ أو يكـون أهانـه بفعــل ذميــم لــم    ..لـم يحتمـل ثقلـه
  ؟ ..يتقبـل وطأتـه

حاولـت متابعـة الحكايــة، واالستمــاع إلـى تلــك     
الخصومـة اللفظيـة الدائـرة بينـه وبيـن الزبـون المجهــول  
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بمـا يـدور بينهمــا؛   لـم أكـن وحـدي مهتمـاً.. الشخصيـة
في المتجـر عـدد آخـر مـن الزبائــن؛ الذيــن    لقـد كـان

نسـوا قضاياهـم وحاجاتهـم التموينيـة وانجذبــوا لسمــاع   
كـان ذلـك الشخـص المجهـول يتكلــم  .. الجـدال الصاخـب

 حديثــاً  عندمـا دخلـت المتجـر؛ فسمعتـه يقـول مواصــالً 
  :فاتـني ولـم ألحـق بـه

فمــا  .. ي المتطــرف ال أوافقـك يا أخي في هـذا الــرأ  ◄
؟ فمفهـوم السيـادة ال ..عالقـة اللغـة بالسيـادة أو باالستعمـار

لـه أبعــاد سياسيــة وقانونيــة؛     يتعـدى كونـه مصطلحـاً
؛ منــذ العصــور الوســطى    فشيئــاً  أخـذ يتطـور شيئـاً

غيـر أن هـذا المفهـوم بـدأ فـي  .. وحـتى العصـر الحديـث
ل العشريـة األخيـرة مـن القــرن  التراجـع والـزوال؛ خـال

الندثـار المفهـوم القـومي، وبـروز المنظـور  الحـالي؛ تبعـاً
  ..اإلنسـاني الشامـل

مـن هـذا المنطـق، وأجابـه بحــدة  " سليـم"دهـش فان
   :وحمـاس

؟ أيعقــل مــا   ..مـا هـذه الفلسفـة العقيمـة يـا هــذا  ◄ 
الــم كافــة هــذه    ؟ وهـل تبنــت أمــم الع  ..تقولـه اآلن
أم هي مجـرد أفكــار مطروحــة لالستهــالك؛    .. الفلسفـة

   .كغيرهـا مـن السلـع الـتي أفلستنـا وأفقـرت شعوبنـا
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أال تؤمــن  .. ليسـت هـذه فلسفـة عقيمــة .. ال يـا أخي ◄
؟ أال تـرى أنـه لـم يبـق فــرق بيــن   ..بمفاهيـم الحداثـة

؟ لمـاذا ال نطـوي ..رفرنـسي أو جـزائـري في هـذا العصـ
؟ ..صفحـات الخطايـا، ونتنـاسى كوابيـس األحقـاد والدمــاء 

لـم تكـن ـ فيمـا أعلــم ـ صفحــات التاريــخ الــتي       
لقــد اجتمعنــا   .. جمعتنـا بفرنسـا كلهـا ملطخـة بالسـواد

مـا تحـت سقـف واحـدة، وحكـم موحـد، وفي أرض  يومـاً
احـدة؛ ألـم نكـن فرنسييــن  وكنـا نتكلـم لغـة و.. مشتركـة

؟ والجزائـر ألـم تكـن فرنسيــة فـي   ..قبـل أربعيـن سنـة
فمـا يمنعنـا اليـوم مـن التعايـش .. فتـرة مـا مـن التاريـخ

  ؟..بسـالم معـاً
مــتى  .. لـك ولمنطقـك الغريــب يــا هــذا    عجبـاً ◄

؟ ومــتى قبلــت فرنســا    ..أصبحـت الجزائـر فرنسيــة 
؟ ومـن ..كمواطنيـن فرنسييـن كامـلي الحقـوق بالجزائرييـن

قـال أن فرنسـا قبلـت اآلن مبـدأ المسـاواة بيــن أبنائهــا   
؟ فـإذا حلمـت أنـت بتحقيـق ذلــك؛ فهــو   ..والجزائرييـن

أتنكـر دور االستعمــار فـي   .. أمـر مرفـوض لـدى فرنسـا
نـا قمـع لغتنـا، ومحاولـة إزالتهـا مـن كياننـا دون أن يعطي

؟ فمـا نعرفـه حـتى اآلن هـو أن الجزائرييـن لــم  ..البديـل
يسبـق لهـم أن جاهـروا بالعـداء نحـو أي لغــة أجنبيــة؛   
ومـا نحـن عليـه اآلن سـوى ردود أفعـال؛ تسبــب فيهــا   
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هــل  .. عـداء الفرنسييـن للغتنـا، وسعيهـم للقضـاء عليهـا
واجــز أمــام   تجهـل كيـف كـان الفرنسيـون يضعـون الح

؟ ..مشاريـع التعليـم؛ الـتي يمكـن أن يستفيـد منهـا شعبنــا 
كانـت تلـك الحواجـز تقــام أمــام أي لغــة يمكــن أن     

.. يتعلمهـا شعبنـا؛ عربيـة كانـت أم فرنسيــة أم غيرهمــا  
.. فـاق القـرن والربــع  لقـد دامـت تلـك الحواجـز زمنـاً
قاعـد المدرسيـة بوفــرة إال  ولـم يعـرف أبنـاء الجزائـر الم

  ..بعـد االستقـالل
لمـاذا نقـف نحـن اآلن فـي طريــق تعليــم    .. حسنـاً ◄

  ؟..اللغـة الفرنسيـة
لمــاذا تقــف فرنســا    : بـل اسـأل نفسـك أنـت أوالً ◄

وأتباعهـا حجــر عثــرة فـي طريــق تعلــم الشعــب       
؟ وعليـه فهـل يجـوز لنــا نحــن فـي    ..الجزائـري لغتـه

هـذه الظـروف القيـام بمهمـة فرنسـا فـي نشــر لغتهــا    
أو باألحـرى بواسطـة ميزانيـة .. بيـن أبنـاء شعبنـا مجانـاً

لـو لـم تنـاصـب فرنسـا  ؟ كـان ذلـك مقبـوالً..جزائريـة
وكانـت اللغــة الفرنسيــة تستحــق    .. لغـة بالدنـا العـداء

نعلــم أنهــا   خاصـة ونحـن .. التضحيـة بالنفـس والنفيـس
أمـام اإلنجليزيـة وغيرهــا   متدنيـاً أصبحـت تحتـل مركـزاً

أال يحـق لنــا  .. مـن لغـات التكنولوجيـا والعلـوم الحديثـة
سمـاع مـا تمليـه علينـا سيادتنــا فـي اختيــار أنســب     
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اللغـات لـرقي شعبنــا؛ ولضمــان تنميتــه االقتصاديــة     
  ؟  ..والصناعيـة عـلى أفضـل شكـل

يـا أخي ألـم تــدرك حــتى اآلن أن عهــد السيــادة      ◄
  ؟..المطلقـة قـد ولـى

؟ أم ..؟ هـل تشكـك في أمـر السيـادة بالتمـام..مـا هـذا ◄
 !؟..أنـت ممـن يؤمـن بالسيــادة المحــدودة أو الناقصــة   

وحكومــة، وأعلــن    أليـس هـذا مــا رفضنــاه شعبــاً   
لهــذا المبــدأ   المسئولـون صراحــة عــن معارضتهــم    

؟ ثـم أال تـرى مــعي أن السيــادة يمكــن أن    ..المجحـف
تكـون محـدودة؛ إذا أجبرنـا عـلى استعمـال لغـة غيرنــا  

