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 *جميع الحقوق محفوظة للمؤّلف*



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االهداء

   الى كل قارئ تمنى أن يترك يوما كّل شيئ ورائه، و يهرب..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بدأت موجة البرد.

 "الطقس اليوم غائم، أمطار تشمل كامل مناطق البالد مع رياح قوية".

 هكذا وصفت مقدمة النشرة الجوية أحوال الطقس.لم تثر انتباه أحد من رواد المقهى.طغى

 صوت الهمهمات المختلطة بالصياح والقهقهات و السباب أحيانا،مع األبخرة المتصاعدة من

 كؤوس الشاي والقهوة و الشيشة.

 يجلس وليد وحيدا..يغوص في كرسيه..احساس غريب و جميل في آن ذلك الذي ينتابه حين

 يكون وحده وسط هذا الكم من مرتادي المقهى بضجيجهم و حركتهم و جلبتهم..يغمض عينيه و

 يسترخي ملتذا بهذا االحساس..ينفصل عن عالم المقهى و يدخل في عالمه الخاص..حرك

 قهوته بالملعقة،دوائر كبيرة و أخرى صغيرة تتجّمع على السطح، لتلتحم في النهاية في دائرة

 واحدة.

 أقبلت سلمى، بشعرها يتناثر مع خطواتها السريعة، قبلت وليد قبلة سريعة و جذبت كرسيا

 حذوه.

 - أتجلس وحدك؟

 -أجتمع مع نفسي كي نتحدث..أجلس مع نفسي بكل شجاعة.

 -لديك أجوبة غريبة.

 

 -أتجدين صديقا أوفى من نفسك؟

 

 طغى الصمت بينهما لفترة..كانت عينا وليد مركزتان على فنجان القهوة..حّرك الملعقة

  فضاعت كل التفاصيل..

 -فاش سارح وليد؟

 -في برشة حاجات

  -بلحق مصمم ؟

 -أي،مازالت شوية أوراق تحضر

 -مازالت مصرا على ذلك؟ لم أتصورك جبانا لهذه الدرجة يا رجل.

 

 



 - لست جبانا،بل ذلك ما يجب فعله

 

 اعتدل وليد في جلسته و قد استفزه ما قالته سلمى,ارتشف من قهوته و أشعل

  سيجارة نهل منها النيكوتين الستجماع أفكاره ثم

 قال:

  -من مازال يمتلك ذرة من الوعي فسيفعل مثلي.

...- 

 -مستقبل العالم بأسره غامض،الوضع متأزم،متأزم بشدة.

 رفعت سلمى حاجبيها متسائلة:

  -ماذا تقصد؟ لم أفهم كالمك؟؟

  عاد وليد الى التمدد على مقعده، و كأن ثقته بنفسه قد ارتفعت و أردف:

  

 - أنظري الى الوضع اآلن، قارني بين تونس األمس و اليوم؟ ماذا   ترين غير تردي األوضاع

 و تحولها الى األسوأ؟ الى كابوس مزعج..

 

 -نحن دائما سلبيون، و ال نحمد اهللا على ما أصبحنا عليه.

 

 -تتكلمين و كأننا أصبحنا من مصاف البلدان المتقدمة!

 

  -ان الثورة مثل الشجرة اليانعة،يجب أن ترعاها و تحافظ عليها حتى تكبر و تثمر، و ليست

  عصا سحرية كما قال السبسي.

  ضحك:

 -شجرة؟ ههه.

 -أنظر الى الجانب الممتلئ من الكأس يا وليد! هل كانت لك حرية الجلوس كالمعلم في المقهى و

 الخوض فيما تريد؟ هل كانت تعددية حزبية كاليوم؟ بمعدل أربعة أحزاب لكل مواطن .

 أطرقت سلمى قليال,ثم استطردت:

 -لو كان حديثنا هذا يدور منذ سنتين,لكنت أهمس و أغمغم خوفا من أعين البوليس السياسي

 المنتشرة في كل ركن من الجامعة,أتذكر البوليس؟



 تحسس وجنة سلمى المكتنزة براحة يده قائال:

  -البوليس السياسي مازال منتشرا ، لكن بطرق جديدة ملتوية.

 تركته يداعب وجنتها,ارتاحت لذلك الدفئ المتد من أصابعه ..قالت مركزة نظراتها على عينيه:

 -تجربتك مادة ثرية، يمكنك انتاج وثائقي عن الثورة التونسية! 

 

 -هاها,باهللا عن أية ثورة محنونة تتحدثين؟

 أشعل سيجارة،أخذ نفسا عميقا أشبع خالياه الرمادية نيكوتينا،يتصاعد الدخان كثيفا في البداية و

 ال يأخذ شكال معينا،لكنه يتفرق و يختفي بعد فترة قصيرة..

 أرادته أن يحادثها كعادته، أن يعانقها، أن يوبخهها أو حتى يشبعها ضربا، بروده أقسى من

 ألف صفعة..

 لماذا تغير بهذا الطريقة المعذبة؟؟

 

 - وليد، ما خطبك؟

 - ناصر..

 أسقط بيدها.

 -شبيه ناصر؟؟

 -مشى لسوريا..

 اتسعت عيناها:

 - ماذا تقول؟ ناصر؟؟

 ابتسم ابتسامة سخرية صفراء :

 -تخيلي ناصر، مدمن  الخمر و القنب، يحمل رشاشا أو يقطع رأسا..

 مّز أنفاسا أخرى، حين يصبح غسيل األدمغة و حشوها بالبراز أسهل ما يمكن فعله، فنحن

 نعيش هراء..

 لم تستطع سلمى اخفاء اضطرابها الشديد، سوت خصالت شعرها كردة فعل..

 سألته:

 -كيف علمت باألمر؟

 - اتصلت بي والدته في البداية ،جّنت تقريبا و هي تبحث عنه، لكن أحد زمالءه همس لي أنه

 في الرّقة اآلن.

 تنقر قطرات المطر الزجاج المقابل بعنف، حين قفز أحد رواد المقهى، و قد كان يتصفح

 االنترنت:

 "شكري مات!! قتلوه قدام دارو".

 يتحول لون القهوة في كل كأس الى اللون األحمر، و يمأل الدم جميع المداخل.



 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يحكى أن رجال يهوديا كان يعيش مع زوجته و أطفاله في غرفة

 واحدة، كان يعاني قسوة العيش و ظلم الحياة، تخيل أن تعيش مع خمسة أفراد في ثالثة أمتار

 مربعة على أقصى تقدير، و أن تكون مجبرا على معاشرة زوجتك على مسمع من أطفالك..

 طفق اليهودي بهذه الحياة –الموت و ذهب الى حاخام القرية:

 -ايها الحاخام، أريد أن ترشدني الى ما يجلب لي رزقا وفيرا من يهوه (اله اليهود)

 - أما كفاك رزقك؟

 -أي رزق؟ أعيش أنا و زوجتي و أطفالي الثالثة في غرفة واحدة،أما من دعاء أو صالة أو

 عمل أعمله حتى ينقذني يهوه من شظف العيش ؟

 -ماذا تريد بالظبط؟



 -أريد مسكنا أكبر لي و لعيالي

 سكت الحاخام هنيهة دون أن يلتفت اليه، أغمض عينيه و قرأ آياته، ثم قال:

 -يأمرك يهوه أن تحضر خنزيرا الى بيتك.

 -ماذا؟ خنزير؟

 -أتعصي الرب الواحد؟ بأمرك يهوه أن تبقي عندك خنزيرا أسبوعا في بيتك و سيرزقك اهللا

 رزقا عضيما

 تجدر المالحظة الى العالقة الكارثية بين اليهود و الخنازير و كرههم الشديد له.

 عانى الرجل من ويالت الخنزير الدي أحضره ارضاء ليهوه، يتبول و يتبرز ثم يأكل برازه في

 الغرفة التي يعيش فيها مع أطفاله..

 تحولت حياة الرجل الى جحيم من المعاناة ،أسرع فجر انهاء الى الحاخام في المعبد:

 -يأمرك يهوه أن تبقيه عندك أسبوعا آخر

 -أسبوعا آخر؟؟ أتوسل اليك أن تستجدي يهوه كي أفعل شيئا غير ابقاء هذا الخنزير

 أشار الحاخام بسبابته الى فوق دون أن يلتفت اليه:

 أبقه عندك أسبوعا آخر أن أردت حياة أنعم.!!-هذا ما يأمرك به الرب

 عاد الى بيته خائبا، و استر حاله شهرا كامال من البراز و البول و  الروائح المقززة..

 

 

 أخيرا، سمح له الحاخام باطالق الخنزير.

 ذهب اليه اليهودي في اليوم الموالي،عالمات الفرح بادية على محياه..

 التفت اليه الحاخام أخيرا

 كان وجهه يشبه خنزيرا نتنا يتبول و يتبرز ثم يأكل برازه..

 -كيف أصبح الحال أيها الرجل؟

 لقد أصبحت في نعمة،الغرفة    !أصلي له كل يوم و أذبح له الذبائح!!

 -الحمد للرب وحده

 نظيفة المعة، ال روائح و ال بول و ال براز، أنا , زوجتي و عيالي ننعم بالنظافة و النعمة

  و الهدوء و ال نريد شيئا غير ذلك، الشكر ليهوه وحده.

 انصرف اليهودي سعيدا بغرفته، التي عادت بالظبط كما كانت..
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 شهادات سلمى

 

 شعبان
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 "شيئان يمكن أن يغيرا حياتك،شخص تقابله، أو كتاب  تقرأه"

 ان كان هناك شخص قد أثر على مجرى حياتي، فهو وليد الهمامي!

 نقابل في حياتنا الكثير من األشخاص،الكثير..لكن قليلون هم من يتركون أثرا كما تركه وليد.

 أثر ثقيل قاتل ،مخدر لبقية الحواس، تماما كجرعة زائدة من المورفين..

 نمضي أيامنا نفكر فيهم و نصر على أنهم أشخاص مميزون على الرغم من كونهم أناسا

 عاديين..



 عندما تعمى بصيرتك و تقلب حقائق األشياء، و ييصبح تقييمك لشخص ما بعيدا كل البعد عن

 معايير الموضوعية،فاعلم أن حكما باتا ال يقبل الطعن أصدرته محكمة قلبك،بتزكية كل

 شرايينك!

 أول مرة رأيت فيها وليد كانت على صفحات الفايسبوك،و قد رفع فيديو وثق فيه انحدار

 المستوى الثقافي لدى طلبة الجامعة، و ذلك عبر استبيان مصور قام به حيث طرح أسئلة

 بسيطة من قبيل " متى وقعت الحرب العالمية الثانية؟"  " كم مساحة تونس؟ " " ما الفرق بين

  النظام الرئاسي و البرلماني؟"

  كانت معظم االجابات مثيرة للسخرية..تساءل وليد في آخر الفيديو :

 "هبوط ثقافي و وعي سياسي شبه منعدم في الجامعة، ال نعلم على عاتق من تقع المسؤلية

 ،على الشباب أنفسهم باستهتارهم أم هل هي سياسة تمييع ممنهجة من النظام؟"

 كانت كلمة "سيستام" مرعبة آنذاك، و ذلك ما جذبني نحو وليد بشدة،ألنه اقتحم ببساطةأراض

 محرمة.. يتحدث بسالسة في ذات المواضيع التي يحذرنا الكبار من الخوض فيها ،بدءا من

 الوالدين مرورا باألساتذة و انتهاء بمصففة الشعر -الحجامة-  هي ذات المواضيع التي نصبوا

 لنا حولها أسالكا شائكة مكهربة و ألغاما كي ال نتحدث عنها في األماكن العامة،بل في أي مكان

 ، حتى عندما تكون مستلقيا على فراشك أو تقضي حاجتك في دورة المياه.

 بدا لي وليد ذلك الشخص الذي يلج عوالم جديدة، و قد أحاط هو أيضا نفسه بهالة من الغموض

 و الغرابة،بأنه هو أيضا أرض محرمة تنتمي الى عالم الغيبيات أو األشياء التي ال أفهمها،عالم

 نسجته من وحي خيالي ربما كي أجد تبريرا لعدم فهمي العديد من األمور ، و أعتبرها من

 "الغوامض" التي سأفهمها حين أكبر،لكن الوقت يمر، و عدم فهمي للعالم من !حولي يتفاقم.

 كان يوما معتدال،الثالثاء على ما أذكر،حين رأت وليد هذه المرة وجها لوجه،جمعنا -لحسن

 الحظ- قسم واحد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية.. كنا في بداية السنة الدراسية حيث

 يبدأ التعارف بين الطلبة، تكون الصورة التي تكونها عن زمالئك الجدد مشوشة و ضبابية،ثم

 تتضح الصورة و تصبح في معظم الحاالت مختلفة تماما عما نتصوره في البداية..

 اال أنني حين سلمت على عالء -كنت وسط مجموعة من األصدقاء و أتى هو- حين تالمست

 يدانا،وصلتي رسالة كهربائية مضمونة الوصول عبر أنامله الناعمة، تفيد أنه يعرف

 الكثير عني،طغى علي احساس بالنشوة، و باالنقباض في آن!

 

 تأكدت بمرور األيام أنه انسان غامض فعال،الحظت - و كنت أراقبه دائما قبل أن نغرق حتى

 النخاع في نفسينا- أنه ، على انعزاله، يملك عددا كبيرا من األصدقاء، بل أراهن أنه يكسب

 األصدقاء يوميا،ربما يعود ذلك الى قدرته على جلب انتباهك بعباراته المتفردة، و خلفيته

 االثقافية  المنعدمة لدى معظم طلبة اليوم،اضافة الى قراءة عميقة للمجتمع و لعديد القضايا

 االنسانية ..و لقد جلبت له مقاطع الفيديو التي يحملها عل الفايس بوك شهرة كبيرة بين الطلبة



 في المركب الجامعي، و أصبحت مشرفوا صفحات الكليات على الفايس بوك ينشرون تلك

 المقاطع أيضا!

 كان أسلوب وليد مميزا،و أحس الطلبة أنه يتحدث عن مشاكل تمسهم،و قضايا تعنيهم، في وقت

 كانت تبث  برامج من قبيل شمس األحد و دليلك ملك في تونس سبعة..الزطلة،العالقات بين

 الطلبة و األساتذة و بين الطلبة أنفسهم، الفوارق االجتماعية و مسألة الجهوية و تأثيرها على

 الطالب، والكثير من المواضيع األخرى التي رفع مقاطع على االنترنت تتطرق اليها..

 

 قام وليد مرة بنشر مقطع فيديو تحدث فيه عن قيام بعض األساتذة بعدم اصالح االمتحانات و

 اسناد األعداد اعتباطيا،و كان قانون المعهد التحضيري ينص على عدم ارجاع ورقة االمتحان

 بعد اصالحها ،مما فتح المجال أمام أساتذتنا الموقرين األفذاذ للعبث بمستقبل الطلبة كما

 يشاؤون..

 قّدم في الفيديو شهادة طالبين قام أول باجتياز اختبار الفيزياء بتميز ليصطدم بثالث نقاط مسندة

 اليه، و يتغيب الثاني عن االمتحان ليجد سبعة نقاط كاملة في كشف األعداد!!

 اتضح أن عدد النقاط كان يسند وفقا لمدى تذكر األستاذ للطالب الذي يواظب على الحضور ،

 اضافة الى تدخل مزاجه في العدد المسند و أسباب اقتصادية و فيزيولوجية أساسا اذا كان

 المعني باألمر طالبة..

 انتشر الفيديو وقتها و قد أدى الى احداث جلبة كبيرة بين الطلبة و وصل األمر الى األساتذة

 ،ليثير غضب و سخظ أستاذ الفيزياء الموقر  مصلح االختبارين، فما أهلية 'طلبة

 مراهقين' حتى يناقشوا عددا مسندا من أستاذ جامعي مبرز!

 

 حدث أن اعتصم مجموعة من الطلبة في مدخل االدارة بقيادة وليد مطالبين بسن قانون داخلي

 يوجب ارجاع ورقة االمتحان الى الطالب بعد اصالحها، و ذلك بغياب التحاد الطلبة عندما

 رأوا تصدر وليد للبقية، فاما أن يتزعم االعتصام عضو من االتحاد العام لطلبة تونس،و يصعد

 مخاطبا في الناس، فيرغي و يتطاير الزبد من بين شدقيه، و يصبح االعتصام نضاال يضاهي

 تحرير فلسطين،حتتى تتصدع رؤوسنا، و اما أن ال يحدث االعتصام من االساس، أو أن

 يختاروا دور المشاهد من بعيد، أما بالنسبة لالتحاد العام التونسي للطلبة ذي الخلفية

 االسالمية،فحدث و ال حرج، فقد كان في شبه غياب تام عن الساحة،متذرعا بالقمع الوحشي

 من النظام..شوية من الحنة و شوية من رطابة اليدين،" اهللا غالب الزم نهادنو النظام في

 المرحلة الحالية خاطر ماناش قدوا"، هو تكتيك استراتيجي مرحلي ، هكذا يقول

 االسالميون،يدعون اهللا و يبتهلونه في اجتماعاتهم حتى يفرج الغمة، و سيفرجها اهللا بالتأكيد، و

 ان تأخر قليال.اهللا دائما مع من يدعونه ليال نهارا.

 



 كاد وليد أن يطرد مع مجموعة من الطلبة، هنا تدخل اتحاد الطلبة بعد اتضاح أن أحد المهددين

 بالطرد هو من المنتمين اليه،و تم انقاذهم بأعجوبة.. أذكر رغبته في المشاركة بنادي الصحافة

 في المعهد، كان ناديا مثيرا للسخرية ترأسه طالب من نوع لزج قليال، و ترّكز انشغالهم على

 اصدار نشرية تهتم بالموضة ، "بلو ايلند" و "غيس" و "دولشي اند غابانا" و " شانال " و

 "آفون" و غيرها من الماركات، الى جانب الجديد في اصدارات السيارات الغولف و األودي و

 البي ام دبليو و الفيراري، و الهواتف الذكية و مجال المعلوماتية، لوحات سامسونغ الجديدة و

 آخر تطبيقات اآلي فون ..

 تبدلت األمور مع وليد المغرم بالسياسة وبالتغيير، تحول نادي الصحافة الى مقر تحرير

 صحيفة معارضة تقريبا،لكن في نطاق ضيق اقتصر على الكلية، تجاوزات األساتذة، الرشاوى

 و النجاح المضمون ألبناء المسؤولين و التالعب بميزانية المعهد.. لم يكتف بذلك بل انتهى

 األمر بنقد النظام السياسي، اغراء لم يقاومه وليد و أعضاء النادي الجدد (غادر معظم

 األعضاء القدامى حين رأوا أنهم غير معيين بصحافة  التي ال تعنى باهتمامات الشباب

 الحقيقية،الميكانيك و الهواتف والموضة و المكياج كان األمر مفروضا عليهم ألن انخاب وليد

 كان من قبل الطلبة ال أعضاء النادي بعد انتشاره فيديواته بينهم).

 انضممت دون تردد الى النادي كي أفترب منه، اخبرني مرة انه كثير الضحك لكن سبب ظني

 أنه هادئ هو أنه يضحك دون صوت ، استجمعت قواى و قلت له أنني أحب ضحكته الصامتة

 تلك، نظر الي مباشرة في عيني مبتسما، تجمعت الدماء في وجنتي حتى كادتا تنفجران حين

 اقترب مني منحنيا حتى أحسست بأنفاسه و همس :

 -و أنا بدأت أفقد الطريق بين عينيك العسليتين.

 كدت أسقط حين التصقت شفتاه الدافئتان بشفتي لثانتين، قبلة ضوئية كان تأثيرها علي أقوى

 من جرعة سوبيتاكس.

 حرق كل المراحل و البروتوكوالت في العالقات العاطفية المعهودة، قبلني قبل أن يصارحني

 باعجابه و قبل أن يلهث ورائي و يحاول الحصول على رقم هاتفي أو حسابي على الفايس بوك

 (يجب أن نفعل ذلك بالرجال كي يعرفوا قيمتنا الحقيقية، و إلرضاء غرورنا األنثوي كذلك)

 يأخذ رقم هاتفي بعد استجداء قصير ثم نتواعد ثم يظفر بامساك يدي!تأتي اللحظة الموعودة و

 يختطف مني قبلة سريعة,لكنه نصب رايته على شفتي دون أن يفعل شيئا من ذلك..

 تعمد في الغد أن يستلف مني دروس الجبر، و طلب رقم هاتفي متذرعا باالتصال بي كي نلتقي

 و يرجعها لي .

  قلت ساخرة :

?coursتوة بالمنجد تهز في نومرويا على خاطر ال- 

 وليد مبتسما:

 على خاطر الكور و على خاطر الي في راسك.-



 

 أنا في دالل : -وشنوة السبب الثاني؟

 لكزني غامزا: هيا نمشوا للbuvette توة نحكيليك.

 تأملت يومها رقمه على شاشة هاتفي و كأنني ربحت مليارا في مسابقة الرهان الرياضي!

  في مشربة الجامعة،ألقى وليد التحية على معظم المتواجدين من الطلبة

 و هو أمر آخر أثار استغرابي ، أي عدد المحيطين بوليد!فهو يعرف تقريبا ثلثي طلبة المعهد

 التحضيري,اضافة الى عالقاته بطلبة الحقوق و االقتصاد و طالب مدرسة المهندسين،الى

 جانب االتحاد العام لطلبة تونس،حتى االتحاد العام التونسي للطلبة و جماعة الدعوة و التبليغ،

 فقد رأيته مرة يتبادل  أطراف الحديث مع أحدهم في المطعم الجامعي..

 لكن كيف يحدث هذا؟؟لم أسمع منه سوى أجوبة مقتضبة،وعبارات بال مالمح، قليال ما

 يحادثني دون أن أبادر  بجذب أطراف الحديث، اال أنه ينقلب أحيانا فيتحول الى خطيب ال يكل

 النقاش مع بقية الطلبة،مع األقلية المتسيسة و األغلبية المهتمة بالترجي و برشلونة..

 تأخذني االستنتاجات أحيانا الى أن لوليد أكثر من شخصية (مع أنني  تثبتُّ أن هذا الخلل النفسي

 غير موجود في علم النفس بالطريقة المستهلكة التي تصورها لنا األفالم األمريكية ).

 فهو أحيانا اجتماعي، دائم االبتسام،و ال يتوقف عن اغراقنا في موجات من الضحك، ليتحول

 بعدها مباشرة الى الوجوم،و يجلس في ركن من المعهد التحضيري مدخنا بشراهة حتى يغرق

 في سحابة من الدخان و الشرود..أظن أن كلمة 'مزاجي'  هي التوصيف األقرب الى طبعه..

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 مع حلول نوفمبر، كانت العالقة قد توطدت بسرعة مكوكية معه،و دخلت مرحلة الالمعقول،

 على الرغم من قصر المدة النسبي، الى أنني أحببته حتى الجنون، قولوا ما شئتم، مراهقة من

 العيار األول ، تقع في الحب من الضربة األولى لتخرج منه ب"الضربة القاضية" في فترة

 وجيزة..فمن يأتي بسرعة يختفي بسرعة أكثر..هكذا نفكر.. و هكذا تجعل منا الحكم الجاهزة



 التي نتشاركها على الفايس بوك نسخا متكّررة نمطية.. ما حدث مع وليد كان مختلفا جدا.. كان

 اعتداء صارخا على معايير الوقت و الحب.. كانت األيام التي جمعتنا فجوة مسترقة من هذا

 الزمن الرديء..

 ال أتذكر أنه كان جلس مرة في الصفوف األولى (مثلما تفعل تلك الكائنات الغريبة التي تدرس

 معنا،تتصارع على المقاعد األولى و كأنها معابر نحو الجنة) ، كان يفضل دائما الجلوس في

 الصفوف الخلفية من قاعة المحاضرات مع تلك الكتب التي يجلبها معه ،يتصفح أحدها حين

 يشعر بالملل ، أو حين يجد أن ال فائدة تذكر من األستاذ المحاضر الذي يجهد نفسه أكثر من

 الالزم بامالء محاضراته أو كتابه الذي نسخه جميع الطلبة سلفا.

