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تقديم
ظلّ ــت حــرب التحريــر الجزائريــة تشــكّ ل حتــى تاريــخ صــدور هــذه الروايــة حدثــاً مصموتــاً عنــه فــي األدب

الفرنســي .صحيــح أنــه عالجتهــا عــدة أعمــال ســردية غيــر الفتــة للنظــر ،لكــن ال يمكــن القــول إنهــا نالــت فــي

هــذا األدب االهتمــام الــذي تســتحقه تجربــة اســتعمارية دامــت أكثــر مــن قــرن واختتمــت بحــرب شــعواء

عــادت للجزائــر بلقــب بلــد المليــون شــهيد .هكــذا ظلــت هــذه الحــرب حاضــرة فــي الدراســات التاريخيــة
والسياســية ال تتعداهــا إلــى أعمــال تســتنطق المخيــال الجماعــي وتســكنه .وحتــى فــي هــذه المياديــن

ظلــت الحــرب محاطــة بإبهامــات عديــدة .اعتبرهــا الساســة فــي البدايــة حربــاً أهليــة ،مواصليــن االعتقــاد
بأطروحــة “الجزائــر الفرنسـ ّـية” ومنــذ عهــد قريــب فقــط صــار ُيشــار إليهــا باعتبارهــا حربــاً خاضهــا الجزائريــون

والروائييــن عــن هــذه الحــرب يظــل أكثــر مدعــاة
ضــد نظــام وحضــور اســتعماريين .ال شــك أن صمــت األدبــاء
ّ

لالســتغراب إن تذكرنــا أن األدب هــو مــرآة الواقــع ،تعكســه ثــم تعمــل علــى تفكيكــه ومســاءلته.

“المؤسســة” األدبيــة الفرنســية قــد أحجمــت بكاملهــا عــن معالجــة هــذه الحــرب ،ال شــك أن حجــم
فــكأن
ّ

الصمــت الملغــز.
التناقضــات والمالبســات فــي هــذه الحــرب والنهايــة التــي شــهدتها يقفــان وراء هــذا ّ

وهــذه الروايــة تســاهم فــي تســليط ضــوء علــى هــذه المالبســات .واألهــم أنهــا تفعــل ذلــك دون أن
تســقط فــي لغــة الوثائــق والتســجيل ،ال بــل حتــى دون أن تنــدرج فــي فئــة الروايــات التاريخيــة .فهــي فــي
الحقيقــة اختــراق ســردي وشــعري لهــذه المأســاة العريضــة.

ولــد لــوران فــي مدينــة تــور الفرنسـ ّـية فــي  ،1967وحصــل فــي  1991علــى شــهادة تخصــص فــي الفنــون

أهمهــا روايتــه
التشــكيلية ُطبعــت لــه حتــى اآلن ثــاث عشــرة روايــة نــال عنهــا عـ ّـدة جوائــز مرموقــة ،مــن ّ

“فــي الحشــد” .وفــي الروايــة التــي بيــن أيدينــا اضطلــع الكاتــب بأكثــر مــن مســعى تجديــدي فمــن جهــة،

أعــرب عــن شــجاعة متناهيــة لكســر جــدار الصمــت المفــروض فــي فرنســا علــى هــذه الحــرب وعلــى هــذا
التاريــخ االســتعماري ووضــع فيهمــا عمـ ًـا كبيــراً رأى فيــه النقــاد فــور صــدوره أحــد أهــم الروايــات الفرنســية
فــي موضــوع الحــرب قاطبــة.
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لــم يســتغربوا أنــه هــو أيضــاً تكبــد عنــاء االهتمــام بهندامــه ،ســيتذكرون أنــه ،خلــف “شــعلة الحطــب” يمكــن

العثــور علــى برنــار .سيســمعون شــقيقته تناديــه باســمه :برنــار ،ويتذكــرون أنــه لــم يكــن دومــاً هــذا الشــخص
دراجتــه الناريــة الصغيــرة أمــام حانــة باتــو مثــل كل يــوم ،ثــم يعــرج
الــذي يتعيــش علــى اآلخريــن .رأينــاه يركــن ّ

عليهــا بســرعة قبــل أن يعبــر الشــارع ليأتــي إلــى هنــا ،إلــى صالــة الحفــات للقــاء شــقيقته ســوالنج بمناســبة
احتفالهــا معنــا جميعــاً  ،نحــن أوالد أعمامهــا وأشــقاءها وأصدقاءهــا ،ببلوغهــا ســن الســتين وإحالتهــا علــى

التقاعد.

ليــس فــي هــذه اللحظــة بــل بعــد أن يكــون انتهــى كل شــيء وتركنــا خلفنــا نهــار الســبت وصالــة الحفــات

خاليــة ،وبعــد أن يكــون الثلــج ،قــد غطــى آثــار أقــدام كل الضيــوف الذيــن عــادوا إلــى بيوتهــم ليســتعيدوا
مذهوليــن مــا حصــل ذلــك اليــوم ،سأســتعيد أنــا أيضــاً كل مشــهد مــن مشــاهد ذلــك اليــوم .ســأتذكر أنــه

فــي لحظــة تقديــم الهدايــا نظــرت إليــه ،وكان واقفــاً علــى مســافة قليلــة مــن الجمــع يتلمــس شــيئاً مــا فــي

جيــب ســترته .حضــور “البومــة” وزوجهــا ،وحضــور جــان جــاك أو ميشــلين أو إيفليــن وبعــض اآلخريــن .ولكــن
حضــوره ،هــو “شــعلة الحطــب” برنــار ،كان أكثــر مــا تخشــاه.

ـوت أقــوى فأقــوى .إلــى أن
تقـ ّـدم .ونــادى ســوالنج .وبينمــا كان يتجــه نحوهــا ،راح ينــادي ســوالنج بصـ ٍ

توقــف النــاس برهــة وراحــوا ينظــرون إليــه وقــد فوجئــوا باندفاعــه وبالطاقــة التــي تصــدر عنــه .أفســحوا

لــه المجــال ليمــر .وفــي تلــك اللّ حظــة كانــت مــاري جــان هــي التــي رأت قبــل غيرهــا ،لقربهــا مــن ســوالنج.
واقــف فــي هــذا المــكان ويــده ممــدودة بهــذه العلبــة الصغيــرة ذات اللــون األزرق النّ يلــي ،ليقــدم لهــا
الهديــة غيــر المتوقعــة التــي رأتهــا تصلهــا فــي يــده الضخمــة والخشــنة ،هو الرجل المســتغرب وجوده
هــذه
ّ

هنــا ،أمامهــا ،اســتقامت والتهمــت كعكــة ثــم ضحكــت“ :آه ،لقــد أخفتنــي!” ثــم صــدرت عنــه إيمــاءة خشــنة
مدهــا صــوب يــد
ولقــد عــاود إغــاق يــده علــى العلبــة“ .عيــد ميــاد ســعيد” قــال .ثــم ،وبيــده اليســرى التــي ّ

ســوالنج ،أمســك فجــأة بيــد ســوالنج وقربهــا مــن يــده األخــرى ،وهــذه المــرة تمنــى لهــا أيضــاً عيــد ميــاد
“هيــا ،افتحــي العلبــة يــا ســوالنج” .ال تجــرؤ
ســعيداً نظــرت إلــى شــقيقها دون أن تجــرؤ علــى فتــح العلبــةّ .

علــى فتحهــا ،ال ألنهــا تعــرف محتواهــا ولكــن ألنهــا تعــرف النتائــج والشــكوك والمخاطــر التــي ســتتبع .أنــا
كل
هديتــه ســتعجبها .وفعلــت ّ
متأكــد مــن ذلــك ،أمــا برنــار فــا بــد أنــه لــم يكــن يفكــر إال فــي مــا إذا كانــت ّ

شــيء لتوقــف اللحظــة وتتراجــع ،لكــي ال ...تفتــح العلبــة .أغمضــت عينيهــا ثــم فتحتهمــا مجــدداً  .تفوهــت
ألن الجميــع كانــوا فــي انتظــار
بعبــارات متقطعــة ،كلمــات شــكر حرجــة لــم تكــن توجههــا لــه بــل للجميــعّ .

أن تحكــي“ ..هيــا ،افتحــي يــا ســوالنج””...نعم .نعــم ،نعــم ،طبعــاً  .نعــم ،بالتأكيــد ســأفتح العلبــة” .وانقلبــت

الذهــب
دبــوس زينــة كبيــر مــن ّ
الدبــوسّ .
نظرتهــا تمامــاً فــي اللحظــة التــي فتحــت فيهــا العلبــة ورأت ّ

ـأي
المطعــم بالصــدف .والســؤال نفســه انتشــر علــى كل الوجــوه مــن حولهــا :كيــف أمكنــه ِفعــل ذلــك؟ بـ ّ
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ويتعيــش علــى اآلخريــن ،هــؤالء الذيــن كانــت عيونهــم تــروح وتجــيء
ـاال
ّ
نقــود؟ هــو الــذي لــم يكــن يملــك مـ ً
الدبــوس وبينــه .نظــرت نيكــول إلــي وتســنّ ى لــي أن أفهــم أنهــا تريــد أن تتدخــل مــن دون أن تعــرف
بيــن ّ
كيــف.

الحقــاً  ،فــي آخــر النهــار ،ســتروي باتــو أمــام رئيــس البلديــة واثنيــن مــن رجــال الــدرك ،فــي الصالــة الخلفيــة

لحانتهــا ،ألنهــا مــا كانــت لتعــرف أنهــا ســتفعل هــذا يومــاً مــن أجــل “شــعلة الحطــب” ....ظــل “شــعلة

الحطــب” مبتســماً لبعــض الوقــت وتعلــو وجهــه مالمــح خرقــاء بــل طفوليــة ،وإذا كان صــدر عنــه ســلوك
صبيانــي ،فهــو علــى األغلــب طريقتــه فــي إخــراج المغلف الكبير من جيب معطفه ونزع الســلك المطاطي
الــذي يحيــط بــه ليفــرش علــى المنضــدة رزمــة مــن األوراق النقديــة مــن فئــة المائتــي فرنــك .فيمــا بعــد أخبــر

الصائــغ وزوجتــه الــدرك بــكل هــذا :النقــود الموضوعــة علــى المنضــدة وصــوت “شــعلة الحطــب” وهــو
يقــول“ :تفضــا ،أرغــب فــي شــراء دبــوس للزينــة”.

قالت باتو للدركيين ولرئيس البلدية ولي أنا أيضاً إنها كانت بالطبع على علم بشأن المال.
كانــت الحانــة فارغــة .جــان مــارك واقــف وراء المنضــدة .لــم يكــن جــان مــارك يتفــوه بكلمــة كان أحيانــاً يهــز

رأســه باإليجــاب عندمــا ترفــع باتــو نظرهــا إليــه ليدعمهــا ،وســمعناه يــردد أنــه كان يعــرف تمامــاً  ،وأن باتــو

كانــت تعــرف أيضــاً  ،ألن “شــعلة الحطــب” أخبرهمــا وهــو يســدد الديــن .قبــل أن أقــول أنــا فجــأة “أمــه،
ذهبــت
إنّ ــه مــال أمــه ”.هــذا مــا خطــر لــي .هــو مــن ذهــب ألخــذه مــن عنــد ّأمــه ،قبــل ثالثــة أشــهر عندمــا َ

ســوالنج وإيفليــن إلــى منــزل العجــوز الصطحابهــا إلــى دار العجــزة .وعندمــا قــال رئيــس البلديــة“ :إن برنــار ال

بــد أن يكــون قــد خطــط لــكل شــيء” .قالــت هــي“ :ال ،أقســم لكــم ،أنــا واثقــة مــن هــذا واألســوأ أنّ ــه كان
مقتنعــاً بــأن كل هــذا عــادي وال يمكــن أن يســتدعي اســتهجان أحــد”.

كان يســتأنس أكثــر بشــربه كلمــا أتعبــه أن يســمع نفســه كأن يصــف بالكلمــات اإلهانــة التــي تعــرض لهــا،
عندمــا نزعــت ســوالنج الدبــوس وعندمــا تجمــع أشــقاؤه وشــقيقاته ،ثــم أتــى آخرون ليحيطــوا بهم وآخرون

ـيوجه إليــه ،توبيــخ شــقيقته الصغــرى إيفليــن مثـ ًـا وهــي
أيضــاً الزمــوه ليــروا ويســمعوا التوبيــخ الــذي سـ ّ

تبكــي وتنتحــب! وكانــت هــي أول مــن قــال“ :الوالــدة .رحــت لتســرق العجــوز” .تركهــم يفعلــون مــا يشــاؤون.