؟ أيـن هي عزتنـا وكرامتنــا الــتي   ..مـن لغتنـا األم بـدالً
وأيـن نقـف مـن حـدود االستقـالل الحقيـقي .. نتغـنى بهـا

ة في الذوبــان واالندمــاج   ـزهـل تتجـلى هـذه الع !؟..إذن
 تغلـب علينــا اقتصاديــاً  يضمـن مزيـج غريـب؛ مزيـج 

  !!؟..وتكنولوجيـاً
فكـل مــا أراه أن أي لغــة   .. لـم أقـل هـذا.. يـا أخي ◄

أجنبيـة هي عبـارة عـن عملـة صعبـة؛ تعطينــا مرونــة   
التحـرك في االتجاهـات كلهـا؛ وكلمـا تضاعـف رصيدنــا  

فــإن  .. ـات األجنبيـة ازدادت قدراتنــا وحريتنــا  مـن اللغ
عادينـا امتـالك اللغـات األجنبيـة نكـون كمـن امتنـع عـن 

  ..امتـالك العمـالت الصعبـة
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ومــن قــال أننــا نعــادي      !!..لـك يـا هـذا عجبـاً ◄
بالعكــس فنحــن نرحــب    ! ؟..امتـالك اللغـات األجنبيـة

نقـف في وجـه هيمنــة لغــة   باللغـات األجنبيـة؛ ولكننـا 
نعـم هيمنـة لغــة المستعمــر عــلى حياتنــا؛     .. بعينهـا

ونقـف ضـد كبـح غيرهـا مـن اللغــات الحيــة؛ تلــك    
اللغـات الـتي هي ـ في حقيقـة األمـر ـ أفضـل مـن هـذه   
.. اللغـة المهيمنـة وأقـدر منهـا في المياديـن الحيويـة كافـة

مجالهـا واسـع؛ كمجـال الــدوالر   مثـالًفاللغـة اإلنجليزيـة 
لمـاذا إذن نضـع أنفسنــا بمثابــة   .. في السعـة واالنتشـار

 !!؟..خـدام بـدون أجـر للغـة الفرنسيـة المتخلفــة أصــالً  
ومـا قيـل عـن اللغـة اإلنجليزيـة يصـح بالنسبـة للغــات  

  ..عالميـة أخـرى جديـرة بالتقديـر
الفرنسيـة هـي مكســب تاريــخي    ال تنـسى أن اللغـة  ◄

لبالدنـا؛ ويمكـن إدخالهــا ضمــن تراثنــا الحضــاري     
  ..والثقـافي

 لـم تكـن اللغـة الفرنسيـة في يـوم مـا مكسبـاً !!..أبـداً ◄
ودليـلي عـلى ذلـك عــدد المتعلميــن   .. لشعبنـا تاريخيـاً

 إذ لـم يكــن .. بهـذه اللغـة عندمـا قامـت ثورتنـا المجيـدة
يتجـاوز عددهـم آنئـذ عــدد أعضــاء أحــد النــوادي     

وحـتى هـذه القلـة مـن البشـر .. التثقيفيـة في بلـد متخلـف
حصلـت عـلى ذلـك المكسـب اللغـوي بعـد أن تعرضــت  
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أمـا انتشارهـا في بالدنـا اآلن فقـد تــم  .. لالبتـزاز المهيـن
منــا لفرنســا   نعـم لقـد قد.. بأموالنـا ومجهوداتنـا ال غيـر
نشرنـا لغتهـا بيــن أبنــاء   .. خدمـة لـم تكـن تحلـم بهـا

وال  !!..مـن االستقـالل وإلى يومنــا هــذا   شعبنـا؛ انطالقـاً
المهـم أن نقـف عنـد .. أدري إن كنـا قـد أخطأنـا أم أصبنـا

نتجـه صــوب لغــات أخــرى؛    علينـا أن هـذا الحـد؛ و
لـوم والتكنولوجيــا بأقصــر   تمكننـا مـن الحصـول على الع

  ..الطـرق وفي أوجـز األوقـات الممكنـة
.. ال تنـسى أن العامـل الجغـرافي يفـرض نفسـه علينــا  ◄

فنحـن أقـرب مسافـة إلى فرنسـا مـن غيرهــا؛ كأمريكــا   
كمــا أن حــوض   .. وبقيـة الـدول األنجلـو ـ سكسونيــة  
  ..ـاًوتاريخي البحـر المتوسـط يجمعنـا حضاريـاً

فالعالــم  .. هـذه الحجـة أضعـف مـن الحجـج السابقـة ◄
أصبـح اليـوم ـ كمـا يحلـو لحكامنــا ترديــده ـ قريــة     

فمــا حاجتنــا   .. صغيـرة؛ وعـلى رأسهـا شيـخ القريــة 
لنائـب شيـخ القريـة؛ إذا كـان الشيـخ نفسـه يفتـح بــاب  

  ..منزلـه أمامنـا، ويرحـب بنـا في كـل وقـت
نـك تحتـج بحكامنـا؛ مـع أنهـم صرحـوا في مــرات  أ ◄

عديـدة أنهـم مــع تعليــم اللغــات األجنبيــة؛ وضــد      
  .. الطابوهـات
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ولــم  .. نعـم قالـوا أنهـم يشجعـوا اللغــات األجنبيــة   ◄
ـــة،  يقـولـــوا أنهـــم يكتفـــون بتعليـــم اللغـــة الفرنسي

  ..ويقتصـرون عليهـا دون غيرهـا
ألــم  .. في التكلـم بالفرنسيـة دون حرجـاًولكنهـم ال يجـ ◄

؟ ألـم تسمــع خطاباتهــم فـي الداخــل     ..تشاهـد ندواتهـم
؟ ألـم يجيبـوا في النـدوات الصحفيــة باللغــة   ..والخـارج
؟ بـل أجابـوا حـتى السائليـن بالعربيــة مــن   ..الفرنسيـة

  ..العـرب بلغـة فرنسـا
د ذلـك إلى انعـدام قـد يكـون لهـم عذرهـم؛ ربمـا يعـو ◄

  .. وسائـل الترجمـة الفوريـة
في الجزائـر باللغـة الفرنسيــة؛   ولكنهـم تكلمـوا أيضـاً ◄

مـع أن قاعـة المؤتمـرات تتوفـر عـلى عـدد ال بـأس بـه 
مـن المترجميـن بالعربيـة، وبوسائـل ترجمـة فـي منتــهى   

للغــة  التطـور؛ حـدث هـذا في الوقـت الـذي تعتبـر فيـه ا
  ..العربيـة لغـة رسميـة في المؤتمـرات الدوليـة

ـــون.. أأأأه ◄ ـــا يك ـــم  .. إإإه.. ربم ـــون له ـــا يك ربم
قـد يكـون ذلـك بغـرض إشعــار الرؤســاء    !!..عذرهـم

  ..الضيـوف بمتانـة وشائـج االتصـال بيـن األطـراف كلهـا
ولكـن ثمـة رؤسـاء يتكلمـون باألنجليزيــة ويجهلــون    ◄
؟ ..رنسيـة؛ فمـا الـداعي لمخاطبتهـم بلغــة ال يفهمونهــا  الف

وفي هـذه الحـال تتسـاوى الفرنسيـة مـع العربيـة؛ فلمــاذا  
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؟ أليسـت هــذه رسالــة معينــة أراد    ..اختيـرت الفرنسيـة
الحكـام إيصالهـا للذيــن يعارضــون توجههــم الثقــافي     

