ﺷﺬرات ﻣـــــﻦ ﺣـــﯿﺎﺗــــــــﻲ
Fragments de ma vie
أو
ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي
بقلم
ﻣﺣﻣد النﺎصر النفزاوي

اﻻﻫﺪاء :
الﻰ ابﻨﻲ إلﯿﺎس الﻨﺎصﺮ الﻨفﺰاوي
A mon fils Ilyes Naceur Nefzaoui

" ﻣن لم يكن ﻣفكرا ﺗنﺳيبيﺎ ﻣعﺎديﺎ لإلطﻼق فﻲ كل ﺷﻲء ﻻ
يدخل ﻋلينﺎ "
" ﻣﺎ يبقﻰ فﻲ الواد غير ﺣجﺎرو"

بيﺎن " الﺗيﺎريين اﻻجﺗﻣﺎﻋيين " فﻲ ﺗونس وبﻼد الﻣغرب
وصوﺗهم فﻲ الواب "الﻣجﺗﻣع " .
أوﻻ  :قررنﺎ فﻲ ﺗونس الﺗﻲ نعﺗبرﻫﺎ وﻻدة فكريﺎ أن نﺳﺎﻫم
بقلﻣنﺎ فﻲ بنﺎء نﻣط ﻣن الﺗفكير جديد يواكب الﻣرﺣلﺔ اﻻنﺗقﺎليﺔ
الﺗﻲ نعيش وﻻ أﺣد يعرف كم ﺳﺗدوم.
القﺎئﻣون األﺳﺎﺳيون ﻋلﻰ ﻫذا الﺗيﺎر ﻫم أنﺎ ﻣﺣﻣد النﺎصر
النفزاوي " الﺷيخ " وﻣجﻣوﻋﺔ ﻣن الكهول األقل ﺳنﺎ أﻣﺛﺎل
األﻣجد البوﻋزيزي وﺣﺳين الذوادي وﻋبد النﺎصر الﺣنﺷﻲ
وكلهم أﺳﺎﺗذة يقولون بفكرة "الﺗقدم" اﻣﺎ قليﻼ أو كﺛيرا ألنه
ليس الﻣطلوب ﻣنهم بﺎﻋﺗبﺎرﻫم كﺗلﺔ فكريﺔ ﺳيﺎﺳيﺔ ﻻ ﺣزبﺎ أن
يﺗوﺣدوا فكريﺎ ﺳيﺎﺳيﺎ وأن ينضبطوا انضبﺎطﺎ ﺗﺎﻣﺎ لﺷروط
اﻻنﺗﻣﺎء :
األﻣجد البوﻋزيزي ﻋلﻰ ﺳبيل الﻣﺛﺎل ﺗبدو ﻣواقفه أكﺛر جذريﺔ
ﻣن البقيﺔ ألن ﺣﺳين الذوادي أﻣيل الﻰ اطﺎلﺔ الﺗأﻣل أﻣﺎ ﻋبد
النﺎصر الﺣنﺷﻲ فهو أكﺛر ﺗركيزا ﻋلﻰ الﻣﺳﺎئل النقﺎبيﺔ وﺣقوق
اﻻنﺳﺎن .

ﺳبب اخﺗيﺎري األﻋضﺎء ﻫو ﻣراﻋﺎة ﺣقيقﺔ اﻻنﺗﻣﺎء الجهوي
فﻲ ﺗونس ألن األﻣجد البوﻋزيزي ﻫو فﻲ الﺣقيقﺔ صوت ﻫذه
الجهﺎت الﻣﺣروﻣﺔ اقﺗصﺎديﺎ ﻣﻣﺎ قﺎد الﻰ انﺗﺣﺎر البوﻋزيزي أﻣﺎ
ﺣﺳين الذوادي وﻋبد النﺎصر الﺣنﺷﻲ فهﻣﺎ بنزرﺗيﺎن ﻣن
أقصﻰ الﺷﻣﺎل الﺗونﺳﻲ البﺣري .
ﺛﺎنيﺎ  :يﺳﺗﺣيل الﺣديث ﻋن ﺗيﺎر فكري ﺳيﺎﺳﻲ جدي اذا لم
نﺣدد "ﻣقوﻣﺎﺗه" أي ﻋﻣوده الفقري بوضوح أي ﻣﺎ يﻣيزه ﻋن
أﻋﻣدة فقريﺔ أخرى وأفضل وﺳيلﺔ للﺗوضيح ﻫﻲ اﻋﺗﻣﺎد األﻣﺛلﺔ
الﺗﻲ ﺗنفذ الﻰ أغلبيﺔ النﺎس فﺗﺗﻣكن ﻣن الﺣكم له أو ﻋليه
ولذلك كﺗبت " ﺷذرات ﻣن ﺣيﺎﺗﻲ " Fragments de ma
 vieبﺎﻋﺗبﺎرﻫﺎ ﻣﺛﺎﻻ ﺣيﺎ ﻋلﻰ ﻣﻼﻣح ﺗفكير ﻣؤﺳﺳﻲ "الﺗيﺎرين
الﻣجﺗﻣعيين" إليﻣﺎننﺎ أنه ﺳيكون له ﺗأﺛير فﻲ ﻣخﺗلف بﻼد
الﻣغرب الﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج كلهﺎ الﻰ ﺗيﺎر ﻣﺷﺎبه ينقذ ﻣﺛقفيهﺎ ﻣن
الغرق فﻲ ﻫذه الﺳفﺳطﺎئيﺎت الﺗﻲ ﻻ ﻣﺳﺗقبل جديﺎ لهﺎ.
ﺛﺎلﺛﺎ  :نﺣن لﺳنﺎ فﻼﺳفﺔ وانﻣﺎ ﻣﺗفلﺳفون ألننﺎ ﻻ نخضع لنﺳق
فلﺳفﻲ ﻣﺣدد ويﻣكن اﻋﺗبﺎر نﺷﺎطنﺎ الفكري ردة فعل اجﺗﻣﺎﻋيﺔ
ﺳيﺎﺳيﺔ ﻋلﻰ الﻣآزق الﺗﻲ قﺎد إليهﺎ الفﻼﺳفﺔ الذين نلوﻣهم
جﻣيعﺎ ﻋلﻰ ﻋجزﻫم ﻋن النفﺎذ الﻰ ﺣقيقﺔ ﻣجﺗﻣعﺎت الفضﺎء
الﻣغربﻲ .
رابعﺎ  :لكل ﺗيﺎر فكري ﺳيﺎﺳﻲ يطﻣح الﻰ اﻻنﺗﺷﺎر صوﺗه
الذي يعبر ﻋنه.
صوﺗنﺎ نﺣن ﻫو فﻲ اﻻنﺗرنيت ﻣوقع " زينب النفزاويﺔ " الذي
ﺗأﺳس ﺳنﺔ  2009وﻣﺎ يزال ﻣؤﺛرا فﻲ األوﺳﺎط الﻣﺛقفﺔ وﻫو

ﻣوقع ﺷﻣﺎل أفريقﻲ يﺗخذ ﻣن ﻣﺣﻣد بن ﻋبد الكريم الخطﺎبﻲ
قدوة له وﻣوقع فيﺳبوكﻲ اﺳﻣه "الﻣجﺗﻣع" وﻫو ﺣديث النﺷأة
ولكن نﻼﺣظ ﺗزايدا فﻲ اإلقبﺎل ﻋليه .

ﺗقديم " ﺷذرات ﻣن ﺣيﺎﺗﻲ "
.1ﺗعودت ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮيﻨﻲ فﻲ ﻣﺠﺎل الﻤﻜﺘﺒﺎت فﻲ ﺳﺘﯿﻨﺎت القﺮن
العﺸﺮيﻦ وﺗﺨﺼﺼﻲ فﻲ الفهﺮﺳﺔ فﻲ الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ الﺘﻮنﺴﯿﺔ
ﻋلﻰ اﻻ أكﺘﺐ ﺷﯿﺌﺎ اﻻ ﻋﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ صﺎرم قﺪر اﻻﻣﻜﺎن .وأنﺎ ﻣﺎ
زلﺖ رغﻢ بلﻮغﻲ الﺤﺎديﺔ والﺴﺒعﯿﻦ ﻣﻦ العﻤﺮ أﺳﯿﺮ ﻋلﻰ الﻨهﺞ
نفﺴه اذ " العﺎدة ﻃﺒﯿعﺔ ﺛﺎنﯿﺔ " فﻲ اﻻنﺳﺎن .
ﻫذه الﺸﺬرات ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻲ الﺘﻲ قﺪ ﺗهﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ القﺮاء ﻻ يﺠﺐ
أن يﺘﺠﺎوز ﻋﺪد صفﺤﺎﺗهﺎ الخﻣﺳين ألن ﻋﺎﻣﺔ النﺎس لﻢ ﺗعد
ﺗقرأ ﺗرجﻣﺔ ذاﺗيﺔ طويلﺔ .
. 2أﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬه الﺸﺬرات ﺗﺨﺘلﻒ اخﺘﻼفﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻋﻦ كﻞ ﻣﺎ
قﺮأﺗﻢ ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ذاﺗﯿﺔ فﻲ فﻀﺎئﻨﺎ الﻣغربﻲ الذي يعد ﺣﺎليﺎ
 100ﻣليون ﺳﺎكن والذي ﻻ أﻫﺗم بغيره اذ أن ﺷﺎغلهﺎ األول
واألخﯿﺮ ﻫﻮ الﺼﺪق قﺪر اﻻﻣﻜﺎن وﻣﺤﻚ ﻫﺬا الﺼﺪق ﻫﻮ
الﺘﻄﺎبﻖ بﯿﻦ القﻮل والﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻮاء فﻲ ﻣﺎ يﺘﺼﻞ بﺎلﺤﯿﺎة
العﺎﻣﺔ او بﺎلﺤﯿﺎة الخﺎصﺔ وأنﺎ ﺷخصيﺎ لﻢ أقﺮأ ﺳﯿﺮة واﺣﺪة
وفﺖ بﺎلﺸﺮﻃﯿﻦ .
 .3ﻣﺎ دفعنﻲ الﻰ كﺗﺎبﺔ ﻫذه الﺷذرات ﻫو أننﻲ قصدت قطع
الطريق أﻣﺎم كل ﻣن "ﺳﯿﺘﻄﻮع " للﺤﺪيﺚ ﻋﻨﻲ وﻫﻮ ﻻ يعرفنﻲ
ﺣقﺎ فلقد ﺗﺣدث أﺣدﻫم ﻋنﻲ فقﺎل اننﻲ ﻣن بين ﻣن ﺗﺳلﻣوا
اﺣدى الجوائز األدبيﺔ ﻣن ...قطر !
. 4ﻋﺪد ﻣﻤﻦ ﻻ يعﺮفﻮنﻨﻲ يﺼفﻮنﻨﻲ بأنﻨﻲ " ﻣلﺤﺪ" ﻋﻮض أن

