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ال شك أن ألبير خموس المعروف باسم ألبير كامو

Albert

 Camus1قد مزق عددا كبي ار من األوراق والمسودات ،عندما كان بصدد

كتابة روايته La peste2فاإلجهاد واضح ،والتعثر المتكرر في التعبير جلي،
والتردد في حسم المواقف ال غبار عليه ،وهذا يكشف بجالء تام ،ووضوح

ساطع ،أنه ينطوي على شخصية حساسة ومعقدة ،ليست ببعيدة عن مزاج

وسلوك أبطال رواياته وشخوصها المراوغين واإلقصائيين ،والغريب أن هذه

النزعة اإلقصائية قد طالت حتى اسم عائلته ،بحيث لم يتردد في تحريفه
وتغييره من خموس إلى  Camusحتى يتالءم مع النطق الفرنسي.
فشخوص روايته  La pesteمن فرط تطرفهم ،بالكاد أن يخرجوا من

الورق في شكل غازات سامة ،وأجسام بال رؤوس ،تفتك بالكائنات الحية،

وال تتردد في أن ترجع األرض إلى حالتها األولى ،بل إلى الحالة الصفر

للبشرية ،فمدينة وهران الباهية صارت ركاما يطحنه الطاعون بجرذانه
القذرة ،بعد أن كانت لؤلؤة تتألأل على ضفاف البحر األبيض المتوسط،

وترقص على أنغامه ،حتى مطلع الفجر ،وتعانق أشجارها الوارفة أعلى

الغيوم عبر األطلسية ،ويحرسها الولي الصالح سيدي الهواري الذي
تتلصص عليه من

هناك  .Santa-cruz3بينما تتلوى جبهة البحر في

تموجات عجيبة ،وكأنها تبدع رقصة أزلية طافحة بالحياة ،على موسيقى

المرسى الكبير الذي سجل عبر التاريخ حكايات ال سبيل لحصرها ،تمتد

من طقوس االنتشاء باالنتصار ،إلى مآتم االحتراق بنيران االنكسار ،ومن

هناك  ..من فوق يبدو جبل المرجاجو متصاعدا إلى ما ال نهاية ،وال

يكترث بما يجري حوله في العالم السفلي ،وكأنه أبرم عقدا أزليا مع السحب
 1ألبير كامو.
 2الطاعون.
 3سانتا كروز.
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العالية ،ومع النجوم المتأللئة البعيدة ،يتضمن بروتوكول منافسة شرسة،
ممهورة بعقد قران أبدي ال ينفصم ،وال تعتريه الشكوك ،وال الظنون.

من كل ذلك فإن خموس يكون قد تردد كثي ار في تفكيك فظ لمشهد

وهران المبني على الجالل والوقار ،ليعيد تركيبه بناء على نفسيته المريضة،

وأفكاره المعقدة ،ورؤاه الخاصة الناجمة عن طفولته البئيسة ،والمتشكلة من

عالمين متناقضين ومتصارعين ،ما فتئا يتربصان ببعضهما الدوائر؛ عالم

فق ارء  Les Pieds-noirs1الذين يزداد حقدهم على األقل منهم درجة ،في
السلم االجتماعي ،ازديادا عظيما ،ازديادا طرديا ،بل ويغالون في الترفع
والخيالء أمام منافسيهم في البؤس ،غلوا فاحشا ،إلى أن صار يطلق على

الواحد منهم ،إمعانا في التهكم ،عبارة :رافع السماء.

ذلكم هو العالم األول ،أما العالم الثاني؛ فهو عالم Les Bicot2

الذي يضم شتات  Les indigènes3الذين ال ينبغي لهم أن يعيشوا إال في

الهوامش واألطراف ،تحت رقابة مشددة ،وال بأس من خلق التمييز والتفرقة

بناء على الجهة ،أو األصول البعيدة؛ فهذا صحراوي ،وذاك تلي ،وهذا

عربي ،وذاك قبايلي ،وهذا وهراني وذاك قسنطيني ،وهذا بدوي ،وذاك
حضري ،إنها الفسيفساء التي تحرك الصراعات الفلكلورية ،والنزاعات

األبدية التي تم ابتداعها في أم المعارك بين قابيل وهابيل ،لكنها بكل تأكيد

تصلح ألمرين؛ أولهما :أن تكون فرجة متكاملة األبعاد ،مثل التي اختلقها
البشر بين الديكة منذ غابر األزمان ،وثانيهما :أن تكون متنفسا اجتماعيا

يستجيب لدواعي االحتقان السياسي.

 1األقدام السوداء.
 2مصطلح قدحي وعنصري يطلق على سكان شمال إفريقيا من كلمة  Arbicotتحريفا لكلمة عربي.
 3األهالي.
4

لكن خموس قد أراد أن يزرع بذو ار أخرى ،بذو ار كريهة ،تستمد

مشروعيتها االنتقامية من الذكريات المحزنة التي ال تمحى ،ذكرى قيام

األسطول البريطاني بتدمير األسطول الفرنسي واغراقه في ميناء المرسى

الكبير يوم  3جويلية  0441هذا األسطول الذي رفض االلتحاق بالمقاومة
الفرنسية ،كما رفض مواصلة الحرب ضد النازية األلمانية ،وخضع بصفة

كلية لسلطة  Pieds-noirsالذين وضعوا ثقتهم العمياء في حكومة Vichy1

ومعبودهم الماريشال  Pétain2الذي لم يتردد في للخضوع والعمل تحت قيادة

القوات األلمانية الزاحفة .كانت نكسة كبيرة ،زرعت بذور الحقد التي
ارتسمت في مخيلة خموس الذي قادته الصدف أن يكون هناك في وهران
يوم القصف ،فانتقم بطريقته الخاصة من وهران الباهية بزرع بذور

الطاعون ،ليقضي على األخضر واليابس ،ذلك الطاعون الذي حير

األطباء ،ورجال المخابر العلمية ،الذين يتحلون غالبيتهم بروح إنسانية

عالية .لكن خموس وحده استطاع أن يكتشف سالحا جهنميا بإمكانه
القضاء على الجرذان التي يطلق عليها تأدبا  Bicotليتركها لمصيرها
المحتوم ،مستسلمة أمام الوباء الزاحف ،فالطاعون بدأ بالعرب الـ Bicot

ومجا از الجرذان ،لكنه صار يمتد ويتمدد ليصبح وباء يشكل خط ار على

الجميع ،بما فيهم  Pieds-noirsولما وصلت األمور إلى هذا الحد؛ صار
من الضروري أن تجند كل الطاقات وتجمع كل اإلمكانيات لمكافحة

االنتشار ،لقد شب عن الطوق ،واجتاز الحدود التي ال يجب تجاوزها.

وتوخيا للحذر حوصرت المدينة ،وأغلقت الطرقات ،وتوقفت

الحافالت الجماعية والقطارات ،فلم يعد هدير المحركات يكسر رتابة
السكون ،وال صفارات القاطرات ،تعزف مواويل اللقاء ،أو نحيب الفراق ،لقد
 1حكومة فيشي العميلة للنازية
 2الماريشال بيتان رئيس حكومة فيشي
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تم إحكام السيطرة التامة على الميناء ،فلم تعد البواخر تمخر عباب بحر

وهران الفضي ،وال تتسكع في خليجه إلى المرسى الكبير ،في انتظار اإلذن

بالدخول حيث تزغرد مدافع الترحيب في المناسبات الكبرى واألعياد الوطنية
والدينية.
⁂
اخترق السكون صوت طلقات نارية ،محدثا دويا صاخبا ،قطع

الرتابة والخمول الذي يهيمن على حومة الطليان ،وأعاد األخضر مهني من
غفوته الصاحية ،حيث يحتدم نقاشه المحموم ،وسجاله االفتراضي،

ومحاكمته الصارمة لخموس ابن مدينة  Mondovi1العاق ،إلى تفاصيل
الواقع المرير ،وهذا الصوت المباغت لدوي الرصاص الذي ال يمكن أن

يمر دون إراقة الكثير من الدماء ،وعلى كل حال ،فقد كانت أصوات

الرصاص وباألحرى البارود ،مقرونة فيما مضى باألعراس واألفراح ،ولكنها
اليوم أصبحت مقرونة بالموت والدماء والدمار.

لم يتم تحديد مكان الطلقات النارية ،وال جهته ،بيد أن الصمت قد

خيم على حومة الطليان ،صمت ثقيل مشوب بالحذر ،بعد الجلبة والضجيج

الذي أعقب دوي الرصاص ،والناجم عن هروب المارة في كل االتجاهات،
وصرير األبواب التي بادر أصحابها بغلقها على عجل ،منها حوانيت

العرب ،وبارات اإليطاليين التي يرتادها صيادو البحر ،ومخبزة الكورسيكي
الذي يبيع الخبز البايت بنصف سعره للعرب ،ومتاجر المالطيين التي تبيع

الشيفون ،ومحل الجربى التونسي الذي يحتكر لوحده صناعة الزالبية .وبائع

الفحم عبد القادر SNP2الطرابلسي المنفي من ليبيا نتيجة لمساهمته؛ رغم
 1مندوفي :الدرعان حاليا
 2عديم اللقب  Son nom perduيطلق على الذين ال عائلة لهم.
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صغر سنه؛ في ثورة عمر المختار ،وكان اإلقطاعي اإليطالي Giovanni
1

قد أنقذه من مخالب اإلعدام بهدف استغالله في مزارعه بسكيكدة ،وبذلك يتم

ضرب عصفورين بحجر واحد ينفى من ليبيا ،وفي نفس الوقت ال تضيع
الخبرة التي اكتسبها في المزارع اإليطالية بطرابلس هدرا ،لكن جيوفاني

سرعان م ا تخلى عن عبد القادر بشكل مخجل ،بعد تقدم هذا األخير في

السن ،ورغم محاوالته العديدة لالتصال بأهله في طرابلس لكنها لم تفلح ،بل
وكانت السلطات الفرنسية تطارد أمثاله من الليبيين والتونسيين والمغاربة

الذين ساقتهم أقدارهم إلى الجزائر ،وجعلتهم تحت رحمة لقب  SNPوسيفه
المسلط على رقابهم ،لذلك فهم يتجنبون أي اتصال بالسلطات الفرنسية ،بل

وبعضهم صار ينتمي إلى عائالت جزائرية قررت احتضانهم والتضامن

معهم من خالل أساليب ملتوية ،منها عدم التبليغ للسلطات الفرنسية عن

الوفيات لدى العرب ،ومن ثمة تمنح أوراق الموتى وأسماءهم لهؤالء.

ولوال عرب حومة الطليان الذين احتضنوا عبد القادر ،ووقفوا إلى

جنبه ،في هذه المحنة ،وقاموا بكل ما يلزم لمساعدته على تذليل هذا

المصاب؛ لمات جوعا هو وعائلته المطرودة من مزارع جيوفاني ،ويذكر أن
إمام المسجد قام بجمع تبرعات من األهالي وخاصة تبرعات يوم الجمعة

لصالح عائلة  SNPالطرابلسي ،ومن ثم تم لفائدته اكتراء محل بيع الفحم
ليعول عائلته ،ومنذ ذلك الوقت صار عبد القادر جزءا من ديكور حومة
الطليان ،رغم إصرار السلطات الفرنسية على عدم منحه أي وثيقة تثبت

هويته.

كانت حركة المارة قد شهدت عملية إجالء كبيرة إذ أن المتسكعين

والبطالين العرب قد ركضوا في كل االتجاهات ،فمن كان قريبا من منزله

 1جيوفاني.
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فقد ضاعف سرعته لولوجه قبل عاصفة  ،Rafle1وأما من كان بعيدا فقد

احتمى بأول باب مفتوح حتى يستجلى األمر قبل أن يغامر بالفرار نحو

بيته ،وهؤالء كثي ار ما يقبض عليهم ليتم إطالق سراحهم بعد يومين أو ثالث

من التعذيب واالستنطاق ،وصادف هذه المرة خروج التالميذ من المدارس

وخاصة ثانوية  Dominique Luciani2التي ترفض قبول الطلبة المسلمين

ولم تسمح إال لحوالي عشرة تالميذ؛ كانت لوالديهم ارتباطات ما بفرنسا،

ومن ضمن هؤالء بوجمعة بن األخضر مهني الطالب في السنة الثانية
الذي تمكن من الحصول على منحة للدراسة ،بفضل مساهمة والده في

الحرب العالمية األولى والثانية من أجل تحرير فرنسا حيث تقلد ،بالنظر

إلى شجاعته ،وسام .La legion étrangère3

لم يستمر الوضع بهذه الصفة أكثر من ربع ساعة على األكثر ،إذ

بدأت العيون المتلصصة عبر شقوق النوافذ تتطلع األمر ،تستفهم عما
4

يجري ،وازدادت جرأة بعضهم أن فتح نافذته مثل البروتانية فلو ار Flora5

التي ال تتردد في سرد قاموس عجيب من الشتائم البذيئة ،والكلمات النابية،

كلما تنازعت مع فرنسيي الشمال ،وهي تعيش على ذكرى زوجها الذي سقط

مع المئات بل اآلالف من رفقائه الجنود الفرنسيين في معركة Dièn Bièn

 Phu6الشهيرة في بالد  Indochine7كما يسميها الفرنسيون ،و،Vietnam8

في تسمية الثوار الشيوعيين ،وال تتحفظ أبدا في الجهر بوقوفها وتعاطفها

باستمرار مع أطفال العرب الذين يقدمون لها خدماتهم مجانا ،ويعتبرونها
 1الرافل :نزول الجيش وتوقيف كل من يشك فيه ،خاصة من وجدهم بالشارع.
 2دومينيك لوسياني
 3اللفيف األجنبي.
Bretagne .

 5فلورا
 6ديان بيان فو .
 7الهند الصينية ،وهو االسم السائد آنذاك.
 8الفيتنام.
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قديسة الحومة التي تقدم لهم كل رأس شهر عندما تستلم منحة زوجها

مختلف أنواع الحلوى والبسكويت ،لذلك فكلهم يتفانى في خدمتها ،فمثال ال

يمكن أن تمر عبر شوارع الحومة دون أطفالها هؤالء الذين يحملون
مشترياتها ،وما أن تفتح بابها حتى يتدفقوا إلى الداخل ،فهذا ينظف الزجاج،

وذاك يشطف األرض ،واآلخر يدلف إلى المطبخ ،وهم الذين يحرصون
على أن يحضروا لها ،في الصباح الباكر؛ الحليب ،من عند لبان الحومة

البعيد عن زقاقهم.

صاحت فلو ار:
 Madame Delarue... Avez-vous vu quelque chose?1ـ

 Je ne vois rien Flora2ـ

تفتح السيدة  Delarue3جزءا من نافذتها ،التي تشرف على حومة

الطليان ،بل ويمكنها أن ترى عبر النافذة ،كل ما يجرى ،فشقتها تحتل كل

الطابق األخير من البناية التي تتشكل من سبع طوابق ،وتحتل الزاوية
اليمنى من مدخل الزنقة ،لم تر شيئا ،فالحركة شلت تماما ،أضافت السيدة

دوالري:

 Je n ai rien vu, Flora, je panse que le bruit provient de laـ

citadelle des sœurs4

خيم الصمت مرة أخرى ،وال بد من التذكير أن حومة الطليان في
األربعينات والخمسينات من القرن العشرين ،تتشكل من خليط عجيب من

األعراق واألديان واألعراف والتقاليد ،ففيها يلتقي المسلم باليهودي،
والكاثوليكي بالبروتستانتي ،والطلياني باالسباني ،والكورسيكي بالبروتاني،

 1هل رأيت شيئا ،السيدة دوالري؟
 2لم أر شيئا ،فلورا.
 3دوالري.
 4لم يتبين لي أي شيء ،فلورا ،الصوت من جهة قلعة األخوات.
4

والبولندي بالبلجيكي ،والمالطي بالصقلي ،والعربي بالقبايلي ،مع مزيج

وهجين من اللغات واللهجات ،لكنهم جميعا يلتقون بفرنسية عمال الموانئ،

وعربية الباعة الجوالين الذين يجيدون كلمات الشتم والسباب واللعنات.
⁂

والمصادر التاريخية تؤكد أن حومة الطليان أنشئت سنة  0838على

أنقاض المدينة الرومانية القديمة روسيكادا التي دمرها الوندال مرتين أثناء
غزوهم لشمال إفريقيا ،وفي كل مرة تنهض كالعنقاء من رمادها ،والمدينة
الرومانية هذه قد قامت بدورها على أنقاض المدينة الفينيقية "رأس الوقادة"
التي أصبحت بعد تحريفها اللغوي الواضح روسيكادا ثم سكيكدة ،وقد سميت

بالرأس الوقادة ألن الفينيقيين كانوا يوقدون النار ليال في رأس الجبل ليهدوا

السفن إلى ميناء اسطو ار المحرفة عن اسم "عشتروت" اآللهة الفينيقية
المعروفة ،وكأن كل شيء هنا قابل للتحريف ،وهكذا الغالب يلغي انجاز

المغلوب.

لم يتردد الفرنسيون الذين قاموا يوم  01أفريل  0838بتكليف السفاح

 Le Général Négrier1بالبحث عن منفذ نحو البحر يتوسط الساحل بين
مدينتي عنابة وجيجل .هذان المدينتان اللتان لم تذعنا لقوات الغزو ،ولم

تستسلما أمام جحافله الج اررة .وبعد جهود مضنية لم يجد الجنرال أحسن من

موقع روسيكادا االستراتيجي ،فحط رحاله وبدأ تطهير المنطقة من سكانها

األصليين ،ك ما باشر جنوده الذين لم يشذوا عن إتباع طريقة أسالفهم الغزاة
الرومان والوندال ،تدمير تلك المباني العظيمة ،فحطموا في البداية كنيسة

 1الجنرال نغرييه.
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القديس فيريولوس ،ثم كنيسة فيكتور ،ثم كنيستي نافيغيوس وفاوسيتينيانوس،

تلك الكنائس التي لم يدمرها الفاتحون المسلمون باعتبارها بيوت اهلل ،وقد
نهاهم دينهم عن ذلك ،فهي من ممتلكات أهل الذمة الموحدين ،وال يصح

لهم المساس بها ،ثم دمروا جزءا من الحمامات الرومانية في السبع أبيار
لتتدفق المياه بغ ازرة أكثر حسب اعتقادهم ،وعندما فشلوا حاولوا تصليح ما

أفسدوا بطريقة عشوائية ،ثم قاموا بتدمير بقية المباني لفتح الطرقات.

وهكذا فالمنتصرون الفرنسيون لم يعطوا أي أهمية ألساطير األولين،

وعملوا على تطهير المنطقة من شواهد التاريخ ،بل وألغوا حتى اسم

روسيكادا ،وسموها في البداية باسم الباخرة  Fort de France1التي اقتحمت
خليج

2

 Sinus Numidicusثم أطلق عليها الماريشال  Valée3يوم 07

نوفمبر من نفس السنة اسم  Philippevilleتملقا من قبل هذا الماريشال

السفاح لملكه  Louis-Philippe4عله يغدق عليه ببعض النيشان..

في هذا المكان المشحون بغرائب وعجائب وخرائب التاريخ ،تعفف

الفرنسيون أن يقيموا فيه ،حيث ضربوا مخيماتهم في الضفة األخرى من
وادي الزرامنة ،لكن لم يجدوا األمر سهال ،إال بعد أن عملوا على إبادة

قبائل بني مهنى وبني مالك وبني بشير التي رفضت التخلي أو التفريط في
أراضي األجداد التي تحتل سفح جبل بوعباز كله ،وتمتد على ضفاف وادي

الزرامنة ،لتشرف على سهل بني بشير الذي يخترقه وادي الصفصاف
الذاهب بخيالء نحو البحر.

تمت عملية اإلبادة بقيادة المارشال  Valéeوبتنفيذ الجنرال Négrier

الذي جاءته الفرصة لالنتقام من الذين كبدوه هزائم نكراء وخسائر شنيعة
 1برج فرنسا.
 2سينوس نوميديكوس هو خليج سطورا المحمي طبيعيا من العواصف.
 3الماريشال فالي.
 4لويس فيليب.
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على أبواب قسنطينة ،وراح يتفنن في أساليب الدمار بمساعدة النقيب

مصاص الدماء  Achille Leroy de Sant-Arnaud1الذي رأى فيه هذا
الجنرال كل الصفات التي تساعد على تطهير المكان ،فقد سبق له أن كان
من الذين طهروا سهول المتيجة وأبادوا قبيلة العوفية باستعمال سالح

الدخان ألول مرة في تاريخ البشرية ،وقد اعتبر ذلك الفعل الشنيع مقدمة

ألسلحة الغازات السامة ،والسالح الكيمياوي ،وكل أسلحة الدمار الشامل

األخرى.

انطلق الهجوم من جهة البحر عبر مضايق ليلو لتقام مجزرة
شنعاء في ليلة من ليالي الشتاء القارصة ،فقد تم توزيع الجنود بشكل

التفافي ،لتتم محاصرة القبائل الثالثة من كل الجهات ،ودون سابق إنذار،
ثم البدء في تنفيذ نزوة الماريشال  ،Valée2بيد أن تداعيات أخرى لهذه

الحملة ،ستجعل الماريشال يعيد كل حساباته ،وينظر لمثل هذه القضايا

بعين حذرة.

على الضفة األخرى من وادي الزرامنة ،حيث تكثر المياه ،وتتمدد

في سفح جبل بويعلى مرو ار بسبع أبيار ،تربض المدينة التي تبدل في كل

مرة اسمها مع الغالب الجديد ،وبما أن جيش الفرنسيين يتكون من خليط من

األمم األوروبية فقد كان نصيب اإليطاليين والبولنديين أن يخيموا في أطالل
المدينة الرومانية التي بناها أجدادهم ،حسب اعتقاد الفرنسيين ،ودمرها

الوندال القادمون من اسبانيا ،لكن قبل ذلك فقد كانت عمليات نهب واسعة

قد شملت ما تبقى من آثار المدينة.

المالطيون والطليان بالخصوص أعجبوا بالمكان أيما إعجاب إذ

سرعان ما بدؤوا في تغيير معالم المدينة الرومانية القديمة وتخريب مبانيها
 1أشيل لوروا دو سانت أرنو
 2الماريشال فالي.
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التي تحدت الزمن ،وهكذا تعاملوا مع اآلثار باعتبارها مقلعا للحجارة ،حيث
تم تفتيتها إلى حجارة صغيرة لتصبح صالحة للمباني الحديثة ،وتستجيب

لمقتضيات ذوقهم العصري ،وبدأت البنايات النشاز تنهض متثاقلة على
أكتاف األطالل ،بيد أن الجنرال Négrierعزم على القضاء على كل ما
تبقى من آثار ،حيث خطط لبناء مدينة Fort de Franceطبقا للمعمار

والذوق الفرنسي  ،وفعال وبما أن الساكنة األوروبية القادمة ـ العرب هنا ال

يحسب لهم حساب ،فالمغلوب عليه أن يطيع الغالب ـ ستكون خليطا من
األجناس األوروبية ،وبما أن اإليطاليين يأتون في الدرجة الثانية بعد
الفرنسيين لذلك ترك لهم أمر بناء الحومة دون الخروج على المخطط

الفرنسي ،لكن الطليان سرعان ما حولوا المشروع إلى نمط األحياء اإليطالية

الجنوبية ،في صورة مشوهة ألحياء صقلية الشعبية،

ضاربين بعرض

الحائط المخطط العسكري الفرنسي ،وقد ساعدهم في ذلك كثرة المنعرجات

والعقبات والمرتفعات وبالتالي فقد صارت الطرق المتجهة نحو البحر
مستقيمة وخالية من المرتفعات في حين أن الطرق المتجهة من الغرب إلى

الشرق أو العكس فإنها تتجه نحو جبل بويعلى أو سبع أبيار ،ومن ثمة فمن
الصعب أن تمر عبرها العربات بل وتكثر فيها الدرج الصاعدة والنازلة

والتي يتجاوز عددها في بعض الحاالت الخمسين درجة,

أما في الجهة المقابلة .كما سبق ذكره ،فقد اختار الفرنسيون مقامهم

على أشالء قبيلتي بني مهنى وبني بشير ،في حين منحت أراضي بني

مالك للبولنديين .أما ما تبقى من العرب فقد دفع بهم إلى قمة جبل بوعباز
وخارج أطالل السور الروماني القديم ،والبقية حشرت مع الدواب والحمير

في إسطبالت السويقة.

⁂
03

كانت قبيلة بني مهنى ذائعة الصيت ،تتكون من رجال أشداء ،يقوم

فرع منهم على الصيد البحري وكانوا يشكلون خزانا معتب ار ألسطول قراصنة
البحر في األزمنة الغابرة .أما قبيلة بني بشير فتقوم بالفالحة عبر سفح
جبل بوعباز إلى ضفاف وادي الزرامنة وصوال إلى وادي الصفصاف الذي

يخترق مرج الذيب من أعالي جبال العالية ،ومن هناك من الجهة الغربية
تنهض قبيلة بني مالك لتنافس بني بشير في اإلنتاج الفالحي ،وتقف

حارسة الطريق الرئيسي نحو مدينة القل.
وخليج  Sinus Numidicusفضاء مريح ألجود أنواع األسماك

والجمبري والتونة ،وهناك طقوس توارثها السكان من عهد الفينيقيين تقضي

بأن حصيلة الشبكات األولى توزع مجانا على الذين يستقبلون سفن الصيد

بالترحاب على نجاتهم من أهوال البحر وفوزهم بصيد كبير ،فكانت األغاني

تصدح ،لكن ال وجود للطبول أو اآلالت النحاسية ،فهي نذير شؤم ،وأدوات
حرب ،لكن ال بأس من آالت النفخ ،وعلى الخصوص الناي الذي تحبه

األسماك وال تتطير منه ،عندما تنبعث منه األصوات الشجية ،والمفعمة

بنبرات الحنان الباعث للطمأنينة.

كانت قبيلة بني مهني ال تتورع في الدفاع عن بحرها وبرها ،بكل

قواها وبأعز ما تملك ،فالمسألة مسألة حياة أو موت ،وتلتقي في ذلك مع

خصمها اللدود قبيلة بني بشير التي تضرب جنوبا وتتكاثر ما وراء مرج

الذيب.

وال شك أن البحر له نصيبه من أبناء القبائل الثالثة ،خاصة في

ليالي الشتاء العاصفة والهوجاء ،فبالرغم من أن كبار القوم يمنعون أبنائهم
من المغامرة إال أن المغامرين ال يعبئون بذلك بل ويرفعون شعار " الموت

في البحر ،وال الموت بالجوع"
04

لم تنس قبيلة بني مهنى أن شرفها قد مرغ في التراب وهي سيدة

البر والبحر ،وأن جراحها ال زالت تنزف ،ولوال حنكتها وتعودها على مثل

هذه الغزوات خاصة من قراصنة ليفورن وجنوة لقضي عليها تماما
واستؤصلت جذورها ،لذلك فقد جعلت قواها اللوجستيكية تتحصن في جبال

العالية بمجرد اجتياح الغزاة الفرنسيين لخليج .Sinus Numidicus

استذكرت القبيلة تلك األمجاد وعزمت على االنتقام والقصاص

خاصة وأن الوضع العام مناسب ،فالسفاح الجنرال  Négrierيعتقد أنه
قضى نهائيا على هذه القبيلة ،وقد استقدم رئيسه الماريشال  Valée1للتأكد
من ذلك .وأعجب هذا األخير بالمكان أيما إعجاب ،فقد الحظ بغريزته
العسكرية أنه المكان المناسب فعال؛ فمنه يمكن مراقبة كل من الخليج

وسطو ار وكذلك مراقبة سبع أبيار؛ ويحميه من الخلف جبل بوعباز ،لذلك
قرر دون تردد اعتماد المشروع والبدء بتدمير منازل بني مهنى وانشاء مدينة

أوروبية.

ظلت فلول قبيلة بني مهنى المتراجعة نحو جبال العالية ،تراقب

الوضع عن كثب وتنتظر ماذا سيحل بأرضها ،وما أن بدأت أعمال البناء
حتى أدركت أن أرضها ستضيع منها إلى األبد ،وأمام هذا الوضع الجديد

استجمعت قواها ،وقررت رد الصاع صاعين ،وال بد من استعمال أساليب
العدو ،رغم أنها تتنافى وأخالق الحرب الشريفة ،وذلك باالعتماد على

عنصري المباغتة والمفاجئة.

وفي ظالم ليلة دامس هجم شبان قبيلة بني مهنى على معسكر

الجنرال  Négrierالذي يرعى المشروع .كان هذا األخير يغط في سبات
عميق عندما أيقظه نفير الحرب ،قام المهاجمون بتدمير كل شيء عثروا

عليه ،وقتل كل كائن يتحرك ،وال شك أن غريزة االنتقام قد فعلت فعلها،
 1الماريشال فالي.
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فسفكت دماء كثيرة ،وتم بقر الجنود النائمين ،وصالت السيوف والسواطير

صولتها ،وبطل دوي الرصاص ألن االلتحام كان شديدا ،وال يصلح في مثل
هذه الحالة إال السيوف وحراب البنادق.

سقط عدد كبير من الجنود األمر الذي جعل الجنرال  Négrierيأمر

بإخالء المكان ،في الساعات األولى من الصباح ،وفي حدود منتصف

النهار وصلت اإلمدادات من القوات الرابضة في سطورا ،والمعسكرة في كل
من الحروش وعزابة بهدف قطع طرق االتصال التي قد يجريها احمد باي

قسنطينة التي أبت االستسالم ،مع قبائل الشمال القسنطيني ،ومع باي
تونس ،عندئذ بدأت المدفعية تدك تلك المواقع دكا ،لكن شبان قبيلة بني
مهني كانوا قد انسحبوا بمجرد ما انسحبت قوات الغزاة ،ألنهم يدركون أن

قوات العدو ستهاجم المكان بمجرد ما تأتيها اإلمدادات.
⁂

األخضر مهني ينحدر من هذه القبيلة ،قبيلة بني مهنى التي قامت

بآخر انتفاضة لها ضد قوات االحتالل الفرنسية سنة  0400حيث احتضنت
عمال الميناء وحماليه الذين شنوا احتجاجا كبي ار تمكنوا خالله من شل

الميناء بل تحريره ورفع الراية الجزائرية على مبانيه ،إضافة إلى راية الخالفة
العثمانية ،وهنا جن جنون جيش االستعمار ،فتمت عملية قمع وحشي

وتصفية تامة للشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والسابعة
والعشرين ،ومن ضمنهم األخضر مهني ذي الثمانية عشر ربيعا الذي وجد

نفسه ضمن جنود  3eme Bataillons D`Afrique1الزاحف نحو جنوب
الصحراء الكبرى الحتالل ما تبقى من إفريقيا المنكوبة ،وقد وجدوا أنفسهم
 1الفيلق اإلفريقي الواحد والعشرين
06

في أدغال إفريقيا ومستنقعاتها وعرضة ألمراضها ،وخاصة منها المالريا
التي فتكت بكل الجنود ذوي البنية الضعيفة ،ولم ينج من ذلك إال طويلي

العمر ،لكن األخضر مهني كان من الناجين ،بل واكتشف ضمن مغامراته

التمردية على قوانين ونظام المعسكر أن الزنوج المنكوبين إخوانه في

اإلسالم ،كان ذلك عندما رآهم يحتفلون بعيد األضحى ،مثل قبيلته بني
مهنى بنحر الخراف األمر الذي شجعه ذات مرة على الصالة في المسجد

الذي يتوسط العرائش واألكواخ ،واشباع رغبة اإلطالع على أحوال هؤالء

القوم ،فوجدهم يصلون مثلما كان يصلي في مسجد الزاوية بالسويقة في
زقاق عرب الذي يتوسط قلب مدينة سكيكدة في حيها العربي ،ومنذ ذلك
الحين صار يتحين الفرص ،خاصة أيام الجمعة للذهاب إلى الصالة في
هذا المسجد األمر الذي جعل السكان يستغربون من هذا الجندي الفرنسي،

وبصعوبة بالغة أفهمهم بأنه ليس فرنسيا بل هو جزائري مسلم مثلهم ،وهنا

تج أر اإلمام وسأله:

ـ ما دمت تقول أنك لست فرنسيا ،لماذا أنت في صفوفهم ،تحارب

إخوانك في الدين؟؟

ـ تلك قصة أخرى ،وبالدي مثل بالدكم تعرضت الحتالل ودمار

وتشريد مثل الذي تتعرضون إليه أنتم اليوم ،وقد تم اقتيادي وتسخيري

بالقوة للعدوان عليكم ،لكن والحمد هلل ،فإنني لم آذ أي آدمي في هذه الديار.

رغم ذلك فقد بقيت كلمات اإلمام ترن في أذن األخضر مهني األمر

الذي جعله فعال يتساءل لماذا ال يفر من هذا الجيش الغازي ،ولماذا هو
موجود في حرب ال ناقة له فيها وال جمل ،بل وتجعله يعتدي على إخوانه

في الدين.

وفي إحدى الليالي رن نفير الفيلق في نعيق مفاجئ ،وما إن

اصطفوا على عجل في صفوف متراصة حتى وقف قائدهم في كلمات
07

قصيرة ومختصرة ،تأمرهم في غضون أربع ساعات أن يغادروا المخيم،

وعليهم جمع الخيام وترتيبها حسب أحجامها ،وكذلك المئونة والذخيرة

واألسلحة وغيرها من الحاجات العسكرية.

تساءلوا ما الذي حدث ،وال من جواب ،لكن ما إن وصلوا إلى ميناء

داكار حتى علموا أنهم ذاهبون إلى  Métropole1الذي تعرض إلى هجوم
كاسح من ألمانيا والتي احتلت أجزاء كبيرة منه ،وانهزمت فرنسا شر هزيمة

في بضعة أيام ،هنا أدركوا أنهم مقبلون على حرب حقيقية ،وليست عمليات
اعتداء وعدوان على أناس آمنين في عرائشهم وأكواخهم ،منذ آالف السنين،
وال يعرفون معنى إلنسان يقتل إنسانا آخر بعد أن يعتدي على أرضه

ويسبي أطفاله ،ويقتل نساءه ،إنهم إذن مقبلون على أناس مسلحين مثلهم أو
أكثر منهم ،ويعرفون فنون الحرب من كر وفر ومناورة ومنازلة ،وسيسقط

منهم العدد الكثير ،إال من حفظ اهلل.

لم يكن تجنيد األخضر مهني اإلجباري واالنتقامي كله شر ،فقد

تمكن في فترة قصيرة من إجادة اللغة الفرنسية ،خاصة وقد منعوا عليهم
تماما الحديث باللغة العربية ،وال يمكن استعمالها إال في الصالة االنفرادية،

ألن الصالة الجماعية أيضا ممنوعة ،وقد تمكن من خالل الدروس المسائية

التي كانت تعطى للجنود بغرض محو األمية من تعلم القراءة والكتابة بشكل
سليم ،بل وأصبح يتردد على مكتبة أي ثكنة يحل بها الستعارة ما يعجبه
من مخزونها ،وكان ال يطيق كتب التاريخ ،ألنه يراها كلها مزورة ،خاصة

عندما يجد فيها أن أجدادهم هم  Les Gaulois2كما ال يستعير كتب الدين
ألنه ال يؤمن بها وبهرطقتها ،ولهذا وجد نفسه ،ومتعته في قراءة كتب

األدب ،خاصة الرواية والشعر.
 1الوطن األم أي فرنسا
 2الغاليون أجداد الفرنسيين
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⁂
بعد رحلة شاقة وطويلة ،ذاقوا فيها الويالت ،وتعرضوا خاللها

ألهوال أعالي البحار ،ومخاطر العدو ،خاصة عند اقترابهم من بحر

المانش ،وأخي ار نزلوا بـ  Le Havre1في  Normandie2وال يدرون لماذا نزلوا
بهذه المنطقة بالذات ،لكن تحليالتهم ،تذهب في بعض منها؛ إلى أنها

منطقة آمنة من هجمات األلمان ،وفي بعضها اآلخر النقيض تماما ،فهي
من أشد المناطق عرضة لعدوان األلمان ،وتم تعيينهم هناك لتعويض
الفرنسيين األقحاح الذين تم تحويلهم إلى مناطق أكثر أمنا ،والمهم على
كل حال أنهم انتقلوا من جو إفريقيا المنعش وسمائها الصافية ،وشمسها

الدافئة ،وقمرها المنير ،ونورها الساطع ،إلى غيوم أوروبا الدكناء ،وأمطارها

الهوجاء ،وثلوجها الصماء ،وضبابها الخانق ،وليلها الغامق ،نزلوا إذن في
ميناء

لوهافر ،لكن سرعان ما تحولت هذه المدينة المستسلمة لطبيعة

أوروبا وأمواج البحر ،إلى ثكنة عسكرية رهيبة األمر الذي جعل سكانها
يطلقونها رغما عنهم ،ويلجئون إلى القرى المنتشرة هناك في سهول

النورماندي الخضراء ،وميسوريهم ذهبوا إلى شمال إفريقيا ألنها أكثر أمنا

من جراء بعد المسافة وشساعة المنطقة.

التقى األخضر مهني في لوهافر بعدد كبير من المجندين الجزائريين

مثله ،بل والحظ أن عددا منهم جاء متطوعا ،للدفاع عن الجمهورية ،بينما
العدد اآلخر جند غصبا عنه مثل حالته ،كما تعرف على شبان من مختلف

أنحاء القطر الجزائري ،من أعماق الصحراء كالتوارق والشعانبة والسوافة،
 1لوهافر
 2نورماندي
04

ومن التل كالشاوية والنوايل ،ومن الشمال كالجواجلة والقبايل وأهل الحضر
من قسنطينة والعاصمة ومستغانم ووهران وتلمسان ،والواقع أن هذه

الفسيفساء قد أعطته صورة حقيقية على تنوع الجزائريين ووحدتهم في نفس
الوقت ،فقد قدموا من كل جهة ،لكنهم شكلوا ما يشبه التجمع غير المعلن،

قاموا من خالله بمساعدة بعضهم البعض ،فجمعوا األموال لدفن قتالهم في

مقبرة إسالمية استطاعوا أن يحصلوا عليها بعد أن دفعوا كثي ار من الرشاوى،
وتغلبوا على استف اززات المتطرفين ،وبهذا الصدد فقد وجدوا إلى جانبهم،

بشكل محتشم جدا ،الديمقراطيين الفرنسيين والشيوعيين.
وجد األخضر مهني نفسه ضمن طليعة الناشطين في هذا المجال،

والغريب أنه ترسخت في ذهنه قناعة تقضي بضرورة الدفاع عن فرنسا بكل

إخالص ،باعتبارها ضحية عدوان جائر ،وينبغي عليه أن يبذل قصارى
جهده ليدحر المعتدين ،ويرى في ذلك صورة أولية على ما ينبغي فعله

لتحرير بالده من المعتدين الفرنسيين ،بل فقد كان يحارب األلمان وكأنما
هو يحارب الفرنسيين ،فالظلم ال جنسية له ،والتصدي له ينبغي أن يكون
كذلك ال جنسية له.

⁂
لم تلبث حومة الطليان على هذه الحال مدة طويلة ،إذ شرعت

النوافذ وتطلعت منها األعناق نحو الممرات واألزقة والمعابر التي تؤدي إلى
قلعة األخوات ،وقد اشتد اآلن هدير العربات العسكرية المجنزة ،وصفارات

اإلنذار المذعورة ،وتحذيرات رجال الحماية المدنية المفجوعة ،وأنين أجراس

سيارات اإلسعاف المتعبة ،لكن السكان بقوا في منازلهم ،وأبوابهم موصدة،
والزجاجات الحارقة مهيأة لتقذف على أي مشبوه ،أو من يحاول اقتحام
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البيوت بالرغم من أهلها وهو غير معروف ،ومن له سواطير وه اروات فقد

أعدت للمعركة ،أما األسلحة النارية كالبنادق أو المسدسات فقد كانت حك ار

على األوروبيين وحدهم ،أحضرت كل تلك األسلحة من مخابئها ،كانوا على
أهبة االستعداد لخوض معركة الدفاع عن النفس ،وسائلهم تكاد تكون

واحدة ،لكن أهدافهم وعدوهم المفترض يختلف ،فاألوربيون عدوهم الفالقة،
قطاع الطرق ،الخارجون عن القانون ،أما الجزائريون فعدوهم عصابات La
 Main rouge1الدموية و FAF2الرهيبة ،وعساكر  Bérets Rouges3الهمجية،

ومرتزقة  La legion Etrangère4المجرمة ،وكومندوس Les Para5السفاح.

ظلت الشوارع خالية إال من القطط الشاردة والكالب الضالة التي

وجدت حريتها التامة من جراء االنسحاب المفاجئ للبشر ،وبين الفينة

واألخرى تنشب معارك ومطاردات عنيفة بين هذا القط وذالك الكلب.

بدأ صخب أحذية الجند يقترب شيئا فشيئا ،وهي تدق إسفلت الشارع

بضربات عشوائية ،وكأنهم يطاردون شخصا ،ولكنهم في الواقع هم أنفسهم
مذعورون ،ويتوقعون أن تأتيهم المفاجأة من أي جهة ،من هذه الزاوية ،أو

تلك الساللم .كانوا يركضون في حالة متقدمة من الهيجان ،مع سيمفونية

صاخبة من األصوات الناعقة:

 Là bas…Là bas6ـ
 Par ici…Par ici7ـ
 De l`autre coté8ـ

 1عصابات اليد الحمراء اإلجرامية.
 2كتائب الجزائر الفرنسية.
 3عساكر القبعات الحمراء.
 4اللفيف األجنبي.
 5المظليون.
 6هناك ..هناك.
 7من هنا  ..من هنا.
 8من الجهة األخرى.
20

 Les escaliers a gauche1ـ
 non…non les escaliers a droite2ـ

واختلط الحابل بالنابل ،وارتبك العساكر المذعورون وهم يركضون

في كل االتجاهات واقتربت الجلبة من  Impasse3حيث يسكن األخضر
مهني في إحدى بيوته ذات الثالث غرف ،في الطابق تحت األرضي ،هذا
البيت ورثه عن جده ،وذلك ما تبقى من إرثهم العظيم .وال شك أن المرحلة

القادمة؛ بعد مرحلة االقتحام ،وتوغل  La rafle4في الحومة ،ستكون مرحلة

التفتيش داخل البيوت ،ومن يكون فيها بال بطاقة التعريف سيلقى عليه

القبض فو ار ،ويعتبر من ضمن المشبوهين إلى أن تتم إجراءات التحقيق
حوله والتي قد تدوم أكثر من ثالثة أشهر ،وهذا اإلجراء يطال كذلك كل

غريب في البيت لم يتم تبرير وجوده سواء من القربى أو النسب.
⁂

كان بوجمعة بن األخضر مهني قد خرج لتوه من ثانوية

 Dominique Luciani5رفقة زميليه في الدراسة شلومو بن إسحاق اليهودي

و Diego Stefano6الطلياني ،عندما دوى صوت الرصاص ،فاندفع المارة
في كل االتجاهات ،فركض ثالثتهم مثلما ركض اآلخرون ،لكنهم كانوا على
يقين بأنهم لن يصلوا إلى منازلهم دون أخطار حقيقية ،لكنهم واصلوا

الركض ،وتدريجيا خلت الشوارع من روادها ،وأغلقت المحالت والبارات
 1الدرج األيسر.
 2ال  ..ال الدرج األيمن.
 3زنقة.
 4نزول الجنود فجأة إلى الشوارع وإلقاء القبض على من فيها دون تمييز.
 5دومينيك لوسياني
 6دييغو ستيفانو
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على زبائنها ،بل وحتى عربات الباعة المتجولين ،وباعة السجائر اختفوا في
لحظات قليلة وكأن عملية اإلجالء هذه كانت مبرمجة وفقا لسيناريو مدروس
مسبقا ،فلم يبق على شلومو الذي كان يتقدمهم ركضا ،وقد الحظ خلو

الشارع من المارة ،إال أن يلج أي باب يجده مازال مفتوحا ،فتبعه روميو في
ذلك ،بينما تردد بوجمعة للحظات ثم انصاع لألمر الواقع.

كانت البناية التي احتمى بها ثالثتهم ملكا لعائلة بنحاييم اليهودية،

وهي عائلة منطوية على نفسها ،وتحرص على أن ال يسكن معها إال

اليهود ،وان اقتضى األمر تبقى فارغة إلى أن يحين فصل الصيف حيث
تتدفق عائالت يهود قسنطينة وباتنة على سكيكدة لقضاء عطلة الصيف،

فيزدهر كراء السكنات بأسعار باهظة الثمن كفيلة بتغطية مصاريف بقية

السنة ،وفي نفس الوقت تزدهر تجارتهم الخدماتية التي يتفننون في تقديمها،
2

1

أيما ازدهار ،على شواطئ  Paradis Plageو  Chateau vertو Jeanne

 d'Arc3وخليج اسطو ار ،وملهى  Miramar4أما  Le Grand Plage5فقد

أصبح ممنوعا منذ نوفمبر  0454باعتباره منطقة غير آمنة ،ويتواصل مع
جبال منيعة ،جعلت منه منطقة محررة بالنسبة للثوار ومحرمة بالنسبة

للمستعمرين.

كان رواق البناية خاليا من السكان ،بدا موحشا وكأنه رواق سجن

رهيب ،خال من كل عالمات الحياة ،وكأن المنزل مهجور ،فتحت عجوز
يهودية في أرذل العمر باب الشقة الثانية ،وقالت للشبان بصوت آمر ،وهي

تقوم بإغالق الباب الخارجي بكل عناية:
 1فراديس الشاطئ
 2القصر األخضر
 3جان دارك
 4ميرا مار
 5الشاطئ الكبير
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 Entrez, allez vite1ـ

عادت العجوز إلى شقتها ،وراحت تتفرس في سحن التالميذ

الشاحبة ،واحدا تلو اآلخر ،ثم قالت ،وقد الحظت محفظاتهم:

?  Tous des lyciens2ـ

فأجابوا بصوت واحد:

!  Oui madame3ـ
? Ton nom4ـ

قال بلغة شبه عربية:
ـ شلومو بن إسحاق.
قالت بانشراح:

ـ وأمك راشيل N`est-ce-pas5؟
ـ صح هي ..أنت تعرفينها؟
ـ نعم ..وأنت؟؟

 Diego Stefano6ـ

قالت بتأفف:

ـ طليانيN`est-ce-pas ..؟

 Oui, je suis Italien et Français; c`est a dire européen7ـ
ـ وأبوك مارسيلياني ممثل شركة Les bâches8

ـ نعم.
 1ادخلوا بسرعة.
 2كلكم من تالميذ الثانوية؟
 3نعم مدام.
 4أسمك أنت.
 5أليس كذلك؟
 6دييغو ستيفانو
 7بلى ،أنا إيطالي وفرنسي ،يعني أوروبي
 8األغطية.
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ـ وأنت؟

ـ بوجمعة بن األخضر مهني.

قالت بصرامة قاسية ،وبجفاء مبالغ فيه:

ـ أنت عربي!!..

ـ نعم ابن  Caporal1األخضر مهني.

ـ آش يكون؟

ـ  Caporalاألخضر مهني.
ـ ال أعرفه ،وما دام ال أعرفك وال أعرفه ،فال يمكنك أن تبقى في

بيتي.

تدخل شلومو:

 Madame, c’est notre camarade de classe, il n’est pasـ

comme les autres Arabes2

قالت بصرامة قاسية:

ـ  Pas de question3كلهم  ..La meme race4كيف ..كيف،
ليخرج فو ار!!

انصاع بوجمعة لألمر ،وخرج يجر أذيال الخيبة .،كان الرواق

موحشا ،انطوى على نفسه ،وجلس القرفصاء في نهاية الرواق ،وقد أصابه
من الذعر ما أصابه من جراء الجفاء الحاد الذي أبدته هذه العجوز

الشمطاء ،والخيبة التي حلت به من جراء تخلي زميلي الدراسة عليه في

لحظة كان يتوجب عليهما أن يلحا على العجوز كي تتفهم أمره ،أو يخرجا

معه.

 1كابورال :عريف
 2مدام هو زميلنا في القسم ،إنه ليس كالعرب اآلخرين.
 3بال نقاش.
 4من عنصر واحد
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تتالى شريط عجيب من األفكار المتناقضة على مخيلته ،يمتد من

سعير اليأس إلى بصيص األمل ،وهو متكور على محفظته ينتظر مصيره

عندما ي داهم الجنود البناية ،للتفتيش اإلجباري الذي يتم في مثل هذه
الحاالت.
⁂

كانت المعركة قاسية جدا ،تلك التي خاضوها في مقاومة الجيوش
األلمانية ذات األسلحة المتطورة ،والتدريبات المتميزة ،لقد حفروا خندقا
طويال ،لصد الهجمات ،لكن األلمان كانوا يدفعون بدباباتهم الرهيبة التي ال

تعوقها الخنادق وال الحواجز ،وال يترددون في استعمال الغازات السامة
عندما يرون عددا كبي ار من الجنود متجمعين ،وبعد أن حصدت مئات من

أرواح الجنود أمر قائد الفيلق أن يكون الجنود في الخندق فرادى ،وأن تكون
المسافة بين الجندي واآلخر أكثر من خمسة أمتار ،لكن الخندق سرعان ما

أصبح مجرى لمياه األمطار التي صارت تتهاطل بغ ازرة كبيرة ،األمر الذي
أفسد خطة الدفاع ،وجعل القائد يفكر مرة أخرى في وضع سواتر بدل حفر

خنادق ،وهكذا في سرعة عجيبة تضافرت فيها جهود كافة الجنود ،حيث
بنيت هذه السواتر في ظرف قصير جدا ،وكان ذلك محل تنويه من قبل

قيادة األركان ،بل ولم تبخل على قائد الفيلق بالترقية ووسام االستحقاق

العسكري.

لقد كان األخضر مهني ينظر للخندق على أنه قبر معد سلفا،

ويتشاءم منه ،لكن بمجرد ما بنيت السواتر حتى تفجر حماسه ،وراح يتفنن
في حيل التمويه؛ فيلبس أوراق الشجر ،وال يتردد في طلي وجهه بالطمي،

وكذلك خوذته ،بل وراح يتفنن مع زمالئه في صنع النواطير ،والباسها
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بعض األلبسة البالية حتى تظهر لجيش العدو أنها أهداف سهلة ،وال شك

أنه في مثل هذه الحروب القذرة أن يكون اإلنسان هو هدف التدمير ،وال
شيء آخر غير اإلنسان ،وذات مرة قاد األلمان هجوما كاسحا واستطاعوا

بسهولة تامة ،اختراق السواتر ،وكادوا أن يقضوا على الفيلق الفرنسي كله،
لكن تمكن سبعة أفراد متطوعين من االلتفاف على مؤخرة العدو ،ومباغتته

بسلسلة من الهجمات المركزة والقصيرة ،تفاجأ العدو بشدة الضربات وقوتها
ودقتها ،وهو ما جعل القائد األلماني يعتقد أن هناك خديعة ،ومناورة كبيرة

حبكها القائد الفرنسي ،إذ جاءت هذه الضربات بعد السهولة المريبة التي
رافقت اكتساح السواتر ،عجلت هذه المفاجأة بتعديل الخطة األلمانية ،حيث

تم التراجع عن احتالل هذه المنطقة التي أصبحت مثيرة للريبة والحذر ،بيد
أن القائد الفرنسي الحظ ارتباك القوات األلمانية من فرط المفاجأة ،فاستغل

الوضع وهجم بشراسة فسقط العديد من األلمان المنسحبين ،وكانت نص ار
كبي ار تحدث عنه وكاالت األنباء العالمية والصحف واإلذاعات ،ورقي القائد

مرة أخرى ،ولكن رقيت معه مجموعة المتطوعين السبعة الذين باغتوا العدو

من المؤخرة ،وكان نصيب األخضر مهني أن رقي إلى رتبة عريف التي
يفتخر بها ألنه حصل عليها بجهده وشجاعته وجرأته ،إن ذلك لفخر يفوق

كل اعتبار.

⁂
كانت صرخات األوروبيين تزداد ضجيجا وهم يرشدون الجنود بشكل

هستيري وعشوائي إلى األزقة والمسالك والطرق التي سلكها الفارون العرب،
فكل عربي في هذه الحالة ،ويكون قد تواجد في الشارع ،متهم إلى أن يثبت

العكس ،وحتى العرب الذين احتموا بمساكنهم فهم محل شبهة ،لذلك تجدهم
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ينتظرون بذعر شديد ،وقلق متزايد ،مداهمة العساكر لتفتيش بيوتهم حيث
سيعيثون فسادا في كل ما تقع عليه أيديهم ،بل يقلبون البيت عاليها على
سافلها ،فهؤالء إن لم يكونوا إرهابيين وفالقة ،فهم

ال يخفون تعاطفهم

معهم ،ولكل ذلك فنظرة األوروبيين لهؤالء هي نظرة ريبة وشك ،ما عدا فئة

قليلة منهم مثل فلو ار البروتانية التي ال تتردد في النزول إلى منازل العرب

لتبقى معهم ،بل ولتتشابك مع العسكر في حاالت التجاوز ،وفي بعض

األحيان يزجون بها في السجن ليوم أو يومين ليطلقوا سراحها ،لتعود إلى
نضالها الذي ال يكل وال يتعب ،وبصفة عامة ال يخفى على المتبصر

والمراقب أن يالحظ تلك النظرات الشزراء المتبادلة بين الطرفين ،المشحونة
بالحقد واالحتقار والوعيد والتهديد ،لكن الجميع ظل يحتفظ بحق المناورة،
كما يتحلى بضبط النفس ،وفقاعة من الكلمات اللزجة التي ال تعبر عن أي

شيء إال نبرات الصوت التي تفضح نفاق صاحبها مهما افتعل الرزانة

والحكمة ،أما العرب في هذه الحالة فيبلعون ألسنتهم كما يقولون ،ويحتمون

بقول حكيمهم القديم " إذا كان الكالم من فضة ،فالسكوت من ذهب" لذلك
فكل واحد منهم إذا كان ال بد عليه أن يتكلم ،من أن يزن كلماته بدقة

متناهية ،وأن يقول فكرته في اختصار شديد وعليه أن يتظاهر بعدم معرفة

اللغة الفرنسية.

⁂
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قام األخضر مهني ،تلقائيا ،دون تفكير من مكانه ،وكان قد رمى

كتاب  La peste1على الصندوق الخشبي ،واتجه نحو الباب ،لكن زوجته

الزهرة اعترضت طريقه:

ـ أنت مجنون ،تفتح الباب للمصائب!؟

وقف حائرا ،ثم قال:
ـ لكن بوجمعة...
قاطعته:

ـ دعه لمشيئة اهلل!
ثم اتجه إلى صندوقه الخشبي الذي جعله خزانة أس ارره ووثائقه

وكتبه التي يحبها وكذلك التي يكرهها؛ األولى كأداة للمعرفة والمتعة،

والثانية؛ للمحاججة والبرهنة على سوء األفكار وخبث النوايا ،فمن الرداءة
تعرف الجودة ،ومن التراب يفرز التبر ،كذلك من الكتب الرديئة تتميز

الكتب الجيدة،

وال يدري لماذا جعل بين هذين الصنفين كتب خموس

وخاصة "طاعونه" الذي اقتناه مؤخرا ،وقد بدأ في قراءته منذ ثالثة أيام ال
غير.

وقف األخضر مهني مرة أخرى ،وقد أحضر كل أوراقه ووثائقه التي

تثبت هويته ،وخدماته الجليلة التي قدمها لفرنسا ،كما تثبت تقاعده من

صفوف الجيش برتبة عريف ،وعلق على صدره وسام اللفيف األجنبي،
وأمسكه بإحكام ،وفي مكان بارز ال تخطئه العين ،وعزم على الخروج رغم

المخاطر التي تتربص به ،والمفاجآت التي ال يعرف لها وقت أو مكان،

ففي مثل هذه الحالة يصبح كل متحرك في الشارع عرضة وهدفا سهال لكل

األطراف ،غير أنه في ق اررة نفسه ،يرى أيضا أنه من الجبن والعار أن يترك

 1الطاعون
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ولده في الشارع دون حماية ،خاصة وأنه في سن وبنية جسدية تجعله

متهما ،ومحل ريبة وشكوك.

هم األخضر بالخروج ،لكن الزوجة اعترضته قائلة:
ّ
ـ ليس من الحكمة الخروج اآلن فقد تعرض نفسك للخطر ال غير،

بينما بوجمعة يكون ..
قاطعها:

ـ ومن الجبن أن أبقى أنتظر كاألبله ،وال أفعل شيئا!
قالت وقد برقت في ذهنها فكرة قد تكون مقنعة:
ـ أنت تعرف أنه ال يفارق زميله Diego Stefano1

وبالتالي سيكون في حمايتهم.

وشلومو،

قال بتهكم:

ـ فعال أنت ساذجة!

بعد برهة أضاف ،بجدية:
ـ في مثل هذه الحاالت كل واحد يدبر رأسه ،حتى الجنود أثناء

المعركة ،كل واحد عليه أن يجد المكان الذي يناسبه ،ويحميه من ضربات
األعداء ،هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد نصحته بل أمرته أن يبتعد

عنهما ،ألنهما يقضيان نهارهما كله في الشارع وال يراجعان الدروس ،بل

وصا ار يترددان على حانة .Rabisky2

قال ذلك وهو يهم بفتح الباب ،الذي يفضي إلى رواق قصير

سرعان ما يجد عابره نفسه في قلب الزنقة ،كانت هذه األخيرة خالية كبقية

حومة الطليان ،تنفس بعمق ،فالجو منعش والهواء ينساب ببطء والظالل

تغطي أغلب الزنقة ،وعندما لفحته نسمة منعشة أحس بدبيب الحياة يسري
 1دييغو ستيفانو.
 2رابيسكي.
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في عروقه ،خاصة وأنه قد خزن نفسه منذ يومين لم يبارح خاللهما غرفته،

وهو منهمك في قراءة " طاعون" خموس ،كان الهواء رطبا لكنه عليل،
والزنقة تغمرها األضواء الزاهية ،شعر في هذه اللحظة أنه فعال ال يعرف

كيف يتمتع بالحياة ،كما قال له المالزم  Jacob1بأنكم أنتم العرب ال تعرفون
طعما للحياة ،ومن تتاح له الفرصة منكم ال يحسن استثمارها ،ومرد هذه

العقدة المجتمعية هو مرجعياتكم الحضارية والدينية ،واذا أردتم مواكبة

العصر ،عليكم التخلص منها أو على األقل مراجعتها واصالحها بما
يتماشى وتطورات العصر.
تذكر ذلك وهو في هذا الجو المشحون بالحياة والرعب واألمل

ورائحة الموت في هذه الزنقة التي تشبه قفص السيرك الذي يجعل من

األسد مجرد فرجة لألطفال واألنذال معا .الحظ أن األزهار المتدلية من
شرفات البيوت أكثر جماال مما كان يراها سابقا ،وتزداد جماال كلما علت

الدار ،ما عدا شرفة فلو ار الواقعة في الطابق الثاني ،فقد رتبتها ترتيبا
محكما ،وسقتها بكثير من العناية ،فهي ال تبالغ في صب الماء الذي يؤدي

إلى موت النبتة؛ حيث تتضخم وريقاتها وأغصانها حتى تتفجر؛ فتموت كما

يموت اإلنسان بالتخمة ،كما أنها ال تقلل من الماء حتى تذوى وتموت بفقر

الماء مثلما يموت اإلنسان بفقر الدم.

كانت الشمس تميل إلى الغروب بيد أنها ما زالت تلقى بأشعتها

على فضاء الزنقة ،وتزداد بهاء أنها تشكل من خالل الظالل كائنات

إبداعية عجيبة لم تخطر ببال أعظم رسام على مر التاريخ البشري ،تلك

األشكال والرسومات الظلية التي تتعانق فيها غصون النباتات وزهور

الشرفات ونتوءات الشرفات ومنحنيات النوافذ ،وأقواس األبواب .أحس
األخضر أنه دخل إلى متحف كبير ،في الهواء الطلق ،تتعانق فيه هذه

 1جاكوب.
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األشياء الجميلة التي ظلت إلى حد الساعة بال مسميات ،والغريب أنه لم

يتفطن إلى روعتها وبهائها أي مخلوق ما عدا هو في هذه اللحظات

الحرجة.

⁂
فكر األخضر مهني في الذهاب إلى الثانوية ،عبر الطريق الذي

يسلكه عادة بوجمعة ،وهذا يقتضي نزول األدراج الحجرية ثم التوجه مباشرة
نحو الجنوب الشرقي ،عاب ار شارع  Antoine Bruno1عبر المدخل المركزي
للسوق المغطى ،هذا السوق ليس ببعيد عن  Citadelle de sœurs2المكان
المفترض للحادث حسب مدام دو الري ،والسوق المغطى أو كما يطلق

عليه األهالي في كثير من األحيان؛ سوق النصارى ،سوق عجيب مزدهر،

بسلعه وأضوائه ونظافته ،وهناك في الطرف اآلخر من المدينة بالقرب من

مسجد الزاوية القادرية ،يقابله ويتحداه سوق العرب ،ليس بجودة سلعه

ومعروضاته ونظافته ،فالتحدي هنا غير موجود؛ كما ال تصح المقارنة
باألساس بين الحاكم والمحكوم ،لكن التحدي يكمن في كثرة الزبائن والرواد

وازدهار التجارة رغم أن سلعها من النوع الرديء.

فسوق العرب أو السويقة كما يسمى في كثير من األحيان ،يتميز

بالحركة الكبيرة وبكثرة الضجيج والصياح ،وتراكم األوساخ والقاذورات ،أما
إذا صبت المطر فيصبح عبارة عن بركة آسنة ،ووحل معجون بقشور

الدالع والبطيخ والتين الشوكي ،وأوراق البصل واللفت والجزر ،إضافة إلى
الروائح الكريهة التي تزكم األنوف ،والدخان المتصاعد من المطاعم الشعبية

 1أنطوان برينو.
 2قلعة األخوات.
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المتخصصة في اللوبيا والحمص ،وال تعدم أن تجد من الشوائين من يزيدون

فكثير
ا
من الفحم فيصبح لهبا يحرق الشواء بسرعة فائقة ،واضافة إلى ذلك

ما تسمع:

ـ اقبض  ..اقبض سارق!

وترى السارق يدهم الباعة والمشترين ،وهو يركض قابضا على

غنيمته ،أو هاربا من أجل النجاة من التهمة ،لكن ال أحد يتدخل إال بعد أن

يمر كالصاروخ فيتظاهر الجميع بأنهم حاولوا ولكن لم يستطيعوا فعل شيء
أمام هذا المارد.
لكن بالرغم من كل ذلك فإن العرب يصرون على أن سوقهم األقل

ثمنا ،واألكثر نشاطا وحرية ناجمة أساسا من الفوضى الخالقة ،فإن سوق

النصارى سوق نظيف جدا ،ومرتب وفقا لهندسة مدروسة ،فليس هو عرضة
ألشعة الشمس الحارقة ،ولفحات النسيم الحارة ،وال لزخات المطر الغامرة،

والسيول الجارفة ،تعرض فيه مختلف أنواع المنتوجات المحلية الموسمية
وغير الموسمية ،وكذلك المنتوجات المستوردة سواء من أوروبا أو إفريقيا
الفرنسية ،وفق ترتيب يحرص على إبراز البواكير األولى ،ثم الفواكه

الموسمية ،حيث تعرض في صفوف متوازية ،مراعية في ذلك األحجام

واأللوان ،وتنتهي بصناديق دقلة نور القادمة لتوها من الصحراء ،هذه

المعروضات تشكل منظ ار رائعا يغري الزبائن بالشراء ،والفضوليين بالمتعة،

فاأللوان هنا ال يمكن أن تبدعها أيدي أمهر الرسامين ،وعبقرية أكبر

الكيمياويين ،فهي تتجاور في تناسق عجيب ،وتناغم فائق الدقة ،يسفر عن
سي مفونية لونية ،تزداد إشراقا مع تدفق أشعة الشمس عبر كوات منتظمة في

سقف السوق بهدف اإلضاءة ،ومنها بالفعل يتدفق شالل من الضوء في

بهجة عارمة.
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⁂
جاكلين 1من ساكنات الزنقة ،كاثوليكية الديانة ،قادمة من ضواحي
باريس حيث كانت تعيش في كنف والديها حياة رغدة ،تزوجت من مهاجر

ايطالي يدعى باسكال بالرغم من معارضة أهلها لذلك ،وهو ما جعلها تحت
ضغوط كبيرة يمارسها الوالدان األمر الذي دفعها إلى أن تبتعد عنهما،

وتقرر الرحيل إلى الجزائر ،وبالضبط إلى سكيكدة عبر ميناء مرسيليا ،حيث
كان لزوجها أصدقاء إيطاليين في هذه المدينة ،أسسوا شركة ناجحة في

تصدير الحمضيات والتمور .صادف مجيئهما انتشا ار رهيبا لمرض

2

Le

 trachomeالذي ظل يفتك بالمئات في ظل عدم التكفل التام من قبل
السلطات العمومية ،وهو ما دفع السكان بمختلف طوائفهم إلى تشكيل

جمعيات مدنية لمساعدة المتضررين.

لقد كانت هذه الطبيعة المتدفقة زرقة وأضواء جديدة على جاكلين،

فشمس جنوب المتوسط ليست كئيبة ،إنها مبهرة ،كما أنها ال تعرف

االحتجاب إال مع الغروب أو أثناء عبور سحائب صيفية سرعان ما تنقشع،

وتتبعثر في الفضاء الواسع لتخرج من خاللها أشعة عالية الضوء وهو ما لم
تتعود عليه جاكلين في سماء باريس الرمادية ،هذا الضوء بقدر ما أبهرها

فقد صدمها ،وهكذا يأتي من شدة الوضوح الغموض ،ومن قوة الضوء

العتمة ،ذلك ما حدث لجاكلين التي عشي بصرها ،وذبلت عيناها ،إثر

إصابتها بعدوى الرمد الحبيبي المنتشرة في المدينة ،بالرغم من الجهود التي
بذلها طبيب العيون الذي حولها إلى عيادة متخصصة ،حيث اكتشف

األطباء أن هناك تمزقا في الشبكية ،والتهابا حادا في عضالت العين ،وهو
Jacqueline.
 2التراكوما أو الرمد الحبيبي.
34

1

ما استدعى فو ار إجراء عملية جراحية سريعة ،لكن من سوء حظ جاكلين أن

هذه العملية كانت فاشلة ،فاضطر األطباء إلى إعادة العملية مرة أخرى،

لكنها أيضا كانت فاشلة ،األمر الذي أدى إلى نقلها على جناح السرعة إلى
أحد مستشفيات باريس المتخصصة ،ورغم كل المحاوالت التي بذلها

األطباء المتخصصون قد باءت العملية بالفشل ،ومنذ ذلك الوقت لم تعد

تعرف ال تلك األضواء اإلفريقية الباهرة ،وال تلك السماء الباريسية المعتمة،
وفي المستشفى زارها والداها ورثيا لحالها ،دون أن يؤنباها على عنادها،

ومغامراتها ،وعندما يئست من العالج تركت أمرها لألقدار لتفعل ما تشاء،
وقررت العودة إلى حومة الطليان ،رغم إلحاح والديها على البقاء معهما

لمواصلة العالج.

رثى أطفال العرب لحال صديقتهم الباريسية جاكلين ،وقد أروا أن

زرقة عينيها الجميلتين قد ذهبت ،وأن جمالها األخاذ قد بدأ يذبل ،ومن
الجدير ذكره أن جاكلين قد ربطت عالقات وطيدة مع أطفال حومة الطليان،
فهي مثل فلو ار البروتانية ال تتكبر عليهم ،ويمكن أن تدخل في معارك

ساخنة من أجلهم ،بل وذات مرة أنقذت أحد أطفال الحي من أيدي الشرطة

التي أرادت أن تجعله أضحية لفعل لم يقترفه ،وهو سرقة بيت مارغريت
الكورسيكية ،وتبين فيما بعد أن من سرقها هو جارتها روجينا االسبانية،

وبقيت تلك الحادثة التي يرويها العرب باعتزاز على شهامة وشجاعة
جاكلين القادمة حديثا إلى حومة الطليان ،والتي ازدادت بمرور األيام ،حيث

كانت تتولى بنفسها توزيع الهدايا على سكان الزنقة من العرب ،بمناسبة
أعياد الميالد ،أما األطفال فقد كان نصيبهم أنواع لذيذة من البسكويت،

وألوان مختلفة من األجبان والحلويات ،كما كانت تقوم بجمعهم أيام العطل
لتنظم لهم رحالت سياحية عبر أحياء المدينة وفي نفس الوقت كانت هي

تكتشف كنوز المدينة ،وخباياها ،وهو ما جعلها تحب المدينة بشكل جنوني
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وقررت أن تجعلها مدينتها األبدية ،أما في فصل الصيف فكانت وجهتها

نحو البحر ،إلى شاطئ  Château vert1أو إلى شاطئ ليلو ،حيث تقدم لهم

دروسا في فنون السباحة ،وتبقى تراقب مدى تطبيقهم لذلك ،كما أنها كثي ار
ما تشجع النبهاء بهداياها المتمثلة في قطعة جبن أو حبة بسكويت.

والغريب أن عرب حومة الطليان وبفعل األعمال التبشيرية التي يقوم

بها  Les pieds-noirs2صاروا يرتابون ويشكون في كل شيء يقوم به هؤالء
في مدينتهم ،بيد أن الوضع مع جاكلين يختلف تماما فهم يثقون فيها ثقة

تامة ،بل ورأوها مثاال للنزاهة والصفاء اإلنساني ،فهي ال تقدم مساعداتها
ألهداف سياسية أو دينية ،بل ألهداف إنسانية بحتة ،مبنية على الحب
واالحترام ،وقد ترسخت هذه الفكرة خاصة عندما الحظوا أنها ما تكاد

تسمع أن الطفل الفالني مريض إال وتبادر بزيارته وعرض خدماتها على

أهله ،والمساعدة في عالجه ،بل وال تتوانى في نقله إلى المستشفى أمام
ذهول األوروبيين ،الذين يستنكرون صنيعها الذي قد يؤدي مع مرور الزمن

إلى تمرد العرب ،وتخليهم عن الطاعة التي يبدونها.
⁂
قامت دوريات الجيش بإنزال مشدد  Rafle3طالت إجراءاته مختلف
أنحاء حومة الطليان ،كما راحت هذه الدوريات تتوغل في األزقة والطرقات
والمعابر ،من خالل دوريات مشتركة مع الشرطة ،حريصة على أن يكون

أفرادها متباعدين عن بعضهم البعض ،وموزعين على رصيفي الشارع،
 1القصر األخضر.
 2لي بيي نوار.
 3رافل :عملية إنزال عسكري مفاجئة تحتجز الناس جماعات.
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تحسبا ألي طارئ ،وأيضا بهدف تأمين الطريق لوحدات االقتحام المتكونة
عادة من المظليين األشداء ،أو رجال الكومندوس شديدي البأس ،أو رجال

الدرك المخاتلين.

بيد أنه ومنذ هجمات  21أوت  0455صارت هذه القوات المشتركة

ال تقوم بعمليات التطهير والتفتيش والتوقيف كل حسب اختصاصها ،بل

جاءت األوامر العليا،بأن تتوحد في عملياتها تجاه العرب ،وتقوم

بالمداهمات والهجمات بقيادة مشتركة ،ولكن كل حسب تكوينه واختصاصه
العسكري ،فرجال الكومندو

لالقتحام وكسر األبواب ،وتفتيش البيوت،

والترويع ،ويولون عناية خاصة بالقناصة والقنابل الموقوتة ،أما المظليون
فكانت مهمتهم االعتقال واالستنطاق والتعذيب ،أما رجال الدرك فكانوا

مختصين في تلفيق التهم وتقديم المقبوض عليهم للقضاء.

والحقيقة أن العبرة المكتسبة من تلك الهجمات الصيفية الحارة ،قد

جعلت السلطات ترتاب من كل األهالي الذين أعلنوا والئهم التام لجبهة
التحرير الوطني ،دون مواربة ،واال ما هو تفسير قوة أولئك المهاجمين

ببنادق الصيد والفؤوس والسواطير في منتصف النهار ،لمختلف النقاط
الحساسة بمدينة سكيكدة ،بل واحتالل السويقة وأطراف حومة الطليان
وبوعباز وسبع أبيار ،إلى مشارف سيدي علي الذيب ،لوال تواطؤ العرب

الواضح في هذا الشأن ،وتسهيل مهمة االختفاء واالنسحاب في وضع آمن،
األمر الذي لم تتمكن معه السلطات من إلقاء القبض على أي مهاجم
فعلي ،من ذلك التاريخ ،حدث الشرخ التام في العالقات بين الساكنة

األوروبية والعربية ،خاصة وأن ميليشيات األوروبيين ،وبدعم كبير من قوات

الجيش النظامية ،قد قاموا بحملة شعواء ،وعمليات نكراء يندى لها جبين

اإلنسانية ،قادها شيخ البلدية المحافظ
 1دومينيك بنكي كريفو.
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1

Dominique Benquet-Crevaux

بنفسه وبكل بجاحة  ،تحت شعار  Les Ratonnades1حيث يتم اصطياد

العرب مثلما تصطاد الجرذان الذين تحدث عنهم ألبير خموس في

"طاعونه".

وهكذا راحوا يفتكون بجيرانهم العرب بشكل عشوائي ،ويقتلونهم على

أساس الهوية واألوصاف والسمرة ،فكانت أشالء القتلى منتشرة في الشوارع،
وصرخات الجرحى الذين لم يجدوا من يسعفهم تتعالى ،ونواح النساء

واألطفال في جوقة درامية دامية ،بدون شهود وال متفرجين ،بل واستغل
المظليون الوضع للقيام بمهامهم الدنيئة ،حيث وبحجة جمع الجثث بغاية
دفنها راحوا يجمعون الموقوفين في مراكز االشتباه ،وزنازين االعتقال،
ومراكز التعذيب واالستنطاق ،ويحشرونهم مع جثث القتلى وأجساد الجرحى

المدماة ،في صندوق عربات شحن مغطاة بـ  Bache2عسكري ،كانت هذه

العربات تسير على عجل عبر شارع  Austerlitz3نحو شارع
Georges Clémenceau4

الذي يسميه العرب بشارع األقواس ..تلك

األقواس المنتظمة بشكل هندسي دقيق وبعدد  365مدخال أي بعدد أيام

السنة ،وظاللها ذات طابع خاص ..كانوا متجهين نحو باب قسنطينة حيث
أحكمت الرقابة والتفتيش على كل المارين بدون استثناء ،طال ذلك حتى

األوروبيين منهم ،لتندفع باتجاه Les allées Raymond Barrot5متحاشية

بذلك وسط  ،Faubourg de l`Espérance6إلى أن تنسل في عجلة داخل
الملعب البلدي حيث حفرت خنادق عميقة بالجرافة الصفراء المستجلبة من

 1صيادو الجرذان.
 2باش,
 3أوسترليتز.
 4جورج كليمانصو.
 5ممرات ريموند بارو.
 6فوبور دو ليسبيرانس.
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المزارع التجريبية بـ  Saint-Antoine1وهكذا تحول الملعب البلدي ،من

فضاء للفتوة والتباري ،ومساحة للفرجة والفرح ،إلى مقبرة لألبرياء ،وساحة

للموت ليس بالرصاص ،أو المقصلة أو السكاكين ،بل بالدفن أحياء ،فقد

كانت الخنادق موحشة ومرعبة ،ومهيأة البتالع أكبر عدد من الجثث ،أو

الجرحى ،أو األصحاء على السواء.

تأتي العربة وقد جمعت حمولتها من الشوارع أو مراكز االستنطاق

وغيرها في سرعة جنونية ،وقد ساعدها في ذلك خالء الطرق من السيارات
والمارة الناجمة عن حالة الحصار التام وحظر التجول ،إال لمدة ساعة
للتبضع ،وغير ذلك ،وعندما تدخل الملعب تتجه بتؤدة وببطء ،وكأنه قد

نزل على سائقها بقدرة قادر هدوء الواثقين وسكينة الحكماء ،نحو الخندق،
ثم يقوم بمناورة بسيطة حتى يتوافق وضع صندوق السيارة ،مع الخندق ليبدأ

الصندوق الذي أصبح صهريجا ليس للمياه والسوائل بل للدماء البشرية

واألشالء الممزقة ،في االرتفاع حيث تعلو صرخات المستغيثين وعويل
المفزوعين ،واستعطاف اآلملين في رحمة اللحظات األخيرة ،في حين
تتكدس الجثث الهامدة لتدفع بعضها بعضا ،وكلما ازداد االرتفاع تتدافع تلك

الجثث ومما يزيد في سرعتها أن الدماء أصبحت مثل رغوة الصابون فتنزلق

بسهولة ويسر ،لكن األحياء يتشبثون بقضبان صندوق السيارة إلى أن تخور
قواهم فيستسلمون لمشيئة األقدار ،فيسقط الواحد منهم كيفما كان وضعه،

على الجثث التي سبقته ،أو على حافة الخندق ،فيحاول حينئذ الفرار لكن

رصاص القناصة يكون له بالمرصاد ،فيسقط متمرغا في غدران دمه

المتدفق كالشالل ،أما من يكون حظهم العاثر قد رماه في قاع الخندق ،فلم
يبق له إال أن يرفع سبابته ناطقا بالشهادة ،ويغمض عينيه منتظ ار مالقاة
مصيره المحتوم ،لكن ال تعدم أن تجد من يرفع التحدي ،وأن يقابل ذلك

 1سانت أنطوان.
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المشهد الدرامي بصرخات حماسية وتشجيعية ،صارخا بأعلى صوته " اهلل

أكبر ،تحيى الجزائر"  .بيد أن الجرافة ،تشرع مباشرة ،بعد ابتعاد العربة،

في جرف األتربة وردم الخندق ،في سرعة فائقة ،تحت صرخات قائد

المجموعة العسكرية التي شكلت لهذا الغرض ،وكلفت بمهمة تنظيف

المدينة من الجثث ،مع ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات ،ولهذا،

وحرصا على ضرورة حصر المعلومات لدى عساكر ثقاة من اللفيف
األجنبي ،والمؤهلين لإلعدام إذا ما أفشوا األسرار ،ويقيدون في سجل

ضحايا الحرب ،لذلك فكتم األسرار بالنسبة لديهم قضية حياة أو موت.
وعندما كلف قائد الفرقة بهذه المهمة لم يطلب من السلطات المحلية

إال أن توفر له شاحنة بدون سائق ،وكذلك جرافة البلدوزر ،ألن جنوده

سيتكفلون بالبقية لوحدهم ،ولهذا ضرب حصا ار شديدا على الملعب ،وأمر
بأن ال يقترب أيا كان من أسوار الملعب مع علمه بسريان حالة منع التجول

إال أنه الحظ أن بعض المدنيين األوروبيين ال يلتزمون بذلك وال يدركوون
خطورة الوضع ،لذالك قرر بموافقة رؤسائه أن يكون صارما في هذا المكان

بالذات خاصة وقد تناهى إلى أسماعهم أن فريقين من الصحفيين األجانب
قد دخل المدينة ،أحدهم من المتروبول ،واآلخر أمريكي ،وهدفهم هو اإلثارة

والتقاط الصور المثيرة ،لكل ذلك فقد اتخذ ق ار ار صارما ضد كل من تخول

له نفسه أن يقترب من جدران الملعب فإن مصيره سيكون قاع الخندق
الرهيب ،ويسجل ضمن قائمة المفقودين أو الذين قتلهم الفالقة!

