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ِلص فًِ َمْملَكة األْحرار 

 ، وبعد سلسلة التوترات فً الشارع  1988 أكتوبر 05بعد أحداث 

الجزابري إستنكارا لألوضاع المزرٌة للجزابري تتؽٌر النظرة وٌحل  

 .الجدٌد 

 بسالم ، وتنظم  1989 فٌفري 23ٌمر اإلستفتاء على الدستور الجدٌد 

وفازت فٌها جبهة اإلنماذ اإلسالمٌة  1991دٌسمبر 26إنتخابات 

لمد مرَّ عهد النظام . أي منصب صنع المرار ممعدا 188 ب%82بأؼلبٌة 

د بكل ما تَحمله اَلٌة التحكم من تحكم فً السٌاسة ، اإللتصاد واإلجتماع    الواحد والذي تفرَّ

  والذي شدَّ البالد بكل لوة السالح ، هً ذي بداٌة الثمانٌنات وحكم المشاٌخ ال ٌزال 

 ساٍر ، وألن اإلنسان بطبعه ٌملًّ الروتٌن وٌملُّ الحٌاة الحنظلٌة ، مرارة األنظمة المتعسفة 

 ٌطل فٌها العمم علة كافة األحوال اإلجتماعٌة ، فال اَفاق عملٌة تولج عن بُعٍد ُمرسلة شعاع 

 األمل ِلٌندِلج ِضٌاؤه ، وٌوم بعد ٌَوم تؽرق البالد فً ضالل الضٌاع ، إنَّها البؤرة وال مفر 

.الوالع ٌنبض مرارة واألنفاس تبكً تضُمًرا وتصرخ من إحكام المٌود الُمكبلة ... منها   

.فال أحد ٌنكر األزمة العالمٌة والداخلٌة التً عشناها وعانٌنا منها المرارة   

........ 1992جانفً 11وهاهً أمسٌة 

 وهذا المساء تحلُّ المفاجأة ، السٌد الربٌس ٌخطب فً األمة على الجمٌع اإلنتباه إلى ما ٌموله 

.الكل ٌسمع إالَّ من َصؽُر ِسنَّه عن اإلدران ، هً الثامنة ٌجلس الربٌس لٌُلمً الخطاب   

.وبعد ألّلِ من خمسة دلابك ٌَعرؾ الجمٌع ُمْبتَؽى الربٌس   

.إنَّه ٌُمِدم إستمالته وإعتزاله كرسً الراَسة ، الحمٌمة  التً كانت مختبأة وكشؾ عنها الستار   

سادتً أعلن تخلٌا عن منصب الراَسة فً ساعتها ، ال لسبب أو الَخر، إنما هو  ..سٌداتً " 

..". الواجب الوطنً ، وٌجب تلبٌة النداء 
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أو لٌس  ....كان خطاب السٌد الربٌس ألوى مفاجبة وبداٌة لنهاٌة عهٍد ، وبداٌة َعْهٍد جدٌد 

لررالمجلس األعلى لألمن   1992 ٌناٌر  12وفً . الزمن َكفٌالً بمعالجة نفسه بنفسه 

. إلؽاء نتابج اإلنتخابات التشرٌعٌة 

بخطاب الربٌس ٌنتهً عهد الحزب ، أو عهد الُحزمة  ..

ن ُكتل حزبٌة ....الواحدة لتدخل البالد زمن الدٌمولراطٌة  ... والتعبٌر المطلك الُحر ، لتكوَّ

وبما أنَّ من حّكِ ُكّلِ َمن له ماٍض سٌاسً ، وحنكة سٌاسٌة ، وكذا لُدراٍت كافٌة ٌخوض  

بها ؼمار هذا الطرٌك ، إذ لم ٌٌَطل عن ذلن شهور فمط لتشهد مَسارح الساحة الجزابرٌة  

وما هو بالولت الطوٌل حتى إلتؾَّ الشعب حول من مال له ، وإلتمس  ...نمو عدة أحزاب 

فٌه مبتؽاه ، وأكثر هذه الكتل تصدًرا وُشٌوًعا تلن المتصلة بالوالع اإلجتماعً والتً  

. تؽطس بدفك لٌم الشعب وأصالته ، وكان بالممدمة التلل المسافرة سماءات عن األرض 

. وإستمطبت السخاء األعظم من الناس 

وألن للطرٌك خصوصٌات أؼوارها مبادئ ٌحط علٌها المار ، وإتباًعا ومراعاة ألعمدة  

. تسند لوامه 

.   تعبر فً الزمان 1992وتتوالى الشهور وهاهً  سنة 

.   وبعد إنتخابات بلدٌة كانت باألؼلبٌة فً بعض الوالٌات تتعالب األٌام وتتوالى 

 تجهَّم الزمن ورعد البرق سبمه الحزم المخضوضب ، لصفت رعشات الرٌح مولوًدا  

حمل الرجؾ وهواء رجاج جعل الموة بٌده ، وعلى عمك أمتار مدت ُزبر الحدٌد تنظر من  

ثمب األرض ، وألن بالبالد أللٌات ٌضمن لها مولفها األثر الظاهر ، مٌزابٌة وتورلٌة و 

ما للَّب الموازٌن ورجؾ الحال ، لُلِّبت نجمة  %25أخرى بربرٌة حرة تصل مجملها إلى 

. المساء زهرة لبٍن ثلجٌة وهبت زوبعة الفنجان مسخنة األفكار فً الفكر 

ًحلَّ حزب  1992بوضٌاؾ ٌترأس المجلس األعلى للدولة ، وفً مارس 1992ٌناٌر 16

. وُحضَر عن المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة" جبهة اإلنماذ" ن .إ.ج
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وكثر الكالم وإلتمى فما ٌزري بكل ضٌاء ، ورزق الدهر الضجر وفرح الشر وكشَّر، وكان  

الفرح فً عرٍض ال ٌكاد ٌتكرر ، والخشٌة من اإلنزاللات جحَّظت النظر ، وتنمضً اَثار  

عالمات اللٌل ، وإحمرار األفك ، إنفتحت األحداث على أخرى تنهً الزوارق وتشٌد إنشاء  

ذهنً ال لون له ، ذات حس دافا وعٌن شزراء عن شطري الدهر ، لحٌاة مربعا سحرٌا  

. ٌملِّب موسٌماها لانون النؽم 

جاءت العشٌة التً ٌعلن فٌها شدؾ المتاهة عن اإلدارة لتولد لحن سٌر زفاؾ فً ترجمة  

. تارٌخٌة للحٌاة ، من موالؾ تسٌر رتالً إلى هرولة تصافح النجوم 

هذه النهاٌة بداٌة لنشاطات سٌجت الحال ، فلم تزد السنٌن أٌاًما حتى إستشاطت األمة ؼضبًا  

وأصبح الكل سٌان ، ونبتت َسْوءة أشعلت السكون ، وولفت أمام ثمل الحمل ونثرت سوء  

.  البخت إستحم الوجه بشعور دخٌل ، تسارعت األٌام وإستمر الضالل معها 

. ولبس السلون حمى تؽبط الجمال عله ٌنمض االَثار فٌرسم المبسم 

كل ٌصب فً وادي واحد ، الكل ٌضطرب ٌتألم ٌتضمر ، دخلت البالد نفك مظلم ٌذرؾ  

 .شظاٌا الدمع فً البهتان ، حٌث تطاٌرت براعم الزهر سوسنات ِحَسان 

وهاهو شهر جوان ٌحل وٌخرج الربٌس بوضٌاؾ للماء مناصرٌه فً مدٌنة عنابة أو  

 ٌجلس أمام جمهور ؼفٌر بماعة  1992 من شهر جوان 29الجمٌلة وفً " بونة"مدٌنة 

مبارن  "فسٌحة ، وال ٌطول خطابه  وهو فً راحة من حدٌثة وفً ؼنى عن المناص

.  مالزم فً الموات الخاصة ، الذي كان ٌترلب تحركاته من راء الستار " بومعرافً

.  حتى ٌعلو الرصاص وٌسمط الربٌس بوضٌاؾ على الطاولة جثة هامدة 

.  كان هذا الحادث بداٌة لعهدة مع زمن جدٌد 

دخلت البالد مرحلة إنتمالٌة وتعالب عدد من الرؤساء على كرسً الرباسة واَمالهم  

. إستمرار البالد وعودة الطمأنٌنة  للعباد 

عام ال مثٌل له ، أكثر ما إكتوت فٌه العامة بنٌران الظلم والتعسؾ  1994هذه سنة 
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. كل تربة وكل خصب ، كل جبل وسهل شهد فعل وعمل متطرؾ 

المدٌنة تعرؾ هدوء وإستمرار لم ٌذرؾ علٌه الرماد بعد ، ولعل عٌن الحاسد ماكانت شعلتها  

. جمٌر عكسته أٌام جاءت فً المستمبل الؽٌر بعٌد 

ٌخرج هذا المساء أحمد ٌتمشى كما إعتاد ذلن ، وألن هدوء الصٌؾ ورومانسٌته تجتمع عند  

العشٌة ، حٌث تتحدث الشمس للمؽٌب ، والسحاب لزرلة السماء ، وٌداعب الهواء  

. األشجار ، األطٌار واألزهار 

أحمد الولد من األم الثانٌة لرجل ؼواه المال وتماضى راتبه بالعملة الصعبة ، هذا ما فتح  

. أمامه العٌن على النساء والتمتع بجانبهنَّ 

ٌكبر الطفل ، وحٌنًا فاَخر وساعة بعدها االَخرى ٌُصبح من كان طفالً شابًا ٌافعًا وما إن  

جه الوالد بُحّرِ ماله ، بالرؼم من عدم إمتالكه أي منبع ٌرتزق منه  .. ٌستمٌم عوده ، ٌزّوِ

إالَّ أنَّه سٌستفٌد من مال والده ، ٌعٌش الشاب فً بمعة شعبٌة ، ؼالبٌة لاطنٌها فالحً  

. أراضٌهم فالمنطمة معزولة ُمحاطة ببساتٌن الحمضٌات 

. أراضً طرلاتها ال تزال ترابٌة ، ال  إطار وال أرصفة ٌحد لها حدودها 

بمعة الحاج عابد أو أوالد الحاج عابد كما ٌشتهً البعض تسمٌتها ، أرض اَهلة تبعد عن  

كٌلومترات ، وألن خصوصٌات طبٌعتها وحالة أحوالها توضحت فً  04المدٌنة بألل من 

أكثرها ال أثر لعناصرها األمن مما  ...ناسها صنفت ووضعوها ضمن لابمة الرلع النابٌة 

ع نمو الجرٌمة فً أركانها ، لتُبٌَض وتحفر عش تضمن توارثها  . سرَّ

حتى المؤسسة التعلٌمٌة الوحٌدة ، والمنبع الُمنٌر لألطفال ؼلمته األٌدي الممتدة فً السنة  

. األولى للجحٌم 

وعلى  الرؼم من إمتالن أحمد ألصحاب وأصدلاء إالَّ أن مشاهدته وحًٌدا ٌتمشى لٌالً نهاًرا  

بٌن البٌوت البالٌة لفت إنتباه ناس الدوار ؼٌر بعٌد عنه فهو ٌدري ما ٌزاوله األهالً من  

نشاطات ، حتى ما خفى منها من أسرار البٌوت أفراًدا وأزواًجا ، وما ُعرؾ علٌه أنه  
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لكن إنخفاط وزنه جعله  ...إنسان حمانً ، مابل للنزعة الجماعٌة ، شجاًعا متواضعًا 

.. َكٌٌل لشخصٌته وأوضاعه بدأت تتالشى ، فكان علٌه للب الموازٌن وإعادة النظر حوله 

ومع ما عرفته البالد من سنٌن لهر ، ٌخرج أحمد لٌجلس إلى أصدلابه تحت شجرة اللٌمون  

وشٌبًا فشٌبًا ٌَنظم إلٌهم  " وَحَمد" إبراهٌم"و" المعزولة فً طرفً الطرٌك ُمنظًما إلى جاسم 

. أناس للٌلون ، وأَُسٍر إنتشرت هنا وهنان بعدما عزل ؼالبٌتهم ....بمٌة مشاٌٌخ الُدوار 

هل مرَّ علٌكم الطٌر لٌلة البارحة ؟ متجًها بالكالم للجمٌع ، رامًٌا سهمه إلى الجالس  : جاسم 

:  وكأنَّه لم ٌفمه مالاله صدٌمه " أحمد"لٌردَّ علٌه ... أمامه 

من تمصد ؟  

.. ودون ملمح ٌمتمع لونه وكأنَّه الخبر دخٌل علٌه 

هل عادوا لٌلة البارحة ؟ : أحمد 

وا الدراهم : جاسم  . وأنا نفسً أخذوا من عندي ملٌونٌن سنتٌم ...ولَمُّ

. ٌاهلل وٌمسح بٌده على كامل وجهه : أحمد 

فأحمد وعلى الرؼم من لصد الجماعات المسلحة للمرٌة ، إالَّ أنَّه فً عزلة عن كل إشارة  

وبعٌد عن أعٌن الماصدٌن الذٌن كانوا ٌمصدون األهالً لجمع المال تحت ؼطاء المساهمة  

.  فً الحركة الجهادٌة التً ٌمومون بها 

أٌام لالبل ٌتزوج فٌها أحمد من إمرأة ٌختارها له والده ، وٌمٌم عرًسا واسعًا فاخًرا  ...

. إنبهر له كل حاضر ، الشاب محفوظ بالنعم ووالٌه الوالد 

. ألٌمت األفراح فً جو محافظ على تعالٌم إسالمٌة متأصلة 

"  الفٌال"فً نفس الولت كانت األشؽال مباشرة ، وعلى وتٌرة فالت السرعة ذاتها وهاهً 

. على نهاٌتها مسكنًا منفرًدا لإلبن 

ل لٌلة منه ، لعدت األٌادي االَثمة على عٌون شباب  1994وهاهو عام  ٌحل متأنًٌا ، وفً أوَّ

أصبحت جثثهم  ...المرٌة ، أربعتهم عادوا فً عطلة إلى أهالٌهم من الخدمة الوطنٌة 
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مرمٌة على لارعة طرٌك أشجار البرتمال ، جرٌمة بشعة عكست بشاعتها وجوه الضحاٌا  

تدلت رؤوسهم بالدالء فً المٌاه تتراماهم من هنا وهنان ، ثٌاب ملطخة بالدماء ، أٌن  

إنها خٌوط ومشاهد  ...إلتصمت بجلودهم العارٌة إال نصفها ، مناظر كلها بشعة وفظاعة 

لمسلسالت متكررة ، ألفت مشاهدتها وسماع ولابعها كل ساعة وكل ٌوم ، ما جعل رجال  

. أمن الدولة ٌصنفونها ضمن المناطك اإلرهابٌة المحظورة 

اَخر ما أنتج فً عالم السٌارات  " بٌجو"فً نفس الٌوم ٌظهر أحمد على متن سٌارة من نوع 

هاهو ٌدخل المرٌة روًٌدا ، روًٌدا وعجالت السٌارة تعكس شعاع الشمس ، فتظهر فً  

. حركات دابرٌة كأنها اللؤلؤ عابًدا من المدٌنة حٌث مسكنه الجدٌد أصبح جاهًزا 

وفرلتهم  ...هذه العشٌة تشٌع جنازة من ظفرت بهم الطٌور الجارحة فأبعدتهم عن األهل 

. عن اإلخوان ، ٌتبعهم كل من شاهد الجنازة فهً ذي الدنٌا ، مزٌج من الخٌر والشر 

متملبة ال تستمر على حال ، والناس فٌها فرٌمان ، فرٌك أسعده الحظ بها فهو راض سعٌد  

. وفرٌك جانبه الحظ ؼاضب نادب علٌها 

وألن الفوضى واردة ، وعمل على تفادٌه وتحسبًا لحوادث شعب تترائ بعٌدة ، وفً  

ألٌم حاجز تفتٌش على رأس الطرٌك الخارجً ومنه  ..رؤٌة واضحة ومولؾ ظاهر 

كما إنتشر هنا وهنان رجال األمن فً زٌهم المدنً بال شن  ...إلى العبور نحو البمعة 

وسحب الولابع من األفواه ، ومن أفراد المرٌة من حمل السالح بعدما  ...لتمصً الحمابك 

هؤالء هم المؤمنٌن بالموت فً سبٌل الحرٌة ألنها أشرؾ  ..رخصته له الجهات المعنٌة 

من الحٌاة فً ظل اإلستسالم ومن مات معتنمًا السٌؾ عاش دابًما حًرا اَمنا بشهادة الحك  

وصاحت بها الحناجر المذبوحة التً  ...والخلك ، كلها مبادئ مألت بها األٌدي الفارؼة 

. تربط ما بٌن بنً البشر جمٌعًا 

... أم إبراهٌم إمرأة تعٌش وزوجها وإثنان من أوالدهما ، هما الجٌران األصلٌٌن ألحمد 

ال تزال المرأة تبكً إبنها الذي بلػ من العمر األربعة عشر سنة ، أٌن إختطفته مجموعة  
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متكونة من ثالثة أشخاص ملثمٌن إلتادته إلى طرٌك معزولة لٌتم إؼتٌاله ، منظر الحادثة  

المؤلمة ومشاهد الفاجعة ال تزال تترائ لألعٌن ، وما ترن األثر بادًٌا فً نفس المرأة  

التً ال تزال تبكٌه ، وخاصة لم ٌبمى لها من األوالد إال إبن عاجز عن المشً ذو خمسة  

سنوات ، أما الوالد شعبان فهو من صبر والصبر هو ضٌاء ، إنسان مؤمن ٌدرن معنى  

هذه الحال التً لم  ...، منظور األسرة ٌوحً بحالها " الصبر ضٌاء" لول رسول هللا 

المشكون فٌهم أناس من أهل المنطمة ، أو أن ٌكون المرشد  .. ٌشفك علٌها أحد من الظؽاة 

من بٌنهم ، وهذا مازاد الؽضب فً النفس بتصرفهم أبعدوا أنفسهم عن الرجولة الحمة  

وتصرفوا بعملٌة المرأة الضعٌفة ، ال الرجل الموي ، فشحنوا نفسه حمًدا ، ومألُ للبه ؼًٌظا  

. بأفعالهم وتصرفاتهم الؽٌر البمة ، وعصروا عظمة اللسان بعصٌان مسلَّح 

تمرُّ األٌام والشهور ، والبمعة تعرؾ من التدهور وحالة الإلستمرار ما ٌشٌِّنُها ٌوم بعد ٌوم  

. الكل ٌبحث عن الرأس المدبر والكل ٌبحث عن مصادر الجوسسة 

أحمد بعٌنه هو ووالدٌه وزوجته وإبنه ٌحٌا حٌاة وال أروع منها ، بٌت به حدٌمة واسعة  

وبدل السٌارة إثنان ، رفاهٌة ورؼد عٌش ، ما ٌحسد علٌه كم هم الذٌن ٌرٌدون وخاصة  

الشباب ٌرٌدون تحصٌله ، ولكً تبلػ ذلن علٌن التخلص من المٌود الُمكبلة للسواعد و 

المناعات الطاؼٌة على العامة ، المرٌة بها من العابالت ما ٌعد على األصابع ، فمنهم من  

. ترن األهل وهربًا من ؼدر األٌادي الظالمة ، واَخر فرَّ بإرادته 

أحمد وعلى الرؼم من الظالم الخانك الذي تحٌاه البمعة ، إال أنه بمً فٌها وعلى الرؼم من  

ك النظرة بالمسألة   سكنه المتمم عن اَخره والذي إنتهت به األشؽال منذ زمن إالَّ أنَّه عمَّ

. وبمً بعًٌدا عن مضاٌمة أٌة جهة 

سً الطاهر الرجل العجوز ٌعٌش وزوجته الثانٌة وأوالده من زوجته الثانٌة أكبرهم  

. جمٌعًا فتاة متزوجة وتسكن المدٌنة 

نوال البنت الٌتٌمة أكبر من خلَّفتهم الزوجة األولى ، فتاة ذات الخامسة والعشرٌن ربٌعًا  
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لم ٌسعفها الحظ التعلٌمً أكثر السنة التاسعة أساسً ، ومما ال بد منه مكوثها بالبٌت  

ألنه ال جدوى من مزاولتها الطرٌك ذهابًا وإٌابًا دون طابل ، وخرجات هنا وهنان ال طابل  

من ورابها لتستمر أخًٌرا بالبٌت ، بإستثناء بعض التدخالت الالزمة فً الحٌاة كحفالت  

. الزواج ، جنازات الوفاة الملزم والواجب على اإلنسان مزاولتها والرؼم المٌام بها 

كانت نوال بٌن الفٌنة واألخرى تمصد بٌت أختها الكبرى فً المدٌنة ، أٌن تمضً معها  

أٌام للترفٌه والتروٌح هن النفس ساعة إكتاَبها وإنطوابها الداخلً ، ما بحاجة إلٌه لتؽٌر  

ٌها   نمطها ، وضرورة إلتناء الجدٌد من أٌام الحٌاة  ضرورة ال مناص منها ، إذ لم ٌمّوِ

. الصبر والتحلً به 

زوجة األب وعلى الرؼم من أنها إمرأة ناضجة ، أنجبت من األوالد بنت وثالثة ذكور  

. لم تؽنٌها ذرٌتها عن تفادي شرارة التمٌٌز ولو بشكل شكلً 

ما جعل  البنت نوال ٌحظ فً نفسها الضٌاع الذي ٌكتنفها حٌنًا وٌحزُّ بأعمالها مرارة الوحدة  

. لٌُصبح ضرورة ملحة ، جعلت من الفتاة تبحث عن البدٌل ، دنٌا تحملها وتَْحِمُل عنها 

وهاهو ٌتمدَّم إلٌها كم من عرٌس منهم من أوالد الجٌران ومنهم من إستمدمته لها أختها  

. لكن الحظ  وال مكتوب بٌنهم 

. هل صحٌح ما سمعته من كنزة ؟ وهً أختها من أبٌها ذات الستة سنوات : نوال 

: ترد عنها األم ولد كانت إلى جانبها 

ماذا تمصدٌن ؟ 

؟ ...هنان من تمدم : نوال 

: ولبل أن تكمل تبادرها األم

. ال إنَّه شرٌن والدن الجدٌد ، كان ٌتحدث عن األرض والؽلة وكٌؾ تتم الشراكة بٌنهما 

الجار أحمد أعز أصدلاء العابلة حٌث نشأ وعاش بجانبهم ، وألام عاللة متٌنة بٌن  

د أحمد التمشً معٌة الشفك األحمر ، والفصل خرٌفًا ، ونسمات   جمٌع األفراد ، وكما تعوَّ
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هوابه الملٌل تداعب األجساد ، هاهو االَن ٌتهافى السٌر  

أحمد رجل ذو الثالثة والثالثٌن له من الموة البدنٌة الهادرة ، تراءت من لصر لامته ولوة 

عظمته على الرؼم من نحوله ولون بشرته البٌضاء ، تماٌلت بعض الشًء إلى سمورة  

فاتحة ، ووجه عرٌض وعٌنان سودوتان توسَّط الوجه أنؾ عرٌض ، تندته شفاه رلٌمة  

. نبتت أعاله شنبات بشعٌرات رلٌمة هنا وهنان 

ما كان ٌُمٌِّز أحمد هو لباسه الدخٌل ، فبعد السروال الطوٌل والممٌص ٌُعرج إلى عباءة  

تدنت بشبر أسفل الركبتٌن ، ولد ؼطت سروال حرٌري أبٌض مؽشً بخطوط ، ٌظهر  

. تأثره بالروح اإلسالمٌة الملتزمة 

سار أحمد وأشجار الحمضٌات مساحة بعٌدة مع أعٌن األهالً من كانت تتبعه وهو ٌطأِطا  

. رأسه أسفل السالٌة لٌعبر إلى أراضً مزروعة حبوبًا ، ومزروعات شتوٌة 

ٌبتعد متخطًٌا الوحل متبع المشً على حافة الطرٌك ، وفجأة ٌبتعد وٌؽٌب فً الظالم   

. تاركا خلفه شن ؼرٌب

ٌصل إلى لبو مبنً من المصب الجاؾ والتبن األصفر ، واألجور المحاط به من كل جانب  

. تارًكا الفوهة األمامٌة فمط ، وركز الباب إلى أعمدة حدٌدٌة ثبَّتت ولفته 

. السالم علٌكم ، وٌنزلك إلى وسط المبو : أحمد 

وعلٌكم السالم وعلها كانت مجموعة من األصوات أصحابها مثبتون ، و : ٌرد عنه اَخر 

. كثٌري العدد 

إرادة أحمد إرادة لوٌّة ، و صاحب رأي وشجاعة ٌتوافك ومراده ، وأكثر ما عرؾ علٌه  

. بٌن لومه وذوٌه ذو عمل راجع وولار وإتزان 

. أناس بالداخل ...تدخل نوال إلى بٌتها ، فإذا بها تسمع كالًما مختلفًا بٌن أخذ وعطاء 