يصفونﻲ بأننﻲ ﻋلﻰ األكﺜﺮ "ﻻ أدري" بﻤعﻨﻲ أنﻨﻲ ﺳأبقﻰ الﻰ
ﻣﻤﺎﺗﻲ ﻣﺘﺴﺎئﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﯿﺮ اﻻنﺴﺎن خﺎرج الﺸﺮائع الﻤعﺮوفﺔ
الﺘﻲأﺗهﻤهﺎ بﺎلقﺼﻮر فﻲ فهﻢ ﻣﺤﺮك الﻜﻮن األول أي هللا ذلك
أنﻨﻲ فﻲ ﻫﺬا الﺠﻤﺎل آخﺬ بﺘفﻜﯿﺮ ابﻦ رﺷﺪ و...ارنﺴﺖ ريﻨﺎن :
الﻤﺤﺮك األول ﻫﻮ صﺎنع ﺳﺎﻋﺔ بﺪيعﺔ اكﺘفﻲ بﺼﻨعهﺎ ﺛﻢ كﻒ
يﺪه ﻋﻨهﺎ فعلﻰ ﻣﻦ يﺪﻋﻮن ﺗﻤﺜﯿله فﻲ األرض أن يﺜﺒﺘﻮا قﺪرﺗهﻢ
ﻋلﻰﺗﺸغﯿلهﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘعﻄﻞ .فإذا كﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻلﺤﺎد فأنﺎ  ،اذا
 ،ﻣلﺤﺪ!
.5ﻣﺎ ﺳﺘقﺮؤون فﻲ الﺸﺬرات ﻫو ﻋﻤلﯿﺔ ﺗﺤﻄﯿﻢ أصﻨﺎم ﺣقﯿقﯿﺔ
ألننﻲ ﺗعﺮضﺖ ألصﻨﺎم فﻲ ﺗﻮنﺲ ﺗﺨﺮج ﻋلﯿهﺎ آﻻف ﻣﺆلفﺔ ﻣﻦ
الﻄلﺒﺔ والﺠﺎﻣعﯿﯿﻦ ﻣﻤﻦ يعﺪون أنفﺴهﻢ ﻣﻤﺜلﯿﻦ لﻤﺎ يﺴﻤﻰ
بﺎلﺜقﺎفﺔ الﺘﻮنﺴﯿﺔ وأغلﺒهﻢ ﻣﻦ خﺮيﺠﻲ قﺴﻢ العﺮبﯿﺔ وأنﺎ أﻋﺮف
ردود فعلهﻢ ﻋلﻰ ﻣﺎ كﺘﺒﺖ فأنﺎ ﻣﻦ الﻤﺆﻣﻨﯿﻦ بﺒﻼغﺔ القﻮلﺔ
الﺸﻤﺎل أفﺮيقﯿﺔ "ﻣﺎ يﺒقﻰ فﻲ الﻮاد كﺎن ﺣﺠﺎره" وأنﺎ لﺳت أكﺛر
ﻣن ﺣجر فﻲ الوادي ﺳيجرفنﻲ الﺗيﺎر جﺳدا ولكنه لن
يجرفنﻲ ﺗفكيرا فكريﺎ ﺳيﺎﺳيﺎ وﻫذا ﻫو ﻣعنﻰ البقﺎء أو "الخلود"
فﻲ فهﻣﻲ.لكم كرﻫت كلﻣﺔ "العبقريﺔ" بﺳبب اﺷﺗقﺎقهﺎ الخرافﻲ
ﺳواء ﻋندنﺎ أو فﻲ الفرنﺳيﺔ ألنه ﻻ يوجد "ﻋبقري" فﻲ كل
بﻼد األرض ولكن يوجد ﻣوﻫوبون ﺳﻣﺣت ﺣضﺎرة بلدانهم
بﺎن يجﺳدوا قدراﺗهم العقليﺔ فأفﺎدوا اﻻنﺳﺎنيﺔ .
 .6لقد أكﺛرت فﻲ كﺗﺎبﺎﺗﻲ ﻣن ذكر "ﻣﺎ فيش قطوس يصطﺎد
لربﻲ" فأي "قط" أنﺎ وﻣﺎ ﻫو صيدي ؟ وأي غرض أخدم ؟
أنﺎ ﻋﻣيل لﺷعوب بﻼد الﻣغرب بغض النظر ﻋن ﺗخلفهﺎ
الﺣﺎلﻲ الفظيع ألننﻲ أقول بفكرة "الﺗقدم" والﺗقدم ﻣﺳألﺔ
ﺣضﺎريﺔ ﻻ يﻣكن الﺣديث ﻋنهﺎ انطﻼقﺎ ﻣن الظرف الراﻫن

ولكن انطﻼقﺎ ﻣن الزﻣن الﻣﺗوﺳط والبعيد .
.7ﻋلﻰ ﻣن يود أن ينفذ الﻰ ﺗفكيري أن يفهم أننﻲ اﺳﺗقرائﻲ
الﻣنهﺞ كﺛير الﺣذر ﻣن اﻻﺳﺗنﺗﺎج الﻣﺗﺳرع ﻣﻣﺎ ولد فﻲ نزﻋﺔ
ﻣقت كل انﺗﺎج فكري ﺳيﺎﺳﻲ ﻻ ينطلق ﻣن الواقع للﺗنظير.
 .8أنﺎ لﻢ أﺗﺠﺎوزفﻲ كل ﻣﺎ كﺘﺒﺖ وضع ﻣﺜقﻒ ﺗﻮنﺴﻲ رفﺾ
أن يكون " ﺷﺎﻫد ﻣﺎ ﺷﺎف ﺣﺎجﺔ " .
 .9كﺗبت ﻫذه الﺷذرات وأنﺎ فﻲ الﺣﺎديﺔ والﺴﺒعﯿﻦ ﻣﻦ العﻤﺮ
أي فﻲ ﻫذه الفﺗرة الﺗﻲ يرصن اإلنﺳﺎن فيهﺎ فﻲ كل بﻼد
األرض ﻻ بدافع ﺷخصﻲ ولكن ألن الطبيعﺔ ﺗفرض ذلك .
وفﺗرة الﺛﻼﺛين ﻣن ﻋﻣري الﺗﻲ غطيﺗهﺎ كﺎنت فﺗرة "الصخب
والعنف" ﻋند كل البﺷر ﻣن دون اﺳﺗﺛنﺎء بﻣﺎ فﻲ ذلك
الصخب الجنﺳﻲ لذلك يﺣرص ﻣن يكﺗبون ﺳيرﻫم الذاﺗيﺔ
وخﺎصﺔ النﺳﺎء ﻣنهم  ،وأنﺎ أﺳطر كلﻣﺔ النﺳﺎء  ،ﻋلﻰ ﺗﻼفﻲ
الﺣديث ﻋنهﺎ ألنهﺎ فﺗرة "الرﻣﺎل الﻣﺗﺣركﺔ" فﻲ ﺣيواﺗهم
وخﺎصﺔ ﻣﺎ يﺗعلق بﺣيواﺗهم الجنﺳيﺔ ألنهم ﺳيصبﺣون ﺳﺎﺳﺔ
وﻣﺣﺎﻣين وقضﺎة وجﺎﻣعيين ...أﻣﺎ أنﺎ فﻣقﺎييﺳﻲ ﻣخﺗلفﺔ ولذلك
ﺷذذت ﻋنهم بﺎلﻣعنﻰ النبيل لكلﻣﺔ الﺷذوذ  .ولذلك ألﺗزم فﻲ
ﻫذه الﺷذرات بأﻻ أكﺘﺐ اﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ صﺎدق ايﻤﺎنﺎ ﻣﻨﻲ
بﻀﺮورة ﺗﺤقﯿﻖ الﺘعﺎدلﯿﺔ بﯿﻦ القﻮل والﻤﻤﺎرﺳﺔ قﺪرالﻤﺴﺘﻄﺎع
ﻻيﻣﺎنﻲ بﺎلصراﺣﺔ األخﻼقيﺔ الﺗﻲ أﻋﺪﻫﺎ األﺳﺎس فﻲ كﻞ بﻨﺎء
ﻣﺠﺘﻤعﻲ ﺳلﯿﻢ .
.10نﺣن نعيش فﻲ ﺗونس وكل بﻼد الﻣغرب فﺗرة انﺗقﺎليﺔ

صعبﺔ وﻻ أﺣد يعرف ﻣﺗﻰ ﺳﺗطول .فﻲ ﻫذه الفﺗرة يﺗكﺎﺛر
الﺳيﺎﺳيون ﺣﺗﻰ أن ﻋدد أﺣزابهم يفوق الﻣئﺎت والﻣطلوب اآلن
ﻫو ﺗغيير صفﺔ " ﺳيﺎﺳﻲ " ب "ﻣفكر ﺳيﺎﺳﻲ" ألن ﻣﺛل ﻫذا
الﺗغيير ﺳيقلص ﻋددﻫم بصورة ﻻ ﺗﺗصور ألننﻲ طرﺣت
الﺳؤال الﺗﺎلﻲ  :ﻫل أن الغنوﺷﻲ والﺳبﺳﻲ ﻋلﻰ ﺳبيل الﻣﺛﺎل
ﻣفكران ﺳيﺎﺳيﺎن أم ﻣجرد ﺳيﺎﺳيين ؟ وﻫل يﻣلكﺎن الﺷجﺎﻋﺔ
ﻋلﻰ كﺗﺎبﺔ ﺷذرات ﻣن ﺣيﺎﺗهﻣﺎ يﺗنﺎوﻻن فيهﺎ فﺗرة ال  25ﺳنﺔ
ﻣن ﻋﻣرﻫﻣﺎ بﻣﺎ كﺎنت ﺗﺗضﻣن ﻣن "صخب جنﺳﻲ" ﻣﺛلﻣﺎ أفعل
أنﺎ وقبلهﻣﺎ ﻫل كﺎن بورقيبﺔ وزين العﺎبدين بن ﻋلﻲ ﻣفكران
ﺳيﺎﺳيﺎن أم ﻣجرد ﺳيﺎﺳيين ؟ .
ﻫذه ﻫﻲ وﺳيلﺗﻲ الوﺣيدة للﺗغيير فأنﺎ لﺳت إﻻ صﺎﺣب قلم
أوظفه فﻲ ﻣﺎ أرى أنه خير للجﻣيع .

ﺗخطيط الﺷذرات ألننﻲ ﻣولع بﺎلﺗخطيط
والﺗصنيف ﺣﺗﻰ أنه كﺎد أن يصبح ﻣرضﺎ بﺎلنﺳبﺔ
الﻲ :
أﺗعﺮض فﻲ ﻫﺬه الﺸﺬرات لﺤﯿﺎﺗﻲ أﺛنﺎء فﺗرة الطفولﺔ الصعبﺔ
بﺷكل ﻣطول نﺳبيﺎ ألنﺗقل بعد ذلك الﻰ ﻣعلﻣﺗﻲ األولﻰ وﻫﻲ
الﻣكﺗبﺔ الوطنيﺔ الﺗونﺳيﺔ الﺗﻲ ﺣددت ﻣﺳﺎري الفكري الﺳيﺎﺳﻲ
ألن الجﺎﻣعﺔ الﺗونﺳيﺔ لم ﺗضف ﺷيئﺎ الﻰ ﺗكوينﻲ ﻋند ﻫذه
"الﻣعلﻣﺔ ".
الﺷذرات الﻼﺣقﺔ ﺗﺗنﺎول األربع ﺳنوات فﻲ كليﺔ اآلداب الﺗﻲ
كﺎنت جﺣيﻣﺎ بﺎلنﺳبﺔ الﻲ فلقد ﺣصلت فﻲ البﺎكﺎلوريﺎ ﻋلﻰ ﻋدد
ﻋﺎل فﻲ الفرنﺳيﺔ أﺛر فﻲ ﺗوجيهﻲ الجﺎﻣعﻲ ألننﻲ وجهت الﻰ
ﺷعبﺔ الفرنﺳيﺔ ﻣبﺎﺷرة ولكن رغبﺗﻲ فﻲ كﺗﺎبﺔ الروايﺔ دفعﺗنﻲ
إلﻰ أن أطلب ﺗغيير الﺗوجه فراﺳلت فﻲ الﻣوضوع ﻣﺣﻣد
الطﺎلبﻲ الذي أﺷﺎر ﻋلﻰ ﺣﻣﺎدي بن ﺣليﻣﺔ الﻣكلف اذاك
بﺎلﺗﺳجيل بقبول ﻣطلبﻲ .وﻣن ﺗلك الفﺗرة ﻋﺷت "جﺣيﻣﻲ" فﻲ
كليﺔ اآلداب ألننﻲ ﻋجزت ﺗﻣﺎم العجز ﻋن ﻣﺗﺎبعﺔ ﻣﺎ يلقﻰ فيهﺎ
ﻣن دروس فﻲ اخﺗصﺎص العربيﺔ ألنه ﻣوجه الﻰ ﺣﺎصلين
ﻋلﻰ بكﺎلوريﺎ أدبيﺔ ذات ﻣضﺎﻣين أﻣقت أغلبهﺎ  :ﻫم فﻲ
غﺎلبيﺗهم إﻣﺎ ريفيون يعﺷقون الفن الﺷعبﻲ وأرقﺎﻫم يعﺷق أم
كلﺛوم أﻣﺎ أنﺎ فﻣيلﻲ كﺎن الﻰ األغنيﺔ الفرنﺳيﺔ غير الﻣؤدلجﺔ
ﻣﺛل .Je ne regrette rien