ال يتوانى قائد الفرقة في تكرار صرخاته الرتيبة للجنود وهم يقومون

بدفع الجثث التي بقيت عالقة على األطراف لتستقر في عمق الخندق :
 Allez vite .. Allez vite1.ـ

 1هيا أسرعوا  ..هيا أسرعوا.
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وال يتردد إذا ما رأى أحد جنوده من اللفيف األجنبي قد تباطأ أو

رفع رأسه ليرى ما يجري حوله إال أن يصرخ وهو في هستيريا مبالغ فيها:
 Dépêche-toi1ـ

وما أن يقترب الجندي المفزوع حتى توجه له لكمة ،ال يهم أن تكون

في أي مكان من الوجه:

 Attention. La prochaine fois ce sera le fossé2ـ
⁂

عادة ما يتم  Rafle3على مرحلتين؛ مرحلة التوقيفات الجماعية حيث

يتم توقيف كل من يكون في الطريق بشكل عشوائي ،ثم مرحلة اقتحام

المنازل والمحالت والمقاهي العربية ،حيث تقوم دوريات الجيش ،وفي كثير
من األحيان تكون مسندة بقوات الشرطة والدرك حيث تفتح األبواب بالقوة،

وفي هذه الحالة لم تعد تسمع إال دوي أعقاب البنادق ،وهي تكسر األبواب،
وحركة الجنود وهم في حالة جد متقدمة من الهيجان وفي وضعية االستعداد

التامة إلطالق الرصاص ،وسط صرخات النساء وعويل األطفال واستغاثات

الشيوخ ،وفي الخارج كانت الشاحنات على أهبة االستعداد لنقل المشبوهين
والموقوفين إلى مراكز التوقيف ،حيث تتم عمليات االستنطاق الرهيبة ،والتي
قد تدوم لمدة تتجاوز األسبوع أو األسبوعين ،يتعرض خاللها المشبوه أو
الموقوف إلى العديد من جلسات التعذيب ،كمرحلة أولى ،فإذا استجاب

الموقوف لكل الطلبات وأثبت بالدالئل والبراهين أن ما يقوله صحيحا؛
 1اقترب بسرعة
 2خذ حذرك المرة القادمة سترمى في قاع الخندق
 3رافل
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فسيطلق سراحه ،أما إذا شك المستجوبون وعادة ما يكونون من ضباط

مخابرات  ،5eme Bureau1أو ضباط الشؤون األهلية  SAS2فإنهم سيبقونه
على ذمة التحقيق في واحد من المركزين المتخصصين في ذلك ،واللذين تم

تأسيسهما مباشرة بعد هجومات الشمال القسنطيني يوم  21أوت  0455حيث
كان:

ـ أولهما  Camp Péhau3في منتجع . Jeanne d'Arc 4

ـ ثانيهما في ثكنة الحروش مقابل مستشفى األمراض العقلية.
وأي منكوب رماه حظه العاثر في أي من المركزين سيكون مصيره

مستشفى األمراض العقلية بالنسبة للحروش ،حيث تتم عمليات غسل المخ،

ومحو الذاكرة.

ومقلع فلفلة ،حيث يدفن حيا أو ميتا بالنسبة لنزيل Camp Péhau

ويسجل عندئذ في سجل المفقودين أو في سجل الذين اغتالتهم جبهة

ضرب عصفوران بحجر واحد؛
التحرير الوطني ،وفي ذلك يكون قد ُ
التخلص من هذا الـ  Bicotالذي لن يكون إال في صفوف الفالقة ،وتشويه
سمعة جبهة التحرير الوطني ،باعتبارها منظمة إرهابية سرية ال تتوانى في

ارتكاب أبشع الجرائم في حق من تدعي أنها تدافع عنهم وتعدهم بمستقبل

حر وكريم.

⁂
سلك األخضر مهني الطريق المفترض أن يسلكه بوجمعة ،وكان قد

تجاوز سوق األوروبيين المغطى ليتركه على اليمين ،وما إن انعطف قليال
 1المكتب الخامس أو الطابور الخامس.
 2مصالح الشؤون األهلية.
 3حقل بيهو.
 4جان دارك.
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نحو اليسار حتى وجد نفسه وجها لوجه أمام دورية اللفيف األجنبي ،صرخ

قائدهم بهستيريا:

أخرى:

 Halte..Halte1ـ

وقف األخضر مهني متسم ار في مكانه ،صرخ قائد الدورية مرة
 Levez-les mains ; Allez vite2ـ

تعالت الصرخات من نوافذ األوروبيين:

 C`est…C`est L`Assassin3ـ
استسلم األخضر مهني لألمر الواقع ،وقال وهو يرفع يديه:

األخضر مهني  Je suis le caporal4ـ

أمر قائد الفرقة ،والبنادق ال زالت مصوبة نحو األخضر:

 Tournez le dos5ـ

نفذ األخضر األمر ،واستدار نحو الجدار ،ثم وضع يديه على
الحائط ،في حين ارتفعت األصوات من النوافذ:

 Assassin…Fellag6ـ

صاح رجل من النافذة بصوت تمأله المفاجأة:

.األخضر مهني Ce n`est pas possible; C`est le caporal7ـ
صاحت امرأة:

 Tous les Arabes sont des assassins8ـ
 1قف  ..قف.
 2ارفع يديك ..سرعة.
 3أنه هو  ..هو السفاح.
 4أنا العريف األخضر مهني.
 5إلى الخلف ..در.
 6السفاح ..الفالق.
 7هذا غير ممكن ..إنه العريف األخضر مهني.
 8كل العرب قتلة ..سفاحون.
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تقدم أحد الجنود في حذر شديد ،لتفتيش األخضر مهني ،بينما تهيأ

رفاقه استعدادا لكل طارئ ،صاح أحدهم:

 Levez-les mains; plus haut1ـ

رفع األخضر يديه إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه ،قام

الجندي بالتفتيش؛ لم يعثر على شيء ،ابتعد الجندي واألخضر على حاله،

أمر قائد الفرقة:

 Dépêche-toi2ـ

اقترب األخضر نحو قائد الفرقة ،وكله أمل في أن اإلجراءات
االحت ارزية قد زالت ،بل وبالغ في إبراز وسامه العسكري ،لكن القائد الذي

الحظ الوسام بادر بسرعة إلى انتزاعه من صدر األخضر ،ثم طلب من

األخضر إبراز أوراقه الثبوتية ،تهللت أسارير وجه األخضر لالنفراج

القريب ،فأخرج أوراقه على عجل ،مقدما في ذلك ورقة تقاعده ورتبته
ووسامه الرفيع في خدمة العلم الفرنسي ،تفرس فيه القائد بشراهة ثم اختلى

بمساعده ،ثم التفت إلى أحد الجنود:

 Au camion3ـ

جر الجندي األخضر بخشونة كبيرة نحو عربة الشحن العسكرية

التي تجمع الموقوفين ،وكانت قد توقفت عند مفترق الطرق في وسط
الطريق ،غالقة السير في كل االتجاهات ،كان عدد الموقوفين يتجاوز

العشرين موقوفا ،وكلهم في حالة متقدمة من الرعب ،تهيمن عليهم حالة

االنتظار الرهيبة ،ويقلقهم المصير المجهول الذين وجدوا أنفسهم فيه.

 1اليدان على األعلى.
 2اقترب ..عجل.
 3إلى العربة
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ألقى نظرة سريعة على من في العربة من موقوفين ،لعل األقدار

تكون قد ساقت بوجمعة إلى هذا المصير ،تعرف على بعضهم ،منهم

مسعود بن التهامي زميله في معركة النوماندي الشهيرة ،ابتسم له بم اررة ،ثم

قال:

ـ ماذا يجري؟؟ أنت أيضا موقوف؟؟

صاح فيه الجندي المدجج بالسالح محذ ار:

 Fermes ta gueule… salopard1 .ـ

أراد األخضر أن يعرف يرتبة زميله العسكرية:
.مسعود بن التهامي C`est le sergent 2ـ
 Fermes la 3ـ

وجه إليه بعقب البندقية ،ضربة مفاجأة ،في حين اندفع الجنود

اآلخرون نحوه في حالة هيجان ،فلم يبق أمام األخضر مهني إال أن يلوذ
بالصمت ،مثلما يفعل بقية الموقوفين في انتظار ما تسفر عليه ،هذه المحنة
الجديدة ،لكن خيط األمل لم يفارقه لحظة أنه سيلتقي ببوجمعة في هذا

الطريق بالذات ،لذلك لم يتوقف عن مسح الشارع بنظراته لعله يحدث ما

يأمل فيه.

ازداد عدد الموقوفين ،وقد تم حشرهم في العربة بحيث تجاوز

السبعين فردا .سرعان ما أعطيت اإلشارة لموكب عسكري صغير يتكون من
عربة الموقوفين وسيارة جيب لالتصاالت الالسلكية ودراجتين بخاريتين،
باالنطالق ،وبسرعة فائقة ،بعد أن شدد جنود الحراسة المرافقون رقابتهم

على العربة .انطلق الموكب ينهب شوارع وطرق حومة الطليان محدثا
 1أغلق فمك ..أيها النذل.
 2إنه الرقيب .
 3أغلق...
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ضجيجا يخترق السكون المخيم على الحومة من جراء منع التجول غير

المعلن ولكن فرضه  ،Rafle1ويندفع في اتجاه محطة القطار ليتجاوزها
بسرعة فائقة نحو شاطئ .Lilou
2

⁂
في األيام العادية ال تعرف حومة الطليان السكون الذي يخيم عليها

عشية هذا اليوم نتيجة حظر التجول اإلرادي ،فقد كانت ورشة ضجيج كما

يسميها األوروبيون ،فإضافة إلى أصوات الباعة المتجولين ،وضجيج
عربات الكاليش ،وحوافر البغال ،وصراخ السكارى من البارات اإليطالية،

والصرخات الحادة المفعمة بالوعيد والتهديد بين النساء المتخاصمات ألمور
تافهة ،بل وهناك نقاش من نوع خاص كأن تفتح إحداهن الفونوغراف على

أعلى صوته لتفتخر بأنها قد حصلت على آخر اسطوانة  45 Tours3من

أغاني  Édith Piaf4وتريد أن تبلغ الجميع بذلك بل وال تبخل بأن تشرك
الجيران في االستمتاع بهذا الصوت المالئكي ،لكن ال تلبث أن تجد من

يحتقر نوع الغناء الذي تؤديه  Édith Piafباعتباره من أغاني الشارع ،وال
يسمو بعميق المعاني وبديع األفكار ،وال تتواني إحداهن في إظهار شغفها

بأغاني  Georges Moustaki5وهنا تنبري األخرى مؤيدة األولى ومدافعة

عن  Édith Piafباعتبارها مطربة جزائرية ،بل وتتساءل بأعلى صوتها حتى

يسمع الجميع:

 1الرافل.
 2ليلو.
 54 3دورة.
 4إديث بياف مطربة مشهورة في الخمسينات.
 5المطرب المشهور جورج موسطاكي.
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 N`est elle pas de mère algérienne? Et n'a t’elle pas étéـ
élevée par sa grand-mère Aicha ben Mohammed ? N`êtes vous
?pas fiers de vos compatriotes 1

تصرخ األخرى:
! Le fanatisme, a atteint même les chansons2ـ
⁂
اجتاز موكب العربات العسكرية مضايق ليلو بسرعة جنونية،
خاصة وأن العربات قد أُ ِمرت بأن تعود فو ار لمواصلة مهامها في نقل

الموقوفين ،ويجب القيام بعملية االستنطاق األولية بأسرع وقت ممكن حتى
ال تترك أي فرصة للمناورة أو الهروب.

كان مصب نهر الصفصاف خاليا تماما من المتسكعين ،وقد كان

ال يخلو طوال السنة من المتنزهين ،والهاربين من جحيم المدينة ،كما ال
تعدم وجود الباحثين عن الطبيعة العذراء ،والرومانتيكيين ،فهو يتميز
بمناظر خالبة ،وأشجار وارف ة الظالل ،وهدوء منقطع النظير ،يتخلله خرير

شاهد تالقي أمواج البحر بمياه النهر في عناق أبدي
الوادي ،وفي أقصاه ُي َ
رغم التنافر األولي الذي يمتد مشكال شريطا مقاوما في عرض البحر إلى
أن يتالشى في هدوء تام عند أقدام بقايا الهيكل الصدئ للغواصة االنجليزية

المدمرة ،أثناء الحرب العالمية الثانية ،والتي ظلت شاهدا على بشاعة تلك
الحرب التي وصلت حتى هذا الموقع الذي كان هدفا لهجمات جوية ألمانية

وايطالية مركزة ،كانتقام من الهجمات التي دمرت األسطول الفرنسي الذي
كاد أن يكون عميال للنازية ،في المرسى الكبير بوهران ،ذلك الهجوم الذي
 1أليست من أم جزائرية؟ ألم تربها جدتها عيشة بن محمد ..أو فقدتم االعتراف بفضل مواطنيكم؟
 2وبلغ التعصب حتى لألغاني!.
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جعل ألبير خموس ،كغيره من األقدام السوداء ،وغالة الكولون ،يحقد على

وهران ويصوروها غارقة في طاعونه المجنون.

وما إن وصل الموكب إلى وسط منتجع  Jeanne d'Arc1حتى

انعطف يمينا نحو  Camp Péhau2حيث تتواجد ثكنة التكوين واالستنطاق

الرهيبة.

في هذا المكان الخالب بمناظره ،والذي أصبح مريعا بفعل اإلنسان،

تفرغ سيارات الموكب حمولتها من الموقوفين المرعوبين الذين تنهش
مخيالتهم كوابيس المصير المجهول ،بيد أن كل واحد منهم يبقى مشدودا
بخيط أمل رفيع يستند إلى براءته ،لكن جميعهم يعلم ماذا يعني هذا المركز

بالذات ،وما استغرب له األخضر مهني هو نقلهم المباشر إلى هذا المركز،
بينما المتعارف عليه هو أن يمر الموقوفون على مركز فرز القبية ،ومن ثم
يتم إطالق سراح الذين قدموا أوراقا ثبوتية ،خاصة منهم المتقاعدين من

الجيش ،لكن علل ذلك بأن مركز الفرز يكون قد امتأل بنزالئه الجدد.

وفي مساء ذلك اليوم تباهى قائد الموكب ،أمام زمالئه في الثكنة

المركزية بأنه استطاع أن يقوم بنقل خمس دفعات كاملة في وقت قصير لم

يتجاوز الساعتين.

⁂
دقات عنيفة على الباب ،تتالت الضربات بسرعة ،مع تعالي

أصوات بالعربية والفرنسية:

ـ افتح الباب Ouvrez la porte ...

 1جان دارك.
 2كامب بيهو.
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لكن بوجمعة تسمر في مكانه حائ ار أمام هذا الوضع الصعب ،بينما

الضربات على الباب صارت بأعقاب البنادق ،برقت في ذهنه فكرة أن يقوم

بفتح الباب ،وبهذا يكون معربا عن نواياه في تعاونه مع هؤالء الطارقين،

وفعال اتجه نحو الباب لكن سرعان ما انخلع الباب أمام قوة ضربات وشدة

الدفع ،اندفع الجنود شاهرين بنادقهم في سرعة جنونية ،بهدف السيطرة على
كل أرجاء البناية ،وحتى ال يتركوا أي مجال للمفاجأة أو الهروب ،بينما

تولى جنديان محاصرة بوجمعة ،قال أحدهم:

 Levez-les mains1ـ
رفع يديه ،صاح الجندي الثاني:

سأله:

 Tournez le dos2ـ

دار إلى الخلف ،تقدم منه الجندي لتفتيشه ،لم يعثر على شيء،
?  Qu’est ce que tu fais ici3ـ
 Je suis venu vous ouvrir la porte4ـ
?  Tu habites ici5ـ
 Non monsieur6ـ
??  Et alors7...ـ

 lycéen8األخضر مهني  le fils du caporalبوجمعة  Je suisـ

 1ارفع يديك.
 2إلى الخلف  ..در.
 3ماذا تعمل هنا
 4من أجل أن أفتح الباب.
 5هل تسكن هنا.
 6ال سيدي.
 7إذن ...؟؟
 8أنا بوجمعة ابن العريف األخضر مهني  ..طالب ثانوي.
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فتش الجندي المحفظة لم يجد بها إال كراسات الدراسة ،وكتاب

المقررات المدرسية:

 Allez contre le mur… les mains plus haut1ـ

كان الجنود اآلخرون قد بدؤوا عملية التفتيش في الشقة األولى ولم

يعثروا على شيء يذكر ،لكنهم سجلوا أن بها عجوزين يهوديين من

قسنطينة يقضيان إجازة خاصة بمناسبة الذكرى الستين لزواجهما ،وفي

الشقة الثانية تلميذين من الثانوية أحدهم يهودي وثانيهما ايطالي يساعدان

عجوز يهودية في ترتيب بيتها.
⁂
استولى الفزع على الزهرة التي لم يهدأ لها بال منذ أن خرج

األخضر من البيت ،وظلت تترقب في كل لحظة عودته مع بوجمعة لكن
الم وضوع طال ،والقلق ازداد ،بل ومن غير المعقول أن يستغرق هذه المدة

كلها في الذهاب والعودة إلى الثانوية ،وهكذا بدأت الشكوك تدب في نفس

الزهرة ،بل وظلت تؤنب نفسها كيف سمحت لألخضر بالخروج في هذا

الوقت إن لم يكن ذلك تهاون منها وعدم مسؤولية وقلة صرامة في أوقات

حرجة.

فكرت في الذهاب إلى جاكلين ثم عدلت عن ذلك؛ فهي عاجزة عن

تقديم أي مساعدة في مثل هذه الظروف ،وفكرت في فلورا؛ بيد أنها عدلت
عن ذلك أيضا ،فهي امرأة ،كثي ار ما تزيد األمر تعقيدا ،باستعدادها الدائم

الستفزاز محاورها بحيث ال تتورع في أن تسمعه سيال من الشتائم واللعنات،

ورسا تفكيرها في األخير على جارتها الطاوس التي ساقتها األقدار منذ عدة
 1إلى الجدار ...اليدان إلى أعلى.
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سنوات أن تكون جارتها ،بعد أن تخلت عنها الطبيبة  Marguerite1التي
رافقتها منذ وطئت أقدامها تيزي وزو وهي طالبة في السنة السادسة طب،

تفانت الطاوس في خدمتها ومساعدتها حتى أنها لم تشعر أنها غريبة عن

المدينة ،وبعد تخرجها عينت طبيبة دائمة في مستشفى تيزي وزو ،وهنا
تولت الطاوس السهر على شؤون بيت مارغيريت ،فهي ال تقوم بكل

الخدمات من أشغال التنظيف إلى تحضير الطعام فحسب ،بل والمرافقة
في النزهات ،بحيث تولدت بينهما صداقة كبيرة إلى درجة أن ائتمنتها حتى
على أسرارها ،وهذا ما جعل الطاوس ال تتردد في الموافقة على االنتقال مع
مارغريت إلى سكيكدة عندما تم تحويلها إلى مستشفى المدينة ،لكن بعد 21

أوت  0455انقلبت األوضاع ،وحصلت القطيعة بين األوروبيين والجزائريين،
وربما بوشاية أو تحذير من متطرفي األقدام السوداء تم طرد الطاوس دون

أي توضيحات ،وهكذا وجدت نفسها ضمن ديكور حومة الطليان ،تقوم

بتنظيف بيوت األوربيات ،ولكن حسب الطلب ،وليس بالمداومة كما كانت
عند مارغريت ،وتحت رقابة مشددة ،وفي أوقات الفراغ ال تجد راحتها إال

في بيت الزهرة.

⁂
طرقت الزهرة الباب طرقا خفيفا ،انتظرت لكن ال حركة في البيت،

زادت من الطرق ،ولكن ال مجيب ثم قالت:

ـ الطاوس ،افتحي الباب ،أنا الزهرة.

طرقت مرة أخرى الباب وبأكثر حدة ،وبعد هذه المحاولة تأكدت أن

الطاوس غير موجودة ،فقد تكون أدركتها األحداث وهي في إحدى البيوت
 1مارغريت
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األوروبية التي تتردد على خدمتها تحت الطلب ،أو تكون قد ذهبت كعادتها

إلى زيارة ضريح الولي الصالح سيدي علي الذيب الذي تعتبره جدها ،وقد

حل بمدينة سكيكدة في وقت غير محدد ،قادما من مدينة بجاية لنشر العلم
الذي توارثه عن أجداده الذين يرجعون إلى ساللة ملوك الدولة الحمادية،
كما كان يعمل على تربية النشء وفقا للمبادئ اإلسالمية الصافية ،دون أن

تخلو من نزعة صوفية متسامحة ،فوافته المنية في هذه الربوع ،فبني له

طلبته ومحبوه ضريحا في المكان الذي كان يعلم فيه ،وحول الضريح كان
هذا المسجد العامر الذي صار محجا لجموع المتضرعين والمتضرعات،
وملجأ للمكلومين والمكلومات ،وقبلة للمتبركين والمتبركات.

قفلت راجعة إلى بيتها في حالة متقدمة من القلق والوساوس ،وقد

نشف ريقها ،بل وأحست بآالم حادة تنهش أحشاءها ،تحولت إلى مغص

يزداد مع مرور الزمن ضراوة وآالما.

في البيت لم تستطع الجلوس ،صارت تمشي ذهابا وايابا من الباب

إلى النافذة ،ثم استقرت على الوقوف بالقرب من الباب استعدادا لفتحه

بأسرع وقت ممكن ،لكن طال الوقوف ،وطال االنتظار.
⁂

تم تأسيس قلعة األخوات على أنقاض معبد جوبيتر الروماني،

والذي تحول بدوره ،بعد انتشار المسيحية في شمال إفريقيا ،إلى كنيسة

القديسة ديغنا ،لذلك أبى فريق رجال الدين الذين جاؤوا على متن الباخرة

 Fort de Franceإال أن يحطوا رحالهم في هذا المكان المقدس ،وقد قرؤوا
عليه الكثير في وثائقهم الكنسية ،أثناء التحضير للحملة على سكيكدة،

وأرادوا بذلك أن يطمئنوا روح قديسة المدينة التي عاشت في القرن الرابع
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الميالدي ،بأن المسيحية عادت لمدينتها ،وباشر الرهبان مباشرة تطهير

المكان ،حيث جمعوا في البداية التماثيل واإليقونات التي كانت مبعثرة

ومهملة ،وجعلوا منها نواة لمتحف المدينة ،بالقرب من فوروم المسرح
الروماني ،ثم قاموا بالتخطيط لبناء قلعة حصينة قادرة على مقاومة
المفاجآت؛ فهي في وسط معاد من المتوحشين ،ويتربص بالسادة الجدد

الدوائر ،ولهذا أروا ضرورة االستفادة من الهندسة الرومانية في بناء

الحصون والقالع ،ولم ال  ،والمادة األولية متوفرة؛ فأرضية الموقع مهيأة
كما ينبغي ،والحجارة التي قامت عليها الكنيسة القديمة موجودة ،يمكن أن
تكون األساس ،وفي فترة قصيرة تم تسخير األهالي من قبل

الحاكم

العسكري للقيام بعمليات البناء ،وهكذا تم تكسير الجدران التاريخية وتفتيت

الحجارة الكبيرة وتوسيع المكان ،وبصفة مختصرة تم القضاء على كل
مالمح المكان القديم ،فال جوبيتر وال ديغنا بل الدور اآلن للديك رمز

العنجهية الفرنسية.

تم تهيئة الموقع ليس ككنيسة وحسب بل مركب ديني شامل ،من

مكان العبادة إلى قاعات التدريس وورش التعليم ،إضافة إلى مراقد الرهبان

والراهبات ،ومراقد أخرى لبعض اليتامى والمشردين من األهالي.

نظر األهالي إلى هذه القلعة نظرة الريبة والتوجس ،رغم محاوالت

راهباتها على الخصوص التقرب من األهالي ،من خالل الخدمات السخية
التي يقمن بها ،فهن ال يتوانين في معالجة األطفال المرضى ،وتوزيع

الصدقات بمناسبة األعياد سواء المسيحية منها أو اإلسالمية ،ومكمن الريبة
لدى األهالي هو أن هذه القلعة هي قلعة التمسيح والتنصير ،لذلك قاطعوها

بحزم ،بل وقاطعوا كل من يرسل أبناءه إلى هناك ،وزيادة في االستنفار
منها ،واالبتعاد عنها ،أطلقوا عليها اسما

تهكميا هو جامع السردوك،

والواقع أن الديك أو السردوك في اللهجة المحلية هو الرمز الوطني
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الفرنسي ،مثل النسر المصري وشجرة األرز اللبنانية ،وقد وزعوا رسمه في
كل مكان ،بل وجعلوه مع الصليب على صومعة الكنيسة ومن هنا جاءت

التسمية التهكمية للكنيسة ،بل وامعانا في التنفير أطلقوا إشاعات أنهم عبدة
الديك مثل الهنود وتقديسهم للبقرة ،وليسوا من أتباع عيسى عليه السالم,

والواقع أن هذه المقاومة الخفية قادها شباب سكيكدة الذين يعتقدون

أن الهزيمة الحقيقية هي الهزيمة الدينية ،أما الهزيمة العسكرية فستتم إزالتها

طال الزمان أم قصر ،وبهذا الصدد تم أيضا تعميم شعار بليغ هو " احفظ
الميم يحفظك " وال يتقاعس مروجو هذا الشعار من بث هالة من القداسة
مشوبة بتأويالت وتفاسير سرية لهذا الشعار ،فحرف الميم يحمل عدة

دالالت عميقة ،فهو الحرف األول من حروف اسم الرسول(صلعم) وهو

الحرف األول الذي يبدأ به اسم المسلم ،إن حرف الميم هو روح الشخصية

التي يريد المحتلون اقتالعها.

⁂
تم تفتيش كافة الطوابق بسرعة كبيرة ،والحقيقة أنه من الطبيعي جدا

أن يكون في وقت قصير ،فالبناية يقطنها يهود ،وأغلبهم شيوخ ،وليس لديهم

شبان وال أناس يثيرون الشبهات ،رغم أن جبهة التحرير الوطني خاطبتهم
كمواطنين أصالء في هذه البالد ،ودعتهم إلى أن يبرهنوا على ذلك من

خالل انضمامهم إليها من أجل تحرير البالد من االستعمار الفرنسي ،لكنهم

لم يستجيبوا لذلك ،بل وازدادوا تمسكا بمرسوم  Crémieux1الذي منحهم

الجنسية الفرنسية ،ومن هنا برهنوا على والئهم لفرنسا ،وقطيعتهم النهائية مع

األهالي حيث عاشوا مئات السنين ،نظ ار لهذه المعطيات لم يعودوا محل
 1مرسوم كريميو لسنة 0781
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شكوك أو مثار ريبة بالنسبة لعساكر االحتالل بل إنهم كانوا يقومون بدور

المخبرين على أحسن وجه ممكن ،لذلك بمجرد ما تقين العساكر المفتشون

حتى قفلوا راجعين للرواق حيث بوجمعة موقوف وجنديان يحرسانه بشدة
بينما ثالثهم في الباب الخارجي للبناية.

كان بوجمعة رافعا يديه إلى األعلى وقد شعر بالتعب الشديد ،وبأن

جنبيه يكادان أن ينسلخا لكن الجنديين يراقبانه مراقبة مشددة ,وكلما تراخى

قليال إال ويسمع الصرخات الجنونية:

 Levez les mains plus haut1ـ
وعندما التأم جمع الفرقة ،أمر رئيسها:
جر الجندي بوجمعة الحائر وصاح فيه:

 Au camion2ـ

 Les mains sur la tète3ـ

وضع بوجمعة يديه فوق رأسه ،وقال:

! Mon cartable monsieur4ـ
 Fermes ta gueule5ـ

انصاع المسكين لمشيئة الجندي ،وخرج إلى الشارع الخالي من

المارة ،وهكذا ظل يتنقل من باب بناية إلى باب بناية أخرى تحت حراسة

الجنود الذين ال يدخلون للبناية ويوفرون حماية ألصحابهم.

الحظ بوجمعة أن الفرقة التي تحتجزه مكلفة بالجانب األيمن من

الشارع بينما فرقة أخرى مكلفة بالجانب األيسر ،كما الحظ أن العساكر ال
 1اليدان إلى األعلى.
 2إلى الشاحنة.
 3اليدان على الرأس.
 4محفظتي  ..يا سيدي.
 5أغلق فمك.
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يلجون إلى البيت الذي يفتح أبوابه بسرعة ،خاصة إذا كان هذا الفاتح

حسناء ،أو سيدة جميلة ،حيث يكتفي القائد بالتساؤل:

? Rien à signaler1ـ

فتجيب مع ابتسامة عريضة:

 Rien …bonne chance2ـ

وما أن وصلوا إلى البناية األخيرة التي تفضي إلى درج طويل يؤدي

إلى شارع السجن المركزي والمحصن أكثر من قلعة األخوات ،حتى وجدوا
أنفسهم في بناية يقطنها العرب ،وقد نبهت إلى ذلك صرخات عجوز
شمطاء كانت قد فتحت نافذتها على مصراعيها عندما اقترب الجنود من

البناية :

 Attention, c’est l’ immeuble des Arabe3ـ

وهنا بلغت حالة التأهب ذروتها ،األصبع على الزناد ،والدخول إلى

البناية يجب أن يكون وفقا لما تعلموه من نظريات وأساليب عمليات
االقتحام والتسلل في التجمعات السكانية ،فالهدف مجهول ،فقد يكون

شخصا واحدا ،وقد يكون جماعة ،واألكيد أنه في وسط عدو ..متآمر ،لكل
ذلك يجب أن تكون العملية محكمة وسريعة ،وال تعرف التردد في اتخاذ

القرار ،فالكل هنا مجل شبهة ،دق أحد الجنود الباب ،دقا عنيفا ،ثم تخفى،

فتح الباب بسرعة فائقة ،دون أن يظهر الفاتح ،األمر الذي جعل الجميع في

حالة التأهب القصوى ،بل وعلت طرطقات الزناد ،صاح الجندي بصوت

مرعوب:

 Avance4ـ

 1هل من شيء يذكر؟
 2ال شيء يذكر  ..حظ سعيد.
 3احذروا ..إنها بناية العرب.
 4تقدم
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خرجت امرأة عجوز ذات مالمح عربية ،صاح جندي آخر:

 Levez les mains1ـ

رفعت العجوز يديها إلى أعلى بشكل يثير الضحك ،وتقدم منها
جندي ليفتشها ،صرخت في وجهه صرخة جمد لها كل أعضاء الفرقة:
ـ كلب ...امش  ...لم تلدك أمك  ...حلوف

تراجع الجندي عن تفتيشها بأمر من رئيسه ،دخل الجنود البناية،

وبقي حارسان مع بوجمعة في الشارع ينتظران ،وقد دخلت العجوز أيضا،
ولم يعد يسمع إال صرخات األطفال وعويل النساء ،وصوت كسر األواني،
واستمر الوضع حوالي عشر دقائق ليخرج الجنود وهم مصوبون أسلحتهم

إلى رتل من الموقوفين من كل األعمار؛ يتكون من ثمانية أفراد تعلو
سحنتهم السمرة ،ووجوههم كالحة ،وعيونهم شاردة ،بعضهم في لباس النوم،

وبعضهم يلبس قندورة ،وبعضهم حافي القدمين ،انضمت هذه الجوقة غير

المتجانسة من المرعوبين إلى بوجمعة الذي لم يعد وحده الموقوف.
أمر قائد الفرقة:

 Tous le monde au camion2ـ

مشى رتل الموقوفين وفي مقدمتهم بوجمعة ،تحت حراسة مشددة،

فالبنادق موجهة إليهم ،والحراس بعيدون عنهم بخمس أمتار أو أكثر ،لكنهم

ال يتوانون في إطالق النار إزاء أي حركة مشبوهة.

لكن ما أثار انتباه بوجمعة ،بل واستغرابه ،هو المباالة هؤالء

الموقوفين ،وكأنهم في رتل لنزهة مدرسية ،األيادي فوق الرؤوس ،والخطى
سريعة ،والعيون شاردة ،لكنهم غير قلقين ،وتزيد في راحتهم بالهة هؤالء

الجنود الخائفين؛ األمر الذي يضاعف من عزيمة التحدي ،ويجعلهم
 1اليدان إلى أعلى
 2الكل إلى العربة.
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يستهزئون ،إلى درجة التهور ،بحراسهم المدججين بالسالح .هذا األمر جعله

يفكر في سخرية األقدار ،المسلح يخاف من األعزل ،والقوي يخاف من

الضعيف ،هذه أمور لم يفهمها ،ثم من أين يأتي لهؤالء الخوف؟ ومن أين

تأتي لهؤالء الشجاعة؟ هذا إنسان ،وذاك إنسان؛ هذا تدرب على القتال،

واستعمال السالح ،ويكاد يموت من الرعب إلى درجة الفزع ،والخوف إلى
درجة الجبن ،وذاك يعيش بقدرة قادر ،ال يكاد يجد ما يسد به رمقه ،لكنه

ال يطرف الخوف ذهنه ،بل وال يعير أدنى اهتمام لما يجري حوله ،كأنه في
نزهة سياحية ،أدرك هؤالء الموقوفون قوتهم هذه من خالل التجارب العديدة
التي مروا بها ،فسحنهم ومالبسهم وسكناتهم كلها تفي بغرض التوقيف
واالعتقال ،فهي عالمات واضحة وال مجال للتردد إزاءها ،هذه التوقيفات

المتكررة ولدت لديهم حصانة ضد الخوف ،بل وأدركوا أن الخوف يجلب لهم

المزيد من الشكوك والعار في نفس الوقت ،فالجبان إذا وجد أمامه الخائف؛

فسوف لن يرحمه ،واذا وجد أمامه الشجاع فسوف يتكور على نفسه مثل
القنفذ.
⁂
كان صوت أحذية الجنود وهو يدق ردهات المنزل ،يصم اآلذان،
وجلبتهم في البهو والدرج تقض الصمت المخيم على الحومة ،وكلما ازدادت

اقترابا؛ زادت ارتفاعا ،ها هم يطرقون الباب بعنف على الزهرة التي سارعت
بفتحه قبل أن يكسروه ،فوجدت نفسها في فوهة البندقية ،لمحت أن هناك

عد دا كبي ار من الجنود وقد انتشروا في كل مكان وهم في حالة االستعداد
القصوى ،لكن ما فاجأها هو وجود جارهم Michael1؛ ذلك الرجل الغامض
 1ميشال
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السكير الذي ال تمر ليلة دون أن يحدث جلبة ،فور مجيئه من حانة

المالطي  ،Georges1تلك الحانة التي تجمع الشواذ والمجرمين ومدخني

الحشيش ،لكن كل ذلك يتم تحت سيطرة ومراقبة رجال البوليس ،وكثي ار ما
تنتهي جلبته وفوضاه بنحيب زوجته المسكينة ،حيث يشبعها ضربا وسبا
وشتما ،فال تجد المسكينة إال البكاء وسيلة للدفاع ،وعندما يتفاقم األمر

تستنجد بـ  Commissaire Jean-Pierre2الذي يتدخل بكل حزم وصرامة،

ليفك االشتباك الجسدي ،والتالسن اللفظي ،بين الزوجين ،عندئذ تجمع

فراشها وتلتجئ إلى دار جاكلين العمياء التي يحبها أطفال العرب ،وال يرتاح
لها األوربيون ما عدا فلورا ،لكنهم يحترمونها .فتستقبلها جاكلين بكل رحابة
صدر رغم وجهات النظر المختلفة بشأن العالقة مع العرب.

أمر الجندي الزهرة أن تتنحى جانبا ،فدخل أربعة جنود ،وراحوا

يقلبون البيت سافلها على عاليها ،فلم تعد تسمع إال صوت األواني ،وهي

تتكسر ،والسرير وهو يقلب ،وخزانة المالبس وهي تفرغ ،استغرقت العملية
وقتا قصي ار لكنه كدهر مثقل بالترقب والخوف والرعب ،عاد الجنود إلى

المدخل ،سأل قائدهم الذي ظل بالباب مع  ،Michaelباقتضاب شديد:
? Le nom3ـ

أجاب  Michaelبسرعة:

 Mon chef4األخضر مهني  Madame le caporalـ

كانت الزهرة ال تحب  ،Michaelوال تطيق النظر إليه ،فهو نموذج

للرجل الذي تجمعت فيه كل الرذائل ،قالت دون أن تراقب نفسها:
ـ وما دخلك أنت ؟

 1جورج
 2المحافظ جان ـ بيير
 3االسم؟
 4إنها حرم العريف األخضر مهني.
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تلعثم  Michaelمن هذا الهجوم المفاجئ ،وهمهم ليقول شيئا ،لكن

قائد الفرقة أنقذه:

 C`est notre collaborateur1ـ

وهنا ما تشجع  Michaelفقال:

 Cette femme la est agressive, elle fait toujours desـ

problèmes2

ردت عليه الزهرة بنبرة قدحية:

ـ إذن أنت بايوع البناية يا كلب؟
ورفع يده ليضربها ،فحال قائد الفرقة دون ذلك ،فقال:
! Elle m`a insulte en Arabe3ـ

لكن قائد الفرقة لم يعر ذلك أدنى اهتمام ،سألها:

? Où est ton mari4ـ

أجابت بال تردد:

ـ راح ليرافق بوجمعة أثناء عودته من الثانوية.
ـ بوجمعة؟؟

أجابت باختصار:
ـ ولدنا

? Depuis quant il est sorti ton mari5ـ

ـ بعد .L`attentat6

 Il est fou7.ـ

 1إنه مخبرنا.
 2هذه المرأة عدوانية ،ودائما مثيرة المشاكل.
 3لقد شتمتني بالعربية.
 4أين زوجك؟
 5متى خرج؟
 6االعتداء.
 7هو مجنون.
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لم تعقب على ذلك ،بينما أحد الجنود راح يدق باب الطاوس بعنف،

قالت الزهرة:

ـ الطاوس غير موجودة في بيتها.
نظر قائد الفرقة في عيني  Michaelيستفسره ،فأجاب محرضا

وبسرعة:

 Elle est Kabyle1.ـ

أمر جنوده:

 Cassez la porte2.ـ ِِ

ابتعد الجندي صاحب الجثة الضخمة ،وكأنه أعد لمثل هذه المهام،

مسافة بضعة أمتار ،ثم هجم بكل قواه على الباب ،وفي لمح البصر كان
الباب قد سقط حطاما ،في حين كان الجنود اآلخرون في حالة استعداد

إلطالق النار ،بينما كان قائد الفرقة مرفوقا  Michaelقد دخال إلى دار
الزهرة التي ظلت جامدة في مكانها وال تدرى ما يحيط بها ،وال تجد لذلك

تفسي ار لما يدور حولها ،بل ولماذا هذا الفعل الشنيع ،فصاحبة الدار غير

موجودة ،وكل الجيران ،بما فيهم الخنزير  Michaelيشهد لها بحسن السيرة،

ثم إن هذه البناية لم يدخلها غريب ،وسرعان ما تملك الزهرة إحساس بأن
هذا الهجوم على بيت الطاوس هو من تدبير  Michaelالذي ال يحبه أحد

في هذه البناية التي ضاقت ذرعا بعربداته الرعناء ،وكانت الزهرة قد

الحظت حوار العيون الذي دار بين قائد الفرقة و Michaelثم جوابه

الموحي بأن صاحبة البيت قبايلية أي من األهالي ،واألهالي كلهم بدون

استثناء مشكوك في والئهم لفرنسا .وباختصار فهو الذي دفعهم إلى تكسير

الباب.

 1إنها قبايلية.
 2كسر الباب!
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كانت أصوات األواني وهي تكسر ،والسرير وهو يئن أثناء تقليبه،

وباب المرحاض وهو يكسر ،كانت تلك األصوات تنبعث إلى عنان السماء

محدثة جلبة يسمعها حتى سكان البنايات المجاورة.

لم يعثر الجنود على شيء ،لكن ما لفت انتباه الزهرة في حملة

التفتيش هذه ،هو؛ إنهم ال يبحثون عن الذي قام بالعملية ،بل هم يبحثون
عن أشياء أخرى ،وغير واضحة ،ألن المنطق السليم يقول أن من قام

بالعملية ال شك في أنه إنسان ،يعني له حجم معلوم ،وال يمكن أن يتخبى
في أماكن أقل من ذلك الحجم ،ومن ثم ما الداعي لتقليب الخزائن واألواني
واألسرة ،إنه ببساطة ظلم وعدوان .إن لم يكن هدفهم البحث عن أشياء

ثمينة ،بغرض سرقتها.

⁂
أصدرت الخاليا المحلية لجبهة التحرير الوطني في حومة الطليان،
تعليمات صارمة ،هدفت من ورائها معرفة مدى انضباط واستجابة
المواطنين لألوامر في حالة الحرب السائدة في الجزائر منذ أول نوفمبر

 ،0454وكذلك إظهار قوتها في الميدان ،وتواجدها فوق كل شبر من التراب
الجزائري ،وقدرتها على تنفيذ وعودها وتهديداتها للمخالفين ،وقد جاء في

تلك التعليمات غير المدونة ،ولكنها تنتشر بشكل عجيب وسرعة فائقة من
فم ألذن ،مع ضرورة الحفاظ على سرية المصدر:
ـ منع التدخين بكل أنواعه.

ـ منع الشمة.

ـ منع تناول الخمر أو بيعها.
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ـ منع قراءة جرائد  Les pieds-noirs1أو الترويج لها وبيعها.

ـ مقاطعة محالت  Les pieds-noirsالتجارية.

ـ منع السرقة ،مهما كان المسروق وتطبيق الشريعة اإلسالمية في

ذلك.
ذلك.

ـ منع سب الدين ،أي دين كان ،وتنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية في
ـ مقاطعة حفالت واعراس األقدام السوداء.
وقد حدد لكل حالة من حاالت المنع السبع ما يناسبه من العقوبة

التي تصدرها محكمة استثنائية ،ويحضر لها المتهم إن أمكن ،فمثال فإن

عقوبة التدخين هي قطع األذن ،وعقوبة الشمة هي قطع األنف ،وعقوبة

السرقة وسب الدين هي قطع اليد ،وعقوبة تناول الخمر أو بيعها هي قطع

األصبع ،أما عقوبة قراءة الصحافة الكولونيالية  ،فهي عقوبة مالية تقدر

حسب الظروف المحلية؛ على أال تتجاوز أجرة عشرة أيام وال تقل عن أجرة
أسبوع ،أما عقوبة مخالطة األقدام السوداء سواء في المحالت أو األعراس
فهي كذلك عقوبة مالية ،ال تقل عن أجرة أربعة أيام وال تتجاوز أجرة أسبوع.

لقد حدد لبداية سريان هذه األوامر تاريخ رمزي هو مناسبة ذكرى

هجوم الشمال القسنطيني  21أوت ،وقد هدف من ورائه القادة المحليون
لجبهة التحرير الوطني أن يظهروا مدى حبهم وتقديرهم ،ووفائهم لضحايا
المجزرة البشعة التي اقترفتها السلطات االستعمارية في ذلك التاريخ األسود،

بل وقد أمروا بقايا الكشافة أن ينشدوا في ذلك اليوم نشيد:
إخواني ال تنساو شهداكم

اللي ضحاو لحياة البالد

 1لي بيي نوار.
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علمت السلطات االستعمارية بهذه األوامر ،ولهذا استنفرت قواها،

وجندت كل طاقاتها إلبطال هذه األوامر؛ فوضعت في المحاور الكبرى

لحومة الطليان الدبابات والعربات العسكرية ،وأمام البارات والمقاهي،
الشرطة والعساكر؛ لحماية روادها سواء كانوا شاربي الخمر أو المدخنين،

وهكذا فالحومة منذ ذلك اليوم أصبحت تعيش حياة جديدة ،تتميز باالنضباط
وتطبيق األوامر دون نقاش؛ وهو ما اندهشت له السلطات االستعمارية ،فقد
الحظت في ذلك اليوم أن السكيرين الذين كانوا يملئون الحومة صخبا

وضجيجا ومعارك دموية قد اختفوا تماما وكأن األرض ابتلعتهم ،وظلت
البارات كاسدة إال من المالطيين واليهود واإليطاليين واألسبان ،وبقيت

أكشاك التبغ والجرائد كاسدة فال مدخنين وال قراء.

غير أن األوامر السالفة ،لم تكن ليوم واحد وحسب ،بل تستمر إلى

أن تسترجع الجزائر استقاللها ،وهكذا مع مرور الوقت أحس المدمنون

بقساوة هذه األوامر وظلمها في حقهم ،وبدأت تزول لديهم روح التحدي
لألوامر االستعمارية ،وتتقلص االستجابة ألوامر الثورة ،فعاد المدخنون إلى
التدخين ،ولكن في أماكن مستورة ،وخاصة في المراحيض ،ولهذا لن تعدم

أن تجد الطوابير التي ال تنتهي أمام المراحيض العمومية أو مراحيض

المقاهي ،أما البارات فقد تحولت إلى أقبية البنايات وتحت الدروج ،كما غير

المدمنون الميسورون البارات التي اعتادوا عليها إلى بارات أخرى غير

معروفين فيها.

لكن عيون جبهة التحرير قد رصدت هذه الظاهرة التي أصبحت

تشكل خط ار على االنضباط الثوري ،فقررت أن تطبق األوامر بصرامة،
ولكن هل تبدأ بشارب الخمر ،أم بالمدخنين ،باللصوص ،وقد تم عرض
عدة حاالت باإلثبات والشهود ،ولهذا فإن المحكمة الثورية رأت أن تطبيق

األوامر دفعة واحدة سيكون مض ار بالثورة أكثر مما هو مفيد ،لكن مسئول
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المنطقة لم ير بدا من تطبيق األوامر ،وحدث صراع بين الطرفين أصبح
معه من الصعب جمع أطراف النزاع ،لهذا رفعت القضية إلى أعلى ،حيث

تم اتخاذ قرار يقضي بتنفيذ األوامر ولكن بشكل جزئ وعينات منتقاة كعبرة
لمن ال يعتبر.
⁂
تسلل الطفل بوعالم إلى بيت جاكلين على رؤوس أصابعه ،فقد كتم

أنفاسه ،وشمر كم سرواله حتى ال يحدث أي صوت ،ومع ذلك أحست

جاكلين بحركة خفيفة ،فقالت:

? Il y`a quelqu`un1ـ

تسمر بوعالم في مكانه ،ممعنا نظره في جاكلين التي بدأت هادئة،

مما يدل على أنها لم تتفطن له ،بل ساورتها بعض الشكوك الضعيفة ،فقام
باالستيالء على ما وجده من نقود  ،ثم قفل خارجا ،عند الباب لمحته

الطاوس ،ظنت أنه جاء لمساعدتها ،لكن في مساء ذلك اليوم علم الجيران
أن سرقة قد حصلت في بيت جاكلين التي تترك دائما بابها مفتوحا ،فهي ال

تظن أنه باستطاعة أي كان أن يلحق بها األذى.

التقى الجيران ،صبيحة اليوم التالي ،في بيت جاكلين ،هذه األخيرة

كانت في حالة متقدمة من الغضب ،وتعصف بها خيبة أمل شديدة،

وتعتريها نوبة من اإلحباط ،فقد طعنت من الخلف بل وكانت Marie-

 claire2المتعصبة ،والتي تكره العرب تقول لها كلما خلت بها:

 1هل من أحد؟
 2ماري كلير.
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Tant que vous fréquentez ces bandits, attendez vous à desـ

malheurs1

وكانت جاكلين تجيبها باستخفاف:

 Il ne faut pas exagérer2ـ

تذكرت جاكلين ذلك ،لكنها كتمت غيظها.

ضم اللقاء فلو ار والزهرة والطاوس ،وبعد دردشة خفيفة قالت جاكلين:

 J’ai senti un mouvement, mais je n'ai jamais pensé qu'ilـ

s’agissait d’un voleur3

سألت الطاوس:
ـ هل تتذكرين األوالد ...

قاطعت جاكلين قبل إكمال الجملة :

أوالد  Aujourd’hui aucun 4ـ

ـ ال أنا رأيت بوعالم يخرج من عندك!

? Quoi5ـ

ـ بوعالم المزعوق خرج من عندك في منتصف النهار.

 Non, non..c`n est pas lui, il est gentil avec moi6ـ

كانت جاكلين تعطف على بوعالم عطفا كبيرا ،فهو يعيش في

ظروف جد صعبة ،فأبوه طلق أمه منذ مدة ،وأرجعها إلى دوارها ،وبقي

الطفل بوعالم متشردا في الحومة ،وأبوه ال يكاد يخرج من بار الصقليين،
وكثي ار ما ينام المسكين تحت درج البناية ،لذلك قررت جاكلين الصفح عن

الموضوع ،وال تريد المزيد من األذى لبوعالم ،حيث أضافت:
 1ما دمت تخالطين هؤالء الرعاع فانتظري المصائب!
 2ال ينبغي أن تبالغي!
 3لقد شعرت بالحركة لكن لم يخطر ببالي أن األمر يتعلق بلص.
 4اليوم وال ولد.
 5ماذا؟؟
 6ال ..ال ..هو لطيف معي..
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 Of..Ce n’est pas grand chose... Il faut oublier l’affaire1ـ
قالت الزهرة بصدق:

ـ يجب أن يظهر المجرم ثم يعاقب!
عقبت جاكلين بامتعاض:

 J`ai bien dis: il faut oublier l’affaire2ـ

تفهم الحضور مشاعر جاكلين ،ورغبتها في عدم إلحاق األذى

ببوعالم اليتيم مثلما تسميه ،ولكن الموضوع لم ينته عند هذا الحد.
⁂

سرت حكاية السرقة في كل أنحاء حومة الطليان ،وبلغ الموضوع

إلى خلية جبهة التحرير الوطني التي لم ترد أن تتساهل ،بل وأن تجعل

الموضوع عبرة لمن ال يعتبر ،لذلك قررت محاكمة الجاني وتطبيق األوامر،
فانعقدت بهذا الغرض المحكمة السرية ،حيث نشب خالف بين أعضائها

حول من المجرم؟ هل الطفل بوعالم؟ أم الذي لم ُيحسن تربيته؟
وعندما احتدم النقاش تدخل المرشد السياسي باعتباره من الشهود
فأوضح أن الرزقي والد بوعالم مدمن حشيش وال يكاد يغادر بار الصقليين

ومعاشرة المنحرفات ،وقدمت له العديد من النصائح ليكف عن هذا السلوك
المشين ،لكنه لم يستجب ،ثم اتصلت به الجبهة بشكل رسمي لتثنيه عن
غيه ،بل ودعته لالنضمام إليها فرفض الدعوة ،ومن حقه أن يرفض ،ولكنه
هدد المرسول ،وأكد له بأن لو يراه مرة أخرى في حومة الطليان فسيخبر
البوليس بشأنه ،وبالطبع فهذا ليس من شيم الرجال ،وفي مرة أخرى وجهت
 1ليس شيئا مهما ،يجب أن تنسوا الموضوع.
 2قلت؛ لينس الموضوع
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له تحذيرات أن يمتنع عن الحشيش والخمر لكن أبى ذلك ،بيد أنه عندما

صدرت األوامر الجديدة استجاب لها ،حيث لم يشاهد في بار الصقليين منذ
دخول األوامر حيز التنفيذ ،لكن إهماله للولد واضح جدا ،وهنا تدخل القائد

الميداني ،باعتباره شاهدا أيضا ،حيث أكد أن الرزقي ،غير البار فقط ،ولم

يمتثل ألوامر النظام كما يحلو له أن يسمي جبهة التحرير الوطني ،إذ أن
هيئة الرقابة الشعبية قد سجلت في تقريرها ،أن عملية التحايل على األوامر

التي أصدرها النظام قد حصلت فعال في عدة أماكن ،حيث قام المتحايلون
بتغيير األماكن ،فالتدخين صار يتم في المراحيض وبعيدا عن العيون ،أما
مدمنو الخمر فقد غيروا البارات إلى حيث ال يعرفونهم ،ومن ضمنهم

الرزقي الذي أصبح يتردد على بار  Coq Hardy1في ضاحية Faubourg

 de l`Espérance2وقد أعدت اللجنة تقري ار بذلك سيقدم للمرشد السياسي،
فور االنتهاء من مراجعته ،ثم تدخل مرة أخرى المرشد السياسي ليالحظ أن
جاكلين أغلقت الموضوع ،ولم تبلغ الشرطة الفرنسية ،لما عرفت أن السارق

هو الطفل بوعالم ،حتى ال يلحق أذى بالولد ،فهي تعطف عليه إلى حد
كبير ،وتسميه دائما بوعالم اليتيم ،بيد أن المحكمة عليها أن تعالج

الموضوع بكل جدية وصرامة.

وبعد مشاورات ،ومداوالت واستماع للمحامي ووكيل الجبهة

والشهود ،قررت هيئة المحكمة أن ال تصدر أحكاما في حق ولد غير راشد،
ولكن ولي أمره هو من يتحمل نتائج إهماله ،وبما أن الوالد منحرف ولم
يستجب للنصائح ،وترك الولد يعيش في حالة من البؤس واالنحراف ،وكان

اإلمام قد نصحه بعدم الطالق بناء على توصية من المرشد السياسي ،لكنه
لم يستجب لكل ذلك ،ولهذا فقد قررت المحكمة تنفيذ عقوبة السرقة وهي
 1كوك هاردي(الديك المقدام).
 2فوبور دو ليسبيرانس.
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قطع اليد اليسرى ،وللمحكوم عليه الحق أن يبلغ بالحكم ،ويمكنه في مدة

أسبوع أن يطعن في الحكم حسب القنوات السرية لجبهة التحرير الوطني،

وبعد ذلك يدخل الحكم حيز التطبيق.

⁂
نزل الجميع من العربة تحت حراسة مشددة ،أمروا أن تكون األيدي

فوق الرؤوس ،والكالم ممنوع منعا باتا ،كانت أمواج البحر من بعيد تتالطم
بهيجان ،يكسر صوتها رتابة الموقع ،وثقل االنتظار ،رغم عنفها فقد

استأنس لها األخضر مهني ،بل وألول مرة تفطن لموسيقى البحر ،التي
ترقص لها األمواج ،بل ورأى كم هي معبرة ،ورائعة ،إن صرخة الموجة

وهي تتالشى على رمال الشاطئ تراءت له وكأنها صوت المولود وهو
يغادر أحشاء أمه إلى صحراء الحياة.

طال الوقوف وبدأت أنداء المساء المشبعة برذاذ البحر تلقي بكلكلها

الثقيل على الجميع ،بيد أن الجو قد أخذ يتغير بشكل مفاجئ حيث اختفى
صوت األمواج الرتيب ،ليترك العنان لطقطقة الرايات وحشرجة الرايات
واألعالم المستسلمة لمشيئة الرياح ،وتدريجيا يزداد صفير الرياح انفالتا،

وهكذا بدأ الموقوفون يشعرون بالبرد ناهيك عن التعب والوساوس التي تنهب
نفوسهم.

صف الموقوفين ،بدأ ينهار فهاهو أحد كبار السن يسقط مغمى

عليه ،وعندما يهب الجميع لنجدته ،صرخ جندي الحراسة:

 Ne bougez pas1ـ

 1ال تتحركوا
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حرر جندي الحراسة بكرة التأمين لرشاشه ،فأصدرت قرقعة حادة،

واستعد إلطالق النار ،جمد الجميع في أماكنهم بينما بقي الشيخ مرمى على

األرض ووجهه معفر في التراب ،ويداه ترتجفان وعيناه جامدتان.

صاح مسعود بن التهامي محتجا وقد نزع جانبا نير الخوف

والترقب:

 Il va mourir1ـ

وخرج من الصف ،أطلق جندي الحراسة طلقة تحذيرية في الهواء
تراجع مسعود بن التهامي ،ركض جنود التدخل نحو صف الموقوفين ،كانوا
مدججين بالسالح ،في حالة استنفار قصوى ،وعلى استعداد إلطالق النار

فورا ،والواقع أن هناك لغة إشارة تجري بين جنود المركز فإذا كانت طلقة

واحدة ،فإن األمر تتعلق بإعادة النظام ،واذا كان أكثر من طلقة فإن الوضع
في منتهى الخطورة ،وأخطرها جميعا هو رشات متتالية ،فذلك يعني أن
خط ار خارجيا يتهدد الجميع.

أشار جندي الحراسة إلى مسعود بن التهامي أن يخرج من الصف،

فخرج ،قال جندي الحراسة:

 Soignez bien ce petit salopard2ـ

ما كان من أحد جنود التدخل ،وبشكل مفاجئ للجميع أذهل حتى

رفاقه؛ أن وجه ضربة بعقب ماسورة البندقية إلى أسفل أحشاء مسعود بن
التهامي ،التوى إلى األمام مع حركة من اليدين على موضع الضربة ،ثم

تقدم بضع خطوات ،وخر على األرض الموحلة فاقدا الوعي.

تقدم جنديان من الشيخ المغمى عليه وحماله من اليدين والرجلين

والرأس إلى األسفل ،والرغوة تتدفق من فمه ،كما تقدم جنديان آخران من
 1إنه سيموت
 2عالجوا جيدا هدا النذل الحقير
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مسعود بن التهامي وحماله بنفس الكيفية التي حمل بها الشيخ ،واتجه

الجميع إلى بناية تشبه اإلسطبل.

⁂
الرزقي شخص مرهوب الجانب ،شديد البطش بخصومه ،قوي

البينة ،مفلطح الرأس ،وكثي ار ما يستخدمه في معاركه ،حتى سمي بصاحب

الرأس المسموم ،ال يتردد في أن يتباهى أمام الجميع باستعراض عضالته،
بل وشكل عصابة تفرض قوانينها في زقاق العرب ،فأصحاب المحالت

يقدمون لها رسما محددا ،والزوار الغرباء أصبحوا عرضة للنهب تحت تهديد

السالح األبيض ،وفي وضح النهار ،وال يمكن ألي كان أن يتدخل ،فما
على المهدد إال أن يستسلم ،فيأخذ منه جرابه فقط ثم يلوذ أفراد العصابة

بالفرار ،يتم ذلك تحت مراقبة الرزقي الذي يتدخل إذا ما رأى أطفاله عرضة

للتهديد الفعلي ،حيث يفاجئ هدفه بضربة رأس تلقيه أرضا ،وهو حريص
على أال يستخدم السالح األبيض ودائما يحذر أوالده من ذلك ويقول لهم:
ـ استعملوا الموسى للتخويف ،والرأس للضرب!

احتكر الرزقي تجارة الشمة والدخان المبروم ،كغطاء شفاف لتجارة

أخرى هي تجارة الحشيش حيث يبيعه بشكل شبه علني ،إال إذا مرت دورية
الشرطة فيسارع بتخبئته تحت درج البناية التي يحتل مدخلها بالقوة ،وبطبيعة
الحال فإن الشرطة ومختلف مصالح األمن تعلم بنشاطاته ،وتغض الطرف
عنها ما دام يروجها لبني جلدته ،وال يشكل خط ار على األمن العام ،بل

وتسمح له أن يمرر بعضا منها للمالطيين والغجر ،لكنها ال تسمح له أبدا
أن يمررها لألوروبيين ،وقد حدث أن قضى أسبوعا في السجن نتيجة تمرير

سيجارة إلسباني كثي ار ما يتردد على بار الصقليين في حومة الطليان ،وفي
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السجن علم أن كل تحركاته مراقبة وأن الشرطة تعلم عنه كل شيء ،وما

دام ينشط في زقاق عرب فهي تغض عنه الطرف أما أن يوسع نشاطه إلى

أماكن أخرى فلن تتساهل معه.

وفي السجن تم تجنيده ليخبر عن كل جديد في حركة توزيع

الحشيش وعن مصدريه ،وعن أماكن توزيعه ،ومقابل ذلك فإن الشرطة
تغض الطرف عن نشاطه في زقاق العرب ،لكنها حذرته بأن لو تعلم من

مصادر أخرى عن حركة توزيع الحشيش وهو لم يخبرها بذلك ،فالحماية
ستزول عنه ،وستمنح حمايتها للطرف المبلغ.
الجميع:

وهكذا أصبح حريصا على مراقبة األمر ،وقد صار يتباهى أمام
ـ الحبس للرجال.

وأحيانا يقول:

ـ الذي لم يعجبه الحال ،نبات عليه ليلة في الحبس.

وقد الحظ التجار ،أنه بعد خروجه من السجن صار أكثر عدوانية

وتحديا ،ولم يعد يفر من الشرطة مثلما كان في السابق.

أما سهراته فيقضيها في البارات الرديئة ،ومعاشرة النساء

المنحرفات ،بينما يظل ولده بوعالم لوحده في البيت وأحيانا يهيم في الشارع
دون هدف ،وال كلمات مفهومة ،ونظ ار لهذه الوضعية فقد كلم الجيران إمام

المسجد لينصح الرزقي بضرورة بالتكفل بتربية الولد ،والعودة إلى جادة

الطريق المستقيم ،وأضاف اإلمام بأن هذه الدنيا فانية ،ويبقى من اإلنسان

إال أفعاله التي تتحدث عنه ،وما أسعد الذي ترك الذكر الطيب واألثر

الحسن.

وكان أن اتصل به مبعوث من الجبهة وشرح له أهدافها ،ونبهه إلى

ضرورة التفريق بين الحركة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني ،وأكد
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له أن مصالي الحاج قد انحرف عن جادة الصواب ،كما حدثه عن مضار

الخمر والحشيش ناهيك عن تحريمهما دينيا.

كان مبعوث الجبهة في واد والرزقي في واد آخر ،إذ ما إن انتهى

المبعوث من حديثه حتى قال الرزقي:
ـ والخاتمة؟

ـ تنضم إلى صفوف الجبهة ،وعليك أن تختار؛ إما أن تكون في

الجناح العسكري يعني جيش التحرير الوطني ،أو في الجناح المدني ،وهي
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،ولكل شروطه.
ـ وأنت تتكلم معي هكذا وببساطة ..هل تعرفني؟

ـ نعم ..نعرفك جيدا.

ـ أما أنا فال أعرفك ..عليك أن تقدم نفسك أوال؟

ـ أنا مبعوث لك من قبل جبهة التحرير الوطني ..وليكن في علمك

أنني لست وحدي ،فكل من يحيط بنا هم أعضاء في الجبهة ،فكن رجال
مثلهم.
تبجح:

هنا أدرك أن قوته ورأسه المفلطح ال تنفع ،لكنه مع ذلك قال بكل
ـ أنا ال أكون مع أناس ال أعرفهم!
ثم أضاف مهددا:

ـ لتعلم أنني لو ألقاك مرة أخرى في قطاعي ،فلي كالم آخر معك!

تساءل المبعوث بهدوئه التام ،وقد ذهب به الظن ،رغم دقة

معلوماته ،إلى أن الرزقي قد انضم إلى عناصر الحركة الوطنية الجزائرية،

ألنهم يستعملون مثل هذه العبارات:
ـ قطاعك..؟ ماذا تقصد؟
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ـ انظر حولك ..هؤالء الشبان كلهم أوالدي ،فبإشارة واحدة سيرونك

النجوم في عز النهار.

فهم مبعوث الجبهة ،أن الرزقي ما زال على غيه ،ويتصرف بمنطق

الفتوة ،قال وهو يهم باالنصراف:

ـ اهلل يهديك! أما أوالدك فقد كبروا ،وصاروا مجاهدين!

بقيت العبارة األخيرة ترن في رأس الرزقي ،وراجع شريط ذكرياته مع

أوالده كما يزعم ،والحظ أنهم في المدة األخيرة لم يعودوا يمثلون أوامره
متحججين بكثير من األعذار الواهية ،لكنهم حريصون على إرضائه ،كما
أنهم عزفوا تماما عن تناول الحشيش ،وسرقة الغرباء عن السوق ،بل
وصاروا يساعدون كبار السن في نقل مشترياتهم دون مقابل ،بل وبلغ األمر
بسالم الكحلوش أن وقف ضد عز ار اليهودي الذي أراد أن يستولي على
معروضات أحد الفالحين بأبخس األثمان وتحت طائلة التهديد ،باعتبار أنه

ال يمتلك الرخصة التي تسمح له بالبيع في زقاق العرب ،وتذكر أيضا أنه
وبخه على تدخله هذا ،لكن الولد رد ،وألول مرة ،وفي ثقة تامة من أمره ،أن
الفالح من أقربائه ،ورأى من الواجب الدفاع عليه ،وهي كذبة مفضوحة
يعرفها جيدا الرزقي ،لكنه لم يرد أن ينال الموضوع أكثر مما يستحق ،فأمر

بأن ال تتكرر مثل هذه المواضيع دون الرجوع إليه.
⁂

ظلت الزهرة في حالة متقدمة من القلق ،فقد دقت ساعات الكنيسة

مؤذنة بمنتصف الليل ،ولم يظهر أي خبر ال عن األخضر ،وال عن

بوجمعة ،وبعد تردد قررت أن تستنجد بفلو ار.

طرقت الباب طرقات خفيفة ،سمعت صوت فلو ار متسائال:
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? Qui est à la porte1ـ

ـ أنا الزهرة.

فتحت فلو ار الباب ،وقد تفهمت وضعية الزهرة ،وتعاطفت معها ،بعد

مداهمة العساكر للبناية أثناء حملة التفتيش ،وعبرت عن سخطها من
تكسير باب الطاوس التي ظل سكنها بال باب إلى هذه اللحظة ،ويبدو أنها

باتت حيث هي عندما علمت بالعملية.
بادرت فلو ار بالقول:

?  Des nouvelles2ـ
ـ والو.

 Je crois que le couvre feu, comme d’habitude, va être levéـ

a 6h du matin3

ـ أتظنين ذلك؟
ـ األخضر وبوجمعة ..ترى أين يكونان؟

 C`est sûr4ـ

 Dans le centre du regroupement5ـ

بعد صمت قصير أضافت:

 il est caporal de l`arméeاألخضر  Pour vérifier les papier.ـ

 il est lycien; donc il n’y a pas de risques6بوجمعة Française, et

قالت الزهرة من أعماق قلبها:

ـ إن شاء اهلل.

 1من بالباب؟
 2ما األخبار؟
 3اعتقد أن منع التجول  ،كالعادة ،سيرفع على الساعة السادسة صباحا.
 4بكل تأكيد.
 5في مركز التجميع.
 6من أجل التأكد وثائق الهوية ،فاألخضر عريف بالجيش الفرنسي ،وبوجمعة طالب ثانوي ،إذن ال توجد
أخطار.
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واقفة:

وخيم صمت ثقيل قبل أن تكسره فلو ار قائلة ،وقد الحظت بقاء الزهرة
 Asseyez-toi1ـ
وأشارت إلى كنبة من طراز القرن التاسع عشر ،ثم أحضرت كأس

عصير ،لكن الزهرة امتنعت قائلة:
ـ كل شيء مر.

 le jus; n t`inquiète pas2.الزهرة  Prendـ

جلست على الكنبة باضطراب واضح ،وذهنها شارد ،وقد هدها
التعب واإلعياء ،فمنذ خرج األخضر فوق إرادتها ،وهي على نفس الحالة،
شاردة التفكير ،وال تعرف ماذا تعمل ،خاصة وأن حظر التجول ساري

المفعول ،وبالتالي فإنه ال يمكنها مثال أن تستنجد بأهل األخضر ،وال

غيرهم ،برقت في ذهنها فكرة:
ـ فلو ار  ..أزعجتك؟

 Non, Non. Pas du tout3ـ

ـ ما رأيك في Commissaire Jean-Pierre 4؟
قالت وقد فهمت قصدها:

 Ce bonhomme est très vigilant et sucrettes et énigmatique5ـ

énigmatique5

خيم الصمت مرة أخرى ،ثم قالت فلو ار:

 1اجلسي.
 2خذي الزهرة العصير  ..ال تقلقي.
3ال..ال أبدا.
 4المحافظ جان بيير.
 5هذا الرجل شديد الحذر وسري.
 6لنحاول.
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 On va essayer6ـ

وهمت بالخروج ،تبعتها الزهرة ،بيد أن فلو ار رأت ضرورة بقاء الزهرة

بعيدة عن المحافظ ،فهو مع حذره وتحفظه المبالغ فيها ،ال يحب العرب:
 Je préfère que tu restes ici1ـ

فهمت الزهرة مراد فلورا ،قفلت راجعة ،وألقت بنفسها على الكنبة،

منهكة القوى ،خائرة العزيمة ،لكن يحدوها بصيص أمل غامض.
⁂

في العربة تعرف بوجمعة على بعض الوجوه ،منهم زيدان ولد
البشير زميله السابق في المدرسة ،وكان من أذكى التالميذ ،ولم يستطع أن

يفتك منه أي كان المرتبة األولى ،رغم تعاطف المعلمة  Jeanine2مع ابن

أختها  Pierre3لكن مدير المدرسة الذي قبل بعض العرب في مدرسته على
مضض ،يسوؤه أن يكون األول في مدرسته عربيا ،لذلك قرر إيقاف زحف

زيدان ،وبما أنه يعرف مشاعر جانين العدوانية ضد كل ما هو عربي ،فقد
أوعز لها بأن تتصرف في الموضوع.

كانت جانين تنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر ،وهنا بدأت بمضايقة

زيدان ،فال تفتأ في تقريعه ،ووصفه بالمتخلف ،والـ  ،Bicotورأس الحمار،
لكن زيدان تحمل ذلك تحت ضحكات التالميذ األوروبيين بيد أن التالميذ
العرب ،على قلتهم ،أبدوا تعاطفا مع زيدان ،خاصة في أوقات االستراحة،

بل وذات مرة قال له بوجمعة:

ـ اصبر ،يا زيدان ،المعلمة تريد أن يكون األول في القسم بن أختها

بيير ،وأنت ما تركت له المكان.
 1أفضل أن تبقي هنا.
 2جانين.
 3بيير.
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قال زيدان بتصميم:

ـ ولن أتركه!

ـ إذن انتظر المزيد,
ـ أعرف أنها تريد التأثير علي ،وهذا لن يتم لها.

وذات يوم دعي إلى مجلس التأديب في جلسة مستعجلة ،امتثل أمام

المجلس الذي عقد تحت رئاسة مدير المدرسة نفسه ،وعلم منه أن المعلمة

جانين قد قدمت به تقري ار خطيرا ،تتهمه باالعتداء عليها بالشتم والسب
والبصاق والتهديد بالضرب ،وبأن جدوده ليس الغاليين ،بل العرب ،وكان
شهودها طبعا بعض تالميذ القسم األوروبيين ،ودون أن يستمع له المجلس،

ودون أن يستدعي والدي التلميذ؛ أصدر حكما فوريا ،ونافذ التطبيق ،وغير

قابل للمراجعة ،ويتعلق األمر بتطبيق عقوبة الطرد ،والشطب النهائي من

سجالت المدرسة ،انهمرت دموع زيدان ،وهو يغادر المدرسة في غير
عادته ،وقد تأثر لذلك التالميذ العرب ،بل وحتى بعض الفرنسيين ،ومنذ

ذلك اليوم أصبحت جانين مكروهة الجميع ،وال يتردد التالميذ في خلق

القالقل في القسم كلما أتاحت لهم الظروف ذلك.

كانت العربة ،وقد فتحت لها الدراجة البخارية الطريق ،تنهب

األرض في اتجاه الجنوب ،مرت وسط باب قسنطينة الذي يكاد يكون خاليا
من المارة ،خاصة بعد أن بلغت أنباء حومة الطليان ،وقد اعتاد السكان أنه

إذا اشتعلت النار في أي من أحياء المدينة فال تفتأ أن تصل إلى بقية أحياء

العرب مثل زقاق العرب وسيدي علي الذيب وبوعباز وسبع ابيار ،وان لم
تكن من قبل العسكر ،فمن قبل عصابات  La main rouge1و FAF2لذلك

فإنهم يعودون إلى بيوتهم ،وينتظرون عبور السحابة.
 1اليد الحمراء.
 2جبهة الجزائر الفرنسية
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وبمجرد ما شارفت العربة على محطة الحافالت حتى انعطفت

يمينا ،عندئذ تبين للموقوفين المعتادين على مثل هذه المسرحية المتكررة،

أنهم في اتجاه الحروش ،حيث مركز االستنطاق الرهيب المقابل لمستشفى
األمراض العقلية ،ويعرفون أيضا أنهم سيتوقفون بثكنة القبية حيث

سينضمون أ و تنضم إليهم أعداد أخرى من الموقوفين ،لتشكل قافلة تتكون
من دبابات ودرجات بخارية وعربات جيب إحداهن مجهزة بنظام االتصاالت

الالسلكية ،ويعلوها هوائي طويل جدا وما أن تبدأ السيارة في السرعة حتى

يصدر صفي ار ممي از بإزعاجه وحدته.

كانت ضاحية  Faubourg de l`Espérance1خالية تماما من

السكان ،كان وحده رنين جرس سينما  Régence2يدعو الزبائن غير
الموجودين إلى أن عرض الفيلم قد بدأ ،ومن هناك تبدو مرتفعات

 Montplaisant3نائمة في عرشها المخملي الذي تعكره أكواخ األطراف

وصراخ أطفالها الالمتناهي.

تربض في مطيرة أسفل مرتفع  Montplaisantالكنيسة الكاثوليكية

الجديدة والتي يسميها العرب ـ أيضاـ تهكما جامع السردوك حيث تصطف
أشجار السرو والسنديان في صفوف عسكرية منتظمة وكأنها تنتظر دورها

للدخول إلى الكنيسة ،بينما األرض تغطيها حشائش الميمو از وكثير من

األعشاب البرية الجميلة والتي ال يعرف لها اسم.

عند منعطف القبية ،لم يتمكن السائق من التحكم في السيارة،

فسقطت عجلتها الخلفية في خندق المياه الموازي للطريق ،مالت العربة

بحمولتها البشرية حتى كادت تنقلب وسط ذعر الجميع ،فاندفع الحراس
 1فوبور دي ليسبيرانس
 2ريجانس.
 3موبليزان.
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المرافقون إلى النزول في ذعر شديد ،كما قفز الموقوفون بشكل فوضوي،
وأثناء هذه الفوضى تمكن بعضهم من االنفالت والهرب بعد االختالط مع

جمهور العابرين الذين هبوا للمساعدة ،لكن قائد فرقة الحراسة الذي استولى
عليه الذعر أمر جنوده بأن يطلقوا النار على كل من لم يمتثل لألوامر،

كما هيأ هو نفسه رشاشه إلطالق النار ،ثم صاح بأعلى صوته:

 Tous le monde reste a sa place1ـ

ثم أمر الموقوفين أن يلتئموا في ثالثة صفوف في حين أمر بعضا
من جنوده باحتالل المواقع اإلستراتيجية في المنطقة ،وفي التو تسلق أحدهم
جدران منزل من طابق واحد ،ومن هناك صار يراقب مختلف الممرات

والمارة وحركاتهم.

أما الدراجة البخارية فقد اندفعت بسرعة كبيرة نحو الثكنة التي لم

تعد تبعد إال بحوالي  311متر.

وسرعان ما حضرت للنجدة ،سيارة مجنزة وفرقة من الجنود ،إضافة

إلى أفراد من الصيانة الميكانيكية ،تم سحب العربة من حاشية الخندق،
بواسطة سالسل حديدية من السيارة المجنزة ,تفقد الميكانيكيون العربة
وعجالتها ،وقدروا أنها سليمة ،لكن قائد فرقة الحرس أمر السائق بالتوجه

نحو الثكنة دون حمولتها.

كان جنود النجدة قد احتلوا الرصيفين ،ومنعوا حركة المرور في

الشارع ،في حين أمروا السيارات أن تتجه نحو طرق جانبية ،وهكذا خال
الشارع من المشاة خاصة منهم العرب ،الذين وصلتهم أخبار حومة

الطليان ،أمر قائد الحرس الجنود والموقوفين التوجه نحو الثكنة ،طبعا كان

رتل من الجنود على هذا الرصيف ورتل على الرصيف اآلخر ،في حين

كان الموقوفون يسيرون وسط الشارع.
 1على الجميع أن يلتزموا أماكنهم.

81

سار الجميع على هذه الحالة إلى أن وصلوا إلى الثكنة ،حيث أمروا

بالوقوف في رتل واحد ،وقد وجدوا هناك من سبقهم من الموقوفين مصطفين

في صفين وبصفهم صاروا ثالثة صفوف.

أخذ التعب من الجميع ،طلب أحد الموقوفين في الثاني الذي يبعد

عن صفهم بأربعة أمتار ال غير ،وهو شيخ طاعن في السن:

? Ou salles Toilettes1ـ

أجابه الجندي ذو العينين الشريرتين:

! Fais dans ton Pantalon.. Salopard2ـ
أجاب الشيخ بعفوية:

! Mais je ne peu pas monsieur3ـ

انقض عليه الجندي ،وقبضه من خناقه معنفا إياه:

 La prochaine fois je te casse ta gueule4ـ

كان الجميع مستائين من هذا السلوك الهمجي مع شيخ طاعن في
السن ،لكنهم يعرفون ،بحكم الخبرة والتعود ،أن التدخل في مثل هذه

الحاالت ،لن يكون في صالح أي أحد ،فالجنود يستغلون ذلك ليصبوا جام
غضبهم على المتدخل ،وأحيانا على كل الموقوفين باعتبارهم حرموهم من

راحتهم ،وقد يحرمونهم من ليلهم.