 كنت أتعمد الدخول بعده لقاعة المحاضرات حتى أضمن جلوسي معه من الخلف .أجده معظم

 األحيان غارقا في كتاب ورقي أو الكتروني.

 -أال تمل من هته الصفحات؟

 -ههه ال سلمى،الكلمات هي الحياة.

 - و محاضرة األستاذ؟

 -أتحسين بفرق قبل الدخول اليها و بعده؟

 -أجل، أنا أستفيد مما يقول!

 -صراحة أنا ال أفعل، google أكثر افادة منه.

 صمت برهة ثم استطرد:

 -أتعلمين أنه من بين أفضل خمسمائة جامعة في العالم ال توجد أية جامعة عربية؟

 أتدركين حجم المأساة التي نعيشها؟

  - لكن الجميع يعلم أن بورقيبة قد بنى تونس تجعل التعليم أولوية

 -ههه ، لم أر شيئا مما يقولون صراحة ، نحن صفر في التصنيف العالمي.

 -تبا، فلنصمت.

 قلتها حين وجدت أن األستاذ المحاضر ينظر الينا شزرا..

 

 

***  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان عيد ميالدي موافقا للخامس عشر من أكتوبر، فرصة ال تعوض كي أستدعي وليد.

 

 اتصلت به، أطال الهاتف رنينه، و كأنه يتعمد تعذيبي أو اظهار أنني ال أعنيه كثيرا.

 - آلو

 - آلو أهال سلمى (نبرة خالية من الحماس ضاعفت من ترددي)

?cava وينك-   



 - حمدوهللا الباس،انتي شعاملة؟

 -آنا سافا علّلخر... حبيت نستدعاك.

 -نشاله خير؟ باش تعرس؟؟

 خفق قلبي بشدة.لكني تصنعت الضحك:

 -هاها يا ماسط! عيد ميالدي!

 -آآ وقتاش و وين؟

 -في الدار، مانيش باش نعملو في  salon de thé و هاك الريق.

 - واضح ،أما راني منعرفش دارك.

 -ميسالش تو يهزك ناصر يعرف دارنا.

 - أوكي سلمى مشات معاك توا نجوا معا بعضنا.

 -أكيد تجي عادا نتغشش راهو!

 -أكيد أكيد. كي ما نجيكش انا شكون يجيك.

 -  هاهاها ..( صمت لثانية ففهمت أنه وقت انهاء المكالمة)..  هيا نخليك توا وليد كيما تفاهمنا.

 - متفاهمين،أحالما سعيدة  سلمى.

Bonne nuit - 

 أنهيت المكالمة.. و صدى صوته الرخيم مازال يتردد داخلي ..كأنه ينبع من بئر عميقة.. أستعيد

 المكالمة كلمة كلمة.. لماذا تحدث معي باقتضاب؟ أيتعمد فعل ذلك أم أن ذلك من طبعه؟ أيفكر

 فّي دون انقطاع مثلما أفعل؟

 أستلقي محاولة أن أنام و جبل من التساؤالت ينهار فوق رأسي.

 

*** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان يوما قارسا، دون تساقط لألمطار،فقط رياح الباردة ال تتوقف عن الهبوب.تعمدت

 استدعاء عدد كبير من أصدقائي و أقربائي القريبين مني في السن، ربما كاستعراض لعضالتي

 االجتماعية أمام وليد، كي أثبت له أني محاطة بعدد كبير من الناس ، فذلك سيزيد من هيبتي

 أمامه، و سيلهث جريا حتى يظفر بفتاة مثلي .

 زّينت ممر البيت و غرفة االستقبال بعدد كبير من الشرائط المملونة و البالونات ، مع مصابيح

 أضاف انعكاس نورها على الزينة بريقا رائعا على المكان ،لم يتخذ أمر تزويق البيت وقتا

 طويال، اال أن المهمة الكبيرة كانت تتمثل في عمليات التجميل المكوكية التي !وجدت نفسي

 أقوم بها و كأنه حفل زفافي.

 كانت المستحضرات و كريمات الوجه و مصفف الشعر ( و أدوات أخرى) أسلحتي في الحرب

 التجميلية التي خضتها  كأنني أريد هزيمة كبرياء وليد..أريد ابهاره..جعله ينحني أمام تفاصيلي

 مذعنا مطأطئا..



 بدأ المدعون بالتوافد، حتى أتى أغلبهم ، باستثناء وليد.

 أيتعمد ذلك؟

 ربما يريد جعل نفسه نجم السهرة، أو أنه  سيتخلف بكل بساطة عن الحضور، مثبتا بذلك

 انتصاره في كل مرة في لعبة "من يتجاهل اآلخر أكثر" التي أصبحت رائجة بين مدعي الحب.

 كنت قد لبست فستانا ذهبي اللون شديد اللمعان، و عقصت شعري بطريقة كشفت رقبتي و جزأ

 من ظهري ،ذلك ما وفره الفستان من مقاييس (باألحرى كانت مقاييسي )..تأملت نفسي طويال

 أمام المرآة،مع احساس طاغ باالعجاب بالنفس، من المؤكد أن عالء سينبهر بي.

 العاشرة ليال، و لم يأت بعد..

  أحسست بالماكياج يذوب منسابا على وجهي ، و بفستاني يسقط، ألبقى عارية أمام غيابه.

 ماذا أفعل؟ أ أتصل به ؟ ال ، سيبدو الموقف سمجا للغاية و ستتهاوى قيمة أسهمي في بورصة

 قلبه.. تماسكي سلمى.. قليال من الكبرياء..ان لم يأت فليذهب الى الجحيم.. انظري لعدد

 أصدقائك الحاضرين،أال يكفون غرورك؟ أم أن شخصا واحدا يقلب كل الموازين؟؟

 إقترب منتصف الليل.. حاولت اشغال نفسي بالحديث مع األصدقاء.. و الرقص على ايقاعات

 موسيقى الترانس التي أحبها ، لكنني فشلت في ذلك.

 اقتربت صديقتي تقوى:

 - شبيك داخلة بعضك يا بنتي؟

 ( بصوت يفيض اضطرابا) :

 - ال داخلة بعضي ال شي، بالعكس.

 -  باش تعملهم عليا؟ بللهي شبيك أمان.

 - وليد

 -وليد؟ شكون وليد؟ آآ وليد لي حكيتلي عليه هاك لي يقرى معاك؟؟

 -اييي افف.

 - شبيه شعملك؟

 -معمل شي اما استدعيتو و مجاش.

 - ايه يا وذني، و عاله هذا الكل؟ مجاش يدو.

 - ... (اكتفيت بزّم شفتّي)

 - تجاوزوا سلمى، ايجا معايا توا، نص الليل تقريبا جات.

  قفزت تقوى برشاقة إلطفاء األنوار، و تعالت صيحات األصدقاء الحماسية.

 أشارت ساعة الصالون المضيئة الى منتصف الليل اّال دقيقة.

 أحضرت تقوى بمعية أختي الصغرى هاجر الكعكة الكبيرة، مزدانة بعشرين شمعة ملونة. و

 وضعتها وسط منضدة كبيرة ،اقتربت منها والتف حولي جميع الحاضرين.

 بدأنا العد جميعا.



  تسعة.. ثمانية..سبعة..ستة..

  تلهفت إلطفاء شمعتي العشرين والصراخ و نسيان غيابه و أحزاني و خيباتي و كل شيء.

 رن جرس الباب ، كي أجد نفسي أترك الجميع و أعدو مجتازة مدخل البيت.

 فتحت الباب كالمجنونة.و دقات قلبي المسعورة تختلط مع دقات ساعة الصالون مشيرة الى

 منتصف الليل..

 "عيد ميالد سعيد سلمى، آمل أال أكون قد تأخرت :) "

 تبا لك يا وليد، لقد كنت رائعا.

* * *  

 

 

 

 

 

 

 

 أذكر ليلتها أن وليدا اتشح بالسواد،معطف 'كشمير'  و وشاح لف رقبته اضافة الى شعره الفاحم

 المصفف الذي أكمل اللوحة السوداء، أضفى عليه اللون المظلم هيبة قاتلة.

 

  " سلمى؟ ألن تسمحي لي بالدخول؟ "

 قالها مع ابتسامة عريضة.

 اكتشفت أنني أقف متسمرة أمامه ، فتراجعت مسرعة محاولة اخفاء اضطرابي.

 أحسست أن قلبي سيخرج من بين أضلعي حين انحنى مسلما، و لمست شفتاي شعرات لحيته

 المتناثرة،سرت في جسدي قشعريرة لذيذة..

  "-أيا حمدهللا كي جيت سي وليد! ادخل مرحبا!"

 دلف بخطوات واثقة ألجد ناصر ورائه.

 " س..سلمى، كل عام و انت بخير"

 "-مرسييي ناصر، أيا ادخل!"

 مد ناصر يده مصافحا  بسرعة و قدم الى هدية مغلفة بشريط زهري جميل .

 لو كنت أعلم كم األمراض النفسية التي يحملها ذلك المختل لطردته دون شفقة، لكن كيف لنا أن

 نعلم الغد؟ نحن نظن أن الغد هو األمل، هو المخرج ، لكنني أجد يوما بعد يوم أنه ال يزيد عن

 كونه الفراغ.

 



 مررنا الى الصالون، و أنا أكاد أطير فرحا بقدوم وليد، جذبته من يده قائلة:

 "-تعال أعرفك على صديقاتي."

 همس لي  و كأنه لم يسمعني:

 "توحشتك"

 كم أنت رائع حين تسكرني كلماتك ، لكنت غيابك مؤلم و قسوتك أشد ايالما..

 ماذا فعلت لك حتى تذهب؟

 استرجعت بسرعة شريط األحداث التي أمضيت ليلة البارحة في التخطيط للقيام بها ،لكن

 كغالب األحيان، تجري األحداث بشكل مغاير ،أقل من حدة أحالمنا الجامحة.

 "تقوى، انتيمتي، طالبة بالمعهد األعلى للفنون الجميلة."

  أشرت يبدي نحو وليد:

 "وليد، زميلي في الكفاح في المعهد التحضيري ،هاها"

 سلم على تقوى قائال:"نتشرفوا تقوى، رأيتك منذ أسبوعين في المعرض التشكيلي المقام في دار

 الثقافة بن الرشيق، أأكون مصيبا؟"

 ارتفع حاجبا تقوى تعجبا، و أجابت:

 " أنت مصيب، لكن ماذا يفعل طالب الهندسة في معرض تشكيلي؟" (بنبرة ساخرة)

  وليد،ببرود شديد:

 -"ليست لدي مشكلة مع الفن و العلوم االنسانية، بالعكس، أنا محب كبير لها، لماذا التفرقة بين

 العلم و الفّن؟ مع أنهما وحدة ال تتجزأ، العلم للبناء، و الفن غذاء ال غنى لنفوسنا المعذبة عنه"

 يا الهي ..كيف يوجد هكذا رجل في مثل هذا الزمن الموحش؟ و كأنه نفس الرجل

 يتحرر من أحالمي متجسدا على أرض الواقع.. ما هذه األفكار؟ هل عدت مراهقة من جديد؟

 فألكن مراهقة سخيفة، المهم أنني كنت سعيدة جدا بحّبه.. وبالساعات الطوال التي أمضيناها

 على الفايس بوك في بداياتنا، نتحادث و نتبادل األغاني و الصور حتى الفجر.. قبالته الحارة..

 أنفاسه التي لفحتي..جسده الدافئ..منيه المحرق..و كل تفاصيله.

 المفاجئ تلك الليلة كان هدية وليد، لم أتمالك نفسي من تقبيل وجنتيه مرة أخرى!(لم أملك أكثر

 من ذلك وسط الحاضرين ) .

 غادر األصدقاء ، و اختفى وليد بسرعة متعّلال بأنه يخجل من العودة الى منزل ناصر في

 ساعة متأخرة.

 أسرعت الى كنزي الصغير، هديته، علبة صغيرة الحجم..مزقت الغالف الرمادي بلهفة..

 علبة رمادية كذلك،تجاوزت سرعة االحتماالت التي اجتاحت تفكيري سرعة الضوء، ساعة

 فاخرة؟عقد ذهبي؟ سوار فضي ؟؟ مع رسالة حب جامحة بالتأكيد.

 لكن ماهذا؟

 



 توقعت أن تكون الهدية أي شيئ اال مفتاحا!

 مفتاح؟ مفتاح ماذا ؟ ماذا يفتح هذا المفتاح ؟ تأملته في راحة يدي، صغير بلون ذهبي، تفجر

 بركان من الحيرة في أفكاري، رفعت الوسادة التي الصغيرة التي وضع تحتها المفتاح فلم أجد

 تحتها شيئا..لم أستطع تخمين مالذي يريد وليد قوله عبر هديته المحيرة!

 قفزت نحو شرفة غرفتي ، و قد انتابتني في لحظة غباء فكرة وجود سيارة رابضة أمام المنزل

 ، صفعت جبيني ضاحكة،أهكذا يكون مفتاح السيارة أيتها الحمقاء؟

 يكاد رأسي ينفجر، أيستهزأ بي عبر هذا المفتاح اللعين؟ عدت الى الصندوق كي أفتحه، لكنه

 أبى ذلك،اعتصرته بين يدي حتى آلمتني، ألم يفتح منذ دقيقة بسهولة؟؟

 تضاعفت حيرتي عشرات المرات و انقلبت سعادتي الى حزن شديد ، الحظت أن الصندوق

 يحتوي على ثقب صغير.. هل؟

 أولجت المفتاح و أدرته، انفتح الصندوق!

 لكن مالذي يعنيه كل هذا؟ لماذا هذا التعقيد؟ ألم تكن هدية بسيطة كافية السعادي و كفى؟

 ما المقصود بوضع مفتاح في صندوق ال يفتحه اال ذلك المفتاح؟؟

 أهي رسالة ما؟ أيريد وليد أن يقول لي مفتاح كل شخص ال يوجد اال داخله؟

 

 ال أستغرب ذلك من غريب أطوار تورطت فيه.

 تعود السعادة فجأة لتغمرني من جديد، فمهما كان غموض هذه الهدية، فذلك يعني أن وليدا

 يعاملني معاملة خاصة لن تحضى بها فتاة أخرى.

 سأتصل به، و ان كانت الثانية بعد منتصف الليل!

 وليد شخص غريب ، ليس من الغرابة أن أجده مستيقظا في مثل هذا الوقت.

 تتردد في أذني تلك الجملة الشهيرةالتي أمقتها..

 " ال يمكن االتصال برقم مخاطبكم حاليا، الرجاء االتصال الحقا".

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 



 

 ال أستطيع أن أصدق أن وليدا قد اختفى بهذه البساطة..

 لم أجد أية ردة فعل مناسبة الختفائه..

 هل أصرخ؟ هل أبكي لوعة و حرقة ؟؟ أأرمي نفسي من شرفتي.. أأشرب علبة دواء؟ أم

 أشرب الكثير من النبيذ و أنسى كل شيئ؟؟

 

 أذكر حين كنت بين ذراعيه (حولنا شقة ناصر الى وكر لنا) ، اننا غرقنا في قبلة

 طويلة،اختزلت كل حبنا.. حتى أصبحت أنفاسنا واحدة..مزق شفتّي،امتص لساني بنهم..نظر

 الي مليا..تأملني حتى احسست أن عيناه تكاد تخترقني..

 همس لي: "نحن في هذه الحياة..ال نمتلك غير اللحظة."

 لم أفهم وقتها ماذا الذي قصده بعبارته تلك..تسائلت:

 -"أال نملك كل األيام الرائعة القادمة؟ سنقظيها معا حبيبي"

 أتحسس تفاصيل وجهه بأناملي بينما تجول يدي اليسرى بين ثنايا ظهره.. يقبل راحتي و قد

 اخترقتي نظراته..

 - la fréquence tue l'amour,أنا أحبك اآلن ، األمس مضى، و الغد لم يأت بعد.

 أتستمتع بايالمي ؟أال تريد حبا يتكرر كل يوم؟ أفهم اآلن جيدا ظآلة ما نمتلكه.. اللحظة أو أقل..

 -" لماذا تقول هذا؟ أستكرهني في الغد؟؟"

  "- أنت ال تفهمين، أنا أعشقك..اآلن،هنا"

 يعتليني فجأة.. يعتصر جسدي.. يلتهم نهدي.. نصبح جسدا واحدا، يخترقني ،أمتأل به.. نجتاح

 عوالم أخرى.. يسكر كل منا باآلخر حتى الثمالة..

 كنت آتي دائما مبكرة الى شقة ناصر، حتى أمضي أقصى وقت ممكن مع وليد قبل الذهاب الى

 البريبا (المعهد التحضيري للدراسات الهندسية)، أصبح وليد يقضي معظم أيامه هناك، و

 ناصر كذلك، الذي يفضل لقاءات األصدقاء للعب الورق و ألعاب  الفيديو، و احتساء البيرة

 أحيانا،  على البقاء الى جانب والديه بالمنزه السادس، كانت هذه الشقة التي يملكها والداه في

 المنار مكانا ممتازا الجتماعنا، أنا و وليد و ناصر و تقوى و البعض اآلخرون ، كان بيتا رائعا

 يجمعنا..مكانا سريا للحب الذي يعد جريمة يعاقب عليها مجتمعنا السكيزوفرينّي..

 قمت بنسخ مفتاح الشقة،و أصبحت أفاجئه أحيانا في الصباحات  حين أتسلل لغرفته و أوقظه

 بسيل من القبالت..

 " ما أروع أن أستيقظ في الصباح على قبالتك اللذيذة"

 " األروع من ذلك هو رؤية عينيك تنفتحان "

 " أتستيقظين السادسة صباحا كي تأتي من سكرة و تريني مبكرا؟"



 " ممم، في الحقيقة انا أستيقظ على الساعة السابعة، فنصف ساعة كافية بالسيارة(أردت

 استفزازه) "

 " ربما كان االنتصاب الصباحي هو السبب أألول لقدومك ( ضاحكا بخبث) "

  "أيها الوقح!  أستطيع اثارتك أّنى شئت سي الشباب !" 

 لم أتوقع يوما ان تتهاوى جدران بيني و بين رجل بهذا الشكل، ال حدود بيننا..ال خطوط

 حمراء..و ال ظوابط.. كل شيء مباح.. السحر يحدث خارج منطقة األمان، ذلك ما آمنت به في

 تلك الفترة..

 لعلك تتساءل.. هل أنا نادمة على ما آمنت به؟ أريد أن أقول لك، أنه و على الرغم من كل اآلالم

 ، و الخيبات، و الصدمات و الدموع، الزلت أؤمن بذلك بقوة..

 لن ترى السحر في حياتك و أنت في الصندوق الذي تسجن فيه نفسك..

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’m naked » 

I’m numb 

I’m stupid 

I’m staying 

And if Cupid’s got a gun 

Then he’s shootin’ 

 

Lights black 

Heads bang 



You’re my drug 

We live it 

You’re drunk, you need it 

"Real love, I’ll give it  

 

 

 

 

 أغنية رائعة لlycke lee..يمتزح اللحن الحزين مع الكلمات، كلمات كاألشواك نتغرز في

 قلبي، تقتلع المشاهد من العمق و تخرجها قسرا الى السطح، أتفعل أغنية كنا نستمع اليها معا

 كل هذا؟و تتحول الى آلة زمن؟

 أجلس وحيدة ،في مقهى الروزا، كنت أنا و وليد قد اعتدنا الجلوس في هذا المقهى يوميا

 تقريبا..هنا.. و في هذه الطاولة المنعزلة في الركن بالذات،نلتهم السجائر و نراجع

 أحيانا..نضحك،نهمس،نصرخ، نتحدث و نتحدث.. لم تكن الحكايات لتنتهي معه.. بعيدا عن

 الضجيج.. بعيدا عن اآلخرين قدر المستطاع..

 كان لنا عالمنا الخاص..

 أتذكر أول أيام اختفائه،لم أجده بالجامعة، أو المبيت، أو عند ناصر،تجرأت و اتصلت بوالدته

 ألجدها منهارة.. لم أستوعب الصدمة، بحثت عنه في كل مكان،بحثت عن أية  معطيات عنه،

 قال ناصر ان عائلته و جميع األصدقاء مذهولون بسبب هذا االختفاء المفاجئ.

 صّممت على أّال أهدأ قبل العثور على أي شيئ عنه..

 لم أعلم كيف فعلت ذلك، لكن لحظات الجنون ال تعترف بالمنطق كثيرا ( خاصة اذا كان

 الجنون الحاصل حبا) لكنني قررت الذهاب الى" سيدي بوزيد"،أين يقطن وليد.

 قررت السفر وحدي الى الى مدينة  لم أزرها قط، و لم أرها اال على شاشات الجزيرة أيام

 "الثورة المجيدة" (كم سخر وليد من تلك التسمية)

 قلت لناصر ( و قد توطدت صداقتنا بعد اختفاء وليد) :

 - باش نمشي لبوزيد.

 -وين ماشية؟؟

 -بوزيييد، سيدي بوزيد.

 -شنوة؟ هبلت انتي؟ تمشي وحدك؟؟

 - شنية المشكلة؟ شنوة باش يصيرلي؟

 - ال ما عندو ما يصيرلك، تبارك اهللا عليك، مرا صادمة وحدها لبالصة عمرها ما مشاتلها،

 متخافش على روحك؟



 - نخاف، أما معادش نجم، نحب نعرف وين مشى وليد.

 -  واهللا العظيم ما متحير أكثر منك كان آنا، ايييه، دارهم وقت كلمتهم داخلين في حيط..

 - ايي شنوة نعملو؟؟ شنوة الحل ناصر؟؟

 - شباش نعمل في عمري، توة نمشيو مع بعضنا ..

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسة صباحا ، محطة االستخالص بمرناق، الطريق السيّارة.

 

  كان الطقس شديد البرودة.. هواء متجمد يلفح الوجوه..

 أغلق ناصر شباك السيارة بسرعة بعد أن سحب تذكرة العبور.

 قال و هو يصطك:

 -ما هذا الصقيع؟ أكاد أتجمد

 - ال تزال السادسة صباحا، سترتفع درحة الحرارة في الساعات القادمة يا صاح.

 - باهي، كلو جراير سي وليد هذا متاع وذني

 - باهللا؟ أتريد القول أنك تقبلت اختفاءه بهذه البساطة؟ أال يعنيك شخص قضيت معه كل تلك

 األوقات؟ حسبتكم صحاب بلحق.

 -مش حكاية صحبة، كل حاجة في بالصتها، هو خرج مالفاك و مشى على روحو، أمورو،

 كان جا صاحبنا بالحق يقول وين ماشي،كان جا يحبك بالرسمي ميخليكش هكة و يقّطع.



 

 أحسست بألم كبير يعتري صدري.. ذلك االلم الذي يرافق رؤية مشهد صادم أو سماع خبر

 وفاة أحدهم.. أو طلقة رصاص تصيبك..

 اجتاحتي طوفان من الخواطر.. و اللحظات التي قضيتها مع وليد..

 أيكون كالم ناصر صحيحا؟ لما ذهب بهذه الطريقة ان كان يحبني فعال؟ تركني وحيدة..ككّل

 شيئ تركه..

 رحل دون أن نكمل الحكاية..ربما كان يخاف النهاية..

 هل سهل عليه فراقي؟ألم يقّدر عواقب ذلك؟

  لم يخسر حتى رسالة قصيرة أو مكالمة يتيمة ، فقط كي أطمئن عليه، ال أطلب شيئا غير ذلك..

 لكن أين ذهب؟ لم فعل كل هذا؟ لما كل هذه الدراما القاتلة التي يتصرف بها؟

 

 الحت لوحة " القيروان " أعلى الطريق السّيارة..،انعطفنا يمينا مع بداية طريق  ضيقة ال اعلم

 ان جاز اعتبارها معبدة.

 " أمازالت بوزيد بعيدة؟"

 "ال أعلم سلمى، انا لم أذهب اليها من قبل"

 "أوه عليك، لم تقول لي  لن أتركك تذهبين وحيدة؟ نحن تائهان اآلن"

 ضحك:

  "هاها، ال تخافي ،هذا عوض أن تشكريني على هذه المجازفة معك؟ من يسأل ال يتوه سلمى"

 نزل ناصر من البيجو، اتّجه نحو أحد الّرعاة الذي أشار بيديه نحو الطريق ثم عاد بسرعة

 مهروال بشكل مضحك.