ﺷذرات ﻣن طفولﺗﻲ
لﻢ ﺗﺤﺘفﻆ ذاكﺮﺗﻲ بﺎلﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ يﺘعلﻖ بﻄفﻮلﺘﻲ الﻤﺒﻜﺮة فﻤﺎ
أﻋﺮف ﻋﻨهﺎ ﻫﻮ أنﻨﻲ ﺛﺎلﺚ ﻃفﻞ فﻲ ﻋﺎئلﺘﻲ :أخﻲ األكﺒﺮ ﻋﺒﺪ
العﺰيﺰ الﻤﻮلﻮد ﺳﻨﺔ  1943ﺛﻢ أخﺘﻲ نﺰيهﺔ الﻤﻮلﻮدة ﺳﻨﺔ
 1946وأنﺎ الﻤﻮلﻮد ﺳﻨﺔ  1948أﻣﺎ بقﯿﺔ اخﻮﺗﻲ الﺒﺸﯿﺮ (ولﺪ
 )1954والﺬي يﺤﺮص الﻰ الﯿﻮم ﻋلﻰ زيﺎرﺗﻲ كﻞ  15يﻮﻣﺎ
ﻋلﻰ األكﺜﺮ وأخﻲ نﻮر الﺪيﻦ ولﺪ ( )1957الﺬي قﺪ ﺗﻤﺮ
ﺳﻨﻮات فﻼ يﺰورنﻲ لﻀعﻒ الﺮابﻄﺔ العﺎئليﺔ ﻋنده خﺎصﺔ أنه
ربط أﺛنﺎء إكﻣﺎل دراﺳﺗه فﻲ فرنﺳﺎ ﻋﻼقﺔ بﺰﻣﯿلﺔ له ﺗﺰوجهﺎ
وأنﺠﺐ ﻣﻨهﺎ ﻃفﻼ ﺛﻢ أصﺒﺤﺖ قﺎضﯿﺔ ﻋﻼقﺘهﺎ بﺎلﺸﻤﺎلﯿﯿﻦ
األفﺮيقﯿﯿﻦ ﺗﻄﺮح أكﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺆال .فهﻮ ﻻ يﺰور ﺗﻮنﺲ اﻻ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸغله ﻣﺼﺎلﺤه فﯿهﺎ ألنه صﺎﺣﺐ ﻣلﻚ ﻋقﺎري وفﻲ ﻫﺬه
الﺤﺎلﺔ ﻻ يﺘﺼﻞ بغﯿﺮ أخﺘه نﺰيهﺔ الﺘﻲ كلفهﺎ ب "ادارة
ﺷﺆونه" وبﺎلﺒﺸﯿﺮ الﺬي يﻮافﯿﻨﻲ أﺣيﺎنﺎ بأخﺒﺎره الﺷﺣيﺣﺔ
أصﻼ.
أخﻲ الﺼغﯿﺮ نﻮر الﺪيﻦ ﻫﺬا ﺗعلﻢ الﺴﯿﻄﺮة ﻋلﻰ نفﺴه بﺸﻜﻞ
جﯿﺪ فلقﺪ كﺎن ﻣﺜلﻨﺎ جﻤﯿعﺎ فﻲ العﺎئلﺔ ﺣﺎد األﻋﺼﺎب ولﻜﻦ
واقعﯿﺘه قﺎدﺗه الﻰ اخﺘﯿﺎر ﺳلﻚ األﻣﻨﯿﯿﻦ وﺳﯿلﺔ للﻨﺠﺎح فﺘﺨﺮج
ﻣﻨه ﻣﺤﺎفﻈﺎ وﺣﺪث له أن نﺸﺒﺖ خﺼﻮﻣﺔ بﯿﻨه وأﺣﺪ اﻋﯿﺎن
بﻨﺰرت ﻣﻦ الﺪﺳﺘﻮريﯿﻦ اﺳﺘﻨﺠﺪ بعﺪد ﻣﻨهﻢ فﻲ العﺎصﻤﺔ ﻣﻈهﺮا
بﻄﺎقﺔ انﺨﺮاﻃه فﻲ الﺤﺰب فﻜﺎن رد أخﻲ نﻮرالﺪيﻦ أن اﻋﺘقله
وﺣﺸﺎه فﻲ صﻨﺪوق الﺴﯿﺎرة الﺨلفﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻣعﺎقﺒﺘه .لﻢ يﺨﺘﺮ
اﻻﺳﺘقﺎلﺔ ﻣﻦ الﺴلﻚ ولﻜﻦ اخﺘﺎر ﺗعﯿﯿﻨه فﻲ فﺮنﺴﺎ وكﺎن له
ذلﻚ .وأنﺎ لﻢ أﺗﻤﻜﻦ الﻰ الﯿﻮم ﻣﻦ ﺗﺤﺪيﺪ الﻮﻇﯿفﺔ الﺘﻲ كلﻒ بهﺎ

ﻫﻨﺎك .ﻫﻮ رجﻞ كﺜﯿﺮ الﺪﻋﺎبﺔ فﻲ الﻤﺴﺎئﻞ الﺘﺎفهﺔ ولﻜﻨه ﻻ
يﻨﻄﻖ بﺸﻲء فﻲ الﻤﺴﺎئﻞ األﻣنيﺔ والﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘقلﺖ
ذات ﻣﺮة ونﺴﺒﺖ الﻲ ﺗهﻤﺔ "الﺴﻜﺮ الﻮاضح" بﺴﺒﺐ وصفﻲ
ﻣﺤﺎفﻆ ﺷﺮﻃﺔ بأنه "ابﻦ أخﺘه" زﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰالﻲ الﺬي كﺎن
يقﻮل للﺴلﻚ "اضﺮب وصﺪري يﺤﻤﻲ" وﺣﻜﻢ ﻋلﻲ بﺴﺠﻦ
ﺗﺤﻮل الﻰ "ﺗأجﯿﻞ ﺗﻨفﯿﺬ" اكﺘفﻰ أخﻲ نﻮر الﺪيﻦ بﺘﺤﺮيﻚ ﻣعﺎرفه
ﻣﻦ الﻤﺤﺎﻣﯿﻦ والقﻀﺎة .ولﻮﻻه لﻜﺎن ﻣﺼﯿﺮي غﯿﺮ ﻣﺎ خﻄﻄﺖ
له .فعﻼقﺘﻲ  ،اذاك  ،بﺎخﻮﺗﻲ ﺗﺒﺪو فﻲ الﻈﺎﻫﺮ جﺪ ضعﯿفﺔ
بﺴﺒﺐ ﻣﺎ يﺮون فﻲ ﻣﻦ نفﻮر واضح ﻣن اﻻﻫﺘﻤﺎم بﻤﺎ يﺸغلهﻢ
ﻣﻦ ربﻂ العﻼقﺎت الﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣهﻢ اﻣﺎ بﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو غﯿﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،أقﺼﺪ أنهﻢ نفعﯿﻮن ﻋلﻰ العﻤﻮم ﺷأنهﻢ فﻲ ذلﻚ ﺷأن
أغلﺐ الﺘﻮنﺴﯿﯿﻦ بﻞ أغلﺐ الﻨﺎس فﻲ كل بﻼد اآلرض .
الﻤﺘﻀﺮر األكﺒﺮ فﻲ ﻋﺎئلﺘﻨﺎ ﻫﻮ اخﺘﻲ نﺰيهﺔ الﺘﻲ ﺣﺮﻣهﺎ أبﻮﻫﺎ
ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻻلﺘﺤﺎق بﺎلﻤﺪرﺳﺔ اﻻبﺘﺪائﯿﺔ ألنه كﺎن يﺴﻤﯿهﺎ
"ﻣﺪرﺳﺔ بﻮرقﯿﺒﺔ " الﺬي يﻤقﺘه ﻣقﺘﺎ ﻻ ﻣﺰيﺪ ﻋلﯿه ﻣﺜﻞ أغلﺐ
الﺠﻨﻮبﯿﯿﻦ الﺘﻮنﺴﯿﯿﻦ آنﺬاك وكﺎن اذا زار العﺎصﻤﺔ ﺗقﺘﺼﺮ
زيﺎرﺗه ﻋلﻰ ﻣقﺮ جﻤعﯿﺔ الﺸﺒﺎن الﻤﺴلﻤﯿﻦ .
أبﻲ الﺼغﯿﺮ بﻦ ﻣﻨﺼﻮر بﻦ ﻋﺒﺪ اللﻄﯿﻒ الﺬي ﻻ يعﺮف أﺣﺪ
ﺳﻨﺔ وﻻدﺗه الﺤقﯿقﯿﺔ ﻋﺎش أكﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴعﯿﻦ ﺳﻨﺔ وكﺎن ﻋفﯿﻒ
اللﺴﺎن وﻣﻦ ﺣفﻈﺔ القﺮآن وﻫﻮ يﻨﺘﻤﻲ الﻰ ﺳوق األﺣﺪ فﻲ قﺒلﻲ
الﻤﻨقﺴﻤﺔ الﻰ جﺰءيﻦ جﺰء يﺨﺮج الﻤﺆدبﯿﻦ وجﺰء ﻻ يﻮلﻲ
الﺪيﻦ ﻣﺎ يﻮلﯿه الﺠﺰء األول ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎجﺮ الﻰ
الﻜﺎف الﺘﻮنﺴﯿﺔ واﺷﺘغﻞ ﻣﺆدبﺎ فﻲ قﺮيﺔ فﯿهﺎ ﺗﺴﻤﻰ بهﺮة ﺤﺎز
بﺬلﻚ ﺳﻤعﺔ قﺮبﺘه ﻣﻦ أخﻮالﻲ الﺠﺰائﺮيﯿﻦ الﺬيﻦ كﺎنﻮا واﺳﻄﺔ
فﻲ ﺗﺰويﺠه ﻣﻦ أﻣﻲ فﺎطﻣﺔ الغربﻲ وكﺎنت فﻲ ﺳن  15ﺳنﺔ

ﻣﻣﺎ ﺳبب ﻣوت ابنهﺎ األول ﻣﺣﻣد وقرار أخﻲ األكبر ﻋبد
العزيز الﺬي رفﺾ أن يﻨﺠﺐ أكﺜﺮ ﻣﻦ ولﺪ واﺣﺪ فﻲ غيﺎب
ظروف ﻻ ﺗﺳﻣح بﺗنﺷئﺔ طفل فﻲ ظروف ﻣقبولﺔ .
أخﻲ األكﺒﺮ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ فﺮع ﻣﻦ فﺮوع
"الﺰيﺘﻮنﺔ"وكﺎن ﻋلﻰ ﻋﻜﺲ أبﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻻ يقﻮل بﺸﻲء ﻣﻤﺎ يقﻮل
به أبﻲ  :كﺎن ﺣﺎفﻆ قﺮآن ﻣﺜله وﻣﺜلﻲ أنﺎ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻨه فﻲ ﻣﺎ بعﺪ
ﻣﻦ الﺤﺼﻮل ﻋلﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣعلﻢ بفﻀﻞ قﺪراﺗه اللغﻮيﺔ ولﻜﻨه
كﺎن ﻣقﺒﻼ ﻋلﻰ الﺤﯿﺎة ،صﯿﺎدا ﺣقﯿقﯿﺎ لﻼنﺎث ﻋلﻰ ﻋﻜﺴﻲ أنﺎ
ﺗﻣﺎﻣﺎ وكﺎن ﻻ يﻤﯿﺰ بﯿﻦ الﻼجﺌﺎت الﺠﺰائﺮيﺎت والﺘﻮنﺴﯿﺎت.
وﻋﻨﺪﻣﺎ كﺎن أبﻲ يﻜلفه بﺤﺮاﺳﺔ الﺨﺮوف الﺬي يﺤﺮص خﺎلﻲ
ﻋلﻲ ﺳﺎئﻖ الﺸﺎﺣﻨﺎت ﻋلﻰ ﺗﻮفﯿﺮه كﻞ ﺳﻨﺔ للعﺎئلﺔ كﺎن يكلفه
فﻲ اآلن نفﺴه بﺎلﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺣفﻈﻲ القﺮآن ولﻜﻨه كﺎن
يﺸﺮد ألول رائﺤﺔ أنﺜﻰ قﺮيﺒﺔ ﻣﻦ الﻤﻜﺎن فﯿﻨﺴﻰ الﺨﺮوف
والقﺮآن ﻣعﺎ .وﻫﺬا الﺴلﻮك كلفه غﺎلﯿﺎ فﻲ جﺴﺪه :ﻃلﺐ ﻣﻨﻲ
والﺪي الﺬي ﻻ يﻜﻒ ﻋﻦ اﻻفﺘﺨﺎر بﻤﺎ قﺪم لﻼﺳﻼم أن
أﺳﺘعﺮض أﻣﺎم جﻤع ﻣﻦ "الﺠﻼبﺔ" الﺬيﻦ يلﻮﻣهﻢ ﻋلﻰ جهلهﻢ
ﻣﺪى ﺣفﻈﻲ القﺮآن فﺘعﺜﺮت بﺸﻜﻞ فﺎضح أﻣﺎﻣهﻢ فﻤﺎ كﺎن ﻣﻦ
أبﻲ اﻻ أن اﺗﺠه ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻣﺎم الﺠﻤﯿع الﻰ ﻫﺮاوة ﻣﺸﻮكﺔ انهﺎر
بهﺎ ﻋلﻰ أخﻲ األكﺒﺮ فأدﻣﺎه فﻲ ﻣﻮاضع كﺛيرة ﻣن جﺳده .
ورﺛﺖ ﻋﻦ أبﻲ ﺳهﻮلﺔ الﺪﻣع ولﻜﻦ ﻣﺎ يﻤﯿﺰنﻲ ﻋﻨه ﻫﻮ أنه كﺎن
ﻋﺼﻲ الﺪﻣع فﻲ كﻞ ﻣﺎ يﺘعلﻖ بﺤﯿﺎة اﻻنﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻨﺎ فﻲ
األرض ولﻜﻨه كﺎن يﺒﻜﻲ بﺴهﻮلﺔ ﻋﻨﺪ قراءة القرآن أﻣﺎ أنﺎ
فأبكﻲ ﻋﻨﺪ رؤيﺔ أو ﺳﻤﺎع ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺆﺛﺮ انﺴﺎنﯿﺎ .
أﺣﺒﺒﺖ أخﺘﻲ نﺰيهﺔ ألنهﺎ كﺎنﺖ ﺗﺪللﻨﻲ فﺘﺮكﺒﻨﻲ ﻇهﺮﻫﺎ وأنﺎ