... هنان ضٌوؾ عندنا ؟ متحدثة إلى نفسها : نوال 

تمؾ بجانب باب الصالة وهو ما لبل الباب الخارجً مباشرة ، تستنزؾ السمع ٌصل  
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: مسمعها صوت إمرأة تمول 

وهذا ٌكفٌنا ؟ ..سمعة طٌبة وأصل أطٌب ...لمد سمعنا علٌكم كل خٌر 

هنان من هً خارجة ، لتصل مسمعها صوت زوجة أبٌها وهً  ...تتراجع نوال إلى الوراء 

: تستأذن 

.. سأعود حاالً 

. ولحظة إنعراجها نحوى المطبخ تلتمً نوال والفة 

اَه نوال متى عدتً ؟ : األم

ترتبن الفتاة وتتبعثر الكلمات لدٌها لتختفً أؼلبها عن لسانها ؟ 

. االَن فمط أدخل : نوال 

.. تعالً ، تعالً معً إلى المطبخ ساعدٌنً : األم 

تأخذ األم إبرٌك  ..فً خطى متسارعة ٌدخال مع بعض ..تستبمها المرأة لتلتحك بها نوال 

: المهوة وهً تمول لنوال 

أتعرفً لماذا لَِدموا ؟ 

: نوال وهً ترتب السٌنٌة 

ال ما نعرفش عاله ؟ 

.. هؤالء جٌران أختن فً المدٌنة جاؤوا ٌطلبون الحسب والنسب فٌِن : األم 

. فٌنزلك الفنجان من ٌدها ..تتخبط األوانً فً ٌد الفتاة 

من ، أنا ؟ : نوال 

ٌرٌدون خطبتً ؟ ...تبتسم نوال إبتسامة عرٌضة وتعاود 

. كما أنَّ الرجل من الطراز الجٌِّد : (تبتسم )وهً .. نعم أنت : األم 

... تشدُّ نوال ذراعً والدتها وتمترب منها 

؟ ..هٌا لولً من هو .. من هو : نوال 
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؟  ..تمهلً ، تمهلً ستُسمطً البُرادة من ٌدي : األم 

: تضع الوالدة كل ما بٌن ٌدٌها وتستدٌر نحو إبنت زوجها 

إسمعً إسمه لاسم ، وٌعمل كصٌدلً وله سكن خاص ، هل ٌوجد أحسن وأكثر من هذا ؟ 

. تضع نوال سبابتها على شفتٌها فً حٌن اإلبهام أسفل الذلن 

وتؽرق فً التفكٌر والتذكُّر لمد خطر ببالها خاطر لاسم ، وهو شاب ٌعمل اَه ، وتتولؾ عن  

الكالم ترد عنها األم ولد الحظت إستؽرالها فً التفكٌر ، والتً تحمل السٌنٌة ولد وضبتها  

: على أحسن حال 

ماذا ، هل تعرٌفه ؟ 

: ثم وهً تهم بالخروج ترد علٌها نوال فً مهل 

هو ذا الشاب ؟ 

: ولبل أن تكمل كالمها تخرج األم وهً تمول 

.. سأعود حاالً 

تأخذ المرأة المهوة لضٌوفها ، بٌنما تخرج الفتاة مسرعة فً أثرها لتنصرؾ إلى ؼرفتها  

. وألنها كانت على الجانب االَخر من البٌت تندس بجنب والدتها لتمررها 

تفضلوا المهوة ، أذهب وأعود إلٌكم حاالً ؟ : األم 

. تسرع األم إلى ؼرفة نوال ، وتستعجلها لتهٌبة نفسها 

: وما إن تدخل األم إلى ؼرفة إبنتها ، ولبل أن تلمحها كاملة تبادر 

 . (ولد وجدتها تمٌس فستانها األبٌض )ماذا تفعلً 

... ماهذا ، إنزعً إنزعً : وتواصل 

. تنظر الفتاة فً وجه أمها بؽرابة ظاهرة

. الضٌوؾ جاٌٌن لٌرون ، لذا علٌن أن تدخلً لهم بلباس محتشم : األم 

: وهذا ما لم ٌرق نوال التً كانت فرحة بفستان العروس ، تمول وهً تهم بنزع ما لبست 
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وماذا ارتدي ؟ 

. إنه اَخ لباسه خاص : األم 

: تنظرها نوال وهً تدرن ما تمول أمها كحمٌمة ووالع 

. وما المانع فً اللباس ونحن بالبٌت 

: تذهب األم إلى الخزانة وتفتحها 

تعلمٌن بكل شًء ن وتفعلٌن ؼٌره ن وتأخذ األم لباس حتى أسفل الكاحلٌن ، تأخذ من 

. مرفعٍ اَخر خماًرا 

. األم ن خذي هذا ٌالبم لعدة النسوة 

حمٌمةً كانت نوال فتاة متدٌنة وهً من تالت لزوج مسلم ورجل دٌن وذو خلك مستمٌم ، هو  

مبدأ وإلتناع وهو الكفٌل والمادر على صونها ، ومن سٌرلى بها إلى الصفوؾ والمكانة  

الرفٌعة ، ودعم الفتاة خصالها ولد كانت ذات عزٌمة وإصرار ومٌل إلى حٌاة الجد التً  

. ال هزال فٌها 

لد تدرجت حٌاتها من الذبول إلى الطمأنٌنة واإلستمرار ، ما عكسته تصرفاتها وترجمته  

. حٌاة من مذاق البصل إلى أشهى من مذاق العسل ن ُمشمًا لنّصٍ التفكٌر الشاؼل 

 .تتوالى األٌام وهاهً نوال تُِعدُّ إلحٌاء أٌام الفرح بتجهٌز مستلزمات العرس 

الزوج لاسم من تكفل بإحضاره الجار أحمد مسمسًرا فً نوال مشًٌدا بخصالها ، لٌل عنه  

أنه صدٌك ، واَخر لال عنه أنه من متانة الصدالة كاإلخوة فً العاللة ، لكن بٌن هذا وذان  

". أحمد"هو من معارؾ 

 ، تخرج نوال إلى بستان الحوش ، وهً رلعة 1994فً مساء ٌوم صابؾ من صٌؾ 

أرض مربعة الشكل على الجانب من المسكن أٌن ٌلتصما مباشرة ، حٌث زرعت أشكال و 

ألوان من المزروعات ، وعلى الحوافً سوالً وودٌان وأعشاب ، ما ٌستعمل كتوابل  

. بإختصار ، سنفونٌة تعددت بها الخضر وتنوعت فٌها تستلزم مابدة البٌت 
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أخرى ، حاملة   كانت نوال فأرلى حالتها النفسٌة ، وسط هذه الزركشة تترنم تارة وتشدوا 

 .بٌن ٌدٌها لفة تضع بها ما طاب من جنً 

نوال وعلى روعتها ذات بنٌة ُمْبٌضة ، لصٌرة المامة فً ؼٌر إكتراث ، لون بشرتها بٌضاء  

صافٌة وما كان ٌمٌزها وٌجعلها منفردة عن بمٌة إخوتها الذكور واإلناث ، نعومة وصفاء 

صفحة وجهها ، وصؽر لدها ، وأكثرهما جماالً ٌدٌها الصبٌانٌة ومساحتهما حٌث كان  

صؽرهما ظاهر لألعٌن ، أما صفحة وجهها ذات اإلسمرار الفاتح ، ما أظهر خرسات 

مطبوعة على الوجنتٌن تظهر كلما ضحكت ، أما عٌناها فواسعتان وسع أحالمها ،  

. ٌعلوهما حاجبان مثلثً الشكل مصمم من نفسه 

أما الشفتٌن فرسمتا على خط رلٌك ، سبمتها رجلٌها إلى شجرة اللوز المتربعة على حافة  

الحمل ، هاهً تمؾ وحٌدة هادبة وفجأة تصل مسمعٌها وشوشات ، رنات خفٌفة تنساب من 

. تحت أشجار التٌن التابعة لبٌت أحمد 

تأخذ جذع الشجرة إحتماًءا لها ، وهاهً تدنو برأسها تسترق السمع من بعٌد كلمات ال تكاد  

. تفهم معانٌها 

ٌمول أحدهم ٌرٌدن الحضور هذه اللٌلة ؟ 

هذه اللٌلة ، وعن األمن ماذا نفعل ؟ : الصوت االَخر 

. ٌنفتح فم نوال عن دهشة ، تعمبها عٌناها توسعًا ثمل المضار 

هذا الصوت ، هذا الصوت ، هذا الصوت مستؽرلة فً البحث ، ألنه لرٌب إلى ظنها  : نوال 

. ألنه ال ٌكفً السمع لمعرفة مْن هو الشخص المستور  وٌؽٌب عن فكرها 

. وعلها لم تستطع التصدٌك ، تصرح البصر نحو مصدر الصوت ، تُرجع رأسها بسرعة 

ٌاهلل إنه أحمد ، جارنا أحمد ، وبرفمة رجال ؼرباء ، تضع عٌنٌها فً األرض و  : نوال 

: كأنها تستدرن شٌبًا فاتها 

: ربّاه ، رجاًءا تضع ٌدها على ذلنها وتواصل 
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. وماذا هنان ، ربما ٌكونون أصدلاء وٌبحثون فً مشاؼلهم ، وأعمال تخصهم 

:  وتعاود النظر 

. إبتعدوا عن المكان الذي كانوا فٌه \اَه ال ٌزال ٌتحدث إلٌهم ، لكن 

ربما سمعونً تحدث نفسها ن من بٌنهم رجل ذو ذلن كثٌؾ الشعر ، وعباءة  : نوال 

. محصورة أعلى الركبتٌن ، أسفلها سروال خفٌؾ ولصٌر 

أتراهم من أصحاب اللٌل والخفافٌش التً ال تظهر إال فً الظالم ؟ 

تترن نوال المكان مسرعة إلى البٌت ، متأبطة لفتها ، مكتفٌة بما حملته من خضر ن وتولً 

. مسرعة والخوؾ والدهشة ٌعرلالن خطواتها 

ٌختفً أصدلاء أحمد عن المكان لٌبمى والفًا لوحده ، واضعًا ٌدٌه على خصره وٌتمتم كلمات  

. المرٌب إلى شفتٌه ال ٌفمه معناها 

. ثم ٌستدٌر نحوى داره لٌدخل مسرًعا ولد بدت على مالمحه مهمة المٌام بالشًء 

. لها من األوالد معه اإلثنٌن " صوفٌا"زوجة أحمد إمرأة عاللة 

: ٌخرج أحمد مسرًعا تلحمه زوجته صونٌا 

. أحمد ، أحمد ال تنسى إحضار ما للت لَن عنه 

ٌرد علٌها بعجلة وبإشارة المبول من ٌده الٌمنى وٌمتطً سٌارته ، وٌمضً مخترلًا عباب  

األرض بالعجالت المطاطٌة بإتجاه المدٌنة ، كانت الساعة تمارب السادسة مساًءا ، والشمس  

. الصٌفٌة ال تزال تلفح األجساد ، واألوجه على الخصوص 

. ٌخرج أحمد من فٌالته ، ولد ؼٌَّر مالبسه وإرتدى سروال ولمٌص ، وؼلك الباب خلفه 

من أكبر المجرمٌن األوؼاد ، ُمكلفًا بسرلة األعمار فً وضح  " ابن الحاج ربٌع"كان أحمد 

النهار ، برشام المتل سهل علٌه بلعه وببراعة وإحكام ، وهو بمثابة عمل لرجال الظالم  

متبعًا الخنك والضرب بالخنجر ، ٌعلو إختصاصه أسلوب المخادعة كل هذا تحت لناع  

التكتم ، واإلبتسامة التً ال تفارق وجهه مذكًٌا ذكابه وشظاٌا فطرته المتبمٌة على  
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ركام روحه المتحجرة ، وبراعته فً تفوٌت الفرص على رجال األمن ، خطوات  

ال ٌموم بها إال علفوت محنَّن عارفًا بأسلوب المراوؼة ، متدرب بإمعان على كٌفٌة  

. إلتناص الفرٌسة بٌن ذان وذان 

هو الرجل اإلجتماعً فً الطباع ، عاللته بٌن األصحاب والجٌران واأللارب وكذا  

. األحباب على أكملها ، رجل سلوم خجول ، مفعم حٌوٌة ونشاط 

الخفاش ال ٌعرؾ تحركاته أحد ، حركاته متفرلة وفً الؽالب الكثٌر ٌكون مع نزول  

اللٌل ، ألن ضوء النهار ٌكشؾ الحمابك ، والنسور الكاسر خطر علٌها بزوغ الشمس  

. وكشفها الولابع 

ٌوم الخمٌس المادم حفل زفاؾ نوال على بلماسم ، التحضٌرات  1994شهر جوٌلٌة من عام 

ماضٌة على لدم وساق ، والبٌت ٌعج بالحركة ، ولم ٌبمى على الموعد سوى ٌومٌن  

أول المحبٌن والمسرورٌن بزوج البنت  " الطاهر"الخاالت والعمات ، واألخوات ، الوالد 

. رجل دٌن ومتعلم عالل ومصون 

. هو ذا الذي سٌكفل الحٌاة الظرٌفة المستمرة إلبنته

تزامنت مؽادرة نوال ووالدها الدشرة بإتجاه المدٌنة لكتابة عمد الزواج وهم كذلن لٌمران  

بالصدفة على باب فٌالِت أحمد بالمدٌنة ، بٌت فً روعة ما ٌكون ، حَوته الشبابٌن من  

نته حدٌمة ؼنَّاء تنوعت بها األلوان ، وتعددت األشكال  . الجهات األربعة ، وحصَّ

فً هذه اللحظة لوحظ عبور السٌارة وشوهد أحمد ٌدخل الفٌال ، وٌرافمه شخص دون  

. المدرة على إستٌعاب شكله أو لراءة مالمحه 

هو الخمٌس والٌوم الذي تزؾ فٌه نوال إلى زوجها بالمدٌنة ، المدٌنة مزدحمة ، وضجٌج  

السٌارات وحركة السكان ُمعمرة ، أناس ذاهبون ، واَخرون ؼادون ، الحركة والفعل  

. الدؤوب والدابم بها 

ال تنام المدٌنة وإن نام الناس تبمى األنوار ، اللٌلة صاحٌة حتى بزوغ شمس الصباح  
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وعلَّ الدولة عكفت على تجدٌد اإلضاءة بها ، وعلى الخصوص فً هذه الفترة المظلمة  

من حٌاة وعمر الجمٌع مضت ثالثة واألمة ماضٌة فً سنٌن المهر ، أناس وأشخاص  

. معروفون ومجهولون متورطون 

. تطفا المدٌنة أنوارها لٌلتحك بلماسم بؽرفة زوجته ، ٌدخل دون طرق للباب وٌؽلك خلفه 

العروس ال تزال جالسة فً سرٌرها تكتب بإلزام لحظات صادلة ، كل الكالم وكل األحالم  

التً ستعٌشها فً عش ؼرامها تخت وردي حٌث مكثت تنتظر ، ولد ظهرت فً أجمل  

حاالتها ، وجهها تورد ، تزٌنت فً ٌومها بكل األلوان واألزهار ، وعلى الرؼم من الخجل  

الذي ٌمتلكها فٌحصرها فً لحافها مطأطبة الرأس ، مركزة نظرها إلى األرض ، تبمى  

نوال البنت البرٌبة على خلك لاصد ومعتدل ، ولم تفعل من أسالٌب التبرج إال الملٌل الباهت  

إنصبَّ فً تألٌؾ رابع منتج ، فشاع ضٌاء ٌخفً حفر على وجهها ، ولم تظهر منه إال َّ ما  

. خؾَّ لونه ، عمال بوصٌة أمها بلماسم رجل متدٌن 

ال تتفطن نوال لزوجها إال وهو ٌضع شٌبًا ثمٌالً على الطاولة ، ترفع نوال نظرها بإتجاه  

.. الصوت إنها بندلٌة من نوع كالشنكوؾ وذخٌرة 

.. وفً فزع تُحْمِلك فاتحة بصرها على اَخره 

:  نوال وفً صوت حذٍر 

ماهذا ؟ 

ال ٌرد علٌها بلماسم ولد كان ملثًما ، لٌكشؾ النماب عن وجهه ٌأخذ كرسً من جنب الحابط  

وٌجلس ممابال لزوجته ، فً حٌن نوال ال تزال مستؽرلة فً النظر ووجهها ٌصرخ أسبلة  

. طالبًا أكثر من إستفسار ، وعالمات اإلستفسار تحلِّك فوق رأسها 

ماهذا ؟ لماذا هذا السالح؟  : نوال 

: ولد إطمأن لزوجته : بلماسم 

. هو للحماٌة فمط ، َحَملتهُ هذا الصباح 
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الشاب ذو الثالثٌن من العمر ، عالمات النشاط واإللبال حمٌمة تتجلى وتنكشؾ من  

المظهر والمنظر ، له أكتاؾ عرٌضة ممتلبة ، والجسم المعتدل الموي تمرأ كل شًء  

. من على وجنتٌه العرٌضتٌن 

فجأة تتؽٌر مالمح وجهه بنباح الكالب وحركة ؼرٌبة بالخارج ، وما هً إال فترة لصٌرة  

حتى تتكاثر وتتسارع ، وترتفع األصوات فً الخارج التً تمترب من النافذة التً كانت ال  

تعلو على األرض كثًٌرا وألنَّ الؽرفة فً مؤخرة تخطٌط البٌت ، ٌلتفت نحو مصدر الصوت  

ولد إرتفعت الضجة بصورة سرٌعة ، أٌن ؼطت األعشاب أماكن بجانب جدران البٌت  

. فإخترلت الظلمة بحصٌرتها الخضراء وبجذورها 

ٌرفع لاسم سالٌه وٌمفز فً الخارج ، ولد حمل بٌده الٌمنى رشاشة وباألخرى الذخٌرة ، وفً  

. لمح البصر وبدون أن تدركه نوال ٌؽٌب عن األبصار 

: فً حٌن تستمر فً مناداته 

لاسم ، لاسم ، لاسم لكن ال حٌاة لمن تنادي ، هٌهات ال صوت وال أثر وال أي ملمح للبصر 

. ألي شخص 

تعاود نوال مجلسها وهً فً حالة ذهول وذبول ، صخرت منها عٌونها ، ورسمتها 

. صفحات وجهها إنمباض شحٌح 

:  ٌاهلل ، سالح وهروب ، تضرب كفًا بكٍؾ ..ما كل هذا : نوال 

. لطفن رباه 

: وال تزال على حالها حتى ٌُمرع الباب بشدة تعمبها أصوات رجالٌة 

. إفتحً ، نوال ، نوال

. تهمُّ الفتاة من مكانها ، تنتعل ، وتُدٌر المفتاح 

. ٌدخل شًٌخا الؽرفة مع كثٌٍر من النسوة، إختلفت لاماتهم ، وتعددت أصواتهم 

تصرخ الفتاة بكاًءا حاًرا بمأل ما فٌها ، إعتنمتها إحداهن محتضنة لها ، تصرخ فً  
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: وجههم والدتها وهً تعبر إلى إبنتها 

من ذا الذي ٌلعب بمشاعر الناس ؟  

وهل السمعة تاع الناس هً لعبة بٌن الٌدٌن ؟ 

: ترتمً نوال بٌن ٌدٌها وهً تصرخ 

. ال ، لن أبمى دلٌمة واحدة بعد هذا ..خذٌنً معن 

فً حٌن تتواصل الشجارات اللسانٌة مرتفعة ومدوٌة ، وربُّ األسرة ٌحاول تهدبتها  

. بما إستطاع ولدر ، مشًٌرا إلى أن رجال األمن هنا ، جاؤوا للبحث عن لاسم 

. ولد كانت مجموعة من رجال األمن فً الداخل 

إختلط األمر وضاع وسط الصخب والصراخ ، هذا ٌنادي و اَخر ٌرد ، ومن هنان ٌسأل  

عن األسباب والحمابك ، وأٌن المجرم ؟ 

. تضاربت التخمٌنات وتعددت ولكنها إلتمت فً ركن واحد ، وصبت فً وسط واحد 

. أٌن هو لاسم ، الشخص المطلوب صاحب هذه الضجة 

. ال وجود له على اإلطالق 

تركزت األسبلة على هذا الشخص ، أٌن إختلؾ البحث بالخوؾ ، فً حٌن تواعدت األسرة  

الموفدة نمل العروس وأهلها فً صباح الٌوم التالً ، واللٌل له خفافٌش ، وألن حضر  

التجول مفروض على المدٌنة ، وكافة الضواحً إبتداء من منتصؾ اللٌل ، فمد إمتثل الجمٌع  

. لما ألترح علٌهم 

 ............                   .............                        .............

ورود الشمس تعللت وذبلت ، أرهمتها ضجة النفس ، فرحت نوال بعرٌسها ، أخمدت  

نورها عٌن تفرلعت من كل الجوانب ، سرور النفس أفترته مصابب على ؼٌر موعد وال  

هكذا كانت تمول لنفسها التً دخلت بٌت والدٌها و  " إصبر ٌاللبً كما لاع الناس " باٍل 

الفجر لم ٌبزغ نوره بعد ، مؤانسة بالهدوء اللٌلً الذي تكسر حالوته أصوات الخفافٌش  
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. والمطط المتشردة الباحثة عن مأوى 

 .............                         ..........               ............

محفوفة بالعساكر وعلى كل حدب ، ال شجرة وال ترعة وال  " الحاج عابد"شوارع لرٌة 

. أماكن ربٌسٌة خلت من جندي بسالحه ، دبابات على لارعة كل طرٌك 

ما إن دخلت نوال بٌتها ، حتى تعمبها ثالثة عساكر ٌُطرق الباب لٌفتح الوالد بسرعة وما  

: إن ٌشك الباب حتى ألفت الدهشة على الوجوه 

عساكر ؟ ماذا هنان ؟ :الوالد الطاهر 

: ٌردُّ علٌه رجل األمن ولد تكشَّؾ جسده جثة ضخمة مألت فوهة الفتحة 

هذا بٌت أحمد الطاهر ؟ 

. نعم هو بٌتً وأنا الوالد : الوالد 

نحن مكلفون بتفتٌش البٌت ؟ : العسكري 

:  الوالد ولد أدهشه ما سمع 

ماذا هنان ؟ لماذا التفتٌش ؟ 

فً حٌن ٌنتشر فً كامل أرجاء البٌت رجال األمن ، ومنهم من ٌنصرؾ فً عملٌة  

تفتٌشٌة دلٌمة ، فً حٌن ٌنصرؾ العسكري الوالؾ إلى جانب الوالد فً حركات سرٌعة  

وفً نظرات ٌمٌنًا وشماالً ، متفمًدا المكان واضعًا ٌده الٌمنى على خصره ، فً شكل مثلث  

. وٌُبمً ٌده األخرى على سالحه 

:  العسكري وهو ٌنظر فً وجه الطاهر 

زوج إبنتن حدٌثًا ألٌس هنا ؟ 

. ٌندهش الرجل للسؤوال ولؽرابته 

زوج إبنتً تمصد لاسم ؟ لٌس هنا ؟ : الوالد الطاهر 

ٌرفع العسكري حاجبه األٌسر ولد كانت كثٌفة السواد ، توحً بالموة والرزانة ، تزٌده  
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. خشونة ورهبة فً ؼٌر تكلؾ 

ولد  " الطاهر"أظن إبنتن نوال هنا ؟ وبنوع من مالمح الحٌاء ، وٌضٌؾ : العسكري 

. تكهرب وجهه ، وتعمدت الكلمات فً لسانه ، أجحفت نفسه أباري تمطع جسده 

ما بها إبنتً ؟ : الوالد 

نسً الطاهر أنه لم ٌر إبنته ساعة وصولها إلى البٌت ، ولم ٌنتبه لكالم العسكري ، فال علم  

:  له بأنها بالبٌت ، والمفارلة الزمنٌة حالت دون ذلن ، ٌمطع علٌه العسكري خلوته 

نادٌها أرٌد التكلم معها ؟ 

:  تتضح األمور أمام الرجل 

نوال هنا ؟ 

ٌستأذن سً الطاهر من الجماعة ، وٌدخل إلى ؼرفته لٌجد ها فارؼة ، ٌتجه إلى الؽرفة  

الثانٌة ، أٌن ٌستعجل إبنته وزوجته ، دون مزاٌدات وألنَّ الؽرؾ على صؾ واحد ممابلة  

. لفوهة الباب الخارجً ، كل حركة على مراَ العٌن ، فال مفر وال داعً ألٌة مكاشفة 

ٌعود الرجل حامالً بٌده كرسٌٌن ، فً حٌن تلتحك به إبنته ووالدتها على عجل ، ولد إرتدتا  

جالبتٌن سوداوتٌن حتى أسفل الكعبٌن ، واضعتان وشاًحا كل منهما ٌؽطً شعرها، و 

وضعت نوال نمابًا على وجهها ، فلم ٌبك مكشوفًا سوى عٌناها السودوتان محمرتان  

مؽرورلتان تاركتا أثر الدمع ٌلمع فً بؤبؤتها ، وكانت لد عكست حالتها النفسٌة المتردٌة  

. خالل ساعات خلت وفمدت حٌوٌتها السابمة وشعلتها وتأججها 

إلحضار  "الطاهر"ٌشٌر علٌها الضابط بالجلوس هً والعجوز، فً حٌن ٌنصرؾ الوالد 

. كراسً أخر لٌجلس أربعتهم على ممربة من الباب الخارجً 

ٌستمر بمٌة العساكر فً عملٌة التفتٌش ، بٌنما ٌأخذ الضابط فً إسدال األسبلة تلوى األخرى  

على الفتاة ، والتً كانت تحاول إٌجاد اإلجابة الوافٌة بكاملها ، وعلى مراَ ومسمع الوالدٌن  

. اللذان تجنبا التدخل أو العرللة لحدٌثها 
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دهشة الوالد كانت تبرر مفاجأته ، وبانت أحاسٌسه على نبرات صوته الخافتة ، ٌهشهش بٌن  

الحٌن واالَخر لزوجته ، مطأطأً الرأس جاعالً كفه على خده ، سالت دموعه تأسفًا على حالة  

إبنته ، زوجها رجل ظالم ، ومطلوب من العدالة منذ زمن أتراه الزمن ٌنتمم لذاته أم ٌنتمم  

. من عابلها وتسرعها الذي إنملب علٌها 

السٌوؾ تضرب جوانح الجسد ، وبعدما فعلت فعلتها مع النفس ، كاَبة وإنكسار خنك  

. الحناجر ، ٌنصرؾ العساكر ، بٌنما تنصرؾ العابلة كٌل إلى ؼرفته 

 ...........                  ................                 ...........