 " تفصلنا ساعة و نصف تقريبا عن المدينة، لم يبق الكثير"

 امتدت أشجار فارعة الطول على جانبي الطريق الذي أصبح يسع سيارتين  بالكاد، تتناثر

 منازل قليلة..تتحول المساحات الخضراء الشاسعة التي تركناها في زغوان الى سباسب باهتة

 اللون ثم الى زيتون و لوز كثيفين يمتدان أفقيا  بال نهايّة وجبال تحيط بالطريق من كل جانب..

 مررنا بجانب دورية حرس وطني مرابظة، أشار لنا عون المرور أن توقفوا، رصف ناصر

 السيارة بجانبهم بارتباك و هو يغمغم :

 "شبيهم وقفونا ، رّبي يستر"

 نظر الينا العون شزرا فوق كرشه البارز،تطلع الينا عبر نافذة السيارة، شابان في سيارة تتجه

 جنوبا في الصباح  الباكر، أمر يثير الشبهات أكثر من سيارات التهريب أو حمولة مشبوهة في

 بالدنا..

 قال بلهجة تقطر سخرية:

 -أيا سالم عليكم



 ☺ -عسالمة بابا 

  -بطاقات تعريف.

 أسرعت مخرجة بطاقة تعريفي من المحفظة، كذلك فعل ناصر

 تأمال الشرطي البطاقتين و هو يحك ذقنه..

 " سكرة و المنزه السادس، ما الذي أتى بكما الى هنا؟"

 نظرة خاطفة من ناصر الّي فهمت منها حيرته، فكرت بسرعة بحثا عن اجابة

 “نحن ناد صحفي تابع لجامعة تونس المنار، نقوم بجولة ميدانية في الجنوب"

 مط الشرطي شفتيه.

 " على شنوة هالجولة؟"

 " آآ..تونس ما بعد الثورة  "

 اتّكأ على فتحة الشباك ضاحكا:

 "هاها! ثورة..هاهاها! ثورة زبي هذي!"

 

 نظر اليه ناصر بخوف واضح  أرفقه بابتسامة صفراء

 "هيا تعرفوش كيفاش ، توا الزمكم محظر خاطر صادمين هكاكة مغير حزام أمان"

 "صلي عالنبي خويا؟ عاله محظر؟؟"

 "مغير متحكي معايا ، أهبط!"

 نزل ناصر من السيارة، ما هذا المأزق؟؟

 نظرت اليهما عبر الزجاج،ابتعدا قليال عن السيارة، تبادال الحديث و بدا االنفعال واضحا على

 الشرطي، لوح بيديه في عصبية،غّط عونان آخران في نوم عميق داخل السيارة األمنية..

 اقترب منه ناصر واضعا يده على كتفه، ماذا يفعل؟

 عاد مسرعا، شغل المحرك بعصبية و انطلق.

 "ما الذي حصل؟ عملك محضر؟؟"

 "ههه محضر فرد مّرة؟ عرفت دواه"

 "شنوة؟ مفهمتش"

 "عشرة الف"

 حين تسقط المرأة تصبح مومسا، و حين يسقط الرجل،يصبح شرطيا.

 

 

 

 

 



 

 

 

***      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلغنا مشارف بوزيد..

  تتناثر المنازل على األطراف، ثم يبرز شارع رئيسي طويل ارتفعت في بداياته صومعة جامع

 بيضاء على اليسار..

 نجتاز الشارع ببطأ، و كأننا نتوجس خيفة من مجهول ما..

 المدينة هادئة، حركة المرور خفيفة جدا، نمر أمام  مقر الوالية، هنا مات البوعزيزي اذن..

 " ما هذ الذي ينتصب في الوسط سلمى؟ لم أفهم شكل المنحوتة"

 أركز ناظري..

 "انها عربة خضار يا بهيم ههه، ترمز الى العربة التي كان يعمل عليها ال.."

 c’est bon,ياله من عمل فني.-

 يا لك كنت هنا يا وليد.. طالما أردت القدوم هنا معك..التجول في مدينتك، في شوارعها، في

 أزقتها، و أصابعنا متشابكة، ال مع ناصر الذي يحادثني و كأنني صعلوك من أصدقائه..

 نزلنا من السيارة، اقتربت من المنحوتة، عربة خضار صنعت من الرخام، منحنية و كأنها

 تدفع جسما كبيرا   بقوة.. قرأت على القاعدة االسمنتية عبارة نقشت عليها بحروف صغيرة:

« with love, from Otawa » 

  اقترب مني ناصر قائال:

 -ألم تشعري بالجوع؟

 -ال ، يجب أن نذهب الى منزل وليد،لن أستطيع االنتظار طويال.

 نظر الّي مليا ثم قال:

 -حسنا، يجب أن أتصل بوالدته.



 يضع ناصر الجوال على أذنه و يشرئب بعنقه متأمال المدينة.

 أرى مركز البريد،وقد علقت عليه صورة ضخمة للبوعزيزي (تلك الصورة الوحيدة له و هو

 يصفق في أحد األعراس) و قد كتب عليها "ثورة الحرية و الكرامة".. ال يبعد عنه كثيرا قصر

 البلدية في الجهة المقابلة من الشارع، يجلس على الناصية المالصقة له باعة ببرادات كبيرة من

 الشاي يلبس معظمهم عباءات رمادية اللون و قماش أبيضا يلف الرأس...يمر الناس بهدوء

 على جانبي الطريق..وجوه أغلبها قمحية أو سمراء،تهيم ثم تتفرق في األزقة الفرعية..

 -ألو.. شنحوالك أمي الباس؟اي خلطنا... ن... نجيوك ايه خاطر ضايعين فيها راهو.

 التفت فجأة باحثا بعينيه :

 - أحنا توة في.. في..

 هتفت :

 - قدام البوسطة!

 - أمي أحنا قدام البوسطة..اه،نكملو في الطويل، .. ر.. ربع ساعة و نكونو عندك أمي.
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 سيدة صفاء..

 ربعة، واسعة العينين، تطل شعيرات بيضاء من تحت غطاء الرأس،و تجاعيد تبرز على

 الجبين و جانبي العينين، خاصة حينما تضحك..

 استقبلتنا بحرارة، دلفنا  الى الدار الواقعة وراء اقامةالصندوق الوطني للضمان االجتماعي .

 ممر قصير وسط أشجار مثمرة يفضي الى الباب الداخلي للمنزل..

  قابلتنا ردهة صغيرة، أشارت صفاء الى اليسار مبتسمة

  "زوزو مرحبا، تفضلو و ستنوني لحظة هاني جايتكم."

 جلسنا على كنبات الصالة البنية، قابلتني صورة لكهل في األربعينات تقريبا، يعلو شفتيه شارب

 أسود غليظ،انه والده بالتأكيد،هنالك شبه صارخ في المالمح، بجانبه صورة لوليد ممسكا

 ببندقية صيد في أحد البراري و هو يضحك.. كم تمنيت أن أقفز الى الصورة و أدفنها في

 صدري.. أن أقبلها..أن أبّللها بدموعي ..

 وليد،اصطدتني كل يوم ببندقيتك..مازلت جريحة من طلقات حبك المسّددة بدقة..

 عادت أمي صفّية تحمل صينية مشروبات غازية و حلويات.

 جلست الى جانبنا ، الحظت أنني أتأمل الصورة.. تأملتها بدورها..تنهدت بلوعة..

 - وليد،صيف البكالوريا، يحب الصيد كثيرا، لكن دائما ما كان يحس بالذنب و يرفض طهي

 الطيور التي اصطادها " تضحك ضحكة صفراء..

  ناصر:

 - ألم يتصل بكم ؟ ألم يعلم عن مكانه؟

 - ال وليدي، و اهللا تقهرت راني، مرضت،عييت، مشى درا وين غبر مغير ما يڨول.

 ملتاعة أكثر منك أنا،لو تعلمين ..

 -يا تاتا حتى أحنا متحيرين عليه، هاكا عاله جيناك.

 - انتوما صحابو، ديما يحكيلي عليكم، يحبكم راهو برشة، اما عالش يعمل هالعملة؟ عالش

 يمشي هكة؟؟مشيت للمركز، عملت بالغ ضياع جريت و سألت و ريحتو مثماش!

 تبادلت أنا و ناصر النظرات و نحن نرى اللوعة تمّزق هذه االمرأة الضعيفة الوحيدة..



 استطردْت:

 - انتوما مقلكم شي؟ متعرفو عليه شي؟ نا ملهوفة نستنى فيكم تجيبولي خبر على ولدي!

 لّفتني الحيرة، رأيت ناصر يطأطأ برأسه،و كأنه يبحث عن شيئ ما على أرضية الصالة،  ماذا

 عسانا نفعل لعزائها؟

 احسست برغبة في االرتماء بين ذراعيها و البكاء مطوال..بأن أقول لها انني بكيت طويال مثلها

 الختفائه..بأنني ترقبته في ليالي الصيف المقمرة، و ليلي الشتاء الباردة، كي يحتويني، و

 يعتصرني ، و يخفيني تحت ذراعيه..

 

 ذهبنا الى غرفة وليد الموجودة في الجهة المقابلة من الردهة.. يا الهي،رائحته تمأل المكان..

 على اليمين يلتصق مكتب صغير بالجدار، تعلوه ملصقات كثيرة، مقتطعة من  صحف و

 مجالت، مقاالت سياسية و صور لسياسيين و فنانين ، و عبارات عديدة غير مفهومة خطت

 على الملصقات..

 -"هذي بيت وليد، لّوجت في أوراقو ملڨيت شي يخليني نعرفو وين، كانو عندو برشا

 كراريس مثماش ريحتهم."

 أمسكتني من ذراعي بلطف موشوشة: نعرف لي انتي و وليدتحبوا بعضكم برشة، وليدي

 ميخبي علي شي"

 تدفق الدم حارا الى أذني،و أحسست بوجهي يشتعل.

  يحكي لوالدته عنّي؟ عّنا؟

 نظرت الي بابتسامة حنون، و كأنها لم تعد مفجوعة باختفاء وحيدها، فتحت أحد األدراج

 السفلية للمكتب، و أخرجت شيئا ما، عادت لتلتفت لي قائلة:

 - "هذي وصيته، ڨلي ها الصنيديق ما تعطيه كان لسلمى، كنت باش نجيك

 لتونس اما منجمتش يا بنيتي،بقيت نخمم شنعمل،ڨلت نكلم ناصر،اما

 حمدوهللا هاك جيت"

 تحمل بين يديها صندوق صغيرا، لم أتمالك نفسي، أصاب أصابعي االرتعاش..



 كانت خالتي صفّية تحمل نفس الصندوق الذي أهدانيه وليد،أو باألحرى نسخة منه.

 سرت قشعريرة بكامل بدني،حتى شعر رأسي لم يسلم منها،أخذت منها الصندوق بسرعة،

 قلبته، و آالف االنفجارت  تندلع في رأسي..اندفاعات كخيول متسابقة ..

 "يا بنيتي منكذبش عليك، حبيت نحلو نشوف آش فيه، قلت بالكش نلڨى حاجة توصلني

 لولدي,اما شي، محبش يتحل، مخليه منغير مفتاح ولد الكلب"

 استحالت رغبتي  الملّحة في القدوم هنا الى رغبة كبيرة في  الهروب، الهروب و فتح

 الصندوق كي أرى  ما فيه.

 انفجارات و انفجارات من التساؤالت و الحيرة تعود بي للمربع األول..

 لكن أال يفعلها مجّددا و  يكون صندوقا فارغا؟

 أيستمتع بهته األفعال العبثية التي يستوحيها من قصصة البوليسية التافهة؟ ( كان وليدمحبا

 ألجاثا كريستي و سلسلة  رجل المستحيل).

  يريد أن يجعل من الالمعنى مذهبا،هدفا،رسالة.

 أصرت امي صفّية أن نبيت الليلة عندها  ( و كأّن لي مكانا آخر أقضي فيه الليلة في هته

 المدينة) أما ناصر فقط رفض بلطف، قال انه سيقضي الليلة عند احد اصدقاءه الذي عرفه عن

 طريق وليد.

 كان الغداء كسكسي ،على درجة عالية من الحرارة، لم تكن لدي شهية لألكل، لكن الحاح اّمي

 صفّية أحرجني..

 أقبل المساء، جلسنا في حديقة المنزل الخلفية،تتوسطها كراٍس خشبية  تحت تينة وارفة ..

 كان فكري مشغوال بالصندوق،وبما فيه، أردت أن أحكي الكثير لوالدة وليد،عن ابنها،من اين

 أتت به؟ هذا الرجل الذي عذبني حضوره مرة، و يعذبني غيابه ألف مرة.. لكني وجدت نفسي

 مشتتة الفكر بطريقة عجيبة..

 تأملت األم صفية التينة بعينيها الواسعتين..

 "شباش نڨلك بنيتي..اييييه..ولدي كان ديما يطلع في هالكرموسة ،ينحي كعبات لّيا و

 للمرحوم سيدو، و مرات كي تطلعلو يكّرد كعبات عالمتعدين مالنهج، و ترّصيلي في حّل و

 اربط .



 ايييه، ڨداش جرى و لعب في هالجردة، و كي كبر ولى مخزون في بيتو كالمربوط ، درا

 فاش يخنتب على الكراريس، و بعد يتعدى لهاك المحنون الordinateur،يصّبح عليه، و

 مبعد ما يفيق باش يمشي يقرى كان بسيدي و سيدك!

 تعدو علينا ايامات صعيبة بعد ما توفى ابّيو، تحمل الظروف و ما تكلمش، أما كي شّم صنانو

 دخل في معامع مشي باهية، نصحتو، يا وليدي فك عليك، السياسة راهي للكبار، احنا زواولة

 شمدخل جد بّينا الكلب في الحاكم؟؟ منين لينا هالّشي؟ درا فاش يكتب و  يصور و يحط، مبعد

 يقولولي راهو وليدتربط، و نا شكون عندي غير وليد؟ الدولة تقوم بيا؟"
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 البدر مكتمل، ليلة مضيئة، كالضوء الذي يتفجر من أصابعي حين تالمسه..

 أنا في غرفته،على فراشه..

 رائحته النافذة ال تزال هنا.. تخدرني.. أنتشي بها.. تجعل وهم حضوره أقوى.. يتجلى

 أمامي..بقوامه الفارع..يتلمس وجنتي بأنامله الرقيقة..يقبلني.. يمتّص شفتي و لساني،يلفحني

 بأنفاسه..

 أتأمل القمر و النجوم عبر نافذته، تضحك مني السماء..أنت تسبحين وحيدة في مجّرات وهمك

 أيتها البلهاء..

 لم أصدق يوما أنني سأنام في غرفة وليد,وحيدة.

 أقفز نحو الباب، أوصد رتاجه جيدا، و أعود نحو الفراش.

 أفتح محفظتي، ذلك المفتاح الذي أّرقني طويال يختبئ هناك..

 ما الذي يمكن أن يحتويه صندوق ال يتجاوز حجمه الخمسة و العشرين سنتمترا مكعبا؟

 أحدثت الفرقعة المكتومة التي أحدثها دوران المفتاح داخل القفل انفجارا داخلي، برودا اعترى

 جسمي، و تنميال اجتاح نصفي العلوي.

 تضاعفت دقات قلبي و أنا أرفع الغطاء كأّنني أعطل قنبلة موقوتة..

 كان شيئا عاديا..
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 سراب وليد

 هّمامي
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "اكتب يا هيبا، فمن يكتب ال يموت أبدا"

     يوسف زيدان
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 حّمى الّتدوين ال تفارقني.

 رغبة يائسة في القبض على الحياة و سجنها بين األحرف.

 تسجيل لألحداث بشكل مستمر.

  هذا ما أفعله كل ليلة.

 لماذا أفعل ذلك؟ ال أعلم.

 فاتني أن أبحث عن السبب.

 ربما كي أصبح خالدا، الفن هو الطريق الوحيدة للخلود.

 لذلك، قررت، عبر هذه الكلمات،أن أنتصر على الموت.
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 الرابع من سبتمبر  2010

 باب عليوة.

  حافالت و سيارات نقل "لواجات" كثيرة.

 يختلط صياح السائقين منادين على وجهاتهم مع تزمير السيارات و رائحة البيض المسلوق

 باألدخنة و األتربة و كل شيئ.

 هل محطة برشولنة بعيدة كثيرا من هنا؟ أوقف تاكسي، و أهم بوضع حقيبتي.

 - تي ستّنى، وين ماشي؟

 -برشلونة

 -هّبط هّبط هاك الساك، تي هايكا في وجهك برشلونة!

 ينطلق مبتعدا و هو يتمم بما يبدو انه شتائم..أسأل عن ساحة برشلونة،ماذا أفعل؟ لم آتي الى

 تونس اال مرات قليلة مع العائلة،آخرها في محاولة يائسة النقاذ أبي من المرض.. ربع ساعة

 سيرا على األقدام، أجرجر حقيبتي بصعوبة،أذكر أن أحد الطلبة قال لي  أن المبيت الجامعي

 بحي بن خلدون يقع قبالة آخر محطة للمترو عدد ثالثة ، وصلت الى ساحة برشلونة.

 أقبل المترو األخضر،كنت أتثبت في األرقام ،أبحث عن رقم ثالثة.



 صعدت وسط المتدافعين بين نازل و طالع.اضطررت الى البقاء واقفا و حشر الحقيبة بين

 ساقي. يقولون أن النشالين كثر في وسائل النقل،سمعت قصصا كثيرة عن البراكاجات في

 تونس.ان رفضت اعطاء ما لديك، يفتحون وجهك بشفرة و يهربون.

 ينساب المترو على السكة، و في كل محطة يصعد ركاب جدد،عمال حظائر و موظفون و

 طلبة و تالميذ.لماذا ال يصعد األغنياء ذوو األيدي الناعمة و الكروش البارزة؟

 أراقب المحطات بترقب،الحبيب ثامر، الباساج، باب الخضراء، باب العسل ، باب سعدون،

 مفتاح سعد اهللا..أبواب كثيرة و مفتاح واحد.

  يقترب شابان، يلتصق أحدهما بظهري، ماذا يريدان؟

 محطة الرمانة، تنفتح أبواب المترو.

  " سرڨني !سرڨني!"

 لم يريدانني أنا، اقتلع أحدها قرطي المرأة الجالسة قبالتي بحركة خاطفة.

 تركاها دامية األذنين تولول و هربا.

 تصاعدت الهمهمات في المترو

 -ملة فصايل مڨّلبة عبات البالد.

 -واهللا عرفتهم ماللّول، باينين نّطارة.

 -كان نكناهم بطراحة راهو انتاحات النطرة.

 أزيد من ضغط ساقّي على حقيبتي.أدماها، بن القحبة.
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 الخامس من سبتمبر.

 يقع المعهد التحضيري للدراسات الهندسية على ربوة هضبة بالمركب الجامعي بالمنار، هل

 سيتكرر هذا الماراتون الصباحي للوصول اليه كل يوم؟ كثير من الطلبة اجتازوا المرتفع

 بسرعة سياراتهم.لماذا ال أمتلك سيارة؟

 ألتقي بأحمد، زميل الدراسة في الثانوّية، يقول ضاحكا بعد عناق:

 -بريبا زادة؟؟

 - ههه شباش تعمل .حشوة.

 - ايجا نشوفو وين نقرو.

 تغص ساحة التحضيري بالطلبة ، على مختلف مشاربهم، وجوه البعض اكتنزت بضياء

 الراحة و الدالل، و احترقت وجوه الكثير.

 كنا أمام قاعة المحاضرات، قال أحمد:

 -تعال معي أعرفك ببعض الطلبة ، نعرف منهم شكون.

 اتجهنا نحو جمع منهم، شابان و فتاة.



 عرفني أحمد بصديقه ناصر و بادره بالسؤال:

 -شتعمل هنا سي الحقوقي؟ مستعجل عالقراية؟

 ناصر مستهزئا:

 - جيت نطل على سلمى و مروان ميسالش ماهو صاحبي؟

 مددت يدي مسلما، تكهربت عندما سلمت عليها و تالمست أناملنا.

 سلمى.

  بدت فاتنة ببشرتها بلون القمح،شعرها الفاحم المنسدل على كتفيها،عيناها العسلتيان ،تدور

 حولهما مجرات و كواكب. شفتاها المكتنزتان كحبتي كرز و نهداها المنتصبان.في جزء من

 الثانية، تخيلتها عارية تماما. لم أتت الى مخيلتي هذه الصورة الشهية؟

 دخلنا الى القاعة الكبيرة. سأكون جريئا، تعمدت الجلوس حذوها.

 بحثت عن أي سبب للحديث معها.

 - قريت في أريانة؟

 ابتسمت:

  - صحيح (ثغرها قاتل) كيفاه عرفت؟

 نظرت الى محفظتها،خطت عليها أحرفا و كلمات..:

-lpa,lycée pilote Ariana. 

 - صار، ركزت مع الكرتابا (ضاحكة)

 - تنجم تقول، انا قريت في سيدي بوزيد

 -مم، درست في معهد نموذجي أيضا؟

 - ال، مثماش معهد نموذجي غادي.
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  العشرون من سبتمبر.

 مّر أسبوعان بسرعة خاطفة،توطدت الصداقة مع ناصر و سلمى (بالنسبة لسلمى، األمر

 يتجاوز حدود الصداقة بكثير.أريد ممارسة طقوس عبادتي في محرابها القاتل). علمت اليوم أن

 الدروس تنطلق في كلية الحقوق،استدعاني ناصر لشرب القهوة في كليته. سأذهب هناك لرؤيته

 و أتغيب عن الدروس اليوم.الضجر يقتلني منها و رأسي يكاد ينفجر من معادالت الرياضيات

 و الفيزياء .لماذا خلق اهللا العالم بهذا التعقيد؟

 أخرج مثقال بتخمة مزّيفة من المطعم الجامعي. سأحرق الخرى الذي أكلته في هذا المنحدر

 الطويل .هل سأعيش طوال السنة على مثل هذا الطعام؟

  أنزل الدرج الخارجي الرابط بين المطعم و كليتي الحقوق و االقتصاد.

 أهاتف ناصر :

 -هاني بحذا الفاك.وينك؟

.buvetteادخل تو تلقاني في ال - 

 أصعد متجها نحو المشربة. أجده مع جمع من الطلبة.هنا الجميع يدّخن.فتيانا و فتيات.أشعل

 سيقارة. أجذب نفسا عميقا يشعرني بدوار لذيذ.



 تحدثت يومها مع ناصر و أصدقائه عن الكلية و الحقوق و حجرة سقراط أين يلقي الطالب

 خطبهم "النارية",عن الهندسة و مباراة الدربي و و طالبات المركب الجامعي..اقترح علي في

 نهاية المطاف الذهاب معه الى شقة يملكها والداه بالمنار.

 - توة نعملو جو في البرطمان مع األصحاب.

 أجبته دون ترّدد:

 -هّيا.

  اقتربنا من الساعة السادسة حين وصلنا الشقة. نزلنا من بيجو ناصر و صعدنا .

 فتح أمامي الثالجة بزهو،كانت مليئة بالبيرة و النبيذ بنوعيه، الرخيص و الباهظ الثمن.. بي

 جي و ماغون و مرنا ڨ و جاك دنيال.مع "كمية" ممتازة.مكسرات و جبن و شيبس.

 صّب كؤوسا ألربعتنا من زجاجة جاك دانيال.مع اقراص ثلج للقضاء على حّر سبتمبر.

 ارتشفت بتمهل المستكشف, يتغلل النبيذ في مسامي مع لسعات الثلج المنعشة, أصعد الي

 السقف، الى السماء, أستطيع رؤية اهللا و مالئكته يضحكون مّني.أعاود جرعات أخرى. أنهي

 الكأس الثانية . دوار رائع يجتاحني.

  ينفجر ناصر، أو أحدهم، ضاحكا :

 -ههه! بالشوية سايس روحك يا معّلم.

