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ــى أدراج  ــاه إل ــد نســيناه أو نفين ــد أن مــا عشــناه ق فــي لحظــات الفــرح نعتق
ــا  ــاة أن تعيدن ــرة مــن عثــرات الحي الذاكــرة أو قعــر النفــس، لكــن مــا تلبــث عث
ــح  ــد تنفت ــة ق ــواب الموارب ــا، وأن األب ــاه يوم ــذي عبرن ــك ال ــى كل ذل ــوة إل عن
فجــأة، ويتدفــق منهــا كل شــيء دفعــة واحــدة، مثــل ســيل يجــرف الحاضــر معــه 
ويعــري صخــور النفــس المتكلســة. هكــذا  كنــت أعتقــد أن منســوب الفــرح فــي 
حياتــي قــد نجــح أخيــرا فــي نفــي تلــك األشــباح إلــى غيــر رجعــة وأن كل ذلــك 
الــذي عبرتــه يومــا وأ نــا طفلــة، ثــم وأنــا مراهقــة قــد نســيته، أودفنتــه إلــى غيــر 
ــت  ــة أنه ــت طفل ــر. كن ــكل مباش ــي بش ــن تعين ــم تك ــا ل ــرب يومه ــة، فالح رجع
شــهادتها االبتدائيــة عندمــا انفجــر العنــف فجــأة فــي بلدتــي الهادئــة. لــم أكــن أفهــم 
معنــى الشــعارات التــي ترفــع فــي الشــوارع واألزقــة، وال معنــي المظاهــرات 
وال حتــى هيئــة بعــض أســاتذتي وهــي تتغيــر بــدون ســبب واضــح علــى األقــل 
فــي نظــر الطفلــة التــي كنتهــا. لــم أكــن أفهــم كيــف يتحــول أســتاذ اللغــة الفرنســية 

إلــى مــدرس تربيــة إســامية ويحــرم الحديــث بلغــة الكفــرة.  
ــول،  ــال الرس ــال هللا ق ــان، ق ــام، العصي ــاد، االعتص ــج، الجه ــرب الخلي ح
أســواق الرحمــة، اإلخــوة.. لــم تكــن يومهــا فــي ذهنــي إال كلمــات مبهمــة غيــر 
ــات حســية وأحــاول إيجــاد  ــا عــن مرادف ــط أبحــث لهــا يومي ــة كنــت فق مطروق
الخانــات التــي تليــق بهــا. فقــط عندمــا قتــل أســتاذ اللغــة العربيــة فــي المتوســطة  
التــي كنــت أدرس بهــا وبــدأ زمائــه فــي التدريــس يتهامســون بــدأت أســأل لمــاذا 
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يمــوت البعــض علــى يــد البعــض اآلخــر؟ وفهمــت أخيــرا أن ثمــة شــيء مبهــم 
حولــي يحــدث. جــاءت بعدهــا الســيارات المفخخــة وانفجــار الثانويــة وخطــف 
البنــات وإعــدام شــباب الخدمــة الوطنيــة والهجــوم علــى ثكنــة الــدرك، وإحــراق 
مقــر البلديــة، صــوت الساســل خلــف األبــواب، العــواء الليلــي لألشــباح، 
ــا  ــرا أنه ــى أفهــم أخي وأصــوات الرصــاص. كان يجــب أن يحــدث كل هــذا حت
الحــرب التــي بــا اســم، وبــا وجــه، ال فــرق فيهــا بيــن منهــزم ومنتصــر، ال 

فــرق فيهــا بيــن مــواالة ومعارضــة، وال بيــن عــدو وصديــق.
انقلبــت فجــأة الموازيــن وصــارت الضحــك حــرام والفــرح حــرام وإعــان 
األعــراس ممنــوع، وحتــى إنــارة األضــواء ليــا ال يجــوز، وقــد يســتدعى 
ــاه ومصــادرة حــق  ــات المي ــر الجســور وخزان ــاء وتفجي قصــف أعمــدة الكهرب
ــور  ــراد والشــموع وعب ــى أضــواء الب ــت الدراســة عل ــم. كان ــي التعلي ــات ف البن
األوديــة للمــدارس شــكل مــن أشــكال صناعــة الحيــاة. كنــت أعتقــد أننــي نســيت 
ــي تحــدث  ــي مــن اللوات ــي وزميات ــت أســماء صديقات ــا دفن ــرا كل هــذا كم أخي

ــم يظهــرن بعدهــا. الحــي عنهــن همســا ول
لــم أكــن أعتقــد أن مهنــة اإلعــام التــي اخترتهــا عــن ســبق إصــرار وعنــاد 
وأحببتهــا بتطــرف مثيــر تعيدنــي قصــرا إلــى كل ذلــك الــذي عشــته، وأن وجــوه 
ــة التــي تغطــي  الزمــاء والزميــات خاصــة ستكشــف لــي هشاشــة تلــك الطبق
ــا  ــم أنــس ألنــي مــا ابتعــدت عــن زمنــي وأن ــي أننــي ل أعمــاق نفســي وتثبــت ل
ــة  ــاة. وأن رائح ــوة بالحي ــبث عن ــت تتش ــي كان ــة الت ــك المراهق ــا تل ــد هاهن بع
الحريــق الــذي شــب فــي ثانويتــي وأنــا علــى أبــوب البكالوريــا مــا زالــت تســكن 
ذاكرتــي، وأن تلــك الجمــوع التــي غــادرت الثانويــة لجنــازة إســماعيل يفصــح 
كأنهــا حدثــت باألمــس فقــط، وأن شــوارب أســتاذ االنجليزيــة المحلوقــة قهــرا مــا 

زالــت فــي ذاكرتــي رمــزا إلذالل الرجولــة.
ــل كان  ــرأة ورج ــن ام ــوت بي ــرق الم ــم يف ــوي ل ــون الدم ــة الجن ــي بداي ف
الغــول الليلــي يظهــر أيضــا فــي النهــار و يحصــد أرواح الصحفييــن كمــا يحصــد 
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أرواح الصحفيــات كمــا حصــد أرواح النــاس البســطاء فــي هــذا البلــد، فقــد كان 
االنحيــاز للحيــاة وحــده كافيــا للتصنيــف فــي قائمــة الراحليــن إجبــارا إلــى العالــم 
اآلخــر. لكــن بعــد انحصــار األزمــة األمنيــة لــم يتــم تثميــن تضحيــات أصحــاب 
ــا  ــوم مث ــر الي ــن يذك ــاء، فم ــة النس ــرا وخاص ــون والكامي ــام والميكروف األق
ــة  ــادي، نعيم ــيدة حم ــي، رش ــة دحمان ــي، خديج ــمين دريس ــول، ياس ــة أيل نعيم

حمــودة وغيرهــن كثيــرات.
 فكــرة هــذا الكتــاب ولــدت مــن مقــال صحفــي بســيط  حاولت أن أعــود عبره 
فــي ذكــرى مــن ذكريــات الثامــن مــارس فــي هــذا البلــد إلــى نضــال نســاء صنعن 
الحيــاة، فاكتشــفت أن ســرطان الصمــت والتجاهــل والقفــز علــى المراحــل أتلــف 
أو يــكاد يتلــف حقبــة حدثــت باألمــس فقــط. هالنــي األمــر وراعنــي وأنــا أبحــث 
ــت  ــي أكل ــة الت ــودا للمهن ــا وق ــت أرواحه ــماء كان ــازات أس ــور وانج ــن ص ع
ــال  فقــرات  الكثيــر مــن أبنائهــا، ســكنني الفضــول فرحــت أبحــث وصــار المق
ثــم وجــدت مــن دعــم فكرتــي وشــجعني علــى اســتنطاق الشــهود بــدل الشــهداء.
فــي البدايــة حاولــت البحــث عــن معلومــات إلعــادة بنــاء ذاكــرة الضحايــا، 

لكنــي عدلــت عــن الفكــرة  لســببين أساســيين
 أوال: ألن األمــوات الــكل يصيــر ناطقــا رســميا بأســمائهم. ويدعــى مــا شــاء 
مــا دام الشــهداء هاماتهــم فــي هــذا البلــد متاحــة للتســلق. زيــادة علــى صعوبــة 

الوصــول إلــى عائــات وأصدقــاء الراحــات.
 ثانيــا : غيــاب أرشــيف يمكنــه أن يقــدم لــي مــا يكفــي مــن معلومــات إلنجــاز 
بورتريهــات للصحفيــات المغتــاالت بســبب مهنتهــن، فا صــور وال كتابــات عنهن 
اللهــم إال مــا كتــب فــي لحظــة االغتيــال فــي بعــض الصحــف، وأغلبهــا صــدرت 
فــي الصحــف والمنابــر التــي كان الضحايــا يشــتغلن بهــا، وأغلبهــا  أيضــا مقــاالت 
ــة شــهادة عــن  ــي يمكــن االعتمــاد عليهــا لكتاب ــى المــادة الت ــر إل ــة تفتق ــة آني خبري
مســار. وحتــى هــذه ال يمكــن االعتمــاد عليهاألنهــا غيــر مرتبــة وال تقــدم مــا يشــفي 
الغليــل. لهــذا عمــدت إلــى تســجيل شــهادات مــن بقينــا علــى قيــد الحيــاة. وهدفــي 
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مــن هــذه المبــادرة المتواضعــة جــدا ليــس فقــط تســجيل جــزء مــن ذاكــرة مرحلــة 
مجنونــة لكــن أيضــا تثمينــا إلقــدام  وشــجاعة نســاء حاولنــا صناعــة الحيــاة فــي 

قلــب المــوت.
كيــف يمكــن المــرأة بــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن أنوثــة ووداعــة 
ــي  ــة ف ــوة خارق ــك ق ــة تمل ــرة شرس ــى نم ــة إل ــي لحظ ــول ف ــف أن تتح وضع
تحــدى المــوت والتعايــش معــه أيامــا وأشــهرا بــل ســنوات.؟  كيــف يتحــول فعــل 
الكتابــة إلــى فعــل مقاومــة وإنتــاج للحيــاة ؟  كيــف يمكــن للمــرأة أن تحمــل إلــى 
ــة، شاكســت  ــات المهن ــى زمي ــي إل ــا مع ــئلة حملته ــم الســاح.؟ أس ــب القل جان
ذاكرتهــن حاولــت قــدر اإلمــكان أن أركزعلــى الجانــب اإلنســاني فــي قصــص 
هــؤالء النســوة ألعــرف الســر الــذي يدفــع امــرأة بكامــل ضعفهــا إلــى الوقــوف 
فــي وجــه آلــة المــوت؟  فقــد يحــدث للغضــب أن يصنــع الحيــاة، ويحــدث 
ــاع  بعضهــن  ــم يكــن مــن الســهل إقن ــاة. ل ــا مــع الحي للمــوت أن يعــادل معادلتن
بالحديــث وإعــادة فتــح أدراج الذاكــرة الن األلــم مــا يــزال يســكن أغــوار النفــس. 
ــة أو  ــادرن المهن ــن غ ــها فأغلبه ــن س ــى بعضه ــن أيضــا الوصــول إل ــم يك ول
ــد وبعضهــن رفضــن أصــا الحديــث، وحتــى  غيــرن المواقــع، أو هاجــرن البل
ــم  ــا. فل ــا ومؤلم ــا ومتعب ــوح صعب ــن كان الب ــن وقلوبه ــح ذاكرته ــن فت ــن قبل م
ــية  ــة ونفس ــليمة، ونعم ــة، وس ــة مليك ــا قبال ــي قضيته ــاعات الت ــهلة الس ــن س تك
ــة  ــون رحيم ــكان أن أك ــدر اإلم ــت ق ــد حاول ــات. فق ــة واألخري ــة وفاطم وزهي
ــا  ــدر م ــا. وبق ــر دائم ــاب الحاض ــة بالغي ــراح والمفخخ ــة بالج ــن المثقل بذاكرته
كانــت العــودة إلــى الخلــف مؤلمــة لهــن كانــت أيضــا مؤلمــة لــي ألننــي أيضــا 
ــي  ــي ســكنت مراهقت ــن األشــباح الت ــت أهــرب م ــات، كن ــذه الكلم ــب ه وأناأكت
وطاردتنــي علــى أبــواب الثاويــة وخلــف البــاب فــي ليالــي العزلــة أو بيــن بيــوت 
األهــل واألصدقــاء التــي تنقلــت بينهــا خوفــا مــن القتــل أو الســبي واالغتصــاب 
ــة  ــوات المزعج ــل األص ــت أقت ــة كن ــع كل  كلم ــة. م ــاق بالجامع ــة االلتح بتهم
ــن  ــا م ــات الضحاي ــوت، صيح ــذاق الم ــة الرصــاص وم ــي،  رائح ــي ذاكرات ف



13

األصدقــاء والجيــران، مــع كل ســطر كان الوجــه البشــع للرجــل الــذي هددنــي 
عنــد نافــذة المســاء » أغلقــي البــاب « يتاشــي، كانــت ذاكرتــي تتعافــي وتتصالح 
مــع األغانــي واأللــوان والروائــح. فــا يســعني إال أن أشــكرهن ليــس فقــط علــى 
شــجاعة القــول لكــن أيضــا علــى رحابــة الصــدر والصبــر علــى تحمــل جــرح 
الذكريــات، أستســمحهن علــى دموعهــن التــي ســالت علــى أوراقــي وأشــكرهن 
ألنهــن فــي األخيــر صالحننــي مــع األلــوان والموســيقي، صالحننــي مــع الحيــاة 

نفســها. فشــكرا لكــن جميعــا اســما اســما وقلمــا قلمــا. ووجهــا وجهــا.
هــذا الكتــاب البســيط أكيــد ال يحمــل شــهادة متكاملــة عــن كل الوجــوه النســائية 
ــل  ــى األق ــة عل ــه محاول ــة، لكن ــة مجنون ــات مرحل ــا أبجدي ــت بأقامه ــي وقع الت
لجمــع شــهادة كل مــن وجهــت لهــن دعــوة البــوح  واســتجبن لذلــك. فقــد كشــفت 
لــي تجربــة هــذه األســطر أن الصحافــة  بقــدر مــا هــي مهنــة نبيلــة لكنهــا أيضــا 
مهنــة ناكــرة للجميــل تــأكل أبنائهــا وتتخلــى عنهــم. فالعديــد مــن األســماء الكبيــرة 
التــي ضحــت بدمهــا ودموعهــا، براحتهــا وأمنهــا النفســي  ووقعــت مرحلــة 
ــر  ــم، جــزء كبي ــاة واألل ــد مــن رحــم المعان ــذي ول ــري ال ــة لإلعــام الجزائ جميل
مــن تلــك األســماء واألقــام رحلــت بفعــل تراكــم األمــراض واألزمــات النفســية 
واالجتماعيــة أو انتهــت إلــى التهميــش والنســيان. فمــن المحــزن جــدا أن ال يتــم 
تثميــن  جهــد ســنوات ومرحلــة كاملــة وقعهــا جيــل قــدم أفضــل مــا يملــك لمهنــة 
اإلعــام. والمحــزن أكثــر أن تذهــب كل تلــك التضحيــات أدراج الريــاح وال يتــم 
تدوينهــا وال توثيقهــا مــن طــرف أصحابهــا لاســتفادة منهــا فــي بنــاء مرحلــة أكثر 
ــدون أصحــاب  ــا أن ال ي ــة  فــي مســار اإلعــام الوطنــي. مــن المؤســف حق جدي

التجــارب تجربتهــم وكأن تضحيــات األجيــال الســابقة كانــت بــا فائــدة.
  تركيــزي واقتصــاري علــى التجارب النســوية  دون ســواها ليــس انتقاصا 
مــن جهــد وتضحيــات الزمــاء الرجــال، فالمــوت حتمــا لــم يكــن يختــار بيــن 
الضمائــر وهــو يعــدم األســماء و يحكــم عليهــا بالرحيــل اإلجبــاري، ولكنه يعود 
أوال الهتمــام شــخصي محــض، وألن المــرأة الصحفيــة فــي تلــك المرحلــة كان 
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لهــا أكثــر مــن ســبب ليحكــم عليهــا اإلرهــاب بالمــوت مرتيــن. فهــي أوالامــرأة 
وجودهــا معــرب فــي قامــوس الجماعــات اإلرهابيــة للنفــي واإلقصــاء بســبب 
جنســها، فهــي نكــرة وال وجــود وال اعتبــار لهــا. زيــادة لكونهــا صحفيــة تعمــل 
فــي  صــف » الطاغــوت «. ورغــم تأنيــث مهنــة اإلعــام  فــي الســنوات 
األخيــرة وســيطرة  حــواء علــى اإلعــام بشــقيه المكتــوب والســمعي البصــري 
حيــث تفيــد اإلحصائيــات أن نســبة النســاء فــي اإلعــام تفــوق 70 فــي المائــة 
ــل  ــي ظ ــاش ف ــن النق ــر م ــة للكثي ــاع بحاج ــي  القط ــاء ف ــة النس إال أن وضعي
ظــروف كانــت ومــا زالــت إلــى حــد مــا تتنكــر للنســاء الصحفيــات خاصــة مــا 
ــود،  ــدون عق ــل ب ــة » العم ــوق االجتماعي ــادي والحق ــب الم ــا بالجان ــق منه تعل
ــى  ــات إل ــي البعث ــز ف ــور، التميي ــي األج ــي، وتدن ــن االجتماع ــاب التأمي وغي
الخــارج، التمييــز فــي الــدورات التكوينيــة ...«. فمــن هــذا المنطلــق فــأي امــرأة 
فــي تلــك المرحلــة تقبــل أن تكتــب وتخــرج للعمــل وفــوق هــذا توقــع باســمها 
الكامــل فــي الصحيفــة، أو تظهــر علــى الشاشــة  فهــي فــي اعتقــادي مجاهــدة 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــم واإلشــادة بمســارها وشــجاعتها ودورهــا ف تســتحق التكري

المهنــة » واقفــة «.
  فــا يســعني فــي هــذا المقــام إال أن أشــكر كل مــن قبلــت بفتــح قلبهــا 
وروايــة قصتهــا  وكل مــن جاهــدت لتجــاوز جرحهــا وأوجاعهــا أو ســخطها مــن 

ــا إلــى اليــوم نعيــش تداعياتهــا. ــة مــا زلن أجــل تثميــن تــراث مرحل
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أن تكونــي امــرأة غيــر محجبــة، مديــرة تحريــر لصحيفــة فرانكفونيــة ومعدة 
لبرنامــج إذاعــي مباشــر فــي إذاعــة ناطقــة باللغــة الفرنســية فلديــك كل األســباب 
التــي تصنفــك فــي قائمــة المــوت مســبقا مــع ســبق اإلصــرار والترصــد. تلــك 
كانــت قصــة مليكــة بوســوف. رغــم ســنوات الدمــار التــي أخــذت مــن روحهــا 
و دموعهــا الكثيــر لــم تتقاعــد مليكــة يومــا عــن ممارســة الكتابــة الصحفيــة، مــا 

زالــت تشــاكس الجرائــد والمجــات، مــا زالــت ببســاطة تكتــب.
ــة  ــى المهن ــي ســبقتني بســنوات إل ــى هــذه الســيدة الت ــت أول مــرة عل تعرف
ــي اتصــال، كنــت  ــة المــرأة ف ــي نظمتهــا جمعي ــن الت فــي إحــدى دورات التكوي
يومهــا اكتشــف تدريجيــا عالــم  النضــال فــي جمعيــة نســائية فــي خضــم مــا يمليــه 
علــي الواقــع اليومــي مــن تحديــات ومشــاكل ومشــاغل فــي مســار محاولــة إثبات 
الــذات. لــم أعــد أتذكــر بالضبــط ال اليــوم وال الشــهر الــذي نظمــت فيــه الــدورة 
ــي  ــة وه ــة الصارم ــة مليك ــه ولهج ــدا وج ــر جي ــت أذك ــا زل ــن م ــة لك التكويني

ترمقنــي بعــد وصولــي متـــأخرة إلــى درســها األول بأكثــر مــن ســاعة زمــن.
جلســت فــي آخــر الصــف و لكــن عينــي مليكــة لــم تغفــل عنــي، ربمــا كانــت 
بدايــة غيــر موفقــة. فــي ذهنــي كنــت قــد صنفــت مليكــة : امــرأة فرانكفونيــة مثــل 
غيرهــا يعتقــدن أنهــن وحدهــن يملكــن الفضــل فــي اســتمرار النضــال النســوي 
فــي جزائــر االســتقال قلــت فــي نفســي: هــذا التفكيــر التعيــس هــو ســبب تعثــر 
ــا  ــي ذهنه ــا هــي أيضــا ف ــد. وربم ــذا البل ــا نســاء ه ــي تطلقه ــادرات الت كل المب
راحــت تطــرح األســئلة عــن غبــاء امــرأة  محجبــة تنضــم إلــى معســكر النضــال 
النســوي مــن أجــل المســاواة ربمــا كانــت تقــول فــي نفســها أيضــا أن النضــال 

يبــدأ مــن رفــض الحجــاب.
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ــة،  ــاكس مليك ــة: سأش ــرة جهنمي ــي فك ــي ذهن ــت ف ــر الصــف لمع ــي آخ  ف
فرحــت أجــر النقــاش عمــدا إلــى أمــور الديــن وعاقتــه بالمــرأة كنــت أريــد أن 
أظهــر لمليكــة ربمــا أن جهــل الفرانكفونييــن للغــة العربيــة وتجاهلهــم للتفســيرات 
ــت  ــي فوجئ ــا لكن ــة أو أزعجه ــرج مليك ــت أن أح ــر، وتوقع ــأ كبي ــة خط الديني
بالعكــس تمامــا أمــام امــرأة متفتحــة تجاريــك فــي النقــاش وتســعد بــأي معلومــة 
تضــاف إليهــا، كانــت تلــك الجلســة بدايــة عاقــة مميــزة ربطتنــي بمليكــة 
ــارق  ــم ف ــا رغ ــن عالمه ــت م ــا، تقرب ــي بيته ــرا ف ــا كثي ــا زرته بوســوف. الحق
التجربــة والخلفيــة الثقافيــة بيننــا لكنهــا كانــت دائمــا مثــل كتــاب مفتــوح امــرأة 
ــت  ــاة أضع ــة الحي ــي زحم ــا. ف ــج تجربته ــل نتائ ــا لتحم ــتعدة دائم ــفافة ومس ش
ــد  ــاة تؤك ــي الحي ــا مجــددا، فالقاعــدة ف ــط صلتن ــدر أعــاد رب ــن الق ــا لك خطواته
» أن الجبــال وحدهــا ال تتلقــى « بــل وحتــى الجبــال قــد تلتقــي أحيانــا. والتقينــا 
ــي الفوضــى  ــت ألصــل ف ــة، اســتغرقت بعــض الوق ــا بوســط العاصم ــي بيته ف
الصباحيــة ألزقــة شــارع عســلة حســين، األطفــال ال وقــت لديهــم ليدلــوك علــى 
ــة  ــميات القديم ــط  بالتس ــون فق ــي يحتفظ ــار الح ــب كب ــح وأغل ــاه الصحي االتج

ــا مــات ال يهــم.  ــاء، جــزء مــن ذاكرتن لألحي
فــي البنايــة المقابلــة لقصــر الحكومــة مــا تــزال األبــواب والجــدران علــى 
تحفظهــا تجــاه الوجــوه الغريبــة، يبــدو أننــي ضيعــت بيــت مليكــة. تكــرم شــاب 
ــي  ــم ف ــة تقي ــة، مليك ــاكني البناي ــماء س ــة أس ــى لوح ــي عل ــد ودلن ــي المصع ف
الطابــق الثانــي. وأخيــرا وصلــت فتحــت البــاب امــرأة  يطــرق الخريــف عمرهــا 
بصعوبــة. بوجــه مبتســم وبلغــة عاصميــة غيــر مبتذلــة رغــم حدتهــا فــي ترجمــة 
الغضــب تجــاه الفوضــى التــي تطــوق  البلــد. رحبــت بــي مليكــة وعلــى طاولــة 
شــاي صباحــي بــدأ حديثنــا بعفويــة. شــرعت فــي  فتــح أدراج ذاكرتهــا حتــى قبــل 
أن أفتــح المســجلة قالــت وهــي تدلــف إلــى المطبــخ لجلــب كاس مــاء: » عــدت 
هــذا الصبــاح مــن الفحــص الــدوري عنــد الطبيــب مــا زلــت أعانــي مــن مخلفــات 
الســنوات تلــك، مــا زال الرعــب يســكن ذاكراتــي «. لحظــات صمــت، بعدهــا 
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كانــت مليكــة تبحــث عــن شــيء مــا. اســتغرقت أنــا فــي تأمــل تفاصيــل بيتهــا 
المرتــب بحــس فنانــة مرهفــة مأخــوذة بالتحــف المرصوفــة فــي بيتهــا تلخــص 
تجربــة امــرأة جالــت نصــف بلــدان العالــم شــرقا وغربــا ومكتبــة تشــي بمــزاج 
ــتغرقت  ــية. اس ــا بالفرنس ــل محتوياته ــرة ج ــخ والمغام ــوذة بالتاري ــرأة مأخ ام
ــة  ــة حامل ــة الغرف ــل مليك ــل أن تدخ ــن  قب ــخ الف ــن  تاري ــاب ع ــي كت ــا ف زمن
ــة  ــة فني ــراء وتحف ــن شــاي حم ــة .فناجي ــى الطاول ــا عل ــة شــاي  وضعته صيني
لســلحفاة  بنفــس اللــون بــدت لــي ناطقــة بالزمــن الجزائــري فــي تجلياتــه. مــن 
حيــن ألخــر كانــت أصــوات ســيارات الشــرطة ترتفــع فــي الخــارج، فالبنايــة 
المقابلــة لقصــر الحكومــة تقــول مليكــة تجعلنــي أســتحضر تفاصيــل زمــن لــم 
ــي  ــا الت ــا أن ــي تمام ــى عكس ــاي عل ــة بالش ــة مولع ــت مليك ــا. كان ــادره يوم أغ
أعشــق القهــوة ابتســمت بحنــان وهــي تقــول لــي: تلــك عــادة الصحفييــن لكنــك 
ستكتشــفين الحقــا أن العمــر يجبرنــا علــى تغيــر الكثيــر مــن العــادات بمــا فــي 

ــك األكل والشــرب. ذل
الدخــول لذاكــرة هــذه المــرأة لــم يكــن صعبــا وال مســتعصيا، فبعــد أن 
ــي وفرصــة  ــع العرب ــر فــي زمــن الربي ــا بالحديــث عــن أوضــاع الجزائ عرجن
االنتخابــات الرئاســية المرتقبــة بعــد أقــل مــن شــهر » اللقــاء أجــري مــع مليكــة   
فــي نهايــة شــهر مــارس 2014 « فــي التغييــر الســلمي ودور اإلعــام فــي هــذه 
العمليــة بعدهــا كان ســؤال واحــد وجهتــه لمليكــة  كافيــا لجعــل ذاكرتهــا تمطــر « 
كيــف عشــت مهنتــك أيــام الجنــون الدمــوي؟ وهــل تذكريــن زميــات لــك ممــن 

قتلــن فــي تلــك األيــام العصبيــة؟
ــتهدفة  ــاة مس ــت الحي ــال، كان ــاء والرج ــن النس ــرق بي ــن يف ــم يك ــوت ل الم
وكان رهاننــا يومهــا أن نحافــظ علــى الجزائــر واقفــة تقــول مليكــة.. أغلــب مــن 
عرفتهــم  فــي هــذا المضمــار كانــوا رجــاال وأغلــب أصدقائــي وزمائــي الــذي 
اســتضفتهم فــي حصتــي chou débats » نقــاش ســاخن « علــى القنــاة اإلذاعية 
الثالثــة كانــوا أيضــا رجــاال عرفــت الســعيد مقبــل الطاهــر جــاووت، بوسبســي، 
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بوخبــزة، بلقايــد، حســن حضــري، الجيالــي اليابــس وغيرهــم. وبعــض الذيــن 
اســتضفتهم فــي حصتــي قتلــوا مباشــرة .

فــي بدايــة الجنــون الدمــوي فــي 1991 كانــت مليكــة فــي قلــب مهنــة 
المتاعــب، Algérie actualité وجريــدة le soir d’Algérie القنــاة اإلذاعيــة 
ــا أن تخفــي مليكــة صوتهــا فــي الشــارع «  ــم يعــد معهــا ممكن الثالثــة » منابــر ل
ــل دور  ــت أمث ــي، فكن ــي يفضحن ــت أســتقى تاكســي كان صوت ــا كن ــى عندم حت
الخرســاء وأنــا أدفــع أجــرة الســائق «. لســنوات كان ســروال الجينــز والحــذاء 
الرياضــي وحقيبــة الظهــر قــدرا محتومــا علــى امــرأة حكــم المــوت عليهــا أن 
ــوم  ــد كل ي ــا أجته ــدة وأن ــا للجري ــرج صباح ــن. » أخ ــى حي ــا إل ــى أنوثته تخف
فــي تغييــر مســاري تمويهــا للقــدر، ربمــا فقــط ســعيا لربــح  بعــض الســاعات 
اإلضافيــة مــن الحيــاة، فمــن يعانــد القــدر فــي النهايــة« ؟. » كنــت أعــود إلــى 
ــب  ــا نلع ــا كن ــرا م ــدة « وكثي ــاق الجري ــد إغ ــرة بع ــاعة متأخ ــي س ــت ف البي
الغميضــة مــع الســيارات المجهولــة والخيــاالت التــي تترصــد خطانــا عنــد 
ــدة  ــت ســيارة الجري ــا كان ــة العاصمــة ومــن ســوء حضن ــاء وأزق مداخــل األحي

ــة. ــافات طويل ــد مس ــى بع ــا عل ــا وماحظته ــن تمييزه ــراء يمك حم
كان قضــاء الليلــة مشــروعا يتطلــب خططــا وتفكيــرا طويــا » تنقلــت بيــن 
بيــوت األهــل واألصدقــاء وفــي أغلــب األحيــان كنــت أقضــي ليلتــي عنــد أرملــة 
الراحــل بوضيــاف الســيدة فتيحــة، فــي بيتهــا كنــت أشــعر ببعــض األمــان فلديهــا 
نوبــة حراســة حــول البيــت تمكننــي مــن اســتراق بعــض لحظــات النــوم. كانــت 
أدنــى حركــة كفيلــة ببــث الرعــب فــي نفســي، كثيــرا مــا كنــت أفيــق مذعــورة 
علــى أدنــى صــوت فأنهــض وأطــوف بأرجــاء البيــت، أتفقــد األبــواب والنوافــذ 
ــه منفــذا مصادفــة. بمــرور الســنوات فقــدت القــدرة علــى  لعلــى المــوت يجــد ل
ــك  ــن أن تنظــر لموت ــة. هــل يمك ــوت بالكتاب ــن الم ــم م ــت أنتق ــوم واألكل كن الن
القــادم بحيــاد؟ إنهــا الامبــاالة تجــاه المــوت والحيــاة تقــول مليكــة عندمــا تتعــادل 
فــي نظــرك أســباب الغيــاب والحضــور وتتحــول إلــى رقــم فــي طابــور االنتظــار 
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تفقــد اإلحســاس باألبعــاد حتــى حاســة الوقــت لديــك تتعطــل. لــم تكــن حرقــة تلــك 
التــي كنــا نشــعر بهــا ونحــن نــودع  الزمــاء رقمــا بعــد آخــر وال خوفــا مــن نفس 

المصيــر ذاتــه، ببســاطة كان غضبــا يولــد فينــا الرغبــة علــى التشــبث بالحيــاة.
ــاه  ــم أعــر الكثيــر مــن االنتب فنجــان الشــاي بــرد فــي يــد مليكــة، بــدوري ل
لــكأس المــاء أمامــي وأنــا أدقــق فــي وجــه هــذه الصحفيــة العنيــدة وقــد اســتعاد 
بعــض حــزن تلــك الســنوات. كانــت تتحــدث عــن الســعيد مقبــل الــذي أخفتــه فــي 
بيتهــا ســبعة أشــهر قبــل أن يقتحــم الســراق بيتهــا فــي حــي » لمــادراك « ويفرغوه 
مــن كل محتوياتــه الســعيد مقبــل لــم يخبرنــي بالحادثــة زميلــي وصديقــي فــؤاد 
ــي  ــبوع. أحسســت لحظــت أخبرن ــرور أس ــد م ــي بع ــذي أخبرن ــو ال ــم ه بوغان
باقتحــام المجهوليــن لبيتــي كأننــي اغتصبــت، فــأن يجــردك أحدهــم مــن حميمــات 
بيتــك فــي غفلــة منــك وفــي غيبــاك كمــن يتــركك عاريــا فــي الشــوارع. الســعيد 
مقبــل كان باراعــا فــي التخفــي وتغييــر مامحــه قصــد التمويــه لكــن بعــد ســبعة 
أشــهر نجحــت جــارة لــي فــي نفــس البنايــة كانــت أســتاذة انجليزيــة فــي الجامعــة 
ــاح  ــول : صب ــي تق ــاح وه ــه ذات صب ــه، اعترضــت طريق ــرف علي ــى التع عل
ــرأ باســتمرار  ــك وأق ــة جــدا بكتابات ــا معجب ــك أن ــف حال ــل كي ــر الســيد مقب الخي
ــد  ــراف «. لق ــا » أتوغ ــع له ــه أن يوق ــب من ــت تطل ــدة كان ــي الجري ــك ف أعمدت
ــح  ــي مفاتي ــاد ل ــت وأع ــد فهم ــو: لق ــال ه ــه وق ــرت إلي ــه إذن، نظ ــت علي تعرف
البيــت. أســابيع بعدهــا قتــل فــي ديســمبر 1994. وأنــا غــادرت البيــت ألعيــش 

الجئــة بيــن بيــوت األهــل واألصدقــاء.
رغــم األســماء المتســاقطة يوميــا مثــل أوراق الخريــف كان علينــا أن 
نواصــل، كانــت النســاء يذهبــن مثــل الرجــال إلــى التغطيــات الميدانيــة للعمليــات 
التــي يقودهــا الجيــش ضــد األشــباح الليلــة وســراق الشــمس فــي النهــار، كمــا 
يذهبــن لتغطيــة التفجيــرات ومخلفــات الحواجــز المزيفــة التــي يســقط فيهــا 
ــل  ــن قتي ــاس بي ــاط األنف ــت اللتق ــن الوق ــى م ــا يكف ــا م ــن لدين ــم يك ــاء. ل األبري
وآخــر، بيــن تفجيــر وآخــر يحــدث أن نذهــب إلــى جنــازة زميــل ثــم نعــود إلــى 
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ــا مــن  ــوم، المحظــوظ فين ــا ونواصــل الي ــه مباشــرة، نحضــن بعضن ــة عن الكتاب
تمكــن مــن إفــراغ  شــحنة قهــره بالدمــوع والصــراخ ربمــا يجــد بعــض الراحــة.
ــف  ــي عــدم التوق ــل ف ــة الخــوف ب ــي مغالب ــط ف ــم يكــن فق  كســب الرهــان ل
ــة  ــأي التفات ــة ف ــف عــن الكتاب ــاة، ببســاطة عــدم التوق ــف الحي عــن الركــض خل
إلــى الخلــف كفيلــة بانهيــار دواخلــك وكان علينــا أن ال تســمح بحــدوث هــذا. كان 
رهانهــم علــى الرعــب وكان رهاننــا علــى الغضــب. أن تبقــى الجرائــد تصــدر كل 
صبــاح يعنــي أن يبقــى صــوت الجزائــر موجــودا وكان هــذا دورنــا أو قدرنــا ..ال 

يهــم المهــم أننــا تحملنــاه  للنهايــة.
الحرقــة، الغضــب، أو الزعــاف، الحــرارة، » التغنانت « الجزائرية  ســميها 
مــا شــئت كلهــا صــارت مرادفــات للحيــاة والتحــدي. تحدينــا كل شــيء العــدم، 
الســقوط، المــوت تنكــر األصدقــاء واألشــقاء وحتــى تقاليــد المجتمــع التــي كانــت 
ــر  ــل المقاب ــال ندخ ــا الرج ــل زمائن ــا مث ــز. كن ــاع الجنائ ــن إتب ــرأة م ــع الم تمن
ندفــن زميــل أو صديــق ثــم نلتحــق مباشــرة بقاعــة التحريــر للكتابــة عنــه. كانــوا 
ــا كان  ــا، فكلم ــال فين ــاد األطف ــى عن ــن عل ــا نراه ــا وكن ــى أعدادن ــون عل يراهن
ــا كان  ــي نظرن ــن ف ــع، لك ــم تتس ــي نظره ــأس ف ــرة الي ــت دائ ــرا كان ــدد كبي الع
العكــس تمامــا يحــدث فكلمــا زاد عــدد الضحايــا كلمــا ازددنــا صابــة وإصــرار 

وعزمــا علــى كتابــة الحيــاة. 
ــى  ــم وحت ــن واألل ــت والزم ــة اإلحســاس بالوق ــدت مليك ــت فق ــرور الوق بم
ــوا  ــي لت ــق فارقن ــل أو صدي ــة زمي ــام جث ــف مطــوال أم ــدث أن أق ــوع. يح الدم
ــت  ــدان الشــهية « كن ــت بمــرض » فق ــا لكــن دون أن أبكــي أصب ــه طوي أتأمل
ــى األكل  ــدرة عل ــدت فيهــا الق ــد طبيــب أعصــاب. ســنوات فق ــع العــاج عن أتاب
ــالة  ــي رس ــد أن وصلتن ــنة بع ــذا س ــدث ه ــوم، ح ــى الن ــدرة عل ــدت الق ــا فق كم
ــاالت  ــات الســاعة وخي ــي إحصــاء دق ــل ف ــت أقضــي اللي ــي. كن ــى بيت ــد إل تهدي
ــاءات بعــد السادســة صباحــا،  الجــدران، ربمــا اســترقت بعــض لحظــات وإغف
ــام،  ــح الظ ــت جن ــا تح ــون دائم ــوا يأت ــذا كان ــر ل ــور الفج ــون ن ــة يكره فالقتل
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وعلــى الحاديــة عشــر علــى أقصــى تقديــر أكــون فــي الجريــدة، بعــد ليلــة أرق 
ــض  ــي بع ــي، وأعط ــل اليوم ــن للعم ــير الحس ــن الس ــي أن أضم ــس عل وكوابي
الشــجاعة لزمــاء عملــوا تحــت مســؤوليتي. كان علــي أن أحــاول، أحــاول فقــط 
ــة  ــوم نخــرج بحصيل ــوم. وي ــة الي ــة لمواصل ــة االيجابي أن أمنحهــم بعــض الطاق

ــل.  ــا نحتف ــى يكــون هــذا كفيــا بجعلن أقــل مــن عــدد القتل
رغــم أن مليكــة كانــت تتنقــل دوريــا بيــن الجزائــر وفرنســا لكنهــا لــم تفكــر 
يومــا فــي مغــادرة الجزائــر لــو فعلــت ذلــك العتبرت نفســي خائنــة لنفســي ...حتى 
عندمــا وصلتنــي رســالة تهديــد إلــى البيــت فــي جــوان 1993 لــم أفكر ولــو للحظة 
فــي العيــش خــارج الجزائــر. كنــت مــن بيــن 18 صحفيــا وصلتهــم رســائل تهديــد 
صريحــة. وربمــا كنــت الوحيــدة التــي وصلتهــا الرســالة إلى البيــت مباشــرة زيادة 
علــى تلــك التــي كانــت تصــل إلــى قاعــة التحرير.حــدث هــذا فــي جــوان 1993، 
مســاءا عندمــا عــدت إلــى البيــت فتحــت صنــدوق الرســائل نظــرت مطــوال إلــى 
الظــرف الــذي يحمــل عنــوان البيــت المكتــوب بالفرنســية وألن للمــوت رائحــة 
ال تخطئهــا الحــواس قلــت فــي نفســي هــذا هــو حكمــي اليــوم قــد وصــل. دخلــت 
ــل  ــة اإلســامية « قب ــم » الدول ــم تنظي البيــت وفتحــت الرســالة كانــت تحمــل خت
ظهــور الجيــا أو مــا يســمى » بالجيــش اإلســامي لإلنقــاذ « الجناح المســلح للفيس 
وملخــص الرســالة  يقــول » حتــى لــو تعلقــت بأســتار الكعبــة المشــرفة فقــد حكــم 
عليــك بالقتــل «. الرســالة كانــت تحتــوى كل مفــردات التهديــد وقــد حشــد القتلة كل 

مفــردات الديــن وآياتــه لتبريــر هــذا الحكــم.
ــك أول مــرة تصلنــي  ــي  كانــت تل  طبعــا أخفيــت الرســالة عــن أمــي وأهل
رســالة تهديــد إلــى البيــت، قبــل هــذا كانــت تردنــي الرســائل إلــى الجريــدة فــي       

le soir d’Algérieأو  Algérie actualité
كنــت رفقــة الطاهــر جــاووت نتبــادل رســائل التهديــد التــي كانــت تصلنــا  
ــاء..  ــراء وطــورا خضــراء، ســوداء وزرق ــارة حم ــة، ت ــام ملون ــة بأق مكتوب
كان الســاعي المجهــول يأتــي بهــا دوريــا، كل يوميــن أو ثاثــة تصلنــا رســالة 
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ــا والطاهــر جــاووت،   ــا ننتظرهــا ونتبادلهــا أن ــا مواعيدهــا وصرن ملونــة، ألفن
قــد نبتســم وقــد نضحــك وقــد نصمــت لكننــا كنــا يوميــا نعانــد المــوت بمحاولــة 
ــر  ــا والطاه ــا أن ــة وكن ــك اللعب ــا تل ــير دخلن ــر يس ــن غي ــة. لزم ــاة والكتاب الحي
جــاووت نســتمتع بمشاكســة بعضنــا بتلــك الرســائل ويــوم تتأخــر عــن موعدهــا 
ــبب  ــن س ــث ع ــرد البح ــا لمج ــد ألوانه ــا نفتق ــك - كن ــل ذل ــت تفع ــا كان - وقلم

ــا نضحــك. يجعلن
أبلغــت مصالــح األمــن بالرســالة التــي وصلتنــي إلــى البيــت وأعتقــد أنهــم 
ــد الجهــة التــي كانــت تــرد منهــا الرســائل، كانــت تأتــي مــن  نجحــوا فــي تحدي
الحمــري بوهــران علــى مــا أعتقــد. يومهــا أقدمــت علــى اطــاع مصالــح األمــن 
بالرســالة كمــا يقتضــي الواجــب والعــادة وليــس ألننــي خائفــة فعنــد تلــك النقطــة 

كانــت اإلحســاس فينــا قــد مــات وكان كل البلــد يعيــش بــدون قلــب تقريبــا.
ــة، بحيــث كنــت كلمــا عزمــت  ــة أمني ــي حماي ــح األمــن خصصــت ل مصال
ــي  ــل ل ــي فترس ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــف المديري ــل أهات ــى الخــروج للعم عل
ــل  ــا داخ ــيء أم ــس الش ــت نف ــودة للبي ــد الع ــدة وعن ــي للجري ــخصين لمرافقت ش
ــا  ــكان طبع ــي اإلم ــن ف ــم يك ــك. فل ــا تحمي ــدرة هللا وحده ــدران وق ــت فالج البي
تخصيــص لــكل إنســان شــرطي أو رجــل أمــن وحتــى رجــال األمــن كانــوا فــي 

ــة. ــط األول للمواجه الخ
عشــت علــى هــذا النمــط ســنة كاملــة بعدهــا انهــرت، وفقــدت القــدرة علــى 
النــوم واألكل لكــن لــم أتوقــف يومــا عــن العمــل والكتابــة ربمــا لــو فعلــت هــذا  

لكــن جننــت نهائيــا.
مازلــت أذكــر مطاراتنــا اليوميــة فــي أزقــة العاصمــة مــع القتلــة، مثــا كنــت 
ــا  ــدة كن ــم وســائق الجري ــؤاد بوغان ــق ف ــل والصدي ــة الزمي ــام رفق ــي أحــد األي ف
نســير فــي اتجــاه باســتور قبــل دخولنــا إلــى النفــق الجامعــي لمحنــا ســيارة تتبعنــا 
فانعطفنــا إلــى شــارع محمــد الخامــس الســيارة التــي كانــت تتبعنــا اختفــت فــي 
لمــح البصــر وخلفتهــا دراجــة ناريــة، ومــن حســن حضنــا أننــا غافلناهــا ودلفنــا إلى 
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إحــدى األزقــة المتفرعــة عــن شــارع محمــد الخامــس وغافلنــا المــوت يومــا آخــر.
ــت  ــت أخ ــل كان ــى العم ــروج إل ــتعد للخ ــا أس ــا وأن ــام أيض ــد األي ــي أح ف
جارتــي القاطنــة إحــدى مــدن الجنــوب ضيفــة فــي بيــت أختهــا نزلــت إلــى وكالــة 
ــوب،  ــي الجن ــا ف ــى بيته ــا إل ــد عودته ــد موع ــل تأكي ــن أج ــة م الخطــوط الجوي
ــل  ــت الرج ــلحة رمق ــرة باألس ــكري وخبي ــل عس ــة برج ــت متزوج ــا كان وألنه
ــد  ــة، وعن ــا  نازل ــا رآه ــي ســاحه عندم ــارة وهــو يخف ــي درج العم ــب ف الغري
ــت مــن هاتــف  ــي البي ــة ف ــت  أختهــا وهيب ــة مباشــرة حدث ــى الوكال وصولهــا إل
الشــارع وقــد لحقــت بــي وهيبــة فــي الوقــت المناســب وأنــا أهــم بغلــق بــاب بيتــي 
والخــروج باتجــاه الجريــدة، جــاءت تركــض اتجاهــي فقالــت لــي عــودي إلــى 
الداخــل وأغلقــي جيــدا إنهــم هنــا. فــورا اتصلــت بمديريــة األمــن التــي أرســلت 
عنصريــن مــن قــوات التدخــل الخاصــة إلخراجــي مــن البيــت إلــى العمــل. كان 
رهانهــم أن ال نخــرج مــن بيوتنــا وعنــادا ومشاكســة كانــا نخــرج يوميــا للعمــل، 

ويوميــا كنــا نكتــب، ويوميــا كنــا نعلــن عــن أســمائنا.
مليكــة لــم تكتــب يومــا باســم مســتعار كان هــذا أكثــر مــن قــرار في حســاباتي 
ــك « و» العجــار «   ــة » بالحاي ــت أخــرج متخفي ــى الحياة...كن كان إصــرار عل
أوالقشــابية لكنــي كنــت أخــرج علــى كل حــال. مــرة جــاء المحامــي خالــد بورايــو 
ــف  ــي تغلي ــا ونجحــت ف ــدت أذكره ــا ع ــة م ــة لقضي ــى المحكم ــي إل الصطحاب
ــي  ــم وهــي تران ــت فاغــرة الف ــة شــنيف وقف ــة فاطم ــى أن القاضي مامحــي حت
أزيــل األزيــاء التنكريــة فــي مكتبهــا. فــي طريــق العــودة تكفلــت هــي بإعادتــي 
ــى بيتــي رأيــت هــذه الســيدة تســوق ســيارتها وســاحها فــي حجرهــا حــدث  إل
هــذا فــي 1995  كانــت قاعــات المحكمــة مثــل قاعــات التحريــر يجــب أن تبقــى 

مفتوحــة مهمــا كلــف األمــر حتــى ال تنهــار الدولــة.
لــم تتوقــف مليكــة ليــس فقــط عــن الكتابــة باســمها الكامــل والواضــح رافضة 
أن تجــد اســما مســتعارا، لكنهــا أيضــا لــم تتوقــف عــن تنشــيط حصتهــا اإلذاعيــة 
منــذ 2 جانفــي 1991 » فــي تلــك األيــام كنــت أجــد مباشــرة عنــد خروجــي مــن 
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ــي انتظــاري يعرضــون  ــهداء ف ــارع الش ــكان حــي ش ــة كل س ــتوديو اإلذاع أس
حمايتــي شــعبنا رائــع عندمــا يصمــم علــى الحيــاة «.