  ؟..الحقيـقي
قــل أن يوجــه حاكــم    أيع !!؟..رسالـة مــاذا .. أبـداً ◄

جزائـري رسالـة إلى شعبـه مفادهــا أنــه ضــد لغتــه     
أليـس الحاكـم هـو حــامي   !!؟..وضـد طموحـه ورغباتـه

أيعقـل أن يقـف ضـد قانـون تعميــم اللغــة    !؟..الدستـور
ال أصــدق  .. ال.. العربيـة؛ بعـد تصديـق البرلمـان عليــه 

فـإن تكلـم الحاكـم .. ةمـا أردت بثـه مـن إيحـاءات خطيـر
لدقائـق معـدودة بالفرنسيـة؛ فقـد خاطـب شعبـه بالعربيــة  

  ..مـرات عديـدة؛ خاصـة في الخطـب الرسميـة
فمـا رأيـك إذن في كــالم ذلــك الحاكــم    .. ال علينـا ◄

أثنـاء النـدوة الصحفيـة الـتي جمعتـه بمديـري الصحــف  
ب بالفرنسيــة الذيــن   العالميـة؛ ألـم تـر كيـف كـان يجيـ

   !!؟..سألـوه بلغـة عربيـة
مــاذا   !!..لقـد نفـذ صبـري معــك .. اسمـع يـا هـذا ◄

لـن .. ال.. ؟ أتستدرجـني الرتكـاب خطـأ..تريـدني أن أقـول
فعـلى الرغـم ممـا قلتـه؛  !!..أحقـق لـك مـا تـرمي إليـه

ـ   كـل الثقـة  فمـا زلـت واثقـاً ـاً بـأن بلــدي ليــس عقيم
.. يـن األوفيــاء للغتهــم وأصالتهــم   صلخالرجـال الممـن 

العقــالء   فـإن أخطــأ واحــد؛ فلــن نعــدم الرجــال     
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مـن رفـع السـالح في وجــه فرنســا فـي    ف ..والغيوريـن
األيـام الصعبـة؛ لــن يستسلــم فـي األوقــات العاديــة      

اتركـني اآلن لعمــلي؛ فالزبائــن ينتضرونــني    .. السهلـة
  ..ـضي حاجاتهـمألق

لقــد  .. خرجـت مـن متجـر سليـم أجــر أذيــالي  
اللـه هــو اللطيــف بأبنــاء    .. اسـودت رؤيـتي للمستقبـل

لقـد تذكـرت اآلن مـا كنـت أجهـد .. هـذه البـالد الطاهـرة
تذكـرت الحمـاس الفيـاض؛ الــذي  .. نفـسي عـلى نسيانـه

ـالن عـن نتائــج  أبـداه أعضـاء عائلـتي؛ بـدءاً بيـوم اإلع
يعتقـدون فـي قــرب    كانـوا جميعـاً.. االنتخابـات األخيـرة

راً بمــا أفرزتــه   نهايـة مأسـاة بـالدي، ويستبشـرون خيـ
  .. االنتخابـات

كانـوا ـ وألول مـرة ـ يجتمعــون أمــام التلفــاز؛      
ولكنهــم ـ فجــأة ـ     .. لسمـاع تلـك الخطـب المتميــزة 

ناقديـن؛ بعـد سماعهـم للخطـب بلغـة تحولـوا إلى معلقيـن و
غيـر اللغـة الـتي تعلموهــا فـي المدرســة الجزائريــة؛     

  .. منـذ مـدة المدرسـة المعربـة أصـالً
قـد يكـون أبنـائي عـلى حـق عندمـا صرحـوا لـي  

.. كـان الجديـر بي أال أقمعهـم بفـورة غضــبي .. بشكوكهـم
ـ   ـاول مساعدتهــم  نعـم كـان عـلي أن أستمـع لهــم؛ وأح

كيــف  .. أأأه.. عـلى فهــم بعــض القضايــا الشائكــة    
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أساعدهـم عـلى الفهـم وأنـا أعجـز الخلــق عــن فهــم    
   !!؟..الحقيقـة
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

   

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

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


 79

 
  

مــا يمكــن أن   ) نافــع (لـم أجـد في دار صديـقي 
لـم يكـن منزلـه كمــا أطنــب فـي    .. يـرضي أو يبهـج

.. ا أسهـب في قولــه الفصيــح  الوصـف والمديـح، أو كمـ
إذ بــدا  .. واكتشفـت عنـد زيـارتي أن كـل مـا بـه قبيـح

فهالـني أن يسكـن صديـقي .. في شكلـه ككـوخ مـن صفيـح
مسكــن  .. المثقـف األديـب في مسكـن كئيـب كالضريــح 

مخـرب، وسقـف محطـم، وأبـواب مفككــة، وأثــاث رث   
األشقيــاء، وزوجتــه    وفوجئـت بواقـع أطفالــه .. مهلهـل

الـتي تجهـل لـون الهنــاء، وال تعــرف ســوى الكــد     
  .. أو عشـاء )غـداء(كنـس، وغسـل، وطبـخ : والبـذل بيـن

وقبـروا في ذلـك .. فبـدا لي أنهـم دفنـوا وهـم أحيـاء
.. الضريـح؛ الـذي قـال صديــقي أنــه منــزل مريــح    

ـ   هروبـاً.. ورضي ببعـده وانعزالـه ول المدينــة؛  مــن هـ
لــذا فقــد اختــار    .. الـتي زعـم أن فيهـا بـؤر لعينــة 

.. عـلى الفخفخــة الزائفــة المشينــة   .. الهـدوء والسكينـة
  ..فلـقي حسـب تقديـري في اختيـاره الخيبـة والغبينـة

في داره  )غـداء(كـان صديـقي قـد دعـاني إلى وجبـة 
حــدث  .. ينـةالمتـواجـدة؛ في ضاحيـة مـن ضـواحي المد
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هـذا عندمـا التقينـا ـ صدفــة ـ فـي إحــدى المقــاهي       
ولمـا كنـت في زيـارة عابــرة لمدينــة   .. بوسـط المدينـة

الجزائـر؛ فقـد عـرض عـلي زيـارة لـداره؛ بقصـد تنـاول 
؛ وليــس  الديــار ؛ ألنـه يعلـم بأنــني غريــب   )الغـداء(

فأحـب .. اء والراحـةأمـامي إال المطاعـم، أو المقـاهي للغـذ
بذلـك تمكيـني، وتمكيـن نفسـه فرصــة للهــروب مــن    
مشقـة الجلـوس في تلـك المقـاهي؛ إذ فضــل أن يجنبنــا   
هولهــا، ويريحنـــا مـــن ضجيـــج الطرقـــات؛ وذلـــك  
باالستفـادة مـن لحظـات هادئــة؛ نتحــدث فيهــا عــن     
أحوالنـا، وهمـوم وطننــا، وقضايــا تخصنــا، وتخــص     

  .. الثقافـة والمثقفيـن عندنـا
لـذا فقـد أغـراني بتلـك الجلسـة الهادئـة المريحــة؛  

ألن جلســـات .. بعيـــداً عـــن المضايقـــات والمثبطـــات
المقـاهي، واألكـل في المطاعـم العامـة ليسـت مـن األمـور 

إذ ال .. المستحبـة المريحـة، وال هي مـن األفعــال المفيــدة  
تمتـع بقـدر معقـول مـن الهنـاء، أو التنعـم يمكـن فيهمـا ال