 ترتفع حرارة جسمي. أشتعل. أنزع قميصي .تنّز حّبات العرق.نشوة تجتاحني ثّم احساس

 بالغثيان.

 الكأس الرابعة.

 أفتح الباب. ترقص الشياطين و المالئكة يدا بيد ثم يتضاجعون.

 يخرج ناصر اصبع قنب هندي، زطلة. يلفها في سجائر ثم يحرقها قليال كي تختلط مع التبغ.

 يتفنن في ذلك باستمتاع و كأنه يمارس هوايته المفضلة على الشاطئ.

 يشعل لفافته . يشعل للفتاتين و أخيرا يشعل ما تبقى فّي بسيجارة المخّدر.

 آخذ نفسا ماراطونيا. يتغلغل المخدر في خاليا دماغي, أنتشي مع وجع قاتل في الرأس.اكتشفت

 أن يدي ملتوية تحت ظهري و أنها تنمل بشدة.تتحد الزطلة مع الجاك دانيال لتجعل مني جنديا



 مقتوال في حرب خاسرة. ثورا خائرا بعد ضربات الماتادور. فحال استنزف قواه في جماع لليلة

 كاملة.

 يغادر ناصر الى الغرفة المجاورة ترافقه الفتاة و ضحكاتها التي ال تتوقف. أراهما

 يترنحان،يسقط ناصر، تحاول صديقته معاونته على النهوض، فتهوي الى جانبه. و يغرقان في

 موجة من الّضحك.

 تصعد سلمى فوقي. انها سلمى, أنا متأكد، الشعر الفاحم و نفس العينين العسلّيتين.

 بالكاد أميز صدارتها, أنزعها بصعوبة كبيرة. يتلدّلى النهدان فوقي.كعنقودي عنب.

  تعالي يا سلمى.سألتهمك كتفاحة حمراء مع زجاجة النبيذ.أنا لم أفعل شيئا.أنت، ككل نساء

 األرض منذ خلقت حواء. تتحملن جميع الخطايا.و فليكن اهللا شاهدا. أليس اهللا من خلق فينا هذه

 الرغبات؟

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   لماذا خلق اهللا الكون؟

 يلح علي هذا السؤال قبل شروق الشمس. يقول الحديث النبوي أن اهللا ينزل في الثلث األخير

 من الليل كي يستجيب الى دعوة الداعي. أريد اجابة اذن. لم خلقت كل هذا الكون؟ تمتحننا و

 تجعلنا خالدين في الجنة أو النار حسب معاييرك.

 و ماذا بعد الخلود؟ ما القيمة من هذا كله؟

 اسمع دويا . نور يشمل كامل المكان. أ استمع االله الى ما أقول أخيرا؟؟

 ينزل اهللا من السماء. جلبابه فضفاض أبيض. لحيته بيضاء كّثة. يضحك من تساؤالتي .أسنانه

 ناصعة البياض أيضا. يضع تاجا مذهبا كالملوك و األباطرة.

  يقول بصوت جهوري:

 -من أنت حتى تطرح هته التساؤالت أيها العبد؟ أتريد تطبيق معايير الزمان و المكان و

 المنطق و العلم على الهك؟ أنا أوجدت الزمان و المكان و المنطق و العلم. أنا أوجدت الوجود.

 فكيم تحكم علي بموجوداتي التي أتجاوزها. أال تخجل من نفسك؟

 تجتاح برودة كامل جسمي. اهللا نزل الّي. أال تصدقون؟ الم يتحادث موسى و عيسى و محمد مع

 اهللا و كانو بشرا؟

 أجيبه بصوت مبحوح:

 - و لكن بماذا تريدني أن افّكر كي أصل اليك؟ أنت لم تعطني غير هذا العقل كوسيلة .لن

 أستطيع الخروج عن قدرته على االستيعاب.على كل حال،انت

 أرسلت الينا كتبا يقبلها العقل البشري, أريد فقط معرفة السبب وراء خلقنا نحن البشر. تعذيبنا

 كل هذا العذاب على هذه األرض،ثم موتنا جميعا,لم كل هذا الظلم و القتل و العبثية على

 األرض؟الجميع يقتلون بعضهم باسمك.كلهم يحملون كتابا من كتبك "السماوية" بيد و سالحا

 باليد األخرى. ثم محاسبتنا على ما كتبته و قدرته سابقا. ما ذنبنا في القيام  بأمور قضيتها أنت

 سلفا الهي؟



 تبدو عليه أمارات الغضب، صواعق و رعد و رياح من ورائه.أرى دّفتي نافذتي يصطفقان

 بعنف:

 "ما ذلك اال لحكمة ال أعلمها اال أنا. أتتطاول على اهللا خالق كل شيئ ؟ ألم ينبهك نبي البشرية

 محمد الذي أرسلته الى عدم الخوض في الغيبيات التي تفتنك في دينك؟ لقد أفقدك ابليس

 تفكيرك القويم."

 -ابليس؟ أنا أحترم ابليس.كان لوسيفير الوحيد الذي تمّرد على القوانين الموضوعة.رفض

 السجود آلدم ألنه يعلم أنه مفسد. قاوم المشروع االلهي على األرض.

 قال اهللا أن البشر سيكونو بعضهم لبعض عدو كعقاب على خطيئة آدم و حواء. من المسؤول

 عن العداوة و الصراع اذن؟ اهللا أم لوسيفير؟

 " أنا خلقت االنس و الجن كي يعبدوني حتى يموتوا.ثم أحاسبهم على ذلك.هكذا.أتريد القيام

 بدور المحاسبة أيضا؟ أتريد سببا منطقيا للخلق و الحساب؟ المنطق خارج المعادلة. من قال ان

 المنطق و الحقيقة يجتمعان؟"

 ينزل ملكان من الزبانية. يتقّدمان نحوي و الشرر يتطاير من عينيهما. يوثقانني بسالسل

 محرقة.

 "جهنم الحارقة و بئس المصير.جهّنم لكل من يعصيني. أنا اهللا خالق المحبة و السالم و العدل

". 

  يفتحان باب الغرفة فينبعث دخان خانق.

 دخان أسود و كثيف.

*** 

 

 

 

 

 أستيقظ.



 وجع قاتل بالرأس.أحس أنني بسبعة رؤوس. مرارة شديدة بالفم و الحلق. أنا عطشان.وخزات

 كالشوك تلسعني حين أحاول ابتالع ريقي. أريد كثيرا من الماء.

 جسم خامد يغط في نوم عميق بجانبي. انها صديقة ناصر في الكلية. لماذا توهمت أنها سلمى؟

 أنزع عني اللحاف. آثار منّي كثير عليه. متى حدث كّل هذا؟

 اترّنح نحو صنبور المياه.أترك الماء ينهمر على رأسي ثم أشرب منه بنهم.أغسل قضيبي و

 أفركه.(بدأت أستعيد بعض الصور من ليلة البارحة حين لمسته). ألبس أدباشي بسرعة .أطل

 على الغرفة المجاورة، ال يزال ناصر نائما .يختلط الجسدان على الفراش.

 أغلق باب الشقة و أنزل الدرج بتؤدة. ال يزال مفعول الزطلة و النبيذ ساريا.يا الهي،أكاد

 أصرخ من آالم الّرأس.

 أكتشف أن سلمى اتصلت بي على الساعة التاسعة.التماع اسمها فقط على شاشة جّوالي يحدث

 نشوة داخلي. حين اتصلت بها قالت أنها أرادت االطمئنان علي ألنني تغيبت باألمس و لم

 أحضر صباح اليوم.

 أنتظر انقضاء درس الكيمياء. تخرج من القاعة, تجدني منتظرا.. ما اروع ابتسامتها حين

 تراني..

 قبلتان على الخّد (مع محاولة االقتراب من الثغر) تسقيانني ثمالة من نوع آخر(أال أخجل مما

 فعلته ليلة البارحة؟)..

 -سلمى. توحشتك راني

 -ممم باين، وينك نهار كامل البارح؟؟

 -ممهه..مدخلتش نقرى. عملت قهوة مع ناصر و بت معاه في المنار.

 -المنار؟ ياخي مش يسكن في المنزه؟

 -ايه. أما عندهم برطمان هنا.أول باب على يدك اليسار في الطابق الثاني في

 اللعمارة لي وراء مونوبري.

 ضحكت من كلماتي المفخخة و لم تعّلق عليها.

 انتهت الدروس اليوم مع الثانية ظهرا بتغيب أحد األساتذة.هذا يعني تغيبي لليوم

  الثاني على التوالي.أمر رائع.

 الحظت سلمى تشنجي:

 -شقولك كان نمشيو لسيدي بو؟

 أجيبها هازئا : -سيدي بوزيد أكيد ههه

 - تي يزي، نعرفك تحب ترّوح. أما نقصد سيدي بوسعيد .الطقس تحفون اليوم،

 متاع تبديل جو.

 - ماذا بيا. فديت خاطر و راسي يوجع.

 صعدنا في سيارتها البيضاء المكورة، تخيلت أنني أقودها بسرعة جنونية..



 تفكّرت أنني ال أملك رخصة قيادة.

 اتأمل البنايات على الجانبين. صور بن علي تعلق على معظم الجدران الكبيرة. مثل

 االله . موجود في كل مكان.يراقبنا بأعينه التي تتبعك بشغف مع ابتسامة عريضة

 حتى تبتعد الصورة الجدارية عن ناظريك..

 

"Garou-Belle" صدحت مسجلة السيارة بأغنية  

 هل أرى جماال آخر غير عينيك؟ حين تتفّتح فيهما أزهار الصباح، أو جماال أخر

 غير خصالت شعرك حين تعبث بها الرياح كما أراها اآلن.

 أمسك يديها، تتشابك أصابعنا على المقود..و أسرق منها قبالت تجعلها تقهقه

 صارخة:

 - أنت مجنون!

 وصلنا الى هضاب سيدي بوسعيد، و كأن هذا المكان اشتثناء لتونس ، قطعة رائعة

 من مكان آخر. نزلنا من السيارة و أخذنا نصعد مترّجلين بين البيوت . بيضاء ذات

 أبواب و شبابيك زرقاء . اللون األخضر يحتل كل ركن هنا.مررنا من أمام مقهى

 الكوست و انعطفنا نحو البلدية حيث المرتفع الشاهق.بدأت هنا حوانيت الصناعات

 التقليدية تنتشر على الجانبين.أفواج من السياح يلتقطون الصور هنا و هناك.يطالعنا

 المضيق البحري الممتّد بال نهاية كلما ارتفعنا..

  المطل على ميناء سيدي بوسعيد.

 بلغنا مقهى سيدي شبعان أو café des délices كما يحلو لباتريك بريال.

 

 نسمات لذيذة تداعبنا ، أضيع بين عينيها.. تشعل سيجارة سليمز رشيقة مثلها و تمّز

 أنفاسا قصيرة متتالية و هي تبادلني النظرات..

 يصمت كالنا، أمرر يدي على أناملها الناعمة و أرحل بعيدا مع البحر و أفكاري..

 أحيانا تفشل الكلمات في ايصال المعنى، ينجح الصمت في التعبير أكثر..

 أغوص في شعرها الرائع،تتطاير الخصالت بفعل نسمات البحر و االرتفاع

 الشاهق. تتفنن سلمى في ابهاري حتى عندما ترتدي الجينز و القميص العادي.

 تتناسق تفاصيل جسدها دون أّي خطأ..

 تأكل الدجاج المحمر بالشوكة و السكين، ال تخطئ أبدا في التقاط القطع، تمسح كل

 فترة أصابعا بالمنديل الورقي و فمها كذلك،فهي ال تلعقه بلسانها أبدا. طلبت مجّرد

 كأس من العصير كي ال أقع في مثل هذا الحرج، لم تتجاوز أدوات أكلي المعهودة

 الملعقة و اليد في حد ذاتها أحيانا .

 - ألم تالحظي أن المعهد التدميري خال من أي نشاط ثقافي؟



 ضحكت سلمى ضحكتها الخفيفة: - حاجة طبيعية، بخالف ثالث أو أربع كليات في

 تونس، البقية يغرقون في تكديس الدروس بشكل حيواني و اجتياز اختبارات آخر

 السنة.

 - الجامعة ليست هكذا، نحن ال ندرس في كليات اذن، نحن نرتاد أقنان دجاج

 لصناعة الغباء.

 -ماذا تنتظر أن تجد في الجامعة التونسية؟ مخابر بحث علمي و شركات تزورك

 كل أسبوع رغبة في التعاقد معك؟ مع رحالت مجانية آخر كّل شهر؟

 - ال ليس هذا ما أعنيه سلمى..الجامعة مركز للثقافة أيضا، لن نساوي شيئا أمام بقية

 الدول دون زاد معرفي. الطالب ال يذهبون لدور الثقافة. ألنها مضجرة و عالقة في

 القرن العشرين. بينما تتعفن عقولنا و تتحزل الى صخور في أقبية القاعات،تتحول

 الجامعة الى كابوس يقضي على يومك.ثمانية ساعات بدون معنى،يجب أن نجلب

 اليهم شيئا مختلفا.

 -األمر ليس مأساويا في معهدنا، هناك ناد للصحافة يصدر عددا الكترونيا كل شهر

 و له متابعون على الفايس بوك.

 -ممتاز، أأجد مكانا بينهم؟

 -انضم للنادي ان أردت .

 -سأفكر في ذلك.

 -لكن مالذي تريد الوصول اليه من وراء كل هذا؟

 أصمت لبرهة ثم أقول:

 -أفكار صادمة، أريد نشر أفكار صادمة.

  اتسعت عيناها متسائلة: ماذا تعني بأفكار صادمة ؟

 - هل تتصّورين أن التغيير و لو كان بسيطا سيأتي عبر أفكار بسيطة أو تلميحات؟

 أريد كتابة مقاالت تصدم الطلبة، الفساد االداري ، السياسي أيضا.

 -وليد انتي هكة تلعب في لعبة أكبر مّنك ، و أحكي بالشوية (ضاغطة برفق على

 يدي).

  - أعلم أن المخبرين في كل مكان، كل مقهى في تونس مليئ بهم.

 -آنا نخاف،عاله نحكيو على السيستام.مالقيت فاش تحكي؟

 -ألنه أصل الداء، النظام قضى على تونس.. سلمى أنت تقطنين بسكرة، ترين

 الجميع سعداء، العمل موجود نسيبا بالعاصمة و البنية التحتية و وسائل النقل. أعلم

 أن الفقر يعشش في جيوب هنا أيضا، لكنه فقر نازح من مناطق الظل،يحاول ايجاد

 مكان له هنا،هربا من الربوع التي  تكشف تونس فيها عن وجهها القبيح.



 ال أعلم ان فهمت سلمى يومها معنى ما أقوله.. "ما يحس بالجمرة كان لي عافس

 عليها" ، هل فهمنا يوما معاناة غيرنا؟لن نصل الى ذلك أبدا.. كلنا أنانيون بشكل أو

 بآخر، نحاول  ارضاء أنفسنا و تحقيق رغباتنا الفردية، نكذب على أنفسنا مدعين

 تعاطفنا مع اآلخرين، أنت تتعاطف مع غيرك حتى ال يؤنبك ضميرك و كي تشعر

 بالراحة النفسّية.حتى الحب هو شكل من أشكال االحتياج لحنان اآلخر، رغبة

 بيولوجية خصوصا لدى الرجال، و رغبة في االحتواء من قبل النساء، بعبارة

 أخرى، ضرب من المصلحة. لكننا ال نعي ذلك، نحن في سعينا الى الحب نتحول

 الى مجانين، و نفقد أبسط معايير العقالنية، هل يلتقي الحب مع المنطق؟ أبدا.

 غادرنا، و في طريقنا الى السيارة اخترت أن نجتاز األزقة الملتوية الضيقة

 كاختصار للطريق، لكنني استغللت الفرصة كي أطبع على شفتيها أكثر من قبلة،

 يولد الحب هنا مسروقا حراما، و يعيش كذلك .

 أوصلتني سلمى الى المبيت الجامعي، ثم قفلت راجعة الى سكرة. صعدت الدرج

 المتهالك و فكرةانضمامي لنادي الصحافة ال تفارقني..

  

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 20 أكتوبر 2010.

 

 تمضي األيام بسرعة جنونية، و ال أدون ما يحصل كالعادة ، مع احساس كبير

 بالذنب، ربما بسبب غياب أحداث ذات أهمية.. و غرقي في الروتين اليومي القاتل،

 الدراسة.. الذهاب الى المطعم الجامعي..رؤية سلمى و بقية األصدقاء..و حرق

 مالليمي القليلة في السجائر الجزائرية..

 أصحبت شبه ساكن لشقة ناصر، ألّح علي بشدة كي نقيم سويا ، و نزلت عند

 رغبته، فالملل يقتله وحيدا هناك و ال يجد متعة واحدة اال اذا شاركتها اياه ( على حد

 تعبيره) ،وقد وجد فرصة كي يقنع عائلته بضرورة السكن قرب الجامعة و استقالله

 td الشقة التي يملكانها.كان سعيدا لتحرره و لو لقدر بسيط من سطوة والديه. و

 بالنسبة لي، فشقته أفضل ألف مرة من المبيت الجامعي الكئيب الذي ال أجد سبيال

 للمراجعة فيه، كان من األجدر لو وقعت تسميته بسجن الطلبة. لكن أحيانا نقضي

 على بأسنا بالترويح عن أنفسنا هناك، نلعب الورق، ندخن، نتصلب أمام الفايس

 بوك ( ومواقع أخرى) ، و ان حالفنا الحظ ينجح أحدهم في تهريب الجعة الى

 الغرف.

 ذهبت باألمس الى مقر نادي الصحافة بالجامعة.حضرت إلجتماع هيئة التحرير

 المؤلفة من الرئيس مازن الحصيري، و هو طالب بالسنة الثانية بالمعهد و لي

 معرفة سطحية به، و ثمانية أعضاء.

 قدمني مازن لآلخرين ثم قال:

 - وليد، لقد اطلعت على قصصك القصيرة على االنترنت ، أسلوب كتابتك رائع، و

 لقد نالت اعجاب معظم الحاضرين هنا.

 -ممتاز، آمل أن يعجبكم تحريري للمقاالت التي أعدها للنشر.

 - قام جميع أعضاء النادي بتقديم مساهماتهم، ان كان لك مقال جاهز اآلن يمكنك

 تقديمه و سنقوم بعملية فرز و اصالح جماعية ثم اختيار المقاالت الصالحة للنشر

 في نشريتنا االلكترونية و الورقية.

  قمت بفتح محفظتي بسرعة و اخراجه، ال يزال الحبر غير جاف.لّفني حماس كبير:



 - لدّي مقال أنجزته باألمس يتحدث عن الطلبة األربعة،أعضاء االتحاد العام لطلبة

 تونس المضربين عن الطعام في كلية اآلداب بمنوبة، حول حقهم في الدراسة و

 المنحة الجامعية.

 كنت أنتظر تلهف الجميع لقراءة المقال و االعجاب به، لكن مازن نظر الي بعينين

 مترّددتين،استطردت محاوال انقاذ نفسي:

 -اذا انتشر المقال في المركب الجامعي فيمكن أن يحدث ذلك دعما ممتازا لهم،أليس

 كذلك؟

 أجلت نظري في بقية الطلبة فرأيت خوفا و رغبة في تجنب النظر الّي. لم أفهم.

 - ال أعرف كيف أفسر لك ذلك يا وليد، لكن ال يمكن نشر مقاالت من هذا النوع،

 هذا مستحيل.

 - مستحيل؟ لكن لماذا كل هذا الخوف؟ األمر يهم الطلبة، و لم يمس أحد النظام من

 قريب أو من بعيد.

 - أوو ، أنت تقول كالما كبيرا اآلن.

 سكت مازن لبرهة و كأنه يبحث عن كلمات ، ثّم استطرد:

 -شوف وليد.. أّوال لو وقعت النسخة الورقية من المجلة في يد األمن الجامعي

 سأضمن طردك من الجامعات التونسية الحكومية و الخاصة كأقل ضرر ممكن ،

 هذا ان لم يقوموا بحل النادي و طرد كامل أعضائه. ثانيا، فأنا لست متأكدا ان كنت

 قد اّطلعت على أعداد المجلة التي صدرت السنوات الفارطة، لقد حافظت على نفس

 المسار التحريري.نحن هنا نهتم باالعالن عن الرحالت التي تنظمها النوادي

 األخرى في الجامعات المختلفة، المسابقات الرياضية بين الكليات، االصدارات

 الجديدة في مجاالت التكنولوجيا ..بعض القصص القصيرة و القصائد و

 الرسومات،لكن أن ننشر مقاال ذي طابع سياسي يتحدث عن طلبة مضربين عن

 الطعام، فلن نغامر بهذا أبدا.

 - أتفهم خوفكم، لكن متى ستكتبون كلمات تحدث فرقا؟ هل يقبل الجميع على

 المجلة؟

 -لدينا متابعون كثر، ال شأن للجميع بالسياسة، اال اتحاد طلبة تونس الذي يحشر أنفه

 و ينال الطرد أعضاءه، ناس فاضية شغل و متحبش تقرى.

 هكذا نحن، نكذب على أنفسنا و نعلم أننا نكذب، لككنا نصر على تصديق األكاذيب

 و التعايش معها، لتطل الحقيقة في النهاية غوال مخيفا ندفن رؤوسنا عند رؤيته في

 األرض كما تفعل النعامة.

 - على كل حال، سررت بمعرفتكم، أتمنى أن نلتقي في ظروف أفضل. 

 



 لملمت المقال على عجل و غادرت..
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 وجدت هنا عديد األوراق المقتطعة ممّا كتبه وليد همامي، تبدو آثار تمزيق عنيف

 لألوراق..
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 8 نوفمبر 2010.

 لم أعد في عطلة "التحول المبارك المجيد المقدس"- و كل تلك األوصاف

 األسطورية التي مللت سماعها في التلفاز-الى بيت العائلة، ترك لي ناصرنسخة من

 مفاتيح شقته و قررت االنعزال هناك للقيام بمراجعة مكثفة نظرا القتراب موعد

 االمتحانات..كان يأتي ليال كي نسهر في احدى مقاهي المنار أو المنزه ثم نعود

 متأخرين، أكمل غوضي في الدروس لكن ناصر يغرق في نوم عميق أو يغرق أمام

 حاسوبه كالّصنم..



 استيقظت مبكرا اليوم على الرغم من نومي متأخرا،أكره النوم،أريد عيش أكثر عدد

 ممكن من الساعات.لكنها تهرب من بين أصابعي باستمرار دون توقف.

  أجد رسالة من صديقي أحمد على الفايس بوك:

 "اسمع غناية الراب هذي، هبطت البارح نهارت سبعة نوفمبر بالعاني، طيارة"

 أفتح الرابط و أبدأ باالستماع الى االيقاع السريع،العميق:

 "رئيس البالد

 هاني اليوم نحكي معاك باسمي وباسم الشعب

 الكل اللي عايش في العذاب

 2011 مازال تم شكون يموت بالجوع،

 حابب يخدم باش يعيش لكن صوتوا موش مسموع

 اهبط للشارع وشوف

  العباد والت وحوش

 شوف الحاكم بالمطراك تاك تاك ما عالبالوش

 مادام ما ثمة حد باش يقوله كلمة ال

 حتى القانون اللي في الدستور نفخه واشرب ماءه

 رئيس البالد."

 

 

 قطع تركيزي مع األغنية جرس الباب،من سيأتي في هذه الساعة؟ أهو أحد أصدقاء

 ناصر؟ أيكونا والداه ؟

  تتدفق االحتمالت بسرعة ضوئية وأنا أفتح الباب بوجل، و ال أصدق ما أراه..

 يطالعني وجه سلمى مشرقا مضيئا، كأنها حورية قّدمت استقالتها من الجنة و نزلت

 الى األرض البائسة.

 -سلمى؟ كيفاش جيت؟؟

 أجابتي و عيناها تلتمعان:

 -كيفاش جيت؟ تحبني نرّوح؟

 سارعت بضمها الّي و طبع قبلة على رقبتها، ما ألّذها !