بعــد رســائل التهديــد المتكــررة عرضــت الدولــة الســاح علــى مــن أراد، كنــت 
مســلحة لكــن فــي حياتــي لــم أذهــب لــدرس الرمايــة الــذي كان يعطــي لمــن يرغــب 
منــا فــي الطابــق األرضــي للمديريــة العامة لألمــن الوطنــي كان هذا الــدرس تمرينا 
علــى الحيــاة ال أقــل وال أكثــر، كنــت أحمــل فــي حقيبتــي » بــال أكانــو « جاهــزة 
للتصويــب كنــت أســير ويــدي فــي حقيبتــي علــى الســاح رغــم أننــي كنــت متأكــدة 
بأننــي لــن أطلــق رصاصــة واحــدة فــي حــال داهمنــي الخطــر، كنــت فقط أســتأنس 

بمسدســي.
ــدا،  ــا بمــزاج يحــاول أن يكــون محاي ــروي بعــض ذكرياته ــة ت ــت مليك كان
ــك  ــات تل ــب صفح ــا نقل ــر، كن ــب المكاب ــع والغض ــض الدم ــة بع ــاول مغالب تح
األيــام العصيبــة مثــل كتــاب قصــص مخيفــة. بعــد رشــفات شــاي ومــاء قالــت 
ــذي  ــوم ال ــذ الي ــي من ــن لمرافقت ــال األم ــتدعاء رج ــن اس ــت ع ــة: » توقف مليك
اتصلــت فيــه بمديريــة األمــن وقبــل أن تصــل فرقــة الحمايــة خرجــت ورأيــت 
شــابين يركضــان فــي اتجاهــي فاعتقــدت للحظــة أن القــدر قــد أرســل القتلــة فــي 
طريقــي وأن أجلــي قــد حــل، فانطلقــت راكضــت وأنــا أحمــل قلبــي بيــن يــداي 
والشــابين يركضــان فــي اتجاهــي بأقصــى ســرعتهما وهمــا يقــوالن ال تخافــي 
ــه كان  ــي، تأملت ــي وجه ــة ف ــه المهني ــا بطاقت ــهر أحدهم ــل أن يش ــي قب ال تخاف
وســيما وشــابا بمــا يدعنــي أشــفق عليــه مــن المــوت. مــاذا لــو قتــل بســببي؟ منــذ 
تلــك اللحظــة قــررت أن أواجــه قــدري بمفــردي عــزالء مــن أي حمايــة، قلــت 
لهــذا لمســؤولي األمــن يومهــا لكنهــم أصــروا علــى وجــوب امتثالــي إلجــراءات 
الحمايــة التــي عينتهــا الدولــة للعديــد مــن المهدديــن. حســنا إذن لــن أطلبهــا بعــد 
ــد ال  ــألة ق ــاط إذن ؟ فالمس ــع االحتي ــا نف ــوت م ــة الم ــي قائم ــت ف ــا دم ــوم فم الي
تكــون أكثــر مــن أيــام أو أشــهر ليصــل دوري فلمــاذا أعــرض حيــاة اآلخريــن 
ــوا. ــى مــن مات ــم أمــت فقــط بقيــت ألكــون شــاهدة عل ــي ل للخطــر؟ حســنا أنن
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ــن فصــول  ــودع فصــل م ــن ي ــة كم ــت أودع مليك ــة كان ــك الصبيح ــي تل  ف
ــدا وعدتهــا بترجمــة لشــهادتها كمــا  ــة جي ــن اللغــة العربي ــة، وألنهــا ال تتق رواي
وعدتهــا بالوفــاء لروايتهــا ابتســمت وقالــت كل مــا عشــته أنــا عاشــته كل الجزائر 

انــه ليــس كتابــي وال شــهادتي إنهــا شــهادة هــذا البلــد الرائــع.
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مــن يصــدق أن تلــك المــرأة الهادئــة والخجولــة والمتواضعــة الصامتــة فــي 
أغلــب األحيــان قــد عاشــت أتعــس وأصعــب مرحلــة يمكــن للصحفــي أن يجــد 
ــة أن  ــه المهني ــة يمكــن أن يعشــها الصحفــي فــي حيات نفســه فيهــا. » أســوء حال
يتحــول إلــى مراســل حــرب فــي بلــده، ويتحــول مــن شــاهد عيــان إلــى هــدف 

للمــوت «. 
ــنوات  ــمها لس ــط اس ــة ارتب ــكل كصحفي ــا ال ــي يعرفه ــاني الت ــليمة تلمس س
ــت  ــاد، ظل ــا الفس ــت قضاي ــي تناول ــة الت ــات الميداني ــي والتحقيق ــدث األمن بالح
اســما صحفيــا يحظــى باالحتــرام والتقديــر فــي الوســط المهنــي. الزميــل أحميــدة 
العياشــي أطلــق عليهــا اســم » كاهنــة الصحافــة الجزائريــة « لكــن مــن يلتقــي 
ــاذاة  ــا بمح ــائرة دوم ــرأة الس ــذه الم ــع ه ــن تواض ــل م ــها يخج ــليمة ويجالس بس
ظلهــا. تذكرنــي هــذه الســيدة بآخــر عمــود كتبــه الســعيد مقبــل قبــل اغتيالــه فــي 
1994 » الصحفــي ذاك اللــص « نعــم قــد يتحــول الصحفــي إلــى لــص بــريء 
ــه  ــوازن لحيات ــض الت ــد بع ــط ليعي ــل فق ــرح واألم ــات الف ــرقة لحظ ــاول س يح
وربمــا يحــاول أن يجملهــا. فمــن يصــدق فــي النهايــة أن ذاك الــذي يرافــع عــن 

حيــاة النــاس هــو نفســه قــد يكــون بــا حيــاة ؟.
  رغــم خبرتهــا وتمرســها مــا زالــت ســليمة تلــك المتواضعــة التــي تقاســم 
ــا  ــت عليه ــا عرض ــة. عندم ــات اليومي ــي التغطي ــة ف ــي الخلفي ــا الكراس زمائه
الحديــث عــن تجربتهــا فــي إحــدى المصادفــات المهنيــة اليوميــة رحبــت 
بتواضعهــا وقالــت إنهــا لــم تفعــل أكثــر مــن واجــب االنحيــاز لمهنتهــا. وكنــت 
قبــل هــذا قــد غالبــت مــرارا وتكــرار طــول المســافة بيننــا، تــرددت كثيــرا فــي 
ــون  ــن يعرف ــاء الذي ــى ســليمة لكــن تشــجيع الزمــاء األصدق طــرح الفكــرة عل
ســليمة جيــدا قلــص تلــك المســافة بعــض الشــيء ومنحنــي أخيــرا الجــرأة ألقترب 
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ــم وبصــوت ال  ــا. بتواضــع ج ــرة عليه ــات وطــرح الفك ــد التغطي ــي أح ــا ف منه
يــكاد يســمع وبابتســامة عريضــة قبلــت ســليمة وقالــت: نلتقــي غــدا بمكتبــي عنــد 

منتصــف النهــار.
 فــي مكتبهــا بصحيفــة الوطــن أوراق وفاكســات والفوضــى المكاتــب 
لــذا  جــدا  الصحفييــن ضيــق  وقــت  الصحفييــن.  إلــى  المحببــة  الصباحيــة 
خصصــت لــي ســليمة ســاعة مــن الزمــن بيــن منتصــف النهــار والواحــدة زواال، 
كان اجتمــاع التحريــر قــد انتهــى لتــوا، ســليمة اســتهلكت طاقــة كبيــرة ولديهــا 
أكيــد مواعيــد واتصــاالت تقتضيهــا المهنــة تحضيــرا لموضــوع الغــد. اســتقبلتني 
ــذار مســبق عــن فوضــى مكتبهــا. كيــف تنظــر  ــة واعت ســليمة بابتســامة خجول
ــة ؟. ســؤال كنــت أدري أن ســاعة مــن  ــة الصعب ــك الحقب ســليمة لعملهــا فــي تل
الزمــن ال تكفــي لإلجابــة عنــه وال الختصــار تجربــة مرعبــة عمرهــا 15 ســنة 
مــن الفوضــى والجنــون ومطــاردة المــوت. وكنــت أعلــم أن اســتفزاز الذاكــرة 
أمــر موجــع حقــا لكــن فــي بعــض األحيــان يصيــر أمــرا ال بــد منــه. طوال ســاعة 
مــن الحديــث كانــت ســليمة تحــاول االختصــار وإعطائــي الخطــوط العريضــة 

وكنــت أحــاول تشــرب ذاكــرة هــذه المــرأة قــدر اإلمــكان. 
» ربمــا الظــروف األكثــر قســوة واألكثــر ســريالية واســتفزازا وخطــرا أن 
يجــد الصحفــي نفســه يعــد يوميــا الجثــث واألجســاد المقطعــة، مراســل الحــرب 
الــذي يعمــل فــي بلــد غيــر بلــده يكــون غيــر معنــي بالحــدث فيمكنــه ربمــا العمــل 
بحيــاد لكــن الصحفــي الــذي يجــد نفســه يعــد الموتــى فــي بلــده يوميــا فيتحــول فــي 
لحظــة مــن شــاهد إلــى هــدف يصعــب كثيــر أن نجــد الوصــف المناســب لهــذه 
المهمــة التــي وضعتنــا فيهــا األقــدار. « كيــف يمكنــك فــي لحظــة أن تتحــول مــن 
صحفــي ناقــل للمعلومــة والحــدث إلــى جــزء مــن الصــراع ؟ أن تنتظــر موتــك 
ــتغل 15  ــك أن تش ــف يمكن ــذة ؟ كي ــف الناف ــدار، خل ــف الج ــاب، خل ــف الب خل
ســنة كاملــة وأنــت تحصــى الموتــى ؟. تبتســم ســليمة بخجــل وتقــول: عــادي كل 
الشــعب كان مســتهدفا ليــس الصحفــي فقــط » ليــس شــجاعة أن تخــرج صباحــا 
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مــن بيتــك تــودع الجــدران واألشــياء، وجــوه األحبــة واألصدقــاء تودعهــا فــي 
ــه األم  ــن وج ــماح م ــب الس ــجاعة لتطل ــى الش ــك حت ــي نفس ــد ف ــت وال تج صم
ودمعهــا المتأهــب للقــادم مــن الجنــازات « ليــس شــجاعة بــل فقــط ألنــك عاجــز 

أن تفعــل غيــر هــذا.
قــدر اإلمــكان كنــت حريصــة علــى طــرح أي ســؤال مهمــا بــدا لــي تافهــا 
طمعــا منــي فــي إطالــة عمــر الحديــث مــع ســليمة أو اســتجابا لبعــض التفاصيــل 
لكــن كتــاب هــذه الســيدة المســتعصي علــى فكــر حروفــه جعلنــي أكتفــي 
ــذا فمــن  ــه ل باإلشــارات التــي ترســلها فــي اتجاهــي. الجــرح مــا يــزال فــي بدئ
الصعــب إقنــاع الذاكــرة باالســتنطاق، لغــة الحديــث بيننــا لــم تكــن العربيــة تمامــا 
وال الفرنســية تمامــا كانــت مزيــج بيــن االثنيــن كانــت هــذه » اللغــة الجزائريــة « 

ــات. ــة فــي كل الحــاالت والتجلي الجملي
 كيــف صمــدت ســلمية طــوال هــذه الســنوات ولــم تفكــر فــي تغييــر مهنتهــا؟ 

قلــت بعفويــة أو تقليــد لســؤال نطرحــه دائمــا كفاتحــة للحديــث.
 بالعفويــة ذاتهــا أجابــت ســليمة » كنــا فــي دوامــة، لــم يكــن لدينــا مــا يكفــي 
مــن الوقــت لطــرح األســئلة، ربمــا فينــا مــن لــم يكــن واعيــا أو مســتوعبا للرعــب 
ــا  ــي نســيت بعــض م ــدار أنن ــة األق ــا مــن رحم ــا، ربم ــذي كان يطــوق حياتن ال
ــن  ــار ع ــر األخب ــوم تقاري ــاهد الي ــا أش ــن عندم ــرة لك ــك الفت ــي تل ــي ف ــدث ل ح
ســوريا والعــراق تعــود تلــك الصــور إلــى ذاكرتــي، نحــن فــي النهايــة نحــاول أن 

نقفــز علــى مســاحات البيــاض فــي ذاكرتنــا حتــى نواصــل الطريــق «.
ــت  ــك كان ــم ذل ــدا رغ ــب ج ــب األوراق صع ــاهد وترتي ــاء المش ــادة بن  إع
ــا  ــا » عندم ــاع ذاكرته ــرد أوج ــي تس ــدا وه ــة ج ــث هادئ ــوال الحدي ــليمة ط س
تذهــب لتغطيــة مخلفــات انفجــار قنبلــة أو مجــزرة أو حاجــز مزيــف عليــك أن 
تذهــب أعــزال مــن أدوات عملــك أن ال تحمــل معــك ال قلــم وال ورقــة وال مســجلة 
وال بطاقــة مهنيــة وال أي شــيء قــد يفصــح دورك، تذهــب هكــذا فــي صيغتــك 
األولــى، أن تتنــازل لبعــض الوقــت عــن اســمك ونفســك وهويتــك وتتحــول إلــى 
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ــك أن تخــزن  ــدث علي ــع الح ــى موق ــا تصــل إل ــا. عندم ــا حوله ــة تتشــرب م آل
فــي ذاكرتــك أدق التفاصيــل، الوجــوه الجثــث، الــدم وصيحــات األهــل، دمــوع 
األحبــة، الشــوارع المغبــرة والحــزن المبهــم لمــن تلتقيهــم، عليــك أن تتشــرب كل 
شــيئا مثــل اســفنجة فــي طريقــك. وحــذار ثــم حــذار أن يعلــم أحــدا أنــك صحفــي. 
ثــم عليــك أن تركــض بيــن المستشــفيات والمقابــر تحصــى الجثــث والقبــور وقــد 
تدفعــك الصــدف لتتشــاجر مــع الرجــل الواقــف عنــد بوابــة مصلحــة حفــظ الجثث 
ــر  ــت مجب ــي أن ــك. كصحف ــط مــن أجــل أن تتأكــد مــن معلومات أو المشــرحة فق
ــي  ــة االســتغال والتصنيــف ف ــز بمحاول ــط تمي ــي محي ــم المعلومــة ف ــى تقدي عل
خنــدق ضــد آخــر، عليــك أن تبــذل جهــدا ذهنيــا لتحــري الموضوعيــة والحيــاد 

فــي معالجــة األخبــار وجهــدا نفســيا للصمــود ألخــر النهــار 
ــاد تجــاه المــوت؟ هــل يمكــن فعــا لصحفــي أن يلعــب  الموضوعيــة والحي
هــذا الــدور ؟. أي إجابــة باإليجــاب هــي حتمــا محــض هــراء وادعــاء. رغــم ذلك 
ــر  ــر التحري ــى مق ــوم إل ــول ســليمة  فعندمــا ندخــل فــي آخــر الي ــا نحــاول تق كن
ــف أدق  ــد وص ــا أن نعي ــا، كان علين ــاء مقاالتن ــذا لبن ــترجع كل ه ــا أن نس علين
التفاصيــل التــي خزنتهــا ذاكرتنــا » وأي عــذاب ســاعتها وأنــت تعيــش المشــهد 
ــت  ــف، لس ــى الخل ــودة إل ــتعدة للع ــليمة شــخصيا لســت مس ــول س ــن « تق مرتي
مســتعدة أن أعيــش مــا عشــته فــي الســنوات الســابقة وال أتمنــى ألي صحفــي أن 
يجــد نفســه فــي نفــس وضعيتــي، كنــت لســنوات أحصــى الــرؤوس المقطوعــة 
ــو  ــت ل ــر، تمني ــي باألحم ــون مقاالت ــا أل ــري وأن ــت عم ــث، قضي وأشــاء الجث
ــو واصلــت مشــواري المهنــي فــي التحقيقــات عــن  ــك الســنوات ل فقــط  فــي تل
البيئــة والمجــال االقتصــادي قبــل أن تحولنــي األزمــة إلــى كاتبــة تحقيقــات عــن  

يوميــات المــوت، تمنيــت فقــط لــو كانــت حــروف مقاالتــي بيضــاء مثــا.
ــنة  ــل مســجد الس ــواد مقاب ــاب ال ــا الشــعبي ب ــا حيه ــادر يوم ــم تغ ــليمة ل  س
معقــل اإلســاميين. فــي هــذا الحــي الــذي كان يصــدر يوميــا فتــاوى قتــل النســاء 
وتغطيــة الوجــه باألســود كانــت تخــرج كل صبــاح امــرأة فــي كامــل أناقتهــا إلــى 
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العمــل إنهــا ذاهبــة حاصــرة الــرأس ذاهبــة لتكتــب أي تحــدى كان؟ » لــم أفكــر 
ــوت  ــن بي ــل بي ــة واألخــرى أنتق ــن الفين ــت بي ــط كن ــي مغــادرة حــي، فق ــا ف يوم
أخواتــي المتزوجــات لكــن لــم أســكن يومــا فــي فنــدق، كنــت مقتنعــة أننــي لســت 
وحــدي المســتهدفة بــل الحيــاة كلهــا كانــت هدفــا للقتلــة. الحجــر والشــجر الهــواء 
واألعشــاب الخضــراء، االبتســامة، الصــوت الكلمــة كلهــا كانــت مســتهدفة فلماذا 
أغــادر حــي إلــى حــي آخــر؟. كنــت ببســاطة ســأموت فــي انفجــار بالشــارع أو 
بقنبلــة فــي ســوق أو بطلقــة طائشــة، حضــرت ثــاث اغتيــاالت علــى المباشــر 
لرجــال األمــن فــي الحــي الــذي أســكن فيــه، بــت مقتنعــة أن المــوت قــدر مثــل 

المــرض والســعادة والمــال والــرزق أشــياء ليســت بيــدك فــي النهايــة.
مــن يصــدق أن الجــدران الهشــة لمقــر جريــدة الوطــن قــد شــهدت كل هــذا 
الرعــب اليومــي لســنوات؟ مــن يصــدق أن مامــح هــذه المــرأة الهادئــة قبالتــي 
ــه  ــن طرح ــت م ــذي خجل ــؤال ال ــذا الس ــوال؟ ه ــذه األه ــت كل ه ــد خزن اآلن ق

صراحــة ولجــأت إلــى التلميــح جاءتنــي إجابتــه صريحــة شــفافة 
» الرهــان يومهــا لــم يكــن علــى ربــح يــوم أخــر أو فــي إحصــاء عــدد األيــام 
اإلضافيــة التــي يمكنــك أن تعيشــها أو باألحــرى تســرقها، لكــن الرهــان كان أن 
تكتــب مقالــك باســمك الكامــل وأن تصــدر الجريــدة فــي صبــاح الغــد، وأن يعرف 
النــاس أن ثمــة نســاء يذهبــن صباحــا لتوقيــع مقاالتهــن ويرجعــن إلــى بيوتهــن 
فــي ســاعات متأخــرة مــن النهــار. يعنــي ثمــة حيــاة باقيــة فــي زاويــة مــا مــن هــذا 

البلــد وكان هــذا وحــده شــيئا يســتحق المغامــرة والرهــان «.
 بمــرور األيــام يصيــر للمــوت رائحــة ال يخطئهــا أنفــك ولوعلــى بعــد 
أمتــار، رائحــة مميــزة جــدا تشــمها أينمــا ذهبــت فــي كل شــبر، فــي كل وجهــة، 
ــزة لشــم هــذه الرائحــة  ــك حاســة ممي ــر ل ــت تصي ــكان. بمــرور الوق ــي كل م ف
التــي تســتحضرها مباشــرة خايــا دماغــك أو يحملهــا إليــك هــواء المســاء كلمــا 
ــتعدادا  ــاح اس ــوارع الصب ــت ش ــا ازدحم ــروب أو كلم ــى الغ ــمس إل ــت الش مال
لانفجــار » اليــوم ال يمكننــي رؤيــة الدمــاء أو الذهــاب مثــا إلــى الجــزار 
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ــي  ــى ســطح ذاكرت ــو عل ــة لتطف ــك الصــور العنيف ــود تل ــح مباشــرة تع أو المذاب
ــك  ــط ليوم ــس فق ــر شــؤم لي ــر نذي ــم أن تصي ــط. مؤل ــس فق ــت باألم ــا حدث كأنه
ــرج  ــي تخ ــك تعال ــا ألخت ــي مث ــك، أن تقول ــك، لعائلت ــن لمحيط ــك لك أو لنفس
للتســوق فتجيبــك » ال هــل جننــت لســت مســتعدة أن أمــوت مــن أجلــك «. أي 
ــك  ــرس في ــل وحــش يفت ــك مث ــي يهجــم علي انكســار ســاعتها وأي شــعور بالنف
إرادة الحيــاة ويقــوض بصيــص األمــل الــذي تحــاول أنــت جاهــدا أن تبقيــه ولــو 
كذبــا علــى أيامــك وأنــت متقوقــع مثــل حلــزون علــى دواخلــك التــي تنهــار علــى 
وقــع الخيبــات واالنهزاميــات، علــى وقــع الحيــاة التــي تنحــدر إلــى الهاويــة مــن 
ــط  ــذي يحــدث. فق ــذا ال ــع ه ــه لتمن ــا تفعل ــك م ــس بدي ــرج ولي ــت تتف ــك وأن حول
تتفــرج علــى نفســك، علــى أصدقائــك وزمائــك وهــم قهــرا يرحلــون والعمــر 
ــا  ــدك جرح ــى بل ــرج عل ــن، تتف ــع الزم ــن أصاب ــن بي ــريعا م ــترب س ــل يس رم
معروضــا علــى الشاشــات يتســلى الــكل بطعنهــا، تتفــرج علــى النيــف والشــموخ 
واألنفــة وهــي تســتجدي اآلخــر، تتفــرج علــى دمــوع رجــال البلــد وهــي تبكــي 
عجــزا، وكــم هــي غاليــة وحارقــة دمــوع األحــرار. تصمــت و تصمــت وأنــت 
عاجــز حتــى علــى إعــان عجــزك تلعــن صمتــك وتحــاول عبــور دربــك إلــى 

ــا. غــدك أو الــى قــدرك ال فــرق أحيان
 مــا زال الصمــت يســكن ســليمة لهــذا كانــت طــوال مــدة الحديــث تــروي 
ــي  ــت أدرك ف ــة، وكن ــدو عادي ــت تب ــن، كان ــاد كأنهــا قصــة اآلخري ــا بحي قصته
ــا فــي اســتعادة ذاكــرة  ــا ليبــدو عادي قــرارات نفســي كــم مــن الجهــد يلــزم أحدن

ــة قهــر.  ــة بالجــرح ومفخخــة باألســماء الغائب مثقل
تقــول ســليمة: » بمــرور الوقــت صــرت أطــرح هــذا الســؤال علــى نفســي: 
مــاذا لــو قتــل أحدهــم بســببي؟ جاهــدة كنــت أبــذل جهــدا ألقنــع والدتــي والمحيــط 
مــن حولــي، عائلتــي وإخوتــي وأهلــي وأقاربــي أن ســليمة ليســت فقــط وحدهــا 
المســتهدفة بــل البــاد بأكملهــا، لــم أفكــر يومــا فــي التوقــف عــن العمــل أو تغييــر 
ــط  ــب فق ــت أتجن ــوم كن ــة الي ــي نهاي ــت ف ــى البي ــت أدخــل إل ــا كن ــي، عندم مهنت
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ــدا  ــذل جه ــت أب ــار، عــن المــوت، كن ــي عــن متاعــب النه ــام والدت ــث أم الحدي
ألبــدو كأننــي قادمــة مــن مهنــة أخــرى غيــر تلــك التــي كنــت أمارســها يوميــا: 
»عــد الموتــى وإحصــاء الجثــث. مباشــرة بعــد دخولــي إلــى البيــت كنــت أطفــئ 
ــا فــي قاعــات  ــة المتســاقطة يومي ــاز حتــى ال تــرى أمــي األســماء الصحفي التلف
ــا  ــي طبع ــر. والدت ــدري المنتظ ــى ق ــا إل ــيحيلها حتم ــذا كان س ــر ألن ه التحري
وككل األمهــات كانــت خائفــة علــي لكــن فــي قراراتــي نفســي كنــت قــد وصلــت 
إلــى قناعــة فرضتهــا دوامــة المأســاة: » كلنــا ميتــون والــكل ينتظــر دوره فــي 

الطابــور «. 
أن تتصالــح مــع المــوت معنــاه أنــك بــت مقتنعــا أن الخــوف غيــر معــرب 
ــط عاجــز عــن إيجــاد  ــت فق ــل أن ــك شــجاعا ب ــس ألن ــك لي ــوس يوميات ــي قام ف
البديــل. كــم يبــدو مرعبــا أمــر انتظــار موتــك؟ ال شــيء يخيــف اإلنســان أكثــر 
مــن الفنــاء والمــوت وعندمــا تتصالــح معــه معنــاه أنــك فقــدت أســباب المواجهــة 

وأنــت تتســلى بانتظــار دورك فــي القافلــة.
كانــت ســليمة مــن بيــن الصحفييــن األوائــل الذيــن وصلتهــم رســائل التهديــد 
منــذ بدايــة الجنــون الدمــوي » كان رجــل مــا يأتــي إلــى الجريــدة يتــرك الرســائل 
فــي صنــدوق البريــد ويغــادر، كنــت أقرأهــا بمــزاج ال أســتطيع اليــوم تفســيره 
لكنــه لــم يكــن الخــوف وال اليــأس وإال لمــا واصلــت مهنتــي إلــى اليــوم. الرســائل 
كانــت تصــدر أحكامهــا التــي ال تقبــل االســتئناف « لــو تعلقــت بأســتار الكعبــة 

المشــرفة ســتقتلين، حكــم عليــك بالمــوت.
 عندمــا تصــل لدرجــة القناعــة الداخليــة بموتــك وربمــا بــدأت تحضــر 
ــى األقــل كان  ــا نحــن عل ــد أمــرا ثانوي ــح االهتمــام برســالة تهدي لجنازتــك يصب
لنــا علــى األقــل مبــرر لموتنــا وهــو االنحيــاز لمهنتنــا التــي كانــت فــي اعتقادهــم 
مناصــرة » للطاغــوت «، هنــاك أنــاس قتلــوا بــدون أن يكــون لهــم موعــدا مــع 
المــوت أو ســببا واضحــا ومقنعــا لمــا كان يحــدث لهــم، أنــاس بســطاء لــم يكونــوا 
علــى اإلطــاق فــي قلــب الصــراع. علــى األقــل نحــن كنــا علــى علــم باســتهدافنا 
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وكان لنــا متســع مــن الوقــت النتظــار المــوت وترتيــب الموعــد وتصــور شــكل 
الجنــازة وربمــا كتابــة وصيــة لألهــل.

أن تكتــب مقــال فــي هــذه الظــروف كان يلزمــك جهــدا خــارق، لكننــا كنــا 
نفعــل وكانــت الجرائــد تصــدر كل صبــاح بــل وكنــا نذهــب للتغطيــات الميدانيــة 
ونغطــي أخبــار المجــازر واالنفجــارات والحواجــز المزيفــة. هــل ماتــت الحيــاة 
فينــا؟ هــل خدرنــا ســاعتها حاســة استشــعار الخطــر؟ ال أدري تحديــدا أعــرف 
فقــط أننــا كنــا فــي دوامــة ولــم يكــن لنــا حتــى الوقــت للتفكيــر فــي االتجــاه الــذي 

ســتقذفنا إليــه تلــك الزوبعــة.
 ليســت أبــدا مشــكلة أن تتوســل رجــل األمــن المهــزوم ببزتــه مــن أجــل أن 
يســمح لــك باختــراق حاجــز نصــب لتــو عنــد كل انفجــار، أو القائــم علــى بوابــة 
ــا الذيــن ســتزفهم  ــد رقــم الضحاي المشــرحة وبــراد الجثــث فقــط مــن أجــل تأكي
صبــاح الغــد لقرائــك، وكــم تفــرح لــو كانــت فقــط حصيلــة اليــوم أقل مــن األمس. 
ــالة  ــدك رس ــة ي ــي حقيب ــت وف ــى البي ــاءا إل ــود مس ــكلة أن تع ــدا مش ــت أب وليس
ــرك  ــا أحــد غي ــون وزجاجــة عطــر رخيــص ف ــة بقطعــة صاب ــدك المرفق تهدي
يعلــم مــا تحملــه علــى كتفــك فتلــك خيــارات لطيفــة تضعهــا المهنــة فــي طريقــك 
مقارنــة بمــا هــو أســوء، أن تذهــب مثــا فــي مهمــة عمــل خــارج العاصمــة إلــى 
أماكــن ال تصلهــا الشــرطة والــدرك إلــى القــرى والمداشــر بــدون أداوت العمــل 
تذهــب مثــل اللــص لتســرق قصــص وحكايــا النــاس عســاك توصلهــا وتعيــد بــث 
بعــض األمــل فــي القحــط هنــاك » كنــا نتحاشــى الحديــث المفضــوح إلــى النــاس 
ــا  ــون كان علين ــا صحفي ــاس أنن ــر وإذا حــدث وعــرف الن ــى ال ينتشــر الخب حت
ــا  ــا بترصدن ــك كان كفي ــر ألن ذل ــر الخب ــل أن ينتش ــودة قب ــي الع ــرع ف أن نس
ــوت  ــر الم ــن كل مظاه ــن بي ــار «. م ــز النه ــي ع ــوت ف ــا الم ــي إحــدى زواي ف
والقتــل التــي رافقــت ســليمة طيلــة مشــوارها تقــول أنهــا لــم تتمكــن مــن نســيان 
مشــهد امــرأة صادفتهــا بعــد مجــزرة فــي بوينــان نواحــي البليــدة وهــي تحتضــن 
ــر  ــي تحري ــرة ف ــة كبي ــن صعوب ــة واألم ــال الحماي ــد رج ــع وج ــا الرضي طفله
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يديهــا المتشــبث بوليدهــا ربمــا فارقــت المــرأة الحيــاة وهــي تحتضــن رضيعهــا 
ــون المفرغــة  ــواه الفاغــرة والعي ــدم فــي كل مــكان، األف يومهــا كنــت رائحــة ال
ــة  ــاد المحروق ــة األجس ــا، رائح ــن جرمه ــا ع ــاءل قاتله ــي تس ــى وه ــن المعن م
ــاة لكــن وحــده وجــه المــرأة  ــد امتزجــت بمــا حولهــا تنفــي أي إشــعار بالحي وق
ــن  ــا م ــاه نظراته ــن اتج ــر م ــي تغي ــليمة وه ــول س ــوم تق ــى الي ــي إل ــم يغادرن ل
مكتبهــا إلــى حائــط قاعــة التحريــر فترتــد نظرتهــا إلــى وجهــي وألمــح فداحــة 
الســؤال وخيــال خــوف وذكــرى تســكن وجــه امــرأة مــا زالــت برغــم كل شــيء 
تعشــق والئهــا لمهنتهــا. مــرات تعــود لتطفــو علــى الســطح مثــل فقاعــة صابــون 
أطردهــا وأنــا أتســاءل هــل حقــا عشــنا كل هــذا؟ «. هــل حقــا عشــنا كل هــذا؟ 
يبــدو الســؤال مثــل لعنــة أو محاولــة طــرد حلــم مزعــج لكننــا فــي النهايــة عشــنا 
لألســف هــذا الــذي نرويــه اليــوم ليبقــى يذكرنــا أنــه محكــوم علينــا أن نبقــى علــى 

قيــد الذاكــرة حتــى نطــرد أشــباح األمــس مــن غدنــا.
لــم تكــن ســليمة مكترثــة كثيــرا بمــا روتــه أو قدمتــه تأملــت وجههــا المحايــد 
ــي  ــرق ف ــاب وتواصــل الغ ــد الب ــة عن ــة خجول ــي بابتســامة طفولي وهــي تودعن
أوراقهــا تحضيــرا لمقــال الغــد ابتســمت لهــا بــدوري وأنــا أعتقــد أننــي عرفــت 
ــي  ــك الكــوارث الت ــكل تل ــع مــن دواخــل ســليمة ل ــي تنب ــك المقاومــة الت ســر تل

مــرت بحياتهــا نعــم: انــه حــب المهنــة وعشــق القلــم.
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نفســية لحــرش كاتبــة صحفيــة ومناضلــة نســوية بــدأت مشــوارها مــن جريــدة 
الشــعب ثــم مجلــة الجزائريــة قبــل أن تطلــق مجلتهــا فــي بدايــة االنفتــاح اإلعامي 
» أنوثــة «. فــي زمــن كان فيــه صــوت المــرأة عــورة اختــارت نفيســة لحــرش أن 
تنشــئ مجلــة خاصــة بالنســاء وموجهــة للنســاء فــي صــورة لــم تكــن مطروحــة أو 
حتــى مقبولــة مــن قبــل مــن كان يخطــط للدولــة الجديــدة فــي جزائــر التســعينات 
وربمــا مــن قبــل، فضــا علــى أن تكــون تلــك المجلــة موجهــة » لألنثــى « وليــس 
للمــرأة. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه الشــارع يبــدع فــي إصــدار أحــكام بالنفــي 
ــت نفيســة لحــرش تصــدر  ــي الشــارع كان ــث ف ألي مظهــر مــن مظاهــر التأني
مجلــة باأللــوان تشــجع النســاء علــى اإلعــان عــن وجودهــن وإشــهار أنوثتهــن 
ــدأت  ــة ب ــة إعامي ــة أن تكــون خاصــة لمســار وتجرب ــك المجل ــد لت ــت تري كان
ــة وأســبوعية الوحــدة قبــل  ــة الجزائري ــدة الشــعب وتمرســت فــي مجل فــي جري
أن تمــر باإلذاعــة الوطنيــة. مســار واكبــت فيــه لحــرش اهتمامــات الجزائريــات 
فــي زمــن كان فيــه انحيــاز المــرأة لمهنــة الصحافــة معنــاه الخــروج عــن تقاليــد 
المجتمــع والحكــم علــى النفــس بالتموقــع فــي الطريــق المنبــوذ ألن كلمــة صحفية 
فــي نهايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات كانــت ببســاطة مرادفــة لكلمــة عاهــرة 

مــع كل التشــريفات االجتماعيــة التــي تليــق بالمصطلــح.
ــي  ــت ف ــع الوق ــر م ــيدة و تصي ــذه الس ــأصادق ه ــا س ــي يوم ــال أنن ــن ق م
نظــري نموذجــا للصحفيــة واإلعاميــة المكافحــة التــي يجبــرك اســمها أن ترفــع 
ــه القبعــة حتــى فــي غيابهــا، فمهمــا اختلفــت معهــا مجبــر أنــت أن تحترمهــا. ل
كان أول لقــاء لــي معهــا  خــال عمــل صحفــي حــول دور الجمعيــات فــي 
تعديــل قانــون األســرة، كنــت يومهــا صحفيــة بجريــدة الجزائــر نيــوز، الجزائــر 
تخــرج أخيــرا مــن عنــق الزجاجــة ومــع عبــور البلــد لشــاطئ األمــان خرجــت 



44

ــدأت تفــرض النقــاش فــي الشــارع. مــن  ــى الواجهــة وب الكثيــر مــن األســئلة إل
بيــن تلــك المواضيــع التــي أجلتهــا ســنوات الدمــوع كان قانــون األســرة وحــدود 
ــي  ــن موقف ــم أتبي ــي ل ــاء الصحف ــال ذاك اللق ــع. خ ــي المجتم ــرأة ف ــة الم حري
جيــدا مــن هــذه الســيدة التــي تجمــع فــي حديثهــا بيــن حيــاد اإلعاميــة وتمــرس 
ــة  ــدار الصحاف ــر لكنــي خرجــت مــن مكتبهــا ب ــة وجــرأة نســاء الجزائ المناضل
ــض  ــادة البع ــا ع ــي يبديه ــبقة الت ــرة المس ــن النظ ــك م ــض الش ــي بع ــي نفس وف
ــام  ــع مــرور األي ــدون ســبب واضــح. م ــو كان ب ــى ل تجــاه البعــض اآلخــر حت
ــة،  ــر والتجرب ــارق العم ــادرة جــدا رغــم ف ــة ن ــا صداق ــدت بينن والســنوات انعق
أعتــرف أن لهــذه الســيدة الكثيــر مــن الفضــل علــي خاصــة فــي إرشــادي فــي 
مســار المهنــة واختصــار الطريــق والتفاصيــل بــل وكان لهــا الفضــل فــي انجــاز 
ــد  ــد بعــض األســماء، فق ــي عن ــاب بالنصائــح والتوجهــات والتوســط ل هــذا الكت
ــى  ــروري إل ــي م ــر ف ــذ 1991 دور كبي ــتها من ــي ترأس ــة الت ــم الجمعي كان اس
ــي  ــا ف ــا له ــا نائب ــد أصبحــت أن ــة وق ــي المهني ــر مــن بطاقت ــر أكث مصــادر الخب
ــي انجــاز  ــة اندفاعــي وحماســتي ف ــذ البداي ــية رعــت من ــة. نفس رئاســة الجمعي
بعــض األعمــال والمهمــات وبــدون أن تلعــب دور المعلــم واألســتاذ كانــت 

ــت. ــي اســتفدت منهــا ومــا زل ــي خبرتهــا وتجربتهــا الت تصلن
ســردت علــي بعــض تجربتهــا خــال ســنوات األزمــة ذات أمســية ربيعيــة 
هادئــة ونحــن فــي ســيارتها فــي الطريــق إلــى بيتهــا الــذي  يتواجــد فــي طــور 
ــت  ــا بي ــت نفســية ب ــا زال ــد كل هــذا العمــر م ــر خــادم، فبع ــة بئ االنجــاز ناحي
» كنــت نائــب فــي البرلمــان معقــول إلــى اليــوم أنــت بــا بيــت؟ قلــت مســتغربة 
ــب  ــازه يتطل ــخصي انج ــروعي الش ــبه مش ــي يش ــة بيت ــت بعفوي ــمت و قال ابتس

ــه «. ــى اآلن عــن مــا أنجزت ــة حت ــا راضي ــر وأن ــان والصب اإلتق
 مســار نفســية االحــرش اإلعاميــة لــم يتشــكل فــي الجامعــة أو معهــد 
متخصــص لكنــه تشــكل فــي الميــدان والواقــع اليومــي، فهــي قادمة مــن تخصص 
ــد  ــت بع ــورة والتحق ــخ الث ــي تاري ــت ســتنجز أطروحــة ماجســتير ف ــخ كان تاري
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تخرجهــا مــن أول ثانويــة معربــة بعــد االســتقال » ثانويــة حســيبة بــن بوعلــي 
بالقبــة « للبنــات التــي تخرجــت منهــا الكثيــر من األســماء النســوية الامعــة اليوم 
فــي األدب والسياســية أمثــال الوزيــرة نــوارة جعفــر والكاتبــة أحــام مســتغانمي 
ــن  ــف المجاهدي ــإدارة متح ــت ب ــن...  التحق ــوض وغيره ــام بي ــة إنع والمترجم
وألن األرشــيف الثــوري لــم يســتجيب لطموحاتهــا فقــد غيــرت المهنــة والمســار 
أيضــا لتلتحــق بجريــدة الشــعب ثــم اإلذاعــة الوطنيــة ومجلــة الجزائريــة رفقــة 

الكاتبــة والوزيــرة زهــور ونيســي التــي احتضنــت موهبــة نفســية يومهــا.
وألن المنابــر اإلعاميــة كانــت أضيــق مــن أن توصــل صوتهــا اختــارت 
هــذه الصحفيــة فــي بدايــة االنفتــاح إطــاق جمعيــة » المــرأة فــي اتصــال « مــع 
صديقتهــا الراحلــة مينــة، لــم يكــن أي قاســم مشــترك بينهــن واحــدة فرانكفونيــة 
واألخــرى معربــة لكــن هاجــس الدفــاع عــن حــق النســاء فــي الوجــود وحقهــن 
فــي الحيــاة واالختــاف هــو الــذي جمــع بيــن عاشــقة المتنبــي وعاشــقة 
ــذي شــهدته  مولييــر، وهكــذا واكبــت نفيســة لحــرش كل النقاشــات والجــدل ال
النســاء  العقوبــات، مطــاردات  قانــون  قانــون األســرة،  الجزائــري حــول 
فــي زمــن المــوت، الحجــاب، حــق الدراســة والعمــل والتمثيــل السياســي 
والجنســية والتبنــي والواليــة والوصايــة علــى األوالد، كلهــا معــارك خاضتهــا 
ــق  ــا تحق ــوم لم ــا أنظــر الي ــان بالهــدف. »عندم ــة وإيم ــكل ثق نفســية لحــرش ب
للجزائريــات أشــعر بالفخــر كونــي شــاركت بمــا اســتطعت ولــو بلبنــة بســيطة 
فــي بنــاء هــذه االنجــازات رفقــة آخريــن وأخريــات ومــا زلنــا نطمــح للمزيــد 

ــا جميعــا«. فــي وطــن يكــون لن
ــية لحــرش أن  ــارت نفس ــوي اخت ــي و النضــال الجمع ــل الصحف ــد العم  بع
تلبــي نــداء البــاد وتقبــل عضويــة المجلــس الوطنــي االنتقالــي فــي وقــت خــاف 
فيــه الكثيــر مــن الرجــال مــن مصيــر الذبــح والقتــل تقــول نفســية لحــرش أنهــا 

اختــارت أن تكمــل الطريــق للنهايــة .
اختــارت » المــرأة التــي عايشــت األزمــة « أن تنحــاز فــي ســنواتها األولــى 
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مــن الدراســة والعمــل إلــى خيــار الدفــاع عــن النســاء وحقهــن فــي المواطنــة لهذا 
انخرطــت باكــرا فــي النضــال وغيــرت اتجاههــا مــن دراســة التاريــخ والبحــث 
فــي أرشــيف تاريــخ الجزائــر إلــى البحــث فــي التاريــخ النســائي فدخلــت مجــال 
الكتابــة الصحفيــة فقــط مــن أجــل طــرح قضايــا المــرأة خــارج المطبــخ وغــرف 
النــوم فالتحقــت بجريــدة الشــعب حيــث  تكفلــت بــإدارة صفحــة خاصــة بالمــرأة 
ــات1983  ــة الثماني ــي بداي ــد ف ــالة تهدي ــية لحــرش أول رس ــت نفس ــاك  تلق وهن
ــى نشــر  ــن عل ــك، تعملي ــاب « ألن ــذر بالعق ــد وتن » الرســالة تحمــل لهجــة تهدي
األفــكار الكافــرة والهدامــة  » فــي المجتمــع « هكــذا قــال نــص الرســالة. حينهــا 
ــم تكــن الجزائــر قــد دخلــت بعــد فــي دوامــة العنــف لكــن األفــكار المتطرفــة  ل

كانــت قــد بــدأت تنتشــر بــل كانــت قــد فعلــت فعلتهــا فــي أنســجت المجتمــع.
مــع بدايــة التعدديــة واالنفتــاح اإلعامــي كانــت الجزائــر قــد دخلــت النفــق 
ــاء أول  ــت النس ــر وكان ــل والتكفي ــال القت ــار أعم ــار وانتش ــدأ االنهي ــم وب المظل
شــريحة ســتدفع هــذا الثمــن الحقــا قتــا، اختطافــا واغتصابــا. فــي هــذا الظــرف 
العصيــب اختــارت نفســية أن تؤســس لمجلــة نســوية » عصريــة «. » أنوثــة « 
ــة موجهــة للنســاء بــل كانــت أكثــر مــن هــذا كانــت  ــم تكــن فقــط  مجــرد مجل ل
ــة  ــدم ثقاف ــاول أن يق ــع يح ــروع مجتم ــت مش ــا، كان ــا وفكري ــروعا إعامي مش
عصريــة للنســاء. كان هــذا فــي ســنوات 1992 و1993 » كان صــدور كل 
ــاك شــخص مــا  ــا « هن ــد، كان دائم ــد جدي ــاه تهدي ــة معن ــد مــن المجل عــدد جدي
ــى  ــرأة عل ــر وكأن وجــود ام ــو المدي ــن ه ــي أي ــول ل ــف ويق ــر الهات يتصــل عب
رأس اإلدارة أمــر غيــر قابــل للتصــور، مــرة قــال لــي أحدهــم ال أســتغرب أن 
تكــون امــرأة مديــرة مــا دامــت المجلــة تدعــو إلــى األفــكار الصهيونيــة والكافــرة 
» نعــم أفــكار كافــرة وصهيونيــة ألن الســيد المتصــل قــال أنــه دخــل إلــى البيــت 
ــال  ــة فانه ــي المجل ــا ف ــي وجدته ــة الت ــركات الرياضي ــق الح ــه تطب ــد أخت ووج
عليهــا ضربــا ووعــد أن » يــؤدب مــن أدخــل هــذه األفــكار فــي رأس أختــه «. 
ــة  ــن الثقاف ــدر م ــى ق ــر عل ــابا ويتوف ــل كان ش ــرش أن المتص ــية لح ــول نفس تق
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ــه  ــت كان في ــي بي ــا ف ــي تلقته ــا الت ــرب وثقافته ــا المع ــا تكوينه ــا أحاله وبدوره
األب منتســبا إلــى جمعيــة العلمــاء المســلمين إلــى فتــح نقــاش معــه وهــي واثقــة 
مــن نفســها » فتحــت معــه حــوارا عبــر الهاتــف عــن ممارســة الرياضــة التــي 
دعــا إليهــا اإلســام « »علمــوا أبنائكــم  الســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل«، 
وأبنائكــم هنــا تشــمل الولــد والبنــت ثــم أن آداب االســتئذان ال يســمح لإلنســان أن 
يدخــل غرفــة غيــر غرفتــه بــدون طــرق البــاب. بعدهــا قالــت نفســية أن الشــاب 
ــم تكــن  المتصــل اعتــذر منهــا ولكنهــا قالــت لــه يجــب أن تعتــذر مــن أختــك. ل
تلــك أول وال آخــر مــرة يتصــل بهــا شــخص ليهددهــا بســبب المجلــة. مــرة اتصل 
شــخص كان يبــدو مــن صوتــه عبــر الهاتــف أنــه فــي متوســط العمــر مــرة أخرى 
قــال لهــا أريــد الحديــث مــع المديــر ومــرة أخــرى قالــت لــه أنــا المديــرة ومــرة 
أخــرى بــدأ فــي إعطائهــا دروس فــي الشــريعة والحــال والحــرام بســبب صورة 
امــرأة فــي موضــوع عــن الموضــة. وعلــى خــاف الشــاب األول كان المتصــل 
عنيفــا ال يقبــل النقــاش لــذا قالــت لــه مديــرة المجلــة أن المعلــن هــو الــذي فــرض 
ــى أتخلــص مــن  ــه هــذا حت ــت ل هــذه الصــورة وهــي جــزء مــن اإلشــهار » قل

جدلــه الــذي ال أســاس لــه فــي منطــق النقــاش الفكــري «.
التهديــدات كانــت تــرد إلــى دار الصحافــة ومقــر مجلــة أنوثــة، التهديــدات 
لــم تكــن فقــط عبــر الهاتــف بــل كانــت تصــل فــي ثــوب أشــخاص يقصــدون مقــر 
المجلــة إلعطــاء دروس فــي الحجــاب وااللتــزام فــأي حديــث عــن حريــة المــرأة 

وحقوقهــا هــو فــي عرفهــم حــرام. 
أذكــر فــي ســنة 1993 وصلتنــي رســالة تهديــد إلــى مكتــب المجلــة كانــت 
تقــول » أنــت أخطــر علينــا مــن الذيــن يكتبــون بالفرنســية ألنــك تســتعملين لغــة 
ــكان  ــي أي م ــك ف ــرة ونحارب ــة الكاف ــكار الصهيوني ــج لألف ــي التروي ــاد ف الض
ــا  ــاب عندم ــت الب ــالة تح ــدت الرس ــب « وج ــن قري ــا ع ــه انتظرين ــن في تكوني
التحقــت فــي ذلــك الصبــاح بمقــر المجلــة قرأتهــا ولــم أقدمهــا لألمــن بــل واصلــت 
ــم  ــد هللا، ل ــدار واألعمــار بي ــأن األق ــة ب ــر العمــل، كنــت مؤمن ــى مق المجــيء إل
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أغيــر مســكني نجــوت مرتيــن مــن المــوت مــرة فــي انفجــار شــارع عميــروش 
ــب  ــق طل ــرة ألن صدي ــي وم ــارع أنقذتن ــة الش ــرة ألن زحم ــة م ودار الصحاف
منــي أن أوصلــه إلــى شــارع ديــدوش مــراد فــكان علــي أن غيــر الطريــق الــذي 
كان ســيأخذني إلــى دار الصحافــة، وحســنا فعلــت ألننــي عندمــا عــدت وجــدت 
ــي كل  ــر ف ــة والزجــاج متطاي ــي دار الصحاف ــي ف ــد حطــم كل مكتب االنفجــار ق
مــكان. فالمــوت فــي النهايــة قــدرا علينــا احتــرام ذكائــه وإرادتــه وعــدم انتظــاره 

ألنــه يأتــي دائمــا مــن حيــث ال أحــد يعــرف.
الحكــم بالمــوت لــم يكــن معنــاه نهايــة الطريــق بــل علــى العكــس كان يعنــي 
ــي  ــردد ف ــم تت ــا ل ــول نفيســة لحــرش أنه ــذا تق ــاة، له ــي صناعــة الحي التحــدي ف
قبــول مهمــة االنضمــام إلــى المجلــس الوطنــي االنتقالــي عندمــا عرضــت عليهــا 
» أنــا كنــت ميتــة ميتــة بقــرار ومرســوم مختــوم مســبقا مــن قبــل تجــار الجنــة 
ــن  ــة ل ــم التصفي ــى قوائ ــودي عل ــة أن وج ــران ومقتنع ــوك الغف ــوردي صك وم
ــذا قــررت أن أتمــادي فــي الذهــاب بعيــدا فــي  يغيــر مــن مســاري فــي شــيء ل
طموحــي، علــى األقــل قلــت خلــي نــروح نخــدم البــاد « فــي المجلــس الوطنــي 
االنتقالــي كانــت ســاعات العمــل تمتــد إلــى أوقــات متأخــرة مــن الليــل خاصــة في 
رمضــان 55 ســاعة عمــل ناقشــنا خالهــا عــدة قوانيــن » قانــون الخصخصــة، 
قانــون االنتخابــات، قانــون إنشــاء الغرفــة الثانيــة فــي البرلمــان أيضــا مــر مــن 

المجلــس وقانــون األحــزاب «.
 أن تخــرج امــرأة علــى الســاعة الحاديــة عشــر ليــا فــي ســيارتها لوحدهــا 
وتمــر عبــر غابــة بوشــاوي كان األمــر يتطلــب شــجاعة كبيــرة لكن نفســية  تقول 
أن اإليمــان بــاهلل وحــده يمنحــك قــوة المواصلــة » هــذا ال يعنــي أبــدا أننــي لــم أكن 
خائفــة « كان الرعــب يســكنني وأنــا أمــر بغابــة بوشــاوي التــي كانــت مســرحا 
ألحــداث الذبــح والقتــل. فحتــى  مواكــب الــوزراء كانــت تعبــر ذلــك الطريــق فــي 
ســرعة البــرق وهــي تســابق األشــباح، لكنــي كنــت قــد ودعــت الخــوف عندمــا 
ودعــت معــه وعــد بالحيــاة و اســتقبلت وعــدا بالمــوت عــن طريــق رســالة تهديــد 
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صــارت فيمــا بعــد رســائل وولــدت تهديــدات مماثلــة.
ــي  ــس الوطن ــي المجل ــل ف ــت العم ــا واصل ــة أنه ــد نفيس ــك تؤك ــم ذل  برغ
ــل رجــال و نســاء ضمــن هــذه  ــد قت ــم يكــن هــذا دون مخــاوف فق ــي ول االنتقال
الهيئــة لكــن واجــب الدفــاع عــن الوطــن وعــن الوجــود اإلنســاني فــي هــذا البلــد 

ــاة. ــي صــف الحي ــون ف ــا أن نك ــم علين كان يحت
ــرة  ــت وزي ــا رافق ــس عندم ــزرة الراي ــد مج ــام 1997 بع ــية ع ــر نفس  تذك
التضامــن ربيعــة مشــرنن فــي إطــار عملهــا الجمعــوي المجــزرة حدثــت علــى 
الرابعــة صباحــا والوفــد كان هنــاك علــى الســابعة صباحــا كانــت هنــاك حوالي 7 
ســيارات تضــم وفــدا نســائيا متكــون مــن مناضــات وإعاميــات، كانــت رائحــة 
المــوت لــم تغــادر بعــد المــكان تؤكــد نفســية أنهــا وجــدت أبوابــا عليهــا عامــات 
معينــة وكانــت تلــك هــي البيــوت التــي تمــت مهاجمتهــا، تذكــر أنهــا وجــدت  بقايا 
عــرس قصفــت فرحتــه فــي المنتصــف بخطــف العــروس ومجموعــة صديقاتهــا 
ــي  ــذي كان ف ــى الذهــب ال ــة إل ــا إضاف ــات حوله ــا متحلق ــي كن ــا اللوات وقريباته
ــي  ــاك ف ــدم هن ــون ال ــوا ســيعلنون عرســا بل ــة كان ــا القتل ــاز العــروس، ربم جه
الجبــال البعيــدة. مــن بيــن مــا تحتفــظ بــه ذاكــرة نفســية مــن تلــك الزيــارة أنهــا 
صادفــت شــبابا وشــابات يــروون بدورهــم الرعــب الــذي عاشــوه فــي تلــك الليلــة  
» كان القتلــة يتبادلــون أصــوات تشــبه أصــوات البــوم والذئــاب، كانــت تلــك لغــة 
التواصــل بينهــم وإشــارة انطــاق الهجــوم وبداية حفلة المــوت والمجــزرة «. جيش 
كامــل مــن الملثميــن، كأنهــم خرجــوا مــن تحــت األرض، ربمــا كانــت هنــاك 
» كازمــات « أو مخابــئ لكــن األكيــد أنهــم عاثــوا فــي العــزل قتــا وذبحــا هكــذا 

كان يقــول الشــاهد الــذي ينــام إلــى اليــوم فــي ذاكــرة نفســية.
ــن  ــة ع ــى الكتاب ــا األول ــازت لمهنته ــة وانح ــت السياس ــوم طلق ــية الي  نفس
قضايــا المــرأة مــا زالــت فــي جمعيــة المــرأة فــي اتصــال تواصــل نضــاال مــن 
نــوع آخــر نضــاال مــن أجــل كرامــة النســاء وحقهــن فــي المواطنــة والمســاواة 
ــى  ــا األول ــع مهنته ــب م ــى جن ــا إل ــا جن ــته دائم ــك نضــاال مارس ــوق وذل والحق
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ــام المــوت  ــم يتوقــف حتــى فــي عــز أي ــة بحقــوق النســاء ل ــة، فالمطالب كإعامي
مثــا أن تطالــب فــي 1994 بصنــدوق دعــم المطلقــات كان ضربــا مــن الجنــون 
لكنــه تحقــق اليــوم وهــذا يعنــي أن النضــال دربــه طويــل. فالمــوت قــد يخطئنــا 
ــرة  ــا م ــا أهدافن ــا، لكــن إن أخطان ــا م ــد سيســتدركنا يوم لســبب أو اآلخــر وأكي
ومبادئنــا مــرة لــن نســتدركها أبــدا. لهــذا تؤكــد نفســية أن المــوت ال يمكنــه أبــدا 
ــتعدا،  ــزا ومس ــك جاه ــدر يأتي ــوت ق ــاة، فالم ــة الحي ــه صناع ــي وج ــف ف أن يق
لكنــك وحــدك مــن تصنــع حياتــك والمفارقــة أن قيمــة موتــك تكــون علــى قــدر 
قيمــة حياتــك لهــذا تبــدو نفســية لحــرش مقتنعــة أنــه وإن لــم يكــن فــي مقدورنــا 
ــل  ــة وجع ــه قيم ــى منح ــادرون عل ــا ق ــا دوم ــه لكنن ــؤ ب ــا أو التنب ــة موتن صناع

حياتنــا تســتمر حتــى لــو بعــد موتنــا.
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وجــدت صعوبــة كبيــرة فــي انتــزاع بعــض » االعترافــات « مــن فــم الســيدة 
ــع  ــتعادة الوج ــات اس ــدا ولحظ ــة ج ــة، ثقيل ــرح ثقيل ــرة الج ــاس فذاك ــة عب نعم

ــة عــن أي ترويــض. عصي
بســيطة، متواضعــة واالبتســامة ال تفارقهــا، بهــذا الوجــه البــريء اســتقبلتني 
الســيدة نعمــة عبــاس فــي مكتبهــا بجريــدة المجاهــد وســط عــراك العمــل اليومــي 
المــرأة اختــارت أن تنحــاز للعمــل اإلعامــي مهمــا كانــت الظــروف. لــم أكــن 
أتوقعهــا بهــذه البســاطة والتواضــع  فاســمها كان قــد ســبق مامحهــا فــي ذاكرتــي 
ــاح  ــا ذات صب ــه. كلمته ــى الوج ــم عل ــب االس ــي تركي ــة ف ــدت صعوب ــذا وج ل
عاصمــي وأنــا أطلــب الحديــث للســيدة نعمــة عبــاس بصــوت هــادئ جــدا قالــت: 

أنــا هــي بالــذات تفضلــي أي خدمــة ؟ 
قلــت أطلــب تســجيل شــهادتك عــن األيــام الصعبــة، رحبــت بتواضــع لكــن 

رغــم مســافة األســاك أحسســت بصوتهــا مرتبــكا.
فــي مقــر صحيفــة المجاهــد التــي  تمثــل ذاكــرة الجزائــر فــي كل مراحلهــا 
المعاصــرة مــن جزائــر الثــورة إلــى جزائــر االســتقال ثــم جزائــر الحلــم والبنــاء  
وســنوات الــدم والدمــوع. فــي الطابــق الثالــث بقاعــة االجتماعــات تقــف صــور 
رجــال غــادروا مبكــرا الســاحة فقــط ألنهــم أمنــوا بمهنتهــم وفــي خضــم حبهــم 
ألقامهــم نســوا قليــا أن يكونــوا حريصيــن بعــض الشــيء علــى حياتهــم. 
ــة  ــت المهن ــا أنجب ــرة م ــن خي ــوا م ــن كان ــا 8 صحفيي ــدت لوحده ــد فق المجاه
» فرحــات شــركيت ومحمــد عبــد الرحمانــي وإبراهيــم قــروي ) كاريكاتــوري ( 
ومحمــد مكاتــي وجمــال بوشــيبي وبوســعد عبديش ومســعود بــاّش وعبــد الوهاب 
حــروش « كلهــم تتصــدر صورهــم الحيطــان تــذكار شــاهد علــى فداحة ووحشــية 
مــا مــر بهــذا البلــد. تســليت بعدهــم والتأمــل فــي تفاصيــل وجوههــم ومامحهــم 
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البريئــة.  صــورا باألبيــض واألســود كانــت مثــل تلــك اللحظــة التــي اختصــرت 
فجــأة مســار حيــاة بيــن لحظــة الميــاد البيضــاء ولحظــة الرحيــل الســوداء.