واكتفــى بالتراجــع .ولمــا خــرج ،عبــر ســريعاً الطريــق ليدخــل فــي حانــة باتــو فــي الجهــة المقابلــة مــن الشــارع.
راقبــوه مــن البــاب الزجاجــي .وهــو يعبــر متمايـ ًـا ،ثمـ ًـا أكثــر ممــا اعتقــدوا .ومثيــراً للريبــة أكثــر .وبالتأكيــد أكثــر

للدركييــن ولرئيــس البلديــة ولــي أنــا بعــد ذلــك بثــاث ســاعات .ولكنهــم قالــوا فــي أنفســهم
ممــا أقـ ّـروا بــه ّ

علــى األرجــح“ :شــعلة الحطــب” يبقــى “شــعلة الحطــب” إنــه ســكران ،ال يمكــن تغييــره ،هــذا أمــر عــادي.
ـأة“ :شــعلة الحطــب” ،كفــى ،تعــال اجلــس! أمــا هــو فلــم
ويــكاد ال يتكلــم أبــداً  ،قــادم مــن الحقــل يصــرخ فجـ ً
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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فهــم لــو
يكــن يترنــح بــل يرتجــف فقــط ،نظــر إلــى شــقيقه الــذي تكلــم .ثــم أصابتــه لحظــة تــردد ،جزئيــاً لتُ َ
لــم يســبق أن ســمعناها وهــي تتــردد كمــا يكـ ّـرر الســكارى الكلمــات نفســها .فنفــخ صــدره وعنقــه .وقــال

ـات مســلوخة ،مكتومــة ،وكنــت أنــا أعــرف لكونــي ســمعت فــي الماضــي ،مناجاتــه
“نعــم” بــدأ األمــر بكلمـ ٍ

التــي يغمغــم بهــا بيــن شــفتيه :آه ،إنّ مــا يكلّ موننــي إذن ،نعــم ،وشــقيقتي ،أيــن هــي ســوالنج ،شــقيقتي،
أيــن هــي؟ ويطلــق ضحكــة ،أو مــا يشــبهها .ثــم الصمــت مــن جديــد .ثــم صوتــه القــوي جــداً الــذي عــاد مــن

داخلــه ربمــا ليثيــر الخــوف ،ولكــن أيضــاً وخصوصــاً لتســمعه ســوالنج “مــاذا تفعــل ســوالنج فــي المطبــخ؟
الحفلــة علــى شــرفها وهــي فــي المطبــخ” ..والكلمــات“ :مغاربــي حقيــر .مــن ســنوات وأنــا أرغــب فــي أن
أقــول لــك شــيئاً  .ســأقوله .أرغــب فــي تحطيــم وجهــك” .كفــى  ...كفــى .لكنّ ــه لــم يعــد يســمع شــيئاً  .وإذا

بســوالنج تتوســط بيــن الرجليــن دافعــة “شــعلة الحطــب” بــا تفكيــر“ :هــذا يكفــي ،اخــرج اآلن ،برنــار ،اخــرج،

رابــو ،ســاعدني” .وفــي الخلــف أصــوات أخــرى لنســاء ورجــال“ .أوقــف ترهاتــك يــا “شــعلة الحطــب” هنــا مــا
أتفهــم ..أنــت لــم تكــن تبصــق عليهــم فــي الماضــي ،هــؤالء العــرب القــذرون”
مــن عــرب قذريــن! عندنــاْ ،

ـأة ،انصــرف عــن شــفراوي ليفتــش عــن مــن تكلــم ،مــن قــال هــذا؟ ولثانيــة حــل صمــت
وكمــن اســتفاق فجـ ً

غريــب ،الرجفــة فــي صــوت “شــعلة الحطــب” وصــورة المــرأة التــي أحبهــا ذات مــاض بعيــد قبــل أن يتحــول
مــن برنــار إلــى “شــعلة الحطــب “ .ظهــرت أمامــه ســوالنج وفــي يدهــا العلبــة الزرقــاء الصغيــرة“ .خــذ هــذه

وارحــل” “ال”“ .خذهــا ،برنــار ،لــم أعــد أريــد أن أراك” .ولوهلـ ٍـة ظــن أنهــا تمــزح .ولكنهــا فعلــت .شــفراوي لــم
يتحــرك .أمــا أنــا فمشــيت باتجاههمــا بضــع خطــوات .نيكــول أيضــاً  .وآخــرون .عندهــا نظــر “شــعلة الحطــب”
إلــى العلبــة الزرقــاء التــي ّلوحــت بهــا ســوالنج فــي يدهــا أمامــه ،ليأخذهــا ،ليســترجعها ،ويخفيهــا وننســى

أمرهــا وال نعــود إلــى ذكــره أبــداً  .والمــال؟ أســتقول مــن أيــن أتيــت بــه ،هــذا المــال؟ جــاء صــوت “البومــة”.

ودخــل علــى الخــط أولئــك الذيــن مــا كانــوا حتــى تلــك اللحظــة قــد قالــوا شــيئاً  ،وقــد أغضبتهــم مســألة
المــال والدبــوس أكثــر مــن فضيحــة الشــتائم ،فرفعــوا أصواتهــم مطالبيــن بأجوبــة :ولكنــه لــم ُيجــب كان

ينظــر إلــى شــقيقته .كان ينظــر بعينيــه الفارغتيــن والباردتيــن وبقــي برهــة ثــم رحــل.

كان الليــل قــد حــل والثلــج عــاود الســقوط بغــزارة .جــاء رئيــس البلديــة يصحبــه دركيــان .أرادوا رؤيتــي أنــا.
أوال ألننــي عضــو فــي المجلــس البلــدي ،وكذلــك فــي نــادي قدامــى المحاربيــن الفرنســيين فــي أفريقيــا
ً

الشــمالية ،ثــم خصوصــاً ألنّ نــي ابــن عــم “شــعلة الحطــب” لكــن كيــف أمكنهــم أن يتخيلــوا وهــم يطلبــون

منــي ذلــك ،أقــول أن يتخيلــوا أنــه يمكننــي االســتماع إليهــم دون أن يــرف لــي جفــن وأصــدق ،مــا هكــذا
ـتقال دراجتــه
ينبغــي أن تُ ــروى القصــة .أأقــول نعــم ،هــذا متوقــع فعـ ًـا مــن “شــعلة الحطــب” أن يمضــي مسـ ً

الناريــة ،غاضبــاً وســكران ،وربمــا صاحيــاً أيضــاً وشــاعراً بالعــدوان ،وهــو ينتهــج الطريــق الصاعــدة باتجــاه منزلــه

ويبطــئ عندمــا يلمــح فــي البعيــد ،المنــازل الجديــدة ومــن بينهــا منــزل شــفراوي؟ أأقــول نعــم ،هــذا مــا
حصــل علــى األرجــح؟ يتجــه صعــوداً صــوب المينيــي ،مــا كانــوا يريدوننــي أن أراه .أن أرى “شــعلة الحطــب”
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ركيــان أن أســمعها .قلــت لهــم“ :مهـ ًـا ،مهـ ًـا.
والد ّ
متــردداً  .هــذه هــي الفكــرة التــي أرادنــي رئيــس البلديــة ّ

أخبرونــي أهــذا مــا تعتقدونــه؟ أن يكــون قفــل عائــداً وقصــد منــزل شــفراوي؟ ال إطالقــاً ”..
أريــد أن أفهــمِ .

“هــذا مــا حصــل” وأخبرونــي كيــف اســتدار راجعــاً بدراجتــه الناريــة ،رأوه مــن منــزل رونــدو ،فضـ ًـا عــن تلــك
قصــة؟”“ ..قصــة الحليــة” .قــال الضابــط مينــار“ :مــا حصــل
“أيــة ّ
القصــة مــا حصــل بعــد الظهــر يــا رابــو”ّ ..

هــو ّأن شــفراوي حضــر إلــى المخفــر فــي نهايــة العصــر” .وروى مينــار أنــه عندمــا وصــل إلــى المخفــر ،وجــد

شــفراوي جالســاً مقابــل مكتــب االســتقبال .لــذا عندمــا رآه مينــار جالســاً بــكل انصيــاع وتســليم وهــو يعيــد
“أن اللــه وحــده يمكنــه أن يعلــم مــا كان” كافيــاً ليشــعر مينــار بالغضــب تجــاه جامــان وشــفراوي .ومــا
ويكــرر ّ
كاد مينــار يســأل جامــان هــل سـ ّـجل معلومــات شــفراوي الشــخصية ،وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى تبــرم

مينــار مــن الوقــت الــذي اســتغرقه جامــان علــى األرجــح قبــل أن “يزعجــه” كمــا قــال “آســف إلزعاجــك فــي
وقــت اســتراحتك ســيدي” حتــى قــام شــفراوي وتقـ ّـدم باتجــاه مينــار ،معتــذراً إلزعاجــه فــي يــوم ســبت .يــا

لهــدوء شــفراوي! قــال مينــار ،يجــب القبــض علــى المجنــون“ .مهـ ًـا ،ال أفهــم” “ ...مــا الــذي ال تفهمــه يــا
الظهــر ،كيــف ســكر ابــن عمــك والفضيحــة التــي أثارهــا .نريــد أن نعــرف
رابــو؟ أخبرنــي شــفراوي بحادثــة بعــد ّ

إن كنــت تؤكــد هــذا الــكالم” .اقترحــت أن نكمــل الحديــث فــي حانــة باتــو .وهنــاك جلســنا وتابعنــا الحديــث.
ـت
وعندمــا اتفقنــا علــى مــا يجــب عملــه طلبنــا مــن باتــو أن تنضــم إلينــا .ولكــن كنــا آنئــذ نتحـ ّـدث بهــدوء ،وكنـ ُ

أســتمع إلــى مينــار يــروي كيــف اســتقلوا ســيارة الــدرك وتوجهــوا إلــى المــكان .وكان يمكــن أن نستشــف
فــي صوتــه االنزعــاج الباقــي والغضــب المكتــوم تجــاه شــفراوي ألنــه ،وبصــورة غريبــة ،لــم يبـ ِـد ال ،تعاونــاً

كبيــراً مــن فــرط تكتمــه وبقائــه صامتــاً ال يفعــل ســوى أن يعيــد ويكــرر قصــة الحــظ تلــك ،وعيــد ميــاد ابنــه
الــذي لــواله لمــا رجــع باكــراً .

واضطــر مينــار ألن يــروي كيــف أنــه عندمــا دخــل المنــزل لفحتــه رائحــة “شــعلة الحطــب” منــذ المدخــل.
كانــت هنــا ،تلــك النتانــة ،وتكلّ ــم مينــار .كان صوتــه يــروي ال مــا رآه هــو ،بــل مــا وجــده شــفراوي عندمــا

دراجــة “شــعلة الحطــب”
وصــل إلــى منزلــه عائــداً مــن صالــة الحفــات .روى كيــف دخــل باحــة منزلــه ،رأى ّ
ـردد شــفراوي لبرهــة ،هــل يصعــد إلــى المنــزل راكضــاً  ،يفاجــئ “شــعلة
ملقــاة بالقــرب مــن أســفل الــدرج .تـ ّ

الحطــب” ويهجــم عليــه بقــوة ،وينحنــي علــى الســكير بــا نقــاش ،ويســحبه صــوب البــاب ثــم يرميــه خارجــاً .
ولكنّ ــه لــن يتخيــل مــا هــو أســوأ ،هــذا مــا فكــر فيــه شــفراوي علــى األرجــح ُليطمئــن نفســه ،قــال لنفســه
إنّ ــه أمــر مزعــج ال أكثــر ،راح يفكــر .وصعــد إلــى منزلــه ،مســتخدما الـ ّـدرج كمــا فعــل اآلخــر علــى األرجــح،

عندمــا فتــح البــاب .ودهشــته عندمــا اكتشــف أن البــاب مقفــل مــن الداخــل .واضطــراره إلخــراج المفتــاح
ـرة إلــى يمينــه ،وهــو يمــر مــن أمــام بــاب
مــن جيبــه وفتــح البــاب .دخــل ببــطء شــديد .المطبــخ ،هنــا ،مباشـ ً

الــدرج المفضــي إلــى الطابــق الســفلي .وأكمــل .وحــده بــاب غرفــة الصبييــن كان مفتوحــاً  .وهنــاك وجدهــم
ثالثتهــم .ركــض صوبهــم وارتمــوا ثالثتهــم بيــن ذراعيــه – ال ،ليــس ثالثتهــم ،فاالبــن األكبــر بــدرت منــه حركــة
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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التفــاف خفيفــة ثـ ّـم عــاد فــوراً لينظــر بعيــداً صــوب الحديقــة .واقتــرب شــفراوي مــن النافــذة ،وفجــأة ،ســمع

صــوت الدراجــة فــي الباحــة – كان يســمع الجهــد وضربــات الدواســة لحثهــا علــى االنطــاق ولكنّ هــا ،فــي
هــذا البــرد ،ال تســتجيب .ركــض شــفراوي صــوب البــاب وارتمــى فــي الخــارج بــا تــردد لبرهــة قصيــرة مــن
الوقــت كان “شــعلة الحطــب” خاللهــا فــي أســفل الــدرج منحنيــاً علــى دراجتــه التــي كان قــد رفعهــا وركزهــا

علــى عكازهــا فكانــت تقــف بتــوازن ،فيمــا عجلتهــا الخلفيــة مرتفعــة وتــدور فــي الفــراغ ولمــا رفــع “شــعلة
الحطــب” رأســه ورأى شــفراوي يطــل عليــه ،ثائــراً انطلقــت الدراجــة تاركــة مســندها ومنزلقــة علــى الثلــج،
الدراجــة
وقــد نســي “شــعلة الحطــب” أن يشــد الكابــح ،فــدارت العجلــة بســرعة وقـ ّـوة شــديدتين
ومســت ّ
ّ

األرض فيمــا دفعتهــا العجلــة بســرعة قويــة فــي خــط متذبــذب ،و”شــعلة الحطــب” يحــاول أن يســتعيد
الســيطرة عليهــا ،ولكــن شــفراوي كان قــد وصــل إلــى مســتواه تقريبــاً المســاً ذراعــه والــدم الدبــق يلتصــق
بيــده ،ثــم خبــط “شــعلة الحطــب” قدمــاً علــى األرضُ ،ليطلــق المحــرك الــذي كان يتلــكّ أ غائصــاً فــي الثلــج

ـادم ويــد شــفراوي المطبقــة علــى ذراع “شــعلة
والحفــر فيمــا الحجــارة تتطايــر ،والدخــان األبيــض خلــف العـ ِ
الحطــب” ،واالندفــاع بــات أقــوى و”شــعلة الحطــب” بــات أقــوى ليزيــد مــن ســرعته ،ممــا أرغــم شــفراوي
علــى أن يركــض ،أن يمــد ذراعيــه ويحــاول ركل جنبــي الدراجــة ُليفقدهــا توازنهــا أو يوقعهــا ولكــن مــن

دون جــدوى .ولــم يفهــم إال الحقــاً كيــف دخــل “شــعلة الحطــب” فــي البدايــة إلــى المنــزل مــن المدخــل،
دون أن يطــرق البــاب ،ليجــد نفســه لبرهــة وحيــداً  ،ثــم ظهــرت زوجــة شــفراوي .ال .فهمــت باألحــرى أن