وما إن بزؼت الشمس حتى كان الخبر على سنحة كل إنسان ، االَن الجرح فً بداٌته  

. بالعابلة ، ال ٌزال فاتًحا فوهته ودمابه ال تزال تتمطر ولم تنشؾ بعد 

تشربت الفتاة المرارة علمًما من كأس الحٌاة ، وإحتجبت عن األنظار من ٌومها ومن ساعتها  

لتجعل من الوحدة صدٌمًا لها ، وعلى كرسٌها وطاولتها معتكفًا لها ، ولد ؼاصت فً روحها  

اَخذت حٌاتها منحى ردعًٌا ، إنطواء وإنفراد ، خصصت منه لحزنها ومصابها الكثٌر ، 

منوطة بأهلها وبخاصة والدتها التً عملت بالنصٌب األكبر فً إخراجها من ما هً فٌه  

فال مساعد لها سواها وخصوصها وأختها ال تزال على صؽٌرة فً العمر والتً تصؽرها  

. بخمسة سنوات 

ٌزحؾ فصل الصٌؾ إلى نهاٌته ، تارًكا المكان للخرٌؾ وهاهً برودته تعم المكان  

تعلن بمدومه ، ولد ترامت أوراق الخرٌؾ وؼطت المكان ، وألن الفاجعة كانت كعٌن 

الشمس ولفتة الحزن ، ٌتراء سً الطاهر ؼمامة سوداء ، لم ٌكن لٌؽفر الرجل ألحمد  

أو ٌنكر علٌه صنٌعه ألٌس هو السمسار ، فهو الصدٌك والحبٌب ، ومن جلب العرٌس  

؟ "نوال"إلبنته 

إذا فالجرح لم ٌلتبم ، والتعاسة تنبذ كل مخادع ، لذا فمد تالشت وفترت العاللة بٌنهما 

إلى أن أضرفت على فتورها فإنمطاعها على الرؼم من حكم المجاورة ، إالَّ أنَّ الوالع  
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والظروؾ فرضت نفسها على العباد ، فإنَّ فاجعة الوالدان واألسرة بأكملها فً فلذة  

كبدها فهذا مالم تهضمه أنٌاب وال أضراس ، ومن مرارة المذاق ما نفَّر اللسان ، وألنَّ  

المسكٌن ومن مرارة المذاق ما نفَّر اللسان ، وألنَّ المسكٌن ومن ال دٌن وال ملَّة له  

ب ، تمررت نفسه من أهوال لادته إلٌها   فالطاهر صاحب نفس لوٌة ، وإنسان مجّرِ

وهٌأت له ما أصٌب به مؤخًرا لٌرمً حمولة على هللا ، وألنَّ اإلنسان فً أكثر سابر فً  

حٌاته وإكتمالها فً نسٌانه ، فالفراق شاسع بٌن مشاكل ندرسها فً إطار دورتها الزمنٌة  

ومشاكل أخرى تولدت فً إطار ظروؾ معٌشٌة خاصة ، وما ألواها والفترة التً تمر بها  

. البالد لد جرحت من الناس ما كثر عدده ، وزهمت من األرواح ما عجز إحصاؤه 

وألنَّه إذا عمَّت خفَّت ، فمد بدأت الحٌاة تدبُّ وتنبض من جدٌد ، وعلى مرأى من الجمٌع  

. من جٌران وأصدلاء 

 ............                 ..........                 .............

من بٌته ، فً إتجاه المكان المحضور كما ٌسمى ، على مرتفعات  " أحمد"هذا المساء خرج 

المدٌنة وعلى جبال الظهرة ، أٌن كان معسكر المجاهدٌن ، كما أطلموا على أنفسهم ، و 

أحمد عنصر هام فً المجموعة ، ُسندت له مؤخًرا مهمة أخرى باإلضافة إلى الخطؾ و 

المتل وهً تمصً الحمابك وجّسِ نبض من ٌرٌدون معرفة محوطات حٌاته ، أو ٌلمحون  

. فٌه ومنه خطًرا على نظامهم وحٌاتهم 

هذه األٌام تسربت أخبار ، وإنتشرصداها كما لو كان رنٌن ذبابات ، ٌتهامس الناس دون  

النطك وال بكالم خوفًا من الذع المصٌر ، فاألشجار والصخور وكل صم اَذان ٌعرؾ ، 

رت ُمنعت وإذا نَدرت األمطار هلكت  . فاألرض إذا بّشِ

 ..........                  ..........                  ............

لمد لُتَل المٌر هذا الصباح وفً وضح النهار ، وأنَّ الماتل من أهل الدار ، صاحب الخطب  

.  الذي ال ٌخٌب والسهم والسهم الَجفل من ال ٌحفل العوالب 
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فً الجماعة اللٌلٌة ، لكن مدى خطورته و " أحمد"كانت جمٌع الدشرة على علٍم بمكانة 

ب لألخبار ومصدر   تعامله وتعامله مع الجماعة ، فمشكون فٌه ، وأنَّه العنصر المسّرِ

المصابب ، والدماء التً تُرُق فٌها البمعة بضواحٌها ، لكن من ٌؤكد الخبر ومن ٌمضً  

التمرٌرات ببصمات الوالع المثبت نمالً عٌانًا ، مجٌبًا عن األلسن ومعالبًا لها ، والخوؾ  

. والذعر ٌدعمها ضعؾ األنفس ، وعدم الكفاٌة والمدرة على المواجهة 

كما أنَّ الدولة َمنعت التسلُّح على الناس ، إالَّ عن من حضً بثمة صرٌحة خوفًا من  

إختالط األسالن وتفادًٌا لألفكار المتنالضة ، وتضاربت توجهات الناس مكتفٌة بما  

. تحٌا من حٌاة فمط 

كما أنَّ بُْعد البلدة عن المدٌنة وإنعزالها ، وإرتداء أهلها لباس الجهالة ، جعلت المرالبٌن  

. ٌعٌدون التفكٌر كذا مرة 

المنطمة وِلَما بها من طور واحد للتعلٌم فهً ال تضمن إالَّ التعلٌم األساسً ألبنابها ، كما  

أنَّ الفمر ومظاهر البؤس التً ُمنً بها اإلنسان ، والتً تورطت بها فً حالة بؤس تحٌا  

 جعلت  % 100فٌه المنطمة والبالد عامة ، والمنطمة زراعٌة ، ؼالبٌة أراضٌها خصبة 

. األهالً تعتمدها بشكل ربٌسً كمصدر رزقٍ 

األمطار تهطل خٌوًطا رلٌمة رلرالة ، ٌُدمدم الرعد ؼاضبًا على شدته ، ٌتبعها لمعان صفح  

الضباب األبٌض ، تحاوطه ظلمة اللٌل الداكن ، حٌث ؼابت النجوم وإعتذر الممر عن 

"  الحاج العابد" الظهور ، إنَّها العاصمة وهذا ما ٌخشاه سكان بمعة

ح للجرذان بالخروج من الجحور ، وإعتذر النجم عن الظهور وإنطلك فً   هذا ما ٌسّرِ

. ظالمه الكاحل الكاسح 

ل األزلة والشوارع إلى سدود تطفح مٌاهها و  تؽرق البمعة فً دوامة األمطار ، وتتحوَّ

تؽرق الشوارع الترابٌة ، هذه التً ال تستوعب سخط الشتاء ، على الرؼم من الحاجة  

. الملحة للمٌاه فإنها تذهب للفراغ 
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ا فً الجزء االَخر من الطبٌعة فٌسكنه البشر ، ألنَّ الحالة العامة للبالد هً توتر وترلب   أمَّ

للمصابب بٌن الموت والفمدان ، ضٌاع فً وسط الكتمان أو ضرورته ، ولكن الكالم  

. ٌجب أن ٌنعدم من اللسان 

وأسرته لٌس ببٌته ، وهو ما دلَّ علٌه إنؽماس مسكنه فً سواد الظالم  " أحمد"هذه اللٌلة 

. ربما رحلوا إلى فٌالتهم بالمدٌنة 

ٌزحؾ اللٌل نحوى اَخره ، والمرٌة ال تزال منؽمسة فً دوامة الظلمة واألمطار ، األشباح 

ل ال ٌزال مفعوله ٌُطبك األنفس ، وما هً باللحظات الطوٌلة   تظهر فً اللٌل ، وحضُر التجوُّ

هنان من تعدى علٌها ، و .حتى تعلوا أصواٌت وصرخات بعٌدة ، أصوات تبكً ، وتنادي 

. هنان من ٌمارس جبروته على األنفس الضعٌفة 

األوؼاد ٌستؽلون كل ظرؾ لٌممعوا وٌنهبوا وٌسفكوا ، إنهم أناس ٌصرخون ، ٌمول الطاهر  

. ترد علٌه فاطمة أنَّ هنان من ٌنادي من أصوات الجٌران 

تضٌؾ فاطمة ، ٌهمُّ سً الطاهر بإرتداء  " سً علً" لمد خرج الجٌران كذلن ، وأظنه 

. معطفه متهٌأً للخروج ، وتمفز فاطمة من سرٌرها ، ونعاس لاهر ٌكبس أنفاسها 

: وعلى ِكبٍَر ٌكبح خطواتها وٌعاندها فً اإلسترسال 

تمهل ٌا رُجل ، أتحسب الولت نهاًرا ؟ 

ٌكمل إرتداء ما تبمى من مالبسه ، الرجل تعدى السن حٌث ما دنى إلى  " الطاهر"ولكن 

الشٌخوخة ، ولم ٌعد ٌموى على المكابرة وال مؽالطة صحته ، ٌلبس حذاءه وٌحمل  

:  عكازه ، وٌدنو من الباب الخارجً كلُّ هذا وزوجته تتبعه بشدة ، وتشده من ٌده 

هل أنت فً وعٌن ؟ 

ال ٌبالً بما تمول وٌفتح الباب وٌخرج ، تنادٌه فاطمة وهً تنظر خلفه ، جمٌع الناس  

. فً الساحة على رأس الشارع أٌن إحتشدت الجموع ، عجابز ، ورجال أطفاٌل وشٌوخ 

: ٌلتحك األوالد بوالدتهم عند ركن الباب ٌتساءلون 
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ما الخطب ؟ 

. فً حٌن تمؾ األم فً حالة ذعر لدٌم ، حاضر 

الناس على حالة من الهول ، هنان من ٌمول أنَّ األهوال داهموا المتطرفة مساكنهم و 

. تعدوا علٌهم 

:  ولال اَخر 

. لمد أشرفوا على دخول الدشرة 

إالَّ أنهم ُصدوا بمماومة ولتهم الُدبَر ، تعددت وتضاربت األلاوٌل بٌن ذلن وتلن ، و 

. هؤالء وؼابت الحمٌمة وتاهت فً صخٍب ، لٌل شاٍن تماشى ووالع الحال 

ٌكشؾ الصبح عن الشعاع األولى من شمسه الذهبٌة ، شمس باردة نفخت ما بها من  

. سٌمع خلَّفته األٌام 

إلى بٌته فً الصباح الباكر ، بعدما كان لد ؼادره على صالة الفجر  " سً الطاهر"ٌعود 

كما إعتادت أٌام حٌاته فً روتٌنها ، ولكن هنان ما خلَّل صباحه وظهر فً رجوعه  

المفاجا ، ٌدخل الطاهر بٌته ، ٌنادي زوجته على عجٍل فاطمة ، فاطمة والتً كانت فً  

المطبخ تحمل ما بها وما ترتب عن عشاء لٌلة األمس هنا وهنان ، وحالما تسمع الصوت  

. تترن ما بٌدٌها وتمبل علٌه مسرعة 

ماذا هنان؟ : فاطمة 

.. إحلسً : سً الطاهر 

ٌجلس وزوجته على كرسٌان فً بهو البٌت تحت أؼصان شجرة البرتمال الوارفة المابعة  

 .فً وسط الِفناء 

هل تعرفً ماذا حدث باألمس ؟ : الطاهر 

. تُلوُح زوجته بٌدها ، وترفع حاجبٌها فً رٍد بدون صوٍت فٌمطع علٌها الكالم 

" . بمعة سً علً" لصدوا اللٌلة الماضٌة أهالً " أصحاب اللٌل"إنهم 
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. تفتح الزوجة فمها معَبرة عن إندهاش حمٌمً 

. لمد كانوا على ممربة من هنا ن رباه سترن : فاطمة 

. ولد لُتل شاب عابد من الخدمة الوطنٌة بعدما أتمَّ خدمته : الطاهر 

وهو ٌحن  (ال ٌدري ما ٌمول)..ٌتولؾ الرجل عن الكالم وكأنه ٌتذكر لمد لٌِل لً إسمه 

. جبٌنه 

لكن لم أعرؾ إلى أيُّ عابلة ٌعود ، كما أنَّه ؼاب عن ذهنً ابن من ٌكون ؟ :الطاهر 

هللا ٌلطؾ وٌبعد بٌنا وبٌنهم ، وربما ال ٌزالون  : فاطمة ولد أدهشها عن اَخرها ما حدث 

. هنا ، فال شن فً أنهم سٌمصدوننا ذات لٌلٍة 

" :  سً الطاهر"ٌواصل 

كما لُتلت عجوز وإبنتها ، وطفٌل صؽٌر من بٌت واحٍد ، ولد إستؽلت المجموعة ؼٌاب  

. األسرة حٌث كانت األم وبمٌة األفراد فً ُعرس بالمدٌنة 

الخبر كان كالصاعمة فاألٌادي تََطال كلَّ شًء واأللدام تَطأ البمعة ، والخطر على مرمى  

طرفة من العٌن ، وال ٌفصل بٌننا وبٌنهم سوى ساعات ، على اإلنسان أن ٌأخذ حذره و 

. أن ٌحطاط كٌفما شاء 

. وذلن فاألهالً لد ُكِلفت بعده بإجتماع إجباري 

كل لٌلة أفراد معٌنٌن ٌمومون بالحراسة اللٌلٌة ترلبًا ومرالبة كَحٍل وسط ، فً ؼٌاب رجال  

األمن ، فضابح وماَسً تضرب ربوع المرى المجاورة ، والدمار الذي ٌحممه العدو أضحى  

حمٌمة ، حتى أنَّه لم ٌبك من شًء من مظاهر الترؾ والنعٌم المعهود ، ومن ال طالة  

وال لدرة له على المكابرة وال على الصمود ، وفضَّل حزم أمتعته ولصد مكان اَمن له و 

. كانت فً الؽالب المدٌنة هً الوجهة األولى واألخٌرة لهم 

فلم ٌبك بٌُد فً البماء بعد هتن أعراض نسابهم المصونة أستارهم ، وإمتدَّ األوؼاد لٌخرجهنَّ  

والفزع ٌستوي على نفوسهنَّ فً المنطمة وإشتعلت النٌران فً كّلِ مكان ، فذهلت كلَّ  
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. شًء فً الطبٌعة التً إنتكست بهجتها فال فرار وال خالص 

 لٌالً حالكة وفً وضح النهار ، والناس تهاب النوم خوفًا من والع الحال  1994أٌام سنة 

عنصر خطٌر من  " سً خلٌفة بن عابد " الصٌادون ثابرون بعد لتل نابب ربٌس الكزمة 

أبناء المنطمة ، إنتهت أٌامه على اٌادي رجال األمن فً كمٌن نُصب له بإحكام ، أرداه جثة  

. هامدة بعد أن إستحال سماؤه دخانًا ولهبًا لوًٌا 

رجل طاؼٌة عمل على نشر الخراب ولؾ الرعب والدمار فً كل مكان  " بن عابد"كان 

: فالنفس تمشرُّ ألفعاله ، وتسأله 

ع للوب النساء واألطفال واألمهات واالَباء ؟، وهل فً للبن نزعة شفمة وذرة   مْن فزَّ

رحمة ؟ ، للوب المستعمرٌن جمٌعًا كالحجارة ، بل أشدُّ لسوة ، حجمها أطهر من الرلة  

وألٌَْن من اللٌن ، بعض األحٌان لم تضاهٌها أعمالكم الٌوم ، والدلٌل لسوتكم وجبروتكم  

ا نحن فإخوة دًما و  علَّ سرَّ ذلن التمٌٌز هو اإلختالؾ الكبٌر بٌنكم فذلكم أمة معروفة ، أمَّ

. عرلًا ، أنفًُسا وأجساًدا ومنهم الخابن 

البعض منهم لم ٌرله الصعود وحده بل جذب إمرأته وإبنه معه أنًٌسا ومسانًدا حتى ولو كان  

ر بٌوتًا وحرق أوصاالً  . معانًدا ، لساوتهم وجبروتهم دمَّ

بالفعل لد أساءوا بصنٌعهم هذا إلى أمتنا الجزابرٌة شبًرا شبًرا واَهة فاَهة ، أمة بكا فٌها  

الصؽٌر والكبٌر ، حتى الرضٌع من لشحت أعشاؤه وأعضاؤه ، ونهش لَحَمه بخنجر  

المذنبٌن ، فأظهروا بذلن عداوة للشعب والحرٌة واألحرار ، بلد الملٌون ونصؾ الملٌون  

. تكتوي للمرة األلؾ وبأٌادي شعبها وصخر أراضٌها 

البالد فً المرحلة اإلنتمالٌة ، عهًدا  ٌتعهده الربٌس الجدٌد ، ِحلًما بات إستمدامه من الؽربة  

حلُم تحمك فً ؼٌاب األب المثالً والروحً والوجدانً ، أُْستمدم من بعٌد لٌربط بٌننا  

أواصر المتانة ، هذا المساء ٌخطب الربٌس على وسابل اإلعالم السمعٌة والمربٌة  

: خطاب لألمة ، خطاب توحٌدي 
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إننً أتوجه إلٌكم بالنصٌحة مع أنًِّ أعٌش معكم فً الجزابر ، وتجمعنا مشاعر األمل  

ر  .. واأللم ، فال تتركوا األمل ٌتبخَّ

كانت هذه كلمات وردٌَّة تلفظها الربٌس لبل أن ٌُعلن أشهر للٌلة بعدها عن وفاته فً شهر  

أو بونة الجمٌلة  " عنابة"    لفظ أنفاسه فً والٌة من والٌات الشرق      جوان من عام 

وهو ٌلمً خطابه على المأل ، لٌعاد النظر فً توحدنا ومشوارنا األخوي السٌاسً و  

. العسكري الروحً من جدٌد ، وال بدَّ من إنتخابات عاجلة 

والبالد ال تزال دابمة الدماء ، واألحوال ببؤرة خانمة  1996ٌمرُّ عام وها نحن على عتبة 

... عمٌمة سمطت فٌها البالد لتجرؾ العباد 

دعوا األمانً الكاذبة واألحالم التً تعٌشونها حٌنما تصورتم أنَّ الحرٌة ُمنحت من األعداء  

فكم من ٌٍد إستعمارٌة توؼلت تحت ؼطابهم ، وال تخدعوننا بأسالٌب المستعمر الذي  

كم بألفاظ السوق ووسع الحال ، وتسابك على مناصب الرٌاسة ، وفً الحمٌمة كله فارغ   ٌؽرَّ

. أجوؾ ، فمشرته الحرٌة ولُبهُ العبودٌة 

إنَّ الحرٌة باب محكم اإللفال ، ال ٌدخل منه إالَّ َمن ُدمٌْت ٌداه من كثرة الطرق فً عزم و 

. ثمة وإصرار 

 ..........                  ................                 .................

هاهو أحمد ٌخرج من بٌته ، بعد طول ؼٌاب ٌتجه نحو ممهى الحً ، الصدٌك و الرفٌك  

بن الحً ، عاد إلى بٌته المهجور ، ال ٌؤمه إالَّ بٌن الحٌن واالَخر ، لمد ألام بالمدٌنة هو  

ل من المكان ، والده إفتكره الخالك منذ أٌام ، أمه إمرأة فً   وعابلته ، من أٌام فمط عزَّ

.. العمد الخامس مفعمة حٌوٌة ونشاط 

ٌأخذ أحمد كرسً موضوًعا فوق الطاولة خارج الممهى ، وٌضعه بجنب صدٌمه َحَمْد  

وجاسم من الحً وكذا الشأن لبالً أهل المرٌة ، لمد لَوٌت بُنٌَةُ أحمد ، وإكتملت عضالته  

بزوًؼا ، علَّها الدنٌا ألبلت علٌه ، وٌتبادل األصدلاء النظرات ٌمول جاسم موجًها ألحمد  
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: بعدما طلب له كأس شاي 

هذه ؼٌبة أٌن أنَت؟ 

: أحمد وهو ٌبتسم وٌفرن ٌدٌه 

. لمد كنُت فً المدٌنة ، اَه ٌاصدٌمً لو تأتً لتعٌش هنان ، هنان دنٌا أخرى تنتظرن 

ٌحضر النادل كأس الشاي ،  فٌتناوله أحمد بٌن ٌدٌه ، وٌرتشؾ الرشفات األولى ، و 

. بنظرةٍ رفعها عن ُعلُّوِ كأسه " َحمدْ "ٌجحد 

ماذا هنان لماذا هذا الصمت ؟ : أحمد 

. ماذا تردنً أن ألول لن ، الدنٌا أعطتن أنت ولم تعطٌنا شًء : َحَمد 

خمسة فً عٌنن ، ما هذا ٌا رجل أنت تَُمنً علٌنا   (ٌبتسم)ال ، ال ٌا هللا ، وهو : أحمد 

. بالرزق 

ال أستؽفر هللا لم ٌكن لصدي أزد علٌن بما كنت ألول ؟ : َحَمد 

لل لً ٌا أحمد ، سٌارة وفٌال ولطعة أرض على حسب ما : فً هذا الحٌن ٌتكلَّم جاسم 

: سمعت إشترٌتها مؤخًرا ن من أٌن كلَّ هذا الخٌر وهو ٌبتسم وٌداعب 

هل سرلت بنًكا ؟  

تهتز جفون أحمد وترتجؾ ٌده ، وكأنه لم ٌكن ٌنتظر هذا الكالم ، إنه بمثابة صنارة صٌد  

: دناها فً بحر السرلة والحرام 

.  هذا بعٌد عنا عفانا هللا و إٌاكم منه ؟ ٌمول أحمد 

جاسم وَحَمد هما من ألرب الممربٌن ألحمد ، والمتطلعٌن بالشكل المرٌب جًدا على كل  

أسرار صدٌمهم ، ٌعرفون سٌرة الشاب وكامل مصادر رزله فإذا كان والده صاحب  

منحة فرنسٌة ، فال ٌُمكن له المفز كل هذا العُلُو ن خصوًصا وأنَّ والده كان ٌعانً مرض  

عضال ألزمه الفراش هذا سنوات ، وله ما ٌجب علٌه من عالج ومتابعة طبٌَّة تتطلَّب من  

الشًء الكثٌر من المال ، كما أنَّه ٌستلزم على الوالد تؽٌٌر دمه كلَّ شهٍر ، وشحن دٍم اَخر  
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. وهذا ما ٌجعله ٌستنزؾ ماله كلَّ حٌن وكلَّ لحظة 

وأحمد فمنذ أن شبَّت هذه النار فً البالد وهو على عاللة كبٌرة متٌنة بالجماعات التً  

. تؽٌَّر نظامها خالل العامٌن االَخرٌن 

. تخصصت نشاطات الجماعات وتوسعت إلى السطو والتعدي على أمالن الشعب عامة 

ومن بٌن األنشطة الُمسندة ألحمد ، كان صادق الوالء لألصولٌن والمتشددٌن أصحاب  

. كما ٌُمال علٌه فً المنطمة فً إشارة بالسبابة " الدٌن اإلسالمً" 

لم ٌكن أحمد هنا ٌوم ضربوا المجاهدون المرٌة ، وعبثوا بأبنابها وبناتها ، ولم ٌر بعٌنه  

ما أصابها من دمار وخراب ، ومن هو لٌعانً وال لٌؽالً فً أحاسٌس وشاعرٌة ٌنادي  

بها المساكٌن ، الحٌاة للجمٌع فال داعً للوم ، فالكل ٌرى بعٌنه وٌلمس بٌده وٌسمع بأذنٌه  

الخداع والدمار لطع اللسان ثم إعدام الرأس هً نهاٌة كلَّ واٍش وخابن ، وكلًّ بٌاع رجال  

. األمن 

 .........                      ............                            .............