هنــاك كنــت أنتظــر نعمــة ريثمــا تجــد لــي وقتــا مســتقطعا، فوقــت الصحفيين 
ــي ذات  ــى ف ــرة وتبق ــارت أن تكــون مدي ــك بامــرأة اخت ــكا لهــم فمــا بال ليــس مل

الوقــت صحفيــة.
ــاء األول بهــذه الســيدة،  ــاع  يتركــه فيــك اللق  الهــدوء والتواضــع أول انطب
لكــن مامحهــا التــي تتلبــس مهنتهــا تحتفــظ ببعــض التحفــظ والريبــة بينهــا وبيــن 
ــا بمســافة الشــك  ــن أن يحتفظــوا دائم ــن المحترفي ــك عــادة الصحفيي ــاء تل الغرب

بينهــم وبيــن الحــدث.
عندمــا كانــت الســيدة نعمــة عبــاس تــروي بعضــا مــن قصتهــا مــع المهنــة 
فــي زمــن الجنــون الدمــوي الــذي عاشــته الجزائــر كنــت حريصــة جــدا علــى  
التقــاط كل إشــارة منهــا ألنهــا كانــت بمثابــة كلمــات وقصــص صامتــة ال تقــدر 
أي لغــة علــى ترجمتهــا. فكثيــرا مــا كانــت نعمــة تخفــى تشــنجها وراء ابتســامة 
أو محاولــة االبتســامة أو مــدارات دمعــة علــى وشــك النــزول لكنهــا تعــود فــي 

كل مــرة وتقــول ربــي أســامحهم.
ــت  ــل أن  تنخــرط فيهــا » مــا زل ــى قب ــة حت ــاس عشــقت الصحاف نعمــة عب
ــد  ــتقبل واع ــي بمس ــأ ل ــذي تنب ــية ال ــة الفرنس ــي اللغ ــتاذي ف ــر ماحظــة أس أذك
ــع علــى كشــف النقــاط«. حلمــا أمنــت بــه هــي أيضــا  فــي الصحافــة وهــو يطل
ــد  ــا البعي ــم تخصصه ــة رغ ــاق بالمهن ــى االلتح ــة عل ــد أول فرص ــت عن وعمل
عــن اإلعــام » علــم االجتمــاع « ربمــا هــذا مــا جعلهــا دائمــا علــى تمــاس مــع 
المجتمــع ومشــاكله منــذ انخراطهــا فــي قســم المجتمــع بجريــدة horizon قبــل 
أن ترتقــي إلــى منصــب رئيــس تحريــر » مهمــة قبلتهــا بدهشــة ألننــي كنــت أرى 
نفســي مــا زلــت صغيــرة علــى منصــب كهــذا«. ورغــم تقلدهــا لمنصــب رئيــس 
ــت  ــي » عرف ــل الميدان ــن العم ــة م ــة قريب ــت نعم ــن ظل ــرة لك ــم مدي ــر ث تحري
ــي  ــى جنوبهــا مــن خــال عمل ــى غربهــا ومــن شــمالها إل ــدي مــن شــرقها إل بل
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ــي بعــض  ــى تبن ــاس بمشــاكل المجتمــع دفعهــا إل ــة«. اهتمــام نعمــة عب كصحفي
القضايــا والدفــاع عنهــا مثــل  مشــاكل » األطفــال المســعفين « التــي لــم تناقشــها 
ــن  ــل م ــة  للتقلي ــي محاول ــات ف ــع البرلماني ــل م ــة ب ــدة كصحفي ــي الجري ــط ف فق

مشــاكل هــذه الفئــة. 
ــم  ــى القس ــع إل ــم المجتم ــن قس ــا م ــرت قدره ــر 1988غي ــة أكتوب انتفاض
ــى  ــارع إل ــض الش ــت نب ــة نقل ــاس كصحفي ــة عب ــتها نعم ــد عاش ــي فق السياس
القــراء » نفــس المنطــق و نفــس المبــدأ حاولــت أن أعمــل بــه طــوال مســيرتي 
ــم  ــط لقي ــي، أن أنحــاز فق ــي أعماق ــة ف ــة لنبــض المهن ــة أن أكــون وفي الصحفي

ــة «. ــاة والمهن الحي
  نعمــة عبــاس كانــت أول امــرأة تــم تعيينهــا كمدير جريدة فــي أوج اإلرهاب 
» مديــرة علــى رأس جريــدة اوريــزون horizon فــي1995، تعييــن جــاء 
تتويجــا لمســار صحفيــة أثبتــت جدارتهــا كرئيســة قســم المجتمــع قبــل أن ترتقــي 
ــاء  إلــى رئيــس تحريــر فــي » أوريــزون « فــي ســنة 1993 « » اختــرت البق
فــي الصحافــة العموميــة ألننــي أومــن أن الصحافــة هــي الصحافــة ســواء كانــت 
خاصــة أو عموميــة والمهنيــة ال تتغيــر بنــوع الملكيــة «. الظــروف والتوقيــت 
الــذي تولــت فيــه نعمــة إدارة الجريــدة كان كافيــا لتهييــج القتلــة » رســائل التهديــد 
كانــت تصلنــي بالعشــرات إلــى الجريــدة، مكالمــات هاتفيــة يوميــا بــل فــي اليــوم 
عشــرات المكالمــات المجهولــة تمطــر علــى قاعــة التحريــر وكانــت كلمــة تحــدي 
واحــدة كفيلــة بإشــعال الرغبــة فــي االنتقــام إلــى أبعــد حــد «. أذكــر أننــي يومــا 
قلــت ألحدهــم علــى الهاتــف » ربــي إلــي يقتــل ماشــي أنــت «، فــكاد أن يخــرج 

مــن الهاتــف ويخنقنــي كانــوا يخافــون مــن األمــل الــذي يعيــش بداخلنــا «. 
ــول  ــي بالعشــرات تق ــت تصلن ــي كان ــدات الت ــائل التهدي ــن كل الرس ــن بي م
ــدم  ــي ال ــة ف ــت مغموس ــى البي ــي إل ــدة جاءتن ــالة واح ــى رس ــن أنس ــة » ل نعم
وموقعــة بالــدم  كانــت إنــذارا صريحــا بالمــوت والتهديــد بقصــف الحيــاة. ليــس 
فقــط حياتــي الشــخصية لكــن كل عائلتــي كانــت مهــددة بالتصفيــة، فتحــت البــاب 
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ــوازم  ــه ل ــدت في ــر وج ــدوق صغي ــي صن ــاب بيت ــام ب ــدت أم ــاح وج ذات صب
جنــازة، قمــاش أبيــض عطــر رخيــص، قطعــة صابــون وحنــة ورســالة مكتوبــة 

ــدم «. ــدم وموقعــة بال بال
بعدهــا كثــرت الرســائل وكثــرت التهديــدات وهكــذا صــرت رقمــا فــي قائمــة 
ــح  ــذا مصال ــي به ــه، أخبرتن ــظ ب ــيت أن أحتف ــا نس ــي رقم ــد أعطون ــوت، لق الم
ــم المــوت التــي كانــت تعــد كل يــوم ألن  األمــن ألنهــم وجــدوا اســمي فــي قوائ
فقــط أصحابهــا رفضــوا االنصيــاع  لمشــروع دولــة الفوضــى. » تصــوري إنهــم 
ــط «.  ــا فق ــي رقم ــا باســمي أعطون ــوت وأن ــاز أن أم ــن امتي ــى م ــي حت جردون
نعمــة لــم تمــت هــي لكنهــا فقــدت األهــل واألصدقــاء وذاك ســبب آخــر لأللــم. 
ــا  ــه يومي ــه ويحدث ــل ويصادق ــوت ب ــى الم ــان عل ــاد اإلنس ــت يعت ــع الوق م
ــار.  ــدة لانفج ــيارات المع ــام الس ــات، وأم ــة الطرق ــي أرصف ــرآة، وف ــي الم ف
بــل ويمكــن أن يفتــح معــه حــوارا حميمــا أو يقــص عليــه قصــة مــا قبــل النــوم 
وال يهــم إن كانــت كابوســا فــي انتظــار قــدوم قطــارك، فــا تــدري متــى يحــل 
القطــار وعلــى أي درجــة ستســافر، تحــاول أن تفهــم هــذا الســيد العنيــد الــذي 
يعشــق الســواد ويلتحــف األبيــض فــي عــز الليــل ويأتيــك دون موعــد. وإمعانــا 
ــد  ــا عن ــت وتنتظره ــها أن ــي تحدس ــد الت ــك المواعي ــف تل ــد يخل ــك ق ــي تعذيب ف
ــت االنتظــار وأوصــدت  ــد ملل ــت ق ــون أن ــا تك ــط عندم ــي فق ــدر ويأت ــاب الق ب
بابــه عندهــا فقــط يطــل عليــك فاغــرا فمــه ملوحــا بلســانه ضاحــكا علــى 

ــرك. ــاذ صب ســذاجتك ونف
الحقــا اعتــدت علــى المــوت وصــار لــي صديقــا أحــاوره يوميــا وأتحــدث 
ــل  ــة اســتطعت أن أقل ــي، بهــذه الطريق ــي بعــض خطوات ــل وأستشــيره ف معــه ب
ــة  ــام وأعيــش حياتــي. لقــد اختــرت البقــاء فــي الجزائــر ومواصل مــن ثقــل األي
المقاومــة علــى طريقتــي ربمــا كانــت لــي » شــجاعة الشــيطان « كمــا يقــال لكــن 

أي شــيطان كان ذاك الــذي طــارد هــذا البلــد؟.
ســؤال تطرحــه نعمــة بحرقــة ألنــه مــا زال يبحــث عــن إجابــة رغــم مــرور 
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أزيــد مــن عشــرين عامــا علــى الدمــار الــذي مــر بهــذه الديــار. عشــر ســنوات 
ضاعــت مــن حياتــي حيــاة عشــناها بــدون حيــاة ال أتمنــى أن تعــود تلــك األيــام 
وال أتمنــى أن يضــع القــدر أي بلــد، فيهــا كانــت بشــعة بمــا يكفــي ألحــاول القفــز 
ــى  ــش عل ــي وأعي ــى طريقت ــت أن أحــارب عل ــيانها. حاول ــة نس ــا ومحاول عليه
ــا  ــي يومي ــدان وأحــرر مقاالت ــى المي ــزل إل ــب باســمي، أن أن ــي، أن أكت طريقت
ــاة  ــة الحي ــي مواصل ــت ف ــة تمكن ــذه الطريق ــدة، به ــرة جري ــت مدي ــو كن ــى ل حت
والتنفــس. كنــت مؤمنــة بــدوري وبطريقتــي فــي معانــدة المــوت. ففــي مرحلــة 
مــن مراحــل تاريــخ أي بلــد ال بــد مــن مواقــف نحســم فيهــا خياراتنــا وقد حســمت 
موقفــي للبقــاء  فــي هــذا البلــد وليحــدث مــا يحــدث، ففــي النهايــة ال أحــد يغيــر 
القــدر، ربمــا تعانــده قليــا وربمــا ســيطاوعك بعــض الشــيء ويقبــل أن يلعــب 
معــك الغميضــة بعــض الوقــت لكــن فــي األخيــر مجبــر أنــت أن تركــب قطــارك 

متــى حــل.
تقــول نعمــة » لــم أفكــر يومــا فــي تغييــر المهنــة أو التوقيــع باســم مســتعار 
كان هــذا مبــدأ « تغنانــت، المــزاج الجزائــري الحــاد، أو تحــدي ســميه مــا شــئت 
ــرت  ــول اخت ــع أنصــاف الحل ــد التســويات م ــي تعق ــرأة الت ــك الم لكــن لســت تل
أن أكمــل الطريــق للنهايــة ومهــا كانــت النتيجــة كنــت مســتعدة وســعيدة أيضــا 

لتحملهــا.
ــا  ــت تنظــر إليه ــة وأن ــودع الجــدران واألزق ــك صبحــا، أن ت ــادر بيت أن تغ
فــي كل مــرة كأنهــا األخيــرة، أن تــودع أفــراد أســرتك وأشــيائك التــي تركتهــا 
فــي المنتصــف وأحامــك المقصوفــة كان هــذا بحــد ذاتــه مــوت يومــي، مــوت 

مــن الداخــل ..
» لكــن عندمــا تكونيــن مســؤولة علــى فريــق عمــل مهمتــه كتابــة الجزائــر 
ــد  ــب جه ــذا يتطل ــون، ه ــا ل ــي ب ــا الســوداء والبيضــاء والت ــاح بألوانه كل صب
عاطفــي وعقلــي لاســتمرار « كنــت أحضــر جنــازة الزمــاء وأذهــب لمصلحــة 
حفــظ الجثــث والمقبــرة وأســير فــي الجنائــز ثــم أعــود للجريــدة فــي آخــر اليــوم 
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أكتــب نعيهــم وأحــث فريقــي علــى العمــل. كان يجــب أن يحــدث هــذا حتــى ال 
تســقط الحيــاة بداخلنــا. المهمــة لــم تكــن دائمــا ســهلة أعتــرف لكنــي كنــت أســير 
جريــدة وكان يجــب أن أقــوم بهــذا الــدور مهمــا كلفنــي الثمــن وفــوق هــذا كان 
ــازة  ــة  فحضــور جن ــل المهم ــن أيضــا، رغــم ثق ــا كان الثم ــه مهم ــا أن أتقن علي
ــة عــن  ــة نياب ــك القادم ــي جنازت ــك تحضــر ف ــا أن ــة م ــي بصيغ ــل كان يعن زمي
نفســك. وكمســؤولة علــى جريــدة كان علــي أيضــا تحمــل المســؤولية المعنويــة  
ــم  ــا أحده ــا ودعن ــي وكلم ــتغلون تحــت إمرت ــن يش ــن الذي ــة الصحفيي ــي حماي ف
ــه  ــيائه، أوراق ــه، أش ــاة: عائلت ــن حي ــه م ــه ورائ ــا خلف ــة م ــاول متابع ــت أح كن

وأفــكاره أيضــا. وكــم كنــا بحاجــة إلــى رعايــة األفــكار حتــى يزهــر األمــل.
ــأس  ــم تعــش لحظــات خــوف ورعــب وي ــاس ل  هــذا ال يعنــي أن نعمــة عب
أيضــا » لــم أكــن أســتطيع النظــر بعيــون مفتوحــة ألرصفــة الشــوارع والوجــوه 
ألن خلــف كل وجــه قاتــل محتمــل، وخلــف كل شــارع مــوت يترصــدك. كنــت 
أغمــض عينــاي وأرمــي بثقلــي فــي زحمــة الشــوارع وأقــول » خلــي الــي يصير 
ــي كل مــرة  ــت أقضــى حوائجــي ف ــت أخــرج للتســوق كن ــر..« عندمــا كن أصي
كأنهــا األخيــرة فــي حياتــي. كنــت أســير بمحــاذاة ضلــي. وحتــى عندمــا أســافر 
خــارج الجزائــر كنــت أحمــل خوفــي بداخلــي، أذكــر مثــا فــي إحــدى الســفريات 
إلــى باريــس بقيــت أستشــعر الخــوف عنــد حلــول الثامنــة مســاءا، كنــت أخــاف 
حضــر التجــوال رغــم أننــي كنــت فــي مدينــة ال تنــام وال تعــرف الخــوف كنــت 
ــع،  ــى صــوت مرتف ــز ألدن ــي وأقف ــت األصــوات ترعبن ــن كان ــس. لك ــي باري ف
كانــت أعماقــي مفخخــة وغيــر جاهــزة بعــد الســتقبال الحيــاة مــن جديــد، فعشــر 
ســنوات مــن الخــوف والرعــب والتعايــش مــع المــوت لــم تكــن ســهلة للهضــم. 
الجزائــر التــي أصابهــا الجنــون وانحــرف بعــض أبنائهــا عــن جــادة 
الصــواب كان فيهــا أيضــا جــزء مــن هــذا الشــعب يرعــي الحيــاة، شــبابا، نســاء، 
ــت  ــة: » كن ــول نعم ــاة تق ــون الحي ــوا يحم ــم كان ــوا، لكنه ــطاء كان ــاال بس ورج
ــة الســاخنة كان قضــاء الليــل  ــم فــي حــي شــعبي جــد، حــي يعــرف بالمنطق أقي
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ــي  ــت ف ــوم أبي ــت كل ي ــا، وكن ــرا وتخطيط ــب تفكي ــاة يتطل ــده مشــروع حي وح
ــدي  ــة ي ــي حقيب ــه ف ــي اختصرت ــي، بيت ــدر فــي طريق ــزل يضعــه الق مــكان ومن
التــي تحمــل بعــض حاجياتــي البســيطة « ثيــاب النــوم، فرشــات أســنان، أدويتــي 
ــا  ــوم وال أن ــه الي ــيء ب ــن أن يج ــاذا يمك ــرف م ــد يع ــا أح ــي » ف ــض كتب وبع

ــك «. ــي تل ــن ســأبيت ليلت أعــرف أي
ــي رغــم  ــوت ل ــي أو بي ــن هــي بيت ــوت كل الجزائريي ــي وجــدت أن بي  لكن
ــدون  ــم ب ــي البســطاء بيوته ــح ل ــد فت ــا فق ــذي طــوق حياتن الخــوف والرعــب ال
ــة  ــل وزراع ــث األم ــا ببع ــر كفي ــده مؤش ــذا وح ــابات وكان ه ــظ وال حس تحف
األمانــي. أذكــر مثــا أن الشــباب والمراهقيــن فــي الحــي الــذي كنــت أســكن فيــه 
كانــوا يقفــون فــي أول الشــارع يســتقبلونني وأنــا أدخــل الحــي ويراقبــون الوضــع 
جيــدا وفــي حالــة وجــود أي خطــر شــخص غريــب أو حركــة مريبــة يقومــون 
ــي  ــت ال يمكنن ــث أتي ــي خطــر فأعــود مــن حي ــي ف ــا أنن ــم منه ــة أفه ــأي حرك ب
أبــدا نســيان أوالئــك الذيــن بفضلهــم اســتمر األمــل بداخلــي، فــي لحظــات اليــأس 
ــارة اســتقراءا ألي خطــر. تصــوري  ــد أدراج العم ــا أول مــن يصع ــوا دائم كان
شــباب فــي عمــر الزهــور عــزل مــن أي حمايــة يحمونــك في ســلم العمــارة معناه 
لــو كان هنــاك أي خطــر كانــوا أول مــن يكــون ضحيــة لكنهــم كانــوا دائمــا علــى 
اســتعداد للمــوت. أي شــجاعة كانــت ألنــاس بســطاء؟ لــم يكــن شــيئا يجبرهــم أن 
يقومــوا بــأي شــيء حيالــك، كان فقــط واجــب اإلنســانية والحــب والبســاطة. كان 
ــا ربمــا نتحمــل  ــذي جعلن هــذا االلتحــام بيــن البســطاء والشــباب خاصــة هــو ال
كل ذاك الجنــون وتلــك البشــاعة التــي كانــت تقطــر مــن األرصفــة والشــوارع 
والقبــور التــي نعدهــا كل يــوم. ومثــل األعــداد الصحيحــة كانــت هــي بــا نهايــة 
ــى  ــا عل ــا أجبرن ــل الحــل، ولعلن ــن ال تقب ــا بمجهولي ــاة فيه ــة الحي ــت معادل وكان
الخــروج عــن منطــق الرياضيــات قليــا حتــى نقفــز علــى جراحنــا ونســامح، أن 
نتنــازل عــن بعــض حقــوق الذاكــرة لكــن حــرام أن ننســى اليــوم، حــرام أن يعــود 
مــن كان ســببا فــي كل هــذا الخــراب للحديــث بأســمائنا بــل والدفــاع عــن حــق 
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العــودة لواجهــة األحــداث السياســية تقــول نعمــة عبــاس.
  المــوت قــدر أكيــد لكــن أن تمــوت بحكــم مســبق فقــط ألنــك مصــر علــى 
ــك  ــر مــا ليشــرح ل ــى خبي ــاج ربمــا إل ــم تحت ــك فهــذا مــوت ظال العيــش بطريقت
ــن  ــردوك م ــاه، أن يج ــة االتج ــة الرحــات األحادي ــي قائم ــيحك ف ــباب ترش أس
اســمك، مــن حقــك فــي الرحيــل وأنــت فــان ابــن فــان، حتــى هــذا الحــق أنــت 
ــريالية  ــون والس ــة الجن ــا قم ــة. إنه ــي قائم ــم  ف ــط رق ــت فق ــه، أن ــروم من مح
» عندمــا وجــدوا اســمي كرقــم فــي قائمــة مــن قوائــم المــوت لــم أكــن أتصــور 
شــكل ذاك الــذي كان مجنــدا لقتلــي ولمــاذا ؟ ال أدري الســبب تحديــدا فهــو 
لــم يكــن يعرفنــي وال يعــرف أفــكاري وال توجهاتــي بــل ووصــل األمــر بأحــد 
ــت  ــة « تعجب ــا قبع ــح فيه ــا ونرب ــش نقتله ــال » ماعليه ــي أن ق ــحين لقتل المرش

ــاة «. ــت الحي وواصل
 كانــت ســنوات صعبــة جــدا، رأيــت مقربيــن منــي يســقطون، رأيتهــم 
ــها  ــر س ــن األم ــم يك ــر. ل ــد آخ ــا بع ــر، ورقم ــد آخ ــما بع ــا اس ــون تباع يرحل

المجاهــد وحدهــا فقــدت 8 زمــاء كانــوا مــن خيــرة األقــام. 
 محمــد عبــد الرحمانــي واحــدا منهــم خــرج مــن هــذه القاعــة تقــول نعمــة 
عبــاس وهــي تشــير إلــى أريكــة ســوداء تتوســط مكتبهــا، ودعنــاه مــن المجاهــد 
ــه بيــوم واحــد التقيتــه فــي أدراج  ــه الــذي أحبــه. قبــل اغتيال ــا أيضــا بيت كان هن
ــن  ــم يك ــيطا ل ــا، بس ــذا، متواضع ــا ف ــادرة، كان رج ــتعد للمغ ــو يس ــة وه البناي
معنــى إال بحياتــه البســيطة وحبــه لقلمــه ومهنتــه، تحدثنــا قليــا وودعنــا 
بعضنــا. فــي اليــوم الموالــي ســمعت أنهــم قتلــوه عنــد قدومــي صباحــا إلــى مقــر 
ــواح  ــل والن ــد يصــرخ بالعوي ــة المجاه ــل لبناي ــدة وجــدت الشــارع المقاب الجري
ــا  ــاة ألن كان دائم ــن ودع الحي ــل أن أصــل أن أحــد الصحفيي ــى قب ــت حت وعرف
ــاص  ــون الرص ــام، يطلق ــاب األق ــل أصح ــي رحي ــرر ف ــيناريو يتك ــس الس نف
علــى أحدهــم ويفــرون بينمــا يبكيهــم النــاس فــي الشــوارع علنــا قبــل أن يتكــرم 
أحــد ســكان العمــارات المقابلــة برمــي إزارأبيــض  لتغطيــة الضحيــة. يــا هللا كــم 
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يلــزم الجزائــر مــن ســنوات ومــن جهــد لتعويــض كل تلــك الترســانة مــن المثقفيــن 
والكتــاب والصحفييــن الذيــن  تــم اســتهدافهم، جيالــي اليابــس، علولــة، بوخبــزة، 
الســعيد مقبــل الطاهــر جــاووت وأخــرون. الطاهــر جــاووت ذاك الفتــي عرفتــه فــي 
» ألجــري أكتويالتــي Algérie actualité عندمــا كانــت فــي نفــس الطابــق مــع 
المجاهــد وأوريــزون « كان هــذا قبــل أن يقــرر جــاووت خــوض مغامــرة تأســيس 
ــى  ــور « أذكــر ذاك الفت ــاح اإلعامــي » لريبت ــة االنفت ــي بداي ــه الخاصــة ف جريدت
الطيــب أول مقــال كتبتــه  قــراه جــاووت وقــال لــي » مقالــك جميــل فعــا «. كنــا 
نحلــم بغــد أفضــل ال مــكان فيــه للكوابيــس، كنــا علــى أبــواب العشــرينات غادرنــا 
لتــوا الجامعــة ونحــن نكتشــف مغامــرة المهنــة. ذهلــت وأنــا أســمع ذات صبــاح 
ــه  ــه غاصــا بأهل ــه رصاصــة فــي الدمــاغ قصــدت المستشــفى  ووجدت ــر تلقي خب
وزمائــه وأصدقائــه، كنــا ننتظــر يوميــا عنــد بوابــة المستشــفى إلــى أن فارقــت 
الــروح جســده الغــض أذكــر تلــك الصباحــات التــي كنــا فيها تســتجدى الحيــاة علها 
تكــون رحيمــة بــه  وبنــا وتعيــده لنــا كان لــه المزيــد مــن األحــام، المزيــد ممــا لــم 

يكتبــه، ممــا لــم يقلــه كان مليئــا بالحيــاة.
تلجــم نعمــة عبــاس بعــض الدمــع العنيــد وتواصــل الحديث عــن صديقها،عن 
رفيــق الدراســة عــن رفيــق المهنــة محمــد مكاتــي الــذي كان بمثابــة أخ تقاســمه 
نعمــة لحظــات المــزاح و بقيــت لحظــات الصداقــة واألخــوة تنبــض بيننــا إلــى 
آخــر نفــس دخلــت إلــى مصلحــة حفــظ الجثــث، نعــم دخلــت إلــى تلــك الغرفــة 
البــاردة جــدا هنــاك مــات الصديــق الــذي كان قبــل قليــل صوتــه يملئ الدنيــا، كان 
مســجى علــى اللــوح المعدنــي البــارد نظــرت إلــى جثتــه واســتغربت كيــف تفعــل 
ــم أكــن  ــاة كل هــذا ؟ كانــت أول مــرة أدخــل مصلحــة حفــظ الجثــث، ل ــا الحي بن
خائفــة وال مرعوبــة اكتشــفت فقــط أن للمــوت رائحــة مميــزة ســأحتفظ  بوشــمها 
فــي أيامــي الاحقــة، كانــت مزيجــا مــن رائحــة الخيبــة والفقــد والحرقــة، والعجز 

واالنهيــار وأي انهيــار؟
الحيــاة تبــدو أحيانــا معادلــة رياضيــة كثيــرة المجاهــل وحلهــا ال يتطلــب فقط 
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القفــز علــى منطــق الرياضيــات لكنــه قــد يتطلــب نــوع مــن الكفــر بالمنطق نفســه 
حتــى تصيــر ممكنــة التحمــل قليــا وإال كيــف يمكــن لمــن يجــد الكفــن والحنــاء 
وخطابــات المــوت أمــام بيتــه ويصرمــع ذلــك علــى الخــروج يوميــا للشــوارع. 
فــي يــوم مــن أيــام 1994 فتحــت بــاب بيتــي فوجــدت علبــة أمــام البــاب للحظــات 
ــت  ــوع آخــر، كان ــة لكــن مــن ن ــت قبل ــة، وفتحتهــا، نعــم كان ــا قنبل ــدت أنه اعتق
ببســاطة تحمــل أمتــار مــن القمــاش األبيــض كفــن، وعطــر، وصابــون رخيــص 

وحنــاء، أدوات الجنائــز. 
انتهــي، قضــى األمــر، الجماعــة أصــدرت قــرارا بقتلــي وهــي اآلن تحضــر 

لجنازتي.
أمــام خيــار كهــذا لــم يبــق لــي مــا أخســره فتوقت عــن التفكيــر وتخليــت حتى 
عــن الحمايــة التــي خصصتهــا لــي مصالــح األمــن. مــاذا لــو قتــل أحــد الشــباب 
ــاة  ــم الحي ــات ومــن حقه ــم عائ ــي؟ هــم أيضــا لديه ــي مــن أجل ــن بحمات المكلفي
والحــب فبــأي حــق تكــون حياتــي أثمــن مــن حياتهــم ؟. مصالــح األمــن كانــت 
مــن حيــن ألخــر تســتدعيني وتؤكــد لــي أننــي علــى قائمــة المــوت وأنــه علــي 
ــل  ــي االســتعداد للرحي ــه عل ــي كل مــرة أن توخــي بعــض الحــذر. كانــت تذكرن
ــون.؟  ــة الجن ــي دوام ــة لحظــة ولكــن هــل فعــا يمكــن توخــي الحــذر ف ــي أي ف
بالنســبة لــي كنــت قــد وصلــت لحظاتهــا إلــى قناعــة غامضــة تجــاه المــوت أن 
أنتظــره وأرى وجهــه وهــو يهجــم علــي، كنــت أريــد أن أرى  لمــرة واحــد شــكل 
هــذا الوجــه الــذي أمــم بلــدا بأكملــه ومــا أعطانــي بعــض الشــجاعة أن المــوت 
ــت  ــي كل وق ــا أن أنتظــره ف ــررت أن ــذا ق ــة عندمــا ال ننتظــره ل ــي إال بغت ال يأت
وكل صبــاح وأنــا أغــادر بيتــي إلــى العمــل، كل مســاء خلــف األبــواب وجــدران 
الحــي الشــعبي الــذي ســكنته، وفــي شــوارع العاصمــة المضربــة عــن الحيــاة. 
فــي بدايــة األحــداث كنــا نتعامــل بنــوع مــن المــزاح مــع مــا كان يــدور مــن 
ــا إلــى مــا قبــل  ــا أنهــم ســيعودون بن ــم يــرد فــي أذهانن ــم نتوقــع بــل ل ــا ول حولن
الجاهليــة، حتــى صناعــة أفــام الرعــب األكثــر رعبــا ال يمكنهــا أن تتفــوق علــى 
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مــا كان يصنــع فــي هــذه األرض. ســأروي لكــي قصــة حدثــت لــي فــي مشــواري 
المهنــي ال يمكــن أبــدا أن أنســاها ســأحملها معــي إلــى القبــر، وهــي مــا شــاهدته 
يومــا فــي فيديــو لشــاب عذبتــه الجماعــات المســلحة وهــو حــي، قطعــت لحمــه 
ــق  ــريط الص ــا بش ــه كان مقف ــراخ ألن فم ــى الص ــه حت ــر وال يمكن ــو ينظ وه
وبعدهــا ذبحــوه واقتلعــوا عينيــه وهــم يضحكــون وبعدهــا أقامــوا الصــاة جنــب 
جريمتهــم. أي ديــن هــذا؟ أي إنســانية أي مبــادئ أي بشــر كانــوا؟ رائحــة المــوت 
فــي بــن طلحــة ال يمكــن أن أنســاها رأيــت القبــور فاغــرة أفواههــا وهــي تلتهــم 
الجثــث الغضــة لألطفــال والنســاء والشــباب. كنــت مذهولــة وأنــا أعدهــا وأعيــد 
الحســاب بيــن شــهقة ودمعــة علنــي أنــا مــن أخطــأت فــي الحســاب يومهــا فعــدد 

القتلــى فــي تلــك الليلــة كان يكفينــا مخــزون حــزن ألعــوام الحقــة.
 أمــام مشــاهد مثــل هــذه لــم تكــن أي حمايــة أو تخفــي لينفــع لكــن كنــا نبــذل 
ــة  ــا يســتطيع لحماي ــذل م ــل، كل واحــد كان يب ــن أجــل صناعــة األم ــاة م الحي
ــه ألن رجــال  ــن خــاص ب ــرد رجــل أم ــكل ف ــر ل ــا توفي ــن ممكن ــم يك نفســه، ل
ــيء كان  ــل وكل ش ــف  ب ــل أوراق الخري ــاقطون مث ــوا يتس ــا كان ــن أيض األم
ــرق أي  ــت تح ــجار كان ــى األش ــا حت ــم يرحموه ــات ل ــى الحيوان ــتهدفا حت مس

ــوا؟ بشــر كان
ثقــل الجــرج والكوابيــس لــم يتــرك فرصــة لنعمــة عبــاس لكتابــة هــذا 
الكابــوس لكنهــا تؤكــد قائلــة » يومــا مــا يجــب أن أكتــب كل هــذا يجــب أن نتــرك 
شــيئا فــي ذاكــرة هــذا البلــد يوثــق الرعــب الــذي عاشــه الشــعب الجزائــري عامــة 
وقطــاع واســع مــن اإلعامييــن والمثقفيــن خاصــة رغــم أننــي امــرأة ال تحــب 
النظــر للخلــف كثيــرا. أنــا امــرأة عنيــدة لــم يحــدث يومــا أن تراجعــت عــن مقــال 
كتبتــه « وبعــض العنــاد حيــاة. رغــم ثقــل ذاكــرة الجــرح نعمــة عبــاس تحتفــظ 
ببعــض الحــزن لنفســها » ألن أكبــر األحــزان صامتــة «. مــا أكبــر األشــياء التــي 

ال تقــال، ومــا أثقــل ذاكــرة األحــزان الصامتــة لــوال عنــاد األطفــال.
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ــون  ــي التلفزي ــة ف ــار الرئيس ــرة األخب ــة نش ــن عــروس مقدم ــة ب ــن زهي بي
الجزائــري فــي بدايــة الثمانيــات وبيــن زهيــة بــن عــروس السياســية والوزيــرة 
مســافة اختصرتهــا  دمــوع هــذه الســيدة فــي مكتبهــا بمقــر مجلــس األمــة. نعــم 
انهــارت زهيــة وبكــت مثــل األطفــال وهــي تعــود بذاكرتهــا إلــى الخلــف. توقــف 
التســجيل أكثــر مــن مــرة واضطــررت لطلــب الســماح أكثــر مــن مــرة أيضــا  
فذاكــرة الجــرح  ثقيلــة ال لغــة تســعها لكنــه واجــب التســجيل والتأريــخ للمرحلــة 
المجنونــة يفــرض علينــا اإلصغــاء لدموعنــا وإال فســيزحف البيــاض علــى مــا 

تبقــى مــن أحــرف فــي النفــس.
ــد  ــتقبال أح ــغلة باس ــت منش ــة كان ــا زهي ــة بينم ــس األم ــا بمجل ــي مكتبه ف
المواطنيــن كنــت أنــا أســتحضر فــي ذهنــي شــريط هــذه الســيدة التــي ال يجمعنــي 

ــم والقــدوة أيضــا. بهــا االســم فقــط و لكــن الحل
كانــت زهيــة بــن عــروس أول مقدمــة نشــرة األخبــار باللغــة العربيــة تدخــل 
بيــوت الجزائرييــن فــي ثمانيــات القــرن الماضــي، وكنــت أنــا طفلــة شــغوفة جــدا 
بطريقــة نطقهــا للحــروف وأنــا االمازيغيــة القادمــة للحــرف العربــي مــن بــاب 
ــة حتــى قبــل  ــا طفل ــا لصدفــة األقــدار كنــت وأن الموســيقى وصــوت الجامــع، ي
أن أعــي أحامــي جيــدا أحــب لقبــي فــي الحــي » زهيــة بــن عــروس « كنــت 
مزهــوة وأنــا اســتعير اســم تلــك التــي تطــل علينــا كل مســاء فــي تلفزيــون البيــت، 
كان يومهــا اللــون األبيــض واألســود فــي هــذا الجهــاز الــذي كان دخيــا علــى 

العائــات الريفيــة كفيــا بزراعــة حلمــا مختصــرا فــي صدفــة اســم أحملــه.
هــا أنــا اليــوم وجهــا لوجــه مــع اســمي المستنســخ أو مــع حلمــي الــذي تحقــق 
» أن أحمــل لقــب صحفيــة «. بقيــت صــورة زهيــة مقدمة نشــرة األخبار راســخة 
فــي ذاكــرة العائــات الجزائريــة مــدة 17 ســنة. » دخلــت التلفزيــون عــام 1980 
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و بقيــت تقــدم النشــرة الرئيســية إلــى غايــة 1997 بــدون انقطــاع « بحيــث مــا 
زال الشــارع الجزائــري اليــوم يذكــر زهيــة اإلعاميــة أكثــر ممــا يذكــر زهيــة 
ــل  ــة تدخ ــت أول معرب ــد كان ــة فق ــة الحزبي ــة أو المناضل ــرة أو البرلماني الوزي
بيوتهــم كل يــوم. ومنــذ انــدالع األزمــة األمنيــة ارتبطــت صــورة زهيــة بقــراءة 
ــت  ــف أتقن ــام ؟ وكي ــك األي ــة تل ــف عاشــت زهي ــوت والمجــازر. كي ــار الم أخب
ــار  ــا إزاء االنهي ــى توازه ــف حافظــت عل ــذه الســنوات؟ كي ــرة كل ه ــس النب نف
المتواصــل لشــهود الصــور واألصــوات ؟ أســئلة انهالــت عليهــا دفعــت واحــدة 
فتناثــرت دموعهــا مثــل حبــات الســبحة وانفــرط عقــد الذكريــات متناثــرا علــى 

طــاوالت ومقاعــد مجلــس األمــة.
قــد تختبــئ الذكريــات فــي زاويــة من زوايــا أنفســنا وتوهمنا الحيــاة  للحظات 
أننــا نســينا  لكــن تكفــي مجــرد كلمــة أو صــورة كفيلــة لتعيــد إلينــا أولــى المشــاهد 
ــا وتلعــب الغميضــة   ــا تعبــث معن كأنهــا حدثــت اللحظــة  فقــط أو ربمــا ذكرياتن

وتواصــل اســتفزازنا.
قــد ال تســعنا الكلمــات وال المفــردات، قــد تعجــز اللغــة عــن اســتيعاب الجرح 
ــل  ــعب وتوغ ــب إزاء التش ــوع  أو بالغض ــت بالدم ــتعين بالصم ــاة  فنس والمأس

األحــداث. وهكــذا تشــعبت الذكريــات بزهيــة وبكــت بحرقــة تلــك الصبيحــة.
ــن عــروس  ــة ب ــي حــواري مــع زهي ــكاز ف ــى إيجــاد نقطــة ارت  عمــدت إل
حتــى ال تتشــعب  بنــا الــدروب وحتــى ال يأخذنــا الحديــث إلــى حيــث ال نقدرعلــى 
ــي  ــن ؟ ف ــك الصبيحــة وأي ــي تل ــكاء ف ــم أكــن مســتعدة للب العــود. فعــن نفســي ل
ــي  ــوع قداســتها ف ــن حساســية وللدم ــن بعــض األماك ــي وبي ــة فبين ــس األم مجل

ــادي. اعتق
ــف  ــخصيا ال أدري كي ــح ؟ ش ــماعيل يفص ــال إس ــر اغتي ــت خب ــف قدم كي
ــا  ــة، ربم ــى زهي ــؤال عل ــذا الس ــت ه ــح وطرح ــماعيل يفص ــى إس ــزت عل رك
كانــت االبتســامة البريئــة لهــذا الشــاب الــذي غادرنــا مفعمــا بالحيــاة هــي التــي 
ــار  ــي خي ــم ف ــى الحس ــي شــجعتني عل ــي الت ــه ه ــا الن جنازت ــتوقفتني وربم اس
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انحيــازي للصحافــة  بصفــة نهائيــة ألن ثانويتــي التــي أغلقــت أبوابهــا وذهبــت 
ــد فجرهــا تجــار المــوت وطــاردت  ــا فق ــي دفعــت الثمــن الحق لتشــييع ذاك الفت
بعدهــا حلــم الباكالوريــا لســنتين متتاليتيــن علــى ضــوء البــراد. قلــت لزهيــة أن 
صــورة إســماعيل يفصــح ســكنني لســنوات خاصــة تلــك االبتســامة المســتفزة.  
تتوقــف زهيــة للحظــات بيــن دموعهــا ثــم تواصــل: أنــت لــم تعرفــي إســماعيل 
ــوت  ــن م ــر ع ــف أعب ــا ؟ كي ــول أن ــاذا أق ــذا م ــن ه ــرب وتقولي ــن ق ــح ع يفص
ــة،  ــق بالفاجع ــي تلي ــات الت ــت أبحــث عــن الكلم إســماعيل يفصــح ؟ جاهــدة كن
جاهــدة كنــت أبحــث عــن أزمنــة إلعــراب ذلــك الفعــل الجبــان وأنــا أزف اســمه 
ــا للغيــاب فقــط ..ال يكفــي أن  للشاشــة التــي ســتذكره مــن اليــوم فصاعــدا معرب
أقــول استشــهد، ال يكفــي أن أقــول أغتيــل، كنــت أبحــث عــن لغــة تســع بهائــه 
وكبريــاءه وفجيعتنــا  فيــه.  كنــت أبحــث عــن لغــة تســع الحــزن وتليــق باالعتــذار 
لعائلتــه، كنــت أريــد أن أحــزن ونحــزن وتحــزن هــذه  األرض بمــا يليــق برجــل 
مثلــه... رحيــل إســماعيل لــم يكــن فجيعتــي األولــى مــع اللغــة تقــول زهيــة كنــت 
عنــد كل مصيبــة أبحــث فــي قاموســي عــن جمــل ال تشــبه بعضهــا، عــن مقدمات 
ــع  ــذي كان يبتل ــاوم رائحــة المــوت وجنــون اإلعصــار ال ــة فقــط حتــى أق مختلف
الزمــاء واألصدقــاء اســما بعــد آخــر، وشــهيدا بعــد آخــر، حيــاة بعــد أخــرى، 
ــاز  ــم إال االنحي ــب له ــوا ال ذن ــطاء كان ــذاب. بس ــا وأي ع ــذب داخلي ــت أتع كن
لمهنتهــم، أحامهــم كانــت بســيطة ورائعــة كانــوا صبحــا يخرجــون مــن بيوتهــم 
فــي األحيــاء الشــعبية وحــارات الجزائــر العميقــة دون أن  يكونــوا متأكديــن إن 
كانــوا ســيعدون مســاءا مــن حيــث خرجــوا. بعضهــم كان يتحايــل علــى األشــهر 
واأليــام مــن أجــل تلبيــة حاجياتــه البســيطة. شــخصيا كنــت أتقاضــي وقتهــا ألــف 
وأربــع مائــة دينــا وغــادرت التلفزيــون بعــد 17 ســنة خدمــة بثاثــة أالف دينــار 
ألــف دينــار منهــا كانــت منحــة الهنــدام بصفتــي مقدمــة أخبــار رئيســية. تواصــل 
زهيــة فتقــول أذكــر مثــا عبــد القــادر حيــرش إنســان بســيط  لــم يكــن فقــط زميــل 
كان صديــق وجــار كنــا أســرة واحــدة. أذكــر مــرة جاءنــي بقطعــة قمــاش كان 
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يريــد خطبــة إحداهــن فــأراد أن  يستشــيرني فــي  تلــك القطعــة مــن القمــاش التــي 
ســيهديها لخطيبتــه فقلــت لــه مبتســمة عليــك اختيــار لــون أكثــر حيــاة أنــت شــاب 

وذاهــب للخطبــة.
لــم يكــن يومهــا الرهــان علــى المــال وال علــى مــن يكــون األفضــل، أصــا 
ــة  ــي، صوري ــا أســرة واحــدة » كمــال علوان ــة كن ــاك ســلم للنجومي ــم يكــن هن ل
ــا  ــت لن ــماء كان ــا أس ــم وجدن ــر، وقبله ــي عام ــة، مدن ــن قن ــة ب ــة خديج بوعمام
ــي،  ــب عيســات، غــراس عل ــد هللا، نجي ــوف عب ــال بلبحــري، مخل مدرســة أمث
ــا نتنافــس مــن  ــي حــواس وغيرهــم «. كن ــح قوامــي، محمــد مايكــة، مدن صال
أجــل إعطــاء صــورة أفضــل للمهنــة وكنــا نتقاســم كل شــيء األحــام والخــوف 
ــي الرعــب لحــد  ــد أوصلن ــر. فق ــي قاعــات التحري واألمــل وإفطــار رمضــان ف
كنــت أشــرب فيــه قهوتــي فــي قاعــة التحريــر لــم تكــن لــي شــجاعة النــزول إلــى 
ــي  ــون ف ــوا يبت ــة كان ــام التقني ــال األقس ــاء خاصــة عم ــم، وبعــض الزم المطع
غــرف التركيــب وقاعــات التحريــر، كان الخــوف قــد اســتفحل مثــل الســرطان 

ــا التــي تتــآكل ببــطء موجــع. يزحــف علــى أيامن
كان يؤلمنــي ليــس فقــط المــوت الــذي يحصــد أرواح  الزمــاء لكــن التبريــر 
الــذي كان يطــال أفعــال القتــل تلــك، بعضهــم كان يجــد قتــل الصحفييــن مبــررا 
ألنهــم يمارســون للسياســية وفــي عــرف هــؤالء كانــت قراءتهــم لألخبــار نــوع 
ــتحق  ــاة نس ــا طغ ــول عن ــض كان يق ــذا البع ــية له ــة السياس ــواع ممارس ــن أن م

بعــض الــذي كان يحــدث لنــا.
ــل  ــا مث ــواب ذكرياته ــد أب ــة عن ــف زهي ــوع وتتوق ــن الدم ــر م ــل آخ فاص
متســول خجــول » قاهــرة هــي المحطــات وقاســية هــي اللحظــات التــي ال يمكــن 

ــف «. ــى الخل ــا إل إرجاعه
كانــت تقــول زهيــة وهــي تمســح دموعهــا وتحــاول أن تتذكــر تلــك الشــابة 
الخجولــة والبســيطة التــي اســتندت علــى ارث والدهــا المصــور الســينمائي 
وحبهــا أال محــدود لألصــوات االســتثنائية لتدخــل عوالــم التلفزيــون مــع مــا كان 
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ــاء  ــة بالغن ــت مولع ــتيج » كن ــة وبريس ــن رهب ــات م ــة الثماني ــي بداي ــه ف يطرح
ــي  ــجل صوت ــت أس ــرش، كن ــد األط ــظ وفري ــم حاف ــد الحلي ــع عب ــد روائ وتردي
ــدي  ــي ي ــت ف ــي وقع ــك التســجيات الت ــا بعــض تل ــه ربم ــد االســتماع إلي وأعي
ــق  ــة الطري ــي بداي ــد ف ــا بع ــون وأن ــي للتلفزي ــه لتقديم ــي دفعت ــي الت ــدي ه وال
ــة بالحــرف  ــت مولع ــد كن ــا.  فق ــى شــهادة البكالوري ــي عل مباشــرة بعــد حصول
العربــي وطريقــة نطقــي أبهــرت الكثيريــن واعتقــد البعــض منهــم أننــي درســت 
فــي المشــرق لكنــي فــي الحقيقــة كنــت وأنــا فــي المدرســة أســبق األســتاذ فــي 

ــتظهار النصــوص«. ــظ واس حف
 كانــت شــاهدة علــى ســقوط الكثيــر مــن الوجــوه واألســماء الــت  شــيعتها 
بصوتهــا وكلماتهــا ووجههــا الخالــي تقريبــا مــن الماكيــاج وبــذاك الصــوت الــذي 
كان دائمــا يحتمــي خلــف فصاحتهــا مــن االنهيــار المفاجــئ أمــام الكاميــرا لكنهــا 
صمــدت 17 ســنة وهــي دائمــا تطــل كل يــوم  لتخبرنــا أن مجــزرة مــا حدثــت 
أو زميــل رحــل غــدرا أو... أو...  كيــف لــم تغــادر زهيــة ؟ وهــي النجمــة 
فــي ذاك الوقــت وكل الظــروف كانــت مهيــأة أمامهــا للهــرب للخــارج ؟ » لــو 
غــادرت يومهــا العتبــرت نفســي خائنــة لنفســي رغــم العــروض التــي جاءتنــي 
ــوم  ــال الي ــي من ــي. ابنت ــرق العرب ــدا والمش ــا وكن ــن فرنس ــات م ــدة جه ــن ع م
ــي ال  ــي ذهن ــهد ف ــا يتشــوش المش ــا انظــر إليه ــنان عندم ــة أس تخرجــت جراح
أتذكــر أننــي حملتهــا معــي إلــى نزهــة أو حديقــة أو حتــى جلســت معهــا بعفويــة، 

ــم أعــش أمومتــي .«.. كبــرت ابنتــي دون أن أنتبــه لطفولتهــا ل
بنفــس الحســرة تحكــي زهيــة مشــهد رحيــل حســن حظــري رحمــه هللا: كان 
المرحــوم جــاري فــي نفــس العمــارة كنــا فــي شــهر رمضــان، قــدره األســود كان 
يختبــئ فــي أدراج البنايــة فــي شــكل شــخصين ترصــدا خطواتــه فــي صبيحــة 
رمضانيــة وصوبــا رصاصتيــن واحــدة مــن األعلــى والثانيــة مــن أســفل العمــارة 
لــم يكــن ثمــة فرصــة ليخطئــه المــوت. رحــل حســن حظــري برصــاص الغــدر 
فــي مشــهد فضيــع فــي صبيحــة رمضانيــة أمــام ابنتــه كان مشــهدا مريعــا كيــف 
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أصفــه اليــوم ال لغــة تســع الفاجعــة وجــه طفلتــه وصــوت زوجتــه صــوت 
اســتغاثته األخيــرة مــا زال يســكن ذاكراتــي، فــي تلــك اللحظــات انشــطرت ذاتــي 
ــت أفكــر  ــي وجــاري، كن ــة ؟ كان زميل ــة أو المواطن ــة الصحفي ــت زهي هــل كن
مــاذا ســأقول لزوجتــه ؟ مــاذا  أقــول ألصدقائــه و زمائــه ؟ كيــف ســأبرر موتــه 
للشاشــة التــي ســتزف بعــد قليــل خبــر رحيلــه للشــوارع التــي كان يعرفهــا. كان 
دوري أن أشــجع عائلتــه ومــن خالهــم كل الجزائرييــن حتــى ال ينهــاروا وقبلهــم 