 -كيفاش عرفت الباالص؟

 -جيت للمنار بكري، و ريت كرهبة ناصر مراكية قدام هالعمارة، عرفتها من

 نومرو السيري،فرحت و طلعت نجري،نعرف روحي ضاربة.

 -مال دقة مالحظة.ايه و البرطمان كيفاش عرفتو؟؟

 رفعت عينيها الى فوق و لّوحت بيديها بطريقة مسرحّية مقلدة طريقتي في الحديث:



 -"أول باب على يّدك اليسار في الطابق الثاني" ، نسيت لي انتي قتلي هكة وقت

 تتبولد؟

 لم أستوعب ما قالته، ظننت أنها أخذت اشارتي لمكان الشّقة على سبيل

 المزاح.لكنها أتت فعال.

 فليحيا الجنون على هذا العالم.الجنون حليف استراتيجي للحب،ال يستمر دونه، وال

 ينتصر اال بحضوره القوي.

  -  لم أتيت؟

 صمتت سلمى، لم تجب على سؤالي الغبي، أحيانا تفسد الكلمات كل شيئ.خاصة في

 حضرة الحب .

 ذهبنا الى غرفتي ( أصبحت  أعتبرها غرفتي منذ مدة) أحكمت اغالق النافذة،

 الظالم يعم المكان.. هنا تحصل المعجزات..أخرجت شمعتين مستديرتين بلون

 أحمر .

 قالت بتعجب و فرح خفّي:

 -شمع أيضا؟ أنت أكثر فتى رومنسي رأيته.

 - نحن تستعمل الشمع في األفراح كما في المآتم، هو تعبير عن اشتعال ما، فرحا أو

 كمدا..

 -لم أر ذلك في تونس صراحة، ال يشعل الحبيبان شمعة حبهما و ال يشعل األهل

 شمعا على صورة فقيدهم.

 تعمدت تشويه المشهد الذي صورته. تكابر بعناد أنثى متسلطة، و كأنها ال تخشى

 خلوتنا.

 أقترب منها في الضالم، ألتصق بها. أستنشق رائحتها حتى الثمالة. ثم أبتعد و أشعل

 سيجارة.

 أنفاس متتالية، و كأنني أحتاج للتركيز كي أوقن أنني مع سلمى في غرفة واحدة.

 اشتعل الرأس تبغا.

 أنفض سيجارتي و هي تتأملني بابتسامة واثقة.

 سيمّر كل الوقت دون أن أفهمك.

 أنقض على شفتيك المعّدتين خصيصا لاللتهام، كمشمشتين بين النضج و عدمه.

 تتغلغل أناملي بين خصالت شعرك ،تنصاعين مستسلمة لذلك في نشوة. تفتحين

 زرار قميصي على عجل، و أنزع عنك الجاكيت المفتوحة و حّمالة الصدر.

 جسد بض يصيبني بالدوار. لم أنا شبقي لهذا الحد؟ أ أحبها أم أنا مجرد متعطش

  للجنس؟ ألم أمارس نفس الشيئ مع زميلة ناصر التي ال أكاد أعرف حتى اسمها؟



 ليس صحيحا، كنت ثمال، حتى أنني توهمت أنها سلمى، لذلك مارست معها الجنس

 ( أو الحب، نحن العرب ال نميز بينهما حتى اآلن، بسبب عقدنا المتراكمة).

 يا الهي، كم أحبها!

 يرقص الحب جذال، نرقص معه، أزداد نشوة بشهقاتها التي تجتاحني و أنا أنهال

 قبال على عنقها و صدرها و بطنها.

 تبنى قالع و حصون، لكنها تفتح في النهاية ، تحشد الجيوش لها ، و تحطم أبوابها

 المحصنة  بهجوم عسكري، أو بهجوم عشقي..

  لكني اكتشفت اني لم أكن أول الغزاة.

 كانت سلمى لغيري قبل هذا الصباح الطرّي.

 لم تسل دماء ، و لم تتفجر أنهار.لم يحدث شيئ تحت وطأة ضربات الفاتحين.

 ألم أتوقع ذلك؟ أضننت أنني حبيبها األول؟ من أين أتيت بهذه السذاجة.. ال توجد

 نساء دون سجل حب، تماما مثل الرجال، لكننا نخفي ذاك و نواريه و كأنه خطيئة

 تستحق الرجم حتى الموت.نخفي أكثر األحاسيس عمقا و تأثيرا فينا و كأنها غير

 موجودة.  بقمة السكيزوفرينية.هذا ان كان لنا ، نحن أهل الشرق عموما، شخصية

 من األساس كي تنفصم.

 رأيت حزنا صامتا في عيني سلمى، أو رغبة شديدة بالبكاء,من المؤكد أنها ظنت

 أنني ذلك الرجل الشرقي الذي يهمه ثقب ما بين فخذيها قبل كل شيئ.احتضنتها،

  اخفيتها بين ذراعي و استنشقت رائحة شعرها التي ترحل بي الى يمة صفية.

 - وليد.نحبك راني.

 مفعول تلك الكلمة معادل لصعقة كهربائية في سجن المرناقية، أوكالصدمة التي

 تضرب رأسك عند اجتراع كأس أولى من بيرة رخيصة.

 أردت أن أصرخ و أقول لها أنني أعشقها، أتنفسها ، أهيم بها، هل يعقل أن أحب

  بهته الدرجة في شهر و نصف؟

 لم تكن لي رغبة في نبش ماضيها، لم يعن لي ذلك شيئا، خصوصا و أن حساسية

 كبيرة أراها لديها تجاه األمر..

 -لننسى ماضينا سلمى، ال تقولي شيئا، فلنا اليوم و غدا.

 غرقت فجأة في بكاء طويل،و كأنني بعبارتي فجرت سيوال من الحزن كانت تكابد

 كي تحاصرها.

 أغادر الفراش بهدوء،أفتح النافذة، تطل المنارات و المنازه أمامي من ارتفاع كبير ،

 بمنازلها الكبيرة و عماراتها الشاهقة،و أشجار الصنوبر العالية على

 الطرقات.أحياء"فقاعات" أو مستوطنات  نشأت بسرعة تضاهي سرعة ثراء

 أصحابها.  تلي تلك األحياء من الجانب الشرقي الطريق السيارة الكبيرة تليها منازل



 حمراء متناثرة في حي " الجبل األحمر"..طريق تفصل بين تونسْين على درجة

 كبيرة من االختالف..

 أشعل سيجارة ثانية،ينساب خيط الدخان مع النسمات الصباحية بسالسة.تمنيت أن

 أكون دخانا.

  تلتحف سلمى بالغطاء..تكفكف دموعها..تقترب نحو النافذة و تستند الى ظهري و

 قد طوقتني بذراعيها من الخلف:

 -فاش تخمم ؟

 فيم أفكر؟ أفكر في هذه المدينة الملعونة التي ابتلعتني، أقارنها بمدينتي  الصغيرة

 التي تقطعها كاملة في نصف ساعة سيرا على األقدام.

 تشبه المدن البشر، تجد مدينة متناقضة، مخيفة، غامضة. بينما تريحك مدن أخرى

 بعفويتها و بساطتها..

 - ال يزال شهر على األقل حتى أرى أمي.

 -شهر كامل؟ لم ال تعود اآلن؟

 -أنتظر المنحة الجامعية، قال لي طلبة قدامى أن القسط األول ال يقع دفعه اال بداية

 من عطلة الشتاء.

 التصقت بي في حب قائلة:

 - ال تفكر في النقود، وقت ما تحب تروح قلي حبيبي.

 لم أفكر في العودة، لقد قمت بالهروب من سيدي بوزيد، لكنني اكتشفت أنه هروب

 فاشل، ألنني في الحقيقة ال أحاول الهروب اال من نفسي. تلك المدينة تسكنني، و لن

 ينفع االبتعاد عنها. أريد فقط أن تمرر أمي يديها المعروقتين على شعري،أن أشم

 رائحة العنبر الذي تضعه على جسدها. أن أرى حرامها األسود و حزامها الملون.

 لماذا تلبس النساء األسود في الريف؟"اللبسة العربي" بالتحديد. أهو لون" يجعل

 مسافة بينك و بين الجميع" كما قالت كاتبة عربية؟ تفكرت أنني أيضا من محبي هذا

 اللون ذي الهيبة، معظم ألبستي التي أشتريها من الروبافيكا سوداء اللون.

 -سأنتظر المنحة، سيكون ذلك أفضل سلمى.

 -أترفض عوني لك؟

 استدرت و جعلت ساقي حولها :

 -لنقل أنني ال استطيع االبتعاد عنك .

 

 

*** 

 



 

 

 

 

 

 

 الخامس و العشرون من نوفمبر 2010.

 

 دائما ما أتيقن يوما بعد يوما أن األحالم أكبر بكثير من واقعنا البائس، ال يستطيع

 هذا الوجود احتواء ما أحلم به ، و ال حتى تحقيق القليل منه.

 لكنني على قدرتي التافهة، كانسان يوجد ببلد على قيد الوفاة.أحاول التشبث بوهم أو

 اثنين، كي ال أغرق أكثر في اليأس.

 نجحت في تأسيس نادي "فكر" بالمعهد التحضيري، عّلني أخرج من دوامة اليومي

 القاتل.

 انظم الى النادي كثير من أصدقائي الجدد الطلبة من المعهد و مدرسة المهندسين و

 كليتي الحقوق و االقتصاد. و حتى مما لم أكن أعرفهم، مما بين عن تعطش كبير

 لفعل شيئ ما في المركب الجامعي.

 كانت سلمى بجانبي، و ناصر كذلك. نظمنا عددا من جلسات الحوار، تحدثنا عن

 الفساد صلب ادراة الجامعة و عن سياسة البالد, كان الخوف باديا على الطلبة في

 البداية، ثم انطلقوا في الخوض بتهور مضحك. كان هدفنا أيضا نشر مقاطع فيديو

 على الفايس بوك ألننا نعلم مدى العالقة المتأزمة بين الشاب التونسي و مقال طويل

 مكتوب، لن يغامر بقراءة سطرين ان حالفنا الحّظ.اكتفيت بمقاالت قصيرة. اضافة

 الى قصص قصيرة و خواطر و شعر و رسوم قررنا نشرها على صفحتنا على

  االنترنت.

 هنا ظهرت المواهب و المحاوالت المضحكة أحيانا في آن. كنا ننجتمع لما يقارب

 الساعتين بعد الدروس،و نتغيب أحيانا، لمناقشة النصوص و معالجة مقاطع

 الفيديو.. ربما كان ما نقوم به أمرا تافها.. لكننا كنا نفعل شيئا ما.. كنا نحيا..

 أخبرني ناصر أن النادي استمر بعدي، انه موجود لحد اآلن. و الصفحة أصبحت

 تضم آالف المعجبين ،خاّصة من الطلبة ، لقد نجحت في احداث تغيير و لو طفيف.

 كنت أقرأ عن نظرية تأثير الفراشة، و هي أن فعال مهما بلغت درجة صغره ( و لو

 كان رفرفة أجنحة فراشة) يمكن أن يسبب سلسلة من األحداث قد تغير العالم بأسره.

 مثلما ما حصل مع البوعزيزي..شرارة قّداحة تسببت في اشعال العالم و تغيير



 مصيره الى األبد. ( ال أعلم ان حصل ذلك فعال أم أنه قد وقع تصوير األمر لنا على

 ذلك الشكل و صدقناه كالسّذج) .

 قمت باعداد تحقيق صحفي صغير عن احدى أكثر القضايا التي شغلت تفكيري،

 مسألة الجهوية التي تعشش في عقول التونسيين، في القرن الواحد و العشرين،

 عصر العولمة و تحول العالم الى قرية صغيرة، ال يزال الناس في هته الربوع

 يتعاملون مع أنفسهم حسب مكان المنشأ، أو لهجة الحديث.

 قمنا باستبيان مصور، كان مازن الحصيري محترفا في التصوير، و نجحت في

 اقناعه لمساعدتي في االستبيان. (من المفارقات العجيبة أّنه قد انظم بدوره الى

 النّادي).سألنا أصيالت العاصمة و الساحل ان كّن يقبلن الزواج بشاب من المناطق

 الداخلية. كانت االجابات على النحو التالي:

-08? impossible! 

 - نورمال انتي؟ فاش قام؟ هذاكا شمازال.

 - عاد شبيه؟ كلنا كيف كيف.

 ثار النقاش في بين أعضاء النادي على الفيديو،أخذ و رّد، و على الفايس بوك حين

 قمنا بنشره. انتهى األمر بسباب و شتائم ال تنتهي، شبيهة بتلك الي تسمعها اثر

 مباراة في كرة القدم بين فريقين محّليين.

 أتاني أحد الطالب بعد نشر المقطع بيومين ساخرا أمام قاعة المحاضرات :

 -شنية صاحبي، تحبونا كيف كيف ياخي؟

 نظرت اليه شزرا.

 - ياخا ثمة فرق باش نولو كيف كيف؟

 - بالطبيعة ثمة فرق، سينون انتي متعملوش الفيديو، انتي ديجا معّقد منا .

 لم أِع كيف لكمته بأقصى ما أملك من قوة.

 ارتطم رأسه بعمود حديدي و سقط على األرض و قد انفجرخيط من الدم من أنفه.

 سيقولون لكمه ألنه عديم الحجة.

  وجدت نفسي فجأة محاطا بأشباه طلبة .انقض علي ثالثة منهم.

 أظلم العالم أمامي، ثم تحول المشهد الى ألعاب نارية و ومضات ضوئية باللون

 األخضر و األزرق (تلي اللكمات عادة،من المؤكد أنكم عرفتم عّما أتحدث).

 فقدت الوعي، على ما أذكر.
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 قمنا في النادي بنشر استبيان ثان عن رغبة الجميع في الهجرة، و االنتشار المريع

  لظاهرة الهروب، الهروب من تونس نحو أي مكان.

 ثلثا الطلبة جزموا انهم على استعداد لتمزيق جوازات سفرهم ان وصلوا الى

 سويسرا أو كندا أو السويد.أو حتى ايطاليا،بكل أريحية و ثقة في النفس.

 كيف نبني وطنا دون شعب؟ ماذا ننتظر من تونس يحتاج ابنائها الى حقنة وطنّية

 مستعجلة؟

 ما جعلني سعيدا لبعض الوقت هو أنني تلقيت الكثير من الثناء اليوم في الكلية،

 أحسست بثقة أكثر ، و تناسيت آالم الضربات التي تلقيتها بعد نشر الفيدي األول.



 اكتشفت بمرور الوقت أنني كنت أبحث يائسا عن معنى وسط هذا الركام من

 العبثية، أحاول أن أوجد شيئا جديدا، أن أخلق. أن أتحول الى اله صغير وسط هذا

 الزحام من العبيد.

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصبحت القهوة دما.

 مقاه مقاه مقاه، و بين كل مقهى و مقهى ينتصب مقهى.

 تنتشر المقاهي كالنار في الهشيم، مصانع لصناعة الموت البطيئ.

 تنسكب القهوة، ساخنة، بدون سكر، في الشوارع و الطرقات..

 تتدفق ، حارة كالدماء.

 ان سألوك عنا، فنحن دائما في المقهى.

 



 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنظر حولي..الطلبة يمألون الساحة..ألتفت يمنة و يسرة.. ثم أصعد فوق السيارة

 األودي.

 نعم انها سيارة المدير، أيها القارئ لهذه الورقات، أظننتي جبانا لهته الدرجة حتى ال

 أجرؤ؟

 صعدت و صرخت :

 -أيها الطلبة!

 التفت الجميع، و أثار استغرابهم صعودي فوق سيارة مدير المعهد شخصيا.



 - لم السكوت حتى اليوم عما يحصل في المعهد؟ الى متى السكوت عن كل

 التجاوزات؟ أهذا هو االصالح الجوهري للتعليم الذي يتحدث عنه نظام التحول

  "المبارك"؟

 تعالت الهمهمات ،

 -باش يباصي روحو هذا.

 -شبيه يحكي هكة هبل؟

 أكملت مع رعشة في صوتي :

 - لقد وقع اغالق تعسفي لنادي فكر في المعهد. لقد سطا عليه األمن الجامعي

 كالعصابات!

 برزت سلمى من بين الطلبة مهرولة،وتشبذت بركبتي متوسلة:

 -أرجوك انزل يا وليد، أرجوك ، مالذي تفعله؟

 رأيت ناصر واقفا مع جموع الطلبة، بدت ابتسامة على وجهه، و كأنه يحي ما أقوم

 به.

 صعد غسان، و هو أحد الناشطين باالتحاد العام لطلبة تونس ، صرخ بصوته

 المبحوح:

 - باسم االتحاد العالم لطلبة تونس، نحن نساند التحرك الذي يقوم به الرفيق وليد

 الهّمامي!

 تضاعفت شجاعتي، لكن ما أثارضحكي هو تحولي – دون علمي- الى رفيق.

 لن تستطيع الهروب من ثنائية األخ أو الرفيق في جامعتنا البائسة.

 أقدم المدير مهروال و كرشه يقفز أمامه بشكل مضحك.

 - اهبط و توة تشوف حسابك ! اهبط يا سيد! اهبططط!

 - لن أنزل حتى توافق على اعادة فتح نادي فكر!

 - أال تفهم أنه ليس لي دخل بالموضوع البتة؟ أتريدنا أن ندخل السجن سوية؟  انها

 أوامر أمنية.

 "انزل يا كلب، يا وبش، يا متخلف، هاني طالعلك"

 تفتحت قريحة المسؤول السامي عن الكثير من األلفاظ الراقية. ما ان صعد حتى

 نزلت قافزا، مما أثار ضحك بعض الطالب.

 

   و كان صراخ أحدهم المدوي:

 "ڨّطع حاكم حاكم !"



 من المؤكد أنكم تعلمون جميعا مدى تأثير كلمة "حاكم" على الشعب التونسي

 المقدام. انفجرت الكلمة وسط الطلبة كالقنبلة، و انطلقوا مسرعين في جميع

 االتجاهات .

 غادر معظمهم المعهد من الجهة الخلفية. حيث تنعدم الجدران.

 انطلقت بسرعة جنونية نحو الجهة الخلفية، طوقت قوات األمن المكان، متى أتت

 بهذه األعداد؟

 ضربات قلبي تتضاعف حتى أنني ظننته سينفجر أو سيفارق مكانه.

 انحرفت الى الطريق المؤدية الى حي بن خلدون ومشهد التطويح بناصر على

 األرض و اشباعه ضربا باألرجل و العصا البوليسية السوداء ال يفارقني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 تلقيت اتصاالت من أصدقائي تفيد أن قوات األمن قد اقتحمت الحي الجامعي بابن

 خلدون. لم أذهب الى هناك.بقيت بأقرب مسجد، "معتكفا" .و ال أعلم كيف استطعت

 قضاء ليلتين هناك،كنت أتضاهر بالصالة مع المصلين، و حين يأتي  وقت اغالق

 المسجد،أنزوي باحدى األركان.

 منذ أتيت الى تونس لم تطأ قدماي مسجدا، اليس اهللا في كل مكان؟ أم أنه ينزوي

 بهته األمكنة متناسيا الكوارث التي تحصل بالخارج؟

 لم تكن لي أية فكرة عما يتوجب علي فعله. أكان صائبا ما فعلته؟ أم أنني أصبحت

 متهورا عابثا يبحث عن انتصارات وهمية؟

 تبادل كبيران في السن يتربعان أمامي الحديث.

 -اهي خاضت في الكمبيس، درا شصار و الحاكم عبا الطلبة على بعضها.



 - خّلي يعبي، ما هلكونا كان هالشواطن لي ميركحوش.

 شواطن، شياطين، فألكن شيطانا اذن، من قال ان الشيطان مخلوق سّيئ ؟

  من أكثر تمردا و رفضا من الشيطان حين قال "ال" هللا في حد ذاته؟

 رفض السجود و االنصياع آلدم الذي يثبت نسله يوما بعد يوم همجيتهم.

 سرحت بي األفكار بعيدا، لكني عدت الى صميم المشكلة التي تواجهني حاليا، ما

 العمل؟ هل سأضل هاربا مندسا في جامع، الجوع يعتصر معدتي  و أنا تقريبا

 مفلس.

 قررت في نهاية المطاف المخاطرة و الذهاب الى شقة ناصر..يجب أن أعلم مالذي

 حصل، هل استطاع الهروب أم أنه قيد االيقاف؟ والده تجمعي معروف، و يتمع

 بنفوذ كبير.. أجزم أن رجال األمن سيظطرون لالعتذار منه..

  لو كان جوالي مشحونا لتعددت الحلول.لقد أصبح مغلقا..

 غادرت المسجد مترجال، ألتفت يمنة و يسرة، تجنبت المرور بجانب مركز

 الشرطة.

 كان المرتفع الرابط بين حي بن خلدون و المنار متعبا، أحسست و كأنني مارست

 الرياضة لساعات متواصلة.

  بلغت العمارة السكنية مساء.

 أتعلمون ذلك االحساس بالتنميل الذي يجتاح صدرك؟ و البرودة التي تعتري جسدك

 و تتركز عند ركبتيك؟

 كانت فيات سلمى البيضاء مركونة .

 ماذا تفعل اآلن؟هنا؟

 ولجت مدخل العمارة على عجل، و لكنني للحظة ما، قررت التأني. أصبحت أسير

 على رؤوس أصابعي، اقتربت من باب الشقة، لكن صوت انبالج قفل الباب و

 انفتاحه جعالنني أتراجع بسرعة خلف الجدار الموازي كي أستطيع استراق

 المنظر.

 رأيتهما يتعانقان..ثم نزلت الفتاة الدرج على عجل..

 مرت و أنا مختبأ،سلمى مّرت، بخصالت شعرها المتطاير

 مرت دون أن تتفّطن لي..

 حتى رائحة جسدها التي أميزها من بين ألف امرأة اخترقت أنفي..

 ُأغلق الباب بقوة، ناصر هناك موجود و لم يقع اعتقاله..

 ناصر و سلمى؟؟

 أبدأ اليوم بحلم و انتهى بكابوس؟

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 ال أعلم كيف وصلت اليكم هتة الورقات.لكن هنالك درس يجب ان تتعلموه، ال

 ،ليس درسا، لنقل أنه حقيقة مسلمة ال جدال فيها و ال احتمال للنقاش

 ال تثق بأحد.

 ل ا ت ث ق ب أ ح د .

 ليست الثقة اال وهما كبيرا، و الوفاء وهم مثالي أكبر، انها أمور ال توجد،بل مجرد

 أشياء نخلقها من تلقاء أنفسنا كي نعيش بقدر أكبر من االطمئنان..ممارسة دورانية

 للكذب على النفس..فقط ال أكثر..

 تطوح بي الجدران، و أنا أترنح كالسكران متجها نحو المبيت.آالف األفكار و

 الفرضيات و السيناريوهات تعصف بي .. أيعقل أن تكون سلمى عشيقة سابقة

 لناصر،لم سابقة؟ ربما حتى يومنا هذا على ما شاهدت. كيف لم أفكر في ذلك؟ لقد

 عرفتها صديقة له منذ البداية.و صدقت كالساذج ذكائها الخارق الذي أّدى بها الى

  استنتاج موقع الشقة منفردة. بقيت أضحك من حماقتي و سذاجتي منقطعتي النظير.

 ترى هل اتصلت بي؟ من المؤكد أنها فعلت ذلك في اليومين الفارطين، لكن لم تفعل

 ذلك؟ اتستمتع بالخيانة؟ أم أنني مجرد مهلوس ؟



 تلك تقاليد الحب، النهايات المعذبة، أتؤمنون ببعض الحب و تكفرون ببعض؟ و ال

 تريدون غير البدايات الرائعة؟

 كان المبيت شبه خال قبل عطلة الشتاء بيومين. سبق الجميع موعد بدايتها و

 أسرعوا الى منازلهم للتمتع بالدفئ ألسبوعين باردين من ديسمبر و جانفي.