بلحظـة مقبولـة مـن الراحـة؛ كمــا أن الحديــث فيهمــا    
وعليـه فقــد قبلــت   .. بهـدوء وحريـة غيـر ممكـن أبـداً

دعوتـه الكريمـة؛ ونهضـت معـه نحـو موقـف الحافلــة؛  
الـتي أقلتنـا ـ بعـد جهـد جهيـد ـ إلى الضاحيـة؛ الــتي    

  )..نافـع(فيهـا صديـقي يسكـن 
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ولمـا وصلـت بنـا الحافلـة إلـى تلــك الضاحيــة؛    
وإذا بي اصطـدم بواقــع  .. نزلنـا؛ واتجهنـا صـوب المنـزل

غارقــة فـي   ) نافــع (غيـر الـذي تخيلتـه؛ إذ كانـت دار 
ال طرقــات مهيــأة، وال   .. محيـط يسـوده التلـوث البيـئي

لحــة، وال مستلزمــات   سكنـات متناسقـة، وال مرافــق صا 
فكـل مـا في ذلـك المحيـط عبـارة عـن .. حياتيـة مقبولـة

  .. فـوضى في فـوضى
فكانــت أشــد هرجــاً    ) نافــع (أمـا دار صديـقي 

ومرجـاً مـن المقـهى، وأكثـر ضجيجــاً وحركــة مــن    
أصـوات بكــاء األطفــال   : مـن ذلـك.. شـوارع المدينـة

راخهــا، وصخــب المذيــاع    وعويلهـم، وصيـاح األم وص
وضجيجـه، وطنيـن الصحـون ورنينهـا، ونشيــش القــدر   

فسألـت .. البخـاري وصفيـره، وصريـر األبـواب وهديرهـا
  : نفـسي عندئـذ

أال يمنـع كـل هـذا الضجيـج صديـقي مــن التفكيــر    ◄
كيــف  .. إن العمـل في جـو كهـذا مستحيــل ! ؟..واإلبـداع

أو القـراءة أو التفكيـر بتركيــز وصفــاء   يستطيـع الكتابـة 
    !؟..ذهـن

ولمـا دخلنـا المنـزل؛ جلسنـا في غرفـة لهـا نافــذة  
صغيـرة؛ مطلـة عـلى ذلــك الــدرب التــرابي؛ الــذي     

وبعـد عبـارات المجاملـة؛ الـتي .. بالشـارع) نافـع(يسميـه 
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ـ  .. فرضتـهـا سنـن اللياقـة ا؛ أخذنـا في استعــادة ذكرياتنـ
.. أيـام الطفولـة والصبـا؛ في القريـة الــتي نشأنــا بهــا   

كـان الحديـث ينقطـع بيـن الحيـن واآلخـر؛ لـكي يتمكــن  
مـن الذهـاب إلى الغرفـة المجـاورة؛ ليلقــن األوالد  ) نافـع(

في األدب وحسـن الخلـق، أو يلتحـق بزوجتــه فـي    درسـاً
  .. المطبـخ؛ لتلبيـة بعـض طلباتهـا

لـذي يبعـث عـلى الغرابـة هنـا؛ أنـه كـان حيــن  وا
يعـود للمجلـس؛ يشـرع في مواصلـة مــا انقطــع مــن    
حديـث؛ دون أن تغيـب عنـه نقطــة وقوفــه، أو ينــسى    

لقــد أدهشــني   .. مـن سيـاق مـا كــان يذكــره   شيئـاً
فلـم أتمكــن  .. صديـقي بقـوة احتمالـه، وبـرودة أعصابـه

  :ي؛ فبادرتـه بالسـؤالمـن قمـع فضـول
؟ كيــف  ..كيـف تعمـل يـا عزيـزي في جــو كهــذا   ◄

لقـدرة عـلى التفكيــر  ؟ وكيـف تمتلـك ا..تستطيـع الكتابـة
  ؟..السديـد
فأنــا أعمــل بشكــل     !؟..لمـاذا تسـأل هـذا السـؤال ◄

   ..عـادي
وتعلـم .. فأنـت تعـرف مـدى حـبي لـك.. ال تؤاخـذني ◄

وتعرفــني  .. فأنـت رفيــق طفولــتي  .. يصراحـت أيضـاً
؛ وتعـرف أنـني ال أستطيـع الصمــت عــن أمــر    جيـداً

  ..يشغلـني
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مــاذا تعــني   .. الشكـوك في قلـبي فتيـل لقـد أشعلـت ◄
   !؟..بهـذه األقـوال الغريبـة

عندمـا قدمـت إلى الجزائـر منـذ مــدة؛ أي  .. بصراحـة ◄
زرتـك .. أربـع سنـواتربمـا كانـت .. قبـل عـدة سنـوات

فمـا .. في منـزل هائـل؛ كنـت تسكـن فيـه وسـط المدينـة
  !؟..الـذي أصابـك؛ حـتى أصبحـت في موضـع كهـذا

أهـذا هـو مبعــث استغرابــك، وتساؤلــك    .. ه..أ..آ..آ ◄
فالمنـزل الــذي  .. ال تتسـرع في الحكـم يـا صديـقي ؟..إذن

؛ لقــد عرضــه عــلي    لـم يكـن لي كنـت أسكنـه سابقـاً
أحـد أقـاربي؛ كي أحرسـه، وأستفيـد منـه بعـض الوقــت؛  
ريثمـا يعـود مـن سفـر خـارج البـالد؛ إذ حصـل عــلى  

مـني لحراســة   ؛ فلـم يجـد خيـراًمنحـة دراسيـة بفرنسـاً
ومـن جهـتي فقـد وجــدت فرصــة مناسبــة    .. المنـزل

  ..إليـواء أبنـائي
.. إذن !!..الخبـر أغــرب مــن األول  هـذا  !!..عجيـب ◄

فأنــا أعــرف أنــك     !؟..أيـن كنـت تسكـن قبـل هــذا 
فأيـن قضيــت  .. تركـت القريـة منـذ عشـر سنيـن تقريبـاً

  ؟..بقيـة األعـوام
.. أنـت تعلـم أنـني كنـت أشتغـل في التعليــم سابقــاً   ◄

وبحكـم عـمـلي حصلـت عـلى سكــن وظيــفي؛ ولمــا    
إلى عمـلي األخيـر؛ أجبـرت عـلى تــرك ذلــك   انتقلـت 
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ولـو لـم أجـد أمـامي قريـبي الــذي ذكــرت؛   .. المنـزل
  ..لتشـردت مـع أوالدي في الشـوارع

 !؟..لـم كـل هـذه المبالغــة والتمــادي فـي التعنــت     ◄
أتتشـرد في شـوارع هـذه المدينـة؛ وأنـت صاحـب ملــك،  

مـا الـذي يجبـرك عــلى  ؟ ف..ومنـزل، وبستـان في قريتـك
  ؟..هـذا األمـر

العــودة أصبحــت ثقيلــة    .. فــات الحــال  .. إييـه ◄
.. بــل كلهــم ولــدوا هنــا    .. فأكثـر أوالدي.. وصعبـة

وأنــا غــدوت   .. وزوجـتي تعـودت عـلى حيـاة المدينـة
كالسمكـة الـتي تحـرص عـلى البقـاء في المــاء؛ الــذي   

ـر فـي العــودة ـ اآلن ـ شبــه      إن التفكي.. تعـودت عليـه
  ..مستحيـل

؟ ..؟ أتتذكـر نصيحتـي إليـك منــذ مــدة  ..أرأيـت اآلن ◄
أتذكـر الحمـاس الـذي انتابـك؛ وأنــت تحضــر نفســك    