ق علمم األٌام ٌوًما بعد ٌوم ، اللؽة المستعملة هً لؽة البماء  1996هو عام   الناس تتذوَّ

. لأللوى ، إن أردتم حٌاة العزة والكرامة ، فإدفعوا ثمن الصمت 

على رجال األمن و الصالحٌن من أفراد الشعب التضحٌة بالنفس وما ٌملكونه من نفٌس  

فمهما عظمت تضحٌات أبناءكم فلن تكون بممدار ما ضحى به أجدادكم لدًٌما فً سبٌل  

الوطن ، الٌوم إلى كّلِ فرد من أفراده المخلصٌن واألحرار هم أولى الناس برّدِ اإلعتبار  

. للوطن 

 ٌخرج أحمد فً لشابٌته  1997هذا لٌل من لٌالً فصل الربٌع الدافبة ، إنَّه شهر مارس 

السوداء ، ٌمضً سالًكا طرٌك السالٌة التً هً فاصل بٌن بستان الحمضٌات والمنطمة  

السكنٌة ، ٌمضً متخفًٌا عن األنوار وبسط الظالم الحالن ، فمنادٌل اإلنارة أتلفتها  

المجموعات حٌنما لصدتها ذات لٌلة فً أعمال إستهدفتها هدوء عناصر الدفاع الذاتً  
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. التً وضعتهم البلدٌة بناًءا على شكاوي أالبن من وجع الطؽاة 

وجماعة الجٌران من تبمى من األهالً ٌنظرونه وهو ٌبتعد حتى  " سً طاهر"أٌن كان 

. ؼاب عن األنظار تحت السالٌة ، حٌث ؼطى علوها رأسه وركابزها بالً جسمه 

. طرٌك ال ٌسلكه إالَّ أوالد الذبب ؟ هكذا لال سً الطاهر مخاطبًا البمٌة 

. الكالم باب موصد ، من إلتربه أو أراد لصده لم ٌعش بعدها ولم ٌكفٌه من أتى بعده 

ٌوًما بعد ٌوم أضحت البمعة فارؼة جوفاء من مظاهر الحٌاة ، فاألٌدي االَثمة إمتدت  

 .حتى إلى المواشً 

ولم ٌتمنع منها حتى أسراب الحمام ، والناس منهم من ترن مزرعته ومنهم من ترن بٌته  

. على الرؼم من أواصر المتانة بٌنهم وبٌن البمعة 

فاألعمال الوحشٌة أوضح مخالفة إرتكبت فً حك الناس ، وؼٌر بعٌد عن المرٌة بداخل  

ٌحمل لندٌالً ٌُنٌر له الدرب ، إنَّها اإلشارة  " بلماسم"بحلفابه إنَّه " أحمد"البستان حٌث إلتحك 

بخطوات سرٌعة تحوي الهدؾ ، كانت هنان مجموعة كبٌرة بٌن األشجار  " أحمد"ٌتجه 

. تخرج فً لحظة واحدة بعدما إلتمست األمان 

ٌمول رجل ملثَّم لم ٌبك من وجهه إالَّ العٌن تبرلان فً ظلمة اللٌل شاهًرا رشاشة كما فعل  

: بمٌة المجموعة 

هل راَن أحًدا ؟ 

: أحمد وهو ٌنزع للنسوة المشابة عن رأسه 

ال ، ال إطاللًا ؟ 

إنَّه األمان ، هٌا بنا ؟ 

. الجمٌع على أهبة عملٌة ما ، هنان  من هو ُمستهدؾ هذه اللٌلة 

ب الخبر وإنتشر كذرات الؽبار التً   ساد الملك واإلضطراب جموع الناس ، فمد تسرَّ

. خلَّفها ساق األحصنة 
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هذا اللمب الظاهر  " بٌسة"لمد تولى الحكم فً المجموعة المسلحة ، عنصر جدٌد ٌدعى 

فً حٌن خفٌا الحمٌمً ، فلم ٌكون ٌظهر فً التنظٌم مطوالً ، إذ أنَّه تولى الحكم داخل  

المعسكرات ، فكثرت المؤمرات بٌنهم ، وأودت بحٌاة الكثٌر ، فأصبح لكّلِ أمٌر من  

. األمراء سرب ٌموده وٌُمربه إلٌه ، إلى أن ٌلتمً الجمٌع تحت لواء واحد 

المابد األكبر لابد الناحٌة كلٌّها خلفٌة الؽرب ، ٌعتمد على كلَّ سرب فً إؼتصاب الممتلكات  

عندما تحٌن الفرصة ، باإلضافة إلى هذا لهم من المهام أكثرها خطورة ، وتواصلت إلى  

ض إلٌه  الرجل العامل بمصنع األسمنت والبالستٌن بالمدٌنة و " دولمً" الذبح مثلما تعرَّ

ب معلومات تمول أنَّه إشترن مع رجال األمن ، وتعاون معهم مما أدى   هذا إثر تسرُّ

. باإلطاحة برؤوس بعضهم 

اللٌلة إشتعلت أنفس الناس ، الساعة ال ٌفكرون إالَّ فٌما سٌلمون من مصٌر ، الظالم حالن  

لم ٌأت كما أعتٌد له إنَّها العاصمة ، لمد ضربت الفوضى ، لمد ضربت الفوضى أطنابها  

فً كل مكان سبمت حكم الؽلبة ، العجز ٌمابله الطؽٌان ، الحاجة والمحتاج ، الخوؾ و  

" . بن عابد" العظمة فً بمعة 

"  أحمد" لم ٌتملَّص منه كلَّ الناس إالَّ واحد هو 

. فال أحد ؼافل عنه وال أحد ُمبلِّػ 

:  سً الطاهر 

. لٌدخل كلَّ واحد بٌته وٌَؽلك هو وأوالده علٌه 

كانت البمعة لد إستطاعت أن تحتفظ بأَُسٍر تعدَّ على األصابع ، وهم فً والع الحال من  

. ال حٌلة وال طابل له على ترن مكان أنشأه وأرٍض ربته 

. مسلًِّما ومواجًها ، وبرودة الجو النفسً 

تمترب عمارب الساعة إلى تمام منتصؾ اللٌل ، الكل ؼارق الساعة فً تعبه الجسدي و 

النفسً ، كل له ما ٌكفٌه من أعمال تهتن بجسم اإلنسان ، هنٌهة وٌرتفع الصوت بمكبرات  
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: الصوت ، ٌأخذه الرٌح ذات الٌمٌن وذات الشمال لٌمول 

أٌها الناس ال ٌجوز لكم الكتمان ، وؼٌر البك بكم إلتزام نظام فرضه علٌكم الجهلة ، وؼٌر  

. البك بكم أن تكونوا بالنهار رجال وباللٌل ربات الحجال 

أٌها النابمون ، أنتم تجهلون مالكم من مكانة ، ؼٌركم ٌعٌش فً المصور ، والمساكن الفاخرة  

. محاطة بكالب الحراسة ، لكن أنتم ترضوا ببٌبة من طٌن وحجارة 

ؼشٌت أعٌنكم بحجاب عمً األبصار ، زادها بعدكم عن المدٌنة ضاللة ، تأملوا ما حولكم  

ا عن خدوجة من بنات اللٌل والدفاع   عكم لتجددوا عمولكم لوة ونشاط ، أمَّ من محاسن ما ٌرّوِ

. فسنكفل بهم حٌن ٌحٌن ولتهم وأعدكم به فً الولت المصٌر جًدا 

كانت هذه العبارات تكلَّم بها الصٌَّاد خلؾ أسوار اللٌل ، كان الصوت ٌنبعث ؼٌر بعٌد فمد 

َد مكانه  . ُحّدِ

كانت هذه مكبرة صوت مسجد الحً ، حٌث مأل الرعب وعلَّل األنفس وأسممها ، وعكَّر  

صفو لٌالٌها وأٌامها ، وهنان من ضحن ، فمد كان بمثابة ؼارة لٌلٌة ، ال أناس هم أحٌاء  

. والحمٌمة أمواتًا ، ُجثث بدون أعمار إالَّ من رحم ربَّن 

. لضت المجموعة محاصرتها فً ؼصون ساعة ، ما فصلها ساعة عن الفجر زاحفًا بخطاه 

. لتكون اللٌلة لد إنتهت اَملٌن فً كون الجمٌع لد خطو عتبة التشاؤم 

فً المسجد وعلى صالة الفجر خٌَّم الصمت والهدوء على المكان ال نفس وال إنسان ٌتحرن  

. حتى إمام المرٌة والمؤذن لم ٌحضر أحدهما هذا الفجر

ال أحد ٌرٌد الدفع بنفسه إلى ببر األفاعً ، وما إن تهللت شمس مسترسلة حتى كانت  

عناصر الجٌش الوطنً محاطة المكان ، رجال األمن منتشرٌن فً كلَّ مكان من فوهة  

المنطمة وبوابتها على المدٌنة على نهاٌة حدودها وإنحصار بوابة خروجها على مناطك  

.. زراعٌة ، تمتد على بعد النظر 

وألنَّ المنطمة لم ٌبك بها من المنازل إالَّ الملة الملٌلة فكان من السهل السرعة فً التفتٌش  
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. تماشٌا مع سهولتها فً سهولها وأراضٌها 

الهمُّ الكبٌر للعساكر ، البحث عن المجرمٌن تحت لٌادة لواء الناحٌة ، وهو إنسان ذكً فطن  

المابد المؽتال ، وما سهَّل المهمة ، اإلسترشاد برجال  " بنور"شخص مهاب أخذ مكان المابد 

. األمن المتعاونٌن بالمنطمة لم تمتد إلٌهم األٌدي االَثمة 

"  بنور"المؽالٌن والذٌن أولعوا بالمابد 

. وهو نفسه المابد الذي خلَّص البنت نوال من أٌدي زوجها المتواطا مع الجماعات 

إستنزؾ العساكر ولتهم وهاهم فً النصؾ الثانً من النهار ، دون الوصول أو العثور  

. على أي شارة تعلل األخبار الواردة 

كثرت االَفات تؽطً الولابع ، وكذا إنتشار الفمر والجهل كان سببا لرواج البدع والخرفات  

وسواد الظلم والشماق ، وزاد المنطمة ؼموًسا فً أوحال وفتن أوصلتها إلى ماهً علٌه  

وعلى الرؼم من خٌرات المنطمة ما إعتبرت مناطك ساحلٌة ، ماء وأراضً فً خصبة  

على كافة النواحً ، إالَّ أن الخوؾ كان ألوى الفرص ، فأساء إلى األحوال ، لٌنصرؾ  

الناس تاركٌن أشؽالهم فأضحى كالفمالٌع التً تطفو على سطح الماء ثم ال تلبث أن تتالشى  

بوفاة هذا المابد تكون المجموعة لد فتحت على نفسها فتحة تشاؤمٌة ، وأسلوبًا تنفٌرًٌا ،  

فٌهجر الجمٌع مبعدٌن المضٌة الشابكة وتسرب المعلومات حول الخونة والعٌون التً  

ك شبكة الشراكة  . تتسلل وتعمُّ

والمابد لما إجتمع بكبار البمعة وفً ساحتها لال بالحرؾ الواحد أنَّه ثمة لابمة فً أٌدي  

. رجال األمن تكشؾ كل األسماء المتورطة والتً فجَّرت ولهَّبت األرض والعباد عبثًا 

. متوعًدا بالتواصل إلٌهم وفك أولات محددة ومسطرة 

أصحٌح ما فً المرٌة ؟  

"  أحمد"وهل هً أحداث والعة أم خٌال و الرابج وما تتداوله األلسنة والذي ٌحمل أنَّ 

ضمن األسماء المتورطة والمشاركة فً إرتكاب الجرابم ، وإذا كان هذا صحٌح فلماذا  
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لم ٌلك المبض علٌه ؟  

. أم أنه أسلوب إستفزازي إستنزاؾ للحمابك من األفواه واأللسن 

الٌمظة والحرص البدَّ منهما تتمدمها طبع النفوس بأختام تجوٌد وتلحٌن الكالم ، ال ٌردُّ  

صاحبه حٌَّا واللهجة هذه المرة تختلؾ عن سابماتها فمن ٌدرن أدرن نفسه ومن خاب  

. لادها إلى حتفها 

 خطوات كبٌرة فً التمدُّم ن وهو ما ٌخلص إلى بلوغ شهور طوال من  1997ٌخطو عام 

سنته ، والبالد ؼارلة فً بحٌرة الدماء ووابل التفجٌرات فً كّلِ مكان ، فال اَمن وال إبتمان  

وبالخصوص األماكن االَهلة بالسكان وكذا األسواق المفتوحة واألماكن العمومٌة ، المدٌنة  

بصفة عامة هً مناطك ؼٌر اَمنة ، ألؽام ودمار ، الموت ٌتربص باإلنسان هذا حتى فً  

. المدن الكبرى 

أما المناطك النابٌة فمد أصبحت وكٌر لألوؼاد ، الملة الملٌلة من َحَكَر مكانه ، وأتخذت الكثٌر  

. من المؤسسات التعلٌمٌة وسٌلة لبث أفكارهم الدٌنٌة فً النهار ، ومأوى لٌلً لهم 

الحاج عابد والتً ضرب المعمرون علٌها حصاًرا إلتصادي وهم االَن ، ولطعوا  " بمعة 

عنها اإلتصال فالداخل إلٌها البدَّ أن ٌكون من أهل المنطمة وأهالٌهم ، والخارج ٌكشؾ  

. الهوٌة هذا لم ٌرى ولم ٌسمع 

ؼادر الصٌؾ بثماره الناضجة لٌخلفه الخرٌؾ الحزٌن وسحاباته تترلرق ، تدمع حٌنًا و 

. تجؾُّ عنه أخرى إحكاًما وتنفًسا 

من بٌته ولد  " أحمد"وهاهو اَذان صالة المؽرب ٌُرفع بعد مؽٌب الشفك األحمر ، لٌخرج 

ل مرة منذ أمٍد بعٌٍد ، ٌتجه كعادته إلى المسجد ألداء صالة المؽرب ، ولد كان   كانت هذه أوَّ

مسجد المنطمة ؼٌر واسع ، لكنه ٌؤم جموع المسلمٌن خالفًا على المصلٌات المحفوظ 

. مكانهنَّ 

ٌجتمع رجال المنطمة وشبابها ولد وصل عددهم إلى ما تعدى العشرٌن بملٌل ، دخل أحمد  
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المسجد والناس بٌن أٌدي ربهم لم ٌنتبه لوصوله أحد من ناس البمعة ال رجال وال نساء  

أمناء رؼم إختالؾ بعضهم البعض ، فحبُّ إشتراكهم فً الرأفة والرحمة واألنفة ، وُحبُّ  

األخ ألخٌه كلَّ ما ٌحبه لؽٌره هو من الشٌَّم الفاضلة التابعة والممتدة أواصرها والسارٌة  

. فً الدماء ، الطباع الحمٌدة ُمستتبة ، والمرابة متواصلة بٌنهم 

تزاٌدت هذه األلفة بإتساع إنتشار موجات اإلؼتصاب واألعمال اإلجرامٌة ، لتتجه الجهود  

. إلى توثٌك اإلتحاد والتكافل بٌنهم 

وما إن إنتهى اإلمام من السالم ذات الٌسار حتى إجتمعت جموع المصلٌن حول ؼرٌبهم  

" : سً الطاهر" الراحل العابد ، الكل ٌسأله وٌطمبن عنه ، ٌلمحه 

من أحمد ؟ كٌؾ حالن ؟ وكٌؾ عدَت؟ ولماذا كلُّ هذا الؽٌاب ؟ 

عاد أحمد ولد تؽٌَّر شكله الشًء الكثٌر ، لمد إتسعت صفحة وجهه ، وكست وجهه شعٌرات  

سوداء ، وإنتشرت هنا وهنان ، لتنتظم على ذلنه وتتكاثؾ أسفل األنؾ والفم ، كما أنَّ بنٌته  

. الجسدٌة تضخمت لٌؽطٌها لحٌم وشحم أمنَّ له لوته من الهزول كم عام لادم 

ا مالبسه فمد أظهرت ما له وما علٌه من بََذخٍ وإستمراٍر نفسً  . أمَّ

. فهو من معارفه منذ زمن بعٌد " سً الطاهر"ردَّ السالم على 

 . (وهو ٌضع كفه هلى كتؾ سً الطاهر  )كٌؾ حالن مع األٌام ؟ : أحمد 

أنت كما تركتن لم ٌتؽٌَّر منن شًء ثمَّ وهو ٌضحن حتى مالبسن هً كما هً عباءة  

. صوفٌة فً الشتاء ومن الخٌط فً الصٌؾ 

أما سً الطاهر وعلى الرؼم من الصدالة التً تربطه بأحمد إالَّ أنَّ الخشٌة ال تزال لابمة  

ر علٌه الطرٌك الطوٌل فً ٌجدي التعامل معه  . فما سمعه وما راَه من أفعال الرجل ٌمّصِ

سً الطاهر وسً علً وجاسم كلهم مما تبمى ٌتمشى أحمد معهم معروضٌن على فنجان  

لهوة ، ومن عرضهم ظ الجمٌع ٌسٌر نحو ممهى الحً بال كالم وال مساءلة ، فهذا الممهى  

هو المالذ والفرار أٌن ٌجتمع الجمٌع صباًحا ومساًءا األصدلاء والشباب ، ؼٌر أن األٌدي  
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الممتدة لم تترن شٌبًا لم تضع علٌها الٌد ، وحتى المدرسة الوحٌدة لألبناء وحتى الفرع  

البلدي والطبٌب الوحٌد ؼلك أبوابه بعدما لصدته العساكر ذات لٌلة إثرى وشاٌة تُفٌد تواطبه  

بالشكل الواضح والصرٌح مع المجموعات اإلرهابٌة لماذا ولد عرؾ الجمٌع ؟  

د المعسكرات باألدوٌة واألؼراض الطبٌة مساعدات   فهو من كان ٌصنع المنابل الٌدوٌة وٌزّوِ

. وإسعافات 

فً ركن من أركان المهوة إجتمع أحمد بمن أحبوه وأحبهم منذ الصؽر فً أسرة كبٌرة منبثمة  

من أسرة صؽٌرة اَخذة منها كلَّ الطباع ولد إتصل بهم وإحتنَّ بهم إلى درجة بات فٌها ؼٌاب  

أحمد عنهم وكان الحلمة المفمودة ، ما جعلهم ٌتجهون إلى طاولته وٌنملون الكراسً إلٌها  

: فً وضع دابرة ، سأل أحمد صدٌمه جاسم عن َحَمد 

كان َحَمد هنا واالَن هو فً خبر كان ؟ 

ما المعنى ؟ ولد إمتنع وجهه وتؽٌَّرت مالمح عٌنٌه معبرتا فً إلحاح لمعرفة اإلجابة  : أحمد 

. لمد ترن البمعة وؼادر رفمة زوجته وأوالده إلى إنجلترا : جاسم 

من ؟ هل مرَّ على ذلن الولت الكثٌر ؟ ٌردُّ عنه أحمد بلهجة ال تخلو من التساؤل ؟ و 

لم أسمع عن هذا ؟ : ٌواصل 

: ٌنظر جاسم إلى مالمح صدٌمه مترلبًا صدور كلماته 

ومن اٌن لن بالسماع ؟ فال أنت هنا؟ وال أنت معنا ؟ 

" :  الطاهر"فً هذه األثناء ٌتدخل 

فٌماطعه صدٌمه إبراهٌم وكان واحد ممن  )..كلُّ شًء بأوانه ولد لحك أوان سفر َحَمد 

ر  )(ٌجلسون إلى الطاولة  ( : ثمَّ وهو ٌتذمَّ

ًٌ من بعد نهبها لو تكلمت لمالت ال   ومن ذا الذي ٌبمى ؟ حتى الحٌوانات وما تبمى منها ح

 . (عن نفسه)أرٌد البماء هنا ، حتى أنا ال أرٌد البماء هنا 

كلمات إبراهٌم أثارت ما بداخل الناس  من تنافر للنفوس وما بها من سخط وإنتمام ومْمٍت  
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. ِلما تردت إلٌه األوضاع 

ب وال أحد ٌملن اإلجابة ، اللؽة خفَّمت األلسنة   كٌل ٌُتمتم إلى من ٌجانبه ، والكل متعّجِ

: ماذا بكم ؟ وهو ٌجذب كرسٌه وٌبعده عن الطاولة ٌواصل : أحمد 

ماذا دهاكم أرى أنكم ترٌدون ترن الؽرباء ٌأخذونكم ُعنوة ؟ 

أما أحمد فٌتحدث بطاللة عن  " سً علً"نظره إلى أحمد وكذا ٌفعل " سً الطاهر"ٌرفع 

الحرٌة والتحرر وعن الملكٌة والتوسع ، أو لٌس هم من هرب بأسرته تارًكا الَجَمل بما  

حمل أم أنَّه ٌتناسى وٌرٌد من الناس ؼٌر ما ٌفعل ؟ 

زارنا العساكر   (متجًها بالكالم إلى أحمد )البارحة زارنا طٌؾ العساكر : سً الطاهر 

ٌبحثون عن لاتل المابد بنُّور ؟ 

:  وٌواصل 

. ولد لٌل الفاعل من أهل البمعة 

. ٌتظاهر أحمد وكأنه لم ٌسمع جًٌدا 

. لم ٌكن الطٌؾ جلًٌا واضًحا إذ جاء فً لٌٍل حالن ولم ٌمكث طوٌالً : سً الطاهر 

وكٌؾ ٌحدث ذلن ؟ أو لٌس الناس على معرفة بهم ؟ طبعًا وال حاجة لمنالشة ذلن ؟ : أحمد 

الوالع األلٌم جعَل الناس ال ٌحبون  بعضهم ، كلُّ واحد بعٌد جًدا فً والعه عن ؼٌره ، وال  

. أمل لحٌاة النفوس وهً ٌراودها لماء الموت لكل من بمً بها حٌَّا على هذه الدنٌا 

: ٌتنفَّس أحمد أخًٌرا عن كربته وٌتحدث عن ؼٌابه 

فً حمٌمة األمر بعدما اَلت األوضاع إلى السوء الذي هً علٌه فضَّلت الرحٌل وٌواصل 

ن ًٌدا على ٌٍد ومطأطبًا رأسه ؼارلًا بعٌناه مدببا باالرض  . وهو ٌحّرِ

إستسلمت للصبر مرؼًما ال مختاًرا   : (ثم ٌرفع عٌناه )البعض منكم ٌظنُّ أنً هربت : أحمد 

الزوجة واألوالد ثم الوالد المرٌض وضرورة معالجته ، الكل إجتمع ، لهذا كانت المدٌنة هً  

. المالذ ٌردُّ علٌه جاسم وهو ٌتأنى وٌسحب من فمه الحمابك 
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وهل كنت هنا ؼٌر لادر على فعل ذلن ؟ : جاسم  

ال مؤكد ال أستطٌع صبرت وصبري صبر العاجز المؽلوب على أمره ، اَه متنهًدا  : أحمد 

:  متأوًها 

. ذهبت بً الدنٌا ٌمٌنًا وشماالً إلى أن أخذت منً الشٌخ رحمه هللا 

 :  (من لم ٌكن ٌعلم بما حدث ): سً الطاهر 

أصحٌح ومتى ؟ وهللا ما سمعت ؟ 

الجمٌع لم ٌسمع الخبر ؟ 

الدنٌا ال تستمر على حالة واحدة ، ومهما أحاطت باإلنسان المصاب فإنه علٌه جعل  : أحمد 

. إٌمانه هللا ٌبدد كلَّ بأسه وٌبعث فً نفسه األمل والعزم على النهوض بعد الُكبوة 

من ٌلجأ إلى هللا لٌحتمً به من المصابب فهو الخاسر ، ومن لم ٌصبر على بلواه ال ٌجد  

ها و  من ٌنصره ، والذي ال ٌذوق مرَّ الحٌاة وُحلوها ٌعش على هامشها ، فال ٌُدرن سرَّ

. كان حدُّ سٌفه ؼٌر لاطع وال بتاٍر 

. لكم أن تفرحوا شماتة فما حدث لً : أحمد 

: لال  (ولبل أن ٌلك الرد من أحد )

لذا فعلى الرؼم مما أصابكم فإنَّ الفمر لٌس مرًضا وال لدًرا بل هو أٌدي وسواعد للعمل  

. ال للهرب وُمدارات مصاببنا والتفرج علٌها 

 .........                                  .........                  .............