أحــداً دخــل إلــى منزلهــا بــا إشــعار ،دون أن يــدق البــاب ،شــخصاً ســمعت صــوت دراجتــه الناريــة وخطواتــه
علــى الــدرج وصــوت تنفســه قبــل رائحتــه النتنــة .فوجــود شــخص غريــب مســألة نعرفهــا بالحــدس .قالــت

يتحركــوا .حتّ ــى عندمــا ســمعوا صــوت أمهــم تســأل
لــأوالد أن يبقــوا فــي الغرفــة وأال يتحركــوا .ولــم ّ

الغريــب عمــا يفعلــه هنــا ،ثــم تكلــم الرجــل ،صــوت متقطــع اللّ فــظ يرتفــع حينــاً ويغضــب ويصــرخ ثـ ّـم ينهــار

فجــأة ويبــدو أنّ ــه ينطفــئ أو يهبــط فــي ضحكــة هازئــة طويلــة وكئيبــة ومســتكينة .دام األمــر طويـ ًـا

األم.
جــداً  .ظنــوه دهــراً ّ ،
ألن الصمــت كان يحــل أحيانــاً  ،كان صــوت الرجــل يســتأنف هديــره .أو صــوت ّ

الرجــل يســتأنف هديــره .ولــم يكــد األخ البكــر واألخــت يتبــادالن النظــرات أو يفتــش الواحــد
كان صــوت ّ

منهمــا فــي اآلخــر عــن أجوبــة ألفــكاره أو عــن تأكيــد لهــا ،هــذه األفــكار التــي ســرعان مــا كان يمحوهــا
ـراخ يأتــي ليوقفهــا فــوراً  .فيصيخــون الســمع ،قبــل أن يتخــذ صــوت األم مــدى أوســع ويصــل إليهــم
صـ ٌ
فــي الغرفــة ُليدفئهــم قليـ ًـا ويطمئنهــم .ألنهــم ســمعوا البــاب ُيفتــح .هيــا ،اخــرج فــوراً “ .مــن كان هــذا”

لــم تجــب فــوراً “اســكتوا هــس! اســكتوا” واألخ البكــر يتطلــع إلــى أمــه ثــم يلتفــت وينظــر مــن النافــذة

الدراجــة
ويــرى الكلــب الــذي أســرع“ ..اســكتوا .إنّ ــه هنــا لــم يرحــل” ذهبــت إلــى المطبــخ ،ومــن شـ ّـباكه ،رأت ّ

الناريــة مطروحــة أرضــاً  ،والثلــج يرقــص فــي الســماء الرماديــة .وفــي المقابــل الكلــب ينبــح ويصيــر أكثــر فأكثــر
تهديــداً  .ثــم ســمعوا ضجيجــاً  ،وصــوت البــاب وهــو ُيفتــح .وفجــأة صــوت حديــد وخشــب وأدوات تتالطــم
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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والرفــس وقــد ثــارت ثائرتــه فجــأة .هــذا مــا فكّ ــرت فيــه :أن الكلــب هائــج
وتقــع .والكلــب مســتمر بالنبــاح ّ

ـأة كــف نبــاح الكلــب ،وحــل محلّ ــه
الرجــل فــي األســفل .وفجـ ً
وأنــه علــى وشــك أن يعــض .كانــت تتخيــل ّ

األم أنهــا لــم تعــد تســمع شــيئاً  ،ولــم تنتبــه للغضــب
أنيــن مرعــب ،حــاد وطويــل ،إلــى درجــة اســتوعبت ّ

الــذي تصاعــد فيهــا وللكــره الــذي انفجــر فجــأة فاندفعــت مــن دون تفكيــر خــارج المطبــخ وأســرعت صــوب
بــاب الــدرج ،وأشــعلت الضــوء وقامــت بالحــركات المعتــادة كأن تقفــل البــاب خلفهــا وتنــزل مواجهـ ًـة تمامــاً

وجههــا فــي مقابــل الدرجــات بــل مواربــة ،إلــى جنــب ،ببــطء ،يدهــا اليمنــى علــى الدرابزيــن الحديــدي وهــي
تنظــر إلــى قدميهــا ،وال تعــرف بعــد أن الكلــب فــي األســفل عــض “شــعلة الحطــب” فــي يــده ألنّ ــه أراد

أن يســكته ،فانهــال “شــعلة الحطــب” عليــه ضربــاً ولــم يعــد الكلــب يحــاول العــض ،دفاعــاً عــن نفســه بــل

ليهــرب .وســرعان مــا قادتــه اللّ كمــات للخــروج مــن البــاب الخلفــي .لــم يمــت الكلــب .ولمــا تركــه “شــعلة
أهميــة ،لــم يـ َـر مــن نافــذة الغرفــة فــي األعلــى نظــرة الولــد وكيــف
الحطــب” فــي الخــارج ولــم يعــد يعيــره
ّ

ـوة فــي اللّ حظــة التــي رفــع فيهــا “شــعلة الحطــب” .رأســه ونظــر إلــى يــده الداميــة ،متفاجئــاً ،
تراجــع خطـ ً
ولكــن الرجــل لــم يبـ َـق فــي مكانــه .دخــل إلــى الطابــق الســفلي نــزل مجـ ّـدداً والولــد ســمع مثلــه مثــل الرجــل

صوتــاً  ،صــوت بــاب ُيفتــح ،بــاب الطابــق الســفلي تفتحــه أمــه .فتحــت لــم تـ َـره يهجــم عليهــا ال شــيء ســوى

ومضــة ،صــورة رماديــة ،رائحــة ،ولــم يكــد يتســنّ ى لهــا الوقــت لتتكلــم حتــى أحســت بأصابعــه تغلــق علــى

المتجعــدة ،الــدم ،القبضتــان
معصميهــا .فتراجعــت إلــى الخلــف ،كان هنــاك األظافــر الســوداء ،البشــرة
ّ

المغلقتــان ،فراحــت تشــد علــى قبضتيهــا وأســنانها ،الصرخــة ،هــذه الصرخــة ال تكفــي ،وتراجعــت صعــدت
بضــع درجــات ،هكــذا يشـ ّـد أصابعــه ويديــه علــى معصمــي المــرأة وهــي تتمتــم ،بكلمــات ،بأفــكار ،الرعــب

فــي عينيهــا والــدم يســيل بيــن أصابعهــا مــن يــد “شــعلة الحطــب” أوشــكت أن تصــرخ ،ولــم تصــرخ ،ال شــيء،
فقــط حبســت خوفهــا خلــف عينيهــا ،عقلهــا ،عليهــا أن تحافــظ علــى بــرودة أعصابهــا ،تســحب يديهــا وهــي
تنفــض مرفقيهــا بقــوة ،تفكّ ــر فــي األوالد ،فــي فكــرة االغتصــاب ،عنــد أســفل الــدرج ،مثــل صــوت مكتــوم
لبــاب ســيارة ســرعان مــا تلتــه دعســات أحدهــم يصعــد درج المدخــلّ ،إن األمــر اختلــف اآلن ،ثمــة شــخص

ـأة ابتســم “شــعلة الحطــب” وهــو ينظــر إلــى زوجــة شــفراوي ،نعــم،
قــادم .اســتعادت ثقتهــا فجــأة ،وفجـ ً
ابتســم ابتســامة ميتــة ،لكــي يهــرب مــن فكــرة ربمــا أراد للحظــة أن يضــع يديــه علــى صــدر المــرأة العــارم.

وعندمــا الذ بالفــرار .انهمــرت دموعهــا تلقائيــاً  ،وهنــا فكــرت فــي األوالد ،اســتقامت إذ ســمعت ركضــاً فــي

ـاج ،الخــوف هــو مــا دفعهــا للنهــوض .مشــت
المنــزل .وعندمــا ســمعت صــوت البــاب ُيفتــح وصــوت ارتجـ ٍ

صــوب بــاب الطابــق الســفلي ،وعندمــا وصلــت إليــه رأت الباحــة ومــا عــاد فيهــا أحــد .ثــم ســمعت صــوت
أنفــاس زوجهــا ،دخــل الباحــة ،نظــر إلــى زوجتــه ،لــم ينبســا بكلمــة ،ثـ ّـم صعــدا لرؤيــة أوالدهمــا.
المساء
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قالــت بإصــرار :مــاذا تقصــد بقولــك ْأن ال خيــار لديهــم؟ رابــو ،إنــه ابــن عمــك ،يجــب أن تدافــع عنــه ،كان ثمـ ًـا،

عقــب مينــار ،أكبــر بكثيــر
ربمــا لــن يقيمــوا دعــوى ،هــو كمــا هــو“ ،شــعلة الحطــب” لقــد ارتكــب حماقــة” ّ
مــن حماقــة .ثـ ّـم ارتأينــا أن الوقــت متأخــر ،فبســبب الثلــج كانــت الطريــق مزدحمــة بالســيارات قلنــا :فلنتــرك

ـت أال أكــون مضطــراً لقبــول موعــد صبــاح الغــد فــي ســاحة
الليــل يمــر وفــي صبــاح الغــد نقصــد منزلــه .تمنيـ ُ

الكنيســة“ .ســنكون بانتظــارك ،ولــن نكــون وحدنــا” أبلغنــي مينــار ،ظــل رئيــس البلديــة صامتــا كمــا لــو ّأن

األمــر ال يعنيــه .أمــا أنــا فبقيــت جالســاً  ،تخطــر علــى بالــي جملــة عدائيــة مفاجئــة ،لــم أقلهــا ،تدحرجــت فــي
فمــي ولــم أفهــم لـ َـم خطــرت لــي عندمــا قامــوا .هــذه الجملــة تحديــداً وهــذه الكلمــات التــي حبســتها
وانفجــرت فــي رأســي“ :ســيدي رئيــس البلديــة ،أتذكُ ــر المـ ّـرة األولــى التــي رأيــت فيهــا عربيــاً ؟” أرســلت طبيبــاً

عمــا حصــل” .تكلّ ــم مينــار
ليعايــن الزوجــة .األوالد مصدومــون وهــي أيضــاً مصدومــة“ .ال يمكــن الســكوت ّ

بهــدوء ،بهــدوء شــديد ،ذهبــت باتــو خلــف منضــدة الشــرب أخرجــت ســيجارة وأشــعلتها ،ثــم جلســت إلــى

جانــب زوجهــا وقمــت أنــا وانضممــت إليهمــا .وضــع مينــار يــده علــى مقبــض البــاب .فقالــت باتــو“ :أعــرف
جيــداً ّأن هــذا غيــر ممكــن .أعــرف أنــه ال يمكــن الدفــاع عنــه .كنــت متأكــدة مــن أنّ ــه ســيقوم بحماقــة يومــاً
مــا .كان يمكــن أن يحصــل األســوأ”.

“أعرف ما الذي تقصدينه” قاطعها مينار“ ،ولكن ال تظني أنّ ني سأغض نظري عما جرى”.
وفي هذه اللحظة بدا رئيس البلدية مهتماً ّ ،أما باتو فلم تجلس بل انتصبت أمامنا وقالت:
“ال ،هــذا غيــر صحيــح” .وأخبرتنــا أنهــا كانــت برفقتــه قبــل الحادثــة ،هــي وجــان مــارك ف ـ “شــعلة الحطــب”
كان يحضــر ضربتــه منــذ أســابيع ،فاألمــر الوحيــد الــذي خطــط لــه كان أن يقــدم ألرملــة ،يمكنكــم أن تفهمــوا

هــذا ،هديــة كمــا يفعــل ســائر الرجــال ،كمــا تفعلــون أنتــم مــع نســائكم .نعــم ،أعــرف ،ســتقول لــي ،إنمــا
شــقيقته ال زوجتــه .مهـ ًـا ،فهــذا مــا فكــر فيــه طويـ ًـا ،كان يقــول لنفســه إنمــا ليــس لديهــا مــن يقــدم لهــا

هــذا النــوع مــن الهدايــا .حليــة .أمــا هــو ،فقــد فكــر فــي األمــر .وأرى أن هــذا أمــر حســن مــن قبلــه أنــه فكــر
فــي أختــه وهــو يقــول لنفســه ْأن ال أحــد ســواه ســيقدم لهــا حليــة بمثابــة هديــة إذ ليــس لديهــا مــن يفعــل
ذلــك؟

والدركيــان دون أن يجيبــوا بصراحــة علــى ســؤالها حتــى راحــت باتــو تقــول إنــه يجــب
غــادر رئيــس البلديــة
ّ

الدفــاع عنــه ،ألنّ ــه تصــرف كمجنــون ،كيائــس ،كأخــرق ،ســكير وصمــوت وعصبــي ،وكيفمــا أردتــم ،ولكنــه
ليــس رجـ ًـا شـ ّـريراً ” .راحــت تكــرر لــي بينمــا كنــت أنــا أنظــر إليهــا وإلــى زوجهــا ،وفــي رأســي تــدور الجملــة

ـت ال أزال أســمع هــذه
ـت فيهــا عربيــاً ؟ كنـ ُ
نفســها :يــا حضــرة رئيــس البلديــة ،أتذكــر المــرة األولــى التــي رأيـ َ

العبــارة ،عندمــا بــدأت أشــعر بجــزء منــي ينهــار ويقــع ويتهشــم .جــزء خفــي ومكمــم ،أو حتــى نائــم ال أدري،

وقــد اســتيقظت هــذه المـ ّـرة كمــا لــو بوثبــة .اســتيقظت كومــة العظــام القديمــة النائمــة فــي رأســي
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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ـرطيان ومينــار
عندمــا تســاءلت لمــاذا قفــزت هــذه الجملــة فــي صــدري حيــال رغبتــي فــي إســكاتهم ،الشـ ّ

بتوصيفاتــه والتفاصيــل ،وأنــا أضيــف إليهــا عندمــا ســمعت هــذه الكلمــات ،عندمــا اســتدعيت الوجــوه
والمخــاوف وكل مــا قالــه ،هــذا االنقــاب المفاجــئ والســبب الــذي جعلنــي أرغــب فــي الدفــاع عــن

“شــعلة الحطــب” بتوجيــه هــذه الكلمــات لرئيــس البلديــة :أتذكُ ــر يــا ســيدي؟ وشــعوري العنيــف بالعــار مــن
هــذه الجملــة ،العــار الــذي كان شــديداً إلــى درجــة أن الكلمــات لــم تخــرج ولــم تقــدر علــى الخــروج .والعــدوان
الــذي كانــت هــذه الكلمــات تبتغــي توجيهــه إلــى رئيــس البلديــة حــل محلــه االندهــاش والذهــول مــن فكــرة

أن أســمع فــي رأســي هــذه الكلمــات التــي خرجــت مــن المــكان ولكــن هــذه الجملــة الواضحــة والصريحــة

وخلفهــا اليقيــن أيضــاً واالنزعــاج الــذي فاجأنــي أنــا نفســي ،كموجــة ،كاندفــاع ،كهجــوم للقــول “كفــى!”