هكذا وجد بوجمعة نفسه في دوامة من المشاهد الجديدة ،والرعب

المتزايد ،والتناقضات الصارخة مع ما يقرأه في الثانوية ،وما تنص عليه

القوانين المعلنة للجمهورية ،والمبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية.

 1أين المراحيض؟
 2في سروالك  ...أيها النذل
 3ولكن ال أستطيع.
 4المرة القادمة سأكسر فمك.
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⁂
كان محافظ الشرطة  ،Charles Bredeau1منذ تعيينه على رأس

مخفر حومة الطليان قد آل على نفسه تصفية الحومة ،من أنصار جبهة

التحرير الوطني ،ولكن كيف يتسنى له ذلك؟ وجبهة التحرير موجودة في
كل مكان ،وفي نفس الوقت هي كالشبح ال يمكن القبض عليها ،أي غير
موجودة في أي مكان ،فكل العرب فيما بينهم يتعاطفون معها ،ويقدمون

اشتراكاتهم لها ،ولكنهم عندما يكونون مع األوروبيين يشجبونها ،وبعضهم

يتغابى ويخلط بين مصالي الحاج وعبد الحميد بن باديس وفرحات عباس،
وكأنه ما زال يعيش في الثالثينات ،إذن ما الحل؟؟

ذلك هو السؤال الذي طرحه على نفسه .وبعد تفكير عميق اكتشف

أن األساليب القمعية القديمة لم تعد ذات جدوى ،وبالتالي عليه أن يضيف

ابتكا ار جديدا ،دون أن يتخلى عن التراث الذي توصل إليه أسالفه في القرن

الماضي من أمثال  Le Marechal Bugeaud de la Piçonnerie2بسياسة

األرض المحروقة ،وتلميذه النجيب الجنرال  Négrier3الذي ال يقل عنه
شراسة ودموية وهو صاحب نظرية الترحيل الدائم ،تلك النظرية التي تزعم

أن العرب بدو رحل ،وهو ما يقتضي أن يكونوا دائما حالة رحيل وتنقل
دائم ،وأن استقرارهم يؤدي إلى الخراب والتخريب ...إنهم مثل الماء؛ إذا ركد

فسد ،ويذكر بهذا الصدد كذلك التلميذ اآلخر لـ  Bugeaudالذي ال يقل عنه
ضراوة ووحشية إنه  Achille Leroy de Sant-Arnaud4صاحب الفكرة
الجهنمية المعرفة بنظرية سياسة االختناق في المغارات بالدخان والغاز.

وحسب ابتكار شارل بريدو الجديد فإن تلك النظريات ال تصلح إال في

 1شارل بريدو.
 2المارشال بيجو دو ال بيسونري.
 3نغرييه.
 4أشيل لوروا دو سانت أرنو.
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األرياف والبوادي والى وقتنا هذا ،ولكنها ال تصلح في المدن ،وعلى

الخصوص منها المدن المختلطة ،حيث يتعايش األوروبيون إلى جانب
األهالي ،لذلك أراد أن يتفلسف ،ويستنبط أفكا ار جديدة قادرة على مواجهة

حرب العصابات في المدن ،وبعد طول تفكير استقر رأيه على أنه ال يوجد

أفضل من سياسة تجفيف المنابع ،أي القيام بمحاصرة أنصار جبهة

التحرير الوطني في مواقعهم الخفية ،وقطع الطريق على كل اإلمدادات التي
قد تصلهم ،سواء كانت إمدادات مالية أو عسكرية ،أو تعبوية ،أو دعائية.

وهكذا تكون نظريته تعتمد على أربع مرتكزات؛ ثالثة من أسالفه،
والرابعة من ابتكاره؛ األرض المحروقة ،واالختناق بالدخان ،والترحيل الدائم،

وتجفيف المنابع ،تلك هي الرباعية التي ينبغي عليه أن يبرهن على فعاليتها

ومردوديتها السريعة ،ومن خاللها سيسطع نجمه في نظريات التخطيط

االستراتيجي والعسكري ،لذلك لم يتوان في استعراض الخطوط العريضة
على رئيسه  Alexandre Filiberti1المحافظ العام ،الذي تفاعل مع هذه
الفكرة ،وتحمس لها ،ولم يتردد في عرضها على النقيب Aussaresses
2

 ،Paulالذي باركها بكل حماس ،وتبناها بمختلف تفاصيلها ،كما أنه أضاف

إليها فكرة أن تكون بالذكاء في الخفاء ساعة التطبيق.

رنت في أذن  Charles Bredeau3هذه العبارة الموجزة والمعبرة "

بالذكاء في الخفاء" بل وأصبح يرددها كل يوم على شرطته ،حتى صاروا
يسمونه فيما بينهم؛ ومن فرط ولعه بها؛

السيد Commissaire

 L`intelligence dans la clandestinité4وما أن باشر خطته الرهيبة حتى

 1ألكسندر فيليبرتي.
 2الجنرال بول أوساريس.
 3شارل بريدو.
 4محافظ الذكاء في الخفاء.
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وجد ترحيبا كبي ار من قبل غالة  Les Pieds-noirs1وعصابة

La main

 rouge2التي لم تتوان عن اإلشادة به وبإخالصه ،وكفاءته العالية بل
وعملت على التقرب منه بحيث تمكنت من أن تعقد معه عدة اجتماعات

سرية ،تدارسا خاللها مختلف الخطط األمنية ،على مستوى حومة الطليان،

وقد أكد المحافظ  Bredeauفي واحدة من هذه االجتماعات على أنه
سيغض الطرف عن الكثير من أعمال  La main rougeالدموية ،وتسجيلها
في ملف جبهة التحرير الوطني األسود ،وبالمقابل طلب من مسئول هذه

العصابة أن تتكفل جماعته بالتصفيات الجسدية لكل من تدور حوله
الشبهات أو الشكوك من قبل الشرطة ،ولم تتمكن من توفير شروط اإلدانة؛

وكذلك تدمير األماكن المشكوك في أنها أماكن لقاء واجتماعات ،وسيزوده
بذلك كلما سنحت الفرصة ،مع تجنب االتصال به إال في األوقات الطارئة
جدا ،وعلى كل فسيكون اللقاء متوف ار أيام اآلحاد عند أداء الصلوات في

كنيسة قلعة األخوات.

قام في البداية ،بعملية واسعة ،بدأها بإنجاز سجل يضم كافة

المحالت التجارية العربية بالحومة ،كي تشدد الرقابة عليها ،ثم إعداد قائمة
بالعائالت العربية ،ومداخيلها ووجهة صرفها ،وعدد أفرادها ،كما أفرد قائمة

بأسماء الشبان العرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن  08و  41سنة ،ولم

يستغرق في إعداد ذلك وقتا طويال ،إذ أن سجالت البلدية ،والمعلومات
المتوفرة في مخفر الشرطة ،وخاصة في المحافظة المركزية التي تم جمعها

منذ  21أوت  0455تغني عن كل مجهود إضافي في هذا الشأن.

وقام في المرحلة الثانية ،باستدعاء كل من تدور حوله الشبهات في

الحومة ،بصفة رسمية ،وبنص مكتوب؛ هدفه من وراء كل ذلك هو أال
 1لي بيي نوار.
 2ال ما روج.
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يستجيب المستدعى ،وبذلك يتم القبض عليه بالحجة المشهودة ،أما إذا

استجاب فمباشرة تتم عملية استجوابه من قبل شارل بريدو نفسه ،وبلغة

عربية وفرنسية ،وذات عبارات مكررة:

ـ حومتنا  Elle est calme mais1أوالد الحرام الفالقة يريدون خلق

المشاكل ،ولهذا طلبنا منك المساعدة ،في تحديد هوية مسؤول الجناح
العسكري لـ  FLN2في الحومة ،ومن هم المكلفون بجمع االشتراكات ،ومن
هو مسؤول الخلية على مستوى الحومة ،وفرنسا ستكافئك أحسن مكافئة

على الخدمات التي تقدمها من أجل النظام والصالح العام والسلم.
يتلعثم الضيف ،قائال:
ـ واهلل ما نعرف والو

ـ ما تعرف والو  ...جوزيف .Tu à un sale invité3

وتبدأ مرحلة التعذيب بين الماء والكهرباء وأعقاب السجاير وتقليم

األظافر ،وبعد يومين أو ثالثة يطلق سراح الموقوف ،مع تحذيره الشديد بأال
يدلي بأي شهادة على ما تعرض له.

يكون شارل بريدو قد أخذ صورة كاملة عن المعني ،فإذا أبدى

تجاوبه في التعامل معهم تركوا سبيله وزودوه بتعليمات تتعلق بالتصرف

والسلوك ،وأيضا سبل االتصال التي تكون غير مباشرة ،أما إذا أبدى

تمسكه بالبراءة ،وبأنه ال يعرف ،فسينظر في ماضيه ،وبناء عليه يقرر

مصيره على أيدي اليد الحم ارء.

وبالفعل فجرت اليد الحمراء ،بقنبلة بالستيكية ،محل الفحم لعبد

القادر  SNPألن شكوكا قد حامت حوله ،باعتباره نقطة اتصال في الحومة
 1هادئة ولكن
 2جبهة التحرير الوطني
 3عندك ضيف قذر
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بين عناصر خلية الجبهة ،لكن الشرطة لم تتمكن من إثبات ذلك رغم أنها

غرست عيونها في كل الزوايا المحيطة بالمحل ،وكذلك أشعرت األوروبيين

الذين تم تجنيدهم في إطار لجان اليقظة والدفاع عن النفس التي أنشئت بعد
هجمات  21أوت  0455وتم خاللها تسليح المجندين بأنواع مختلفة من

األسلحة من المسدس إلى الرشاش ،وطلبت منهم تشديد الرقابة على هذا

المكان.

والواقع أن اإلجراءات التعسفية التي اتخذها شارل بريدو ،خاصة

التعذيب الشديد للموقوفين جعلت منه مرهوب الجانب بل صار يطلق عليه
من قبل السكان حتى بعض األوروبيين  Dracula1حومة الطليان ،وصار

يخشى بطشه الجميع.

أثرت هذه اإلجراءات بشكل محسوس على خاليا جبهة التحرير

الوطني ،وعلى معنويات األنصار ،وأصبح ال بد من اتخاذ موقف حازم إزاء
هذه المستجدات ،استدعى ذلك إجراء مشاورات ثنائية بين أعضاء خلية

الجبهة هدفت إلى ضرورة النظر بكل مسئولية إزاء عربدة هذا السفاح ،والرد
عليه باللغة التي يفهمها ،لذلك ما إن التأم اجتماع الخلية الشهري حتى

طرح مسئولها أثناء حديثه عن الوضع العام في الحومة اآلثار السلبية

الناجمة عن أفعال المحافظ شارل بريدو ،ودعا إلى ضرورة وضع حد لذلك.

وعندما فتح باب النقاش للتداول والتعرف على آراء الحاضرين ،أخذ الكلمة
مباشرة المسئول العسكري الذي قال بأن شارل بريدو شرطي وهذا يعني أنه

يدخل ضمن المسلحين مثل العسكر وغيرهم ،وهؤالء يمرون أمام المحكمة

العسكرية ،وليس أمامكم ،وأغتنم هذه الفرصة ألعلمكم أن المحكمة قد

بادرت ،بعد تفشي أعماله اإلجرامية باإلخطار الذاتي ،فتداولت في أمره،

 1دراكيال مصاص الدماء
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وأصدرت في حقه حكم اإلعدام ،ولم يبق إال عرضه عليكم ،إلبداء الرأي

في مكان التنفيذ ،هل يكون في حومة الطليان أم خارجها؟

اتفق الحضور على أن يكون التنفيذ في الحومة ،حتى تبرهن

الجب هة على صدق أقوالها ،وبطالن كل اإلجراءات القمعية التي نفذها شارل
بريدو بما في ذلك أنه لم يستطع أن يحمي حتى نفسه من ضربات الجبهة،

وفي نفس الوقت حرص المسئول السياسي على أن ال تكون العملية في

شكل هجوم ،سواء على مخفر الشرطة ،أو منزل المستهدف ،ألن ذلك

سيؤدي إلى حملة قمع واسعة ،وقد تزيد مضرة على السكان ،وعليه ينبغي
أن تكون عمال فرديا ومدروسا ،وفي شكل اغتيال ،مع ضرورة أال يصاب
احد غيره أثناء تنفيذ العملية ،وبذلك تبرهن الجبهة على أنها تحدد أهدافها

بدقة.

⁂
من التعليمات الصارمة لجبهة التحرير الوطني أن تجري كل

األعمال في سرية تامة ،وال تتعدي المعلومة ثالثة أفراد ،وهم المسئول

السياسي ،والمسئول العسكري ،والمسئول المدني ،وكل مسئول له دائرته
الضيقة التي ال تتجاوز ثالثة أفراد كذلك ،وهكذا فما أن تصدر تعليمة ،أو

أم ار ،أو حكما ،إال وتتكفل جهة االختصاص بتطبيقه ،دون علم الجهات
األخرى ،حيث يترك لها حرية التقدير.

ومن التعليمات أيضا أن يختار منفذ التعليمة ،أو األمر أو الحكم؛

من المتطوعين الذين يطلق عليهم اسم المسبلين ،وليس باألمر أو اإلكراه،

لذلك يعد المسئول سواء كان سياسيا أو عسكريا ،أو مدنيا ،قائمة بأعوانه
المتطوعين ،خاصة المؤهلين لالنتقال من التنظيم المدني إلى التنظيم
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العسكري ،فعليه أن يمر باختبار يقطع صلته بالتردد ،حيث ال يمكن قبوله
إال إذا مر بمرحلتي المسبل ثم الفدائي وهذه األخيرة تؤهله للقيام بعملية

عسكرية كبيرة ،فإذا نجح في هذه المرحلة يمكنه أن ينتقل إلى السلك
العسكري ،حيث تقوم شبكة االتصال بنقله إلى الجبل ،لذلك تجد الشبان في
هذه الهيئة المدنية يتنافسون بشدة من أجل النجاح في مختلف مراحل هذا

االختبار.

ومن ضمن هؤالء المتنافسين المنتظرين الشاب مولود األرقط الذي

مرت عليه أكثر من ثالثة أشهر ،وهو في االنتظار وقد اجتاز مرحلة
المسبل ،إلى سلك الفداء بنجاح تام ،لكن الجديد أنه أمر بأال يغادر

منطقته ،أي حومة الطليان ،بيد أنه لم يكلف بأي شيء طوال هذه المدة،

حتى بدأ صبره ينفذ ألنه ترك لوحده وكأنه مهمل ،أو نسي في زحمة

األحداث ،وهكذا تسللت إلى نفسه الظنون ،لكن هذا اإلهمال المقصود واحد
من األساليب المتبعة من قبل جبهة التحرير الوطني ،الختبار قدرة المترشح

على الصبر والتحكم في انفعاالته.

وقع اختيار المسئول العسكري على مولود األرقط للقيام بتطبيق

الحكم العسكري الصادر في حق شارل بريدو؛ فهو من شبان الحومة
المعروفين باستقامتهم ،كما أنه خبير في طرقها وأزقتها ،وهو من الذين

أشرف على تعذيبهم شارل بريدو نفسه أثناء حملته النكراء ،ولم يستل منه
أي معلومة ،وبالتالي فقد سجله من ضمن مدمني المخدرات.

وبأمر من مسئوله في المنظمة المدنية أصبح األرقط يذرع الحومة

جيئة وذهابا ،وأمر بأن يسأل أصحاب المحالت األوروبيين واليهود عن

عمل ،بهدف عدم إثارة انتباه الجواسيس والمخبرين ،بالنظر لتواجده الدائم

في حومة الطليان ،حتى يكون في نظرهم من جملة البطالين ،واذا وجد

عرضا بالعمل فليقبله فورا ،ويباشر عمله ،مهما كان ،ثم تدرس خلية جبهة
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التحرير الوطني ذلك ،فإذا كان هذا العمل يتنافى مع مبادئ الدين أو

مبادئ الثورة فيؤمر بافتعال ذريعة ،أو خلق مشكل؛ كأن يطلب رفع األجر،

أو اإلكثار من الغيابات غير المبررة ،وأما أحسن عرض عمل يقبله دون
نقاش هو أن يكون عمال مؤقتا مثل حمل البضائع  ،أو إنزالها من

السيارات.

ترصدت خلية جبهة التحرير مختلف التفاصيل اليومية لشارل

بريدو ،ومن ضمنها تردده المستمر على قلعة األخوات ،وفي كثير من
األحيان يكون لوحده.

وفي األيام األخيرة ،أمرت بتشديد الرقابة واإلبالغ عن كل تنقالته

في حينه ،ولذلك فعندما تقرر تنفيذ الحكم في حقه ،وبلغت المعلومات
للخلية العسكرية بأنه متواجد اآلن في قلعة األخوات ،وليس في أوقاته
المعتادة ،اغتنم المسئول العسكري هذه الفرصة السانحة ،وانطلق باحثا عن

األرقط وهذا األخير لم يسبق له أن تعرف على المسئول العسكري.
وقف المسئول العسكري أمام األرقط سائال:

ـ الطريق إلى سيدي عقبة؟

انتفض األرقط لما سمع هذا السؤال ،إنه الكلمة التي أعطيت له

ككلمة سر ،أجاب بكل تؤدة ،بعد أن تمعن في وجه السائل:
ـ غمرته المياه.

وهذه العبارة هي نص اإلجابة عن كلمة السر المتفق عليها ،قال

المسئول:

ـ اتبعني.

وسا ار في الطريق الصاعد نحو قلعة األخوات ،وكأنهما يعرفان

بعضهما من زمان بعيد ،بيد أن المسئول العسكري ظل ينظر ذات اليمين
وذات الشمال ،ويراقب كل كبيرة وصغيرة ،ويكثر من الحركات بيده اليسرى،
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بينما كانت يده اليمنى تحمل قفة الخضار ،كانت تلك الحركات إمعانا في

التمثيل وايهاما للرائي بأنهما يعرفا ن بعضهما البعض ،وبعد أن اطمئن ،سلم
قفة الخضار إلى األرقط:

ـ ها هي األمانة؛ مسدس جاهز ،الهدف محدد أنت تعرفه ،هو

شارل بريدو ،وال أحد غيره ،أكرر ال أحد غيره ،انتظره عند الخروج من قلعة

األخوات ،وال تطلق الرصاص على الرأس ،إال على بعد متر أو مترين ال

أكثر ،ضع فوق الجثة الرسالة الموجودة في القفة ،انسحب ركضا نحو

الجنوب باتجاه قاعة سينما  ،L’Ampére1تجد هناك سيارة فيها سائق،
وامرأة في الكراسي الخلفية تلتحف مالية سوداء ،اركب ومباشرة ستنطلق

إلى وجهتك المحددة من قبل النظام ،وانسحابك مؤمن .حافظ على سالحك.

اهلل يوفقك.

مر أكثر من ساعة ولم يخرج شارل بريدو من القلعة مما جعل

الشكوك والوساوس تساور األرقط في أنه يكون قد حصل على معلومات
من عيونه المبثوثين في حومة الطليان ،وفي هذه الدوامة من الشكوك فتح

باب القلعة ،وخرج شارل بريدو لوحده متوجها في استعجال إلى سيارته ،وما
أن هم بفتح أبواب السيارة ،حتى انقض عليه األرقط ،وضع المسدس في

الرأس  ،ثم دوت الطلقات التي هزت حومة الطليان ،خر على إثرها شارل
بريدو صريعا ،وضع األرقط ،برباطة جأش كبيرة ،رسالة تتضمن الحكم

الصادر بحقه من قبل جبهة التحرير الوطني ،وقائمة بالجرائم التي اقترفها،

وختمت بعبارة:

Le FLN exécuter le jugement de la révolution.
vive le FLN.
vive L`Algérie libre2.
 1ال مبير.
 2جبهة التحرير الوطني تنفذ حكم الثورة ..عاشت جبهة التحرير الوطني  ..تحيى الجزائر الحرة
41

⁂
ر من برودة االستقبال من قبل المحافظ Jean-Pierre1
اندهشت فلو ا

الذي كان منهارا ،شديد االنفعال ،ولم يتورع في أن صرخ في وجهها بشكل
هستيري ،وبصوت مخنوق ،قبل أن تنبس ببنت شفة:
 Tu sais ce qui s`est passé; c`est un crime. Un crime2.ـ

وراح يردد في نوبة هستيرية حادة ،وفي عبارات غير مفهوم منها إال

كلمة  Crime… Crimeحتى ظنت أنه في حالة متقدمة من السكر.
ثم انطلق لسانه:

 Les criminelles du FLN ont assassiné mon collègue leـ

commissaire Charles Bredeau3.

نـزل الخبـر علـى فلـو ار كالصــاعقة ،فهـي تعـرف شـارل بريـدو ،وطالمــا

تشابكت معه ،لكنها تراه متعلقا بمهنته وينفذ أوامـر رؤسـائه بحـذافيرها وبـدون

مناقشـة ،وأدركـت خطـورة األمـر ،بـل ورأت أنـه لـيس مـن المناسـب أن تفاتحــه
فيما جاءت من أجله ،لكنه تدارك وسألها:
أجابت دون تفكير:

? Dites moi, que puis-je pour vous4ـ

األخضر مهني  Ce n`est pas pour moi, c`est pour madameـ
dont le mari est sorti à la recherche de son fils et n’a plus donné
signe des vies5.

أجاب على الفور ،وكأنه كان ينتظر شيئا من هذا القبيل:
 1جان بيير
 2هل تعلمين ماذا حصل؟؟ إنها جريمة ..جريمة
 3مجرمو جبهة التحرير الوطني قتلوا زميلي المحافظ شارل بريدو
 4قولي لي في أي مجال يمكن مساعدتك؟
 5ليس من أجلي أنا ،بل من أجلل السليدة مهنلي التلي خلرج زوجهلا للبحلث علن وللده ،ومنلذ ذللك الحلين للم
يظهر.
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 Je ne peux rien faire à cet égard, peut être qu’il a été arrêtéـ

parce qu'il n'a pas respecté la décision du couvre-feu ou du rafle1.

انكفأت على نفسها ،وقالت بصوت خافت :

 Merci, l`assassinat du Charles Bredeau ma vraimentـ

touchée2.

ثم قفلت راجعة ،في دوامة من الوساوس ،بل ونسيت حتى أن تسأله

عن موعد عودة زوجته  Marie-Claire3من عطلتها ،وما أن فتحت الباب
حتى همت الزهرة واقفة ،وقد الحظت وجه فلو ار المكفهر ،والقلق المرسوم
في عينيها ،تساءلت والذعر قد تملك كل جوارحها ،ظانة أن فلو ار جاءت

بأخبار سيئة عن زوجها وولدها:

ـ ماذا حصل ،فلورا ،األخضر  ..بوجمعة؟
فلور:
قاطعت ا

 Pas des nouvelles4.ـ

تساءلت مرة أخرى ،وقد شكت أن فلو ار تخفي عليها شيئا ما:
ـ ال شك  ..عندك خبر غير سار تخفيه.

 Le commissaire Charles Bredeau a été assassiné dansـ
l`attentat5.

وقع الخبر على مسامعها كالصاعقة ،وقفت مشلولة تنظر إلى كل
االتجاهات إلى الفراغ األصم ،ثم ارتمت على الكنبة منهارة ،جالت بنظرها

 1ال أستطيع أن أعمل شيئا في هذا الشأن ،قد يكون أوقف ألنه للم يحتلرم قلرار حظلر التجلول ،أو اإلنلزال
العسكري.
 2شكرا ..حقيقة لقد آلمني اغتيال شارل بريدو
 3ماري كلير
 4وال خبر؟
 5قتل المحافظ شارل بريدو في االعتداء
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في أرجاء الغرفة ،دار بخلدها ما تنتظره حومة الطليان من مصائب ،وقتل،

وارهاب ،وانتقامات عشوائية.

تداركت فلو ار األمر ،خاصة وأنها الحظت أن وجه الزهرة قد امتقع

ثم اصفر ،فقالت:

 Tous les détenus vont rester dans les camps jusqu’à ce queـ
l`opération de triage soit terminée1

ردت الزهرة :

ـ حومة الطليان على أبواب الجحيم!
⁂
أخذ التعب نصيبه من صف الموقوفين ،وقد انضم إليهم خلق كثير،

ومن كل األعمار ،عندما صاح فيهم ضابط صف وقد ارتدى لباس القتال:

ـ اسمعوا ...الصف األول يتجه نحو العربة رقم واحد ...األيدي فوق

الرؤوس Je dis bien2 .....األيدي فوق الرؤوس ...........اوو أنت .
Respectés la distance sale race3

وما أن كمل الصف األول حتى نادى على الصف الثاني ثم الثالث

ثم الرابع ،وهكذا إلى أن ركب الجميع ،كانت العربات محشورة حش ار

بركابها.

اكتمل تنظيم الموكب عندما انضمت إليه دبابتان؛ واحدة من الخلف

وأخرى إلى األمام ،إضافة إلى سيارة جيب محملة بأجهزة االتصال

 1كل الموقوفين سيبقون في المعسكرات حتى تنتهي عملية الفرز.
 2أقول بوضوح.
 3التزم بالمسافة يا ابن الملة القذرة.
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الالسلكية ،ودراجة بخارية لفتح الطريق ،وكانت تتقدم الموكب بأكثر من

 211متر.

أعطى قائد الثكنة إشارة االنطالق بعد أن تأكد من أن كل شيء

على أحسن ما يرام:

 Bonne chance1..ـ

وانطلق الموكب بتؤدة ،وما أن خرج من الثكنة حتى انعطف يمينا،

ثم بدأ يضاعف السرعة ،مثي ار بذلك زوبعة من الغبار ،وضجيجا يصم
اآلذان ،إضافة إلى الصفير الحاد الذي تحدثه هوائيات أجهزة االتصال
الالسلكية ،أما الركاب فإنهم يبحلقون في وجوه بعضهم البعض دون أن
ينبسوا ببنت شفة ،وقد سبق ألحدهم أن تكلم فجاءته ضربة من عقب بندقية

أحد الحراس.

عبروا بقايا نهر الزرامنة ،مخترقين بساتين البرتقال الغناء ،وقد

اصطفت أشجارها في طوابير تمتد في انتظام هندسي عجيب ،إلى ما

النهاية ،وبعدها جاءت صفوف الكروم البيضاء ثم السوداء التي تحرسها

زرائب التين الشوكي ،والنواطير الواقفة إلى األبد.

كان الموكب يسير بسرعة أكثر من العادية وقد جعل بين العربة

واألخرى مسافة تتراوح ما بين العشرة والخمسة عشر مترا ،لكن سيارة الجيب

كانت تتقدم الموكب بحيث تتوسط ما بين أول سيارة في الموكب والدراجة
البخارية التي تأمر السيارات المدنية وغير المدنية بالتوقف حاال على جانب

الطريق.

عبر الموكب قرية

 Saint-Antoine2الغافية في أحضان بساط

أخضر ،تتدفق أزاهيره ،بعنفوانها الزاهي ،وأريجها العابق ،وتنساب سواقيها
 1حظ سعيد..
 2سانت أنطوان.
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بمائها الرقراق ،حتى صار ال يحلو لسكانها إال أن يسموها بالحدائق ،تلك

الجوهرة التي استسلمت لجور المعمرين المالطيين والصقليين الذين نهبوا

أراضيها ،وحولوها إلى مزارع للكروم ،ونصبوا بالقرب منها معصرات
الخمور الضخمة ،بحيث ما أن تبدأ هذه المعصرات باالشتغال حتى

يتالشى عبق األزاهير والورود أمام رائحة النبيذ الحادة ،فتفر العصافير

ويسود ضجيج المحركات ,تماما مثل ضجيج العربات العابرة في هذا

الموكب المخيف.

كانت الطريق خالية من السيارات ،والمزارع قد خلت من الفالحين
الذين يشتغلون باليوم عند المعمرين ،ولم يعد يرى غير الحراس الحاملين
على ظهورهم بنادق الصيد ،وهم يجوبون حدود هذه المزرعة أو تلك،
والحقيقة أن نظام الحراسة هذا قد صار معموال به منذ أول نوفمبر 0454

ألنه في تلك الليلة الليالء تم الهجوم على هذا النوع من المزارع وتم حرقها،
لذلك تشكلت لدى كل مجموعة من المزارع ميليشيات حراسة وتم تكوينها

وتدريبها ،بل وصارت هذه الميلشيات التي تتكون من األوروبيين فقط

مصدر السلطات الرئيسي عن التحركات المشبوهة في األرياف والبوادي،
كما أضحت المعين الذي ال ينضب إلرشاد الجمعيات المتطرفة ،مثل
عصابة اليد الحمراء ،فبفضل التواجد الدائم لهذه الميليشيات ،في المزارع

أمكن لهم أن يقوموا برصد أي حركة على األرض ،مثل األماكن واألحراش
التي تأوي الفالقة ،وكذلك تنقل األفراد والجماعات الخارجة عن القانون،

والنظام العام الفرنسي.

مر الموكب بسرعة بضاحية الحروش الشمالية لينعطف يمينا ،حيث

تفتح أمامه أبواب الثكنة بينما يبدو من هناك مستشفى األمراض العقلية

منتصبا كالصخرة الصماء ،وهو على استعداد دائم الستقبال كل مجانين
العالم.
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توقفت العربات ،ولم تعد تسمع إال أحذية الجنود ،وهي تصطك

باألرض أثناء التحية ،وأزيز أبواب العربات الذي يحدث قرفا لدى السامع،

أعطيت أوامر النزول ،بانتظام تام ،وحسب ترتيب العربات ،وكل عربة
يتشكل من نزالئها صفان منتظمان ،بينما العربة تخلى مكانها ،حيث تنطلق

إلى جوار المخرج ،لتنتظر العربات األخرى ،تبدأ العربة الموالية بنفس

الع ملية تحت صرخات الجنود الهائجين وهم يتلفظون بكل الكلمات البذيئة،
بالعربية والفرنسية ،وال تعدم أن تجد الكلمات اإلسبانية واإليطالية ،وقد

أخذت مكانها في قاموس الهائجين.
انتهى إفراغ الحمولة ،وتم تنظيم الصفوف بشكل يسمح للحراس

بتشديد المراقبة ،تم ترقيم الصفوف ،كما تم إحصاء عدد الموقوفين بشكل

نهائي ،تموقع الحراس في أماكن إستراتجية تسمح لهم بمتابعة ورصد كل ما

يجري في صفوف الموقوفين.

خرج قائد الثكنة مع قائد المجموعة ،وفي يده دفتر كبير ،وقد تفقد

صف السيارات ،ثم حيا بعضهما بعضا بالتحية العسكرية ،دوت محركات
العربات ،ثم لحقتها الدبابتان ،فسيارة الجيب ،والدراجة البخارية ،لينطلق
الجميع في طريق العودة ،وسرعان ما اختفى الجميع ،ولم يبق إال الضجيج

الذي يخترق الصمت الثقيل الذي يهيمن على المنطقة.

من الصعب جدا أن يسيطر المرء على مشاعره ،وهو في صف

ملعون؛ اليدان فوق الرأس ،والقدمان ملتصقان ببعضهما البعض ،و ال
يدري ماذا ينتظره ،الصدفة وحدها التي قادته إلى هذا الواقع التراجيدي،

الصدفة هي التي تصنع التاريخ في هذا العالم االرتجالي،

فقد تواجد

الموقوفون صدفة في أزقة وطرقات حومة الطليان ،وهاهم هنا في ثكنة

الحروش الرهيبة ،وال يدرون ماذا ينتظرهم.
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لكن كل واحد من هؤالء الموقوفين راح يستجمع ذكرياته ،ويتأمل في

تفاصيل شريطها المتعرج ،وعندما يضيق به األمر يلعن الصدفة التي قادته

إلى هذا المكان الحقير والقاحل وسط جنائن الحروش الخضراء.

وجد بعض الموقوفين أن التخلص من هذا الجحيم ال يتم إال من

خالل عملية استرجاع شريط الذكريات ،فوحده الكفيل بأن ينسيهم هذا الواقع

المرير ،ويحاولون من خالله تناسي هذه اآلالم التي يحدثها تعب الوقوف،
وتلك النوبات المفزعة التي يفجرها االنتظار الرهيب ،والملل الغريب،

والرتابة المقرفة التي أصبحت وسيلة تعذيب تنخر صالبة الصامدين،
وتدمر عزيمة المؤمنين ،وهكذا أصبح اإلبحار في الذكريات وسيلة لقهر

التعب الثقيل الناجم عن الوقوف لمدة طويلة وفي وضعية واحدة.
⁂

منذ أن نزل  Le capitaine Aussaresses1بميناء سكيكدة في نهاية
شهر جانفي  0455كما ذكرنا ،إثر تحويله إلى الكتيبة  40بتاريخ أول

نوفمبر  0454فرض على الجميع نظاما جديدا سماه الرعب المضاد ،2وهذا

النظام ينبغي أن يتبع خطوات عملية واضحة تبدأ بمرحلة الضرب ،وخاصة

على األعضاء التناسلية ،متبوعة بإهدار كرامة الموقوف تليها المرحلة
الثانية ويستعمل فيها التعذيب بالكهرباء حيث يتم عن طريق صعق األذنين

أو الخصيتين ،أما المرحلة الثالثة فهي التعذيب بالماء حيث تغطس رأس

الموقوف في حوض الماء لمدة يمتلئ فيها البطن بالماء ثم يترك للتنفس،

 1النقيب أوساريس
Général aussaresses, services spéciaux.. Algérie 1955-1957, Perrin,
Paris, 2001,P11
2
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ليعود مرة أخرى إلى الحوض بعد أن يطرح أرضا وتدوس أحذية الجنود
.على هذه البطن ليخرج سيل الماء من الفم وغيره
:1وذات يوم سأله مسئوله

 ـVous êtes sûr qu’il n’y a pas d’autres moyens pour faire
parler les gens? .. Des moyens plus..

 ـPlus rapides?

 ـNon, ce n’est pas ce que je voulais dire.

 ـJe sais, mon colonel, vous vouliez dire: plus propres. Vous
pensez que tout cela ne colle pas avec notre tradition humaniste.

 ـEn effet, je le pense.
ـ

Même si je partage ce point de vue, mon colonel,
l’accomplissement de la mission que vous m’avez donnée
m’oblige à ne pas raisonner en termes de morale mais du point de
vue de l’efficacité.

 ـEt que faites-vous de vos suspects, après ?
 ـAprès qu’ils ont parlé?
 ـExactement.

 ـS’ils ont un lien avec les crimes terroristes, je les abats.

 ـMais vous vous rendez compte que c’est l’ensemble du
FLN qui est lié au terrorisme!

 ـNous sommes d’accord.2
1

IBID, pp, 34,35
 ؟.. وسائل أكثر.. ـ هل أنت متأكد من أنه ال توجد وسائل أخرى من أجل أن يعترفوا2
ـ أكثر سرعة؟
. ليس هذا ما أردت قوله، ـ ال
 أنت تفكر بأن هذا ال يساير تقاليدنا، أكثر نظافة: إنما تريد أن تقول، حضرة العقيد،ـ أعرف
.اإلنسانية
. أعتقد ذلك،ـ في الحقيقة
 فإن إنجاز المهمة التي كلفتني بها يحتم علي، حضرة العقيد،ـ حتى لو أنني أشاطرك الرأي
. وإنما من وجهة نظر ذات فعالية،فعال أن ال أفكر بمنطق أخالقي
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⁂
في هذا الوضع راح بوجمعة بن األخضر مهني ،يستذكر دروسه،
ووقف م ار ار عند دروس التاريخ وتذكر اشتباكه مع األستاذ عندما راح يسرد
معلومات مضللة ومزورة عن األمير عبد القادر حيث وصفه بأنه محتال

وخارج على القانون ،وناكث لوعوده ،وناقض لمعاهداته ،وحانث عن قسمه،

ومتسلط على السكان اآلمنين ،فهو ال يتورع في سلب ممتلكاتهم ،ونهب
خيراتهم ،واختطاف أبنائهم ،ليجندهم في صفوف مرتزقته ،كما ال يتردد في

زرع الفتنة بين المواطنين ،ويعمل كل ما في وسعه لتدمير األمن واالستقرار

الذي حل بهذه الربوع بعد أن أمضى الداي حسين وثيقة االستسالم أمام

القوات الفرنسية في  5جويلية .0831

لم يرق هذا الكالم لبوجمعة الذي اطلع في كتاب التاريخ الجزائري

باللغة العربية ،على معلومات مخالفة تماما لما يردده األستاذ ،حيث يذكر
الكتاب أن األمير عبد القادر كان بطال شهما ،وتقيا ورعا ،ومتسامحا

حكيما.

تردد بوجمعة قليال ثم تج أر وعقب على ذلك مؤكدا أن هذه الديار

كانت تنعم باألمن واالستقرار ،لكن قوات االحتالل هي التي أدخلتها في
دوامة العنف ،فربت األستاذ على كتفه قائال:

ـ وماذا تفعل بالذين تشك فيهم بعد ذلك؟
ـ بعد أن يعترفوا؟
ـ بالضبط.
ـ إذا كانت لهم أي عالقة بالجرائم اإلرهابية ،فإني أقتلهم.
ـ ولكن ،أليس باعتقادك أن جبهة التحرير الوطني بأكملها لها عالقة باإلرهاب؟
ـ نحن متفقان.
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 Mon fils ce pays n'a pas connu la paix et la stabilité depuisـ

son existence1

هذا الكالم أيضا لم يرق لبوجمعة ،ولكنه لم يكن يريد أن يدخل في

نقاش مع أستاذه ،وعلى العموم فهذه هي النظرية التي يعتمدها غالة
المستعمرين ،والتي تفضي إلى أن هذه البالد كانت خرابا ،وفارغة إال من

قبائل بدو رحل ال يعرفون االستقرار ،ومهمة الجيوش الفرنسية هي تكوينهم

ليدخلوا عالم الحضارة ،فالمهمة هنا هي تحضيرية تمدينية ،وليست استعما ار

وال هم يحزنون.

سكت على مضض ،وقد اشرأبت نحوه أعناق زمالئه ،وخطر بباله
أن يسأله ،ولماذا إذن تقول لنا باستمرار Nos ancêtres les Gaulois2 :ما

دام أن فرنسا قد أبرمت اتفاقية مع حسين داي ،وان قبائل البدو هي التي
تأوي األمير عبد القادر ،فهذا يعني أننا كنا موجودين قبل وصول أجدادنا

الغاليين ،وهذا ما ال يقبله العقل السليم ،ثم أحجم عن ذلك ألن هذا النقاش
قد يؤدي به إلى الطرد من الثانوية ،بل ومن الدراسة في أي مكان ،وبعد

صمت أراد منه األستاذ أن يستمع لتعليق من بوجمعة ،لكن األخير لم

يتكلم ،أضاف األستاذ بثقة المنتصر:

?  Tu a comprisـ
3

أجاب بوجمعة بانكسار:

! Oui monsieur4ـ

وراح األستاذ يروي بطوالت الجيش الفرنسي وتضحياته الجسام من

أجل زرع قيم الحضارة والتمدن ،وكيف أن عبد القادر لم يكن إال صعلوكا

شقيا ،يعتدي على السكان اآلمنين ويرغمهم على دفع ضرائب غريبة
 1يا بني هذه البالد لم تعرف األمن واالستقرار منذ أن وجدت.
 2أجدادنا هم الغاليون.
 3هل فهمت؟
 4نعم سيدي.
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وعجيبة ،فهناك ضريبة على الرأس ،وأخرى على اللحية ،وثالثة على

الشاش ،ورابعة على البئر ،وخامسة على المساحة ،وسادسة على األطفال
وسابعة على رؤوس األغنام والحمير والدجاج ،كما كرر أن عبد القادر كان

يختطف كل الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين  04و  31سنة ليجندهم

ضمن صفوف عصابته.

كان األستاذ يهرطق بهذا الكالم ،والتالميذ منكبون بكل اجتهاد على

ك ارريسهم يسجلون كل كبيرة وصغيرة يتفوه بها أستاذهم ،وكانت نظرات هذا

األخير مركزة على التالميذ العرب ،وعددهم قليل ،ليتعرف على ردود
أفعالهم لما يسمعون ،وخاصة بوجمعة الذي عبر عن عدم اقتناعه بما

يسمع ،لكنه انصاع لألمر الواقع ،كما توضح من سلوكه أنه تحاشى

االصطدام مع األستاذ ،والواقع أن األستاذ أكبر هذه الخاصية في بوجمعة.

أخذت الجنود هستيريا مجنونة ،بعد أن ارتفع نفير االستعداد

مفاجئة ،فصاروا يركضون في كل االتجاهات ،ويتكلمون فيما بينهم بصوت
خافت ،وتراهم يشدون هندامهم ،ويصلحون وضعية سراويلهم المتهدلة.

وبعد فترة قصيرة ظهرت فرقة الموسيقى العسكرية بكامل آالتها ،وقد

اصطفت عند المدخل ،ولم يعد يخالج الموقوفين أن كل ذلك الستقبال

شخصية كبيرة ،لكن لماذا في هذا الوقت المتأخر؟

لم يساورهم أيضا أي شك في أنها تتعلق بهم ،وربما هذا يكون في

صالحهم ،إذ من المستحيل أن يتعرضوا للتعذيب ،بحضرة شخصية كبيرة،

وهكذا استبشر الموقوفون بالقادم المجهول.
⁂
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خرج الرزقي من بار  Coq Hardi1منكس ار بعد خمس هزائم متتالية

في لعبة  Ronda2هزائم شك في مجرياتها ،فخصمه الداهية بنيامين

اليهودي ال يتورع في الغش ،خاصة إذا تقابل مع الصقلي  Henri3بحيث
صار الزبائن يتحاشون اللعب معهما نتيجة لذلك ،لكن الفأس وقع في الرأس

كما يقولون فما على الرزقي إال أن يقبل باألمر الواقع ،ألنه يدرك إذا ما
أحدث ضجة ،فإن فتوة البار سيطردونه ،وسيمنعونه من الدخول في األيام

القادمة ،وهكذا رضخ ودفع عن نفسه وعن زميله اإلسباني الذي اشترط منذ
البداية أنه ال يشارك في الدفع في حالة الهزيمة إال دورة واحدة ،قبل بذلك
الرزقي الذي كان واثقا من االنتصار ،لكن ها هو ينهزم هزيمة نكراء ،وما

عليه إال أن يدفع على كل هزيمة  Deux tournées4للحضور ،ولم يتورع
بنيامين في اختيار أجود أنواع الويسكي وأغالها ثمنا ،فقواعد اللعبة تفرض

على المنهزم أن ينصاع إلى مشيئة المنتصر ،وال يناقشه في اختياراته ،كما

لم يتردد بنيامين في دعوة كل أصدقائه من رواد البار ،والنية واضحة من
ذلك هي إفالس الرزقي ،وبالفعل لم يتمكن هذا األخير من سداد الفواتير

األمر الذي جعله يطلب من صاحب البار بعد أن دفع كل ما في جيبه ،أن

يسجل ما تبقى على حسابه على أمل يدفعه في المرة القادمة.

اكتشف الرزقي أن الهواء خارج البار في غاية الصفاء ،فالنسمات

تهب عليلة لتحرك أوراق وأغصان األشجار التي تحف جوانب الطريق
الخالي من السيارات والمارة ،والشمس مالت إلى الغروب ،ولم تعد أشعتها
تلهب إسفلت الشارع ،وبعد قليل سيبدأ الباعة في جمع بضائعهم والمحالت

 1الكوك هاردي.
 2الروندا :لعبة ورق متوسطية.
 3هنري.
 4دورتان من المشروبات على حسابه.
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في غلق أبوابها ،فمنذ أن بدأت الحرب صار الناس يتفادون البقاء خارج

بيوتهم بعد المغرب.

لم يجد الرزقي بدا من االعتراف بأن  Coq Hardiأسوأ بكثير مما

كان يراه وهو داخله ،فها هو يكتشف بأنه قبو وضيع يختزن قذارات

وقاذورات العالم ،فالهواء ثقيل ومشبع بمختلف الروائح الكريهة ،من النبيذ

الرديء إلى دخان السجائر الكثيف ،ومن روائح السردين المشوي الذي يقدم

في أطباق فخارية كأنها من بقايا الرومان ،إلى بخار النقانق المصنوعة من

لحم الخنزير.
في طريق عودته إلى حومة الطليان ،ال بد من أن يمر بباب

قسنطينة ،حيث يتعين عليه ،إما أن يسلك شارع األقواس األوروبي ،واما أن

يسلك دروب زقاق العرب ،وقد فضل هذه األخيرة ألمرين؛ أن المسافة من

هنا مختصرة ،وأن أوالده ـ حسب تعبيره ـ يكونون مازالوا يقومون بأعمالهم،

وبالتالي فسيستلم منهم حصيلة اليوم ،ليعوض بها ما أصابه من خسائر.

وما أن انعطف نحو الطريق المؤدي إلى الكنيس اليهودي الذي

يقابله مسجد الزاوية القادرية ،حتى وجد نفسه أمام أربع أشخاص غرباء وقد

أحاطوا به من كل جهة ،قال أحدهم :
ـ أنت الرزقي؟

أجاب بكل ثقة في النفس:
ـ نعم  ..ماذا تريد؟

ولم يترك الرزقي المجال لمحدثه ،حيث أطلق صفي ار حادا ،ثم صاح

بأعلى صوته:

ـ يا أوالد!!...

تكلم قائد المجموعة بهدوء:
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ـ تعرف أن جبهة التحرير الوطني ،أصدرت حكمها بحقك ،وأنت لم

تطعن في الحكم ،بل وتماديت في أعمالك.

وبعد أن تأكد من عدم استجابة أي واحد لنجدته ،صرخ بأعلى

صوته:

ـ بوليس ..بوليس فالقة!

وفي رمشة العين ،لم يدر كيف وجد نفسه مطروحا على األرض،

بينما لم تعد تسمع إال أزيز األبواب وهي تغلق على عجل ،والناس تركض
في كل االتجاهات ،قال قائد المجموعة بهدوئه المثير للدهشة:
ـ جبهة التحرير تنفذ أحكامها ،وحكمك هو قطع اليد اليسرى!

أدرك الرزقي سوء طالعه ،فتضرع:

ـ اسمحوا لي ،واهلل ما نعاود ياالخـاو !..

ولم يكمل تضرعه حتى عفس أحدهم ،بشكل مفاجئ ،على الذراع

األيسر ،فشله عن الحركة ،بينما عفس اآلخر على الذراع األيمن بحيث لم
يعد يتحرك ،علت صرخات الرزقي تمأل الفضاء األصم ،في حين أنقض

الشخص الثالث بالساطور ،وضرب ضربة واحدة ،فانفصلت اليد عن بقية

الذراع ،وتدفق شالل الدم غزيرا ،بقي الرزقي يتمرغ في بركة دمه ،يرتجف،
يستنجد ،لكن الشارع قد خال بسرعة عجيبة من المارة ،راح الرزقي يصرخ

بصوت متقطع:

1

 Au secoursـ

وخفت الصوت تدريجيا دون أن يتقدم أي واحد لنجدته ،فالمحالت

قد أغلقت ،والباعة المتجولون قد جروا عرباتهم اليدوية واختفوا ،ولم يبق في
الشارع إال الرزقي وحده الذي سرعان ما غاب عن الوعي.

 1النجدة..
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كانت جماعة الفدائيين قد انسحبت بسرعة فائقة ،حيث اختفت في

دروب زقاق العرب الضيقة .وبعد أكثر من نصف ساعة وصلت قوات
الشرطة والجيش بكثافة ،فالمكان يعتبر منطقة خطيرة جدا ،ويحرم على

األوروبيين دخوله إال إذا كانوا جماعة ،وتعتبر الشرطة أن ما يحدث فيه ال
يعدو أن يكون صراعا بين العرب أنفسهم ،أو في حاالت نادرة بين العرب

واليهود ،لكل ذلك يكا د يكون خاليا من الشرطة إال من خالل دوريات رقابة
وتفتيش محددة ،وعلى الدوريات عندما تدخل المكان أن تشدد الرقابة على
كل مداخله ،وتمنع فيه التجول خوفا من هجمات جبهة التحرير التي
تسيطر على المكان تمام السيطرة ،والمعروف أن قوات األمن بمختلف

أصنافها قد تلقت عدة ضربات قاتلة ،بل وتم أيضا اختطاف بعض الجنود،
قبل أن تتخذ اإلجراءات الصارمة بمنع تجول األوروبيون أفرادا ،وتصنيفه

ضمن األماكن الخطرة.

تمت محاصرة زقاق العرب ،بينما وصلت سيارة اإلسعاف ،وهي

تزمجر ،وتطلق صفارات اإلنذار بصورة رتيبة ،لم تكن بالسرعة المطلوبة،

ولكنها وصلت إلنقاذ جريح يتخبط في دمه ،قام المسعفون باإلجراءات
األولية ،فقد الحظوا أنه نزف كثيرا ،ويجب نقله على جناح السرعة إلى

المستشفى ،بالرغم من أنهم تمكنوا من توقيف النزيف.

سارعت السيارة نحو المستشفى؛ بينما بدأت حملة التفتيش المعتادة

في مثل هذه الظروف ،وجمع المعلومات حول الجناة ،وعددهم ،كما
استحضروا جواسيسهم المبثوثين في زقاق العرب الذين لم يتمكنوا من تقديم

أكثر من أوصاف عامة ،فقد أكدوا بأنهم عرب ،وعددهم أربع ،وهم شبان

تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والخمسة وعشرين سنة ،كما أنهم غير

معروفين في زقاق عرب ،وشكلهم يوحي بأنهم من الريف ،ولم يتمكن أي
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واحد من التدخل لنجدة الرزقي ،إذ أن أحد المهاجمين المكلف بالتغطية ،قد

ظل يهدد الجميع برشاشه ،ويأمرهم باالنصراف.
⁂

يشكل الباعة المتجولون شريحة هامة في حومة الطليان ،ويسمح

لهؤالء بتسويق كل البضائع ما عدا المواد الغذائية ،فهي ممنوعة ،ويسمح
للعرب فقط ببيع التين الشوكي ،وال أحد يدري لماذا يسمونه بالهندي ،فهم

بارعون في تقشيره ،لذلك تجدهم يتصايحون:
"الهندي والموس من عندي"

كما يسمح لهم ببيع الجرائد ويتخصص في ذلك أطفالهم ،وتجد

األوروبيين يتعاقدون مع هذا البائع أو ذاك على جريدة La Dépêche de

 Constantine1وفي المساء على  L`Echo D`Alger2وفي هذه الحالة

فإنهم يوصلونها إلى أبواب المنازل ،واذا لم يجدوا أصحابها فإنهم يدخلونها
من تحت الباب ،والجدير بالذكر أنه يمنع على هؤالء منعا باتا توزيع

صحف  Métropole3مثل جريدة  Le Monde4وجريدة  L`Humanité5فهي
صحف مائعة وتروج ألفكار فوضوية ،وتنعم في رغد من العيش على

ضفاف السين ،وال تعرف الجحيم البربري الذي يكتسح الجزائر.

هناك فئة أخرى من الباعة المتجولين وهي فئة الغجر وينافسهم في

ذلك األسبان ،المتخصصين في بيع األلبسة القديمة والمستعملة ،والتي تجد

رواجا كبي ار عند العرب ،بالنظر إلى ثمنها الزهيد ،واذا كان األسبان والغجر
 1ال ديبيدش دو كونستنتين.
 2ليكو دالجي.
 3المتروبول  :الوطن األم.
 4لوموند.
 5لوما نيتي.
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الرجال ينشطون في الشارع فإن الغجريات يمكنهن أن يدخلن البيوت حيث

تجد النساء العربيات رغبتهن في اختيار ما يروق لهن من ألبسة واسعة
وفضفاضة ،بل وكذلك قطع القماش غير المخيط ،الذي يصنعن منه ألبسة

الحفالت واألعياد واألعراس ،ومع مرور الزمن أصبحن يعرفن بعضهن

بعضا ،فال تعدم أن تجد منهن من توصي هذه الغجرية أو تلك بأن تجد لها

حايكا أبيض أو مالية سوداء من حجمها ،بل ويأتمنهن على بيع ذهبهن أو

بعض الصناعات التقليدية ،فالغجريات أمينات ومخلصات ،ولسن سارقات

ومحتاالت كما يزعم بعض األوروبيين ،وكل األقدام السوداء.
أما الباعة المتجولون من الطليان فهم بارعون في صناعة أنواع

مختلفة من الخمور ،وهذا يعني أن زبائنهم ليسوا من العرب ،بل من

األوروبيين بكل طوائفهم.

وهكذا صار من المتعارف عليه أن تطرق الغجريات أبواب زبائنهن

لعرض بضاعتهن ،أو لشراء ما نسجت النساء العربيات الماكثات في
بيوتهن من جوارب وكنزات الصوف ،أو لتبادل بضاعة ببضاعة أخرى مع

الزيادة لصالح الغجريات ،وببساطة فالعربيات يجدن راحتهن في كل ذلك،
خاصة وأنه ليس من تقاليدهن التسوق ،وقد استغلت الغجريات هذا التقليد
إلبراز ما صار يعرف بالتسوق المنزلي حيث البضاعة تأتي إلى عقر دار

الزبائن ،بل وصارت العربيات يتعرفن على العالم الخارجي من خالل
صديقاتهن الغجريات.
⁂
انتظم الجنود ،في صفوف متراصة ،خاصة جنود فرقة العزف،
بينما شددت الحراسة على الموقوفين ،وقد بدأ الظالم يعم المنطقة ،فأشعلت
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األضواء الكاشفة التي أبهرت عيون الموقوفين الذين هدهم التعب ،جاءهم

ضابط يحظى باحترام الجميع ،تبين فيما بعد أنه قائد الثكنة ،وجه للموقوفين
كلمة وجيزة ،تتضمن تهديدا واضحا:

- Notre Commandant va nous nous honorer par une visite
d'inspection, je vous demande d'être a la hauteur ne m’obligez pas
à utiliser la force ou d'autres moyens1.

وبعد أن تفرس في وجوه الموقوفين ،راح يتبختر كالطاووس المزهو

بريشه ،وقد ارتدى أجمل بدلة استقبال عسكرية ،يمد أقدامه كالحصان
المغرور ،ويرفع عنقه كالزرافة الغبية ،ولم تعد تسمع إال أقدام الجنود

القائمين بالحراسة ،تصطك باألرض مع تقديم السالح ،عندما يقترب منهم
هذا القزم المحشو باللحم ،والذي يريد أن يكون أكثر من طوله الحقيقي.

كان أحد الموقوفين طاعنا في السن ،وقد هده التعب ،فلم يعد قاد ار

على مواصلة الوقوف ،فانحنى حتى كاد أن يسقط على األرض ،فلم يجد

بدا من االرتكاز على كتف الموقوف الذي يقف أمامه,
قال قائد الثكنة بعنجهية:

? 2زقاق عرب  ..Et Toi qu’est-ce qui se passe? Tu te crois auـ
قال الشيخ:

ـ أنا مريض ..كنت عند الطبيب وراجع للدار ،فأوقفوني بال سبب!
ـ من يكون  Le médecin3؟

 Jean Michel Lenoire4ـ

 1رائدنا سيشرفنا بجولة تفتيشية  ،أطلب من كل واحد منكم أن يكون في المستوى ،فال تضطرونا إلى
استعمال القوة ،أو وسائل أخرى.
 2انتبه ..ماذا يجرى؟ أتعتقد أنك في زقاق العرب؟
 3الطبيب.
 4جان ميشال لونوار.
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تفرس في وجه الشيخ مليا ،فجان ميشال لونوار صديقه ورفيق

دراسته ،وكثي ار ما يقضي أوقات فراغه في عيادته ،وبالنظر للتحفظ

العسكري الذي اعتاد عليه ،فقد ذهب فكره مباشرة إلى أن هذا الموقوف قد

تكون له معلومات بذلك ،وهذا أمر خطير ،أو قد يكون رآه هناك وعلق

بذاكره ،فأراد أن يستغل ذلك ،المهم أن األمر خطير في كل األحوال.
ـ أعطاك .L`Ordonnance1

ـ أعطاني.

 Donnes la moi2 .ـ
تحرر الشيخ من عبئه ،وراح يدك يديه في جيوبه باحثا عن الورقة

السحرية التي ستنجيه من هذا الجحيم ،وأخي ار وجدها ،وهم بالخروج من

الصف ليقدمها ،صرخ فيه:

 Stop3..ـ

تسمر في مكانه ،من شدة المفاجأة ،بينما أشار القائد إلى جندي
الحراسة أن يستلم منه الوصفة الطبية ،استلمها الجندي ثم قدمها لرئيسه،

أخذ يق أر الوصفة بإمعان ،فتأكد من أن الخط خط صديقه لونوار  ،وأراد أن
يتحقق من تاريخ الوصفة حيث أن الكتابة غير واضحة ،فاستشار النقيب

المرافق له في التاريخ فأكد هذا األخير ،بأنه تاريخ اليوم.

أمر بأخذ الشيخ إلى العيادة ،فاستنطاقه يجب أن يكون خاصا ،بل

وينبغي تحذير لونوار من مثل هؤالء ،بعد ذلك واصل جولته ،وما أن كاد

ينتهي منها حتى عال صوت النفير بلحن الترحيب ،فأخذ يركض نحو

 1الوصفة الطبية.
 2هاتها.
 3قف .
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مدخل الثكنة الرئيسي ،فالجنرال قد وصل وينبغي أن يكون أول المرحبين

به.

راحت الفرقة الموسيقية تعزف األلحان العسكرية ،بانسجام واتقان

وحماس كبير ،فهم يعرفون أن الرائد مولع بالتفاصيل ،وشغوف بإظهار
براعته ومعرفته ،وال يتردد في إنزال أقسى أنواع العقوبات على من يرى أنه

أخل بالواجبات العسكرية ،خاصة وأنه في عز نشوته برتبته الجديدة.
نزلPaul Aussaresses

من السيارة المصفحة الثانية ،وقد راح

يتباهى في إبراز نياشينه وباألخص رتبته الجديدة :رائد في الجيش الفرنسي
التي رقي إليها لتوه ،اعترافا وتثمينا بالخدمات الجليلة التي قدمها لبالده في
هذه الفترة القصير ،ومنذئذ صار شديد الحذر ،بل وقرر أن تكون حياته

كلها مبنية على التمويه ،وهذا ما يفسر أن موكبه صار يتكون أكثر من

ثالث سيارات مصفحات وال يدري أي كان أنه سيركب هذه أم تلك ،كما

يضم عددا من الدبابات ،وسيارة إسعاف حديثة ،وعددا آخر من العربات

العسكرية المجهزة بأحدث األسلحة ووسائل االتصال الالسلكية.

صار الرائد الجديد يضع على عينه اليسرى عصبة جلدية سوداء

مثلما كان يفعل جنراالت الغزو األوائل ،للداللة على أنهم من أكابر القوم،

وينتمون إلى الطبقة البورجوازية الحاكمة في ذلك العهد البائد ،كان متجبرا،

مغرورا ،يحتقر كل من على األرض حتى اقرب معاونيه.

جمع قائد الثكنة كل قواه وصك األرض صكة دوى صداها في

مختلف أرجاء الثكنة ،حياه الرائد ثم مد له يده وسا ار معا لتحية فرقة
الموسيقى العسكرية ،كما تم تفتيش فرقة الترحيب العسكرية ،قال الرائد دون

أن ينظر إلى قائد الثكنة:

001

 Le châtiment réservé au FLN devrait être exemplaire pourـ

ne pas encourager d'autres crimes1

وافق قائد الثكنة بهزة من رأسه ،ثم قال:

 C’est pour cela que je demande votre accord pour utiliserـ

tout les moyens pour dévoiler la vérité2

قال الرائد:

 Oui, et c’est le but de notre visite. D`abord je vais assisterـ
à quelques séances3

الرئد ،في هذا اليوم ،وفي هذا الوقت
فهم قائد الثكنة سبب مجيء ا

بالذات ،بل وشك في أنه سيقضى معظم الليل هنا ،في ممارسة هوايته
السادية .وهكذا قبل أن يدخل إلى القاعة الشرفية قرر فجأة أن يمر أمام
صفوف الموقوفين.

⁂
أشرقت شمس حومة الطليان كئيبة ،فهي خالية من حركتها المفعمة

بالحياة ،ترزح تحت ظل الخوف ،وحالة االنتظار الطويلة ،ومصير
الموقوفين المجهول ،فلم يسمع في تلك الصبيحة أهزوجة بائع الخفاف ،كما

تسلل عمال الميناء دون أن يحدثوا ضجيجا كعادتهم ،وكذلك فعل

الصيادون الذين كتموا جلبة صناديقهم ذات الروائح الكريهة التي تلوث

نسمات الصباح ،ولم يتردد إال صوت بائع الحليب الذي ال يسكن في

الحومة ،وال شك بأنه علم بما جرى في حومة الطليان مساء األمس ،لكنه

ال يخشى شيئا ،فهو معروف بالحومة باعتباره موزعا للحليب المشهور
 1تأديب جبهة التحرير الوطني يجب أن يكون نموذجا ،حتى ال تتشجع على ارتكاب جرائم أحرى.
 2على هذا األساس أود أن ألتمس منك السماح باستعمال كل الوسائل لتوضيح الحقيقة.
 3نعم ،وهذا بالذات هدف زيارتنا ،بل سأحضر بعض الجلسات.
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بجودته ،والذي تنتجه مزارع آل خموس ببلدة  Mondovi1التي تنكر لها
ابنها الضال ألبير خموس ،وراح يتسكع هو وأمه في بلكور بالعاصمة.

ومن بين األصوات التي كسرت السكوت الثقيل أيضا صوت بائع

الجرائد ،والذي تأخر كثي ار عن وقته المعتاد ،لكنه ها هو يصيح:
du

L`assassinat

Constantine….

de

Dépêche

La

ـ

ِ
commissaire ِCharles
Bredeau2

وهكذا بلغ الخبر لكل سكان حومة الطليان الذين انطووا على

أنفسهم ،وتأكدوا من مقتل الطاغية شارل بريدو ،واستنتجوا أنه لن يقدم على
مثل هذا العمل إال المجاهدين.

مرت الصبيحة كئيبة وثقيلة ،على العرب واألوروبيين ،مشحونة

باالنتظار ،انتظار المزيد من القمع ،وانتظار أخبار الموقوفين ،وانتظار
عودة الذين منعهم الحصار من العودة إلى ديارهم .في هذا الجو ظهرت

الطاوس في أقصى الشارع تجر رجليها جرا ،وتنظر إلى النوافذ والمحالت
نصف المغلقة ،وكأنها تكتشفها ألول مرة ،وأدركت بسليقتها أن جو الحومة
ليس على ما يرام ،فبريدو شخصية كبيرة لدى األوروبيين ،ليس بوصفه
محافظ شرطة بل ألنه أبرز صقور غالة المتطرفين ،لذلك فلن يسكتوا.

وجدت الطاوس باب بيتها مكسورا ،بيد أن الجيران وخاصة منهم

الزهرة ،قد حرصوا على حراسة البيت ،وحمايته وتركه في نفس الوضعية
التي خلفه فيها العساكر ،لم تطل المسكينة وقفتها أمام الباب المحطم ،وقد

أدركت أن العسكر هم الذين قاموا بذلك ،بل وكانت متوقعة شيئا من هذا

القبيل ،حتى خرجت الزهرة ،وبادرت بالقول:

ـ شفت يالطاوس أختي ،ماذا فعل المجرمون؟!
 1موندوفي
 2ال ديبيش دو كونستانتين  ..اغتيال المحافظ شارل بريدو.
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تساءلت الطاوس باستنكار:
ـ هم الذين كسروا الباب؟

أجابت الزهرة:

ـ وكسروا لنا قلوبنا! ..نجاك ربي من الخلعة!

في هذه األثناء خرجت فلورا ،لحقت بها جاكلين التي لم تتردد في

إصدار حكمها على العسكر:

 Ils sont des criminels1ـ

بينما تدخلت فلو ار:
تساءلت الطاوس:

 Le criminel c`est Michel, traitre 2ـ

ـ وما دخل هذا الطاعون!

أجابت فلو ار:

 C’est lui qui a suggéré aux soldats de fouiller laـ

maison,……. Je suis sûre3

عقبت الزهرة:

ـ هو بايوعهم في هذه البناية ،قال لي ذلك مسئول العسكر عندما

أراد أن يتدخل ويجاوب في مكاني فعاركته ،وأشبعته سبا الكلب بن الكلب.

الحظت الطاوس وجه الزهرة الشاحب ،وانفعالها المبالغ فيه،

فتساءلت:

ـ ما لك الزهرة ..ال بأس ؟؟

ـ لم أنم طوال الليل ..األخضر وبوجمعة أوقفوهم ،ولم يظهر عنهم

أي خبر إلى حد الساعة.

 1إنهم مجرمون .
 2المجرم هو الخائن ميشال.
 3هو الذي أشار على الجنود بتفتيش البيت
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قالت الطاوس لتخفف عن صديقتها:

ـ ال تقلقي ..إن شاء اهلل ال بأس  ..سكان زقاق العرب يتعرضون

يوميا للتوقيف والتعنيف ثم يطلقونهم ،كما يكسرون البيوت ،ويقلبون عاليها
سافلها ،بيد أن السكان ال يستسلمون؛ فيصلحون ما أفسد العسكر ،وهكذا

يا أختي أصبحنا نعيش لعبة الفأر والقط.

عند منتصف النهار أعلن غالة المتطرفين الكولون حدادا في حومة

الطليان ،وقد أمروا بغلق المحالت التي فتحت ،بما فيها محالت اليهود
والعرب ،أو بقيت نصف مفتوحة ،حيث ال تبيع إال لزبائنها من سكان
الشارع.
⁂

لقد كان تنفيذ الحكم الصادر بحق الرزقي ،حسب تقرير المسئول
السياسي لخلية جبهة التحرير الوطني على مستوى زقاق العرب ،قد نفذ
بدقة ،وبسرعة ،وبكفاءة عالية ،من قبل المجموعة الفدائية المكلفة بذلك ،وقد

حقق عدة أهداف في وقت واحد:

أول هذه األهداف ،هو فك الحصار عن حومة الطليان ،فقد قدر

المسئول السياسي بأن تنفيذ الحكم في بريدو ،سيجعل قوات العدو تفقد
صوابها ،وتقوم بمناكرها ،لذلك ينبغي التصدي لها ،واستدراجها إلى أماكن

أخرى ،من أجل تشتيت تركيزها ،وارغامها على الخروج من حومة الطليان

بكل الوسائل وفي أسرع وقت ،حتى ال يترك لها الوقت للتنكيل بالمواطنين،
ومن ثم تطبيق إستراتيجية جبهة التحرير الوطني في المدن ،وهي جعل

العدو يجري وراء األحداث المتسارعة والمتكاثرة.
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ثاني هذه األهداف ،هو تطبيق مبدأ جبهة التحرير الوطني في أن

حربها ليست ضد األوروبيين ولكنها ضد المستعمرين واتباعهم ،فإذا كان

بريدو أوروبي ،فالرزقي عربي ،ولكل حسب جريمته.

ثالث هذه األهداف ،هو أن جبهة التحرير هي التي تصنع

األحداث ،وهي صاحبة المبادرة ،ومن يبادر هو الذي يقرر النتائج المترتبة

عن ذلك.

رابع هذه األهداف ،هو أن ما يصدر عن جبهة التحرير ال يخضع

للعشوائية واالرتجال ،بل نابع من عمل جماعي مدروس ،وفقا إلجراءات
قانونية واضحة ،ومحكمة ثورية عادلة ،واحكامها واجبة التنفيذ.

خامس هذه األهداف ،هو أن أوامر جبهة التحرير الوطني فيما

يتعلق بقواعد االنضباط والسلوك العام ،واجبة التطبيق ،وينبغي على

الجميع الحرص على تنفيذها ،ألنها مظهر من مظاهر التعبير بااللتزام
واالنضواء تحت لواء الثورة ،مما يعني الموافقة على مبادئ ومطالب جبهة

التحرير الوطني المنادية باالستقالل ،وبصفة عامة فالسلوك القويم هو جزء
من العمل الذي تهدف الثورة الوصول إليه ،كما أنه مؤشر على مدى

استجابة المواطنين وقبولهم بالتضحية من أجل االستقالل.
⁂

في الهزيع األخير من الليل ،وبعد انتظار طويل ،وبعد أن فتك

التعب والجوع بالجميع ،بدأت عملية التحقق من هوية الموقوفين ،وفرزهم

حسب واحدة من ثالث صفات:
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أـ متهم؛ وهذا يسجل في الدفتر  Aويوجه مباشرة إلى اإلسطبل رقم

 .0وتجمع هذه الصفة كل من لم تكن معه بطاقة هوية حتى ولو كان قد
نسيها أو ضاعت منه ،وكذلك الشبان الغرباء ،والقادمين من األرياف.

ب ـ مشبوه؛ وهذا يسجل في الدفتر  Bويوجه إلى اإلسطبل رقم .2

وتجمع هذه الصفة كل من له وثائق ولكنه معروف لدى مصالح األمن،

كأن سجن أو غير ذلك،

ج ـ موقوف؛ وهذا يسجل في الدفتر  Cويوجه إلى اإلسطبل رقم .3

وتجمع هذه الصفة الذين عملوا لدى اإلدارة العسكرية أو المدنية
والمتقاعدون وبعض كبار السن.

وعندما وقف األخضر مهني أمام مكتب الفرز والتوجيه ،وبعد أن

استظهر وثائقه العسكرية ،تم توجيهه إلى اإلسطبل رقم ثالثة مما يعني أنه
موقوف ،وبالتالي سيطلق سراحه مع األوائل.

في اإلسطبل وجد بعض من سبقوه في عملية الفرز ،وكلهم قد

تنفس الصعداء فقد صار بإمكانهم الحديث مع بعضهم البعض ،وقد

اكتشف األخضر مهني أن عقوبة الصمت أشد فتكا من كل العقوبات،

فبالرغم من التخيل والتذكر والتأمل فإن للتعبير نعمة ال يمكن تقديرها مثل

الهواء والماء إال لمن يفتقدها ،ذلك ما أحس به ،وهو في صف االنتظار
يبحلق في الموقوفين ،وهم كذلك ،دون أن ينبس أي منهم ببنت شفة ،لذلك
عندما تم فرزهم ،تخلصوا قبل كل شيء من جحيم الصمت ،إذ عمت

اإلسطبل ،همسات ،وهمهمات ،وأحاديث منخفضة ،بل وبالرغم من الخوف،
والتعب ،والجوع ،وسهر الليل وقوفا ،ال تعدم أن تسمع ضحكات ،وكأن

أصحابها في سهرة حول كؤوس الشاي.

كانت أرضية اإلسطبل طينية لزجة ،ال تغري بالجلوس لكن التعب

أرغم الجميع على ذلك ،فمنهم من جلس القرفصاء ،ومنهم من اتكأ على
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مرفقه ،وكبار السن حاولوا النوم متوسدين أذرعتهم ،وبعضهم راح يهيأ
مكانه ،وكأنه سيعيش أبد الدهر فيه.

ساد شعور تام بين موقوفي اإلسطبل الثالث بأنهم محظوظون ،وألن

أكثرهم من كبار السن أو متقاعدين وليسوا غرباء على عمليات التوقيف
هذه ،فقد صارت جزءا من العبث اليومي ،وصفحة جديدة من الذكريات

األليمة ،لذلك ال يمكن التوقف عندها ،والنظر إليها نظرة دراماتيكية ،لذلك

تجدهم يضحكون ويطلقون النكات ،بل وحثت جبهة التحرير الوطني
مناضليها على تحويل مثل هذه الحاالت التي يحس فيها الجميع بالغبن
والظلم ،إلى فرصة لفضح جرائم االستعمار وعنصريته ،والدعوة إلى عدم

السكوت على الظلم ،وان تطلب ذلك التضحية ،والتضحية واجبة ،إذ من
العار والخزي أن يضيع حق المرء ويهدر دمه ،وهو قادر على دفع الظلم.

اختار األخضر مكانا ،جلس لكنه لم يستطع أن يمد رجليه رغم

أنهما يوجعانه ،كان بجانبه رجل قد تجاوز الستين من عمره ،ويبدو أنه
معتاد على هذا النوع من التوقيفات ،قال لألخضر وهو يمعن النظر فيه:
ـ يا أخي ال تقلق ،كلها ليلة ،أو ليلتين.

ـ ال أدري مصير الولد.
ـ هل توضح قليال ؟

ـ الولد خرج من الثانوية وقت العملية ،ولم أعثر عليه في طريق

عودته المعتاد ،حتى أوقفت ،وهو غير موجود معنا في جان دارك ,هذا

هو سبب قلقي.

ـ ما دام أنه ليس هنا ،فتبقى إذن فرضيتان :إما أن يكون قد تمكن

من التسلل إلى الدار بعد خروجك منها ،أو تم توقيفه ،وأحيل إلى ثكنة

الحروش ،واذا كانت الفرضية األخيرة فسيطلق سراحه باعتباره تلميذا،
اسألني أنا في هذا األمر ،وابعد عنك الوساوس.
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ـ ولماذا الحروش وليس جان دارك؟

ـ الصدفة وحدها سيدة الموقف ،ال منطق هنا فقد جيء بنا دون

برمجة ،وقد أوقفنا دون برمجة ،هذا هو قانون الرافل ،وأنا أعرف الثكنتين،
فكلما تقع عملية في زقاق عرب إال وأكون نزيل واحدة من الثكنتين ،والسبب
أنني بائع جوال ،وبحكم التجربة صرت ما أن تقع عملية إال وأسرع إلنقاذ
عربتي اليدوية ،والبضاعة التي اقتات منها ،ألن العساكر أذا وجدوها

سيكسرونها ويتلفون ما فيها ،وقد اكتريت لها مكانا في  Garage1المالطي،
لكن شروط المالطي صاحب المحل تقضي بأن ال نبقى عنده ،لذلك نغامر
فأحيانا نتمكن من الوصول إلى البيوت قبل وصول العساكر ،وأحيانا

أخرى ،كحالنا اليوم ،نكون ضيوفا على جان دارك أو الحروش ،وحتى

مكتب الفرز صار يعرفنا.

تعجب األخضر من حكاية رفيقه ،بل وانتابته شكوك من أمره ،لكن

الحظ عليه أنه يتكلم بثقة تامة ،فاستوضحه:

ـ أراك تتكلم بصيغة الجمع ،ماذا يعني ذلك؟؟

ـ وهل ترى أنني البائع الجوال الوحيد في سكيكدة؟

فهم األخضر أن الباعة يعيشون نفس الظروف ،سأله:

ـ ماذا يجرى أثناء عمليات التوقيف عادة؟

ـ كل مرة وحالها ،لكن ننصحك ال تخف منهم ،فالخوف يولد لديهم

الشك ،لذلك خليهم هم الذين يخافون منك ،فأنت برئ وهم ظالمون.
قال األخضر ،وقد انشرح لنصائح زميله:

ـ أنا أفكر في الولد ،وال يهمني أمرهم في شيء ،فقد مررت بتجارب

أمر من هذه مئات المرات أثناء غزو إفريقيا أو في حرب األلمان.
قاطعه:

 1المرأب
008

ـ أنت عسكري متقاعد؟

ـ نعم العريف األخضر مهني.

تج أر وقال:

ـ كثير من أمثالك طلعوا للجبل!

تساءل:

ـ هل تعرف ماذا تقول؟

أجاب:

ـ نعم ،فهم أناس محترمون ،ال يقبلون اإلهانة من أي كان ،وخاصة
من الجنود األ قل منهم رتبة ،لذلك التحقوا بالمجاهدين.
حذر األخضر مكلمه:

ـ أنت تقول كالم خطير جدا.

علق باستخفاف:

ـ أنا أقول الحقيقة.
تساءل األخضر:

ـ أال تخاف من بطش السجانين؟

ضحك وقال:

ـ وماذا يفعلون أكثر مما هم فاعلون؟

قال األخضر ناصحا:

ـ كالمك فيه كثير من الصدق ،وكثير من التهور ،فأنصحك لوجه

اهلل ،أال تتكلم مع الذين ال تعرفهم.
رد عليه بصدق:

ـ الموقوفون هنا ،كلهم عرب جزائريون مظلومون ،أغلبهم أرباب

أسر ،وتوقيفهم هذا يحرمهم من جمع قوت عائالتهم القليل أصال ،فتوقيف
ليلة تعني بالنسبة لهذه العائالت ليلة بال أكل ،وأكثر من ليلة فيعني الجوع،
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كما أن بعض الموقوفين ال مأوى لهم وال عائلة وبذلك فقد ضمنوا أين

يبيتون على األقل ،وبعضهم مثلي بائع جوال ،وبعضهم مثلك لم يصبر
وفلذة كبده يجهل مصيرها ،ثم هذا الكالم أقوله ألنه الحقيقة ،وهم يعرفون

ذلك.

سكت األخضر ،وقد ارتاب من أمر صاحبه ،فقد يكون مدسوسا

بينهم ،بهدف جمع المعلومات ،لذلك أراد أن ينهي الكالم معه:
ـ يا أخي دبر رأسك!

أدرك أن األخضر توجس منه خيفة ،فقال :
ـ أنا الشيخ رابح ،وسنلتقي إن شاء اهلل بعد الخروج من هنا ،وال

تتردد في االتصال بي إذا أردت أي شيء ،أنا دائما نصلي في الزاوية،

ونخلف الشيخ إذا تغيب.
قال األخضر:

شكر!
ـ ا

علق وهو منصرف عنه:

ـ انظر في جيدا ،أنا لست كما تظن يا سي األخضر!

تعجب األخضر من أمر هذا الشيخ وجرأته ،وذكائه ،وقد رأى أن

عددا من الموقوفين يعرفه ويحترمه ،جلس الشيخ إلى شخص آخر،

واستغرق معه في حديث طويل ،وقد الحظ األخضر أن هذا الشيخ البائع

الجوال ينتقل من واحد إلى آخر ويبدو أنه يتوجه للذين ال يعرفهم وال

يعرفونه ،وبعد جولته هذه وقف واتجه نحو رئيس الحرس ،فتكلم معه ،ثم

رجع ،وقال بأعلى صوته:
ـ صالة الجماعة.