فمـا الــذي استفدتــه مــن     .. للهجـرة نحـو العاصمــة 
؟ تركـت ملكـك، ومنزلـك دون رعايـة؛ وأتيـت ..العاصمـة

  ..وأنسـت أوالدك جذورهـم إلى مدينـة أضاعتـك،
إن بريــق المدينــة   .. كانـت نــزوة شبــاب  .. إييـه ◄

  ..لـم أقـدر األمـور حـق قدرهـا.. سحـرني آنـذاك
في هـذه اللحظـة وقـف أحـد أبنائــه فـي مدخــل    

.. إليـه بأنـه مطلـوب في الجهـة األخـرى الغرفـة؛ مشيـراً
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وبقيــت  .. ـدهفنهـض في الحـال، وتوجـه حيـث أشـار ول
، وأتأمــل فـي   )نافــع (وحـدي أفكـر في حـال صديــقي  

وأثـر في نفــسي  .. عليـه لقـد شعـرت بالشفقـة.. وضعـه
مــع  .. قبولـه بهـذه الحيـاة، واالستسـالم للواقـع المؤلــم 

أنـه كـان ـ فـي السابــق ـ يفــور بــروح النضــال،        
ـ    .. ويفيـض طموحـاً وأمـالً ـسي عندهــا عــدت إلـى نف

  .. أسائلهـا
المثقــف،  ) نافــع (كيـف السبيـل إلى إخـراج صديـقي ◄  

؟ كيـف يمكنـه ترقيـة ..األديـب مـن هـذه الحيـاة المزريـة
؟ كيــف يحصــل   ..حالـه، وتحسيـن وضعـه االجتمــاعي 

عـلى فرصـة جديـدة؛ تمكنـه مـن تحقيـق حيـاة كريمــة  
  ؟ ..لـه وألسرتـه

إلى استدعـاء صــور مثاليــة؛    ثـم انتقـل بي خيـالي
تشخـص مـا يمكـن أن يكــون عليــه هــذا الصديــق     

  .. المثقـف
ـ   فلـو تحقـق◄   يصبـو إليـه؛ ولــو   كـان مـا ـ بالفعـل 

.. وجـدت حلـول مقبولـة لمشاكلـه االجتماعيــة والماديــة  
؟ ..؟ ومـا الـذي سيقدمـه للوطــن ..مـاذا ستكـون النتيجـة

أن صديـقي، وكــل  : ـا ـ سيكـون ببساطـة فالجـواب ـ هن 
مثقـف مثلـه سيتضاعــف إنتاجهــم الفكــري، ويتزايــد     

كمــا ستصبــح   . عملهـم األدبي والفـني جــودة وحسنــاً  
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ـ سيعـود   وهـذا ـ طبعـاً .. وجـدوى أفكارهـم أكثـر عمقـاً
بالخيـر العميـم عـلى وطننـا، وعـلى أبنــاء شعبنــا؛ ألن   

ـ عــلى الوســط     ثقـف ينعكـس ـ حتمــاً  مـا يفيـد الم
  .. الثقـافي؛ ومنـه إلى الشعـب كلـه

 إلى مجلســه؛ وقــال مواصــالً   ) نافـع(وهنـا عـاد 
  :حديثـه األول

كنـت في صبـاي أتصـور العاصمـة جنــة اللــه فـي     ◄
.. األرض؛ ألن بريقهـا كـان يخــفي عيوبهــا ومساوئهــا   

ت أكتشـف مــا كانــت   وبمـرور األشهـر والسنيـن؛ بـدأ
  ..األضـواء الزائفـة تخفيـه

   !؟..ولكـن كيـف سكنـت هنـا ◄
تمكنـت مـن شـراء قطعـة أرض صغيــرة فـي هــذا     ◄

المكـان ـ بفضـل ريـع بستـاني في القريـة ـ وبنيـت فيـه   
  ..هـذه الـدار؛ كمـا تـرى

  !؟..ولكـن لمـاذا اختـرت هـذا المحيـط الفوضـوي ◄
هـذا مـا سمحــت  .. تتعلـق بإمكانـاتي الماديـة المسألـة ◄

  ..بـه إمكانـاتي
إذن هـذا هـو السبـب في اختفائــك بهــذه المنطقــة     ◄

  ؟..؟ وعـلى هـذا انقطعـت أخبـارك عنـا..المعزولـة
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فأنـا أنـزل إلى وســط المدينــة كــل يــوم     .. أبـداً ◄
  ..تقريبـاً
ريــة مــراراً؛   لقـد سألـت عنـك األصدقـاء وأهـل الق ◄

فاجمعـوا أنـك عزلـت نفسـك عنهــم، واختفيــت عــن    
وقالـوا أنـك تتجنـب اللقـاء معهـم، أو االحتكـاك .. أعينهـم
  ..بهـم
فـي   كنــت منشغــالً  .. غيـر صحيـح؛ مـا سمعتــه  ◄

هـل .. لقـد أخـذا وقـتي كلـه.. عمـلي، وفي بنـاء المنـزل
؟ نعـم ..اء بيـدي هاتيـنتعلـم أنـني كنـت أعمـل مـع البنـ

لقـد سمعـت بعـض اإلشاعـات الـتي ينشرهـا المغرضـون 
مثـل قولهـم أنـني بخيـل وشحيـح، وأنــني ال  .. في القريـة

.. وال أرغـب في استضافـة أحـد.. أحـب الزائريـن لـداري
  ..يعلـم اللـه؛ أن كـل تلـك التهـم باطلـة وظالمـة

ة مـن الناحيـة األخــرى؛  وهنـا وصلتـه إشـارة ثانيـ
وبــدأت  .. فقطـع الحديـث، وانسـل خارجـاً مـن الغرفــة 

أنـا ـ كالعـادة ـ أفكـر في صديـقي، ومـا كانـت تــروج    
  .. حولـه ـ في القريـة ـ مـن مزاعـم، وأخبـار ملفقـة

فمـا زعمـوه مـن قطـع الصلــة بأهلــه غيــر    .. إذن  ◄
بخــل وشــح تهمــة     ومـا نسبـوا إليـه مـن.. صحيـح

لقــد كــان   .. لــم ال .. نعـم.. باطلـة، وتجـني في حقـه
وليــس لــه وقــت    .. في بنـاء مسكنـه الرجـل منشغـالً
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يضيعـه مـع أصدقائـه، أو الذيــن يعرفهــم فـي القيــل     
  .. والقـال

؛ إذ أحضـر الطعـام بيــن  )نافـع(ولـم يطـل غيـاب 
. واني عـلى المائـدةيديـه؛ وشـرع في وضـع الصحـون واأل

  :ولمـا أكمـل عملـه جلـس وقـال لي
.. لنواصـل الحديـث أثنــاء الطعــام  .. هيـا باسـم اللـه ◄

فقـد توقفنـا ـ حسـب ظـني ـ عنـد قـولي أنهـم ظلمـوني   
فاللـــه هـــو الكفيـــل بهـــم؛ وأرجـــو أن .. بأكاذيبهـــم
  ..يسامحهـم

هـا قـد برهنـت . .فلـن يصدقهـم أحـد.. ال تهتـم بهـذا ◄
ع عـلى ومـا دعوتـك لي سـوى دليـل قاطـ.. عـلى كذبهـم