والدفــاع عــن “شــعلة الحطــب” ال بدافــع القرابــة أو االحتــرام ،وال لنــوع مــن التعاطــف أو الحاجــة للدفــاع
المجانــي ،هكــذا ،مــن دون ســبب ،عــن شــخص ُمخطــئ نعــرف أن ال أحــد ســيدافع عنــه .كنــت أنظــر إلــى
باتــو .توجهــت صــوب البــاب ،أمســكت المقبــض ثــم اســتدرت .عــدت وبــادرت بالهجــوم ،بصــوت مرتفــع “ال

يــا باتــو ،لطالمــا كان “شــعلة الحطــب” شــخصاً غريــب األطــوار ،فأنــت ال تعرفينــه كمــا أعرفــه .فأنــا يمكــن أن

أردت.
ِ
أخبــرك الكثيــر عنــه ،عــن حياتــه وشــبابه وزواجــه وطفولتــه ،أجــل طفولتــه ،يمكننــا البــدء مــن هنــا لــو
كقطــع ذيــول العظــاءات أتحــدث عمــا بعــد،
ْ
وال أعنــي فقــط تفاصيــل وحماقــات كبيــرة ال تعنــي شــيئاً
تعرفيــن قصــة شــقيقته ،ريــن ،وموتهــا .ربمــا ال تعرفيــن ،أمــا أنــا فــا يمكننــي النظــر إلــى “شــعلة الحطــب”

مــن دون التفكيــر فــي األمــر ،وهــو ينظــر إلــى أختــه وهــي تنــازع والمهــد إلــى جانبهــا .وفــاة األخــت الصغيــرة
تاركــة خلفهــا طفـ ًـا بــا أب وال أم .دهشــته هــو واآلخريــن ،والعجــوز التــي ســتعنى بالطفــل بينمــا يكتفــي

اآلخــرون بالكلمــات والوشوشــات يظلّ ــون يتهامســون بهــا علــى مــدى ثالثيــن عامــاً أو أربعيــن كــي يتمكنــوا
تخطــي مــا حصــل .ولكــن كان هنــاك برنــار العبــاً بنصــل ســكين جيــب ،وهــو يتمتــم بــكالم ال معنــى له.
مــن ّ

أقســم لكــم” كـ ّـررت لباتــو وجــان مــارك“ ،ليــس لطيفــاً كمــا تعتقــدون وتقولــون ،ليــس مجــرد صبــي ضائــع

حطمتــه الحيــاة ،والقســوة التــي كانــت فــي عينيــه عندمــا كان واقفــاً هنــاك ،يــوم ماتــت أختــه المراهقــة”.
اقتــرب جــان مــارك وصــب كأس كونيــاك وتابعــت الــكالم“ .أحدثكــم عــن ضواحــي باريــس وعــن الســنوات

التــي أمضاهــا هنــاك ،ليــس فقــط بــرج إيفــل ومــا شــابهه ،بــل الشــوارع والجــادات .أن يتمكّ ــن فــاح مــن
جيــداً وأنــا أفهمكــم .شــاب
إثــارة اهتمامكــم بقصــص ال نفهمهــا ،فقــد أفرحكــم هــذا ،وأنتــم وجدتــم هــذا ّ

مــن هنــا يعــرف أصولكــم ،يعــرف مــاذا يعنــي الحــزام الكبيــر ،ولكــن أقــول لكــم شــيئاً  :أنــا لــم أره هنــاك ،فــي
لمــا كان عامـ ًـا فــي المصنــع ،فــي تجميــع الســيارات ،ولكنّ نــي رأيتــه هنــا لمــا عــاد .لــم يكــن
ضواحــي باريــسّ ،

الوحيــد الــذي رحــل مــن عندنــا .إال أنــه فــي غيابــه ،حســناً  ،تعرفــون القصــة ،ونعــرف كيــف نبتــت المنــازل
المنفــردة بجــوار المصانــع ،منــزل ســوالنج كان مــن األوائــل ،ومــن األكبــر ،ويقــع فــي ســهل .لــذا عندمــا

عــاد ،كانــت مفاجــأة ،أن يجــد عالمــاً مغايــراً ومقلوبــاً رأســاً علــى عقــب ،ولكننــي متأكــد أن ثمــة شــيئاً آخــر
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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صدمــه ،ال ألنــه تمكــن مــن الرحيــل .بــل لنقــل ألنّ ــه تمكــن مــن البقــاء هنــاك .ألن الرحيــل بالتأكيــد لــم يكــن
قــرارا عائــدا إليــه” “رابــو .لمــاذا تقــول كل هــذا؟”.

عالتــه ،عندمــا يتحـ ّـدث عنــك
بالرغــم مــن ّ
جــان مــارك هــو مــن تكلّ ــم“ :اســمع يــا رابــو ،إنــه ابــن عمــكّ ،
كل ّ

بالســوء .هــذا لــن أنكــر ،يحصــل عندمــا يكــون ثمـ ًـا جــداً أن يبالــغ بالــكالم ضــد العــرب أو العالــم
ال يذكــرك ّ

يوبخونــه؟ يرمونــه فــي الســجن؟ ينبغــي أن يكــون الواحــد
أجمــع ،ولكــن فليكــن ،مــا الــذي يمكــن أن يحصــلّ ،

ـزال بهــذه الشــاكلة ،ال أفهــم ،لقــد فقــد عقلــه .غــداً ربمــا يكــون األوان قــد
منهــاراً تمامــاً لكــي يقتحــم منـ ً

فــات” .ســكت تــاركاً نظرتــه علــى البــاب الزجاجــي :كانــت نيكــول فــي الخــارج وتتــردد فــي الدخــول .كانــت

تبــدو ضئيلــة وعلــى مالمحهــا عالمــات الدهشــة والقلــق وشــيء مــن الغضــب لرؤيتــي ،بينمــا كان جــان
الدركييــان؟ همــا
مــارك يتحــدث ،ثــم توجــب إيقــاف نيكــول عندمــا بــدأت تطــرح علـ ّـي األســئلة“ :مــاذا يريــد ّ

ورئيــس البلديــة؟ مــا الــذي يريدونــه وال تقــدرون أن تقولــوه أمامنــا؟” ونظــرت إلــى جــان مــارك وباتــو
بحثــاً عــن جــواب .ولكــن لــم تكــد هــذه األخيــرة تبــدي أيــة ردة فعــل حتــى رفعــت نظرهــا .اســتمرت بوضــع
ـرت نيكــول.
الكراســي علــى الطــاوالت ثـ ّـم ذهبــت لتجلــب مكنســة .فأخبـ ُ

يجــب إخطــار ســوالنج .هــذا ضــروري .واتصلــوا بســعيد لالطمئنــان علــى زوجتــه ،واألوالد .يــا للقلــق.

يريــدون أن أرافقهــم عنــد “شــعلة الحطــب” غــداً صباحــاً  .يريــدون االســتماع إليــه وإعالمــه بأنهــم لــن يتركــوا
الموضــوع يمــر مــرور الكــرام .أقــول لِ باتــو وجــان مــارك بنبــرة قويــة بشــكل مبالــغ فيــه“ :حســناً  ،ســأبقيكم
اطــاع” .ولنيكــول“ :هيــا ،فلنذهــب”.
علــى ّ

المســتحيل أن تســامح “شــعلة الحطــب” لمــاذا ،خلــف الكــره واالحتقــار وهــذا الشــعور القديــم الــذي لــم

يهــدأ الــذي تكنــه لــه ،مــا هــذه الجملــة التــي ال تنفــك تلــح عليــك؟ حضــرة رئيــس البلديــة ،أتذكــر المــرة

األولــى التــي رأيــت فيهــا عربيــاً ؟ أتذكــر؟ هــل نذكــر جميعنــا؟” .وفــي هــذه اللحظــة ،مــا تذكّ رتــه –ال ،ليــس
ـاح ربيعـ ّـي ربيــع  77أو  .78صــورة النــاس مندهشــين فــي أســواق
ذكــرى ،ولكــن صــورة أمامــي ،ذات صبـ ٍ
توقفــوا فجــأة عــن التبضــع ،ال لشــيء ّإل ألنّ هــم فوجئــوا برؤيــة رجـ ٍـل وامــرأة علــى مقربــة
أنترمارشــيه وقــد ّ

منهــم ،تكمــن غرابتهمــا كلّ هــا فــي جالبيــة خضــراء ومنديــل أزرق .كانــت تلــك هــي المــرة األولــى التــي نــرى

فيهــا غربــاء ههنــا .الدهشــة التــي اعترتهــم جميعــاً  ،كل نســائنا وأهالينــا وأصدقائنــا الذيــن انتظرونــا شــهوراً

وقــرأوا رســائلنا وتفرجــوا علــى صورنــا وتســاءلوا كيــف كان هــؤالء فــي الحقيقــة ،كيــف كانــت أشــكالهم
فــي الجهــة األخــرى مــن البحــر.

أمــا نحــن ،فــكان األمــر بالنســبة إلينــا أشــبه برؤيــة الموتــى أو األشــباح تنبعــث مــن جديــد مثلمــا تجيــد

العــودة أحيانــاً فــي الليــل .حتّ ــى لــو لــم نكــن نقــول ذلــك ،نعرفــه كلنــا ،عندمــا نــرى زمــاء آخريــن لنــا مــن
قدامــى محاربينــا فــي الجزائــر ،مــن طريقتهــم فــي تفــادي الــكالم عــن هــذا وســواه .فنتكلــم عــن أشــياء غيــر
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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مهمــة ،عــن تنظيــم اليانصيــب وعــن المأدبــة المقبلــة ،ولكننــا لــم نقــل كلمــة عــن شــفراوي عندمــا وصــل
مــع عائلتــه الصغيــرة ،ولــم نســأل حتّ ــى مــن أيــن أتــى ،ال شــيء ،إال أننــا كنــا نفكــر كمثــل فكــرة تســتوجب

الشــعور بالعــار ،وكان العــار هــو مــا نشــعر بــه لرؤيــة جانــب منــا يظهــر مــن جديــد ،قصــة شــبابنا القديمــة.
كل واحــد قــد طــرأت عليــه أفــكار ســيئة فــي الســر ،فاعتقــد أنــه الوحيــد الــذي ظــل يجترهــا ســنوات ،أفــكار
مختبئــة جيــداً  ،فــي الزوايــا والظــال والمســتنقعات والميــاه اآلســنة أو فقــط بيــن األصدقــاء فــي لحظــات
ـري؟”.
الثمالــة“ :أرأيتــم الجزائـ ّ

بســرعة صالــة الحفــات حيــث الضــوء شــديد البيــاض وشــديد البــرودة .اســتقبلَ نا الصمــت ،لــم يبــق ســوى
نبــض قلــب قــوي ووجــه :ســوالنج .فــي الوســط ،اجتمــع حولهــا مــا تبقــى مــن المدعويــن .ولكــن األمــر لــم
يــدم طويـ ًـا .فقــط مــا يكفــي لتحبــس رغبتهــا فــي البــكاء وتتــرك الغضــب يجتاحهــا ،عندمــا اكتفــت بالقــول:

“ســننهي كل هــذا الطعــام فــي الغــد ،مــن أراد المجــيء أمكنــه ذلــك” .كانــت هــذه طريقــة لتطلــب مــن
النــاس الرحيــل ،ولتقطــع الطريــق علــى كل النقاشــات.

لــم تكــن تريــد أن يرمــوا علــى “شــعلة الحطــب” كل كرههــم وأحقادهــم التــي تســري فــي العائلــة وفــي
الحيــاة ،ألنهــا هــذه المــرة لــن تتمكــن مــن الدفــاع عنــه .لكــن يكفــي أال ترضــخ وأال تذهــب فــي االتجــاه

الــذي لطالمــا أرادوا فرضــه عليهــا منــذ الطفولــة ،ألنــه مــن ذلــك الوقــت والجميــع يلومــون أخاهــا ،هــذا
األخ ،لكونــه صبيــاً غيــر مرئــي ،بطريقتــه الماكــرة والحقــود فــي االختفــاء ،كان كالمجبــر علــى احتمــال غضــب

اآلخريــن مــن دون اعتــراض .وهــا قــد صــار األمــر مختلفــاً  .ال رغبــة لديــه فــي أن يتفــق واآلخريــن .اآلخــرون
الذيــن لــم يكونــوا ينتظــرون إال مثــل هــذه الفرصــة ليهجمــوا عليــه مـ ّـرة واحــدة .وألنهــا تحبــهَ ،شــحب لونهــا

ولــم تتمكــن مــن التفــوه بكلمــة.