فوقف أغلب الموقوفين للصالة ،ثم قال:

ـ تصح الصالة بالتيمم.
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فقام الجميع بما فيهم األخضر مهني ألداء الصالة تحت إمامة

الشيخ رابح.

⁂
في المساء ،دقت البائعة الغجرية الباب بإلحاح على الزهرة التي

فتحت الباب على عجل ،وعندما وجدت البائعة قالت دون تفكير:
ـ ال اشتري شيئا..

دلفت الغجرية التي لم يسبق للزهرة أن رأتها ،إلى الدار دون

استئذان ،فصاحت:

ـ قلت لك ال أشتري وال أبيع أخرجي فو ار.

قالت الغجرية:

ـ أغلقي الباب  ،أنا مرسولة لك!
تساءلت الزهرة:
ـ من قبل من؟؟

ـ أغلقي وسأشرح.

أغلقت الزهرة الباب ،وتمعنت النظر فيها ،ودون أن تأمرها

بالجلوس ،جلست الغجرية ،وقالت للزهرة:
بخير..

ـ األخضر موقوف بجان دارك ،وبوجمعة موقوف بالحروش ،وهما
قاطعتها في وسط دهشة كبيرة:

ـ كيف عرفت ذلك ،ومن تكونين؟؟

ـ أنا فاعلة خير ،والمجاهدون يقولون لك ال تخافي وكوني شجاعة

كأخواتك ،وأما زوجك وابنك فسيخرجان بعد يومين أو ثالث ،والمجاهدون
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يتكفلون بك إلى أن يرجع زوجك إلى البيت ،وسيبعثون مئونة الغداء
والعشاء ،وها هي قفة اليوم ،المطلوب منك أال تسألي المرسول أو المرسولة

عن أي معلومات ،يمكنك أن تطلبي منه تحتاجين ،وابق على خير.

ووضعت القفة أمامها ،وهمت بالوقوف ،لكن الزهرة شدتها ،وقالت:

ـ انتظري ،اشربي قهوة.

ردت بسرعة:

ـ شكرا ،يلزمني اآلن أن أمشي ،يجب أال يعرف أيا كان ما دار

بيننا ،خذي حذرك!
قالت الزهرة:

ـ لم أتعرف على اسمك؟

ردت:

ـ سبق لي أن قلت لك ال تسألي مثل هذه األسئلة ،النظام يأمر

بذلك!

واتجهت نحو الباب ،وبسرعة عجيبة اختفت ،ولم يعد يرى لها أثر،

بينما بقيت الزهرة مشدوهة من توالي األحداث وازدادت دهشتها من هذه

المرأة الشجاعة المتنكرة في زي الغجرية.

أصابها شيء من الدوار ،ولم تعد تقدر على ترتيب أفكارها،

فالموضوع خطير ،ولو يعلم األوروبيون بذلك فسيخبرون الشرطة ،خاصة
الطاعون ميشال ،لكن من جهة أخرى ،فقد أعجبت بثقة وايمان هذه المرأة

الشجاعة التي تحملت األخطار ،وغامرت من أجل أن تبلغ لي رسالة،
وتطمئنني على أماكن تواجد األخضر وبوجمعة ،ولم تعط وزنا لردود فعلي،
خاصة أن األخضر عسكري متقاعد ،وقد ال يحب هذا النوع من االتصال،
فكثي ار ما عبر لها عن امتعاضه من الفالقة وقطعهم األيدي واألنوف

واآلذان.
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هذا السيل من األحداث الغريبة المتوالية ،أدخل الزهرة في دوامة من

التصورات المتناقضة ،والشكوك المريبة ،فهذه المرأة المتنكرة في زي

الغجرية كيف عرفت بأماكن تواجد األخضر وبوجمعة ،ومن قال أنها ليست
من جواسيس االستعمار ،لكن والقفة ماذا تعني ،وهنا فتحت القفة ،فوجدت

بها كسكسي وخبز المطلوع فاستغربت هذا األمر ،ثم استقر فكرها على أن

ذلك المقصود منه وجبتان ،واستنتجت تبعا لذلك أن نساء أخريات يقمن

بالطبخ ،وتحضير الكسكسي ،والخبز المطلوع ،فعناصر الشرطة ،بكل
تأكيد ،ال يقومون بهذا النوع من األعمال.
باختصار شديد عجز لسانها عن التعبير ،ولم تعد قادرة على

التفكير ،ثم خطرت بذهنها ،أن تسأل الطاوس في األمر ،ثم تراجعت

خاصة وأن الغجرية قد حذرتها بوضوح تام بأن ال يعرف أحد ما دار

بينهما.

ساورتها شكوك بأن األخضر قد يكون يعمل مع المجاهدين في

السر ،ولم يخبرها بذلك ،ومن هنا كان اهتمامهم بها ،وأخي ار تركت أمرها

هلل.

⁂
انتشر في حومة الطليان خبر الرزقي بسرعة فائقة ،لكنه وصل

على عدة روايات ،فبعض الروايات تقول انه قتل بعد إن أطلقت عليه

عيارات نارية ،ومصدرها مختلف حوله؛

فبعضهم ينسبه لليد الحمراء انتقاما عشوائيا لشارل بريدو.

وبعضهم اآلخر ينسبه للمجاهدين ألنه لم يمتثل لألوامر التي تمنع
تناول الخمر.
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وبعضهم اآلخر ينسبه للمصاليين ألنهم يظنون أنه من .FLN

وهناك رواية أخرى تؤكد أن نزاعا وقع بينه وبين عصابته بزقاق

العرب ،والدليل على ذلك أن العملية تمت بزقاق العرب ولم تتم بالبار.

وهناك رواية تقول أن الرزقي بايوع وقد حكمت عليه جبهة التحرير

باإلعدام.

وهناك رواية تذهب إلى أن الرزقي لم يقتل بالرصاص وانما قطعت

انفه ،ألنه لم يتوقف عن تناول الشمة تنفيذا ألوامر جبهة التحرير.

وأصبح هذا الخبر متداوال بين الجميع ..سواء كانوا عربا أم
أوروبيين ،مع تأكيد أغلبهم بأنه قد قتل ،لكن االختالف بين العرب
واألوروبيين هو أن األخيرين يرجحون أن اغتياله تم في إطار الصراع بين
 FLN1و  MNA2التي ينتمي إليها الرزقي ،لكن العرب يعرفون أن الحركة
المصالية قد انتهت منذ هجومات الشمال القسنطيني في  21أوت 0455

وقد تعود األوروبيون على تفسير هذه األعمال بأنها تدخل ضمن الصراع
الدامي بين المنظمتين.

وبصفة عامة ،فقد اتفق الجميع على أن الجو العام لم يعد مريحا،

ففي ظرف يومين ،تتم عمليتان كبيرتان وتتعلقان بحومة الطليان ،بالرغم من

الحملة الضخمة التي صاحبت اغتيال بريدو ،وتم خاللها توقيف المئات من

المشتبه بهم ،هاهو عمل آخر يضرب في الصميم ،ويأخذ طابعا آخر،

يستهدف مباشرة العرب الذين لم يستجيبوا لتعليمات جبهة التحرير الوطني،

إن الطابع البسيكولوجي لعملية الرزقي أبعد أث ار من عملية اغتيال بريدو.

تواترت األخبار أن الرزقي لم يمت ولكنه نقل إلى المستشفى  ،وأكد

شهود عيان ،أن تكون أذنه أو ذراعه قد قطع من قبل أربعة أفراد ،وهذا ما
 1جبهة التحرير الوطني.
 2الحركة الوطنية الجزائرية.
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أثار دهشة الجميع ،فالرزقي قد توقف فعليا عن التدخين؛ وهذا يعني أن

قطع أذنه حكم غير صحيح ،واذا قطعت يده فلم تعرف عليه السرقة ،ولكنه

يدير عصابة زقاق العرب ،وال شك أن أعمال العصابة تدخل ضمن السرقة

مع سبق اإلصرار.

أما ابنه بوعالم ،فقد بلغه الخبر من قبل رفقائه في الحومة ولم

يصدق ذلك ،وعندما خيم الليل ولم يرجع إلى البيت بدأت الوساوس تدب
في رأسه ،ولكنه لم يغادر غرفته وانطوى على نفسه ،بل ظل مستغرقا نوم

عميق.
⁂
اخذ التعب من الموقوفين مأخذه ،فقد تم االستقبال العسكري للرائد

1

 ،Aussaressesوهاهو يمر أمامهم بشكل مفاجئ حتى لقائد الثكنة ،راح
يتفحص الوجوه بعين واحدة ،وكان عندما يريد أن يتأكد من شخص ،أو

ليظهر زهوه بأشرطته وأوسمته العسكرية التي تغطي صدره ،يقف ثم يرفع

رأسه عموديا ،ثم يفتح عينه على وسعها في حين تتمطط العصبة التي

يضعها على عينه األخرى ،بينما تنكمش جبهته في تعرجات غريبة ،همهم

بكلمات غير مسموعة وغير مفهوم منها إال كلمة  Bandits2ثم سار موكبه
إلى القاعة الشرفية ،في انتظار ما يأتي.

بدأت عملية الفرز ،بنفس الطريقة المعمول بها في جان دارك،

حيث يمر الموقوف أمام مكتب التسجيالت للتأكد من أوراق الهوية ثم

 1أوساريس.
 2قطاع طرق.
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اإلحالة على واحد من ثالث إسطبالت Aللمتهم و Bللمشبوه و Cللموقوف،
كانت العملية تتم بتثاقل كبير ،وبطء شديد ،وهذا جزء من إرهاق الموقوف.

وقف بوجمعة أمام مكتب الفرز ،بيد أن رئيس هذا المكتب ظل

منهمكا في ترتيب بطاقات التعريف التي حجزها من الموقوفين ،ثم وضعها

في ثالث علب  Aو  Bو  Cوقد استغرقت هذه العملية أكثر من نصف
ساعة وبوجمعة متسم ار أمام المكتب.

رفع رئيس المكتب رأسه بأناة متفحصا وجه بوجمعة ،ثم قال بجفاء

:

?  Ta carte d`identitéـ
1

 J`ai la carte d`élève monsieur2.ـ

تساءل وكأنه لم يسمع:

?  Comment3ـ

 J`ai la carte d`élève4.ـ

 Donnez la moi, allez vite5.ـ

أخـ ــرج مـ ــن جيبـ ــه بطاقـ ــة التلمي ـ ــذ ،أخـ ــذها رئـ ــيس المكتـ ــب ،وتمعـ ــن

فيها جيدا ثم صرخ بأعلى صوته:

 Mon chef6.ـ

كررها عدة مرات ،حتى سمع رئيسه نداءه ،فجاءه متثاقال:

?  Oui7ـ

وقف مستعدا ،ثم انحنى إلى األمام:
 1بطاقة التعريف؟
 2عندي بطاقة التلميذ ياسيدي.
 3ماذا؟
 4عندي بطاقة التلميذ.
 5هاتها بسرعة
 6حضرة الرئيس
 7نعم!
026

?  Ce jeune là il a une carte d`élève1ـ

تفرس في وجه بوجمعة ثم سأله ،بعد أن اطلع على البطاقة:

?  Tu est lycéen2ـ

أجاب بوجمعة:

 Oui, monsieur au lycée Dominique Luciani3ـ

وبعد هنيهة من التفكير ،قال إلى رئيس المكتب:
احتفظ رئيس المكتب ببطاقة التلميذ وقال:

 Groupe, C4ـ

 Tu va rejoindre le troisième rang5ـ

كـ ـ ـ ــان الصـ ـ ـ ــف الثالـ ـ ـ ــث قـ ـ ـ ــد أوشـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ــى االكتمـ ـ ـ ــال ،إذ أن كـ ـ ـ ــل

مجموعـ ـ ـ ــة تضـ ـ ـ ــم عش ـ ـ ـ ـرين فـ ـ ـ ــردا يـ ـ ـ ــتم تحويلهـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى اإلسـ ـ ـ ــطبل ،لتبـ ـ ـ ــدأ

مجموع ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،ويك ـ ـ ــون الموقوف ـ ـ ــون ق ـ ـ ــد عرفـ ـ ـ ـوا وض ـ ـ ــعيتهم ،إن ك ـ ـ ــانوا
متهمـ ـ ــين ،أو مشـ ـ ــبوهين ،أو موقـ ـ ــوفين ،وبطبيعـ ـ ــة الحـ ـ ــال فـ ـ ــإن أسـ ـ ــعدهم

حظـ ـ ــا هـ ـ ــم الموقوفـ ـ ــون فـ ـ ــي الصـ ـ ــف الثالـ ـ ــث ،إذ تجـ ـ ــد أصـ ـ ــحاب الصـ ـ ــف

األول والث ـ ـ ــاني يش ـ ـ ــيرون خلس ـ ـ ــة لمع ـ ـ ــارفهم ب ـ ـ ــأن يخب ـ ـ ــروا ذويه ـ ـ ــم عن ـ ـ ــدما

يخرجون بأنهم في حالة جيدة.

انضـ ــم بوجمعـ ــة إلـ ــى الصـ ــف الثالـ ــث ،وال بـ ــد مـ ــن اإلشـ ــارة إلـ ــى أن

ه ـ ــذا الص ـ ــف ق ـ ــد ض ـ ــم كب ـ ــار الس ـ ــن إل ـ ــى جان ـ ــب ص ـ ــغار الس ـ ــن ،وخاص ـ ــة
مـ ـ ــنم التالميـ ـ ــذ ،لـ ـ ــذلك تجـ ـ ــد الكبـ ـ ــار قـ ـ ــد أعيـ ـ ــاهم الوقـ ـ ــوف ،ويكثـ ـ ــر فـ ـ ــيهم

السـ ــعال ،لكـ ــنهم صـ ــابرون وهـ ــادئون ،ويبـ ــدو علـ ــيهم الوقـ ــار والحكمـ ــة رغـ ــم

 1هذا الشاب عنده بطاقة تلميذ
 2هل أنت طالب ثانوي؟
 3نعم سيدي طالب في ثانوية دومينيك لوسياني.
 4المجموعة س.
 5التحق بالصف الثالث.
027

ض ـ ـ ـ ــمورهم وش ـ ـ ـ ــحوب وج ـ ـ ـ ــوههم ،ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــين تج ـ ـ ـ ــد الص ـ ـ ـ ــغار حـ ـ ـ ــائرين،
مستنفرين ،قلقين ،وقد بلغ منهم اإلحباط مبلغه.

اقتي ـ ـ ــد الص ـ ـ ــف الثال ـ ـ ــث إل ـ ـ ــى اإلس ـ ـ ــطبل  Cال ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــاد إن يمتل ـ ـ ــئ

علـ ــى أخ ـ ـره ،الحـ ــظ بوجمعـ ــة أن الشـ ــيوخ وكبـ ــار السـ ــن قـ ــد افترش ـ ـوا األرض

واس ـ ـ ــتراحوا م ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـوابيس وع ـ ـ ــبء ي ـ ـ ــوم ثقي ـ ـ ــل ،ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــين ك ـ ـ ــان الش ـ ـ ــبان

جالسين القرفصاء ،وكأنهم ينتظرون شيئا ما.

انض ـ ـ ــم بوجمع ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــف المقرفص ـ ـ ــين ،وص ـ ـ ــار يبحل ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي

الجمي ـ ـ ــع ،وه ـ ـ ــو يع ـ ـ ــيش ه ـ ـ ــذه التجرب ـ ـ ــة الفري ـ ـ ــدة والغريب ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث الح ـ ـ ــظ
تضـ ـ ــامن الموقـ ـ ــوفين بعضـ ـ ــهم مـ ـ ــع بعـ ـ ــض ،كمـ ـ ــا الحـ ـ ــظ غبـ ـ ــاوة الح ـ ـ ـراس،
وتكاس ـ ـ ــلهم ،حي ـ ـ ــث يب ـ ـ ــدو عل ـ ـ ــيهم اإلره ـ ـ ــاق أكث ـ ـ ــر م ـ ـ ــن الموق ـ ـ ــوفين ،فه ـ ـ ــم

يتث ـ ــاءبون لكــ ــنهم ال يسـ ـ ــتطيعون أن يجلس ـ ـ ـوا ،ول ـ ــو فــ ــي أرضــ ــية اإلســ ــطبل

القـ ـ ــذرة ،إذ الواجـ ـ ــب العسـ ـ ــكري يمـ ـ ــنعهم مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك ،وحتـ ـ ــى يتغلب ـ ـ ـوا علـ ـ ــى
ح ـ ـ ــالتهم تل ـ ـ ــك ،لـ ـ ـ ــم يج ـ ـ ــدوا إال االنتقـ ـ ـ ــام م ـ ـ ــن الموقـ ـ ـ ــوفين ،ل ـ ـ ــذلك تجـ ـ ـ ــدهم

يسلطون عليهم مختلف أنواع العقوبات .
⁂
اعتـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـ ـ ــاعي البريـ ـ ـ ـ ــد أن يـ ـ ـ ـ ــدخل البنايـ ـ ـ ـ ــة ،لكنـ ـ ـ ـ ــه ال يتجـ ـ ـ ـ ــاوز
مـ ــدخلها ،حيـ ــث يشـ ــرع فـ ــي منـ ــاداة الـ ــذين وصـ ــلتهم رسـ ــائل مـ ــن ذويهـ ــم ،أو

ح ـ ـواالت بريدي ـ ــة ،أو ض ـ ـرائب ،وغيرهـ ــا ،ورغـ ــم أنـ ــه يعـ ــرف بيـ ــوت السـ ــكان

بيتـ ــا ..بيتـ ــا إال أنـ ــه يبقـ ــى فـ ــي مكانـ ــه عنـ ــد البـ ــاب ،ويكـ ــرر منـ ــاداة المعنـ ــي

ثـ ــالث مـ ـ ـرات واذا ل ـ ــم يحض ـ ــر يرج ـ ــع الرسـ ــالة إل ـ ــى محفظت ـ ــه ليعي ـ ــدها ف ـ ــي

اليوم التالي وبنفس الكيفية.
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والواقـ ـ ـ ــع أن سـ ـ ـ ــاعي البريـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ــبح جـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ـ ــن ديكـ ـ ـ ــور حومـ ـ ـ ــة

الطليـ ـ ـ ــان فالكـ ـ ـ ــل يعرفونـ ـ ـ ــه وهـ ـ ـ ــو يعـ ـ ـ ــرفهم ،وهـ ـ ـ ــو ال يت ـ ـ ـ ـوانى فـ ـ ـ ــي إخبـ ـ ـ ــار

المتقاعـ ــدين بـ ــأن معاشـ ــاتهم ق ـ ــد دخل ـ ــت ،ول ـ ــذلك تجـ ــدهم فـ ــي اليـ ــوم التـ ــالي
مـ ـ ـ ــن الصـ ـ ـ ــباح البـ ـ ـ ــاكر قـ ـ ـ ــد انتظم ـ ـ ـ ـوا فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــفوف أمـ ـ ـ ــام مقـ ـ ـ ــر البريـ ـ ـ ــد
السـ ــتالمها ،ويتسـ ــاوى ف ـ ــي ذل ـ ــك الع ـ ــرب واألق ـ ــدام السـ ــوداء وهـ ــم األكثري ـ ــة،
والمعل ـ ــوم أنـ ـ ــه فـ ـ ــي الس ـ ــابق ،كــ ــان ســ ــاعي البري ـ ــد يحمــ ــل معــ ــه الحـ ـ ـواالت
لك ــن من ــذ ان ــدالع الثـــورة فق ــد ص ــدرت أوام ــر تمنـــع س ــعاة البري ــد م ــن حمـــل

األم ـ ـ ـوال ،بـ ـ ــل علـ ـ ــى صـ ـ ــاحب الحوالـ ـ ــة أن ينتقـ ـ ــل هـ ـ ــو بنفسـ ـ ــه إلـ ـ ــى مقـ ـ ــر
البريد الستالم ما يخصه.

وقـ ــف سـ ــاعي البريـ ــد كعادتـ ــه فـ ــي مـ ــدخل البنايـ ــة ،وشـ ــرع يـ ــتفحص

الرسـ ــائل ،لكـ ــن اليـ ــوم لـ ــم يجـ ــد إال رسـ ــالتين :رسـ ــالة مـ ــن بـ ــاريس لجـ ــاكلين،
وبرقيـ ـ ـ ــة باسـ ـ ـ ــم األخضـ ـ ـ ــر مهنـ ـ ـ ــي ،ويعـ ـ ـ ــرف سـ ـ ـ ــاعي البريـ ـ ـ ــد أن جـ ـ ـ ــاكلين
عمي ـ ــاء ،ل ـ ــذلك فإن ـ ــه يتخل ـ ــى ع ـ ــن صـ ـ ـرامته وعادت ـ ــه ،وي ـ ــذهب لي ـ ــدق بابه ـ ــا

ويسلمها الرسالة ،وفي طريقه إلى جاكلين واصل مناداة:
ـ األخضر مهني  ..األخضر مهني..

كانـ ـ ــت الزه ـ ـ ـرة منهمكـ ـ ــة فـ ـ ــي أشـ ـ ــغال البيـ ـ ــت عنـ ـ ــدما تنـ ـ ــاهى إلـ ـ ــى

س ـ ـ ــمعها ص ـ ـ ــوت سـ ـ ـ ـاعي البري ـ ـ ــد ،فاتجه ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن عج ـ ـ ــل نح ـ ـ ــوه رغ ـ ـ ــم أن

اس ـ ـ ــتفهامات ق ـ ـ ــد جال ـ ـ ــت بخاطره ـ ـ ــا ،خاص ـ ـ ــة وأن ـ ـ ــه ل ـ ـ ــيس وق ـ ـ ــت الحوال ـ ـ ــة،
اسـ ـ ــتلمت البرقيـ ـ ــة ،وكـ ـ ــان السـ ـ ــاعي قـ ـ ــد أعطـ ـ ــي لجـ ـ ــاكلين رسـ ـ ــالتها ،وقفـ ـ ــل

راجعا.

اعترضته الزهرة:

ـ  Bonjour monsieur Jacques1أنا السيدة مهني ،زوجي غائب،

هل يمكن أن آخذ الرسالة في مكانه؟
 1صباح الخير سيد جاك.
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ـ نعم مدام.

وما أن تسلمت الرسالة ،حتى تساءلت جاكلين:

? Est que Flora, est ici1الزهرة ـ

أجابت الزهرة :

ـ ال ،جاكلين ،خرجت وستأتي عند منتصف النهار.

والمعلـ ــوم أن فلـ ــو ار ه ـ ــي التـ ــي تقـ ـ ـ أر و تكتـ ــب رسـ ــائل جـ ــاكلين التـ ــي

تأتمنه ـ ــا عل ـ ــى أسـ ـ ـرارها ،أم ـ ــا الزهـ ـ ـرة فق ـ ــد احت ـ ــارت ف ـ ــي أم ـ ــر ه ـ ــذه البرقي ـ ــة
فهـ ـ ـ ــي ليسـ ـ ـ ــت رسـ ـ ـ ــالة وال حوالـ ـ ـ ــة ،ولكنهـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ــتدعاء ،وينبغـ ـ ـ ــي لهـ ـ ـ ــا أن
تستعين بفلو ار حتى تعرف مصدره على األقل.
⁂
مـ ــر أسـ ــبوع كامـ ــل عل ـ ــى الموقـ ــوفين ،ولـ ــم يتبـ ــين لهـ ــم مـ ــن أمـ ــرهم
شـ ــيئا ،فقـ ــد اعتـ ــادوا النهـ ــوض بـ ــاك ار ويسـ ــاقون إلـ ــى سـ ــاحة الثكنـ ــة لينظفوهـ ــا
م ـ ـ ــن أعقـ ـ ــاب الس ـ ـ ــجائر وأعـ ـ ـ ـواد الثق ـ ـ ــاب ،وأوراق األشـ ـ ــجار الت ـ ـ ــي تس ـ ـ ــوقها

الرياح ،ثم يقفون لمدة ساعة ،بعدها يحيون رفع العلم.

بع ـ ــد ذل ـ ــك يع ـ ــودون إل ـ ــى اإلس ـ ــطبل ،حي ـ ــث يج ـ ــدون س ـ ــطال ،وق ـ ــد

مل ـ ــيء بم ـ ــا يش ـ ــبه الحلي ـ ــب ،وبع ـ ــض الغرفي ـ ــات الحديدي ـ ــة تش ـ ــبه الك ـ ــؤوس،
وق ـ ــد رفض ـ ــها وعافه ـ ــا الموقوف ـ ــون ف ـ ــي الي ـ ــوم األول ولك ـ ــنهم وج ـ ــدوا أنفس ـ ــهم
بفعـ ـ ــل الجـ ـ ــوع مكـ ـ ــرهين عليهـ ـ ــا ،بـ ـ ــل واالنتظــ ــام فــ ــي طـ ـ ــابور طويــ ــل مـ ـ ــن

اجل الحصول على ما تيسر من ذلك.

تنـ ـ ــاهي إلـ ـ ــى األسـ ـ ــماع أن الشــ ــيخ الـ ـ ــذي ســ ــقط مغشــ ــيا عليــ ــه فـ ـ ــي

الص ـ ــف ،ق ـ ــد م ـ ــات ،كم ـ ــا تب ـ ــين أن أخب ـ ــار الرقي ـ ــب مس ـ ــعود ب ـ ــن الته ـ ــامي،
 1هل فلورا هنا؟
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تشـ ـ ــوبها كثيـ ـ ــر مـ ـ ــن المتناقضـ ـ ــات ،فبعضـ ـ ــها يقـ ـ ــول أنـ ـ ــه قـ ـ ــد تـ ـ ــم إطـ ـ ــالق
سـ ـراحه بعـــد أن تأكـ ــدوا مـــن تقاعـ ــده ورتبتـــه العســـكرية ،وبعضـ ــها يؤكـــد أنـ ــه

م ـ ــا زال تح ـ ــت االس ـ ــتنطاق  ،وبعض ـ ــها يق ـ ــول أن ـ ــه ح ـ ــول إل ـ ــى اإلس ـ ــطبل A

أي إسـ ــطبل المتهمـ ــين ،أمـ ــا أخطرهـ ــا فيقـ ــال أنـ ــه مـ ــات مـ ــن ج ـ ـراء التعـ ــذيب

الذي تعرض له.

والمهـ ـ ــم أن الموقـ ـ ــوفين بعـ ـ ــد طـ ـ ــابور المـ ـ ــاء الـ ـ ــذي يشـ ـ ــبه الحليـ ـ ــب،

يجـ ــدون أنفسـ ــهم ،مـ ـ ـرة أخـ ــرى ،واقفـ ــين فـ ــي السـ ــاحة ،وفـ ــي ط ـ ـوابير تهـ ــدف
إل ـ ـ ــى إره ـ ـ ــاقهم واذالله ـ ـ ــم ،فه ـ ـ ــم ممنوع ـ ـ ــون م ـ ـ ــن الك ـ ـ ــالم ،ممنوع ـ ـ ــون م ـ ـ ــن
االلتفات ،تحت رحمة الرياح العاتية وزخات المطر.

وفـ ـ ـ ــي الواقـ ـ ـ ــع أن أصـ ـ ـ ــحاب الطـ ـ ـ ــابور  Cقـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــرروا أن يسـ ـ ـ ــترقوا

النظـ ـ ــر نح ـ ـ ــو الطـ ـ ــابور  Aعله ـ ـ ــم يـ ـ ــرون مس ـ ـ ــعود بـ ـ ــن التهـ ـ ــامي ،بع ـ ـ ــد أن
سـ ــمعوا تل ـ ــك األخبـ ــار المزعج ـ ــة ،ل ـ ــذلك تجـ ــدهم كلمـ ــا غفـ ــل الحــ ـراس قلـ ــيال

إال واألنظـ ـ ــار تتجـ ـ ــه خلسـ ـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك الط ـ ـ ـابور ،يتفرسـ ـ ــون فـ ـ ــي الوجـ ـ ــوه،
لكن في النهاية تبين أنه غير موجود.

جـ ــرت العـ ــادة أن يسـ ــرح الموقوفـ ــون فـ ــي هـ ــذا الطـ ــابور الممـ ــل عنـ ــد

منتصـ ـ ــف النهـ ـ ــار ،حيـ ـ ــث يعـ ـ ــودون إلـ ـ ــى اإلسـ ـ ــطبل ،لكـ ـ ــن هـ ـ ــذه الم ـ ـ ـرة ،ال
ي ـ ــدخلون إل ـ ــى أم ـ ــاكنهم ،ب ـ ــل عل ـ ــيهم أن ينتظمـ ـ ـوا ف ـ ــي ط ـ ــابور آخ ـ ــر أم ـ ــام

البـ ـ ــاب ليسـ ـ ــتلموا قطعـ ـ ــة خبـ ـ ــز يـ ـ ــابس وصـ ـ ــحن حديـ ـ ــدي فيـ ـ ــه مـ ـ ــاء أحمـ ـ ــر
سـ ــاخن يشـ ــبه الش ـ ـربة ،وحتـ ــى الـ ــذي ال يرغـ ــب فـ ــي األكـ ــل عليـ ــه أن يسـ ــتلم
نصيبه ،حيث يمنع منعا باتا عدم استالم هذه الصحون.

لق ـ ـ ــد ص ـ ـ ــار م ـ ـ ــن اإلجب ـ ـ ــاري أن يس ـ ـ ــتلم الموق ـ ـ ــوف نص ـ ـ ــيبه مهم ـ ـ ــا

كـ ــان ،من ـ ــذ أن ح ـ ــدث من ـ ــذ حـ ـ ـوالي سـ ــنة ونص ـ ــف حرك ـ ــة احتجاجيـ ــة تنتق ـ ــد

نوعيـــة األكـــل ،كللـ ــت بإضـ ـراب ،عندئـ ــذ صـــدرت أوامـــر تقض ــي بـ ــأن يعـ ــزل
030

كـ ــل مـ ــن يعبـ ــر عـ ــن تـ ــذمره مـ ــن نوعي ـ ــة الطعـ ــام ،والتـ ــذمر قـ ــد يعبـ ــر عنـ ــه

بعديد األشكال من ضمنها عدم استالم الصحن.

قـ ــد يسـ ــتغرق الوق ـ ــوف فـ ــي ه ـ ــذا الطـ ــابور وقتـ ــا طـ ــويال ،وانتظـ ــارات

ال حص ـ ــر له ـ ــا ،فيبـ ـ ــدأ بانتظ ـ ــار المـ ـ ــوزع ،ث ـ ــم انتظــ ــار المطب ـ ــوخ ،وانتظــ ــار

سـ ــيارة الخبـ ــز المدنيـ ــة والتـ ــي كثي ـ ـ ار مـ ــا تتـ ــأخر نتيجـ ــة ألعطابهـ ــا المتكـ ــررة،
فه ــي سـ ــيارة تعـ ــود إلـــى مـ ــا قبـ ــل الحـ ــرب العالميـــة الثانيـ ــة ،وقـ ــد يحـ ــدث أن

ينتظر كذلك صهريج الماء.

والغريـ ـ ــب أن الموقـ ـ ــوفين الـ ـ ــذين كـ ـ ــانوا يتقـ ـ ــززون مـ ـ ــن هـ ـ ــذا األكـ ـ ــل
ف ـ ــي األي ـ ــام األول ـ ــى ،ص ـ ــاروا م ـ ــع م ـ ــرور الوق ـ ــت ،واش ـ ــتداد الج ـ ــوع ،وتف ـ ــاقم

اإلرهـ ــاق اليـ ــومي فـ ــي أعمـ ــال السـ ــخرة ،وجمـ ــود الط ـ ـوابير المقيتـ ــة ،يبتلعـ ــون
مـ ــا يقـ ــدم إلـ ــيهم مـ ــن مـ ــاء مـ ــرق ،أو عـ ــدس بحجارتـ ــه ،أو بطاطـ ــا بقش ـ ـرتها،

دون ت ـ ــذوق وب ـ ــنهم كبي ـ ــر ،ب ـ ــل يلتهم ـ ــون ذل ـ ــك التهام ـ ــا ،يزدردون ـ ــه ازدرادا،
ذل ـ ــك دون مض ـ ــغ وال تطع ـ ــم ،وق ـ ــد وج ـ ــدوا ف ـ ــي ذل ـ ــك حكم ـ ــة ،مفاده ـ ــا أن

الت ـ ــذوق يـ ـ ــؤدي بهــ ــم إلـ ـ ــى الغثيـ ـ ــان أو التقيـ ـ ــؤ ،بــ ــل ويتجنبــ ــون النظــ ــر فــ ــي
محتـ ــوى مـ ــا يقـ ــدم ،إذ أنـ ــه ال تعـ ــدم أن تجـ ــد فـ ــي المـ ــرق صرصـ ــو ار أو دودا

أو حش ـ ـرات أخ ـ ــرى ،ناهي ـ ــك عـ ــن الحجـ ـ ـارة ،واألعــ ـواد ،وبصـ ــفة عامـ ــة فـ ــإن
ما يقدم هو جزء من العقوبة المسلطة على الموقوفين.
⁂
ك ـ ــان بوجمع ـ ــة ق ـ ــد أخ ـ ــذ مكان ـ ــا مثلمـ ـ ـا فع ـ ــل الجمي ـ ــع عل ـ ــى أرض ـ ــية

اإلســـطبل الواســـع ،ال فـ ـراش وال غطـ ــاء ،بـــل ســـارع الـــذين س ــبقت لهـ ــم هـ ــذه

التجرب ـ ــة ،إل ـ ــى عق ـ ــد حلق ـ ــات يتس ـ ــلون فيه ـ ــا ،ويت ـ ــذكرون بطـ ـ ـوالتهم ،وكي ـ ــف
اسـ ـ ـ ـ ــتطاعوا أن يراوغ ـ ـ ـ ـ ـوا المسـ ـ ـ ـ ــتجوبين ،وكيـ ـ ـ ـ ــف كـ ـ ـ ـ ــانوا ال يتلعثمـ ـ ـ ـ ــون وال
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يتـ ـ ــرددون وال يخـ ـ ــافون مـ ـ ــن جلسـ ـ ــات االس ـ ــتجواب ،وبعضـ ـ ــهم يــ ــذكر كي ـ ـ ـف

ه ـ ــداه اهلل إل ـ ــى اإلجاب ـ ــة بك ـ ــل بس ـ ــاطة وبـ ــال ت ـ ــردد ،رغ ـ ــم محـ ــاوالت التكـ ـ ـرار

التـ ــي يقـ ــوم بهـ ــا المسـ ــتجوب حتـ ــى يقـ ــع المسـ ــتجوب "بـ ــالفتح" فـ ــي األخطـ ــاء
التي يريدونها.

ك ـ ـ ــان بوجمع ـ ـ ــة مس ـ ـ ــتغرقا ف ـ ـ ــي وحدت ـ ـ ــه ،يسـ ـ ــترق الس ـ ـ ــمع ،عن ـ ـ ــدما

أشار إليه أحدهم:

ـ ـ ـ ـ تعـ ـ ــالى يـ ـ ــا شـ ـ ــاب ،لمـ ـ ــاذا تبقـ ـ ــى وحـ ـ ــدك ،كلهـ ـ ــا ليلـ ـ ــة أو ليلت ـ ـ ـين

وتروح لداركم.
تردد بوجمعة ثم جمع كل قواه وانضم للجميع ،سأله أحدهم:

ـ كيف ألقي عليك القبض؟؟

ـ ـ ـ ـ كنـ ـ ــت فـ ـ ــي الطريـ ـ ــق مـ ـ ــن الثانويـ ـ ــة إلـ ـ ــى البيـ ـ ــت ،مـ ـ ــع زمالئـ ـ ــي،

عنـ ــدما سـ ــمعنا صـ ــوت الرصـ ــاص ،فالتجأنـ ــا إلـ ــى المنـ ــزل الـ ــذي وجـ ــدناه مـ ــا

زال مفتوحـ ـ ــا ،أمـ ـ ــا زمالئـ ـ ــي األوروبيـ ـ ــون فقـ ـ ــد تـ ـ ــم إي ـ ـ ـواؤهم ،وأمـ ـ ــا أنـ ـ ــا فقـ ـ ــد
رفض ـ ـ ــت العج ـ ـ ــوز اليهودي ـ ـ ــة إيـ ـ ـ ـوائي وه ـ ـ ــددتني بالش ـ ـ ــرطة ،إذا ل ـ ـ ــم اخ ـ ـ ــرج
فـ ـ ـ ــورا ،وهكـ ـ ـ ــذا اضـ ـ ـ ــطررت إلـ ـ ـ ــى البقـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي رواق المنـ ـ ـ ــزل حتـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــاء

العسكر ،واقتادوني إلى هنا.

ـ من أي عائلة أنت؟

ـ ابن األخضر مهني.
 L`ancien combatant1.ـ

ـ نعم هو بالذات.

ـ خيار الناس!

ـ ـ ـ ـ ال تخـ ـ ــش شـ ـ ــيئا يـ ـ ــا بنـ ـ ــي ،إذا احتجـ ـ ــت ألي شـ ـ ــيء نحـ ـ ــن هنـ ـ ــا،

كلنا اهلك.

 1من قدماء المحاربين
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ـ شك ار جزيال.

وبعد همهمة تساءل بوجمعة:

ـ هل تطول فترة االحتجاز؟

ـ ال أحد يدري ..ثالث أو أربع أيام.

وبعد صمت قصير أضاف المتحدث ناصحا:

ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ــمع ي ـ ـ ــا بن ـ ـ ــي ،عن ـ ـ ــد االس ـ ـ ــتنطاق ،اح ـ ـ ــذر أن يج ـ ـ ــروك إل ـ ـ ــى

األخطـ ــاء كـ ــأن يقولـ ـ ـوا؛ ق ـ ــل لنـ ــا ك ـ ــذا وسـ ــنطلق ســ ـراحك ،بـ ــل قـ ــل لهـ ــم مـ ــا
قلت ـ ـ ــه لن ـ ـ ــا أن ـ ـ ــك خرج ـ ـ ــت م ـ ـ ــن الثانوي ـ ـ ــة م ـ ـ ــع زمالئ ـ ـ ــك ،وت ـ ـ ــذكر أنه ـ ـ ــم ق ـ ـ ــد
يحض ـ ــروهم كش ـ ــهود ،واس ـ ــتمعتم إل ـ ــى الرص ـ ــاص فهـ ـ ـربتم مثلم ـ ــا فع ـ ــل ك ـ ــل
مـ ــن فـ ــي الشـ ــارع ،وذكـ ــرهم بوالـ ــدك ورتبتـ ــه العسـ ــكرية ،واثبـ ــت فـ ــي كالمـ ــك

هذا ،وال تزد عليه حرفا واحدا.

وبعـ ـ ـ ــد أن تنـ ـ ـ ــاول الحـ ـ ـ ــديث فـ ـ ـ ــي الجلسـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــل المتـ ـ ـ ــدخلين ،فـ ـ ـ ــي

حكايـ ــات ومغـ ــامرات ال أول لهـ ــا وال آخـ ــر ولكنهـ ــا تصـ ــب كلهـ ــا فـ ــي مجـ ــرى
واحـ ــد يؤكـ ــد طغيـ ــان المسـ ــتعمرين ،وغبـ ــاءهم فـ ــي نفـ ــس الوقـ ــت ،كمـ ــا يؤكـ ــد

أن القـ ــوة تعمـ ــي صـ ــاحبها الـ ــذي لـ ــم يعـ ــد يـ ــرى إال عضـ ــالته ،كالفيـ ــل الـ ــذي

أراد أن يـــؤدب ذبابـــة ظلـ ــت تزعجـــه وتحـــط بـ ــين عينيـــه ،فجمـــع خفـــه وبكـــل

قـ ـ ـ ـواه ضـ ـ ـ ـربها ضـ ـ ـ ـربة خ ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى إثره ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـريعا ،وخالص ـ ـ ــة الق ـ ـ ــول أن

المستضعف ال يتردد في استغالل هذا الغباء لصالحه.
⁂

انتظـــرت الزه ـ ـرة عـ ــودة فلـ ــورا ،بصـ ــبر نافـ ــد ،ولـ ــم يهـ ــدأ بالهـ ــا ،وهـ ــذه

الرسـ ــالة الغامضـ ــة أمامهـ ــا وال تـ ــدري مـ ــا محتواهـ ــا ،كمـ ــا اسـ ــتغربت غيـ ــاب
فل ـ ــو ار الطوي ـ ــل فه ـ ــذا ل ـ ــيس مـ ــن عادته ـ ــا إطالقـ ــا ،وزياراته ـ ــا فـ ــي الع ـ ــادة ال
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تس ـ ــتغرق وقت ـ ــا ط ـ ــويال ،لك ـ ــن ه ـ ــذه المـ ـ ـرة ت ـ ــأخرت وكس ـ ــرت تل ـ ــك القاع ـ ــدة،

أما جاكلين فلم تفتأ تردد بصوت عال ،وهي واقفة أمام الباب:

الزهرة  Flora..ـ

أما الزهرة ،فهي تردد نفس الجواب:
ـ نعم جاكلين  ،فلو ار لم تأت بعد.

وبعـ ـ ــد مـ ـ ــرور وقـ ـ ــت بطـ ـ ــيء ،وانتظـ ـ ــار ثقيـ ـ ــل ،عصـ ـ ــفت اله ـ ـ ـواجس

بـ ــالزهرة الت ـ ــي ظلـ ــت مش ـ ــدودة إل ـ ــى البـ ــاب جيئـ ــة وذهابـ ــا ،ولـ ــم تس ـ ــترح إال
عندما رأت فلو ار قادمة تجر خطواتها جرا ،واإلرهاق باد عليها.
كانـ ــت الزه ـ ـرة واقفـ ــة بالبـ ــاب والرسـ ــالة الغريبـ ــة لـ ــم تفـ ــارق يـ ــدها منـ ــذ

أن تس ـ ــلمتها م ـ ــن س ـ ــاعي البري ـ ــد ،وه ـ ــي عل ـ ــى ه ـ ــذه الحال ـ ــة المزري ـ ــة ،وم ـ ــا
إن دخلت فلو ار البناية ،حتى فبادرتها الزهرة قائلة:
ـ قلقنا عليك فلو ار ..تأخرت كثي ار.

أجابت:

 J’ai raccompagné Marie à l'hôpital, elle était très malades,ـ
je ne pouvais pas la laisser seule. À l'hôpital, l’attente était très
longue. Et enfin j’ai fais la tournée des pharmacies pour acheter
les médicaments, cependant je n'ai pas trouvé certains1

قالت الزهرة مستغربة:

ـ عندما جاءتك قبل يومين؛ ظهرت لي في صحة جيدة؟
قالت:

 Non. Elle m’a dit qu’elle souffrait de douleurs; et duـ
vertige. Elle a prit un rendez-vous a l'hôpital; et m’a demandé de
2
l’accompagner
 1رافقت ماري إلى المستشفى .كانلت مريضلة جلدا ،للم أسلتطع أن أتركهلا لوحلدها ،وفلي المستشلفى كلان
االنتظار طويال ،وبعد ذلك بحثت لها عن الدواء في الصيدليات ،لم أجده كله.
 2ال .قالت لي أن بها ألما ودوخة .وقد ضبطت موعدا في المستشفى ،وطلبت منلي مسلاعدتها ومرافقتهلا
للمستشفى.
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ـ اهلل يشافيها.

أحجمـ ـ ــت الزه ـ ـ ـرة علـ ـ ــى أن تبـ ـ ــادر فلـ ـ ــورا ،قبـ ـ ــل أن تـ ـ ــدخل دارهـ ـ ــا،

بطلبهـ ـ ــا ق ـ ـ ـراءة الرسـ ـ ــالة ،لكـ ـ ــن مـ ـ ــا كـ ـ ــادت أن تفــ ــتح البـ ـ ــاب حت ـ ــى تــ ــدخلت
جاكلين التي كانت تستمع إلى الحوار الذي دار بين الزهرة وفلو ار.
قالت جاكلين:

 Est-ce que les médecins diagnostique la maladie?1ـ
 Non; il ont demandé quelques analyses2ـ

غيرت جاكلين مجرى الحديث:
 J’ai reçu une lettre. J’espère que tu vos me la lire aprèsـ

t’être reposée3

 Ah. Tout de suite, donne la moi4ـ

 ça ne se fait pas, je ne suis pas presser5ـ
 Jamais ça ce ne me fatigue pas6ـ

 7الزهرة Dans ce cas je préfère que tu lises la lettre deـ
التفتت إلى الزهرة ،وكأنها تذكرت شيئا:
ـ ال ،فلو ار.

8األخضر Est-ce qu’il ya des nouvelles deـ

توجهت نحو الزهرة ،وقد دب فيها نوع من النشاط:

 Donne-moi ta lettre9.ـ

 1هل األطباء حددوا المرض؟
 2لقد طلبوا منها بعض التحاليل
 3عندي رسالة ،أرجو أن تقرئيها لي بعد أن تستريحي
 4آه .في الحين هاتها .
 5ال يصح  ..لست مستعجلة
 6أبدا..هذا ال يتعبني
 7في هذه الحالة أفضل أن تقرئي رسالة الزهرة.
 8هل من أخبار عن األخضر؟
 9أعطني الرسالة
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وبسرعة البرق قدمت لها الرسالة ،تناولتهـا فلـو ار و ارحـت تلـتهم سـطو ار

بس ــرعة عجيب ــة ،كان ــت الزهـ ـرة تالح ــظ تقاس ــيم وجهه ــا ،وانفعاالته ــا الت ــي ل ــم

تتغير ،ثم قالت ببرودة:

 Ceci est un lettre du lycée, vous demandant de venirـ

demain1.

وبعد فترة صمت قصيرة ،أضافت:

 2.الزهرة  Je vous accompagneـ

ثم دخلت إلى دار جاكلين وغلقت الباب.
⁂

أضحت حومة الطليان فـي حالـة غليـان محتـدم ،ورعـب شـديد ،إذ أن

آلـة االنتقــام والكراهيــة قــد تحركــت وانــدفعت بصــفة عشـوائية ،و ارحــت عصــابة
اليــد الحمـ ـراء المتطرف ــة تغ ــذيها بخطابــات الحق ــد ،وض ــغائن العنصـ ـرية ،وق ــد
ب ــذلت ك ــل جهوده ــا م ــن أج ــل إقن ــاع الس ــاكنة األوروبي ــة بمبادئه ــا وأفكاره ــا،

خاصــة أولئــك الــذين ظل ـوا علــى عالقــة طيبــة بــالعرب ،رغــم تحــذيراتها التــي

وزعتها عبر منشـورات ألصـقت علـى األبـواب تـدعو مـن خاللهـا إلـى مقاطعـة

العرب ،بل واخراجهم بكل الوسائل من حومة الطليان ،أو علـى األقـل عـزلهم
في زنقة واحدة من الحومة.

وكانــت اليــد الحمـراء تــرى أن عمليــة االخــتالط هــذه هــي التــي ســهلت

مهام جبهة التحرير الوطني في تحقيق أهدافها ،واصـطياد األوروبيـين حسـب

تعبيرها ،لذلك صار من الضروري عزل الطائفتين عن بعضهما البعض.

 1هذه رسالة من الثانوية تطلب منك الحضور غدا
 2سأرافقك .الزهرة
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وفـ ــق هـ ــذا االتجـ ــاه ،بـــادرت المنظمـ ــة اإلرهابيـ ــة ،تحـ ــت تغطيـ ــة مـ ــن

الشرطة وعساكر Aussaressesإلـى القيـام بعـدة عمليـات إجراميـة ،واعتـداءات
وحشية ،طالت ،بصفة عشوائية ،أناسـا بسـطاء  ،إنطالقـا مـن أنهـم ذوو بشـرة

سمراء ،أو شـعر أسـود ،كمـا حصـدت باعـة متجـولين ،بـل ولـم يسـلم مـن هـذه
الموجة الهستيرية ،حتى األطفال ،وخاصة باعة الج ارئـد ،حيـث اغتيـل الطفـل

منصور ،وهو يصيح:

 La Dépêche de Constantine … La police découvre lesـ

assassins de Charles Bredeau1

ومــا كــاد الطفــل منصــور يكمــل تبريحــه حتــى دوى صــوت رصاصــة
اخترقت جسمه النحيل فخر علـى إثرهـا صـريعا ،ظـل يتمـرغ فـي دمائـه ،وفـي

جرائده التي تبعثرت هنا وهناك ،لمدة طويلة قبـل أن يخـرج Pascal2الشـيوعي
لمحاولة إنقاذه حيث وجده قد فارق الحياة ،والتحق بباسكال عدد من العـرب

الذين لم يتشجع أي واحد منهم ليغامر وينجـد الطفـل الـذي سـرعان مـا انقطـع
ص ـراخه ،قبــل مبــادرة واحــد مــن األوروبيــين ،فهــم بحكــم التجربــة يعرفــون أن

الع ــرب عرض ــة للقناص ــة ال ــذين ال يمك ــن أن تح ــدد ه ــويتهم سـ ـواء تواطئ ــا أو
حقيقة ،فكل األوربيين مسلحون ،وعادة مـا يكـون هـؤالء القناصـة فـوق أسـطح

المنــازل وبالتــالي فإنــه يتعــذر كــذلك التعــرف علــى مكــان القنــاص أو تحديــد
هويته.

والجدير بالذكر أن القتل علـى البشـرة قـد طـال ريمـون اليهـودي ،ذات

يوم وهـو ارجـع إلـى بيتـه ،حيـث تـربص بـه قنـاص مـن عصـابة اليـد الحمـراء،

ومــن ف ــوق أحــد أس ــطح المنــازل أرداه قت ــيال ،األمــر ال ــذي اســتنكرته الطائف ــة

 1ال ديبيش دي كونستانتين  ...الشرطة تتعرف على قتلة شارل بريدو
 2باسكال
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اليهوديــة التــي اجتمعــت اثــر ذلــك ،وعبــرت عــن احتجاجهــا الشــديد ،وأنهــا لــن

تتسامح أبدا مع القتلة ،وانها تعرف كيف ستنتقم لدم ريمون.

وبمــا أن اليــد الحمــراء تعــرف قــدرة اليهــود علــى التــآزر ،والتضــامن،

وشدة االنتقام ،باألساليب غير المعهودة ،لـذلك حاولـت التنصـل مـن العمليـة،

وعمل ــت عل ــى إلص ــاقها بجبه ــة التحري ــر ال ــوطني ،وأوحـ ـت لجري ــدتها

La

 Dépêche de Constantineبــذلك حيــث تصــدرت هــذه العمليــة صــفحتها

األولـ ــى ،و ارحـ ــت تؤكـ ــد أن فالقـ ــة جبهـ ــة التحريـ ــر الـ ــوطني يشـ ــنون غـ ــاراتهم
الوحش ــية عل ــى الجالي ــة اليهودي ــة المس ــالمة ،والغاي ــة م ــن ه ــذا كل ــه ه ــو ال ــزج
باليهود في خضم المعركة ،بعد أن ظلوا يرقبون الوضع ،وكأنهم على الحيـاد

خاصة بعد الخطابات التي وجهتها لهم جبهة التحرير الوطني.

بيد أن الجبهة ردت على ذلك ،بسرعة كبيرة ،عبر منشـور؛ نفـت فيـه

أي عالقــة لهــا بــذلك ،بــل ونــددت بهــذه العمليــة النك ـراء التــي

تحــاول اليــد

الحم ـراء اآلثمــة إلصــاقها بجبهــة التحريــر ،كمــا وجهــت رســالة لربــي الجاليــة
اليهوديـة تنفـي أي مسـؤولية لهـا فـي هــذه الجريمـة التـي يـراد مـن ورائهـا إذكــاء
نار الفتنة بين العرب واليهود ،وذكرت بأنها:

ـ ال تقــوم بأعمــال عشـوائية ،بــل بطريقــة منهجيــة تبــدأ بإخبــار المعنــي

بأخطائــه ،وتحــذره بأنــه إن لــم يرتــدع فســيحال إلــى المحكمــة الشــرعية لجبهــة

التحريــر ،واذا مــر أمــام المحكمــة ،فيفســح لــه مجــال الطعــن لمــدة أســبوع ،وان
لم يطعن ،فسيصبح الحكم ساري المفعول ،وعند تنفيذ الحكم ـ في أي زمـان،
وأي مكـان يـتم تحديـده بدقـة ـ فـإن كـان باإلعـدام ،يجـب نشـر رسـالة تتضـمن

منطـ ــوق الحكـ ــم ،وان كـ ــان غيـ ــر ذلـ ــك فيجـ ــب إبـ ــالغ المحكـ ــوم عليـ ــه أيضـ ــا

بمنطوق الحكم.

ـ لـيس القــنص مـن أسـاليب جبهــة التحريـر الـوطني ،بــل طالمـا أدانــت

مثــل هــذه األعمــال ،واعتبرتهــا مــن عمــل المجــرمين والجبنــاء ،وذكــرت بأنهــا
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تناضل من أجل االستقالل والحرية والعدل والمساواة بين كافة المـواطنين بـال

أي تمييز ،ومن يحمل مثل هذه القيم إنما يقدس الروح اإلنسانية.

ـ كما اغتنمت الفرصـة لتـذكير الجاليـة اليهوديـة ،بأنـه قـد حـان الوقـت

ألن توضــح موقفهــا ،وأن تختــار؛ إمــا أن تكــون جزائريــة طبقــا لوثيقــة مــؤتمر

الص ـ ــومام ،وام ـ ــا أن تنفص ـ ــل ع ـ ــن وطنه ـ ــا األص ـ ــلي ،وتنض ـ ــم إل ـ ــى قائم ـ ــة
المســتعمرين ،وســاعتها ســتكون مــن ضــمن األهــداف التــي ال تت ـوانى جبهــة

التحريــر الــوطني فــي محاربتهــا ،مثلمــا هــو الحــال مــع األقــدام الســوداء الــذين
اختاروا أن يكونوا في صف االستعمار.
⁂
جاء يوم االستنطاق ،ويـوم االسـتنطاق هـذا كيـوم الحشـر ،فمنـه يخـرج

المــرء إلــى أج ـواء الحريــة والعــودة إلــى أهلــه ســالما ،ومــنهم مــن يــزج بــه فــي
غياهـب السـجون والمعــتقالت ،لغلطـة بسـيطة أثنــاء االسـتجواب ،كـأن يتلعــثم،

أو يسرد معلومة ثم يتراجع عنهـا أو يفسـرها تفسـي ار آخـر ،والخالصـة أن لكـل

توقيــف ضــحاياه ،وال يصــح أبــدا أن يكــون هنــاك توقيفــا بــال مســاجين ،لــذلك
تج ــد الموق ــوفين ينتظ ــرون ويحض ــرون له ــذا الي ــوم بك ــل جدي ــة ،ب ــل ويرتب ــون
األجوبة بدقة ويحفظونها حفظا ،لذلك ما أن يسأل أحدهم حتى يجيـب بصـفة
مختص ـرة وكأنــه علــى علــم مســبقا بالس ـؤال والحقيقــة أن نصــائح المج ـربين قــد

أثم ـ ــرت ف ـ ــي ه ـ ــذا الش ـ ــأن فباس ـ ــتثناء ض ـ ــباط المص ـ ــالح الس ـ ــيكولوجية فك ـ ــل

المس ـ ــتجوبين اآلخـ ـ ـرين يطرح ـ ــون نف ـ ــس األس ـ ــئلة وب ـ ــنفس الطريق ـ ــة ،دون أي

اجتهاد.

وفــي خض ــم ه ــذا الج ــو المشــحون ،يبق ــى عل ــى الموق ــوف أن يحض ــر

نفسـ ــه جيـ ــدا لألسـ ــئلة التـ ــي سـ ــتطرح عليـ ــه ،وعليـ ــه أن يسـ ــتفيد مـ ــن نصـ ــائح
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المج ـ ـربين الـ ــذين يتطوعـ ــون باسـ ــتعراض تجـ ــاربهم وخب ـ ـراتهم فـ ــي مثـ ــل هـ ــذه

الحــاالت ،ويــأتي علــى رأس هــذه النصــائح الصــبر والثبــات فــي ال ـرأي ،وعــدم
االنج ـ ـ ـرار وراء تالعب ـ ــات المسـ ـ ــتجوبين وخاصـ ـ ــة مـ ـ ــنهم ،ضــ ــباط المصـ ـ ــالح
السـ ــيكولوجية ،فهـ ــم لطفـ ــاء ،ويظهـ ــرون الـ ــود والتعـ ــاطف الـ ــال محـ ــدود مـ ــع

الموقــوف ،وال يتــرددون فــي االســتنكار ،وادانــة تصــرفات زمالئهــم الجالديــن

الوحشية ،بيد أنهم نهاية المطـاف أشـد وحشـية وقسـوة مـن العسـاكر اآلخـرين.
فهم يستعملون اللين واللطف بل ويمكن أن يقدموا لك سـردا وافيـا عـن حياتـك

وتص ـرفاتك ومشــاكلك وقــد يعرضــون المســاعدة فــي حلهــا ،واذا لــم يفلــح هــذا
األســلوب فهنــاك غســل المــخ والتــوريط فــي أحــداث لــم تســمع بهــا واذا طالــت

الجلسات قد يدعمون أقوالهم بصورة مركبة.

تهيأ األخضر مهني للمرور إلى مرحلة االستنطاق ،وكله ثقـة فـي انـه

سـيطلق سـراحه فـورا ،فتوقيفــه كـان تعســفيا ،ورتبتـه العســكرية تشـفع لــه بحســن

ســلوكه ،وصــفاء ســيرته ،التــي لــم يراعهــا جنــدي المفــرزة التــي أوقفتــه بحومــة
الطليان،

وقد سبقه أكثر من عشرة موقوفين ،وكلهم تم إطالق سـراحهم ،حسـب

م ــا أخب ــرهم رئ ــيس فرق ــة الح ــرس المناوب ــة ،لك ــن الع ــارفين بش ــؤون التوقيف ــات
يشككون في ذلك ،ففعال هناك من يطلق سراحهم ،لكن بكل تأكيد هنـاك مـن

يحــالون علــى المحكمــة والســجن التعســفي ،ألن إطــالق س ـراح الجميــع يعنــي
مــن الناحيــة المنطقيــة أنهــم ال يقومــون ب ـواجبهم كمــا ينبغــي ،ويتعســفون فــي

عمليــات التوقيــف ،لــذلك فــإنهم يبحثـون دائمــا علــى عــدد مــن األفـراد إلعطــاء

الشرعية ألعمالهم.

وبطبيعـ ــة الحـ ــال فـ ــإن الموقـ ــوف الـ ــذي يخـ ــرج مـ ــن اإلسـ ــطبل بهـ ــدف

االس ــتنطاق ال يعـــود إليـــه سـ ـواء أطلـــق سـ ـراحه أو أحيـــل علـــى الس ــجن فـ ــي
انتظار المحكمة الصورية ،ويحقق هـذا التصـرف عـدة اعتبـارات؛ فهـو بصـفة
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أساســية يقطــع عمليــة التواصــل بــين الموقــوفين والعــالم الخــارجي إذ قــد يحمــل
ال ــذين ق ــد ت ــم إط ــالق سـ ـراحهم برس ــائل خ ــارج المحتش ــد ،كم ــا أن ــه ال يجع ــل

الموقــوفين يتعرفــون علــى نوعيــة األســئلة التــي يطرحهــا علــيهم المســتجوبون
األمر الذي يسهل تحضير األجوبة ،وبالتالي تضيع عملية المفاجـأة والعفويـة
التــي تجعــل المســتجوب يعثــر ،ويتلعــثم ،ويتــردد فــي أحيــان كثيـرة األمــر الــذي

يجـد عبـره القــائم باالسـتجواب منفـذا الختـراق التحصـين النفسـي الــذي يعبـأ بــه

المســتوجب وبالتــالي الــتمكن مــن توريطــه ليقــول مــا يريــد المســتوجب قولــه إن
بالحق أو بالباطل ،وهو ما يوفر الدالئل الكافية إلطالة سجن المستوجب.
⁂
في مدخل الثانوية ،كانت الحراسة مشددة ،على الداخلين والخـارجين،

وعل ــى بعـــد حـ ـوالي ثالثمائـــة مت ــر ح ــاجز أمن ــي ثابـ ــت ،وجن ــوده فـــي اغل ــب
األحيـ ـ ــان يتمركـ ـ ــزون داخـ ـ ــل الدبابـ ـ ــة ،كانـ ـ ــت فلـ ـ ــو ار تتقـ ـ ــدم الزه ـ ـ ـرة ،وبيـ ـ ــدها

االستدعاء ،استظهرته لدى الحارس األول ،فتمعن النظر فيه ،ثم قال:
 Un peu de patience madame1ـ

أخذ ورقة االستدعاء ،وذهب إلى رئيسه في مكتب المراقبـة الـذي ظـل

يالح ــظ كـــل الحرك ــات وكـــل األش ــخاص الـــداخلين والخ ــارجين ،بـــل وتركيـ ـزه
األكثر ،وفي غالب األحيان يكون على محـيط وجـوار الثانويـة ،بحيـث مـا إن
يالحــظ أي مشــبوه حتــى يخــابر الشــرطة عبــر جهــاز الالســلكي الــذي زود بــه
في السنة الماضية ،بعـد أن تـم اعتمـاد الحـاجز األمنـي كحـاجز ثابـت ،وذلـك

بهدف حماية الثانوية.

 1قليال من الصبر ياسيدة
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لفلو ار:

ظلــت فلــو ار والزه ـرة تنتظ ـران عــودة الحــارس ،ومــا إن رجــع حتــى قــال

, je pense queمهني  Cette convocation au nom de la familleـ

?vous êtes européen, qui ne sont pas de soins1

 Oui. nous sommes comme une famille, et de les aider dansـ

la traduction2

 Vous prenez cette passerelle. puis a gauche.ـ
L`administration en face3

سارتا في الممـر الـذي تحفـه شـجيرات مقلمـة بعنايـة شـديدة ،وتتواصـل
فــي صــف منــتظم ،عبــر أشــكال متعــددة وأل ـوان مختلفــة مــن األزهــار والــورود

الرائعـ ــة ،حسـ ــب نظـ ــام هندسـ ــي جميـ ــل ،لتشـ ــكل عبـ ــارة  Bienvenu4هـ ــذه
األزهار المرحبة ال تبخل أبدا بعبقها وأريجها الذي عطر المكان ،ومأله بجـو
شاعري ،جو كفيل بإشباع متعتين؛ متعة النظر ،ومتعة الشم.

كان باب إدارة الثانوية فخما ،وتختلط فيه العمارة الموريسكية بالعمـارة

القوطيــة ،األمــر الــذي جعلــه بنــاء عجيبــا تتجــاور عبــره ثقافتــان ،وتاريخ ــان،

وارثان.

انتصب أمام الباب حـارس قـوي البنيـة ،ال يـتكلم ،واذا تكلـم ال تفهمـه،

قدمت له فلو ار االستدعاء قبل أن يطلبه ،نظر فيه بـتمعن ،ثـم نظـر فـي وجـه

فلــو ار ثــم فــي وجــه الزهـرة وكأنــه أراد أن يقــول شــيئا ،ثــم أحجــم عــن ذلــك ،قــال
بعنجهية وخشونة واضحة:

 Suivez-moi5.ـ

 1هذا االستدعاء باسم عائلة مهني ،وأعتقد أنك أوروبية ،وهذا ال يعنيك؟
 2نعم ،نحن مثل عائلة واحدة ،ومن أجل المساعدة في الترجمة.
 3اسلكا هذا الممر ،وعلى اليسار ستجدان اإلدارة.
 4مرحبا.
 5اتبعاني .
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وانطلق في رواق اإلدارة ،والمرأتان خلفه.

والحقيق ــة أن ال ــرواق ك ــان جم ــيال ج ــدا ،ومرتب ــا بش ــكل ملف ــت للنظ ــر،

وتغطــي جد ارنــه لوحــات زيتيــة بأحجــام مدروســة ،وكأنــه متحــف ،األمــر الــذي
جعل الزهرة تنسى حتى همومها ،وتسبح في جو المكان المخملي الذي يـوفره

بلوحاته الزاهية ،وتماثيله البديعة.

⁂
سأل الجندي المكلف باالستنطاق:

ـ اسمك بوجمعة بن األخضر مهني؟

أجاب:

ـ نعم سيدي ،طالب ثانوي.
وقف الجندي مهددا:

ـ أجب عن السؤال الموجه إليك فقط.

ـ حاضر سيدي.

ـ أبوك أسمه األخضر؟
ـ نعم سيدي.

ـ ماذا يعمل؟
ـ عريف متقاعد.

ـ هل تعرف أصحابه؟

ـ ال..

ـ ما هي نشاطاته؟

ـ دون نشاط.

ـ ينشط مع الفالقة.
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ـ ال..

وجه الجندي صفعة مفاجئة ،ترنح لها بوجمعة لكنه ظل صامدا:

ـ وكيف عرفت أنه ال ينشط مع الفالقة.

ـ ألنه ال يخرج من الدار إال للذهاب إلى المسجد.

غير الجندي مجرى االستنطاق:

ـ ولماذا أنت هنا.

ـ ال أدري!

ـ أكرر لماذا ألقي عليك القبض؟
ـ خرجــت مــن الثانويــة ،رفقــة صــاحبي  Diego Stefano1وشــلومو بــن

اسحاق ،وفي منتصف الطريق إلى البيـت سـمعنا صـوت الرصـاص ،فـركض
الناس في كل االتجاهـات ،وركضـنا نحـن ،وعنـدما خـال الشـارع ،خفنـا فـدخلنا

أول بنايـة مـا زال بابهـا مفتوحـا ،فأدخلتنـا عجـوز يهوديـة بيتهـا وعنـدما عرفـت
أننـي عربــي ،طردتنـي ،وبمــا أنــه ال يمكننـي الخــروج ،بقيـت فــي رواق البنايــة،
إلــى أن جــاء العســكر ،وأخــذوني إلــى هنــا ،ول ــم يســمح لــي بأخــذ محفظتــي

وك ارريسي التي بقيت مرمية هناك.

ـ قلت ال يمكنك الخروج لماذا؟

ـ كل الناس اختبئوا في أي مكان وجدوه.

ـ لماذا؟

ـ الخوف.

ـ مم الخوف؟

ـ من الفالقة والعسكر.

ـ قلت العسكر؟
ـ نعم.

 1دييغو ستيفانو.
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ـ اشرح؟

ـ يعتقلون أي عربي يجدونه في الطريق.

وجه حديثه إلى أحد الجنود المكلفين باقتياد الموقوفين:

احتج بوجمعة:

 Prends ce petit Fellag!1ـ
 Mais je ne suis pas Fellag monsieur!2ـ

ومــا كــاد ينهــي كلمتــه االحتجاجيــة حتــى وجهــت لــه لكمــة قويــة علــى
الوجه ،من قبل جنـدي المرافقـة ،أحـس بأسـنانه تلعـب فـي فمـه ،وهـو فـي هـذه
الحالــة ،لــم يت ـوان نفــس الجنــدي عــن توجيــه ركلــة قويــة إلــى األحشــاء ،ســقط
على إثرها بوجمعة مغشيا عليه.

⁂
أصبح الجو فـي حومـة الطليـان ،فـي غايـة التـوتر ،فقـد صـار الطـالق

واض ــحا بـ ــين الجـــاليتين ،فـ ــالوجوه صـــارت متبرمـ ــة بعـــد أن كانـ ــت مبتسـ ــمة،
وكلمات المجاملـة ،ولـو نفاقـا قـد اختفـت تمامـا ،بـل وصـار كـل طـرف يحـاول
قدر اإلمكان أن يتحاشى اللقاء مع الطرف اآلخر.

وعلــى الصــعيد األمنــي ،ظهــرت مجموعــات وفــرق إجراميــة لتنضــاف

إلى عصابة اليد الحمراء اإلرهابية ،حيـث شـكل الشـبان األوروبيـون مليشـيات
تســعى إلــى منــع أي عربــي مــن دخــول الحومــة ،باســتثناء ســكانها المقيمــين،
وتعمــل علــى التنكيــل بــأي متســلل أو ضــائع فــي الــدروب الضــيقة ،يكــون قــد

رماه حظه العاثر فـي بـراثن هـذا الجحـيم ،ولـم تعـد تـرى مـن يمشـي وحـده فـي
 1خذ هذا الفالق الصغير
 2ولكن لست فالقا ياسيدي!
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الحومــة ،س ـواء مــن العــرب أو األوروبيــين ،واذا كــان األوروبيــون قــد تســلحوا،
فإن العرب قد تمنطقوا باألحزمة ذات الحلقات الحديدية الكبيـرة ،تسـتعمل فـي

حالة الدفاع عن النفس ،والتي ال يقـل اسـتعمالها عـن ضـرب الخنـاجر ،ووقـع
الدبابيس.

ســرى بــين النــاس وعلــى األلســن خبــر رهيــب اهتــزت لــه الحومــة ،بعــد

واقعــة الطفــل منصــور بــائع الج ارئــد ،ذلــك أن البوهــالي ،قــد وجــد مقتـوال ،وهــو
شــخص غريــب األط ـوار ،فم ـرة ال تشــك أبــدا فــي أنــه مجنــون ،وميئــوس مــن
عالجــه ،حيــث تـراه حــافي القــدمين ،عــاري البــدن ،إال بعــض مــن األســمال
التــي تغطــي عورتــه ،يهــذي فــي الطرقــات بكــالم غيــر مفهــوم ،طــو ار بالعربيــة
وطو ار آخر بالفرنسـية ،ومـرة أخـرى تـراه هـادئ البـال ،رزيـن الحركـة ،ال يـتكلم
إال قلــيال ،وكالمــه حكــم وأمثــال ،بعضــها مــن التـراث ،وبعضــها اآلخــر ينطــق

بهــا بيســر وســهولة تامــة ،وقــد عــرف بأنــه ال يــؤذي أي أحــد ،كمــا صــار فــي

الم ــدة األخيـ ـرة ص ــديقا لألطف ــال حي ــث ال يتـ ـواني ف ــي إب ــداء رغبت ــه أن يلع ــب
معهم الكرة..

وقــد حامــت الشــكوك باغتيالــه حــول مجموعــة  René1الحلــوف كمــا

يسميه العـرب ،فقـد صـارت هـذه المجموعـة تنكـل بكـل مـن تجـده بعـد العاشـرة

ليال ،بل واألغرب من ذلك أنهـا قضـت كـذلك علـى القطـط والكـالب الضـالة،
وغير الضالة ،األمـر الـذي جعلهـم يـدخلون فـي صـراعات يوميـة مـع السـاكنة

األوروبية التي وجدت حيواناتها مقتولة.

لق ــد اس ــتطاع السـ ـكان التع ــرف عل ــى األصـ ـوات وه ــي توج ــه اللكم ــات

للبوهالي ،وتنهال عليه ضربا مبرحا ،وهو يصـرخ  ،ثـم يسـتغيث ،لكـن ال مـن
مجيب ،وأخي ار استسلم لألنين ،بـالرغم أن إحـدى األوروبيـات قـد تـدخلت مـن

شـ ـرفتها ،وصـ ــرخت فـ ــي المعتـ ــدين أن يتركـ ـوا المسـ ــكين ،فهـ ــو معـ ــروف فـ ــي
 1رونيه.
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الحومة ،لكـن الضـرب والصـرخات توالـت؛ حتـى خفـت الصـوت ،ليتحـول إلـى
حشرجات؛ يسكت بعدها إلى األبد.

أدرك الجميــع أن جبهــة التحريــر لــن تســكت علــى هــذا الفعــل الشــنيع،

ل ــذلك ازداد الت ــوتر والخ ــوف ،وأكث ــر م ــن ذل ــك االنتظ ــار ..انتظ ــار المص ــير

المجهول.

⁂
وقــف األخضــر مهنــي أمــام المكتــب ،وقــد حضــر نفســه جيــدا ،حيــث

أعد األجوبة في ذهنه بشكل مختصر...أجوبة ال تورطـه فـي أقـوال؛ قـد تثيـر
الش ــكوك ،أو تجل ــب ل ــه بع ــض المتاع ــب .ك ــان هن ــاك ثالثـ ـة جن ــود مفت ــولي
العضالت إضافة إلى رئيس المكتب الذي سأل بالعربية:
ـ أنت األخضر مهني.
ـ نعم.

ـ لماذا أنت هنا؟

األخضر مهني  D`abord je suis le caporal1ـ
 Tu parles le Français2ـ
 Oui3.ـ

 Et alors tu ne vois pas qu`il vaut mieux que tu travaillesـ

? avec nous4
 J’ai travaillé pour la France pendant les deux guerres monـ
5
chef.
 1أوال أنا العريف األخضر مهني.
 2هل تتكلم الفرنسية؟
 3نعم.
 4أال ترى أنه من األفضل أن تعمل معنا.
 5عملت من أجل فرنسا في الحربين العالميتين.
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 ça c`est le passe1.ـ
 Glorieux!2ـ

وبإشـ ــارة خفيف ـ ــة ،م ـ ــن الـ ـ ـرأس ،إل ـ ــى الجن ـ ــدي الواق ـ ــف عل ـ ــى الجه ـ ــة

اليسـ ـ ــرى ،حتـ ـ ــى انقـ ـ ــض علـ ـ ــى األخضـ ـ ــر مهنـ ـ ــي بصـ ـ ــفعة مفاجئـ ـ ــة ،فقـ ـ ــد
على إثرها التوازن ،بل كاد أن يسقط أرضا ،ومع ذلك احتج قائال:

 Mais pourquoi vous faites ça? Vous n’avez pas le droit deـ

me toucher! Je suis militaire comme toi3

وجه الكالم إلى زمالئه متهكما:

 Vous entendez. Il est militaire4ـ

ثم وجه الكالم إلى األخضر:

 J`espère que tu a bien réfléchi, je n’aime pas les Arabes5ـ
لم يعلق األخضر على هذا االستفزاز.

? Je répète est ce que tu travailles avec nous6ـ

فكـ ــر األخضـ ــر فـ ــي الموضـ ــوع جيـ ــدا ،ثـ ــم قـ ــرر أن يتجنـ ــب الصـ ــدام
م ـ ــع هـ ـ ـؤالء المجـ ـ ــرمين ،ف ـ ــالحكيم هـ ـ ــو م ـ ــن ينحن ـ ــي أمــ ــام العاص ـ ــفة حتــ ــى

تمر ،أجاب بثقة:

 Toujours je travaille pour la France7.ـ

 Alors racontez-nous votre relation avec le FLN8.ـ
 Je n`ai aucune relation avec ces bandits9.ـ

 1هذا في الماضي.
 2المجيد.
 3لماذا هذا؟ ليس لك الحق أن تمسني ..إنني عسكري مثلك.
 4هل سمعتم ،إنه عسكري.
 5أرغب في أن تكون فكرت جيدا ،إنني ال أحب العرب.
 6أكرر هل تعمل معنا؟
 7دائما أعمل من أجل فرنسا.
 8إذن أحك لنا عن عالقتك بجبهة التحرير الوطني.
 9ليس لي أي عالقة بهذه العصابة.
044

انشـ ـ ــغل بالبحـ ـ ــث عـ ـ ــن قلـ ـ ــم ،بعـ ـ ــد أن حـ ـ ــاول الكتابـ ـ ــة بـ ـ ــالقلم الـ ـ ــذي

كــ ــان بـ ـ ــين يديـ ـ ــه ،لكنـ ـ ــه لـ ـ ــم يسـ ـ ــتجب لـ ـ ــه ،ف ـ ـ ـراح يقلـ ـ ــب األوراق الموجـ ـ ــودة

أمامـ ــه ،علـ ــه يجـ ــد قلمـ ــا آخـ ــر ،ثـ ــم فـ ــتش الـ ــدرج ،وعنـ ــدما لـ ــم يجـ ــد ضـ ــالته
أمر أحد جنود الحراسة أن يحضر له قلما ،من مخزن الثكنة.

وبعـ ــد انص ـ ـراف الجنـ ــدي غـ ــادر أيضـ ــا رئـ ــيس المكتـ ــب المكـ ــان بعـ ــد

أن أمعـ ـ ـ ــن النظـ ـ ـ ــر بشـ ـ ـ ــكل اسـ ـ ـ ــتفزازي فـ ـ ـ ــي األخضـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ظـ ـ ـ ــل واقفـ ـ ـ ــا
كالصنم ،اتجه نحو مراحيض الثكنة وهناك توارى عن األنظار.

ظـ ـ ـ ــل األخضـ ـ ـ ــر واقفـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ــد أدرك أن ه ـ ـ ـ ـؤالء المجـ ـ ـ ــرمين يبحثـ ـ ـ ــون
عـ ـ ــن أي ذريع ـ ـ ــة تبـ ـ ــرر أفع ـ ـ ــالهم واسـ ـ ــتف اززاتهم ،وتعوض ـ ـ ــهم عـ ـ ــن هـ ـ ـ ـزائمهم

النفسـ ـ ــية المتك ـ ـ ــررة ،خاص ـ ـ ــة وأن جبه ـ ـ ــة التحري ـ ـ ــر ،صـ ـ ــارت أكث ـ ـ ــر الت ازم ـ ـ ــا
بأقوالهـ ــا ،وأكثـ ــر انضـ ــباطا فـ ــي تنفي ـ ــذ أحكامهـ ــا ،وقـ ــد اسـ ــتطاعت أن تجنـ ــد

حولها كل العرب إن بالكلمة واإلقناع ،أو بالقوة والسكين.