صغﯿﺮ ﻣﺪة ﻃﻮيلﺔ ﻣﻦ دون ﺷﻜﻮى وﺗﺪور بﻲ فﻲ ﻣﺎ يﺘﺴع له
ﻣﺤﯿﻄﻨﺎ وكﺎنﺖ ﺗﺘهﺠﻰ الﺤﺮوف بﺼعﻮبﺔ فﻲ الﺒﺪايﺔ وﺗﻜﺘﺐ
الﺪال ذا الﺠﻨﺎﺣﯿﻦ ولﻜﻨهﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ فﻲ الﻨهﺎيﺔ ﻣﻦ اﺗقﺎن قﺮاءة
صﺤﯿفﺔ الﺼﺒﺎح الﺘﻮنﺴﯿﺔ الﺘﻲ يﻮاﻇﺐ أبﻲ ﻋلﻰ قراءﺗهﺎ
ﺛم يلقيهﺎ لنﺎ بعد ﺣذف صدى الﻣﺣﺎكم فيهﺎ ﺣﻣﺎيﺔ لنﺎ ﻣن كل
أﺷكﺎل اﻻنﺣراف وخﺎصﺔ الجنﺳﻲ ﻣنه.
كﺎن الﺠﺮاد فﻲ ﻫﺬه الفﺘﺮات كﺜﯿﺮا ﻣﺎ يﺠﺘﺎح الﺒﻼد فﯿغﻄﻲ
وجه الﺴﻤﺎء ويﺤﺠﺐ ضوء الﺸﻤﺲ وكﺎن كﺜﯿﺮ ﻣﻦ الﻨﺎس
يﺘفﻨﻨﻮن فﻲ ﻃﺒﺨه وﺗﺠفﯿفه وكﻨﺖ ﻣﺜﻞ أغلﺐ ﻣﻦ ﻫﻢ فﻲ ﺳﻨﻲ
أقﺒﻞ ﻋلﻰ الﺘهﺎﻣه بﺸﺮاﻫﺔ  .ولقﺪ ﺣﺪث ذات يﻮم أن ذكﺮت
ﻫﺬاالﻮاقع أﻣﺎم ﻃلﺒﺘﻲ فﺮأيﺖ أغلﺒهﻢ يﺒﺪون ﻋﻼﻣﺔ الﺘقﺰز.
لﻢ أذكﺮ أﻣﺎم ﻫﺆﻻء الﻄلﺒﺔ أن الﺤﺎلﺔ اﻻجﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ألغلﺐ الﻨﺎس
فﻲ ﻣﺤﯿﻄﻲ آنﺬاك كﺎنﺖ ﺗﺪفع ﻋﺪدا ﻣﻨهﻢ الﻰ اصﻄﯿﺎد القﻄﻂ
وﺳلﺨهﺎ وﻃﺒﺨهﺎ  .وقﺪ ﺣﺪث أن ﻫﺎجﻢ ﻋﺪد ﻣﻨهﻢ ﺛﻜﻨﺔ فﺮنﺴﯿﺔ
لقﺮبهﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺰن قﻤح فﺜقﺒﻮا ﻋﺪدا ﻣﻦ جﺪرانهﺎ واﺳﺘﻮلﻮا ﻋلﻰ
أكيﺎس القﻣح .
ﺳﻨﺔ  1954ولﺪ أخﻲ الﺒﺸﯿﺮ الﺬي ﺣﺎفﻆ ﻋلﻰ ﺳ ّنﺔ زيﺎرﺗﻲ كﻞ
 15يﻮﻣﺎ وأنﺎ أخﺼﺺ له أكﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺬرة ألنهﺎ ﺗﺨﺪم
ﻣوضوﻋﻲ .
أخﻲ الﺒﺸﯿﺮ أنﺎ ﻣﻦ أﺷﺮفﺖ ﻋلﻰ ﺗﻜﻮيﻨه أنﺎ الﺬي ﻋﺎنﯿﺖ ﻣﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺔ أبﻲ فﻲ ﻣعﺎداة "الﻤﺪرﺳﺔ الﺒﻮرقﯿﺒﯿﺔ" وﺗﻄﺒﯿقهﺎ ﻋلﯿﻨﺎ
أخﻲ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ وأخﺘﻲ نﺰيهﺔ وأنﺎ وكﺎن يﻤﻜﻦ ألخﻲ الﺒﺸﯿﺮ
أن يعﺮف الﻤﺼﯿﺮ نفﺴه لﻮﻻ ﺗﺪخﻞ أخﯿﻨﺎ األكﺒﺮ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ
الﺤﺎﺳﻢ الﺬي فﺮض ﺗﺮﺳﯿﻤﻲ فﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ابﺘﺪائﯿﺔ فﻲ بلﺪة ﻣقﺮيﻦ

فﻲ ﺳﻦ ﻣﺘأخﺮة ﺣﺼلﺖ فﯿهﺎ بعﺪ  3ﺳﻨﻮات ﻋلﻰ اﻻبﺘﺪائﯿﺔ
لﺘفﻮقﻲ ﻋلﻰ كﻞ الﺘﻼﻣﯿﺬ بﺴﺒﺐ نﻮع الﻤعلﻤﯿﻦ ﺗﻮنﺴﯿﯿﻦ
وفﺮنﺴﯿﯿﻦ وﺷﺪة صﺮاﻣﺔ الﻜﺜﯿﺮيﻦ ﻣﻨهﻢ ﺣﺘﻰ أن أﺣﺪ الﻤعلﻤﯿﻦ
وﻫﻮ ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪاهللا الﺬي كﺎن يﻜلفﻨﻲ بﺎصﻼح ﻣﺎ يﻜﺘﺐ بقﯿﺔ
الﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﺎقﺒﻨﻲ ذات يﻮم بﻀﺮبﺎت فﻲ الﺸﺘﺎء ﻋلﻰ أصﺎبعﻲ
فﻨﺰفﺖ دﻣﺎ لﻤﺨﺎلفﺔ بﺴﯿﻄﺔ .وأنﺎ ﻣﺎ زلﺖ الﻰ الﯿﻮم أذكﺮه
بﺨﯿﺮ ﻫﻮ وأغلﺐ زﻣﻼئه نﺴﺎءا ورجﺎﻻ ألنهﻢ كﺎنﻮا يﺤﺒﻮن
ﺗﻼﻣﯿﺬﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ .كﺎن يﻮجﺪ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ يلﺒﺲ غﯿﺮ
صﻨﺪال ﻣﺘهﺮئ ﻣﺜلﻲ وﻣﻦ كﺎن أبﻮه يﻤلﻚ فﯿﻼ بﻨﺎﻫﺎ الفﺮنﺴﯿﻮن
ﻣﻀﺎفﺔ الﻰ ﺣﺪيقﺔ واﺳعﺔ كﺜﯿفﺔ األﺷﺠﺎر كﺎن الﺘﻼﻣﯿﺬ الفقﺮاء
ﻣﻨﺎ يهﺎجﻤﻮن ﺣﺪيقﺘهﺎ للﺤﺼﻮل ﻋلﻰ وجﺒﺘهﻢ ﻣﻦ الﺘﻮت خﺎصﺔ
ولقﺪ صﺎدفﺖ وأنﺎ ﻣﺪرس فﻲ كلﯿﺔ اآلداب  9أفﺮيﻞ اﻣﺮأة كﺎنﺖ
ﺗلﻤﯿﺬة ﻣﺜلﻲ فﻲ ذاك الزﻣن .ﻫﻲ لم ﺗعرفنﻲ ولﻜﻨﻨﻲ ﺗﺬكﺮت
وجههﺎ الﻤﺸﺮق فﺒقﯿﺖ ﻃﯿلﺔ الﯿﻮم أﺷعربﺴعﺎدة يﺼعﺐ
ﺗﺼﻮرﻫﺎ .
ﻣعلﻣو ﺗلك الفﺗرة وﺳواء أكﺎنوا ﻣن الفرنﺳيين أو الﺗونﺳيين ﻫم
ﻣن خريجﻲ الﻣدرﺳﺔ العلويﺔ الﺗﻲ أنﺷأﺗهﺎ فرنﺳﺎ ﺳنوات قليلﺔ
بعد اﺣﺗﻼل البﻼد لﺗخريﺞ ﻣعلﻣين ﺷبيهين بﻣعلﻣﻲ فرنﺳﺎ أي
قﺎدرين ﻋلﻰ ﺗكوين ﺗلﻣيذ جيد ﺣﺎئز ﻋلﻰ قدر ﻣن الﻣعلوﻣﺎت
فﻲ أكﺛر ﻣن ﻣجﺎل.
وﻣن ﺗخرج ﻣنهم فﻲ ﺗونس نﺎل إﻋجﺎب كل الﺗونﺳيين ﻣن دون
اﺳﺗﺛنﺎء واﺳألوا ﻣن بقﻲ ﻣنهم ﺣيﺎ فﺳيؤكد ﻣﺎ أقول .وأنﺎ ﻣﺎ
زلت الﻰ اليوم أﺗذكر صورة ﻣعلﻣﺗﻲ الﺳيدة بوفﺎيد الﺗﻲ كﺎنت
ﺗﺳكن ﻣقرين  :كﺎنت فﻲ ﺗقديري ﺗبلغ األربعين وفﻲ درس
األﺷيﺎء وﺣديﺛهﺎ ﻋن جﺳم اﻻنﺳﺎن ﻋرت جزءا ﻣن جﺳﻣهﺎ
للﺗوضيح فأصبت بﺎلدﻫﺷﺔ نظرا الﻰ ﺗكوينﻲ الدينﻲ .

ﺳأﺗوﺳع أكﺛر ﻣﻣﺎ فعلت اآلن فﻲ ﺣديﺛﻲ ﻋن ﻣدرﺳﺔ ﺗرﺷيح
الﻣعلﻣين الﺗﻲ ﺗخرج ﻣنهﺎ ﻣﺳﺎﻋد الﺗعليم العﺎلﻲ الﻣنجﻲ الﺷﻣلﻲ
الذي يﻣكن أن يعﺎقب أيﺎ كﺎن يذكر ﺗكوينه األول ألن ﺣﺎلﺗه
اﻻجﺗﻣﺎﻋيﺔ لم ﺗﻣكنه ﻣن اﻻلﺗﺣﺎق بﺎلﻣعهد الصﺎدقﻲ فﺎلﺗجأ الﻰ
ﻣدرﺳﺔ ﺗرﺷيح الﻣعلﻣين وﻣنهﺎ ﺣصل فﻲ نهﺎيﺔ األﻣر ﻋلﻰ
البكﺎلوريﺎ والﺗﺣق بفرنﺳﺎ الﺗﻲ ﺣصل فيهﺎ ﻋلﻰ الﺗبريز ولم
ينﺗﺞ بعد ذلك ﺷيئﺎ يعﺗد به إذ ﺗﺗﺎلت ﺗرقيﺎﺗه بﺎلﺷكل الذي نعرفه
فﻲ ﺗونس .
لﻢ أقﺾ فﻲ الﻤﺪرﺳﺔ اﻻبﺘﺪائﯿﺔ اﻻ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات انﺘقلﺖ بعﺪﻫﺎ
بﺴﺒﺐ ﺗقﺪم ﻋﻤﺮي الﻰ الﻤﺪرﺳﺔ اﻻﻋﺪاديﺔ فﻲ أريﺎنﺔ الﺘﻲ
قﻀﯿﺖ فﯿهﺎ  3ﺳﻨﻮات كﻨﺖ فﯿهﺎ كﺎلعﺎدة ﻣﺘفﻮقﺎ فﻲ كﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
أدبﻲ ﺳﻮاء فﻲ العﺮبﯿﺔ أو الفﺮنﺴﯿﺔ بﻞ اﻻنﻜلﯿﺰيﺔ الﺘﻲ
"أﺣﺒﺒﺖ" ﻣﺪرﺳﺘهﺎ األﻣﺮيﻜﯿﺔ الﻰ ﺣﺪ أننﻲ كﻨﺖ أخﺎصﻢ
الﺘﻼﻣﯿﺬ الﺬيﻦ "يﺸﻮﺷﻮن ﻋلﯿهﺎ" جهﻼ ﻣﻨﻲ ب"العقلﯿﺔ"
اآلﻣﺮيﻜﯿﺔ الﺘﻲ ﺗﺮفﺾ أيﺔ وصﺎيﺔ .ولقﺪ ﻋﺎقﺒﺘﻨﻲ ﻫﺬه اآلنﺴﺔ
ولكن بﺷكل يخﺗلف ﻋن ﻋقﺎب ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اهللا الداﻣﻲ .ﻫﻲ لﻢ
ﺗعﻤﺪ الﻰ الﺘﻨقﯿﺺ ﻣﻦ اﻋﺪادي ولﻜﻨهﺎ اجﺘهﺪت فﻲ ﺗﺠﺎﻫلﻲ
ﺗﺠﺎﻫﻼ ﺗﺎﻣﺎ ﻻ رجعﺔ فﯿه .وأنﺎ لﻢ أقﺾ فﻲ ﻫﺬه اﻻﻋﺪاديﺔ أكﺜﺮ
ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات أيﻀﺎ ﺷﺎركﺖ بعﺪﻫﺎ فﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮة انﺘﺪاب
أﻋﻮان الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ الﺘﻮنﺴﯿﺔ ونﺠﺤﺖ فﯿهﺎ بﺘفﻮق فعﯿﻨﺖ بعﺪ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ الﺘﻜﻮيﻦ ﻣفهﺮﺳﺎ للﻜﺘﺐ فﯿهﺎ فﻲ ﻣﺨﺘلﻒ اللغﺎت فﻜﺎن
ﺗأﺛﯿﺮ ﻫﺬا الﺘعﯿﯿﻦ فﻲ ﺣﺎﺳﻤﺎ ألنﻨﻲ فﻲ ﺣقﯿقﺔ األﻣﺮ "فأر ﻣﻜﺘﺒﺔ"
ﺣقﯿقﻲ  :لقﺪ أصﺒﺤﺖ ﻣﻨﺬ ﻫﺬه الفﺘﺮة أصﻨﻒ كﻞ الﻜﺘﺐ الﺘﻲ
ﺗعﺮض أﻣﺎﻣﻲ بﺼﺮاﻣﺔ وﻻ أﻃﺎلع ﻣﻨهﺎ فﻲ ﻣﺎ يﺨﺼﻨﻲ اﻻ
ﻋلﻰ ﻣﺎ يﺸغلﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎ فقﺮأت ﻣﻨهﺎ ﻋﺪدا يﺼعﺐ ﺣﺼﺮه