هاهً األٌام تتوالى تعمبها الشهور تنهض نوال صباًحا ، كما إعتادت أٌامها الترشً من  

نسمات الصباح تكبها صحة جسمٌة لما فٌها من هواء علٌل خاٍل من األمراض والجراثٌم  

ومتى َسِلم بنو اَدم من البراؼٌث فإنَّ عمره ٌطول ؼالبًا كما أنَّ حٌاة الدشور تُكسب صفة  

نفسٌة وُخلمٌة حمٌدة من كرم وحسن المعاملة وسالمة الِفطرة ، كلَّ هذا ٌصهره فً حٌاة  

. هادبة وسعٌدة ، لكن من ذا مؽٌث الملهوث وُمنصؾ المظلوم 
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تنطلك نوال فً أعمال البٌت إبتؽاء إكمال أشؽالها مبكًرا فً الظهٌرة هنان من سٌأتً  

وإذا صار اإلعجاب و  (نوال)عندهم ، هنان من ٌرٌد التمرب من العابلة فً شخص 

. َعمبه اإللتناع سٌتمُّ كلَّ شًء 

. تدخل زوجة األب إلى المطبخ ، تجد الفتاة منهمكة فً األشؽال 

ما هذا ؟ : األم 

زي نفسن ، أم أنَّن نسٌت أنَِّن عروس  مبتسمتًا ومداعبةً   )أتركً كلَّ شًء وإذهبً لتجّهِ

:  ، تشدها إحكاًما بٌدها الٌمنى ، وتمودها إلى ؼرفتها وهً تمول  (لها

الٌوم الجمعة والكل ما كٌث بالبٌت ، هٌفاء أختها الصؽٌرة تجلس مع نوال فً ؼرفتها فً 

. حٌن تنصرؾ األم إلى أشؽالها 

؟  هٌفاء بنت ال تتعدى من العمر   (عباس)هل صحٌح أنَّ من سٌخطبن الٌوم إسمه : هٌفاء 

ح شعرها ممابلة   الخمسة سنوات تُخرج الكلمات بصعوبة ، تردُّ علٌها نوال وهً تصّرِ

. لمراَة جلبتها من الفناء 

: نعم إسمه عباس وهل ترٌدي معرفة األكثر إسمعً عمله : نوال

. ٌبٌع الجواهر وسنه ٌفوق سنً بثالث أعوام فمط 

:  تلتفت نوال إلى أختها وتمول لها مداعبة 

وماذا ترٌدٌن أًٌضا ؟ 

:  هٌفاء وهً تلعب برجلٌها 

. ستذهبٌن عنده 

تضحن نوال مأل ما فٌها عن ما لالته أختها الصؽٌرة حتى تتماٌل ٌمٌنًا وشماالً ولد تورد  

:  وجهها ن وبرق شعاع فً لون وردي فاتح ال فت 

. ستأتً أمه الٌوم ووالده وسنبحث األمر 

. تتوالى الساعات وهاهً الدار تحفل بالوافدٌن ، رجال ونساء على الموعد 
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تجلس نوال مع النسوة كما إعتادت العادات وتركتها التمالٌد ٌطلب رأي البنت فٌما تراه  

. لكن النصٌب لم ٌُحدد بعد 

تصطدم كامل العابلة بالخاطب هو رجل ُمطلَّك ، وهذا ما ترفضه العابلة كمبدأ ، وإمرأته  

من طالب النسب ، فٌخٌب أمل نوال  " سً الطاهر"ال تزال العالمة بظلمه ، هذا ما عرفه 

ل من رفض وعارض  . هذه المرة كذلن فهً أوَّ

كلُّ المرٌة تعرفه وتعرؾ كامل نماط جذوره من بداٌة الخمول إلى طرح  : سً الطاهر 

. الزهور 

ٌجلس الثالثة فً المطبخ ولد وضعت طاولة المهوة بٌنهم كانت من الخشب المتٌن مكسوة  

بجلٍد وردي مزركش بورود بٌضاء حٌث وضعت الفناجٌن وإبرٌك المهوة إلى جانب لطعة  

. كبٌرة من الحلوى التً حملها أهل العرٌس 

ب مذاله به فٌمول وهو   ٌضع الطاهر لطعة من السكر فً فنجانه وٌداعبها بملعمة وٌذّوِ

: ال ٌزال واضعًا عٌناها فً الفنجان 

 : (ٌضع الملعمة جانبًا لٌرشؾ لهوته  )حظُّ نوال من السماء 

. لكن لكّلِ عطلة خٌرة 

:  كانت عالمة عالمات الراحة بادٌة على وجهه فً ؼٌر كرٍب وٌواصل

. وعسى أن تكرهوا شٌبًا وهو خٌر لكم 

رت ِلما حدث وٌحدث ، فكٌؾ ألناس ٌمصدون بٌوت الؽٌر وهم   ا زوجته فمد تضمَّ أمَّ

ٌخبؤون الحمابك ؟ وهل تؽٌب الشمس إذا ُحجبت باألٌدي ؟ 

. نوال لم تمل شًء ولم تنطلك ببتُّ شفَّة 

ج بوجع الرأس لتنصرؾ إلى ؼرفتها وتؽلك الباب   لذا لم ٌطلب منها والدها الكالم ، تتحجَّ

: بأن ال تفعل " سً الطاهر"على نفسها تحاول زوجة أبٌها اللحاق بها ولكن ٌشٌر علٌها 

. أتركٌها ترتاح وفً الصباح تصبح بخٌر وعافٌة 
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تعدد الخونة والخٌانة واحدة البمعة تعج بالباعة ، الكل ٌدرن ذلن حدسًٌا ، بمعة الحاج عابد  

التً أبتلٌت ببعض أبنابها ، أجاروا علٌها فً ذلن فأولعوها فً أسر اإلحتالل و التحاٌل  

البؽٌض ال ٌدري أحد متى ٌنتهً ، وإن كانت الثمة فً ضٌاء ٌنٌر الدجى والرواسً مهما  

طال أمد الُمسلمات ال ٌخالج الشن النفس فٌها ، فمد أثبتت إرادة الناس دوًما أنها األلوى  

. مهما تجبَّر الؽاشم 

لمد أستبٌحت أعراض النساء ، وسمطت المنطمة فً النكس بسبب الطعنات المسمومة ،  

إرتكبتها بعض الموثوق فٌهم بخسة ونذالة ، باعوا الؽالً والمرٌب ، باعوا شرؾ أسرهم 

وإستبدلوه ببضع سنوات ضمنت لهم فٌها الراحة األحادٌة ، اَخذٌن معهم البسمة والفرحة  

. من الملوب ومن على الشفاه مسمطٌن أنفسهم تحت شبابٌن المؽول ونظام المعسكرات 

كٌؾ لَبل من تربى فً أحضان أبوٌن جزابرٌٌن وإرتوى بمٌاه نفسهما العذبة ، أن ٌسلِّم  

مالمح الحٌاة المنبعثة من السوالً الرلرالة فً ظلمة كاحلة ، وكٌؾ لمن أبتمنَّ على األخت  

والزوجة وصلى رافعًا رأسه نحو الكعبة أن سلَّم رلاب األهالً لمن ال ٌعرؾ إالَّ الحناجر و 

. الدماء لمنحه السلطة على األرواح فٌعبث فٌها كٌفما شاء 

 .............                         ...........                           .............

هذا الصباح ٌخرج أحمد ٌتمشى فً الهواء ، وتحت اإلشارات األولى من خٌوط أشعة  

. الشمس األولى لبداٌة ٌوم هادئ 

وهاهو على عتبة اإلضمحالل ، الكل متفابل خًٌرا  1995الشتاء على نهاٌته هذا العام من

. حتى الحٌوانات المتبمٌة فً اإلسطبالت تنادي الفرح والخٌر المهجور 

ٌجلس أحمد فً ركن ُمشرؾ على سالٌة عالٌة هً أكبر السوالً بالناحٌة ، حٌث ٌنساب  

. ماء للٌل لادم من أعالً بلدة الصبحة 

ٌجلس أحمد جاعالً ٌدٌه داخل جلبابه الوبري وعمامته على فروة رأسه ، المار به ٌظنه  

. كومة من المش 
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مطأطأ رأسه ُمركًزا نظره على كومة الوحل أسفل رجلٌه أٌن أعلن حذاءه اإلستسالم لوال  

. ُعلُوه هاربًا بأذنٌه إلى أسفل الركبتٌن بملٌل 

المنطمة جمٌلة بها مساحات واسعة من الخضرة حوت أراضً مزروعة لمًحا وشعًٌرا  

على حافتها الٌمنى ، فً حٌن تراصت الكروم كؽالؾ لجوهر مؽروس أشجار الحمضٌات  

وهو ما عرفت به المنطمة ، لترسم صورة بأنامل الطبٌعة ، الناظر إلٌها ٌأخذه شعور  

. بالالمعمول ٌحتاج وصله 

ا السرداب العمٌك ، الذي إنحصر فً رلعة وسعة من الجانب االَخر المحاذي للسالٌة   أمَّ

ما فصلته عنه سوى طرٌك ترابً واسع ، وهو ما ٌمٌم المشاعر فً رومانسٌة أخذت النفس  

. مرفرفة بأجنحة فوق الهواء 

مشروع تعبٌد الطرٌك الذي مضضته األوضاع الضابعة ، فهو لٌس بالطرٌك السالن إالَّ  

لمن طالت عجالت نمالته عمًرا ، ولطالما تعالت شكاوي األهالً والتً رفعت إلى والً  

. الوالٌة ن ولكن إختراق دابرة البٌرولراطٌة ودابرة التعصُّب أفشلت كلَّ المحاوالت 

هكذا أسلموا الدهر لمن أعمدوا سٌوفهم بال شفمة وؼرسوها فً ظهور الناس فباعوا  

. ؼٌرهم ودمروا من تبمى 

بمرب مجلس أحمد ، وٌعود بمطٌع ؼنم وبمر كسا جلدها وبٌر أسود  " سً علً"ٌمرُّ 

. رسمت علٌها رلعات بٌضاء جعلت منها زخرفتًا من إبداع الخالك 

السالم علٌكم كٌؾ الحال ؟ : سً علً 

كاشفًا أسنانًا ناصعة البٌاض ، تراصت   (وهو ٌبتسم)الحمد هلل أحسن بكثٌر ، : ٌردُّ أحمد 

. اَخذة نظام محكم 

أٌن إعتادت األهالً أخذ  " بالعرجة" طرٌمة إلى المراعً مكانًا ٌسمى " سً علً"ٌُكمل 

. مواشٌها تمرح وتأكل من أعشاب األرض الطبٌعة وهو تراب حرٌ 

وعلى الرؼم من جمال هذا المكان ، فلمد تنالصت الخطى نحوه بشكل ٌدعو إلى لفت  
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اإلنتباه ، سً علً رجل تعدى العمد الثالث من العمر ، نصفه الثانً مكتمل البنٌة التً  

إستصاؼته من إكتمال بنٌة أهالً البادٌة ، الراحة وصفاء الهواء الطبٌعً باإلضافة  

ا عن مالمحه فكفته نبراته الثالبة الكبٌرة  . إلى الؽذاء المكتمل ، أمَّ

وأكثر ما ٌمٌزه أنه أفطس الرأس عند دابرة الدماغ أٌن كست األركان المتبمٌة شعر خفٌؾ  

هنا وهنان وأنؾ ؼلٌظ تدنت عنه شفاه على سمٍن عرٌض ، له من الطول ما ؼطى تضخم 

جسمه ، وأكثر ما جعله ٌتمٌَّز ، حاجبٌه الكثٌفٌن  فً طول حتى حاشٌة الشعر ، وبشرة  

. سمراء فاتحة ما أظهرته مراسٌم الُمحٌا باؼتت كلَّ الوصؾ 

طرٌمه إلى أن ٌتوارى عن األنظار ، كلُّ هذا وأحمد ٌتبعه حتى ٌؽٌبه  " سً علً"ٌتابع 

وأمامه لطٌعه ٌداحٌه من كّلِ  " سً علً"عن األعٌن فال ٌسدل جفونه عن عٌنٌه حتى ٌعود 

. جهة وٌستعجله السٌر 

هٌا هٌا من هنا ، ٌا أهلل ال حول وال لوة إالَّ باهلل ، وال حول وال لوة إالَّ باهلل ؟ : سً علً 

ولد تؽٌَّر وجهه وإمتمع لونه ، كتبته مالمح المزعج المذهول ، الهارب والخابؾ من  

. طٌؾ أمامه 

: وما إن لمحه أحمد حتى ولؾ مهلالً 

ماذا هنان ؟ ماذا حدث ؟ لماذا كل هذا ؟ 

ٌُرسل أحمد كلماته إلى سً علً على مسافة أمتار بٌنهما ، ولكن صدٌمه ال ٌتكلَّم حتى  

ولد سخر منه وجهه لَما لم ٌسعفه لسانه على   )ٌشرؾ علٌه ، ٌمول سً علً وهو ٌلهث 

 :  (الحدٌث 

: وهو ٌشاور بٌده بإتجاه المكان وٌواصل  )هنان إمرأة مٌتة 

إمرأة ذُبحت ورمٌت جثةً هامدة فً الخالء ؟ 

وعلى وتٌرة كالمٌة سرٌعة مرتجفة ، أٌن خرجت الكلمات تماطعتها  " سً علً"هذا ما لاله 

تنهدات وهضمت ؼالبٌة حروفها ، ٌمود لطٌعه ؼٌر مبالً إذ كان كامالً أوتنالصت منه  
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ماشٌة ، وهذا ما فعله أحمد بعدما أثمر به الخوؾ الذي زرع به ، لٌنزل من مرتفع السالٌة  

موالًٌا بٌته ، وفً الطرٌك مرَّ بمرب إبراهٌم راكبًا حماره ، فأخبره بالوالعة على محمل  

السرعة ، فما كان من الرجل إالَّ أن ٌضرب مؤخرة الحمار بالنعل لٌزٌد فً السرعة  

مبتعًدا عن المكان ، فاألوضاع ال تستحمل أيُّ خطا ، لد تموم المابمة إلى شكون ال ٌحمد  

عمباها ورجال األمن مفَتحٌن األعٌن موجهٌن األوجه واألصابع إلى الناحٌة كونها بؤرة  

إجرام بما فً ذلن األفراد الممٌمٌن وحتى الوافدٌن ال ظالم وال مظلوم ، ال شٌخ وال  

شاب ، الناحٌة هً بؤرة الهالن ما زادتها خاصٌة طبٌعتها ، وأماكن تُخفً فً جحورها  

األفاعً التً تبخُّ السموم الماتلة ، وسً أحمد هؤالء الموضوعٌن تحت المجهر ، حمٌمة  

. ال تخفى على أحد وسببها نتابج أملتها معطٌات ورؤى لولابع حمٌمٌة 

عند منتصؾ النهار ، وتوسطت الشمس السماء مرسلة أشعتها الشتوٌة الذابلة أٌن هرع  

الناس إلى األماكن المشمسة تبحث عن الدؾء إلذابة ما كساها من رطوبة عكستها  

. رتابة نفسٌة 

هذه اللحظة تمرُّ لافلة من العساكر على الطرٌك الترابً المؤدي إلى العرجة الخضراء  

ن من شاحنتان إزدحم بها صفوؾ أفراد الجٌش الوطنً متبوعتان بسٌارتان   المافلة تتكوَّ

هاهً  " الحاج عابد" ألفراد الشرطة المضابٌة ثالثتهم مالت نحو الطرٌك المؤدي إلى بمعة 

. لحظة بلحظة تمترب من الجموع المجتمعة 

سً علً لم ٌملُّ التحدث راَه ، سً الطاهر والشباب وحتى الشٌوخ ، لكن أٌن أحمد لمد  

. توارى عن األنظار فً الساعات األخٌرة من اللٌل هكذا لٌل لهم 

هاهً سٌارة رجال األمن تمترب من المجموعة ، ٌشٌر علٌهم جاسم بالصمت ، وما إن  

تولفت عجالت السٌارة عن الدوران ونزل أحد رجال األمن من السٌارة ، وإتبعه اَخر  

. بدون كالم وبمعنى باٍد ، ٌرٌدون تمصً الحمابك أو جّسِ النبض 

ألم تحدث بالمنطمة أحداث ؼٌر معتادة فً المدة األخٌرة ؟ ٌنظر الشرطً  : ٌمول الشرطً 
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: فً األوجه ، فال ملم ٌشفً الؽلٌل وٌواصل ٌبؽً التوضٌح 

مثالً أحد ؼرٌب دخل المنطمة ، أو أحداث سطٍو أو تعدي ؟ 

. وألنَّه ٌجب أن ٌردَّ أحد ، وهل هنان مؽٌث ؟ وإالَّ ظنَّ بهم المؤامرة 

. الحمد هلل لحّدِ االَن لم ٌحدث أي طارئ أو تجاوز من طرؾ متطرفٌن : سً الطاهر 

: ٌعتدل الشرطً فً ولفته وٌعٌد الكالم موجهً إلى من سبمه بالحدٌث 

ألصد أحداثًا من نوع حادثة الٌوم ، لمد لصد الشرطً ما ٌعنٌه من الكالم ووضع ٌده على  

الجرح ، وعن سابك إسرار ، والناس ال شًء ٌخٌفها ؼٌر مطبات الحدٌث ، إؼتٌال المرأة  

. إبنة التاسعة والعشرٌن من العمر ٌمول الشرطً 

: ثمَّ ٌعٌد التأمل وٌطٌل النظر فً أنظار الوالفٌن من األهالً 

الم ٌصل الخبر مسامعكم ؟ 

فال أحد ٌرد ، ٌصمت الشرطً ُهنٌهة واضعًا ٌدٌه على خصره مركًزا نظره فً تراب  

األرض ، الشرطً صاحب هٌبة ، وطبٌعة صادلة ٌصرخ بها وجهه ، ولون بشرته  

ا نعم أو ال ، وٌرفع   ح أنَّه من الجنوب ، الهزار ؼٌر وارد فً مثل هذه الموالؾ ، فإمَّ ٌُلّوِ

:  رجل األمن رأسه 

الواضح أنَّكم ال ترٌدون الكالم هذا ال ٌنفعكم فً شًء بل سكوتكم ٌفند عملٌة تواطؤكم  

. معهم وعم المؽتالٌن 

. هذه اللحظة ٌنظر بعضهم لبعض فً حركة إحتجاجٌة ، وكأنَّ األمر ٌرلهم 

: ٌمول جاسم وهو الشاب الوحٌد من بٌن الثالثة 

. الذي عاد من هنان " سً علً"لم نسمع إالَّ االَن فمط من 

: ودون أدنى تفكٌر ٌرد الشرطً 

سً علً ؟  (وهو ٌتذكر إسمه  )وأٌن هو هذا ؟

أنا هو ، وتردد األنفاس ٌسترسل ، ٌتمدَّم الشرطً وهو ٌدحً بطنه الضخمة  : سً علً 
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نحو سً علً ، فً حٌن ٌنزل الشرطٌان من السٌارة ، وٌبمى واحد فً ركن المٌادة  

ٌتمدم نحو الجماعة  

مفاجأة ألٌس كذلن ، ٌنظر الرجل إلى الشرطً فً ذهول و : الشرطً مخاطبًا سً علً 

: حٌرة دون أن ٌنطك وٌواصل 

. لما رأٌت الجثة هامدة ذهبت عمرن وجاءت عمر أخرى 

مضٌت فً الصباح إلى المرعى كما إعتدت ومع مواشٌا ، وبمجرد  : سً علً فً حزٍم 

. ما وطأت ألدامً التربة رأٌت ما لٌل لن ، فعدت طرٌمً 

:  الشرطً بلهجة المشكان وٌهوى على حن ذلنه 

سلون ممبول ؟ 

أحلؾ بشرفً ما ألوله هو الحمٌمة ، حتى إسأل   (ولد شمَّ أنفه رابحة شكون  ): سً علً 

. أحمد كان هنان لحظة عودتً من المكان 

كان ولع اإلسم على مسامع رجال الشرطة كالصاعمة التً تنساب بدون سابك إشعار  

أو لٌس هذا هو أحمد المافٌا ؟ هل هو هنا ؟ : الشرطً 

:  موجًها الكالم لصدٌمه الشرطً والذي ٌوجهه بدوره لسً علً 

أوامر لهجة الشرطً ونبراته تصرخ باإلجابة  " بٌسة"هو أحمد المافٌا الٌس كذلن المدعو 

. وتلحُّ هل من مجٌب وإالَّ كانت العوالب ال ٌحمد عمباها 

للخروج من حرلة أسمطت الجمٌع فً البؤرة ُمحتمة ، على أحدهم أن ٌرد على التساؤالت  

: أحدهم ٌنمذ المجموعة ٌواصل 

. ال شنَّ وأنَّكم تفكرون أًٌضا فً الرجال والنساء الذٌن ولعوا فً أسره 

ا أن تدلونا عن مكانه ، أو تتركون أنكم فرٌسة له   أنتم االَن تواجهون خٌاًرا حاسًما فأمَّ

. والمتكتم على الجرٌمة هو مجرم ، إنَّه الحزم ٌنطك 

سً الطاهر وهو الشٌخ الثانً فً الجماعة إلى جانب العم رضوان الرجل الذي بلػ من  
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ل الصدمات وال إلى المفاجاَت  . الكبر ما ال ٌؤهله لتحمُّ

سً الطاهر ، أحمد جاري الجانبً لمد عاش معً ما ٌمارب األربعٌن سنة ، وخالل سنوات 

فمط وبسبب ظروؾ عابلٌة خاصة به إشترى أحمد منزالً له ولعابلته بالمدٌنة وهو ممٌم  

. هنان 

ٌُهمهم الشرطً وٌنظر إلى صاحبه وعلى أكثر تمدٌر فإجابة الرجل لم تستشؾ الرٌك  

: لكن ال مفرَّ من هضمها ، لٌستدٌر إلٌهم لابالً 

إنَّ رجالنا الشجعان ٌسعون لتحمٌك الطمأنٌنة واألمان على لدر اإلمكان ، ومثلما ترون و 