وف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذه الظ ـ ــروف تك ـ ــاثر ع ـ ــدد ض ـ ــحايا األوروبي ـ ــين يوم ـ ــا

بعـ ــد ي ـ ــوم ،وصـ ــار إلـ ــى ت ازي ـ ــد مسـ ــتمر ،إضـ ــافة إلـ ــى أنهـ ــم كعسـ ــاكر حـ ــرم
عل ـ ــيهم التجـ ـ ـوال بالبدل ـ ــة العس ـ ــكرية ،كم ـ ــا أم ـ ــروا بإخف ـ ــاء رت ـ ــبهم العس ـ ــكرية،

وبالفع ـ ـ ــل ص ـ ـ ــاروا يش ـ ـ ــعرون ب ـ ـ ــأنهم ف ـ ـ ــي جح ـ ـ ــيم حقيق ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــال يتمتع ـ ـ ــون
بعطله ـ ـ ــم ،وال يج ـ ـ ــدون ارح ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تجـ ـ ـ ـوالهم ،ل ـ ـ ــذلك تـ ـ ـ ـراهم يص ـ ـ ــبون ج ـ ـ ــام
غضبهم على أول عربي يصادفهم فما بالك بالذي قدم لهم كمشبوه.
⁂
كانـ ـ ـ ــت قاعـ ـ ـ ــة االنتظـ ـ ـ ــار واسـ ـ ـ ــعة ،ومرتبـ ـ ـ ــة بكيفيـ ـ ـ ــة مبـ ـ ـ ــالغ فيهـ ـ ـ ــا،

فهنـ ـ ـ ــاك زربي ـ ـ ـ ــة كبي ـ ـ ـ ـرة تتوسـ ـ ـ ــط القاعـ ـ ـ ــة ،ذات ألـ ـ ـ ـ ـوان جميلـ ـ ـ ــة ومتناس ـ ـ ـ ــقة
وخطـ ـ ـ ــوط فـ ـ ـ ــي غايـ ـ ـ ــة اإلتقـ ـ ـ ــان ،كمـ ـ ـ ــا تحـ ـ ـ ــف القاعـ ـ ـ ــة األ ارئـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــوثيرة،
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وطـ ــاوالت صـ ــغيرة سـ ــهلة االنتقـ ــال ،تعلوهـ ــا مجـ ــالت علميـ ــة ،وهنـ ــاك خ ازنـ ــة

كبي ـ ـرة تشـ ــبه المكتبـ ــة بهـ ــا عـ ــدد مـ ــن الق ـ ـواميس مختلفـ ــة األحجـ ــام واألل ـ ـوان،

أمـ ــا الجـ ــدران فقـ ــد تـ ــم تأثيثهـ ــا بشـ ــكل جميـ ــل فـ ــإلى جانـ ــب اللوحـ ــات الزيتيـ ــة
المقل ـ ــدة ،وبع ـ ــض اللوح ـ ــات الت ـ ــي أنجزهـ ـ ــا نواب ـ ــغ الثانويــ ــة هن ـ ــاك أغصــ ــان
نبتـ ـ ــة الل ـ ـ ـواي التـ ـ ــي تتسـ ـ ــلق زوايـ ـ ــا القاعـ ـ ــة ،وتكسـ ـ ــر الحـ ـ ــدة الناجمـ ـ ــة عـ ـ ــن
ص ـ ـ ـ ـراع األض ـ ـ ـ ـواء الباهتـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي يخلقـ ـ ـ ــه تالقـ ـ ـ ــي الجـ ـ ـ ــدران وانحنـ ـ ـ ــاءات

الزاوية.

بنظـ ـرة خاطفـ ــة اسـ ــتوعبت الزهـ ـرة كـ ــل مـ ــا ف ــي قاعـ ــة االنتظـ ــار ،مـ ــن
أبه ـ ــة وفخام ـ ــة ،وف ـ ــي الواق ـ ــع زادت م ـ ــن رهبته ـ ــا وخوفه ـ ــا إزاء ه ـ ــذا المنظ ـ ــر

المهيب ،وبلهجة آمرة كعادته أشار الحارس بيده:

 Asseyez-vous1ـ

انق ـ ـ ــادت فل ـ ـ ــو ار والزهـ ـ ـ ـرة إل ـ ـ ــى األوام ـ ـ ــر الص ـ ـ ــارمة ،بينم ـ ـ ــا انص ـ ـ ــرف

الحـ ــارس تاركـ ــا البـ ــاب مشـ ــرعا ،ودخـ ــل إلـ ــى المكتـ ــب المقابـ ــل ،وهـ ــو مكتـ ــب
الكاتبة.

جلس ــتا ف ــي حال ــة ترق ــب ش ــديد ،وخش ــوع ت ــام م ــن ج ــو القاع ــة ال ــذي

يص ـ ــطنع العظم ـ ــة ،ص ـ ــامتان ،وعيناهم ـ ــا تفترســ ــان ك ـ ــل م ـ ــا تريان ـ ــه ،لكــ ــن
فل ــو ار ل ــم تت ــردد ف ــي كس ــر ه ــذا الص ــمت الثقي ــل خاص ــة وق ــد وقع ــت عيناه ــا

علـــى لوحـــة زيتيـــة ذات حجـ ــم متوسـ ــط لســـفينة  Fort de France2وهـ ــي
تقـ ـ ــتحم خل ـ ـ ــيج Numidicus3

اسطو ار :

 Sinusومـ ـ ـ ـدافعها تـ ـ ــدك حص ـ ـ ــون وجبـ ـ ــال
 Il est beau ce tableau4ـ

 1أجلسا.
 2فور دو فرانس.
 3سينوس نوميديكوس.
 4كم هي جميلة هذه اللوحة.
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بحلقت الزهرة في اللوحة ولم تفهم شيئا ،أضافت فلو ار:

 Voir les couleurs; la lumière qui claquer sur les vagues; laـ
montagne du Stora qu`il monte vers le nuages!1

ـ ـ مليحــة ،لكــن فســدها العســكر ومــدافعهم التــي دكــت الجبــل وأحرقــت
األرض.

.الزهرة  Je ne vois pas ça2ـ

ـ ـ شـــوفي (وأشـــارت بي ــدها) هنـــا الحجـــارة تت ــدحرج مـــن الجبـــل ،وهنـــا

الدخان يتصاعد من األكواخ المدمرة.
آم ار:

وما كادت تنهي كلمتها حتى دخـل الحـارس بعجرفتـه المعهـودة ،وقـال
 Suivez-moi3ـ

قطعت ـ ـ ـ ــا الح ـ ـ ـ ــديث ،وقامت ـ ـ ـ ــا تتبعـ ـ ـ ـ ــان الح ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـ ــذي راح يتمــ ـ ـ ــتم

بكلمات مبهمة لكن فلو ار استطاعت أن تفهمه بصعوبة تامة:

 Monsieur le Proviseur refuse de vous recevoir4ـ

قالت فلو ار محتجة:

 Mais Pourquoi ça?5ـ

قال بثقة تامة:

 ça me dépasse madame6ـ

وبع ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــمت ثقي ـ ـ ـ ــل ،وه ـ ـ ـ ــم يجت ـ ـ ـ ــازون رده ـ ـ ـ ــات ملتوي ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال
الحارس:
 1انظري جمال األوان ،واألضواء التي تنكسر على األمواج ،وجبل اسطورا الذي يتصاعد نحو السحب.
 2ال أرى ذلك ،الزهرة.
 3أتبعاني .
 4السيد مدير الثانوية يرفض استقبالكما.
 5لكن لماذا هذا؟
 6هذا يتجاوزني سيدتي.
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 Monsieur le surveillant général; c’est lui qui reçoit lesـ

Arabe1.

لـ ــم تعقـ ــب فلـ ــو ار علـ ــى ذلـ ــك ،لكنهـ ــا لـ ــم تخـ ــف اشـ ــمئزازها مـ ــن هـ ــذه

التصرفات المقيتة.

وأم ـ ــام ب ـ ــاب الم ارق ـ ــب الع ـ ــام أمرهم ـ ــا الح ـ ــارس أن تنتظـ ـ ـرا ،فتس ـ ــمرتا

في مكانهما ،في حين دق الحارس الباب ثم فتحه داخال.

بقيتـ ــا فـ ــي حالـ ــة شـ ــلل تـ ــام فـ ــالرواق مـ ــوحش ،ميـ ــت ال حركـ ــة فيـ ــه،

وال لوحـ ـ ــات ت ـ ـ ـزين جد ارنـ ـ ــه مثـ ـ ــل األروقـ ـ ــة األخـ ـ ــرى ،وكأنـ ـ ــه جعـ ـ ــل كـ ـ ــذلك
ليـ ــوحي لمـ ــن يدخلـ ــه أنـ ــه أمـ ــام مكـ ــان اسـ ــتنطاق رهيـ ــب تمامـ ــا مثـ ــل مكاتـ ــب

اس ـ ــتنطاق الش ـ ــرطة ،ف ـ ــالحرب النفس ـ ــية عل ـ ــى المس ـ ــتجوب يج ـ ــب أن تك ـ ــون
قـ ـ ــد فعلـ ـ ــت فعلهـ ـ ــا قب ـ ـ ــل العب ـ ـ ــور إلـ ـ ــى االسـ ـ ــتنطاق بحيـ ـ ــث م ـ ـ ــا أن ي ـ ـ ــدخل

المسـ ــتجوب حتـ ــى يفـ ــرغ مـ ــا فـ ــي جعبتـ ــه دفعـ ــة واحـ ــدة ،ودون أدنـ ــى تفكيـ ــر،
حي ــث يص ــبح يبح ــث عـــن الوق ــت الـــذي س ــيتحرر مـــن جهام ــة ووطـــأة هـــذا

الجـ ـ ــو الثقيـ ـ ــل ،وحتـ ـ ــى الوقـ ـ ــوف واالنتظـ ـ ــار المبـ ـ ــالغ فيهـ ـ ــا يـ ـ ــدخل ضـ ـ ــمن
طق ـ ـ ــوس الترهي ـ ـ ــب والتعـ ـ ـ ــذيب ،اس ـ ـ ــترقت الزهـ ـ ـ ـرة النظـ ـ ـ ــر ،لت ـ ـ ــرى أن كـ ـ ـ ــل
أب ـ ـواب المكاتـ ــب مغلقـ ــة ،وال أحـ ــد يتحـ ــرك ،كمـ ــا أنـ ــه ال توجـ ــد مقاعـ ــد ،بـ ــل

إنه مكان للعبور وكفى.

فجأة فتح الباب ،وقال لهما الحارس:
 Entrez2ـ

المكت ـ ــب م ـ ــوحش ج ـ ــدا ،وخ ـ ــال م ـ ــن ك ـ ــل عالم ـ ــات الحي ـ ــاة ،فهن ـ ــاك

مكتب بال من الخشب وكاتبة شمطاء ،قالت باشمئزاز:

 Monsieur le surveillant général vous attend3.ـ
 1السيد المراقب العام هو الذي يستقبل العرب.
 2أدخال.
 3السيد المراقب العام في انتظاركما.
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وأشـ ـ ـ ــارت بيـ ـ ـ ــدها للبـ ـ ـ ــاب المفتـ ـ ـ ــوح بمـ ـ ـ ــا يعنـ ـ ـ ــي أنهـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــأذن لهمـ ـ ـ ــا

بال ـ ـ ــدخول ،فاستس ـ ـ ــلمتا لألوام ـ ـ ــر ،وعن ـ ـ ــدما دخلت ـ ـ ــا وج ـ ـ ــدتا الم ارق ـ ـ ــب الع ـ ـ ــام
منكبا على أوراقه ،وكأنه لم يشعر بهما ،فهمهمت فلو ار ثم قالت:

 Bonjour Monsieur le surveillant général.ـ

بق ــي عل ــى حالـــه ،ولـــم يعره ــا أدنـــى اهتمـــام ،ظـــل يقل ــب أو ارقـــه،

وبـ ــين الفينـ ــة واألخـ ــرى ،ينظ ـ ــر فـ ــي السـ ــجالت ،وأخيــ ـ ار وقـ ــف ليتنـ ــاول مـ ــن

الخ ازنـ ـ ــة مجلـ ـ ــدا كبي ـ ـ ـ ار ،وراح يقلـ ـ ــب صـ ـ ــفحاته ،كأنـ ـ ــه يبحـ ـ ــث عـ ـ ــن شـ ـ ــيء
هـ ــام ،والواقـ ــع أن هـ ــذه عـ ــادة الم ارقـ ــب العـ ــام فـ ــي تـ ــرويض ضـ ــيوفه ،حيـ ــث
يجعلهـ ـ ــم يعيشـ ـ ــون علـ ـ ــى أعصـ ـ ــابهم قبـ ـ ــل أن يـ ـ ــتكلم معهـ ـ ــم ،فيبحـ ـ ــث فـ ـ ــي

القـ ـ ــاموس ،ويكتـ ـ ــب منـ ـ ــه أشـ ـ ــياء ال معنـ ـ ــى لهـ ـ ــا ،وقـ ـ ــد يبحـ ـ ــث عـ ـ ــن القلـ ـ ــم

األزرق أو الحم ـ ـ ـ ــر أو األس ـ ـ ـ ــود ،وحس ـ ـ ـ ــب تفاص ـ ـ ـ ــيل الس ـ ـ ـ ــيناريو ،فإن ـ ـ ـ ــه ال
يجـ ـ ــده ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم يقـ ـ ــوم بتجنيـ ـ ــد الكاتبـ ـ ــة الشـ ـ ــمطاء لمسـ ـ ــاعدته فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك،

وهدفه هو إرباك الضيف.

بعـ ــد هـ ــذه المسـ ــرحية يرفـ ــع عينيـ ــه مـ ــن تحـ ــت النظـ ــارات ليتأمـ ــل فـ ــي

ضيفه ،ليقول له دون أن ينظر في وجهه:
أجابت فلو ار:

?  Votre nomـ

 Voila laبوجمعة مهني  Cela concerne le lycéenـ

convocation1.

وقـ ـ ــدمت لـ ـ ــه االسـ ـ ــتدعاء ،تنـ ـ ــاول الورقـ ـ ــة وراح يق أرهـ ـ ــا ومـ ـ ــن حـ ـ ــين

آلخـ ــر يرفـ ــع عينـ ــه ليتفـ ــرس وجـ ــه فلـ ــو ار ثـ ــم الزه ـ ـرة ،وبعـ ــد مـ ــدة مبـ ــالغ فيهـ ــا
قال بتؤدة:

 1يتعلق بالطالب بوجمعة مهني هوذا االستدعاء
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 est absent depuis quatre jours, sansبوجمعـة  Le Lycéenـ
excuse, peut-être qu’il a rejoint les bandits de Fellaga, c’est pour
cela que j'ai le regret de vous informer qu'il a été exclu de notre
établissement1.

ن ــزل الخب ــر كالص ــاعقة عل ــى فل ــو ار الت ــي امتق ــع وجهه ــا م ــن ص ــدمة

الخبر ،وفهمت الزهرة ذلك ،فصاحت:
ـ لماذا؟؟

ثـم جمــدت فــي مكانهـا ولــم تنبــت ببنــت شــفة ،نــاظرة إلــى فلــو ار عســاها

أن تفعل شيئا إزاء هذه الكارثة ،بينما ظلت يد المراقب العام ممـدودة ،بورقـة
فصل بوجمعة من الثانوية.

اسـ ــتجمعت فلـ ــو ار كـ ــل قواهـ ــا وتشـ ــجعت قائلـ ــة ،وهـ ــي تسـ ــتلم الورقـ ــة،

بصوت متقطع:

 Mais il a son excuse monsieur, le pauvre a été arrêté lors deـ
l'assassinat du commissaire Charles Bredeau pendant son retour.
.الحروش Il’est actuellement détenu à la caserne2

رف ـ ـ ــع أرس ـ ـ ــه بعنجهي ـ ـ ــة ،ونظ ـ ـ ــر بتثاق ـ ـ ــل م ـ ـ ــن تح ـ ـ ــت نظا ارت ـ ـ ــه ذات

السمك الكثيف ،وقال بعد أن أشعل سيجارة وجعلها تتدلى من فمه:

 Vous pouvez écrire une requête au nom de Monsieur leـ

Proviseur3.

والحقيق ـ ـ ــة أن ه ـ ـ ــذه الجمل ـ ـ ــة ،ه ـ ـ ــي وس ـ ـ ــيلة لغل ـ ـ ــق ب ـ ـ ــاب التوس ـ ـ ــالت

والتساؤالت.

 1الطالب بوجمعة غائب منذ أربعة أيام ،وبدون عذر ،وربما يكون انضم إلى عصابة الفالقة ،ولهذا
يؤسفني أن أعلمكم أنه قد تم فصله من مؤسستنا.
 2ولكن له أعذاره سيدي ،المسكين تم توقيفه يوم اغتيال المحافظ شارل بريدو عندما كان عائدا من
الثانوية ،وهو اآلن موقوف في ثكنة الحروش.
 3يمكنك كتابة التماسا باسم السيد مدير الثانوية.
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عنـــدما فـ ــتح بوجمعـــة بـــن األخضـــر مهن ــي عينيـــه بعـــد جهـــد كبيـــر،

ل ـ ــم يع ـ ــرف المك ـ ــان المتواج ـ ــد في ـ ــه ،بحل ـ ــق ف ـ ــي الس ـ ــقف ث ـ ــم ف ـ ــي الج ـ ــدران
الموحش ـ ــة ،ثـ ــم أسـ ـ ـرة المرض ـ ــى ،بعض ـ ــهم كـ ــان يص ـ ــدر عنـ ــه أنـ ــين فظي ـ ــع،
بعض ــهم ك ــان يص ــرخ م ــن ف ــرط األل ــم ،وهك ــذا ب ــدأ يس ــتوعب م ــا يح ــيط ب ــه،
فقـــد تـــذكر قصـ ــة توقيفـــه ،وتـــذكر أنـ ــه ف ــي ثكنـــة الحـ ــروش ،وهـــا هـــو اليـ ــوم

في المستشفى.

ح ــاول أن يبل ــع ريقـــه ،وق ــد ش ــعر بـ ــأن حلق ــه ج ــاف ،لكـــن لس ــانه لـ ــم

يطاوعـ ــه ،كـ ــان يتحـ ــرك بثقـ ــل ،كـ ــان فمـ ــه متورمـ ــا ،وعينـ ــه اليسـ ــرى ال يـ ــرى

به ــا وق ــد امت ــد له ــا ال ــورم م ــن الحن ــك ،وت ــذكر اللكم ــة الت ــي وجه ــت ل ــه م ــن

طرف الجندي.

و ارحـ ـ ــت ي ـ ـ ــده تم ـ ـ ــس أحشـ ـ ــاءه ،ويـ ـ ــتلمس موق ـ ـ ــع الركل ـ ـ ــة المفاجئ ـ ـ ــة،

والتي خر على إثرها صريعا ،وجد كل شيء متورما.

رفع رأسه ،ليتفقد ما حوله ،فسأله صاحب السرير المجاور:

ـ إن شاء اهلل ال بأس ،خفنا عليك ،لم تفطن منذ جاؤوا بك؟

ـ هل نحن في مستشفى سكيكدة؟

ـ ـ ال ..ال أنــت فــي عنبــر الثكنــة الطبــي ،ال تخــف يــا بنــي ،هــذه شــدة
وتزول ،وال تنس أن السجن للرجال الذين يقاومون الظلم في هذه البالد.

رف ـ ــع أح ـ ــد المرض ـ ــى المرب ـ ــوطين عل ـ ــى السـ ـ ـرير ،وق ـ ــد انتابتـ ـ ـه نوب ـ ــة

هستيرية ،عقيرته منشد بأعلى صوته:
من جبالنا طلع

صوت األحرار

ينادينا لإلستقالل
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الستقالل وطننا.

صاح الممرض ،وقد جرى نحوه:

ـ أسكت.

استمر المريض المربوط:
تضحيتنا للوطن

خير من الحياة.

حـ ــاول إيقافـ ــه ،وضـ ــع يـ ــده علـ ــى فمـ ــه ،دخـ ــل احـ ــد الجنـ ــود ،وحـ ــاول

االعتـ ــداء علـ ــى الم ـ ـريض ،لكـ ــن الممـ ــرض تصـ ــدى لـ ــه ،ومنعـ ــه مـ ــن ذلـ ــك،
بـ ــل وأم ـ ـره بـ ــالخروج فـ ــو ار لكـ ــن الجنـ ــدي رفـ ــض ذلـ ــك ودخـ ــل فـ ــي ن ـ ـزاع مـ ــع

الممـ ـ ـ ــرض ،بينمـ ـ ـ ــا الم ـ ـ ـ ـريض ال زال ينشـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــأعلى صـ ـ ـ ــوته ،ولـ ـ ـ ــم يطـ ـ ـ ــل

االشـ ـ ــتباك بـ ـ ــين الممـ ـ ــرض والجنـ ـ ــدي حتـ ـ ــى تـ ـ ــدخل طبيـ ـ ــب الثكنـ ـ ــة ،فـ ـ ــأمر
الجنـ ـ ـ ــدي بـ ـ ـ ــالخروج فـ ـ ـ ــورا ،فانصـ ـ ـ ــاع األخيـ ـ ـ ــر لألمـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــين أمـ ـ ـ ــر

الممرض بحقن المريض المربوط بحقنة مهدئة.
نظر الطبيب إلى بوجمعة:

 Alors jeune homme ça va mieux1 .ـ
 Oui Monsieur2.ـ

وضـ ــع يـ ــده علـ ــى جبهـ ــة بوجمعـ ــة ،ثـ ــم فـ ــتح لـ ــه عينـ ــه ونظـ ــر مليـ ــا،

ثم قال للممرض:

 Suivez le même traitement3ـ

ومـ ـ ــر لمعاينـ ـ ــة المرضـ ـ ــى اآلخ ـ ـ ـرين ،وقـ ـ ــد كـ ـ ــف الم ـ ـ ـريض المربـ ـ ــوط

من نشيده.

 1ماذا أيها الشاب ،هل تحسنت قليال
 2نعم سيدي
 3اتبع نفس الوصفة
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ظـ ـ ـ ــل األخضـ ـ ـ ــر مهنـ ـ ـ ــي واقفـ ـ ـ ــا كالصـ ـ ـ ــنم أمـ ـ ـ ــا المكتـ ـ ـ ــب المقـ ـ ـ ــرف،
ينتظـ ـ ــر مـ ـ ــا ستسـ ـ ــفر عنـ ـ ــه هـ ـ ــذه المقابلـ ـ ــة ،ومـ ـ ــع هـ ـ ــذا العريـ ـ ــف المتسـ ـ ــلط

بال ــذات ،كان ــت عي ــون جن ــود الح ارس ــة يقظ ــة ط ــول ه ــذه الم ــدة ،ت ارق ــب ك ــل
كبيرة وصغيرة تصدر عن األخضر.

ورغـ ــم أن الجن ـ ــدي المس ـ ــاعد ق ـ ــد ع ـ ــاد مـ ــن المخ ـ ــزن بقلـ ــم جدي ـ ــد إال

أن العريف رئيس المكتب لم يعد من المرحاض.

اسـ ـ ـ ــتمر الوضـ ـ ـ ــع علـ ـ ـ ــى حالـ ـ ـ ــه أطـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــدة ،ومـ ـ ـ ــن بعيـ ـ ـ ــد ظهـ ـ ـ ــر

العريـ ـ ــف رئـ ـ ــيس المكتـ ـ ــب وهـ ـ ــو قـ ـ ــادم متثاقـ ـ ــل ،ثـ ـ ــم وقـ ـ ــف يشـ ـ ــعل سـ ـ ــيجارة
واستنش ــق منه ــا ع ــدة أنف ــاس ،ع ــرج عل ــى مكت ــب الح ارس ــة حي ــث وق ــف م ــع

صديقه عريف الحراسة يتحدثان في أمور تافهة.

وأخي ـ ـ ـ ار عـ ـ ــاد إلـ ـ ــى مكتبـ ـ ــه ،وقبـ ـ ــل أن يجلــ ــس أمعــ ــن النظــ ــر بشــ ــكل

استفزازي في األخضر مهني ،ثم قال بثقة تامة:

 J`espère que tu a bien réfléchi. Notreاألخضر مهني  Alorsـ

devoir est de détruire les ennemis de la France1

أجـ ــاب األخض ـ ــر وق ـ ــد ع ـ ــزم علـ ــى مجـ ــاراة العريـ ــف رئـ ــيس المكتـ ــب

إلى النهاية:

 A votre service mon chef2.ـ

انشـ ـ ــرحت أسـ ـ ــارير وجـ ـ ــه العريـ ـ ــف رئـ ـ ــيس المكتـ ـ ــب ،وأسـ ـ ــفرت عـ ـ ــن

ابتسـ ـ ــامة عريضـ ـ ــة ،تـ ـ ــدل عـ ـ ــن رضـ ـ ــا تـ ـ ــام ،وانتصـ ـ ــار كبيـ ـ ــر ،ولهـ ـ ــذا أمـ ـ ــر

 1وماذا بعد ..األخضر مهني ،أعتقد أنك فكرت جيدا ،وأن واجبنا هو تدمير عدو فرنسا.
 2تحت تصرفك أيها القائد.
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الجنـ ـ ــدي المســ ــاعد بإحضـ ـ ــار كرسـ ـ ــي ،وأمـ ـ ــر األخضــ ــر مهن ـ ــي بـ ـ ــالجلوس،

وقال برزانة مفاجئة ،وخبيثة في نفس الوقت:

 Je vous parle en tant qu’ancien combattant; il y a un noyauـ

dur de Fellaga au niveau de la cité; il commet des crimes, des
attentat, des violences contre les Arabes, Je pense qu’on ne va pas
?rester les bras croisés devant cette situation1

أجاب األخضر مهني بمكر:

 C’est tout à fait normal, et nous sommes déjà en retard monـ
chef, il faut que assurer la sécurité par tout les moyens, il importe
de combattre sévèrement ces bandits sur le terrain, et par les
Arabes eux même2.

وقال:

اغت ـ ــبط العري ـ ــف رئ ـ ــيس المكت ـ ــب له ـ ــذه االس ـ ــتجابة غي ـ ــر المتوقع ـ ــة،
 ça c`est votre engagement, tout repose là-dessus3ـ

سكت األخضر قليال ،ثم قال :

? Qu’est-ce que vous attendez de moi exactement4ـ

أجاب العريف رئيس المكتب:

 Je vous demander une rencontre avec mon supérieur, toi tuـ

dois retourner à la place et te comportes comme d’habitude5

⁂

 1أتكلم معك العتبارك من قدماء المحاربين ،إن نواة صلبة للفالقة على مستوى الحومة تقوم بالعديد من
الجرائم واالعتداءات والعنف ضد العرب ،اعتقد أنه ال ينبغي علينا أن نبقى مكتوفي األيدي إزاء هذا
الوضع؟
 2هذا أمر طبيعي ،لقد تأخرنا كثيرا أيها القائد ،يجب حفظ األمن بكل الوسائل ،كما يجب مجابهة هذه
العصابة بكل صرامة ،وبواسطة العرب أنفسهم.
 3هذا من خالل تعهدك ،كل شيء مرتبط بذلك.
 4ما هو المطلوب مني بالضبط؟
 5سأرتب لك لقاء خاصا مع مسئولي ،يمكنك العودة إلى مكانك وعليك أن تبقى كعادتك.
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أمك ــن

طلبـ ــت فلـ ــو ار مـ ــن الكاتبـ ــة الشـ ــمطاء بكـ ــل أدب ،أن تعطيهـ ــا

ـ إن

ـ ورق ــة لتكت ــب عليه ــا التماس ــا للس ــيد م ــدير الثانوي ــة ،لك ــن األخيـ ـرة

ردت بفجاجة وتأفف:

 Ici c`est le secrétariat de monsieur le surveillant généralـ
madame; ce n`est pas un lieu d`écrivain publique1.

صـ ــدمت فل ـ ــو ار له ـ ــذا الج ـ ـواب الف ـ ــج والمتعـ ــالي ،نظـ ــرت إليهـ ــا نظــ ـرة

ش ـ ــزراء ،لكنه ـ ــا ل ـ ــم تش ـ ــأ أن ت ـ ــدخل معه ـ ــا ف ـ ــي عـ ـ ـراك ومه ـ ــاترات كالمي ـ ــة،
ألن ذلـ ــك لـ ــن يكـ ــون بك ـ ــل تأكي ـ ــد فـ ــي صـ ــالح بوجمعـ ــة مهنـ ــي ،وبمضـ ــض

كبي ـ ــر تحمل ـ ــت ه ـ ــذه اإلهان ـ ــةة ،وص ـ ــبرت عل ـ ــى االس ـ ــتفزاز ،فانس ـ ــحبت م ـ ــع

الزهرة في صمت ثقيل.

عن ـ ـ ــد رواق مخ ـ ـ ــرج الثانوي ـ ـ ــة ،توقفـ ـ ـ ـت فل ـ ـ ــو ار قلـ ـ ــيال ،كأنه ـ ـ ــا تبح ـ ـ ــث

عي شيء ،ثم قالت للزهرة التي غرقت في حيرة شديدة:

 On doit ne pas perdre de temps, attendez-moi ici, je vaisـ

ramener du papier et un stylo2.

بقيـ ـ ــت الزهـ ـ ـ ـرة واقفـ ـ ــة ،بينم ـ ـ ــا سـ ـ ــارعت فل ـ ـ ــو ار الخطـ ـ ــى نح ـ ـ ــو بواب ـ ـ ــة

الثانويـ ــة ،كـ ــان الحـ ــارس الجلـ ــف قـ ــد الحـ ــظ مـ ــا دار بـ ــين الم ـ ـرأتين ،وخـ ــروج
فلورا ،فصاح بأعلى صوته تجاه الزهرة:

 Eh, dépêche-toi3ـ

اقتربت الزهرة من الحارس الذي واصل تساؤالته المستفزة:
ـ انتظر السيدة فلورا ،سترجع بعد قليل.

? Que faites-vous4ـ

 1هنا األمانة العامة للسيد المراقب العام يا سيدة ،وليس محل كاتب عمومي.
 2يجب أن ال نضيع الوقت ،انتظريني هنا ،سأحضر ورقة وقلما.
 3آي .اقتربي.
 4ماذا تفعلين؟
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? Qui est Flora1ـ

ـ جارتنا؛

ثم واصلت ،بدون توقف:

ـ ـ ـ ـ ستحضـ ـ ــر ورقـ ـ ــة لتكتـ ـ ــب عليهـ ـ ــا التماسـ ـ ــا للسـ ـ ــيد مـ ـ ــدير الثانويـ ـ ــة

حسبما طلب المراقب العام.

 Vous n'avez aucun droit de rester ici; attendez-la dehors2.ـ

وأمرهـ ــا بـ ــالخروج فـ ــورا ،فمـ ــا علـ ــى الزه ـ ـرة إال تنفيـ ــذ األوامـ ــر ،حيـ ــث

س ـ ــارت بخط ـ ــى بطيئ ـ ــة نح ـ ــو الب ـ ــاب ،خرج ـ ــت ووقف ـ ــت تنتظ ـ ــر ف ـ ــي الجه ـ ــة
المقابلـ ـ ـ ــة لواجهـ ـ ـ ــة الثانويـ ـ ـ ــة ألن الق ـ ـ ـ ـوانين تقضـ ـ ـ ــي بعـ ـ ـ ــدم الوقـ ـ ـ ــوف أمـ ـ ـ ــام

الثانوية.

رجعـ ـ ـ ـ ــت فلـ ـ ـ ـ ــو ار مسـ ـ ـ ـ ــرعة الخطـ ـ ـ ـ ــى ،وعنـ ـ ـ ـ ــدما رأت الزه ـ ـ ـ ـ ـرة علـ ـ ـ ـ ــى

الرص ـ ـ ــيف المقاب ـ ـ ــل ،فهم ـ ـ ــت ،بحدس ـ ـ ــها ،أن الح ـ ـ ــارس الجل ـ ـ ــف يك ـ ـ ــون ق ـ ـ ــد

أخرجها؛ قالت ،وهي تأمر الزهرة بمرافقتها:

 J’ai écrit une requête et même temps une recours3ـ

عندما همت فلو ار بالدخول إلى الثانوية ،اعترضها الحارس الجلف

نفسه ،فقالت له بكل ثقة:

 J’ai fait ce que m’a demandé monsieur le surveillantـ

général4.

قال بتعاليه الفج:

 Ce n’est pas aujourd`hui madame; c’est demain le jour deـ

déposer les requêtes5

 1من فلورا؟
 2ليس لك أي حق أن تبقي هنا ،انتظريها في الخارج.
 3كتبت التماسا ،وفي نفس الوقت طعنا.
 4لقد أحضرت ما طلب مني السيد المراقب العام.
 5ليس اليوم يا سيدة ،غدا هو يوم وضع اإللتماسات.
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ودفعها بكل خشونة كادت فلو ار أن تسقط إثرها ،وهو ما جعلها تدرك

أن جميع توسالتها لهذا الجلف لن تجدي نفعا ،فقالت للزهرة:

هذا الحلوف  On y va, pas de chance avec1ـ

قال مهددا ،وقد فهم الكلمات العربية:

Putain des Arabes2الحلوف  C`est toiـ

ولم تتمالك فلو ار نفسها أمام هذا الكالم الساقط ،إال وقد رفعت

حقيبتها الجلدية ،وضربته على الوجه بكل قوتها ،فرد عليها بلكمة قوية على
الوجه ،ترنحت إثرها ثم سقطت على األرض فاقدة الوعي ،في حين عال
صوت الزهرة تستغيث ،وتستنجد:

ـ قتلها الحلوف ،قتلها المجنونAu secours …Au secours3.. ،

الحرس اآلخرون بسرعة فائقة  ،وسرعان ما لحق بهم المراقب
ا
جاء

العام ،في حين ظلت فلو ار ملقاة على األرض ،فاقدة الوعي .قال المراقب

العام ،وقد هاله الموقف الذي ورطه فيه هذا الحارس المعتوه:

 Appelez le médecin tout de suite4.ـ

ظلت الزهرة تصرخ ،لكن المراقب العام صرخ فيها:

 Fermes ta gueule5.ـ

ثم أمر الحارس الجلف بأن يرجع إلى مركز الحراسة ،حتى يتبين

األمر ،حضر طبيب الثانوية ،وبدا عمليات اإلنعاش لكنها لم تفد في شيء،

ثم أمر بإحضار سيارة اإلسعاف ،ونقل فلو ار على جناح السرعة إلى

المستشفى ،أما المراقب العام فقد أمر بإبعاد الزهرة التي مألت الجو صراخا
 1لنمشي من هنا ،ليس لنا الحظ مع ...
 2أنت الحلوف ياعاهرة العرب.
 3النجدة .النجدة.
 4احضروا الطبيب حاال.
 5أغلقي فمك.
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وعويال عن محيط الثانوية ،واذا لم تمتثل عليهم بإخطار فرقة الحاجز
العسكري إلبعادها بالقوة.

⁂
يبـ ـ ــدو أن األخبـ ـ ــار المزعجـ ـ ــة هـ ـ ــي التـ ـ ــي تلقـ ـ ــى رواجـ ـ ــا كبي ـ ـ ـ ار فـ ـ ــي

حومـ ــة الطليـ ــان ،حيـ ــث تتـ ــداولها األلسـ ــن بمختلـ ــف اللغـ ــات

المتوسـ ــطية،

وتسـ ـ ــري بــ ــين السـ ـ ــاكنة س ـ ـ ـريان النـ ـ ــار فـ ـ ــي الهشــ ــيم ،ال فــ ــرق بــ ــين ع ـ ـ ـربهم
وعجمه ـ ــم ،وال ب ـ ــين مس ـ ــلميهم ومس ـ ــيحييهم ،فالك ـ ــل يتلق ـ ــف ه ـ ــذه األخب ـ ــار،

ويص ـ ــبغ عليه ـ ــا ألوان ـ ــا م ـ ــن أس ـ ــلوبه الخ ـ ــاص ،وال ب ـ ــأس أن يض ـ ــيف إليه ـ ــا
بعض المشوقات واألحداث ذات الطابع الدرامي أو الترهيبي.

والغريـ ـ ــب أن هـ ـ ــذه األخبـ ـ ــار ،واألصـ ـ ــح اإلشـ ـ ــاعات ،قـ ـ ــد أص ـ ـ ــبحت

المصـ ـ ـ ــدر الوحيـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــذي يتلقـ ـ ـ ــى منـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــكان حومـ ـ ـ ــة الطليـ ـ ـ ــان العـ ـ ـ ــرب
معلومـ ــاتهم ،خاصـ ــة وقـ ــد أدركـ ـ ـوا ،ب ـ ـالفطرة التـ ــي جبلــ ـوا عليهـ ــا فـ ــي ترصـ ــد

األخب ـ ــار ،ذل ـ ــك التحي ـ ــز الت ـ ــام للص ـ ــحف المحلي ـ ــة ،والتعت ـ ــيم المطل ـ ــق عل ـ ــى
ما يجري ،وتجريم كل فعل عربي.

وفـ ــي ظـ ــل ذلـ ــك عمـ ــد غـ ــالة الكولـ ــون إلـ ــى شـ ــن حـ ــرب خفيـ ــة علـ ــى

مصـ ـ ــادر األخبـ ـ ــار العربيـ ـ ــة هـ ـ ــذه ،وذلــ ــك بـ ـ ــزرع بــ ــذور الشــ ــك فيهــ ــا ،وفــ ــي
مصـ ـ ــادرها ،وروج ـ ـ ـوا بعـ ـ ــدم مصـ ـ ــداقيتها ،وال يتورعـ ـ ــون ببـ ـ ــث أخبـ ـ ــار مـ ـ ــن
نفـــس الشـــاكلة ،بـــل وصـــاروا يطلقـــون علـــى كـــل ذل ــك ،وبمزيـــد مـــن ال ــتهكم

والسـ ـ ــخرية اسـ ـ ــم Arabe1

 Radioوالهـ ـ ــدف مـ ـ ــن وراء ذلـ ـ ــك هـ ـ ــو تـ ـ ــدمير

وتسـ ــخيف كـ ــل األخبـ ــار غيـ ــر المسـ ــيطر عليهـ ــا مـ ــن قـ ــبلهم ،مثلمـ ــا يطلقـ ــون

 1راديو عرب.
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عل ـ ــى العم ـ ــل ال ـ ــرديء العب ـ ــارة المذموم ـ ــة Arabe1

تعني في زمن مضى تعني الجيد من األعمال.

 Travailالت ـ ــي كان ـ ــت

وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا المجـ ـ ــال بالـ ـ ــذات تـ ـ ــم ،وبسـ ـ ــرعة عجيبــ ــة ،انتشـ ـ ــار خبـ ـ ــر

تـ ــدمير قطـ ــار المسـ ــاء الـ ــذي صـ ــار الوسـ ــيلة الوحيـ ــدة الرابطـ ــة بـ ــين سـ ــكيكدة

وقسـ ــنطينة ،بعـ ــد أن توقـ ــف أص ـ ــحاب الحـ ــافالت ،وكلهـ ــم مـ ــن األوروبي ـ ــين،
إثـ ــر تعرضـ ــهم للعديـ ــد مـ ــن الح ـ ـواجز الوهميـ ــة التـ ــي يقيمهـ ــا الث ـ ـوار ،وأشـ ــيع

أن القطـ ـ ــار بـ ـ ــه عـ ـ ــدد كبيـ ـ ــر مـ ـ ــن سـ ـ ــكان حومـ ـ ــة الطليـ ـ ــان ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي
أدخ ـ ــل الرع ـ ــب والقل ـ ــق ف ـ ــي نف ـ ــوس م ـ ــن س ـ ــافر ذووه ـ ــم إل ـ ــى قس ـ ــنطينة ف ـ ــي
ذلـ ـ ــك اليـ ـ ــوم المشـ ـ ــئوم ،وممـ ـ ــا زاد الطـ ـ ــين بلـ ـ ــة ،أو تأكيـ ـ ــدا للخبـ ـ ــر المـ ـ ــزعج

غيـــر معـــروف المصـ ــدر ،هـــو أن القطـ ــار لـــم يـ ــأت فـــي ميعـ ــاده ،وذلـــك مـ ــا
يخشـ ــاه العـ ــرب إذ أدرك ـ ـوا بحكـ ــم التجربـ ــة والتك ـ ـرار أن تـ ــأخره يعنـ ــي تلقائيـ ــا،
حتـ ـ ــى ولـ ـ ــو لـ ـ ــم يتعـ ـ ــرض للتـ ـ ــدمير ،أن هنـ ـ ــاك تواطئـ ـ ــا مـ ـ ــع عصـ ـ ــابة اليـ ـ ــد

الحم ـ ـ ـ ـراء التـ ـ ـ ــي تنشـ ـ ـ ــط فـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط األوروبيـ ـ ـ ــين مـ ـ ـ ــن عمـ ـ ـ ــال الس ـ ـ ـ ــكك
الحديديـ ـ ــة ،وعمـ ـ ــال المينـ ـ ــاء الـ ـ ــذين يشـ ـ ــتغلون كمسـ ـ ــئولين مباش ـ ـ ـرين علـ ـ ــى
العم ـ ـ ــال الع ـ ـ ــرب ،وع ـ ـ ــادة م ـ ـ ــا يكون ـ ـ ــون م ـ ـ ــن العمـ ـ ــال الي ـ ـ ــدويين البس ـ ـ ــطاء،
والحم ـ ــالين ،حي ـ ــث تعم ـ ــل تل ـ ــك العص ـ ــابة الرهيب ـ ــة عل ـ ــى ت ـ ــدبير م ـ ــا يتفت ـ ــق

عليـ ــه خيالهـ ــا الم ـ ـريض مـ ــن ج ـ ـرائم نك ـ ـراء ،ومـ ــا يحلـ ــو لهـ ــا مـ ــن اغتيـ ــاالت
واختطافـ ــات ،األمـ ــر الـ ــذي جعـ ــل العـ ــرب يرفضـ ــون الخـ ــروج مـ ــن محطـ ــات

القطـ ـ ـ ــار ،فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت التخلـ ـ ـ ــف ،حتـ ـ ـ ــى ولـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــافالت المحطـ ـ ـ ــة

المرخص لها بالتنقل ليال.

وعن ــدما وصـــل القطـــار كانـ ــت حالـــة من ــع التجـــول قـــد بـــدأ سـ ـريانها،

وه ـ ــو م ـ ــا اض ـ ــطر ك ـ ــل الع ـ ــرب المس ـ ــافرين أن يبقـ ـ ـوا ف ـ ــي قاع ـ ــة االنتظ ـ ــار

 1شغل عرب.
064

حتـ ــى الصـ ــباح ،بينمـ ــا تكفلـ ــت إدارة المحطـ ــة بـ ــاألوروبيين ،وايصـ ــالهم إلـ ــى
منازلهم ،في ظل حماية تامة من قبل قوات الشرطة.

بـ ــات سـ ــاكنة حومـ ــة الطليـ ــان فـ ــي قلـ ــق شـ ــديد ،وقـ ــد الحظ ـ ـوا حافلـ ــة

المحط ـ ــة ،وه ـ ــي تنق ـ ــل األوروبي ـ ــين ،ف ـ ــي ظ ـ ــل تعت ـ ــيم ت ـ ــام ع ـ ــن المس ـ ــافرين

العرب األمر الذي جعلهم يتساءلون :هل تم بالفعل تدمير القطار؟؟

بي ـ ــد أن الع ـ ــرب ال ـ ــذين أس ـ ــعفهم الح ـ ــظ بوج ـ ــود واحـ ــد م ـ ــن جيـ ـ ـرانهم،

ف ـ ــي نفـ ـ ــس البنايـ ـ ــة ،مـ ـ ــن المسـ ـ ــافرين األوروبيـ ـ ــين ،فـ ـ ــإنهم ال يتــ ــرددون فـ ـ ــي
ط ـ ــرق باب ـ ــه ،واالستفس ـ ــار ع ـ ــن أق ـ ــاربهم ،وال تع ـ ــدم أيض ـ ــا أن تج ـ ــد بع ـ ــض
المسـ ـ ــافرين األوروبيـ ـ ــين يطرقـ ـ ــون بـ ـ ــاب جي ـ ـ ـرانهم ،ليخبـ ـ ــروهم عـ ـ ــن ذويهـ ـ ــم
المضـ ــطرين إلـ ــى المبيـ ــت فـ ــي قاعـ ــة االنتظـ ــار بالمحطـ ــة ،بعـ ــد أن أدركهـ ــم
منـ ــع التجـ ــول ،ويؤكـ ــد أن فـ ــالن أو عـ ــالن فـ ــي حالـ ــة جيـ ــدة ويوصـ ــيهم بـ ــأال

يقلقـ ـ ـ ـوا علي ـ ـ ــه ،وس ـ ـ ــيكون عن ـ ـ ــدهم بمج ـ ـ ــرد رف ـ ـ ــع حال ـ ـ ــة من ـ ـ ــع التج ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي

الصباح.

وبصـــفة عامـــة فـ ــإن عامـــة عـ ــرب حومـــة الطليـ ــان بـ ــاتوا ليلـــة لـ ــيالء،

يتلصص ـ ـ ــون النظـ ـ ـ ـر م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــقوق النواف ـ ـ ــذ ،ويس ـ ـ ــترقون الس ـ ـ ــمع لضـ ـ ـ ـربات
أحذي ـ ـ ــة الجن ـ ـ ــود ،وينتظ ـ ـ ــرون ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل لحظ ـ ـ ــة طرق ـ ـ ــاتهم المخيف ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى

األبواب.

كم ـ ــا أن ـ ــه م ـ ــن المؤك ـ ــد أن ال أح ـ ــد يع ـ ــرف ،أو يحـ ــدد المك ـ ــان ال ـ ــذي

اس ـ ــتهدف في ـ ــه القط ـ ــار ،أو ل ـ ــم يس ـ ــتهدف ،كم ـ ــا أن ـ ــه ل ـ ــم يتس ـ ــرب أي خب ـ ــر
ع ـ ــن أي واح ـ ــد م ـ ــن الض ـ ــحايا ،وباختص ـ ــار أن راديـ ـ ـو ع ـ ــرب ل ـ ــم يش ـ ــتغل
هذه الليلة ،كما ينبغي ،وربما راديو آخر بدأ في االشتغال.
⁂
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كـ ــان بوجمعـ ــة فـ ــي حـ ــدود منتصـ ــف الليـ ــل قـ ــد استسـ ــلم إلغفـ ــاءة لـ ــم

يعرفهـ ــا منـ ــذ أن رمـ ــاه مصـ ــيره فـ ــي هـ ــذا اإلسـ ــطبل الـ ــذي تكـ ــاد ال ـ ـريح تقلـ ــع

س ـ ــقفه المكـ ـ ــون مـ ـ ــن صـ ـ ــفائح القص ـ ــدير التـ ـ ــي أصــ ــبحت كــ ــأوراق الخريــ ــف
أمـ ــام ضـ ـ ـراوة الري ـ ــاح ،عن ـ ــدما اس ـ ــتيقظ علـ ــى جلب ـ ــة وصـ ـ ـراخ الجن ـ ــود ال ـ ــذي
غطى صفير الريح ،كانوا يصرخون بأعلى أصواتهم:

 Débout.. Tout le monde débout1.ـ

وق ـ ـ ــف الجميـ ـ ـ ــع فــ ـ ــي حالـ ـ ـ ــة رعــ ـ ــب شـ ـ ـ ــديد ،وقـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــلطت علــ ـ ــيهم
األضـ ـ ـ ـواء الكاش ـ ـ ــفة فأعش ـ ـ ــت عي ـ ـ ــونهم ،وس ـ ـ ــرعان م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــدأ الجن ـ ـ ــود فـ ـ ـ ــي
ممارسـ ـ ــة لعب ـ ـ ــتهم المفض ـ ـ ــلة وه ـ ـ ــي الـ ـ ــركالت لمـ ـ ــن تبـ ـ ــاطئوا ف ـ ـ ــي الوق ـ ـ ــوف

س ـ ـ ـواء بحكـ ـ ــم تقـ ـ ــدمهم فـ ـ ــي السـ ـ ــن ،أو بحكــ ــم اإلرهـ ـ ــاق والتعـ ـ ــب ،أو بحكـ ـ ــم

الن ـ ــوم ال ـ ــذي ص ـ ــار ش ـ ــحيحا عل ـ ــيهم ،وق ـ ــد أفس ـ ــدته الكـ ـ ـوابيس المرعب ـ ــة ف ـ ــي
كثير من المرات.

والواقـ ـ ـ ــع أن الموق ـ ـ ـ ــوفين ل ـ ـ ـ ــم يفهمـ ـ ـ ـ ـوا شـ ـ ـ ــيئا ،أمـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ـ ــذا الس ـ ـ ـ ــعار

المفـ ــاجئ ال ـ ــذي طـ ـ ـ أر علـ ــى س ـ ــلوك الجنـ ــود ،والعصـ ــبية المبـ ــالغ فيهـ ــا ،وقـ ــد
يكون كل ذلك نتيجة حرمانهم ،هم أيضا ،من النوم.
صاح قائدهم:

 Chacun à sa place2.ـ

فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــين راح الجنـ ـ ـ ــود يصـ ـ ـ ــوبون رشاش ـ ـ ـ ـاتهم نحـ ـ ـ ــو الموقـ ـ ـ ــوفين،
بينمـ ـ ـ ـ ــا راح آخـ ـ ـ ـ ــرون يجـ ـ ـ ـ ــرون فحصـ ـ ـ ـ ــا تفتيشـ ـ ـ ـ ــيا دقيقـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ــى أرضـ ـ ـ ـ ــية

اإلسطبل ،ويقلبون أي شيء يجدونه أمامهم.

ص ـ ــاح اح ـ ــد الجن ـ ــود ال ـ ــذين يقوم ـ ــون ب ـ ــالتفتيش  ،وق ـ ــد ص ـ ــار يــ ــدك

األرض بقدمه ،في حالة رعب هستيرية ،وبتشنج كبير:
 1قفوا  ..قفوا جميعا.
 2كل واحد في مكانه.
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… Ici la merde1ـ

ثم تدارك:

 Je crois ici .ـ
2

ق ـ ـ ــام أحـ ـ ـ ــد جنـ ـ ـ ــود الهندسـ ـ ـ ــة العسـ ـ ـ ــكرية بــ ـ ــتفحص المكــ ـ ــان ،وســ ـ ــط
ذهـ ــول الموقـ ــوفين ،ثـ ــم بـ ــدأ عمليـ ــة حفـ ــر اسـ ــتغرقت مـ ــدة ليسـ ــت بالطويلـ ــة،

ولكنها ثقيلة بكل المقاييس ،كما أنها لم تسفر عن شيء.

تحـ ــدث قائـ ــد الجن ـ ــود مـ ــع أقـ ــرب مسـ ــاعديه بصـ ــوت خافـ ــت ،وكأنـ ــه

يستش ـ ــيره ف ـ ــي أم ـ ــر ه ـ ــام ،ث ـ ــم ق ـ ــام ب ـ ــدورة تفح ـ ــص فيه ـ ــا وج ـ ــوه الموق ـ ــوفين،
وق ـ ــع اختي ـ ــاره عل ـ ــى ش ـ ــيخ ط ـ ــاعن ف ـ ــي الس ـ ــن م ـ ــا فت ـ ــئ يس ـ ــعل من ـ ــذ ي ـ ــوم

توقيف ـ ــه ،ف ـ ــأمر بإخ ارج ـ ــه م ـ ــن اإلس ـ ــطبل ،ث ـ ــم تفح ـ ــص الوج ـ ــوه مـ ـ ـرة أخ ـ ــرى
ليق ــع اختيـــاره عل ــى بوجمع ــة ،فـــأمر بإخ ارجـــه ك ــذلك ،وهكـــذا تب ــين للجميـــع،

ان ــه اخت ــار أكب ــر الموق ــوفين س ــنا ث ــم أص ــغرهم س ــنا ،لك ــنهم ل ــم يتمكنـ ـوا م ــن

تحديد غايته من ذلك.
قال آم ار:

 Tout le monde reste débout jusqu`à nouvel ordre3.ـ

قفـــل خارجـــا ف ــي حـ ــين بقـــي الجنـــود ف ــي حالـــة اس ــتنفار ،ومصـــوبين

بنادقهم في وجود الموقوفين.

⁂
جـ ـ ـ ــرت معركـ ـ ـ ــة خفيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــين األخضـ ـ ـ ــر مهنـ ـ ـ ــي والعريـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـ ــيس

المكتـ ــب ،فكـ ــل واحـ ــد منهمـ ــا يـ ــرى أنـ ــه اكتسـ ــب المعركـ ــة ،فـ ــالعريف يعتقـ ــد
 1هنا الوسخ.
 2أعتقد هنا.
 3على الجميع أن يبقى واقفا في مكانه إلى إشعار آخر.
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أنـ ــه اسـ ــتطاع بمهارتـ ــه أن يجنـ ــد عمـ ــيال جديـ ــدا فـ ــي حومـ ــة الطليـ ــان ،بينمـ ــا
األخض ـ ــر مهن ـ ــي اعتق ـ ــد أن ـ ــه اس ـ ــتطاع أن يـ ـ ـراوغ ه ـ ــذا العري ـ ــف المغ ـ ــرور،

وينجو من قبضته ،خاصة وقد قال له وهو يودعه:

 Tu dois retourner à ta place parmi les détenus; mais ils neـ
doivent se douter de rien, tu peux te plaindre à eux des tortures que
tu a subi. Ça si tu tiens toujours ton
engagement1.

رجـ ـ ــع األخضـ ـ ــر إلـ ـ ــى مكانـ ـ ــه بح ارسـ ـ ــة أحــ ــد الجنــ ــود ،ومــ ــا أن كــ ــاد

يخط ـ ـ ـ ــو الخط ـ ـ ـ ــوة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ــي اإلس ـ ـ ـ ــطبل حت ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ــدفع نح ـ ـ ـ ــوه جمي ـ ـ ـ ــع

الموقوفين ،يتقدمهم الشيخ رابح الذي بادر بالسؤال :
ـ إن شاء اهلل ال بأس؟

أجاب األخضر باقتضاب:
ـ ال بأس.

تساءل الشيخ رابح:

ـ ـ ـ ـ أوه ...المف ـ ـ ــروض يطلق ـ ـ ــون سـ ـ ـ ـراحك إذا ل ـ ـ ــم يك ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي األم ـ ـ ــر

إن...؟؟

أجاب األخضر:

ـ في يوم أو يومين.

واتجـ ـ ــه نحـ ـ ــو مكان ـ ـ ــه ،أمـ ـ ــام ص ـ ـ ــمت الجميـ ـ ــع ،لك ـ ـ ــن الشـ ـ ــيخ ارب ـ ـ ــح

لحقه ،وجلس بقربه ،والطفه:

ـ يظهر أنهم أزعجوك ،هل أقعدوك على الزجاجة؟!

أجاب األخضر بصوت خافت ،وهو يقرب فمه من أذن الشيخ رابح:
ـ أرادوا أن يجعلوني عميال لهم ،فجاريتهم مراوغة.

ضحك الشيخ رابح بصوت عال ،ثم قال بصوت منخفض جدا:
 1يجب أن تعود إلى مكانك بين الموقوفين ،وينبغي أال تثير أي شبهات ،بل يمكنك أن تعبر عن سخطك
من التعذيب الكبير الذي تعرضت له ،هذا إذا كنت عند التزامك.
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ـ هذه عادتهم مع الجميع .والكل يراوغ مثلك.

بعد صمت قصير أضاف:

ـ تأكد أنهم يعرفون أنهم يلعبون معنا لعبة القط والفأر؛ وأنهم يراوغـون

ونحــن نـراوغ ،هكــذا شــاءت األقــدار ،والمهــم أنــه يجــب أال ننخــدع بأضــاليلهم،
فهم ال يصدقوننا بكل تأكيد ،ونحن كذلك.

انتفض األخضر وكأنه كان في نوم عميق ،وقال مستفهما:

ـ أصحيحا ما تقول؟

ـ أي واهلل ،يجب أال تثق فيهم أبدا ،واعتبر نفسك مـن اآلن مراقبـا مـن
قب ــل جواسيس ــهم ،ولـــذلك قلـــل مـــن خرجاتـــك ،عن ــدما يطلقـــون سـ ـراحك ،واذا

اقتضى األمر حتى الصالة صلي في دارك ،حتى يفرج اهلل.
ـ ولكن ..

ـ خذ رأي مجرب وال تأخذ رأي طبيب!

ـ أنا عسكري قديم.

ـ وهذا ما يزيد من تشديد المراقبة عليك.

ـ أعطوني اسم الضابط الذي اتصل به ،وأزوده بالمعلومات.
ـ جارهم ،إلى أن يفرج ربي.

ـ أيعقل؟؟

لم يجب الشيخ رابح إال بعد برهة ،حيث قال:
ـ يعقل وأكثر ،وأحذر من هذا الضابط بالذات فهو الذي سيلقي عليـك

القــبض فــي أول ســانحة تتــاح لــه ،كــأن لــم تجــئ فــي المواعيــد التــي يكــون قــد
ضبطها لك؟

ـ ال ..ال هذا لن يحصل.

ـ المهــم ينبغــي أن تتــوخى الحــذر ،وهــذه مي ـزة جيــدة قــد الحظتهــا فيــك

عندما شككت في ،لكن ال تقلق ،فلست وحدك في هذه المحنة.
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ـ ال ..لم أشك فيك أبدا.

ـ قلت لك هذه ميزة جيدة.

ـ ولكني......
قاطعه:

ـ أبديت تحفظا.

ـ صحيح.

ـ ـ إذن علي ــك بالمزي ــد م ــن الح ــذر وال ــتحفظ ،ه ــذه نص ــيحتي ل ــك ،واهلل

ينصرنا على هذه المحنة.
ـ ال تفهمني خطأ.

ـ أنـا لـم أفهمـك خطـأ ،بـل قلـت لـك واصـل فـي تحفظـك .وسـأبرهن لــك

علـى صـدق كالمـي إذا خرجنـا سـالمين مـن هـذا االمتحـان ،وأكـرر سـتجدني،
متـ ــى احتجـ ــت إلـ ــي ،فـ ــي مسـ ــجد الزاويـ ــة ،أو فـ ــي زقـ ــاق عـ ــرب مـ ــع الباعـ ــة

الجوالين.

قال مازحا:

ـ هذا يثير المزيد من شكوكي؟؟

ـ لك أن تشك!

⁂
ينتصــب مستشــفى ســكيكدة علــى الســفح الشــمالي لجبــل بوعبــاز علــى

أنقــاض المخــيم العســكري الــذي أقامــه الجنـرال  Négrier1إبــان تأســيس مدينــة
سـ ــكيكدة سـ ــنة  ،0838به ـ ــدف إحكـ ــام السـ ــيطرة علـ ــى خلـ ــيج

 1نغرييه.
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Sinus

Numidicus1وتشــديد المراقب ــة عل ــى اس ــطو ار وجباله ــا الت ــي م ــا فتئ ــت حص ــنا
منيعا للمقاومين الذين يتصدون بكل ش ارسـة وضـراوة ،لقـوات الغـزو المنهمكـة

في تصفية قبائل بني مهني.

والطريــق إلــى هــذا المستشــفى ،يتصــاعد بشــكل لــولبي عبــر درجــات ال

متناهية ،ال شك أنها تقضي على المريض قبل وصـوله إلـى قاعـات العـالج،

أمــا إذا ســلك طريــق العربــات فــال شــك أنــه يســتغرق وقتــا طــويال فــي طريــق
متصاعدة تتخللها منعرجـات أكثـر خطـورة مـن الـدرجات ،والحقيقـة أنـه عنـدما

نصب  Négrier2مخيمـه فـي هـذا المكـان ،كـان يرمـي مـن وراء ذلـك ،إضـافة
إلى مراقبة اسطو ار وجبالها ،التموقع في مكان منيع طبيعيـا ،يحصـنه وجنـوده
في هجمات المقاومين المباغتة ،والتي ما فتئت تنتظم وتزداد شراسة.

لــذلك فــإن الســكان س ـواء كــانوا عربــا أو أوروبيــين مقتنعــون تمامــا ،أن

هذا المكان يصلح لكـل شـيء إال أن يكـون مستشـفى ،وفعـال فإنـه سـرعان مـا
يرجـع إلـى طبيعتــه العسـكرية ،كلمــا حـل خطــب بفرنسـا ،ففــي الحـرب العالميــة

األول ــى تح ــول إل ــى ثكن ــة ،وت ــم تحوي ــل مرض ــاه إل ــى قس ــنطينة وعناب ــة ،وف ــي

الحرب العالمية الثانيـة أصـبح مستشـفى عسـكريا ،بـل وتعـرض إلـى قنبلـة مـن
قبل الطائرات األلمانية ،في إحدى الغارات الجويـة النازيـة إذ تهـدم جـزء كبيـر

منــه ،وهــا هــو اليــوم ،ومنــذ هجومــات  21أوت  0455يتحــول إلــى مستشــفى
عســكري ،تحرســه الــدبابات والعربــات العســكرية المجنــزرة ،وال تعــدم أن تجــد
في ردهاته ومختلف طوابقه ،المدججين بكل أنواع األسلحة المحمولة ،وكأنـه

س ـ ـ ــاحة معرك ـ ـ ــة ،ول ـ ـ ــيس مستش ـ ـ ــفى آم ـ ـ ــن؛ ال يس ـ ـ ــتقبل م ـ ـ ــن الم ـ ـ ــدنيين ،إال

األوروبيـ ــين ،أو معطـ ــوبي العمليـ ــات العسـ ــكرية ،وكـ ــذلك العـ ــرب المقبـ ــوض
علــيهم بــأي تهمــة ذات طــابع يتعلــق بــالحرب علــى جبهــة التحريــر الــوطني؛

 1سينوس نوميديكوس.
 2نغرييه.
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وفــي هــذه الحالــة تشــدد الح ارســة بحي ــث يعزلــون فــي غــرف خاصــة وأمامهــا
حـراس مـدججون بالسـالح ،أمـا مرضــى العـرب مـن ذوي الحظـوة الـذين يشــفع

فــيهم غــالة الكولــون فيوجهــون إلــى بنايــة عاريــة فــي أقصــى أط ـراف المدينــة
بب ـ ــاب قس ـ ــنطينة مقاب ـ ــل رحب ـ ــة الجم ـ ــال ،أطلقـ ـ ـوا عليه ـ ــا اس ـ ــم

Maison

 des Meskines1لــيس به ــا أطب ــاء ،ب ــل ممرض ــات يهودي ــات ،يقم ــن بح ارس ــة
المبنــى أكثــر مــن عمليــات التم ـريض ،ألنهــن ال يملكــن القــدرة أو اإلمكانيــات
إلســعاف المرضــى الــذين يتوافــدون علــى هــذا المبنــي الكئيــب ،بتــدخالت مــن

ذوي الشأن.
ظلت فلو ار فـي غرفـة العنايـة المركـزة ،بالمستشـفى ،وفـي حالـة غيبوبـة

عميقة ،بيد أن األطباء تمكنوا من تحديد أصابتها؛ كسر في الفـك ،نجـم عنـه

تصلب ،أو انقطاع ،فـي شـرايين الرقبـة .وتهشـم فـي الجمجمـة ،يبـدو أنـه كـان
نتيجــة ســقوطها العني ــف علــى األرض ،لــذلك ب ــاتوا يخشــون أن تكــون هن ــاك

إصابة في الدماغ ،وهي التي جعلتها تدخل في غيبوبة عميقة.

ونتيجة لهذه الحالة منع األطباء كل الزيارات لفلورا ،سواء مـن ذويهـا،

أو م ـ ــن جيرانهـ ـ ــا النس ـ ــاء العربي ـ ــات الالئ ـ ــي جـ ـ ــئن بكثـ ـ ـرة ،وتجمهــ ــرن أمــ ــام
المستشفى ،ولم يتفرقن إال بعد أن تدخلت قـوات الشـرطة العسـكرية به ارواتهـا،

بيد أن األطباء لم يتوانوا عن طمأنة الزوار على أن حالة فلـو ار غيـر خطيـرة،

وهي في تحسن مستمر.

⁂
ظل بوجمعة حائ ار من أمره ،بل متفاجئا ،من اللطف المبالغ فيه مـن

قبــل النقي ــب ،فقــد كرمــه بكــأس قــازوز ،وطلــب منــه بلطــف أن يجلــس علــى
 1منزل المساكين.
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الكرس ــي المقاب ــل لـــه ف ــي قاعـــة ب ــدت وكأنه ــا قاعـــة انتظ ــار ،ال مكتـ ــب ،وال
ح ارس ــة ،وال أي مظه ــر م ــن مظ ــاهر الح ــزم ،أو األبه ــة الت ــي ال تت ــردد قي ــادة

الثكن ــة ف ــي إظهاره ــا ،وق ــد تب ــادر لذهن ــه أن ه ــذا االس ــتقبال إنم ــا ه ــو مقدم ــة
لالعتــذار عــن االعتــداء الــذي لحقــه مــن طــرف الجنــدي الجلــف وأســفر عــن

خلــع ثالثــة مــن أســنانه ،ثــم أحجــم عــن ذلــك وقــرر أن يأخــذ بنصــيحة عمــي

العربــي ،وأن يكــون شــديد الحــذر ،وأكثــر يقظــة ،ودقــة فــي اإلجابــة علــى أي
سؤال يطرح عليه.

 Tu es lycéen, c`est à dire que tu n’a rien à avoir avec lesـ

bandits des Arabe; et que tu te trouves ici par hasard1.

قال بوجمعة بثقة تامة:

!  Exactement monsieur2ـ

قال النقيب :

 Dans ce cas; il faut que tu prouves tes bonnes intentions ; etـ

?dire la vérité3

قال بوجمعة متسائال :

? Que faut-il exactement4ـ

اعتدل النقيب ،وقد أبدى اهتماما بتساؤل بوجمعة:

 Nous avons des informations que les détenus sont entrainـ
de creuser un tunnel, on te demande de déterminer l'emplacement
et le responsable de cette bêtise5.

تفاجأ بوجمعة من هذا الطلب الغريب ،ثم تساءل ببراءة:

? Comment peut-on définir cette emplacement, monsieur 1ـ
 1أنت طالب ،يعني ال عالقة لك بعصابات العرب ،ووجودك هنا كان مجرد صدفة.
 2بالضبط سيدي.
 3في هذه الحالة يجب أن تبرهن عن حسن النوايا ،وقول الحقيقة؟
 4ما هو المطلوب بالضبط؟
 5لدينا معلومات أن الموقوفين يحفرون نفقا ،نطلب منك تحديد مكانه ،أو الشخص المسئول عن ذلك؟
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تساءل مستنك ار:

 Comment! est ce qu’ils ne sont pas entrain de creuser surـ

?les lieus même ou tu étais2

رد بوجمعة بكل ثقة:
قال محذ ار:

 Non monsieur3.ـ
? Alors.. Tu m'as promis de dire la vérité4ـ

قال بوجمعة:

 Je dis la vérité monsieur! Dans l’aile ou je me trouve rienـ

de tel ne se produit5.

قال النقيب محذ ار:

 De toutes les façons nos recherches continuent, et s’ilـ

s’avère que tu mens tu vas le payer très cher6

رد بوجمعة بكل ثقة:
 Je suis sur qu`il ne se passe rien dans l'aile ou je meـ

trouve .
7

قال النقيب:

! On attend8ـ

ثم أردف قائال:

? Sur quoi parlent les détenus1ـ
 1كيف يمكنني تحديد المكان ،ياسيدي؟
 2كيف أال تجري أعمال حفر في الجناح الذي تقيم فيه أنت بالذات؟
 3ال يا سيدي.
 4لقد أعطيتني وعدا بأن تقول الحقيقة.
 5لقد قلت الحقيقة يا سيدي ،الجناح الذي أقيم ال وجود لهذا العمل.
 6على كل حال األبحاث ال زالت جارية ،وإذا كان هناك أكاذيب ستدفع ثمنها غاليا.
 7أنا متأكد أنه ال يوجد أي شيء في الجناح الذي أتواجد به.
 8نحن ننتظر.
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أجاب:

! Chacun parle de son aventure2ـ

تساءل :

?  Par exemple3ـ

يحاول أن يتذكر:

 L’un d’eux a raconté comment il s’est rendu en la Franceـ
par bateau, et les souffrances qu’il a enduré durant le voyage, et
arrivé à Marseille il se trouve en face d’une des plus belles villes
du monde4.

تساءل بتهكم :

?! C`est Tout5ـ

أجاب بوجمعة بكل ثقة:

! Oui monsieur6ـ

تساءل مرة أخرى:
أجاب بوجمعة بعفوية:

 Ne parlent ils pas des Fellaga7.ـ
! Non monsieur8ـ

قال النقيب وقد هم واقفا:

 Tu vas voir le prix des mensonges9.ـ

 1على أي شيء يتحدث الموقوفون؟
 2كل واحد ومغامراته.
 3أذكر مثال.
 4ذكر أحدهم كيف سافر إلى فرنسا وتحمل معاناة مضنية في السفينة وعند وصوله إلى مارسيليا وجدها
من أجمل مدن العالم.
 5فقط ؟
 6نعم سيدي .
 7أال يتكلمون عن الفالقة؟
 8ال  ..سيدي.
 9ستعرف ثمن األكاذيب.
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قال بوجمعة وقد دب فيه الخوف:
 Je te jure qu`il n ya aucune discussion hors les aventuresـ
personnelles1.

قــال النقيــب ،وقــد تغيــر صــوته ،واكفهــر وجهــه ،شــاع ار بالهزيمــة أمــام
إصرار تلميذ:

 La séance est terminée2.ـ

ثم صرخ بأعلى صوته:

 Sergent Raymond prend ce petit salopard3.ـ
⁂

في وقفتهم الروتينية لتحية العلـم أثنـاء إن ازلـه شـاهد الجميـع أن صـفوفا

جديــدة مــن الموقــوفين الجــدد قــد اصــطفت فــي المكــان الــذي اصــطفوا فيــه هــم

أول م ـرة ،وبحدســهم الــذي اكتســبوه مــن األحــداث ،أدرك ـوا أن عمليــة مســلحة
أخ ــرى تك ــون ق ــد وقع ــت ف ــي المدين ــة ،وال ش ــك أنه ــا كبيـ ـرة ،وتتعل ــق بال ــذات

بـ ــاألوربيين العسـ ــكريين أو الشـ ــرطة ،ألن عـ ــدد الموقـ ــوفين كبيـ ــر ،وهسـ ــتيريا

الحراس أكثر نرفزة.

والواقع أن بعـض الموقـوفين قـد همـس فـي إذن صـاحبه ،أن مصـيرهم

سيقرر عن قريب ،إذ أنه من العادة أن يتم التخلص مـن الموقـوفين القـدامى،
خاصــة الــذين تــم اســتجوابهم ولــم يثيــروا أي شــكوك ،وذلــك بــإطالق س ـراحهم،

في حين يحال اآلخرون على المحكمة ،لكن ،وكما هو معروف ،أنه منذ أن

حــل ال ارئــد  Aussaresses4بمدينــة ســكيكدة حتــى تغيــر األمــر ،فصــار ه ـؤالء
 1أقسم أن األحاديث لم تكن إال على المغامرات الشخصية.
 2الجلسة انتهت.
 3الرقيب ريمون  ..خذ هذا النذل الصغير.
 4أوساريس
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المشكوك فيهم ال تتم إحالتهم على القضاء ،بل يتم القضـاء علـيهم واعـدامهم

فــورا ،وبهــذا الخصــوص كــان مبــدؤه؛ أن الخــارج علــى القــانون الفرنســي فــال

ينبغــي أن يحــاكم بــه ،وبمــا أن الفالقــة خــارجون علــى القــانون فيجــب القضــاء
عليهم بعد افتكـاك كـل المعلومـات التـي بحـوزتهم؛ خـارج بيروقراطيـة القـانون،

بــل ولــم يتــردد ذات م ـرة أن قــال لقائــده العقيــد  de Cokporne1قائــد الوحــدة
العسكرية للشمال القسنطيني الـذي أراد أن يحيـل الموقـوفين علـى العدالـة بعـد

استنطاقهم:

 C’est pourtant ce que les plus hautes autorités de l’Etat ontـ
décidé, mon colonel. La justice ne veut pas avoir affaire au FLN,
justement parce qu’ils deviennent trop nombreux, parce qu’on ne
saurait pas où les mettre et parce qu’on ne peut pas guillotiner des
centaines de personnes. La justice est organisée selon un modèle
correspondant à la métropole en temps de paix. Ici, nous sommes
en Algérie et c’est une guerre qui commence.2

وبعد صمت قصير أضاف متسائال:

 Vous vouliez un officier de renseignements? Vous l’avez,ـ
mon colonel. Comme vous ne m’avez pas donné de consigne, j’ai
dû me débrouiller. Une chose est claire: notre mission nous impose
des résultats qui passent souvent par la torture et les exécutions
sommaires. Et, à mon avis, ce n’est qu’un début3.

لـذلك لــم يتــردد ولــو للحظــة فــي تعيـين فــرق متكونــة مــن ضــباط صــف

اختارهم بعناية فائقة من الفيلق الحادي عشـر "الصـدمة" الـذي أسسـه ،عنـدما
 1دو كوكبورن.
 2بيلد أن ذلللك ملا قررتلله السلللطات العليلا فللي الدولللة ،حضلرة العقيللد ،فالعدالللة ال ينبغلي أن تنشللغل بقضللايا
جبهللة التحريللر الللوطني ،وبالضللبط حتللى ال يصللبح عللدد فالقتهللا رقمللا كبيللرا ،وال يمكننللا أن نعللرف أيللن
نضعهم ،ثم إن العدالة ال تستطيع إعدام مئات األشخاص ،إن العدالة تسير وفق نظلام يتماشلى ملع اللوطن
األم في أوقات السلم ،هنا نحن في الجزائر ،في بداية حرب.
Aussaresses, Services spéciaux : Algérie 1955-1957, éd.Perrin, 2001,P.35

 3هللل تري ل د ضللابط اسللتعالمات؟ هللا هللو أمامللك حضللرة العقيللد ،وبمللا أنللك لللم توجلله لللي نصللائح فهللا أنللا
أتصللرف .غيللر أن هنللاك شلليئا واضللحا  :إن مهتمنللا تفللرض علينللا الوصللول إلللى نتللائج غالبللا ال تمللر إال
بالتعذيب ،وحتى بالقتل ،وحسب رأيي فإن كل هذا ليس سوى البداية  .انظر:
Ibid.P.35
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كان في قاعـدة  Montlouis1ب ـ  Pyrénées2للقيـام بالمهـام القـذرة ،وقـد أصـدر

لهذه الفرق األوامر باإلجهاز على السجناء بدون أي تردد.

والمهـ ــم أن الموقـــوفين مـ ــا أن عـــادوا إلـــى إسـ ــطبلهم مـــن هـــذه العـ ــادة

المسائية كما صار الموقوفون يسمون تحية العلـم ،إال وقـد باشـروا فـي تحليـل

األوضــاع ،ومحاولــة معرفــة مــاذا حــدث ،فقــد الحظــوا بكــل تأكيــد أن أغلــب

الموقـوفين مـن حومـة الطليـان ،وتعرفـوا علـى عـدد مـنهم ،لكـن لـم يعرفـوا مـاذا
ح ــدث بالض ــبط ،ألن ــه ببس ــاطة ال يمك ــنهم االقتـ ـراب م ــن ص ــفوف الموق ــوفين

ال ــذين سيقض ــون ليل ــتهم ه ــذه كله ــا وقوف ــا ف ــي الس ــاحة إمعان ــا ف ــي التع ــذيب
والترهي ــب ،وتل ــك ه ــي ع ــادة استض ــافة النـ ـزالء الجــدد ف ــي معتق ــل

Camp

 Péhau3في مصيف.Jeanne d`arc4

وأضــحى الجميــع يضــرب أخماســه فــي أسداســه عمــا حــدث لحــومتهم

هـذه األيـام ،فقــد صـارت تعـرف يوميــا أعمـال قتـل واغتيــال سـواء مـن الجانــب

األوروبــي أو العربــي ،إنهــا اللعنــة التــي أصــابت الجميــع والتــي جعلــت الشــك
ســيد ك ــل المواق ــف ،والريبــة تخ ــالج ك ــل النف ــوس ،خاصــة بع ــد الجن ــون ال ــذي

أص ــاب عص ــابة الي ــد الحمـ ـراء والت ــي أص ــبحت ترس ــم عل ــى ج ــدران الحوم ــة

شـعارها المشـهور :يـد ملطخـة بالـدماء والـى جانبهـا صـليب النازيـة المعقـوف،
كإشارة إلى ضرورة تصفية الحومة مـن العـرب ،ولـم تتـردد جبهـة التحريـر فـي

الرد على تهديدات اليـد الحمـراء بتصـفية رموزهـا ،والـرد علـى اسـتف اززاتها بكـل
قــوة ،لــذلك ال يســتبعد الشــيخ اربــح أن تكــون العمليــة التــي مــن نتائجهــا ه ـؤالء

الموقوفون الجدد تتعلق بتصفية أحد رموز اليد الحمراء.

 1مونتلوي.
 2بيريني.
 3كامب بيهو
 4جان دارك
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فـ ــي صـ ــباح اليـ ــوم الم ـ ـوالي قـ ــام الجميـ ــع بعمـ ــل السـ ــخرة الصـ ــباحي،

والمتمثــل فــي تســوية أرض الســاحة وجمــع أعقــاب الســجائر وأع ـواد الكبريــت

وأوراق األشــجار التــي تحملهــا الـريح ،قــاموا بتحيــة العلــم اإلجباريــة ،أو العــادة
الصـباحية كمــا يحلـو للجميــع أن يســموها .كانـت صــفوف الموقـوفين مــا ازلــت
على حالها ،كما تركوهـا مسـاء األمـس .ومـن حـين آلخـر تسـمع نوبـة سـعال
أو عطس قد أصابت أحدهم من الذين لم يستطيعوا تحمل وقـوف ليلـة كاملـة

تحت رطوبة البحر األبيض الثقيلة.

كان الجميع يتلصـص النظـر نحـو اآلخـر ،خاصـة وأن أنـوار الصـباح
قــد تــدفقت بشمســها الدافئــة ،األمــر الــذي س ــاعد علــى اتســاع الرؤيــة ،ل ــذلك

ازدهرت لغة العيون ووجدت مجـاال خصـيبا لهـا ،وال تعـدم أن تحـدث إشـارات
خفية بين المتعارفين واألقارب ،تستفسر عن األحوال ،أو ما حـدث بالضـبط،

لكـن هــذه اللغــة الخفيـة تبقــى عــاجزة عــن التحليـل والشــروح ،وال تســتجيب لكــل
االنش ــغاالت ،لكنه ــا وم ــع ك ــل ذل ــك تبق ــى كافي ــة للتعبي ــر ع ــن الحال ــة بص ــفة

عامة.