ويفلــت منــي كالم حبســته طويـ ًـا ،دون أن يــرد علــي
ومــع ذلــك فهــذا لــم يمنعنــي مــن أن أتكلــم فجـ ً
ـأة ُ

أحــد ،بــل فوجئــوا فقــط مــن صوتــي المرتفــع ومــن كونــي عــدت بالزمــن بعيــداً جــداً فــي هجومــي ،إلــى

اللحظــة التــي عــاد فيهــا برنــار .نظــرت إلــى نيكــول ،إلــى ســوالنج بينمــا أشــعر أنــا أننــي عاجــز عــن إيقــاف

طوفــان الــكالم“ :ســوالنج ،تذكــري .نيكــول ،نحــن الثالثــة نذكــر ،ال زلنــا نذكــر هــذا ،لقــد رجــع مــن حوالــي
عشــرين ســنة عــام  .”76أجابــت ســوالنج“ .ذلــك أن شــفراوي لــم يكــن قــد اســتقر هنــا بعــد ،مــا يعنــي أنــه

عــاد قبــل ذلــك بقليــل ،فــي  75أو “ “76أجــل ،أجــل .كان يجــب أن نذهــب لجلبــه مــن المحطــة وتكفلــت أنــا

بذلــك ،ال زلــت أرانــي فــي “الســيتروين آمــي” وأكيــاس اإلســمنت ملقــاة علــى المقاعــد الخلفيــة ،إذ كنــت
أنهــي وضــع بــاط للحديقــةّ ،أمــا هــو ،فعندمــا صعــد إلــى الســيارة مــع متاعــه ،أذكــر أنــه حيانــي بســرعة كمــا

لــو أننــا لــم نغــب أحدنــا عــن اآلخــر ،ثــم الصمــت .بعــد خمــس عشــرة ســنة .وأنــا أتــردد وأنتظــر وأحــاول دفعــه

للــكالم مــن جديــد :حتــى مالمحــه باتــت أكثــر قســوة .منــذ عودتــه وأنــا أقــول لنفســي إن ثمــة شــيئاً غيــر
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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ســوي ،شــيئاً مكســوراً  ،فــي عينيــه الزرقاويــن ،الفارغتيــن ،تذكــرون بــا شــك كيــف كان منــذ لحظــة عودتــه،
ال يجيــب علــى ســؤال ،حتــى بخصــوص ميــراي ولمــاذا تركهــا ،هــي زوجتــه ،كمــا تــرك ولديــه الصغيريــن.

وال كلمــة حتــى لــك أنــت يــا ســوالنج عــن ابنيــه ،تركهمــا ورحــل ولــم يحــك قــط عــن األمــر .ولكنّ ــه احتفــظ
ـردد طويـ ًـا قبــل أن يقــرر
بتعاليــه ،قلـ ُ
ـت لنفســي إنــه ال بــد أن يكــون تــرك منزلــه منــذ بضعــة أيــام ،وإنــه تـ ّ

الرجــوع إلينــا ومواجهــة النــاس هنــا ومواجهــة والدتــه” .أعــرف أن ســوالنج لــم تكــن تســمع .كانــت تفكــر مــا

يجــب أن تفعلــه حســب ظنهــا .وقــررت أن تعــود إلــى منزلهــا وتتصــل بشــفراوي .فرافقناهــا .بعــد أقــل مــن

عشــرين دقيقــة كنــا فــي منزلهــا ،أنــا ونيكــول جالســين فــي المطبــخ وصوتهــا يأتينــا مــن الممــر .كنــا نراهــا
محنيــة علــى الهاتــف .كان علينــا ّأل نحيــد بنظرنــا عنهــا ،لندعمهــا ،كمــا لــو كنّ ــا نســمع
مــن الخلــف ،رقبتهــا
ّ

جــواب ســعيد شــفراوي ،وصــوت ســوالنج ونظرتهــا وطريقتهــا فــي االلتفــات إلينــا بعينيهــا المفتوحتيــن
وصوتهــا المرتعــش عندمــا صــار عليهــا أن تحكــي :نعــم .نعــم ،أنــا ســوالنج ،كيــف الحــال؟ األوالد وزوجتــك،

قــل لــي ،كيــف حالكــم؟ أأنــت متأكّ ــد؟ أكيــد طبعــاً  ،جــاء دركيــان ورئيــس البلديــة وأخبروا ابن عمــي .يقولون،
أجــل ســعيد ،أعــرف .أنــا شــديدة ال ...زوجتــك وأوالدك ،هــل يــا تــرى خــاف أوالدك؟ أيمكننــا أن نفعــل

شــيئاً  ،أأنــت متأكــد مــن أن كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام؟ ال أدري مــا الــذي أصابــه ليقــوم بهــذا ،ال يــا
ســعيد .ال أدري ،ســعيد ،أنــا ...قالــوا إنهــم فــي كل األحــوال يذهبــون إلــى منزلــه صبــاح الغــد ،وأنــا قـ ّـررت
مرافقتهــم ،مــع رابــو ،ســنذهب لرؤيتــه إذ يجــب أن يقــول شــيئاً وأن يعتــذر ،لــن أهــادن فــي هــذه المســألة،

حتــى لــو كان أخــي ،فــا يمكننــي أن أقبــل بهــذا ،ال ،ال أريــد ،أنــت تفهــم ،هــذا ليــس طبيعيــاً ســعيد ،أعــرف

أنــك ال تريــد أيــة مشــاكل ،هــذا لطــف منــك يــا ســعيد ،ولكــن فــي هــذه الحالــة ،مــاذا تريــد ،أجــل ،أطفالــك،
الدركيــان ورئيــس البلديــة يريــدون أن تقيــم دعــوى .ســيعودون
وزوجتــك .نعــم .إنهــا تبكــي .إنّ ــا تبكــي اآلن.
ّ
لرؤيتــك ليحاولــوا إقناعــك ،وأنــا بصراحــة ال يمكننــي أن أقــول لــك ّأل تفعــل ،ال يمكننــي ،أنــا أتألــم علــى برنــار

ولكــن ال يمكننــي” ...ثــم حــل صمــت طويــل قبــل أن تغلــق الخــط .ثــم لزمهــا وقــت طويــل وعســير للعــودة
إلينــا ،تنظــر إلينــا وال تجــرؤ أن تقــول كلمــة أو تأتــي بحركــة ،هــي التــي عــادة ال تهــدأ حركتهــا ،بقيــت واقفــة

أمامنــا ال تقــول شــيئاً  ،ثــم تمكنــت ،بهــدوء مــن دون حركــة خرجــت مــن بيــن شــفتيها ،قالــت“ :أذكــر عندمــا

وصــل ســعيد إلــى هنــا ،عندمــا اشــتغلنا معــاً  ،فــي البدايــة ،لــم يكــن النــاس يقولــون شــيئاً  .كانــت األمــور
تســير بشــكل جيــد ،ثــم ،ذات يــوم ،توجــب انتخــاب ممثلــي موظفــي البلديــة أذكــر أن أحــداً لــم يشــأ أن يرشــح

نفســه .كنــا فــي اجتمــاع .كنــا نعــرف بعضنــا بعضــاً  ،وأذكــر ردة الفعــل عندمــا تقــدم ســعيد للمنصــب .أذكــر

“طبــوش” بابتســامته
تلــك اللحظــة ،ال أعــرف كيــف أصفهــا ،االرتبــاك والصمــت ،فــي نظراتهــم ،عبــر عنــه ّ

الصبيانيــة .عندمــا قــال مــا يفكــر فيــه اآلخــرون دون أن يقــدر أي منهــم أن يقــر بــه فعـ ًـا .أنهــم مــا كانــوا
ّ

يريــدون شــفراوي ممثــا لهــم .أمــا هــو ،فبــدأ باالعتــراض قليـ ًـا والتعبيــر عــن اســتيائه ،ثــم أخــذ يكــرر بنبــرة

راحــت حدتهــا .تخــف شــيئاً فشــيئاً  ،كمــا لــو أن األمــر انتهــى بــه إلــى التســاؤل هــل هــو المســؤول ،كمــا لــو
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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أن قربــه منــا ممكــن أن يجعلــه هــو نفســه يفكــر مثلنــا إلــى درجــة أن يبلــغ بــه األمــر باإلقــرار أنــه مــن غيــر
الطبيعــي أن يترشــح لمنصــب ممثــل العمــال ،ومــن الخطــأ أن يقــول إنــه يعمــل هنــا مثلــه مثــل اآلخريــن،
وإنّ ــه يســدد الضرائــب مثلنــا جميعــاً .

بقينــا هكــذا ثالثتنــا وبيننــا بالطبــع صــورة شــفراوي و”شــعلة الحطــب” وبيــن الصورتيــن ُأضيفــت ســريعاً

صــورة الدبــوس“ .مــاذا فعلــت بالدبــوس؟” “إنّ ــه علــى طاولــة غرفــة الطعــام” .أجابــت ســوالنج علــى ســؤال

نيكــول ،واضطــرت لذكــر أفــراد العائلــة ،واالعتــراف بأنهــم كانــوا محقيــن بعــدم إخفــاء غضبهــم .هــذا مــا
لــم تتمكــن ســوالنج فجــأة مــن االمتنــاع عــن قولــه .كيــف أن برنــار ،مــن خــال الدبــوس ،أقــر بــاالزدراء الــذي

ـرت كــم صدمنــي عندمــا عــاد لالســتقرار
لطالمــا شــعر بــه نحوهــم وكيــف أنهــا كانــت تعــرف ذلــك“ .وفكـ ُ

هنــا فــي خربــة عــم أبوينــا .كــم صدمنــي أن أرى بيــن الصــور القليلــة المعلقــة فــي إطاراتهــا علــى الجــدران،
بــدل صــور ولديــه ،وحدهــا صــور الفتــاة الصغيــرة التــي كان يالعبهــا فــي الجزائــر ،بشــعرها المرفــوع واســمها
ـت أذكــر كل تلــك الصــور الصفــراء التالفــة العريضــة ،لــم يكــن بينهــا صــورة واحــدة
العربــي الــذي نســيته ،ال زلـ ُ

لطفليــه .هــذا مــا صدمنــي .وال أيــة صــورة لزوجتــه ،فــي حيــن كان لديــه صــورة ألصدقائــه فــي الجزائــر،

ـأة
ذريتــه؟ هــل تحــدث عــن ابنيــه؟ ال ،طبعــاً ال .ظهــر فجـ ً
وكيــف يمكــن أن يصــل األمــر بالواحــد إلــى ازدراء ّ

هنــا ذات يــوم دون أن يتكــرم بتفســير عــن الســبب الــذي حــدا بــه لتــرك الضاحيــة الباريســية ،لمــاذا هجــر
ـت أراه هنــاك غالــب الوقــت ،أنــا ..حســناً ،
زوجتــه وولديــه .ولكــن ال يمكننــا أن نتكلّ ــم عــن األمــر ،أنــا الــذي كنـ ُ

فلنقــل إنــه تجــرأ وقبــل بــأن نلتقــي بعــد كل تلــك الســنين ،لــم أجــرؤ علــى أن أقــول لــه شــيئاً  .لــم أجــرؤ أن
أســأله لمــاذا عــدت”.

“بقــي هنــا ،يجلــب اإلســمنت لتدعيــم الجــدران والســقف ،يريــد أن يســتقر فــي هــذا المــكان المنعــزل،

وســرعان مــا صرنــا نــراه يحــوم حــول منــزل أمــه ،ســاعياً لزيارتهــا ،ينتظرهــا ،مترقبــاً اللّ حظــة التــي ســترضى
ـدأت
ـت ،لهــذا الســبب بـ ِ
ـت يــا ســوالنج ،أنـ ِ
فيهــا بالتحــدث إليــه .ولكنهــا لــم تشــأ التحــدث إليــه يومــاً  .وأنـ ِ

ـاال ألحــد عندمــا صرنــا نقــول لــك إنــه مجنــون حقــاً  ،وإنّ ــه بــدأ يشــرب،
تحمينــه وتســاعدينه .ولــم تعيــري بـ ً

ـت كنــت تستبســلين فــي الدفــاع عنــه ،وكان يمضــي نهــارات وأمســيات بكاملهــا متشــبثاً بمنضــدة
وأنـ ِ
الشــرب ،مترنحــاً  ،ويتفاخــر بأنــه قتــل عربــاً  ،تخلــص منهــم لتحريرنــا ،حتــى أنــه تكلــم عــن شــفراوي عندمــا جــاء

ليســتقر هنــا ،مدعيــاً أنــه ســيخلصنا منــه .ادعينــا جميعنــا أننــا ال نســمع .ولكــن لــم يتخيــل أحــد يومــاً أنــه
ـت أخمــن ،خلــف إيماءاتــه مــا يشــبه الدليــل علــى العنــف”“ .مــا الــذي
يمكــن أن يكــون خطيــراً  .أمــا أنــا ،فكنـ ُ
ـت أذكــر
تســعى إليــه يــا رابــو؟ انتهــى األمــرّ .
كل هــذا انتهــى “ ”...ال يــا ســوالنج لــم ينتـ ِـه .عندمــا عــاد ،ال زلـ ُ

كمــا لــو كان ذلــك باألمــس ،ال بــل كلمــا صــارت القصــص قديمــة باتــت أكثــر وضوحــاً  .أتذكريــن فيفرييــه يــا
ســوالنج؟ هــذا أيضــاً كان مــن زمـ ٍـن طويــل ،فــي نهايــة الســتينيات ،أتــى ولــم نــره بعــد ذلــك .أجــل ،مالــه
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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وأمــه هــذا مــا كان يتحــدث عنــه عندمــا وصــل إلــى الجزائــر ،وال حتــى عــن البذلــة العســكرية والتنقــل بيــن
الثكنــات ،فــي البحــر وفــي المراكــب ،ووجودنــا قــرب البحــر أنــا فــي المدينــة وهــو وفيفرييــه ،كان كمــا لــو أنــه

لــم يكــن يــرى شــيئاً مــن كل هــذا ،والســبب أنــه كان مهووســاً بالمــال الــذي ربحــه فــي اليانصيــب واضطــر

ليتركــه بيــن يــدي أمــه وظــل قلقــاً العتقــاده أنّ هــا ســتجد طريقــة لتنفقــه”“ .رابــو ،هــذا غيــر صحيــح” “بلــى،
هــذا صحيــح يــا ســوالنج .فأنــا ال زلــت أذكــر أن رأيتــه ،حتّ ــى ميــراي يمكنهــا أن تشــهد علــى هــذا”.