على مراَ العٌون وعلى شاشات التلفزٌون ، فإنَّ الموت لد فنَّن بجزء كبٌر من أبناء هذا  

الوطن الؽالً ، لذا ال أعٌد علٌكم ما ٌجب المٌام به فور سماعكم أو رؤٌتكم ما ٌضرُّ  

. بالمصلحة العامة والتً فٌها مصلحتكم 

. لذا أرٌد منكم أن تتطوعوا مع رجال األمن ، كما أننً واثك تماًما بتعاونكم معنا 

كانت هذه الكلمات اَخر ما نشره الشرطً من ؼسٌل على مسامع الناس ، لبل أن ٌركبوا  

. سٌارتهم ، وٌعاودون طرٌك الرجوع 

األوضاع المتمدمة فً التردي ال تستحمل رشَّ البنزٌن ، والكالم بدون إدران لد ٌُهلن لابله  

األهالً ٌدركون ذلن ، والبالد تعٌش حالة طوارئ لصوى ، وهً دنٌا لعالم كثٌب ، الموت  

فً كل مكان ، وعلى كل رلعة من هذه األرض ، وعلى لارعة الطرٌك ، وما أكثرها فً  

الظالم وعلى أجنحة الخفافٌش ، أٌن ٌحلو التنمل بحرٌة وٌُبعث من ٌرٌد العبث والذبح و 

حاللة  " فوزٌة"السطو فً كل حٌن ، المناطك المعزولة هً الرؤى مثلما حدث مع 

النساء بالمدٌنة ، إمرأة مطلمة ذات الثالثٌن ربٌعًا وأم لولٍد تجاوز العاشرة من العمر  

. ُرمٌت جثةً هامدة بعدما نالوا منها 

الملوب ضالت ولست ، ضاعت الرحمة وتناثرت فً مهبات الرٌح ، فال بكاء أم ثكلى  

وال رضٌع ٌتٌم ، وال شٌخ هلن زرعه ن وال شاٌب راح مستمبله ن الكل رهن حسابات  
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زابفة ، منذ ولوع الحادثة ؼاب أحمد عن األنظار وإفتمدته األبصار وحتى األصحاب  

لمد رحل وترن بٌته بالضٌعة ، رحل ولم ٌترن عنوان ولم ٌمل إلى أٌن ؟ 

المرٌة  ال تبعد عن الشرطة إال مسافة أربعة كٌلومترات أو ما ٌنمصها بملٌل ، تبعه رجال  

: الشرطة إلى فٌالته بالمدٌنة ، فمالت جارته 

لمد باع كلَّ شًء ورحل ، ولكن إلى أٌن ؟ كذلن ال تدري ، سوى أنَّها رأته ٌجمع أثاثه  

. فً صباح ٌوم ماٍض ، وحمل أهله ورحل 

لمد وجد رجال الشرطة بالمكان أشٌاء ؼرٌبة ، أشٌاء تبعث على الدهشة والؽرابة ، الفٌال  

أضحت منزالً ألهالً جدد ، ولكن اإلذن بالتفتٌش حٌك ، وهاهً دابرة على كامل أركان  

البٌت ن مالبس ألناس كانت لد إؼتالتهم األٌادي االَثمة ، وٌبدوا من سرعة رحٌله لمد  

نسى أخذ بعض المسجالت الصوتٌة معه ، لمد لاد نفسه إلى الماع  ، فلم ٌبمى له الكثٌر من  

. الولت على السموط 

تورد وجه الزوجة وزوجها تحكً ما سمعته عن جارهم أحمد فالحمٌمة عمدت األلسن و 

صرخت بالفظاظة ، كانت نوال الثالثة إلى الطاولة وألنها عرفت العاللة التً كانت تربط 

. لاسم بأحمد فكلُّ شًء طاهر 

: تنظر األم إلى أعٌن زوجها وهً تناوله سلة الخبز 

ر األٌام وحدها الكفٌلة على كشؾ الدسابس  هللا ٌحفظ   (بنبرة تأثرٌة )اَه ، ومن كان ٌتصوَّ

. األٌام المادمة وأوالدنا وأوالد المؤمنٌن جمٌعًا 

تستؽرق األم كما البمٌة فً تناول ما أمامها ، ومالمحها تنطك حسرة نالعة كبَّلت لسانها  

مالها من ُمعرٍب فٌما أصاب إبنتها وما إلترفه الصدٌك الروحً للعابلة بما جلبه من تعاسة  

ا سً الطاهر فكان فً ؼٌاب عن الجمٌع ، والحمٌمة مرة وأكثرها صعبة   إلبنهما ، أمَّ

لهم   فأحمد أعدَّ لهم هجاء ُمًرا فٌما سلَّطه علٌهم ، فأثَّر فٌهم التأثٌر الشدٌد ، وإستوى فٌه أوَّ

. باَخرهم ، فمد خضعوا لسطوه فلدؼهم لدؼة لاسٌة 
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لمد ثمل سً الطاهر مصابًا وبؽًٌا ، ال ٌعً ما ٌمول وال بماذا ٌردُّ أكان مؤوانس ، ورفٌك  

لرجل أمٌر مجموعة وممٌم فً معسكر من المعسكرات الجهاد ، فإذا كانت لفرحته مكمنًا  

ؼشاها فمد أتاها الولت لتتعرى ، واَن له األوان أن ٌذوق المر الذي أخفاه ، وإذا كان  

ل من وخزه   الشوق عذاب فنحن تجرعنا منه الثمالة ، وهاهو الجار ضٌاء ن ونحن أوَّ

. بمسماٍر مصدى ، لمد هلن من بنى على الروح اإلنسانٌة جدار األثام 

إكتوت بنٌران أبنابها ، وإؼتسلت بسموم ثعابٌن أذالوها الخبث وجذبت  " الحاج عابد"بمعة 

إلى الهاوٌة ، لذا فمد أصبح ٌخشى كلَّ من فٌها الضالل والشطط ، فلو كانت حادثة عابرة  

لكانت األٌام أخؾُّ وطأة على الصدور ، لكن أن تتتابع الطعنات وتتركز فً مكان واحد  

. فهً ذي أسباب الموت العاجل 

أحوال األرض والناس تعطً الصورة الحمٌمٌة وهً ذي الولابع المستتبة على مسرح  

الدهر الماسً ، األٌام األخٌرة من العام الحالً تروح لحالها ، وتتوارى التارٌخ ستة  

سنوات متتابعة ، والتعاسة تمبع على األنفس ، وتشدُّ بحزم الزمام ، وبحدة الخناجر فً  

فت الضاللة وكذا الورى ، وعلى الرؼم من   خنٍك وضٌٍك ، بعدما شعلت الضاللة فرجَّ

ذلن فالدٌن ٌؽمر األرواح بنور الرضى ، ونفس تنادي على الحك ، أٌن الضمٌر  

. نُشهده ما نحن علٌه 

ال أمان وال إبتمان ، إالَّ األوجاع واألضرار ، أوضاع البمعة تبكً الصدٌك وتنبه الؽرٌب  

فاألوالد ممن هم فً سّنِ التعلُّم لد كلَّؾ والدٌه عناء تسجٌله فً مدرسة المدٌنة ، وعلى  

الرؼم من العوز وعسر األحوال إالَّ أنَّهم رسَّخوا ذلن إكراًما للحال وإحتٌاج ظرفهم  

ا البنات ممن وصلنَّ سنَّ التعلٌم فمد   فالتعلٌم ضروري ، ومطلب سبمه الحك لألوالد ، أمَّ

. إنطفأ لندٌل نور العلم علٌهنَّ 

العار ٌوسوس العباد لٌتربص بالعابالت ، ومن ٌخاؾ ذلن تفادى الضرر ، ومن نفذت  

بنفسها فلمد سابمت سنها التارٌخً ، وإلتحمت بالجامعة بالمدٌنة أو بالوالٌات المجاورة  
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تلن الفتٌات من أسعفهنَّ الحظُّ ولبل إندالع بركان األرض حمًما ، ومن كانت محظوظة  

بنت الحاج رضوان واحدة من ثالثة عابالت بمت فً البمعة  " سالؾ" وإزدهر طالعها الفتاة

. بنت الحاج رضوان أحد الثالثة من بمت بالبمعة " سالؾ"

بنت ذات الثانً والعشرٌن من العمر ، تدرس بكلٌة التكنولوجٌا التابعة للمدٌنة  " سالؾ"

. المجاورة ولد مضى عن تعلٌمها العامٌن من التدرج 

بنت على لدر من الجمال ، ولها من خفة الروح ما ورثته عن والدتها الحاجة حلٌمة و 

الوالد رضوان ، لمد إرتدت تنورة طوٌلة ، ووضعت وشاًحا تفادٌا ألٌة حادثة ، فال  

على إبنتها ، ولوال ضؽط الظروؾ التً ال تترفك وال   الوالد وال الوالدة ترٌد الضؽط 

ترحم ن فال شًء ٌؤرق فكر الوالدٌن أخطر من المسالن الوعرة التً أضحى تخطًٌطا  

ونوع من الظروؾ الوعرة ن فال ولت مالبم وال ظرفًا ، ما جعل حلٌمة ال تعمل وال  

تخفك فً توصٌة إبنتها بأن تفتح ناظري إبنتها ، أكثرها إختٌار الولت المالبم للترحال  

وأحسنها ما كان فً الصباح لٌكون على مرأى الجمٌع ، أولات مضت تضاربت فٌها  

األصداء ، إختالق الحواجز فً الطرٌك السرٌع ، وحواجز من تألٌؾ الجماعات المسلحة  

وؼٌر بعٌد الكثٌرٌن من العابرٌن ؼدو الضحٌة ، المخاوؾ تتزاٌد بتزاٌد وتٌرة العمل  

الهمجً ، البالد فً حالة طوارئ ، وعلى لسوة الحاكم العسكري ، فال شًء للطمأنٌنة  

أسراب تضٌع كلَّ ٌوم لتدخل متاهات النسٌان خراب وضٌاع ، ؼابت زوارق األمان  

على شواطا بالدي ، وبرن الدماء ؼلبت بكتفها برن المٌاه العذبة ، سوالً األراضً  

المزروعة ؼابت بها رلرلة المٌاه السالٌة بعدما ُشلَّت بإحكام ٌنابٌعها ، إنَّه التالؾ ، الموة  

التً تحكم العباد هً لوة السالح ال لاتل وال ممتول ال بذيء وال مجرم ، الكلمة بحّدِ  

السالح ، إذا أسلمن لسانن فمد أسلمت ، بابعً الموت ٌتربصون فً كل مكان لمن أراد  

الشراء بأرخص األثمان ، أوضاع معٌشٌة مزرٌة ، كل شًء ؼال ثمنه إالَّ اإلنسان  

. فثمنه ٌدنو كلَّ حٌن 
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الظرؾ أوجب تؽٌٌر السٌاسة اإللتصادٌة ، لبلع ما وطأته ألدام الفشل ، ولتدخل البالد  

تمود أمامها العباد إلتصاًدا ٌسمى إلتصاد السوق ، لٌكون نافذة تتنفس منه رؤى جدٌدة ، تفتح  

. مضامٌر الحٌاة 

الحكومة المؤلتة توسع األلدام ، تصارع األلدار  ، إنَّه عهد الدٌممراطٌة  أٌن ظهرت على  

الساحة الوطنٌة كتل حزبٌة واسعة النطاق ، تؤم شرابح شعبٌة كل لمن إرتاح ومالت  

ل للبالد ، و  عزٌمته للتهٌؤ ، و خالل شهور لالبل ستختار البالد بناًءا لها ، ورجل أوَّ

. سٌتضح على ضوبها المسلن الوالعً لسٌاسة ستنتجها البالد 

سٌرى الناس أٌامه وٌعٌشونها ، وهاهً ساعاته تمترب ، أحمد لم تطأ   1998هو ذا عام 

ألدامه البمعة منذ شهور ، وال مستجدات تمشع الؽٌمة عن السماء الزرلاء الشاحب فضاؤها  

. واأللسن تعمدها المخاوؾ ، فالجوسسة تحت األشجار ومن وراء الجدران تتربص الخطى 

وهاهو الربٌع ، وهاهو فً باحته ٌتنفس فً تمهل ، وسارت أٌام من شهر مارس الدافبة  

والدة سالؾ مفزوعة ، تؽادر فراشها وتتجه إلى المطبخ إلعداد فطور  " حلٌمة "تنهض 

د الحاج رضوان زرعه على أرضه ، وحلٌب   الصباح ، هو خبز من الممح الصلب الذي تعوَّ

ق لوال إحتٌاجاتها الُملحة لمواد مفمودة فً   من البمرة الهولندٌة ، فلم تكن العابلة لتتسوَّ

. الدكاكٌن كالمهوة والزٌت 

فالعابلة تأكل من رزلها وؼالت أرضها التً تموم بزرعها الوالد  وولده عبد هللا ، وهو  

. شاب ذو الثالثٌن من العمر لبل أن ٌؽادر الدار ولد مضى علٌه ما لارب الشهرٌن 

لمد لعبت األوزار بعمله بإنضمامه إلى إحدى التنظٌمات اإلسالمٌة تدعى السلفٌة والجهاد  

هذه المنظمة لٌل عنها الكثٌر ، وما علك باألذهان تسمٌتها بالهجرة والتكفٌر ، والتً تدعو  

إلى الموازنة واإلعتدال ، لذا فمد إستهوت الكثٌر من الشباب ، كما عصفت بمرزاق وهو  

. شاب من الحً والذي أؼوته اإلؼرءات ودفعته الحاجة إلى التؽٌٌر 

وهاهً تمتص عبد هللا بن الحاج رضوان منذ شهرٌن خلت ، ودموع األم ال تكؾ ، وال  



 

53 
 

ٌنخفض لها نحٌب وال عوٌل فً صمت لاتل ، شهر كامل وهً طرٌحة الفراش ، حتى  

األشهر األخٌرة أٌن تماثلت إلى الشفاء ، كما ساعدتها مؤانسة ومرافمة نساء الحً وخاصة  

. زوجة سً الطاهر التً لم تؽب عنها لٌوم واحد فهً الجارة واألخت واألم والخالة 

:  من ذلن الحٌن ولسان األم ال ٌكؾ عن المول 

. أوالد الحرام لم ٌتركوا الناس على أحوالهم ، لٌمتدوا إلى داخل دٌارهم 

ت بإضافة الحلٌب ، فٌشٌر   تجلس األم إلى طاولة المهوة ، وتصب فنجانًا لزوجها ، وهمَّ

. علٌها زوجها بعدمه 

: هذا الصباح حلمت حلًما ، وتتولؾ للٌالً : حلٌمة 

ر والدهشة للبنَّ مالمح الزوجة ، ٌحمل الرجل فنجانه إلى شفتٌه و  الحمد هلل ، التضمُّ

: ٌؽرق فً صمته ، فتعاود حلٌمة 

لمد رأٌت فٌما ٌرى النابم أننً اَكل اللحم الؽٌر مطهً ، وكأن سالؾ هً من أتتنا به  

. ٌضع الحاج رضوان فنجانه على الطاولة وٌهمُّ بالتولؾ 

ر لن ذلن ؟ ماذا بها سالؾ ؟ تدرس وٌن راهم  : رضوان  تفكٌرن هذا فمط من ٌصّوِ

. صدٌماتها 

: تسرع األم فً ولفتها كما تسرع فً الكالم 

. ال ، ال ، فمنامً ال ٌخٌب ن وتحاول الوالدة تذكٌره بما فات 

 : (وهً تشحن تأوهاتها)أال تتذكر ماذا رأٌُت لبل أن ٌذهب عبد هللا : حلٌمة 

. اَه ، هل تتذكره ؟ ألم ٌصدق ما رأٌت ؟

عها بكلمات تلطٌفٌة منه  . لكن الحاج رضوان ٌسارع الخطى نحوى الباب الخارجً ، وٌوّدِ

فحلٌمة ال تستحمل األوجاع ، وال توجعها من فمدان إبنها ، والذي لم ٌترن فراله لها لوة 

نفسٌة وال جسدٌة تكابر بها وتعاند الضرر ، والتً إمتثل وجهها إلى الشحوب الدابم ، و 

تجعدت وجناتها فزحفت بها المالمح إلى ما ٌمارب الثمانٌن من العمر ، فالتفكٌر وطول  
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السهر وبكابها إبنها جعل جسدها ٌتضاءل إلى ربع ما كانت علٌه ، فبرزت عرولًا  

. زرلاء دامٌة على ٌدٌها ولدمٌها 

تعود حلٌمة أدراجها إلى المطبخ ، بعدما أحكمت ؼلك الباب خاؾ زوجها ، فوضح النهار  

والناس فً مأمن ، وكٌؾ لعابلتها المتطرفة المسكن والمطلة على الجهة الجنوبٌة من  

. بساتٌن الحمضٌات الكثٌفة وتفرده المولع أن ال ٌخشى المفاجأة 

فهً عابلة تسكن بأرضها الخاصة التً تبلػ الستة هكتارات ورثتها توارثًا فً ساللة أبًا  

عن جًدا ، ولم تكن هذه الخاصٌة للعابلة بمنأ عن العابالت األخرى ، بل أؼلبها متباعدة  

اإللامة وكٌل فً أرضه ، إالَّ بٌت والد جاسم والذي بنا على أرض حكومٌة ، هذا اإلستثناء  

له وحده ن ولابلته العابالت األخرى سكنات خاصة بأراضٌها ، فً ؼٌر تباعد للهوى  

فأنفاس أهل البادٌة هواء ُموحد ولعلَّ هذا اإلنتظام ما جعل الجماعات تمصدهم واحًدا  

. واحًدا دون تفطن أحدهم لالَخر 

أضحى األهالً فرابس للٌالً الظالمة ، واألٌدي الدموٌة الهمجٌة المتعسفة التً لهرتهم  

فمهروها بصبرهم بعدم تخلٌهم عن أراضٌها ، والصبر رضوان هو ذا ٌنٌر البصٌرة  

لٌمزج روح المماومة بروح دٌنٌة لوٌة متشبعة بما أتت به الكتب السموٌَّة من جدٌَّة  

. ولوة للنفس البشرٌة 

ال ٌعرؾ كم مضى من الولت ، لصر أمده أم طال إالَّ والباب ٌُمرع بشدة وعجالة ، كانت  

رة عن ساعدٌها   حلٌمة تعجن خبًزا من الممح الصلب وهاهً تضع المصعة بٌن فخذٌها مشّمِ

. إلى أن ٌمرع بدلات لوٌة على الباب الخارجً 

. المرأة متحجبة ال تستطع رؤٌة الؽرباء 

. هذا الصوت لٌس صوت دلات الحاج رضوان : حلٌمة 

تنهض عن المصعة وتسرع إلى الباب وهً تمسح ٌدٌها بمنشفة أخذتها من خٌط الؽسٌل  

. المنشور وسط الدار 
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ب أذنٌها إلى فتحة الباب ، وتنظر من المفتاح مختلسة النظر فترده وهً فً حٌرة   تمّرِ

. إنَّهم رجال ، وأظنُّهم كثٌرون : حلٌمة 

. تتواصل الضربات بشدة ملحة ال بدٌل عن وضع وشاح وفتح الباب 

تفتح المرأة الباب وتصرخ بدهشة كبٌرة ، عبَّرت بها شفتاها المنفتحتان عن اَخرهما ، و 

. خلفهما المالمح 

رة أمام رجال الشرطة  . تمؾ حلٌمة مسمَّ

. ٌا للهول ، ما الخطب ؟ ، تنطك عٌون المرأة لبل لسانها : حلٌمة 

هذا بٌت الحاج رضوان شوٌكار ؟ : الشرطً 

. نعم هو ذا : (وهً على إرتكاب تام )حلٌمة

وأٌن هو ؟ : الشرطً 

خرج إلى عمله ، هل من شًء أوصله له ؟ : حلٌمة 

إبنتن سالؾ شوٌكار الطالبة بجامعة التكنولوجٌا بمدٌنة الجزابر ؟ : الشرطً 

. هنا ٌذهب ُعمٌر وٌأتً اَخر ، عند المرأة سالفًا واحدة 

 (تؽٌَّر لون وجهها وكشؾ مالمح توحً بالؽرابة)

هل هنان مكروه ؟ هل حدث لسالؾ مكروًها ؟ : حلٌمة 

ٌُخرج الشرطً أوراق من جٌب جاكتته ، وٌتناولها بٌن ٌدٌه ، ٌتصفحها واحدة تلوى  

األخرى وكأنه ٌرٌد التأكد من تمامها ، كانت بطالة هوٌة ، وصورة ، وصن برٌدي  

. تحمل إسم سالؾ شوٌكار 

البنت توفٌت لٌلة البارحة فً الطرٌك الرابط بٌن المدٌنتٌن ، كانت الفتاة فً  : الشرطً 

. طرٌك العودة ، ٌناولها الوثابك بعدما تأكد من الصورة أنها إبنتها 

إختفت أنفاس األم و إحمرَّ وجهها ، إسطكت أسنانها وإرتجفت ٌدٌها وهً تحمل صورة  

. إبنتها المٌتة بٌن ٌمناها 
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هً إبنتً سالؾ ، كلمات األم متمطعة ، إختفت ؼالبٌتها وبدون إضافات  : حلٌمة 

. ٌختصر الشرطً المولؾ متملًصا من فاجعة المرأة مدرًكا خطورة ما ٌحمله 

إبنتن ماتت لٌلة أمس ، لمد حرلت بهم الحافلة ، الجثة بمستشفى المدٌنة ، فً  : الشرطً 

. كلَّ التفاصٌل  (وناولها إٌاها)الورلة هنا 

: ٌعود رجال الشرطة إلى سٌارتهم ، لم تستحمل حلٌمة الصدمة وال تزال والفة 

ال لماذا ؟ ومتى ؟  

ال تحملها رجلٌها لتسمط جثة هامدة على عتبة الباب ، وهاهو الوالد فً طرٌك العودة  

. لمد كان رجال الشرطة ٌؽادرون على مرأى عٌونه ، فكم ؼرٌب ما ٌحدث 

لمد سمع الخبر من رجل عابد من الحافلة التً ُحرلت ، وهو من البمعة ، لمد وخز للبه  

. باألباري ألؾ وخزة 

وجد زوجته صرٌعة ، لمد أدرن    (إشتمَّ رابحة الموت )الحاج رضوان على عتبة الباب 

؟ ...ما كان 

إمتدت أٌدي السطو إلى سرلة روح إبنته الوحٌدة ، سالؾ لم تنجٌها ال صرخاتها وال بكاءها  

وال توسالتها ، وال حتى دعوات أمها ، وهً تودعها على عتبة الباب ، لمد ماتت مخنولة  

ُخنمت من بسبب تراكم الدخان الذي سمم الحناجر بعدما أحكموا اللصوص ؼلك األبواب و 

. النوافذ وبعدما أضمروا النٌران فً العجالت المطاطٌة 

ماتت الفتاة ألنَّ النسور أرادت ذلن والثعابٌن إلتهمت حٌاتها ، فلو إستطعت إعطاءها شٌبًا  

من حٌاتً لتبمى لفعلت ، هً ذي الكلمات التً كانت تصرخ بها األم ، هً ذي الظلمة  

وفً وضح النهار ، ٌرٌدون أن ٌطفبوا النور بأٌدٌهم ، أنا هنا أبكٌها وال أستطع تفجٌر  

الدموع التً تحرق وجنتٌها ، اللصوص لهم حجة فً أٌدٌهم إتخذوها سالًحا لٌبرروا ما  

إمتدت إلٌه أٌادٌهم ، أثبتوا أنهم واثمون من أنفسهم ، وأنهم على حك ، حجتهم الدفاع عن  

ا أصحاب األكتاؾ   الوطن وعن األرزاق واألرواح ، وهاهم ٌعبثون فً الخلك ، أمَّ
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. الحمراء فال رٌح تطالهم 

ر والعهم ، ٌرسمون تمثال أخاللهم بإزهاق أرواح   هاهً المراَة الٌومٌة تعكس أحوالهم صوَّ

. الضعفاء وأيُّ ضعفاء ؼٌر النساء والفتٌات 

هاهً زهرة تُمطؾ من منظر البنات فأظهرت للرابً مكانها العاري ، مصمتٌن الملوب  

ِعمً الفؤاد ، فراق البنت أبكى األم حلٌمة وكواها أٌاًما وأٌام ، حتى ملَّت العٌن ذرؾ  