والمهــم أن هنــاك عمليــة فدائيــة قــد نفــذت بحومــة الطليــان ،فــإذا كــان

المســتهدف أوروبيــا فتكــون بالرصــاص ،أمــا إذا عربيــا عمــيال فتكــون بالســالح

األبــيض أي الــذبح ،وال ش ـك أن الشخصــية المســتهدفة شخصــية مهمــة نظ ـ ار
للنرف ـزة الواضــحة علــى العســكر وقــادتهم ،لكــن أحــدا لــم يــتمكن مــن تحديــدها

بالض ــبط ،ب ــل وتحول ــت إل ــى لغ ــز يتب ــارى الموقوف ــون ف ــي ف ــك ش ــفراته ،أثن ــاء

الع ــودة إل ــى إس ــطبلهم ،فم ــنهم م ــن يتنب ــأ ب ــأن المقت ــول ه ــو المح ــافظ Jean-

 Pierre1ومــنهم مــن يــرى أنــه  René2األمــين العــام للبلديــة ،ومــنهم مــن ذكــر

المراقب العام للثانوية.
 1جان بيير.
 2رونيه.
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بيـد أن التكهنـات بلغـت أقصـى مـداها عنـدما قـال لهـم مسـعود الزبــال،

ورأيه في العادة ال يعتـد بـه نظـ ار لمسـتواه المتـدني وعـدم قدرتـه علـى التعبيـر،

أنـ ــه تمـ ــت تصـ ــفية  Edmond1مـ ــدير السـ ــجن المركـ ــزي لـ ـ ـ ،Philippeville2
ولإلشارة فإن هـذا السـجن هـو جـزء أساسـي مـن ديكـور حومـة الطليـان إذ أنـه

يتمركــز فــي الجانــب العلــوي للحومــة ويحــد شــارع  Austerlitz3الصــاعد نحــو

ســبعة أبيــار ،والــذي كــان يســمى فــي زمــن مضــى ،Avenue des arbres4

ويحـده مــن األســفل قصـر العدالــة الــذي طالمـا تــولى النطــق بقطـع العديــد مــن

الرؤوس ،كما يحده شارع  Georges Clémenceau5المشهور بأقواسه .365
⁂

دخــل العريــف رئــيس المكتــب ألول م ـرة إلــى اإلســطبل الــذي يحلــو لــه

أن يسميه الجنـاح  Aويتبعـه جنـدي الح ارسـة ،لـم تكـن لـه صـورة واضـحة عـن
ذل ــك المك ــان ،تفاج ــأ م ــن ض ــيقه ،ب ــل تعج ــب كي ــف يمك ــن له ــذا الحش ــد م ــن

الموقوفين أن يناموا فيه ،وبمجرد الدخول صرخ الجندي:

 Tout le monde debout6ـ

وقــف الجميــع ،كــل فــي مكانــه ،وينتظــرون األوامــر الجديــدة ،لكــن

العريف رئيس المكتب قال آم ار:

 Chaque personne dont je cite le nom doit faire la queueـ

ici .
7

 1إيدموند.
 2فيليبفيل :سكيكدة.
 3أوسترليتز.
 4أفيني ديزاربر :شارع األشجار.
 5جورج كليمانصو.
 6قفوا جميعا.
 7كل من يسمع اسمه عليه أن يصطف هنا.
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وأشــار بيــده اليســرى إلــى مكــان الصــف ،وأخــذ قائمــة مــن ملــف كــان

يحتضنه تحت إبطه ،في حين كانت يده مشغولة بسيجارة ،ولم يتـردد فـي أن

جعل السيجارة ال تفارق شفتيه منذ أن بدأ في عملية المناداة.

ومـ ــن ضـ ــمن الـ ــذين سـ ــمعوا اسـ ــمهم كـ ــان األخضـ ــر مهنـ ــي ،فامتثـ ــل

لألوامــر ووقــف فــي الص ــف ،وبقــي ينتظــر عمــا ستس ــفر عليــه هــذه العملي ــة

الجديدة.

انتهت المنـاداة وطبـق العريـف ملفـه ،ثـم أمـر الجنـدي أن ي ارفـق هـؤالء

الموقوفين إلى ساحة العلم ،في حين اتجه هو نحو إدارة الثكنة.
وجـد األخضـر مهنـي ورفاقـه الموقوفـون أنفسـهم يسـتعدون لتحيـة العلــم

في غير وقته ،لم يفهـم شـيئا ،بيـد أن المجـربين قـد فهمـوا أنهـم بـذلك يودعـون

الثكنة ،وسيطلق سراحهم.

⁂
اقتيــد بوجمعــة إلــى المبنــى الرئيســي للمعتقــل ،تحــت وطــأة جــو كئيــب،

مشــحون بمشــاعر الخــوف واالنتظــار ،تمــأل أذنيــه تلــك العبــارة المشــئومة التــي

تفوه بها ذلك المعتوه . "Raymond prend ce petit salopard Sergent" :

المبنـى الرئيســي عبــارة عــن كتلــة جافـة مــن األســمنت تتكــون مــن عــدة

طوابــق ،أعــدت كلهــا كمكاتــب ،كمــا يتكــون مــن طــابقين تحــت األرض ،يبــدو

أن المهندس الذي كلـف بإنجـازه كـان تحـت وطـأة القصـف الـذي تعرضـت لـه

المنطقة من قبل الطائرات النازية أبـان الحـرب العالميـة الثانيـة ،فقـد فكـر قبـل
كل شيء بإعداد الملجأ قبل المكاتب.

ه ــذه األقبي ــة تحول ــت من ــذ أول ن ــوفمبر  0454ع ــن مهامه ــا األص ــلية

واألدوار التــي أنشــئت مــن أجلهــا ،فقــد تصــور المهنــدس أن مــن يــدخل هــذه
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األقبية يصبح في أمان تام .أما اآلن فقد صار من يدخلها يصبح فـي جحـيم
تام ،فسبحان مغير األحوال كما يقول العرب.

اقتيد بوجمعـة مـن طـرف الرقيـب  Raymond1إلـى القبـو السـفلي الـذي

تسوده عتمة تامة ،وكأنه قاع بئر قديمة ،وما أن فتح بابـه حتـى انبعثـت منـه
رائحـ ــة كريهـ ــة تـ ــزكم األنفـ ــاس ،وتقـ ــبض األرواح ،أشـ ــعل الرقيـ ــب المصـ ــباح

الكهربــائي الموجــود لــيس فــي الســقف بــل فــوق البــاب ،انكشــفت العتمــة عــن
منظــر رهيــب؛ قــاذورات منتش ـرة فــي كــل مكــان ،وبــول اركــد ،ودم جامــد ،بقــع

للقــيء ،وبقايــا ثيــاب ممزقــة؛ س ـراويل ،تبــابين ،كالصــونات ،إضــافة إلــى ذلــك
حشـرات متعــددة األلـوان والفصـائل ،ال احــد يــدرى كيـف اجتمعــت وتآلفــت فــي
هــذا الجحــيم ،وي ـؤازر هــذا العــدوان البصــري عــدوان ســمعي نــاتج عــن هــدير

غريــب لميــاه متدفقــة غيــر معروفــة المكــان ،لكنهــا تكــاد تمــزق طبلــة األذن،

وتشعر المتلقي بأنه يكاد يغرق.

إضافة إلى هذا المنظر المريع ،كانت على األرض ،وبشكل فوضـوي

أسـ ــالك كهربائي ـ ــة ،متع ـ ــددة األش ـ ــكال واألحجـ ــام ،وسالسـ ــل وحبـ ــال م ـ ــدماة،

وعصي وه اروات ،وأربع كراسي خشبية ،أحدها مثبت في األرض.

ق ــال الرقي ــب  Raymondبلغ ــة ت ــنم ع ــن حق ــد كبي ــر واحتق ــار مش ــوب

بالعنصرية:

 Assieds-toi ici2ـ

وقد أشار إلى الكرسي المثبـت ،فجلـس بوجمعـة ،وهـو يتملكـه الرعـب،

تنــاول الرقيــب  Raymondسلســلة وقــام ب ـربط بوجمعــة علــى الكرســي المثبــت
بصفة محكمة ،دون أي مقاومة من طرف بوجمعـة ،تـم كـل ذلـك فـي صـمت

رهيب.

 1ريموند
 2أجلس هنا.
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وم ــا إن أت ــم الرقي ــب  Raymondمهمت ــه تل ــك ،حت ــى قف ــل خارج ــا م ــن

القبـو بعـد أن أطفـأ المصـباح ،وأحكـم غلــق البـاب ،كـان صـرير المفتـاح رهيبــا
بالفعل ،أحس بوجمعة كأنه يمنشر رأسه.

فـ ــي الظ ـ ــالم ال ـ ــدامس ،وال ـ ــروائح الكريهـ ــة ،والرطوبـ ــة الثقيلـ ــة ،أحـ ــس

بوجمع ــة ب ــأن روح ــه وص ــلت إل ــى فم ــه ،ف ــالهواء الخ ــانق ،وخاص ــة الرائح ــة

الحــادة التــي لــم يعــرف مثــيال لهــا ،زادت مــن شــدة الغثيــان ،الــذي أعقبــه دوار
غريب ،وفجأة تدفق شالل من القيء على مالبسه ،وراح ينساب من الصـدر

إلى الفخـذين ،ليسـتقر علـى مـا تبقـى مـن الكرسـي ،كانـت نوبـة القـيء شـديدة،
أفــرغ كــل مــا فــي بطنــه ،فــي ســرعة مذهلــة ،ولــم تبــق إال رغــوة صــفراء ذات

مذاق مر تغمر أطراف لسانه.

صــار يصــرخ بــأعلى صــوته ،ولكــن ال حيــاة لمــن تنــادي ،فصــوته فــي

هذا القبو السفلي ،ال يكاد يسمع مـن صـوت هـدير الميـاه العجيـب ،والـذي لـم

يحدد مكانه.

بقي على تلك الحالة مدة من الزمن كأنها قرن من الكوابيس ،تتخللهـا

صـــرخاته المخنوقـ ــة ،والشـــهيق المتقطـ ــع ،الـ ـذي يعقـ ــب نوب ــات القـ ــيء الـ ــذي

أصبح هواء ،تقطعت أنفاسه ،والتوى عنقه ،وراح في غيبوبة تامة.
⁂

بالفعل تم إطالق سراح األخضر مهني ،مع مجموعة من الموقـوفين،

لكن ذلك لم يتم دون جلسة مع ضابط  SAS1الذي سيكون على اتصـال بـه،
دارت أحاديثهـ ــا حـ ــول ضـ ــرورة معرفـ ــة شـ ــبكة الفالقـ ــة فـ ــي حومـ ــة الطليـ ــان،

 1المصالح اإلدارية المختصة
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ومصـادر تمويلهـا ،مــع ضـرورة التركيـز علــى جـامعي االشـتراكات ،والمســئول

السياسي ،ومراقبة الغرباء عن حومة الطليان.

والمهـم أن األخضــر مهنــي كــان يســتمع بـالرغم عنــه إلــى تلــك األوامــر

الخفيــة ،وحتــى يظهــر أنــه مهــتم بالموضــوع ،كــان يعقــب أحيانــا بحركــة مــن

أرســه ،وبعــد أن أتــم ضــابط المصــالح اإلداريــة المختصــة تعليماتــه ،مــد يــده
لألخضر مهني مصافحا ،ثم رافقه إلى الباب حيث وجد أمامه الجنـدي نفسـه

الذي رافقه منذ الصباح ،وعندما خـرج إلـى سـاحة المعتقـل رأى طـابو ار يتكـون
من بعض زمالئه في اإلسطبل ،أمر باالنضمام إليهم.
تــم حشــر مــن كــان فــي هــذا الطــابور فــي الشــاحنة المخصصــة لتفريــغ

زبالة الثكنة ،كانت روائحها كريهة ،وقـد عـادت لتوهـا مـن المفرغـة العموميـة،

انطلقــت بهــم ســالكة ذات الطريــق الــذي ســلكوه أول مـرة ،عنــدما تــم اعتقــالهم،

أي طريق ليلو عبر الميناء.

أمام محطة القطار توقفت الشاحنة ونزل جنود الح ارسـة ،فتحـوا أبـواب

السيارة ،قال رئيس مفرزة الحراسة بشيء من التأفف:

 Bonne chance a tout le monde!1ـ

هكـذا وجـد األخضـر مهنـي نفسـه حـ ار طليقـا ،تـنفس مـلء رئتيـه ،نظــر

إلــى الســماء كان ــت ص ــافية ،نظــر إلــى جبــل بوعب ــاز فــرأى األشــجار تكس ــوه
بكثافـة لــم يلحظهــا مــن قبــل ،نظــر إلـى البحــر فـرآه هائجــا مضــطربا ،وأمواجــه

تزداد علوا.

وما أن دوى محرك الشاحنة حتى قفلت راجعة من حيث أتـت ،عندئـذ

تصــافح الموقوفــون ،بــل و ارح ـوا يعــانقون بعضــهم الــبعض ،فــي جــو طفــولي
مرح ،بل وكـل واحـد مـنهم كـان يضـرب موعـدا مـع زميلـه فـي هـذا المقهـى أو

 1حظ سعيد للجميع.
084

ذلــك ،وهكــذا اتجه ـوا جميعــا نحــو  Place Marqué1التــي ال تبعــد أكثــر مــن

ثالثمائــة متــر ع ــن المحطــة ،وهنــاك تفرق ــت به ــم الطــرق ،ب ــل وحتــى س ــكان

حومــة الطليــان ســلكوا دروبــا شــتى فبعضــهم اختصــر الطريــق عبــر الــدرجات
الص ــاعدة ب ــالقرب م ــن س ــينما  Rialto2وبعض ــهم س ــلك ش ــارع

3

Georges

 Clémenceauالذي أبى العرب إال أن يسموه شارع األقواس ،رغبة مـنهم فـي
عـدم ذكــر اسـم هــذا الطاغيـة الفرنســي ،لكـن جمــيعهم كـان يحــث الخطـى كــي

يصل إلى بيته في أقرب وقت ممكن.

أم ــا األخض ــر مهن ــي فق ــد س ــلك طري ــق س ــينما  Colisée4القريب ــة م ــن
ســكناه ،ومــا أن وصــل أمــام بــاب الســينما حتــى التقــى بجــاره المســعود الــذي

جـرى نحـوه فاتحــا ذراعيـه ومحتضـنا لــه ،مهنئـا علـى الســالمة ،لكـن األخضــر

بادر متسائال :

ـ خبرني عن الحومة!

أجاب المسعود بتذمر:
ـ كالزفت ،ومن سيء إلى األسوأ!
صعق بهذا الجواب:

ـ احمدوا اهلل ،لو تعرفون حياة المعتقل؟

أجاب المسعود:

ـ بكل تأكيد أكثر أمنا من حومة الطليان!

قال األخضر:

ـ اسأل مجرب ،وال تسأل طبيب!

 1ساحة ماركي.
 2ريالطو.
 3جورج كليمانصو.
 4كوليزي.
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ـ ـ ســتجرب يــا أخــي حيــاة الرعــب والخــوف ،ففــي كــل م ـرة تخــرج مــن

البيت ال تعرف أن تعود إليه ،علـى قـدمين ,أم فـي نعـش ،أم ال تعـود أصـال،

أَ َو نسيت أنك أوقفت هكذا في الطريق بدون أي ذنب ،وكان مـن الممكـن أال
يعرف لك خبر.
صمت األخضر وزفر زفرة طويلة:
ـ معك حق.

واصـال سـيرهما نحـو سـكن األخضـر ،لكـن مـا إن انعطفـا نحـو الزقـاق

الم ــؤدي للمن ــزل حت ــى وق ــف الع ــرب المتواج ــدون ف ــي الزنق ــة م ــرحبين بق ــدوم
األخضر ،ومهنئين على السالمة ،بينما ركض األطفال ،يحملون البشرى.
⁂
فتح الرقيب  Raymond1بـاب القبـو  ،أشـعل المصـباح الخافـت ،رأى

بوجمعة وهو في وضـعه الغريـب ،ملتـوي العنـق متـدل نحـو األسـفل ،ظـن أنـه
قد فارق الحياة ،لم يعر إلى ذلك أدنى اهتمـام ،فقـد صـار المـوت عنـدهم مـن
عاديــات الحيــاة اليوميــة ،أشــار للجنــدي الم ارفــق بــالعودة ثــم قفــل راجعــا لكنــه
توقــف عنــد البــاب بعــد أن جــال بخــاطره أن الــذين ال يصــمدون أمــام التعــذيب
هم كبار السن ،وليس مع شاب مثل الذي أمامه ،وقرر أن يتأكد من حالته.

اقترب من بوجمعة مرة أخرى ،رأى بقع القيء تلطـخ مالبسـه ،تفـرس

في وجهه مليا ،رآه يتنفس بصعوبة ،وهذا يعنـي أنـه مـا زال علـى قيـد الحيـاة،

أمــر الجنــدي الم ارفــق والمتخصــص فــي التعــذيب بالكهربــاء بــأن يصــب عليــه

سطال من الماء.

تساءل الجندي ببرودة:

 1ريموند.
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أجاب بنرفزة :

 Un seau d'eau à froide ou chaude1.ـ
 C`est la même chose2.ـ

أخ ــذ الجن ــدي س ــطال م ــن س ــعة  01لت ــر  ،وأفرغ ــه بعن ــف عل ــى رأس

بوجمعــة الــذي انــتفض مــن غيبوبتــه ،أراد أن يــتلمس وجهــه لكنــه اكتشــف مـرة

أخــرى أن يديــه ورجليــه مقيــدتين ،عــاد إلــى وعيــه ،ف ـرأى أمــام عينيــه الرقيــب
 Raymond3الذي بادره قائال:

? Tu as bien dormi4ـ
أراد اإلجابـ ــة لكـ ــن لسـ ــانه لـ ــه يطاوعـ ــه ،لكـ ــن بصـ ــعوبة نطـ ــق بكلمـ ــة

متقطعة:

? De…. L`eau5ـ

رأى الرقيب  Raymondأن الفرصة سانحة لبداية االستجواب ،فقال:
 Tu me dit toute la vérité avant l`eau6ـ

أجاب بهزة من رأسه أن نعم.

أم ــر الرقي ــب  Raymond7الجن ــدي ب ــأن يق ــدم ل ــه بع ــض الم ــاء ،ك ــان

اإلناء عبـارة عـن علبـة طمـاطم قديمـة يعلوهـا الصـديد ،مثيـرة للتقـزز ،وعنـدما
رأى بوجمعة ذلك أدار وجهه عازفا عن الشرب ،لكن الجندي رفع العلبـة إلـى
مســتوى الف ــم ،كان ــت الي ــدان مش ــدودتي الوثــاق ،وهك ــذا وج ــد بوجمع ــة نفس ــه

مرغمـا أيضـا علـى تنــاول المـاء فـي هـذه العلبــة القـذرة ،أغمـض عينيـه ،وتــرك
 1سطل الماء يكون باردا أو ساخنا.
 2نفس الشيء .
 3ريموند.
 4نمت جيدا؟
 5اعطني الماء.
 6يجب أن تقول الحقيقة قبل الماء
 7ريموند
087

أمره هلل ،وازدرد ما بها وحسب مشيئة الجندي الذي كان يقتر في دفـع المـاء،
تنفس بوجمعة بعد ذلك نفسـا عميقـا ،ثـم فـتح عينيـه مسـتوعبا مـا حولـه ،فـرأى

الشيطان ريموند أمام عينيه وكأنه يراه ألول مرة.
⁂

ســرى خبــر إطــالق س ـراح األخضــر مهنــي فــي حومــة الطليــان س ـريان

النــار فــي الهشــيم ،وقــد اشــتغل راديــو العــرب علــى أحســن وجــه ،فــالخبر ل ــم
ينحصر في الحومـة وحـدها بـل امتـد إلـى زقـاق عـرب وأطـراف مسـجد سـيدي
علــي الــذيب ،لكــن مــا يمكــن اإلشــارة إليــه هــو أن تعليقــات كثيـرة انتشــرت مــع

الخبر؛

فبعضها يقول بأنه أعيد تجنيده ضمن المجندين من طواقم االحتياط،

وت ـ ـ ــم دمج ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي المص ـ ـ ــالح الخاص ـ ـ ــة تح ـ ـ ــت اإلشـ ـ ـ ـراف المباش ـ ـ ــر لل ارئ ـ ـ ــد

 Aussaresses1ومـ ـ ــا توقيفـ ـ ــه واحتجـ ـ ــازه إال خطـ ـ ــة مدروسـ ـ ــة ليحظـ ـ ــى منهـ ـ ــا
بمصــداقية عنــد العــرب ،وتســهل مهمتــه فــي التجســس علــى المنتمــين لجبهــة

التحرير؛

وبعضها يذهب إلـى أنـه أفشـى بكـل مـا يعرفـه عـن التنظـيم فـي حومـة

الطليان ،ويستدل على ذلك بالمداهمات الليلية التي تلـت توقيفـه ،خاصـة مـن
قبــل عصــابة اليــد الحمـراء ،التــي قامــت بالعديــد مــن االغتيــاالت واالعتــداءات

المتكررة التي راح ضحيتها حتى مجانين الحومة؛

أما البعض اآلخر ،فقد أكد أنه لم يطلق لوحده ،وأنه تعرض للتعـذيب

مثــل بقيــة الموقــوفين وأطلــق س ـراحه ضــمن مجموعــة مــن كبــار الســن ،لكــن

 1أوساريس.
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يجب أن يكون الجميـع حـذ ار مـن التعامـل معـه ،فبكـل تأكيـد فهـو م ارقـب عـن

كثب ،وكل من يتصل به سيكون ملفه عند مكاتب المصالح الخاصة.

والمهم أن األخضر مهنـي وهـو فـي طريقـه إلـى المنـزل رفقـة المسـعود

قــد ألــم بكــل مــا جــرى فــي الحومــة مــدة توقيفــه ،وعلــم أن ابنــه بوجمعــة مــا زال

موقوفــا ف ــي ثكن ــة الحــروش ،وعل ــم أيض ــا أنــه ت ــم فص ــله مــن الثانوي ــة بحج ــة

التغيب عن الدراسة ،كما علم بمواقف فلو ار المشرفة ،واعتداء حـارس الثانويـة

الجلف عليها ،ونقلها إلى المستشفى ،وحالتها الصحية المتدهورة.

تجمـــع الرجـــال العـــرب حـــول األخضـــر مهنـــي أمـــام ح ــانوت الزنقـــة،
مهنئــين بالســالمة ،بــل وتبــادلوا أخبــار فلــو ار التــي مــا ازلــت فــي غيبوبــة تامــة،

حيــث ذهــب أحــدهم إلــى ضــرورة عــدم الســكوت أمــام هــذا الوضــع المــزري،
والعنف المتزايد والذي لم يعد ينج من براثنه أي كان من السكان ،مهمـا كـان

انتمائه أو طائفته ،ويؤكدون أن السكوت في مثل هذه الحالـة ،ال يعنـي سـوى

المزيد من الجرائم.

قالت السيدة  Delarue1وقد عادت لتوهـا مـن المستشـفى لعيـادة فلـورا،

وقد لمحت األخضر ضمن الواقفين أمـام حـانوت الزنقـة ،بصـوت متهـدج يـنم

عن حزن عميق:

 je suis heureuseاألخضـر مهنـي  Vous allez bien monsieurـ

de vous voir et je remercie Dieu pour votre sécurité2.

ـ شك ار السيدة  Delarueهذا لطف منك.
تدخل المسعود متسائال:

ـ كيف أخبار فلو ار السيدة  Delarue؟
قالت بحزن شديد ،ودون مقدمات ،وهي تحث الخطى نحو بيتها:
 1دو ال ري
 2كيف حالك  ،السيد األخضر مهني  .أما سعيدة برؤيتك ،وأحمد هللا على سالمتك.
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 Elle est morte1ـ

المحل:

نــزل خبــر وفــاة فلــو ار كالصــاعقة علــى الجميــع ،قــال مبــروك صــاحب
ـ اهلل أكبر ،كل من عليها فان.

خيم الصمت على الجميع ،انعقدت األلسنة ،وساد األلـم والمـ اررة ،ومـا

أن دخلت السيدة  Delarue2البناية حتى عـال الصـراخ والعويـل بكـل األلسـنة،
وتميــز مــن بــين كــل األص ـوات صــوت الزهـرة التــي لــم تعــد تعــرف مــاذا تفعــل

بنفســها ،ول ـوال تــدخل الطــاوس التــي اشــتبكت معهــا فــي ص ـراع شــديد لرمــت
نفسها من التافذة.

ركض األخضر مهني نحو بيته لمسـاعدة الطـاوس فـي تهدئـة الزهـرة،

وهــو يشــعر بغصــة فــي حلقــه مــن هــذا الوضــع المــزري ،ومــن هــذا االســتقبال

المرير.

⁂
كانـت أمسـية حومــة الطليـان كئيبــة بالفعـل ،فقــد كـان لمــوت فلـو ار وقــع

الصــاعقة علــى الجميــع ،عربــا وأوروبيــين ،وكانــت الزه ـرة أكثــرهم ألمــا وحزنــا،
ومــا فتئــت تلطــم وجههــا وخــدودها بكــل قســوة وعصــبية ،بــل ولــم تعــر كبيــر
اهتمام إلطـالق سـراح زوجهـا الـذي راح يهـدئ مـن روعهـا ،لكنـه لـم يفلـح فـي

ذلك.

بـدأ الجيـران يتجمعـون باضــطراد ،حتـى مــن خـارج البنايــة ،وبعضــهم

يتجه نحو بيت الزهرة ،مختلطة عليهم األمور؛ هـل هـم معـزون بمـوت فلـورا؟
 1لقد ماتت.
 2دو الري.
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أم مهنئون بإطالق سراح زوجهـا األخضـر مهنـي؟ أم مستفسـرون عـن أخبـار

ولدها بوجمعة؟

لكــن س ــرعان م ــا تحولـ ـوا كم ــا ش ــاءت األق ــدار إل ــى مس ــعفين ،للزهـ ـرة،

ومهــدئين مــن روعهــا ،ومخففــين مــن شــدة الواقعــة عليهــا ،بيــد أنهــا كانــت ال

تعير لذلك كبير اهتمام ،وال تتردد في أن تجيبهم ،والغصة تكاد تخنقها:
ـ أنا السبب  ..أنا من قتلها!

ت ــدخلت الط ــاوس ،وق ــد ك ــادت أن تختن ــق غم ــا ه ــي األخ ــرى ،لكنه ــا

بحنكتها ،استطاعت أن تتحكم في أعصابها ،محاولة تهدئة الزهرة :
ـ ال  ..ال  ..األعمار بيد اهلل.
قالت الزهرة بعصبية:

ـ أنا من قتلها!

أردفت الطاوس:

ـ العني الشيطان!

وتــدخلت الســيدة Delarue1وقــد بــدت عليهــا رباطــة الجــأش ،وصــالبة

الموقف أمام هذه الصدمة العنيفة ،كما تكون قد استعادت بعضا من قواها:

 Ayez un peu de bon sans. Vous n'avez aucuneالزهرة ـ

responsabilité dans ce qui s'est passe, le vrai criminel c’est l’agent
de la sécurité du lycée 2

قالت الزهرة:
ـ أنــا الســبب ...كانــت فــي دارهــا ،وعنــدما ق ـرأت لــي االســتدعاء قالــت

لي؛ سأرافقك إلى الثانوية ،فهم أجالف ،وعنصريون ،كانت تعرفهم.
قالت الطاوس:

ـ األعمار بيد اهلل.
 1دو الري
 2الزهرة كوني عاقلة ،لست مسئولة على ما حدث ،بل المجرم هو رجل األمن في الثانوية.
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وتدخلت جاكلين:

 Vous êtes toujours raisonnable, et n'oubliez pas que cesـ
choses se produisent souvent dans la vie, et chacun d'entre nous ne
sait pas quand et comment il va mourir, mais il est de notre devoir
aujourd'hui de lutter contre la violence qui s'est répandue de façon
alarmante dans les écoles et les lycées1

وبعــد صــمت قصــير أض ــافت مغيـ ـرة مجــرى الحــديث ،ومتســائلة ف ــي

نفس الوقت:

 On ne doit pas rester les bras croisés, nous devonsـ

intervenir à plusieurs niveaux, à commencer par la municipalité
pour prendre en charge l'inhumation de la défunte, et pour
contacter ses proches afin d’y assister et enfin de poursuivre le
criminel en justice2

أجابت السيدة :Delarue3

 Tout cela a été fait4.ـ
⁂

في صبيحة الغد خرج سكان حومة الطليان عن بكـرة أبـيهم ،وتجمعـوا

أمــام منــزل فلــورا ،بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل ،لكــن المثيــر لالســتغراب أن كــل
مجموعة من مجموعات السكان انكفأت على نفسها.

فالنسـاء العربيــات تجمعــن حــول الزهـرة التــي لبســت ماليتهــا الســوداء

مثل باقي النساء العربيات ،وما فتئت تنتحب وتلطم خـديها ،وقـد بـدأ اإلعيـاء
 1أنت دائملا عاقللة ،وتلذكري أن هلذه األملور كثيلرا ملا تحلدث فلي الحيلاة ،وكلل واحلد منلا ال يعلرف متلى
وكيف يموت ،لكن واجبنا اآلن هو أن نحارب العنف الذي انتشر بشكل مخيف في المدارس والثانويات.
 2يجب أن ال نبقى مكتوفي األيدي ،يجب علينا أن نتحرك في عدة اتجاهات ،ملع البلديلة لنقلوم بلإجراءات
الدفن ،واالتصال بذويها للحضور ،ومتابعة المجرم ،ويجب متابعة المجرم بواسطة العدالة.
 3دو الري.
 4تم كل ذلك.
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علــى وجههــا الشــاحب ،وأمــا الرجــال العــرب فقــد تجمعـوا أمــام حــانوت الزنقــة،

ومـن ضــمنهم األخضـر مهنــي الـذي كــان يـرد باقتضــاب علـى تهنئتــه بــالعودة

سالما ،ثم يركن الجميع إلى الصمت بل الوجوم.

واليهــود تجمعـوا نســاء ورجــاال مــن بعيــد وبالضــبط عنــد مــدخل الزنقــة،

وك ــأنهم يراقب ــون الوض ــع ،وعل ــى اس ــتعداد ت ــام لالختف ــاء ،م ــن المش ــهد عل ــى
اعتبار أنهم غير معنيين بما يحدث.

أمـ ــا األوروبيـ ــون فقـ ــد تجمع ـ ـوا أمـ ــام منـ ــزل السـ ــيدة  ،Delarue1ومـ ــن

ضمنهم كان المراقب العام للثانوية وواحد من الحرس وآخر من العمـال ،وقـد
كانت بادية على وجوههم عالمات الخيبة واألسى.

تــم نقــل جثمــان فلــو ار إلــى ســيارة الجنــازة التــي انطلقــت بتــؤدة وبــبطء

شـديد ،قاطعـة منحـدر شـارع  Austerlitz2قادمـة إليـه مـن شـارع

3

Antoine

 Brunoفــي حــين انطلــق المودعــون خلفهــا راجلــين باتجــاه كاتدرائيــة

Saint

 Coeur de Marie4الرابضة فـي قلـب مدينـة  Philippeville5األوروبيـة الـذي
ال يكف عن الحركة؛ هذه الكاتدرائيـة ذات البنـاء الفريـد والتـي قـد كـان باركهـا

الراهب  Delbeche6المتآمر على األمير عبد القادر ،خاصة بعد أن أفحمـه

أفحمــه فــي ســجال فكــري وص ـراع عقائــدي جعلــه يتضــاءل أمــام تلــك الثقاف ـة

الواســعة لألميــر والقــدرة الفائقــة علــى إدارة الجــدل ،والمهــم أن الكاتدرائيــة التــي
أقــام فيــه أول قــداس  L’Abbe Plasson7الــذي قــال فــي خطابــه األول "أننــا

أعدنا بناء كاتدرائيـة  "Saint Digna8والواقـع أنهـم دمـروا آثـار هـذه الكاتدرائيـة
 1دوالري.
 2أوسترلتز.
 3أنطوان برينو.
 4سان كير دي ماري.
 5فليبفيل.
 6دلبيش.
 7القس بالصون.
 8القديسة ديغنا
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تدميرا ،كان ذلك الحفل االفتتاحي العظيم ذات يوم من سنة  0854وبعد قـرن

بالضبط ها هي األرض تهتز لتعيد ترتيب كثير من األمور.

أمام هـذه الكاتدرائيـة التـي تحمـل ثقـل التـاريخ الحـديث ،تتربـع سـاحة

 Le Square Georges Carnot1بطابعه ــا الفري ــد وس ــكينتها الوق ــورة الت ــي
يفرض ــها تمث ــال القديس ــة  De Brnnus2اله ــدوء ال ــذي وف ــر ألسـ ـراب الحم ــام

فضــاء بــال أخطــار ،ومعاشــا وفيـ ار ال يبخــل بــه الــزوار ،وتفضــي الســاحة إلــى
حديقــة صــغيرة لكنهــا غنــاء بأشــجارها الباســقة ،وأزهارهــا الرائعــة والتــي تشــمل
كل األلـوان التـي تخطـر بالبـال والتـي ال تخطـر بالبـال ،وعنـد مـدخلها السـفلي
تنهض جدارية تمجد أبطال الحرب العالمية الثانية وضحايا النازية مـن جـراء

الهجومات التي قام بها الطيران األلماني على شمال إفريقيا ،ومدينـة سـكيكدة

بالذات.

ك ــان الجمي ــع يح ــث الخط ــى ليك ــون م ــن الواص ــلين األوائ ــل ،والمثي ــر

للدهشـ ــة أن المس ـ ــلمين ألول مـ ـ ـرة يتجه ـ ــون نحـ ــو الكاتدرائيـ ــة بهـ ــذه الكثافـ ــة،
ومختلطــين مــع المســيحيين فــي وفــاق تــام ،وعنــد الوصــول وقــف المســلمون
خارج الكاتدرائية  ،بل احتلوا كل المقاعد المتواجدة في الحديقة سـالفة الـذكر،

في انتظار جثمان فلو ار الذي سيوارى الثرى في المقبرة المسـيحية بسـفح جبـل

بوعبــاز الجن ــوبي ..تلــك المقبـ ـرة التــي وارى فيه ــا الجنــرال  Négrier3جث ــامين
جنوده الذين سقطوا في تلك الليلة الغراء من هجومات قبيلة بنـي مهنـي علـى
معسكره ،وقد كانت تحفها أشجار السرو الباسـقة ،فـي صـفوف متناسـقة ،كمـا

تنعم بمختلف أنواع األزهار اإلفريقية واألوروبية.

 1سكوار جورج كارنو.
 2دي برونوس
 3نغرييه
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كانــت ســيارة الجنــازة الســوداء ال مثيــل لهــا فــي المدينــة ،فقــد ســهر

عل ــى اقتنائه ــا  Dominique Benquet-Crevaux1رئ ــيس البلدي ــة المح ــافظ

المنحــدر مــن منطقــة األل ـزاس ،والــذي صــار الــذراع األيمــن لـ ـ Aussaresses
2

في تنفيذ مهامه القذرة ،والجميع ال زال يتذكر أنـه لـم يتـردد فـي هجومـات 21

أوت  0455من حمل الرشاش وتصفية كل من يجده أمامه من العرب.

اقتنــى Benquet-Crevauxهــذه الســيارة ضــمن التجهي ـزات والترميمــات

وأعمال الصيانة الخاصة بمقبرة النصـارى التـي حولهـا إلـى جنـة حقيقيـة ،وقـد
كــان يريــد مــن وراء ذلــك أن يتــرك أث ـ ار فــي المدينــة ،يــذكر بــه ،وأن ينــافس
سلفه  Cuttoli3الذي أشـرف علـى االحتفـاالت المئويـة المخلـدة لغـزو واحـتالل

الج ازئــر ســنة  ،0431والتــي كانــت مثــار اســتفزاز للمســلمين ،وكــذلك الــذكرى
المئويــة للتأســيس المزعــوم لمدينــة  Philippeville4ســنة  0438حيــث اســتغل
هذه الفرصة لبناء قصر البلديـة ومحطـة القطـار والمسـرح البلـدي ،ووشـح كـل

ذل ــك ب ــأكبر مع ــرض للف ــن التش ــكيلي الح ــديث ف ــي الع ــالم وس ــاهم في ــه كب ــار
الرسامين في ذلك الوقت ،بل ولم يتـوان مـن تكليـف زميلـه فـي المدرسـة الـذي

رسـات فـي متحـف Musée du Louvre5
كان يشتغل في ذلك الوقت مدي ار للد ا

الباريســي مــن أن يشــرف علــى إعــداد ذلــك المعــرض الــذي لــم تعرف ــه أرض

إفريقيا من قبل.

وهــذه الســيارة الجنائزيــة ال تخــرج إال لتوديــع كبــار أعيــان المدينــة مــن

األوروبي ــين ،لك ــن ه ــذه المـ ـرة كان ــت اس ــتثنائية ،فق ــد خرج ــت م ــن أج ــل امـ ـرأة
مغمـورة ،وغيــر معروفـة ،بــل وتحســب علـى العــرب أكثــر مـن كونهــا أوروبيــة،

 1دومينيك بونكي كروفو.
 2أوساريس.
 3كيطولي.
 4فيليبفيل.
 5متحف اللوفر.
045

لكن كان هـدف السـلطات البلديـة واضـحا فـي ذلـك ،وهـو امتصـاص الغضـب
الكبي ـ ــر ال ـ ــذي يط ـ ــال المجم ـ ــوعتين الكبيـ ـ ـرتين م ـ ــن س ـ ــاكنة حوم ـ ــة الطلي ـ ــان

األوروبيــين والعــرب ،ومــن غريــب الصــدف أن هــاتين المجمــوعتين تتوحــدان
ألول مـ ـ ـرة ح ـ ــول قضـ ــية واح ـ ــدة ،فالك ـ ــل يبك ـ ــي وينـ ــدد بـ ــالعنف ،لكــ ـن له ـ ــذه

المجموعة تفسيراتها وأهدافها ،وتلك لها أهدافها وتفسيراتها.

فق ــد ك ــان األوروبي ــون دائم ــا متضـــامنين فيم ــا بي ــنهم ،ول ــم يســـبق أن

سجلت عملية عنف بينهم ،فمـا بالـك بعمليـة القتـل هـذه ،لـذلك أرادوا أن يـدقوا
نــاقوس الخطــر ،وينبه ـوا إلــى أن عمليــات اإلج ـرام ـ حســب زعمهــم ـ بــدأت
تتحول تدريجيا إلى صفوف األوروبيين ،وما عليهم إال أن يقفـوا موقفـا موحـدا
تج ــاه ه ــذا العن ــف ال ــذي أص ــبح يه ــيمن عل ــى المدين ــة ،وص ــار يه ــدد بالفع ــل

وجودهم ،من خالل مؤشرات الحرب األهلية..

وأما العرب فقد أرادوا أن يعبروا عن وفـائهم لهـذه المـرأة اإلنسـانة التـي

تقــف دائمــا إلــى جــانبهم ،حتــى ســقطت ضــحية لمواقفهــا اإلنســانية هــذه ،وأن
ينددوا بما آلت إليه األحوال ،في حومة الطليان ،مـن تـردي وانحطـاط وجـرائم
تقــوم بهــا الســلطات الرســمية ،كمــا تجمعـوا اســتجابة لنــداء جبهــة التحريــر إلــى
كــل ســاكنة حومــة الطليــان أن يخرجـ ـوا فــي ذلــك اليــوم المشــهود ص ــامتين،

معلنين الحداد ،للتعبيـر عـن اسـتنكارهم لجـرائم المسـتعمرين التـي طالـت حتـى

األوروبيين الذين أبدوا تعاطفا مع العرب.

لكـ ــل ذلـ ــك أرادت البلديـ ــة أن تقـ ــيم جنـ ــازة كبي ـ ـرة لفلـ ــو ار تضـ ــرب عـ ــدة

عصافير بحجر واحد.

⁂
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ك ـ ــان الرقي ـ ــب  Raymond1مصـ ـ ـ ار عل ـ ــى أن ينت ـ ــزع ك ـ ــل المعلوم ـ ــات

الموجــودة عنــد هــذا التلميــذ المتغــابي ،فنظ ـ ار لســنه فإنــه ال يســتطيع أن ي ـراوغ
مثل الكبار ،كما أنـه ال يتحمـل وسـائل االسـتنطاق ،بـل وتـذكر أنـه أثنـاء فتـرة

تكوينه في مدرسـة العمليـات الخاصـة ،وهـي تسـمية مهذبـة لمدرسـة التعـذيب،

أن من يبحث عن الحقيقة عبر أقصر الطرق ،فعليـه أن يصـطاد فرائسـه مـن

الشبان الصغار ،ويمـارس علـيهم مختلـف الضـغوط ،فهـم ال يتحملـون كثيـرا،
وحبل الكذب عندهم قصير.

قال الرقيب  Raymondبتهديده المعهود:
 tu dit la vérité ou on commence laبوجمعة مهني  Alorsـ

première leçon?2

أجــاب بوجمعــة ،وقــد بــدا عليــه الــذبول والهـزال ،فــإلى جانــب آالم فكــه

وأسنانه المكسورة ،ما زال الغثيان مهيمنا عليه:

 Qu’est ce que ça veut dire la vérité?3ـ

لم يتنرفـز الرقيـب  Raymond4لهـذا الجـواب غيـر المتوقـع ،بـل اعتبـره
شكال من أشكال الهذيان الناتج عن اإلعياء الشديد ،واإلرهـاق المفـرط ،ورأى

أن هــذا ه ــو الوضــع مناس ــب الس ــتدراج المبحــوث ليب ــوح بك ــل مــا عن ــده م ــن
معلومات ،وعليه أال يضيع هذه الفرصة ،في أمور جانبية:

 C’est très simple, le creusement du tunnel, et la cellule duـ

le FLN au quartier!5

أجاب دون تفكير وال مباالة:

 1ريموند.
 2إذن بوجمعة مهني ،هل تقول الحقيقة أم نبدأ الدرس األول؟
 3ماذا تعني الحقيقة؟
 4ريموند.
 5إنها بسيطة للغاية؛ أن تحدد المكان الذي حفروا فيه النفق ،وما تعرف عن خلية جبهة التحرير الوطني
في الحومة؟
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 En ce qui concerne le tunnel je n’ai rien vu, et pour laـ
les membres!1

cellule du le FLN vous n’avez qu’à interroger

اشتط الرقيب  Raymondغضبا ،وصاح بأعلى صوته:

 Salopard tu vas voir la première leçon2.ـ

أشــار Raymondإلــى الجنــدي المكلــف بتشــغيل الكهربــاء أن يشــغل

المحــرك ،وأم ــر الجن ــدي بتوص ــيل األس ــالك الكهربائي ــة أن يهي ــئ نفس ــه ،ف ــي
حين أشعل هـو سـيجارة وراح يتأمـل فـي هـذا التلميـذ العاصـي ،والـذي أراد أن

يعلمــه مــا يفعــل ،وراح ينفــث دخ ــان ســيجارته فــي وجــه بوجمعــة الــذي ازداد
إص ار ار إزاء هذا الوضع ،وقرر في دخيلـة نفسـه أن يقـاوم ويتحـدى هـذا النـذل
مهمــا ك ــان التع ــذيب ،فالمقاوم ــة والص ــبر همــا الوس ــيلة الوحي ــدة لهزيم ــة ه ــذا

الجلف المتعنت.

وفجأة ودون سابق إنذار أطفـأ سـيجارته فـي أذن بوجمعـة الـذي صـرخ

بكل ما أوتي من قوة لكن صرخته لم تسمع من ضـجيج الميـاه المتدفقـة غيـر
المنظـورة ،وبــال شـعور حــاول بوجمعـة أن يمــد يـده إلــى إذنـه لكــن وثاقهـا كــان

شديدا ،أحس أن أذنه قد انثقبت ،وراح يرتجف من شدة األلم.
قال الرقيب  Raymondبتشفي:

 Cela est seulement l`entré.3ـ

ل ــم يق ــل بوجمع ــة ش ــيئا ،إذ أن ــه باألس ــاس ل ــم يس ــمع م ــا قال ــه الرقي ــب
 ،Raymondبل ظل يقاوم األلم الحاد بأذنـه ،وصـوت السـيجارة ،وهـي تنغـرز
في جنباتها.

 1فيما يتعلق بالنفق لم أر شيئا ،وبخصوص خلية جبهة التحرير الوطني في الحومة ،اطرح سؤالك على
أعضائها.
 2أيها النذل سترى الدرس األول.
 3هذا المدخل فقط.
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قال  Raymondللجندي المكلف بتوصيل بأسالك الكهرباء ،وقـد كـان

يراقب الوضع عن كثب:

 Jean-Pierre, on commence!1ـ

ومــا إن أنهــى الرقيــب Raymondكلمتــه حتــى ألصــق الجنــدي أطـراف

الســلك الكهربــائي فــي أذنــي بوجمعــة ،وقبــل أن يعطــي اإلشــارة إلــى الجنــدي

المكلف بتشغيل الجهاز الكهربائي وجه كالمه إلى بوجمعة:

 Tu as une dernière chance pour dire la vérité, tu asـ

compris?2

قال بوجمعة وهو يرتجف:
 J’ai dis tout ce que j’ai3ـ

وبإشــارة مــن أرســه أدار الجنــدي المكلــف بتشــغيل الجهــاز الكهربــائي

عجلـ ــة المحـ ــرك ،فصـ ــعق بوجمعـ ــة صـ ــعقة ،أحـ ــس خاللهـ ــا أن جسـ ــمه كلـ ــه

احترق ،وراح يصطك فوق المقعد المثبت بإحكام شديد.

أمـر الجنـدي بإيقـاف المحـرك الكهربـائي ،تـرك بوجمعـة لـبعض الوقــت

يســترجع أنفاســه ،كانــت صــعقة الكهربــاء ال مثيــل لهــا ،أحــس كأنــه اقتلــع مــن
فــوق األرض ،ظلــت تلــك الرجفــة الملعونــة مســيطرة علــى كــل جســم بوجمعــة

ال ــذي ل ــم يفق ــه ش ــيئا؛ ب ــل ودار ف ــي خل ــده ف ــي ه ــذه الفتـ ـرة ال ــوجيزة ع ــدد م ــن

التس ــاؤالت المبهم ــة؛ لم ــاذا ه ــو هن ــا؟ ولم ــاذا ه ــذا الرقي ــب  Raymondيعذب ــه
ويحقــد عليــه كــل هــذا الحقــد ،رغــم أنــه ال يعرفــه؟ ثــم لمــاذا يعتقــد بأنــه يكــذب

عليه؟؟ وأن لديه معلومات لم يقلها؟

 1جان بيير ،لنبدأ.
 2فرصتك األخيرة لقول الحقيقة  ،هل فهمت؟
 3قلت كل ما عندي.
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فــي هــذه الفت ـرة الــوجيزة التــي مــرت كلمــح البصــر ،خطــرت ببالــه تلــك

التس ــاؤالت المريـ ـرة ،لك ــن ص ــفعة م ــن  Raymondأعادت ــه إل ــى الواق ــع ،الت ــي

أردفها بقوله:

 Je te donne une autre chance pour dire la vérité!1ـ

لــم يســتطع بوجمعــة الكــالم ،فقــد نشــف ريقــه ،ويــبس لســانه الــذي لــم

يطاوع ــه ف ــي الحرك ــة ،وبق ــي يبحل ــق بش ــكل م ــبهم ،فه ــم  Raymond2بحك ــم

تجربته الطويلة في مثل هذه الحاالت ،تلك الحركة ،فقال:

 Tu as un quart heure pour réfléchir et dire la vérité!3ـ
ث ــم توج ــه الرقي ــب لرفيقي ــه ،وق ــال لهم ــا ،وكأن ــه ق ــد ش ــاهد فص ــال م ــن

فصول المسرحية:

 Un quart d’heure d’entre acte les copains4.ـ

وهذا يعني عليهم أن يتركوا المكان ،فقفلوا خارجين ،سرعان ما تـبعهم

الرقيـ ــب ،لـ ــم يطفـ ــأ األض ـ ـواء هـ ــذه الم ـ ـرة ،كمـ ــا أغلـ ــق البـ ــاب ،دون أن يـ ــدير
المفتاح.

حاول بوجمعة التـنفس بعمـق عنـد خـروج الجنـديين ،ورقيبهمـا الجلـف،

لكنه أحس باختناق شديد ،كما أحس بـأن عينيـه ينغلقـان رغمـا عنـه ،وال شـك

أنــه مــن غريــب األمــور ،فــي مثــل هــذا الوضــع المــؤلم ،أن يشــعر بميــل غيــر
معه ــود إل ــى م ــا يش ــبه الن ــوم ،ل ــم يس ــتطع أن يق ــاوم ذل ــك اإلغ ــراء ،وبس ــرعة

مذهلة ،وغير متوقعة ،راح في نـوم مشـحون بـالكوابيس ،وأحـس بـأن جـبال قـد

وضـع علــى صــدره ،لكنــه لــم يسـتطع أن يزيحــه ،وال أن يطلــب النجــدة ،حــاول
فــتح عينيــه ،لكــن وجــد نفســه كأنــه قــد احتــرق ،وجســمه قــد صــار كبــة مــن

 1أعطيك فرصة أخرى من أجل أن تقول الحقيقة!
 2ريموند.
 3عندك ربع ساعة لتفكر وتقول الحقيقة!
 4ربع ساعة استراحة أيها الرفاق.
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اللهب ،وجد صعوبة كبيرة في أن يتـنفس ،صـار يلهـج ،وصـدره يهتـز ،حـاول
أن يصيح ،لعـل واحـدا مـن العسـاكر يـأتي لنجدتـه ،لكـن ال حيـاة لمـن تنـادي،

وهكذا استسلم لمصيره ،ودخل مرة أخرى في غيبوبة تامة.
⁂

كانــت الزه ـرة قــد شــرحت لزوجهــا األخضــر مهنــي بالتفاصــيل المملــة

وضــع الحومــة أثن ــاء فت ـرة توقيفــه ،خاصــة مواقــف فلــو ار الشــهمة ،لكنــه كــان

محبطا تماما ،بل ولم يعد قـاد ار علـى التفكيـر ،حتـى أن الزهـرة الحظـت عليـه
ذلك ،فتساءلت قائلة:

ـ األخضر ،هل أنت بخير؟

أجاب باختصار:
ـ نعم!

قالت:

ـ ليس من عادتك هذا الشرود؟

أجاب:

ـ البالد كلها شاردة فكيف ال أشرد!

بحزم:
ذهبت.

قــال ذلــك ،وهـ ّـم بــالخروج لكــن الزه ـرة اعترضــته بكــل إص ـرار ،وقالــت

ـ ـ لــن يتكــرر الخطــأ الســابق ،ورجلــي علــى رجلــك ،ســأكون معــك أنــى
استســلم لألمــر الواقــع ،بــل رأى فــي قولهــا كثي ـ ار مــن الص ـواب وتــذكر

أيضــا نصــيحة الشــيخ اربــح بــأن الجواســيس ســيكونون لــه بالمرصــاد ،واذا لــم
يحتــرز فســيكون وبــاال علــى كــل مــن يتصــل بهــم مــن العــرب ،لكــن فــي نفــس
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الوقــت رأى أنــه مــن التقــاعس أن يظــل مكتــوف األيــدي ،وال يعمــل أي شــيء
من أجل ابنه بوجمعة ،بله ال يدري ما مصيره ،وفي جانب آخر فـإن الوضـع

في غاية التوتر ،ال ينبئ بخير أبدا ،تساءل:
ـ ما العمل ،هل نبقى...؟
قاطعته:

ـ الصبر مفتاح الفرج!

استســلم لألمــر الواقــع ،وارتمــى علــى الس ـرير واضــعا أرســه بــين يديــه،
وراح يعصره كأنما يعصر حبة ليمون.
⁂
ح ــاول الرقي ــب  Raymond1إيق ــاظ بوجمعـــة م ــن غيبوبت ــه ،لكن ــه ب ــاء

بالفشل ،ثـم عـاين وضـعه مـرة أخـرى ،فـرأى أن حالتـه تسـتدعي نقلـه فـو ار إلـى
عيــادة الثكن ــة ،وف ــي العي ــادة ق ــام الممرض ــون بمحاول ــة إيقاظ ــه بك ــل الوس ــائل

المتاحة لهم ،لذلك لكن هذه المحاوالت باءت كلها بالفشل.

جــرت مش ــاورات لل ــتخلص من ــه بالقتــل ،لك ــن الطبي ــب اعت ــرض عل ــى

ذلــك؛ لــيس شــفقة منــه بــل ألن اســمه دخــل ســجل العيــادة م ـرتين ،وال يمكــن

التالعب بسجالت العيادة ألنها معرضـة للتفتـيش مـن قبـل العدالـة فـي بعـض
األحيــان ،وهــذا األمــر يــزداد ســوءا إذا مــا طرحــت المســألة بــين أيــدي بعــض
المحـــامين الـ ــذين يخضـ ــعون بشـ ــكل ببغـ ــائي لمـــا تمليـ ــه علـ ــيهم مهنـ ــتهم مـ ــن

أخالقيــات غيــر مسيســة ،أخالقيــات تقنيــة جافــة ،فيحشــرون أنــوفهم فــي كــل
التفاصيل ،خاصة إذا ما سجل أن سبب القتل هـو محاولـة فـرار ،لـذلك صـار

 1ريموند
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من األفضل بالنسبة لطبيب الثكنة أن يموت أو يقتل فـي المستشـفى المـدني،

حيث تنتفي كل الشكوك.

ويــذهب الطبيــب إلــى أن نقلــه إلــى المستشــفى يمكــن أن يســتثمر فــي

فكرة أنهم حاولوا معالجته من أمراضه التي كانـت تنخـر جسـمه قبـل أن يلقـى

عليه القبض ،في عيادة الثكنة لمرتين متتاليتين ،وعندما عجزوا عـن ذلـك تـم

نقله إلى المستشفى المدني ،كمـا أنـه لـم يمـت بالثكنـة وبالتـالي فالمسـؤولية إن
كان هناك مسؤولية تلقى على عاتق المستشفى المـدني ،وبـذلك أقنـع الطبيـب

الجميع.
تــم نقلــه علــى الفــور إلــى المستشــفى ،ورغــم أن المســافة ال تتجــاوز 31

كلــم بــين الح ــروش ،وســكيكدة إال أن س ــيارة اإلســعاف العس ــكرية طوتهــا فـ ـي

حدود  25دقيقة.

صــادف وصــول ســيارة اإلســعاف العســكرية إلــى المستشــفى إج ـراءات

نقل جثمان فلو ار إلى بيتهـا اسـتعدادا لجنازتهـا وم ارسـيم دفنهـا ،ورغـم أن عـددا
معتبـ ار مــن العــرب واألوروبيــين كــانوا أمــام المستشــفى بمــا فــيهم الزه ـرة إال أن

أحدا لم يدر ما بداخل سيارة اإلسعاف التي لم تتوقف صـفاراتها عـن إشـارات

التنبيه.

وفي مثل هذه الحاالت فإن المكان يخلى تماما من المدنيين بما فيهم

عمــال المستشــفى ،ويوضــع كــل شــيء تحــت القيــادة العســكرية ،وبالفعــل فقــد
أم ــروا المتجمهـ ـرين م ــن اج ــل الجن ــازة أن ينتظ ــروا خ ــارج المستش ــفى ،وحت ــى
محــاوالت األوروبيــين مــن أجــل البقــاء فــي الــداخل لــم تجــد نفعــا إزاء الصـرامة

العسكرية ،لقيادة المستشفى العسكرية.

حال ــة الطـ ـوارئ هـــذه ،طرح ــت كثيـ ـ ار مـــن التســـاؤالت ،لـــدى الـــذين ال

يعرفون التحفظات العسكرية ،بـل و ارحـت بعـض األلسـنة تـردد تخمينـات ،مـن
ضمنها أن ضابطا كبي ار يكون قد تعرض الغتيال في نـواحي الحـروش بينمـا
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أكد آخر أن النقيب  Aussaresses1نفسه قد أصـيب فـي هجـوم مباغـت عليـه
وهو عائد من زيارة لثكنة الحروش.

يبقى الوضع تحت إمرة القيادة العسـكرية إلـى أن يوضـع المـريض فـي

الغرفــة المخصصــة للمســاجين بالمستشــفى ،ويحرصــون علــى عــدم اتصــالهم
بالمــدنيين ،وعنــدها يكلــف عســكري مســلح بح ارســة المكــان ،ويــؤمر بمنــع أي

دخول أو خروج للغرفة إال لألطباء.

ما يمكـن مالحظتـه هـو أن بوجمعـة قـد التـف حولـه عـدد مـن األطبـاء

والممرضــين ،و ارحـوا يــدلكون أط ارفــه ،الحــظ رئــيس فرقــة األطبــاء المعــالجين،
وهو دائما متواطئ مع مسـئولي الجـيش ،أن شـحنة الكهربـاء التـي صـعق بهـا
بوجمعـة كانـت كبيـرة جـدا ،انتحـى جانبـا بالجنـدي الممـرض الـذي ارفـق سـيارة

اإلسعاف العسكرية ،وقال له:

 Il convient de réduire la torture avec l'électricité, il fautـ
prendre en considération l'âge du prisonnier car les jeunes et les
personnes âgées ne peuvent pas supporter grands décharges
d'électricité.2

فهــم الجنــدي الممــرض هــذه المالحظــة ،واعتبرهــا توصــية يجــب نقلهــا

إلى مسئوليه في الثكنة.

⁂
توقفت الغجرية أو مـن ينـوب عنهـا بمجـرد عـودة األخضـر مهنـي مـن

المعتقــل ،عــن زيــارة الزهـرة وتزويــدها بالمئونــة ،فجــأة مثلمــا ظهــرت فجــأة ،بــل
ول ــم تع ــد ت ــرى ف ــي الحوم ــة ،ول ــم تج ــد تفس ــي ار ل ــذلك ،وت ــرددت كي ــف تخب ــر

 1أوساريس.
 2ينبغي التقليل من التعذيب بشحنات الكهرباء ،كما يجب مراعاة أعمار المساجين خاصة صغار السن
والكهول فهم ال يتحملون الشحنات الكبيرة.
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األخضـ ــر بقص ـ ــة ه ـ ــذه الغجريـ ــة الت ـ ــي أرس ـ ــلها النظـ ــام ،أي جبهـ ــة التحريـ ــر
الوطني ،ثم جمعت كل قواها وتخيرت العبارات بدقة وقالت:

ـ األخضر أريد أن أخبـرك بـأمر هـام ،ال أعـرف إن كنـت مخطئـة فيـه

أو مصيبة؟

انتب ــه األخض ــر إل ــى ه ــذه اللغ ــة الخافت ــة ،م ــن ل ــدن زوجت ــه ،وتخيره ــا

للكلمات ،وكذلك ترددها الواضح ،فرفع رأسه وحملق فيها قائال:
ـ خي ار إن شاء اهلل\ز
قالت :
ـ قصة الغجرية!

قال ،وقد ازداد حيرة من أمرها:

ـ ماذا تقصدين بقصة الغجرية؟

أجابت مسترسلة:

ـ ـ ف ــي الي ــوم الث ــاني م ــن اعتقال ــك ،س ــمعت طرق ــا خفيف ــا عل ــى الب ــاب،

فتحتــه كع ــادتي إل ــى النص ــف ،وج ــدت امـ ـرأة متنكـ ـرة ف ــي ش ــكل غجري ــة تبي ــع

المالب ــس النس ــوية ،بادرته ــا أنن ــي ال أش ــتري أي ش ــيء ،وعزم ــت عل ــى غل ــق
البــاب ،فدفعتــه بقــوة ،ودخلــت بســرعة عجيبــة ،ثــم قامــت بغلــق البــاب ،أمــا أنــا
فقــد تجمــدت فــي مكــاني ،ولــم أعــرف مــاذا أفعــل ،قالــت إنهــا فاعلــة خيــر،

ويقول لك اإلخوة ..

اهتز األخضر مهني لهذه للكلمة األخيرة ،وقال بشكل عفوي:

ـ اخفضي صوتك ،ومن بعد؟

استمرت قائلة :

ـ سيتكفلون بك إلى أن يعود زوجك ،ثم وضعت قفة على األرض

وبها مواد غذائية إضافة إلى الخبز والكسكسي ،لم تترك لي فرصة ألسألها
من هي ،أو ألرفض ما قدمت لي ،بل فتحت الباب واختفت عن األنظار
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بسرعة فائقة ،وبالفعل ظلوا يرسلون القفة ،وكل مرة مع امرأة مختلفة أو

طفل ال أعرفه ،بل وال يعطي أي فرصة للتعرف عليه.
قال:

ـ هل أخبرت أحدا بذلك؟

أجابت:
ـ ال ..
قال :

ـ الحمد هلل!
ثم أردف قائال:

ـ هذا الموضوع ،يبقى س ار بيني وبينك.
قالت بسؤال مفاجئ:

ـ بصراحة شككت بأنك تخدم معهم.

انتفض مرة أخرى قائال:

ـ هل تعرفين ماذا تقولين ...؟؟ كالمك هذا يؤدي إلى المقصلة!

وبعد فترة صمت ،أضاف:

ـ هذا النوع من الكالم ال أريد أن أسمعه مرة أخرى ..أسمعت ؟؟

قالت مستنكرة:

ـ وأنا مجنونة؟!
ثم انطوت على نفسها تسترق النظر إلى زوجها.

في هذه األثناء عصفت باألخضر مهني دوامة من الذكريات

المتناقضة  ،تذكر فيها الشيخ رابح وأسلوبه القاطع في الحديث والذي ال
يخرج عن األوامر أو النواهي ،وغموض شخصيته التي ال تبتعد عن

غموض هذه المرأة الغجرية التي اقتحمت حياة الزهرة دون سابق إنذار،

وقال في ق اررة نفسه أن هؤالء الفالقة أو اإلخوة أو المجاهدون قد أصبحوا
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يدقون باب البيت ،بل صاروا داخل البيت ،وهذا يستدعي إعادة النظر في
كل ما يحيط بنا.

⁂
تمت اإلجراءات الكنسية بسرعة فائقة ،وما إن أخرج جثمان فلو ار

حتى وقف كل المتواجدين في الساحة والحديقة استعدادا للذهاب إلى

المقبرة ،الحظ الجميع أن جنازة فلو ار كانت من أكبر الجنائز التي شارك
فيها العرب إلى جانب األوروبيين ،وذلك ألول مرة في تاريخ المدينة ،فقد

امتألت ساحة  Square Georges Carnot1إلى آخرها بالمسلمين ،مثلما
سلفت اإلشارة إليه ،بينما امتألت كاتدرائية

Cœur de Marie2 Saint

بالمسيحيين إلى آخرها ،وبدون شك فإن أكثر الناس حزنا كانت الزهرة التي
ما فتئت مصرة على أنها هي السبب في قتل فلورا ،لكنها لم تتشجع لدخول

الكنيسة بل ظلت واقفة بالباب وكانت قد قيادة جاكلين إلى السيدة

Delarue3حيث دخلتا إلى وسط الكنيسة ضمن الحشود.
سلكت سيارة الجنازة شارع

 Georges Clémenceauمرة أخرى،

4

متجهة جنوبا نحو باب قسنطينة الذي يفضي إلى ساحة كانت قديما محطة
للجمال القادمة بسلعها وخاصة تمور دقلة نور من الصحراء الشرقية لذلك

أطلق عليها األوربيون عند بداية االحتالل  Place des Chameaux5وال
يحلو لعرب سكيكدة إال أن يسموها باسمها األقدم وهو رحبة الجمال ،وعند

نهاية هذه الساحة المنفتحة على الجنوب ،ينحرف موكب الجنازة نحو
 1جورج كارنو.
 2سان كير ماري.
 3دو الري.
 4جورج كليمانصو.
 5بالص دي شامو.
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اليسار سالكا طريق عزابة ،ثم يزيد انحرافا آخر نحو سفح جبل بوعباز
الثابت في مكانه منذ آالف السنين ،حيث تربض المقبرة المسيحية في

سكينة ووقار.

راح المودعون يحثون الخطى ليكونوا من أوائل المعزين ،بعضهم

كان يحتمي بالظالل داخل األقواس ،والبعض اآلخر يحث الخطى محاوال

اختصار المسافة عبر طريق  ،Carrière Romain1بيد أن جميع العرب
كانوا يتحاشون المرور بالقرب من ثكنة  Caserne de France2الرهيبة التي

جعل منها الرائد  Paul Aussaresses3جحيما يصلي فيه العرب غير
المتعاونين معه ،بل وحتى جنوده األوفياء صاروا يسمونها

L'abattoir

 ،d`Aussaresses4حيث يمارس ويلقن فيها أبشع أنواع البطش والتعذيب،
التي تعلمها من حثالة  Gestapo5الذين تم أسرهم في نهاية الحرب العالمية
الثانية ،ولم تتوان السلطات االستعمارية من االستفادة من خبرتهم الجهنمية

في مجال االستنطاق.

⁂
بعد أن قام األخضر المهني بواجب التوديع ،قفل راجعا إلى حومة

الطليان ،كان معارفه العرب يستقبلونه باألحضان بين الفينة واألخرى
مهنئين بسالمته ،في حين كان األوروبيون يكتفون بالمصافحة ،أما هو فقد

كان يجامل الجميع بابتسامات ال تحمل أي داللة ،بل كانت إلى البله أقرب

منها إلى أي شيء آخر ،كان يتفادى أن يمشي مع معارفه ،وبذلك يؤكد
 1المقلع الروماني.
 2كازيرن دي فرانس.
 3بول أوساريس.
 4مسلخة أوساريس.
 5الغيستابو.
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نزوعه إلى االنعزال ،بالرغم من أن بعض هؤالء قد كان معه في صفوف

الجيش الفرنسي.

والمهم أن الجميع الحظ على األخضر مهني ذلك الشرود والبله

العجيب الذي عاد به من المعتقل لكن بعضهم فسره بالتعب الشديد،
وجلسات التعذيب التي تعرض لها ،بينما هو كان يمعن في إظهار ذلك،

ويعمل كل ما في وسعه ليتجنب الحديث أو االلتصاق بمعارفه ،ألن وصية
الشيخ رابح ظلت عالقة بذهنه ،وقد استحضرها بمجرد ما خرج من بيته،

وانضم إلى صفوف المودعين ،وبسرعة البرق اكتشف أن أحسن وسيلة
لتجنب المعارف هي اصطناع الشرود والبله ،وعدم اإلجابة على أي سؤال

يطرح عليه ،إال عبارة واحدة بالعربية أو الفرنسية وفقا لهوية السائل ،وحتى

وان كانت ال تتوافق مع السؤال؛ فإذا كان السائل عربيا أجابه:
ـ كل شيء على ما يرام!

واذا كان السائل أوروبيا كان الجواب:
 Tout va bien1.ـ

عند باب قسنطينة ،أراد أن يمر عبر زقاق عرب ،فانعطف يسارا،

ثم راح يتوغل في الدرب الجانبي الذي يفضي إلى شارع  Galebois2حيث

يتكاثر التجار العرب ،وال ينافسهم في ذلك إال التجار اليهود ،ويفضي هذا

الشارع عبر مسالك جانبية إلى شارع قسنطينة حيث تتواجد الزاوية القادرية

بشموخها المتعالي وألوانها الخضراء الزاهية ،وفي مواجهتها تربض بيعة

اليهود التي تعيش دائما في حالة طوارئ قصوى.

في هذا المكان ال ينافس رجال الدين؛ المسلمون منهم واليهود ،إال

التجار والفتوة؛ على أبهة النفوذ والزعامة ،لذلك ال تعدم أن تجد الصراع
 1كل شيء على ما يرام.
 2غالبوا.
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الخفي ،بين حاخام اليهود وشيخ الزاوية القادرية ،يظهر بين الفينة واألخرى
في أشكال عديدة ،لكن حدة الصراع تظهر بشكل علني في شهر رمضان،

حيث يمعن اليهود في إظهار األكل والتدخين ،وبعضهم يتعمد إيصال
الدخان إلى الصائمين ،األمر الذي يجعل المسلمين يتصدون لهذه

االستف اززات بكل أنواع السباب والشتم ،والتي تنتقل بسرعة إلى فتوة الشارع
الذين يقودون المعارك الطاحنة بالكراسي والعصي ،وال يتوقف أتون المعارك

إال بتدخل قوات الشرطة التي تتباطأ هي األخرى في تدخلها حتى تنضج

المعارك وتبلغ نهايتها.
في هذا الشارع؛ وجد األخضر مهني نفسه عاب ار أمام بيعة اليهود

حيث حياه حارسها إسرائيل بنياحو:
ـ األخضر يعطيك الصحة.

أجابه األخضر:
ـ وأنت كذلك.

سأل بنياحو مستف از:

ـ طلقوك من الحبس..

رد عليه األخضر بتحد واضح:

ـ الحبس للرجال وليس للجبناء..

واستمر في طريقه المتصاعد نحو مسجد الزاوية القادرية ،وقد لقن

هذا الدعي درسا بليغا ،ولم يتسامح في الرد على استف اززه الجلي.

وعند مدخل الزاوية ،وقف قليال ،نظر ذات اليمين وذات الشمال ،لم

ير شيئا يسترعي االنتباه ،فالشارع لم يتغير فيه شيئا ،فهو قليل الحركة في

هذا الوقت ،لكن ضجيجه سرعان ما يعلو بعد صالة الظهر حيث ينتشر
الباعة الجوالون على كل أرصفته؛ بعد فترة من الوقوف دلف داخال إلى

مسجد الزاوية وقد قرر أن ينتظر هناك ليصلي الظهر.
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⁂
ظلت الزهرة ،التي لم تكن مع زوجها األخضر كعادة األوروبيين في
الجنائز ،لصيقة بباب الكنيسة إلى أن أخرج الجثمان حيث لم تتردد في أن
تتقدم الصفوف األولى من المودعين ،كانت إلى جانبها السيدة Delarue1

والطاوس ،وخلفهم جاكلين التي وضعت يدها على كتف الزهرة التي كانت
بين الفينة واألخرى تسر في أذن جاكلين ببعض الكلمات ،محددة بذلك

األماكن التي تعبرها الجنازة ،أو بعض الشخصيات المشاركة ،وقد استرعى

انتباهها حضور المحافظ  Jean-Pierre2األمر الذي جعل جاكلين تعلق

قائلة:

 Cet homme a tué la victime et marche dans ses funérailles3ـ
اعترضت الزهرة:

ـ لكن فلو ار كانت صديقة زوجته ،إضافة إلى أنه كان يستمع إليها

في بعض األحيان.

قالت جاكلين بكل جدية:

 Cela est typiquement le travail de la police 4ـ

تدخلت الطاوس:

ـ ليس الوقت ،وقت حساب ،فلكل امرئ ما نوى.

خيم الصمت على الجميع ،وساروا عابرين باب قسنطينة بخطى

بطيئة ،لكنهم أسرعوا الخطى بمجرد ما وصلوا إلى حدود رحبة الجمال كما
 1دول الري.
 2جان بيير.
 3هذا الرجل يقتل القتيل ويمشي في جنازته.
 4هذا عمل الشرطة النموذجي.
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يسميها العرب و Place des Chameauxكما يحلو لألوربيين تسميتها،
ففضاؤها مفتوح وشمسها حارقة ،وال يعودون إلى خطواتهم البطيئة إال بعد

دخولهم إلى .Les allées Barrot1

والواقع أن تلك الرحبة ساحة كئيبة ال تحفها األشجار مثلما هو حال

 ،Les allées Barrotكما أن أرضها غير مستوية لذلك طلبت الزهرة من
جاكلين أن تشد على كتفها جيدا وصارت بين الفينة واألخرى؛ تنبهها عن

هذه الحفرة أو ذلك النتوء.

ال يستغرق الموكب وقتا طويال في  Les allées Barrotحيث
ينعطف نحو اليسار فتقابله على سفح جبل بوعباز المقبرة المسيحية التي

دفن فيها الجنرالNégrier2جنوده ،الذين سقطوا أثناء هجوم قبيلة بني مهني

في الليلة الليالء.

⁂
قضى األطباء أكثر من ثالث ساعات وهم يحاولون إنعاش بوجمعة

وايقاظه لكن كل محاوالتهم باءت بالفشل ،لذلك قرروا أن يعقدوا جلسة عمل
طارئة يستمعون آلراء بعض األطباء اآلخرين ،لكن العريف المرافق
للممرض العسكري ،فاجأ الجميع ،وقال بكل وقاحة مخاطبا رئيس الفريق

الطبي:

 Ne vous cassez pas la tête, docteur, c’est une sale race, ilـ

faut l’éliminer toute suite.3

 1ممرات بارو.
 2نغرييه
 3ال تكسر رأسك ،دكتور ،إنه عنصر قذر ،يجب تصفيته على الفور.
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نزع الطبيب نظارته ،ونظر نصف نظرة إلى العريف ثم قال ،وقد

اشتط غضبا من تدخل هذا العسكري في شئون األطباء :

 Qu’est ce que vous faites ici, sortez immédiatement, votreـ

place est devant de la porte et non avec les médecins1

أنصاع العريف إلى أوامر الطبيب ،لكنه قال وهو يهم بالخروج:

 J’ai dit ce qu’aurait pensé mon chef pour la sécurité de laـ

France2

نظر رئيس األطباء إلى الممرض العسكري مستنك ار سلوك هذا

العريف ،وقال:

 Mais il est malade celui là, la prochaine fois je ne recevraisـ
pas ce genre de personne, emmenez le à l`hôpital psychiatrique de

 3.الحروش

جلس رئيس األطباء على المكتب الملحق بغرفة اإلنعاش ،وتحلق

حوله البقية وراح يتحدث لوحده دون أن يستمع إلى رأي اآلخرين ،في هذه

األثناء انفصل عن المجموعة أحد األطباء ،وينعتونه بالشيوعي ألنه بالفعل
عضو في الحزب الشيوعي ويتواجد في كل نشاطاته ،هذا الطبيب لم يرد

سماع ذلك الحديث العقيم الصادر عن رئيس األطباء؛ بل شك في نواياه،
خاصة؛ وأن وضع المريض حرج؛ يتطلب السرعة والفعالية ،ال استعراض

المعارف والنظريات الطبية ،لذلك بادر من تلقاء نفسه بالقيام بعمليات
اإل نعاش والتدليك ،وفي غمرة انهماكه في ذلك؛ استجاب بوجمعة لعمليات
اإلنعاش؛ ففتح عينيه ،لم يعرف شيئا ،رأى سقف الحجرة ناصع البياض،

تحسس أنه فوق سرير نظيف ،وأول ما قال هو :

 1ماذا تعمل أنت هنا ،أخرج فورا ،مكانك أمام الباب وليس مع األطباء.
 2قلت ما يفكر فيه مسئولي من أجل أمن فرنسا.
 3هذا شخص مريض ،في المرة القادمة لن أستقبل أشخاصا من هذا النوع ،خذوه إلى مستشفى األمراض
العقلية بالحروش.
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?  De…. L`eau1ـ

قام الطبيب برفع رأس بوجمعة قليال بيد ،بينما اليد األخرى راحت

تقدم له قطرات متتابعة من كأس الماء ،تنفس اثر ذلك بعمق وتساءل
بصوت متلعثم:
أجاب الطبيب :

? Pardon, Monsieur. Ou sommes-nous2ـ
 Vous être a l`hôpital, mon petit3.ـ

وأردف متسائال:
أجاب بصوت متقطع:

? Qu`est-ce qui ne va pas4ـ

 J`ai des frissons, j’ai mal aux oreilles, et aux jambes5ـ
علق الطبيب :

 Ne vous inquiétez pas, c’est une simple indisposition.6ـ
ثم قال بأعلى صوته ،موجها حديثه إلى رئيس األطباء ،وهو يحس

بنشوة االنتصار:

 Le malade est sorti du coma7ـ

قام رئيس األطباء بتثاقل ،ثم تناول علبة السجائر وراح يشعل لفافة

لم تستجب له إال بصعوبة ،واتجه نحو سرير بوجمعة لحقه باقي األطباء،
نظر مليا في وجه بوجمعة ثم مد يديه ليفتح عيني بوجمعة.
 1اعطني الماء.
 2عذرا أين نحو يا سيدي؟
 3أنت في المستشفى يا صغيري
 4ماذا يؤلمك؟
 5أحس برعشة ،وألم في األذن والساقين.
 6ال تقلق إنها وعكة صحية خفيفة.
 7لقد استيقظ المريض من الغيبوبة.
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تساءل الطبيب :

? Est-ce que vous ressentez des douleurs1ـ

أجاب بوجمعة بصوت متقطع:

 Oui, Monsieur, aux oreilles, et aux jambes2ـ

قال الطبيب بكل ثقة:

 On va soigner tout ça3.ـ

وراح يعاين األذن ،وقد الحظ آثار السيجارة ،لكنه اعتبر ذلك أم ار
عاديا ،وال يثير أي قلق ،واآلالم لم تكن إال نتيجة فعل السيجارة ،ثم راح
يعاين الساقين ولم يالحظ عليهما أي آثار للتعذيب ،فقال مكذبا بوجمعة:
 Vous n’avez pas mal aux jambes4ـ

رد بوجمعة بشكل ميكانيكي:

 Si Monsieur, je vous le jure5ـ

كتب الطبيب في دفتره بعض المالحظات ،وأشار إلى زمالئه أن
يلتحقوا بأعمالهم األخرى ،بينما هو راح يكتب على وصفته بعض األدوية

المهدئة.