وبﺎﺳﺘﯿعﺎب ﻣﺎ زلﺖ الﻰ الﯿﻮم أﻋﺠﺐ ﻣﻨه  :ﺗﺼﻮروا ﻋلﻰ
ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜﺎل أنﻨﻲ قﺮأت آنﺬاك روايﺔ لﻮيﺲ فﺮديﻨﺎنﺪ ﺳﯿلﯿﻦ
 Voyage au bout deفﻲ ﻣئﺎت
la nuit
الصفﺣﺎت وبﺎﻋﺠﺎب ﻻ يقﺪر !
اآلنﺳﺔ لوفيفر الﺗﻲ أﺣببﺗهﺎ ﻣن دون أن اربط بهﺎ ﻋﻼقﺔ جنﺳيﺔ
ألنهﺎ رفضت ذلك بعد أن ﺗعﻣقت فﻲ وﺗكوينﻲ األول قﺎلت لﻲ
بصراﺣﺔ إننﻲ أخﺷﻰ ﻋليك ﻣن ﻋﻼقﺔ بﻲ ألنك "ﻣﺗصوف" ﻻ
يﻣكن أن يقبل بﺳهولﺔ قطع صلﺔ بﻣن أﺣب وأنﺎ اﻣرأة ﻻ
يربطنﻲ بﺎلنﺎس الذين أﻋﺎﺷرﻫم غير فﺗرة ﻻ ﺗﺗجﺎوز الﺳﺎﻋﺔ !
اﺳﺗعﻣلت اآلنﺳﺔ لوفيفر كلﻣﺔ "ﻣﺗصوف" بﺎلﻣعنﻰ الذي درج
ﻋليه الفرنﺳيون ﻣن دون ﺗفطن أن كﺛيرا ﻣن "الﻣﺗصوفين"
كﺎنوا صيﺎدي نﺳﺎء يﺳﺗغلون ضعفهم النفﺳﻲ وجهلهم الفكري
ولكننﻲ ﺗجﺎﻫلت ﻫذا األﻣر فﻲ ﻣﺎ يخصنﻲ فلقد كنت ﻣكﺗفيﺎ
جنﺳيﺎ ألن واﺣدا ﻣن رفﺎقﻲ فﻲ ﻣدرﺳﺔ الﻣكﺗبﺔ كﺎن يﺳﺎكننﻲ
فﻲ ﺣﻲ قديم وكﺎن ﻻ يﻣر يوم ﺣﺗﻰ ﺗﺗقﺎطر ﻋلينﺎ نﺳﺎء ﺗﺗخذن
ﻣن العﻼقﺎت الجنﺳيﺔ ﻣصدر رزق والبعض ﻣنهن كﺎن يعيل
ﻋﺎئلﺔ وأنﺎ لم أرفض يوﻣﺎ الﻣﺷﺎركﺔ فﻲ ﻫذه الﻣﻣﺎرﺳﺔ ألننﻲ
ﻣﺛل كل النﺎس لم أكن أرغب فﻲ قﻣع رغبﺎﺗﻲ الجنﺳيﺔ .
اآلنﺳﺔ الﻣكﺗبيﺔ كﺎنت ﺗﺗغﺎفل ﻋﻣﺎ أفهرس فﻲ اليوم ﻣﻣﺎ ﻣكننﻲ
ﻣن قراءة ﻋدد كبير ﻣن الكﺗب .
ﻫﻲ لم ﺗكن ﻋلﻰ ﺗكوين جيد فﻲ غير اخﺗصﺎصهﺎ ولكنهﺎ كﺎنت
طيلﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣلهﺎ ﺷبيهﺔ بهذا 'الﺛور" الذي ﻻ يﺗوقف ﻋن
النﺷﺎط طيلﺔ اليوم ﺣﺗﻰ أننﻲ لم أرﻫﺎ ﺗقﺗطع ولو ﺳﺎﻋﺔ لألكل
فهﻲ ﺗقضﻲ اليوم بين الكﺗب لفهرﺳﺗهﺎ وإزالﺔ ﻣﺎ فقد ﻣنهﺎ فﻲ
القوائم.

كنت أرافقهﺎ فﻲ ﺳيﺎرﺗهﺎ البﺳيطﺔ فنﺗجول فﻲ ﻣخﺗلف جهﺎت
ﺗونس الﺷﻣﺎليﺔ وكﺎنت ﺗﺣرص ﻋلﻰ ﺗذكيري بضرورة ﺣﻣل
بطﺎقﺔ الﺗعريف رغم أننﻲ ﻣﺗأكد أن الﺷرطﺔ لن ﺗطلب ﻣنﺎ ﺷيئﺎ
بﺳبب رقم الﺳيﺎرة الفرنﺳيﺔ .
يبدو أن الﺳﺎكنﺎت الﻣجﺎورات لﺷقﺔ اآلنﺳﺔ لوفيفر كن يراقبن
ﻣن يدخل بيﺗهﺎ ﻻ أنﺎ فقط لكن كذلك ﺗونﺳيين ﻣن طﺎلبﻲ اللذة
خﺎرج الزواج فﺎﺗصلن بﻣﺣﻣد الرزقﻲ ﻣﺣﺎفظ الﻣكﺗبﺔ الوطنيﺔ
يﺷﺗكين ﻣن ﺳلوكهﺎ فﻣﺎ كﺎن ﻣنه إﻻ أن طلب ﻣن وزارة الﺛقﺎفﺔ
إلغﺎء ﻋقدﻫﺎ فعوضﺗهﺎ اﻣرأة ذات جﻣﺎل بﺎرد ﻣﺗزوجﺔ ﻣن
"كريولﻲ" فرنﺳﻲ أﺳﻣر اللون فكﺎنﺎ يقضيﺎن أوقﺎت العﻣل فﻲ
نوع ﻣن الغزل الصبيﺎنﻲ .
كﺎن ذلك ﺳنﺔ. 1969
ﻋندﻣﺎ ﺣصلت ﻋلﻰ البﺎكﺎلوريﺎ فﻲ ﻫذه الﺳنﺔ كﺎنت اآلنﺳﺔ
لوفيفر ﻣن الﻣبكرين الذين الﺗﺣقوا بﺎلليﺳﻲ كﺎرنو لﻣعرفﺔ
النﺗﺎئﺞ وﺗهنئﺗﻲ.
ﻫﺬا ﻫﻮﺳبب اﻋﺗرافﻲ بﺎلجﻣيل لفرنﺳيين :
 اآلنﺳﺔ لوفيفر الﺗﻲ ﺗعلﻣت ﻣنهﺎ الفهرﺳﺔ بﺎلفرنﺳيﺔ . األﺳﺗﺎذ الفرنﺳﻲ الﺷﺎب الذي اﻣﺗﺣننﻲ ودارت الﻣنﺎقﺷﺔبيننﺎ ﺣول ﻣوقفﻲ ﻣن جﺎن بول ﺳﺎرﺗر وﻣﺎلرو فﻲ كﺗﺎبه
"الﻣنزلﺔ اﻻنﺳﺎنيﺔ" وانﺗهت بإﺳنﺎد العدد  15ﻣن ﻋﺷرين
ﻣﻣﺎ ﻣكننﻲ ﻣن ردم الهوة بين ﻣﺎ ﺣصلت ﻋليه فﻲ
الريﺎضيﺎت وفﻲ اللغﺔ الفرنﺳيﺔ .

األﺳﺘﺎذ الﺘﻮنﺴﻲ الﺬي اخﺘﺒﺮنﻲ فﻲ اللغﺔ العربيﺔ وكﺎن يدرس
الدارجﺔ الﺗونﺳيﺔ ﻣﻨﺤﻨﻲ أنﺎ ﺣﺎفظ القرآن وﻣرﺗله والذي بﺪأت
اﻣﻜﺎنﺎﺗﻲ اللغﻮيﺔ ﺗﻈهﺮ ﻣﻨﺬ فﺘﺮة ﻣﺒﻜﺮة 9...ﻣﻦ ﻋﺸﺮيﻦ ﻣعﺎداة
ﻣﻨه للﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ األﺣﺮار.

ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺒﺎري أن الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ الﺘﻮنﺴﯿﺔ ﻫﻲ
ﻣﺮضعﺘﻲ بعﺪ أﻣﻲ فأنﺎ أديﻦ لهﺎ بﻜﻞ ﺷﻲء ﺗقﺮيﺒﺎ ولﺬلﻚ
ﺳأخﺼﺺ لهﺎ ﺷﺬرة ﻣﻦ ﺷﺬرات ﺣﯿﺎﺗﻲ رغﻢ أنهﺎ كﺎنﺖ
الﺴﺒﺐ األصلﻲ غﯿﺮ الﻤﺒﺎﺷﺮ فﻲ ﻣعﺎنﺎﺗﻲ ﻃﯿلﺔ  4ﺳﻨﻮات فﻲ
قﺴﻢ العﺮبﯿﺔ ألن ﺗﻜﻮيﻨﻲ الﺬي وصفﺖ كﺎن ﺗﻜﻮيﻨﺎ ﻻ ﺗﺮبﻄه أي
رابﻄﺔ بﻤﺎ كﺎن يﺪرس فﻲ قﺴﻢ العﺮبﯿﺔ الﺬي لﻢ أنﺠح فﻲ األربع
ﺳنوات الﺗﻲ قضيﺗهﺎ فيه ولو ﻣرة واﺣدة فﻲ الدورة الرئيﺳيﺔ .
كنت ﻻ أﺣﻀﺮ أي درس يلقﻰ فأﺳقﻂ فﻲ الﺪورة األولﻰ ﻣﻤﺎ
يﺠﺒﺮنﻲ ﻋلﻰ نﺴخ ﻣﺎ كﺘﺒه الﻄلﺒﺔ فأنﺠح فﻲ دورة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
وﻫﻜﺬا دوالﯿﻚ ﻃﯿلﺔ األربع ﺳنوات .
أخﺘﻢ بهﺬا ﻫﺬه الﺸﺬرة وأﻋﻮد الﻰ ﺣﺪيﺜﻲ ﻋن العﺎئلﺔ النفزاويﺔ.
انﺘهﻰ ﻣﺴﺎر أخﻲ األكﺒﺮ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ فﻲ الﺸﺬرة الﺘﻲ ﺗعﻨﯿﻨﺎ
بﺘعﯿﯿﻨه ﻣﺪيﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ابﺘﺪائﯿﺔ فﻲ "دﺷﺮة نﺒﺮ" فﻲ وﻻيﺔ الﻜﺎف
وفﯿهﺎ أنﺠﺐ ﻃفله الﻮﺣﯿﺪنﺰار بﺴﺒﺐ كرﻫه اإلنجﺎب فﻲ وضع
ﻻ يﺴﻤح بﺬلﻚ.
أخﻲ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ ﻫﺬا ذو قلﺐ كﺒﯿﺮ لﻢ يﺼﻞ أي واﺣﺪ ﻣﻨﺎ فﻲ
العﺎئلﺔ الﻰ اﻻقﺘﺮاب ﻣﻨه ولﻮ قلﯿﻼ  .ﺗﺰوج ابﻨﺔ خﺎله زكﯿﺔ بﻨﺖ
خﺎلﻲ ﻋلﻲ وكﺎن أخﻮﻫﺎ الهﺎدي الﺬي ولﺪ فﻲ الﺴﻨﺔ الﺘﻲ ولﺪت
فﯿهﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺣﺮاس الﺤﺒﯿﺐ بﻮرقﯿﺒﺔ لﻀﺨﺎﻣﺔ جﺴﻤه
ونﻈﺎفﺘه األخﻼقﯿﺔ الﻨﺎدرة فﻲ ﻫﺬا الﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ  .وكﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗقع ﻣﺸﺎدة بﯿﻨهﻤﺎ ﻻ يﺸﺘﻤهﺎ ﻣﺜلﻨﺎ جﻤﯿعﺎ فﻲ العﺎئلﺔ
بﺎﺳﺘعﻤﺎل الﻜلﻤﺎت الﺒﺬيﺌﺔ الﺘﻲ ﻻ ﺷﻚ ﺗعﺮفﻮنهﺎ  .كﺎن يﺴألهﺎ
فﻲ "خﺒﺚ"  " :ﻫﻞ ﺗعﺮفﯿﻦ كﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة بﺎل بﻮرقﯿﺒﺔ ﻋلﻰ
رأس أخﯿﻚ الهﺎدي ؟ " ذلﻚ أن بﻮرقﯿﺒﺔ ﻋﺎش فﺘﺮة ﻃﻮيلﺔ