. الدموع ، البالد ودَّعت كلَّ مسحة صحة وعفة 

تذهب األم ألخذ حمنتها فً مستشفى المدٌنة ، بعد إلحاح رضوان الشدٌد على إتمام  

. عالجها ، فالصدمة صفعتها وتركت األصابع أثر وخزها 

هاهً السٌارة تعبر الطرٌك إلى المستشفى الوحٌد بالمدٌنة ، الحشابش تلؾُّ طرٌك الذهاب  

. وتُخصب بمنظرها األبصار 

الطرٌك خالٌة من الخٌَّم ، لمد عصفت بها أزمات العصر وطال بها الزمن ، ٌتضح ألمامهما  

لرص الشمس باحثًا عن أرٍض لم تطأها أشعتها ، واألزهار تؽطً التراب ، وتلؾُّ جذوع  

الشجر ، كلُّ شًء فً حٌاة حرة له ، إالَّ حلٌمة فذكرٌاتها تُكبلها والوحوش حولها ضٌَّعتها  

. عبد هللا وبعده سالؾ 

. حلٌمة ، حلٌمة إنزلً لمد وصلنا : ٌنادٌها زوجها 

: ٌتمدَّم نحوها ٌسعفها ، وٌسندها ، حتى ٌدخال المستشفى 

. ال تتركً الحزن ٌأخذن هٌا هٌا 

ا حلٌمة فتسٌر بتثالل كتفًا لكتؾ زوجها ، الشٌخ مكافح وصابر ، ٌسٌران بأجساد متثاللة   أمَّ

ٌجتازا الممر الخارجً ، وٌنزال المنحدر ، فٌهوٌان أمام مكتب لبع علٌه شٌٌخ ٌرتدي مبزًرا  

أبًٌضا ، الممرضات أشكال وألوان بشرٌة ؼادٌة ورابحة تؽرزنَّ أنظاهنَّ فً العجوزان  

. ٌشٌر علٌه الممرض بٌده عن مكان أخذ الحمن فٌتجهان إلى المكان 

مساكٌن هؤالء كلُّ شًء مٌِّت ، رابحة الموت ، رابحة الموت تخللتها رابحة الدواء  
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وتكتم األنفاس ، حتى من ٌمنح الحمنة ، ال ٌُكلِّؾ نفسه ردَّ السالم ، الكل فً سكوت  

. مأتمً تحسُّ بوخز اإلبرة فً جسدها ، هنا المهمة إنتهت 

رأسها نحوى زوجها ، والذي ٌضع ٌده فً ٌدها وٌولٌان اَخذا طرٌك العودة  " عابشة"تدٌر 

على عتبة الباب الخارجً للمستشفى ردت حلٌمة نظرها وجهة الٌمٌن حتى أبعد حٍد ، إنَّها  

. الممامة ورابحتها المنبعثة تأخذ الدماغ إلى بعٌد ، وتُعلِّل للب المرٌض بترسباتها فً النفس 

 هذه الفضالت لماذا لم ٌهتم بها العجوز الذي إستمبلنا على عتبة الباب ؟: حلٌمة لزوجها 

: العجوزة تتكلَّم بدافع نفسً ، وتصدح بما ٌُملٌه ضمٌر إنسان صاحٍ وتواصل 

أمامهم الماء ٌضٌع عبر المسالن الترابٌة الطوٌلة ، الناس كسال ال عمل وال وظابؾ لهم  

الشٌخ العابس بالباب لادر على جمع كلَّ هذه الماذورات وٌنجً العباد ٌاهلل على أعصابهم  

ت نفس المرأة لنداء الوجدان ، ومالت على أرٌكة السٌارة متعبة مسلَّمة روحها فً    إنجرَّ

. تنهدات مستسلمة متضابلة 

لسِت وحدن من تعانً هنان أكثر بكثٌر من هذا ، والعباد عمً عن هذه الماذورات  : الحاج 

. حتى وصلنا إلى ما وصلنا إلٌه 

ل مرة إلى هذا المستشفى الذي دثَّره   ؼطت الدهشة وجها الزوجٌن ، وحضرت الزوجة أوَّ

السواد وحًٌدا والفًا وسط صدى وحش اللٌالً ، ذمامته تحرق الدماء المتدفمة فً العروق  

هنا ٌمصد الناس المكان للعالج ، وهنا الراحة التً ٌبحث عنها المرٌض والدواء الشافً  

للعلٌل ، هنا بسمة المرٌض واللحن الذي ظلَّت تحنُّ إلٌه مبات الناس ، ال شًء ٌرنوا و 

ال اَخر ٌحنُّ ، لتبمى البناٌة شاهمة كما النعش الذي تحوطه بماٌا الجراثٌم والبراؼٌث  

الصخور تردد صدى سٌارات المارة من هنان ، وفً المنحدر هاهً تمٌل إحدى السٌارات  

 زرلاء تمٌل  204، تظهر سٌارة من نوع بٌجو " الحاج عابد"إلى الطرٌك المؤدي إلى لرٌة 

إلى البنفسجً ، تخرج من المنعطؾ ، فتلتمٌا السٌارتان ، فٌمٌل صاحب السٌارة ِمموده  

بسرعة ، إنه ٌسرع سرعة من ٌرٌد الهروب ، وألنَّه جنبًا لجنٍب مع ممود الحاج رضوان  
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حتى سهَّل النظر فً وجهه لفَّته ببرٌك عٌونها ، إنَّه أحمد جارنا بالبمعة ٌمول رضوان  

ترفع الزوجة رأسها وتدٌر نظرها ، لتجد السٌارة لد إبتعدت ودارت عن األنظار حتى  

. تالشى منظرها 

هو أحمد هل تهِت عن وجهه ؟ : الحاج رضوان 

. فل شًرا أن ترى ما تخشاه : تأخذ حلٌمة الكالم عن لسان زوجها وردت 

: ال تزال سٌارة الحاج رضوان تتمدَّم من مدخل البمعة رضوان 

ل مسكنه بالمدٌنة ؟ ٌا له من رجل ؟  لٌل أنَّه عزَّ

ق أنَّه وراء البالوي التً نحٌاها ؟ ومن ٌمول أنَّ هذا الوجه  : ٌواصل  من كان ٌصّدِ

لم ٌبمى فٌَن ال صدٌك  .. هو الُممنَّع والذي ٌُخفً الشرَّ األسود تحت جفونه ؟ اَخٍ ٌازمن 

: وال حبٌب وال ثمة وال أمان ، ثمَّ وهو ٌبتسم وٌنظر إلى زوجته 

. من ؼٌر ركبتن ال ٌوجد لن صاحب 

تتوالى األٌام وفً نفس الروتٌن المأساوي أشالء وجثمان كلَّ زمان ، أٌام ؼابت على  

أراضٌها شمس الحك  ، فعضته الناببة فً صمت رهٌب ، ودون أن تمنح نفسها فرصة  

. أخرى لإلنتباه والتأمل وأخذ نظرات 

هاهً األٌام التً حددتها الحكومة لإلنتخابات الرباسٌة ، وهاهً الكتل الحزبٌة تتسابك  

ل للبالد  . وفك رؤى شعبٌة ولكل ما سٌختار للمنصب األوَّ

 حزب  15تتواصل األٌام وبمعة الحاج عابد مؽمورة فً ببر من الهلع والفزع ، حوالً 

عته   علت أصواتها فً الساحة الوطنٌة ، تتسابك فٌها ستة على كرسً الرباسة ، وفك ما شرَّ

الدساتٌر وحدَّدته لوانٌن الدولة المعمول بها ، وعلى الرؼم من األلم الذي ٌطؽى على الكٌان  

. وتداعٌات األوضاع وتردي األولات تسٌر األٌام بخطى متثاللة 

له على التعبٌر بكل حرٌَّة   وتأتً اإلنتخابات كمنفذ ومركب نجاة ، وحملت وحملت ُمعّوِ

. فً صباح من شهر أفرٌل وٌموم الناس بمنح أصواتهم 
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الواجب الوطنً هو األهم ، وساعاته هً ساعات عٌد ، الكل فً الشارع نساء ورجال  

شباب وشابات ٌتولون إلى أٌام العّزِ لتكسر العادات المرٌضة وتستحمَّ األوجه بمٌاه  

السوالً السابرة فً هدوء ، تنساب رلرالة ، الناس تمترب من صنادٌك اإللتراع ، و 

. واألنامح تخفً البرلٌة فً الصندوق الذي سٌمول من ٌمثل الشعب 

الشمس ؼمرت بأشعتها ألصى األبعاد النفسٌة ، الفرحة مستبشرة ترلص وتمارس طموس  

. الحب لتمتطً ظهر الخالص وتطٌر بجناحٌن 

تسٌر اإلنتخابات تحت ظالل تخوفات من الخابنٌن ، وملؾ المضٌة ال ٌزال مفتوًحا وفكرة  

. األمان التزال بدون ظل 

نصبت مكاتب اإللتراع فً بمعة الحاج عابد ، وهاهً أعوان الحماٌة و رجال األمن  

. مدعومة برجال الدفاع الذاتً من أبناء المدنٌٌن ترالب السٌر 

اإلشاعات كثٌرة وما ٌتراوح الٌوم إشاعات تروي ما سٌزود به األهالً من كتٌبة لرجال 

الدرن الوطنً ، وكذلن مجموعة من الحرس البلدي والذٌن كانوا فٌما لبل لكن ال ٌكفون  

. وال ٌُكففون 

وهنان مشاؼل أخرى كتزوٌد كل عابلة بالسالح والذخٌرة هكذا لٌل ، وهن عابلة الحاج  

. رضوان وعابلة الطاهر وسً علً للعون ولألمانة 

وال ٌزال الخوؾ واأللسن المهددة تحفل بالمكان ، وفً ساعات اإلنتخاب سمع أصوات تهدد  

بحرق وؼلك مكات اإللتراع ، الكل فً حلمة  خوؾ النفوس ، وفً ظل أمان مشلول و 

ه فٌه الثؽرات بالبكاء ، وٌتبعها إستجداد األالم الكل ٌصمت وٌرلب  . خطب خانك تتفوَّ

الناس تجوب الساحة فً حركة النحل ، الكل معنً ، والكل ٌدلً بصوته ، وهو الواجب  

والنفوس تمدر المسؤولٌة ولرٌنتها ما ٌبصر بالحك ، الحركة والجدة بعدما بمٌت البمعة 

خاضعة للحكم الهمجً كأرض أعداء مختلة حتى جاءها الٌوم الذي تأخذ فٌه صفة  

. الثبات واإلستمرار 
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فً الٌوم التالً ٌظهر ممثل الحكومة لتعلن النتابج على الشاشة ، الكل عٌون مشدودة  

. ومتطلعة ومرتمبة وفً صبر وثبات 

ٌجلس سً الطاهر وأسرته حول التلفزة ، وتنضم إلٌه العابلة فً ؼرفة الضٌوؾ ، تسأل  

. نوال والدتها عن من تتمناه كربٌس للدولة 

ال بدَّ وأنَّ أحمد وجماعته ٌترلبون النتابج ، تنظره زوجته ثم تعٌد النظر  : سً الطاهر 

. إلى التلفزة ، ستة سنوات خلت دخلنا فٌها عهًدا وهانحن نسٌر إلى عام اَخر 

بالفعل فمعسكرات المجاهدٌن كما هً علٌه على مرتفعات جبال المدٌنة وبها مرافك للراحة  

وللحٌاة الهادبة للمجاهدٌن ، وبشهادة العابد من هنان فهنان من حمل معه زوجته وأوالده  

. حٌث أنشأت لهم الكتاتٌب كمدارس لتدرٌس مناهج الشرٌعة وحفظ المراَن الكرٌم 

كان سً الطاهر على دراٌة بما ٌموله، فلمد سمع من الناس موثوق بهم ، لحظات وٌذاع  

. الخبر 

أخًٌرا هاهو الخبر ، نصب ربٌس الجمهورٌة والذي كان وزًٌرا فٌما سبك ، ربًٌسا ال ٌنتمً  

. إلى أي حزب ، تهتز العابلة فً فرح ، الكل فرح الصؽٌر والكبٌر والزوجة والبنت 

هً ذي السعادة الحمٌمٌة ، العرس فً كل دار جزابرٌة ، وزمن للٌل بعد معرفة الخبر  

. إهتزت الشوارع ، وتحركت ونشطت متأثرة بما ٌحدث سببا وإكتساب 

خارج البٌوت األجراس تمرع ، وأهازٌج ترسلها أجراس أسراب السٌارات ، الجمٌع فً  

الشارع ، أعالم مرفرفة وزؼارٌد ، تسلسلت الفرحة ومضت وبٌدة فً مجد ؼافر لكل 

. األفبدة ، الكل ٌشدوا بإنتهاء اإلنتخابات فً هدوء 

فً هذا الٌوم تزودت ممهى الحً بتلفزة ملونة ، حٌث جلس إلٌه شباب الحً وأطفاله  

. ٌشاهدون برامجها 

 .........                      ...............                    ...................

ٌؽٌب الشفك األحمر وٌرتخً جناح اللٌل ، هاهً النجوم تزٌن ببرٌمها السماء  
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كل شًء ٌؽلك أبوابه مبكًرا فً البمعة إنه الهروب من المفاجأة ، ورؼم إنفتاح البالد  

على عهد جدٌد فالحذر ال ٌزال مطلبًا ، وضوء الممر ال معنى له فال سهر وسٌر على  

ضوبه ، السكون ٌبدأ من بداٌة الخٌط األسود ، وال مفر لألسر سوى الجلوس إلى  

التلفزة الجزابرٌة ، حتى الهوابٌات الممعرة ؼٌر مسموح بها وهً ضرب من ضروب  

. إبلٌس كما ٌمولون الجماعات الحاكمة فً البمعة 

إلى زوجها وعٌونها تستعرض ااَلمها ، كٌؾ لها بنسٌان إبنها الذي لم تراه " حلٌمة"تجلس 

مدة ثالثٌن ٌوم فهً نشٌطة فً الحساب ، وإبنها الوحٌد ال ٌزال ٌمبع على عش للبها و 

. ٌملن حواسها 

. أما الحاج رضوان فهو من أمعن النظر فً مناظرة سٌاسٌة بثت هذا الحٌن 

فً الضفة األخرى هنان جبل لارون حٌث ٌوجد به الرادار الكبٌر والربٌسً ، والذي  

ٌمدُّ المدٌنة وجزء من المدن المجاورة ببرامج اإلذاعة األم ، فً هذا الحٌن ٌصل إلٌه  

. أحمد ولاسم ومجموعة ال تتعدى الستة أفراد ال ٌتراءى منهم إال أطٌافهم 

ٌُخرج أحمد حمٌبته من لشابٌته وٌفتحها ، وٌتزود بمفاتٌح مختلفة ، لكل شكل وبكل  

. األحجام 

. خذ الحمٌبة وناولنً المفتاح الذي أطلبه منن : (مخاطبًا مرافمه )أحمد

. ٌنهمن أحمد فً فتح البراؼٌث وأخًٌرا 

. ناولنً الشرٌط : أحمد 

فجأة ٌحدث ضٌاع للصورة ، لمد إختفت لتحلَّ الرشاشات بكل األشكال واألحجام  

لطعًا سوداء وأخرى بٌضاء ، ولوال رشات أزعت وضوح الصورة جٌدا لحدثت  

المتعة ، والصوت تمنعه ذبذبات متتابعة من الوصول وفجأة ٌنتبه الحاج رضوان  

ٌاهلل ، أنظري ، تظهر جماعات تسكن معسكًرا ، إنه فلم بولٌسً ، أنظري  : فٌصرخ 

الالفتة هنان ماهو مكتوب علٌها ، لكن من ذا الذي ٌُعرفنا بكل هذا ؟ 
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. الصورة توضح جماعات مسلحة تعمَّد لسان الحاج رضوان لما راَه 

لل لً ما هذا ؟ : حلٌمة 

أنظري هنان من هو منبطح ، ٌاللهول إنهم  : ٌشٌر علٌها بوضع السبابة على شفتاه 

ٌذبحونه ، واَخر ٌبدوا أنه شاب ٌنام منبسًطا على األرض وجماعة ملثمة تحاوطه و 

ٌكبلونه ، ٌصرخ ٌتحرن وأخًٌرا ٌهمد إنهم ٌنحرونه مثل الشاة ، اللطؾ منن ٌا هللا  

كل شًء ٌظهر أمامهم ، وتمضً دلابك للٌلة وتَؽم شاشة التلفزٌون صور الجماعات  

فال برنامًجا وال نمالً من العاصمة للمناظرة السٌاسٌة التً كانت تمر ، لمد فسد البث  

التلفزٌونً ، وإنمطع التٌار الكهربابً ، باتت البمعة فً عزلة زادتها على ما كانت  

. علٌه من خوؾ ُمروع ٌسحك األكباد ، لمد توعدت كتابب المجاهدٌن بالثأر 

:  هاهو الولت لد حان ٌمول الحاج رضوان وٌضٌؾ 

. هذه العملٌة لن تمر هكذا 

"  حلٌمة"تسلل الرجل فً الظالم ، ٌتفمد إحكامٌة إؼالق الباب الخارجً ، بٌنما تنٌر 

الؽرفة بشمعة وتؽلك جهاز التلفزة ، لٌخلد الجمٌع فً نوم عمٌك بعدما أطاح بها و 

بمنامها ما حملته الشاشة من صور ومن تصرفات أظهرت ما ٌسمى بنظام معسكرات  

. الجهاد 

فً الصباح الباكر وهو ولت ٌباشر فٌه العمال أعمالهم تولع فٌه الجمٌع تبادل الحدٌث  

عن ما شوهد لٌلة البارحة ومد وجزر لأللاوٌل ، ولكن التولعات كلها تالشت مع تالشً  

ضٌاء الشمس ، من ذا الذي ٌمثل السلطة هنا ؟ والواضح أنَّ من ٌفتح فمه ٌسمع من أذن  

. معادٌة ، إذًا فالجدٌة كلها فً ؼلك طرٌك منافذه تؤدي إلى الهاوٌة 

شوارع البمعة خالٌة من البشر ، والكل صامت إالَّ من حركة الطابرات والتً ال تزال  

ؼادٌة ورابحة ، هذه تحمل رادار وأخرى تتبعها ، البد وانها حركة إعادة تنصٌب جهاز  

ر ، الناس ترى الحمابك باألعٌن فمط ، واإلشارة مسموح بها ، لكن أن   اَخر مكان ما دّمِ
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. تنطمها الشفتٌن هذا ما ال تعتمده األنفس الضعٌفة 

النجاح الكبٌر الذي حممته الجماعات أمٍس بعرضها لشرٌط ٌبٌن جانبًا فعاالً من سٌرة حٌاتٌة  

ٌومٌة فً معسكرات المتال وضَّح الحمابك الخفٌة ، ومدى تمكُّن عناصرها من تحمٌك  

إنتصارات ُمحمة ضدَّ عناصر األمن ، وهو ما خلَّؾ األثر فً نفوس العامة ، وتأثرهم  

بالمناظر المعادٌة للنظام ، لمد برهنوا بذلن على إمكانٌة اإلرهابً فً التوؼل فً األفكار  

. على الرؼم من شدة الطوق األمنً المضروب حولهم 

هذه العناصر الدموٌة تمكنت من جعل بمعة الحاج عابد مركز عبور ونمطة إلتماء عناصرها  

لذا فلمد وجدت الثؽرة لتزرع خلٌة أخرى من خالٌاهم بها ، وهذا نتٌجة السبات العمٌك  

" . أحمد"لممٌمٌها والذي أكمل فعل الفاعل ، وحصده أحد أبنابها والذي كان 

ورؼم التحصٌن العسكري  إالَّ أنها سمطت من علو وإنزلمت فً الهاوٌة ، ونبتت على  

. أنماض ماكان ظهور خالٌا كانت لها بذورها منذ الثمانٌات 

وإعادة النظر تخصصت بها دابرة األمن بالمدٌنة ، ونصبت كتٌبة للدرن الوطنً ببمعة  

الحاج عابد ومعسكر لجنود األمن الوطنً ، هذا اإلجراءات جعلت األهالً ٌؽمضون  

. األعٌن ، وٌمسحون الؽمامة عن األعٌن وٌرفعون الثمل عن األكتاؾ 

أمَّ عاصمة الوالٌة فالطوق األمنً محكم حولها فجعلها تحافظ بشمل كبٌر جًدا على  

إستمرارها وحتى عزل المجموعات التً لم ٌعد بإمكانها المٌام بعملٌات إجرامٌة كما سبك  

"  ضرب وأهرب"إعتمد األمن أسلوب التفجٌر والمباؼتة معتمًدا سٌاسة األمٌر عبد المادر 

" . بحرب العصابات"وما ٌسمى 

 .........               ...........               ................

هاهً األٌام تنساب من بٌن أٌدٌنا ، وتتوارى وتَخلُفها أخرى ، لمد نُصبت حكومة  

جدٌدة لطبت وزراء من كّلِ الكتل الحزبٌة ، األمل ٌراود الجمٌع بمستمبل وردي ، و 

الدولة تؤكد إستمرارها بنجاحات حممها رجال األمن فً المضاء على اإلرهابٌٌن التواصلة  
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كلَّ ٌوم ، أٌام لالبل نُصبت كتٌبة للدرن الوطنً جدٌدة ، وأستبدلت عن سابمتها ، بعدما بدا  

لألعٌن وتسلل لألذان التحضٌر لعملٌات إبادٌة ضدَّ أفراد الشعب تحت لٌادة وإشراؾ األمٌر  

أمٌر الناحٌة ، وزحفهم نحو الودٌان المحاذٌة للبمعة  " لاسم"ومعاونه " بٌسة"المدعو " أحمد"

. وسكنوا البساتٌن الوعرة 

شهر رمضان على األبواب ، وهً مناسبة للزٌادة فً اإلعتداءات من تفجٌرات وجرابم  

ا فً البمعة فالناس فً ؼنى عن التفجٌرات واللصوص لابعٌن بها بوضح   وإؼتٌال ، أمَّ

النهار ، وكثرتهم فً المناطك المعزولة وفً الضواحً ، الكل ٌدرن ذلن حتى رجال  

. األمن ولكن من ذا لٌتحرن وٌولؾ الجبروت ؟

الهواء علٌل والنسٌم شافً ٌنساب إلى المناخر وٌداعب صفحات الوجه ، وتتحرن الشمس  

. الربٌعٌة الدافبة نحو المؽٌب روًٌدا روًٌدا ، فلم ٌبك على إستمبال الصٌؾ إالَّ ٌومٌن فمط 

ٌجتمع رجال الحً فً دابرة ، حٌث تتنوع وتتداخل الكلمات وتمتزج فتصبُّ فً نهر واحد  

هذا هو الحاضر والعًا تعترٌه خناجر الهموم ومعانات نفسٌة ٌومٌة أشواق وثمة بالحكومة  

. الجدٌدة وأمالً بأن ترفع عنهم ولو الملٌل من أوزار العُسر 

. جاسم واحد من شباب البمعة والذي بمى ولم ٌفر ، فروى األعٌن الشاهدة ما كساه كجلده 

: ٌمول متحدثًا للجماعة 

إنَّ مجتمعنا مهدد ، ولٌس وحده بل كلَّ المجتمعات العربٌة بها السرطان الذي هنا ماكانش 

هكذا من المبل االَن الواحد ماٌدٌرش األمان حتى فً خوه ، ٌا هللا ما وصلنا له ما ٌحدثش  

.. حتى فً بالد ال تعرؾ اإلسالم ، وحدث معنا نحن المسلمٌن وأصحاب اإلٌمان 

ولبل أن ٌكمل جاسم كالمه حتى خرج من وراء الشجرة شبٌح ملثم وٌلبس لشابة مخططة  

ال ٌظهر لونها ، وما إن تراءى حتى حملك الجمٌع فً المجهول ، وفٌما حلَّ علٌهم ولد  

ر كٌل فً مكانه ، الالمعمول عمد ألسنتهم ، وفجأة تواصلت وسابمتها تُحتسب األنفس   تسمَّ

تبحث عن أشكال التعبٌر فً ضٌك الحدود ، وأخًٌرا كشؾ عن وجهه بعدما ما إنضمَّ إلى  
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المجموعة ، إنَّه أحمد ٌجلجل األصداء بولع ألدامه ، فٌمؾ الجمٌع ولوؾ األطالل وما تبمى 