وخرجــت نيكــول مــن المطبــخ .ثـ ّـم عــادت مــن دون أن تقــول شــيئاً وهــي تحمــل بيــن يديهــا العلبــة الزرقــاء.

أســبق أن حدثتنــي عــن فيفرييــه؟ جــاء لزيارتنــا مــرة واحــدة ،فــي المنــزل ،قبــل ســنوات.
ثــم ســألت نيكــولَ :

بقــي طــوال الوقــت يحكــي عــن الليمــوزان ،منطقتــه .أمــا هــو وبرنــار فقــد كان األمــر لهمــا أســوأ بكثيــر”.
ثـ ّـم حــل الصمــت .مـ ّـدت لــي نيكــول العلبــة الزرقــاء .فتحتُ هــا ونظــرت إلــى الدبــوس .ثـ ّـم تكلّ مــت ســوالنج،

ببــطء ،واكتفــت بالســؤال“ :مــاذا لــو تقــدم ســعيد بشــكوى؟” كان األهــم أال نبقــى وحيديــن ،كل مــع

أســئلته وذكرياتــه ،عندمــا رمقتنــي ســوالنج شــزراً تاركــة الحقــد اآلســن ينفجــر فجــأة“ :رابــو ،قــل لــي يــا
رابــو! مــاذا فعــل لكــم برنــار لتكرهــوه جميعــاً إلــى هــذه الدرجــة؟ قــل لــي؟” “ال شــيء”“ .أيعــرف أحدكــم
الســبب؟ أيمكــن أن يخبرنــي واحـ ٌـد عــن الســبب الــذي منعكــم أنــت واآلخريــن ،مــن رؤيتــه عينــاً بعيــن؟

يحبــه كثيــراً  .مــاذا فعــل حتّ ــى
والدتــي خصوصــاً  .كان برنــار فــي نظرهــا هــو األســوأ حتّ ــى أبــي لــم يكــن ّ
ـكل هــذا؟ برنــار
تتعاملــوا معــه بهــذه الطريقــة ،ليــس أســوأ إخوتــي .رابــو ،قــل لــي ،مــاذا ينفــع أن نتحـ ّـدث بـ ّ

إنــه الوحيــد الــذي لــم يتخـ َّـل عنــي” .فــإذا بنيكــول تقــول“ :نعــم ،ولكــن اآلن انظــري مــا فعــل ومــا يتهــدده”.
ســاعدني تركيــز اهتمامــي عليــه وعلــى مــا يمكــن أن يقولــه اآلخــرون عنــه ،ألنهــم كانــوا يعرفــون أنّ ــه التقــى
المعمريــن البالغــي الثــراء وكان يريــد الــزواج منهــا .وكنّ ــا نتخيلــه فــي أحيــاء باريــس الراقيــة
هنــاك بابنــة أحــد
ّ
وقــد صــار ثريــاً ونســي حتّ ــى أســماءنا ،ولــم يخطــر فــي بــال أحدنــا أن والــد ميــراي قــد خاصــم ابنتــه وأنهــا لــم

تمســكت بهــذه الفكــرة
تحصــل منــه علــى مهــر ،فقــد انتهــت هــذه العــادة مــع نهايــة االســتعمار .إال أنّ نــي ّ
حلويــات ،طقــم فناجيــن قهــوة عربيــة وصليــب مــن
ـدي وشــقيقاتي:
ّ
قدمتُ هــا لوالـ ّ
وبالهدايــا القليلــة التــي ّ

الغرائبيــة ،لــذا كان الحديث عن “شــعلة الحطب”
أغاديــز لنيكــول .إذ أننــا ،كنــا محمليــن بالهدايــا وبنفحـ ٍـة مــن
ّ
كل شــيءّ .أمــا الباقــي ،فقــد روتــه لنــا ســوالنج :زواجــه فــي الضاحيــة
مناســباً حتّ ــى ال أضطــر للــكالم عــن ّ
الباريســية واســتقراره هنــاكّ .أمــا أنــا فتذكــرت فيفرييــه وهــو يخبرنــي بأمــور غيــر معقولــة عــن ميــراي،

وكيــف أنهــا فــي تلــك الشـ ّـقة المخفضــة اإليجــار لــم تعــد تلــك الشـ ّـابة المتعاليــة والواثقــة مــن نفســها التــي

عرفناهــا فــي وهــران ،كانــت قــد أصبحــت امــرأة أخــرى غيــر تلــك التــي كنــا جميعنــا نحســد برنــار عليهــا“ .مــن
المؤكّ ــد ّأن ســوالنج ،مثلــي ،لــن تنعــم بنــوم هانــئ .ستســمع صــوت برنــار .ستســمعه كمــا سأســمعه ،كمــا

يمكــن ورؤيتــه فــي  1960وهــو يصــل بثيابــه المدنيــة إلــى مركــز التجنيــد فــي مرســيليا ينعــزل عــن الباقيــن،
كانوا بشرا ً َف َحسب |
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ليكــرر الكلمــات نفســها عــن والدتــه والمــال الــذي ســتنفقه ،وســيفكر أنهــا لــم تتــردد فــي ســرقة مالــه،

“النقــود التــي ربحتُ هــا أنــا” المبلــغ الــذي اعتقــد أنّ ــه بفضلــه ســيتمكن مــن تــرك عائلتــه والعثــور علــى عمــل
فــي تجميــع اآلالت أو أي عمــل آخــر .ويمضــغ غضبــه حيــال أمــه وشــعوره بأنّ ــه مخــدوع عندمــا وجــد نفســه

رســل إلــى جبــال الجزائــر! هــا هــو
مــع نقــوده ،وال حســاب فــي البنــك ،قاصــر ولكنــك فــي المقابــل
مؤهــل لتُ َ
ّ

علــى جســر ســفينة الجولييــت .كتبــوا بالطبشــور علــى خوذتــه رقــم فصيلــه.
الليل

أوالالســرعة التــي بهــا يقتحــم الجنــود األبــواب ويدخلون البيــوت الخفيضة والمعتمة
هــذا مــا يحصــل :ثمــة ً

شــاهرين أســلحتهم .ثـ ّـم هنــاك الوقــت الــذي يلــزم عيونهــم لالعتيــاد قبــل أن يــروا أن ليــس فــي عمــق

الغــرف إال بضــع نســاء وعجائــز وأطفــال .فــي الخــارج ال يــزال يســمع صخــب األبــواب وهــي تُ قتحــم رفســاً .
وصــوت الخوابــي تتهشــم .وأوالد وأطفــال يبكــون .وكالب تعــوي .ثـ ّـم طلــق نــاري .ينتفــض الجميــع .فــي

الخــارج ،وجــد فيفرييــه ورفاقــه القريــة مشــتعلة .النســاء والشــيوخ فــي وســط الســاحة ،بينمــا ُيســمع أنيــن

وكل الرجــال والنســاء جالســون الواحــد لصــق اآلخــر ،والنســاء يبكيــن .منهــن
ّ
مــن بعــض البيــوت التــي تحتــرق.
يتوســلن .يخفــض الرجــال نظراتهــم وينتظــرون،
مــن يلتفتــن لينظــرن إلــى المنــازل المشــتعلة ومنهـ ّـن َمــن
ّ

أيديهــم علــى رؤوســهم ،ينتظــرون وبــكاء النســاء أصعــب علــى االحتمــال مــن الدخــان والنــار فــا بــد أنّ ــم
يعرفــون أيــن يكمــن األزواج واألبنــاء واإلخــوة .مــن قريــة إلــى أخــرى ،الدخــان ترافقهــم ،ال فقــط فــي
معينــة عبــروا نهــراً بــارداً  ،عريضــاً لكــن ال يســيل فيــه ّإل خيــط رفيــع مــن الميــاه
مالبســهم فــي لحظــة ّ

يمشــون بســرعة وبصمــت ،فــا ُيســمع ســوى خريــر الميــاه ،وبرنــار مثلــه مثــل اآلخريــن ال رفيــق لــه إال

القرقــرة الفظيعــة التــي تمــزق بطنــه ورغبتــه فــي التقيــؤ ،والجــوع كذلــك ،فالعشــاء قــد صــار بعيــداً  .وبرنــار
متحركــة فــي اللّ يــل ولكــن فــي هــذا المســاء تحديــداً
مثلــه مثــل غيــره ُيضنــي عينيــه بالبحــث عــن خيــاالت
ّ

ـوان ليصيــخ
ُســمعت هنــاك خشخشــة أشــبه بتكســر األغصــان تحــت األقــدام .حبــس برنــار أنفاســه بضــع ثـ ٍ
الســمعّ .ربمــا ليــس هــذا ّإل أحــد الرفــاق ذهــب ليتبــول بعيــداً  .فــي معظــم األحيــان ،عندمــا يكــون دوره
ّ

فــي الحراســة ،يخــاف بشــدة مــن أن يتعــرض للهجــوم .فكثيــرة هــي األخبــار التــي ســمعها عــن جنــود ُوجدوا

فــي الصبــاح مذبوحيــن .ولــذا يصيــخ الســمع أكثــر .فــي كثيــر مــن اللّ يالــي يعجــز عــن النــوم حتّ ــى عندمــا يكــون
فــي الموقــع .ذلــك ّأن حكايــة المــال وأمــه ال تــزال تُ ثيــر فيــه الغضــب :يعــرف أن ليــس بيــده شــيء .عبثــاً كان

ـاص .يفكــر باألمــر منــذ تعـ ّـرف إلــى ميــراي .هــذا مــا
يحــاول طــرد الخــوف ليـ ًـا .يحلــم أن يمتلــك مرآبــه الخـ ّ

يحلــم بــه ومــا يتحـ ّـدث بــه أحيانــاً مــع آخريــن قـ ّـرروا مثلــه أال يعــودوا إلــى المزرعــة .وراح يفكــر مجـ ّـدداً بالمــال

الــذي مــا كاد يربحــه حتــى خســره .وهــا هــو يقــول لنفســه إنّ ــه لــن يســتعيد المــال الــذي أخذتــه ّأمــه .لــم يعــد
يحتــاج إليــه .ألنــه تعــرف إلــى ميــراي ويعــرف أنــه ســيرحل معهــا إلــى باريــس وهنــاك يفتــح مرآبــاً للســيارات.
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ال يفكــر فــي ميــراي طــوال الوقــت .ال يعتقــد أنّ هــا فتــاة فائقــة الجمــال .يــرى نفســه فــي مــرآب سـ ّـيارات
يملكــه ،تمســك فيــه ميــراي الحســابات ،فهــي ســوف تجيــد القيــام بهــذا بالتأكيــد .يتذكّ ــر لقاءهمــا فــي
قبعتــه العســكرية فكتبــت لــه لهــذا الغــرض ،وكيــف ذهــب لزيارتهــا
عمــه رابــو وكيــف نســي ّ
حانــة مــع ابــن ّ
القبعــة.
ـاء علــى دعوتهــا ليســترد ّ
بنـ ً

اليــوم ســيكتب إلــى ســوالنج .يمكنــه أيضــاً أن يســأل عــن أحــوال العائلــة وأخبــار بيتهــم ،ويصــر أن تحكــي
لــه تفاصيــل ونقاشــات ،وأيضــاً أخبــار شـ ّـبان آخريــن رحلــوا مثلــه ليدافعــوا عــن الســام ّ
برشاشــات ،فوجودهــم

هنــا ،محشــورين بيــن البحــر والجبــال ،هــو بهــدف حمايــة خزّ انــات النفــط الكبــرى .وأيضــاً حمايــة مديــر محطــة

التكريــر وعائلتــه .فــي البدايــة ،اســتغربوا أن ُيعيــن جزائــري فــي هــذا المنصــب .فــإذا كانــت الخزّ انات بمثل هذه
عربيــة هنــا .المــكان مظلم .ال يفهــم برنار لماذا ُطرد
األهميــة ،كانــوا يتســاءلون وال يعرفــون أن ثمــة برجوازيــة ّ
ّ

الطرقــات الصغيــرة .وعندمــا وصلــوا
النــاس ولكنــه يشــعر أن مــن األفضــل ّأل يســأل .يطوفــون صامتيــن فــي ّ

إلــى المخيــم الــذي ُجعــل فيــه النــاس وبــدأوا بالجــوالت التفقديــة ،راح برنــار يتســاءل مــا كنّ ــا ســنفعل نحــن في

وحطمــوا كل شــيء ومنعونــا مــن الزراعــة والعمــل.
ّ
قــرى المينيــي لــو هاجمنــا جنــود وهدمــوا

غــداً يذهــب قسـ ٌـم مــن الشـ ّـبان إلــى وهــران .برنــار ليــس منهــم وعليــه البقــاء فــي الموقــع .إنّ ــه اليــوم

الــذي ســيلتقي فيــه بالصغيــرة فتيحــة جالســة فــي ظــل شــجرة زيتــون .كانــت تلعــب .عندمــا رفعــت عينيهــا
ـوت ليــس عاليــاً بــل واثــق ،مثــل الصــوت
صوبــه ،ابتســم لهــا وســألها مــاذا تلعــب .اقتــرب منهــا ،وهــي ،بصـ ٍ

حبــات الزيتــون،
الــذي تتخيــل طفلــة فــي الثامنــة ،رفعــت الكلفــة فــوراً وراحــت تعطيــه التعليمــات :تأخــذ ّ
ـف برنــار ألنّ ــه لــم يذهــب
ثـ ّـم ترميهــا بهــذه الشــاكلة ،فجلــس القرفصــاء إلــى جانــب الفتــاة وراحــا يلعبــان .أسـ َ

معهــم ،عليــه انتظــار عودتهــم حامليــن أخبــاراً ورســائل ُمرتجــاة .عندمــا رجــع رجــال الموكــب فــي نهايــة

جيــد ،شــعر بحقــد صديقــه
العصــر ،أحضــروا معهــم البريــد .انتبــه برنــار فــوراً إلــى ّأن فيفرييــه لــم يكــن بمــزاج ّ

وغضبــه واســتيائه :لــم يصلــه شــيء مــن إليــان .مضــى أســبوعان وإليــان لــم تكتــب لــه .مــا ال يعرفــه برنــار
بعــد ،فــي اللّ حظــة التــي اســتلم فيهــا رســالة مــن ميــراي ،هــو أنّ ــه بعــد قليــل ســيصيبه الغضــب واالســتياء

هــو بــدوره .فــي تلــك اللّ حظــة كان يمســك بالمغلّ ــف بيــن يديــه وكل كيانــه يرتجــف ،وكان يبــدو لــه أن
ألن ميــراي قالــت لــه شــيئاً بنبــرة
الســعادة مكتوبــة علــى وجنتيــه .ولكــن األمــر لــن يــدوم طويـ ًـا .ليــس ّ
أو بشــعور يمكــن أن يشــكّ ل باعثــاً علــى القلــق .بالعكــس ،فالرســالة كانــت طويلــة جــداً تتحــدث فيهــا عــن

توقهــا للقائــه ،ولكنّ هــا فــي معــرض كالمهــا ،أخبرتــه أنهــا تلتقــي غالبــاً بابــن عمــه رابــو .قالــت إنّ ــه “دمــث
جـ ّـداً ” ال يعــرف برنــار بعــد أنّ ــه يكــن لهــذه الكلمــة االحتقــار والنفــور ،ولــن يســع برنــار إال أن يجتــر ســخطه

ويشــعر للمـ ّـرة األولــى بنــوع مــن الغضــب والحقــد حيــال ميــراي وحيــال ســذاجة كلماتهــا .ثــم هنــاك ذلــك

الطبيــب الــذي أتــى معهــم مــن وهــران ،والزيــارة الطبيــة التــي وجــدوا فيهــا فرصــة للشــكوى مــن الطعــام.
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كل الثكنــات .قــال الطبيــب إنّ ــه ليــس بوســعه
قــال لهــم الطبيــب إنّ هــا الكلمــات نفســها التــي يســمعها فــي ّ
شــيء بهــذا الخصــوص .أنّ ــه يفهمهــم.