ﻣﻨهﺎ ﻫﺬه الفﺘﺮة الﺗﻲ ﻻ يعود ﻋﺪد ﻣﻦ الﻨﺎس فيهﺎ قﺎدرا ﻋلﻰ
الﺘﺤﻜﻢ فﻲ افﺮازاﺗهﻢ.
ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ أخﻲ األكﺒﺮ وﻫﺐ العﺎئلﺔ ﺣﯿﺎﺗه فﻲ أﻫﻢ جﺰء ﻣﻨهﺎ
لﺬلﻚ ﻋندﻣﺎ ﻣﺎت أبوه وﻣﺎﺗت أﻣه بعد ﺷهور ﻣن ذلك فﻲ بدايﺔ
الﺗﺳعينﺎت أصﺪر " ﺗعلﯿﻤاﺘه" الﺘﻲ ﻃﺒقهﺎ ﺣﺮفﯿﺎ ﻋلﻰ كﻞ أفﺮاد
العﺎئلﺔ بعﺪ أن انﺸغﻞ كﻞ واﺣﺪ ﻣﻨهﻢ بﺤﯿﺎﺗه الﺨﺎصﺔ "ﻣﻦ
يﺤﺒﻨﻲ ﻣﻨﻜﻢ أﻃلﺐ ﻣﻨه أﻻ يﺰورنﻲ".
كﺎنﺖ أﻣﻲ فﻲ نهﺎيﺔ دورﺗهﺎ الﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﺗعﺎنﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض الﺴﻜﺮ
وقﺪ نﺼﺤهﺎ األﻃﺒﺎء بﺒﺘﺮرجﻞ ﻣﻦ رجلﯿهﺎ فﺎﺳﺗدﻋﺎنﺎ كبيرﻫم
جﻤﯿعﺎ ﻻﺗﺨﺎذ قﺮار وﺳألﻨﺎﻫﺎ فكﺎنت اجﺎبﺘهﺎ قﺎﻃعﺔ ﻻ لﺒﺲ
ﻻ لبس فيهﺎ :
" نﺤﺐ نقﺎبﻞ ربﻲ كﺎﻣلﺔ ! "
أخﻲ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ الﺬي قلﺖ ﻋﻨه انه كﺎن فﻲ ﺷﺒﺎبه
"صﯿﺎد فﺘﯿﺎت" أصﺒح يعﯿﺶ ﺗقﺮيﺒﺎ ﻋلﻰ الﺤلﯿﺐ وﺣﺪه ﺣﺘﻰ
يﻮفﺮ ﻃلﺒﺎت العﺎئلﺔ الﻤعﻮزة خﺎصﺔ أنه ﻻ يﺘﺤﻤﻞ القهﻮة أو
الﺘﺪخﯿﻦ أو أي نﻮع ﻣﻦ الﻤﺴﻜﺮات ولقﺪ ﺳﻜﺮت ﻣعه ﻣﺮة
واﺣﺪة خﺘﻤهﺎ بقﻲء ﻣﺘﻮاصﻞ فﻲ ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ الﺨﺎﻣﺲ ولقﺪ
ﺣﺪث له أن جﺮب الﺨﻤﺮة قﺒﻞ ذلﻚ ﻋلﻰ ﺳﺮدوك (الﺴﺮدوك
فﻲ اللهجﺔ الﻣغﺎربيﺔ ﻫﻮ الﺪيﻚ) قﻮي اﺷﺘﺮاه للغرض .
فﺘح ﻣﺎ بﯿﻦ ﻣﻨقﺎريه وﺳقﺎه فﻲ الﻨهﺎر ﻻ فﻲ اللﯿﻞ قﻄﺮات ﻣﻦ
الﺨﻤﺮ فﺎﺳﺘﺤﺎل ﻋلﻰ الﺴﺮدوك ﺗﺒﯿﻦ الﺘﻮقﯿﺖ الﻄﺒﯿعﻲ وبﺪأ
يعلن ﻋن "ﻣواقيت" غير طبيعيﺔ.

ﺷﺒهﻨﻲ بهﺬا الﺴﺮدوك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮﻋﺖ فﻲ نﺸﺮ ﻣقﺎﻻﺗﻲ
الفﻜﺮيﺔ الﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ولﻜﻦ ﻫﺬا الﺘﺸﺒﯿه غﯿﺮ ﻣﻮفﻖ فﻲ نﻈﺮي
ولﯿﺲ الﻤﻄلﻮب ﻣﻦ أخﻲ ﻋﺒﺪ العﺰيﺰ وكﺜﯿﺮيﻦ ﻣﻤﻦ يﺸﺒهﻮنه
أن يﻨفﺬ وﻫﻮ الﺰيﺘﻮنﻲ ﺗﻜﻮيﻨﺎ الﻰ الﺤقﯿقﺔ الﺘﻲ لﻢ أكﺘﺸفهﺎ اﻻ
بعﺪ زﻣﻦ ﻃﻮيﻞ ذلﻚ أن األﻣﺮ يﺘعلﻖ بﻨﺸﺎط جﺰء ﻣﻦ الﺪﻣﺎغ
الﻤﺘﺤﻜﻢ فﻲ ﺣﺎﺳﺔ ﻣﺨﺘلفﺔ ﻋﻦ الﺤﻮاس الﺨﻤﺲ الﺘﻲ نعﺮفهﺎ
جﻣيعﺎ .
ﻫﺬه الﺤﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﺳﺔ الﻮجهﺔ الﺘﻲ يﻄلﻖ ﻋلﯿهﺎ األنﻜلﯿﺰ
ﻋﺒﺎرة  wayfindingوﻫﻲ فﻲ ﺣﺎلﺔ دﻣﺎغﻲ ضعﯿفﺔ الﻰ ﺣﺪ
بعﯿﺪ .
كﻞ أخﻮﺗﻲ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎلﺔ أدﻣغﺘهﻢ ﺗﻤﻜﻨهﻢ ﻣﻦ الﺘﻮجه
الﻰ ﺣﯿﺚ ﺷﺎؤوا ﺳﻮاء أكﺎنﻮا راجلﯿﻦ أو ﺳﺎئقﯿﻦ أﻣﺎ أنﺎ
فﺪﻣﺎغﻲ ﻋﺎجﺰ كﻞ العﺠﺰ ﻋﻦ ذلﻚ فأنﺎ أضﯿع ﺣﺘﻰ فﻲ أنهﺞ
ﻣﺪيﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ الﺤﺠﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﯿﺮي بﯿﻦ أنهﺞ
أي ﻣﻨﻄقﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ بﻼدي.
ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ كﺮﻫﻲ الﺴفﺮ فﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اخﻮﺗﻲ أﻣﺜﺎل
أخﻲ الﺒﺸﯿﺮ وأخﻲ نﻮر الﺪيﻦ وابﻨﻲ الﯿﺎس الﻨﺎصﺮ لﻢ يكﺗفوا
بﺎلﺳفر الﻰ أوربﺎ بﻣﺎ فيهﺎ روﺳﯿﺎ بﻞ ﺗﺠﺎوزوﻫﺎ الﻰ الﻮﻻيﺎت
الﻤﺘﺤﺪة وأﻣﺮيﻜﺎ الﺠﻨﻮبﯿﺔ والﺼﯿﻦ
ﻣﺴألﺔ ﺣﺎﺳﺔ الﻮجهﺔ ﺗعﻤقﺖ فﻲ دراﺳﺘهﺎ ﻻنعﻜﺎﺳهﺎ ﻋلﻰ كﻞ ﻣﺎ
كﺘﺒﺖ وﺣﺘﻰ قﻮلﻲ بﺎلفﻜﺮة الﻤغﺮبﯿﺔ أفﺴﺮه بﺤﺎﺳﺔ الﻮجهﺔ ذلﻚ
أن بﻮصلﺔ دﻣﺎغﻲ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ بﺎلﺸﻜﻞ الﺬي وصفﺖ وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ألفﺖ "الﻤﺘﺸﺎبهﻮن" كﻨﺖ خﺎضعﺎ ﻻ ﺷعﻮريﺎ لهﺬه الﺤﺎﺳﺔ
"اﻻضﺎفﯿﺔ" اذ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣعﻨﻰ "الﻤﺘﺸﺎبﻮن" ؟ انه رفﺾ
للﺘﻮبﻮغﺮافﯿﺎ ﻋلﻰ الﻤﺴﺘﻮى الﺬﻫﻨﻲ الﻤعقﺪ وﻣﻨه الﻤﺴﺘﻮى