 لم تكن لي رغبة بالبقاء، و ال رغبة بالعودة الى منزلنا.لم تكن لي رغبة بالقيام بأي

 شيئ، أحسست أنني بال وطن، تبا، للمرأة و الوطن نفس المكان تقريبا في

 قلوبنا..وجهان لعملة واحدة..نسعى بأية طريقة لالبتعاد و الهرب من كليهما لنحّن

 اثر الفراق  للعودة بجنون الى أحضانهما بسكيوفرينية مضحكة. كالهما معذب،

 قاتل، لكننا ال نستطيع العيش طويال بعيدا عنه.. نفقد قيمته أحدهما حينما نتخيل،

 للحظة ما، أننا نمتلكه.

 وصلت الى الطابق الرابع بصعوبة بالغة، لملمت األدباش المتسخة،  هديتي األولى

 ألمي بعد الدراسة بعيدا عنها، عددت الدينارات التي تبقت لي من القسط األول من

 المنحة، ستكفيني للعودة الى سيدي بوزيد، لكن لن تكفيني أجرة تاكسي يقلني الى

 المنزل، سأظطر اذن الستقالل المترو نحو برشولة و فليعني االله على جر حقيبتي

 المثقلة الى باب عليوة.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وصلت، بجهد جهيد،الى محطة النقل البري.

  بحثت عن شاحنات األجرة "اللواج" الى سيدي بوزيد، والغريب أنني لم أجد أية

 مناد على الركاب الى هناك ، كان جميع السائقين يصيحون باسم بقية الواليات.

 أخبرني أحدهم و هو يلتهم البيض المسلوق بنهم  أن هنالك "خّضارا" أحرق نفسه

 أمام الوالية و أن أحداث شغب شّبت هناك، و لن يقدم أحد على المخاطرة بسيارته

  و مورد رزقه الوحيد.

 احترت في ما يمكن عمله، هل أعود الى المبيت؟ أو أذهب الى ناصر و أهشم رأسه

 ؟ لم قد أفعل ذلك؟ من قال ان ناصر أو سلمى هم المخطئان. ربما هكذا يجب أن

 تسير األمور.

 تعالى صوت أحد موظفي محطة النقل في المصدح : " على الركاب المسافرين الى

 سيدي بوزيد التوجه الى الحافلة المتجهة نحو ڨفصة "

 أخيرا، أتى الحل من السماء، أو من محطة النقل.

 أسرعت مجرجرا حقيبتي الى الجهة األخرى حيث توجد الحافالت . كان الزحام

 على أشده ،فقد بقي العديد من الطلبة عالقين، ناهيك عن أّن الحافلة ستقل المتوجهين

  الى بوزيد و قفصة في آن واحد.

 انتصرت في معركة الصعود، لكني لم أجد مكانا للجلوس، فجعلت من حقيبتي

 مجلسا مؤقتا.

 سارت الحافلة على مهل، مثقلة بالناس و الهموم، اعلم أن الثالث الساعات التي

 تقضيها سيارة األجرة لبلوغ سيدي بوزيد ستتحول الى ست ساعات على متن هته

 الحافلة العائدة الى القرون الوسطى.

 تبادل الركاب الحديث لتمضية الوقت، و تحولت الحافلة الى مجلس عائلي.

 -ياخا اش صار في بوزيد بالضبط؟

 - ثمة واحد حرڨ روحو ڨدام الوالية، مرا مالحاكم عطاتو صرفاڨ  عاد صب

 على روحو الدوليون و شّعل.



 -مّال بوهالي ، ما لڨى ما يعمل؟

 - مشو بوهالي، وين تدري عليه انت، الواحد تقهر من عيشتو، راهم كلموني في

 البورتابل ڨالولي راهم طيحولو كروسة الخضرة و مخّلوشو يدخل للوالي، بجاه

 ربي شتعمل في بالصتو؟

  - اي عاد منحرڨش روحي! ضبعت؟ هذايا مجنون أصل.

 

 تعالت الهمهمات وسط الحافلة التي ترتج، فانتهاء الطريق السيارة عند مفترق

 القيروان يعني تحول أية وسيلة نقل الى مدينة ألعاب.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لم تبلغ الحافلة مشارف مدينتي الصغيرة اال عند السابعة مساء تقريبا.

 كان الظالم قد انتشر، و اختبأت الشمس، ما ان وصلنا مدخل المحطة حتى طالعتنا مجموعة
 من الشباب الهاربين، و سيارة لوحدات التدخل "باڨة" أسرعت ورائهم بجنون، مع صوت
 كثيف بدا لي كأنه اطالق رصاص.رجحت أال يكون األمر كذلك، الصوت مماثل الطالق

 قنابل الغاز المسيل للدموع التي شبعنا منها عند االحتجاج ضد العدوان على غزة قبل سنتين.
 تشبث الجميع بالشبابيك و هم يتابعون المشهد الجديد، انتشرت العجالت تلتهمها النيران وسط

 دخان أسود كثيف، حتى أن البعض اختنق و غرق في موجة من السعال.
 أسرعت بالنزول، اتجهت صوب الهاتف العمومي و اتصلت بأحمد:

 تجي تهزني مالمحطة؟ معنديش حق تاكسي.
  انتظرني حيث أنت، يجب أن أسلك طريقا ملتوية. الدنيا داخلة بعضها.

 
 عشرون دقيقة مّرت،حتى اتى أحمد على دراجته النارية، متلثما بشال فلسطيني.

 ثبتنا الحقيبة و بالكاد صعدت ردفه و انطلقنا.
 تسائلت هاتفا حتى يسمعني:

 شبيك عامل كاشكول؟سارق؟
 ال اما توة تشوف الڨاز شيعمل فيك !!

 كانت عبارته ايذانا ببدء العرض، فقد انهمرت الدموع من عيني، و سال أنفي ، والتهبت كل
 منافذ الهواء بالغاز الحارق المنتشر في كل مكان .غاز أبيض اللون مما جعل الرؤية

 ضبابية.أصررت على أن نمر من شارع الحبيب بورڨيبة، تجاوزنا جامع الرحمة و محطة
 سيارات األجرة و طالعتنا حافالت ال تنتهي قدمت من جميع الواليات تقريبا ، شركة النقل

 الجهوية بالقصرين،صفاقس،الوطن القبلي بلونها األحمر و البرتقالي، يقع اقحام الجميع لقتال
 بعضهم، و يرقص أصحاب الكروش الكبيرة في النهاية على جثث و دماء المفقرين من

 البوليس و العاطلين عن العمل.
 اصطفت أمام الوالية دّراجات نارية ضخمة الحجم. هارلي و بي ام دابليو. اشترتها الدولة
 بأموالنا كي توفر األمن و االستقرار، كما ازدحمت ساحة الوالية بفرق األمن الخاصة،
 أصحاب األجسام الغليظة المخيفة،بأقنعتهم السوداء،و رشاشاتهم على أكتافهم.على الجهة

 المقابلة، رأيت مشهد بدا منذ ساعات فقط فانتازّيا  يتجاوز حد المتخّيل: لجنة النتسيق المقدسة
 تحترق، و الصورة الضخمة لزين العابدين بن علي المعلقة على مثبتات ضخمة في كسوته

 البيضاء و يده اليسرى الضخمة على  صدره مزقت و تحولت الى أشالء بالية.
 تجتاز الدراجة "البياجيو" الشارع بسرعة ، و كأنني ولجت صلب شريط فلم أعبره مشهدا تلو
 اآلخر..عجالت محترقة و أحجار كبيرة مهشمة في كل الطريق جعلت الدراجة تهتز بنا في



 عنف..مع تجمعات للشباب في مداخل األحياء الكبيرة(حي النور و أوالد بلهادي و باسكي و
 غيرها)..

 بلغنا مفترق طرق "ليندة"، لم نستطع االنعطاف بسبب العدد الكبير من رجال البوب ،ضربت
 برفق ظهر أحمد :

 شقولك نوّصل الساك و نرجعوا؟
 أبب ! أوالد الحومة لكل البّرة راهو.

 ضاعف من السرعة المتواضعة أصال لدراجته النارية، بلغنا دارنا، ال يحلو هذا المكان اال
 عند تسميته بصيغة الجمع. كان العناق الطويل مع أمي  التي أفارقها ألول مرة، وضعت

 الحقيبة و هممت بالخروج:
 يا وليدي خارج؟ مازلت ما شبعتش منك .
 يمة مانيش باش نبطى األوالد يستنوا فيا.

  لعنة اهللا عليك، و اهللا ال تحشم ،نستنى فيك و مشغوبة و تاليفونك مسكر، بعد تجي درج و
 تخرج؟برا ال تردك يا طّحان.

 أغلق الباب الخارجي برفق، غضب أمي أمر عادي، سحابة صيف.
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اتجهنا نحو مفترق ليندة، حيث تقاطع حي النور الغربي الكبير و مشارف حي أوالد بلهادي مع
 الشارع الرئيسي.

 كان عدد رجال الشرطة البوب بشاحناتهم الزرقاء ذات الشبابيك الشائكة مهوال، تروج
 أحاديث في المدينة تفيد أن بن علي قد طوقها بعشرين ألفا منهم.و أنه سيذيقها األمرين كما فعل

 سنة 2008 مع متمّردي أم العرايس و المتلّوي .
 قمنا بوضع حواجز بيننا و بين األمن،أحجار كبيرة و براميل القمامة و حتى أعمدة االنارة،

 أشعلت النار في البراميل اشارة الى بدأ الحرب.
 كان جميع أوالد الحومة في الصفوف األمامية، أنا و أحمد و مظفر و رامي ، مجدي األعور و

 سعّيد األفرك.
 كان كل ما في األمر أننا وجدنا ما نسلي به أنفسنا في العطلة الدراسية، مواجهات خطيرة،

 لكنها لم تكن قاتلة كالدوران كل يوم حول نفس األشياء،وحول نفسك أحيانا،محاوال قتل الوقت
 في المقهى.

 أمطرنا األمن بقنابل الغاز الحارق، كان صوت اطالقها مدويا  يشبه اطالق الرصاص..و كان
 سعّيد األفرك يصر على جمعها بنفسه صارخا:

 "سّيب !ميمس حّد !!" ثم يعدو بشكل مضحك  محاوال تعديل ساقه العرجاء نحوها ليعيد
 القاءها نحو رجال الشرطة رغم ملمسها الحارق.

 كنا نصرخ برجال البوب " يا طحانة ليلى !!" " يا كالب بن علي !!" و لم نكن  نحن أنفسنا
  نصدق مسامعنا.

 أذكر أننا حوصرنا في أحد األزقة. سألت  عّزوز قبل أن تغدره احدى قنابل الغاز لتهشم رأسه
 ، و كان طالب موسيقى:

  ما الذي نريد أن نبلغه من وراء كل هذا؟ ڨفصة احتجت لنصف سنة كاملة و قد ألجمها بن
 علي باحكام في النهاية .

  نحب نطيروا، نجنحوا،  نحب بوزيد تولي كيما نيو يورك !
 انفجرت ظاحكا ، فنظر لي شزرا و استطرد :

  حتى كي نڨولوا "ال" يزي.
*** 

 
 
 



 
 
 

 كلما تمشيت في شوارع هذه المدينة. ازدددت اقتناعا بأن العدل كذبة الهية كبرى.
 يولد الناس هنا، ال لشيئ، اال لكي يعيشوا تعساء، خارج الزمن، ثم يموتوا، كالحشرة، كخنفساء

  المجاري، كالحمار، كالقط، كالذبابة، كأي شيئ خارج التاريخ .
 لماذا أوجدهم اهللا ان كانوا سيعيشون بهذه الطريقة، وسط دوامة كبيرة من الالمعنى، دون هدف
 محدد، حتى يبتلعهم الموت. تقول األسطورة انه االبتالء..كم تضحكني كلمة االبتالء..البالء منذ

  الوالدة حتى التعفن.
 لماذا نموت بأسا و يشبع آخرون سعادة؟ لماذا يحيون و نكتفي نحن بمجرد الوجود؟

 أجتاز  الشارع الرئيسي،الحركة خفيفة صباحا، و الجميع يتوجس خيفة بعد أحداث اليومين
 المنصرمين. أصل الى مقهى "المدينة." المحاذي للحي التجاري.

 و جدت أحمد و مظّفر بانتظاري،جذبت كرسّيا نحوي و جلست، دخن ثالثتنا بشراهة و
 تشاركنا قهوة اكبريس محترقة. كانت الرياح في الخارج تهب بشدة، استمتعنا بدفئ المقهى

 الناتج عن أنفاس الرواد و دخان النارجيلة الذي مأل المكان.
 كان بعض األعوان يلتهمون الشطائر بنهم في األسفل، الغريب في األمر أنه لم يقع أي احتكاك
 معهم أثناء النهار،حتى أننا نتبادل معهم التحيات الصباحية أحيانا؛ لكن حين يجن الليل، يتحول

 الجميع الى كالب مسعورة.
 تفرجنا على مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير على الفايس بوك، االحتجاجات الليلية و
 المواجهات الدامية وسط المدينة و في األحياء المتفرقة،  قام مظفر برفع مقطعين صورهما

 باألمس على حسابه.
 بادرني أحمد بالسؤال بغتة:

  كلمتك سلمى؟
  سقط قلبي بين قدمي.

  ال يزال هاتفي مغلقا، أتعمد ذلك.
  يا ولدي راهي تطلب فّي و تعاود قتلك حل تاليفونك وال حل الفايس بوك !

  سّيب صالح، منحب نحكي مع حد..
  رّبت على كتفي ضاحكا و قال:

  راني عارفك طايح على راسك هاهاها
 أبعدت يده بعنف قائال:

  تمشي تنيك !



 ارتشف مظفر من القهوة متدخال:
  أهكذا تتحّدث عن حبيبتك؟

 صحت:
 ليست حبيبتي ! احنا ماكلنا الغاز و انتوما تحكو عالحب؟؟

 ضحك االثنان، كانا يعلمان أن سبب انفعالي هو وقوعي في شراك عينيها. ترى ماذا تفعل
 اآلن؟ أهي بين أحضان ناصر؟ لم تحاول اذن االتصال بي جاهدة؟ أتعلم أنني تفطنت الى

 خيانتها؟
  أحرقت ثالثة سجائر متتالية بسبب هته األسئلة.كانت الرغبة بفتح الجوال و االتصال بها

 تتضاعف.كل ما يكفيني اآلن هو صوتها اآلسر عبر األثير، يحتل أذني و يمر الى خاليا عقلي
 . و كأنني أستمتع بتعذيب نفسي معيدا الجوال الى جيبي.

 تناهى الى مسامعنا أصوات صياح ، أطل رواد المقهى من الشبابيك .كانت مظاهرة تجوب
 الشارع الرئيسي. نزلت بسرعة،ارتفع العلم التونسي الى جوار شعار االتحاد العام التونسي

 للشغل.
 " شادين!شادين! في سراح المساجين !!"

 "خبز ! حرية ! كرامة وطنية !"
  كان النقابيون يتقدمون الصفوف في هته المظاهرة،  أغلبهم من األساتذة و المعلمين.

 دخلت وسط الجموع،  لكن قنابل الغاز المسيل للدموع لم تمهلني حتى أصرخ و أمأل حنجرتي
 بتلك الكلمات .

 كان الصدام مع وحدات التدخل التي لبست أقمصة مدرعة جعلتها كالرجال اآلليين الذين رأيتهم
 في فيلم "ترانسفورمرز" .انهالوا بالضرب على الجميع بالهراوات الطويلة،ساد الهرج و
 المرج وسط المتظاهرين،و وقع العديد في األسر. نجحت مجموعة منهم في االنفراد بأحد

 رجال الشرطة نازعة عنه مالبسه، ثم راقصة حول درعه. يفكرني المشهد بالقبائل االفريقية ،
 عبرنا عن انتصارنا الرمزي بالرقص، في أشد لحظات القهر و اليأس.
 اتصل بي أحمد، استطعت االفالت نحو النهج المحاذي لعمارة البقلوطي.

 كان أحدهم يصور ما يجري عبر كاميرا من سيارته. مرتديا نظارات سوداء، لم أكن أعلم
 وقتها أن ما يحصل كان أحداثا تاريخية، لم نسمع عن التاريخ وقتها اال في المدارس، لكننا كنا

 نعجنه بأيدينا دون علم منا.
 كان أحمد بانتظاري،صعدت ردفه على الدراجة النارية و أخذت بتصوير ما يحدث بعدسة

  جوالي حاذيا حذو الرجل الغريب الذي رأيته.
 صرخ أحمد: "أنا ال أرى شيئا ! الدنيا معبية بالغاز !"

 لم يتوقف الغبي عن القيادة. فكان مصيرنا االرتطام بعمود الكهرباء تاله سقوط مدو من على
 متن الدراجة.



*** 
 
 

 22 ديسمبر 2010.
 تجمهرنا أمام مقر البريد، "البوسطة" . أحرق عدد من السيارات و لم تستطع قوات األمن فض

 المظاهرة نظرا لكثافة األعداد.
 "تونس تونس حرة حرة ! بن علي على برة !!"

 أصبحت كلمتا "بن علي" خفيفتان على اللسان، هتفت باسمه يومها أكثر من عدد المرات في
 سابق السنوات التي عشتها مجتمعة. دخلنا في كر و فر مع سيارات البوب، نمطرها بالحجارة

 حين تقترب ثم نختفي في األزقة الجانبية لشارع الحبيب بورقيبة.
 امتأل المكان غازا، بدأنا نتعود رائحته، لم يعد حارقا مثل البداية، و كأنه يتواطأ معنا.

 كما أننا قمنا باستنباط طرق لمواجهته، فكنا نشرب الحليب للتخفيف من هيجان الحلق و نبلل به
 أعيننا الحمراء، كانت النساء تمدنا من المنازل به أو بالطماطم أحيانا.

 تسلق شاب عمود الكهرباء الواقع بين مركز البريد و قصر "العدالة"، و أخذ يصرخ مهددا:
 "تسّوولي وضعيتي وّال تشوفو شنعمل !!"

 كانت سيارة الشرطة تتابع من بعيد ما يحصل، هتف أحدهم به:
 " يا ولدي اهبط صلي عالنبي ! راو تيضربك الضو !! "

 " خليه يضرب ! مشيت للمعتمدية نحب نخدم، قالولي نعطوك مقرونة و كسكسي ألم الخير ،
  نساسي في دين والديهم نا؟؟"

 فقد توازنه، و تطايرت الشرارات من األسالك الكهربائية الخشنة.
 هوى حسين ناجي، مشويا، في سبيل حرية زائفة.

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 صحيفة الوسط االلكترونية.27 ديسمبر 2010
 

وصفاقس ، وعمت  امتدت المظاهرات إلى محافظات أخرى في تونس هي  مدنين  والقيروان  
 عددًا من مدن وبلدات هذه المحافظات احتجاجًا على تفشي البطالة وللمطالبة بتحسين الوضع

 المعيشي، وتضامنًا مع محافظة سيدي بوزيد، التي شهدت مقتل محتج ثاٍن متأثرًا بجروحه التي
 أصيب بها يوم الجمعة الماضي في مدينة منزل بوزيان . وأسفرت المواجهات عن إصابة

 شخص بجروح وخسائر مادية جسيمة...
 وشارك في هذه المظاهرات عدد من النقابيين والطلبة، الذين رفعوا خاللها شعارات تندد بغالء

 المعيشة، وتفشي البطالة، وتطالب بتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات الجامعية . وحذر
 المتظاهرون من أنهم سيصّعدون احتجاجاتهم في حال عدم اإلنصات إلى مطالبهم بجدية .
 وقالت مصادر نقابية إن المئات من أبناء بلدة “بن قردان” من محافظة  مدنين  الواقعة في

 أقصى  الجنوب  التونسي  قرب الحدود الليبية، خرجوا في مسيرة سلمية للتعبير عن تضامنهم مع
 أهالي محافظة سيدي بوزيد ، وللمطالبة بفرص عمل ...

 
 ولقي شاب عاطل عن العمل حتفه غرقًا في بئر، في حادثة، يرجح أنها انتحار بسبب البطالة

 في منطقة القوادرية التابعة لمحافظة سيدي بوزيد  جنوب  تونس ، لتكون رابع عملية انتحار في
 المحافظة بسبب البطالة ...

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاء قارس.
 مطر مطر مطر.

 التاسع و العشرون من ديسمبر لسنة عشرة و ألفين.
 الثامنة مساء.
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 توجه سيادة الرئيس المفدى الموقر الممجد زين العابدين بن علي بكلمة الى الشعب التونسي:
 " بسم اهللا الرحمان الرحيم ( كلما سمعت سياسيا يتفوه باسم اهللا، فاستعد لسفك الدماء)

 أيها المواطنون.
 أيتها المواطنات .

 لقد تابعت بانشغال شديد ما شهدته سيدي بوزيد من أحداث خالل األيام المنقضية.و لئن كان
 منطلق هذه األحداث حالة اجتماعية نتفهم ظروفها و عواملها النفسية، كما نأسف لما خلفته تلك

 األحداث من أضرار.
 فان ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب االستغالل السياسي لبعض األطراف الذين ال يريدون
 الخير لبالدهم و يلجئون الى بعض التلفزات األجنبية التي تبث األكاذيب و المغالطات دون

 تحر بل باعتماد التهويل  و التحريض و التجني االعالمي العدائي لتونس..
 أوال: …
 ثانيا: ...
 ثالثا:...
 رابعا:...
 خامسا:...

 و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته."
*** 

 
 
 
 

 صحيفة فرانس براس، 29 ديسمبر 2010
 

الرئيس  التونسي  زين العابدين بن علي االربعاء تعديال حكوميا جزئيا طال عدة وزراء  اجرى  
 بينهم وزير االتصال الذي تعرض النتقادات شديدة على خلفية اضطرابات منطقة  سيدي

 بوزيد . ..
 تم تعيين عبد الحميد سالمة خلفا للعبيدي وزيرا للشباب والرياضة...

 
 

 وادت المواجهات بين المتظاهرين والقوى االمنية الى سقوط قتيل وجريحين واضرار مادية
 جسيمة، بحسب وزارة الداخلية  التونسية ...
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 أدانت نقابة الصحافيين التونسيين االربعاء "التعتيم االعالمي" الذي رافق بداية االحداث، ما
 "فسح المجال للتاويل واالشاعة"...

 وقالت النقابة في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه "يعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن
 عميق استيائه من التعتيم الذي رافق بداية االحداث في  سيدي بوزيد "...

 
*** 
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 أفتح حاسوبي المحمول متفقدا مقاطع الفيديو التي  نشرتها على االنترنت لمواجهات الليال

 الفارطة. قمت بارسالها الى محطتين فضائيتين،عبر طرق ملتوية على شبكة االنترنت بسبب

 القطع المستمر. قامت العديد من القنوات ببث ما كنا نقوم بتصويره على شاشات التلفاز، و

 الماليين يشاهدونه. كنا بالكاد نصدق أن اسم مدينة "سيدي بوزيد" المنسي  أصبح يذكر كل

 ليلة منذ أسبوعين في نشرات األخبار العالمية، الجزيرة، العربية، روسيا اليوم، البي بي سي ،

 رأيت مقاالت عن حصار المدينة و المواجهات التي تقع على مواقع صحف فرنسية: لو موند،

 لو فيغارو، ال بريس، ليكسبريس، و أنا مذهول بهذه التغطية العالمية.

 رأينا صورا للمواجهات الليلية التي تدور بين المحتجين و قوات األمن على هته الشاشات. أخذ

 سعيد األفرك يتباهى بأنه ظهر على تقارير  شاشة قناة الجزيرة  و هو يلقي الحجارة على

 رجال الشرطة، و طلب مني أن أصور بطوالته الوهمية حين يتقدم الصفوف في الليل، قمت

 بتصويره و قلت له أنني أرسلت المقطع المصور لجميع القنوات ارضاء لشهرته الخيالية بعد

 سنوات من النسيان.لكنني قمت بمحوها جميعا ..

 كانت ليلة رأس سنة استثائية . يقظيها جميعنا عادة في بيوتهم آكلين ما تيسر من المرطبات

 التي تعدها أمهاتنا. لكن كنا في الشارع تلك المرة..

 كنت في مقهي شارلوت الذي يتوسط المدينة غير بعيد عن المنزل،قناة  حنبعل تبث سهرة فنية

 احتفاال بالسنة الجديدة، كل الناس سعداء هناك ،و البسطاء يموتون هنا، نموت نحن ليضحك

 هم .