كنــت بحاجــة ألشــجع نفســي.
التعامــل مــع المعلومــة األمنيــة كان شــيئا غيــر مألوفــا فــي بدايــة التســعينات 
وأنــا القادمــة مــن علــم النفــس كنــت أحتار فــي اختيــار الكلمــات والتعابيــر الازمة  
لصياغــة األخبــار األمنيــة وأكثــر مــا كان يرعبنــي ويضعني فــي زاوية حــادة هي 
تفاصيــل األخبــار، كنــت أكــره الســاح وأعجــز عن النطــق بتفاصيله لكــن مجبرة 

كنــت كل يــوم أتوقــف عنــد أســماء لقطــع ال عهــد لــي بهــا. 
ــوة  ــي كل خط ــباح ف ــل األش ــا نتخي ــا وصرن ــل أيامن ــب تفاصي ــكن الرع س
ويترصــدون  نخــرج  وعندمــا  ندخــل  عندمــا  يراقبوننــا  كانــوا  نخطوهــا، 
خطواتنــا، مــرة أنقذتنــي مقابلــة فــي كــرة القــدم مــن حاجــز مزيــف ألنهــم أخــذوا 
ــوم  ــك الي ــي ذل ــن ف ــة لك ــذي تأخــذه النشــرة اإلخباري ــت ال ــي الحســبان التوقي ف
اســتغرقت فقــط  15 دقيقــة بيــن الشــوطين، ومــن حســن الحــظ أن األمــن تفطــن 
للحاجــز وأبلغنــا باألمرألنهــم وجــدوا بحــوزة القتلــة قائمــة بأســمائنا. الكثيــر مــن 
النــاس كانــوا يشــكون فــي أننــا نقــدم األخبــار مباشــرة، كانــوا يقولــون أن النشــرة 
مســجلة والبعــض اآلخــر كان يقــول أننــا كنــا مســلحين أو لدينــا حمايــة خاصــة 
ففــي عرفهــم يســتحيل أن يخــرج أي شــخص بعــد التاســعة ليــا خاصــة إذا كان 
وجهــا معروفــا، وفــي الحقيقيــة  هللا وحــده كان يحمينــا. كنــا ننهــي تقديــم النشــرة 
علــى التاســعة ليــا ونركــب حافلــة التلفزيــون التــي تطــوف بنــا أزقــة وأحيــاء 
ــل األشــباح التــي  العاصمــة فــي عــز حظــر التجــوال نســمع الرصــاص ونتخي
ــن  ــوادي، عي ــاب ال ــن ب ــة م ــة المظلم ــي المنعرجــات واألزق ــا ف تترصــد خطان
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البنيــان إلــى الشــراقة إلــى القبــة حيــث كنــت أســكن كنــت أجــد والدتــي تترقــب 
وصولــي فــي العمــارة وبيدهــا ســاطور كانــت تقــول لــي: ال قــدر هللا لــو هجــم 
ــت أســتغرب شــجاعة  ــن.« كن ــد أو اثني ــأقتل واح ــل س ــى األق ــت عل ــم كن أحده

والدتــي لكــن الحقــا عندمــا صــرت أمــا فهمــت هــذا جيــدا.
ــى  ــة حت ــي القب ــى أعال ــة إل ــد دروب العاصم ــت أصع ــل كن ــي ظــام اللي ف
الجيــران قالــوا يومــا ألمــي » ماعندنــاش بنتنــا صحفيــة « عندمــا طلبــت منهــم 
ــي  ــوت يختطــف والدت ــرة كاد الم ــرة وم ــة مني ــاء أضــواء األدراج الخارجي إبق
ــاب  ــي الب ــت أم ــت، فتح ــاب البي ــا ب ــن ودق ــاء رجلي ــا ج ــبهني عندم ــا تش ألنه
وكانــت مثلــي تمــام  ذات شــعر قصيــر وال تضــع خمــارا كنــت ابنتهــا الكبــرى 
وكانــت تشــبهني كثيــراو ال تشــبهني فــي الوقــت ذاتــه، كانــت أكثــر مني شــجاعة 
تحتــاط للخــوف بحمــل ســكين المطبــخ كلمــا ســمعت صوتــا مشــبوها أو حركــة 
مريبــة أحدهــم قــال مخاطبــا زميلــه وهــو يــرى أمــي تفتــح البــاب ال ليســت هــي 

تشــبهها فقــط. 
ــرة  ــي م ــد ال يخطئن ــه ق ــرة لكن ــذه الم ــي ه ــدر أخطأن ــت أن الق ــي عرف أم
ــي  ــت والدت ــا واصل ــي. وبدوره ــي مهنت ــرق ف ــت الغ ــي وواصل ــم أبال أخــرى ل

ــا. ــي بدعواته ــخ وحمايت ــاطور المطب ــل س حم
كنــت أســتعير مــن والدتــي حجابهــا  » قشــابية و خمــارا « كنــت أبــدو مثــل 
ــوم  ــة ســميكة. ذات ي ــدي نظــارات طبي ــا أرت ــا خاصــة عندم ســيدة مســنة تمام
ســائق التلفزيــون خاطبنــي ويــن رايحــا العجــوز، ضحكــت وقلــت ليتنــي كنــت 

عجــوز؟ فقــال مازحــا مــا دام  لــم أعرفــك أنــا ال أحــد ســيتعرف عليــك.
ولكــن رغــم ذلــك تعرفــوا علــي فــي أحــد األيــام كنــت أرافــق ابنتــي منــال 
عشــية عيــد لشــراء فســتان جينــز كان يومهــا على موضــة الصغيــرات وأصرت 
ابنتــي علــى ارتدائــه فــي العيــد ولكــن صوتــي فضحنــي فــي محــات أول مــاي 
فغمــز أحدهــم صديقــه فمــا كان منــي إال أن هرعــت هاربــة مــن المحــل كنــت 
رفقــة أختــي وابتنــي. منــذ يومهــا لــم تكــن لــي شــجاعة التجــوال فــي األســواق 
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وشــراء حاجياتــي صوتــي كان يفضحنــي. يــا للحريــة التــي أنعــم بهــا اليــوم ربمــا 
ــي  ــكع ف ــاح أو يتس ــمس الصب ــه لش ــرض نفس ــى أن يع ــم معن ــم يجــرب أحدك ل

محــات العاصمــة بــا هــدف آخــر غيــر أن يداعــب النســيم وجهــك.
آخــر مــرة اســتمتعت فيــه بالتجــوال فــي ســوق شــعبي كان قبــل بدايــة 
ــاءت  ــية ج ــة فرنس ــق صديق ــت أراف ــة كن ــوق العافي ــي س ــون ف ــار المجن االنهي
لزيارتــي، وفجــأة قــال أحدهــم » راهــم جــاو الطغــاة « ومــد يــده لبــاب الســيارة  
ــا  ــواب الســيارة وأقلعن ــي كان أســرع  فهرعــت لتســمر أب ولكــن حــدس صديقت
هاربتيــن وكانــت آخــر مــرة أمشــي بحريــة فــي األســواق بعــد اكتفيــت بمراقبــة 

ــاة. ــة إلــى مــا بعــد الحي ــاة مؤجل ــا حي ــاة عــن بعــد وبينــي وبيــن الدني الحي
ارتبــط اســم زهيــة بــن عــروس بمرحلــة الرئيــس الراحــل الشــاذلي بــن جديد 
وكانــت هــي التــي تلــت علــى المشــاهدين خبــر اســتقالته لكنهــا حبســت دموعهــا 
عنــوة وهــي تــزف لنــا خبــر مغــادرة الشــاذلي قصــر المراديــة طواعيــة. لمــاذا 
تبكــي مذيعــة بســبب اســتقالة رئيــس ؟ » قلــت أســتفز ذاكرتهــا « لــم أبــك لكــن 
ــك  ــت تل ــرا، ربمــا كان ــي لغــة الكامي ــة ف ــة محســوبة بدق ــي والثاني صمــت لثوان
حاســة سادســة أدركــت لحظتهــا أن الجزائــر بعــد اســتقالة الشــاذلي ســتدخل نفقــا 
مظلمــا وهــذا الــذي حــدث بالفعــل « رحــل الشــاذلي وبقيــت زهيــة بــن عــروس 
ــوف  ــح، مخل ــماعيل يفص ــاف، إس ــة بوضي ــرية كامل ــدة عش ــوه م ــي الوج ترث

بوخــزر، والقائمــة طويلــة.
ال لون للشوارع... و ال لأليام تأتي متشابهة وترحل متشابهة.

وكنا نبحث عن بعض تفاصيل الفرح الذي يولد  قصرا ونادرا ما يأتي...
أدخــل علــى الســاعة الثانيــة لمقــر التلفزيــون وكنــت أدعــوا هللا يوميــا أن ال 
تحــدث الكارثــة، ولكــن الكارثــة كبــرت وصــارت كــوارث وصــرت أنــا مترجــم 
ــام  ــوت «. ألي ــا » رســول الم ــا، صــرت بشــكل م ــا وألوانه ــرف ألخباره محت
كرهــت وجهــي فــي المــرآة وكرهــت إطالتــي علــى المشــاهدين، لكنهــا كانــت 
اكراهــات المهنــة وال خيــارات أمامنــا، كنــا مجنديــن ألي طــارئ وعندمــا يأتــي 



75

ــي  ــن ل ــم تك ــن ل ــار لك ــاش األخب ــدم ف ــت أق ــار كن ــزرة أو انفج ــر أي مج خب
شــجاعة التركيــز فــي الصــور. أذكــر انفجــار شــارع عميــروش صــداه وصــل 
إلــى مقــر التلفزيــون كنــت يومهــا أحــادث أختــي علــى الهاتــف الثابــت إذ لــم يكــن 
ــوم، وفجــأة انقطــع االتصــال  ــل الي ــا مث ــد غــزا حياتن ــف المحمــول ق ــد الهات بع
ــاهدتها وإال  ــت مش ــى رفض ــور األول ــت الص ــا وصل ــب وعندم ــي الرع فتملكن
ــة علــى  ــة الموجــز وال النشــرة المفصل ــن أتمكــن مــن مواصل كنــت انهــرت ول
الثامنــة مســاءا التــي كان عليــا أن أقــدم تفاصيــل التفاصيــل فيهــا. فــكان الزمــاء  
يضعــون أوراق بيضــاء لتغطيــة الصــور التــي تمــر أمامــي علــى الشــريط  كنــت 
أكتفــي باالســتماع إلــى األصــوات والصرخــات وأعلــق عليهــا. تلــك األصــوات 

ســكنت ذاكرتــي لســنوات.
يومــا بعــد يومــا كان زمــاء التلفزيــون تبعــا يرحلــون وتبعــا أيضــا كانــت 
األســماء األخــرى تفــر مــن جحيــم الخــوف إلــى بلــدان أكثــر أمنــا وتلــك كانــت 
ــا  ــت صخبن ــا احتضن ــي طالم ــر الت ــة التحري ــارت قاع ــأة ص ــاة، فج ــنة الحي س
وضحكاتنــا خاويــة علــى عروشــها كنــا نتخــوف ربمــا أننــا فــي يــوم مــن تلــك 
األيــام العصيبــة لــن نجــد مــن يقــدم األخبــار، يوميــا كانــت الكراســي الفارغــة في 
قاعــات التحريــر تطاردنــا كلمــا رحــل زميــل أو صديــق غــدرا بالمــوت أو قهــرا 
بالهجــرة، كانــت بعــض رائحتــه تبقــى عالقــة بالكرســي وكان علينــا نحــن الذيــن 

اخترنــا البقــاء أيضــا طوعــا أو كرهــا أن نتحمــل تلــك الرائحــة.
ــي  ــي ف ــوب مع ــاء الرك ــض الزم ــام الســوداء رف ــون األي ــا جــن جن عندم
ســيارة المســاء التــي تعيدنــا ليــا إلــى بيوتنــا وقالــوا إذا كان يجــب أن تمــوت بــن 
عــروس فلتمــت وحدهــا مــا ذنبنــا نحــن ؟ وهكــذا تــم تخصيــص ســائق خــاص 

لــي وحــدي بمعــزل عــن الزمــاء.
اســمي كان فــي قامــة المــوت فقــد أخبرنــي رجــال األمــن فــي 1994 عندمــا 
ــي أنهــم وجــدوا اســمي مــع كمــال  ــي موريت ــة ف ــى الســكنات األمني ــا إل ــم نقلن ت
علوانــي فــي إحــدى قوائــم المــوت عندمــا تــم اإللقــاء القبــض علــى جماعــة مــن 
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الجماعــات. كمــال علوانــي كان قــد غــادر التلفزيــون وصــار وراء البحــار.
وحتــى قبــل أن أعلــم أن اســمي كان فــي قائمــة التصفيــة والمــوت الــذي كان 
يســير بمحاذاتنــا زارنــا فــي إحــدى ليالــي 1992 فــي الســكنات األمنيــة عندمــا 
ــا  وقــع اشــتباك بالقــرب مــن اإلقامــة وانفجــرت ســيارة مفخخــة غيــر بعيــد عن
وانفجــر زجــاج العمــارات األماميــة، كنــا 4 نســاء وحدنــا فــي البيــت أنــا، أمــي، 
وابنتــي منــال كانــت طفلــة صغيــرة وأختــي. انزويــت أنــا قــرب » مجيريــة « 
ــك  ــة مــرت تل ــك الليل ــي لكــن تل ــون ابنت ــدا عــن عي ــح بعي ــت أفضــل أن أذب وقل
الليلــة بســام ويــا لهــا مــن ليلــة أخبرتنــي والدتــي الحقــا أنهــا ظلــت تتضــرع هللا 
أن أقتــل برصاصــة وليــس ذبحــا بالســكين نعــم كنــا نختــار بيــن أســاليب القتــل 

األقــل بشــاعة... يــا لحظنــا.
ــف  ــا ال أدري كي ــوس أو حلم ــارت كاب ــة ص ــرة لدرج ــذه الفك ــكتنني ه س
أســميه، بحيــث صــرت أرى فــي كل  ليلــة نفســي وكأن رصاصــة قــد اخترقتنــي.
عرفــت مــذاق المــوت فــي هــذا الحلــم، لــم يكــن مذاقــا ســيئا أو موجعــا، كنــت 
أتخيــل نفســي أطيــر فــي الهــواء وأحلــق بعيــدا وأنــا أخاطــب نفســي: فــي النهايــة 
ليــس الرصــاص ســيئا إلــى هــذا الحــد مــن قــال أنــه موجــع ؟ ومــن فــرط رعبــي 
وكرهــي للرصــاص الــذي ســكن ذاكرتنــا أرعبتنــي االحتفــاالت التــي أطلقتهــا 
العاصمــة بفــوز الرئيــس زروال فــي االنتخابــات فــي 1995 كنــت أتصــور أن 

مؤسســة التلفزيــون ستســقط بعــد لحظــات وأن قــدري قــد حــان.
كنــت أرفــض الماكيــاج فــي قاعــة األخبــار وأجاهــد لتقديــم النشــرة بوجــه 
محايــد مــن أي تعبيــر. فــي  يــوم رحيــل حســن حضــري خنقتنــي الدمــوع لثوانــي 
وكان للثوانــي وزنهــا فــي لغــة الكاميــرا وقبــل أن أتمكــن مــن مواصلــة النشــرة 
بذلــت جهــدا كبيــرا لألجــل انفجــاري إلــى مــا بعــد األخبــار حيــث كنــت أســكب 
كل الدمــوع التــي أمتصهــا مثــل اســفنجة كنــت أحــاول إفــراغ األصــوات التــي 
كانــت تعبــر ســمعي فــي شــريط األخبــار. حياتنــا كانــت مفخخــة قلمــا يزورهــا 
فــرح كــذوب، جاهــدة كنــت ألبــس وجهــي الــذي لــم أكــن متأكــدة فيمــا إذا كان 
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يحملنــي أم أحملــه اســتعير بعــض الحيــاد لإلطالــة كل يــوم علــى جمهــور كان 
يبحــث عــن كلمــات المواســاة والرثــاء لجرحــه المفتــوح، جرحنــا الفاغــر الفــم 
علــى العالــم. أحينــا أقــول فــي نفســي وأنــا أنظــر إلــى نفســي فــي المــرآة هاهــو 
وجهــك يــا زهيــة قــد تحــول إلــى نذيــر شــؤم عنــد النــاس تزفيــن يوميــا أخبــار 
ــت  ــماء واألصــوات كن ــر األحــام واألس ــر قب ــور أحف ــار القب ــل حف ــوء مث الس
أيضــا أشــيع كل مســاء جــزء مــن نفســي ورباطــة جأشــي وبعــض أيــام عمــري.
عندمــا  أنظــر اليــوم خلفــي تطاردنــي  بقايــا األشــباح أتجاهلهــا وأواصــل الســير 
بفــرح، وجهــي اليــوم  تلفحــه شــمس الصبــاح وفــي ذلــك مــا يدعــو فعــا للحيــاة.
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كنــت كلمــا هاتفتهــا قصــد تســجيل شــهادتها تعدنــي بــأن تمنحنــي ذات يــوم 
هــذه الفرصــة وكانــت الفرصــة دائمــا تتأجــل لمشــاغل الســيدة أو لصــدف الحيــاة 
ــرارات نفســي  ــي ق ــك الفرصــة. ف ــدوم تل ــن ق ــا م ــس أن ــدت أيئ ــا، وك وموانعه
كنــت شــبه متأكــدة أن فاطمــة الزهــراء زرواطــي تتهــرب مــن روايــة شــهادتها، 
فقــد ســمعت مــن بعــض أصدقائهــا ومقربيهــا بعــض األهــوال والصعوبــات التــي 
عاشــتها فــي الزمــن الصعــب لكــن واصلــة اإللحــاح إلــى أن ســنحت الفرصــة 
أخيــرا ذات أمســية صيفيــة حــارة فــي مكتبهــا بمقــر حــزب تجمــع أمــل الجزائــر. 
كان المكتــب خاليــا إال منــا نحــن االثنتيــن رفقــة برلمانيــة صديقــة لفاطمــة مــن 
ــراء  ــة الزه ــت فاطم ــية حاول ــك األمس ــي تل ــر. ف ــف آخ ــه وموظ ــزب ذات الح

اختصــار مســار مهنــة أحبتهــا ودفعــت ثمنهــا غاليــا.

ــن  ــت م ــا جعل ــة وحده ــاد والصدف ــف ميع ــن أل ــر م ــة خي ــال أن الصدف يق
مهندســة فــي البيئــة صحفيــة ومقدمــة برنامــج تلفزيونــي، ونقلتهــا مــن الطبيعــة 
إلــى اســتوديوهات التلفزيــون والصدفــة أيضــا هــي مــن اختــارت التوقيــت 
واألشــخاص ورتبــت أيضــا األســباب. كان ذاك بدايــة مشــوار فاطمــة الزهــراء 
زرواطــي التــي عرفهــا المشــاهد الجزائري في حصة » البيئــة واإلنســان «  وبرنامج 
ــي  ــات ف ــج صباحي ــة وبرنام ــة الوطني ــواج اإلذاع ــى أم ــة « عل ــن  والبيئ » نح
ــة  ــاة الجزائري ــد مســؤولية البرمجــة فــي القن ــل أن تتقل ــة  قب عــز األزمــة األمني
الثالثــة. عــن هــذا القــدر تقــول فاطمــة الزهــراء أن عشــقها للطبيعيــة والتحقيقــات 
الميدانيــة هــي التــي قادتهــا لتقديــم مشــروع يخــدم البيئــة » وكانــت قمــة ريــودي 
جانيــرو بالبرازيــل قــد أقنعــت العالــم أن البيئــة شــريك ال بــد منــه فــي القــرارات 
االقتصاديــة بــل وحتــى السياســية .« أســرع ممــا كنــت أتوقــع أدخلنــي الدكتــور 
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ــة  ــات الميداني ــم بالتحقيق ــة تهت ــروع حص ــت مش ــرة فقدم ــذه المغام ــي له جبايل
عــن البيئــة والطبيعــة، وقــد أعجــب مديــر التلفزيــون الســيد زروقــي رحمــه هللا 
بفصاحتــي العربيــة، فقــد جــرت العــادة أن خريجــي المعاهــد التقنيــة ال يحســنون 
ــاب  ــة ب ــن جامع ــة م ــي البيئ ــة ف ــة دول ــهادة مهندس ــل ش ــت أحم ــة وكن العربي
ــة واإلنســان «  ــون بحصــة » البيئ ــي التلفزي ــة ف ــت البداي ــذا كان ــزوار.  وهك ال
قبــل أن أنتقــل إلــى برنامــج صباحيــات لتقديــم ركــن عــن البيئــة بعــد ســعيدة بــن 
حــدو فكانــت أول إطالــة لــي علــى الشاشــة فــي أكتوبــر 1994 وأول إطالــة 
لــي مــن برنامــج صباحيــات كانــت فــي  شــهر رمضــان فيفــري 1995  لــم يكــن 
تخصصــي الجامعــي فــي اإلعــام ولــم أدرس تقنيــات التنشــيط لكنــي اعتمــدت 
ــة والبســاطة وكان شــعاري » مــن ال يغــرس شــجرة ال يحســن  أســلوب العفوي
غــرس فكــرة « لهــذا فقــد كان العالــم فــي اعتقــادي كلــه بســتان أخضــر يتطلــب 

عنايــة خاصــة ليزهــر.
ربمــا مــن الجنــون أن يفكــر اإلنســان فــي عــز المــوت فــي طريقــة غــرس 
ــاه  ــقيه ونرع ــة لنس ــرة بحاج ــل الزه ــه مث ــان مثل ــن اإلنس ــورد لك األشــجار وال
ليزهــر فرحــا وقيمــا وجماليــات وهكــذا كانــت فاطمــة الزهــراء زرواطــي أول 
ــة  ــم بالبيئ ــة تهت ــام 1991 حص ــق ع ــري تطل ــون الجزائ ــي التلفزي ــة ف صحفي
والمناطــق الســهبية  » كانــت بــي رغبــة عارمــة فــي اكتشــاف الجزائــر والذهاب 

فــي ريبورتاجــات ميدانيــة أحــب الطبيعــة وأحــس أننــي جــزء منهــا «.
فواصــل مــن الصمــت والدمــوع كــدت أقــول أن فاطمــة لــن تتحــدث بعدهــا. 
» الدمــوع نقــاط وفواصــل وهوامــش وقليــل مــن يتقــن وضــع النقــاط والفواصــل 
فــي جملــه « هكــذا قــال مالــك حــداد يومــا وهكــذا كانــت دمــوع فاطمــة فواصــل 

بيــن كلمــات صامتــة.
ــظ  ــث بشــيء  مــن التحف ــة الحدي ــم  تباشــر فاطم ــل ث  فاصــل صمــت طوي
ــرة ال  ــك الفت ــق بتل ــل يتعل ــادي الحديــث فــي أي تفصي ــت أتف » تفاديــت ومــا زل
أحــب الحديــث خاصــة مــع الشــباب عــن فضائــع تلــك المرحلــة حتــى ال أفخــخ 
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ــف «. ــد العــودة للخل ــل ال أري ذاكرتهــم .. أو لنق
عشــر ســنوات كانــت عمــرا مهــدورا علــى أعتــاب الخــوف والعجــز 
ــن  ــا م ــن عمرن ــري م ــن عم ــنوات ضاعــت م ــول » عشــر س وانتظــار المجه
ــل والمشــي  ــد العم ــى قي ــاء عل ــا حــظ البق ــا نحــن كان لن ــد. ربم ــذا البل ــر ه عم
ــن  ــع الراحلي ــاة م ــت الحي ــا غاب ــا وذكرياتن ــس إال ذاكرتن ــن ال نتنف ــس لك والتنف

ــا «. ــن ديارن ــدا ع بعي
 يزحــف الخــوف مثــل غمامــة ســوداء و يســتفحل مثــل ســلطان، الخــوف 
ــة  ــول فاطم ــة  تق ــاق المظلم ــي األعم ــي ف ــرس يترب ــوان مفت ــة حي ــي النهاي ف
ــش  ــرق الجي ــم أشــعر بانطــاق ذاك الوحــش إال عندمــا جــاءت ف » شــخصيا ل
ــاح  ــر الس ــى منظ ــودة عل ــن متع ــم أك ــون ل ــن التلفزي ــة وتأمي ــي لحماي الوطن
ــاد  وهــو يســتقبلنا عنــد كل صبــاح ورجــال األمــن وهــم يقومــون بعملهــم المعت
فــي تأميــن مبنــي التلفزيــون، وهــم يبحثــون فــي الدهاليــز والزوايــا عــن مــوت 
محتمــل يتربــص بنــا فــي شــكل إنســان أو كيــس مشــبوه أو حتــى نظــرة مريبــة. 
ــا  ــي بداياته ــات الخــوف ف ــام ليومي ــر أي اهتم ــن أعي ــم أك ــور ل ــذا الديك ــل ه قب
ــة رغــم  ــات والريبورتاجــات الميداني ــى الخــروج للتحقيق ــت أصــر عل ــذا كن له
أن الوضــع لــم يكــن يســمح  بالصعــود إلــى الجبــال والمرتفعــات للقيــام بمهمــة 

ــة«. ــي البيئ ــة متخصصــة ف صحفي
 فاطمــة الزهــراء كانــت تجتهــد لحبــس دموعهــا ولجــم صرخات اســتوطنت 
قلبهــا لســنوات لكنهــا أيضــا كانــت تبحــث عــن الكلمــات لقــول مخــزون عشــر 
ــي  ــردات الت ــل والمف ــن الجم ــث ع ــت تبح ــدة كان ــوف، جاه ــن الخ ــنوات م س
يمكنهــا أن تترجــم مــا ينــام بداخلهــا مــن حــزن وألــم ووجــع لكنهــا فــي األخيــر 
تعتــرف مثــل بحــار مهــزوم أنهــا فشــلت فــي اإلبحــار نحــو النســيان وتعــود إلــى 
حيــث أقلــع الجــرح ذات يــوم و تقــول » ال أعــرف كيــف أفهمــك هــذا كل واحــد 
عــاش تلــك األيــام منفــردا وحيــدا حتــى لــو كان صبحــا يخــرج مــن بيتــه ويختلــط 
ــن أحــد يفضــى  ــم يك ــا، ل ــن عــن بعضن ــا منعزلي ــق كن ــي العم ــن ف ــاس، لك بالن
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لألخــر، كل واحــد فينــا عــاش تلــك الســنوات كتجربــة شــخصية وكهزيمــة تعنيــه 
لوحــده، رغــم أننــا كنــا جميعــا نتقاســم نفــس الكوابيــس واآلالم. كان مــن الصعب 
أن نحكــي مــع اآلخــر، أن نفضــي لبعضنــا كزمــاء بمخاوفنــا، وكأننــا كنــا نخاف 
أن يكبــر ذاك الخــوف ويهزمنــا جميعــا، كأننــا كنــا نخشــى أن نضيــع أنفســنا فــي 
زحمــة الظــام الــذي يحــاك مــن حولنــا لهــذا كنــا نحــرص علــى اإلبقــاء علــى 

أســرارنا الحزينــة نســتظل بهــا مثــل مصبــاح شــحيح اإلضــاءة.
ــع  ــج الخــوف ووق ــي مــن الوقــت لإلنصــات لضجي ــا مــا يكف ــم يكــن لدين  ل
خطــوات الوقــت وهــو ينســل أســودا مــن أعمارنــا وأيامنــا، كنــا نســرع لتقديــم 
مــا يمكــن تقديمــه لبلــد ينحــدر نحــوى الهاويــة، كنــا نتفــرج علــى أعمارنــا التــي 
تغادرنــا مثــل األطيــاف لــم يكــن فــي  مقدورنــا حتــى أن نحتــج أو نقــص علــى 
ــوت  ــن الص ــا م ــاف كن ــكننا نخ ــوف يس ــا، كان الخ ــدث لن ــا كان يح ــا م بعضن
المرتفــع، كنــا فقــط ننتظــر أقدرانــا ونحــاول ملــئ فــراغ أيامنــا المتســربة مثــل 
رمــل البحــر، مخيــف هــو الفــراغ وصــوت الوقــت ووقــع أقــدام األقــدار وهــي 
تطــوف بالبيــوت والطرقــات، مؤلــم هــو الشــك الــذي كان يســكننا تجــاه الزمــاء 
ــراوده  ــم ي ــا ل ــو كان المــوت يلبــس وجــه أحدهــم ؟ مــن من ــاء. مــاذا ل واألصدق
مثــل هــذا الخــوف أو الشــك فــي وجــه غيــر مألــوف أو حركــة مشــبوهة تتســاءل 
ــام الخوالــي وهــي تقــول » ذات يــوم تزامــن  فاطمــة بوجــه تســكنه فجيعــة األي
ــار  ــا ألخب ــاء كان مذيع ــل أحــد الزم ــة مقت ــع فجيع ــل م ــي بالعم ــت التحاق توقي
منتصــف الليــل لــم يأتــي الســائق الصطحابــي مــن البيــت فــي الموعــد المحــدد 
وكنــت أقــدم برنامجــا مباشــرا مضبــوط التوقيــت » صباحيــات « فكلمــت حظيــرة 
الســيارات التــي أرســلت لــي ســائق آخــر لكنــي رفضــت الركــوب معــه ألننــي ال 
أعرفــه وهــو رفــض اســتظهار شــارة العمــل أو بطاقــة االنتســاب إلــى مؤسســة 
التلفزيــون ومــن يومهــا تــم إصــدار تعليمــة داخليــة فــي التلفزيــون تطلــب مــن 
ــم  ــن ال يعرفه ــيارات الذي ــائقي الس ــال س ــدم إرس ــيارات ع ــر س ــاء حظائ رؤس
الصحفيــون. أكثــر مــن هــذا تقــول فاطمــة كان التحفــظ يســكننا حتــى تجــاه بعــض 
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الزمــاء الذيــن غيــروا فــي تلــك الفتــرة بعــض الشــيء فــي مظهرهــم هللا غالــب 
كانــت أيامــا صعبــة اإلنســان  يشــك حتــى فــي أقــرب النــاس إليــه كانــت 
ــة واحــدة  ــي عائل ــوم، ف ــي كل ي ــا مــن كل الجهــات وف قصــص المأســاة تصلن
ــاه واألب ابنــه كانــت أيامــا مجنونــة وعصيبــة  قــد يقتــل األخ أخــاه واالبــن أب
الضغــط النفســي علــى الصحفييــن كان كبيــرا خاصــة عندمــا انتشــر الرعــب 
ونقــل الصحفييــن إلــى الســكنات األمنيــة وأجبرنــا علــى تحديــد حركتنــا 
وبــدأت التهديــدات بالتصفيــات تصلنــا تباعا.هــذه الظــروف كان لهــا أثــر علــى 
الصحفييــن خاصــة وأن المتابعــات النفســية كانــت غائبــة لــم يكــن أحــدا يهتــم 
بداخلــه المنهــار وبنفســيته المتوجعــة أو األشــباح التــي اســتوطنت الاشــعور، 
ــي   ــزال ف ــى أن رؤوســنا مــا ت ــا ننهــض صباحــا ونحمــد هللا عل ــا كن المهــم أنن
ــذا  ــم تقصــف كان ه ــك ل ــد رقبت ــا وتج ــتيقظ صباح ــا تس ــرد م ــا إذ ومج مكانه
شــيئا يســتحق الشــكر والحمــد لهــذا كانــت االنهيــارات التــي مســت الصحفييــن 
ــة  ــا متنقل ــه أمراض ــر خلف ــو يج ــاش وه ــم ع ــار وبعضه ــم انه ــرة بعضه كبي
ــة  ــي قافل ــه كان ينتظــر دوره ف ــا ألن ــام به ــي لاهتم ــت الكاف ــه الوق ــن ل ــم يك ل
الراحليــن فاالهتمــام بالــدواء فــي زمــن المــوت تــرف ال يســتحق العنــاء. كنــا 
ــل يرحــل، مــع كل صــوت  ــوم عشــرات المــرات مــع كل زمي ــي الي نمــوت ف
يصمــت، كنــا نفقــد جــزءا مــن أنفســنا جــزءا مــن تلــك الحيــاة، مــع كل قبــر مــع 

ــازة كانــت فرحــة تمــوت. كل جن
كانــت الكتابــة والعمــل الطريقــة الوحيــدة التــي تمكننــا مــن االســتمرار فــي 
ــا.  ــدوى وجودن ــعرنا بج ــي تش ــدة الت ــة الوحي ــة، الطريق ــل المقاوم ــاة وفع الحي
ــي  ــدت ف ــد س ــا فق ــن خاله ــس م ــي نتنف ــدة الت ــة الوحي ــت الطريق ــاطة كان ببس

ــذ. ــا كل المناف وجوهن
   ترحــل وجــوه األحبــة والزمــاء مثــل أوراق الخريــف يوميــا بعــد يومــا 
كانــوا يتســاقطون وكنــا نلبــس وجوهــم ونخــرج بحثــا عنهــم، عــن عطرهــم، عــن 

أشــيائهم عــن أطيافهــم.
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إلــى اليــوم مــا تــزال فاطمــة الزهــراء زرواطــي مســكونة برحيــل رشــيدة 
حمــادي، إســماعيل يفصــح... إســماعيل ذاك الفتــي الخجــول.. ذاك الفتــي اليتيــم 
ــد  ــل وع ــه مث ــي تحمل ــرة وه ــة ومكاب ــة معاق ــه أرمل ــذي ربت ــهيد ال ــن الش اب
ــل  ــل. قب ــي القبائ ــي أعال ــرة ف ــون المكاب ــول الزيت ــه حق ــى أكتافهــا تجــول ب عل
ــما  ــرواق كان مبتس ــي ال ــه ف ــة: القيت ــول فاطم ــون تق ــي التلفزي ــه ف ــر أيام آخ
علــى الــدوام ومحبوبــا مــن طــرف الــكل قلــت لــه معاتبــة كيــف تزوجــت ولــم 
ــر مــن شــهرين ابتســم  ــى زواجــه أكث ــم يمــر عل ــى عرســك وكان ل ــا إل تدعون
ــل  ــم و» نعم ــأدعوكم  كلك ــادي وس ــد مي ــام عي ــد أي ــال بع ــه وق ــل كعادت بخج
ــي  ــي أعال ــه ف ــى بيت ــا إل ــات إســماعيل وفعــا ذهبن ــوم م ــد ي ــم عشــاء « بع لك
ــأ  ــم يهن ــس ل ــد عري ــو بع ــد رحــل وه ــتقبلنا لق ــا ليس ــن هن ــم يك ــه ل ــل لكن القبائ
ــمعنا  ــا س ــه صحفي.الحق ــاطة ألن ــذا ببس ــاة هك ــدء الحي ــي ب ــل ف ــه، رح بأيام
ــة  ــي محاول ــى األرض ف ــف عل ــاة زح ــبثه بالحي ــوت وتش ــه للم ــة مقاومت قص
ليصــل إلــى بيتــه، كان يقــاوم الرصــاص لكنــه رحــل فــي النهايــة تــاركا خيــط 
ــى  ــون إل ــن التلفزي ــر م ــب كبي ــي موك ــيعناه ف ــى الرصيف.ش ــا عل ــه توقيع دم
ــره  ــم نحض ــذي ل ــه ال ــب زفاف ــبه بموك ــا أش ــن كان موكب ــاث اراث ــاء ن األربع
كان عريــس الجزائــر الــذي تــزوج الشــهادة. ومثلــه كان خالــد مريــود زميــل 
لنــا كان يشــتغل مخــرج ومركــب فــي حصــة خاصــة باألطفــال تقــول فاطمــة 
كان دائمــا يستشــيرني ويحــب أخــذ رأي فــي الجنيريــك الخــاص بحصتــه كان 
فنانــا فــي عملــه لــه حــس األطفــال ومثلهــم كانــت ضحكتــه بريئــة ترتســم فــي 
ــل  ــعار وال وداع، زمي ــدون إش ــب ب ــأة ذه ــة وفج ــون الرتيب ــات التلفزي صباح
آخــر نســيت لقبــه اســمه فقــط مــا يــزال يطفــو علــى ســطح الذاكــرة مثــل بالــون 
ــذي  ــدره ال ــدا لق ــا حام ــد وكان أيض ــن الحم ــتق م ــمه مش ــو كان اس ــد حم العي
ــح  ــي » راي ــول ل ــا يق ــون كان دائم ــي التلفزي ــار ف ــيء. إط ــل المج ــه قب توقع
ــدره أو يستشــعره، كان يســكن فــي حــي شــعبي  ــه كان ينتظــر ق نمــوت « كأن
عشــش فيــه دعــاة القتــل وكنــت دائمــا أقــول لــه ال تقــل هــذا يــا رجــل يجــب أن 
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تعيــش لكنــه فــي النهايــة أيضــا رحــل كان صادقــا فــي إدراك قــدره كان هــذا 
ــا فــي نفــس الموضــوع. يوميــن قبــل آخــر حديــث لن

وحــده رحيــل رشــيدة حمــادي كان لــه وقــع الصدمــة بــل كان انهيــارا لــكل 
ــة  ــدا والمحب ــة ج ــرأة الهادئ ــك الم ــيدة تل ــة. رش ــول فاطم ــي تق ــن حول شــيء م
للحيــاة الســائرة دائمــا صــوب أنهــار الضــوء ربطتــي بهــا عاقــة حميمــة هــي 
ــد  ــوا يعرفــون أختهــا فق ــة مــن كان وأختهــا التــي ربتهــم بعــد رحيــل والدتهــا قل
كانــت تعمــل فــي اإلدارة بعيــدا عــن األضــواء. وبالصدفــة رحلــت األختيــن مــع 

بعــض عندمــا حاولــت األخــت الكبــرى حمايــة رشــيدة.
ــا أخــرج  ــت يومه ــون كن ــة التلفزي ــي أروق ــا ف ــوم صادفته ــا بي ــل رحيله قب
مــن قاعــة التركيــب وكانــت هــي قادمــة مــن قاعــة األرشــيف مــا زلــت أحتفــظ 
ــا  ــت يومه ــة ضــوء، كان ــل بقع ــرواق مث ــر ال ــي تعب ــي وه ــي ذهن ــا ف بصورته
جميلــة بشــكل أنثــوي وهــادئ كانــت تلبــس تنــورة فــي لــون بنــي فاتــح وشــعرها 
متــروك علــى طبيعتــه ومصفــف بشــكل أنيــق قلــت لهــا هــا أنــت جميلــة أنــت 
ــي  ــك ف ــن أنوثت ــاذا تخفي ــا لم ــة دائم ــي جميل امــرأة تخطــف األنظــار هكــذا كون
ســروال الجينــز وأنــت فاتنــة ؟ نظــرت إلــي وقالــت لــي بــود واضــح فاطمــة: 
كــم أخــاف عليــك كلمــا رايتــك صباحــا تخرجيــن مــن األســتوديو ينقبــض قلبــي 
لمــاذا ال تتركيــن الشاشــة أال تخافيــن علــى نفســك ؟ وفــي الغــد جــاء خبرهــا هــي 
ولــم تكــن تظهــر علــى الشاشــة. عندمــا أتانــي خبــر رشــيدة كنــت فــي األســتوديو 
علــى المباشــر رأيــت » الكاميرامــان « ينــزع الســماعة وهــو مفــزوع لــم 
ــال  ــي أصــررت فق ــى المباشــر لكن ــى ال أصــدم عل ــي أحــدا بالســبب حت يخبرن
لــي المخــرج أنهــم أطلقــوا النــار علــى رشــيدة لكنهــا نجــت مــن المــوت. رشــيدة 
فــي تلــك اللحظــات كانــت تصــارع مــن أجــل البقــاء رفقــة أختهــا التــي ارتمــت 
فوقهــا تحــاول حمايتهــا لحظــة إطــاق الرصــاص ورحلــت األختيــن معــا. عندما 
ــوع وذك  ــك الدم ــت كل تل ــي أخرج ــت صرخات ــتوديو أطلق ــن األس ــت م خرج
ــة  ــرة جــد صعب ــا بفت ــى المباشــر مــررت بعده ــا عل ــه وأن ــذي كتمت الغضــب ال
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كانــت مــن أســوء فتــرات حياتــي مــررت فيهــا بفتــرة رفضــت حتــى اإلنجــاب 
كنــت أقــول لمــاذا أنجــب األطفــال إذا كان قدرهــم ســيكون مشــؤوما ؟ مــا زال 
ــت  ــرأة تأهب ــة ام ــي بحرق ــا أبك ــرخ وأن ــا أص ــي وأن ــي ذهن ــي ف ــوت صوت ص
لموتهــا فــي كامــل زينتهــا. كان المخــرج ســعيد عولمــي يعاتبنــي بشــدة يهزنــي 
بعنــف وهــو يقــول لــي صارخــا لمــاذا تبكــي ؟ ال تستســلمي يجــب أن تبتســمي 

هكــذا حيــاة رشــيدة واآلخريــن لــن تذهــب ســدا. 
ــن أن  ــن يمك ــن أي ــا وم ــي يومه ــت ل ــامة كان ــى االبتس ــدرة عل ــن أي ق لك

أســتمدها ؟
ــد امتــدت بداخلــي وجاهــدة كنــت أحــاول إنارتهــا  دهاليــز المــوت كانــت ق
حتــى لــو كان ببعــض األمــل الــكاذب أو االبتســامة المصطنعــة أو بفــرح كــذوب 
ــا مثــل الجثــث المتحركــة، شــخصيا كنــت قــد استســلمت  لكــن بــا جــدوى، كن
لموتــي الداخلــي ولــم أكــن أهتــم بــأي مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة من حولــي حتى 
تفاصــل األنوثــة فيــا نســيتها وتوقــت أن أكــون امــرأة، ال أهتــم ال بالماكيــاج وال 
باللبــاس وال بــأي شــيء آخــر. يحــدث أن أدخــل األســتوديو حتــى دون أن ألقــي 
نظــرة إلــى هندامــي كنــت ألبــس أي شــيئا أجــده فــي متناولــي لقــد ماتــت الحيــاة 
بداخلــي وحتــى بعــد كل تلــك الســنوات لــم أتحــرر مــن الخيبــات صــرت ال أعيــر 
أي اهتمــام للماديــات والمغريــات. مــن الناحيــة النفســية استســلمت فقــد عشــت 
ــت  ــة وحاول ــة طبيعي ــت معــه بصف ــت بمــرض الضغــط تعامل ــارات وأصب انهي
أن أتأقلــم لكــن نفســيا والشــعوريا قــال لــي الطبيــب إننــي ال أريــد الخــروج مــن 
الحالــة التــي ســكنتني طــوال عشــرية مــن الزمــن لقــد فقــدت صوتــي الطبيعــي.
ــاة  ــط تشــبه الحي ــاة فق ــا مــن أجــل أن تكــون الحي ــا وناضلن  لســنوات حاولن
ــلة  ــل طبخــة فاش ــت مث ــا كان ــد فحياتن ــبه العي ــد يش ــل العي ــا أن نجع ــا مث حاولن

ــل للهضــم. ــم القاب ــا بعــض الطع ــل فيه نحــاول أن نجع
ــرا كان  ــون والكامي ــد الميكروف ــى قي ــة أو عل ــد الكتاب ــى قي   االســتمرار عل
ــارج  ــاة خ ــا حي ــن لن ــم تك ــود. ل ــد الوج ــى قي ــاة عل ــد الحي ــى قي ــك عل ــاه أن معن
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العمــل وخــارج التلفزيــون كنــت أكــره الفــراغ ألننــي كنــت أخــاف مــن األســئلة 
أخــاف مــن االنهيــار خــارج العمــل لــم يكــن شــيئا يهمنــا أصــا لــم يكــن هنــاك 
وجــود ألي شــيء آخــر داخلــي جثــة هامــدة. فقــد كنــا نكــذب علــى أنفســنا برســم 
ــن  ــن م ــا مفرغي ــن كن ــرا لك ــام الكامي ــا صباحــا أم االبتســامات وبرســم وجوهن
الحيــاة بيننــا وبينهــا حبــل انقطــع ومــا كان يفاقــم مــن حزننــا وعزلتنــا الداخليــة 
هجــرة الزمــاء المتواصلــة إلــى الخــارج. يوميــا تواجهــك األســئلة لمــاذا أنــت 
ــم تغــادري بعــد ؟ لمــا أنــت مصــرة علــى الظهــور فــي التلفزيــون ؟ أال  ــا أل هن
تخشــين علــى نفســك ؟ كانــت مثــل هــذه األســئلة تتعبنــي أكثــر مــن الوضعيــة 
نفســها ألننــي كنــت علــى يقيــن تــام أن األعمــار بيــد هللا وال أحــد يمــوت ناقــص 
أجــل لكــن الترصــد الــذي كان ياحــق الصحفييــن كان موتــا بطيئــا كنــا نعيــش 
يوميــا علــى انتظــار أدوارنــا فــي القافلــة. لســنوات عشــت بالمهــدءات وتعاملــت 
ــدات  ــوف والتهدي ــن الخ ــنوات م ــر س ــوف عش ــات الخ ــط ومضاعف ــع الضغ م
بالتصفيــة تلقاهــا زوجــي، فــأن تدفــع عائلتــك نتيجــة مواقفــك ويصبــح مقربــوك 

مهدديــن بســببك شــيء متعــب نفســيا خاصــة وأن الــكل كان يشــك فــي الــكل.
 حتــى أن الزمــاء فــي التلفزيــون رفضــوا الصعــود معنــا فــي ســيارات العمــل 
وهــذا حقهــم طبعــا خاصــة مــع الوجــوه المعروفــة التــي كانــت تظهــر يوميــا فــي 
التلفزيــون كانــوا خائفين على أنفســهم وهذا حقهــم وال أحد يلومهــم األرواح عزيزة. 
ــف  ــرة أن توق ــد حــدث ذات م ــباح. فق ــاالت واألش ــي الخي ــت ترعبن شــخصيا كان
شــخص أمــام بــاب التلفزيــون وخاطبنــي قائــا: هــل أنــت الســيدة زرواطــي فقلــت 
نعــم فوضــع يــده فــي جيبــه فغبــت أنــا عــن الوعــي اعتقــادا منــي أنــه كان يســتعد 
إلخــراج مســدس لقتلــي لكنــه فــي الحقيقــة كان يريــد أن أوقــع لــه » أتوغــراف « 
أخرجــه مــن جيبــه. ويومــا ذهبــت إلــى عيــن الدفلــة عبــر القطــار فراجــت إشــاعة  
بوجــود قنبلــة علــى متنــه فحدثــت فوضــي كبيــرة تعــرف علــي إثرهــا علــي بعــض 
المســافرين رغــم أننــي كنــت متنكــرة فــي جابــة وخمــار ونظــارات لكــن صوتــي 

فضحنــي وكــدت أمــوت قبــل أن يقــوم األمــن وبعــض المواطنيــن بمســاعداتنا.
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ــد  ــة أي جه ــوع عشــر ســنوات كامل ــس الدم ــت الخــوف وحب الرعــب وكب
نفســي وعقلــي يمكــن أن يســتوعبه فاطمــة انهــارت تمامــا فقــدت صوتهــا الــذي 
ــرة  ــد فت ــاء بع ــون » وجــد األطب ــي أســتوديوهات التلفزي ــه ف ــا صدحــت ب طالم
ــح مــع  ــي الشــفاء والتصال ــة ف ــي نفســيا رغب ــا وليســت ل ــي استســلمت نهائي أنن
نفســي رغــم جلســات العــاج الكثيــرة التــي تابعتهــا شــيء مــا مــات بداخلــي إنهــا 

الرغبــة فــي الحيــاة «. 
ــكان  ــدر اإلم ــب ق ــن تتجن ــوم أم لبنتي ــي الي ــي ه ــراء زرواط ــة الزه فاطم
تفخيــخ ذاكرتهــن بقصــص الماضــي » مبكــرا اعتزلــت التقديــم ألمنــح فرصــة 
لمــن جــاء بعــدي مــن الشــباب لكــن مــا زالــت أحمــل فتــرة كاملــة فــي حياتــي 
ــث  ــم حي ــازال الماضــي يقي ــا م ــد مغادرته ــا ال أري ــم فيه ــت أقي ــا زل ــي م بداخل

ــة «. ــة العاصف بداي
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ــة.  ــان وتضحي ــة وإتق ــر صناع ــض الصب ــر وبع ــن الصب ــتق م ــمها مش اس
ــك  ــن يمل ــار وم ــز االنهي ــي ع ــون ف ــت بالتلفزي ــرا التحق ــس مبك ــة دهلي صبري
الجــرأة وباألحــرى مــن تملــك جــرأة الظهورعلــى شاشــة التلفزيــون فــي الوقــت 
ــار  ــون االنهي ــدي قان ــه تح ــه نفس ــول ل ــن تس ــارد كل م ــوت يط ــذي كان الم ال
نحــو الهاويــة ؟ فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه وجــوه تغــادر كانــت أيضــا وجــوه 
تظهــر، وفــي الوقــت الــذي كان فيــه المــوت يحصــد األصــوات والوجــوه التــي 
ــادر  ــوه تغ ــه وج ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــار، وف ــي  نشــرات األخب ــر ف تظه
علــى رؤوس األصابــع خوفــا وطمعــا فــي بعــض األمــن واألمــان كانــت صبريــة 
تولــد نجمــة ســتحمل عنــوان » الحــق  فــي الحيــاة « وحــق الجزائــر فــي البقــاء 
واقفــة. ومــن أجــل وقــوف الجزائــر كان أبنائهــا يناضلــون أيضــا مــن أجــل أن 
يموتــوا واقفيــن. لكــن هــل  تهمنــا حقــا شــكل الهيئــة التــي نمــوت عليهــا أكثــر 
مــن األشــياء التــي نمــوت بســببها أو مــن أجلهــا ؟ ســؤال ســيحملنا حتمــا إلــى 
ــاة فــا شــيء غيرهــا  ــي نقررهــا فــي لحظــة تشــبثنا بأســباب الحي ــات الت البداي
يمكنــه أن يحــدد لنــا شــكل موتنــا القــادم. لــذا تقــول صبريــة » أفضــل دائمــا أن 
أســتهل مــن حيــث يســتوقفنا الزمــن ألنتهــي ببــدء بداياتــي المهنيــة التــي أعتبرهــا 

محطــة مهمــة فــي صنــع الشــخصية التــي أنــا عليهــا اآلن «.
ــا مــن  ــاة موت بينهــا وبيــن المهنــة قصــة حــب وكفــاح وإصــرار علــى الحي
أجــل أهدافهــا. عندمــا عرضــت عليهــا أن تســرد بعضــا مــن ذاكرتهــا لــم تتأخــر 
ــار الغربــة ورغــم  رغــم المســافة التــي بينهــا وبيــن الوطــن حيــث هــي فــي دي
مشــاغل المهنــة والحيــاة لكــن صبريــة وضعــت بيــن يــدي جــزء مــن ذاكرتهــا 
ــا لوجــه  ــا وجه ــا يوم ــم ألتتقيه ــي ل ــراء ورغــم أنن ــا للق ــي تقديمه واســتأمنتني ف
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إال أن قــراءة أوراقهــا نقلــت لــي صــدق روحهــا فطريقــة روايتهــا لقصتهــا أو 
لبعــض مــن تلــك القصــة ال تعكــس أبــدا تلــك المامــح الهادئــة والخجــول المــرأة 
ــدا  ــون جي ــن يعرف ــث فالذي ــي الحدي ــة ف ــة أو مقل ــدوام صامت ــى ال ــا عل تاحظه
ــدا مــن أجــل  ــي الذهــاب بعي ــدة ف ــون كــم هــي ســيدة جــادة وعني ــة يعرف صبري
ــك الجزائــر  ــة أن تل ــوم شــعرت صبري ــر لهــذا في أهدافهــا لكنهــا قليــا مــا تثرث
التــي أحبتهــا وفعلــت المســتحيل مــن أجــل أن تبقــى واقفــة لــم تعــد تســع جنونهــا 
ــن  ــج لك ــدون ضجي ــع بصمــت وب ــى رؤوس األصاب ــا غــادرت عل وال طموحه
نجمهــا مــا زال يشــع علــى الوطــن حتــى وهــي فــي الغربــة. أن تتغــرب ليــس 
معنــاه أنــك صــرت تكــره وطنــك بــل علــى العكــس فبعــض الغربــة حــب قاتــل، 
ــر  ــون أكب ــده أن يك ــك بتطــرف وتري ــب وطن ــط تح ــك فق ــاه أن ــرب معن أن تتغ
منــك، تريــده أن يكــون أفضــل ألنــك تعشــقه حــد المــوت لهــذا أنــت تهــرب منــه  
إليــه. ألنــك فقــط فــي لحظــة ضعــف أحسســت أنــك أقــل منــه ولــم  يعــد وضعــك 
يليــق بوطنــك فتبحــث فــي شــوارع الغربــة عــن طريقــة تعطــي لوطنــك الكبــر 
الــذي يليــق بــه وبــك فــا تكبــر أوطاننــا إال عندمــا يكــون الطمــوح شــعارنا. لهــذا 
ســعت صربيــة وهــي فــي ديــار الغربــة أن تكــون ابنــة الجزائــر الواقفــة غــادرت 
بعدمــا اطمأنــت أن الجزائــر خرجــت مــن نفقهــا المظلــم ووقفــت علــى جراحهــا  
ذهبــت صبريــة بحثــا عــن حيــاة أفضــل ليــس لهــا لكــن للمهنــة » لــم يكــن عملــي 
فــي الخــارج هروبــا مــن وضعيــة مــا فقــد فضلــت البقــاء فــي بــادي فــي عــز 
الــدم والدمــوع وذهبــت وأنــا مطمئنــة أن الجزائــر أصبحــت أقــوى مــن أي وقــت 
مضــى وأن األجيــال التــي ســتأخذ مكانــي ال تنقصهــا الكفــاءة وال اإلخــاص«.   
ــن أســوار الجامعــة  ــا الغضــة بي ــة الشــابة ترعــي أحامه ــت صبري ــا كان عندم
ــت  ــام 1994 كان ــة « ع ــات الدولي ــية تخصــص العاق ــوم السياس ــد العل » معه
ــت  ــذا الوق ــي ه ــا ف ــز ضياعه ــر دهالي ــا وتعب ــة جراحه ــش عاصف ــر تعي الجزائ
بالــذات اختــارت صبريــة بدايــة المغامــرة نحــو المجهــول أو لنقــل نحــو نفســها  
فــي فتــرة كانــت فيهــا الجزائــر تعبــر أخطــر مرحلــة فــي تاريخهــا الحديــث لــم 
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تكــن تلــك الشــابة القادمــة مــن الجزائــر العميقــة تملــك مــن خبــرة الحيــاة غيــر 
ــي واقتضــت  ــي المجــال الصحف ــرة ف ــة خب ــك أي ــم أكــن أمل ــا ل التحــدي » حينه
الضــرورة أن أجــد نفســي مباشــرة فــي النشــرة الرئيســية كمقدمــة أخبــار نشــرة 
ــن  ــا ع ــت كله ــج كان ــم برام ــداد وتقدي ــى إع ــا إل ــل بعده ــاءا ألنتق ــة مس الثامن
اإلرهــاب « هكــذا كانــت البدايــة  فبعــض األقــدار تختــار لنــا طــرق مختصــرة. 
فــي تلــك الفتــرة فتــح التلفزيــون الجزائــري أبــواب االنتســاب للطاقــات الشــابة 
لتعويــض النزيــف الــذي عرفــه فــي عــز األزمــة حيــث التحقــت صبريــة  بعــد 
أن » أجريــت لــي تجــارب علــى التحريــر والتقديــم اقتناعــا مــن الجميــع أننــي 
بقدرتــي علــى تحمــل هــذه المســؤولية الكبيــرة. وأثبتــت األيــام أن االختيــار لــم 
يكــن خاطئــا فأوكلــت إلــي مهــام مواجهــة األخبــار الطارئــة والخطيــرة التــي كان 
يتهــرب منهــا البعــض خوفــا مــن المــوت الــذي أضحــى يطــارد الصحفييــن فــي 

كل مــكان «.
 فــي عــز الشــباب والنضــج اختــارت صبريــة مواجهــة التحــرش بالمــوت 
ــع  ــة الراب ــد ابن ــة وهــي بع ــدم نشــرة الثامن ــت تق ــا، كان مباشــرة باســمها ووجه
والعشــرين مــن العمــر » كان عمــري أنــذاك ال يتعــدى الرابعــة والعشــرين ســنة 
ــزوال...  ــد ال ــة بع ــاعة الثاني ــى الس ــدأ عل ــة كان يب ــرة الثامن ــر لنش … التحضي
ــال  ــى خ ــوم حت ــا كل ي ــا تقريب ــت تصلن ــار كان ــف والدم ــل والخط ــار القت أخب
النشــرة كان رئيــس التحريــر يأتينــي بأنبــاء أذيعهــا للتو...اقتضــت المرحلــة أن 
ــي بعــض  ــا ف ــه اســتعجاليا وارتجالي ــي مجمل ــي ف ــق الصحف ــل الفري ــون عم يك
األحيان...أمــام هــذه األوضــاع وجــدت نفســي أصــارع مشــاعري كإنســانة حتــى 
ال أتــرك مجــاال لدموعــي أمــام الجمهــور وبيــن المهنيــة التــي تقتضــي أن يــذاع 
ــدو  ــى أن نب ــي عل ــه حرصــا من ــذا كل ــرأة و شــجاعة وه ــوة وج ــكل ق ــر ب الخب
ــر  ــر عــن وضــع الجزائ ــت تعب ــى الشاشــة كان ــذاك عل ــة فالصــورة آن ــر ثق أكث
والجزائرييــن...« أن تكــون لــك صــورة جميلــة وهادئــة علــى الشاشــة لــم يكــن 
معنــاه أن دواخلــك ســالمة مــن الصــداع واألنيــن الــذي كان يطــوق البلــد لكنهــا 
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المكابــرة علــى الطريقــة الجزائريــة كان التحــدي والتغنانــت التــي جعلتنــا جميعــا 
نتشــبث بالحيــاة حتــى لــو كان ادعــاءا أو تمثيــا.