الﺠﻨﺴﻲ األكﺜﺮ ﺗعقﯿﺪا فأنﺎ ﻋﺪدت ﻋﻼقﺎﺗﻲ الﺠﻨﺴﯿﺔ قﺒﻞ زواجﻲ
ولﻜﻨﻨﻲ لﻢ أﺗﻮقﻒ ﻋﻨﺪ واﺣﺪة ﻣﻨهﺎ خﻀﻮﻋﺎ لﺤﻜﻢ ﻫﺬه الﺤﺎﺳﺔ
الﺘﻲ وصفﺖ والﺘﻲ ﻫﻲ أقﻮى ﻣﻦ األخﻼق والﺪيﻦ ألنهﺎ
ﻃﺒﯿعﯿﺔ  :ﺗﺮكﯿﺐ دﻣﺎغﻲ الﺬي ﺗعﻤقﺖ فﻲ دراﺳﺔ نﺸﺎﻃه
جعﻞ ﻣﻨﻲ انﺴﺎنﺎ ﺷﺒقﯿﺎ الﻰ أقﺼﻰ ﺣﺪ ولﻜﻦ ﻫﺬه الﺸﺒقﯿﺔ
الﻤفﺮﻃﺔ يﻨعﺪم ﺗأﺛﯿﺮﻫﺎ فﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ يﻨﺸﻂ دﻣﺎغﻲ فﻲ
الﻤﺠﺎل الﺪراﺳﻲ والﺘﺪريﺲ ولهﺬا الﺴﺒﺐ لﻢ يعﺮف ﻋﻨﻲ أنﻨﻲ
ﺗغﯿﺒﺖ يﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ كﻨﺖ ﻣﺪرﺳﺎ فﻲ الﺜﺎنﻮي أو العﺎلﻲ ﻣهﻤﺎ كﺎن
الﺴﺒﺐ ﺣﺘﻰ الﻤﺮض ولﻜﻦ يﻮم الﺴﺒﺖ كﺎن يﻮم ﺗﺴﯿﺐ ﻫذه
الﺤﺎﺳﺔ" فﯿﺘعﻄﻞ فﻲ ﺣﺎلﺘﻲ أي نﺸﺎط غﯿﺮﻫﺎ ﻣهﻤﺎ
كﺎن نﻮﻋه.
جهﻞ ﻫﺬه الﺤقﯿقﺔ دفع ﻋﺪد الﻨﺎس الﻰ الﺤﺪيﺚ ﻋﻦ
"انﻀﺒﺎﻃﻲ" فﻲ كﻞ ﺷﻲء والﺴﺒﺐ فﻲ ذلﻚ ﻫﻮ أنهﻢ يﺼﺪرون
فﻲ أﺣﻜﺎﻣهﻢ ﻋﻦ الﺤﻮاس الﺨﻤﺲ الﻤﺘﻮفﺮة ﻋﻨﺪ أغلﺒهﻢ ﻣﻦ دون
اﺳﺘﺜﻨﺎء ولﯿﺲ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ القلﯿﻞ ﻣﻨهﻢ ولﻮ ﺷعﻮر ابﺘﺪائﻲ
بﺘأﺛﯿﺮﻫﺎ رغﻢ أنهﻢ يﺮددون القﻮلﺔ الﺸهﯿﺮة الﺼﺤﯿﺤﺔ " الﺤﺎجﺔ
ﻫﻲ أم اﻻخﺘﺮاع" وكﯿﻒ يﻤﻜﻦ للﻤﺮء أن "يﺨﺘﺮع" ﺷﯿﺌﺎ فﻲ ﻫﺬا
الﺴﯿﺎق وﻫﻮ يﺠهﻞ وجﻮد ﻫﺬه "الﺤﺎجﺔ" الﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮفﺮ اﻻ فﻲ
ﺣﺎﻻت جﺪ نﺎدرة فﻲ كﻞ بﻼد األرض.
ﻫﺬا الﺠهﻞ ﻻ يقﺘﺼﺮ ﻋلﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨه ولﻜﻨه يﻤﺘﺪ ﺣﺘﻲ الﻰ
الﻤﺴألﺔ الﺠﻨﺴﯿﺔ الﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻻ القلﺔ القلﯿلﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻻﻃﺒﺎء
الﻤﺨﺘﺼﯿﻦ فﻲ ﻣﺎ يﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ بأﻃﺒﺎء األﻋﺼﺎب ﻣﻦ اﻻﺣﺎﻃﺔ
بهﺎ ألن األﻣﺮ يﺘعلﻖ بﻨﺸﺎط ﻻ ﻋﺮق وﻻ ﺷﺮيﺎن وانﻤﺎ بﻤﺎ ﻫﻮ
أدق ﻣﻦ ﺷعﺮة الﺮأس الﻮاﺣﺪة وﻫﻲ ﻣع ذلﻚ ﺗﺘﺤﻜﻢ فﻲ كﻞ ﻣﺎ
يﺘﺼﻞ بﺎللﺬة ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ الﻤﺮأة أو الﺮجﻞ  .ويﻤﻜﻦ أن ﺗقﻄع كﻞ
األجﺰاء الﺘﻨﺎﺳلﯿﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ولﻜﻨﻚ ولكن لن

ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ازالﺔ الﺸعﻮر بﺎللﺬة ﻣﺎ لﻢ ﺗقﻄع ﻫﺬا ال filament
الﺬي لﻢ أﻋﺜﺮ ﻋلﻰ ﺗعﺮيﺐ صﺎلح له .فهﺬا الﻤعﺠﻢ يﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﺣﺒﻞ وذاك ﻋﻦ ﺳلﻚ دقﯿﻖ وآخﺮ ﻋﻦ ﺷعﯿﺮة والﺬي يﻤﻜﻦ
ﺗقﺮيﺒه ﻣﻦ األذﻫﺎن بﺘﺼﻮر الﻤﺼﺎبﯿح القﺪيﻤﺔ الﺘﻲ كﻨﺎ نﺴﺘعﻤلهﺎ
والﺘﻲ ﺗﻨﻄفﺊ بﻤﺠﺮد اﺣﺘﺮاق ﻫﺬا الﺤﺎﻣﻞ الﻜهﺮبﺎئﻲ الﻤﺜﯿﺮ ولقﺪ
ﺣﺎول كﺒﺎر الﺠﺮاﺣﯿﻦ أن يﺘﺒﯿﻨﻮه فﻲ ﻫﺬه الﻜﺘلﺔ اللﺤﻤﯿﺔ
الﺸﺤﻤﯿﺔ العﺼﺒﯿﺔ داخﻞ الﺠهﺎزالﺘﻨﺎﺳلﻲ الداخلﻲ ﻻ الﻈﺎﻫﺮﻣﻨه
فلﻢ يﺼلﻮا الﻰ نﺘﯿﺠﺔ.
دقﺔ ﻫﺬا الﺤﺎﻣﻞ للﺸعﻮر بﺎللﺬة ﻫﻲ الﺘﻲ نﺴﺒﺖ ﺗأﺛﯿﺮ خﺘﻦ
الﺒﻨﺎت ﻋلﻰ ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜﺎل ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘعﺮضﻦ لﺒﺘﺮ جﺰء ﻣﻦ
الﺒﻈﺮ ألنهﺎ أبقﺖ ﻋلﻰ ﺷعﻮرﻫﻦ بﺎللﺬة وان فﻲ ﺣﺪود ﻣعﯿﻨﺔ.
العﺜﻤﺎنﯿﻮن الﺬيﻦ ﺣﻜﻤﻮنﺎ فﺘﺮة ﻣﻦ الﺰﻣﻦ فهﻤﻮا بﺎلﺘﺠﺮبﺔ ﻣﺎ
أقﺼﺪ  :ﻫﻢ اذا اﺣﺘﺎجﻮا الﻰ رجﺎل يﻨﻈﻤﻮن ﺣﯿﺎة الﻨﺴﺎء فﻲ
الﺒﻼط ﻻ يﺠﺘﺜﻮن كﻞ الﻜﺘلﺔ اللﺤﻤﯿﺔ الﺸﺤﻤﯿﺔ العﺼﺒﯿﺔ ألن ذلﻚ
يقﻮد ﺣﺘﻤﺎ الﻰ قﻄع ﻫﺬا الﺤﺎﻣﻞ الﻤﺜﯿﺮ للﺬة وﻫﻢ فﻲ ﺣﺎجﺔ الﯿه
فﻲ ﻋﻼقﺎﺗهﻢ الﻤﺜلﯿﺔ ﻋلﻰ ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜﺎل وبﺬلﻚ اخﺘﺎروا ﺣﻼ
وﺳﻄﺎ أي غﯿﺮ جﺬري .
فﻲ ﺣﺎلﺔ قﺘﻞ الﻤﺼلح ﻣﺪﺣﺖ بﺎﺷﺎ ﺳلﻜﻮا الﻤﺴلﻚ الﻤﻀﺎد اذ
اقﺘلع الﺠﻼد كﻞ الﻜﺘلﺔ اللﺤﻤﯿﺔ الﺸﺤﻤﯿﺔ العﺼﺒﯿﺔ بﻤﺎ فﯿهﺎ
الﺤﺎﻣﻞ الﻤﺜﯿﺮ للﺬة فﺒﺮد فﻲ ﻣﻜﺎنه .
فﻲ بﻼدنﺎ الﯿﻮم ﺗﻄﺮح ﻣﺴألﺔ الﻤﺜلﯿﺔ ويﺘﺨﺬ الﻨﺎس ﻣﻨهﺎ الﻤﻮقﻒ
والﻤﻮقﻒ الﻤﻀﺎد وﻻ أﺣﺪ ﻣﻨهﻢ ﺳﻤع بهﺬا "الﺤﺎﻣﻞ الﻤﺜﯿﺮ للﺬة"
فﻲ ﺣﯿﻦ أنه الﻤﺘﺤﻜﻢ فﻲ كﻞ ﻣﺎ يﺘعلﻖ بﻨﺸﺎط اﻻنﺴﺎن الﺠﻨﺴﻲ
ﻫﻢ يﺘﻨﺎقﺸﻮن ﺣﻮل ﻣﺎ يﺮون و" الﺤﺎﻣﻞ الﻤﺜﯿﺮ للﺬة " ﻻ يﺮى .

كﺜﯿﺮ ﻣﻤﻦ يﺤقﺪون ﻋلﻰ ﻣﺎ أكﺘﺐ ﺣﻮل الﺸعﺮ ﻋﻨﺪنﺎ فﻲ جهﻞ
ﺗﺎم للﺴﺒﺐ :
ﻣﺤﻤﺪ الغﺰي ﻋلﻰ ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜﺎل صﺪيﻖ ﺗﺨﺮجﻨﺎ فﻲ الﺴﻨﺔ نفﺴهﺎ
وﻫﻮ رجﻞ ﻣﺤﺐ للﺤﯿﺎة وكﻨﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ نلﺘقﻲ أذكﺮه دائﻤﺎ وفﻲ
نﻮع ﻣﻦ الهﺰل الﺬي يعﺮف أنه ﻻ يﺴﻲء الﯿه فﻲ ﺷﻲء بقﺼﯿﺪة
ﻋﺼفﻮر يﺴقﺴﻖ فﻮق الﺘﻞ.
ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ فﻲ ذلﻚ ولﻜﻨﻨﻲ ﻻ أﺗﺬوق ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
الﺸعﺮ ألنﻨﻲ كﻨﺖ فﻲ ﻃفﻮلﺘﻲ أﻫﺮب ﻣﻦ الﻤﺪيﻨﺔ الﻰ الﺨﻼء
ﻻصﻄﯿﺎد العﺼﺎفﯿﺮ وﺣﺘﻰ الﻜﺒﯿﺮة ﻣﻨهﺎ بﺎﺗقﺎن كﺒﯿﺮ لﺬلﻚ أنﺎ ﻻ
أفهﻢ قﺼﯿﺪة ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ألن ﻫﺬا الﺸﺎﻋﺮ يﺼﺪر فﻲ ﻣﺎ يﻜﺘﺐ ﻋﻦ
ﺣﺎلﺔ دﻣﺎغ يﻨﺸﻂ ضﻤﻦ الﺤﻮاس الﺨﻤﺲ أﻣﺎ دﻣﺎغﻲ فهﻮ أكﺜﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎ بهﺬه الﺤﺎﺳﺔ الﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﯿﻦ الﻄﺮيﻖ
بﻮضﻮح ﻣهﻤﺎ اﺳﺘعﻤلﺖ ﻣﻦ ﻣعﺎلﻢ الﻄﺮيﻖ .

ﺷﺬرة ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻲ فﻲ الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ الﺘﻮنﺴﯿﺔ :
قلﺖ انﻨﻲ أﻋﺪ الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﺮضعﺘﻲ الﺜﺎنﯿﺔ بعﺪ أﻣﻲ لﺬلﻚ
ﻋلﻲ أن أﺗﺤﺪث ﻋﻦ األﺳﺎﺗﺬة الﺬيﻦ كﻮنﻮنﻲ فيهﺎ فﻲ ﻣﯿﺎديﻦ
الﺼﺤﺎفﺔ واألدبﯿﻦ العﺮبﻲ والفﺮنﺴﻲ والفهﺮﺳﺔ بﺎلعﺮبﯿﺔ
والفﺮنﺴﯿﺔ خﺎصﺔ أن ﺗﻜﻮيﻨﻲ فﻲ ﻣﯿﺪان الفهﺮﺳﺔ أﺛﺮ ﺣﺘﻰ فﻲ
أﻃﺮوﺣﺔ الﺪولﺔ الﺘﻲ كﺘﺒﺘهﺎ ﻻ ﺣقﺎ والﺘﻲ لﻢ ﺗعﺪ فﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ
فﺼﻮلهﺎ ﻣﺎ ﺗعلﻤﺘه فﻲ دروﺳﻲ فﻲ ﻫﺬا الﻤﺠﺎل فأنﺎ اكﺘفﯿﺖ
بﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﻋلﻤﺖ ﻃﯿلﺔ الﺴﻨﻮات الﺜﻼث الﺘﻲ قﻀﯿﺘهﺎ فﻲ
الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ .
الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ الﺘﻮنﺴﯿﺔ ﻫﻲ انﺠﺎز ﻣﻦ انﺠﺎزات ﻣﺜقﻒ ﺗﻮنﺴﻲ
ﺗﺪيﻦ له ﻫﺬه الﺒﻼد بﺎلﻜﺜﯿﺮ الﻜﺜﯿﺮ وﻫﻮ ﻋﺜﻤﺎن الﻜعﺎك الﺬي لﻢ
أﻋﺮفه ﻣعﺮفﺘﻲ بﻤﻦ خلفه ﻣﺤﺎفﻈﺎ للﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ بﯿﻦ 1965
و  1971وﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ الﺮزقﻲ الﻤﺒﺮز فﻲ العﺮبﯿﺔ .وأنﺎ لﻦ
أﺗﺤﺪث ﻋﻨه وﻋﻦ غﯿﺮه اﻻ ﻣﻦ خﻼل ﻣﺎ اﺣﺘفﻆ دﻣﺎغﻲ
بﺎنﻄﺒﺎﻋﺎت ﻋﻨه ﻻ ﻋﻼقﺔ لهﺎ بﺎلﻜﺘﺎبﺎت الﺼﺤفﯿﺔ الﺘﻲ ﻻ
أقﺮؤﻫﺎ الﺒﺘﺔ ألنهﺎ فﻲ الغﺎلﺐ ﻣﺰيفﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ أو خﺎضعﺔ لفﻜﺮة
"اذكﺮوا أﻣﻮاﺗﻜﻢ بﺨﯿﺮ" وﻫﻲ فﻜﺮة ضﺎرة بﻞ ﺷﺪيﺪة الﻀﺮر
ألن األﻣﻮات كﺎن ﻋﺪد ﻣﻨهﻢ خﯿﺮا ﻋلﻰ الﺒﺸﺮ وكﺎن آخﺮون
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ فﻜﺮا وﻣﻤﺎرﺳﺔ وكﻞ ﻣﻦ أكﺘﺐ ﻋﻨهﻢ ألﺘﺰم بأﻣﺮ واﺣﺪ
ﻫﻮ أن ﻻ أﻇلﻢ أﺣﺪا ﻣﻨهﻢ بﺪافع الﺘﺸفﻲ فﻲ الﻨﺎس ﺣﺘﻰ بعﺪ
ﻣﻮﺗﻫم ولقد ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ انﻄﺒﺎﻋﺎت ﻻ ﻋﻦ ﺣقﺎئﻖ ألنﻨﻲ
أجهﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻦ الﺼﺪور.
ﻋﺮفﺖ أﺳﺘﺎذي ﻣﺤﻤﺪ الﺮزقﻲ ﻣﺤﺎفﻆ الﻤﻜﺘﺒﺔ الﻮﻃﻨﯿﺔ أﺳﺘﺎذا