⁂
لموزع البريد مواعيد غاية في الدقة ،فدائما يعمل على احترامها ،رغم

كثرة الرسائل والطرود ،خاصة في االحتفاالت واألعياد ،لكن هذه المرة ،كما

سلفت اإلشارة إليه؛ جاء بشكل استعجالي ،وفي غير عادته ،وقد الحظ ذلك
 1هل تحس ببعض اآلالم ؟
 2نعم سيدي ،في األذنين والساقين.
 3سنقوم بمعالجة كل هذا.
 4ال يوجد لديك ألم في الساقين.
 5بلى سيدي ،أقسم لك.
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سكان حومة الطليان الذين لم تعد تخفى عليهم مالحظة مثل هذه األمور،
بفعل اليقظة والحذر الشديد الذي صار يالزمهم منذ بداية االعتداءات

الرهيبة التي صارت تقوم بها عصابات اليد الحمراء .دخل إلى البناية على
غير عادته ،بل وتوجه إلى باب األخضر مهني وطرقه طرقا خفيفا متتاليا،

فتح األخضر مهني الباب فوجد نفسه أمام ساعي البريد الذي بادر بالتحية:
األخضر مهني  Bonjour monsieur1ـ

? Bonjour monsieur Georges, Comment vous allez2ـ
? est ici3الزهرة  Bien, Madameـ
? Oui, que se passe t-il4ـ

! Rien, Une simple convocation du commissariat5ـ

ثم أردف قائال :

 Il faut qu’elle la reçoive elle même6.ـ

وما أن أكمل حديثه ،حتى وقفت الزهرة إلى جانب زوجها ،وكانت قد
استمعت إلى الحديث الذي فهمت أغلبه ،فبادر ساعي البريد:

 est-ce que tu peux signer ici7الزهرة  Bonjour madameـ

وأشار بإصبعه إلى دفتر كان قد فتحه بمجرد ما رأى الزهرة ،ثم

واصل كالمه:

 Pour recevoir cette convocation8.ـ

 1يومكم سعيد األخضر مهني.
 2وأنت أسعد يا سيد جورج ،كيف حالك؟
 3جيد ،السيدة الزهرة موجودة؟
 4نعم هنا ،ماذا حصل؟
 5ال شيء .مجرد استدعاء من محافظة الشرطة!
 6يجب أن تستلمه هي نفسها.
 7يومك سعيد السيدة الزهرة ،ألك أن تمضي هنا
 8لتستلمي هذا االستدعاء.
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نظرت إلى وجه زوجها مستغربة ومستفهمة ،لكن األخضر الذي

خبر حبائل اإلدارة وقدرتها على التوريط؛ خاصة مع العرب ،إذ أن

اإلداريين يفسرون عدم اإلمضاء بأنه رفض لإلدارة ولقوانينهم ،وبالتالي
فإنهم مباشرة يأمرون قوات الشرطة والدرك بإحضار المعني والزج به في
غياهب السجون لمدة ستة أشهر على األقل قبل أن يحال على المحكمة

بتهمة رفض استالم استدعاء إداري ،إضافة إلى تداعيات ما دعي من

أجله ،وقد يكيف ذلك في هذه الحالة إلى جريمة فرار أو هروب من العدالة.

أشار األخضر مهني إلى زوجته باإلمضاء واستالم االستدعاء ،ثم
بعد ذلك تتم دراسة األمر.

وبما أن الزهرة ال تحسن الكتابة ،فما عليها إال البصم باألصابع،

وبالفعل فقد فتح ساعي البريد محفظته وفتح المحبرة وأشار للزهرة بأن
تغطس إصبعها الشاهد في المحبرة ثم أشار إلى المكان الذي تبصم عليه

في الدفتر.

استلمت الزهرة االستدعاء ،بينما انصرف ساعي البريد في طريقه

المعتاد.

أغلق األخضر مهني الباب ،أخذ االستدعاء من الزهرة التي جمدت

في مكانها ،لم تفهم شيئا مما يجري ،راح األخضر يتأمل في كلمات

االستدعاء المبهمة ،لم يفهم شيئا ،إال عبارة مقتضبة ،مفادها أن الزهرة
مدعوة غدا صباحا إلى محافظة الشرطة المركزية ،ألمر يهمها.
⁂
كيف صيادو السمك عاداتهم الجديدة مع المقتضيات األمنية ،ولم
يعودوا ينهضون باكرا ،بل وصاروا يتعمدون التأخر إلى بعد طلوع الشمس،
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ووضوح الرؤى ،رغم أن ذلك أثر على مردودهم بشكل واضح ،إال أنهم

آثروا السالمة على المغامرة ،وهكذا لم تعد تسمع ضجيجهم وجلبتهم في

الصباحات الباكرة ،كما توقف المصلون عن الذهاب إلى المسجد ألداء
صالة الفجر ،كان ذلك بأمر من جبهة التحرير الوطني التي سجلت أن
هؤالء وهؤالء ،كانوا في العديد من المرات هدفا سهال لعصابات اليد الحم ارء

وميليشيات الكولون ،لذلك أمرت بتغيير األوقات وتكييف العادات والتأقلم

مع األوضاع الجديدة.

ولم يبق محافظا على عادته إال لبان الحومة ،وذلك ألمر واضح هو
أنه يحمل الحليب إلى بيوت المعمرين ،لكن عيون الكولون ،وبعد أن دمرت

حانوت عبد القادر  SNP1راحت تالحظ أن العرب صاروا يتجمعون في

حانوت الزنقة عند الحاج المبروك ،وازدادت شكوكهم في هذا الحانوت يوم
جنازة فلورا ،وقد علموا أيضا أن جبهة التحرير أمرت أنصارها بأن يشاركوا
بقوة في جنازة فلورا ،أمام هذا الوضع نصبت السلطات جواسيسها لمتابعة

ما يجرى في هذا الحانوت اللغز ،وفي نفس الوقت أمرت اليد الحمراء
بالتحرك في الوقت المناسب ،إذا لم يجدوا الحجج القانونية فينبغي العمل

في الظالم.

وبالفعل لم تتوان اليد الحمراء في زرع قنبلة بالستيكية في هذا المحل

المثير للشبهات ،والواقع أن ذلك قد تم بعناية بالغة ،حيث قام فريقهم

المعروف بـ  Delta2المكلف بزرع القنابل؛ بعد منتصف الليل ،وأثناء فرض
حالة منع التجول ،بالتمكن من فتح المحل بطريقة احترافية ،وتم زرع القنبلة

بعد توقيتها حسب وقت الذروة أي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ،في
مكان خفي تحت صناديق قارورات المشروبات ،وواضح أن واضعيها

 1عديم اللقب.
 2دلتا.
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يستهدفون من وراء ذلك الحصول على أكبر عدد من المصابين؛ إذ قدروا
أن شظايا الزجاج المتطاير من هذه القارورات بإمكانه حصد العديد من

األرواح ناهيك عن تحقيق أهداف زرع الرعب في نفوس العرب المؤيدين
لجبهة التحرير الوطني ،وابالغ رسالة أن اليد الحمراء قادرة على أن تضرب
كما تشاء ومتى تشاء ،وأين تشاء.

نفذ هذا المخطط الجنهمي بدقة تامة ،ووفقا للتقديرات التي وضعها

فريق  Deltaفصاحب المحل الشيخ المبروك لم يتفطن بأن محله قد تم فتحه
ليال ،والسكان العرب لم يشعروا بوجود حركة غريبة في حومتهم تلك الليلة؛
وهكذا فكل شيء تم وفق المخطط المدروس.

فتح الشيخ المبروك باب الحانوت كعادته ،وجعله للنصف حتى يقوم

بأعماله التحضيرية ،وصار يوضب رفوفه بعناية ،ويعرض سلعه بتناسق،

وينفض الغبار بعصا الريش ،وبعد أن قام بتلك األعمال رفع الباب على

مصراعيه ،وبدأ الزبائن بالدخول ،كعادتهم.

لكن عند حدود الساعة الحادية عشرة بالتمام انفجرت القنبلة فدوت

دويا رهيبا ،وراحت قارورات وصناديق المشروبات تتطاير بشظايا زجاجها

القاتل ،وسرعان ما اشتعلت النيران في الحانوت البئيس ،وقد هرع السكان
إلى المكان ،بعضهم للمساعدة في إطفاء النيران ،وبعضهم اآلخر في إنقاذ

المصابين ،أما سكان البناية وما جاورها فقد خرجوا على بكرة أبيهم ،كبا ار
وصغارا ،ذكو ار واناثا  ،بعد أن رجت القنبلة المباني المجاورة رجة عنيفة؛
شعروا وكأنها تتهاوى على رؤوسهم.

المنظر كان رهيبا بكل المقاييس ،بل وحتى فريق  Delta1لم يكن

يتوقعه ،وضحايا هذه المجزرة حسبما تبين لدى رجال المطافئ الذين تحركوا

 1دلتا
204

بخطى متباطئة ،إلى أن وصلت فرق الشرطة والعسكر الذين أغلقوا طريق

الزنقة نهائيا ،وحاصروا المنطقة ،كان الضحايا كاآلتي:
ـ الحاج المبروك صاحب المحل؛

ـ المسعود الذي رافق األخضر مهني أثناء عودته من السجن من

أمام سينما Colisée1؛

ـ تلميذان عربيان؛

ـ ثالثة تالميذ أوربيين؛
ـ طفلتان عربيتان؛
وتجدر اإلشارة إلى أن التالميذ جميعهم قد خرجوا لتوهم من

المدرسة االبتدائية  Ferdinand Puisson2وعرجوا على الحانوت كعادتهم
لشراء الحلوى ،فوقعوا في هذه المجزرة الرهيبة.

أما عدد الجرحى فقد كان مرتفعا جدا وطال العديد من المارين بل

وحتى سكان بعض البيوت المجاورة التي تهشم زجاجها في وجوه سكانها،
ومن ضمن الجرحى؛ كان ساعي البريد الذي جاء في غير موعده حامال

رسالة اإلستدعاء للزهرة من محافظة الشرطة ،فأصيب في ساقه إصابة
بالغة الخطورة ،نقل على جناح السرعة إلى المستشفى ،كانت السيدة

 Delarue3من ضمن المصابات فقد كانت تسير على الرصيف المقابل
حين انفجرت القنبلة فأصابتها بعض شظايا الزجاج في الساق ،واإلصابة

الخطيرة كانت على مستوى الوجه حيث تدفق شالل الدم الذي غطى وجهها

كامال ،جلست على أسفلت الشارع من هول المفاجأة ،وعصف االنفجار

وهي تصرخ:

 1كوليزي
 2فيردينان بويسون
 3دو الري
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 Au secours..!! Au secours..!!1ـ

المهم أن رجال المطافئ واإلسعاف قد قاموا بحملة إسعاف تامة في

ظل حماية عسكرية مركزة ،حيث في البداية أجلوا المصابين ،وقد ميزوا بين
المصابين العرب والمصابين األوروبيين ،وقد ركزت العناية على األخيرين
وتم تحويلهم على جناح السرعة إلى المستشفى في حين تمت معالجة

العرب

في

عين

المكان

بتنظيف

الجروح

ووضع

قليل

من

 Mercurochrome2عليها مع ضمادة معقمة ،دون أن يغفلوا عن تسجيل كل
المعلومات التي تتعلق بهم ،ثم أمرهم بأن يبقوا في منازلهم حتى إشعار
آخر.

وكذلك تم نقل جثث القتلى األوروبيين إلى المستشفى في حين تم

وضع جثث القتلى العرب على الرصيف المقابل؛ في المكان الذي أصيبت

فيه السيدة  ،Delarue3انتظا ار لتحديد هوياتهم بالضبط ،قبل أن يستلمهم
ذويهم.

كانت صرخات النجدة ،بكل اللغات المتوسطية ،تمأل عنان السماء،

وكان صراخ ذوي الضحايا يصم اآلذان ،أما العسكر والشرطة ورجال
المطافئ فقد كانوا حازمين وال يتسامحون أبدا مع العرب وقد كيفوا القضية

على أنها من صنع جبهة التحرير الوطني ،بعد أن زعموا أن الحاج

المبروك من أنصار  MNA4التابعة لحركة مصالي الحاج ،ورفض
الخضوع ألوامر فالقة  ،FLN5وقد آل األوربيون على أنفسهم أال تنسب هذه

المجزرة إلى أي من األوروبيين مهما كان انتماؤه ،فالعمل بربري بكل
 1النجدة !!..النجدة!!..
 2ميركيركروم  :دواء أحمر تعالج به الجروح.
 3دوالري.
 4الحركة الوطنية الجزائرية.
 5جبهة التحرير الوطني.
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المقاييس وال ينتمي بتاتا للقيم الحضارية الغربية ،حسب زعمهم ،خاصة وأن
عددا من الضحايا أطفال أوروبيون ،لكل ذلك راحوا يخفون كل الشواهد

واألدلة والمؤشرات التي عثروا عليها ،في محيط العملية ،والدالة على أنها
من فعل عصابة اليد الحمراء.
⁂
نزفت السيدة  Delarue1كثي ار فرغم أن الجرح الذي يتوسط جبهتها،
غير عميق إال أنه ظل ينز ،األمر الذي دفع رجال المطافئ إلى حملها

على جناح السرعة إلى المستشفى ،ومن عجيب الصدف أنها وضعت في
نفس السرير الذي وضعت فيه فلورا ،رفضت ذلك وظلت جالسة على

كرسي متهرئ بجانبه ،بل وهذا السرير بالذات جعلها تتشاءم وتصرخ
مطالبة بضرورة تحويلها من هذا المكان الذي ذكرها بفلو ار  ،لكن ال حياة

لمن تنادي.

لقد كان طبيب االستعجاالت قد عاين جرحي فلو ار بالجبين والساق،

فتأكد من أنهما جرحان سطحيان ،وبالتالي ال ضرر منهما ،بينما هي ظلت

تصرخ:

 Sortez-moi de là2ـ
في حين كان الطبيب الذي لم يعرف سببا لصراخ المريضة

الهستيري ،يرد بهدوء تام:

 Oui tu va sortir de l'hôpital après un traitement3ـ

 1دوالري.
 2أخرجوني من هنا.
 3نعم ستخرجين من المستشفى بعد العالج.
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ثم أمر الممرض بتجفيف الجرحين جيدا ،وغسلهما بالكحول المركز

دون اإلكثار حتى ال يحدث التهابات أو يترك آثار خاصة بالجبين.

راح الممرض يطبق أوامر الطبيب الذي انصرف لمريض آخر،

استسلمت  Delarue1لتوجيهات الممرض بعد أن تأكدت من أن الطبيب لن

يأمر بإخراجها من هذا المكان إال بعد تنفيذ مشيئته ،بينما انهمك الممرض
في شطف الجرح ،وبالفعل فقد نظفه بعناية ،وتأكد من عدم وجود شظايا

زجاج غائرة فيه ،لكنه أكثر من الكحول عكس تعليمات الطبيب ،ثم راح
يضع الدواء األحمر المسمى بـ  Mercurochrome2على جرح الجبين ،ثم
أخذ ضمادة وألصقها بعناية على الجرح الذي يتوسط جبين السيدة دو ال

ري.

بعد ذلك عاين جرح الساق الذي ،حيث الحظ أنه خدش أكثر منه

جرح ،لذلك قام بتنظيفه ثم مرر عليه شيئا ثم دواء Mercurochrome

األحمر وتركه يجف.

بعدما أنهى الممرض مهامه تلك ،أخبر الطبيب المعالج بذلك ،فجاء

هذا األخير ببطئه المعهود ،ليتفحص الحالة جيدا ،ثم سأل السيدة

:Delarue

? Est-ce que vous ressentez quelque chose4ـ

أجابت بسرعة فائقة:
أجاب الطبيب :

 Je voudrai sortir immédiatement d’ici5ـ

 1دوالري.
 2ميركيروم.
 3دوالري.
 4هل تحسين بشيء ما.
 5أرغب في الخروج من هنا فورا.
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3

 Tu vas sortir maintenant1ـ

ر للسيدة Delarue
أخذ دفتره وراح يسجل عليه معلومات ،ثم حرر أم ا

بالخروج من المستشفى.

⁂
أمر رئيس األطباء الممرض أن يجعل بعضا من المرهم المضاد

للحروق والتعفن في أذن بوجمعة مهني ،بعد أن ينظفها جيدا بـ L’eau

.oxygénée2

قال لبوجمعة:

 Le traitement nécessite un peu de patience3ـ

لم يعقب بوجمعة ،وحين انصرف رئيس األطباء راح الممرض

ينظف آثار الحروق ،بينما تشتد األوجاع في أذن بوجمعة الذي عض على
أسنانه بكل قواه ،وركز قدميه كلما أحس باأللم دهس األرض بكل ما أوتي
من قوة ،وما إن أنهى الممرض عملية التنظيف حتى راح يدهن المكان

بمرهم أحس بوجمعة ببرودته تنزل شفاء عليه بعد الحرائق التي أشعلها

المحلول ،وأعقب ذلك وضع ضمادة تم تلصيقها بإحكام بعد محاوالت
عديدة.

أنهى الممرض عمله ببطء كبير وكأنه استغرق عاما كامال ،ثم ترك

بوجمعة لوحده في هذه الغرفة الموحشة ،تأمل بوجمعة الموضوع ،رأى من

طرف الباب المفتوح ماسورة بندقية جندي الحراسة ،طالت مدة االنتظار،

بقي في مكانه حتى ال يزعم الجندي أنه حاول الهروب ،فقد سمع من
 1ستخرجين حاال.
 2لو أكسيجين :الماء المطهر.
 3قليال من الصبر ،فالعالج يتطلب ذلك.
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الموقوفين أثناء سمرهم الليلي حكايات ال تصدقها األذن ،عن قسوة وعدوانية

هذا النوع من الحراس وجرائمهم ،بل وخططهم إلغراء الموقوفين بمحاولة

الهروب لإلجهاز عليهم باعتبارهم حاولوا الفرار ،لكل ذلك قرر أن يستكين
في سريره وال يحرك ساكنا ،واذا اقتضى األمر يرقد ،وبالفعل حاول ذلك.

داعبت أجفان بوجمعة إغفاءة خاطفة سرعان ما استسلم لها ،لم تدم

طويال ،فقد فتح عينيه اثر الجلبة المحدثة في رواق المستشفى ،واستمع إلى
أصوات أنين تعقبه صرخات حادة ،قدر أن المريض يكون بكل تأكيد جنديا

مصابا ،وليس ببعيد أن يكون من المجندين الجدد القادمين من الوطن األم
فلكنته اللغوية من سكان مارسيليا.
استمع إلى أحدهم ،يقول:

 Toutes les chambres et les lits sont occupés1ـ

أمر الصوت اآلخر:

 Il faut trouver immédiatement une place2ـ

ثم أردف متسائال:
أجاب:

 Qui est ce qui occupe cette chambre3ـ

 Cette chambre est réservée aux prisonniers Arabes, Et estـ

également occupe4.

أمر الصوت اآلخر:

 Elle doit être quittée immédiatement5.ـ

تردد الصوت اآلخر:

 1كل الغرف واألسرة مشغولة.
 2يجب إيجاد مكان على الفور
 3من الموجود في هذه الغرفة؟
 4إنها مخصصة لألسرى العرب ،وهي مشغولة حاليا.
 5يجب إفراغها فورا.
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… Mais1ـ

قاطعه:

 C’est un ordre Il doit être exécuté2ـ

فتح الباب على بوجمعة ،بعد أن أمر جندي الحراسة باالبتعاد عن

الباب ،دخل طبيب االستعجاالت أوال؛ ثم لحقه الباقي ،وكلهم بلباس جنود
بلباس الميدان ،تفحص الطبيب أذن بوجمعة مهني ،وكانت مغطاة

بالضمادة ،ثم قال:

 Le traitement est terminé il doit retourner à la caserne3ـ
لم يعلق بوجمعة على هذا الخبر غير السار ،لكن بكل تأكيد فقد

دب في قلبه الرعب ،فامتقع وجهه ،وتذكر هول الثكنة وما ينتظره هناك.
قال الضابط الكبير:

 Allez débout rapidement4.ـ

قال الطبيب للممرض المساعد:
pourالحروش

 Contactez immédiatement la caserne deـ

récupérer le malade5.

⁂
تسللت الغجرية بخفتها المعهودة في ثنايا حومة الطليان ،وهي تحمل

بضاعة نسائية جديدة ،وقد دخلت عدة بنايات يسكنها العرب قبل أن تدخل
البناية التي يسكنها األخضر مهني ،كان ذلك بعد أن أعطيت لها اإلشارة

 1ولكن...
 2إنه أمر يجب تنفيذه.
 3انتهى العالج وينبغي العودة إلى الثكنة.
 4أنهض بسرعة
 5اتصلوا فورا بثكنة الحروش السترجاع مريضهم
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بأن األخضر مهني قد خرج من بيته واتجه نحو زقاق العرب ،طرقت الباب
طرقا خفيفا ،فتحت الزهرة الباب فوجدت نفسها وجها لوجه مع الغجرية،

أصابها الذهول من هول المفاجأة ،لكن الغجرية دفعت الباب ،ودخلت دون
استئذان ،وبادرت قائلة:

ـ هذه الرسالة لزوجك ،ويجب عليه تطبيق ما فيها ،بحذافيره ،واال

تعرض لغضب المجاهدين .أما بوجمعة فسيطلق سراحه في حدود يومين

أو ثالثة أيام.

أرادت الزهرة أن تسأل ،فقاطعت الغجرية:
ـ تذكري أنني قلت لك في أول لقاء أال تبادري بطرح األسئلة.

ثم غيرت مجرى الحديث ،حيث قالت بصوت عال وكأنها تريد أن

تسمع الجيران:

ـ ال ..ال  ..أبدا هذه البضاعة جديدة ،نوعية راقية ،مصنوعة في

الطليان ،ال يمكن اإلنقاص من سعرها ،أنا ال أربح من بيعها إال النزر
القليل ...ال تشتري.

قالت ذلك ،وهي تفتح الباب مغادرة البيت ،وبسرعة كبيرة اختفت في

منعرجات حومة الطليان.

⁂
كان القلق باديا على وجه األخضر مهني وهو يتحدث إلى الزهرة،

التي كانت هي األخرى في قلق شديد من أمر هذه االستدعاءات المبهمة

التي صارت تتهاطل عليهم هذا اليوم ،فاستدعاء يأمرها هي بالحضور إلى

محافظة الشرطة أل مر يهمها ،واستدعاء يأمر زوجها بصالة الجمعة في
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مسجد الزاوية ،لكن انصب تفكيرها مباشرة على مصير ابنها ،خاصة بعد

أن أخبرتها الغجرية أنه سيطلق سراحه بعد يومين أو ثالثة أيام.

وفي غمرة هذه الهواجس ،تساءلت في ق اررة نفسها :من أين لهذه

الغجرية بالمعلومات؟

ثم تراجعت عن ذلك وطمأنت نفسها بأن المجاهدين يعرفون كل

شيء وهم موجودون في كل مكان ،ثم خمنت بأن استدعاءها لمحافظة

الشرطة قد يصب في هذا المجرى ،أي الضمان في إطالق سراح بوجمعة
إذا كانت معلومات الغجرية صحيحة ،لذلك قالت لزوجها:

ـ أظن أن هذا االستدعاء يخص الضمان في إطالق سراح بوجمعة!

أجاب األخضر:

ـ ال أعتقد ذلك ،الضمان يكون للذين مروا أمام المحكمة وليس

للموقوفين ،لكن أتمنى أال يكونوا قد راقبوا مجيء الغجرية ،فنحن تحت

الرقابة.

قالت الزهرة:
جاءت.

ـ ال أظن ،فهي شديدة الحذر ،ثم أنها اختفت بسرعة كبيرة ،مثلما

تساءل األخضر مهني:

ـ أال يكون ميشال قد راقب مجيئها.

أجابت الزهرة:

ـ ال ..ال يعرف مهمتها أحد غيري ،فهي بالنسبة لهم بائعة غجرية،

ثم إنه خرج منذ الصباح الباكر مع أصحابه في رحلة الصيد ،رأيتهم وهم

يعدون تجهيزاتهم لذلك.
قال :

ـ الحمد هلل.
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قالت :

ـ واالستدعاء؟
قال :

ـ ال أدري!
قالت :

ـ أنا قلقة؟
قال :

ـ ال تقلقي ،فكل شيء يتم بمشيئة اهلل!
قالت:

ـ ونعم باهلل!
قال:

ـ اسمعي جيدا ،سيسألونك عن أشياء كثيرة ،ويظهر لك أنها تافهة،

لكنها ليست تافهة بالنسبة إليهم ،ألن هدفهم من ذلك هو طريقة كالمك؛

لذلك يجب أن تكون كلماتك مثل كلماتهم؛ فكلمة المجاهدين ،أو اإلخوة ،أو

النظام ،يجب أن ال تأتي على لسانك أبدا ،فهي في الظاهر مجرد كلمات
عادية ،لكنها في معانيها بدون شك هي مفاتيح للسجن ،لذلك استعملي
دائما كلمة الفالقة ،ثم احذري أن تذكري الغجرية ،أما إذا سألوك عنها

فقولي لهم أنك ال تعرفينها ،فالغجريات كثيرات في هذا البلد ،وقد يتشابهن،
حتى إذا كانت هي موجودة معهم؛ موقوفة كانت ،أم عميلة.
قاطعته الزهرة:

ـ تعني أنه يكون قد راقبوا تحركاتها ،أوهناك من دلتهم عنها وعن

عالقاتها في الحومة؟

ـ ال أعتقد ذلك ،ألنه لو حصل ذلك أللقي عليك القبض فورا ،ودون

استدعاء ،أو انتظار ،والمهم؛ هو أن تثبتي في أقوالك ،واذا سألوك عنها
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أنكري معرفتك لها ،واذا كانت مواجهة بينكما ،فكذبي كل أقوالها ،حتى ولو
تعرضت للتعذيب ،فزلة لسان واحدة ،تؤدي إلى ما ال يحمد عقباه.

قال ذلك ثم ركن إلى الصمت؛ في حين داهمت مخيلة الزهرة ،جملة

من الشكوك واألفكار المتناقضة ،ثم تلت ذلك موجة من القلق الشديد الذي

غذته هذه االحتماالت والشكوك التي زرعها زوجها ،بل ورأت أنها األقرب

إلى الصواب ،لذلك وطنت نفسها على أن تكون صامدة وناكرة لكل شيء

يتعلق بهذه الغجرية.

وفي هذه الحالة من الشكوك التي وجدت نفسها في دوامتها ،لم تفق
إال على صوت زوجها وهو يقول:

ـ ال تقلقي! بل كوني ثابتة فقط ،ثم ال تجيبي على سؤال ال تفهمينه

أو ال تعرفين جوابه ،بل تظاهري بأنك ال تفهمين اللغة الفرنسية ،وهذا ما
يساعدني على التدخل كمترجم ،إن لم يكن معهم مترجم.
⁂
كانت ثكنة الحروش قد تضاعف عدد الموقوفين بها عدة مرات منذ

أن دخلها بوجمعة مهني ،حتى ضاقت إسطبالتها عن ضيوفها الذين
يتشكلون من كل األعمار ،األمر الذي جعلهم ينامون بالتداول ،لكن الغريب
في األمر أنه قد تم أيضا تركيب إسطبل جديد ،بعيد بعض الشيء عنهم،

قريب من إدارة الثكنة ،تم تركيبه بشكل مستعجل ،لكن سرعان ما تبين أمر
هذا اإلسطبل ،إذ لم يكن معدا الستقبال موقوفين جدد ،بل الستقبال نساء

موقوفات ،إنها المرة األولى التي يتم فيها توقيف النساء مثل الرجال ،بل

واستغرب الجميع هذا األمر ،فالنساء العربيات ال يخرجن من بيوتهن إلى
األسواق ،وال إلى غيرها إال مع محرمها ،وعادة ما يتم ذلك في أوقات
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متأخرة من المساء ،بهدف زيارة األقارب أو تقديم التهاني بالمناسبات

واألعراس ،لكل ذلك تساءل الموقوفون عن المآل التي آلت له األوضاع،

بل والحظ أحدهم أن الموقوفات يطغى عليهن لباس البدويات ،وهو ما يفسر
أنه لم يتم توقيفهن في  Rafle1بل تم في األرياف ،حيث تجرى عمليات

 Ratissages2بشكل كبير وبقسوة بالغة ،وال شك أن نساء المدينة
الموجودات بينهن لسن إال الخادمات اللواتي سرحن من عملهن عند

األوروبيات ،في أوقات  Rafle0فيلقى عليهن القبض ويبقى مصيرهن

مرتبطا بإرادة سيداتهن األوروبيات ،فإذا اتصلن بإدارة الثكنة وضمن في
إطالق سراحهن فيتم ذلك فورا ،واذا لم يحدث ذلك ،فعليهن االنتظار لينجلي

أمرهن.

لقد الحظ بوجمعة ذلك التغيير في مشهد ساحة الثكنة ،بمجرد

عودته من المستشفى ،في سيارة اإلسعاف العسكرية ،ورغم األلم الحاد في
أذنه إال أنه شعر بتحسن كبير في أحواله الصحية ،وقبل أن يلتحق
باإلسطبل ،اقتيد إلى العيادة حيث تمت معاينة حالته الصحية مرة أخرى،

ليقوده جندي آخر إلى اإلسطبل ،ليلتحق بزمالئه الموقوفين ،حيث الحظ

بسرعة كبيرة ذلك التغير الذي ط أر ـ رغم قصر المدة التي قضاها في

المستشفى ـ على مشهد اإلسطبل ،وجوه جديدة تقوم بأعمال السخرة ،ووجوه
لم يرها من قبل تتجه نحو المراحيض.

والمهم أنه أثناء عودته إلى اإلسطبل قد الحظ كذلك أن الموقوفات

قد تم جمعهن في مكان بعيد عن الرجال ،وظللن جالسات على األرض،

عكس الرجال الذين يؤمرون بالوقوف في مثل هذه الحاالت ،ومن ضمن

النساء الموقوفات واللواتي يتحجبن بالمالية السوداء ،وهي دالة على أن
 1الرافل.
 2راتيساج :عمليات عسكرية يتم خاللها تمشيط المكان
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صاحبتها من المدينة ،وليست من الريف ،تمكن بوجمعة مهني من التعرف
على خداوج الخادمة عند السيدة  Lenoire1زوجة الطبيب المشهور Jean

 .Michel2وهي جارتهم في الزنقة ،وكثي ار ما تقضي أوقاتها مع أمه الزهرة
في استرجاع الذكريات والحنين إلى أيام الزمن الجميل .تمنى بوجمعة من
ق اررة نفسه أن يتحدث إليها لكن الجندي الحارس كان له بالمرصاد.
⁂

تحتل المحافظة المركزية للشرطة مكان الصدارة في شارع Avenue 3

 de la Républiqueحيث تشكل مع بناية القصر البلدي والبريد المركزي
مجموعة رئيسية تحتل الواجهة البحرية ،وحتى ال تبقى هذه الواجهة إسمنتية

صماء فقد أضيفت لها حديقة صغيرة لكنها ذات جمال أخاذ ،وتنظيم
محكم ،أطلق عليها اسم  Le Square de la corniche4وما يميز هذه

الحديقة هو ذلك التمثال الرائع الذي أطلق عليه اسم Venus5إلهة الحب
والجمال في أساطير اليونان القديمة ،تتوسط الحديقة بقوامها الممشوق،

وانسيابية ردائها المالئكي ،مستقبلة نسمات البحر األبيض المتوسط

بصدرها المكتنز ،وتزدهر تحت قدميها الحافيتين هالة من الورود الجميلة

ذات األلوان التي ال مثيل لها.

وفي الجهة المقابلة من هذا الشارع الجمهوري تنتصب المحالت

األوروبية الراقية منتشية بألوانها الزاهية ،وواجهاتها الفتانة ،وأضوائها

األخاذة ،وبضائعها غالية الثمن ،وزبائنها ذوي المالبس الفاخرة ،وهم
 1لونوار.
 2جان ميشال.
 3أفني دو ال ريبيبليك.
 4لو سكوار دو الكورنيش.
 5فينوس
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يقودون عربات أطفالهم ،في بهجة وسرور ،بينما اآلخرون مستلقون على
كراسي القصب في سطوح المقاهي وعلى الرصيف الواسع.

والواقع أن شارع الجمهورية هذا ممنوع منعا باتا على جمهور

العرب ،إال الذين يحملون وثائق تسمح لهم بالمرور عبره نحو المحافظة

المركزية للشرطة ،مثل االستدعاءات وغيرها ،أو تراخيص من القصر

البلدي ألغراض مشابهة ،لذلك تجد عند مداخله فرق الشرطة الحريصة
على التثبت من هويات العرب ووثائقهم التي تسمح لهم بدخول هذا الشارع

المقدس.
لكل ذلك أخذ األخضر مهني كل االحتياطات من وثائق رسمية،

إضافة إلى وسامه العسكري الذي لم يعد يعني شيئا خاصة بعد تجربته

المريرة في  Camp Péhau1بمنتجع  Jeanne d’Arc2لكن ال بأس من أن
يأخذ معه كل ما من شأنه أن يساعده في تأكيد هويته كاألوراق الثبوتية،

وغيرها لعلها تشفع له بمرافقة زوجته في هذا الشارع الجمهوري ،أثناء
ذهابها إلى محافظة الشرطة؛ إضافة إلى ذرائع أخرى من ضمنها أن يقوم

بعمل الترجمة؛ خاصة وأن الزهرة ال تتقن الفرنسية ثم أنه نصحها  ،كما

سبق ذكره ،بأن تشعر الشرطي المستجوب بأنها ال تفهمه ،ومن ثمة يتدخل

األخضر من خالل الترجمة ليصلح ما قد تتفوه به الزهرة خطأ ،أما إذا كان
الشرطي يفهم العربية فذلك شأن آخر.

كانت الزهرة تتجلبب في ماليتها السوداء وعجارها األبيض ،إلى

جانب زوجها عندما أوقفهما الشرطي عند مدخل الشارع من جهة الجنوب

الشرقي ،فبادر األخضر مهني بإظهار االستدعاء ،مع اإلشارة إلى الوسام

المعلق على صدره ،قال الشرطي:
 1كامب بيهو.
 2جان دارك.
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? Votre papier1ـ

كان األخضر ينتظر مثل هذا األمر ،لذلك استجاب بسرعة ،فأخرج

بطاقة التعريف والدفتر العائلي وكذلك شهادته العسكرية ،إضافة إلى
االستدعاء:

Voila monsieur2.ـ

نظر الجندي في ذلك برهة من الزمن ،وبعد تردد واضح ،طلب من

األخضر أن يرفع يديه ففعل ذلك ،وراح يفتشه من األعلى إلى األسفل،
وعندما تأكد من عدم وجود لوسائل حادة ،أرجع لألخضر مهني االستدعاء
وبقية األوراق ،ثم فسح لهما المجال ليدخال هذا الشارع الحصين ،وبعد مدة

قصيرة عب ار من الرصيف األيمن إلى الرصيف األيسر.

كانت الزهرة تنظر بنهم شديد إلى واجهات الحوانيت الباهرة،

ومعروضاتها التي تأخذ األلباب ،ولفت انتباهها ذلك الترتيب العجيب
والتنظيم البديع للبضائع المعروضة ،وكذلك التنسيق الباهر الذي يفصح

عن قدرة كبيرة ،وذوق راق.

عند مدخل محافظة الشرطة كانت الحراسة مشددة ،فقد أخلي

الرصيف تماما من المارة وذلك بوضع سالسل تمنع الراجلين من المرور
مهما كان انتماؤهم ،اللهم إال الذين يقصدون المحافظة ،فيتم توقيفهم من

طرف عدة حواجز أمنية ،وبالتالي فإن القاصد لذلك المكان يبقي على
أوراقه الثبوتية في يده ،مكشوفة للجميع ،إلى أن يلج داخل المحافظة حيث

تقابله نخلتان غريبتان على هذا الديكور اإلسمنتي والمكفهر.

عند مدخل المبنى الرئيسي ينتصب  Comptoir1وبجانبه مقاعد

خشبية ،اتجه األخضر مهني إلى الشرطي القائم وراء  Comptoirوقدم له
 1أوراقك الثبوتية؟
 2ها هي ذي سيدي
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االستدعاء ،نظر الشرطي مليا في األخضر ،ففهم األخضر ذلك ،وكي

يختصر الحوار ،ويقطع دابر الشكوك ،بادر قائال:

 C’est ma femme monsieur2.ـ

لم يعقب الشرطي على ذلك ،بل أخذ االستدعاء ثم بطاقة التعريف

لكل منهما ،واثر ذلك أمرهما بالجلوس على المقاعد الخشبية المقابلة،
واالنتظار ،كل هذا؛ تم بطرف سبابته اليسرى ،عبر إشارات تعبر عن

احتقار شديد.

⁂
فرح جميع نزالء اإلسطبل بعودة بوجمعة مهني ،فقد علموا بتدهور

حالته الصحية ،وأنه لم يستطع مقاومة أنواع التعذيب التي تعرض لها ،وان

الليلتين اللتين قضاهما خارج اإلسطبل كانت إحداهما بمستشفى سكيكدة
العسكري ،وقد أروا نقله في سيارة اإلسعاف العسكرية ،عندما كانوا واقفين

في ساحة العلم ،ال لشيء إال ألن يحرقوا بلهيب الشمس ،في هذا اليوم
القائظ ،على غير عادته في مثل هذا الفصل ،وهو ما كان محل تحاليل

وتخمينات في سمرهم في تلك الليلة ،بل وكانوا مجمعين على أنه قد تعرض

لتعذيب شديد.

كان أول المستقبلين لبوجمعة هو عمي العربي ،الذي بادر فور

دخول بوجمعة الذي الحظ تغيرات مشهد اإلسطبل بالقول:

ـ بوجمعة ال نرحب بك في هذا المكان ،لكننا نقول الحمد هلل على

السالمة.

 1كونتوار :مبسط.
 2إنها زوجتي يا سيدي
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رد بوجمعة:

ـ اهلل يسلمك عمي العربي.

اقترب منه ،ووضع يده على كتفه ،وقال:
ـ عذبوك كثي ار يا ابني ،الحبس للرجال ،وها أنت قد صرت رجال

سيفرح بك أبوك.

وبعد تردد أضاف:

ـ وتفرح بك بالدك!
قال بوجمعة:
ـ لماذا بل كيف يفرح بسجين؟

قال:

ـ السجن مدرسة الوطنية!

ـ أبي ،ال يحب السياسة مثلك يا عمي العربي.

عقب عمي العربي:

ـ كل الذين حاربوا في Indochine1تعلموا السياسة رغما عنهم ،وعن

المستعمرين.

قال ذلك عمي العربي دون تحفظ ،وقد أراد أن يزج ببوجمعة في

أتون السياسة ،خاصة وأن الطلبة قد أبلوا البالء الحسن في مقارعة
االستعمار منذ أن تأسس اتحادهم العام الذي أعلن إضرابا عاما عن

الدراسة ،ودعا كل أعضائه إلى االلتحاق بالجبال ،وبالرغم من أن الثانويين
غير معنيين بالدرجة األولى لكن من المحبذ أن يكونوا كذلك في الصفوف

األولى من أجل تحرير البالد ،ورأى عمي العربي أن بوجمعة تبدو عليه
عالمات النضج والبلوغ ،والذكاء والثبات عند الشدائد ،فرغم ما تعرض له

 1الندوشين :الهند الصينية
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من تعذيب ها هو يبتسم لهم ،ويبدي عالمات التحدي والصرامة أكثر مما
كان عليه ،كأنه أختار طريقه ،لذلك ينبغي مساعدته على ذلك.
أضاف عمي العربي متسائال:

ـ ال شك أنهم طرحوا عليك أسئلة كثيرة؟

ـ نعم؛ لكنهم كانوا مركزين على أنه يتم حفر نفق في اإلسطبل

ليهرب عبره الموقوفون.

وما كاد ينهي كالمه حتى انفجر عمي العربي ضاحكا ،وهو ما أثار

فضول الجميع ،واستغراب بوجمعة الذي تساءل:
ـ ما الذي يثير الضحك؟

أجاب موجها كالمه للجميع:

ـ إليكم الجواب عن تلك الليلة السوداء التي قضيناها واقفين في

أماكننا ،ولم نفهم شيئا ،إنهم ظنوا أننا نحفر نفقا للهروب ،لذلك صاح ذلك

الجندي المعتوه ،وكأنه عثر على كنز قارون ،قائال  Ici la merde1وعندما

لم يجدوا شيئا تم اخذ الشيخ رجب الذي أطلق سراحه أمس وبوجمعة

الستنطاقهما عن هذا النفق المزعوم.
قال المداني:

ـ عماهم ربي ،من الخوف صاروا يشكون في كل شيء!

رد عليه عمي العربي:

ـ خليهم يموتون بالشك.

ثم توجه بالكالم إلى بوجمعة الذي جلس ،وقد تحلق حوله

الموقوفون ،متسائال عن الحروق في أذنه:
ـ عذبوك كثيرا؟

ـ نعم عمي العربي.

 1هنا الوسخ
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قاطعه :

ـ حرقوا لك أذنك؟

ـ أطفأ فيها الرقيب  Raymond1سجائره!
قام عمي العربي وتأمل في الحروق ثم قال له :

ـ ال بأس ،إنه يتعافى ،هل تسمعني بصفة عادية.
ـ نعم!

وراح بعد ذلك يروي لهم ،تحت إلحاح جميع الموقوفين ،حكايته مع

التعذيب ،والحقيقة أن هذا النوع من الحكايات قد صار موضوع سمرهم
الليلي ،فكل واحد عليه أن يروي لهم حكايته مع الشرطة ،أو الحرس

المتنقل ،أو عساكر المصالح المختصة ،وأساليب وطرق كل فريق منهم في

ممارسة التعذيب ،ليستخلصوا من كل ذلك طرقهم وأساليبهم الفردية في

مجابهة زبانية التعذيب ،كما يستخلصون منها روح المقاومة ،وبطبيعة

الحال فإن حصة االستماع تعطي األولوية للمعذبين الجدد ،وليس للذكريات
القديمة مع التعذيب .
⁂
كانت اليد الحمراء قد راسلت صاحب سينما  Rivoli2وأمرته بالكف
عن استيراد ،وعرض األفالم العربية ،إال أنه لم يول لذلك أدنى اهتمام ،بل

هو نفسه من المولعين بهذه األفالم وخاصة منها األفالم الغنائية ،إذ أنه

ككل اليهود الشرقيين يستمتع أيما استمتاع بأغاني فريد األطرش ،ورقصات

سامية جمال ،كما يهيم باألفالم الهندية المدبلجة بلهجة مغربية تحس أن
 1ريموند
 2ريفولي.
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حروفها تتفجر على شفاه الممثلين ،بل ويتعجب كيف يزاوج المخرج بين
هذه اللهجة الصلبة ،وحروفها الحلقية ،وتلك اإليقاعات الهندية الرومانسية.

وهاهو يتحدى اليد الحمراء ،مرة أخرى ،بعرض فيلم عنترة بن شداد

ذلك الفارس المغوار ،والشاعر الجاهلي الفحل ،هذا العرض اهتزت له

حومة الطليان على بكرة أبيها ،فاندفع سكانها لالستمتاع بقصة عنترة وابنة

عمه عبلة ،وكيف قهر األعداء ،بعد أن ضحى كثي ار من أجل الوصول إلى

أهدافه ،والواقع أن هذا الحدث كان فريدا من نوعه في زمن المحاصرة
لذلك ال تعدم أن تجد العرب زرافات ووحدانا متجهين نحو هذه السينما التي
صنعت االستثناء ،والواقع أن العرب أحسوا بالرجولة ،و أروا في هذا العمل

السينمائي تذكي ار بأن تاريخهم يزخر بأبطال يصنعون المعجزات ،ورغم أن
عرض الفيلم أوشك على نهاية األسبوع المحدد له ،إال أن القاعة كانت
دائما غاصة بالمتفرجين ،بل وال تعدم أن تجد يهود ومالطيي حومة الطليان

في مقدمة الواقفين في طوابير التذاكر ،بل وقد وجد المضاربون في ذلك
تجارة رابحة حيث ارتفعت أسعار التذاكر في السوق السوداء بصورة جنونية

خاصة يوم األحد حيث تدفقت قوافل سكان األرياف والفالحين على مشاهدة

عنترة بن شداد وابنة عمه عبلة.

أثار هذا التحدي حفيظة اليد الحمراء فقررت أن تضع حدا لهذا

االستهتار الذي يقوم به اليهودي يعقوب الشوراكي والذي ال يتردد في
تعاطفه مع العرب ،بل وانتماءه الثقافي إليهم ،إنه عمل يقوي الشعور

باالنتماء القومي لدى األهالي ال  Bicot1ويزرع فيهم روح التحدي

والمقاومة ،إنهم يجدون فيه النموذج الذي يقتدى به ،كما يجدون فيه البطل

الذي ال تكل عزيمته أمام أي جبروت مهما كانت قوته ،لكل ذلك أوعزت

 1بيكو.
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عصابة اليد الحمراء لفريقها الدموي ،كوماندوس  Le choc1بتدمير هذه

القاعة ،مهما كان الثمن.

وهكذا تسلل الفريق بتواطؤ من قبل أحد الحراس إلى القاعة وزرع

فيها قنبلة بالستيكية بعناية فائقة ،وكان توقيت انفجارها بعد بداية العرض

بربع ساعة.

مثلما سلفت اإلشارة إليه كان اليوم يوم أحد ،وقد زحف سكان

األرياف على المدينة للتسوق وبيع منتجاتهم في زقاق العرب ،وفي هذا
اليوم بالذات كان الزحام شديدا ،ألنه تصادف مع نهاية الشهر ،حيث يكون
العمال في المدينة قد استلموا رواتبهم ،كل ذلك أدى إلى ارتفاع ثمن تذاكر

العرض في السوق السوداء ارتفاعا جنونيا ،حيث تضاعف عدة مرات.

كانت المجزرة رهيبة ،ضحاياها بالعشرات ،كتل اللحم البشري

وأطراف بشرية مجهولة الهوية منتشرة هنا وهناك ،أصوات تستنجد لكن ال
من مغيث ،ومما زاد من خطورة األمر أنه نجم عن انفجار القنبلة حريق

مهول ينفث دخانا أسود ،يخنق األنفاس ،هذا الدخان قضى على العديد من

المصابين الذين لم يتم اجالؤهم ،ورغم أن مقر رجال المطافئ ليس بعيدا
عن المكان إال أنهم تحركوا ببطء شديد زادته البيروقراطية ثقال على ثقل.
⁂
قال الشرطي الواقف وراء  Comptoir2باحتقار كبير ،وتأفف واضح:
 Suivez-moi!3ـ

 1لوشوك :الصدمة
 2كونتوار.
 3اتبعني
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قام األخضر مهني ،وتبعته الزهرة في ذلك ،فتح لهما الشرطي باب

 ،Comptoirلقد كان شرطي الحراسة مدججا بالسالح ،ويتدلى من حزامه
خنجر يثير الرعب ،كما يتدلى عصا ذات مقبض مزخرف يجعل منها تحفة

أكثر منها عصا للضرب والقمع ،كما كان تحت  Comptoirترسانة حقيقية
من األسلحة والقنابل اليدوية ،األمر الذي أذهل الزهرة؛ فازدادت رعبا على

رعب من هذا المنظر الفظيع.

قال الشرطي موجها كالمه لألخضر مهني ،بعد أن أمرهما

بالوقوف:
 Levez les mains1.ـ

رفع األخضر مهني يديه بتكاسل ،مبحلقا في هذا الشرطي الغبي،

لكن هذا األخير صرخ:

 Plus haut2.ـ

رفع األخضر يديه إلى األعلى بكل ما استطاع ،في حين راح
الشرطي يفتشه من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ،وال يتردد في إدخال

يديه في الجيوب واخراج ما فيها من مفاتيح ومصاريف قليلة ومنديل قديم،

وجريدة  La Dépêche de Constantine3لذلك اليوم.

وعندما تأكد من أن ال وجود ألشياء حادة لدى األخضر مهني أمر

شرطي الحراسة:

 Ouvrez la porte4.ـ

دلف األخضر مهني إلى الباب الثاني ،تبعته الزهرة التي أوقفها

الشرطي ،وكان قد سها أن يقوم بعملية التفتيش الروتينية.
 1ارفع يديك
 2إلى األعلى
 3ال ديبيش دي كونستانتين
 4افتح الباب
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طلب منها أن تنزع العجار(النقاب) ،وبعد تردد واضح ،وتبادل

النظرات مع زوجها ،استجابت لذلك ،فنزعت عجارها ،بعد ذلك طلب منها
الشرطي أن ترفع يديها إلى األعلى ففعلت ذلك بعد تبادل النظرات مع

زوجها أيضا ،بعد ذلك سار أمامهما الشرطي المرافق إلى مكتب شرطة

التحقيق ،أمام المكتب بضعة كراسي ،أمرهما الشرطي باالنتظار هناك.

دخل الشرطي المرافق مكتب التحقيق ثم خرج بسرعة كبيرة ،رفقة

أحد شرطة التحقيق الذي نظر مليا في األخضر مهني والزهرة ،قبل أن
يودع زميله الذي قفل راجعا إلى مكانه.
⁂
كان التفجير الذي استهدف قاعة سينما Rivoli1قد خلف عددا كبي ار

من القتلى ،وعددا أكبر من الجرحى؛ نقلوا جميعهم إلى

2

Maison des

 meskinesالخالي من كل وسائل العالج ،لقد اهتزت حومة الطليان لهذا
الحدث الفظيع الذي استنكره جميع السكان بمن فيهم . Pieds-noirs3

والواقع أن عالمات القلق وعدم االطمئنان؛ قد ظهرت على وجوه

الجميع ،منذ أن وصل خبر التفجير إلى حومة الطليان التي صارت تغلي،

بل وال تعدم أن تجد األمهات اللواتي أعطين ألبنائهن ثمن تذكرة الدخول،
قد خرجن؛ باكيات نادبات راكضات نحو هذه السينما المشئومة ،مستفسرات
كل من تصادفن في طريقهن بكلمات غير مفهومة ،لكن عند وصولهن

يصطدمن بجدار األمن الصارم الذي ال يسمح ألي كان أن يقترب من

 1ريفولي.
 2ميزون مسكين :منزل المساكين.
 3األقدام السوداء.
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المكان ،لكن يتم توجيه السائلين والسائالت إلى Maison des meskines1

حيث فتح هناك سجل تم فيه تسجيل أسماء القتلى ،والجرحى جروحا
خطيرة ،أما ذوو الجروح المتوسطة والبسيطة فقد تم تسجيل أسمائهم في

دفتر أعد بسرعة لهذا الحادث المريع ،قبل أن يسرحوهم من دون عالج.

لم تتردد عصابة اليد الحمراء في تبني هذه العملية ،حيث قالت في

بيان لها كتب على عجل ،ووزع كمنشور في مساء ذلك اليوم:

ـ أن هذا العمل يأتي في إطار وضع حد صارم ونهائي لالستهتار

الذي أبداه يعقوب الشوراكي إزاء ما قدم له من تنبيهات وتحذيرات للكف
عن ذلك.

ـ وأن هذا العمل يأتي كرد سريع على تمادي هذا المستهتر في غيه،

كما أنها تحمله كامل المسئولية على كل ما حصل ،وما ينجم عن ذلك من

تبعات.

ـ ومن جهة أخرى؛ تحمل السلطات المحلية مسئولية الترخيص

بترويج مثل هذه األعمال الهدامة التي تدعم التوجهات الشيوعية التي تدعو

إليها جبهة التحرير الوطني.

ـ وتنبه إلى خطورة األعمال التحريضية التي يقوم بها الكولونيل

جمال عبد الناصر ،بل ويشرف عليها شخصيا ،وبأموال ضخمة ،من خالل

إنتاج هذا النوع من األفالم االستف اززية ،ويعمل بكل ما أوتي من جهود على
نشرها وتوزيعها على نطاق واسع ،بكامل بلدان شمال إفريقيا ،خاصة منها

الجزائر.

وختمت البيان بأن اليد الحمراء ال تتوانى أبدا في إنزال أشد العقوبات

إيالما بكل من تخول له نفسه تجاهل أوامرها ،كما تدعو Les indigènes2أن
 1ميزون مسكين :منزل المساكين.
 2ليزانديجان .
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يجنبوا أنفسهم ارتياد مثل هذه األماكن المشبوهة ،وأال ينصاعوا إلى أوامر

جبهة التحرير الوطني الهدامة.

كان لهذا البيان وقع الصدمة على الجميع ،حيث أنه لم يراع حتى

أدنى مشاعر السكان ،فساد اإلحباط واالستياء كل السكان ،ومن جميع
طوائفهم ،وعمت مشاعر الحزن والخوف الجميع ،وازداد أهل الضحايا ألما.

والمثير للدهشة أن هذا البيان االستفزازي قد تم تعليقه على الجدران

بصفة تكاد تكون عالنية ،وأمام المأل من قبل أناس ال يخفون إال بعضا من
وجوهم بأقنعة سوداء.
⁂

كان شرطي التحقيقات القضائية يجلس بشكل استفزازي فوق مكتبه

ورجاله تتدليان في وجه الزهرة واألخضر ،وبعد صمت ثقيل في هذه

الوضعية نظر إلى الزهرة ،من وراء نظاراته السميكة ،نظرة استعالئية،

يشوبها كثير من الشكوك ،بل وتنذر بمخاطر لم تتبينها إلى حد اآلن.

لكن الزهرة التي ظلت على رباطة جأشها ،حيث أظهرت ال مباالتها،

كان عجارها بين يديها ،وذلك منذ أن فتشها شرطي المدخل األول والذي

أمرها بعدم وضع العجار على وجهها .نظر شرطي التحقيقات إلى كاتبه
الذي يجلس إلى مكتب خشبي في خلفية المكتب آم ار إياه بتسجيل كل ما

يدور من كالم ،ثم توجه إلى الزهرة وهو يعبث بشعره ،حيث قال بلغة جافة:
? Ton nom1ـ

أجابت بال تردد:

ـ الزهرة زوجة مهني.

 1ما اسمك؟
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تساءل مشي ار لزوجها:

? C’est ton mari1ـ

أجابت:
ـ نعم.

وجه سؤاله لألخضر:

.األخضر مهني  Toi2ـ

أجاب األخضر:

 Exactement monsieur3.ـ
سأل الزهرة:

? Tu parles le Français4ـ

أجابت:

ـ ال ،لكني أفهم قليال فقط.

وبعد أن أعاد النظر في بطاقتي التعريف ،وكأنه يريد أن يتأكد من

أن صورها مطابقة للوجهين الماثلين أمامه ،ثم أمرهما بالجلوس ،مشي ار إلى

كرسيين:

 Asseyez vous5ـ

وبدأ االستنطاق ،بطريقة جافة جدا ،باللغة العربية:

ـ هل تعرفين الغرض من استدعائك؟
ـ ال..

ـ هل سبق لك أن دخلت إلى أحد مخافر الشرطة؟

 1هذا زوجك؟
 2أنت.
 3بالضبط سيدي
 4هل تتكلمين الفرنسية؟
 5أجلسا.
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ـ ال.

ـ ما هي عالقاتك مع سكان حومة الطليان؟

ـ جيدة.

ـ مع األوروبيين.
ـ جيدة.

ـ ومع اليهود.
ـ جيدة.

ـ ومع الغجر.
هنا خفق قلبها ،وأحست كأن الكالم السابق كله مقدمة للحديث عن

الغجرية ،لذلك انتقت الكلمات المناسبة:

ـ ال ..أعرف سكانا من الغجر في حومة الطليان ،لكن هناك بائعين

متجولين.

تحرك األخضر مهني كأنه يعبر عن عدم رضاه ،دون أن يلحظه

الشرطي الذي واصل:

ـ إذن تعرفين غج ار في حومة الطليان؟

هنا تأكدت بأن المسألة تتعلق بالغجرية ،وعليها من اآلن أن تغير

إستراتجيتها ،أجابت:

ـ معرفة زبون مع تاجر متجول.
لم يول الشرطي أدنى اهتمام لهذا الجواب المسبوك ،والغريب أنه

غير مجرى الحديث متسائال:
ـ عندك أوالد؟

أجابت ،وكلها استغراب:

ـ نعم ،ولد واحد هو بوجمعة.
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سكت قليال ،وراح يبحث بين أوراقه عن شيء مفقود ،لكنه ظل

يتأمل يراقب انفعاالت الزهرة:
ـ أين هو؟

أجابت بال تفكير:

ـ هو تلميذ في ثانوية  Dominique Luciani1أوقف في  Rafle2الذي

أعقب اغتيال المحافظ  Charles Bredeau3أثناء عودته إلى البيت ،وهو
موجود اآلن في ثكنة الحروش.
ـ هل زرته في الثكنة؟
ـ ال  ،زوجي أيضا كان موقوفا.
تدخل األخضر مهني:

ـ ـ أن ــا العري ــف األخض ــر مهن ــي خرج ــت للبح ــث ع ــن ابن ــي بوجمع ــة،

رفــل ،ثــم نقلــوني إلــى Camp Péhau4فــي مصــيف Jeanne
فأوقفــت فــي ال ا
.d`arc5

أوقفه الشرطي:

ـ لم أسمح لك بالكالم ،أغلق!

ثم سأل الزهرة:

ـ زرته أم ال؟

ـ ال  ،ألنني ال أستطيع ذلك من دون زوجي!

ـ كيف عرفت أنه في ثكنة الحروش؟

تلعثمت قليال ثم برقت في ذهنها فكرة شيطانية ،فقالت :

ـ المرحومة فلو ار هي التي أعلمتني بذلك.
 1دومينيك لوسياني.
 2الرافل.
 3شارل بريدو.
 4كامب بيهو.
 5جان دارك.
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كان الشرطي ينتظر مثل هذا الجواب ،بل وكان سيعمل على توفير

الظروف المساعدة على ظهوره ،لذلك تساءل بسرعة البرق:
ـ وكيف علمت فلو ار بذلك؟

ـ ال أدري فهي امرأة طيبة وتعرف كثير من العسكر.
ـ احك لنا كيف تعرفت على فلورا؟

ـ هي جارتنا ،طيبة جدا ،ودائما تقدم للفقراء يد المساعدة ،وكانت

تحب بوجمعة كثيرا ،ودائما تقدم له هدايا رأس السنة منذ أن كان صغي ار.
كلنا كنا نحبها.
قاطعها:

ـ لم تجيبي عن سؤالي.

أجابت:
جيران؟

ـ تربينا في حومة واحدة ،كيف ال نعرف بعضنا البعض ،ونحن

ـ كنت تزورينها في البيت؟

ـ ناد ار ما كنت أدخل بيتها ،لكننا دائما نجلس معا في ردهة البناية،

وأدعوها عندما أحضر الكسكسي ،كانت تحبه كثيرا ،بل وكانت تطلب مني

إعداد وجبات من ذلك كلما جاءها ضيوف من فرنسا ،كانت تحضر لي كل
الضروريات لذلك ،بل وال تفتأ من القول لضيوفها أن الزهرة هي أفضل من

يحضر الكسكسي في الجزائر كلها.

ـ هل كانت تدعوك إلى بيتها؟

ـ ال ..كانت تقدم لي أطباق السمك ،وتقول لي هذا غداء بوجمعة

دون أي تعليق.

ـ أنت التي طلبت منها أن تذهب معك إلى الثانوية؟
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ترددت بعض الشيء ،وقد دار في خلدها أن هذه األسئلة قد تكون

مفخخة ،ثم عزمت على أن تكون صادقة في أقوالها ،خاصة ،وأنها ال

تتعلق بأمور خطيرة:

ـ طلبت منها أن تق أر لي استدعاء جاءني من الثانوية ،يتعلق بغياب

بوجمعة عن الدراسة ،وعندما قرأته ،قالت لي سأذهب معك ألساعدك في

الترجمة .كانت طيبة جدا ،وال تتردد في مساعدة الجميع.
ـ زيدي ...واصلي كالمك.

ـ وفعال ذهبت معي إلى هذه الثانوية المشئومة ،حيث قتلها الحارس
الحلوف.

قاطعها الشرطي ،وقد رفع رأسه قليال ،مرك از في نظراته التي تتطاير

شررا ،ومن دون أن يحترس في طرح سؤاله المتحيز:
ـ هي التي شتمته ،ثم ضربته.

وهنا انتفضت الزهرة ،ولم تتحكم في مشاعرها ،وقالت مقاطعة:

ـ ال  ..هذا غير صحيح ،بل هو الذي دفعها ،ثم شتمها بكالم قبيح،

فدافعت على نفسها بما كان في يدها ،كانت مظلومة.
قاطعها بصرامة شديدة:

ـ إذن ضربته بحقيبة يدها.

ـ دافعت على نفسها من ضراوة هذا الوحش الذي كاد أن يسقطها

أرضا.

قاطعها قائال:

ـ لكنه لم يضربها قبل أن تضربه.

ـ بل دفعها بخشونة ،وقال لها كالما قبيحا.

ـ بل هي التي قالت له كالما قبيحا ،وشتمته باللغة العربية وكانت

تحسبه أنه ال يفهمها.
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ـ ال..ال هذا الكالم غير صحيح ،لم تكلمه إطالقا بعد أن منعنا من

الدخول ،بل كلمتني أنا وقالت  Pas de chance1مع هذا الحلوف.
ـ أليس هذا شتما؟

ـ الكالم لم يكن موجها له ،ثم أنه ليس شتما بل يعني فيما يعني؛ أن

هذا الشخص صعب ،وال يمكن التفاهم معه.
ـ تعرفين الدفاع عن صاحبتك.

ـ تمنيت أن أموت أنا وال هي.
توجه إلى األخضر مهني:
ـ هل عندك ما تقول؟
ـ حول ماذا؟

ـ حول ما سمعت.

ـ ال  ..لكن ما موضوع االستدعاء يا سيدي؟
ـ ما استمعت إليه اآلن.

ـ موضوع فلو ار.

ـ ما رأيك فيها؟

ـ امرأة طيبة وشريفة وحرة.

فجأة توجه للزهرة قائال بخشونته المعهودة:

ـ انتهى وقت المقابلة ،خذي أوراقك ،وابصمي على هذا المحضر
الذي تضمن أقوالك.
⁂

 1ال حظ مع هذا الحلوف.
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توجه األخضر مهني ألداء صالة الجمعة بمسجد الزاوية بزقاق

العرب ،وفقا لما أمرت به جبهة التحرير الوطني ،والواقع أن زقاق العرب
في مثل هذا اليوم ،يعج بالباعة المتجولين ،وبالفالحين الذين يسوقون
منتوجاتهم ،وبالسماسرة الذين يقتنصون الفرص المتاحة ،إضافة إلى

المتسوق ين ،وكذلك المتسكعين الذين ال يحلو لهم الجو إال في طرق زقاق
العرب ،ومناظرها المتناقضة في كل شيء.

لكن ما أن يرفع اآلذان حتى يقوم الجميع بإيداع بضائعهم في

المتاجر ،والمآرب المعدة لذلك ،وفي لحظات قصيرة يخلو الزقاق من
مرتاديه ،سواء كانوا مصلين أو غير مصلين ،و ال يبقى إال أفراد الشرطة

المدججون باألسلحة ،والذين يحتلون مختلف مفترقات الطرق المؤدية إلى
المسجد ،وفي كثير من الحاالت يطلبون من العابرين بطاقات التعريف،

للتأكد من هوياتهم.

كان األخضر مهني على أقصى درجات الحيطة والحذر ،فالموضوع

في غاية الخطورة ،إذ ال شك أن عيون جبهة التحرير الوطني تراقب
المشهد عن كثب ،وتتابع كل كبيرة وصغيرة في المنطقة ،أما عناصر

الشرطة وعيونها أيضا فهي تشك وتتهم ـ كعادتها ـ الجميع إلى أن يثبتوا

العكس.

كان األخضر يتمعن في الوجوه لعله يعرف أحدا ،لكن الجميع مثله

ينظر بحذر شديد ،ويتجاهل كل ما يثير االنتباه ،فأحسن شيء في مثل هذه
الحاالت هو التجاهل ،وغض النظر ،فحتى الذي تعرفه تصطنع أنك لم

تره ،تلك هي أفضل وسيلة للنجاة من العيون المتلصصة والتي تسجل كل
كبيرة وصغيرة ،لقد صار الجميع يتبع هذه الطريقة ،والجميع متفاهم حولها،

كان األخضر مهني يحث الخطى نحو المسجد ،وبعضهم كان يتجه نحو
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المسجد اآلخر مسجد سيدي على الذيب في أطراف المدينة بالقرب

من .Montplaisant1

عند مدخل الزاوية كان األمر عاديا ،فالبعض كان منهمكا في

الوضوء ،واآلخر اتجه مباشرة إلى صحن المسجد ،ليجلس منتظ ار أداء

الصالة ،والواقع أنه قبل الحرب كان اإلمام يقوم بتقديم دروس وعظية
تتناول مختلف مشارب الحياة ،لكن منذ بداية الحرب أمرت السلطات بأن
تتوقف نشاطات المسجد عند طقوس الصالة ،ولكم حاول اإلمام أن يفهم

محاوريه في مركز الشرطة بأن الدين اإلسالمي ال طقوس فيه ،وانما هو
دين دنيا وآخرة ،وحاول أن يشرح بأن غاية تلك الدروس هي حث المصلين
على مكارم األخالق ،والتفاني في العمل ،والصدق في المعاملة ،والتسامح

في العالقات ،وفي األخير طلب منه أن يطبق األوامر بحذافيرها ،دون

جدل أو مناقشة ،وسيتعرض ألشد العقوبات إذا حاد عن ذلك.

وفعال التزم اإلمام بتلك األوامر االستعمارية بحذافيرها ،بعد استشارة

خلية جبهة التحرير الوطني على مستوى زقاق العرب ،لذلك تجد المصلين

جالسين في صمت مطبق ،بعضهم يبحلق في الوجوه ،بينما البعض اآلخر

ينظر بورع وخشوع إلى األرض.

لم يالحظ األخضر مهني أي شيء غير عادي ،ولعل ما شد

انتباهه هو وجود عدة وجوه قد تعرف عليها أثناء توقيفه بـ Camp Péhau2

الرهيب ومن ضمنهم الشيخ رابح الذي كان يتقدم الصفوف ،وبالضبط وراء

اإلمام في مكان المساعد له في حالة الطوارئ ،الجميع كان يتحاشى النظر
إلى اآلخر ،وهكذا فهم األخضر أن الجميع مثل حالته ،فهم مأمورون بأداء

 1مونبليزان.
 2كامب بيهو.
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صالة الجمعة في الزاوية ،لكن هل من غاية وراء ذلك؟ ال يدري ،بل ولماذا
لم يؤمر بأداء الصالة في مسجد سيدي علي الذيب؟

ألقى اإلمام خطبتي الجمعة ،وكلها مواعظ ودعوة لألخوة والتسامح،

ومساعدة المحتاج ،وبصفة عامة ال جديد في الموضوع فقد اجتهد لعله يجد

بعض اإلشارات أو الرموز في محتوى الخطبتين دالة على توجهات جبهة

التحرير الوطني ،لكنه لم يتوصل إلى أي شيء من ذلك.

وما زاد األمر غرابة ،أنه بانتهاء الصالة راح الجميع يتسلل خارجا

بالهدوء المعتاد ،فتباطأ األخضر مهني حتى يتبين األمر ،بل المثير أن
الشيخ رابح الذي وقعت عينه في عينه تجاهله وانسل خارجا دون أن ينبس

ببنت شفة.

خرج الجميع ،واألخضر يتفرس في كل الوجوه خاصة تلك التي

تعرف عليها ،وتجاهلت الحديث معه ،انتابته الشكوك ،هل هناك وشاية،

اضطرت معها جبهة التحرير إلى تغيير برنامجها؟ أم هو بالذات أصبح
مشكوكا فيه؟

وفي ظل هذه الوساوس المضطرمة ،لم يتفطن إال والقائم على شئون

المسجد الذي فرغ على بكرة أبيه ،قد وقف على رأسه قائال:
ـ سي األخضر اذهب إلى دارك مباشرة!

انتبه إلى أن المسجد قد خال من المصلين تماما ،وأن هناك أوامر

من السلطات بغلق أبواب المسجد فور االنتهاء من أداء الصلوات ،بيد أن

ما أثار انتباهه ،هو كيف عرف ا لقائم على شئون المسجد اسمه ،ثم لماذا
يأمره بالذهاب إلى الدار مباشرة ،فهم من ذلك أنها أوامر من جبهة التحرير،

لكنه لم يستطع فك رموزها.

⁂
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ما أن نشرت اليد الحمراء بيانها الذي تبنى تفجير سينما Rivoli1

حتى كانت خلية جبهة التحرير قد تداعت الجتماع طارئ لتدارس الوضع،
في البداية قال المسئول السياسي ما معناه ،بأن هذا االجتماع االستثنائي

يهدف إلى معالجة نقطتين في جدول أعماله ،وهي دراسة بيان اليد الحمراء

وتحليله ،ثم الرد عليه بما يجلب السكينة والطمأنينة للسكان ،ويضع حدا
لهذه العربدة االستف اززية لغالة الكولون ،وبعد ذلك نبه إلى أن مدة االجتماع

يجب أال تتجاوز نصف ساعة ،فالمنطقة محاصرة ومعرضة لكل
االحتماالت.

وراح يسرد نص البيان ،بحيادية تامة ،رغم أنه كان ممتعضا من

منطقه السخيف وكلماته النابية ،وكثي ار ما كان يقوم أثناء القراءة بترجمة
بعض مفرداته الصعبة إلى اللغة العربية ،حتى يسهل الفهم للمجتمعين.

وما أن انتهى من قراءة هذا البيان االستفزازي ،حتى راح يعلق على

بعض فقراته بعد شرح دالالتها ،ثم فتح باب النقاش للحاضرين ،فكان أول

المعقبين المسئول العسكري الذي أخذ الكلمة ،حيث أشار في مستهلها إلى
أن الظرف الحالي قد بلغ منتهى الخطورة ،ويتطلب مزيدا من الحزم،
والصرامة ،والضرب بيد من حديد ،لكل من تخول له نفسه ،المساس بهيبة

وقدرة جبهة وجيش التحرير الوطني في الرد على مثل هذه االستف اززات
الحقيرة.

وأضاف :لكل هذا فنحن نطلب من الهيئة السياسية الحزم في هذا

الموضوع ،وتحديد نوعية الرد الرادع سواء كان سياسيا أو عسكريا ،وبكل
سرعة ممكنة ،إذ أن األمر ال يحتمل التقاعس أبدا ،وينبغي أن يكون الرد

عبرة لمن ال يعتبر.
 1ريفولي.
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ثم تساءل بعد ذلك عن عدد الضحايا ،وعن عدد الجرحى في هذا

العمل اإلجرامي ،فأجاب المسئول السياسي:

ـ إلى حد اآلن وحسب مصادر Maison des meskines1فأن عدد

القتلى قد بلغ  07ضحية ،أما عدد الجرحى فقد تجاوز األربعين جريحا ،أما
فيما يخص الرد ،فأنا أقترح على اجتماعنا هذا أن يوافق على ثالثة ردود

واحد سياسي ،وآخر مدني ،وثالث عسكري ،وبالنسبة لألخير ينبغي كالعادة

عدم الخوض في تفاصيله التي هي من صالحيات العاملين في الميدان.

أما ما يتعلق بالرد السياسي فيكون عبر بيان حازم أعددت مشروعه
يتضمن التنديد بهذه المجزرة ،ويحمل الذين هم وراء اليد الحمراء من

سلطات بلدية وبوليسية وعسكرية المسئولية الكاملة على هذه الجريمة

النكراء ،ويطمئن السكان على أن جبهة التحرير الوطني سترد بصرامة
وحزم ولن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذه األفعال المنكرة ،وسيتم ذلك في

أسرع مما يتصور زبانية العصابة المجرمة ،ويتعلق الرد المدني من خالل
دعوة السكان إلى عدم اإلذعان ألوامر اليد الحمراء ،وأن يبرهنوا من خالل

خروجهم الجماعي على التزامهم باألوامر التي تصدرها جبهة التحرير

الوطني ،وذلك عبر جنازات عائلية للضحايا ستقام ظهيرة الغد ،أي تقام
لكل ضحية جنازة خاصة ،خالفا لما جرت عليه العادة من أن تكون جنازة

واحدة تضم الجميع ،والهدف من هذا التعبير عن االحتجاج على األوضاع
التي آلت إليها حومة الطليان من جهة ،وذلك بشل الحركة في مختلف

المناطق الحساسة في المدينة ،بطريقة سلمية ،وتعبي ار على أن جبهة

التحرير الوطني قادرة على شل المدينة بالطريقة التي تريد ،من جهة ثانية.
قال المسئول العسكري:

ـ هل أفهم من هذا تأجيل أو عدم التحرك العسكري اآلن.

 1ميزون مسكين.
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ـ بالعكس ،أنا أقترح أن تكون كل هذه التحركات متزامنة ،أو في

أسرع وقت ممكن ،هذا بعد موافقة الحاضرين.

أبدى الجميع موافقتهم ،دون نقاش ،ولعل أثر الصدمة ما زال مهيمنا

على مجموع المجتمعين .وانفض االجتماع حسب التوقيت الذي أعد له.
⁂
في طريق عودته من الزاوية كان األخضر مهني ينظر ذات اليمين
وذات الشمال ،لعله يجد من أو ما يساعده على حل اللغز الذي هو فيه.

وقد الحظ أن كل شيء عادي ،فالباعة قد نشروا سلعهم بسرعة

فائقة ،وصرخاتهم بدأت تكسر السكون ،لقد دبت الحياة في زقاق العرب

بوتيرتها المعهودة ،ولم يقابل في طريقه أي شخص يعرفه ،ها هو يقطع

شوارع حومة الطليان ،ولم يجد ما يطفئ ظمأه ،لم يجد تفسي ار لهذا اللغز

المحير ،كان يظن أن الشيخ رابح سيكلمه لكن األخير تحاشى الحديث إليه
بشكل واضح ،بل وتردد في أن يبحث عنه في طرقات زقاق العرب ،بعد

خروجه من المسجد ،لكنه ت ارجع ،فالقائم على شئون المسجد الذي ال يدري

من أين عرف اسمه قد قال له بعبارة واضحة ،اذهب إلى دارك مباشرة ،فإذا

صح تخمينه فهذا أمر ،وال شك أن هناك من يسهر على تنفيذه ،دون
نقاش ،أما عدم تنفيذه فهو فعل كبير يستوجب القصاص ،ذلك ما يعرفه

عن جبهة التحرير الوطني.

وبمجرد دخوله سألت الزهرة:
ـ إن شاء اهلل خير؟

أجابها ببرودة:
ـ ال شيء.
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تساءلت بلهفة:

ـ ماذا؟

ـ رأيت بعض الذين كانوا معي في  Camp Péhau1لكن كل واحد

لوحده ،وحتى الشيخ رابح الذي حدثتك عنه ،تجاهلني.
ـ أمر غريب.

⁂
في ساحة العلم ،بعد أن قام الجميع بأعمال السخرة المهينة ،مثل

جمع أعقاب السجائر ،وأعواد الكبريت ،وأوراق األشجار التي تنقلها الرياح،

وقفوا لتحية العلم وبعد االنتهاء مباشرة ،ومثلما صارت عليه األحوال في

الفترة األخيرة أن قائد الثكنة بنفسه يقوم بفرز مجموعة من الموقوفين في
حدود العشر أنفار ،حيث ينادي عليهم مساعده ،ثم يعزلهم عن رفقائهم

ويلقي عليهم خطابا سخيفا عن قوة وعظمة فرنسا التي ال تقهر ،ثم يطلب
من المجموعة أن تردد قسم الوالء لفرنسا واالستعداد للتضحية من أجلها،

ويضيف لها التبرؤ مما يقوم به الفالقة وااللتزام بإخبار السلطات عن أي
تحرك لجبهة التحرير الوطني ،ثم ينقلون لوحدهم لمكاتب التسجيل والتزويد

بالوصايا الالزمة ،كل ذلك تحضي ار إلطالق سراحهم.

في مثل هذه الحالة وجد بوجمعة بن األخضر مهني نفسه ،لذلك

تأكد من أن إطالق سراحه قد أصبح مؤكدا ،لكنه كان يتقزز؛ وهو يكرر

قسم الوالء .كان كبقية الموقوفين مجب ار على ذلك ،ورغم الهزال الذي
أصابه ،وحريق أذنه الذي لم يعد حادا تفاءل خيرا ،وقد أيقن أنه على وشك
الخروج من هذه الدوامة التي ساقه إليها القدر ،وكهروب من الخطبة

 1كامب بيهو
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العصماء التي تتكرر كل صباح على مسامع الجميع ،راح يتذكر الدراسة

والثانوية ،ومحفظته التي خشي أن تكون قد ضاعت ،لكنه قلل من أمر
ذلك ،إذ عزم منذ مدة ،إن لم يجدها ،على أن يستعير من احد زمالئه في

القسم كراساته ،ويقوم باستنساخ كل الدروس ،بما فيها التي جرت أثناء
توقيفه التعسفي ،وهو عمل يساعده على المذاكرة في نفس الوقت ،وفكر

مباشرة في زميله  Diego Stefano1صاحب الخط الرديء ،والذي طالما
استنجد به الستنساخ الدروس بخطه الجميل حتى يثني عليه األساتذة الذين

ال يتوانون في مراقبة الدفاتر وكأنهم في المدرسة االبتدائية.
⁂
من عادة األخضر مهني أن يقوم بجولة خفيفة بعد صالة العصر،

تقوده إلى أي ضاحية من ضواحي حومة الطليان ،وعادة ما يتركها
للصدف ،وفي هذه المرة قادته الصدفة إلى زقاق العرب ،وقد قرر أن

يسلك شارع  Antoine Bruno2فهو شارع مستقيم ،ويقل ازدحامه بعد أن

يتجاوز السوق األوروبي ،ومفترق شارع .Gambetta3

لكنه عندما وصل إلى مشارف زقاق العرب ،وبالضبط أمام المدرسة

الصغيرة  Jean-Jacques Rousseau4سمع صوتا ليس غريبا عليه يناديه،
فالتفت إلى مصدر الصوت ،فإذا هو الشيخ رابح بذاته وصفاته ،وكأنه قد

خرج لتوه من باطن األرض ،فاحتضنا بعضهما بعضا:
بادر الشيخ رابح:

 1دييغو ستيفانو.
 2أنطوان برينو.
 3غامبيطا.
 4جان جاك روسو.
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ـ كيف حالك ،وحال عائلتك؟

أجاب بصوت تمأله الدهشة:
ـ بخير والحمد هلل.