أن تضعــك األقــدار فــي طريــق المــوت هــذا مكتــوب ال دخــل لــك فيــه لكــن 
أن تقــدم أنــت طلــب اعتمــاد لرحلــة موتــك فهــذا  قمــة الجنــون لكــن صبريــة ال 
تــرى فــي الطلــب الــذي تقدمــت بــه إلدارة التلفزيــون فــي عــز األزمــة إلنتــاج 
الحصــص التــي تهتــم بتداعيــات األزمــة األمنيــة إال واجبــا مهنيــا مــن جزائريــة 
أرادت أن تمــارس حبهــا للمهنــة وللبلــد علــى طريقتهــا »...كنــت تواقــة إلنجــاز 
ــى انشــغاالت  ــى الشــارع واالســتماع إل ــاج( والخــروج إل التحقيقــات ) روبورت
النــاس عــن قــرب وتركيــب الصــور ومحــاورة المعنييــن بهــذه المواضيــع 
ــر الحصــص الخاصــة الســيد محمــد عــوادي واقترحــت  ــى مدي ــا إل فقدمــت طلب
عليــه أن أختــص فــي إنجــاز المواضيــع التــي لهــا عاقــة باإلرهــاب. وبعــد مــدة 
طلــب منــي المديــر أن أقــدم الحصــة  التــي حملــت عنــوان » الحــق فــي الحيــاة «.
الحصــة تناولــت شــهادات لفتيــات اختطفــن واغتصبــن مــن طــرف إرهابيين 
فــي الجبــال وتمكــن بعدهــا مــن الفــرار بفضل مســاعدة عناصــر الجيــش الوطني 

الشــعبي التــي قامــت بتمشــيط منطقــة كانــت تختبــئ فيهــا الجماعات المســلحة.
كانــت هــذه الحصــة بالنســبة لــي أولــى بداياتــي المهنيــة ألننــي دخلــت عالــم 
اإلعــام الحقيقــي الــذي يســتوجب أن يكــون اإلعامــي أكثــر تفاعــا مــع الخبــر.
بــدأت فــي التحضيــر للحصــة حيــث جــرت العــادة أن يلتقــي منشــط البرنامج 
ــة  ــاة مغتصب ــم فت ــن بينه ــي وكان م ــت بضيوف ــث، فاجتمع ــل الب ــوف قب بالضي
ــي أوكار  ــته ف ــذي عاش ــض ال ــي بع ــروي ل ــا لت ــت منه ــم... فاققرب ــمها مري إس
وغابــات الجبــال المهجــورة. ومــا أدهشــني فــي الموضــوع أنهــا كانــت تحكــي 
معاناتهــا دون خــوف وال تــردد حتــى أنهــا كشــفت لــي عــن بقايــا آثــار التعذيــب 

واالغتصــاب علــى جســدها.
ذهبــت بعدهــا إلــى األســتوديو وأنــا أفكــر فــي كيفيــة كشــف المســتور وكســر 

التابوهــات حتــى يتســنى للمشــاهد الكريــم أن يكتشــف الحقيقــة عــن قــرب.
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كانــت الحصــة مســجلة تــم بثهــا بعــد اإلعــان عنهــا فــي صفحــات إشــهارية 
جذبــت الكثيــر مــن المشــاهدين الذيــن أضحــوا ينتظــرون الموعــد بــكل شــغف 
لمــا فيــه مــن حقائــق مريبــة تشــبه فــي مجملهــا أفــام الخيــال الــذي أصبــح فــي 

الواقــع حقيقــة ال ينــأ منهــا أحــد.
ــذاع شــهادات  ــم اي ــث ت ــة التابوهــات حي ــة تحــدي لعقلي كان البرنامــج بمثاب
لفتيــات تحدثــن بــكل حريــة ودون أن تحــذف مــن شــهادتهن أيــة معلومــة. كانــت 
مريــم الوحيــدة مــن بيــن تلــك الفتيــات التــي حضــرت إلــى األســتوديو وأدلــت 
بشــهادتها علــى المباشــر وأشــهر جملــة حفظهــا الجزائريــون هــي عندمــا ســألتها 
عــن عــدد اإلرهابييــن الذيــن اغتصبوهــا فأجابــت » كان عددهــم خمســين 
ــن  ــى لســان كل الجزائريي ــة عل ــي أصبحــت الجمل ــوم الموال شــخصا«...في الي
الذيــن أخذتهــم الغيــرة علــى شــرف وحيــاة تلــك الفتــاة المظلومــة وتأكــدوا مــن 
خــال هــذه الصــور بــأن الجميــع معنــي باألزمــة التــي قــد تطــال كل واحــد منــا 
ــي أحــد  ــال ل ــرة حيــث ق ــة كثي ــدون اســتثناء. تلقيــت رســائل ومكالمــات هاتفي ب
ــون  ــى التلفزي ــج عل ــرى البرنام ــتحينا أن ن ــد أس ــرام » وهللا لق ــاهدين الك المش
بمعيــة كل أفــراد العائلــة. ولكــن خطــورة الوضــع وجــرأة الطــرح جعلتنــا 
نتجــاوز هــذه العقــدة ونفكــر فــي الحلــول لحمايــة بناتنــا وأعراضنــا وأرزاقنــا«. 
أصبــح المشــاهدون يتســاءلون مــا هــي مبــررات هــذه األعمــال الخارجــة عــن 

قامــوس اإلنســانية وخصوصــا أنهــا كلهــا ترتكــب باســم اإلســام.
كان الطــرح قويــا ممــا اســتدعى شــرحه وتحليلــه بواســطة مختصيــن فــي 
الديــن والتاريــخ وعلــم اإلجــرام باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن ضحايــا اإلرهــاب 

والمجتمــع المدنــي اللذيــن حضــروا كلهــم إلــى األســتوديو.
وكانــت الفرصــة ســانحة لننغمــس فــي تحليــل قضيــة الســبايا وغنائــم الحــرب 
ــات  ــطة المسلس ــخ أو بواس ــب التاري ــي كت ــا إال ف ــم نقرأه ــرة ل ــع كثي ومواضي
التاريخيــة التــي تــروي لنــا أحقــاب الزمــن الغائــب والمنقضــي مــن عالــم 
المعاصــرة والعصرنــة....« نعــم فــي تلــك الفتــرة صــار واقعنــا أبلــغ مــن أي خيال 
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ــال إيامــا لكنهــا  ــر بلغــت فــي بشــاعتها أشــد أفــام الخي ــاء الجزائ وقصــص أبن
كانــت تجربــة قاســية صنعــت مجــد مهنــة وبلــد يفتخــر أبنائــه باالنتماء إلــى أرض 
ال تســقى إال بدمــاء أبنائهــا .. التجربــة كانــت ناجحــة بالنســبة لــي وفتحــت شــهيتي 
للغــوص أكثــر فــي هــذه القضيــة المخيفــة وبــدأت أبحــث فــي دواعــي ومبــررات 
وآثــار العمليــات اإلرهابيــة فوجــدت أنهــا كلهــا أفــكار مســتوردة مســتوهبة مــن 
» الوهابيــة « ومؤفغنــة مــن » األفغــان « تديرهــا أيــاد خارجيــة وتبعــث بالمظللين 

والجاهليــن إلــى أعمــال ال تكــون نتيجتهــا إال الدمــار واالنهيــار..«
أن يذهــب صحفــي ملــئ إرادتــه وبرجليــه إلــى مــكان موتــه لــم يكــن شــجاعة 
تقــول صبريــة فــي كل نفــس بشــرية خــوف ورهبــة مــن المــوت وأقصــى 
ــرض  ــكان الم ــن م ــا ع ــن كان بحث ــن لك ــر ممك ــود ألطــول عم ــا الخل طموحه
ــا  ــره مهم ــا غي ــس لن ــد لي ــدواء لبل ــاد ال ــة إليج ــد، كان محاول ــر البل ــذي ينخ ال
ــا فيبقــى حضــن الوطــن أجمــل  ــة ومهمــا كان اللجــوء آمن اتســعت رقعــة الغرب
لهــذا تقــول صبريــة »...خرجــت إلــى الشــارع فــي عــز األزمــة رفقــة الفريــق 
التقنــي وبــدأت االتصــال للبحــث عــن أماكــن التوتــر أيــن يخيــم  الخــوف 
واإلحبــاط. وقــع اختيــاري علــى بلديــة تدعــى » أوالد الســامة « دائــرة بوقــرة 
واليــة البليــدة... بــكل بســاطة كانــت ضمــن مــا يســمى بمثلــث المــوت. وصلــت 
تلــك البلديــة رفقــة الفريــق التقنــي حيــث التقيــت برئيســها علــي بوقطايــة الــذي 
اســتقبلني بــكل حفــاوة وبــدأ يــروي لي بعــض الذي حــدث قبــل أن يأخذني ألزور 
أماكــن انهــارات وقلوبــا كســرت وعائــات شــتت ورقابــا قطعت...فبــدا وكأنــي 
ــات  ــم تكــون ككل البلدي ســأصور فيلمــا وليــس شــريطا...بلدية أوالد الســامة ل
ورئيســها لــم يكــون ككل رؤســاء البلديــات، كان عنصــرا مــن عناصــر الدفــاع 
الذاتــي، أخــذ الســاح ودافــع رفقــة األهالــي علــى البلديــة ليعيــد إليهــا اســتقرارا 
كان بمثابــة نجــاح لكنــه بطعــم المــوت..« تــرى  كيــف كان طعــم المــوت ؟ ومــا 
لونــه ؟ رائحتــه ؟ وأي قــدرة كانــت لــه إلعادتنــا إلــى مــا قبــل الخلــق والحيــاة إلــى ما 
قبــل الحضــارة ؟ ومــن غيــر الضحايــا بإمكانــه أن يوصــل لنــا بعــض مــن تلــك 
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األحاســيس المرعبــة » دخلــت البيــوت اســتجوبت النســاء والرجــال واألطفــال 
ــت  ــا وأضح ــية وضحاه ــن عش ــر بي ــرت الجزائ ــف تغي ــم كي ــي كله ــوا ل وحك
البلديــة وكأنهــا دشــرة أفغانيــة بعدمــا تــم تهديــم فــروع مؤسســات الدولــة وحــرق 
الوثائــق. أخــذت الكثيــر مــن الصــور والشــهادات ووقــع اختيــاري علــى عناويــن 
» أوالد الســامة نهايــة الكازمــات « واعتبرتــه بدايــة نهايــة األزمــة ورويــت مــن 
خالــه قصــة المأســاة وشــجاعة الرجــال األشــاوس مــن الجزائرييــن األحــرار 
الذيــن لــم يقاومــوا إلرهابييــن فحســب وإنمــا األفــكار الغريبــة التــي لــم تنجــح فــي 

أن تعشــش فــي عقــول النــاس طويــا...
األزمــة التــي عبــرت هــذا البلــد أخلطــت األوراق وخلفــت ورائهــا عواصف 
وجــراح ومــن لطــف الرحمــان بنــا أننــا نســينا الكثيــر مــن تفاصيلها. أمــام الموت 
والوجــع اإلنســاني كنــا جميعــا علــى قــدم المســاواة فبيــن قتيــل وقاتــل لــم يكــن 
شــكل المــوت يختلــف إال فــي الزاويــة التــي يســدد منهــا ســهامه فبيــن الضحيــة 
غــدرا والضحيــة قهــر يغيــر المــوت أقنعتــه وكان علينــا نحــن أن نبحــث لــه عــن 
أســماء وعناويــن هكــذا فعلــت صبريــة وهــي تعــد لحصــة ال تتحدث عــن ضحايا 
المــوت باســم الديــن لكــن عــن ضحايا األفــكار الخاطئة والمســافرة صــوب جحيم 
يأخــذ شــكل الجنــة .. » تكــررت زيارتــي إلــى ضحايــا اإلرهــاب فــي هــذه البلدية 
وقادنــي رئيــس البلديــة إلــى عائلــة كان يحســن إليهــا معتبــرا إياهــا مــن ضحايــا 
ــال كلهــم ذكــور رفقــة أمهــم  اإلرهــاب... كانــت أســرة تتكــون مــن أربعــة أطف
ــال  ــا والتحــق بالمســلحين فــي الجب ــد إرهابي التــي روت لــي كيــف أصبــح الوال
تــاركا وراءه أســرة لــم تجــد لنفســها تصنيفــا بيــن الضحيــة والجاد...فارتأيــت 
أن أجــد للموضــوع برنامجــا خاصــا قدمــت فيــه شــهادة زوجــة اإلرهابــي ونــداء 
أبنائــه الذيــن يبحثــون عــن طريقــة للنجــاة مــن أزمــة ليســوا مســؤولين عنهــا.... 
ــة  ــرا قويــا علــى مشــاعري عندمــا قبــل رئيــس بلدي تــرك هــذا البرنامــج أث
أوالد الســامة وبعــض العناصــر مــن فريــق الدفــاع الذاتــي أن يحضــروا إلــى 
األســتوديو رفقــة سياســيين مــن بينهــم أحمــد الــدان الــذي كان أنــذاك فــي حركــة 
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ــا  ــة مــن ضحاي ــاء اإلرهابييــن واعتبروهــم ضحي ــكل عــن أبن ــع ال حمــس. وداف
اإلرهــاب. فاكتشــفت إلــى أي درجــة كان الشــعب تواقــا لألمــن والمصالحــة بيــن 

الجزائرييــن ووأد األحقــاد والضغائــن...
المــوت كان يطــارد صنــاع الحيــاة فــي كل مــكان وال يهــم الشــكل الــذي قــد 
يظهــر بــه كمــا ال تهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى ذلــك فالتهمــة والدفــاع واإلدانــة 
فــي جلســة واحــدة تصــدر بعدهــا محكمــة الحيــاة بيانــات بالنفــي الجماعــي إلــى  
ــي وأي  ــة الماض ــي صيغ ــة ف ــا معرب ــاة يومه ــة الحي ــت لغ ــر، كان ــم اآلخ العال
محاولــة لجرهــا للحاضــر خطــوة غيــر محمــودة العواقــب أمــا المســتقبل فــكان 
ــك  ــن عــاش تل ــن األفضــل لم ــذا كان م ــواح ل ــر الب ــم المســتحيل والكف ــي حك ف
الفتــرة االنغمــاس فــي العمــل الذهــاب بعيــدا  فــي طريقــه دون االكتــراث برفقــاء 
الرحلــة » إنغمســت فــي عملــي ألهــب لــه كل حياتــي اقتناعــا منــي بــأن النضــال 
الصــادق هــو أنجــع طريــق للوصــول إلــى النتيجــة المرجــوة رغــم أننــي كنــت 
أعلــم جيــدا أن إســمي كان علــى قائمــة  الذيــن قضــوا حتفهــم و الذيــن ينتظــرون. 
نجــوت مــن ثــاث محــاوالت اغتيــال ســأرويها فــي مناســبات أخــرى بــإذن هللا 
ــدي  ــن تواج ــر أماك ــت أغي ــي كن ــى أنن ــكان حت ــي كل م ــاردة ف وأصبحــت مط
باســتمرار قبــل أن أســتقر فــي محميــة الدولــة مــع الصحفييــن وكل الشــخصيات 
التــي كانــت مهــددة آنــذاك.... ارتأيــت أن ال أســتقل ســيارة مؤسســة التلفزيــون 
ــا  ــيارة األجــرة وأن ــل بس ــى العم ــرت أن أذهــب إل ــت مســتهدفة واخت ــي كان الت
ــذي  ــاب ال ــى أن الجلب ــاز. حت ــان القف ــي بعــض األحي ــا وف ــا ونقاب ــدي حجاب أرت
ــس  ــا ماب ــة فيه ــدي حقيب ــل بي ــاه. أحم ــر االنتب ــا وال يثي ــه كان بالي ــت أرتدي كن
ــم  ــري رغ ــة مظه ــى لياق ــي حــرص عل ــون وكل ــل التلفزي ــا أدخ ــا عندم أرتديه
بســاطته أمــام الشاشــة وهــذا كلــه حتــى نظهــر للعالــم أن الجزائــر ال تــزال وافقــة 

فــي وقــت كان الــكل يراهــن علــى ســقوط الجمهوريــة...«
 فــي وقــت كانــت فيــه الحيــاة تنهــار كان يســتحيل علــى أحدنــا الحســم فــي 
جميــع خياراتــه فقــد كنــا نعيــش االحتمــاالت والمقاربــات التــي كانــت تقتــرب بنــا 
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ــاة طــورا حســب نــوع الريــاح التــي تهــب علــى  مــن المــوت تــارة و مــن الحي
هــذه الديــار هــل كان مثــا المــرأة فــي كامــل نضجهــا وفــي عــز تألقهــا وأنوثتهــا 
أن تجــد وقتــا للحــب والحيــاة  الخاصــة وهــي تناضــل مــن أجــل صناعــة حيــاة 
ــعادتي  ــي س ــذي كلفن ــر ال ــو األم ــتقرة وه ــي مس ــن حيات ــم تك ــه » ل ــد بأكمل بل
الزوجيــة حيــث خيرنــي الــزوج بينــه وبيــن العمــل فــي التلفزيــون معتبــرا إيــاي 
أننــي جلبــت الخطــر للعائلــة. اختــرت بيــن األمريــن بعــد شــجار كبيــر مــع عائلــة 
الــزوج واختــرت أن أواصــل فــي الدفــاع عــن مبــدأ الحريــة رفقــة كل المناضلين 
مــن الصحفييــن الذيــن دفعــوا النفــس والنفيــس مــن أجــل أن نعيــش بكرامــة فــي 

وطننــا الحبيــب...«
تحالــف الهزائــم الشــخصية والعامــة  بإمكانــه أن يحــدد فعــا مصيــرك بدقــة 
مدهشــة فإمــا أن تصنــع منــك اإلرادة والشــجاعة  دليــا للحيــاة وعنوانــا للنجــاح 
أو يقضــي عليــك االنهيــار لكــن صبريــة اختــارت برغــم الخســارات وأالم النفس 
واألوجــاع الشــخصية أن تواصــل الســير دون االلتفــات نحــو الخلــف » لــم يبقــى 
حينهــا إال أن نعتبــر مؤسســة التلفزيــون التــي كان يطلــق عليهــا البعــض إســم 
» مؤسســة المــوت « دارنــا ومأوانــا حيــث خلقنــا جــوا مــن الحميميــة والمــآزرة 
ــروف  ــى ظ ــن إل ــن المتطلعي ــن وتقنيي ــن صحفيي ــة م ــال المؤسس ــن كل عم بي
أفضــل كنتيجــة لصبرنــا وعزمنــا علــى مواصلــة النضــال رغــم أننــا كنــا ننعــى 
ــدا  ــة مــن أســرة اإلعــام حتــى أننــي أتذكــر جي ــا زميــا أو زميل كل يــوم تقريب
ــد  ــي وبع ــل ل ــاءا قي ــا رث ــت  فيه ــادي  قل ــيدة حم ــا رش ــت زميلتن ــا اغتيل عندم
اتصــاالت كثيــرة مــن المشــاهدين وزمائــي مــن الصحافــة المكتوبــة أن الرثــاء 

أبكــى الماييــن مــن الجزائرييــن.
الرثــاء كان علــى المباشــر فــي نشــرة الثامنــة وال زلــت أحفظــه إلــى يومينــا 
ــا  ــول لن ــا دون أن تق ــد، تغادرن ــى األب ــا رشــيدة حمــادي وإل هــذا » نعــم تغادرن
ــك ال  ــول وصورت ــاذا نق ــر، م ــول واللســان عاجــز عــن التعبي ــاذا نق ــا. م وداع
تفــارق قاعــة التحريــر التــي خيــم عليهــا الحــزن. هــل نبكيــك أيتهــا الشــجاعة، 
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ــك  ــن نبكي ــا. ال، ل ــي أبنائه ــر ف ــا أصــاب الجزائ ــك، أم نبكــي م أم نبكــي خصال
ــم مــن رشــيدة ســيقضي  ــى ك ــذا الوطــن، فعل ــي ه ــن ف ألن مــن رشــيدة المايي
ــر  ــى آخ ــاة إل ــبثت بالحي ــي تش ــيدة الت ــر. رش ــت الجزائ ــى تصم ــاب حت اإلره
ــه راجعــون. « ــا إلي ــم يقتلهــا اإلرهاب...لكــن جــاء األجــل، إن هلل و إن لحظــة ل
تضحيــات أمثــال رشــيدة وثبــات أمثــال صبريــة هــو الــذي كان درعا وســندا 
لهــذا البلــد حتــى ال يســقط، حتــى ال ينهــار. كانــت قوافــل الشــهداء الجســر الــذي  
عبــرت فوقــه الجزائــر إلــى غدهــا لهــذا فــأي اعتــراف يتلقــاه صحفــي ال يحمــل 
فقــط اســمه لكنــه تكريــم لــكل تلــك األصــوات والوجــوه التــي بفضلهــا نحــن اليوم 
ــام 2000 توجــت  ــي الع ــث والضحــك. » ف ــى الســير والحدي ــدرة عل ــك الق نلم
بجائــزة الشاشــة الذهبيــة ألحســن مقدمــة فــي التلفزيــون آنــذاك وكانــت بالنســبة 
لــي التفاتــة طيبــة حظيــت بهــا خصوصــا وأنهــا قدمــت لــي مــن طــرف مختصين 
فــي مجــال الســمعي البصــري ضمــن لجنــة تحكيــم كانــت تزخــر بألمــع األســماء 
فــي اإلعــام والفــن والتاريــخ. كانــت الجائــزة بالنســبة لــي مكافــأة لــكل الزمــاء 
ــد أن تجــاوزت  ــد بع ــد جدي ــة لعه ــت بداي ــرة وكان ــك الفت ــي تل ــدوا ف ــن صم الذي
الجزائــر أكبــر امتحــان لهــا فــي التاريــخ بعــد ثــورة التحريــر. لــم تحفزنــي هــذه 
الجائــزة للحصــول علــى مناصــب عليــا فــي الدولــة  وال علــى ثروة الشــهرة بقدر 

مــا دفعتنــي ألطــور معارفــي وأســمو بمكانــة محترمــة فــي عالــم اإلعــام..«
  مهمــا كانــت التجربــة مــرة وصعبــة لكننــا نخــرج دائمــا منهــا أكثــر 
ــوض  ــى خ ــرأة عل ــر ج ــاب وأكث ــة الصع ــى مواجه ــدرة عل ــرة وق ــراء وخب ث
المغامــرات. وربمــا تجربتهــا فــي عــز األزمــة الجزائريــة هــي التــي صنعــت 
وصقلــت صبريــة دهليــس و دفعــت بهــا خــارج الحــدود لخــوض مغامــرة مهنيــة 
بــدأت فــي الكويــت وتســتمر فــي باريــس إلــى  اليــوم » بــدأت مشــواري المهنــي 
ــى  ــت إل ــم انتقل ــي الخــارج مــن الكويــت وجربــت العمــل فــي عــز الحــرب ث ف
فرنســا وكســبت معــارف كثيــرة فــي مجــال اإلعــام. ال أزال أتــوق إلــى تطويــر 
معارفــي واألهــم أن انقلهــا إلــى أبنائنــا وأســاهم بهــا فــي بنــاء جزائــر عصريــة 
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وقويــة تقــارن نفســها بأمــم متطــورة وليــس بــدول بــدأت تعيــش اآلن فقــط مــا 
ــة  ــار الغرب ــن دي ــرية. » م ــن عش ــر م ــة أكث ــه طيل ــا مرارت ــناه وتجرعن عايش
وأنــا أحلــم بجزائــر قويــة ومتطــورة يعيــش أبناؤهــا فــي كنــف االزدهــار 
واألمــن واألمــان. ال زلــت أزاول مهنتــي فــي باريــس حيــث اشــتغلت كصحفيــة 
ــاة القــارة  ــم رئيســة تحريــر فــي قن ــة ث ــاة يــورو نيــوز الدولي ومحــررة فــي قن
ومذيعــة أخبــار فــي إذاعــة مونــت كارلــو الدوليــة ومراســلة قنــاة الشــارقة مــن 
ــتغلت  ــث اش ــت حي ــون الكوي ــي تلفزي ــنة ف ــت س ــد أن أمضي ــذا بع ــس وه باري
كمذيعــة أخبــار فــي اإلذاعــة والتلفزيــون وقدمــت برنامجــا سياســيا كان يســمى 
ــراد  ــتوفي الم ــم أس ــي ل ــول بأنن ــام أق ــذا المق ــي ه ــبوع «.. وف ــة االس » قضي
بروايــة كل تفاصيــل القصــص التــي عايشــتها خــال أصعــب مرحلــة عاشــتها 
الجزائــر ألنهــا تحتــاج إلــى كتــاب وليــس إلــى شــهادة. وفــي األخيــر أتمنــى أن 
تبقــى لنــا الجزائــر دومــا أرض ميادنــا وتــراب تراثنــا والحفــاظ علــى الوطــن 

ال يقــوم بالشــعارات فقــط وإنمــا بالعمــل والنيــة الحســنة.
ــه فــا لغــة  ــى روايت ــا عل ــة مــا عاشــته الجزائــر ال قــدرة لن ــا صبري نعــم ي
فــي العالــم قــادرة علــى حمــل تلــك الفضاعــات لكننــا هنــا نحــاول فقــط توثيــق 
جــزء مــن ذاكــرة الجــرح احترامــا لذكــرى شــهداء الواجــب واعتــراف بجميــل 
أرض بقيــت مــن أجلنــا جميعــا تســع جميــع أبنائهــا وقــادرة مثــل أم علــى احتــواء 
ــك  ــدرب ومع ــذا ال ــر ه ــن عب ــرى م ــك وذك ــة لذاكرت ــران فتحي األخطــاء والغف

نرفــع الدعــاء » لتبقــى الجزائــر دائمــا أرض ميادنــا «.
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الصحافــة مهنــة ناكــرة للجميــل بامتيــاز، مثــل الحلــم تتســرب حبــات الوقــت 
مــن بيــن أصابــع ممارســيها ويمضــي العمــر ســريعا ليكتشــف أصحابهــا أنهــم 
ــوا عــراة فــي محطــات العــودة منهــا مســتحيا. لكنهــا تخلــف فيهــم أيضــا  خلف
حنينــا لآلثــار التــي تتركهــا فيهــم فيمتــون وهــم فارغــي األيــدي إال مــن حبهــم 
االمحــدود ألقامهــم وأوراقهــم. بهــذه الخلفيــة تعرفــت علــى زينــب قبــي امــرأة 
متواضعــة تمــر دائمــا بمحــاذاة نفســها رغــم أنهــا أحــد موقعــي الزمــن الجميــل 
للصحافــة واإلعــام فــي هــذا البلــد.  رافقــت أحامهــا أحــام الجزائــر فــي الفتــرة 
البومديينيــة » نســبة إلــى بومديــن « التــي فتحــت شــهية الجزائرييــن فــي إعــادة 
ــة  ــة. تتحــدث زينــب عــن بداي ــم التنمي ــي حل ــدا ف ــاءو التشــييد والذهــاب بعي البن
تجربتهــا فــي اإلعــام فتســحب ذاكرتهــا إلــى الخامــس مــاي مــن ســنة 1979 
تاريــخ التحاقهــا بجريــدة الشــعب. هــل كان قــدرا أم صدفــة ؟ تقــول زينــب 
» ال أدري ففــي النهايــة المســافة بيــن القــدر والصدفــة هــي الفــرق بيــن مــا تتمــاه 

النفــس ومــا تفرضــه عليــك مســارات الحيــاة «. 
 زينــب القادمــة مــن جامعــة بــاب الــزوار للعلــوم والتكنولوجيــا، » والتــي 
ــم تكــن تحمــل اســم هــواري بومديــن بعــد ألن الرجــل كان مــا يــزال يرعــى  ل
تقــدم األشــغال بالجامعــة،« لــم تستســلم الطالبــة الطموحــة يومهــا لدقة الحســابات 
التــي قادتهــا بعيــدا عــن جفــاف األرقــام والقياســات الهندســية فلــم تكــن تنقطــع 
عــن قــراءة كل مــا يصلهــا مــن كتــب و صحافــة ومتابعــة جديــد الحركــة األدبيــة 
فــي الجزائــر عــن طريــق الجرائــد التــي لــم تكــن يومهــا بالكــم والتنــوع الــذي 
تعرفــه اليــوم لكــن جريــدة الشــعب كانــت لوحدهــا مدرســة وحلمــا لصاحبــة القلــم 

الناشــئ يومهــا.
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 حلــم الكتابــة واحتــراف مهنــة اإلعــام تربــي بيــن جــدران جامعــة اســتقبلت 
الطلبــة وهــي مــا تــزال ورشــه فــي بداياتهــا األولــى تعــج بالحركــة وســط أوحــال 
ــح لاســتعمال أو قاعــة وضــع  ــدرج صال ــا عــن م ــل بحث ــا نتنق ــاء ... » كن البن
نصــف زجاجهــا علــى عجــل رفقــة أســاتذة مــن خيــرة مــا احتضنــت جامعــات 
العالــم ... وكنــا نلمــح بيــن حيــن وآخــر الخصــات الشــقراء للرئيــس وهــو يمــد 
ــات  ــن الورش ــا بي ــارع متنق ــه الف ــة بطول ــال الدول ــن ورج ــن الفنيي ــى بي الخط
بنظراتــه الخجولــة الفخــورة وعلــى شــفتيه ابتســامة لــم تكتمــل. كان يأتــي كلمــا 
ــدءا مــن  ــام ب ــد صــرح علمــي واعــد أواله كل االهتم ــه لتفق ــه ظروف ســمحت ل
هندســته المعماريــة التــي أوكل بهــا إلــى المعمــاري البرازيلــي األشــهر أوســكار 
نيمايــر وإلــى مســتوى التعليــم الــذي اســتقدم لــه أكثــر أســاتذة جامعــات المعمــورة 
كفــاءة. وهكــذا اســتقطبت الجامعــات الجزائريــة طــاب العلــم مــن كل أصقــاع 
الدنيــا خاصــة تلــك المســتقلة حديثــا أو أبنــاء الحــركات التحرريــة فــي إفريقيــا 
وأمريــكا الاتينيــة وكــذا أبنــاء المهاجريــن فــي أوروبــا نظــرا لمســتوى التعليــم التي 
توفــره وكــذا المنحــة المجزيــة التــي تعــادل راتــب عامــل متوســط آنــذاك. كانــت 
الجزائــر غيــر هــذه التــي نعرفهــا اليــوم تمامــا. كانــت ورشــة كبيــرة مفتوحــة للعمل 
واألمــل، وكان الدينــار الجزائــري يســاوي فرنكيــن فرنســيين. ...« عندمــا كانــت 
ــي  ــر األخــرى الت ــك الجزائ ــث عــن تل ــا لوصــف والحدي ــود بذاكرته ــب تع زين
اغتالوهــا فينــا مثــل حلــم جميــل تحــول ســريعا إلــى كابــوس خلتهــا أنهــا ســتبكي 
لكنهــا لــم تفعــل مكابــرة ربمــا .. ال أدري كانــت فقــط تتحــدث عــن تلــك الطفلــة 
ــة عــوض  ــوم الدقيق ــى قســم العل ــرن مــن اآلن » إل ــل نصــف ق ــي انتمــت قب الت
اآلداب التــي أرتــاح لهــا والصحافــة التــي تســتهويني. كانــت نيتــي ونحــن 
خارجــون مــن ثــورة التحريــر أن البــاد فــي حاجــه إلــى مقــدرات أبنائهــا العلمية 
أمــا الكتابــة فيمكــن تعلمهــا بعيــدا عــن مقاعــد الدراســة. لكــن الواقــع كان شــيئا 
آخــر بعيــدا عــن هــذه األحــام واآلمــال. كنــا نحــن طلبــة العلــوم الدقيقــة بالعربيــة 
عرضــة إلهمــال مقصــود: ال مراجــع وال مطبوعــات وال حتــى مســتقبل واضــح 
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ــى  ــا إل ــة من ــا دون رغب ــم تحويلن ــا ت ــرعان م ــك س ــن ذل ــر م ــل أكث ــم. ب المعال
مدرســة تكويــن األســاتذة بالقبــة لنلتحــق بالتعليــم ونعيــد إنتــاج أنفســنا فــي حلقــة 
مغلقــه. وعندمــا بــدأ نضالنــا مــرض الرئيــس المناضــل واألب الســاهر فتفرقــت 
ــم وصعــب أن تطــارد وهمــا وتمشــي فــي  ــه... « مؤل ــى غايت ــا الســبل كل إل بن
طريــق لــن يفضــى بــك إلــى أي اتجــاه فليــس ثمــة أصعــب مــن منتصــف األشــياء 

واألقــدار والقــرارات أيضــا.
 بعــد تجربــة جامعــة بــاب الــزوار لجــأت زينــب إلــى وزارة التعليــم العالــي 
ــة  ــي العالي ــفوعة بمعدالت ــوريا مش ــب بس ــة الط ــه لدراس ــي منح ــا ف » طمع
)وكانــت منــح الخــارج تــوزع كبطاقــات المعايــدة بالــوزارة( لكــن الفســاد كان 
قــد بــدأ ينخــر جســم األمــة ولــم أجــد مــن يشــفع لــي عنــد أحــد النافذيــن. فلجــأت 
منفــردة إلــى جامعــة المســتنصريه ببغــداد. لكــن البعــد عــن األهــل وعــن الوطــن 
ــم أيقنــت  ــم أعادونــي إلــى واقعــي. وبعــد تجربــة قصيــرة فــي التعلي وعــن الحل
بأنهــا ليســت المهنــة التــي أريــد. وكان إعجابــي بالصحافــة قــد بــدأ قبــل التحاقــي 
بالمدرســة حيــث كان أبــي يطلــب منــي أن أعيــد لــه مــا جــاء فــي نشــرة أخبــار 
ــا  ــار كم ــظ األخب ــي حف ــد ف ــت أجته ــول. وكن ــي الدخ ــر ف ــا يتأخ ــة عندم الثامن
قيلــت علــى لســان أوائــل صحفيــي التلفــزة الجزائريــة الجهابــذة محمــد الســعيد، 
عبــد القيــوم بوكعبــاش وحــراث بــن جــدو. وهكــذا عاودنــي الحنيــن إلــى األدب 

واإلعــام وجــو االستكشــاف الــذي افتقدتــه فــي تخصصــي العلمــي....«
 مــن جريــدة الشــعب بــدأت مســيرة الشــابة الفتيــة التــي خرجــت إلــى 
ــد  ــار الجدي ــة لتواجــه الخي ــة واألكاديمي ــي مــن التجــارب العلمي ــا يكف ــاة بم الحي
ــب  ــت زين ــث التحق ــة اإلعــام، حي ــي مهن ــدا ف ــدا ج ــدا بعي ــيقودها بعي ــذي س ال
قبــي بجريــدة الشــعب وكانــت الشــعب يومهــا مدرســة فــي الصحافــة. بســرعة  
ــاة اســما وأصبــح لهــا قــراء وأصدقــاء فــي الكلمــة، والتحقــت فيمــا  كونــت الفت
بعــد بوكالــة األنبــاء الجزائريــة التــي كانــت » مدرســة حقيقيــة « هنــاك يصقــل 
الصحفــي الموهــوب نفســه حيــث يتــم العمــل هنــاك باللغتيــن العربيــة والفرنســية 
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ــة نحــل،  ــل خلي ــل مث ــذي يعم ــة ال ــق قســم الترجم ــت عــن طري ــي ذات الوق ف
» وكمــا هــو معــروف عــن كــون اإلنســان ابــن ثقافــة اللغــة التــي يعيــش فيهــا «  
احتكــت الوافــدة الجديــدة إلــى الوكالــة بقدمــاء صحفيــي الوكالــة العامليــن باللغــة 
ــوح  ــاز والوض ــات واإليج ــار الكلم ــي اختي ــة ف ــم الدق ــذت عنه ــية وأخ الفرنس
ــي  ــب ف ــه زين ــذي  كونت ــم ال ــل االس ــي مقاب ــة.« وف ــاء البرقي ــة بن ــم كيفي وااله
ــخصيتها  ــم ش ــذي يائ ــي ال ــون والتخف ــة التك ــة فرص ــا الوكال ــعب أعطته الش
الخجولــة والمنزويــة. بوكالــة األنبــاء قضيــت زينــب قبــي أجمــل أيامهــا المهنيــة 
وتعلمــت كمــا تقــول إتقــان لغــة الميــدان. ولكــن »..كمــا يقــال الحلــو ال يكتمــل، 
كانــت هنــاك أخطــاء بشــريه فادحــة فــي هــذا الصــرح الواجهــة حيــث يتــم العمــل 
بالشــللية والجهويــة والــوالءات التــي تفرضهــا أطمــاع بائســة. عايشــت ظروفــا 
ســريالية فــي وكالــة األنبــاء حيــث شــاهدت كفــاءات تنطفــئ وتمــوت رويــدا وال 
ينظــر إليهــا أحــد أو يمنحهــا فرصــة االفــاده أو نقــل التجربــة والكفــاءة لألجيــال 
الجديــدة التــي مافتئــت تلتحــق بالوكالــة ســنة بعــد أخــرى. ذنــب تلــك الكفــاءات 
الوحيــد أنهــا لــم تنتــم إلــى عصبــة مــا أو لــم تقــدم مــن آيــات الرضــوخ مــا يكفــي، 
أذكــر رجــاال ونســاء كانــوا عبــارة عــن مــدارس متنقلــة ماتــوا كمــدا أو أحيلــوا 
علــى التقاعــد وكأنهــم لــم يمــروا يومــا بالمــكان، طاقــات مهــدورة أو مهمشــة حــد 
القتــل، وإننــي فــي غايــة النــدم اليــوم كونــي لــم أســجل تجربــة هــؤالء ولــو فــي 

شــكل حــوارات حميمــة...«
  تجربــة طويلــة ومرهقــة لكنهــا شــيقة ومفيــدة » ... لقــد كان العمــل في قســم 
التحقيقــات مرهقــا وأغلــب الوقــت يضيــع فــي انتظــار التنقــل إلــى مواقــع الحــدث 
والعــودة إلــى المقــر لتقديــم التغطيــة فــي أوقــات تليــق بوكالــة أنبــاء تعمــل علــى 
مــدار الســاعة ...«  لــم أكــن أعلــم مــن أيــن كانــت زينــب تأتــي بلغتهــا العربيــة 
الصافيــة والجميلــة القــادرة علــى تشــرب صدمــات وخيبــات تجربــة امتــدت على 
مــدار عشــريتين وأكثــر. مثــل نهــر متدفــق كانــت تســرد زينــب قبــي قصتهــا مــع 
الصحافــة، مثــل عقــد حكايــة تنفــرط حباتــه فــي محطــات مؤلمــة فنجــد أنفســنا 
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مجبريــن علــى ربطهــا ولملمتهــا لمواصلــة الرحلــة. مثلهــا كانــت تفعــل زينــب 
فــي التقــاط ســنوات عمرهــا ومراجعــة ســجل األلــم فــي أشــد المراحــل ســوداوية 
فــي حياتهــا ألن الســنوات الجميلــة تمــر مســرعة وغيــر مباليــة بالحنيــن الــذي 

تخلفــه ورائهــا.
 اســتقبلت زينــب مثلهــا مثــل الكثيــر مــن األقــام واألصــوات التــي غيبهــا 
المــوت أو الصمــت اســتقبلت عشــرية الدمــار الــذي عصــف بالديار صــار العمل 
ــدت  ــذا وج ــة وهك ــة للمواصل ــا وإرادة قوي ــب تخطيط ــروعا يتطل ــاة مش والحي
ــى أســماءهم  ــا ونســينا حت ــن غادرون ــب نفســها » فــي وضــع الزمــاء الذي زين
ــل  ــروف العم ــوداء. وألن ظ ــرية الس ــي العش ــاد ف ــدث بالب ــا ح ــم م ــي خض ف
ــا وناضــل  ــت به ــادئ آمن ــه بعــد ســنة 1999 بالنســبة لمب ــر ممكن أصبحــت غي
مــن أجلهــا أهلــي وشــعبي. ولــم نعــد نعمــل مــن أجــل نقــل الحقيقــة أو محاولــة 
تحســين الواقــع بالكلمــة بــل أصبحنــا فــي خدمــة سياســة شــخص أو تيــار ضيــق 
لكنــه جــارف، قــد يتبــادر إلــى الذهــن تســاؤل عفــوي، مــاذا يمكــن أن يتغيــر فــي 
عمــل وكالــة رســميه ! أقــول الكثيــر إذ كنــا نســتطيع الســكوت عندمــا ال نســتطيع 
نقــل الحقيقــة فــي حــاالت معينــة ونــادرة، وصرنــا مطالبيــن بالكــذب اليومــي أو 
ــذي  ــى كل هــذا صــار كل ال ــة إل ــط. إضاف ــي فق ــا هــو إيجاب ــة عــن كل م الكتاب
أعملــه مكــرر مــن مناســبة ألخــرى، أقابــل نفــس األشــخاص ويقولــون لــي نفــس 
الــكام وأكتــب نفــس الكلمــات  لمواضيــع هــي نفســها. ...« أرعبتنــي صراحــة 
زينــب ألننــي أول مــرة أواجــه الــكام الصامــت بداخلــي والحقيقــة المــرة التــي 
ــا  ــا وصــور زمائن ــا جميعــا الشــيخوخة الزاحفــة علــى أجســادنا وأقامن ترعبن
القدامــى الذيــن يغادروننــا مرضــا وجنونــا وإحــاالت علــى التقاعــد تشــبه 
ــا  ــت كاهله ــة أثقل ــل لعن ــب مث ــت تطــارد زين ــي كان ــذه الصــور الت الطــرد... ه
ــه علــى  ــم مــا ضيعت وصــارت ال تفارقهــا إلــى أن أثــرت االبتعــاد. » بالرغ
ــبه  ــا ش ــوم أن ــة. والي ــرى مختلف ــاة أخ ــى حي ــال إل ــخصي واالنتق ــتوى الش المس
متأكــدة أن زمائــي وكل الذيــن اشــتغلت معهــم يحتفظــون لــي بصــورة جميلــة 



112

لصحفيــة محترمــة. « كانــت تلــك خاتمــة مشــوار صحفيــة أمنــت بمهمتهــا وهــي 
نقــل الواقــع بــا مســاحيق. زينــب قــررت إحالــة نفســها علــى التقاعــد المســبق 
ــا  ــا وتجربته ــل خبرته ــن نق ــا م ــذي يمكنه ــي ســن العطــاء والنضــج ال وهــي ف
لألجيــال الجديــدة مــن اإلعامييــن ولكــن الصحافــة مهنــة تــأكل أبنائهــا. صمتــت 
زينــب وخاضــت تجــارب أخــرى فــي الحيــاة منحتهــا فرصــة أن تكــون نفســها 
دائمــا ألنــه أصعــب الرهانــات فــي هــذه الحيــاة أن يكــون اإلنســان وفيــا لنفســه.
  الفســاد الــذي انتشــر وســط الرعــب وســنوات الدمــار لــم تكن لتمــر دون أن 
تتــرك بصماتهــا علــى النفــس والــروح وفــي المخيــال ولكــن عندمــا يعــود المــرء 
ــرء  ــاد... «. كأن الم ــذه الب ــته ه ــا عاش ــدق م ــكاد يص ــوراء ال ي ــى ال ــا إل قلي
يشــاهد مســرحية عبثيــة تقــدم أمــام ناظريــه، حيــث تــم مــع بدايــة ســنوات المــوت 
فــي الجزائــر والتــي ســاهم فــي تأجيــج نارهــا كثيــر مــن هــؤالء الذيــن اســتفادوا 
مــن الحمايــة المطلقــة مــن الدولــة، توزيــع المهــام علــى أشــخاص معينيــن منهــم 
مــن لــم يعمــل يومــا واحــدا بوكالــة اإلنبــاء الجزائريــة علــى مكاتبهــا المتواجــدة 
فــي أغلــب عواصــم العالــم المهمــة وبرواتــب مجزيــة يفــوق مقابــل شــهر واحــد 
ــي عشــر ســنوات.  ــي الداخــل ف ــي ف ــا يتســلمه صحف ــة م ــات المقدم ــع الخدم م
ذهــب هــؤالء وهنــاك مــن مــددت مهامــه لســنوات عديــدة تعــدت المــدة القانونيــة 
بأضعــاف مضاعفــة... فــي ذلــك الوقــت كنــا هنــا كالقنافــذ المذعــورة نعايــن مــن 
ــا التــي تتغيــر  ــا أو مخابئن ــا لبيوتن ــد الجــدران التــي نحتمــي بهــا فــي عودتن بعي
حســب إمكانياتنــا أو حســب إحساســنا بالخطــر، نعــد األيــام ونعّرفهــا بعــدد قتانــا 

مــن مثقفيــن ورجــال أمــن وصحفييــن وجيــران وأهــل. ...«
أن تتعــود علــى القتــل والمجــازر يوميــا صعــب جدا مــع الوقت يتحول شــعورك 
بالخــوف والرعــب إلــى نــوع من القــرف مما يــدور حولك تقوض األســئلة مضجعك 

وعبثــا تحــاول أن تجــد األجوبــة للتوحش الذي ســكن اإلنســان فجأة.
ــن  ــوع م ــكنني ن ــل س ــنوات ب ــك الس ــي تل ــي ف ــوف قلب ــل الخ ــم يدخ » ...ل
القــرف ال يطــاق بلــغ مــداه يــوم مقتــل األســتاذ الجيالــي اليابــس بحيــه المتواضع ببن 
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عمــر، عندهــا أيقنــت أننــي أنتمــي ألمــة ال تتحمــل بقــاء نخبتهــا علــى وجــه األرض 
إنمــا تحتفــي بهــا كأســماء معلقــه على الفتــات فــوق البنايــات الرســمية أو االجتماعية 