فــي الهــدأة ال ُيســمع األمــان بــل الخــوف .الــذي يبــدأ بالتســلل بهــدوء ألنهــم يفكــرون فــي الطبيــب
والدركييــن المقتوليــن ويتفــادى المــرء التفكيــر فــي أنــه كان يمكــن أن يكــون مــكان هــؤالء الذيــن نعــاود
َّ

التفكيــر فيهــم ،ونعــرف أن حذرهــم وأســلحتهم الجاهــزة لــم تنفعهــم بشــيء .نفكّ ــر أكثــر مــا نفكّ ــر فــي كل
ذلــك ليـ ًـا وال نخبــر أحــداً باألمــر .ألنّ نــا بذلــك ســنضطر للحديــث عــن ســبب اإلســهال الــذي أصابنــا والمغــص

وانعــدام الشــهية ولمــاذا نشــرب ليتــرات مــن المــاء وال نرتــوي.

كررهــا لنفســه همســاً  .ثـ ّـم اســتقام ونظــر إلــى اآلخريــن قــالّ :تبــاً ّ ،تبــاً ّ ،تبــاً ! وشــحب وجهــه فجــأة ولكنّ ــه
الّ ،

“أيهــا الجنــود
مــع ذلــك اســتدار صــوب الجثــة مجــدداً وانتــزع الورقــة وعــاد صــوب الباقيــن ليريهــم ّإياهــا ّ
الفرنسـ ّـيون ،عائالتكــم تفكــر فيكــم ،عــودوا إلــى بالدكــم” .لــم ينظــر برنــار إلــى الصــورة .تقـ ّـدم صــوب الجثــة

يريــد أن يــرى ،فــوراً  ،يريــد أن يعلــم ،مــا ســيفقأ عينيــه الحقــاً  ،إن هــذا أيضــاً ممكــن .لمــا عــادوا ،كانــوا غيــر
تقبــل فكــرة أن يكونــوا رأوا مــا رأوه .والشــعور بالغثيــان الــذي ســيصيبهم جميعــاً الواحــد تلــو
قادريــن علــى ّ

اآلخــر ،الحقــاً  ،فــي الموقــع ،لــم يحكــوا لمــن لــم يــروا المشــهد إال عــن الغبــار والصمــت ،عــن الذبــاب الــذي
َ
يحــوم فــوق الجثــة ،واســتفاضوا فــي كل التفاصيــل التــي يمكــن أن نضيفهــا إلــى حكايــة لنؤخــر لحظــة

الكشــف والبــوح .فــي المقصــف ،فهــم اآلخــرون بســرعة أن ثمــة مــا يخفونــه عنهــم :الحقيقــة.

للســهر علــى الموتــى ،وتهافــت كل الرجــال
ثـ ّـم تســارعت األحــداث ،كتحـ ّـول غرفــة التمريــض إلــى صالــة ّ

تجمعــوا حــول
لينظــروا ألنهــم رفضــوا أن يصدقــوا أن أمــراً مماثـ ًـا كان ممكنــاً أن يحــدث .وفــي المســاءّ ،

عمــا يشــتري بــه جعــة وســجائر .كان
الحانــة فــي المبيــت .كان برنــار مثلــه مثــل غيــره يبحــث فــي جيوبــه ّ
محقــة واألســاليب جائــرة .وصلــت فــي الصبــاح الباكــر إمــدادات .رأى
ّ
قضيــة
يتســاءل هــل يمكــن أن تكــون
ّ
ـاال آخريــن مــن مركــز التجنيــد فــي وهــران .عــدة فصائــل .ســيقومون بتقســيم المنطقــة
برنــار بينهــا رابــو ورجـ ً

أمنيــة .كان هنــاك شــيء غيــر ذلــك الملــل الــذي يشــعر كل واحــد هنــا بوطأتــه علــى معنوياتــه
إلــى مربعــات ّ

كل يــوم فــي الوقــت الــذي َيذبــح فيــه آخــرون،
وذكائــه وجســمه ،كمــا لــو كان الواحــد منهــم يــزداد تبلّ ــداً ّ
هنــاك خلــف الجبــال.

وفــي البعيــد ،نبحــث عمــا يبــرر اســتمرارنا بالتقـ ّـدم واحتمــال الحــرارة وهديــر الطائــرة والدوائــر الكبيــرة التــي

تقــوم بهــا أحيانــاً فــوق رؤوســنا عندمــا تحـ ّـوم طويـ ًـا .وعندمــا وصلــوا أخيــراً إلــى قريــة ،انتشــروا بشــكل

محـ ّـدد ليحاصروهــا كالعــادة بقــي برنــار ورابــو جالســين علــى درج المبيــت .ال يتكلمــان .لــم يقــل برنــار شــيئاً .

ال عــن الســاعات التــي أمضاهــا وهــو يجتــر غضبــه بينمــا يعيــد قــراءة الكلمــات التــي تحكــي فيهــا ميــراي،
ولــم يســأل ابــن عمــه عــن شــيء.
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عمــال اآلليــات عــن محــركات الســيارات
تجـ ّـول القريبــان فــي الموقــع بضــع ســاعات بعــد الظهــر .تحدثــا مــع ّ

والشــاحنات التــي يجــب فحصهــا .غــاب رابــو بضــع دقائــق ثــم عــاد حامـ ًـا كاميرتــه .لــم يلتقــط الكثيــر مــن

الصــور .البعــض منهــا ،فــي الموقــع .قــال إنّ ــه سيرســلها إلــى ســوالنج والعائلــة :أنــا واثــق أن ال أحــد لديــه

صــورة لــك هنــاك .لــم يجــب برنــار .كان يفكــر فــي الجثــث فــي القريــة التــي قصفوهــا طــوال الليــل ،ســمع
صــوت الضابــط يصــرخ فــي الصبــاح آمــراً أن يعثــروا علــى األســلحة فيجهــد الجميــع برفــع الصخــور والرمــاد
والغبــار .ال شــيء ّإل المــوت.

عندمــا التقيــا بفتيحــة كانــت جالســة فــي ظــل شــجرة تلعــب لعبــة حبــات الزيتــون ،ولكنّ هــا توقفــت حالمــا
رأت برنــار .ركضــت صوبــه وســألت إن كان يمكنهــا أن تــرى الســلحفاة .قــال برنــار :نعــم .فذهبــت وأحضــرت
تتوقــف دقيقــة .التقــط الصــورة .عــرف
دراجتهــا المســنودة إلــى جــدار المنــزل وعــادت .طلــب منهــا رابــو أن ّ
ّ

برنــار فــوراً أن األمــور ال تشــبه تمامــاً  ،عــرف أن األجــواء فــي الموقــع ستســوء وتتوتــر وأنّ ــه فــي المســاء
عندمــا يحيــن موعــد اإلخــاد إلــى النــوم لــن يضحــك اآلخــرون ،عندمــا يظــل فيفرييــه يصــرخ :تبــاً  ،متــى

متمدديــن علــى
التســريح! نقطــة العبــور والليلــة التــي أمضوهــا فــي مركــز حــرس المرفــأ ،واإلبحــار ليـ ًـا،
ّ
األرضيــة دون أن يــروا المــاء الرمــادي الالمــع كالفــوالذ ،والنــوم الخالــي مــن األحــام.

بعــد بضعــة أيــام ،كانــوا فــي وهــران مثــل اآلخريــن ،اســتأجر غرفـ ًـة فــي فنــدق قــرب المحطة .ســرير كالقفص

يصــر عنــد أدنــى حركــة ،مغســلة ومــاء بــارد ،مــرآة فيهــا صـ ْـدع يقســم وجهــه قســمين .إنهــا المــرة األولــى
منــذ زمــن طويــل التــي يكــون لــه فيهــا غرفــة لــه وحــده كان يفكــر فــي الجزائرييــن وقــال فــي نفســه إنّ ــه منــذ
وأن الشــعب هــو لديــه كمــا لــدى
وصولــه ال يعــرف منهــم إال الصغيــرة فتيحــة ،حتــى أهلهــا ال يعرفهــمّ ،

اآلخريــن أشــبه باللغــز الــذي يــزداد غموضــاً أســبوعاً بعــد أســبوع ،وقــال إنّ ــه خائــف دون أن يعــرف لمــاذا،

والســام .قــال فــي سـ ّـره:
المدنيــة
وحتــى لــو قــال لــه بعضهــم إنّ نــا هنــا مــن أجلهــم ،وإنّ نــا جئنــا لنهبهــم
ّ
ّ
ميــراي .اســمها مثــل حلـ ٍـم ينبغــي أال ينســاه .وإذا بقلبــه ينتفــض فجــأة ،نعــم ينتفــض فــي صــدره،

يتخيــل أنّ ــه ،بعــد حوالــي أربعين
ُخ ّيــل لبرنــار أنــه يســمع ذلــك ،فــي تلــك اللّ حظــة لــم يكــن برنــار قــادراً علــى أن ّ

يتخيــل هــذه القفــزة الزّ منيــة ،لكــي يــرى أو يلمــح تلــك اللّ يلــة الشــتوية
ســنة ،لــم يكــن فــي اســتطاعته أن ّ

تلفــظ أمامــه بكلمــة الجزائــر .ولكــن
التــي يســتيقظ فيهــا برنــار مــرة أخــرى مذعــوراً ألن أحدهــم خــال النهــار ّ
فــي اللحظــة التــي كانــا يتعــاركان فيهــا ،لــم يكــن يمكــن لبرنــار تصــور ذلــك .ال صوتــه هــو نفســه وال وجهــه

بعــد أربعيــن ســنة .ال عيــد ميــاد ســوالنج وال العلبــة الزرقــاء الصغيــرة التــي تحتــوي حليــة اشــتراها لهــا
وال شــفراوي ،أو اللّ يلــة التاليــة ،ال وال رابــو ســميناً وثقيـ ًـا وهــو يهــب مســتيقظاً فــي الثالثــة فجــراً مثلمــا

كل ليلـ ِـة أرق .وطــوال ســنوات ،غالبــاً مــا ظــل رابــو يكـ ّـرر :ال أدري لمــاذا أعجــز عــن النــوم ليـ ًـا ،ال
يحصــل لــه ّ

ألن فيفرييــه أتــى بعــد ســنوات ليــروي لــي مــا حصــل عندمــا
أدري إذا كان ذلــك بســبب الجزائــر فعـ ًـا أو ّ
كانوا بشرا ً َف َحسب |

19

وصــا هــو وبرنــار إلــى الموقــع ،هنــاك ،وشــاهدا الخزانــات مثــل عمالقــة يرتــدون دروعــاً الســتقبالهما،
قويــة ذلــك الصبــاح ،وقــال فيفرييــه إنّ ــا كانــت شــديدة قــال .تســاءلنا كيــف أمكــن عبــد
والريــح أيضــاً كانــت ّ

الملــك أن يفعــل ذلــك ،وأن يــرى اآلخريــن يفعلونــه ،أي قتْ ــل شـ ّـبان عــاش معهــم طــوال شــهور ،والقــول،

كيــف يمكــن ذلــك ،كيــف ،ال أعنــي الخيانــة أو تبديــل الــوالء ،بــل أعنــي قتــل شـ ّـبان ضحكنــا معهــم وكنــا
يؤيدونهــا إلــى حــد مــا ،كيــف أمكنــه
نعــرف ّأن الحــرب واالســتقالل وتحريــر هــذه البــاد هــي لديهــم أمــور ّ

ـوية ،عندمــا
فعــل ذلــك ،لــن أفهــم أبــداً كيــف .وكيــف يمكــن القيــام بمــا سنكتشــفه أنــا وبرنــار بعــد ذلــك ،سـ ّ
ـوات كلهــم ،أمــوات ،كيــف.
توجــب دخــول المنــزل واكتشــاف جثــث فتيحــة ووالديهــا وشــقيقها الرضيــع ،أمـ ٌ
ّ

كمــا ال أفهــم كيــف حوكمنــا أنــا وبرنــار بعــد ذلــك .وكيــف كان علينــا أن نســمع لــوال أن تأخرنــا ربمــا كان هــو

الســبب فــي إنقــاذ كل عناصــر الموكــب فضـ ًـا عــن رجالنــا ،بــل أنــه بســببنا تمكــن الفلقــة مــن فعــل فعلتهــم.
وروى فيفرييــه كيــف أنــه بعــد ذلــك ،وطــوال شــهور ،عندمــا عدنــا إلــى بيوتنــا ،فوجئنــا بــأن ال أحــد كان

ـت أن كل شــيء انتهــى وأن الجزائــر لــم
يســألنا شــيئاً  .وأنــا ،أنــا نفســي ،قــرأت الجريــدة مثــل اآلخريــن وعرفـ ُ

تعــد فرنســية ،وأننــا خســرنا الحــرب .لــم ينــم رابــو جيــداً منــذ ســنوات .كان يبحــث عــن أجوبــة ويرتجــف كلمــا
بــدا لــه أنّ ــه عثــر عليهــا.