  ..كذبهـم، وزور أقوالهـم
ال تؤاخـذني عـلى .. أنـت شرفتـني في داري المتواضعـة ◄

فمـا تـراه مـن سـوء حـال؛ سببــه  .. هـذا الحـال المايـل
بــل تمــر بــه بلدنــا     .. الواقـع المـر الـذي أمـر بـه

  ..كلهـا
؛ تأكـد أنـني ممنــون جــداً  .. كيـف تقـول هـذا أبـداً ◄

  ..وشاكـر لـك عـلى هـذه الدعـوة الكريمـة
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تأكـد أن حـبي لـك فـوق مـا تتصـوره؛ فأنـت رفيـق  ◄
.. وأنـت فـوق كـل اعتبــار .. طفولـتي، وصديـق عمـري

اعلـم أنـك الصديـق الوحيـد الـذي دخـل داري؛ بعــد أن  
  ..اءكمـل البنـ

إنـك بهـذا تؤكـد اعتزالـك  !؟..كيـف تقـول ذلـك.. أوه ◄
  ..لنـاسا عـن
كـل مـا في األمـر؛ أنـني أشعـر بالحــرج  .. أبـداً.. ال ◄

لهــذا  . الشديـد كلمـا فكـرت في دعـوة أحـد األصـدقـاء
فالمظهـر .. هـا قـد رأيـت الحـال.. كنـت أتـردد في ذلـك

  ..ال يشـرف كثيـراً
؟ ..هـل ندمـت عـلى هـذه الدعــوة .. كنـك دعوتـنيول ◄

  ؟..أم أن الزوجـة وبختـك
.. فأنـت غيـر اآلخريــن مــن أصدقــائي   .. ال واللـه ◄

قسـوة الحيـاة فـي   وعرفنـا معـاً.. ابـن قريـتي فأنـت أوالً
أنـك ال تعـطي أهميـة للمظاهــر   وأعـرف جيـداً.. الريـف

.. قشفـك، واستخفافـك بالقشـورالبراقـة؛ كمـا أعلـم عنـك ت
  ؟..فهـل تغيـرت اآلن.. هـذا مـا أعرفـه عنـك في السابـق

ولـن أتغيــر إال  .. لـن تغيـرني األمـور التافهـة.. أبـداً ◄
ومـا يرتبــط بكســب   .. فيمـا لـه عالقـة بدرجـات العلـم

مزيـد مــن اآلداب والقيــم الفاضلــة، أو بالبعــد عــن      
 يغيــرني إال الســعي والتطلــع لجوهــر     السخافـات؛ وال
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وكمـا تعرفـني فأنـا ترعرعـت في بيئـة ريفيــة  .. األشيـاء
.. المهـم أنــت .. بسيطـة؛ وأعشـق البساطـة إلى حـد بعيـد

وأن تنفتـح .. أرجـو أال تعقـد نفسـك بهـذه األفكـار الغريبـة
ي فمـاذا الــذ .. عـلى أصدقائـك؛ كمـا عهدتـك في السابـق

ومـا العيـب  !؟..؟ ومـاذا تغيـر فيـك..يحرجـك في حياتـك
؟ إنهـا ليسـت شـاذة، وال تختلـف عــن آالف  ..في سكنـاك

وال يغيـب عنــك  .. المنـازل الـتي يمتلكهـا بقيـة أصدقائـك
.. أنـك تسكـن في منـزل ملكـك؛ بنيتـه بمالــك وجهــدك  

كثيـرون مــن   ؟  قـد يكـون..أال يكفيـك هـذا فخـراً.. إذن
 ـمفل.. أصدقائـك يعيشـون في ظـروف أسـوأ مـن ظروفـك

   !؟..تقفـل بـاب دارك في وجوههـم
وهــذا السلــوك   .. يعلـم اللـه أن ذلـك فـوق طاقـتي ◄

هــل  .. اليـد حيلـةبولكـن مـا .. ضـد مبـادئي ورغبـاتي
  :تذكـر قـول الشاعـر

  لي  أن  ـابيبل  القيإغـ  سيـل
  ـارقالسـه مـا أخـشى عليـه يف

  ـرىـي  ال كي  ـه تقلأغ  مـاإن
  رقـاالط  مـرن يحـالي مسـوء 

  وفلـ  رـفقـال  نـهأوط  نـزلم
      اــرقس  هيـف  السـارق  دخـلي
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وسـارع صديـقي إلى الجهـة األخـرى مــن الــدار   
إلحضـار مـا تبــقى مــن طعــام؛ فوجدتهــا فرصــة      

  .. لتحـدث في داخـليلمواصلـة ا
فمـا يعانيـه مـن ).. نافـع(لـم أشـك لحظـة في صـدق ◄  

؛ ضيـق حـال، ومـا يشعـر بـه مـن غبـن؛ ليـس غريبــاً 
فالعلـة الــتي يشكــو   .. عـن الوسـط الثقـافي الجزائـري

ـ منهـا كثيــرون؛ ممــن     منهـا صديـقي؛ يتألـم ـ أيضـاً 
ذا فـال غرابــة ـ إذن ـ    ـل.. ـاابتلوا بمحنـة الثقافـة ومشاقه

إذا مــا أغلـق المثقفــون أبــواب دورهــم فـي وجــه      
لقـد كنـت فـي السابــق ألومهــم؛    .. زمالئهـم وأصدقائهـم

ولكـن .. وأرجـع السبـب ـ خطـأ ـ إلى بخلهـم وانطوائهـم  
لقـد عرفـت .. اآلن زال هـذا االعتقـاد التعسـفي مـن ذهـني

يــح للعلــة الــتي تــالزم جــل      اآلن التشخيـص الصح
وبـقي العــالج؛ الــذي لــن يكــون     .. المثقفيـن ببالدنـا

  .. ؛ ألنـه ليـس في متنـاول أيـدي المثقفيـنسهـالً
  :ـهقلـت لوعندمـا عـاد صديـقي لمجلسنـا 
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إن المثقفيــن كلهــم   .. ال تيـأس، وال تبتئـس يـا أخـي  ◄
  ..تقريبـاًيعيشـون ـ مثلـك ـ في الظـروف نفسهـا 

  .. هـذا غيـر صحيـح !؟..مـن قـال ذلـك ◄
؟ أال تشهـد مـا ..أال تـرى حـال زمالئـك المـزري.. أوه ◄

أال يصنــف  .. يعانيـه المثقفـون مـن أوضـاع يـرثى لهــا 
  ؟..أكثرهـم ضمـن الطبقـة الفقيـرة ببالدنـا

.. نعـم هـذا صحيـح؛ إذا تعلـق األمـر بالمعربيـن منهـم ◄
يعيـش في الظـروف الــتي أعيــش    فرنسـاًتل رأيـت مهـ

  ؟..فيهـا
؟ ربمـا كـان منهـم مـن هــو أفقــر   ..لـم ال .. أ..أ..أ ◄

  ..منـك
فرنـس تتوفــر لــه أسبــاب العيــش     تألن الم.. أبـداً ◄

  ..والكسـب أكثـر مـن المعـرب
هــذه عقــدة نفسيــة، وأقــوال     .. اسمـح لي يـا أخي ◄

مـن المعربيـن؛ لــكي يخفــوا عجزهــم     يرددهـا كثيـر
  ..وتخلفهـم
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هـل أصبـت  !!؟..مـا هـذا القـول يـا أخي.. وه.. أ..أ..أ ◄
مـا هـذه األقــوال التغريبيــة؛ الــتي    .. بلوثـة في عقلـك