بعــد أن يســكن أصحابهــا غياهــب القبــور أو هــي منفيــة بعيــدة عــن المعلــف... «
عندمــا تكــون قــاب قوســين مــن المــوت تصبــح الحســابات ترفــا فــي 
ــابات  ــب حس ــرا يتطل ــاة أم ــة للحي ــتراق لحظ ــة كان اس ــنوات المجنون ــك الس تل
ومشــاريع ويصيــر الخــوف صديقــا حميمــا لنــا نقاســمه الثرثــرة. لهــذا تقــول 
ــا  ــة يومه ــن خارط ــر م ــم تغي ــا ول ــم حياته ــى ريت ــت عل ــا حافظ ــب أنه زين
كثيــرا فقــط الحــذر والتوجــس كبــرت حصتــه فــي يومياتهــا وصــار يفــرض 
منطقــه مــن كل » ... يتحــرك فــي اتجاهــي أو خلفــي مــع يقينــي الثابــت 
ــم التحــق بالســكنات  ــي ول ــرك بيت ــم أت ــا ل ــب هللا لن ــا إال مــا كت ــه ال يصيبن بأن
األمنيــة التــي وفرتهــا الــدولة بالمنــار بســيدي فــرج ولــم أرفــض يومــا عمــا 
بســبب خطورتــه علــى حياتــي مثــا كمــا كان يفعــل زمائــي مــن الرجــال. حيــث 
ــة، ولألســف  ــى التغطي ــي الخــروج إل مــرة حــرن أحــد الزمــاء  وكان دوره ف
ــة يغطــون  ــون والصحاف ــدي، وكان التلفزي ــرة غاري ــازة شــرطي بمقب ــت جن كان
تلــك الجنائــز تنديــدا ببشــاعة اإلرهــاب وهــو مــا فتــح شــهية القتــل عنــد هــؤالء 
مادامــت خدمــة اإلشــهار مجانيــة فأصبحــت الجنائــز فــي صفــوف الشــرطة يومية 
قبــل أن يتفطــن النظــام للغلــق التــام علــى المعلومــة األمنيــة. أعــود للزميــل الــذي 
رفــض الخــروج إلــى العمــل مخافــة أن يكــون هنــاك فــي الجنــازة مندســين مــن 
القتلــة فيترصدونــه أو يضعونــه علــى قوائــم المــوت. قــال محتجــا بــأن زمياتــه 
ــه  فكيــف ال يخرجــن إلــى المقابــر والمســاجد مثــل  يتقاضيــن نفــس الراتــب مثل
الرجــال متجاهــا باســتماتة كــون األمــر يتعلــق بــدوره فــي الخــروج ذلــك اليــوم 
للعمــل وليــس بنــوع جنســه. ولكنــه أبــى أن يفهــم وخرجــت بدلــه ولكنــه مــن يومها 

لــم يبــق فــي عينــي رجــا، كمــا حــدث لــي مــع أمثالــه وهــم كثــر. ..«  
ــي  ــوت فف ــن الم ــوف م ــع الخ ــا بداف ــس دائم ــك  لي ــى حيات أن تحــرص عل
ــد  ــن ق ــا لك ــط ســاعة ارتدائه ــة ســلفا وتنتظــر فق ــواب مفصل ــا أث ــة أقدارن النهاي
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ــباب  ــذ بأس ــت آخ ــك »...كن ــن ب ــع المحيطي ــى ال تفج ــط حت ــك فق ــق حيات تعش
ــا القادمــة مــن  الحــذر الممكنــة حتــى ال أفجــع أهلــي فــي، لكننــي لــم أخــف وأن
أهــوال الثــورة التحريريــة كنــت أومــن بــأن لــي ســاعة معلومــة عنــد ربــي ال 
ــتحداثها  ــي اس ــن ف ــي كان يتفن ــل الت ــاعة القت ــر أن بش ــتقدم غي ــتأخر وال تس تس
القتلــة شــغلتني قليــا. لكــن خوفــي علــى البــاد بلــغ مــداه عندمــا انتقلــت طــرق 
المــوت إلــى مســتوى المجــازر الجماعيــة، عندهــا ســكنني كابــوس رهيــب إلــى 
اليــوم وأصبحــت القصــص الشــخصية ألنــاس عايشــوا تلــك األهــوال مســامير 

ــاة كإنســان...«. ــة الحي ــي مــن نعم تقــض مضجعــي وتحرمن
ــات  ــور وذكري ــن ص ــروح  م ــس وال ــرة والنف ــه الذاك ــا خزنت ــب م  مرع
وتجاوزهــا يتطلــب جهــدا فكريــا ونفســيا إلعــادة تلويــن تلــك المســاحات 
المظلمــة فــي أعمــاق النفــس »...عرفــت أســرا أبيــدت بكاملهــا فــي تلــك المجازر 
ــي لحظــات الرعــب  ــر ف ــم األخي ــل كفاحه ــكنني وأتخي ــم تس ــت صوره ومازال
ــرأة  ــر الم ــدرون. وأذك ــا يق ــد م ــاة ق ــبثون بالحي ــم يتش ــوت وه ــذي يســبق الم ال
التــي زمــت فــم زوجهــا وســمرته بيــن براميــل البنــاء تحــت الســلم رفقــة بقيــة 
األطفــال عندمــا هــم بالرجــوع لجلــب ابنــه ذي الســت ســنوات والــذي نســوه فــي 
عجلــة الهــروب مضحيــة وهــي األم بابــن مقابــل حيــاة بقيــة األســرة، حــدث هــذا 
فــي الرايــس. وحكايــة تلــك األم التــي لــم تجــد مكانــا تهــرب إليــه بأطفالهــا بعــد 
فقــد زوجهــا فاهتــدت إلــى طريقــة تريــح بهــا بعــض عجزهــا وهــي دهــن رقــاب 
أطفالهــا بالزيــت كل ليلــه حتــى ليتألمــوا عنــد ذبحهــم بآلــة صدئــة غيــر ممضيــة 
ــر المحترمــة مشــرنن صبيحــة مذبحــة  ــرة غي ــدا. كمــا ال أنســى قــول الوزي جي
ســيدي حمــاد باألربعــاء عندمــا جــاءت علــى رأس وفــد رســمي لتفقــد المــكان: 
» هــذا جــزاء تعاونكــم معهــم، كنتــم باألمــس تطعمونهــم واليــوم داروا عليكــم «. 
»  تعجبــت حينهــا كيــف تبلــد النعمــة اإلحســاس إذ لــم توقفهــا األوانــي البائســة التي 
كانــت مقلوبــة وعلقــت يبعضهــا بقيــة شــوربة عــدس فــي رمضــان. وكانــت تلــك 
المأســاة فــوق التحمــل إذ أذكــر مــن بيــن الضحايــا عائلــة ســيدة كانــت تلميذتــي 
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وقــد ذبحــت هــي وأطفالهــا جميعــا وبقــي زوجهــا الــذي ذهــب لشــراء محفظــة 
ــه فــور انتهائــه مــن الفطــور يبــدو أن ذلــك كان بإلحــاح مــن الطفــل. بقــي  البن
ــه  ــى وجه ــا عل ــة هائم ــك المحفظــة أشــهرا طويل ــس رأســه تل ــك الرجــل يلب ذل
فــي أزقــة مفتــاح. وقصــص أخــرى تدمــي القلــب إلــى آخــر العمــر... « ينقطــع 
ــا  ــي خزنته ــي الت ــص والماس ــي القص ــب وال تنته ــم زين ــي ف ــة ف ــل  الحكاي حب
ذاكــرة هــذه اإلعاميــة لكنهــا تؤكــد حبهــا أال مشــروط لمهنتهــا وأنهــا لــم تنــدم 
يومــا علــى انتمائهــا لمهنــة الصحافــة » بــل بالعكــس ال أتخيــل كيــف يمكــن أن 
تكــون شــخصيتي بــدون هــذا االنتمــاء الجميــل، حفزتنــي علــى القــراءة المتواصلــة 
وعلــى التعلــم المســتمر، كمــا تعرفــت مــن خالهــا علــى نمــاذج بشــرية مــن كل 
صنــف وكونــت صداقــات رائعــة بفضلهــا. وال أقــول زرت بلدانــا عــن طريقها ألن 
المهمــات الخارجيــة كانــت حكــرا علــى المقربين ووســيلة تطميع وشــراء ذمــم... «
ــة  ــاس وقناع ــدي إحس ــق ل ــب تعم ــي بزين ــي جمعتن ــية الت ــك األمس ــي تل ف
ــب  ــا يتطل ــتمرار فيه ــارا واالس ــا ال إجب ــا حب ــام تمارس ــة اإلع ــة أن مهن داخلي
العطــاء أال مشــروط ألنهــا الطريقــة الوحيــدة التــي تبــرر تحمــل زينــب وغيرهــا 
ــي  ــة ف ــا ماثل ــزال أثاره ــا ت ــنوات وم ــتمرت لس ــي اس ــاعة الت ــك البش ــكل تل ل

األجســاد واألرواح والوجــوه.
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تعودنــا علــى إطالتهــا علــى التلفزيــون فــي النشــرة االمازيغيــة فــي بدايــة 
انفتــاح الجزائــر علــى هويتهــا، فــي الفتــرة التــي تزامنــت مــع انــدالع الجنــون 
الدمــوي فــي البــاد. وجــه هــادئ ونبــرات متزنــة تنــم عــن عراقــة  تلــك الرنــة 
ــة  ــح البريئ ــك المام ــف تل ــدق أن خل ــن يص ــدات. م ــة الج ــن أصال ــة م المنبعث

تختفــي قصــة جريئــة قصــة تحــدى وصمــود. 
قصــة بدأتهــا زهــرة فرحاتــي وهــي بعــد طالبــة لــم تغــادر مقاعــد الجامعــة 
ــد  ــا بع ــي ســتصير فيم ــة الت ــك المهن ــة اإلعــام. تل ــز مهن ــت دهالي ــا دخل عندم
محنــة. فــي التســعينات كانــت الجزائــر تــودع عــام وتســتقبل آخــر وكأنهــا 
تخــرج مــن نفــق لتدخــل آخــر، تمــر الســنوات متشــابهة والبلــد بمــن فيــه يرقــب 
فرجــا طــال أمــده، ففــي نهايــة  1990 وبدايــة 1991 كانــت زهــرة قــد خطــت 
أول خطــوة باتجــاه المهنــة حتــى قبــل أن تتخــرج مــن الجامعــة حيــث التحقــت 
بالقنــاة الثانيــة لإلذاعــة الوطنيــة فتــرة تصفهــا زهــرة بأجمــل وأزهــى المراحــل 
ــة عرفــت فيهــا  ــدم » مرحل ــي عرفهــا اإلعــام الجزائــري رغــم مسلســل ال الت

ــي اإلعــام «. ــن مهن ــاح والتضامــن بي ــة واالنفت ــة الحري الصحاف
   فــي القنــاة الثانيــة اكتشــفت زهــرة معنــى أن تتقاســم الخــوف والضجــر 
ــوت.  ــاريع الم ــك لمش ــة والمرشــحين مثل ــي المهن ــك ف ــاء ل ــع زم ــق م والقل
ــه،  ــن عودت ــى حي ــة إل ــا معلق ــى قلوبن ــة تبق ــى مهم ــل إل ــا زمي ــا غادرن » كلم
كنــا نســتغل األوقــات الصغيــرة المتاحــة أمامنــا وتلــك اللحظــات القليلــة التــي 
يجــود بهــا القــدر للفــرح، كنــا دائمــا نقــول ربمــا ســتكون األخيــرة، كنــا نحتفــل 
ــا أن  ــتحق فع ــت تس ــيطة كان ــاي بس ــة ش ــل فجلس ــر كام ــا ده ــة كأنه باللحظ

ــا «. نخلده
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 جاهديــن كنــا نســعى لنخلــد تلــك اللحظــات فــي الذاكــرة ونثبتهــا ألكبــر قــدر 
ممكــن مــن الوقــت فربمــا لــن نــرى بعضنــا بعدهــا، كلنــا كنــا مشــاريع قتلــى.

  فــي عــز ســنوات الجنــون وانهيــار اإلنســان والبلــد وجــدت زهــرة نفســها 
تتنقــل بيــن العاصمــة وأوالدي عيــش يوميــا هــل ثمــة عاقــل يمكنــه أن يتصــور 
أن شــابة فــي عمــر الــورد تخــرج صباحــا فــي كامــل أناقتهــا وجمالهــا مــن قريــة 
صغيــرة اســمها ســيدي عيســى فــي اتجــاه اإلذاعــة بالعاصمــة  لتعمــل فــي مهنــة 
ــه تهمــة ووصمــة ترشــحك مباشــرة إلــى طريــق العــودة منــه  كان االنتمــاء إلي

ممنوعــة؟.
 فــي أول أســبوع جــاء النــاس يدقــون بــاب البيــت وكان والــد زوجهــا هــو 
ــي  ــك الت ــر » لتل ــالة تحذي ــون رس ــران ينقل ــزوار، كان الجي ــاب لل ــح الب ــن فت م
تخــرج كل صبــاح بــدون حجــاب،  نحــن غيــر مســؤلون عــن أي أذى يلحــق بهــا 

ــم تتحجــب «. إذا ل
ــن  ــم تك ــا ل ــة هن ــة والمقاوم ــاة كان يقتضــى المقاوم ــاع عــن الحي حــق الدف
ــاة لجــأت زهــرة  ــي الحي ــاع عــن حقهــا ف ــارا متاحــا. ومــن أجــل الدف دائمــا خي
إلــى لبــس قنــاع تنكــري » كنــت أرتــدي الجابيــة والنظــارات وغطــاء الــرأس، 
كنــت أشــعر باغتصــاب معنــوي لكيانــي، كنــت أعيــش فــي جســد غيــر جســدي 
ــث  ــي صــارت شــبهة، فالحدي ــى لغت ــل حت ــدا ب ــي أب وأســتعير صــورة ليســت ل

ــة والزندقــة والخــروج عــن الديــن. ــة تهمــة بالعمال بغيــر العربي
ــد  ــذا- وق ــدث ه ــا كان يح ــادرا م ــوق - ون ــا للتس ــرج مث ــت أخ ــا كن عندم
أتحــدث مثــا بالفرنســية أو االمازيغيــة فينهرنــي زوجــي استشــعارا لخطــر قادم.
عندمــا يتلبســك الخــوف ويســير إلــى جانبــك يصيــر صديقــا ورفيقــا تقــول 
زهــرة أن الخــوف فــي تلــك األيــام » صــار قماطــا لنــا، صبحــا نخــرج فنخــاف 
أن ال نعــود مســاءا، لكــن الشــيء الــذي أنقذنــا مــن االنهيــار كان تضامننــا مــع 
بعضنــا البعــض، كنــا نتقاســم الخــوف والفــرح أيضــا وكــم كان الفــرح شــحيحا 
فــي يومياتنــا، فبرقيــات المــوت كانــت تمطــر قاعــات التحريــر صباحا  ومســاءا، 
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وكانــت أخبــار تســاقط الزمــاء مثــل أوراق الخريــف ال تغــادر يوميــات 
الصحفييــن الذيــن ال يــكادون يخرجــون مــن جنــازة حتــى يدخلــون فــي أخــرى. 

باختصــار كانــوا كلهــم مشــاريع جنائــز.
مــن ســيدي عيســى بــأوالدي أعيــش إلــى صالومبــي » المدنيــة « بالعاصمــة  
انتقــل الخــوف والشــك وحســاب المســافات مــع زهــرة. » فــي صالومبــي بيتــي 
لــم يــرى النــور فنوافــذه مغلقــة علــى الــدوام، وحتــى البــاب، إذا لــم يحــدد الطارق 
ــود هــو مــن  ــا عمــي مول ــدا. فــي هــذه الفتــرة كان جارن ــه أب ــن أفتــح ل ــه ل هويت
يتخــذ دائمــا المبــادرة ويقــول لــي » زهــرة افتحــي أنــا عمــك مولــود«، وفــي يــوم 
مــن األيــام اختفــى عمــي مولــود ولــم نجــد لــه أي أثــر. بعــد بحــث طويــل وجــد 
رأســه فــي  تقصرايــن جســده فــي بئــر خــادم كانــت صدمــة حقيقيــة دفعتنــي إلــى 
مغــادرة الحــي الــذي أســكنه مــن يومهــا تشــردت بيــن بيــوت األهــل واألصدقــاء 
والســكنات األمنيــة. دام الترحــال ســنوات وســنوات أضعنــا خالهــا الكثيــر مــن 

دمعنــا ووجعنــا وأحامنــا «.
ــة  ــن الفين ــا بي ــف عنده ــات نق ــاء محط ــاء والزم ــز األصدق ــت جنائ مازال
ــك الطاقــة  ــا تل ــم ونســتغرب مــن أيــن كانــت لن واألخــرى، نســتعيد شــريط األل
علــى مواجهــة االنهيــار الــذي يطــوق حياتنــا ؟ ربمــا فقــط كنــا نســتند علــى عنــاد 

األطفــال فينــا أو ربمــا هــو اليــأس وعبــث الســير بــدون وجهــة.
تعــود زهــرة بذاكرتهــا للخلــف بصعوبــة ملحوظــة، بيــن الدمــع والصمــت 
ســار الحديــث مؤلمــا لكاينــا فــأن يذهــب خيــرة شــباب الجزائــر مــن أجــل أن 
ــول  ــماعيل يفصــح تق ــوم رحــل إس ــم مضاعــف. ي ــم أل ــة بتاريخه ــي القتل يتباه
زهــرة كنــت علــى الهــواء مباشــرة عبــر اإلذاعــة وكان الخبــر الفظيــع قــد وصــل 
إلــى مقــر اإلذاعــة والتلفزيــون فــي شــارع الشــهداء ولكــن ألن الوكالــة الرســمية 
لــم تؤكــد الخبــر بعــد فلــم يكــن مســموح لنــا إذاعتــه وعليــه كان علينــا مواصلــة 
العمــل وكأن شــيئا لــم يحــدث. هــل يمكــن حقــا أن تتجاهــل فجيعــة علــى مرمــى 

خطــوة منــك و تواصــل العمــل كأن شــيئا لــم يحــدث.؟
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تقــول زهــرة كنــت يومهــا أقــدم مجلــة العائلــة علــى المباشــر فانفجــرت أمــام 
الميكرفــون لــم أتمكــن مــن مواصلــة البرنامــج واســتمر الفاصــل الموســيقي برهــة 
مــن الزمــن حتــى عوضتنــي زميلــة لــي فــي مواصلــة مــا تبقــى مــن عمــر البــث.

ــال  ــن رج ــرة م ــط الن خي ــس فق ــة لي ــا مؤلم ــن زمائه ــرة ع ــهادة زه  ش
ونســاء هــذا الوطــن رحلــوا بــل المؤلــم أن رحيلهــم كان دون فائــدة ولــم نســتفيد 

ــد. ــه كشــعب وال كبل من
 مــراد حمايــزي مثــا عرفتــه زهــرة زميــا كان يقــدم نشــرة منتصــف الليــل 
تعــب وهــو يطالــب بغرفــة أمنيــة فــي الفنــدق لكنــه مــات مقتــوال قبــل أن تتــم تلبيــة 
طلبــه، صحيــح كان قــدره جاهــزا لكــن مؤلــم مــوت اإلنســان  فــي حــرب ال تعينه.
فــي 1995 كانــت زهــرة قــد انتقلــت للعمــل فــي التلفزيــون وصــارت أكثــر 
عرضــة للتهديــد والقتــل لكــن القــدر يقودنــا إلــى حيــث يرغــب دائمــا. أصعــب 
ــه لهــا  ــا قال ــت تتذكــر م ــه زهــرة كان خــوف والدهــا عليهــا، مــا زال مــا وجهت
ــي  ــا أبك ــا تذكرته ــة كلم ــة مؤلم ــت جمل ــن أســامحك « كان ــوك ل ــا » إذا قتل يوم
طويــا ألنهــا وضعتنــي أمــام خياريــن رضــي والــدي وخوفهــم علــي ومهنتــي 

التــي أعشــقها كثيــرا.
 العمــل فــي التلفزيــون كان  يعنــى مواصلــة التشــرد والترحــال لــم يحــدث 
يومــا أن اســتقريت فــي مــكان واحــد أكثــر مــن أســبوع، كان بيتــي فــي حقيبتــي 

وكفنــي محمــوال وموتــي منتظــرا.
ــر كان  ــات التحري ــارج قاع ــرك خ ــن نتح ــم نك ــرا ول ــرج كثي ــن نخ ــم نك ل

ــة. ــدة ممكن ــول م ــتطيع وألط ــا نس ــر م ــاوم أكث ــان أن نق الره
 تشــابهت ظــروف العمــل بيــن اإلذاعــة والتلفزيــون فالخوف واحــد والخطر 

واحــد مــا عــدا أن التلفزيــون يشــي بمــا تتحفــظ عليــه اإلذاعة.
 مــن بيــن المواقــف التــي تذكرهــا زهــرة فــي اإلذاعــة أنهــا كانت تقــدم عمود 
ــة كانــت تنتظــر طفــا وخائفــة أن  يومــي وحــدث يومــا أن تحــدث عــن صحفي
تمــوت بــدون أن تــراه فكتبــت وصيتهــا البنهــا الــذي لــم يــرى النــور بعــد تصــف 
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ــن  ــه مشــاهد الرجــال الذي ــل ل ــت تحــدث، وتنق ــي كان ــة الت ــه المجــازر اليومي ل
كانــوا يذبحــون أمــام زوجاتهــم وأبنائهــم، فــي ذلــك اليــوم كانــت الزميلــة وهيبــة 
أمــزال فــي غرفــة التســجيل مــن الجهــة األخــرى مــن المــرآة ومــن المفــروض 
أن األســتوديو معــزول عــن التقــاط األصــوات لكــن زهــرة تؤكــد أنهــا ســمعت 
صرخــة وهيبــة لدرجــة شــلت هــي ولــم تتمكــن مــن مواصلــة قــراءة عمودهــا. 

فــي تلــك اللحظــات كانــت وهيبــة تســتعيد مشــاهد أخيهــا الــذي قتــل أمامهــا.
ــة  ــا هــي مقدم ــت يومه ــي وكان ــر زهــرة مجــزرة براق ــون تذك ــي التلفزي ف
النشــرة الرئيســية باللغــة االمازيغيــة كانــت مشــاهد الفظاعــة أكبــر مــن أن 
ــر  ــا رئيســة التحري ــت منه ــل موعــد النشــرة طلب ــل بشــري. قب ــا أي عق يتحمله
التوجــه إلــى غرفــة التركيــب ورؤيــة المــواد فــي حالتهــا الخامــة قبــل التركيــب 
المتصــاص الصدمــة. الصــورة كانــت ناطقــة بفداحــة الجــرم وانعــدام اإلنســانية.   
ــوع  ــن الدم ــة م ــرة عاصف ــول زه ــور؟ تق ــك الص ــة تل ــل رؤي ــن كان ليتحم م
وهســتريا مــن الصــراخ هاجمتهــا عنــد رؤيــة تلــك المشــاهد وحاولــت الهــروب 
ــم  ــارج ول ــن الخ ــق م ــاب انغل ــظ أن الب ــوء الح ــن س ــب وم ــة التركي ــن قاع م
تتمكــن مــن فتحــه يومهــا قدمــت زهــرة فرحاتــي نشــرتها اإلخباريــة وضغطهــا 

ــات. ــاوز 8 و5 درج ال يتج
األيــام المشــئومة عندمــا تأتــي فإنهــا ال تأتــي بالتقســيط لكنهــا تأتــي مدفوعــة 

األجــر ســلفا.
المناســبات لــم يكــن لهــا أي طعــم يأتــي رمضــان ويأتــي العيــد وال يتوقــف 
ــدى  ــي إح ــرة أن ف ــر زه ــيء. تذك ــة ألي ش ــة ال حرم ــق القتل ــي منط ــدم  فف ال
األمســيات الرمضانيــة بينمــا كانــت تنتظــر تاكســي يقلهــا إلــى بيتهــا قــرب مقــر 
التلفزيــون انفجــرت قنبلــة فانفجــر رحمهــا معهــا وكانــت يومهــا حامــا بطفلهــا 
ــة   ــة أخــرى بالمدني ــى انفجــرت قنبل ــى البيــت حت األول ومــا كادت أن تصــل إل
فواصلــت العائلــة صيامهــا إلــى الغــد فمــن أيــن تأتيــك الرغبــة فــي األكل والدماء 

تغســل الشــوارع؟
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رغــم مــا عاشــته زهــرة ومــا عانــت منــه مثــل غيرهــا مــن مهنــي اإلعــام 
لكنهــا لــم تفكــر يومــا فــي مغــادرة قاعــة التحريــر » ال أتقــن فعــل شــيئا آخــر، ال 
أعــرف غيــر صناعــة األخبــار أنــا أفكــر دائمــا كصحفيــة وفــي جميــع الحــاالت 

والوضعيــات «.
ــم الداخلــي ألن » تضحيــات  زهــرة فرحاتــي اليــوم يســكنها الغضــب واألل
ــم  ــر ه ــتنفذوا الجزائ ــن اس ــس الذي ــدة « بالعك ــا فائ ــت ب ــاء ذهب الرجــال والنس
ــخصية  ــوب ش ــي ث ــا ف ــس قات ــن كان باألم ــدم م ــف يق ــوم. كي ــتفيدون الي المس
وطنيــة ونتنكــر لذكــرى المفكريــن والكتــاب والمثقفيــن والعــزل الــذي ضحــوا 
بحياتهــم...  زهــرة فرحاتــي ترجمــت ميثــاق المصالحــة الوطنية  إلــى االمازيغية 

لكنهــا رفضــت قراءتــه بصوتهــا .. خيانــة أن تخــون نفســك.
ــم  مــا زالــت زهــرة فرحاتــي تعيــش بوجــدان صحفيــة فــي التســعينات » ل
تغادرنــي يومــا تلــك المشــاهد، كلمــا عبــرت الشــوارع واألزقــة، كلمــا توقفــت 
أمــام صــورة أو ذكــرى تعــود صــور وحيــاة الذيــن رحلــوا بــا ذنــب اقترفــوه 
ــش  ــم أن نعي ــأ، مؤل ــت الخط ــي الوق ــا ف ــة أحبوه ــي مهن ــدوا ف ــم وج ســوى أنه
ونحــن معطوبــي األحــام والوجــدان ولكــن هــل مــا حــدث فعــا قابــل للنســيان ؟ 
الفظاعــة ال يمكــن ترجمتهــا خاصــة إذا اقترنــت بأمنيزيــا الذاكــرة فــا نملــك حيالها 

غيــر الغضــب الصامــت نحملــه فــي أعماقنــا كجــزء مــن الوفــاء ألنفســنا ..
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فــي  الصحافــة  فــي  بروزهــا  منــذ  األمنــي  بالخبــر  اســمها   ارتبــط 
منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي، عندمــا وصلــت إلــى المهنــة كان 
الجنــون الدمــوي قــد عــم البلــد لكــن هــذا لــم يمنعهــا مــن إعــان التزامهــا 
أشــبه  كان  الفتــرة  تلــك  فــي  المهنــة  البطاقــة  حمــل  والكلمــة.  للحــرف 
بحمــل الســاح لــذا اختــارت نايلــة  برحــال منــذ  البدايــة مواجهــة الميــدان 
عــزالء » ....كنــت ال أزال طالبــة فــي الجامعــة عندمــا التحقــت ببعــض 
الصحــف وكنــت أوقــع باســم مســتعار ولــم يكــن أحــد باســتثناء والدتــي 
ــادة  ــع الم ــل أض ــن أداوم ب ــم أك ــدة ل ــر الجري ــي مق ــى ف ــي، وحت ــم بعمل يعل
ــة  ــم وعــدم المطالب ــا التكت ــة كانــت تفــرض علين وأنصــرف. الظــروف األمني
ــت  ــن.. كن ــة أو التأمي ــر بمهم ــة أو أم ــة مهني ــل بطاق ــا مث ــى حقوقن ــى بأدن حت

ــذاك...«. ــازالت آن ــده التن ــت به ــك رضي ــة ولذل ــغوفة بالمهن ش
تتحــدث نايلــة عــن تجربتهــا بتواضــع وتحفــظ  وتقــول أنهــا أصحبــت 
ــة بالجامعــة كانــت  ــذ أن كانــت طالب ــة حتــى قبــل أن تنتمــي إليهــا، من الصحافي
مقاالتهــا منــذ 1995 تنشــر فــي القســم الثقافــي وأقســام المجتمــع في عــدة صحف 
ــق  ــل أن تلتح ــرار. قب ــوت األح ــاء وص ــي والمس ــروق العرب ــل الش ــة مث وطني
ــث أنجــزت ريبورتاجــات  ــم السياســي حي ــام 1995 بأســبوعية العال رســميا ع
ــا قبــل أن  ــة وأخــرى ذات طابــع أمنــي وأيضــا فــي أســبوعية كل الدني اجتماعي

ــي 1999. ــان إطاقهــا ف ــوم إب ــدة الي تنضــم لجري
اســتغرقت أشــهرا وأنــا أحــاول إقنــاع نايلــة لــإلدالء بشــهادتها حول مســارها 
ــل أن  ــي ألي عاق ــا يكف ــة بم ــت مجنون ــرة كان ــي فت ــة ف ــي الصحاف ــا ف وتجربته

يقتنــع بالتخفــي وعــدم إشــهار اســمه كمــا كان يفعــل أصحــاب األقــام.
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كنــت ومــا زلــت أحــاول إقناعهــا لــإلدالء بشــهادتها والكتابــة حــول مجــزرة 
بــن طلحــة التــي أخــذت فــي ليلــة واحــدة مــا يكفــي الجزائــر لتحــزن ســنوات، 
لكــن الجــرح عميــق والرعــب مــا يــزال يســكن الذاكــرة ومــن الصعــب الرجــوع 

إلــى الخلــف تقــول نايلــة.
نايلــة هــذه الطفلــة التــي لــم تكبــر أبــدا منــذ أن جمعنــا العمــل الصحفــي فــي 
ــة هشــة  ــك الســنوات اكتشــفت طفل ــي تل ــوز، ف ــر ني ــي والجزائ الشــروق اليوم
ــه   ــة أن تداري ــذي تحــاول نايل ــراءة وبعــض االنكســار ال تســكنها الســذاجة والب
خلــف ضحكتهــا الصباحيــة وهــي تدلــف قاعــة التحريــر محملــة دائمــا بالحلــوى 
ــن   ــل وروتي ــط العم ــى ضغ ــب عل ــن التغل ــار محاولي ــا طــوال النه ــي نتبادله الت
الصباحــات الســخيفة بــدار الصحافــة. مــن يلتقــي بهــا قــد ال يصــدق أنهــا عاشــت 
ــة واســتمرت  ــم الصحاف ــا عال ــذ دخوله ــا من ــي طاردته ــات الت ــك الصعوب كل تل
ــد  ــث تؤك ــاب حي ــة اإلره ــع رقع ــة وتراج ــون المصالح ــرار قان ــد إق ــى يع حت
نايلــة أنهــا تلقــت تهديــدات بالتصفيــة ابتــداء منــذ 2006 مــن طــرف مــا يســمى 
بالقاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي هــذا التهديــد كان مكتــوب وعلنــي حيــث  
نشــره..التنظيم اإلرهابــي علــى موقعــه الرســمي و...» تلقيــت طبعــا نســخة فــي 
علبــة بريــد العمــارة التــي أقيــم بهــا بوســط العاصمــة ...وبعدهــا بأيــام اتصلــت 
ــي  ــغ بأن ــى محضــر تبلي ــع عل ــي التوقي ــت من ــي وطلب ــح الشــرطة بمنزل مصال
فعــا محــل تهديــد باالغتيــال مــن طــرف جماعــة إرهابيــة وطلــب منــي اتخــاذ 

ــك...«. االحتياطــات لذل
مــا هــو الشــيء الــذي يجعــل اإلنســان ال يبالــي بتلقيــه خبــر موتــه ويتعامــل 
ــا نســتقيل مــن اإلحســاس بالخطــر؟ ال شــيء  ــون يجعلن ــة ؟ أي جن معــه بحيادي
ــي أي  ــا ف ــع موتن ــا نتوق ــي تجعلن ــة الت ــة السادس ــا الحاس ــا اإلصــرار، ربم ربم
ــرب  ــي أرض الح ــد ف ــه المجن ــي مهام ــبه ف ــة يش ــي النهاي ــي ف ــة فالصحف لحظ
ال يعلــم متــى وال كيــف وال مــن أيــن تأتيــه الضربــة لــذا فهــو يتوقــع أن تكــون  
ــد  ــت التهدي ــوم تلقي ــا وهللا ي ــاه.... » كان شــعورا عادي كل لحظــة هــي آخــر دني
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ألنــي كنــت أتوقــع ردة فعــل مــن هــؤالء المجرميــن بعــد أن تمكنــت نســبيا مــن 
الكشــف عــن مخططاتهــم وحقيقتهــم... وســعدت ربمــا ألنــي أدركــت أمــرا أنــي 
ــي  ــتهدافي ف ــم اس ــي ت ــدة الت ــي الوحي ــن 4000 صحف ــر م ــن أكث ــن بي ــت م كن
ــألن رســالتي  ــك ف ــوا ذل ــو فعل ــا ول ــى الجي ــا عل ــد القضــاء نهائي ــرة من ــك الفت تل
وصلــت إليهــم.. لــم أغيــر مــن تحركاتــي أوال لــم أســتفد مــن أيــة حمايــة خاصــة 
باســتثناء بعــض اإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذهــا أنيــس رحمانــي مديــر 
تحريــر جريــدة الشــروق اليومــي أنــداك حيــث وفــر لــي ســيارة خاصــة لنقلــي 
وكان يتابــع تحركاتــي والواقــع أنــه الوحيــد الــذي ســاندني ووقــف إلــى جانبــي 
فــي تلــك الفتــرة ولــم أجــد أي دعــم مــن الزمــاء وال حتــى عبــر بيــان ... دون 
أن أنســى أيضــا موقــف الزميلــة األصيلــة غنيــة قمــراوي التــي كانــت ترافقنــي 
وتحــرص علــى نقلــي للبيــت بســيارتها وتطمئــن علــي هاتفيــا. وواصلــت عملــي 
رغــم بعــض محــاوالت تهميشــي وتوقيفــي عــن الكتابــة فــي المواضيــع األمنيــة 
وحــذف عبــارة جماعــة إرهابيــة مــن كتاباتــي ... ولــم أتراجــع رغــم تعرضــي 
ــة بتيــزي وزو لقناعتــي  ــة اختطــاف بضواحــي بومــرداس وتفجيــر قنبل لمحاول

وإيمانــي بــأن لــي أجــل عنــد هللا....«.
أســوء قــدر قــد يواجهــك فــي الحيــاة أن تكــون شــاهدا علــى رحيــل أصدقائــك 
وزمائــك لــذا نايلــة ال تحبــذ الخــوض فــي تفاصيــل الوجــوه التــي ودعتهــا كثيــرا 
وتكتفــي بالقــول أذكرهــم » جميعهــم، لكنــي أتذكــر بشــكل خــاص خديجــة دحماني 
ألنهــا كانــت مقيمــة فــي براقــي غيــر بعيــد عــن الحــي الــذي أقيــم فيــه، وخديجــة 
ــا  ــا....« وكأنه ــع أتذكرهــم جميع ــي الواق ــع نشــاطها، ف ــت أتاب ــي كن ــادي ألن حم
تســتدرك األســماء حتــى ال تتســاقط أو تســقط حتــى ال تحيــد عــن مركــز النظــر....  
ــي  ــم الثان ــي بيته ــن ه ــة الصحفيي ــة صــارت مهن ــرة المجنون ــك الفت ــي تل ف
يســكنون أحرفهــم  ويســعون للخلــود فــي جملهــم، وهنــاك مــن صــارت الصحافة 
ــل  ــر دروعــا لاحتمــاء مــن زوار اللي ــه األول يتخــذون مــن قاعــات التحري بيت
ــن  ــر م ــا، الكثي ــاة وقطعه ــاس الحي ــي ترصــد أنف ــدا ف ــن ج ــوا بارعي ــن كان الذي



130

ــن  ــاك م ــن هن ــن لك ــا عــن فرصــة وســقف ام ــر بحث ــادرت الجزائ األســماء غ
ــذاك  ــة آن ــة المشــوار برغــم الظــروف الصعب ــاء ومواصل ــاز للبق ــار االنحي اخت
ومــن بينهــم نائلــة »....لــم أفكــر أبــدا فــي تغييــر المهنــة بســبب الوضــع األمنــي 
وال الهجــرة رغــم الفــرص والعــروض حتــى فــي بعــض القنــوات التلفزيونيــة 
ــي إلجــراء  ــد تنقل ــات أليمــة وأخــرى مضحكــة منهــا عن ــدي ذكري ــة... ل العربي
ريبورتــاج حــول الوضــع األمنــي بمنطقــة أوالد علــي ببومــرداس دون مرافقــة 
ــا  ــي المهمــة ونقلن ــا ف ــه أن يكــون دليلن ــه يمكن ــال إن ــا شــابا ق ــة حيــث التقين أمني
إلــى مــكان معــزول أنــا والمصــور بــال زهانــي.. كنــت يومهــا فــي الجزائــر 
نيــوز حيــث تفطنــا بعــد مــدة إلــى أنــه مشــبوه وتمكنــا مــن الفــرار منــه بصعوبــة 
بعــد أن أوهمــه الســائق أن أفــرادا مــن الجيــش قادميــن وبعــد أشــهر اكتشــفت انــه 
إرهابــي قيــادي ... أذكــر مثــا محاولــة تغطيــة عمليــة التمشــيط الواســعة بجبــال 

بجايــة وتمكنــا مــن الوصــول إلــى الحــزام األمنــي قبــل أن نصطــدم بـــ....«
 مثــل شــهرزاد يدركهــا الصبــاح فتســكت عــن الــكام المبــاح ينقطــع خيــط 
الحكايــة عندمــا تثقــل الذاكــرة و تفيــض بوجعهــا، بالوجــوه واألســماء واللحظات 
ــة ســخطها خلــف كلمــة » العــروش « التــي تطلقهــا فــي  واألمكنــة. تخفــي نايل
وجهــي والتــي تختصــر كل التمــرد والجنــون الــذي تنقلــه إليــك مهنــة الصحافــة. 
ــال  ــك التــي ال تق ــة الن أجمــل األشــياء تل ــئ فــراغ الجمل ــدوري ال أحــاول مل ب

ولكــن يســتنتجها صمــت المســتمع.
ــن شــهادتها  ــا بتدوي ــا أحــاول إقناعه ــي قضيته ــة وطــوال األســابيع الت  نايل
ــف  ــى حزنهــا ووجعهــا خل ــد تخف ــت تســوف وتتهــرب وتلهــو بالكلمــات، ق كان
النكتــة وبعــض األلقــاب التــي يتبادلهــا األصدقــاء والشــركاء فــي الوجــع أيضــا 

كأن تقــول لــي مثــا يــا طفلــة، وأقــول لهــا مداعبــة » ياحلوفــة «.
ــة التــي تعشــق طفولتهــا وتعيــش دائمــا بمحاذاتهــا تحتمــي بهــا  ــة الطفل نايل
مــن وجــع الذاكــرة، تســتأنس بقطتهــا ميمــوزا التــي تعتبرهــا أكثــر مــن مجــرد 

حيــوان أليــف، إنهــا بشــكل مــا تفهــم لغــة البشــر لكــن لــن تغــدر بهــم. 
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ليــس عصيــا علــى مــن عــرف نايلــة عــن قــرب أن يــدرك بقليــل مــن الجهــد 
أنهــا بارعــة فــي اختــراع أســاليب تحــاول مــن خالهــا ســحب ذاكرتهــا بعيــدا.« 
لألســف ال يمكننــي نســيان المواقــف والذكريــات الحزينــة والمؤلمــة التــي كانــت 
ــي عــز  ــردي ف ــي مف ــا أن أنســي تنقل ــن مث ــة، ال يمك ــك المرحل ــي تل ــة ف يومي
الصيــف علــى متــن الحافلــة وبعدهــا ســيرا علــى األقــدام إلــى معقــل مصطفــي 
ــة  ــة أو مرافق ــدون ادنــي حماي ــاة ب ــو باألربعــاء، تصــوري فت ــي  بجيبول كرطال

تصــل إليــه وجماعتــه المســلحة، أالن ال يمكننــي أن اكــرر نفــس المغامــرة.
علــى امتــداد أشــهر طويلــة حاولــت أن اقنــع نايلــة بالحديــث عــن تجربتهــا 
لكنهــا فــي كل مــرة كانــت تتحجــج بشــيء مــا وهــي فــي الحقيقيــة كانــت تمــارس 
لعبــة التخفــي والتهــرب مــن مواجهــة وجههــا الســابق فــي المــرآة. نايلــة اعترفت 
ــا  ــتعيد أن ــا أن أس ــت عليه ــذا اقترح ــدا ل ــب ج ــر صع ــر أن األم ــي األخي ــي ف ل
بعــض مــا كتبتــه هــي فــي لحظــات الشــجاعة علــى قلتهــا عــن بعــض مــا واجهتــه 
فــي تلــك المرحلــة، طبعــا نايلــة تنفســت الصعــداء كمــن تخلــص مــن حمــل ثقيــل 

وتركــت لــي حريــة إعــادة تركيــب بعــض صــور المســهد القديــم .
ــادر إلــى الذهــن هــو: مــا هــي طبيعــة العاقــة التــي   ربمــا أول ســؤال يتب
ــه  ــؤال طرحت ــة ؟ س ــة إرهابي ــر جماع ــي كان بأمي ــي أي صحف ــط الصحف ترب
مســتغربة علــى نايلــة عندمــا حدثتنــي عــن لقائهــا بكرطالــي وحســان حطــاب. 

ــم تســتغرب مــن ســؤالي لكنهــا أجابــت. ل
» ال املــك أي عاقــة بــه.. وال يمكــن أن نســمي أي صلــة تربــط صحفــي 
ــن  ــة بي ــاك أي عاق ــن أن تكــون هن ــة وال يمك ــة بعاق ــر جماعــة إرهابي بأمي
االثنيــن كنــت أتتبــع مســاره بحكــم عملــي وأعــرف بعــض أفــراد عائلتــه  ووالديه 
الذيــن كانــوا يقصدوننــي فــي مــرات مــرات بعدمــا تــردد أنــه تــم القضــاء عليــه، 
إذ كانــوا يبحثــون عــن معلومــات وبقيــت تلــك الصلــة مميــزة بعــض الشــيء مــع 
تلــك العائلــة ألنهــا كانــت توفــر لــي المعلومــة وأنــا صحفيــة أشــتغل علــى جمــع 

المعلومــات واألخبــار...«.
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ربمــا تلــك العاقــة المميــزة التــي تحدثــت عنهــا نايلــة عــن عاقــة الصحفــي 
بمصــادر خبــره هــي التــي علمتهــا االحتفــاظ بمســافة الشــك بينهــا وبيــن األحداث 
ــة بعــض  ــي رواي ــى حــد اآلن متحفظــة جــدا ف ــا إل ــا وجعلته ــي مــرت عليه الت

وجعهــا فــي بــن طلحــة.
ــة « ؟  ــك الليل ــف نجــوت تل ــن طلحــة، كي ــي مجــزرة ب ــن ف ــدت تموتي » ك
ــة  ــا وهــي صامت ــة « وأنظــر إليه ــى رأس » الطفل ــة عل ــل قنبل ــه مث ســؤال ألقي

ــا. ــا دفين ــب دمع ــدا جــدا عــن وجهــي وتغال ــدا بعي ــا بعي وتســحب نظراته
ــل  ــع يغس ــاح فالدم ــا وترت ــي طوي ــة أن تبك ــي نايل ــت أن تبك ــا تمني طالم
ــروح، لكــن كنــت أتراجــع عــن تحفيزهــا فــي هــذا االتجــاه ألن الحــزن فــي  ال
ــت،  ــق وصم ــه بعم ــة لنعيش ــض األناق ــه بع ــة تلزم ــة صوفي ــل حال ــة مث النهاي
فاألشــياء التــي يتقاســمها النــاس علنــا تصبــح مبتذلــة. لــذا أقلعــت عــن مواجهــة 
نايلــة واالكتفــاء بالحديــث عــن المجــازر خلــف الســتار ربمــا ســأترك لهــا بعــض 
الراحــة للبــكاء علــى انفــراد وأمنــح لنفســي راحــة مماثلــة فــي مواجهــة وجههــا 
ــى إجاباتهــا المتقطعــة  ــت أتلق ــي أعماقهــا. كن ــم ف الناطــق بفداحــة الوحــش النائ
عبــر االمايــل أو موقــع التواصــل االجتماعــي وأتولــى أنــا التحريــر علــى خلفيــة 

ــك. ــا واإلرث المشــترك لعشــرية الخــراب تل األشــياء المشــتركة بينن
 عــن مجــزرة بــن طلحــة تقــول نايلــة التــي كانــت فــي تلــك الليلــة شــاهدة 
ــم أعــرف عنــوان  إثبــات علــى بشــاعة مــا حــدث » بعــد مجــزرة بــن طلحــة ل
الخــوف، عشــتها بــكل تفاصيلهــا وبشــاعتها وال أســتطيع أن أقــول أنــي نجــوت 
ــت  ــا كن ــت وربم ــي البي ــت ف ــا كن ــارب.. وقته ــاء وأق ــا أصدق ــدت فيه ــي فق ألن
ــاعة  ــي س ــق ف ــن 3 طواب ــون م ــا المك ــوا بيتن ــن دخل ــة ألن اإلرهابيي محظوظ
ــل أي شــيء  ــي فع ــي والدت ــت من ــا «، طلب ــة صباح ــة والرابع متأخــرة » الثالث
لمنعهــم مــن اختطافــي أو قتلــي، كمــا طلبــت منــي حــرق األثــاث فــي الطابــق 
األول حتــى تحــول النــار دون وصولهــم إلينــا فضــا عــن نبــاح الــكاب الــذي 
عقــد مــن عملهــم اإلجرامــي... صدقينــي ال أعــرف كيــف نجــوت، إلــى اليــوم 
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عندمــا أســتحضر تلــك اللحظــات تتضبــب الرؤيــة فــي دماغــي وتغــور األشــياء 
لألعمــاق هــي مشــيئة هللا التــي منحتنــي فرصــة أخــرى للحيــاة  ألننــا كنــا نصرخ 
فقــط » يــا ربــي يــا ربــي « وحملــت قطعــة حــادة مــن الزجــاج ألقتــل نفســي فــي 

حــال وصلــوا إلــي، لــم يطــن فــي مقــدوري تصــور نفســي أســيرة.
 كان هــذا جــزء مــن حــوار ســابق أدلــت بــه نايلــة لصحيفــة وطنيــة وفضلــت 
ــوع  ــى الرج ــادرة عل ــد ق ــم تع ــا ل ــات ألنه ــض اإلضاف ــع بع ــه م ــي ب أن توافين
ــي كل مــرة صــرت  ــل ف ــس التفاصي ــة نف ــت مــن رواي ــف » تعب ــا للخل بذاكرته
ال أرغــب فــي تذكــر أي شــيء طالمــا تمنيــت مثــا أن أفقــد الذاكــرة فقــط حتــى  

أتجــاوز مــا حــدث...«.
ــرأة أن  ــى الم ــاء يكف ــل وأحب ــاء وأه ــدت أصدق ــة  فق ــك الليل ــي تل ــة ف  نايل
ــة يومهــا كانــت شــابة  ــه. نايل ــد حبيبهــا فــي حــادث غــدر لتحــزن العمــر كل تفق
ــاة  ــا للحي ــزف أحامه ــت ت ــة كان ــن الجامع ــكاد م ــوا أو ت ــت لت ــة تخرج طموح
وتنــام علــى روايــات إحســان عبــد القــدوس وهــي تنســج صــور فــارس أحامهــا 
قبــل أن تقــرر لغــة الــدم بتــر شــريطها الــوردي. » منــذ تلــك الليلــة صــرت يتيمــة 
األحــام « جملــة التقطتهــا فــي حديــث عابــر بيننــا يومــا فــي قاعــة التحريــر عــن 

تلــك الليلــة التــي تصلــح لتكــون روايــة رعــب.
 الصحافــة مهنــة ناكــرة للجميــل تخلــف ندوبــا فــي الوجــدان والجســد أيضــا 
فجميــع الصحفييــن تقريبــا يحملــون نــدوب المهنــة أمراضــا مزمنــة وصعوبــات 
فــي الحيــاة خاصــة إذا مــا قــرر هــذا الصحفــي ذات لحظــة تأمــل مــع نفســه مثــا 
أن يكــون منحــازا لمهنتــه التــي تســتنزفه فــي الركــض بيــن األماكــن ومصــادر 
ــى أن  ــة إل ــه االجتماعي ــه وواجهت ــم بصحت ــى أن يهت ــا حت ــد ينســى مث ــر ق الخب
يســتيقظ ذات صبــاح ويجــد أنــه ضيــع أشــياء مــن جملتهــا خــط الرجعــة ويجــد 
ــا  ــونك إياه ــك اآلخــرون ويلبس ــا ل ــاة يصنعه ــاة أخــرى تطــارده، حي ــا حي معه
ــة مشــاوريك  فــي غيابــك فأنــت حتمــا ذاك اآلخــر الــذي ال تعرفــه، هــو حصيل

وركضــك خلــف  متطلبــات صاحبــة الجالــة.
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ــي  ــدرك ورجــال األمــن الوطن ــة عــن ال ــة طاردتهــا دائمــا تهمــة الكتاب نايل
لكنهــا تعتبــر ذلــك أيضــا عمــل صحفــي وقــد يتخطــاه قليــا إلــى االلتــزام 
ــل  ــط ب ــة فق ــي لســت صحفي ــي أحــس أنن ــدرك الوطن ــع ال ــول » م ــي فتق الوطن
ــت مــع  ــة تعامل ــي أول صحفي ــة ألنن شــريطة معهــم فــي الواجــب بفعــل التجرب

ــا «.  ــت عليه ــي 2001 وحافظ ــائها ف ــد إنش ــال عن ــة االتص خلي
التعامــل مــع ملــف مخلفــات األزمــة الدمويــة التــي مــرت بهــا الجزائــر يفرض 
علــى الصحفــي نــوع مــن الحــذر واليقظــة حتــى يحافــظ علــى خيــط المهنيــة وهــذا 
وحــده جهــد عقلــي وعاطفــي يؤثــر علــى مــن يبذلــه. تــروي نايلــة حادثــة محاولــة 
تعرضهــا لرشــوة مــن طــرف إحــدى جمعيــات المفقوديــن فتقــول » عرضــت علــي 
ــي....  ــل منحــي ســيارة ماروت ــف مقاب ــن عــدم نشــر مل ــات المفقودي إحــدى جمعي
الملــف كان يتحــدث عــن مفقوديــن هــم إرهابييــن وعرضــت علــي هــذه الجمعيــة 
ســيارة مــن بــاب أن كل الصحفييــن يملكــون ســيارات وأنــا حالتي مثــل » الطابة « 
)متســولة(..الكلمة أثــرت فــي كثيــرا وتركتنــي أحــاول أن أفهــم إن كنــت فعــا 
» طابــة « وبكيــت مــن شــدة التأثــر وبعدهــا نشــرت الملــف...« لكنهــا فــي ذات 
الوقــت ال تتــردد فــي  الكشــف أنهــا فــي أحيــان كثيــرا وفــي لحظــات المكاشــفة مــع 
الــذات تطــرح علــى نفســها أســئلة تتعلــق بطريقــة ممارســتها للمهنــة ولصالــح 
مــن تنشــر معلوماتهــا ؟ هــل يمكــن للصحفــي أن يكــون بعيــدا دائما عن االســتغال 
ــى  ــة كمــن يمشــي عل ــي النهاي ــي ف واالســتعمال مــن طــرف مصــادره » الصحف
الصــراط عليــه الحــذر مــن الســقوط الن ســقطاته دائمــا غير مبــررة في نظــر غيره 
حتــى لــو كانــت دون قصــد.« أحيانــا ينتابنــي شــعور هكــذا وأســأل نفســي لصالــح 
مــن هــذه المعلومــات التــي أنشــرها ؟ وهنــاك مــن يفــرض عليــك نشــر المعلومــة 
األولــى ليمنحــك معلومــة أخــرى وهــي طريقــة مــن طــرق )manipulation( وقد 
أحسســت بهــذا فعــا  إبــان أزمــة حركــة اإلصــاح الوطنــي واالنقــاب علــى جــاب 
هللا لكنــي راضيــة كل الرضــا عــن كل كتاباتــي فــي المجــال األمنــي وأقصــد هنــا 

مكافحــة اإلرهــاب حيــث أعتقــد أن رســالتي وصلــت ولــو نســبيا.
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قبــل ليلــة بــن طلحــة المشــؤومة كانــت مجــزرة أخــرى قــد حدثــت ال 
ــاء  ــا األبري ــة ذهــب ضحيته ــس، مجــزرة رهيب ــا حــي الراي ــل بشــاعة عرفه تق
ــة  ــك الليل ــاف تل ــزل بعــض أطي ــة برحــال تخت ــت ذاكــرة نايل والعــزل.. مــا زال
وتقــول... » لطالمــا تمنيــت أن يتحــدث الشــهود الفعليــن والناجــون مــن المجــزرة 
التــي كان مســرحا لهــا حــي الرايــس وأبيــد بهــا ذبحــا أو حرقــا أو بالرصــاص 
ــازل ومحــات  ــال ورضــع وأحرقــت من أكرمــن 280 شــخصا مــن بينهــم أطف
ــة. ــؤرخ لهــذه األحــداث الدامي ومــزارع، أتســاءل دومــا لمــاذا ال يوجــد مــن ي

ــذي  ــة ال ــن طلح ــي ب ــة بح ــزل العائل ــي من ــة ف ــي عطل ــت ف ــي كن ــر أن أذك
يبعــد بحوالــي 8 كــم عــن الرايــس، كنــا نيامــا فــي تلــك الليلــة المشــؤومة عندمــا 
اســتيقظنا علــى صــراخ وعويــل وأصــوات تفجيــرات وقنابــل وطلقــات متتاليــة 
للرصــاص... كنــا نعتقــد أنــا ألمــر يتعلــق باشــتباك أو عمليــة عســكرية خاصــة 
ــة،  ــة أوالد عــال القريب ــة تمشــيط بمنطق ــام بأكبــر عملي ــد ق وأن الجيــش كان ق
لكننــا تبينــا الحقــا أنــا األمــر يتعلــق باعتــداء إرهابي...الزالــت أذكــر الصــراخ... 
كانــت ليلــة طويلــة جــدا وظللــت ملتزمــة فراشــي مــع والدتــي بعــد أن أوصدنــا 
كل األبــواب وحضرنــا عــدة المواجهــة التــي كانــت تتمثــل فــي قــارورات 

المولوتــوف... وتوقــف كل شــيئ قبــل دقائــق مــن ارتفــاع آذان الفجــر... 
لترتفــع الحقــا صفــارات ســيارات اإلســعاف لنقــل الجثــث المفحمــة، المنــكل 
بهــا والمذبوحــة، وكان الخبــر يتصــدر القنــوات التلفزيونيــة الفرنســية التــي نقلت 
ــى بعــض  ــا المجــزرة بالصــور... تمكنــت بعــد تحقيــق لســنوات أن أصــل ال لن
حقائــق تلــك الليلــة المشــؤومة واكتشــفت بمــرارة كيــف أن الحقيقــة تــم طمســها 
ــن  ــاك م ــهود وهن ــوا ش ــم كان ــوا أنه ــخاصا زعم ــرف أش ــن ط ــا م ــل تحريفه ب
تقاضــى أجــرا مقابــل شــهادة تحــت الطلــب لجهــات أجنبيــة أو وطنيــة... اليــوم 
أقــف ألترحــم علــى كل الضحايــا فــي سلســلة المجــازر الجماعيــة وســأظل أبحث 
عــن الحقيقــة.. أملــك الوقائــع والظــروف لكنــي ال أزال أبحــث عــن األهداف الن 
فــي صبيحــة مجــزرة الرايــس راجــت إشــاعة مفادهــا أن الــدور ســيكون علــى 
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حــي بــن طلحــة، بعدهــا بأقــل مــن شــهر وقعــت الجريمــة الجماعيــة وتبيــن أن 
األمــر لــم يكــن إشــاعة أبــدا بــل أمــر خطــط لــه جيــدا ألن اإلبــادة تمــت....«.