. من تعالب للحضارات محاولون إجترار الدهشة 

:  ٌنزع ما تبمى من تلثٌم على شعره ومتوسًطا للجماعة   (متبسًما)أحمد  

. لمد توحشت أنشوفكم كلكم 

لمد تؽٌرت مالمح أحمد إلى وجه  ممتلا وبنٌة لوٌة ، وهاهً لسماته تصرخ تؽًٌٌرا  

فإكتسى ذلنه شنبات كثٌفة تدلت من أسفل الشفتٌن ، وكست الَحنن الؽلٌظ ، فظهر كاإلمام  

. المحتجب 

لصدٌمه المدٌم ، ولرأ مبتؽاه على شفتٌه واللتا إنفرجتا بإبتسامة  " جاسم"ما إن إطمأنَّ 

عرٌضة حتى ؼرلا فً عناق شدٌد طوٌل ، إنَّه الحنٌن والحب المدٌم ، وصدالة توالدتها  

الروابً واألبراج العالٌة التً عاشا فٌها الرجالن ، والتً ال تزال تتضابل لتتحدد بالزٌارات  

. النادرة ألحمد إلى البمعة والبلدة 

؟ وٌنتمل بٌن البمٌة ٌعانك وٌمزح ، فهذا سً  ..ما زلت أنت أنت  (وهو ٌداعب صدٌمه)أحمد 

الطاهر وإبراهٌم ، ٌنظم إلى المجموعة ذكوٌر ظهرت حركة شبابهم مؤخًرا ، ولم ٌتعدوا  

. ربٌعًا من أحفاد سً علً وؼٌرهم من سكان البمعة 15سنَّ 

ٌسأل أحمد عن حالة من ٌعرفهم ، وعن الحالة األمنٌة ، حتى سأل عن العجوزة العمٌاء  

. التً تعٌش معٌّة إبنها وأوالده ، وهً العابلة المستأجرة لبٌت بالبمعة مؤخًرا 

إختفى أحمد وسط الزحام ، ولعبت ألدامه بألدام الشجر المترامٌة ، ٌبحث فً الماضً و 

. اإلنسان أسٌر ماضٌه : ٌمؾ فً الحاضر ، وحمل كالمه ما كان من دور كاٌم 

ٌمسح الؽبار عن وجهه وٌنفض اَخره بٌدٌه ، ٌتحرن أحمد بٌن أصدلابه وأهله بحرٌة مطلمة  

وتتحرن جموع من حوله ٌواسونه وٌسألون عن أحواله ، وعلى الرؼم من لوته الجسدٌة  

 .إالَّ أنَّ الضعؾ الجسدي والفتور الذي فً عٌونه وضعه وراء المضبان 

إنّه بال شن التعب والتفكٌر والجري خلؾ الخبزة   : (ولد إنسجم وتسامح مع صدٌمه  )جاسم 
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لكنها حالة الفرح التً ال تتم ، فما هً إالَّ لمحة بصر حتى تدوي أصوات وعٌارات نارٌة  

الرصاص ٌعلو وٌنتشر ٌتدافع فً برلعات من كل مكان ، ٌُجذب أحمد من لندورته ، و 

ٌتسلل إلى داخل األشجار تارًكا جماعة الناس فً هلع وعلى فزع لاهرٌن ، وٌمضً سالًكا  

المسلن المظلم وطرٌك السالٌة الخضراء حٌث تكاثفت األشجار وتطاولت األعشاب  

. لتؽطً الفتحات 

. بٌنما تتداخل األصوات المرتفعة وتمتزج فٌما بٌنها وتخرج ألوانًا وأشكاالً من الحناجر 

. الكل ٌجري إلى مأواه ، الناس تهجر المكان ، البماء خارج البٌت فعل خطٌر 

صاحب البطن الممتدة أمامه فتعرلله عباءته البٌضاء ، ٌمشطها و " سً الطاهر"ٌسرع 

: ٌشدها بفمه فٌكشؾ عن سالٌه ، ٌسرع نحو بٌته ؼٌر متلفت خلفه 

.. إنّها الساعة وهو مسرع ، إنها الساعة 

وماهً إالَّ ثوانً حتى ؼاب طٌؾ البشر عن الساحة وعلى طول الطرٌك الترابً ، الكل  

. دخل بٌته وؼلك على نفسه ، الرصاص ٌهدد األنفس ال خٌار للبشر إالَّ اإلمتثال لألوامر 

وما أن ترسل أشعة الشمس الشعاع األول من الضٌاء حتى تحاصر البمعة بجنود من الجٌش  

. فً كل مكان وعلى كل النواحً ، وتحت ظل كل شجرة ووراء كل جدران 

: وهاهً جماعة العساكر تتمدم نحو كل بٌت ، اإلستنطاق ٌشمل الكل ، والسؤال واحد 

أٌن هو الفار ؟ أٌن هو المجرم ؟ الوٌل لمن ٌنكر أو ٌؽطً الحمٌمة ، والوٌل لمن ٌمول  

. ال أدري ، وإالَّ سٌدار وراء لرص الشمس 

. أعداد كبٌرة من الجنود إحتشدت أحمد هو سبب الجمهرة ، وهو من إستحك ذلن بفعله 

: ٌسٌر إبراهٌم إلى جانب جاسم وهما فً الطرٌك إلى عملهما 

أهو خطٌر بهذا الشكل وإلى هذا الحد أم نحن الذٌن لم نكن لنعرفه أكثر أٌن هو االَن ؟ 

هنان أكثر من سؤال ، فمثالً لماذا الظهور والؽٌاب فجأة ؟  : جاسم 

أسبلة ال ٌستطع أحد الرد علٌها إالَّ من هو المعنً به ؟ 
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لمد وضعت الدولة مكافأة  " بٌسة"هو ذا اإلنمالب الحمٌمً الكل ٌبحث عن أحمد الملمب 

. كبٌرة لمن ٌشاور أو ٌرشد على مكانه 

كٌؾ ال وهو من إمتصته األرض بعدما إنفجر فً األرض ؼضبًا ، هذا الصباح ولع  

. إشتبان عنٌؾ بٌن الطرفٌن دام إلى منتصؾ النهار من نفس الٌوم 

إستطاعت الموات المشتركة لألمن من المضاء على أحد العناصر المعادٌة والذي ٌسمى  

الرجل المشتد فً المجموعة الرابعة بمحاذاة العرجة ، وفً الناحٌة دوى المنابل  " جعفر"

. تزعزع األرض ، وكأنها براكٌن ، الدخان ٌعلو السحاب 

  92/97هذا التمشٌط أعطى النظرة المهمة على نشاط الهجرة والتكفٌر والتً نشطت بٌن 

. على المرتفعات المحاذٌة لتزحؾ ٌوًما فاَخر لتأخذ المنطمة بؤرة لها 

اإلشاعات التً تطفح وتمأل األفواه ترسل أن أحمد العضو المهم والمؤسس لهذه الخلٌة  

. والمركز فٌها والمعتدل والمحافظ على تجانسها لتنبع من ناس مؤتمنٌن 

سلولً  " ومن أهدافها ضرب كل ماهو تابع للدولة ومنصب حرصهم على ما ٌسمونه 

وكل الصعالٌن ، تحت شعار ضمان كرامة إخوانهم ،  طرٌك الؽاب فٌه الحك  " الطرٌك

وإختلط فٌه الحك بالباطل واألبٌض باألسود والدم بالماء والؽبار ، إنّه الؽضب لوحده  

. الخاص بإسهاب األنفس 

إلى أن كانت لٌلة السابعة والعشرٌن من شهر اإلكرام وصاحب المكارم ، حٌث لِدمت  

عابلة من المدٌنة لتسكن بٌتها ُمحاذات البمعة ، بمطعة أرض على حافة التل الرابط  

الجهة الجنوبٌة لبٌوت األهالً بالجهة الشمالٌة ، وبدأت به األشؽال منذ خمسة عشر ٌوم  

. لتنتهً به األعمال وهاهً اَخر اللمسات تمر بتانً هذه مدة 

هاهً تسكنه عابلة تتكون من أب وأم وإثنان من األوالد ذكوًرا ، لد تجاوز سّن الشباب  

. أحدهم ولارب األربعٌن من العمر ، واالَخر لم ٌتعدى العشرٌن ربٌعًا 

لم ٌحْن الولت للتعرؾ علٌهم ، كما أنَّ ظهورهم بالبمعة للٌل والخارج من المنزل أو  
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العابد له ٌأخذ مسافة الذهاب واإلٌاب للعمل فمط ، لكن ما صعب على الجمٌع سهل على  

. معرفته بحكم مجاورتها واإلتصال بٌن الزوجتٌن " سً علً"زوجة 

تتوالى أٌام المرٌة فً هدوء نوعً ، وأنظار مرالبة لعواصؾ لد تكون فً األفك أو فً كل 

. لحظة من اللحظات 

ق جموع الناس وفً حدود التاسعة مساًءا ورؼم تولؾ نظام حضر التجول   هذه اللٌلة تفرَّ

ومع لٌام حكومة جدٌدة وتوسع دابرة األمن وإمتدادها عبر كل بمعة ومنطمة ، إالَّ أنَّ  

األٌام الدامٌة ال تزال لابمة ، فحضر التجول ال ٌزال أمر عودته وارد ، والسالمة مرهونة  

باللسان ، ناس البمعة وضعوا العابلة االَهلة حدٌثًا فً الظل ، وال بدٌالً لمخالطتها ومعاملتها  

. المعاملة الطٌبة تفادًٌا ِلما ظلم 

 ...........                       ..........                        ...............

فً منتصؾ نهار الٌوم الموالً وفً وضح شمس نهاره ، هاهم األهالً منهم من فً عمله  

واَخر فً الشارع واَخر فً الممهى الوحٌد المفتوح على الحانوتان الوحٌدان لبٌع المواد  

. الؽذابٌة التً تحوزهما البمعة ، وٌمابلهما حانوت إبراهٌم لبٌع المالبس الجاهزة للنسوة 

أما الروابً هاته الخضرة الدابمة المنشرحة الفرٌدة النظارة ، هً فن إمتد على مساحات  

واسعة وطوال سنٌن ٌطول ما عانته السنٌن ، هً إمتداد طبٌعً لجبل عرٌك من الحجارة  

. الصلبة جذور ضاربة فً األرض فً منظر متواضع 

هذه المناظر من صنع الخالك ، وأحتكر منذ ثمانٌة سنوات ، توارت بها حٌاة وظهرت  

ها تهجٌري  . تنظٌمات دموٌة جاعلة جوُّ

. ساعدته على ذلن مماطعة الناس له ، وللَّ الداخل والخارج للبمعة ؼٌر أهالٌها 

ه حٌث السعادة عند الكثٌر مكتوبة ، فجأة تُسمع   تتوسط الشمس السماء الكل ؼارق فً هّمِ

طاللات الرصاص متناثرة ، وبدأت تتكاثر شٌبًا فشٌبًا فً شارع كبٌر ؼٌر بعٌد عن البمعة  

. محاذاة العرجة تتعالى األصوات وتمتزج بأصوات التكبٌر والتهلٌل 
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أصوات الرشاشات ، الرصاص فً السماء  : رمضان صاحب الممهى "ٌعلو صوت 

ا رجال األمن   الكل ٌهرع لؽلك متجره ، الكل فً ذهول وفً خوؾ وعلى فزع ، أمَّ

. فال حران وال وشوشة 

مسرًعا هو وإبنه الصؽٌر أبو بكر ، ٌلمفه إبراهٌم  " سً علً"هنان من هم فً عران ٌعود 

: فً طرٌك العودة 

شكون راهو فً العرجة ، هل هذه التفجٌرات من هنان ، هذه ما تكون ؼٌر   )ماذا هنان 

. ؟(" الجٌا"

. وال ٌَُركز إهتمامه ، وٌسرع جاًرا إبنه ذو الخمسة سنوات " سً علً"ال ٌنتظره 

. مازٌدش الهم ، رجال األمن ٌرالبون المكان : سً علً 

األهوال متمابضة مع الجٌش اإلسالمً المسلح ، وهاهً الثورة ، توؼل اإلرهابٌٌن فً  

المرٌة رؼم الطوق األمن الذي ٌحوز البمعة وٌسد المداخل والمخارج ، ٌظهر أنهم  

. لادرٌن على الوصول إلى كل مكان بها ، الجماعات تحاول نمل الرعب إلى كل مكان 

فً المساء ٌجتمع الناس كما إعتادت الجماعات المتناثرة هنا وهنان ، وٌبمى محور الحدٌث  

ٌصبُّ فً هدؾ واحد وهو ماحدث الٌوم ، وما أرتكب من تروٌع وفزع أنهى حٌاة الكثٌر  

وهنان عملٌات أذنت بأفعال شابنة أخرى ، كخط تتابع ، ولكن الحدود تفتحت أكثر ، لمد  

وأموال ومستحمات  الناس ، فالمالٌٌن ذهبت إلى رصٌده  " دار البلدٌة"مال ٌٌن " المٌر"نهب 

الخاص ، أموال كبٌرة بإنعاش اإللتصاد وتنمٌة مشارٌع مختلفة وضعها فً كفته هو و 

. ربٌس البلدٌة من خطَّط لكل شًء " ُؼماري"شرٌكه 

الفضٌلة جزء من طبابع الناس ، ولهذا فمد أضحى المٌر ومؤسسته الجدٌدة هذا الصباح على  

. كّلِ لسان وموضوع الجماعات والتجمعات 

الناس ال تعرؾ ما تمول وال عن ماذا تتحدث ، فالناس ٌُطولها الرصاص ، ومسؤولون  

ٌزٌدون من تضٌٌك الخناق وإستؽالل الفرص فً نهٍب ألموال العشٌرة ، فماهذا الذي تسٌر  
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إلٌه وحدة األفراد ، وتوافدت المصابب فً ٌوم واحد ، والهدؾ لم ٌختلؾ فٌه اإلثنٌن هو  

. رؤوس العباد من الخلك 

الشخص الذي ألمى الخبر على عجل ، وحرص أن ٌتناوله الناس ساخنًا  " سً الطاهر"

وفً إسهاب وحرص وفً أدق التفاصٌل ، وهاهو ٌحكً ما حملته أذنٌه من شوارع  

:  المدٌنة 

صفمة مع مصنع األسمنت لبناء جناح فً دار البلدٌة ، لكن  " المٌر ُؼماري" لمد عمد 

األموال التً أخذها للمشروع دخلت رصٌده هو شركابه ، وكانت معهم إمرأة عاملة  

بالبلدٌة مختصة باإلتصاالت ، ولكن ال جناح بُنً وال أسمنت وال أجور كلَّ شًء َذهب  

. إلى جٌوبهم بعدل 

وماذا عن الفتاة ؟ : الحاج رضوان 

ربً عالم ، هذا لً عرفناه ؟ : سً الطاهر 

ا إبراهٌم الذي كان متطرفًا عن الجماعة وجالًسا سانًدا ظهره إلى جذع الشجرة وٌؽرز   أمَّ

: عود الحطب فً التراب أمامه فرفع أخًٌرا رأسه 

وماذا صنعوا بهم ؟ 

ت علٌها أٌام واَخر خبر عنهم لمد خرجوا بكفالة ، و : سً الطاهر مبتسًما  الحادثة مرَّ

. سٌحاكمون فً األٌام المادمة 

هذا هو لانون البلدٌة والوالٌة الجدٌدة  : إبراهٌم شاب حماسً ال ٌروله ما ٌُفعل بالشعب 

ٌمنح صالحٌات أوسع لألمٌار لتسٌر بلدٌاتهم ، فالسكنات تُعطى لمن ٌطٌب لهم خاطًرا  

. أما اإلنسان الملٌل فموت ٌا حمار : ولمن جٌبه ممتلا 

سلسلة عملٌات البحث التً ٌموم بها رجال األمن متواصلة تسٌر على تٌار مسترسل و 

. بسطت لتشعر الحكم فً كل مكان 

رابضة على  " الجٌا"مصادر أمنٌة تنشر وشوشاتها فً شوارع البمعة أنَّ أؼلب عناصر 
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" . بٌسة" أحمد المدعو " الجٌا"ضفاؾ الوادي للمماطعة الجنوبٌة ، وأنها برباسة مٌر 

أمًٌرا علٌها ، وأنَّ هنان جماعات  " بٌسة"اإلعتداءات اإلرهابٌة إشتدت حدَّة منذ َطلَع 

أخرى مجهولة اإلنتماء ، لكنها بالممابل تجري إتصاالت دابمة مع جماعة السلفٌة  

. للدعوة والمتال 

ومن هذا فنهاٌة ظاهرة لألعٌن ، والمسافة بٌن تواجدها وبٌن إندثارها باتت على مرمى  

. حجر من الٌد 

. على شاب صؽرته بعام فمط " نوال"هً كذلن لٌلة لراءة فاتحة 

 لكنه شخصٌة رجولٌة ، إجتمعت فٌه ؼالبٌة الصفات  75من موالٌد " جٌاللً"الشاب 

الُمحفّزة والمؤهلة ، النصٌب حلَّ الٌوم ، والفرح عاد ٌرفرؾ فوق الرؤوس ، وٌرلص  

. فً حبور بعدما حجب عن العابلة هذه شهور خلت 

الدنٌا طرٌك طوٌلة ، ولكن ما إن تأتً ساعة الفرح تتالشى جمٌع األحزان ، سً الطاهر و 

زوجته حمامتا العرس ٌبدٌان فً أحلى المالبس وأبهج المناظر ، تُمرأ الفاتحة عند مؽٌب  

. الحً الحاج رضوان " طالب"الشمس ، وتكلَّؾ بها 

هاهً نوال تتلمى التهانً ، وبنات الحً والنسوة مجتمعات وال ٌزال الحزن ٌمبع على  

مالمح الفرح ، ساعة فمط بعد إتمام مراسٌم لراءة الفاتحة حتى تعدت الساعة التاسعة  

ببضعة دلابك فتسمع ولع تفجٌرات ولنابل هذه المرة لٌس صدى رصاص وال بندلٌات  

إنما صوت أسلحة ثمٌلة ومدافع مدوٌة ، الزمهرٌر ٌَزفر باألنفس ، رجال األمن من  

. جنود وعساكر تُكبل البمعة ، الخروج ممنوع حتى األصوات العالٌة ؼٌر مسموح بها 

ا الولوؾ فً الشارع فضربًا من الضروب المستحٌلة خطر كبٌر ، الخارج ٌجازؾ   أمَّ

بٌسة وناببه بلماسم مع كتٌبة الجٌش  " الجٌا"بحٌاته ، فً العرجة تتشابن لوات األمن مع 

لة ، عتاد   ٌتماتلون ، الظالم حالن ال ٌعرؾ عددهم وال ٌُحصى ، رجال األمن ُمعّوِ

ضخم أطنان ومدافع جرافات ، وحامالت السالح ذخٌرة وعزٌمة ، الكل فً إستعداد  
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ق المكان ، هاهً المدافع تدوي وتُزمجر ، تهزُّ األرض إنها " الجٌا"تُهاجم معسكرات  تطّوِ

، وهلن  " سً رضوان"المٌامة ، الرصاص ، الموت فً كّلِ مكان ، لمد هلكت مزرعة 

ت أمام اإلجتٌاح ، وأتلفت عندما تكاثرت األلدام داخلها ، داست أؼصانها   زرعه ، خرَّ

وفً اَخر اللٌل والعشب نٌام ، فال أوراق وال جذور ، العشب كثٌؾ ٌسمط عن حماٌة  

ٌسمط لتٌالً ، فٌعتنمه صدٌمه أحمد  " بلماسم"، وهاهو اَخر رجاالته " بٌسة"ظهر 

: إنه الوداع ٌمول بلماسم فً اَخر لحظاته 

ل به   ٌجب أن تهرب ، إهرب ، ٌرفع سبابته ٌرٌد النطك بالشهادة ، لكن الموت عجَّ

. لمد ؼاب عن الوعً وتوارى وراء السحاب 

رشاشته وذخٌرته وٌجوز رشاشتان ٌتأبطهما بشدة وٌهرول ، ٌنظر ٌمٌنًا  " بٌسة"ٌأخذ 

. وشماالً وتارة خلفه 

ٌجري ، و ..ٌعبر الوادي سالًكا الطرٌك العالً .. إنهم الجنود وراءه ، ٌجري وٌجري 

لكن ٌهلكه التعب ، تعرلله عباءته فٌمشطها إلى حزامه ، ٌنظر إلى جنب هنان ، صخرة  

كبٌرة صالحة لإلختباء ، ٌجري نحوهما ، ال ٌتولؾ لوال إسترجاع األنفاس ٌرؼمه بذلن  

لكن العساكر ال تبن وال تهن ، وبخطوات أسرع واطنان مطننة من االسلحة تستبمه إلى  

ي   المكان العاري من األشجار ، إالَّ بعض الصخور الضخمة الصلبة تصمُّ االَذان تدّوٍ

: كالرعد ، تعاود إصدار الصوت 

؟ ..سلِّم نفسن

لابد العسكر ٌنادي ، ٌطلب منً اإلستسالم ، العرق ال ٌزال ٌتصبب حتى بلل العباءة  

ا السروال   التً رفعها ؼلى األعلى بحزم بالستٌكً ولد تمطَّع جزء كبٌر من أكمامها ، أمَّ

. الخفٌؾ فمد نسجته األشوان واألعشاب الٌابسة كما حلى لها 

ٌتماطر ساله دًما ، وجروح خفٌفة على دابرة السالٌن ، وعلى الكعبتٌن ، والرسػ ، لم ٌبك  

ة ساعدٌه فَترت   إالَّ الحذاء الجلدي ٌصرخ صامًدا ولد أِذَن بكّلِ سوء ، حتى لوَّ
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ا شفتاه فمد تدلت من ثمل اللعاب بهما ، تعلو مكبرات الصوت  : أمَّ

؟ .بٌسة نحن نعلم أنَّن وراء الصخرة علٌن باإلستسالم ، ال ولت تُجازؾ فٌه بحٌاتن 

. ال ، ال ٌمكن : ٌرد بٌسة فً خفٌة وٌتمتم 

ٌتشلوش كلُّ ما به ٌضع رشاشتاه من ٌده وٌخرج كًٌسا ضخًما كان ٌَحصره حزامه فً  

ة ، العرق ٌتصبب من جبٌنه ٌحسُّه   داخل العباءة ، ٌجلس تحت الصخرة وٌفتح الُسرَّ

. ٌا هللا إنَّها أوراق نمدٌة أوراق ، وأوراق فً ؼٌر ترتٌب ، الرجل ملٌونٌر : ساخنًا 

. ال ، ال ٌمكن أن أترن أحًدا ٌهنأ بفلس ، بعد ضٌاع حٌاتً 

:  ٌتصفح األوراق بأصابعه ، ٌمربها إلى عٌنه ، ٌتشممها ، وٌتملى منها 

. ٌعزُّ علٌا فرالن لكنها مشٌبة األلدار 

ٌمزق أولى األوراق لطعًا صؽٌرة جًدا ٌسحمها بكفٌه ، ٌنظر فً البمٌة لٌأخذ مجموعة  

منها وٌمزلها ، فمجموعة أخرى ، فأخرى وال ولت واسع ، ٌجب اإلسراع ، األٌدي  

. تمزق والشفتان تتحدثان ، جرأ على كّلِ شًء أالَّ من ٌُعادونه 

بون نحو الصخرة ، خلع عنها ، ٌهٌا نفسه وٌنظر وسط الظالم   الجنود ٌطلمون النار ٌصّوِ

ٌحمل الرشاشتان واحدة بٌمناه وأخرى بٌسراه ، ٌطلك النار بٌمناه ، وٌطلك بٌسراه  

ب نحوى الجنود ، الظالم ؼمامة داكنة لكن المواجهة أكٌدة ، شرٌعة حماٌة الروح  ٌُصّوِ

ٌسري الدم فً العراق  .. واردة ، ٌتسارع الحماس حتى ٌسري فً الدماء ، إنَّها الموت 

ٌمؾ فوق الصخرة  ... ٌاْحَراكة وُسراق ...ٌصٌح ٌا أوؼاد ، ٌا رعاٌا الدولة ، وكالب 

الرصاص ٌخترق  ...إنَّه الموت ... ٌنشر الرصاص بٌمناه ألنَّ ٌسراه إنتهى فٌها الرصاص 

م العظام  ٌرتمً سالحه من بٌن ٌدٌه و  ... ٌسٌل دمه ٌتناثر فوق الصخرة ... الجلد فٌحّطِ

ٌسمط اَخر المتلى لٌؽٌب فً الجهام  ..إنَّه أحمد بن الدشرة ..ٌرتمً جثة على الصخرة 

........... وال شنَّ فٌما بعد فهً النتٌجة التً زعم مبلؽها ولرَّ رأٌه على ...الفسٌحة 
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