طالمـــا رددهـــا أعـــداء العربيـــة، ودعـــاة الفرنســـة 
   !؟..والتغريـب

تناقشــني   ناقشــني بعقلــك، وال  .. يــا أخـي   مهـالً ◄
  ..بأعصابـك، وعاطفتـك

.. فلنبـدأ بأيـام االستقـالل األولى.. ال بـأس !..هكـذا إذن ◄
.. فـفي تلـك الفتـرة كـان الجزائريــون كلهــم موحديــن   

كانـوا موحديـن فـي مظاهــر الفقــر، والجهــل،     .. نعـم
ومــع مــرور األيــام بــدأت إفــرازات      .. والتهميـش

بــدأت  .. هـر في الساحـة الجزائريــة اجتماعيـة جديـدة تظ
فمـن أيـن .. تظهـر فئـة مؤثـرة مـن المتعلميـن بالفرنسيـة

.. ؟ ال..؟ هـل سقطــت مــن السمــاء   ..أتـت هـذه الفئـة
إنهـا تكونـت وأعــدت بمخطــط نفذتــه ـ لألســف ـ       

نفذتــه بعــد أن قسمــت أبنــاء     .. السلطـة في الجزائـر
فئـة المعربيـن، .. إلى فئتيـن متعاديتيـن الوطـن، وشَطَرتْهـم

فالسلطـة اختـارت المتفرنسيـن،  وطبعـاً.. فرنسيـنتوفئـة الم
للتهميــش   ولفظـت المعربيـن؛ الذيــن تعرضــوا ظلمــاً   

وبذلـك نشـأت في الوطــن طبقــة جديــدة    .. واإلقصـاء
مرفهـة ومدللـة؛ وهي الـتي يحلـو لبعضهــم بتسميتهــا ـ    

ـ بالطليعـة؛ واآلن بالنخبــة؛ ـ أو كمــا يفضــل       سابقـاً
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ـ (غيرهـم ـ تسميتهـا باسـم   ـ ).. اـانتلجانسي ل ذلــك ـ   ـك
ـ تـم عـلى حسـاب الفئـة األخــرى المكتسحــة؛     اًـطبع

هــا قــد أعطيتــك ـ بعقالنيــة،      .. وهي فئـة المعربيـن
دة أعصـاب ـ صـورة شاملـة عـن أسبـاب تقسيــم   ووببـر

  ..فرنسيـنتائـر إلى معربيـن ومأبنـاء الجز
فرنسيـن في هــذا األمــر؛ وال   تولكـن لمـاذا تلـوم الم ◄

تلـوم المعربيــن عــلى تراخيهــم، ورفضهــم لتعلــم      
  ؟..الفرنسيـة

فرنسيــن؛ بــل ألــوم السلطــة     تأنـا ال ألـوم الم أوالً ◄
فـهي الـتي تسببـت في تقسيــم أبنــاء   .. الممثلـة بإدارتهـا

مـع أن هـذا التقسيــم  .. فرنسيـن ومعربيـنتئـر إلى مالجزا
وكـل مــا  .. أيـام االستعمـار لـم يكـن لـه وجـود أصـالً

ورثنـاه جميعـاً ـ عـن فرنسـا ـ هــو الفقــر والجهــل      
؛ مــن أبنــاء   للجميـع؛ مـا عـدا جماعـة قليلــة جــداً  

ا حيلـة فمـ وثانيـاً.. المتعامليـن مـع األوسـاط االستعماريـة
ذلـك التلميـذ الريـفي الفقيـر المعـدم؛ إذا وجــد نفســه ـ    
عنـوة وبـدون أخــذ رأيــه أو رأي أهلــه الجاهليــن ـ      

؛ ذلــك الفــرع   )الفـرع المعــرب (ضمـن فـرع يسـمى 
  ..الـذي خصـص للكادحيـن والمهمشيـن سلفـاً
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إنـك ـ هنـا ـ تنـفي كــل مسئوليــة عــن الذيــن        ◄
  ..لعربيـة طوعـاًاختـاروا ا

 كـان الواجـب عـلى والة األمـور أالّ يتركــوا مجــاالً   ◄
كـان عليهـم أن يفرضـوا نوعــاً  .. لفكـرة االختيـار أصـالً

.. واحـداً مـن التعليـم عـلى التالميـذ الجزائرييــن كلهــم  
ولكــن مــا   .. مـن تقسيمهـم إلى فئتيـن متناحرتيـن بـدالً

  !؟..لـك األمـر تـم نتيجـة خطـة خبيثـةحيلتنـا؛ إذا كـان ذ
  ؟..كيـف ذلـك !؟..خطـة خبيثـة ◄
عندمـا خـرج الفرنسيـون مـن أرض الجزائـر؛ كانــوا   ◄

ال عالقـة لـه .. يأملـون في العـودة؛ ولكـن في ثـوب جديـد
ـــالل األرض ـــول،  .. باحت ـــالل العق ـــوا باحت ـــل اهتم ب

بعضهـم باالستعمــار  وهـذا هـو الـذي يسميـه .. والنفـوس
فباحتـالل العقـول يمكـن للمستعمـر أن يأخـذ كـل .. الجديـد

شـيء يطمـع فيـه؛ دون اعتـراض؛ ودون دفــع فاتــورة   
وباحتـالل النفـوس يتمكــن  .. ثقيلـة في األرواح واالقتصـاد

المستعمـــر مـــن إخضاعهـــا، وامتالكهـــا، واستعبادهـــا 
  ..طوعـاً
ــحفأنـــت تُ.. إذن ◄ ـل وزر مـــا نحـــن فيـــه اإلدارة م

  ؟..الجزائريـة
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ألن هـذه اإلدارة هـي سبــب كــل    .. ثـم نعـم.. نعـم ◄
خاصـة اإلدارة الــتي  .. المصائـب؛ الـتي أصابـت الجزائـر

كانـت عاملـة بعــد االستقــالل مباشــرة؛ ألن الحقيقــة     
  ..تقتـضي التمييـز بيـن اإلدارة القديمـة واإلدارة الحديثـة

  ..؟ فأنـا ال أفهمـك..كيـف هـذا ◄
.. إدارة مـا بعـد االستقـالل لـم تكــن بريئــة أبــداً    ◄

أمــا اإلدارة  .. أعـد خـارج الوطــن  كانـت تنفـذ مخططـاً
الحاليـة فـهي ـ حــتى وإن كانــت ـ ربيبــة ووليــدة       

فإنهـا مـع ذلـك ـ وهـذا مـن حسـن الحــظ ـ    .. لـألولى
وطنيـة مخلصـة؛ وهـذه العناصــر   قـد طعمـت بعناصـر

هي الـتي تناضـل ـ اآلن ـ مـن أجـل إفشــال المخطــط     
إذ أن دخـول عناصـر معربـة إلى اإلدارة أفســد  .. األجنـبي

  ..أهـم فصـل في الخطـة المعاديـة للوطـن
لمـاذا تربــط كــل   .. عدنـا إلى التعريـب مـن جديـد ◄

أال يكمــن  .. عربيــن الـذي تـرضى عنـه بالتعريـب وبالم
؟ ألـم يقابلـك ..الخيـر والصـالح إال في العربيـة والمعربيـن

  ؟..فرنسـون أكثـر وطنيـة وصـالح مـن المعربيـنتم
.. هـذا ال أنكــره .. فرنسـون مخلصـونتثمـة م.. بـلى ◄

ولكـن المايستـرو الـذي يديـر الفرقـة؛ يستغـل التناقضـات؛ 
ولمــا كــان الموضــوع    .. لـكي يفتـت فئـات الشعــب 