نايلــة كانــت لهــا بعــض شــجاعة االعتــراف بأخطائهــا ومواجهتهــا وشــجاعة 
أقــل فــي روايــة بعــض مــا عاشــته كصحفيــة وكشــابة جزائريــة ضاعــت عشــر 
ســنوات مــن حياتهــا فــي دوامــة العنــف والدمــار وهــي التــي كانــت تحلــم بــأن 
تصيــرا قاضيــة لكــن األقــدار كان لهــا حكــم آخــر وإرادة أخــرى. وهــل نحــن فــي 

النهايــة إال صنيعــة أقدارنــا؟.
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عرفتهــا دائمــا ســيدة هادئــة ورزينــة، تســير بمحــاذاة ظلهــا، ال يــكاد صوتهــا 
يســمع وهــي تكتــب مواضعهــا الجــادة فــي الثقافــة والسياســية فــي بيئــة غزاهــا 
ضجيــج األصــوات الفارغــة والقامــات المتطاولــة بغيــر فائــدة. عندمــا عرضــت 
عليهــا مشــاركتنا تجربتهــا كصحفيــة فــي تلــك المرحلــة العصيبــة رحبــت 
ــة،  ــاغلها اليومي ــة مش ــي زحم ــة ف ــهادتها مكتوب ــي بش ــار وأفادتن بتواضــع الكب
فألفــت ورقتهــا قصــة محكمــة النســج والتسلســل الزمنــي والوصف الدقيــق وكأن 
ــا فتيحــة  ــود بن ــة عــن مســار. تع ــس شــهادة صحفي ــب قصــة ولي ــه تكت صاحبت
بوروينــة إلــى بدايــة مرحلــة نســتطيع أن نقــول أنهــا كانــت » باألبيــض واألســود « 
مرحلــة نهايــة الثمانيــات وبدايــة التســعينات حيــث أعلنــت الجزائــر القطيعــة مــع 
مرحلــة ودخلــت أخــرى مــع مــا لتلــك المرحلــة مــن نوســتالجيا وحنيــن يجعلنــا 

وضــع المهنــة اليــوم نترحــم عليهــا.
تزامنــت هــزة أكتوبــر 88 مــع تخــرج فتحيــة مــن الجامعــة ودخولهــا عالــم 
مهنــة الصحافــة، ورغــم صعوبــة الظــروف االســتثنائية التــي مرت بهــا الجزائر 
لكــن شــهادة بوروينــة  تؤكــد أن لــكل مرحلــة أبنائهــا وفرســانها وللزمــن أيضــا 
ــح  ــي تصل ــق وه ــف الدقي ــة بالوص ــت غني ــة كان ــهادة فتيح ــه. وألن ش محطات
لتكــون ســيناريو عمــل ســينمائي يــؤرخ لجــزء مــن نضــال وصمــود الصحفييــن 
ــا  ــرت أن أوردهــا كم ــي أث ــة الســينمائية فان ــة الكتاب ــى طريق ــد عل ــي هــذا البل ف

وصلتنــي مــن صاحبتهــا..... 
ــط مــن تخرجــي  ــام 1989، أي ســنة واحــدة فق ــة الع ــت بالصحاف »  التحق
ــوم اإلعــام واالتصــال دفعــة 1988، وألن البــاد كانــت تفــور  مــن معهــد عل
بفعــل أحــداث 5 أكتوبــر 1988، لــم يكــن الصحفيــون المتخرجــون حديثــا آنــذاك 
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ينتظــرون  طويــا كمــا يحــدث اليــوم للظفــر بمــكان فــي قاعــة تحريــر، فالتحقــت 
ــادة  ــى وعم ــة الشــعب، المدرســة األول ــن التخــرج بيومي ــط م ــد 3 أشــهر فق بع
ــم  ــت بالقس ــا كتب ــت أول م ــة، وكتب ــة العربي ــن يحــررون باللغ ــن الذي الصحافيي
االجتماعــي  ولدهشــتي تصــّدر موضوعــي أولــى مواضيــع الصفحــة وووضــع 
ــزة  ــة العزي ــذاك الزميل ــم آن ــى رأس القس ــن عل ــر وك ــر يذك ــيا دون تغيي رئيس
الغائبــة عــن أنظارنــا اليــوم زكيــة طويــل. لــم أمكــث بيوميــة الشــعب طويــا، 
ــان،  ــر أورتي ــراه، عم ــب هللا ث ــل، طيّ ــل الراح ــي الزمي ــا دعان ــرعان م إذ س
ــق  ــل الصدي ــف الزمي ــد خل ــاء، وكان ق ــة المس ــي ليومي ــم الثقاف ــاق بالقس لالتح
بوعــام رمضانــي علــى رأس القســم واألخيــر هاجــر إلــى باريــس، ومــا يــزال 
ــي،  ــماء رمضان ــة أس ــة الصحفي ــقيقته، الصديق ــل ش ــا مث ــوم، تمام ــى الي ــا إل به
زوجــة الزميــل والصديــق أيضــا عثمــان تازغــارت. بقيــت فــي المســاء 8 
ــر 1997  ــة أكتوب ــى غاي ــي مــارس 1990 إل ــي رســميا ف ــذ توظيف ســنوات، من
ـ غادرتهــا بمحــض إرادتــي، بعدمــا تراجــع أداء الصحيفــة وصــارت تحاســب 
الصحفييــن علــى أمــور تافهــة عــوض التركيــز علــى التدريــب والتكويــن، 
رفضــت االنخــراط مجــددا مــع طاقــم التحريــر الــذي اســتدعه الجريــدة مجــددا 
للعمــل بعدمــا تعرضــت للحــّل قبــل ان تعــود مــرة أخــرى فــي شــكل شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة ضمــن إعــادة الهيكلــة التــي خضعــت لهــا مؤسســات الدولــة 
آنــذاك. أذكــر أننــي كنــت أواجــه صعوبــات فــي التعاطــي مــع المســؤول الجديــد 
ــتغلوا  ــن اش ــاء مم ــي المس ــى ف ــن القدام ــن الصحفيي ــدا م ــة، وكان واح للصحيف
ــوع  ــه لموض ــوان وضعت ــى عن ــي عل ــر عاتبن ــر أن األخي ــي، وأذك ــم الفن بالقس
حــول حفــل فنــي أحيتــه الفنانــة ماجــدة الرومــي فــي الجزائــر فــي عــّز األزمــة 
األمنيــة، وكان قــد كلفنــي شــخصيا بتغطيتــه وإجــراء حــوار مــع النجمــة اللبنانيــة 
يليــق بمكانهــا كمــا قــال، مــع أننــي كنــت فــي القســم الثقافــي وليــس الفنــي، وكان 
بإمكانــي رفــض العمــل لكننــي لــم أفعــل، الحترامــي للفنانــة ماجــدة ورغبتــي في 
التقــرب منهــا ومحاورتهــا، تحّســس مســؤول الجريــدة مــن اســتخدامي مصطلــح 
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) يمامــة ( وأنــا أصــف الفنانــة فــي عنــوان فســألني عــن مــّرد اســتخدامي هــذه 
ــم يتصــدر  ــد إســامي مته ــة ببل ــا عاق ــن له ــم يك ــأل إن ل ــذات ويس ــة بال الكلم
ــتغربت  ــه واس ــدى إلي ــذي اهت ــط ال ــتغربت الرب ــر، فاس ــى الجزائ ــاب إل اإلره
أكثــر نشــر الموضــوع أعلــى يميــن الصفحــة األخيــرة مــن الجريــدة وهــو ينــزل 
بعنــوان غيــر الــذي اخترتــه للتغطيــة. ولعــل مــا عّجــل مــن مغادرتــي الصحيفــة 
ــي الخــارج  ــة ف ــن مهم ــي عــدت متأخــرة م ــي ألن ــن راتب ــام م ــة أي خصــم ثاث
وبالتحديــد مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألننــي أذعنــت لطلــب الرئيــس عبــد 
العزيــز بوتفليقــة وكان آنــذاك مــا يــزال فــي رحلتــه الشــهيرة ) رحلــة الصحــراء ( 
ــد  ــد الحمي ــل اإلعامــي عب ــة الزمي ــت رفق ــي وكن ــو ظب ــادق أب ــه بأحــد فن التقيت
ــة الشــارقة   ــارة منطق ــي زي ــاء، فاقتــرح عل ــاّب واألدب ــدوس وعــدد مــن الكت عب
ــة  ــن صحــراء قاحل ــارقة م ــت الش ــي حّول ــة الت ــة التنموي ــد التجرب ــوف عن للوق
ــر  ــر عب ــى الجزائ ــك إل ــل ذل ــة األطــراف ونق ــاحات خضــراء مترامي ــى مس إل
روبورتــاج  يتحــدث عــن هــذه الطفــرة التــي تســتحق اإلشــادة. لــم تعبــأ الجريــدة 
ــاج، كانــت  ــا عــدم نشــر الروبورت بــكل هــذا وفضلــت الخصــم فيمــا قــررت أن
ــي  ــروع ف ــو الش ــي وه ــي خارج ــرض إعام ــول ع ــا لقب ــزا قوي ــة محف الحادث
مراســلة صحيفــة الريــاض العــام 1999، وكنــت قبلهــا أراســل مجلتــي » العربــي « 
و» الكويــت «، وفــي مجلــة العربــي، كنــت أول إعاميــة جزائريــة تنشــر لهــا 
المجلــة فــي ركــن ) وجــه لوجــه ( الشــهير وتمكنــت مــن محــاورة العديــد مــن 

ــة.  ــاب الجزائرييــن بعضهــم صــاروا أســاتذة فــي جامعــات خليجي الكت
وقبــل شــروعي فــي مراســلة صحيفــة » الريــاض « الســعودية كنــت 
ــد  ــة بع ــة متجول ــة الوطني ــي الصحاف ــنوات ف ــن 10 س ــد م ــرة أزي ــتغلت لفت اش
ــي ســوق  ــة ف ــل جــدا مــن الصحــف ذات المكان ــن قلي ــة  » المســاء « بي صحيف
ــت  ــوارات كن ــر ح ــة بنش ــي « مكتفي ــروق اليوم ــها » الش ــى رأس ــام عل اإلع
أنجزهــا خــال تنقلــي خــارج البــاد أهمهــا الحــوار الــذي نشــرته الشــروق أيــام 
الزميــل الصديــق عبــد هللا قطــاف مــع المفكــر العربــي الدكتــور محمــد شــحرور  
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صاحــب كتــاب » اإلســام واإليمــان« وكان قــد أصــدره حديثــا ارتكــز الحــوار 
حولــه وحــول أهــم أســئلة الراهــن اإلســامي علــى المســتوى الفكري والفلســفي، 
ويبــدو أن مســتوى و لغــة الحــوار أعجبــت كثيــرا الزميــل قطــاف فعــرض عليــا 
ــة شــديدة بســبب ظــروف خاصــة  ــي فرفضــت بلباق ــي رئاســة القســم الثقاف تول
ــا قبــل ذلــك شــربنا  و كنــا آنــذاك نخــرج ببــطء مــن أزمــة العنــف المســلح، وكنّ
ــا  ــاد قلي ــي االبتع ــت ف ــدم والخــراب، فرغب ــّر العمــل زمــن ال ــا مــن م ــا كفان م
واالكتفــاء بنشــر مــا أعتقــده مهمــا للقــارئ ولمســاري المهنــي كإعاميــة. عــدت 
للســاحة اإلعاميــة الوطنيــة مــع تجربــة اإلعــام الجــواري عبــر يوميــة » أخبار 
العاصمــة « لمديرهــا العــام ومســؤول نشــرها الزميــل الصديــق ناصــر ســعدي 
ــن  ــن المواط ــرب م ــر تقت ــخ الجزائ ــي تاري ــا ف ــن نوعه ــة م ــت أول يومي وكان
وتنقــل أحــداث األحيــاء الشــعبية وأســواقها ومدارســها وانشــغاالت ســكانها فــي 
ــر  ــم تعّم ــة ل ــؤوليها، التجرب ــة ومس ــعبية المنتخب ــس الش ــع المجال ــم م عاقاته
طويــا لألســف بســبب خافــات بيــن ممولّيهــا رهــن الصحيفــة وحلــم صحفييهــا، 
ــاج   ــم الروبورت ــع وقس ــي والمجتم ــم الثقاف ــة القس ــذاك  رئيس ــغل آن ــت اش وكن
ــن  ــد م ــر العدي ــة تحري ــد رئاس ــا بع ــوا فبم ــن تول ــن الذي ــن الصحفيي ــد م والعدي
الصحــف الناشــئة  بــدأوا أول مــا بــدأو العمــل الصحفــي معــي وتحــت إشــرافي 
المباشــر وكلهــم الحمــد هلل يعترفــون بذلــك وعندمــا نلتقــي يدعوننــي ) أســتاذتنا (.
اضطرتنــي ســنوات التســعينيات واإلرهــاب فــي أّوج نشــاطه الدمــوي 
ــى  ــي عل ــد حصول ــرة بع ــت مباش ــت دخل ــة ، و كن ــن الدراس ــف ع ــى التوق إل
ــر،  ــداث 5 أكتوب ــل أح ــذاك بفع ــتعلة آن ــر مش ــام 1988، والجزائ ــانس الع الليس
مســابقة الماجســتير، التــي نجحــت فيهــا، فباشــرت أول سداســي فيهــا، لكــن إدارة 
ــذاك،  ــة العناصــر آن ــم قل ــة، بحك ــة للمهن ــرغ كلي ــن أن أتف ــي بي ــدة خيّرتن الجري
أو مواصلــة الدراســة، وألن شــغفي بالصحافــة كبيــرا، جّمــدت ســنتي لمرحلــة 
ــط  ــر أن ضغ ــة  وأتذك ــي كصحفي ــت عمل ــدرج وواصل ــد الت ــا بع ــات م الدراس
العمــل وتســارع األحــداث كانــت تدفــع رئاســة التحريــر إلــى تكليــف صحفييــن 
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ــف  ــم الوطنــي المكل ــي القس ــم ف ــع نظرائه ــم العمــل م ــن كل األقســام لتقاس م
أساســا بتغطيــة األحــداث السياســية واألمنيــة، وأتذكــر بأننــي تقاســمت مــع زميل 
تغطيــة محاكمــة أول جماعــة إرهابيــة  اتهمــت بالهجــوم علــى ثكنــة عســكرية 
واالســتياء علــى األســلحة والذخيــرة، ويتعلــق األمــر بقضيــة » األميــر نــوح 
ــي  ــن ف ــاء المقاتلي ــن قدم ــوا م ــم كان ــام 1992، وغالبيته ــة الع ــه « نهاي وجماعت
أفغانســتان وباكســتان. كنـّـا فــي شــهر رمضــان، ولعــل قربــي مــن محكمــة عبــان 
رمضــان أيــن تمــت مجريــات المحاكمــة، حيــث كنــت أقطــن مؤقتــا كمــا ذكــرت 
ســالفا بشــارع عبــان رمضــان مــع عائلــة الــزوج، لفتــت انتبــاه رئاســة التحريــر 
فكلفونــي بتقاســم التغطيــة مــع زميــل فــي القســم الوطني أعتقــده محمــود بلحيمر، 
كانــت المحاكمــة تتأخــر إلــى غايــة الدقائــق األخيــرة مــن موعــد اإلفطــار، وكنت 
أتولّــى أنــا متابعــة الشــطر المســائي منهــا للســماح للزميــل بالمغــادرة ألنــه كان 
يســكن بعيــدا، فيمــا كنــت أحــّرر المــادة مــن بيتــي وأرســلها عبــر الفاكــس بعــد 
ــا رغــم حــّر الشــهر  ــة شــهرا تقريب ــدة. اســتمرت المحاكم ــى الجري اإلفطــار إل
ــئ بعائــات المســاجين وأتذكــر كيــف انهــارت  ــم، وكانــت المحكمــة تمتل الكري
الكثيــر مــن األمهــات عندمــا باشــر المحكمــة فــي قــراءة األحــكام باإلعــدام علــى 
ــاد بعضهــن اآلخــر ممــن  ــم اقتي ــى بعضهــن وت ــة المســاجين، فأغمــي عل غالبي
انتقــدن علنيــة وبصــوت عــال األحــكام  إلــى الخــارج مــن طــرف قــوات الــدرك 
الوطنــي والشــرطة التــي كانــت تمــأل المــكان .. يهمنــي التنويــه هنــا أننــي كنــت 
أوقــع باســمي الحقيقــي التغطيــات ذات الصلــة باإلرهــاب، ولــم اســتعمل يومــا 
اســما مســتعارا طيلــة مســاري المهنــي، اللهّــم خــال تعاملــي مــع مجلــة فكريــة  

أتحفــظ علــى ذكــر اســمها..
أهــم ســنوات عملــي كإعاميــة فتــرة التســعينيات كانــت بصحيفــة » المســاء «، 
وكانــت األخيــرة واســعة االنتشــار حتــى بعــد مغــادرة زمــاء كثيريــن باتجــاه 
الخبــر «  1990 تحديــدا مثــل »  العــام  آنــذاك  عناويــن جديــدة أطلقــت 
ــاح  ــة االنفت ــى خلفي ــواردالجيري « عل ــن « و» لوس ــروق « و» الوط و» الش
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ــّره قانــون األحــزاب العــام 1989 ومــن بعدهــا  ــذي أق اإلعامــي والسياســي ال
اقتــراح رئيــس الحكومــة األســبق مولــود حمــروش دعــم » الصحافــة الخاصــة « 
بتحويــل مــا مجموعــه 36 شــهرا تقــّدم مســبقا ألي صحفــي يرغــب فــي تأســيس 
جريــدة أو يلتحــق بجريــدة حزبيــة، لــم أغــادر » المســاء «  مثلهــم ألن زوجــي 
الصحفــي مــراد تيــروش، رحمــه هللا، رفــض ذلــك وفّضــل بقائــي فــي القطــاع 
العمومــي،  ألنــه ربمــا لــم يكــن يأمــن علــى حياتــه وهــو الــذي كان يغطــي أخبــار 
ــة  ــد « الحكومي ــة » المجاه ــة بيومي ــة األمني ــي عــز األزم ــوت والخــراب ف الم
الصــادرة باللغــة الفرنســية، فخشــي أن ينــال اإلرهــاب منــه، فيضمــن اســتقراري 
ــذي طالمــا اشــتكى الزمــاء  ــي القطــاع العمومــي عكــس القطــاع الخــاص ال ف
مــن ظلــم أربــاب الصحــف وحيفهــم. لــم يغتــال اإلرهــاب زوجــي رحمــه هللا فــي 
أوج العنــف المســلح لكــن تراكمــات ســنواته العجــاف علــى نفســيته عّجلــت مــن 
رحيلــه بعــد ســكتة قلبيــة مفاجئــة، وكــم مــن زميــل صحفــي غــادر الحيــاة ألن 
ــط الدمــوي  ــداء الســكري وال الضغ ــا ال ب ــم يكــن مصاب ــف فجــأة، ول ــه توق قلب
ــون تباعــا ) صاغــا ســليما ( كمــا يقــول  وال القلــب وال الشــرايين، كانــوا يرحل
المصريــون، ألنهــم تحملّــوا كثيــرا مناظــر الــدم والبطــون المبقــورة والــرؤوس 

ــة ... المقطّع
لــم أكــن أشــتغل بالقســم الوطنــي، باعتبــاره القســم الــذي ظــل وطيــد الصلــة 
ــه  ــى وج ــة عل ــة الميداني ــث المتابع ــن حي ــوداء م ــرية الس ــرازات العش ــكل إف ب
ــا ننخــرط  ــة تجعلن ــل المجــازر الجماعي ــت أحــداث مأســاوية مث ــد، وكان التحدي
ــه واختصاصــه، فالســلوك  جميعــا ) كل األقســام ( فــي الحــدث، كل مــن زاويت
ــن إن  ــى المختصي ــا لطــرح األســئلة عل ــا ( كان يدفعن ــا  لـــ ) الجي الدمــوي مث
علمــاء النفــس االجتماعــي أو الباحثيــن فــي التاريــخ، وأتذكــر الكثيــر مــن 
الحــوارات التــي أنجزتهــا رفقــة زمــاء القســم علــى رأســهم ســليمة بوعســيلة 
وســليم شــيخاوي والطاهــر يحيــاوي مــع مفكريــن وأدبــاء وكتــاب حــول فتــرة 
اإلرهــاب فــي محاولــة لفهــم الوضــع، وأنشــأنا لذلــك صفحــة أســبوعية اخترنــا 
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ــا هــذه اللقــاءات فــي كتــاب  لهــا إســم ) لقــاء الخميــس( ولــو جمــع كل واحــد منّ
يحمــل توقيعــه لوفّرنــا مــادة تاريخيــة وتوثيقيــة هامــة تســاعد علــى فهــم مــا جرى 
ولمــاذا، وهــو مــا قمــت بــه شــخصيا، إذ بحوزتــي مخطــوط لــم أطرحــه علــى 
دور النشــر بعــد، قــد يكــون متأخــرا نوعــا مــا، يتوقــف عــن مرحلــة اإلرهــاب 
فــي الجزائــر مــن منظــور الشــعراء واألدبــاء والكتــاب والمفكريــن ولقــد منحــت 
ــوط  ــم المخط ــة «، ويض ــش األزم ــى هام ــوارات عل ــي » ح ــوان  مبدئ ــه عن ل
أســماء كتــاب وأدبــاء مــن داخــل الجزائر وخارجهــا. وأتذكــر بالمناســبة كيف أن 
كتــاب عــرب كبــار التقيتهــم فــي ملتقيــات ومؤتمــرات خــارج الجزائــر رفضــوا 
التعاطــي معــي ألننــي صحفيــة جزائريــة ورفضــوا إجــراء حــوارات صحفيــة 
ــورة  ــا الدكت ــر هن ــاب !! وأتذك ــن أذى اإلره ــهم م ــى أنفس ــية عل بدعــوى الخش
زينــة البيطــار مــن لبنــان  المختصــة فــي قضايــا اإلستشــراق الفنــي، التــي قالــت 
بالحــرف الواحــد أخشــى علــى نفســي  وأنــا أقــرأ فــي الصحــف أخبــار الــرؤوس 
المقطوعــة المرميــة علــى األرصفــة !! حيــث لــم يفلــح صديــق إعامــي لبنانــي 
ــا تشــكيليا فــي  ــة وكان فنان ــة القبــس الكويتي ــم فــي الكويــت  يشــتغل بصحيف يقي
جعلهــا تغيّــر رأيهــا رغــم الصداقــة الكبيــرة التــي تجمــع بينهمــا، فســمعت منــي 
مــا كان ينبغــي ان تقولــه إعاميــة جزائريــة  فــي وجــه مــن يصــور بلدهــا علــى 
انــه رقعــة جغرافيــة مشــتعلة يرتــع فيهــا اإلرهــاب، وأذكــر أيضــا الناقــد جابــر 
عصفــور مــن مصــر والشــاعر الراحــل عبــد الرحمــن األبنــودي وغيرهــم لســت 
أتذكــر أســماءهم جميعــا. حتــى فــي الجلســات الضيقــة التــي كانــت تجمــع بيننــا 
نحــن الصحفييــن فــي الخــارج علــى هامــش المؤتمــرات والملتقيــات الفكريــة، 
ــي  ــألك صحف ــدث أن يس ــي، ويح ــر حفيظت ــر يثي ــم الجزائ ــى إس ــز عل كان القف
مــن مصــر أو مــن ســوريا أو العــراق أو مــن الخليــج عمومــا إن كنــت صحفيــة 
مغربيــة أو تونســية أو ليبيــة، لكنــه ال يســألك أبــدا إن كنــت مــن الجزائــر، فــأّرد 
ــة  ــدول الثاث ــا هــذه ال علــى ســؤالهم باســتفهام اســتهزائي: وهــل بشــمال إفريقي

فقــط ؟؟
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لــم أتعــرض لتهديــدات مباشــرة لكــن عملنــا كإعامييــن ينظــر إلينــا 
اإلرهابيــون علــى أننــا مــن ) أزالم ( النظــام وأبواقــه كان يشــّرع لهــؤالء هــدر 
ــاّ نواجهــه  ــا، وكان هــذا تهديــد صريــح بالمــوت كن ــا حيثمــا كنّ ــا ومطاردتن دمن
حتــى ونحــن فــي حضــن فراشــنا اآلمــن، وبجعــل جــّل الصحفييــن يتنقلــون دون 
بطاقاتهــم المهنيــة ويتجنبــون التنقــات البعيــدة غيــر المؤمنـّـة، وبعضهــم يتجنــب 
زيــارة األهــل واألقــارب باألخــص أولئــك الذيــن كانــوا يقطنــون القــرى النائيــة 
ومــدن الجزائــر العميقــة. لــم أتلقــى تهديــدا مباشــرا بالمــوت لكــن بالمقابــل كانــت 
ــر  ــا اآلخــر غي ــب وبعضه ــراء كتائ ــع أم ــل توقي ــا يحم ــي رســائل بعضه تصلن
ــع، كانــت تدعونــي إلــى التــزام البيــت وتــرك العمــل، فيمــا كانــت رســائل  موقّ
أخــرى تســتفيض فــي شــرح وتبيــان أن عمــل المــرأة حــرام أو أن عملــي 
ــك  ــظ ببعــض تل ــت أحتف ــا زل ــه. م ــة للنظــام وتواطــؤ مع ــة هــو مبارك كصحفي
ــدة وكل  ــر الجري ــار يومــا تعجبــي اســتقبالي رســالة بمق الرســائل  ولعــل مــا أث
الرســائل لإلشــارة كانــت تصــل علــى بريــد » المســاء « تحمــل إســمي ولقبــي، 
يناقشــني أحدهــم فــي موضــوع كتبتــه بمناســبة ذكــرى وفــاة المفكــر مالــك بــن 
نبــي، وصاحبهــا مــن معتقلــي الصحــراء وكان مــا يــزال معتقــا بناحيــة عيــن 
ــذي  ــوع ال ــف، وأن الموض ــره الصح ــا تنش ــع م ــرأ ويتاب ــه يق ــول ان ــل، يق امق
نشــرته حــول بــن نبــي اثــار اهتمامــه ويريدنــي ان احــرر موضوعــا آخــر يكّمــل 

مــا يعتقــد أننــي تجاهلتــه فــي مســيرة الرجــل. 
ــدرك أن  ــوع مــن الرســائل ت ــدة وهــي تســتلم هــذا الن ــم تكــن إدارة الجري ل
ــت  ــا كان ــا، فيم ــادي خارجي ــح الظــرف الع ــد فت ــدات إالّ بع ــق بتهدي ــر يتعل األم
ــر  ــا نضط ــة، فكنّ ــات اإلرهابي ــم الجماع ــع وخت ــل توقي ــا تحم ــائل بداخله الرس
إلطــاع رئاســة التحريــر بهــذا النــوع مــن الرســائل حتــى نتقاســم المســؤولية.
ــة  ــة مدين ــا ابن ــن العشــرية الســوداء، فإن ــي زم ــي تنقات ــرا ف ــم أعــان كثي ل
ــة للبــاد، فطبيعــي أال  كبيــرة، هــي العاصمــة السياســية واالقتصاديــة واإلداري
أواجــه الصعوبــات التــي كان يواجههــا نظرائــي مــن الصحفييــن الذيــن يقطنــون 
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مــدن الجزائــر العميقــة أو المداشــر والقــرى النائيــة، أذكــر أننــي لــم أكــن أزور 
بيــت الوالــد رحمــه هللا كثيــرا، ألن الحــي الــذي اقطــن فيــه كان » ســخون 
ــي  ــش ( أعال ــا ) وادي قري ــاخ فرنس ــي من ــي ح ــي وأعن ــر العام ــدا « بالتعبي ج
بــاب الــوادي. لحســن الحــظ أن بيتــا آخــر جميــا وفخمــا ودافئــا اســتقبلني 
ــة  ــب العاصم ــه هللا، وكان بقل ــده رحم ــت وال ــو بي ــل، وه ــي الراح ــا وزوج أن
ــه  ــان بغرفتي ــر البرلم ــن مق ــد ع ــر بعي ــان، غي ــان رمض ــارع عب ــر بش الجزائ
والواليــة  والمحكمــة، يطــل علــى مينــاء العاصمــة، ال شــك المكان، كان بالنســبة 
لشــخصيين يطاردهمــا المــوت  فقــط النهمــا صحفييــن يحمــان قلمــا، أكثــر مــن 
ــا أســكن  ــت قبله ــه وكن ــه وإخوت ــن والدي ــا بي ــت ســنوات م ــاك قضي ــن، وهن آم
ــى  ــا عل ــادرة خوف ــى المغ ــا عل ــا أجبرن ــة، لكنن ــي بوزريع ــة بأعال ــت الزوجي بي
أنفســنا، فــكان بيــت عبــان رمضــان الملجــأ اآلمــن الــذي كنــا ننــام فيــه قريــري 
العيــن رغــم تقلــص هامــش الحريــة الشــخصية بالنســبة لزوجيــن فضــا العيــش 
بعيــدا عــن بيــت العائلــة الكبيــرة. رفــض زوجــي رحمــه هللا االلتحــاق بالســكنات 
األمنيــة التــي وفرتهــا الســلطة للصحفييــن المهدديــن وغيــر المهدديــن فــي الفنادق 
ــب  ــه بقل ــت أهل ــدا، كان بي ــدة تحدي ــرج وزرال ــي وســيدي ف ــة، بموريت بالعاصم
العاصمــة مناســبا أكثــر باألخــص وكنــت فــي تلــك الفتــرة أربّــي طفلــة لــم يكــن 
ــد «  ــدة » المجاه ــرض جري ــض ع ــل يرف ــنوات، وظ ــاث س ــنها الث ــدى س يتع
ــار  ــد أمت ــى بع ــدي عل ــت وال ــؤوليها: » إن بي ــول لمس ــتغل، ويق ــث كان يش حي
ــل آخــر أحــوج لهــا  ــد يكــون زمي ــة ق ــل بغرف ــي فكيــف أقب ــر عمل ــة مــن مق قليل
ــد  ــا وق ــن غالي ــت الثم ــد « دفع ــل » المجاه ــة مث ــا أن يومي ــذا علم ــي... « ه من
ــد  ــد عب ــاء فرحــات شــركيت ومحم ــا األكف ــن صحفيه ــة ) 8 ( م خســرت ثماني
الرحمانــي وابراهيــم قــروي ) كاريكاتــوري ( ومحمــد مكاتــي وجمــال بوشــيبي 
وبوســعد عبديــش ومســعود بــاّش وعبــد الوهــاب حــروش، كلهــم رحمهــم هللا، 
ــه فــي  ــا ل رافقهــم زوجــي إلــى مثواهــم األخيــر وفــي كل مــرة كان يشــيّع رفيق
القلــم كان يرتقــب قــدره اآلتــي وهــو يطــرح الســؤال علــى مــن الــدور الحقــا يــا 
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ــي  ــرون، 100 صحف ــن هــم كثي ــى الصحفيي ــدور تباعــا عل ــرى ؟ .. وجــاء ال ت
جزائــري اغتالتــه جماعــات المــوت والظــام، فكيــف ننســى مــرور هــؤالء فــي 
حياتنــا، بعضهــم نعرفــه عــن قــرب وآخــرون كنــا نقــرأ لهــم أو نلتقــي بهــم فــي 
المؤتمــرات الصحفيــة أو التغطيــات الميدانيــة  وكنــت أتألــم أكثــر كلّمــا 
وصلنــي خبــر اغتيــال صحفيــة حديثــة العهــد بالصحافــة مثــل مليكــة صبــور 
ــة (  ــاة العربي ــي ) الحي ــي ( وســعيدة جبايل ــي ) الشــروق العرب وخديجــة دحمان
وفريــدة بوزيــان ودليلــة دريــدش ) تيــزي وزو (. أذكــر الصحفــي زيــن 
ــه  ــي أوســاط زمائ ــو ( ف ــر باســم ) زين ــروف أكث ــح المع ــو صال ــن علي الدي
بجريــدة ) ليبرتــي ( الــذي اغتالــه اإلرهــاب العــام 1995 وكان مــن عائلتــي 
ــة  ــرة بالمرادي ــة الزه ــه الحاج ــي بوالدت ــت ألتق ــا زل ــب، وم ــة النس ــن جه م
ــو  ــي، فه ــا ف ــرى ابنه ــا ت ــا أنه ــلّم علي ــي تس ــعر وه ــده، وأش ــت وال ــث بي حي
مثلــي رحمــه هللا صحفيــا وبالنســبة لهــا، ال شــك كل الصحفييــن يشــبهون 
ابنهــا الراحــل ألنهــم يحملــون قلمــا مثلــه وليس خنجرا أو كاشــا أو حجــرا. لقد اغتيل 
) زينــو ( بطلقــات ناريــة أمــام زوجتــه أمــام بيتهمــا بمنطقــة خزرومــة  بالبليــدة 
وكان شــابا يافعــا بــل بهجــة » ليبرتــي « مثلمــا ينقــل زمــاؤه. أذكــر أيضــا 
الراحــل لحســن بــن ســعد هللا، مديــر نشــر مجلــة اإلرشــاد، وكنــت مــن كتبــة 
ــبة  ــعينيات، وكان بالمناس ــف التس ــا منتص ــبوعيا تقريب ــرة أس ــا األخي صفحته
يتنقــل ألخــذ مقاالتــي مــن بيــت والــد زوجــي رحمهمــا هللا بعيــان رمضــان، 
ــي  ــاس ( الت ــي ) حم ــو ف ــن عض ــم أك ــة، ل ــر المجل ــى مق ــل إل ــي التنق ليجنبن
ــي  ــال ف ــاهم بمق ــت أس ــري كن ــا التحري ــي لطاقمه ــة وال أنتم ــا المجل ــع له تتب
عــز األزمــة األمنيــة، و كان خــط المجلــة إســاميا وســطيا، ســاهم آنــذاك فــي 
ــل لحســن  ــل الزمي ــف المســلح. اغتي ــر المتطــرف وموجــة العن مقارعــة الفك
ــه  ــا ان ــت حينه ــة، علم ــى المجل ــا إل ــا متوجه ــه صباح ــن بيت ــرج م ــو يخ وه
لــن يــدق بابــي مــرة أخــرى وبالفعــل توقفــت عــن الكتابــة لصالــح المجلــة .. 

ــى ! ــي وكف ــد قلم تجّم



149

ــدت واحــد مــن  أطيــب  ــة » المســاء « حيــث كنــت أشــتغل ففق ــا صحيف أّم
صحفييهــا  وأعنــي ياســر العاقــل، نائــب رئيــس التحريــر، مســؤول القســم 
الوطنــي، وأذكــر قبــل وفاتــه بأســبوعين تناقشــنا داخــل رئاســة التحريــر، وكان 
رئيــس التحريــر آنــذاك الزميــل الصديــق علــي فضيــل، بشــأن أيهمــا أصــح لغويا 
ــي  ــياحة ف ــأن الس ــي بش ــه مقال ــلمت ل ــد س ــت ق ــواح، وكن ــياح أو الس ــا الس قولن
ــى  ــة عل ــج ( بلطــف وطيب ــي، فـــ ) احت الصحــراء فــي عاقتهــا بالوضــع األمن
اســتعمالي كلمــة الســياح بــدل الســواح وأذعنــت لخيــاره ) الســواح ( الحترامــي 
لــه مــع علمــي لــم يمــر أســبوع علــى تلــك الســاعات الجميلــة معــه حتــى وصــل 
بعــد أســبوع فقــط  خبــر اغتيالــه والغــدر بــه وكان العاقــل ضمــن ضحايــا مجزرة 

جماعيــة وقعــت فــي بوفاريــك فــي شــتاء العــام  1994 علــى مــا أتذكــر.
ــا (  ــكان ) فاجعتن ــان ف ــب جــدا عمــر أورتي ــل الطي ــال الزمي أمــا قصــة اغتي
جميعــا فــي » المســاء « رغــم انتقالــه للعمــل فــي » الخبــر « وكان قبلهــا رئيــس 
ــام  ــي الع ــي التحاق ــه ف ــود إلي ــاء « والفضــل يع ــدة » المس ــي بجري ــم الثقاف القس
ــة  ــدة بعــد عملــي ســنة واحــدة بيوميــة » الشــعب «، كانــت أرمل 1990 بالجري
ــن  ــن الصحفيي ــت مــن بي ــاد تشــتغل بقســم المجتمــع وكان ــة بوزن المرحــوم زكي
ــم  ــن العواص ــدد م ــى ع ــة إل ــة األمني ــنوات األزم ــة س ــم الصحيف ــن أوفدته الذي
الغربيــة إلنجــاز ريبورتاجــات حــول القواعــد الخلفيــة لإلرهــاب، اعتقدهــا 
ــق  ــل توفي ــاك لكــن دون عــودة الزمي ــى هن ــد ســبقها إل ــدن، وق ــى لن ســافرت إل
ــة  ــة الزميل ــت رفق ــي، كن ــدس العرب ــة الق ــا بيومي ــق بعده ــذي التح ــي، ال رباح
ــك  ــي تل ــدة ف ــت الجري ــر، كان ــا عم ــال زوجه ــر اغتي ــا خب ــا وصله ــة عندم زكي
االثنــاء خاليــة علــى عروشــها، كل الصحفييــن تقريبــا كانــوا فــي الخــارج ومعهم 
الســائقين، فلــم نجــد ســائقا واحــدا فــي الحظيــرة واضطررنــا لاســتنجاد بســائق 
أجــرة مــن أمــام مدخــل الجريــدة بشــارع طرابلــس بحســين داي، لم تتمالــك زكية 
نفســها، وســدا كنــت أحــاول التهدئــة مــن روعهــا، وبــدا الطريــق طويــل جــدا إلى 
مستشــفى مصطفــى باشــا الجامعــي، حيــث تــم تحويــل جثــة الراحــل وكلمــا كنــا 
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نقتــرب مــن المستشــفى كلمــا زاد وجــه زكيــة اصفــرارا، كانــت تعتصــر ألمــا 
وهــي تشــّد علــى بطنهــا مــن فــرط الوجــع وفاجعــة الخبــر، غابــت عنــي عبارات 
المواســاة جميعهــا واكتفيــت بإمســاك يديهــا بقــوة وكانتــا باردتيــن. وصلنــا أخيــرا 
إلــى المستشــفى وكان الســائق قــد علــم بأمــر اغتيــال عمــر أورتيــان مــن بــكاء 
زكيــة الصامــت وتنهداتهــا وقولهــا وهــي تــرّدد: » قتلــوك يــا عمــر، راح عمــر 
راح، وعــاش قتلــوه وعــاش، واش دارلهــم « كان المشــهد مأســاويا ســوداويا 
وكرهــت حينهــا كونــي صحفيــة وقــد صــار نظرائــي الصحفييــن لقمــة ســائغة 
ــت  ــارة أخــرى. وصل ــم الســلطة والنظــام ت ــارة وف ــم جماعــات المــوت ت ــي ف ف
رفقــة أرملــة المرحــوم عمــر ووجدنــا ســيارة اإلســعاف الــذي نقلتــه أمــام مدخــل 
ــا  ــا مغلق ــيارة كان بابه ــن الس ــراب م ــى االقت ــدر عل ــم أق ــوارئ ل ــة الط مصلح
وظنــت زكيــة أن عمــر بالداخــل فهرولــت باتجاههــا لكنهــا لــم تجــد ســوى آثــار 
الــدم فــوق األرضيــة فســارعت إلــى الداخــل وقــد ســبقها هنــاك زمــاء الراحــل 
مــن الصحفييــن العامليــن بالخبــر وغيــر الخبــر.. تركــت زكيــة هنــاك.. وحدهــا 
مــع وجعهــا.. لــم يعــد لوجــودي معنــى بعدمــا وصــل ذويهــا، لكنــي كنــت إلــى 
جانبهــا مــرة أخــرى فــي جنازتــه وقــد امتــأل بيــت والدهــا بحــي ســالم بــاي 
) صالومبــي ( أعالــي العاصمــة الجزائــر بالمعزيــن مــن بينهــم والــدة المرحــوم 
المتقدمــة فــي الســن ولــم تكــن تتكلــم جيــدا اللغــة العربية  فقــط األمازيغيــة وكانت 
تبكــي بحرقــة هــي األخــرى ابنهــا الوحيــد عمــر الــذي لــم يكــن يزرهــا إال قليــا 
بســبب اإلرهــاب وهــو الــذي يقطــن قريــة أعالــي جبــال بــاد القبائــل الكبــرى، 
كان عمــر يغــرق كل يــوم  فــي عملــه اليومــي كمــا عهــده الزمــاء متفانيــا كمــا ال 
يضاهيــه أحــد قبــل أن يســقط  شــهيدا برصــاص اإلجــرام اإلرهابــي عنــد مدخــل 
عمــارة بمحــاذاة مركــز الضمــان االجتماعــي بحــي بلكــور ) محمــد بلــوزداد ( 
ــة الطاهــر جــاووت بســاحة أول مــاي  ــة مــن دار الصحاف ــار قليل ــد أمت ــى بع عل
تــاركا وراءه طفــا حمــزة لــم يكــن يتعــدى ســنه الثــاث ســنوات علــى مــا أتذكــر، 

كبــر حمــزة اليــوم وعلمــت مــن والدتــه أنــه يتابــع دراســته العليــا بفرنســا.
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ــك  ــرك ويجعل ــة أظاف ــذ نعوم ــكنك من ــوس ( يس ــة ) ه ــون الكتاب ــا تك عندم
ــاة لديــك ال يكتمــل إالّ بالكتابــة،  تشــعرين أنــك خلقــت لتكتبيــن، وأن طعــم الحي
وأن الورقــة البيضــاء والقلــم هــي تمامــا كمــا قهــوة الصبــاح، ال شــك ال شــيء 
ــم  ــق حل ــو تحقي ــة ه ــي الصحاف ــره،  ودخول ــك أو كس ــف قلم ــى توقي ــدر عل يق
الكتابــة دومــا وأبــدا، فاإلعــام فــي نهايــة المطــاف مقــاالت ومواضيــع وقصــص 
نكتبهــا عــن النــاس، فهــي ال تختلــف عــن النــص الشــعري أو النــص األدبــي  فــي 
ــة  ــؤزم فعــل الكتاب ــي ســنوات التســعينيات لي ــم األمن ــم يكــن التأزي مقاصــده  ول
ــل  ــل فع ــاز، ب ــا بامتي ــا وطني ــذاك فع ــة حين ــس صــارت الكتاب ــل بالعك ــدي ب ل
مقاومــة اســتمر إلــى اآلن وسيســتمر طالمــا التغييــر الــذي ندعــو إليــه وننشــده لــم 
يتحقــق بعــد، أي الخــروج مــن التخلــف والتحــرر مــن ســطوة األحاديــة ) التعدديــة 
الزائفــة ( ومحاربــة الــرداءة والفســاد والرشــوة التــي جعلــت بــادا مثــل الجزائــر 
ــة  ــي الشــارع والمدرســة والجامع ــة ف ــا الكريه ــوح روائحه ــرة تف ــة ( كبي ) زبال

ــة وقضائهــا . وإدارات الدول
لهــذا الســبب فكــرة تغييــر مهنــة الصحافــة لــم تكــن لتخطــر علــى بالــي، ألن 
الصحافــة لــم تكــن بالنســبة لــي مجــرد عمــل روتينــي أتقاضــى عليــه أجــرا كل 
نهايــة شــهر، هــي التــزام أخاقــي علــى مواصلــة الكتابــة، علــى مواصلــة فعــل 
المقاومــة إلــى أن يغيـّـر التخلــف معســكره، أو يغيـّـر الخــوف معســكره علــى حــد 
تعبيــر رئيــس الحكومــة األســبق رضــا مالــك فــي عــز ســنوات النــار والدمــار. 
لقــد ســافرت إلــى معظــم الــدول العربيــة ســنوات األزمــة األمنيــة ) 1991 / 
1998 ( تحديــدا إلــى دول الخليــج ) الكويــت واإلمارات والبحريــن وقطر ( وزرت 
الكويــت أربــع مــرات بدعــوة مــن مؤسســة عبــد العزيــز ســعود البابطيــن لإلبداع 
الشــعري، وفــي كéل مــرة كان األصدقــاء مــن الزمــاء العــرب يقترحــون علــي 
ــا،  ــل معه ــي العم ــة عرضــت عل ــات فكري ــة مؤسس ــل، وثم ــاك للعم ــاء هن البق
ــك العــروض و كنــت أعــود للجزائــر مســرعة، مشــتاقة لبيتــي  رفضــت كل تل
وأوالدي وأهلــي، وبعــض الســفريات كانــت تمتــد ألكثــر مــن 10 ايــام كاملــة، 
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فرغــم اإلرهــاب األعمــى لــم يكــن ينقصنــي شــيئا فــي الجزائــر، فالهــواء النقــي 
ــا  ــة وهزاته ــر رغــم مشــاكلها الداخلي ــي الجزائ ــذي أتنفســه لســت أجــده إالّ ف ال
السياســية، وكلمــا كنــت أّحــل ببلــد فــي الخــارج، كنــت أشــتاق أكثــر للجزائــر، 
ــش  ــة عي ــي طريق ــة ف ــدان العربي ــف عــن البل ــا تختل ــرة وأخــرى أنه ــن م وأتيق
أهلهــا و تفكيرهــم  ونيتهــم الطيبــة، فــي الجزائــر ليــس ينقصنــي شــيئا، المســكن 
ــي  ــك أن زوج ــى ذل ــف إل ــن، ض ــاال رائعي ــة وأطف ــل والصح ــيارة والعم والس
رحمــه هللا، الصحفــي الــذي كان يشــتغل باللغــة الفرنســية ) يوميــة المجاهــد ( لــم 
ــب  ــكن بقل ــا نس ــان كن ــن االثن ــن، فنح ــارج الوط ــرة خ ــا للهج ــرى داعي ــن ي يك
العاصمــة، فــي مــكان آمــن، بــل كنـّـا نقضــي بعضــا مــن الصيــف ببيتنــا الصيفــي 

علــى الســاحل الشــرقي للجزائــر فــي مــكان معــزول ســترنا هللا فيــه.. 
أعتقــد أن األمــر تغيّــر اآلن ولــو أتيحــت الفرصــة للكثيــر مــن الصحفييــن، 
ممــن فضلــوا البقــاء فــي الجزائــر ســنوات األزمــة األمنيــة، للهجــرة اآلن 
ــر كمــا  ــم تعــد الجزائ ــادة، ل ــط زي ــرددوا لحظــة، نحــن نتوجــه نحــو الحي لمــا ت
كانــت، جميلــة حتــى وهــي تــرزح تحــت نــار اإلرهــاب وفــي خزينتهــا كمشــة 
مــن العملــة الصعبــة، صــارت بشــعة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى رغــم 
ــة الخمســة عشــر  ــه طيل ــي ظــل المســؤولون يتشــدقون ب ــة الت ــا المالي بحبوحته
ــاب بصــدور  ــوا اإلره ــن واجه ــا الذي ــأكل ابناءه ــوم ت ــي الي ــة، ه ــنة الماضي س
عاريــة حتــى ال يأكلهــا.. والزمــاء الذيــن ســقطوا شــهداء برصــاص غــدر هــذا 
ــرات، ألن  ــرات الم ــد عش ــوم الواح ــي الي ــم ف ــم ذويه ــك يبكيه ــاب، ال ش اإلره
ــذا الوطــن باتجــاه  ــر وضــع ه ــي تغيي ــم تشــفع ف ــا ل ــي دفعوه ــدم الت ــة ال ضريب
األفضــل .. المــوت مــا يــزال يتهددنــاال أنســى أننــا كنــا جميعنــا صامديــن تمامــا 
كمــا أشــجار الصفصــاف، نخبــئ خوفنــا فــي جذورنــا، وننشــر شــجاعتنا فــوق 
ــا  ــت تصيّرن ــي كان ــع الت ــاالت الهل ــد ح ــه التحدي ــى وج ــا. ال أنســى عل أغصانن
ــذار  ــد كل إن ــا بع ــروح فين ــد ال ــم تعي ــا ث ــات تعصرن ــي لحظ ــون ف ــات ليم حب
ــة  ــر مطبع ــث مق ــين داي، حي ــدة بحس ــر الجري ــل مق ــة داخ ــود قنبل كاذب بوج
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الوســط وقتــذاك أيضــا، كنــا نخــرج مهروليــن مذعوريــن كلمــا انطلقــت ســفارة 
اإلنــذار فــي الجريــدة علــى خلفيــة تلقــي رئاســة التحريــر اتصــاالت هاتفيــة يقول 
أصحابهــا أنهــم وضعــوا قنبلــة  فــي المقــر، كنــا نهــرول ونتطابــع مثــل األطفــال 
فــي الســالم وكل واحــد منــا ال شــك  كان يتذكــر فــي تلــك اللحظــات صغــاره 
الذيــن قــد يتركهــم  وراءه أو أبيــه أو أمــه أو إخوتــه.. كانــت المشــاهد مأســاوية 