 تقدمت مقدمة البرنامج بأحر التهاني لرئيس  الجمهورية و حرمه ،"سيدة تونس األولى" ليلى

 الطرابلسي نظرا لالنجازات "الكبيرة و الكبيرة جدا جدا" .. هكذا قالت بالحرف الواحد،

 ساخرة من محمد العماري الذي قتل منذ أيام في منزل بوزيان، و غيره ممن نسيت أسماءهم

 كجميع التونسيين.

 لم أكمل االستمتاع بالسهرة، فقد تهشم جهاز التلفاز فوق رؤوسنا ، عالجه أحد رواد

  شارلوت بكرسي أطاح بكل االنجازات الكبيرة و حولها الى حفنة من  الزجاج .

 خرجنا الى الشارع ، أذكر أن وتيرة العنف تصاعدت بصفة  غير مسبوقة ليلتها

 ،تحولت الحجارة الى زجاجات حارقة، األمر بسيط، تضع ورق كراس أو جريدة

 في زجاجة "السلتيا" الزجاجية، تشعلها و ترميها بأقصى قوتك. لتتحول الى قنبلة

 صغيرة. ضحكنا كثيرا على حاتم و هو يروي لنا كيف صعد فوق مقر ادارة

 الفالحة، أراد مفاجأة سيارات البوب المتمركزة هناك، فأخطأ و أشعل حذاءه مع

 المولوتوف، رمى باثينهما و فّر نصف حاف.



  بعد أن نعتنا بن علي بالمخربين في خطابه ، و شماتة مقدمي البرامج بنا ليحتفلوا

 الليلة برأس السنة مع ربائبهم و ال تزال دمائنا حارة على الطرقات، و ال تزال

 عيوننا لم تجف بعد من الغاز المحرق،  نحاول التنفس ما استطعنا اليه سبيال عبر

 الحلق المحترق..

 ربط سعيد األفرك و "مبروك ولد ساسية" ( نعت الكثير من مشاهير المدينة بأسماء

 أمهاتهم)  خيطا من الخيوط التي تستعمل في صنارات الصيد بين عمودي كهرباء

 متقابلين، و قمنا باستدراج رجال األمن على دراجاتهم النارية الضخمة.. أسرعت

  لالختباء وراء أشجار مقهى "البّيا" مصورا ما سيحصل.

 لم يتفطن البوليس الذي كان يقود دراجاته بسرعة جنونية للخيط الموثق، فكان

 انقالبا مدويا له من فوق الدراجة التي انزلقت بعيدا.

 انقض الشباب عليه.أضرموا النار في الدراجة النارية البي ام. جروه بعيدا عن

 الشارع، أقسم ولد ساسية أنهم سيحرقوه مثلما أحرق البوعزيزي نفسه، أخذ يصرخ

: 

 - و اهللا ما نحرڨوه كيما تحرڨت ڨلوبنا !

 

 أخذنا نصفعه، ثم نتحسس أيدينا،و نتأملها محمرة منّملة.  اكتشفنا أنها أيضا قادرة

 على الصفع بقوة.

 أخذ الشرطي في البكاء و التوسل:

  - يرحم والديكم، يرحم والديكم سيبوني، راني عبد مأمور.

 -مأمور زك أمك؟ تضرب فينا بالقاز و الكرتوش يا ميبون.

 - عندي ذري نوّكل فيهم، كان منعملش لي يقولولي عليه نتطرد مالخدمة.

 اكتشفنا بعد تحري هويته، و ياللقدر، انه بن عم مظفر .

 - تي هاو من عرش أوالد أحمد .صرخ العربي بلها – و كان سكيرا من حي النور

  يتمعش من العربدة و السطو على الرغم من حمله ألستاذية في التاريخ–

 سّيبوه سّيبوه.. ما عنا منعملو، منجموش نڨتلو ولد عمنا .

  لم يتفوه بعبارته كاملة حتى  دّوى صوت الرصاص مخترقا األذان.متزامنا مع

 اقتحام قوات األمن لنهج معهد الحسيني.

 هل سمعتم صوت الرصاص من قبل؟ على مرمى حجر منكم، قريبا كالموت..كانت

 تلك أول مرة أستمع فيها الى فرقعته المخيفة، حذوي،تصورته على شاكلة  األفالم

 التي نشاهدها أمام جهاز التلفاز و نحن نأكل الفشار.. لكن كل رصاصة تنطلق في

 الواقع يعقبها طنين مؤلم باألذنين، مع احتمال بمفارقة الحياة..



  شاهدنا ولد ساسية ملقى على قارعة الطريق، غارقا وسط بركة من الدماء..

 ..أحسست بالعجز، و أنا متيقن أن الجميع أحس مثلي،لم يستطع أحد االقتراب منه،

 باستثناء الموت الذي أقبل نحوه و جّره بعيدا و هو يضحك في سخرية.

 كان العربي بلها برعونته و عضالته المفتولة يبكيه مثل طفل صغير:

ڨتلوه..  - ڨتلوه..  

 بكى العربي،و بكينا.

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرانس براس. 21 ديسمبر 2010.

 

 تجمع نحو 400 نقابي االثنين في العاصمة  تونس تعبيرا عن تضامنهم مع

 منطقة  سيدي بوزيد  التي تشهد منذ تسعة ايام احتجاجات على خلفية تفشي البطالة

 بشكل واسع...

 

 وحصل التجمع في ساحة محمد علي امام مقر االتحاد …
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 ولما حاول المشاركون في التجمع التحرك للقيام بمسيرة، تدخل عناصر قوى االمن

 واجبروهم على التفرق من دون تسجيل وقوع اصابات.

 وهو ثاني تحرك يقوم به النقابيون الذين شاركوا السبت مع حقوقيين وطلبة في

 تظاهرة بالعاصمة تونس  لالسباب نفسها، وقد جاب المتظاهرون شارع المنجي سليم

 المحاذي لمقر االتحاد العام للشغل.

 وفي  سيدي بوزيد  الواقعة على بعد 265 كيلومترا من العاصمة  تونس  في وسط

 غرب البالد، شارك االثنين نحو 200 شخص في اعتصام امام مقر االمن الوطني

 للمطالبة باطالق سراح موقوفين، حسب ما اعلن علي بوعزيزي عضو "اللجنة

 الجهوية لمتابعة االوضاع في  سيدي بوزيد ".

 ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من اكبر التحديات التي تؤرق الحكومة

 التونسية...

 ويتعين على الدولة ان توفر في السنوات الخمس المقبلة 425 الف فرصة عمل

 لتغطية االحتياجات االضافية وخفض نسبة البطالة بنسبة 1,5 بالمئة لضمان مورد

 رزق واحد على االقل لكل اسرة تونسية ...

 واعتبر المعارض  التونسي  رشيد خشانة ان "مشروع التنمية لم ينجح في خلق

 توازن بين الجهات بل دعم الفوارق بينها ال سيما وان 90 بالمئة من المشاريع

 تتمركز في المناطق الساحلية والباقي في الجهات الداخلية"....

 وراى ان "التفاوت بين الجهات زاد اتساعا مع وصول االالف من حاملي الشهادات

 من هذه المناطق الى سوق الشغل"....
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 العام الجديد يدخل يومه الثالث.

 أتى وقت العودة لتونس العاصمة، سينطلق الثالثي الثاني و لم أقم بمراجعة أي

 درس تقريبا سوى مشاكسة رجال الشرطة ليال و التعود على مشاهد الدماء

 والموت.

 قامت أمي بحزم حقيبتي بأدباشي التي عادت كما كانت، نظيفة ،طيبة الرائحة.

 اتصلت بأحمد لكنه لم يجب. قررت الذهاب وحدي الى المحطة.

 لو تعلم سلمى كم اشتاق اليها، و أن توقفها عن محاولة االتصال بي يقتلني كّل

 يوم..تسبقني األفكار الى هناك.الى عينيها، رائحة جسدها يحتك بجسدي، مذاق

 شفتيها على شفتي، و أصابعها تخترق مسالك شعري المجّعد

 أصابعها، يال أصابعها !

 أنامل تخترق القلب، تلهب بركانا حين تالمسني،و تشعرني بعنفوانها حين تمسك

  سيجارة رفيعة بتمرد وسط األعين التي تلتهمها.

 حاولت نفض صورتها عن مخيلتي، وضعت السماعات في أذني، و انجرفت مع

 قنبلة راب جديدة..

.cette chanson مالقلب متاع الشارع هاني كاتب" 

.monsieur le président و زيد journalistesنهديها لل  

 عالشي اّلي متحكيش عليه هنا الصحافة

  مادام شطر les journalistes والت خوافة.

   ما الزموش يتراnormalementنحكي عالشي لي



  Les camérasعالحاجات لي قاعدة تصير متصورهاش

 نحكي عالشي لي قاعد يصير في الكواليس

 على اللعب متاع الكبارات و ترافيك متاع البوليس

 هاني جيت باش نوّصل مش باش نبقى برشة نفّسر

  ما عايشين فيها كان les riches متاع حي النصر.

.Sous-soul والد الشعب قاعدة تعاني غارقة في 

".Alcool و هوما يبنيوا في الباالصات ، سهرّيات شيخة و 

 

 

 

*** 

 

 

 بلغت محطة النقل البري ، و امتألت شاحنة األجرة بسرعة و ذلك نظرا النقضاء

 العطلة تقريبا و عودة األعداد الكبيرة من الطلبة الى الجامعة.

  انسبنا وسط الطريق،يغوص كل راكب في دهاليزه الداخلية يقّلبها.. كم تتزاحم

 

  و كأننا نركب عربة نحو الماضي عندما نسافر، انا.. سلمى..ناصر..

 صوت الرصاص..صراخ و صراخ .. الدراسة.. المبيت الجامعي.. الكلية..نادي

 فكر..االضرابات الطالبية.. صراخ مرة أخرى..يختلط كل ذلك بالموسيقى التي

 تمر عبر السماعات الى دماغي مباشرة..

 

 أوقفتنا دورية أمن ضخمة ، و اتج نحزنا عونا أمن مدججان برشاشْي شطاير.

 

 "بطاقات تعريف"

 جمع البطاقات الثمانية و أخذ يردد األسماء..

 وصل الى بطاقتي و أدنى جهازة الالسلكي من شاربيه الغليظين:

 "وليد همامي و بوه مجيد.. وليد همامي و بوه مجيد"

  اخترقتني عيناه مطوال، أسقط بيدي.

  -أهبط

 -عالش شثّمة؟

 -تي أهبط نيك أّمك !



 ما اذكره أنني كنت متجها نحو تونس، لكنني وجدت نفسي محشوا في سيارة

 الشرطة تنهال علي الصفعات و الشتائم دون توقف..

 

*** 

 

 

 

 ظالم دامس، و انعدام للرؤية.

 لم أستطع حتى رؤية يدي حين فردتها أمامي، أحاول البحث عن شيئ أو شخص

 فأرتطم بالجدار و أسقط على األرضية الرطبة.

 أقبل مخلوق غريب،بشعر طويل متناثر غير مصفف و مالبس رثة،لكن عيناه كانتا

 تتقدان حتى أنهما وفرتا اضائة خفيفة للمكان . قدم يده مصافحا:

 -ابليس.

 توقف الدم عن الجريان، لم أمد يدي:

 -ماذا تقول؟ أ أنت الشيطان؟

  ضحك مجيبا:

 -نعم ، أنا هو، أتتساءل عن القرون المدببة الناتئة و الوجه القرمزي و األظافر

 السوداء؟ كلها محض تلفيقات بشرية .

 التصقت بالحائط شديد البرودة خوفا، جلس القرفصاء بجانبي و أدنى مني علبة

 سجائر:

 -ال تخف مني،لست مرعبا كما تظن أنت و أبناء جنسك،خذ، و عذرا فهي ليست

 سجائر فاخرة.

 أخذت سيجارة و أصابعي ترتعش حتى كدت أسقطها، فرقع وسطاه بابهامه فالتهبت

 شعلة صغيرة فوق االبهام أشعل لي بها.

 أخذ يدخن بشراهة، يسحب أنفاسا متوالية و يزفر حلقات دائرية تكبر ثم

 تتالشى.ترددت في التدخين،لكني جذبت نفسا نشر النيكوتين في جسدي فهدأت قليال

 و انخفضت نسبة الخوف.

 أتصدقون أن للشيطان شعرا طويال متناثرا و وجها حالما و مالبس رثة؟

 - أعلم أنك ترتعد من الخوف، لكن ال تخف صديقي، كالنا نشترك في التمرد على

 هته الحياة و هذا الوجود بتعاليمه االلهية الصارمة، لقد طردني اهللا من الجنة على

 الرغم من أنني كنت من أكثر المتعبدين السابحين الشاكرين. لقد ارتقيت الى

 مصاف المالئكة على الرغم من كوني جّنا،أتصدق ذلك؟



 ما سيحدث لك حين تتمرد، هو ما حدث لي بالظبط، الخروج من الملكوت، سينبذك

 الجميع و يبصقون عليك. فقد ألنك تفكر بطريقة مختلفة أو تنظرالى األمور بمنظار

 ال يستوعبونه. كل ما فعلته أنني رفضت السجود ألدم، لقد أتى نسله على األخضر

 و اليابس، ألست محقا حين فعلت ذلك؟

 نظرت اليه في خوف و أجبته في تردد:

 -نعم..أظّن أنت محق.

 - لقد رفضت السجود لهذا المخلوق األخرق، مع احتراماتي لك، لكن األنسان ليس

 أكثر من فيروس يتكاثر على سطح األرض، و يستنزف خيراتها أكثر مما تحتمل،

 حتى يفنى يوما ما معها،لذلك أقود ثورة ضد اهللا، ألنه فّوض السلطة للنسل الخطأ.

 واصلت التدخين في صمت، كان طعم السيجارة الذعا، و أثارت سعالي بشدة.

 كل المتمردين في العالم شياطين، رفضوا االنصياع لألوامر و القوانين، فوقعت

  "شيطنتهم" و اخراجهم من جنة المجتمع أو اختاروا هم المنفى الفكري.

 أخطر ما يمكن أن تفعله هو أن تجاهر بأفكارك الشيطانية، أو أن تسأل عما كان

 يفعل اهللا قبل أن يخلقك، أو مالذي سيفعله بعد أن يحاسب الجميع. فكلها وسوسة من

 "الشيطان" المتمرد يجب عليك االستغفار بعد التفكير فيها مئات المرات.

 اياك،ثم اياك أن تحاول تغيير قدرك، فقط انتظر معجزة، معجزة ما.

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السجن المدني بالهوارب- القيروان.
 
 
 



  ماء شديد البرودة ينهمر على جسدي و يفيقني من

 

 الحلم-الكابوس ، أنتفض كالمصعوق من هول الصدمة، أجد نفسي في نفس الغرفة،

 مع اضاءة خفيفة هذه المرة، و رجلين ضخمي الجثة.

 استعدت ما حصل، لقد وقع اعتقالي، و هذان الرجالن من البوليس.

 اقترب أحدهم مني، و سدد لي ركلة على مستوى األنف تنم عن موهبته الكروية

 الفّذة.

 سالت الدماء مدرارا:

 - يا طحان، تسب في الحاكم في الشارع ، هاو نوريك الحاكم شيعمل.

 لم تتوقف ركالت الرجلين، في كل مكان من جسمي، أحسست أنني أوشك على

 الهالك، و انها آخر لحظاتي.

 أخذت أصرخ:

 -ما سبيت حد!ما عملت شي !

 - تحشي فيه زادا، الزمك تطلب السماح، بوس ساڨين الحاكم.

 نزع فردة من حذاءه مستعينا بقدمه األخرى، و دّس قدمه في فمي، لم أقو على

 مقاومة جوربه العفن، اجتاحني غثيان قاتل و تقّيأت.

 نزع قدمه بحركة عنيفة متسخة بالقيأ، جن جنونه :

 -يلعن زك أمك! أفرحولي بيه مع الجماعة هاني جاي.

 غادر مشمئزا و هو يعرج، اقتادوني الى زنزانة أخرى ، وجدت العديد من

  المعتقلين عارين، و قد برزت أضالعهم الهزيلة و كانت وجوههم شديدة الشحوب.

 نزع الشرطي مالبسي بالقوة، أصبحت عاريا مثلهم، كلنا عراة.

  و في برد جانفي القارس، لم

 يتوقفوا عن رشقنا بأسطل الماء المثلج، كاد قلبي أن يتوقف عن النبض.أشهق كلما

 غمرت بالماء،لم يكن األمر جحيمّيا، كان يشبه االحساس بالوالدة.. حتى خارت

 قواى حين توقفوا عن ذلك قبيل الفجر.. فنمت..أو فقدت الوعي.. عاريا على

 األرض الباردة.

 

*** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4جانفي2011,صحيفة الوسط التونسية .

 

 بلغ عدد قتلى االحتجاجات  بتونس  25 شخصا…

 

 شيع السكان أمس بعض القتلى وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب...

 

 وبث التلفزيون الحكومي ألول مرة صورا تظهر مقار حكومية محروقة ومخربة..

 كما ذكر شهود عيان أنهم رأوا عربات للجيش تدخل  المدينة  في ما يبدو أنه مسعى

 لفرض الهدوء..

http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9


 وفي السياق ذاته، قال وزير االتصال والناطق الرسمي باسم

 الحكومة  التونسية  سمير العبيدي إن رسالة المحتجين وصلت..

 

 وقال العبيدي -في مقابلة مع الجزيرة- "سنستخلص العبرة من أجل تصحيح ما

 يمكن تصحيحه، والمستقبل ستكون فيه تعديالت وتصحيحات..

 

 "الجيش لن يعتدي على أحد"...

 

 طالب نجيب الشابي -وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي- الرئيس

 زين العابدين بن علي باألمر بوقف إطالق النار فورا، "حفاظا على أرواح

 المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي"...

 وكان بن علي قد قال في وقت سابق إن "أعمال الشغب" تضر بصورة البالد لدى

 السياح والمستثمرين…

 
*** 

 

 

 

 

 

 

 "يا ليل ماأطولك.. مشيتني حافي 

 ميزان ما أتقلك.. هديتلي كتافي 

 ذابت حشيشه قلبي.. ألجلكم ذابت 

 والشعرتين السود يا يمه بروسنا شابو 

 والشعرتين الشقر يا يمه بروسنا دابو 

 "... فارس يا شمعتي.. سهيل يا مالي 

 

 كان صوت أحد المساجين في الزنزانة المجاورة الرائع ال يتوقف عن الغناء ،

 يتسلل بهدوء بين الجدران،كأشعة شمس أو نور صوتي يؤنس الوحدة و يبّدد

 الظالم..

 

http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3


 لم أعلم كم من يوم مضى بين جدران الزنزانة الباردة..فقدت االحساس بالوقت و

  بالرؤية..تمنيت لو قاموا بوضعي مع مساجين آخرين، لكان األمر أقل عذابا

 !بكثير، الستطعت الحديث، يا الهي، كم اشتاق الى أن أتحدث مع أحدهم

 أشياء كالغطاء أو الفراش أو حتى قدر تتبرز فيه لم تكن موجودة بالزنزانة..لم يكن

 بها شيئ.. اظطررت الى قضاء حاجتي في أحد األركان..مع رغبة شديدة بالتقيأ

 بسبب الرائحة القاتلة التي انتشرت بمرور الوقت..

 

 وقع جّري لغرفة التحقيق، ينتشر األلم بكامل جسدي دون استثناء أية زاوية منه،لم

 أتصور أن االلم يمكن أن يوجد في العالم بهذا المستوى.. أقصى ما أحسست به كان

 ترميم ضرس مّسوس لدى طبيب األسنان.

 تحمل يا وليد,البّد أن يمّر كل هذا.

 جلس على مكتبه بهدوء متحفز، نفس الشرطي الذي أشبعني ضربا باألمس و تقّيأت

 على قدمه.

 -اش عنا هنا، وليد الهمامي، طالب بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار،

 عملت نادي تحكي فيه عالسياسية و زيد تمشي و تجي برشة مع جماعة االتحاد

 العام لطلبة تونس، و زيد تعمل في الشغب و االضرار بالممتلكات العامة في سيدي

 بوزيد..جوك  باهي.

.ugetمانيش مع ال- 

  - تابع اما حزب ماال، اما تنظيم، تكلم.

 -مشني تابع حتى تنظيم، و مشني تابع حتى حزب!

 -ليلتك كلبة، تكلم يا طحان، يا ولد  الزانية.

 توالت سلسلة من الصفعات، أحسست بأحد أسناني يترنح، و بطعم الدم الذعا في

 فمي.

 أمسك بخصيتي، اعتصرهما بقوة، أحسست بالذوبان من العذاب، لم أرد أن

 أصرخ، أعلم أنني أهزمه بسكوتي.

 تركهما و ابتعد، بدأ األلم القاتل بالصعود الى أسفل البطن. سقطت على األرض.

 -انت تحب نطيحوها فيك باش تتكلم يا وبش، مش كان تلهيت بقرايتك خير ?العبها

 تفهم?

 واصلت السكوت، رأيت صمتي يعذبه..باشارة منه دخل عونان، أوثقانني بأيديهما

 باحكام.نزع ربطة حزامه الجلدية، أخرج قضيبا نتنا  و امسكني من شعري بقبضته

 الحديدية:

 -شّيش يا ميبون، شّيش للدولة!



 راودني احساس بأن نهايتي قد اقتربت، من يجرؤ على هذه األفعال لن يتوانى عن

 وضع حد لحياتي.. أردت أن أفعل شيئا..صرخة أخيرة ضائعة.هل يسمعني أحدهم؟

 قضمت بكل ما أوتيت من قوة، و يأس..

 رأيت قطرات الدم تنهمر من قضيبه،حمراء قانية.. اتسعت عيناه أمام المشهد ثم

 صرخ من األلم.

 تحول الى ثور مجنون،و انهال علي بحزامه الجلدي ذي النهاية الحديدية الحادة.

 فقدت تدريجيا االحساس باأللم..

  لم أصرخ، و صرخ هو دون توقف.

 

 

 

 لم يتوقف السجين عن الغناء.

 فارس يجيب الدوا.. وسهيل يداويني "

 ال تحسبون طالت الغربة يا يمه ونسيناكو 

 كل ما طالت الغربة يا يمه تذكرناكو 

 جّمال يا جّمال.. جّمال يا ابن عمي 

 خدلي هالسالم.. لبوّي وامي 

 سالم من خاطري.. كالم من تمي" 
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 كما في كل حلم، تجد نفسك فجأة في مكان ال تعلم كيف قدمت اليه.. أحيانا أظن أن الواقع ال

 يختلف كثيرا عن الحلم، فكثيرا ما نجد نفسنا قد بلغنا أماكن ال نعلم بالظبط متى، و كيف وصلنا

 اليها.

 كان صوت الرصاص ال ينقطع، مختلطا بصوت اطالق الغاز المسيل للدموع، رأيت فوجا

 كبيرا من األمنيين يقتحمون الجامعة و ال يتوقفون عن اطالق قنابل الغاز، يمأل كل مكان،

 صعدت نحو مرتفع.. يقابلني بوجهها، نفس الشعر المنسدل، نفس العينين التي تضيئان المكان،

 تضيئان كل ما حولهما ، تضيئان الدنيا.

 هممت بأخذها معي،لكنها قالت كلمة لم أفهمها،رأيت فقط تحّرك شفتيها الرفيعتين و انطباقهما،

  أشارت الى ساعة يدها الصغيرة، ساعة اليد؟

 وكأننها تذكرني بأنه مجرد حلم، بأن الواقع المتمثل في الزمن، في ساعة يدها، يذّبهني الى أننا

 بعيدان، و بأن علّي أن أستيقظ.
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  ناصر المّدب يتذّكر.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم أصدق أنني نجوت من قبضة رجال الشرطة، و استطعت الخروج من مركز

 األمن بعد يومين من التوقيف، سالما سوى من بضع صفعات و كدمات.ظننت انني

 لن من أفلت من ذلك المكان المظلم أبدا،و بأن القدر اختار لي الموت بطرقهم

 الوحشّية.