الحمــام،
ـذرت مــن أن أوقظهــا ،ولكنّ هــا اعتــادت بقــدري أن تســمعني أتجرجــر حتــى
كانــت نيكــول نائمــة فحـ ُ
ّ

ثـ ّـم أذهــب للجلــوس فــي المطبــخ منتظــراً مــرور الســاعات ،أمــام فنجــان شــاي أو ســواه ،لتمضيــة الوقــت،

ـإن ذلــك ال يزيــل القلــق.
وتلــك اللّ يلــة كانــت شــبيهة باللّ يالــي األســوأ التــي إن اســتيقظت وقمـ ُ
ـت خاللهــا فـ ّ

ـتيقظت هلعــاً  .بقيــت وحــدي
والرعــب البــادي علــى شــفراوي الصبــاح اسـ
ُ
نهــارات كهــذا النهــار .وجــه برنــار ّ

فــي المطبــخ أشــرب قهوتــي .وهنــا تســاءلت مــاذا يمكــن أن يحــدث وكيــف ســأذهب إلــى ســاحة الكنيســة،
ـت حذائــي
ـت معطفــي الصــوف القديــم ،تناولـ ُ
أو ربمــا أذهــب فــي البدايــة إلــى منــزل ســوالنج .ارتديـ ُ
تقدمــت هكــذا فــي األرض المجلــدة لــم أكــن حزينــاً ،
ّ
وقفــازَ ي ومشــيت فــي الحقــول مــا يقــرب مــن ســاعةّ .

ـاءلت لمــاذا أعــاود ،أنــا ،اآلن ،التفكيــر فــي برنــار .بــه
ـت فقــط قلقــاً ال أعــرف مــا ســأفعل بعــد قليــل .تسـ ُ
كنـ ُ

ـأن مــا صــرت أكرهــه فيــه لــم يكــن شــخصه هــو،
وحــده دون ســواه .ثــم اضطــررت إلــى اإلقــرار لنفســي بـ ّ

وال مــا كان عليــه عندمــا كان شـ ّـابا ،ولكــن فقــط رؤيتــه كل يــوم ،فــي الشــارع وفــي الحيــاة وهــو يجـ ّـر فــي

قصتنــا نحــن االثنيــن .ومــا يزعجنــي هــو أنــه أصبــح
جســمه كلــه وفــي الطريقــة التــي صــار فيهــا مــا هــو عليــهّ ،

مــا كان يجــب أن أصيــره أنــا أيضــاً لــو تمكنــت مــن عــدم قبــول األشــياء .ولكــن اآلن ،يمكننــي البقــاء فــي

منزلــي والجلــوس والقــول إننــي يجــب أن أطــرد كل هــذه الصــور وأجيــب نيكــول بنعــم عندمــا أســمعها

ـدت سـ ّـيارتي علــى هــذه الحــال حتّ ــى
تســألني :أتريــد قهــوة أخــرى؟ نعــم .كان ينبغــي أال أفكــر .ثــم ...ثـ ّـم قـ ُ

ســاحة الكنيســة .وبالطبــع لــم يكــن مــن أحــد ال فــي الســاحة وال فــي الطريــق .وكانــت الطريــق ال تــزال
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ـت فــي الســاحة لــم أجــرؤ علــى إطفــاء محـ ّـرك السـ ّـيارة .ال أدري كــم مــن الوقــت،
معتمــة ،وعندمــا ّ
توقفـ ُ

أدرت السـ ّـيارة بهــدوء وانطلقــت وأنــا أقــود ببــطء
ـت أقــول لنفســي مــن غيــر المجــدي البقــاء واالنتظــار.
ُ
كنـ ُ

شــديد .لــم أكــن أعــرف تمامــاً إلــى أيــن أذهــب .مــا فهمتُ ــه هــو أنّ نــي قـ ّـررت أال أرافــق الـ ّـدرك إلــى منــزل

برنــار .فكــرت أنّ ــه يجــب أن يتحـ ّـرك الواحــد بأقـ ّـل قــدر ممكــن طــوال حياتــه حتّ ــى ال يصنــع لنفســه ماضيــاً ،

كل يــوم ،وهــا نحــن اليــوم هنــا ننظــر إلــى أنفســنا نطعــن فــي السـ ّـن وال نفهــم مــا يفعــل
كمــا يفعــل النــاس ّ

ممــن
برنــار هنــاك فــي منزلــه المتداعــي برفقــة كالبــه العجــزة وذاكرتــه الهرمــة ،لــن أذهــب عنــد أي كان ّ
يمكــن أن تسـ ّـول لــه نفســه أن يقــول لــي ويشــرح ويحــاول إقناعــي .لــن يقولــوا لــي شــيئاً ال أعرفــه .أو أرغــب

فــي معرفتــه .ربمــا باســتثناء أنّ نــي ســأرغب فــي معرفــة الســبب الــذي يدفعنــا إلــى التقــاط الصــور ولمــاذا
ـت برنــار عنــوان ميــراي ،ألنهــا كانــت
تجعلنــا نعتقــد أن بطوننــا ال تؤلمنــا وأنّ نــا ننــام جيــداً  .أنــا مــن أعطيـ ُ
حقــاً ومرتبكــة ،تنهــال علــي باالعتــذارات ،كانــت قلقـ ًـة جـ ّـداً  ،تريــد أن تــرى برنــار وتشــرح لــه لمــاذا لــم
منهــارة ّ

ـأت ذلــك اليــوم بســبب والدهــا ...والدهــا الــذي لعــن الجيــش الفرنســي ألنّ ــه عجــز عــن حمايتــه .لعــن أيضــاً
تـ ِ
كل المجنّ ديــن ،حيلــة ديغــول تلــك لتفــادي االنقــاب .هــذا مــا رواه والدهــا.
ّ

ـرت إلــى القــرى
ـدت السـ ّـيارة باتجــاه المينيــي ثـ ّـم اسـ
ـتمررت بالتقــدم ،ومــن ذلــك المــكان المرتفــع نظـ ُ
ُ
قـ ُ

فــي األســفل وإلــى الثلــج .كنــت أتذكــر ميــراي وكيــف عــدت والتقيــت بهــا بضــع مـ ّـرات ال سـ ّـيما تلــك
كل شــيء ،وهــذه المـ ّـرة رأيتهــا تشــرب
المـ ّـرة فــي حـ ّـي شــوبو ســنة  ، 1962ولكــن ســرعان مــا انتهــى ّ

ـخص تــراه ،عســكري ،وكان
القهــوة ،شــاحبة اللّ ــون ،ثـ ّـم أفضــت بــكل شــيء مــرة واحــدة ،لــي أنــا ،أول شـ ٍ

عليهــا التعالــي عليــه وكرهــه ألنّ نــي الســبب فــي أنّ هــا لــم تعــد تــرى برنــار .ربمــا كان يعــرف برنــار ،وأنــا كنــت
عمــه الــذي أعطاهــا عنوانــه ،لــم تكــن البتــة تصـ ّـدق نهايــة الجزائــر الفرنسـ ّـية .ولــم تصـ ّـدق قــط أنهــا
ابــن ّ

الرحيــل مثــل اآلخريــن ،دون أمــل بالعــودة .ولكــن بعــد بضعــة أســابيع كان كل شــيء قــد
مرغمــة علــى ّ
فاقيــة إيفيــان وكان كل شــيء يتناهــى إلينــا ،صرخــات الفــرح والزغاريــد وزماميــر
ـأةُ ،و ّقعــت اتّ
انتهــى فجـ ً
ّ
السـ ّـيارات ووهــران التــي انتابهــا جنــون يســتحيل وصفــه .أذكــر كيــف كنّ ــا ،نحــن ،نجــول فــي المدينــة وكيــف

ـأة أمامنــا ،بــا خــوف ،شــعب بكاملــه
لــم تعــد المدينــة فجــأة هــي نفســها ،وكل أولئــك النــاس الذيــن ،فجـ ً

واقــف وهائــم بالحريــة ،فجــأة ،كمــا لــو كنّ ــا عندمــا ننظــر إليهــم نجدنــا أمــام مــا شــعر بــه أهلنــا قبــل أقــل مــن
عشــرين ســنة ،عندمــا خــرج األلمــان مــن فرنســا ،الســعادة الغامــرة التــي تقــدر الحشــود علــى التعبيــر عنهــا،

الجزائريــون .وفــي هــذه اللّ حظــة تحديــداً انزلقــت
الدفاقــة ،التــي عبــر عنهــا
ال زلــت أذكــر هــذا ،المشــاعر ّ
ّ
ـعرت أنّ هــا تنزلــق ولكــن بهــدوء ،ببــطء،
ـت أقــود بســرعة قليـ ًـا ،شـ ُ
السـ ّـيارة .قليـ ًـا .علــى قطعــة جليــد ،كنـ ُ

ـت الســرعة ،وتركــت السـ ّـيارة تنزلــق .ثـ ّـم انزلقــت فــي خنــدق.
فكــرت أال أضغــط علــى الفرامــل ،بــل ّ
خففـ ُ
حصــل ذلــك بهــدوء وبــا عنــف .لــم يكــن الخنــدق عميقــاً جـ ّـداً  ،ولكــن فقــط بمــا يكفــي لكــي أعجــز عــن

إخــراج السـ ّـيارة بمفــردي .ففتحــت البــاب وحاولــت الخــروج مــن السـ ّـيارة ،لكنّ نــي لــم أنجــح .ســيبقى الطريــق
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وربمــا أكثــر ،أغلقــت البــاب ونظــرت عــن يســاري إلــى الحــرج .مــن الجهــة األخــرى،
مقفــراً لســاعة أو ســاعتين ّ

كل مــكان .ال
إلــى اليميــن ،تمتـ ّـد الحقــول .أي فقــط مســاحة مــن الثلــج تمتــد بعيــداً جـ ّـداً  ،الصمــت فــي ّ
يخترقــه إال نعيــق الغربــان فــي األشــجار .وأنــا فــي السـ ّـيارة .أطفــأت المحـ ّـرك .وأتذكّ رنــي ،والطريــق الصغيــر
المعبــد يمتــد أمامــي بشــكل مســتقيم ال يقطعــه شــيء ،ال شــيء ،وال شــيء كذلــك إال مــا يتصاعــد فــي
ّ

داخلــي وتلــك الرغبــة ،ذلــك الفيــض يــدا ميــراي ،هــي التــي لــم يكــن لديهــا أدنــى فكــرة عمــا ســتكون عليــه

الحيــاة مــع برنــار ،هــو الــذي لــن ينجــح فــي أن يكــون لــه مرآبــه الخــاص ،والــذي ســيعمل فــي رونــو ،عامـ ًـا
يدويــاً فــي طاقــم ،وســتدور حياتــه حــول وتيــرة اإلنتــاج والــدوام والمتــرو ،تلــك الحيــاة التــي لــم تكــن لــدى
ّ

ميــراي أدنــى فكــرة عنهــا ،وســتحقد علــى برنــار ،ســتجعل منــه المذنــب إذ يجــب أن يكــون هنــاك مذنــب.
ـدي ومتيــن ،رأتــه يغــرق ،كان إطــاق النــار يأتــي مــن
رأت عالمــاً يتخلخــل ويســقط ،عالمــاً كانــت تظـ ّـن أنّ ــه أبـ ّ

تغطيهــا أصــوات الزغاريــد ،والنســاء واألطفــال فــي الشــارع ،واألعــام التــي
األحيــاء الراقيــة ،طلقــات كانــت ّ
ـري الــذي لــم تكــن ميــراي تعلــم حتّ ــى
رأيناهــا فجــأة تُ رفــع كمــا لــو أنهــا تظهــر مــن العــدم ،ذلــك العلــم الجزائـ ّ

ـأة
ـت هكــذا فــي السـ ّـيارة .وفجـ ً
بوجــوده والــذي رأتــه عندمــا وجــدت نفســها وحدهــا علــى الطريــق ،و ...بقيـ ُ

ـت فــي نفســي
بالســعادة لكــون السـ ّـيارة مغطــاة بالثلــج وبأنّ نــي بــت عاجــزاً تمامــاً عــن الحركــة .قلـ ُ
شــعرت ّ

مربعــة وشــبه بيضــاء
ثمــة مــزارع مــع باحــات ّ
إنّ نــي أرغــب فــي العــودة إلــى هنــاك ،وإنّ نــي أريــد أن أرى هــل ّ

ثمــة أطفــال يلعبــون الكــرة حفــاة األقــدام .أريــد أن أرى هــل الجزائــر موجــودة وهــل أنــا أيضــاً قــد
وهــل ّ

ـت هنــاك شــيئاً آخــر عــدا شــبابي .أريــد أن أرى شــيئاً ال وجــود لــه نتركــه يعيــش فينــا مثــل حلــم ،أريــد ،ال
تركـ ُ

أدري ،لــم أدر يومــاً  ،لكـ ّـن مــا أريــده هنــا ،فــي السـ ّـيارة ،هــو أال أعــود أســمع الصــراخ ودوي المدافــع ،أريــد
أن أعــرف هــل يمكــن أن نبــدأ بالعيــش عندمــا نعــرف ّأن األوان قــد فــات.

كانوا بشرا ً َف َحسب |
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