ــاز.  بامتي
ــة،  ــع ســبق اإلصــرار والترصــد، أن الصفحــات الثقافي ــرف أيضــا، م أعت
ــو  ــاء « ل ــة » المس ــل صحيف ــذاك مث ــة آن ــة رائج ــبة لصحيف ــل بالنس ــى األق عل
تتوقــف يومــا رغــم أخبــار المــوت  والتفجيــرات والمجــازر، ظلــت الصفحــات 
ــي  ــة ف ــات الوطني ــل الصفح ــا مث ــاء تمام ــاوم الفن ــا تق ــة بفضــل صحفييه الثقافي
جرائــد تلــك الفتــرة، كانــت تغطيــة الفعاليــات الثقافيــة مــن مســرح وســينما وفــن 
التشــكيلي موازيــا للتغطيــات التــي كانــت تنقــل أحــداث العشــرية الســوداء، ظلت 
ــت تقترحــه جماعــات  ــذي كان ــاء ال ــي وجــه الفن ــدة ف ــة صام الصفحــات الثقافي
المــوت، أحرقــت المســارح وصــاالت العــرض ودور الســينما وبعــض المتاحف 
ــم  ــن بينه ــن م ــن والمثقفي ــى الفناني ــاب األعم ــل اإلره ــب، قت ــت للتخري تعرض
بختــي بــن عــودة لكنــه لــم يقــدر علــى ) قتــل ( الصفحــات الثقافيــة، في مســاحاتها 
كنــا ننعــي تباعــا الراحليــن وينخــرط معنــا أصدقاؤهــم فيكتبــون عنهــم وحولهــم 

أجمــل النصــوص ولــو كانــت جنائزيــة ..
ــه المســرحي  ــذي اغتيــل في أســوأ ذكــرى ال يمكننــي نســيانها هــي اليــوم ال
ــي 22  ــدا ف ــام 1995، وتحدي ــا الع ــوم، وكن ــك الي ــي ذل ــي، ف ــن مجوب ــز الدي ع
ــاه  ــى موعــد ســابق ضبطن ــاء عل ــه بن فيفــري، كان مــن المفــروض أن ألتقــي ب
ســويا إلجــراء حــوار وكان حينهــا مديــرا للمســرح الوطنــي محــي الديــن 
ــم  ــبوعية بالقس ــا األس ــن صفحتن ــذا ضم ــر، وه ــة الجزائ ــطارزي بالعاصم بش
ــى المســرح،  ــاء الخميــس «. توجهــت إل ــي المخصصــة للحــوارات  » لق الثقاف
وكنــت أقطــن علــى بعــد بضــع أمتــار فقــط، كانــت الســاعة الحاديــة عشــر علــى 
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مــا أعتقــد، كان البــاب الخلفــي للمســرح مغلقــا، طرقتــه ففتــح الحــارس، أعلمتــه 
ــي  ــل عل ــد يط ــن بع ــق م ــي، ودقائ ــره بمجيئ ــر، راح يخب ــع المدي ــدي م بموع
الراحــل عــز الديــن مجوبــي ويطلــب منــي بلطــف شــديد إن كان ممكنــا العــودة 
بعــد ربــع ســاعة بســبب انشــغال طــارئ فــي المســرح، اتفقنــا علــى اللقــاء مجــددا 
بعــد ربــع ســاعة، فاســتغليت الفرصــة، للتســوق بالســوق الشــعبي ببــاب عــزون، 
ولــم يكــن ذلــك متاحــا لنــا دائمــا بفعــل ضغــط العمــل، ولــم تمــّر أقــل مــن ســاعة 
ــة  ــى المســرح حركــة غيــر عادي ــا فــي طريــق العــودة إل فقــط حتــى ألحــظ وأن
فــي محيطــه، كان المواطنــون يهرولــون فــي كل االتجاهــات كلمــا كنــت أقتــرب 
ــم  ــي « وبعضه ــوا مجوب ــد قتل ــرّدد: » لق ــم ي ــعيد  بعضه ــور س ــاحة ب ــن س م
اآلخــر: » قتلــوا مديــر المســرح « لــم أصــدق مــا كنــت أســمع، كيــف لمجوبــي 
ــه البشــوش  ــي بوجه ــو يطــل عل ــاعة وه ــن س ــل م ــل أق ــي قب ــذي كان يحدثن ال
ــم  الســمح مــن أعلــى درج البــاب الخلفــي، يســقط قتيــا علــى يــد اإلرهــاب ؟ ل
أتمكــن مــن االقتــراب مــن البــاب الخلفــي، كان المــكان مطّوقــا بعناصــر األمــن، 
صــرت فجــأة مثــل الطائــر المبلـّـل غيــر قــادرة علــى اإلقــاع مــن مكانــي، كنــت 
ــا قبــل أقــل مــن ســاعة، وكان باإلمــكان أن أســقط معــه فــي المــكان نفســه،  هن
ال شــك أن اإلرهابييــن كانــوا يترصدونــه فــي الوقــت نفســه الــذي كنــت أتحــدث 
معــه، لكــن القــدر شــاء أن يرحــل هــو وأبقــى أنــا أكابــد نوعــا آخــر مــن المــوت 
الممنهــج الــذي رغبــت فــي فرضــه علينــا نحــن الصحفييــن ألويــة المــوت، لقــد 
أنهــى هــؤالء مشــوار مجوبــي بطلقتيــن فــي الــرأس فــارق علــى إثرهــا الحيــاة 

غيــر بعيــد عــن خشــبة المســرح التــي طالمــا أحبّهــا... «.
ــدم والدمــوع، شــهادة تؤكــد أن    كانــت هــذه شــهادة فتيحــة عــن ســنوات ال
صمــود الجزائــر وبقائهــا واقفــة كان نابعــا مــن إرادة أبنائهــا، وإصرارهــم علــى 
الحيــاة، وحبهــم للتحــدي... فتيحــة اليــوم مــا تــزال تناضــل فــي الصحافــة مــن 
ــي  ــة ف ــا وبمســاهماتها القيم ــى طريقته ــه « عل ــف موقع ــر التخل أجــل أن » يغي
ــت  ــري « كان ــاري » الحــدث الجزائ ــع إخب ــت فتيحــة موق ــد أطلق الصحــف، فق
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تديــره بــكل كفــاءة قبــل أن يتوقــف بعــد ســنة واحــدة مــن انطاقــه بســبب شــح 
المــوارد الماليــة، لكنهــا هــي لــم تتوقــف مــا زالــت تكتــب كمــا كانــت دائمــا قبــل 

ربــع قــرن مــن اآلن...
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فــي الطابــق العلــوي مــن قاعــة الشــاي المقابلــة  لمقــر اإلذاعــة ولتلفزيــون 
كنــا نجتمــع أنــا ولينــدة، زادنــا قهــوة شــاي ورغبــة فــي نبــش الذكريــات. ذات 
أمســية صيفيــة بــدون ســابق تخطيــط، القاعــة كانــت فارغــة فــي هــذا التوقيت إال 
مــن شــابين كانــا يجلســان فــي مــكان كانــت لينــدة ســتختاره ألنهــا تفضــل دائمــا  
اإلطالــة علــى الشــارع، لكننــا اخترنــا طاولــة فــي نهايــة الممــر. أمــام فنجــان 
شــاي وعلبــة ســجائر جلســت لينــدة وكنــت أنــا أعــود لقهوتــي المفضلــة بــدون 

ســكر بعــد 7 أشــهر مــن الهجــر اإلجبــاري.
القاعــة تقريبــا هادئــة وفارغــة فــي هــذا التوقيــت مــن النهــار، قهــوة وشــاي 

وســجائر ديكــور مناســب تمامــا لبدايــة إبحــار صحفيــة فــي أعمــاق ذاكرتهــا.
لينــدة بوعظمــة عرفتهــا دائمــا كصــوت يأتينــا عبــر أمــواج  القنــاة اإلذاعيــة 
ــن  ــة تحس ــة واعي ــال كمناضل ــي اتص ــرأة ف ــة الم ــي جمعي ــا ف ــة وعرفته الثالث

ــاع  بلغــة تأســر دائمــا مســتمعيها. ــث واإلقن الحدي
ــون  ــنوات الجن ــال س ــا خ ــاركنا تجربته ــا أن تش ــت عليه ــا عرض عندم
الدمــوي، ســارت األمــور بساســة وكان علينــا فقــط أن نحــدد الموعــد، وكــم 
ــة  ــم اليومي ــن وعــدم خضــوع أجندته ــده، فوضــى الصحفيي ــي تحدي ــا ف تأخرن
ألي برمجــة مســبقة والركــض اليومــي خلــف األخبــار ومصــادر المعلومــات 
ــق أو  ــة صدي ــوة صحب ــان قه ــى فنج ــذا إل ــون هك ــة الرك ــك حري ــرك ل ال يت

ــة. ــل مهن زمي
فــي ذاك الصبــاح الصيفــي الحــار لــم نحــدد موعــدا بــل هــو الــذي فــرض 
ــدة اإلذن  ــت لين ــة طلب ــى الطاول ــط. مباشــرة بعــد جلوســنا إل ــدون تخطي نفســه ب

ــي المــرة. ــا فــي ارتشــاف قهوت ــدأت أن ــدون إذن ب بإشــعال أول ســيجارة، وب
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ديكــور المقهى كان أيضا مســاعدا جدا الســتعادة ســنوات النضــال والتخفي، 
فقــد كان هــذا المــكان جــزء مــن ذاكــرة اإلعامييــن ســنوات اإلرهــاب، حيــث 
ســاعد قربــه مــن مقــر اإلذاعــة ألن يكــون ملجــئ يومــي لمهنــي اإلعــام ألخــذ 
ــي  ــن  ف ــد خطوتي ــى بع ــه عل ــم  وقوع ــة، فرغ ــة خفيف ــاي أو وجب ــوة أو ش قه
ــن  ــكن األماك ــد ليس ــد امت ــوف كان ق ــة إال أن الخ ــر اإلذاع ــة لمق ــة المقابل الجه
األكثــر قربــا مــن النــاس لدرجــة تصيــر قهــوة صباحيــة فــي هــذا المــكان ترفــا 
أو انجــازا. تقــول لينــدة معلقــة علــى هــذا الحديــث » كنــا نجتمــع فــي قاعة النــادي « 
» عيســى مســعودي « الــذي كان يومهــا » كفتيريــا « تجمــع عمــال اإلذاعــة مــع 
زمائهــم مــن التلفزيــون وكنــا نأتــي إليهــا هربــا مــن مقهــى اإلذاعــة الــذي كنــا 

نطلــق عليــه » ســيدي يحيــى « وهــذا تعليقــا علــى غــاء أســعاره «.
فــي هــذه المقاهــي وبيــن جدرانهــا ضاعت أعمار الصحفيين » عشــنا ســنوات 
ــاك  ــاك نعمــل وهن ــأكل وهن ــاك ن ــك اإلذاعــة، هن ــى أرائ ــام عل ــة ونحــن نن متتالي
ننــام، كانــت تحــركات الصحفييــن محــدودة جــدا، قــد يذهبــون ألقــرب مركــز بريد 
ــى المغاســل الســتام ثيابهــم  ــم يتوجهــون إل أو بنــك لســحب الراتــب الشــهري ث
ثــم يهربــون قبــل حلــول المســاء إلــى جحورهــم فــي الغــرف األمنيــة أو مقــرات 
العمــل التــي تحولــت أيضــا إلــى مراقــد. عشــنا ســنوات مقطوعيــن عــن الحيــاة 
ــا  ــذا أن ــا البعــض له ــرى إال بعضن ــع بعــض وال ن ــع بعــض ونســكن م ــل م نعم
رفضــت قبــول غرفــة االقامــات األمنيــة التــي خصصــت للصحفييــن ألننــي لــم 

أكــن أرغــب أن أقطــع صلتــي بالواقــع اليومــي أو بريتــم الشــارع «.
ربمــا مــن حســن حضنــا فــي اإلذاعــة كانــت هنــاك موســيقى وكنــا نقضــى 
روتيــن  تكســر  كانــت  التــي  المختلفــة  لألغانــي  االســتماع  فــي  الســاعات 
ــرج  ــن يخ ــل ل ــع زمي ــا م ــوك حديث ــد أن نل ــا ال نري ــة عندم ــات الحزين الصباح

علــى األرجــح عــن المجــازر واالغتيــاالت الجماعيــة.
دائمــا كنــت أتســاءل مــن أيــن نســتمد لينــدة  تلــك النظــرة المتزنــة فــي تقييــم  
األشــياء ؟ ومــن أيــن لهــا بــذاك الهــدوء وبــرودة األعصــاب والجــرأة فــي الدفــاع 
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عــن وجهــة نظرهــا ؟ كانــت تلــك حصيلــة تجربــة عمــل بيــن خطيــن متوازييــن 
ــي  ــون الفرنس ــاة التلفزي ــة وقن ــة عمومي ــي مؤسس ــة وه ــة الثالث ــاة اإلذاعي القن
ــن  ــت تفــرض منطقهــا بطريقتي ــة كان » فرانــس 2 «. معالجــة المعلومــة األمني
مختلفيــن فــي كا الجانبيــن، بالنســبة لقنــاة تابعــة للدولــة كانــت لهــا ضوابطهــا 
والتزاماتهــا التــي تفرضهــا المرحلــة، حيــث كان يمنــع علــى الصحفييــن تنــاول 
الخبــر األمنــي دون الرجــوع إلــى برقيــات وكالــة األنبــاء الرســمية أو البيانــات 
ــرره  ــا يب ــلوب م ــذا األس ــك. كان له ــمية كذل ــات الرس ــن المؤسس ــرد م ــي ت الت
ــر  ــداول لنش ــار مت ــم األخب ــرب اإلشــاعات وتضخي ــه ح ــت في ــت كان ــي وق ف
ــة  ــاة أجنبي ــرى قن ــة األخ ــي الجه ــعب. وف ــة للش ــروح المعنوي ــل ال ــأس وقت الي
ــبة  ــع نس ــي لرف ــداول اإلعام ــة للت ــوق مفتوح ــا س ــبة له ــر بالنس ــت الجزائ كان
ــي يســتقى منهــا  ــذة الت ــوات الفرنســية الناف ــه القن المشــاهدة فــي وقــت كانــت في
ــق  ــدة كيــف تحســن التوفي ــاده. عرفــت لين ــي ب ــا ف ــري مــا يحــدث يومي الجزائ
بيــن كونهــا جزائريــة يؤلمهــا كثيــرا مــا يحــدث فــي بلدهــا و بيــن واجبهــا المهنــي 
كإعاميــة تراســل قنــاة أجنبيــة و فرنســية تحديــدا » لــم أكــن أفهــم يومهــا لمــاذا ال 
نتطــرق نحــن إلــى العديــد مــن األمــور مثلمــا كانــت مثــا متداولــة فــي الصحافــة 
ــة،  ــار األمني ــى األخب ــة عل ــوات األجنبي ــز القن ــي أن ترك ــة، كان يؤلمن الخاص
لــذا أنجــزت ريبورتاجــات ومواضيــع حــول بعــض الجوانــب االجتماعيــة التــي 
ــي  ــدا مهنت ــيرت جي ــي س ــاة، لكن ــا حي ــدة وفيه ــا صام ــر أيض ــرز أن الجزائ تب
وأتقنــت دوري كصحفيــة بغــض النظــر عــن كونــي جزائريــة كنــت موضوعــا 

للحــدث فــي قنــاة فرنســية بــكل تلــك الحمولــة الثقافيــة والتاريخيــة «.
بــدأت لينــدة مشــوارها هــذا الــذي تحملــت فيــه عبــئ الحفــاظ علــى التــوازن 
بيــن اتجاهيــن مختلفيــن بيــن عاميــن 1991 و1992 وكانــت فــي الثانيــة 
ــى  ــن عل ــم نك ــه » ل ــي أوج ــوي ف ــون الدم ــا وكان الجن ــن عمره ــرين م والعش
وعــي بمــا كان يحــدث تمامــا حولنــا، مــع فرنــس 2 كنــت أذهــب إلــى كل مــكان 
ــازة أو تجمــع كنــت  ــال أو جن ــا إلــى حيــث مــا كان يحــدث تفجــر أو اغتي تقريب
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أدخــل كل األماكــن وكانــت طبعــا األخبــار األمنيــة هــي الرائجــة فــي تلــك الفترة، 
وكانــت الجزائــر تتصــدر واجهــات األحــداث فــي كل النشــرات. كان الخــوف 
رفيقنــا الدائــم  فــي كل خطــوة، كنــت أســكن ضاحيــة األبيــار أيــن شــهدت بعــض 
أزقتــه العديــد مــن االغتيــاالت، وكانــت األحيــاء والحــارات الضيقــة تشــعرني 
بالخــوف، كانــت الجــدران تطبــق علــى أنفاســي كلمــا عــدت مســاءا إليــه، كنــت 
أتلفــت وأراقــب ظلــي وأخــاف مــن الخــروج صباحــا. كان علــي كل يــوم أن أبذل 
مجهــودا ألحضــر نفســي للخــروج، وحتــى بيــت أمــي ناحيــة بوســماعيل لــم تكــن 
لــي الجــرأة الكافيــة للذهــاب إليــه إال خلســة وعلــى فتــرات متقطعــة. أذكــر مــرة 
أنــي ركبــت ســيارة أجــرة ونزلــت حتــى قبــل أن أصــل إلــى وجهتــي ألن أحــد 
الــركاب نظــر إلــي  نظــرة مريبــة فركبنــي » خــوف أزرق « ولــم أصــدق نفســي 
عندمــا نزلــت ســالمة. أمــا مــا كنــت حقــا أرتعــب منــه هــو االغتصــاب،  فبعــد 
انتشــار حــوادث االغتصــاب الجماعــي كنــت أقضــى الليالــي بطولهــا وأنــا أركب 
فــي ذهنــي ســيناريوهات عــن الحلــول المتاحــة أمامــي والتــي تجعــل الجماعــة 
تقتلنــي دون أن تلمســني.« عنــد هــذا الحــد كانــت لينــدة تدخــن ســيجارتها الثانيــة 
وكنــت أجاهــد لاحتفــاظ ببقايــا فنجــان قهــوة مــرة ليســاعدني علــى اســتيعاب مــا 

كانــت لينــدة ترويــه.
ــت  ــا جن ــر كله ــدة ؟ الجزائ ــأل لين ــون ؟ أس ــن الجن ــا م ــذا نوع ــن ه ــم يك أل
فــي تلــك المرحلــة، لكنــه العمــل اليومــي، لــم يكــن أمامنــا خيــار غيــر أن نعمــل 

ــاء فــي البيــت ؟ ــا البق ــا مث ــاة. هــل كان علين ــا فــي الحي ونتشــبث بفرصتن
وهــل تتذكريــن زمــاء قتلهــم اإلرهــاب ؟ ســؤال آخــر أطرحه على الجالســة 
بقربــي وهــي تنفــث دخانهــا فــي الفضــاء وتتبــع خيوطــه وكأنهــا تســتنجد بهــا في 
اســتنطاق ذاكرتهــا » أذكــر نعــم العديــد مــن األســماء كانــت تتســاقط يوميــا وكنــا 
ــاة األولــى،  نحــن شــهود علــى هــذا الســقوط، نســيت اســم زميلــي لــي فــي القن
لكــن مــا زالــت أذكــر الصــراخ الــذي صــم أروقــة اإلذاعــة، وحالــة الهســتيريا  
والبــكاء الــذي عــم المبنــي. تلــك األصــوات أســتحضرها اآلن بوضــوح كامــل، 
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كان ذاك الزميــل علــى قــدر كبيــر مــن الهــدوء والطيبــة بحيــث بــكاه الجميــع. 
نســيت اســمه لكــن أبــدا مــا فارقنــي وجهــه الشــاب المفعــم بالحيــاة «.

ــع الحــدث وتتصــدر  ــت صورهــم تصن ــون كان ــا كان يســقط الصحفي عندم
ــا كان يســقط   ــاس لكــن عندم ــم الن ــد، ويتحــدث عنه ــار والجرائ واجهــات األخب
ــن  ــم أو م ــى مهماته ــن إل ــون الصحفيي ــوا ينقل ــن كان ــائقون الذي ــون أوالس التقني
بيوتهــم فــي ســاعات الصبــاح الباكــر أو فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل وعــادة 
مــا كانــت تقــع االغتيــاالت فــي تلــك الفتــرات. مؤســف جــدا أنــه ال أحــد يتحــدث 
عنهــم، وال أحــد يشــير لجنــود الخفــاء وهــم جــزء مــن قطــاع قــدم ضريبــة كبيــرة 

لاســتمرار، ال أحــد يعــرف كــم خســرنا مــن هــؤالء الجنــود.
تواصــل لينــدة روايــة جــزء مــن حياتهــا بــكل عفويــة وتقــول » ربمــا مــن  
يفوقنــي ســنا وتجربــة قــد تكــون لــه نظــرة أخــرى لكــن ســني فــي  تلــك الفتــرة 
جعلتنــي ال أعــرف حقيقــة مــا يحــدث، ولمــاذا لــم يكــن فــي مقدورنــا أن نتحــدث 
عــن بعــض األحــداث، الصــورة لــم تكــن واضحــة جــدا فــي ذهنــي، اليــوم مــع 
نظــرة للخلــف ومــع المســؤولية أســتطيع أن أفهــم قليــا مــا حــدث لكــن فــي تلــك 
الفتــرة كان مــن الصعــب حقــا أن أســتوعب مــا كان يحــدث. التجربــة والحيــاة 
تعلمــان اإلنســان تحمــل نتائــج ومســؤولية خيارتــه، لكــن كنــت بشــكل مــا ثائــرة 

جــدا فــي أعماقــي «.
فاصــل آخــر ووقــت مســتقطع تأخــذ لينــدة ســيجارة كانــت الرقــم الثالــث ربما 
منــذ بدايــة الجلســة. مــاذا يمثــل لــك التدخيــن؟ ســؤال أطرحــه عليهــا المتصــاص 
بعــض توترهــا ومحاولــة جــر الحديــث إلــى مناطــق أقــل ســوادا  لكنهــا تعطينــي 
إجابــة مثــل جملــة اعتراضيــة » التدخيــن يســاعدني علــى تســيير توتــري « ثــم 
تواصــل شــهادتها بخصــوص زمائهــا  وتقــول » مــا زلــت أذكــر يــوم اغتيــال 
إســماعيل يفصــح، كان يومــا مؤلمــا جــدا، قبــل يــوم واحــد مــن اغتيالــه صادفتــه 
ــة، كان  ــة والخجول ــامته الهادئ ــم ابتس ــو يرس ــون وه ــر التلفزي ــن مق ــا م خارج
رجــا أنيقــا ومبتســما علــى الــدوام، كان وجهــا جميــا فــي تلــك األيــام البشــعة. 
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مــا زلــت صورتــه وهــو ينــزل األدراج بتأنــي تعــود إلــى ذهنــي باســتمرار، كان 
يعــزف ولــم يكــن يمشــي يومهــا فمــن أجبــره علــى الصمــت ؟.

مواضيــع كثيــرة غطيتهــا تقــول لينــدة عندمــا كنــت مراســلة لفرانــس2 لكــن 
ــة  ــارة المنطق ــا األمــن بزي ــن طلحــة عندمــا ســمح لن ــدا مجــزرة ب ــن أنســي أب ل
بعــد 48 ســاعة علــى مــا أذكــر، ال توجــد لغــة بإمكانهــا أن تترجــم تلــك الرائحــة 
وذاك الجــو وتلــك المناظــر. ذهبنــا إلــى المقبــرة كان هنــاك أزيــد مــن 100 قبــر 
طــري، رائحــة المــوت نفــاذة جــدا ال تشــبيه لهــا، أذكــر أننــا وجدنــا وحــا كثيــرا 
ــذاء  ــت ذاك الح ــا رمي ــوظ الحق ــد ملح ــه بجه ــي و خلصت ــق حذائ ــة عل بالمنطق
ــن  ــن م ــض الناجي ــا بع ــا وجدن ــر أنن ــة. أذك ــك الرائح ــي تل ــة أن تطاردن مخاف
المجــزرة وقــد تــم تجميعهــم بالمدرســة المجــاورة مــن بينهــم كانــت فتــاة تصــرخ 
بشــكل هســتيري بينمــا نســاء أخريــات يســدن فمهــا وهــي تحــاول التخلــص مــن 
قبضتهــن وهــي تصيــح: » خلونــي نهــدر، خلونــي نهــدر، الــكل عــارف واش 
ــارة   ــك الزي ــن تل ــهادتها ع ــة ش ــدة رواي ــل لين ــؤولين«. تواص ــا مس ــار، كلن ص
وكأنهــا تشــاهد فيلــم رعــب: » مــا زلــت أيضــا أحتفــظ بمشــهد أم لعائلــة وجــدت 
ــوادي المقابــل روت لــي كيــف هربــت مــع أحــد أبنائهــا بعدمــا ضيعــت  فــي ال
ــي  ــة ف ــة وهــي واقف ــة كامل ــوادي المجــاور، قضــت ليل ــي ال ــأت ف ــة واختب البقي
ــتغاثات  ــات واالس ــجلت كل الصرخ ــد س ــة وق ــى الرقب ــا إل ــي غمرته ــاه الت المي
التــي كان الضحايــا مــن أهلهــا وجيرانهــا يطلقونهــا بينمــا الســكاكين تعمــل فــي 
ــن  ــوات األم ــدوم ق ــار وق ــع النه ــى مطل ــة حت ــك الحال ــى تل ــت عل ــم. بقي رقابه

والجيــش، كانــت شــهادة فضيعــة جــدا.
الجزائــر فــي تلــك الفتــرة كانــت جرحــا فاغــر الفــم ومعروضــا للفرجــة أمــام 
ــة،  ــات اإلخباري ــدر الواجه ــرات تتص ــازر والتفجي ــار المج ــت أخب ــم، كان العال
ــا  ــة وحــوش ال شــيء فيه ــي تصــور كغاب ــر وه ــي أن أرى الجزائ وكان يؤلمن
غيــر أحــداث القتــل والتفجيــرات التــي كانــت تحــدث تقريبــا بشــكل يومــي لــذا 
اجتهــدت قــدر اإلمــكان علــى انجــاز بعــض الريبورتاجــات التــي تؤكــد أيضــا 
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أننــا كنــا نقــاوم ونحــاول صناعــة الحيــاة تضيــف لينــدة  وهــي تحاول رســم ابتســامة 
تــداري بهــا بعــض توترهــا الظاهــر مــن طريقــة مســكها للســيجارة » أذكــر مثــا 
أنــي قمــت بريبورتــاج عــن عــودة الحيــاة إلــى حــوش لقــرو بعــد مذبحــة ارتكبهــا 
القتلــة، هنــاك صادفــت طفلــة عمرهــا حوالــي 12 ســنة، كانــت تتحدث بثقــة وتصر 
علــى العــودة إلــى دراســاتها، ركزنــا كثيــرا علــى صورتها ألنهــا كانت تمثــل الحياة 
واألمــل. أذكــر أيضــا أنــي في االنتخابات التشــريعية التــي أعقبت انتخــاب زروال 
علــى رأس الدولــة أنجــزت بورتريهــات متقاطعــة  لزهيــة بــن عــروس وعائشــة 
بلحجــار ألنهــا كانــت تمثــل التيــار اإلســامي يومهــا. أحتــرم كثيــرا هــذه الســيدة 
التــي كانــت قمــة فــي التواضــع والتكويــن السياســي وأعتــرف هنــا أن عملــي مــع 
جمعيــة اإلرشــاد واإلصــاح  خاصــة مــع النســاء فــي البليــدة حيــث كــن يبقيــن 
خــارج بيوتهــن إلــى أوقــات متأخــرة مــن النهــار ويجمعــن المســاعدات لصالــح 
ــا اإلرهــاب قــد ســاعدني فــي التخلــص مــن النظــرة المســبقة والمشــوهة  ضحاي
التــي كانــت أحملهــا مثــل كثريــن غيــري عــن التيــار اإلســامي. والشــيء الــذي 
بقــي يطبــع ذاكرتــي أكثــر هــو أن أزواجهــن كانــوا يدعمــون مثــل هــذه المبــادرات 
الشــيء الــذي قــل مــا نجــده عنــد أنصــار التيــار الديمقراطــي. غطيــت تجمعــات 
لحمــاس أيــام الشــيخ نحنــاح رحمــه هللا كانــت القاعــة دائمــا مملــوءة بنســبة 50 في 
المائــة للرجــال والخمســين المتبقيــة للنســاء فــي حيــن كانــت تجمعــات االفافــاس 

مثــا تحضرهــا قلــة قليلــة جــدا مــن المناضــات «.
ــرة  ــادة الك ــي إع ــب من ــو طل ــم ل ــدة: » نع ــت لين ــرة وإصــرار قال ــة كبي بثق
وتكــرار نفــس المســار الصحفــي نعــم ســأعيدها، ربمــا ســأقوم بمهمتــي بطريقــة 
مختلفــة ومغايــرة، لكــن األكيــد  أنــي لــم أنــدم  يومــا كونــي صحفيــة  قمــت بمــا 
ــع  ــي التواصــل م ــي مهنت ــا منحتن ــس تمام ــى العك ــه. عل ــوم ب كان يجــب أن أق

ــي «. ــكاك بالمجتمــع الحقيق ــات واالحت ــط عاق ــي رب ــاس وأتاحــت ل الن
ــة  ــاة أجنبي ــلة قن ــت مراس ــك كن ــم أن ــارج رغ ــى الخ ــادري إل ــم تغ ــاذا ل لم
ــم فــي فرنســا،  ــي يقي ــارات أمامــك مفتوحــة ؟ نعــم وكان أيضــا أب وكانــت الخي
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ال أدري ربمــا  يبــدوا لكــي األمــر اآلن غبــاء أن أرفــض اإلقامــة فــي بلــد 
ــا..  ــه هن ــا أفعل ــي م ــه كان ل ــد أن ــن أعتق ــا، لك ــا يومي ــوت هن ــن وأطــارد الم آم
أقاطعهــا أنــا.. ورغــم الصعــاب ؟ نعــم رغــم الصعــاب تصــر لينــدة، أعتقــد أن 
ــر اســمي،  ــي تغيي ــر ف ــم أفك ــي، ل ــي، وكونتن ــي صنعتن ــك الســنوات هــي الت تل
ــس2  ــة أو فران ــر اإلذاع ــي عب ــا بريبورتاجات ــه مرفق ــتمع إلي ــت أس ــا كن عندم
أشــعر ببعــض الخــوف ثــم أواصــل الحيــاة. لــم أكــن مهــددة بشــكل مباشــر ألنــي 
لــم أكــن صحفيــة معروفــة آنــذاك، لكنــي رافقــت تقريبــا كل الجنائــز التــي كنــا 
ــن حمــودة،  ــد الحــق ب ــزة، عب ــازة جــاووت، يفصــح، بوخب ــا، جن ــا يومي نغطيه
والكثيــر مــن الجنائــز التــي لــم أعــد أذكرهــا. فــي تلــك الفتــرة النســاء أيضــا كــن 
يذهبــن إلــى المقابــر ويتبعنــا الجنائــز ويحضرنــا الدفــن، صحفيــات، مناضــات  
وحتــى نســاء عاديــات، وكان األمــر ال  يثيــر أي اســتنكار أو ماحظــة، كانــت 

ــكان. ــي كل م النســاء متواجــدات ف
هــل تعتقديــن أن النســاء كــن أكثــر شــجاعة يومهــا مــن اآلن ؟. ربمــا أردت 
فقــط أن أســتفز لينــدة بهــذا الســؤال ألن اإلصــرار البــادي فــي نظراتهــا وهــي 
تــروي قصتهــا كان حتمــا ســيحيلني إلــى اإلجابــة. ركــزت نظراتهــا فــي وجهــي 
ــدا النســاء يكافحــن بشــكل يومــي ولكــن بصمــت وفــي األزمــات  ــت: ال أب وقال
يضاعفــن الحضــور والرغبــة  فــي الحيــاة. أذكــر مثــا خــال تغطيتــي ليوميــات 
الحيــاة فــي بــن طلحــة والرايــس وغيرهــا مــن المناطــق الخطــرة كنــت ألتقــي 
بنســاء فــي ســلك الطبــي والشــبه طبــي يضمــن الــدوام فــي  العيــادات الجواريــة 
ــة لكــن بعزيمــة ال تليــن. كنــت أجــد النســاء بشــكل مكثــف  فــي ظــروف مزري
ــز،  ــر، الجنائ ــل، المقاب ــي ســاحات العم ــة، ف ــك المرحل ــي تل ــا تواجــدت ف حيثم

المستشــفيات، المظاهــرات، التجمعــات الحزبيــة ...
ربمــا كان شــيئا يشــبه الجنــون ذاك الــذي عشــناه لكــن بعــض الجنــون عقــل 
ــي أن يألــف صــوت  ــاة.. وإال كيــف يمكــن لصحف ــع إرادة الحي ــه يصن أيضــا ألن
الرصــاص ورائحــة الــدم وتصيــر لديــه االنفجــارات كأنهــا أجــراس المــدارس » 
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كلمــا ســمعنا تفجيــر فــي العاصمــة نهــرع الماكــن الحــدث، ومــع مــرور الوقــت 
صــارت شــيئا عاديــا، فقــط كنــا نســأل كــم عــدد ضحايــا اليــوم ؟ وكــم فقدنــا ؟ ومــا 
هــي الحصيلــة ؟ «. كنــا نجلــس فــي قاعــة التحريــر أو فــي مقهــى اإلذاعــة وكان 
دوي االنفجــارات والســيارات المفخخــة فــي األســواق والتجمعات الســكانية  تعني 
الركــض إلــى موقــع الحــدث بعــدة العمــل بــدون طــرح المزيــد مــن األســئلة، الــكل 
يعــرف المطلــوب منــه، كنــا نقضــي يومــا طويــا فــي معاينــة عمليــات اإلنقــاذ، 
وانتشــال الجثــث، وتقديــم اإلســعافات، يــوم مــن الطــواف بيــن المستشــفيات 
والمقابــر، وشــهود النجــاة، ومصالــح حفــظ الجثــث. وقــد نتعــرض أيضــا للتوقيف 
والتحقيــق مــن وثائقنــا. حــدث هذا كثيــرا معي عندما كنت مراســلة لفرانــس 2  وكثيرا 
مــا كنــا نتعــرض النتقــادات مــن قبــل النــاس العادييــن الذيــن كانــوا يعتقــدون أننــي 
ــي اإلعــام.  ــم ف ــاب صوته ــى غي ــا عل ــري احتجاجــا مث ــون الجزائ مــن التلفزي
لكــن بمجــرد مــا يعرفــون أنــي أمثــل قنــاة أجنبيــة كانــوا يتحدثــون بطاقــة وبــدون 
مشــاكل، رغــم تواضــع تجربتــي آنــذاك كنــت أتشــرب ســخط النــاس وغصبهــم، 

كانــوا فقــط بحاجــة لمســاحة لتفريــغ الغضــب واأللــم الدفيــن.
كمــا تتذكــر لينــدة األيــام الصعبــة والزمــاء الذيــن رحلــوا إلــى العالــم 
األخــر، وكمــا تتذكــر مــن تغــرب ومــن عانــي فــي بلــدان النــاس، لكنهــا أيضــا 
ــو  ــن عيش ــق ب ــال توفي ــاء أمث ــأة لزم ــتاق فج ــر ونحــج، وتش ــن هاج ــر م تتذك
وناصــر بلعياضــي ومولــود بلعبــدي وكل الذيــن مثلــوا بلدهــم ومهنتهــم أحســن 
تمثيــل وهــم اليــوم قامــات إعاميــة ومهنيــة فــي قنــوات عالميــة.  ولكنهــا لــم تنــدم 
يومــا أنهــا فضلــت البقــاء هنــا » فضلــت البقــاء رغــم قلــة االنفتــاح فــي اإلعــام 
ــا  ــول م ــا لق ــة م ــا طرق ــد دائم ــنا ونج ــع أنفس ــاوض م ــا  نتف ــن كن ــي لك العموم
نريــد وتمريــر الرســائل، فقــد ســجل اإلعــام العمومــي فــي تلــك الفتــرة بعــض 
ــون، وحصــة  ــة « بالتلفزي ــاء الصحاف ــل حصــة » لق ــة مث ــرات النوعي الطف
» ســون بيتــي « التــي تألــق فيهــا محمــد علــي عالــو و» نقــاش ســاخن « لمليكــة 

بوســوف فــي القنــاة اإلذاعيــة الثالثــة.
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ــع،  ــذات، أو الهــروب مــن الواق ــات ال ــوع مــن إثب ــى ن ــد يتحــول العمــل إل ق
ــر، وكان  ــاح الباك ــي الصب ــر ف ــات التحري ــل قاع ــا ندخ ــاة » كن ــك بالحي والتمس
ــوم بعــد التاســعة  ــى الرابعــة صباحــا وينتهــي الي ــا عل ــد بعضن ــدأ عن ــاح يب الصب
ــاء  ــا نس ــا، كن ــات فعالياتن ــاة وإثب ــة الحي ــي صناع ــا ف ــك طريقتن ــت تل ــا، كان لي
ورجــاال نتقاســم لحظــات وأيــام بــل ســنوات مــن األلــم والوجــع والتمســك بالحيــاة، 
مــع العلــم أن مثلــث الحيــاة لــم يكــن يخــرج عــن دائــرة  الشــوارع الكبــرى فــي 
العاصمــة » ديــدوش مــراد، حيــدرا، ســاحة الشــهداء، القولــف وفــي أحســن 
ــى  ــتاق لفوض ــن نش ــنوات ونح ــرت س ــوادي «. م ــاب ال ــى ب ــد إل ــوال يمت األح
األســواق الشــعبية والتجمعــات الكبــرى. كان كل تجمــع بشــري هو إنــذار النفجار 
ومجــزرة قــد تحــدث فــي وضــح النهــار وتصيــر بعدهــا الجزائــر فــي واجهــة كل 
العــام. جثــث األبريــاء كانــت دائمــا القربــان الــذي يقدمــه القتلــه إلثبــات وجودهــم 
وفــرض ســيطرتهم علــى مفاصــل الحيــاة. تصــوري مثــا أنــك تتناوليــن وجباتــك 
فــي مطعــم اإلذاعــة وســاح الــكاش نكــوف أمامــك علــى نفــس الطاولــة ورجــل 
األمــن هنــاك عينيــه صــوت بــاب اإلذاعــة والتلفزيــون يرقــب أي حركــة مريبــة، 
ربمــا اليــوم يبــدو المشــهد فضيعــا وغيــر طبيعــي لكــن يومهــا كنــا نتعامــل مــع 
ــد  ــدت طعمهــا وصــار العي ــي فق ــا الت ــى أنهــا جــزء مــن يومياتن هــذه المناظرعل
خــارج فرحــه، ورمضــان خــرج موســمه، وحتــى أعراســنا كانــت تختلــف ببعض 
التفاصيــل فقــط عــن  تجمعــات الجنائــز «. ولكــن... تســتدرك لينــدة فجــأة وتقــول: 
» فخــورة أننــا شــعب صنــع فرصتــه بنفســه، وبقيــت الجزائــر واقفــة فقــط بفضــل 
جهــد أبنائهــا نســاءا ورجــاال، وأثبتنــا لمــن تشــفى وتخلــى عنــا أننــا شــعب ال يشــبه 
غيــره. أذكــر مثــا أحــد الشــبان المكلفيــن بتفكيــك القنابــل قــال لــي يومــا » تــرى 
كيــف تصبــح حياتــي بعــد نهايــة اإلرهــاب ؟ مــاذا ســأعمل؟ « كانــت هــذه إرادة 
الحيــاة. الشــاب الــذي كان يقضــى كل أيامــه وهــو يفــكك القنابــل وربمــا لــم يكــن 
يتصــور مثلنــا جميعــا نهايــة  لــذاك النفــق الــذي دخلنــا فيــه لســنوات، لكــن فــي 

أعماقــه آمــن أن الخــروج ممكــن والنهايــة حتمــا قادمــة ال محــال .
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فــي ختــام جلســتنا تلــك التــي دامــت قرابــة الســاعتين ســألت لينــدة ولمــاذا 
لــم تســجلي كل هــذا رغــم أنــك صحفيــة ؟ فأجابــت: » ذاكرتــي أصابهــا التلــف، 
وأعتقــد أنــي قمــت بمــا كان علــي القيــام بــه وهــو واجبــي تجــاه مهنتــي وبلــدي 
فقــط وليســت أبــدا قلقلــة بشــأن انتقــال الــدروس لألجيــال القادمــة. بلدنــا عــاش 
130 ســنة تحــت نيــر االســتعمار وكســر بطريقــة لــم يكــن أحــد يتوقــع أن قائمــة 
ســتقوم لــه، ال نخبــة وال مــدارس، ومــع ذلــك قــام بثــورة أبهــرت العالــم. و20 
ســنة مــن اإلرهــاب  نفضهــا واســتعاد الحيــاة. هــي هكــذا الجزائــر ال تشــبه إال 

نفســها.... نعــم الجزائــر ال تشــبه إال نفســها ال تشــبه إال أمثالــك يــا لينــدة.
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فاطمــة رحمانــي تنتمــي لذلــك الجيــل الخلــوق مــن اإلعامييــن الذيــن 
مارســوا الصحافــة كالتــزام قبــل أن تكــون مهنــة لاســترزاق، عندمــا عرضــت 
عليهــا الحديــث عــن تجربتهــا خاصــة  فــي زمــن األزمــة األمنيــة  مثــل غيرهــا 
ــا  ــة م ــي. فاطم ــا المهن ــن واجبه ــر م ــل أكث ــم تفع ــا ل ــدت أنه ــم و أك ــت نع أجاب
ــا  ــذا عرفته ــة وهك ــة والصادق ــة « الصافي ــاق » الفاح ــرف بأخ ــت تتص زال
دائمــا تــروي جــزء مــن ذكرياتهــا بصفــاء وبصــدق وبتواضــع أيضــا ألن فــي 

ــة. ــون مهن ــل أن يك ــاة قب ــزام حي ــا ممارســتها لإلعــام كان الت عرفه
»... فاطمــة رحمانــي، مــن مواليــد ســبعة فيفــري 1967 بمدينــة الدراريــة 
بالجزائــر العاصمــة، عشــت طفولــة بيــن المــروج والمســاحات الخضــراء 
الواســعة، قبــل أن تتعــرض مدينــة الدراريــة إلــى أكبــر عمليــة انتهــاك لألراضي 
الخصبــة وتحويلهــا إلــى توســعات عمرانيــة فــي شــكل فيــات ومحــات شــواء، 
المهــم طفولتــي كانــت ســعيدة رغــم فقرهــا، عشــت خالهــا معنــى العائلــة 
واألخــوة، والتعــاون وتقاســم كل شــي، كنــت مــن عشــاق القــراءة منــذ صغــري، 
لــم يكــن فــي منزلنــا كتــاب أو مكتبــة، كنــت أقــرا الكتــب التــي أتحصــل عليهــا 
ــري دون أن  ــذ صغ ــي من ــت تازمن ــة كان ــر أن الكتاب ــية، أتذك ــز مدرس كجوائ
ــالة  ــب رس ــي أن نكت ــة ابتدائ ــنة الرابع ــي الس ــم ف ــا المعل ــب من ــرة طل أدري، م
مــن أم البنهــا المغتــرب فــي فرنســا، تطلــب فيهــا مــن ولدهــا أن يعــود، تخيلــت 
نفســي أننــي تلــك األم، كتبــت رســالة مــن أحــزن الرســائل ومــن أقنعهــا، المعلــم 
انبهــر بمــا كتبــت، قرأهــا أمــام المــأل وجعلنــي أقرهــا فــي الســاحة لــكل تاميــذ 
المدرســةً، نفــس المعلــم أهدانــي قصــة وقــال لــي، فاطمــة ســتكونين كاتبــة كبيــرة 
أو صحفيــة مشــهورة... مــرت األيــام وأدمنــت القــراءة، كل الكتــب والقصــص 
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حتــى قصــة فرانــس كافــكا » المســخ « قرأتهــا فــي المتوســطة دون أن أعــرف 
ــت  ــام، وانتقل ــراءة واألح ــة والق ــنوات الدراس ــرت س ــفي... وم ــا الفلس معناه
للجامعــة ودرســت األدب العربــي.. وفــي الســنة األولــى بــدأت أكتــب فــي مجلــة 
ــا نتنقــل فــي ربــوع  ــة الجزائرييــن، كن ــب التابعــة لاتحــاد الوطنــي للطلب الطال
الوطــن فــي مخيمــات، وحتــى رحــات بحريــة للخــارج، كنــت اكتــب وأغطــي 
ــي  ــب ف ــدأت أكت ــن ب ــد تســعة وثمانيي ــي ســنة أعتق ــة، وف ــي المجل النشــاطات ف
أســبوعية المســار المغاربــي، أجريــت أول حــوار مــع المرحــوم الطاهــر 
وطــار، وبعدهــا بــدأت أكتــب وأحيانــا دون أن أتحصــل علــى حقوقــي الماديــة، 
ــر  ــدة الجزائ ــي جري ــب ف ــدأت أكت ــى أن ب ــدة، إل ــد عدي ــع جرائ ــت م وتدرج
اليــوم التــي كانــت مــن أشــهر الجرائــد وأكثرهــا انتشــارا وتوزيعــا فــي بدايــة 
التســعينيات، كان اإلرهــاب قــد بــدأ يــزرع الرعــب، وبــدأت االغتيــاالت 
بالتدريــج، كنــت كالمجنونــة، أكتــب فــي كل األقســام، كنــت أعــد صفحــة 
أســبوعية عــن المســرح، ســميتها، الخشــبة، حيــث غطيــت جــل المســرحيات 
التــي كانــت تعــرض بالمســرح الوطنــي، وأجــري حــوارات، أذكــر جيــدا أننــي 
ــذي  ــي ال ــن مجوب ــز الدي ــوم ع ــوش « للمرح ــم البع ــرحية » عال ــت مس غطي
ــاب  ــرحية والخط ــم المس ــذي فه ــن ال ــن اإلعاميي ــدة م ــت الوحي ــي أن ــال ل ق
ــي  ــا ألنن ــن، وربم ــرة الس ــي صغي ــا ألنن ــت ربم ــه.. كن ــذي أردت أن أقدم ال
لــم أكــن أعــرف حجــم الصــراع  السياســي الــذي كان يميــز الجزائــر وحجــم 
ــة،  ــر واعي ــت غي ــاة، كن ــو للحي ــن يدع ــكل م ــص ب ــذي كان يترب ــاب ال اإلره
غيــر حكيمــة، كنــت أكتــب، وأتحــرك، وأســافر فــي الجزائــر العميقــة، أغطــي 
ــاب،  ــن أحســب أي حس ــم أك ــة، ل ــا مجنون ــت فع ــات، كن ــي ملتقي ــارك ف وأش
ــر أو  ــن يتأخ ــل ل ــول، األج ــت أق ــز، كن ــل العجائ ــت مث ــاف.. كن ــن أخ ــم أك ل
ــر  ــدة الجزائ ــر جري ــي مق ــت ف ــن كن ــام، وحي ــن األي ــوم م ــي ي ــتقدم... وف يس
اليــوم، التــي كانــت تدعــو للحــوار والمصالحــة الوطنيــة وتوقيــف االغتيــاالت 
ــد  ــوا عن ــي، دخل ــاس مدن ــن بلب ــال األم ــن رج ــة م ــاءت جماع ــازر، ج والمج
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ــر  ــس التحري ــا رئي ــن كلمن ــد حي ــي ذراع، وبع ــتاذ عل ــذي كان األس ــر ال المدي
ــة  ــيائكم الخاص ــوا كل أش ــا احمل ــال لن ــادي، ق ــير حم ــتاذ بش ــذي كان األس ال
وغــادروا، لقــد أوقفــت الداخليــة الجريــدة، الزلــت أتذكــر ليومنــا هــذا كيــف، 
وضــع رجــل األمــن الشــمع األحمــر علــى بــاب الجريــدة، وبالشــمع األحمــر 
أقفــل صــوت حــر، وأوقــف حلــم الحريــة التــي كنــت أعيشــها كانســان... 
انتقلــت إلــى الشــروق، وعملــت فــي الشــروق الثقافــي التــي صــدرت لســنوات 
قليلــة، وكانــت تجربــة ثقافيــة رائعــة، ســافرت للقاهــرة لتغطيــة معــرض 
الكتــاب الدولــي، وغطيــت أعيــاد المدينــة فــي وادي ســوف، وأعيــاد الزربيــة 
ــت الطــرق  ــر، كان ــوع الجزائ ــر رب ــات عب ــي الحاف ــت ف ــة وانتقل ــي غرداي ف
ــا  ــة توقفن ــي لغرداي ــي طريق ــي وف ــر أنن ــكرية، وأذك ــف العس ــة بالمواق مدجج
فــي مواقــف الــدرك والعســكر أربعــة عشــر مــرة، كمــا عملــت فــي الشــروق 
العربــي، وفــي يــوم مــن األيــام، ولمــا عــدت للمنــزل العائلــي مســاءا وجــدت 
والــدي ووالدتــي وقــد تملكهمــا الخــوف، قالــت لــي أمــي، توقفــي، ســيقتلونك، 
لقــد ارســلوا لــك تهديــدا، أعطانــي أبــي الورقــة، كانــت ورقــة صغيــرة، مكتوبــة 
باآللــة الراقنــة كتــب عليهــا بالدارجــة، حبســي الصحافــة وال تموتــي، قرأتهــا، 
ــدي..  ــة قلــت لوال ــم يتملكنــي الخــوف، كنــت مجنون ــم أخــف، ل تصــوري، ل
» لــن أتوقــف، المــوت وحــدة «، لــم اصــدق أنهــا مــن اإلرهــاب، شــككت أنهــا 
مــن أحــد يغــار مــن نجاحــي ومــن اســمي، مــن أبنــاء الحــي، رميــت بالورقــة، 

ــة. ــي الكتاب ــدرك أو الشــرطة، نســيتها واســتمريت ف ــا لل ــم أقدمه ل
انتقلــت إلــى اإلدارة كمكلفــة باإلعــام بواليــة تيبــازة غيــر امنــي اســتمريت 
فــي الصحافــة المكتوبــة كمراســلة لعــدة جرائــد منهــا المســاء واليوم، كنــت اكتب 
واكتــب وأدعــو للحيــاة، وأدافــع عــن الفقــراء والمســاكين المنســيين فــي جبــال 
ــعودية،  ــلمون الس ــبوعية المس ــلت أس ــا راس ــازة، كم ــراش تيب ــات وأح ومرتفع
ــل  ــاة وارفــض سياســة القت ــب للحي ــت اكت ــة، كن ــوم اإلماراتي ــة المــرأة الي ومجل

والترهيــب الــذي تعرضنــا لهــا كمجتمــع وإنســان.. وبعــد ســنوات..
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» وبعــد ســنوات عــدت للشــروق اليومــي، إلــى أن هاجــرت إلــى أمريــكا.. 
ــن  ــم أك ــاب، ل ــنوات اإلره ــي س ــى ف ــي، حت ــن أحام ــدا م ــرة أب ــن الهج ــم تك ل
أحــب أن أغــادر البلــد، رغــم اغتيــال صحافييــن مــن أقربهــم إلــي... صديقتــي 
الغاليــة، المرحومــة خديجــة دحمانــي، مــن الشــروق، اغتيالهــا كان ضربــة قاتلــة 
لمعنــى الحريــة، والكلمــة... بعــد اغتيــال خديجــة دحمانــي، شــعرت أن المــوت 
ــة  ــم كل الماســي إال أن الصحاف ــوم رغ ــات.. الي ــن كل الجه ــا م ــا بن كان محيط
بــدون رصــاص أو قنابــل تشــعرك بحريــة أكبــر مــن حجــم الســماء..« حريــة 
بحجــم الســماء تقــول فاطمــة ربمــا لهــذا كان الصحفيــون دائمــا وقــودا للمعــارك 
ــد  ــا أكي ــام معه ــة وأي معركــة ال يتواطــأ أصحــاب األق ــة نحــوى الحري الذاهب

أنهــا معركــة خاســرة منــذ البدايــة.
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