 كانت مكالمة  هاتفية بسيطة من ابي كفيلة بوضع حّد لكل شيئ.

 

 ابراهيم المّدب، رجل األعمال و عضو اللجنة المركزية بالتجمع الدستوري

 الديمقراطي أكثر نفوذا من وزير الداخلية نفسه.

 كان أبي ال يتورع عن استخدام عالقاته بجميع المتنفذين في دواليب الدولة لتحقيق

 مآربه، مصنع اآلجرالذي يسهر على سيره يجب أن يبيع جميع انتاجه قبل أن يتم

 السماح لبقية المصانع بتسويق انتاجها،يقع تزويد معظم حضائر بناء العاصمة و

 المناطق المجاورة ببضاعته أوال، مقابل عموالت للجميع بالطبع، بهذه السياسة

 استطاع أبي تكوين ثروة ضخمة، خاصة عبر دخوله عالم السياسة المختزلة في

 الحزب الغول: التجمع.

  دخولي لكلية الحقوق في حد ذاته كان بوساطة من أحد معارفه مع أن نقاطي ال

 تسمح لي باأللتحاق بشعبة تربية الماشية.. هل أفخر بأبي أم أحتقره؟ ال أمتلك اجابة



 محددة أو حكما واضحا عّما يفعله.. جميع المسؤولين في البالد يتصرفون بهذه

 الطريقة. ال أحد يتصرف في حدود وظيفته،هناك دائما شبكات تمتد داخل المجتمع

 بال نهاية، الحزب الحاكم،رجال األعمال،محامون،صحفّيون،مسؤولون اداريون و

 وزاريون، موظفو الديوانة،أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين،حتى

 أعضاء النقابات متورطون، ز كما جرت العادة ،ف" ال شيئ يعلو فوق القانون،اال

 التاليفون"..

 أحيانا اعود ألقول بأن جميع المجتمعات في  العالم مبنية بهذا التدرج،حتى في دول

 كالسويد و النرويج. هناك المتنفذون الذين يستطعيون فعل كل شيئ عبر عالقاتهم و

 مناصبهم و أموالهم، و غالبية مطحونة في األسفل، كتب عليها توّسل السلطة و

 العيش على األحالم.

 

 بلغت البيت،ركنت سيارتي في المستودع وراء سيارة والدي ثم صعدت الدرجات

 المؤدية نحو غرفتي مسرعا، متجنبا كل احتكاك مع أمي أو أختي، الجميع غاضب

 من تأخري المستمر و تعمد الغياب عن البيت.

  لم أنج من والدي في الممشى العلوي،اعترضي ببيجاما سوداء مفتوحة حتى

 المنتصف أبرزت كرشه المخيف .

  استقبلتني صرخاته:

 -ايجا لهوني سي الشباب!تبارك اهللا عليك! ولد ابراهيم

 المّدب و ما أدراك يشدو الحاكم مع الطلبة المضربين؟ شيقولو علّي في الحزب؟؟

 شيقولو علّي في الخدمة؟ شقولك كان ما عملتش تاليفوناتي و خّليتك تتمرمد

 كالكلب؟

 أضم قبضتي بشّدة.رغبة كبيرة في تسديد لكمة له تعتريني، أحّولها الى كلمات:

 -محسوب مشغوب علّيا، تي ماهو خايف على سمعتك.

 صرخ ملّوحا بيديه:

 و تزيد تجاوبني؟ !و اهللا العظيم زايد!-نعم؟؟زايد

 ال أفهم اآلباء في هذا العالم، ان أطرقنا ساكتين استشاطوا غضبا ألننا ال نجيبهم و

 ان تكّلمنا فتلك الطامة الكبرى.

 طفح الكيل، لم أعد أحتمل غطرسته ..

 -هاني مخليهالك واسعة و عريضة.

 صفقت الباب بقوة تاركا صرخاته و ولولته تمأل البيت، سأهرب نحو شقة المنار..



 امتطيت سيارتي و خرجت مسرعا تاركا باب المستودع مفتوحا على

 مصراعيه.توجهت نحو محّل "المونوبري" لكنني وجدته مغلقا ،و الساحة التي

 تقابله مقفرة كصحراء جدباء.من أين سآكل؟

 في الطريق،اّتصلت بوليد عشرات المرات، لكن دون جدوى.. هاتفه مغلق .

 تسابقت األفكار و الهواجس في رأسي كالخيول الجامحة، احتمال وقوعه في قبضة

 البوليس يكبر شيئا فشئيا.

 من هذا الشخص الذي عرفته هذا العام؟ وليد شخص غريب جدا، و كتوم، ال أعلم

 حقيقة مشاعري نحوه،أحتقر جدا لهجة كالمه التي تشعرني بالضحك، لكنه يؤنسني

 في وحدتي، و له أفكار غريبة يعبر عنها أحيانا.. لم أتوقع بأن شخصا قادما من

 الجنوب أو الوسط، بتلك اللهجة، قد يحمل أفكارا مثل التي يصارحني بها أو أنه

 يكتب مثلما يفعل وليد بنصوصه المستفزة..ظننت أن الجهل يغطي تلك المناطق و

 أنهم ال يأتون هنا اال للنشل و العمل في حضائر البناء و حراسة العمارات السكنية

 ثم التقاط الصور تحت ساعة شارع الحبيب بورقيبة.

 عداد السرعة في سيارتي يتصاعد باّطراد،و شخرات المحرك المسكين تطرب

 أذنّي..كانت الطريق من المنزه السادس الى المنار مقفرة كمدينة األموات،الرياح

 الليلية السعة، و تمايلت أغصان األشجار منحنية بعنف على جانبي الطريق.. الزم

 الجميع بيوتهم خوفا، باستثناء دوريات الشرطة التي مألت المنعطفات و مفترقات

 الطرق. حاولت المرور بأنهج فرعية كي ال يحدث كابوس ايقاف و اعتقال مرة

 ثانية.

 فتحت جهاز الراديو باحثا عن أخبار جديدة، لكن االذاعات لم تتحدث عن شيئ،

 موسيقى و برامج حوارية سخيفة، و كأن كّل شيئ على ما يرام.أيسخرون مّنا؟

 وصلت شّقتي بالمنار،استدارة المفتاح بالرتاج غمرتني بالطمأنينة، ما أسوأ أن

 تحس باألمان خارج منزلك..

  اتجهت مباشرة نحو الثالجة، مألت كأسا من نبيذ مرناق ألقيت فيه طابعي ثلج رغم

 البرد و الشتاء..وجدت لحسن الحظ بعض الدجاج و البطاطا..سآكل،لكن أريد أن

 أسكر أوال.

 ارتميت على الفراش و أنا أتحسس آثار الركالت الموجعة التي تلقيتها بساحة

 الجامعة.

 زّج بنا ، قرابة الثالثين طالبا في غرفة توقيف واحدة بالقرجاني..اختلطت الصور

 التي أستجمعها من ذاكرتي مع صوت انذارات سيارات الشرطة ،مع سباب وحدات

 التدخل و صراخ المعتقلين تحت ضربات "المتراك".. ترى ما الذي يحصل لهم

 اآلن؟ قام ابي باخراجي من ذلك الجحيم، ماذا عنهم؟ من سيطلق سراحهم؟



 طرقات متتالية على الباب قطعت حبل أفكاري.

 قفزت من الفراش.آمل أن يكون وليد. ألول مرة أنشغل على صديق بهذه الطريقة

 على الرغم من استفزازه لي، ال أفهم كيف يحصل هذا التناقض العجيب.

 فتحت الباب بسرعة،طالعني وجه سلمى ممتقعا،بسروال جيبز أزرق و جاكيت

 سوداء مفتوحة حتى العنق، شهّية.مضيئة حتى في أقصى درجات حزنها.لكن بحثها

 المحموم عن وليد لن يتوقف حتى تجده.أتحبه لهته الدرجة؟ذلك المعتوه القادم من

  مدينة بعيدة؟ متى عرفته؟

 - ناصر، سامحني طلبتك الف مرة، مثمة شي على وليد؟؟

  -سامحني التلفون قعد في الكرهبة

 أ أنتظر اتصالك ثم ال أتفطن له ؟ و ماذا ان تفطنت لها؟ اصبحت مجنونة بذلك

 المخبول.

 فتحت لها المجال كي تدخل و أردفت:

 -ال أخبار عنه، هاتفه مغلق و أصدقائه بالمبيت نفوا أن يكون قد أتى الى هناك.

 دلفت و ارتمت على أحد المقاعد الهثة:

 -آنا باش نموت بالفجعة، عارفة لي هوما شدوه،زعمة يضربوا فيه تّوا؟

 دفنت وجهها بين كفيها و انخرطت في بكاء طويل متشّنج.

 تأففت، لماذا يحصل كل هذا؟ ألم يكن أجدر بها أن ال تحب مجنونا كوليد؟ اقتربت

 منها:

 -سلمى، أرجوك، كفي عن البكاء، سيعود، من المؤكد أنه قد في مدينته و أنه قد

 أضاع جواله.

 -أنت تحاول طمانتي، وليد أكيد في الجيور، ياكل في البلط.

 انهمرت دموعها كشالل، رحت أبحث عن مناديل ورقية،برحت أرجاء الشقة ثم

 عدت.

 - سلمى، امسحي دموعك، ال تقلقي ،أعدك بأن يتولى أبي األمر.ان وقع اعتقال وليد

 فسيقوم باخراجه.

 -احقا ما تقول ناصر؟

 -أجل، انسْي األمر.

 ابتسمت، و أخذت تكفكف دموعها، أحترق قلبي متحوال الى شظايا من الرماد،

 أيسعدها مجرد أمل تحريره الى هته الدرجة؟ أال ترينني يا سلمى منذ سنوات

 الثانوية؟ لماذا وليد؟

 نهضت فجأة، اهتز نهداها بشكل عنيف، حدث ارتجاج بداخلي أمام هذه الفتاة

 المتفجرة أنوثة.



 -ناصر، الزم نمشي.

 لم أتكلم، تبعتها حتى الباب.

 التفتت الي قبل أن تغادر و همست:

 -أشكرك على كل حال، ان بلغتك أية أخبار عنه فأرجوك أن تتصل بي .

 -ال تقلقي سلمى، سيتصرف أبي مثاما  اتفقنا، و ال أريد رؤية دموعك ثانية، انها

 غالية.

 ابتسمْت ابتسامة صفراء.اقتربت منها ببطء و عانقتها، لم تمانع، ربما هي بحاجة

 لعناق، لكن ليست بقدر ما أتمنى أنا.

 ابتعدت برفق مغمغمة:

 -شكرا ناصر، شكرا مرة أخرى.. بالسالمة.

 لوحت بيدها بأسى و نزلت الّدرج مسرعة، و اختفت..

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قرطاج 13 جانفي 2011

 توجه الرئيس زين العابدين بن علي مساء اليوم الخميس بكلمة إلى الشعب التونسي

: 

 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم

 

 أيها الشعب التونسي.



 

 

 نكلمكم اليوم، ونكلمكم لكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم بلغة كل التونسيين

 والتونسيات، نكلمكم ألن الوضع يفرض تغيير عميق.. تغيير عميق وشامل.

 

 وأنا فهمتكم، فهمت الجميع: البطال، والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من

 الحريات،

  فهمتكم..

 

 فهمتكم الكل..

 

 

 العنف ما هوش متاعنا..

 

 سيكون التغيير اللي أعلن عليه اآلن...

 

 حزني وألمي كبيران ..

 

 وقدمت التضحيات..

 

 

 

 تألمنا لسقوط ضحايا..

 

 أوالدنا اليوم في الدار، وموش في المدرسة، وهذا حرام وعيب..

 

 وأسفي كبير كبير جدا، وعميق جدا، وعميق جدا، فكفى عنفا كفى عنفا.

 

 وعطيت التعليمات..

  الكرطوش الحي،

  الكرطوش موش مقبول..

 



 اللجنة المستقله..

 

 

 باش نقوم بتخفيض في أسعار المواد والمرافق األساسية،السكر والحليب والخبز،

 والرفع في ميزانية التعويض...

 

 أما المطالب السياسية "وقلتلكم أنا فهمتكم" وقررت:

 

 " الحرية الكاملة لإلعالم ..

 

 

 

 " والمجال مفتوح، من اليوم، لحرية التعبير السياسي ..

 

 " ونحب نأكد أن العديد من األمور لم تجر كيما حبيتها تكون، وخصوصا في

 مجالي الديمقراطية والحريات، وغلطوني أحيانا بحجب الحقائق وسيحاسبون."

 

  راني باش نعمل على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. نعم على دعم الديمقراطية

 وتفعيل التعددية..

 

 أني تعهدت يوم السابع من نوفمبر بأن ال رئاسة مدى الحياة، ال رئاسة مدى الحياة..

 

 

 

 تونس لنا جميعا، فلنحافظ عليها جميعا..

 

 عاشت تونس، عاش شعبها، عاشت الجمهورية والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

 

 

 

 على الرغم من تعليق الدروس،فقد الزمت شقة المنار،لم أستطع البقاء ألكثر من يوم واحد في

 منزلنا، تحول أبي الى مجنون بصفة رسمية، لم يتوقف هاتفه عن الرنين كامل اليوم و لساعات



 متأخرة من الليل.كان ذلك بسبب األحداث التي لم تتوقف عن التصاعد، أحرقت معظم مقرات

 التجمع الدستوري، و أصيب مصنعه بشلل شبه كلي، في انتظار شلله المحتمل نفسه.

 كنت ال أتوقف عن تصفح الفايسبوك يوميا، قتلى في كل مكان.. تالة،

 القصرين،الكاف، القيروان، راس الجبل، الكرم ، حي التضامن، الكبارية، تونس

 تشتعل من رأسها ألخمص قدميها، و جميع القنوات االخبارية تغطي ما يحدث.

 كان ما يحصل على مرمى حجر مني، لكني لم أمتلك شجاعة الخروج للشارع، و

 آثرت التفرج من وراء الشاشة.خاصة حين أتذكر اختفاء وليد.

 مالفائدة من كل هذا؟ لم يتساقط كل هؤالء القتلى بدون سبب؟ الى أين نذهب؟ اال

 يجد هؤالء الناس ما يفعلون سوى الخروج للموت؟ لم يكون أحد غيرهم سببا في

 الخراب الذي حصل.لم أمتلك اجابات أيام األحداث المروعة، و أجزم أنني ال أملك

 اجابة أيضا اليوم.لم يهتم احد بما حدث لهم، لم يلتفت اليهم أحد، ال احد يلتفت

 للبؤساء في هذا العالم.

 أردت رؤية سلمى بشدة، لم أستطع محو صورتها من مخيلتي طوال تلك األيام،

 حتى أنني مارسست العادة السرية مرات ممتتالية و أنا أتخيل نفسي أضاجعها

 بوحشية.

 اتصلت بها مترددا:

 - سلمى، شنحوالك

 -الباس، اما خايفة يا ناصر ، الدنيا داخلة بعضها و الكرم بحذانا شعلت.و حتى وليد

 لتوة ال تكلم.

 - بابا كلم شكون مالداخلية و تو يتصرف، انا نحب نشوفك.

 - تشوفني؟

 صمت، و صممت على المواصلة:

 -ايه، باش نجيك لسكرة توة.

 -ماكلة بعضها يا ناصر، كيفاه بش تجي.

 - نعرف كيفاش نوصل ، اذا كان األمور تخوف مش باش نجيب الروت اكس.

 كان التردد يتسلل من كل كلمة تقزلها:

 -شباش نقك.. ال أستطيع الخروج من المنزل في هته الظروف.

 - األمر يتعلق بوليد.. يجب أن أراك اليوم.

 كانت األحداث تتسارع، بثت الجزيرة صور المواجهات في شارع الحبيب بورقيبة

 و شوارع باريس و مرسيليا و قرطاج المتفرعة عنه. كما أذاعت عدة قنوات خبر

 سقوط قتلى اليوم في رادس و الكرم.

 أغلقت التلفاز و نزلت بسرعة، انطلقت بسيارتي نحو سكرة.



 يجب أن أرى سلمى، كيف لي كائن كان أن يقاوم عينيها؟ شفتيها ؟ نهديها النافرين؟

 استدارة ردفيها؟ يكاد الجنون يصيبني و هي تحتل واجهة أفكاري في وقت تشتعل

 فيه تونس.

 أمرر يدي على شعري بتوتر ، كان حكاك شديد يصيبه و كأن الحرارة مرتفعة

 على الرغم من برودة الطقس.

 شاهدت وسط المدينة من بعيد،المستشفى العسكري، هضبة الجالز، فندق أفريكا،

 ميناء حلق الواد،  كم تظهرين صغيرة للمشاهد من بعيد،رأيتها مجتمعة من هذا

 المرتفع و قد انسابت ادخنة من ورائها، كان الدخان يرتفع من عدة أماكن ليشكل

 غيمة سوداء كبيرة، و كأنه يوم القيامة.

 تفكرت قرصا مضغوطا تركه وليد في سيارتي،راودتني رغبة كبيرة في ادارته في

 المسجلة.. قال ان سلمى أهدته اياه ، و أنه يستمتع باالستماع اليه حين يكون وحيدا

 بغرفة المبيت.. ما هي األغاني التي تريده ان يسمعها؟ ماذا يتشاركان؟

 "ناطر أنا  

 مدري , مابعرف شو ؟

 مدري ..مابعرف مين ؟

 ناطر حدا 

 ناطر دفا 

 ناطر وقت 

 ناطر مدى 

 ناطر صحو 

 ناطر سفين 

 ناطر ِندا 

 ناطر فرح 

 ناطر سحر 

 ناطر ُهدى 

 ناطر وحي 

 ناطر حنين 

 ناطر يجي بكرة 

 ناطر برق فكرة 

 ناطر السّجان 

 يفتح بوابو 

 ناطر الرحمن 



 يرحم حبابو 

 ناطر أنا كل شي 

 وناطر يجي شي يوم 

 وترجع إلي الدهشة"  .

* ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصلت بسلمى مجددا:

 - هاني بحذا حّمادي عبيد، اخرجلي.

 -لحظة .

 بعد برهة أقبلت تتقدم بصعوبة مختبئة في معطف و وشاح عبثت به الرياح الشديدة،

  صعدت الى السيارة

 - أمان قلي شسمعت على وليد؟؟

 لم هذا الظلم في العالم؟

 - مثمة شي عليه، آنا قتلك هّكك بلعاني باش نجم نراك.

 أشاحت بوجهها في غيض، و كأنها فهمت اللعبة، تحاشت النظر الي و هي تقول:



 - راني خرجت بالسرقة على الدار، مش باش نّجم نطول.

 

 - سلمى عاله متحاولش تنساه؟، شتعمل بيه هاك الجبري.

 اتسعت عيناها و هتفت:

 - ما هذا الذي تقوله؟ مالك تتحدث بهذه الطريقة؟؟

 - ألست محقا، هل ستستيعين العيش مع ذلك األخرق القادم من الريف؟ ال يحمل في

 جعبته غير المشاكل ، أما انت، انظري الى نفسك،أال تعلمين من تكونين؟ انت ابنة

 عائلة كبيرة، و تستحقين رجال من مستواك. أ تتصورين أن عائلة شعبان ستتركك

 تعيشين معه؟

 نزلت من السيارة فجأة، و أغلقت الباب بعنف هامة بالرجوع نحو المنزل.

 نزلت مسرعا و أمسكتها من يدها :

 - سلمى، ما تفهمنيش بالغالط..آنا... آنا نحبك.

 - ناصر هبلت؟ ما لقيت ما تحكي؟ و في هالوقت؟ صاحبك شاد الحبس و الدنيا

 ماكلة بعضها و انتي تتمعشق يا تافه؟

  أحسست بوجهي يكاد ينفجر احتقانا، أ ُحّب وليد رائع و عشقي القديم ،كقطعة

 أثرية، رداءة و تفاهة؟

  أنا أفضل منه، أتقارنينني به؟ أنت لست  سوى قحبة، !- وليد ليس أفضل مني

 ألنه ضاجعك و ذهب، تركك وحيدة تتوسلين رجوعه.

 تمنيت أن أصرخ بها في وجها،أن ألكمها،أن أخنقها، لكن عبارتي انفجرت داخلي

 كقنبلة مكتومة.. نحن ال نقول معظم ما نريد قوله..بل نكتفي بالتفوه بالهراء و حبس

 كلماتنا الحقيقية كي تقتلنا بالتقسيط.

 غادرت سلمى المكان.

 و غادر بن علي تونس تلك الليلة بعد أن تركها تحترق.

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمس مطر سحاب ريح، غيوم ثلج صحراء نسائم، عواصف و عواطف و

 صواعق،برد برد برد، حر حر حر ، عرق عطن صقيع..

 

  يلتمع قرص الشمس األصفر، تخترق أشعته االجساد، ترتفع درجات الحرارة،

 تتفصد حبات العرق، و أنا،وليد الهمامي، مشيت كثيرا، أمشي أمشي كثيرا، حتى

 أشعر باأللم يعتصر ركبتي..و السؤال الذي ال ينتهي : ما معنى كل ما فعلناه، و ما

 نفعله، و ما سنفعله؟

 لم كتب علينا أن نعيش كل هذه األيام الصعبة؟ أن نشقى ، أن نتعب، أن نتعذب؟ كل

 هذا حتى يحاسبنا اهللا في النهاية، أن يقرر ان كنا قد سرنا على الطريق الصحيح أو

 الطريق الخطأ، كيف لي أن أعلم أي الطرق صحيحا مع ان الطرق شتى، كيف لي

 أن أميز العقيدة الصواب، حين أكون قد ولدت على عقيدة ال يجب أن أبدلها ألني

 وجدت آبائي و أجدادي عليها، مثلما فعل أهل قريش بالضبط؟

 أرى غيمة، غيمة كبيرة سوداء في األفق، تكبر و تكبر، تلتهم بقية السماء، تبتلع

 قرص الشمس، تبتلعني، تبتلعنا.



 كان سائق التاكسي يستمع لمحاضرة دينية، و لم تتوقف يده على مداعبة لحيته.

 " ان اهللا تعالى اذا أحب عبدا ابتاله، فان أصابك هم، فال تحزن أخي في اهللا،

 "!بل بالعكس، يجب أن تفرح، ان اهللا أنما يبتليك، ألنه يحبك، يحبك

 توجه الّى السائق بالحديث:

 - الدنيا هذي امتحان كبير، الواحد الزم يصبر عالهّم و و المعاصي و يخرج منها

 سالمات.

 تأملت تذكرة السفر، فركتها في يدي، تحسستها، كانت ناعمة، ذكرني ملمسها

 بملمس الكراريس الجديدة التي نشتريها عند العودة الدراسية، كنت أستمتع بلمسها

 ، كانت رائحة الصفحات العذراء تجعلني أنتشي حين أستنشقها بقوة.

 - صحيح كالمك، نتصور الواحد كان يموت خير، الموت هو الحل باش نرتاحو

 ماالبتالء و ندخلو للجنة.

 - اللطف يا وليدي،منحبش نموت توة آنا، عاله تقول هالكالم؟ انتي مازلت شباب و

 العمر قدامك طويل، أما الزم تكبر في طاعة ربي.

 نظرت اليه، كانت لحيته قصيرة، جديثة العهد.

 - بابا انت تحب تدخل للجنة؟

  انفجر ضاحكا:

 -توة هذا سؤال؟ شكون ميحبش يدخل للجنة؟ وقتاش ندخلولها و نرتاحو من هالحياة

 الدنيا الفانية.

  - ماال عالش متحبش تموت؟

 جميعنا نريد الدخول الى الجنة، السجن اآلخر األبدي، لكن ال أحد يريد أن يموت.

 بلغ التاكسي مطار تونس قرطاج، ارتفع أزيز الطائرات المقلعة ، يصم

 األذنين.لطالما ذكرني صوت الطائرات بالحرب.

 كّورت التذكرة بين يدي، أصبحت أشبه بكرة الطاولة.

 - خويا، بش تهبط؟

 -ال..أريد الذهاب الى البحر.. خذني الى البحر.

 

 

 المنار ديسمبر 2013.

 

 (تّمت؟)

 