موضـوع خبـز، ومناصـب عمــل، ووظائــف إداريــة،    
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وبالطبـع .. وسلطـات؛ فقـد اشتعـل الصـراع بيـن الطرفيـن
فرنسيــن، وأقــصي المعربــون    تمهـدت السبـل أمـام الم

وهـذا مـا يفســر هيمنــة الفرنسيــة فتــرة     .. وهمشـوا
  .. طويلـة عـلى اإلدارة الجزائريـة

بــل  .. لكـن يوجـد فـي اإلدارة معربــون كثيــرون   و ◄
حققـت اإلدارة الجزائريـة خطــوات هامــة فـي تعريــب     

  ..محيطهـا ووثائقهـا
ولكـن تـم هـذا منــذ فتــرة قريبــة    .. هـذا صحيـح ◄

إلى هـذا اإلجــراء؛   وقـد اضطـرت السلطـة أخيـراً.. جـداً
.. طـط األجنـبينتيجـة لمجهـودات الَّذيـن وقفـوا ضـد المخ

ذلـك المخطـط الـذي كـان يعرقـل كـل خطـوة تخطوهــا  
لقــد كــان المستفيــدون مــن     .. البـالد نحـو التعريـب

الفرنسيـة يضعــون كــل الحـواجــز الممكنــة أمــام      
وأذكـر اآلن حكايـة طريفـة وقعـت لزميـل لـي؛  .. التعريـب

  ..ـةمنـذ مـدة؛ أي قبـل تعريـب الوثائـق اإلداري
  ..هـات مـا عنـدك.. أحكـي يـا أخي ◄
صـدر في فتـرة مبكـرة بالجزائـر أمـر رئـاسي؛ يلـزم  ◄

نعــم  .. اإلدارة بعـدم رفـض أي وثيقـة تكتــب بالعربيــة  
وهـذا يؤكـد أن العربيـة كانـت مرفوضــة  .. عـدم رفـض
ـ  لـي كــان    لـفانتهـز زمي.. في وطنهـا هــذه   ـاًلمتحمس

ـر عـلى المبـادرة بكتابـة الصـك البريــدي  الفرصـة؛ وأص
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وذهــب  .. بالعربيـة؛ وبالفعـل كتبـه بتلـك اللغـة المهمشـة
.. إلى مركـز البريـد الـذي اعتـاد صـرف دراهمــه منــه  

وقـدم الصـك المعـرب إلى موظـف البريـد؛ فلمــا تأمــل   
.. ذلـك الموظـف مـا في الصـك مـن كتابــة؛ وخربشــة  

  :وقـال لزميـلي.. الحيـرة واالندهـاشذهـل مـن 
  )..يـرِايزج الَّـو وخُالْي(هـل أنـت شـرقي  ◄
  ؟..لمـاذا هـذا السـؤال.. ال أنـا جزائـري ◄
◄ )ـتْنْي كُك جزـرِايي وـالَعتَكْ هالشِّ ـتْبيـك اكْه؟)..اـد  
 ولـو كنــت فرنسيــاً  .. ألنـني جزائـري كتبتـه هكـذا ◄
  ..تـه بالفرنسيـةلكتب
◄ )اسمـع ـوخُالْي ..قْانَمـدنَ شْرعطيـك الصالْـوتُاكْ.. اـدـب 
  )..ـانَحامس.. الَّو هـيوِسنْارفْالْب يـكالشِّ
وأنـا أقـول لـك هـذه أمـوالي الـتي أطلبهــا؛ ومــا    ◄

أمـا موضــوع  .. فهـذا مـن حـقي.. عليـك إال صرفهـا لي
غـة فأنـا في الجزائـر، ودستورهـا ينــص أن العربيــة   الل

هـي اللغـة الرسميـة؛ وليســت الفرنسيــة كمــا تحــب     
وثمـة أمـر رئـاسي يجبـرك عـلى عـدم رفــض  .. أنـت

  ..العربيـة
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هنـا أحـس ذلـك الموظـف أن الجـدال سيطـول بيـن 
زميـلي وبينـه؛ كمـا علـم أنـه أمـام رجـل عنيـد؛ وقــد  

تطـور الموضـوع إلى مـا ال يرغـب فيــه؛ لــذا فقــد    ي
نهـض مـن فـوره؛ واتجـه إلى رجـل في مكتـب خلــفي؛  

وتقـدم ذلـك الرجــل  .. وظـل معـه مـدة؛ ثـم قدمـا معـاً
  :مـن زميـلي؛ وقـال بهـدوء وبـرودة أعصـاب

◄ سامحـني يـاسي محمأنَ.. ـدـشْتَّفَـا الم ..اكَ اشْوي؟..ـن  
بالعربيـة إلى الموظـف؛ فرفـض صرفـه؛  قدمـت صكـاً ◄

  ..بحجـة أنـه مكتـوب بالعربيـة؛ الـتي ال يعرفهـا
ـ ـوا بِلُمعنَ مزأوالَ.. ـانَتْغَلُ هـيبِرالع ـاسب ه الَ..أ..أ ◄ ـايه ..

ـ بِرالعو.. ـكقَّا حـذَه.. اكدارـوص ـكـوا لَفُرصنْ ـيـ  ه ـا م
يـشْه منُمـوعبٍ.. هـَّ ـمِاس  تْارالكَ(ي يـنطعي تَِل ـحمستَ.. هالل
دانْيدتييـت..(  
   ..هـذه هي بطاقـة تعريـفي.. تفضـل ◄

ولمـا استلـم بطاقـة تعريـف زميـلي؛ تظاهـر بأنــه  
  :ثـم التفـت إليـه وقـال.. يتأملهـا باستغـراب واستهجـان

◄ اشْو ه؟..يـاذ  
  ..بطاقـة التعريـف ◄
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ـ وٍسنْارالفْب هـوبتُكْم يه.. ـنكلَ ◄ ـيهالشِّ؛ و يــك ـ كْم  ـوبتُ
الْبعبِرـيُأ.. هنَ يـفْوكعنُ فْـروزن باتْنَيهـم ..اسمـ  ـع ـ ي ي ا س
محمـد ..تْ كَـانحنَ ـبعطيـك الصـوارا؛ الَدزإ مـ ونُكُي ي ـو ف
زوج ـغَلُبه وحـدـ .. ه مـا يـ ه إ ـشْمـ كُي ـ بِرعالْـو بِونُ ـيه الَّو 
ـ لُب جوي زـو فونُكُيبصـح الَزم إ.. هـيوِسنْارفْالْبِ ـ و هـغَ حـد؛ ه
ى نَـتَّحعخْنَ فْـرـدم ..  

وظــل  .. فأسقـط في يـد زميـلي، وأصيـب باإلحبـاط
لقـد أفحمـه المفتــش بخبثــه   .. ؛ دون جـوابامتـاًمـدة ص
 ؛ سـوى بـاب الخـروج؛فلـم يجـد أمامـه متسعـاً.. وحيلتـه

  .. يجـر معـه أذيـال الخيبـة والتهميـش حيـث انسحـب

***  
  

   

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

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


 101

 
  

  4:................................. ـ تقـديـم 
  6................ :............ـ الكابـــوس
  36:............................. ـ الصـــدع
  53:............................. ـ البـــريء

  68............... .....:...كـالم مـن ـ لـوث
  79:............................ ـ التهميـــش
  101:...........................  ـ المحتـــوى

  
 
  

  
  

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

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