قال بصوت كله ثقة ،وقد سار بجانبه:

ـ ال تقلق ،بوجمعة بحول اهلل ،غدا يكون عندكم ،وهذا الكالم يجب

أال يسمع به أيا كان ،حتى أمه؟

تساءل األخضر مهني بدهشة كبيرة:

ـ وكيف علمت ذلك؟
ـ هذا النوع من األسئلة تمنعه جبهة التحرير الوطني ،وأنا مرسول

منها ألقول لك أنك اليوم قد خضعت المتحان دقيق ،ومراقبة شديدة

وخرجت منها بنجاح؛ فقد التزمت بتطبيق األمر بالمجيء إلى مسجد

الزاوية ،والذهاب وفقا لما طلب منك ،كما أنك لم تتكلم مع أي كان بما فيهم

أنا ،وهذا سلوك محمود يؤهلك ألن تكون عضوا في إحدى خالياها ،بعد
أداء القسم ،وااللتزام بكل الشروط التي ستق أر عليك في حينه ،من ضمنها

الصعود إلى الجبل إن دعت الضرورة أو اقتضى األمر؛ هذا إذا كنت راغبا

المساهمة في تحرير الوطن.

كان الشيخ رابح يشرح اقتراحاته ،بينما ذهن األخضر كان شاردا من

كثرة هذه األحداث ،وغرابتها ،بل ومن جهة أخرى يكاد أن يطير من الفرحة
بخبر إطالق سراح بوجمعة ،تفطن الشيخ رابح فقال:

ـ سي األخضر يظهر لي أن خبر بوجمعة ،جعلك تشرد عما كنت

أقوله لك.

ـ وهل هذا خبر ال يفرح؟

ـ الفرح يكون مع استقالل الجزائر ،أما اآلن فإخواننا يموتون

ويتعذبون ويشردون ،ال مجال للفرح يا سي األخضر.
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انتبه األخضر إلى ضرورة أن يكون كالمه مصاغا بدقة كبيرة،

ومختا ار بعناية فائقة:

ـ معك الحق ،لكن مشاعر اإلنسان ال يتحكم فيها.

قاطعه الشيخ رابح:

ـ يجب أن نتعلم كيف نتحكم فيها.

ثم غير مجرى الحديث:

ـ إن جبهة التحرير ،تمنحك فرصة للتفكير فيما أقترح عليك ،إلى

الغد ،والمكان هو هذا الشارع ،والوقت هو مثل هذا الوقت.
قال األخضر مهني مستعجال ،ودون أن يمعن النظر في كالمه:

ـ وهل هذا األمر يستدعي التفكير؟ يا شيخ رابح طالما كنت أبحث

عن سبيل يوصلني إلى ذلك ،فأنا من هذه اللحظة تحت تصرفكم.
رد الشيخ رابح:

ـ ال مجال لالرتجال عندنا ،فالتعليمات تمنحك مدة أربعة وعشرين

ساعة للتفكير وبعدها تقرر ما تشاء دون أي إكراه.
قاطع األخضر مهني قائال:

ـ ولكن هذا األمر ال يستدعي التفكير بالنسبة لي.

ـ تلك هي األوامر ،ويجب تطبيقها بحذافيرها دون نقاش ،وبالمناسبة

أذكرك أن األسئلة والمناقشة غير مرخص بها في نظامنا إال إذا طلب منك
ذلك.

ثم غير مجرى الحديث:

ـ كيف وجدت العائلة بعد خروجك من .Camp Péhau1

أجاب بسرعة:

ـ أحسن مما كنت أظن.

 1كامب بيهو.
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وخطرت له أن يسأل عن أمر الغجرية ،ولكنه تراجع عن ذلك وقد

تذكر ما قاله الشيخ رابح سابقا ،بأنهم في الجبهة ال يحبون كثي ار األسئلة،

وكان في ق اررة نفسه مقتنعا بذلك ،باعتبار أن حياة السرية تقتضي مثل هذه
األمور ،زيادة في الحيطة والحذر.

قال الشيخ رابح وقد وصلوا إلى مفترق الطرق ،حيث هناك طريق

ينتهي عند مسجد سيدي علي الذيب ،وطريق يؤدي إلى مسجد الزاوية
القادرية ،وقد أيقن أن األخضر مهني قد حزم أمره وقرر االنضمام إلى

جبهة التحرير:
ـ غدا أن شاء اهلل ستجد من يكلمك باسمك الكامل يعني األخضر

مهني ،وأنت ال تعرفه ،تكلم معه بصفة عادية وكأنك تعرفه من زمان .رافقه

واستمع إليه وطبق ما يطلب منك إن كنت حقا تريد االنضمام إلى

الجبهة ...بالتوفيق أن شاء اهلل ..ابق على خير.

ومد له يده مصافحا ،وقد اختفى وسط الجموع التي يزدحم بها زقاق

العرب ،بينما قفل األخضر مهني راجعا إلى بيته وكله فرح مكظوم ،تفاجأت

الزهرة بعودته بهذه السرعة ،والحظت الفرح على محياه ،فبادرته:
ـ خير إن شاء اهلل.

ـ خير ..تالقيت صدفة مع الشيخ رابح.
قاطعته:

ـ هل عرفك وتكلم معك؟

ـ نعم.

ـ وماذا؟

ـ ال شيء!

ـ هكذا فقط ..أشك في ذلك!؟

ـ ال أخفي عليك شيئا!
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ـ ربما؟

وكفت عن تساؤالتها ،بعد أن تذكرت نصائح الغجرية.
⁂
ما إن بلغ الزهرة خبر توقيف خداوج حتى قررت دون أدنى تردد أن

تذهب إلى السيدة  Lenoire1وتخبرها بذلك ثم تترجاها بأن تعمل على
إطالق سراحها ،خاصة وأن هذه السيدة تعتمد كليا على خداوج وتعرف أنها

امرأة مخلصة ،وتعيل عائلة كبيرة.

في ضاحية  Montplaisant2الراقية؛ تقع فيلال السيدة Lenoire

والواقع أن الزهرة لم تجد عناء كبي ار في الوصول إليها ،فقد سبق لخداوج أن

حدثتها عن هذه الفيلال المتميزة بأشجارها وورودها البنفسجية والتي تظل
طوال السنة على بهجتها وتدفقها ،وتؤكد خداوج أن ذلك يعود إلى العناية

الفائقة التي توليها السيدة لهذه األشجار ،بحيث أنها ال تقبل أن يسقيها

البستاني بل هي التي تحرص على ذلك بنفسها ،وفي أوقات مضبوطة.

وقفت الزهرة أمام الباب الخارجي لفيال  Lenoire3قليال ثم طرقته

برفق ،وظلت تنظر إلى النوافذ العليا والشرفات ،لعل السيدة  Lenoireتطل
عليها ،وفعال ما هي إال لحظات حتى ظهرت هذه السيدة من الشرفة،

قالت بصوت أجش:

 Qui es tu, et qu’est ce que tu veux4ـ

ـ أنا الزهرة صاحبة خداوج.
 1لونوار.
 2مونبليزان.
 3لونوار.
 4من تكونين؟ وماذا تريدين؟
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 Elle n’est pas ici, ça fait deux jours qu’elle n’a pas rejointـ

son travail1.

ـ أوقفها العسكر في الرافل.

 Comment? Attendez-moi j’arrive2.ـ

واختفت من النافذة ،وبعد لحظات فتحت الباب ووقفت تسأل الزهرة

أسئلة أكثر تفصيال من أسئلة شرطي التحقيقات القضائية ،عن خداوج
وأوالدها؟ ومن هم أصحابهم؟ وهل لها نشاطات أخرى؟ وهل تزور أهلها في

الريف بانتظام؟

كانت الزهرة تجيب عن كل هذه األسئلة ،بكل وضوح ،وتضيف:

ـ إنك تعرفينها جيدا ،السيدة .Lenoire3

بعد كل هذه التساؤالت الدقيقة والمتشعبة؛ حسمت السيدة

Lenoireفي ق اررة نفسها الموضوع .ثم قالت للزهرة:

 Rentres chez toi, je m’en occupe4ـ

قفلت الزهرة راجعة ،وقد أحست بداخلها أنها أنجزت عمال عظيما.

أما السيدة  Lenoireفقد تلفنت إلى صديقهم قائد ثكنة الحروش

لتتأكد من المعلومات أوال؛ ثم لتعرف وضعية خداوج ،ولماذا أوفقت ثانيا؛

وامكانية إطالق سراحها في أقرب وقت إن كانت بريئة ،وغير مشكوك في

أمرها أخي ار.

أما الصوت القادم من الجهة األخرى فقد ظل يردد:

 Je m’en occupe moi-même5.ـ

 1ليست هنا ،لها يومان لم تلتحق بعملها.
 2كيف؟ انتظري سأجيء.
 3لونوار.
 4ارجعي إلى دارك ،سأتولى األمر بنفسي.
 5سأتولى األمر بنفسي.
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⁂
صاح جندي قصير وبدين ذو صوت حاد كأنه صفير أفعى؛ آم ار

الموقوفين والذين شكلوا صفا واحدا؛ أن يصعدوا إلى الشاحنة التي كانت
واقفة عند مدخل الثكنة ،بانتظام ،ومثلما جرت عليه العادة والتقاليد فإن

صغار السن يقدمون عليهم كبار السن ،كما يبادرون إلى مد يد المساعدة

لهم أثناء صعود الشاحنة ،وقد وجدت هذه الخاصية صدى ايجابيا لدى قائد
الثكنة باعتبارها تسرع العملية ،أكثر منها مساعدة إنسانية.

كان بوجمعة مهني إذن بحكم سنه؛ آخر الصاعدين إلى الشاحنة

المغطاة بـ  Bâche1ذي لون عسكري تكاد تقلعه الريح ،وكم كانت دهشته
عظيمة؛ عندما وجد نفسه وجها لوجه مع خداوج التي ركبت الشاحنة عندما

كانت بالقرب من جناح النساء ،لم تكن خداوج لوحدها بل كان معها نساء

أخريات كن في آخر الشاحنة ،فاندفع نحوها بوجمعة أمام دهشة الجميع،

مسلما ومقبال ،وكاد أن يذرف الدموع ،رغم أنه عمل كل ما في وسعه حتى

يظهر رابط الجأش ،وهو يسأل عن أمه ،لكن خداوج لم تتمالك هي األخرى
وراحت تشهق شهقات متتالية ،انقطع إثر ذلك صوتها ،وغارت عيناها ،لكن

بوجمعة احتضنها بكل حنو:

ـ خالتي خداوج  ..خالتي خ..
استرجعت أنفاسها ،تأملته من جديد وراحت تحتضنه ،وهي تذرف

سيال من الدموع ،ولم يعد يفهم من كالمها إال:
ـ يا بني  ..يا بني ..يا بني.

بيد أنه لم يتحكم في نفسه أيضا ،فأجهش بالبكاء ،خاصة وأنه فهم

أن أمه قد يكون أصابها مكروه ،في فترة غيابه:
 1باش.
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ـ هل هي على قيد الحياة؟

أجابت وقد أدركت ما ذهبت إليه ظنونه ،بعد أن استرجعت أنفاسها

بعض الشيء:

ـ ال بأس عليها ،أمس كنت معها ،هي في صحة جيدة ،لكن فلو ار

جارتكم قد ماتت المسكينة!

صاح الجندي القصير والبدين محذ ار بوجمعة:

 Eh toi reprends ta place; sinon tu reste ici1ـ

وقع خبر وفاة فلو ار كالصاعقة على بوجمعة ،وبالرغم من أنه اطمئن
على سالمة والدته.

أحس بضيق شديد ،وحزن غامر؛ يمزق أحشاءه ،ود لو يتعرف على

سبب موت فلورا ،خاصة وأنه قد تركها في صحة جيدة ،بيد أن أوامر

الجندي القصير والبدين يجب أن تطاع ،وتنفذ فو ار وبحذافيرها ،واال
سيرجعه إلى اإلسطبل الكريه ،غير المأسوف عليه.

جلس على أول مقاعد الشاحنة ،استعدادا ألن يكون هو ومن يليه

في السن أول النازلين ،لكنهما يبقيان بالقرب من باب الشاحنة؛ لمساعدة

كبار السن على النزول.

غرق في دوامة من األفكار السوداء وأنظاره مشدودة نحو خداوج،

وهي كذلك كانت تنظر إليه بشراهة تامة ،أراد أن يعرف ما الذي أتى بها
إلى هذا المكان المنحوس ،لكن نظرات وصرامة الجندي القصير والبدين

كانت تترصد مثل هذه الحركات.

لقد ظل هذا الجندي المتجبر يتفحص الوجوه ،وكأنه يبحث عن

ضحية ليعيدها إلى الثكنة ،وبعد أن تأكد أن الجميع ظل مطأطئ الرأس،
قام بتعداد الراكبين ثم أمر جنديين بالصعود لحراسة ومراقبة الموقوفين ،إلى

 1اسمع يا هذا ،عد إلى مكانك ،وإال ستبقى هنا.
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أن يصلوا إلى مكان إطالق سراحهم مع المنع التام لألحاديث أو األناشيد
أو األغاني ،ثم أغلق باب الشاحنة ،سجل عدد الركاب في الدفتر الذي كان
يحمله بيده اليسرى ،قبل أن يأمر السائق باالنطالق نحو مدينة سكيكدة،

بينما هو ركب سيارة الجيب المرافقة.
⁂
قررت جبهة التحرير أن تكون جنازات عائلية لضحايا سينما
 Rivoli1وليس جنازة واحدة ،بحيث تشل مدينة سكيكدة في تلك األمسية

شلال تاما ،وعلى عائالت الضحايا أن يخرجوا على بكرة أبيهم للمشاركة في
هذه الجنازات التي تشكل بتتابعها استعراضا احتجاجيا.

كانت االستجابة كبيرة جدا لنداء جبهة التحرير الوطني ،وتحديا

واضحا لـ  La main-rouge2التي حذرت في منشور جديد كافة السكان من
االستجابة لنداء الفالقة الذين يريدون إثارة الفتنة بين السكان ،علق ذلك
على جدران حومة الطليان في نفس األمسية بعد أن تم نزع بيان جبهة

التحرير بسرعة فائقة ولكن خبره سرى كالنار في الهشيم ،ومن المالحظ أن
األغلبية الساحقة من األوروبيين قد استجابت من جهتها لنداء المقاطعة ،ما
عدا بعض األنفار ،منهم جاكلين التي خرجت مع الزهرة في جنازة حمود

ابن خالتها ذي التاسعة عشرة ربيعا ،وهكذا خرجت عائالت الضحايا عن

بكرة أبيهم في تحد واضح لتحذيرات وتهديدات  La main-rougeوالمعروف
أن القطيعة بين المجموعتين من السكان قد كانت نهائية منذ هجومات 21

 1ريفولي.
 2ال ما روج.
266

أوت  0455حيث صمم العرب منذ ذلك التاريخ على عدم الرضوخ لمثل
هذه التهديدات.

قررت جبهة التحرير الوطني أن يدفن الضحايا حسب التقاليد

المحلية أي بعد صالة الظهر ،في مقبرة القبية ،لذلك فإن حركة السيارات
في مدينة سكيكدة في هذا الوقت يجب أن تشل على آخرها ،كما أصدرت

تعليماتها ألهل الضحايا أن يخرجوا وفقا لرزنامة مضبوطة وزعت عليهم،

بحيث يكون بين الجنازة والتي تليها فارق زمني حدد بربع ساعة.

وبما أن الضحايا كانوا تقريبا من كل شوارع حومة الطليان ،لذلك ال
تعدم أن تجد هذه الجنازة قد خرجت من شمال شارع Antoine Bruno1

واألخرى من جنوبه ،والثالثة من شارع 3eme Bataillon d’Afrique 2

والرابعة من شارع الماريشال  Valée3وكلها يجب أن تمر عبر منحدر شارع

 Austerlitz4ليتجهوا جميعا نحو جنوب شارع Clémenceau Georges5

الذي ينتهي عند باب قسنطينة ،أما الجنازات فتستمر سالكة طريق

 Faubourg de l`Espérance6تاركة  Les allées Barrot7على اليسار،

وابتداء من عبور منطقة سينما  Regent8على المشاركين في الجنازات أن

يسرعوا الخطى في اتجاه مقبرة القبية التي تربض على الربوة المواجهة
لمقبرة النصارى مع توغل نحو الجنوب.

كانت قوات األمن في حالة استنفار قصوى ،ومدججة بكل أنواع

األسلحة ،فقد احتلت الدبابات مفترق الطرقات؛ منذ الصباح الباكر ،وقوات
 1أنطوان برينو.
 2تروازييم باتايون دافريك.
 3الماريشال فالي.
 4أوسترليتز.
 5جورج كليمانصو.
 6فوبور دي ليسبيرانس
 7ممرات بارو.
 8ريجان.
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 CRS1اح تلت أسطح المنازل ،وقوات الشرطة حريصة على إخالء الشوارع
من الباعة.

وكان غالة الكولون قد هيئوا أنفسهم لهذا اليوم المشهود ،حتى ال

يباغتهم الوضع مثلما حصل يوم  21أوت  0455فأسلحتهم جاهزة ،وهم

يراقبون الوضع عن كثب من خالل شرفات منازلهم  ،كما كانوا على أهبة

االستعداد للتدخل إن اقتضى األمر ذلك.

أما جبهة التحرير فقد زرعت عيونها هي األخرى في كل مكان،

ودعت السكان أن يكونوا حذرين ،وأال يستجيبوا لالستف اززات ،كما أمرت بأن
تكون الجنازات خالية من أي شعارات ما عدا ترديد " ال إله إال اهلل محمد

رسول اهلل" في لحن جنائزي رتيب ،لذلك كان عيون جبهة التحرير حريصين
على تأطير الجنازات تأطي ار محكما ،من خالل بعض أفراد عائلة الضحية

المنضوين تحت لواء جبهة التحرير الوطني ،وابعادهم ألي غريب عن
عائلتهم ،وبذلك ال تترك أي ثغرة قد يستغلها عمالء  La main-rouge2من

أجل أن يقدموا ذريعة لتدخل قوات القمع المتربصة بمختلف فرقها.
⁂
هناك صخرة عظيمة تتوسط شاطئ ليلو جعل منها Bernard3
البلجيكي جزيرة خاصة به ،حيث بني فوقها كازينو أطلق عليه Les nuits

 de Philippeville4ترتاده الطبقة العالية من  Pieds-noirs5وتقام به حفالت
حفالت باذخة في أعياد رأس السنة ،بحيث أصبحت شهرته تخترق اآلفاق،

 1سي.ار.اس :الفرق الجمهورية لألمن.
 2ال ما روج.
 3برنار.
 4لي نوي دي فيليبفيل.
 5بيي نوار.
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بل وفي المدة األخيرة صار موعدا أسبوعيا ألغنياء قسنطينة وباتنة وعين

البيضاء وخنشلة ،إضافة إلى علية القوم في كل من Saint-Charles1

و Saint-Antoine2و Gastonville3حيث يلتقون هناك حول طاوالت القمار
والمشروبات ،أو الحفالت الراقصة التي يقيمها كل أمسية سبت ويشارك في

إحيائها فنانو المدينة ،بل وأحيانا يستقدم فنانين مشهورين من Métropole4

وبالنظر إلى اإلقبال الكبير الذي صار يحظى به هذا الكازينو فقد بات من

الضروري على رواده أن يحجزوا طاوالتهم مسبقا ،وبهذه الصفة يكاد أن
يكون دائما محجو از.
وفي المدة األخيرة ازداد إقبال كبار الضباط على هذا الكازينو

المحصن األمر الذي جعل برنار يحجز لهم ولضيوفهم جناحا خاصا
بصفة شبه دائمة ،في هذا المكان المحصن قررت جبهة التحرير الوطني

أن تنتقم لضحايا المجزرة الرهيبة التي اقترفتها  La Main-rouge5في سينما

 Rivoli6وفي الواقع أن جبهة التحرير قد راسلت صاحب الكازينو ،خاصة
وقد علمت أنه ال يتردد في الجهر بانتمائه لعصابة اليد الحمراء التي تحميه
وتحمي رواد محله ،لذلك فقرار جبهة التحرير الضرب في هذا المكان

بالذات سيكون الرد الشافي والجواب الصريح على االستف اززات المتكررة،

ك ما تعيد لسكان حومة الطليان ثقتهم في جبهة التحرير وتبرهن على أن
قدراتها خارقة ،وأنها قادرة على التصدي ألعدائها أينما كانوا.

قررت جبهة التحرير الوطني أن يكون الرد قاسيا ومؤلما ،ومعب ار عن

تصميمها وقدرة عناصرها على الوصول إلى األماكن األكثر تحصينا،
 1سان شارل.
 2سانت أنطوان.
 3غاستونفيل..
 4متروبول.
 5الما روج :اليد الحمراء.
 6ريفولي
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وبالفعل فقد استطاعت أن تزرع أحد أفرادها المرشحين لالنضمام لجيش
التحرير الوطني ،في فرقة عمال الممون الرئيسي لهذا الكازينو ،المتكونة
من سائق إسباني ،ومساعده مالطي ،وحمالين عربيين؛ أحدهما بلقاسم

المرشح لاللتحاق بصفوف جيش التحرير.

والجدير ذكره أن بلقاسم هذا ،قد وقع له ما وقع لألرقط من ملل،

وانتظار طويل؛ بل وصار في المدة األخيرة عرضة لإلحباط واليأس ،وقد
اعتقد أن الجبهة تخلت عن خدماته وحرمته من الجهاد في سبيل اهلل
والوطن ،كانت رغبته جامحة في أن ينتقم لعمه الذي قتل أمام عينيه يوم
 21أوت  0455لكن أمانيه تكاد تتبخر ،خاصة بعد أن طلب منه أن يبحث
له عن عمل حمال في أحدى شركات التموين.

حانت فرصته ليبرهن على التزامه ووفائه ألوامر جبهة التحرير؛

كانت فرقته تمر كل صباح على سوق الجملة للفواكه والخضروات بـ allées

 .Les Barrot1في هذا السوق سلمت له ضمن صناديق الخضر والفواكه
قنبلة من صنع مح لي ،وطلب منه أن يضعها في الجناح المخصص لكبار
الضباط ،ومن حسن الصدف أن هذا الجناح ممر إجباري لمخزن الكازينو،
بيد أن ما أثار قلقه هو أن هذا الجناح مكشوف ،وال يوجد به مكان يمكن

أن يضع فيه قنبلته لوقت طويل دون أن يكشف أمرها ،لكن المسئول

العسكري طلب منه أن يتدبر أمره في عين المكان ،وسيجد ما يساعده في
ذلك.

وفعال فقد طلب بلقاسم من زميله أن ينزل السلعة من الشاحنة بينما

هو يقوم بإدخالها إلى المحل كالعادة ،وهدفه من وراء ذلك هو أال يثير

انتباه أيا كان ،حمل الصندوق األول ودخل الكازينو وما أن مر بالجناح

المطلوب حتى راح يتفحصه بدقة شديدة ،ويبحث عن المكان المناسب ،وكم
 1ممرات بارو.
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كانت مفاجأته سارة حين رأى أن بيانو قد وضع حديثا في الزاوية البحرية

للجناح ،ليكون في متناول الضباط الذين يتنافسون في إظهار قدراتهم

ومواهبهم الموسيقية.

لم يكن يعلم عن توقيت االنفجار شيئا ،لكن المهم أن يضع القنبلة،

كما أمر ،في مكان آمن ،وال يوجد مكان أكثر أمنا من صندوق البيانو،

هناك وضعها بهدوء تام ،وواصل عمله بنفس الوتيرة التي كان عليها.

في مساء ذلك اليوم تم تدمير الكازينو بما فيه ،وبلغ عدد ضحاياه

أكثر من ثالثين قتيال وأكثر من ضعف ذلك جرحى ،كما أعلنت جبهة
التحرير بعد بأقل من نصف ساعة من االنفجار عن تبنيها للعملية ،وأنها
قد نفذت وعدها وانتقمت لضحايا سينما .Rivoli1في حين اختفى بلقاسم من

سكيكدة والتحق بالجبال.

⁂
مرت تلك الليلة بيضاء على األخضر مهني ،مشحونة بالتوقعات

والخياالت؛ فإذا صدق قول الشيخ رابح فسيطلق سراح بوجمعة في الغد،

وهذا في حد ذاته برهان ال تعتريه الشكوك على قدرة جبهة التحرير الوطني
في اختراق أجهزة القمع االستعمارية ،وال شك أن الشيخ رابح يكون قد أمر

بأن يبلغ ذلك ،فمثل هذا الخبر ال يمكن أن يتم بشكل ارتجالي ،خاصة وأنه

كان مرتبطا بالدعوة إلى االنضمام إلى الجبهة ،وبالرغم من أنه أبدى

استعداده لالنضمام الفوري إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إال أن

األوامر تقضي بأن يفكر المعني في ذلك ،ويتم ذلك بقناعة تامة.

 1ريفولي
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وفي خضم توارد األفكار تذكر ذلك الحديث الذي دار بينه؛ وبين

الشيخ رابح في  Camp Péhau1حين قال له إن أمثالك من الذين لهم خبرة
عسكرية قد التحقوا بالجبال لتحرير وطنهم ،وعندما أبدى استعداده ها هو

يدعى للتفكير مرة أخرى.

لقد قرر بدون تردد أن يكون جوابه إيجابيا ،ويكف عن التفكير في

هذا الموضوع ،لذلك أصبح يتشوق إلى موعده المذكور ،تشوق المغرمين

الذين يصبون جام غضبهم على الليل وطوله ،وكأنه يتباطأ قصد المزيد من
تعذيبهم ،وامتحان تعلقهم بمحبوبهم ،والمهم أن ليلته تلك كانت ليلة بيضاء.
شعرت الزهرة بذلك ،إذ بادرته في الصباح قائلة:

ـ هناك شيء يقلقك ..لم تنم طوال الليل؟

ـ صحيح..

ولم يزد على ذلك أي كلمة؛ فقالت الزهرة:

ـ منذ أن تالقيت بالشيخ رابح ،وأنت على هذه الحالة ،إن شاء اهلل
أن يكون ذلك خي ار.

ـ خير إن شاء اهلل.

الحظت الزهرة أن كلماته قصيرة جدا ،وكأنه ال يريد أن يقول شيئا،

لذلك لم ترد أن تزيد من األسئلة تقيدا بنصائح الغجرية.

وراحت ترتب أشياء البيت ،بينما هو راح يجمع كتبه ،وأفرد منها

على وجه الخصوص كتب  Albert Camus2التي قرر أن يسلمها لبائع

الكتب القديمة بأي ثمن يقترحه عليه ،المهم أن يتخلص منها ،ومن أفكارها

 1كامب بيهو.
 2ألبير خموس.
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الطاعونية 1التي صبها على مدينة وهران الجميلة ،وغريبه 2الذي لم يهتز
مثل باقي البشر أمام مصاب جلل كموت األم التراجيدي.

في الوقت المحدد سلك األخضر مهني شارع Bruno Antoine3

بتؤدة تامة وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمال لعله يرى الشخص الذي
سيلتقيه ،الشخص الذي ال يعرفه ،وعندما طال مشيه في هذا الشارع وقد

قطعه من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ،وها هو يعيد الكرة مرة ثانية،

دون ان يظهر الشخص الموعود ،خالجت نفسه بعض الشكوك ولعل تجربة
صالة الجمعة تتكرر اليوم كذلك ،المهم أنه سيظل في هذا الشارع إلى أن
ينجلي األمر.

وفي غمرة هذه األفكار ظهر الشخص الذي يبحث عنه حينما اقترب

منه وكأنه يعرفه من زمان وقال له:

ـ سي األخضر مهني ..كيف حالك؟

ومد له يده مصافحا:
ـ ال بأس ،وأنت؟

ـ اسمي سي النذير ،يجب أال تنسى هذا االسم؟

ـ بكل تأكيد.

لم يكن سي النذير إال شابا ال يتجاوز عمره  31سنة ،متوسط

القامة ،عيناه حادتان ،وما أن يتكلم حتى تنشرح أسارير السامع إليه ،يتميز
هذا الشاب بالجرأة والشجاعة ،والقدرة على كسب ود المستمع ،سريع التأقلم

بحيث سار إلى جانب األخضر وكأنه يعرفه من زمان؛ أحس األخير كأن
ابنه بوجمعة يسير إلى جانبه ،قال سي النذير ،وهما يعبران الطريق:

La peste.
L’étranger.

 3أنطوان برينو.
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1
2

ـ ماذا فكرت؟

ـ قلت لسي رابح ،منذ أن فاتحني بالموضوع ،بالموافقة ،لكنه قال لي

ينبغي التقيد بالتعليمات.

ـ يجب عليك أن تنسى الشيخ رابح الذي تتحدث عنه ،وأن تمحيه

من ذاكرتك ،وسوف لن تراه إال في الجزائر الحرة ،فقد التحق بالجبال،
ومنها إلى تونس ،أما اآلن فعالقتك معي أنا ،وسوف تظل تحت المراقبة

واالمتحان ،إلى حين أن تتعرف على خليتك المقترحة ،وأمرت أن أعلمك

بأن المواطنين في عمرك نحرص على راحتهم ،وال نريد إقحامهم في مثل
هذه المواضيع لكن أنت وأمثالك من الذين لهم خبرة في المجال العسكري

فإننا ال نستغني عن خبرتكم ذلك ما قررته القيادة ،ولهذا إذا نجحت في

االختبارات ،فسيكون دورك في التدريب والتكوين وصنع األسلحة وخاصة

القنابل.

كان األخضر يصغي لسي النذير بكل إعجاب وانبهار بهذا الشاب

الجريء الذي يتكلم بكل ثقة في النفس ،وبروح مسئولية عالية ،وبنبرة
صادقة وحازمة ال تقبل التأويل ،لكل ذلك راح يتمتم بالموافقة واالستعداد

التام.

شرح سي النذير ما ينبغي على األخضر القيام به في هذه المرحلة،

ومن ضمنها االختفاء قدر اإلمكان عن األنظار ،وأن يؤدي أغلب صلواته
في مسجد الزاوية ،وأن يسلك دائما طريق قسنطينة في عودته ،حيث يكون
هذا الشارع مكان االتصال به كل ما دعت الضرورة إلى ذلك ،وأضاف بأن

ال يبادر بالكالم مع أي كان ،مهما كانت معرفته به ،بل ومعه بالذات.

عاد بسرعة كبيرة إلى البيت على غير عادته األمر الذي فاجأ

الزهرة ،خاصة وأنه طرق الباب عدة طرقات ،وعندما فتح له الباب دخل
وكأنه يبحث عن شيء ،سأل الزهرة بلهفة كبيرة:
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ـ ال شيء..؟

قالت بدهشة:

ـ مثل ماذا؟

راقب نفسه من جديد ،محاوال تضليل الزهرة:

ـ ساعي البريد ..انتظر الحوالة.

ابتسمت الزهرة ابتسامة ماكرة ،وقد فهمت ما دار في خلده ،ثم قالت:
ـ ليس من عادتك أن تسأل عنه ،ثم ليس وقته.

ساد صمت رهيب ،بينما راحت الزهرة ترتب شئون البيت ،ارتمى
األخضر على السرير.
⁂
سرى خبر اعتقال حارس الثانوية الذي قتل فلو ار سريان النار في
الهشيم ،فقد استقبل من قبل النائب العام ،لمدة تزيد على الساعة رفقة
محامي الثانوية ،لكنه شوهد يخرج من عنده وهو مكبل بالكلبشات ،وسيق

مباشرة إلى الجناح المخصص لألوروبيين في السجن المركزي لمدينة

سكيكدة ،في انتظار ما ستسفر عليه محاكمته .وهي المرة األولى التي
يشاهد فيها الناس أوروبيا يساق مقيدا إلى السجن ..إنه حدث كبير ال شك

في ذلك.

وهنا اختلفت األقوال وتعددت اآلراء؛ فبعضها يقول بأنها مجرد

مسرحية ،وهذه مقدمتها فقط ،ألنها ستتوج بإطالق سراحه وتبرئة ذمته؛

باعتباره كان في حالة الدفاع عن النفس ،وقد تعرض للضرب أثناء أداء
مهام رسمية ،وبعضها يقول أن أهل فلو ار من  la Bretagne1كلفوا محاميا

 1بريتاني.
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شهيرا ،وهددوا برفع القضية إلى محاكم  Le Métropole1األمر الذي

اضطر النائب العام إلى إتباع اإلجراءات القانونية بشكل حيادي ،وفقا

لمقتضيات القانون.

ومن جهة أخرى سرت إشاعات مفادها أن  La main-rouge2قد

هددت القضاة بالتصفية الجسدية ،إن مس أي ضرر مناضلها الذي طالما

تصدر الصفوف األولى لتظاهراتها .كما حملتهم مسئولية أي شيء من

شأنه أن يزج به في السجن ،ودعت إلى إطالق سراحه فو ار.

والمهم بكل المقاييس أن حدثا استثنائيا قد حصل بحومة الطليان،
حيث أن النائب العام ،حتى ولو كان ما قام به فصال من مسرحية ،فقد
تج أر وأمر بإيداع أحد عناصر  La main-rougeالسجن رغم تهديداتها.

وال شك أن العرب قد ظلوا يراقبون عن كثب هذه المعركة الفريدة

بين أوروبيي حومة الطليان ،وقلوبهم في الواقع مع فلو ار فهي ضحية

مواقفها الشجاعة والمؤيدة للعرب.

⁂
كانت شاحنة الموقوفين تنهب الطريق نهبا ،وبنفس السرعة كانت

تتبعها سيارة الجيب .كان الصمت يخيم على الجميع ،لقد ظلوا مطرقين،
يتحاشون نظرات الجنديين الحادة واالستف اززية ،لكن بعضهم أراد أال يفوت
هذه الفرصة السانحة للتمتع بمشاهدة حقول الحروش ،ومزارع

 ،Gastonville3وحدائق Saint-Antoine1ذات المناظر الخالبة والنظام

البديع ،واأللوان الزاهية.
 1متروبول.
 2ال ما روج.
 3غاطونفيل.

276

أما بوجمعة فما فتئ يسترق النظرات نحو خداوج راغبا منها أن

تطمئنه عن أحوال أمه وأبيه وحومة الطليان ككل ،وكانت هي قد فهمته

فراحت ترفع رأسها وتنزله مؤكدة أن كل شيء على ما يرام.

ورغم أن المسافة بين الحروش وسكيكدة قد قطعت في أقصر وقت

ممكن ،إال أنها كانت طويلة جدا بالنسبة للركاب ،وهاهم يقطعون باب

قسنطينة في اتجاه  Carrière Romain2حيث توجد caserne de France 3

 Laأو L’abattoir d’Aussaresses4كما صار يسميها العرب .في هذا
المكان الرهيب توقفت الشاحنة ،وجاء الجندي القصير والبدين يتفقد الركاب
ثم سلم بطاقات التعريف إلى أحد الجنديين الذي راح ينادي بأسماء
أصحابها ،ومن يستلم بطاقته فقد فاز فو از عظيما ،ولم يبق له إال أن ينزل

من الشاحنة ،حتى يصبح ح ار طليقا.

والواقع أن هذه المناداة عسيرة جدا ،بل تضاهي في قساوتها جلسة

تعذيب كاملة ،إذ أن من لم يناد عليه ،ولم تسلم له بطاقته ،فهذا يعني أنه
قد تقررت إعادته للتوقيف مرة أخرى ،وقد يكون ذلك ألسباب واهية ،أو

لرغبة من الجندي القصير والبدين.

لقد نودي على خداوج وأطلق سراحها ،ورغم أنها ابتعدت عن المكان

إال أنها بقيت تنتظر بوجمعة الذي أطلق سراحه هو اآلخر لكن عليه أن

يبقى لمساعدة كبار السن في النزول من الشاحنة ،والمهم أنه لم يصدق

أنه قد أصبح ح ار إال عندما التحق بخداوج التي راح يحتضنها ويسلم عليها
من جديد ،وقد عجز لسانه عن كل تعبير ،وكانت هي أيضا في نفس

الحالة.

 1سانت أنطوان.
 2كاريير رومان.
 3ال كازيرن دو فرانس.
 4ال باطوار دو أوساريس.
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وأخي ار انفكت عقدة لسانه:

ـ رأيتك مع الموقوفات يوم أمس األول وقد كنت عائدا من

المستشفى.

ـ أه ..هل كنت مريضا؟

ـ ال ،تعرضت للتعذيب يا خالتي خداوج.

ـ الكالب!

ـ لكن الحمد هلل تماثلت للشفاء بسرعة.

ـ لهذا يظهر عليك التعب والهزال.
ـ أمي؟

ـ فحلة ،كانت شجاعة ،ال بأس عليها.

ـ أبي؟

ـ ال بأس عليه ،هو أيضا تعرض للتوقيف ،لكن سرعان ما أطلق

سراحه .خرج يبحث عنك فأوقف في نفس  Rafle1الذي أوقفت فيه أنت.
قاطعها بحيرة:

ـ لكن لم يكن معنا في الحروش؟

ـ كان في جان دارك.

كانت خداوج بطيئة في مشيها ،وهو مضطر لمسايرتها ،رغم أنه

يتمنى أن يسير بأقصى ما لديه من سرعة ،سأل:
ـ وأنت ما هي قصتك؟

ـ خرجت من العمل عند السيدة  Lenoir2وكان هناك رافل مفاجئ

على مستوى زقاق العرب ،وكان ما كان.
ـ ألم تتعرضي لسوء؟

 1الرافل.
 2لونوار.
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ـ الحمد هلل.

ـ يومك الثالث في الحروش

ـ وفي التوقيف.

لقد تجنبا ،في طريقهما إلى حومة الطليان ،المرور بشارع األقواس

 Clémenceau Georges1بحيث سلكا شارع  Galbois2ثم شارع قسنطينة،

ليصعدا من هناك مع شارع  Gambetta3نحو ثانوية البنات

Emile

 Maubas4ليعرجا يمينا مع شارع  Antoine Bruno5وعند تقاطعه مع شارع
 Austerlitz6يتوغالن في زنقتهم بحومة الطليان.
⁂
ظل األخضر مهني على غير عادته ماكثا في البيت ،منذ أن عاد

إليه بشكل مفاجئ ،في حالة تشبه حالة الذي ينتظر شيئا هاما ،حالة ال
يستقر فيها التفكير ،وال يهدأ فيها البال ،وال يستريح العقل من استعراض

االحتماالت ،فبين الحين واألخر ،تجده يطل من النافذة ثم يعود مكسور

الخاطر ،ويقفز راكضا نحو الباب كلما سمع طرقا ،ليفتحه بنفسه ،كل ذلك

أثار تساؤل وفضول الزهرة ،مرة أخرى:
ـ كأنك تنتظر شيئا؟

ـ مثل ماذا؟

ـ أنت أدرى به!

 1جورج كليمانصو.
 2غالوبوا
 3غامبيطا
 4إميل موبا.
 5أنطوان برينو.
 6أوسترليتز.
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ـ يبدو لك ذلك ،ال غير.

ـ من عادتك أن ال تعود في مثل هذا الوقت.

ـ اليوم غيرت تلك العادة.
ـ ولم تنم الليل كله.

ـ صحيح ..أصابني أرق.

تساءلت وقد أمعنت فيه النظر:

ـ هل سمعت شيئا عن بوجمعة؟

ـ إنه على أحسن ما يرام.
ـ ومن أعلمك بذلك؟

تلعثم قليال ،ثم أجاب:

ـ أنا مجرب ،وعشت نفس الظروف ،وال شك أنه سيطلق سراحه في

القريب العاجل ،فهو تلميذ ،وتوقيفه في الرافل كان صدفة ال غير ،ثم أنه ال
يفقه شيئا في السياسة ،كما أنه ال يخالط إال زمالءه في الدراسة ،وهم

أوروبيون.

اتجه نحو النافذة ،وخرج بنصف جذعه ،وكأنه يتحقق ،ثم صاح :

ـ صح  ..صح!!

وخرج راكضا وكأنه طفل صغير؛ لم تفهم الزهرة شيئا مما جرى له،

لكن اتجهت هي أيضا إلى النافذة ،لترى ماذا يحدث وما كادت تطل حتى
رأت بوجمعة وخداوج قادمين ،يسيران جنبا إلى جنب ،فلم تجد من وسيلة

للتعبير عن فرحتها غير تلك الزغرودة التي انطلقت من أعماق حنجرتها
فكسرت جدار الصمت الكئيب الذي يهيمن على حومة الطليان منذ زمن

بعيد .هرع ت نحو الباب الذي تركته مشرعا ،راكضة نحو الباب الخارجي،
كانت جاكلين عند الباب ،سألت الزهرة ،وهي تمر مسرعة بجنبها:

?الزهرة  Qu’est ce qui se passeـ
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أجابت دون أن تتوقف:
ـ بوجمعة  ..خداوج.

تساءلت مرة أخرى:

? Quoi1ـ

غير أن الزهرة واصلت ركضها نحو الباب الخارجي حيث وقفت

تنتظر القادمين اللذين التفت حولهما مجموعة من الجيران؛ في حين راح
األخضر يحتضن االبن بوجمعة بكل ح اررة ،لم تبق خداوج مع الرجال؛ إذ

سرعان ما واصلت سيرها نحو الزهرة الواقفة بالباب الخارجي ،وقد بدأت
تلتف حولها هي األخرى مجموعة من النساء العربيات واألوروبيات من
ضمنهن الطاوس التي أطلقت هي األخرى زغرودة شقت عنان السماء،

حثت بوجمعة على أن يتوجه إلى أمه ،تاركا حلقة الرجال التي بدأت تتسع

حول أبيه .لقد أحس بفرحة غامرة عندما رأى بوجمعة أمه وهي في صحة
جيدة ،وتعلو وجهها الفرحة.

⁂
ظل العرب يتوافدون على بيت األخضر مهني مهنئين بسالمته،

وبإطالق سراح ابنه بوجمعة ،إلى وقت متأخر من المساء؛ أي قبيل سريان
حالة منع التجول ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة
صباحا ،حيث يتم غلق األبواب الحديدية التي نصبت عند مداخل كل

الشوارع ذات الكثافة العربية.

والجدي ر ذكره أن جبهة التحرير الوطني قد أمرت أنصارها ،بأن

يحولوا مثل هذه المناسبات إلى شكل من أشكال التحدي واالحتجاج؛ خاصة
 1ماذا؟
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بعد النجاح الباهر الذي حققته الجنازات المتتالية لضحايا سينما Rivoli1

بحيث أربكت سلطات القمع ،وشلتها عن كل رد ،والمهم أن يكون ذلك

بطريقة مدني ة سلمية؛ بمعنى أن يتعمدوا الوقوف مدة طويلة في الشارع
مشكلين حلقات تتكون من خمسة أفراد أو أقل حتى ال تكون هناك ذريعة

لتدخل قوات الشرطة على اعتبار أنها تجمعات أو تظاهرات يمنعها القانون

والتنظيمات السارية.

ومن جهة أخرى فإن جبهة التحرير الوطني أرادت أن تجعل من هذا

النوع من المناسبات االجتماعية ظاهرة من ظواهر التضامن والتكافل؛ بين
المواطنين.

بعد أن تفرقت جموع المهنئين ،وعندما خلت الزهرة إلى زوجها

سألته:

ـ لماذا لم تخبرني بأن بوجمعة سيطلق سراحه اليوم؟

ـ لم أكن متأكدا من ذلك!
ـ المفروض أن تخبرني.

ـ طلب مني أن ال أخبر أيا كان ،حتى أنت!

ـ لكن أنا ..

ـ هذه أوامر يجب أن تطبق بحذافيرها.

ـ أخبرك المجاهدون بذلك!

ـ هذا الكالم ال أريد أن أسمعه من اليوم.

ـ قلت أنك تخدم معهم منذ أن جاءتني الغجرية..

ـ ال هذا غير صحيح..

ـ الغجرية قالت لي ال تسألي كثيرا ،وهذا ما قالوه لك أنت أيضا.

قال بشيء من النرفزة:
 1ريفولي.
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ـ قلت لك هذا الكالم ال يقال ..فهمت؟

ـ تمنيت أن أزغرد.

⁂
لقد أصابت بوجمعة خيبة أمل كبيرة عندما علم بحقيقة فصله من

الدراسة بحجة التغيب غير المبرر ،وتألم كثي ار عندما سمع من أمه تفاصيل

قصة فلو ار التي راحت ضحية لمواقفها الكريمة والشجاعة ،ولم يستطع إزاء
هذه األحداث المتعاقبة أن يستقر على رأي ،وماذا يعمل؛ فقد كان قبل هذه

المعلومات يفكر في استرجاع محفظته ودفاتره ،لكنه اآلن كره الدراسة كلها؛
فقد كانت سببا في توقيفه التعسفي؛ وكشفت له عن المعدن الحقيقي لزمالء

هذه الدراسة الذين تخلوا عنه في لحظة حرجة؛ فلو بقي إلى جانبه شلومو

و Stefano1ردا على فعل العجوز الشمطاء ،لما استطاع العساكر أن يوقفوه
نظ ار لتواجده مع أوروبيين ال يستطيعون توقيفهما ،وان أوقفوه لوحده من

بينهما؛ فهو عمل عنصري فاضح ،وفكر أيضا أن هذه الدراسة كانت سببا

مباش ار في موت فلورا ،كما كانت سببا في جر أمه إلى محافظة الشرطة،
وربما جرها إلى المحكمة التي قد تحملها مسئولية هذا الحدث الكبير.

لكن بصيص أمل ظل عالقا بذهنه ،وقد عزم على التشبث به ،وهو

أن يقوم بطلب مقابلة المراقب العام ليشرح له األسباب التي جعلته يتخلف

عن الدراسة ،ويؤكد له أن الدروس التي فاتته سوف يتداركها بأسرع وقت
ممكن ،وسيستعير ك ارريس زمالئه ليسجلها ،ويحفظها على ظهر قلب ،وهو
مستعد ألن يمتحنه فيها جميعا ،وبالفعل في صباح اليوم الموالي خرج

مباشرة من بيته إلى الثانوية ،وقد كتب التماسا تفنن في صياغته وفي
 1ستيفانو.
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كتابته بخط عالي الجودة ،لكنه صدم عندما رفض الحراس أن يسمحوا له

بالدخول ،وما عليه إال أن يترك التماسه لهم ،والجواب سيجيئه عبر البريد.

استسلم لألمر الواقع ،وترك التماسه وقفل عائدا ،لكنه الحظ تجاهل

زمالئه األوروبيين الذين صادفهم في الطريق له ،األمر الذي حز في نفسه

كثي ار .وهكذا وجد نفسه لوحده في أزقة حومة الطليان ،شعر بأنه تائه وحيد
في هذه الشوارع التي طالما غمرته بحميميتها فقد صارت باردة ،شاحبة،

قاحلة ،لم تعد مثلما كانت ،صارت حقال لمتاريس األسالك الشائكة
واألبواب الحديدية ،ومربضا للعساكر المدججين بالسالح ..تلك هي الصورة
الجديدة لحومة الطليان.

اتجه جنوبا نحو زقاق العرب ،هناك التقى بزمالئه العرب الذين

تعرف عليهم عندما كان يزاول دراسة العربية وحفظ القرآن الكريم في كتاب

الزاوية ،سألوه عن أحواله؛ وعاتبوه على عدم مواصلة الدراسة معهم ،منذ أن

تم قبوله في ثانوية  Dominique Luciani1السنة الفارطة ،ومن جهته حاول
أن يشرح لهم أن الدراسة هناك مكثفة وتتطلب منه أن يتفرغ لها تفرغا تاما،

ر من قبل زمالء الدراسة من Pieds-
وأوضح لهم بأنه يواجه تحديا كبي ا

 noirs2الذين يستغربون وجود هذا الـ  Indigènes3معهم في الثانوية الراقية،
ويراهنون على فشله األكيد ،خاصة وقد تم توجيهه إلى شعبة الرياضيات،
ثم شرح لهم أنه تم طرده بصفة تعسفية وبتهمة الغياب غير المبرر ،كما

أخبرهم بأنه أوقف في  Rafle4أثناء عودته من الدراسة ،وأنه تقدم إلى
المراقب العام للثانوية بالتماس يشرح فيه الظروف التي حالت دونه

والدراسة ،وينتظر مقابلته للفصل في الموضوع.
 1دومينيك لوسياني.
 2بيي نوار.
 3أنديجين.
 4رافل.
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ـ العربي عربي ولو كان الكولونيل بن داود!.
موافقا:

قالها مصطفى الذي يتمتع بثقة كبيرة في النفس ،لكن بوجمعة عقب

ـ هذا صحيح ،تماما ومن ال يقبل هذه الحقيقة القاسية فهو مريض!

حاول مصطفى أن يشرح:

ـ أتمنى أال يخيب أملك ،إنهم يبحثون دائما عن األعذار ولو بأوهى

المبررات ليتخلصوا منا.
وافق بوجمعة:
ـ صحيح..

وبعد فترة صمت قصيرة كأن معين الكلمات فيها قد نضب ،توادعوا،

ثم قفل راجعا إل أعماق حومة الطليان ،لكن جملة من الشكوك والوساوس

قد بدأت تساوره ،فاألمل في العودة إلى الثانوية قد صار ضعيفا؛ لذلك عليه
أن يكيف واقعه الجديد ،كما خطرت بباله أن يعود إلى كتاب الزاوية
لمواصلة دراسة العربية ،مثلما أوحى له زميله القديم الذي يتمتع بثقة في

النفس.
وجهه.

الخالصة؛ أنه لم يعد يعرف ماذا يعمل ،لقد بدأت تسود الدنيا في

⁂
قررت La Main-rouge1

أن ترد الصاع صاعين على جبهة

التحرير الوطني؛ وأن يكون ردا قاسيا ومؤلما جدا ،يدفع ثمنه عرب حومة
الطليان الذين ال يخفون تعاطفهم مع الجبهة ،كما أن هذا الرد يجب أن

 1الما روج :اليد الحمراء.
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يكون أكبر بكثير من حجم التفجير الذي تعرض له كازينو Les nuits de

 Philippeville1جاء ذلك في بيان شديد اللهجة تم نشره بسرعة فائقة ،في
ذلك اليوم المشهود.

حملت La Main-rouge2في بيانها هذا جبهة التحرير الوطني

المسئولية التامة على هذه المجزرة الرهيبة وعليها أن تنتظر عواقب ذلك،
كما أكدت أن دم ضحايا الكازينو لن يضيع هدرا ،وأقسمت أن الرد سيكون

قاصما وعبرة لمن ال يعتبر.

المهم أن السكان تلقوا هذا البيان بقلق شديد؛ بيد أن خلية جبهة
التحرير قد وضعت نفسها في تعبئة تامة ،ودعت السكان إلى مزيد من

اليقظة والحذر ،وأن يكونوا لجان يقظة في كل بناية وحراس من السكان
طوال الليل والنهار ،كما نبهوا أصحاب الحوانيت والمحالت أن يكونوا
شديدي الحذر من األجانب عن الحومة ،المهم أن حالة طوارئ قصوى قد

آلت إليها حومة الطليان ،وبما أن العرب ليس لهم أسلحة فعليهم استخدام
قناني الزجاج والحجارة إن وجدت كوسائل للدفاع ،عن النفس ،باإلضافة

إلى الصراح وقرع أواني الطبخ وغيرها من الوسائل ،كما نبهت بأن ال
يضعوا ثقتهم في دوريات الجيش والشرطة فهي متواطئة مع أفراد هذه

العصابة.

ورغم هذه التعبئة العامة إال أن  La Main-rouge3نفذت وعدها ،فقد

ضربت مقر الكشافة اإلسالمية الجزائرية بعدة قذائف  Rockets4من فوق

سطح مجاور ،وذلك أثناء تقديم الكشافة لعرض مسرحي بمناسبة إحياء عيد
عاشوراء ،سقطت البناية على من فيها ،وتضررت البنايات المجاورة ،لقد

 1لي نوي دي فيليبفيل.
 2الما روج :اليد الحمراء.
 3الما روج :اليد الحمراء.
 4روكيت.
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كانت الحصيلة مروعة حقيقة حيث تم انتشال جثث أكثر من  61طفال

وعددا آخر قد أصيبوا بجروح بليغة حولوا إلى Maison des Meskines1

ليلقوا مصيرهم التعس هناك.

⁂
شعر بوجمعة أن الجو لم يعد يطاق بحومة الطليان ،فالـLa Main-

 rouge2قد أعلنت أنها أصبحت تشن حربا شاملة ضد كل ما له صلة
بالعرب ،وفي المدينة كلها ،كما أعلنت جبهة التحرير الوطني من جهتها

أنها لن تتوانى أبدا في أن ترد الصاع صاعين على الجرائم تقوم بها

السلطات بأيدي هذه العصابة المجرمة.

لقد سجل المالحظون أن هناك فوارق مختلفة في ردود فعل

الطرفين؛ فالـ  La Main-rougeتضرب أهدافها عشوائيا ،كما أنها تستهدف
المدنيين من كل الشرائح االجتماعية واألعمار؛ بينما جبهة التحرير

تستهدف العساكر والشرطة والجواسيس.

والمالحظ أيضا؛ أن كل رد فعل؛ صار يزيد الهوة اتساعا بين

السكان العرب واألوروبيين ،لذلك فالعادات القديمة قد انتهت تماما،

واالختالط في المحالت والمقاهي والمطاعم واألسواق قد اختفى تماما ،وأي
طرف قد ترميه ظروفه لهذه الجهة أو تلك سيكون محل متابعة لصيقة،

ومن جهة أخرى صار الطرف األوروبي يرفض التعامل مع طلبات أي
عربي ،واألخطر من ذلك أن هذا الوضع قد طال حتى األطباء في

عياداتهم ،والصيادلة في صيدالنياتهم.
 1ميزون دي مسكين.
 2الما روج.
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ذلك ما استخلصه بوجمعة من مالحظاته في حومة الطليان خاصة

بعد أن شارك في الجنازات المهيبة التي نظمت لضحايا مجزرة الكشافة

اإلسالمية والتي تجاوبت معها كل ساكنة المدينة من العرب ،بما فيهم الذين
أبقوا على شعرة معاوية مع أصدقائهم األوروبيين.

أما الجنازات فقد استرعت انتباه بوجمعة بهيبتها وضخامتها ،كانت

صفوفا متراصة ومنتظمة ،كأنها استعراض عسكري ،وقوافل متتالية من

الرجال والبنين والبنات؛ يعتصرها الحزن واألسى تسير في انتظام كبير
مرددة بلحن جنائزي ( ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ).
هذه المشاهد أثارت ذعر السلطات االستعمارية وأياديها العسكرية

واإلجرامية ،لكنها بقيت مشلولة؛ لم تستطع أن تفعل شيئا إزاء هذا السالح

الجديد الرهيب ،والذي يسير وفق القوانين المعمول بها ،لكنه يعبر بوضوح
على قوة جبهة التحرير الوطني التنظيمية والتعبوية واالنضباطية ،وهو ما

يجب إفشاله فو ار إن بأوامر قانونية كأن تحدد أوقات الدفن في ساعات
متأخرة من اليوم أو تقوم اليد الحمراء باستهداف هذه الجنائز ،وبما أنها

مغلقة ومؤطرة جيدا من قبل أفراد جبهة التحرير غير المعروفين ويتعذر

اختراقها بالقنابل البالستكية فإن اليد الحمراء لن تتردد في قذفها بـ

 Rockets1واذا كان العقالء قد استبعدوا هذه الفكرة األخيرة لما فيها من

خطورة على الرأي العام المحلي والدولي ،إال أن غالة الكولون والمتطرفين

قد أصروا عليها ،وآلوا على أنفسهم أن ينفذوا ذلك ،ولم يترددوا في نشر
بيان تحذيري ألصحاب الجنازات من أنهم سيكونون هدفا لقذائفRockets

بصفة عامة فإن الجو ازداد قتامة.
⁂

 1روكيت.
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كان األخضر مهني يسير وفقا لعادته الجديدة في شارع قسنطينة

عائدا إلى بيته؛ حين وجد نفسه وجها لوجه مع سي النذير الذي بادره
مصافحا وقائال:

ـ سي األخضر إن شاء اهلل تكون بخير.

ـ بخير الحمد هلل!

ـ اليوم عندك موعد هام مع مسئول الجناح العسكري.

ـ أنا جاهز.
ـ يجب أن تعلم أنه ال يعرفه إال عدد ال يتجاوز أصابع اليد ،وأنت

ستكون أحدهم ،ويعود هذا التكريم الذي حظيت به؛ أنت الجديد في التنظيم،

إلى سلوكك المنضبط وتطبيقك الحرفي لألوامر وخبرتك العسكرية التي
تستدعي التوظيف من أجل الحرية واالستقالل ،وعليه فسيكون ذلك من

األسرار الكبرى التي تتطلب المحافظة عليها حتى باالستشهاد.
ـ أنا جاهز.

كانا يسيران جنبا إلى جنب ،وقد غي ار الطريق فور الوصول إلى

مفترق شارع  Gambetta1باتجاه مرتفعات سبع أبيار متوغلين في منعرجات

شارع األوراس إلى غاية مدرسة  sanfarani2حيث اتجها من هناك نحو

خزانات المياه الرومانية ،تلك الخزانات العجيبة التي ما زالت تقوم بوظيفتها

منذ تأسيسها في القرن الثاني الميالدي إلى اليوم في توزيع المياه على

أحياء المدينة عبر قنواتها الحجرية والمدفونة تحت الطرقات ،وبمجرد
الوصول إلى الخزان السابع دخال في شبكة المنازل الشعبية القديمة ذات

الطابع الفوضوي ،وذات الطرقات الضيقة والملتوية ،حيث يضطر المار في
 1غامبيطا.
 2سانفاراني.
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كثير من األحيان إلى التوقف كي يسمح لغيره بالمرور ،أما إذا كان هناك
حمار يحمل بضاعة أو متاعا أو نفايات فما على المار إال أن يصعد

على عتبات أقرب منزل.

في واحد من هذه المنازل فتح سي النذير الباب بعد أن دق عليه

ثالث دقات ،ثم أدار في القفل مفتاحا كان لديه ،وبمجرد دخوله الحظ

األخضر مهني أن باحة المنزل تحفها مقاعد حجرية ،وتفضي إلى حديقة
صغيرة ،لكن ما أثار انتباهه واستغرابه هو خلو هذا المنزل من السكان وال

الحراس ،ومن ثمة استغرب سلوك سي النذير الذي دق الباب قبل ولوجه،
وفي غمرة هذه التساؤالت أشار سي النذير إلى األخضر أن يجلس على

أحد هذه المقاعد الحجرية ،في حين دخل هو إلى إحدى الغرف الجانبية

للمنزل.

بقي األخضر في هذا الجو الغريب والهاديء برهة من الزمن بدت

له كأنها عام ،يالحظ ما حوله .عاد سي النذير لوحده طالبا من األخضر
أن يتبعه ،لكن ما أن دخل تلك الغرفة حتى واجهته عجوز تتقد حيوية

ونشاطا ،بادرته قائلة:

ـ مرحبا يا بني  ..أهال وسهال.

قبل أن يرد عليها؛ دار في خلده سؤال ملح :أتكون هذه العجوز هي

المسئول العسكري؟ إنه ألمر غريب واهلل ،ثم رد عليها برزانة وهدوء:
ـ مرحبا.

ـ قهوة ..أم شاي..

ـ ال ..

ـ إذن شاي ،بركة الدار ال ترد.

أشار له سي النذير أن يجلس ،اختار الكرسي األقرب إلى العجوز

وجلس في حيرة من أمره ،لكن العجوز سرعان ما وقفت خارجة في حين
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جلس قبالته سي النذير ،استغرب لهذا األمر مرة أخرى ،وتساءل في ق اررة

نفسه؛ أيكون سي النذير هو نفسه المسئول العسكري؟

سرعان ما عادت العجوز بيدها اليسرى صينية الشاي ،وفي اليد

اليمنى نسخة من القرآن الكريم ،وضعت ذلك على المائدة ،وجلست
كشاهدة ،كسر سي النذير جدار الصمت:

ـ قبل قبولك في صفوف جبهة التحرير الوطني ،عليك أن تؤدي

اليمين على المصحف الشريف ،وتلتزم باألوامر ،ومن ضمنها أن تصعد
إلى الجبل ،وهذا في حالة اكتشاف أمرك ،أو اقتضت الضرورة ذلك.
لم يعقب األخضر ،فقال سي النذير:

ـ هل عندك ما تقول؟

ـ موافق على ما يطلب مني في جبهة التحرير.

ـ إذن ضع يدك على المصحف الشريف.

وضع يده اليمنى على المصحف ،بعد ذلك قال سي النذير:

ـ ردد معي :أقسم باهلل العلي العظيم بأن أصون األسرار وألتزم

بأوامر جبهة التحرير ،وأبذل حياتي من أجل تحرير الجزائر واهلل على ما

أقول شهيد.

وبمجرد ما انتهى من هذه المراسيم قام سي النذير محتضنا األخضر

مهنئا إياه:

ـ اسمك من اليوم سي الصادق ،أنسى األخضر مهني.

وما إن نطق باالسم الجديد حتى دخل رجل كأنه خرج من باطن

األرض ،رحب به سي النذير قائال:
ـ مرحبا سي الطيب.

مد سي الطيب يده مصافحا الجميع ،وعندما وصل إلى األخضر

مهني قال له:
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ـ هنيئا لك الفوز بعضوية جبهة التحرير الوطني من أجل تحرير

الجزائر ،ومرحبا بك في صفوف جيش التحرير ،وأعتقد أن األخ سي
النذير قد كلمك في الموضوع؟

أجاب األخضر الذي ظل واقفا ،وقد فهم أن سي الطيب هو

المسئول العسكري:

ـ نعم كلمني.

ـ إذن مهمتك في صفوفنا محددة ودقيقة تتمثل في صنع وتوقيت

القنابل البالستكية.
قال األخضر بتلعثم:

ـ أنا لم يسبق لي أن صنعت ذلك.

ـ لكن معلوماتنا تقول بأنه أثناء عملك العسكري قد تدربت على ذلك.

ـ نعم تدربت على االستعمال وليس الصناعة.

قال سي الصادق بثقة:

ـ يا سي الصادق  ..ما دام أنك تعرف االستعمال؛ فلنجعل هذه

المعرفة طريقا للصناعة ،وعلى العموم لدينا دفتر تعليمات يوضح خطوات

التصنيع؛ وما عليك إال أن تدرسه بإمعان وبكل عناية خالل هذا األسبوع
يتم ذلك؛ هنا في هذا المقر ،بعد أن تضبط أوقاتك مع سي النذير.

ثم تشعب الحديث إلى عدة قضايا تنظيمية مشددا عليه أن يتحلى

بانضباط صارم ،وفي نفس الوقت عليه أن يحافظ على عاداته في حومة

الطليان حتى ال يثير االنتباه ،كما تم تنبيهه بأن ال يأتي إلى هذا المقر
مباشرة بل عبر إلتواءات عديدة ومراقبة الطريق جيدا من عيون الجواسيس،

ويبقى العمل وفقا للطلبات وفي أوقات ال تثير الشبهات.
وهنا تدخل سي النذير:
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ـ هذا المكان هو مكان لقاء واجتماعات طارئة وال يعرفه إال عدد

قليل جدا من المسئولين ،أما مكان عملك فهو في منزل آخر وستعرفه فيما
بعد ،وفيما يتعلق بالوقت فحافظ على مواصلة السير في شارع قسنطينة

حسب عادتك.

وعقب سي الطيب:

ـ تحرير الوطن ال يكون بالكالم وحسب ،بل بالتضحيات ،وهي

األساس .وأردت أن أقول أن صناعة وتركيب القنابل يتم وفقا للطلب مع
ضرورة جاهزية كمية احتياطية لالستعمال الطارئ ،وفيما يتعلق بالتوقيت
يجب أن يتم قبل ساعات محددة من االنفجار.
وأضاف بعد صمت قصير:

ـ نحن مضطرون الستعمال القنابل ال كرغبة من جبهة التحرير في

استهداف المدنيين بل كرد على االستف اززات التي تقوم بها عصابات

الكولون المتطرفة ،ولنا أوامر أن ال نستهدف إال األماكن التي يقصدها

العساكر أو الشرطة أو عصابات المتطرفين والمجرمين.

لم يعلق األخضر مهني ،لكنه كان يومئ برأسه ،داللة على أنه فهم

الخطاب.

⁂

ظل بوجمعة ينتظر الجواب من الثانوية على أحر من الجمر ،لكن

االنتظار طال لمدة تتجاوز األسبوعين حيث حمل ساعي البريد رسالة أكد
فيها المراقب العام أن مدير الثانوية يرفض استقباله ،ويؤكد من جهة أخرى

أنه ال تراجع عن قرار الفصل من الثانوية ،وأن المبررات التي قدمت عن

الغيابات المتكررة هي مبررات واهية ،ونصحه في األخير أن يبحث على
مكان له في مراكز التكوين المهني في بداية السنة الدراسية القادمة.
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أثناء فترة االنتظار توقع مثل هذا النوع من الرد ،لذلك لم يتأثر

كثيرا ،لكنه أخبر أمه بمحتوى الرسالة ،وفي المساء أخبر أباه الذي تغيرت

عاداته كثي ار وصار يتغيب بين الفينة واألخرى مثلما حدث اليوم.

اكفهرت الدنيا في وجه بوجمعة الذي ال يطيق الفراغ ،وها هو اآلن

يعيش فراغا رهيبا ،بحيث صار يذرع أزقة وشوارع حومة الطليان جيئة
وذهابا ،وعندما ينهكه التعب يجلس فوق أول درج يصادفه في الطريق ،بل

وذات مرة دارت في خاطره أفكار مبهمة حول ضرورة أن يجد سبيال إلى
التخلص من هذا الوضع القاتل ،فالدراسة في مسجد الزاوية غير كافية فهي
تكون في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر؛ أي قبل وبعد الخروج من

المدارس ،وفي غمرة هذه الوساوس تمنى أن يكون في تلك اللحظة Rafle
1

ليعود إلى ثكنة الحروش؛ فعذاب السجن ألطف من عذاب الفراغ الذي هو

فيه.

الزاوية:

لم يعرف بوجمعة من أين خرج مصطفى زميله السابق في مسجد
ـ أهال بوجمعة ..أراك وحدك؟

ـ أهال مصطفى ،جئت في وقتك ..من أين خرجت؟
جلس مصطفى على حافة الدرج:

ـ لم أفهم؟

ـ أنا في فراغ رهيب ..قاتل ..ال أعرف ماذا أعمل؟

ـ هون عليك ..ال تعطي الموضوع أكبر من حجمه.
ـ ذلك هو الواقع.

ـ المهم أنا مرسول إليك.

وسكت ينتظر رد فعل بوجمعة الذي تساءل:

 1رافل.
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ـ ممن ؟

أجاب بشكل جاد ،وبصوت خافت:
ـ من قبل جبهة التحرير الوطني.

أحدث هذا الجواب صدمة هزت كيان بوجمعة ،واختلط عليه األمر،

هل مصطفى جاد؟ طريقة كالمه تدل على ذلك ،أليس جاسوسا عليه ،وقد

علم في ثكنة الحروش أن كثي ار ممن يدخلها يجند جاسوسا ،ومصطفى قد

دخلها أكثر من مرة حسبما حكي له ،المهم أن بوجمعة تحفظ في الرد على

ذلك ،وقرر أال ينجر أو يغامر أو يتورط في دهاليز هذه المتاهة الجديدة
رغم رغبته في معرفة ذلك ،فقال:

ـ ليس لي عالقة بذلك ،وال أعرف جبهة التحرير هذه.

علق مصطفى بنفس الجدية:

ـ كل ما قلته صحيح ،لكن أنا أقول لك أن الجبهة بعد أن بلغها

موضوع طردك من الثانوية؛ قررت التكفل بك ومساعدتك بعد شهادة عمي
العربي بحسن سلوكك.

وما أن ذكر عمي العربي حتى زادت شكوكه ،لكنه تساءل بمكر:
ـ من عمي العربي هذا؟

ابتسم مصطفى:

ـ الذي كان معكم في ثكنة الحروش ،وقد التحق اليوم بالجبل ،والمهم

أن الجبهة تقترح أن ترسلك في بعثتها لمواصلة الدراسة في المشرق العربي،

يبقى عليك أن توافق أو ترفض ،جوابك ليس اآلن بل في الغد ،وفي مثل
هذا الوقت ،وفي هذا المكان ،سيجيئك شخص ال تعرفه؛ يقول لك :مرحبا

مهني ،فأجبه :مرحبا حمزة .ثم كلمه فيما يخص قرارك ،بالقبول أو الرفض،
لكن ما ألح عليه هو أن تكتم هذا الموضوع كتمانا تاما ،ولتعلم أن جبهة
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التحرير لن تتردد في إنزال أقصى العقوبات إن علمت بخروج الخبر ،لهذا
فكر مليا في الموضوع ،وبراحة تامة ،واتخذ قرارك لوحدك.

لم يجد بوجمعة ما يقوله إزاء هذه المفاجأة الجديدة ،فانعقد لسانه

وعجز عن التعبير ،فأدرك مصطفى ذلك ،لكنه تساءل:

ـ عندما أطلقوا سراحك؛ هل عينوا لك ضابطا تكون معه على

اتصال.

أجاب بثقة:
ـ ال..ال ..
بيد أن مصطفى قال بما يوحي بأن قوات االستعمار لن تتمكن من

القبض عليه ،إذا لم يكن بوجمعة عند الثقة التي وضعت فيه:
ـ توكل على اهلل  ..فانا اليوم طالع إلى الجبل!

تفاجأ بوجمعة من هذه الجرأة الكبيرة ،والصراحة التامة ،والثقة في

النفس التي يتحلى بها زميله السابق في كتاب الزاوية ،فقال دون أن يمعن
في التفكير:

ـ اهلل يعينك ..طريق السالمة.
ـ مع السالمة.

وانسل مصطفى نازال الدرج بسرعة عجيبة ،وسرعان ما اختفى في

أزقة وشوارع حومة الطليان ،بينما بقي بوجمعة جامدا في مكانه ال يدري ما
يفعل من هول هذه المفاجأة.
⁂
سأل األخضر مهني ابنه بوجمعة ،وقد كانا على مائدة الطعام:
ـ هل فكرت في حل لوضعك؟
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اضطرب بوجمعة لهذا السؤال ،وأحس كأن أباه قد ق أر ما يجول في

خاطره ،أو قد يكون على علم بالموضوع ،لكنه سرعان ما نفى هذه الفرضية

األخيرة ،باعتبار أن األب ال يتردد بإبالغه بذلك لو علم بالموضوع ،بيد أنه

تراجع على أساس أن األب يكون إما موافق أو غير موافق؛ ففي الحالة

األولى يكون األب فعال منخرطا في جبهة التحرير ولذلك سيشجعه ويحثه
على االلتحاق بالبعثة ،وفي الحالة الثانية؛ فسيحذره من هذه المغامرة

الخطيرة .تباطأ بوجمعة في الرد؛ ثم قال بتؤدة:

ـ ال ..ولكن انتظر حتى تفتح أي دورة من دورات التكوين المهني
وسأترشح لها.

ـ حسنا ..لكن ال تبقى هكذا في الشوارع ،وفي حالة فراغ ،لذلك فقد

تحدثت مع العلمي بائع الجملة في موضوع تشغيلك ،فوافق على الفور ألنه

كان في حاجة إلى سكرتير يمسك له الحسابات والوثائق اإلدارية.

نزل هذا الخبر كالصاعقة على بوجمعة ،لكنه بعد أن استرجع

أنفاسه ،قرر أن يراوغ ،ويلعب على الوقت ،حتى يرى مرسول مصطفى،
ويعلم منه متى ،وكيف ،وبأي طريقة ،يتم االلتحاق ببعثة طلبة جبهة

التحرير الوطني إلى المشرق ،قال بثبات:

ـ ال..ال أستطيع أحب مواصلة الدراسة بالمراسة وسأكتب طلبا

لمؤسسة في باريس ،وانتظر جوابها.

ـ ال تعقد آماال كبيرة على ذلك ،فلهذه المؤسسات تعليمات تمنعهم

من قبول األهالي.

وأضاف بحزم:

ـ في أول الشهر ستبدأ العمل.

تنفس بوجمعة الصعداء ،فأمامه أسبوعان كامالن ال شك أنه

سيتحدد فيهما مصيره مع قضية البعثة.
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⁂
انتظر بوجمعة موعده على أحر من الجمر ،لكن حين حان الوقت
انتابته رهبة شديدة لم يعرفها من قبل ،قصد المكان المحدد جلس على

الدرج ،وما هي إال لحظات حتى وقف أمامه شاب في سنه أو أكبر قليال،

قال الشاب:

ـ مرحبا مهني!

وقف بوجمعة قائال:
ـ مرحبا حمزة.

ـ هيا نمشي قليال.

وسا ار معا صعودا نحو سبعة أبيار ،وكأنهما يعرفان بعضهما

البعض من زمن طويل ،قال حمزة:

ـ هل فكرت جيدا في الموضوع الذي اقترحه عليك األخ مصطفى.

ـ نعم ،فأنا موافق على أي شيء تطلبه مني جبهة التحرير ،وليس

بالضرورة الدراسة ،بل أرغب في الجهاد.

ـ نح ن ال نمشي بالرغبات بل نطبق األوامر التي تتخذها القيادة،

وهي التي تحدد لكل فرد مهمته وموضعه.

لم يعقب بوجمعة على ذلك ،فقال حمزة:

ـ إذن ما دمت قد قبلت عرض جبهة التحرير ،عليك أن تذهب إلى

بيتكم لتودع والديك زاعما أنك تريد أن تذهب إلى أخوالك ،أو تودعهم

بالنظرات فقط ،أو غير ذلك ،والمهم أن موعدنا سيكون غدا ،في هذا
المكان على الساعة التاسعة ،سأمر على الرصيف اآلخر ال تكلمني بل
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اتبعني من بعيد ،ونحن في حماية تامة من قبل جماعة الدعم واإلسناد

بحومة الطليان ،هيا ابق على خير.

مد له يده مودعا ثم سلك طريقا آخر ،بينما قفل بوجمعة سائ ار نحو

منزلهم ،وكله غبطة وسرور بخروجه من ورطة العمل عند العلمي التي

اقترحها أبوه.

في المنزل وجد أبوه يتهيأ للخروج ،فبادر بوجمعة بالقول:

ـ فكرت في موضوع العمل ،ورأيت أنه يعطلني عن الدراسة ،لذلك

أرجو أن تعفيني من أي التزام.
ـ ما تراه ..أنا لم ألتزم بل تحدثنا فأبدى الرجل استعداده ،وأنا ال

ألزمك ،الشيء الوحيد الذي ال أحبه هو الوقوف في الشارع.
ـ أعدك من اليوم أنني لن أقف في الشارع.

وفكر هل يفاتحه في موضوع زيارة أخواله لمدة معينة ،لكنه لم

يستسغ هذا األمر ،لذلك قرر أن يلغيه ،وما عليه إال أن يبقى معهم ما تبقى
من اليوم.
⁂

كان األخضر مهني على عادته بعد العصر عائدا إلى بيته عبر
باب قسنطينة عندما قابله سي النذير:
ـ مرحبا سي األخضر

ـ مرحبا سي النذير ..فيه جديد.

ـ على بركة اهلل..

ابتسم سي النذير:
ـ ليس ما ذهب إليه فكرك.
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ـ ماذا؟

ـ فيما يتعلق بابنك بوجمعة.

ـ ما له؟

ـ لقد تكفلت به جبهة التحرير الوطني وقد أرسل اليوم ضمن بعثة

الجبهة الطالبية لمواصلة دراسته بالمشرق.

تفاجأ من هول الخبر ،لكنه استحسنه:

ـ الحمد هلل.

ـ كنت أعرف أنك ستكون موافقا ،لكن الحيطة والحذر واألوامر
تقتضي بوجوب السرية التي تمت بها العملية.
ـ العفريت كان يعرف ذلك .وخبأ عني.
ـ أعطيت له أوامر أال يخبر أيا كان.

ـ أحسست أن عاداته تغيرت ،وخاصة أمس فقد ظل طوال النهار في

البيت يحملق في ،وفي أمه دون أن يقول شيئا ،حتى شعرت بأني أذنبت
في حقه عندما قلت له ال أحب الوقوف في الشارع ،حاولت استدراك ذلك

فقلت يمكنك أن تخرج لتتجول قليال ،وال تحصر نفسك في البيت ،وما قلته
لك أمس إنما أقصد به التسكع وليس التجول .لكنه أصر على أنه ال يريد

الخروج.

ـ المهم غدا صباحا عليك أن تقدم بالغا للشرطة عن اختفائه

المفاجئ ،وأنكم بحثتم عنه في كل األماكن التي يتردد عليها ،لكنكم لم

تعثروا له على أثر ،وأنه لم ينم الليلة عندكم ،وهل هو موقوف من جديد أو

غير ذلك ،أما فيما يتعلق بأمه عليك أن تقدر أنت المسألة وتخبرها بذلك أم

ال.

ـ ال ..ال يمكن أن أخبر الشرطة!
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ـ هذه أوامر جبهة التحرير؛ ولتعلم أنه عندما تبلغهم في حدود

الساعة العاشرة صباحا يكون هو قد اجتاز الحدود في أمان تام ،بمعنى أن
في بالغك هذا مصلحة لك وألمه وللتنظيم ،بحيث تبرئ ساحتك ،بل وعليك

أيضا أن تتصل أيضا بضابط االتصاالت الذي عينوه لك لتخبره وتطلب
منه المساعدة بإلحاح ،ولتضع في حسابك أنك قد تتعرض للتوقيف مرة

أخرى ،بهدف التحقيق ،وعليك تثبت في أنك ال تعرف إن هو موقوف في

أحد مراكز الشرطة أو العسكر ،أو مخطوف من قبل La Main-rouge1أو
 Le FLN2واذا تعرضت للتعذيب تحمل ذلك لمدة  24ساعة ،وسيفرج

ربي.

فكر مليا في الموضوع ثم قال:

ـ على بركة اهلل.

ـ أمامك خيار آخر ،فإذا كنت ترى بأنك قد ال تتحمل التعذيب؛ فإن

جبهة التحرير تتكفل بنقلك فو ار إلى معاقلها اآلمنة في الجبل ،وفي هذه
الحالة ،اخبر زوجتك بالموضوع وودعها ،وأنا في انتظارك أمام البيت.
ـ الخيار األول على بركة اهلل.

 1الما روج :اليد الحمراء.
 2جبهة التحرير الوطني.
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