درﺳﻨﻲ العﺮبﯿﺔ أنﺎ ﺣﺎفﻆ القﺮآن ﻣﻨﺬ ﺳﻦ الﺴﺎبعﺔ بﻞ أجﯿﺪ
ﺗﺮﺗﯿله بﺎلﻨﻄﻖ الﺼﺤﯿح والﺘﻤﯿﯿﺰ بﯿﻦ ﺣﺘﻰ بﯿﻦ ﻣﻦ يﺮﺗلﻮنه فلﻢ
أر واﺣﺪا ﻣﻨهﻢ ﻻ يﻤﯿﺰ بﯿﻦ ال  àو ال . èولقﺪ خﺎصﻤﻨﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ فﻲ العﺮبﯿﺔ ﺳأﺗﺤﺪث ﻋﻨه ﻻﺣقﺎ درﺳﻨﻲ فﻲ الﺴﻨﺔ
األولﻰ الجﺎﻣعيﺔ كﺎن ﻻ يﻣيز بينهﻣﺎ ﻣﻣﺎ كﺎن يدفعنﻲ الﻰ
اﻻبﺗﺳﺎم كلﻣﺎ ﺳﻣعﺗه يذكر كلﻣﺔ "نﺎقد" ﻋلﻰ ﺳبيل الﻣﺛﺎل بﺷكل
ﻻ يقبله أي ﻣﺳﺗﺷرق ﻣبﺗدئ فكﺎن ذلك أصل خصوﻣﺔ بيننﺎ.
ﻫﺪدنﻲ بأن يﺴﻨﺪ الﻲ صفﺮا فﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن فغﺎدرت القﺎﻋﺔ
وكﺘﺒﺖ ﻋلﻰ الفﻮر رﺳﺎلﺔ الﻰ العﻤﯿﺪ الطﺎلبﻲ قلﺖ فﯿهﺎ ان ﻫﺬا
" الﻤﺨلﻮق " ﻻ يﺴﺘأﻫﻞ الﺘﺪريﺲ فﻲ الﺠﺎﻣعﺔ ولم أﺣضر فﻲ
ﻣﺎ بعد أي درس ﻣﻦ دروﺳه ﻃﯿلﺔ دراﺳﺘﻲالﺠﺎﻣعﯿﺔ.
ﻣﺤﻤﺪ الﺮزقﻲ ﻻ ﻋﻼقﺔ له بهﺬا الﺮﻫﻂ ﻣﻦ األﺳﺎﺗﺬة ألنه كﺎن
صلﺐ الﺘﻜﻮيﻦ فﻲ اللغﺘﯿﻦ العﺮبﯿﺔ والفﺮنﺴﯿﺔ وقﺪ اقﺘﺼﺮت
دروﺳه ﻋلﻰ ﺗعلﯿﻤﻨﺎ كﻞ ﻣﺎ يﺘعلﻖ بﺎﻻﺷﺘقﺎق ﻣﻦ خﻼل
اﺳﺘعﻤﺎل األﺷﻜﺎل الهﻨﺪﺳﯿﺔ انﻄﻼقﺎ ﻣﻦ الﻤﺜلﺚ اذ كﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاه
يﺮجع الﻰ األصﻞ الﺜﻼﺛﻲ وقﺪ كﺎن يﻜﺜﺮ ﻣﻦ األﻣﺜلﺔ الﻤفﯿﺪة
للﻄلﺒﺔ ولﻜﻨهﺎ لﻢ ﺗفﺪنﻲ ﺷﺨﺼﯿﺎ فﻲ ﺷﻲء لﻤﺎ ذكﺮت ﻣﻦ
ﺗﻜﻮيﻨﻲ القﺮآنﻲ األصلﻲ.
صﺎدفﺖ فﻲ بﺎب البﺣر اﺳﺘﺎذي القﺪيﻢ ﻣﺤﻤﺪ الﺮزقﻲ ﺳﻨﺔ
 1969ان لم ﺗخنﻲ الذاكرة فﺴألﻨﻲ ﻋﻦ وضعﻲ فقلﺖ له
انﻨﻲ ﻃﺎلﺐ فﻲ كلﯿﺔ اآلداب ﺛﻢ رأيﺘه آخﺮ ﻣﺮة فﻲ كلﯿﺔ
ﻣﻨﻮبﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ الﺘﺤقﺖ بﺎلﺠﺎﻣعﺔ ولقﺪ بقﻲ ﻣﺜلﻤﺎ كﺎن ﺳﺎبقﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺎ فﻲ الﺘﺮجﻤﺔ.
ﻣﺤﻤﺪ الﺮزقﻲ "أرﺳﺘقﺮاﻃﻲ" الﺴلﻮك ﻣهﺬب الﻰ أقﺼﻰ ﺣﺪ

قلﯿﻞ الﻜﻼم لﻢ أره فﻲ ﻣﺪخﻞ الﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻ قلﯿﻼ ولﺬلﻚ بقﻲ ﻋلﻰ
جهﻞ ﺗﺎم بﻜﻞ ﻣﺎ يﺤﺪث فﯿهﺎ أﻣﺎ أنﺎ فﯿﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮجعﺎ
فﻲ ﻫﺬا األﻣﺮ وان كﻨﺖ ﺣﺮيﺼﺎ ﻋلﻰ اﻻ أﺗعﺮض لغﯿﺮ ﻣﺎ يفﯿﺪ
ﻣﻮضﻮﻋﻲ خﺎصﺔ أنﻨﻲ أﻣقﺖ ﻣﻦ يقﯿﻢ ﻋﻼقﺔ ﺣﻤﯿﻤﯿﺔ ﺛﻢ
ينﺷرﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ الﻤقﺮبﯿﻦ ﻣﻨه ألﺳﺒﺎب أﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮضﯿﺔ
وضﺎرة إذ ﻻ ﺣﻖ ألي كﺎن فﻲ أن يﻤﺲ بﺎلﻤﺴﺎئﻞ الﺤﻤﯿﻤﯿﺔ
ﻋﻨﺪ كﻞ واﺣد ﻣﻨﺎ .
أﺳﺘﺎذ ﺛﺎن ﺗلقﯿﺖ ﻋﻨه دروﺳﺎ فﻲ الﺨﻂ وﻫﻮ يﺸﺒه ﻣﺤﻤﺪ الﺮزقﻲ
فﻲ ﺳلﻮكه"اآلرﺳﺘقﺮاﻃﻲ" وان كﺎن ظﺎﻫر اﻻفﺗعﺎل ﻫﻮ
ابﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺒﻮح الﺬي كﺎن ﻻ يقﺘﺮب ﻣﻦ الﺘﻼﻣﯿﺬ بﻞ يﻜفﻲ أي
ﺳلﻮك يﺮاه ﻣﺨﻼ بﻨﻈﺮﺗه الﻰ األخﻼق ﻣﺜلﻤﺎ كﺎن يﺮاﻫﺎ لﻨﺒﺬه
نهﺎئﯿﺎ وأنﺎ لﻦ أﻃﯿﻞ الﺤﺪيﺚ ﻋﻨه ألن ﺗفﻜﯿﺮي بعﯿﺪ ﻋﻦ ﺗفﻜﯿﺮه
بعﺪ الﺴﻤﺎء ﻋﻦ اآلرض.
أﻣﺎ أﺳﺘﺎذي فﻲ الﺼﺤﺎفﺔ فهﻮ الﺘﻮزري األصﻞ ﻣﺤﻤﺪ
الﺼﺎلح الﻤهﯿﺪي ( )1902-1969وﻫﻮ رجﻞ كﺎن له نﺸﺎط
كﺒﯿﺮ فﻲ الﺤﺮكﺔ الﺘﺠﺪيﺪيﺔ فﻲ ﺗﻮنﺲ وﻫﻮ رجﻞ رصﯿﻦ
ولﻜﻨه كﺎن فﻲ داخله ﺷعلﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻣلﺘهﺒﺔ .
ﻣﺤﻤﺪ الفﺎنﻲ والﺪ ﺳﯿﺪة أﺛﺎرت ضﺠﺔ فﻲ ﺗﻮنﺲ ألﺳﺒﺎب ﻻ
ﺗهﻤﻨﻲ كﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎ فﻲ فهﺮﺳﺔ الﻜﺘﺐ غﯿﺮ العﺮبﯿﺔ وكﺎن
رجﻼ جﺪيﺎ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ الﻰ أقﺼﻰ ﺣﺪ ﺣﺘﻰ أنﻨﻲ لﻢ أره اﻻ فﻲ
أوقﺎت جﺪ ﻣﺤﺪودة وﻫﻮ لﻢ يﺮﺗﺒﻂ بأي ﻋﻼقﺔ بﺎلﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋلﻰ
ﻋﻜﺲ أﺳﺘﺎذي الﻤفهﺮس ﻣﺎجﻮل الﻤﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺼﺮ والﺬي
كﺎن يﻤﯿﻞ الﻲ ﻣﯿﻼ ﺷﺪيﺪا ويﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻋلﻰ دﻋﻮﺗﻲ زيﺎرﺗه فﻲ
بﯿﺘه ﻋﻨﺪﻣﺎ يﺤﻞ الﺼﯿﻒ الﺬي ﻻ يﺘﺤﻤله والﺬي يﺠﺒﺮه ﻋلﻰ

الﺒقﺎء فﯿه ﻻ يغﺎدره الﻰ العﺎصﻤﺔ وﻫﻮ فﻲ ﻫﺬا األﻣﺮ يﺸﺒهﻨﻲ
ﺷﺒهﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻦ دون أن أﻋﺮف الﺴﺒﺐ.
آنﺴﺔ فﺮنﺴﯿﺔ ﻫﻲ اآلنﺴﺔ لﻮفﯿفﺮ الﺘﻲ أفﺎدﺗﻨﻲ فﻲ ﻣﺠﺎل
الفهﺮﺳﺔ ﻻ بﺎلﺘﺘلﻤﺬ ولﻜﻦ بﺴلﻮكهﺎ الﻣنضبط الﻰ ﺣد يدﻋو الﻰ
العجب ولقد ﺳبق أن ﺗﺣدﺛت ﻋنهﺎ وقلت اننﻲ أﺣببﺗهﺎ ﻣن دون
نﺗيجﺔ وأنﺎ أﻋود الﻰ ذكرﻫﺎ ألننﻲ وصفﺗهﺎ فﻲ روايﺗﻲ
"الﻣﺗﺷﺎبهون" وان بﺗصرف أدبﻲ يﻣزج بين الﺣقيقﺔ والخيﺎل .
ﻫل أن ﺷفروت ﻫو أنﺎ واآلنﺳﺔ لوفيفر ﻫﻲ ﺳﺎرة ؟
لﺳت أدري فﻲ الﺣقيقﺔ ولكننﻲ أقول اننﻲ أدﻋو لهﺎ بﺎلرﺣﻣﺔ
ﻻﻋﺗقﺎدي أنه يصعب أن ﺗكون اليوم ﻋلﻰ قيد الﺣيﺎة .

ﺷذرة ﺣيﺎﺗﻲ فﻲ كليﺔ  9أفريل
لم يفعل ﺣﻣﺎدي بن ﺣليﻣﺔ ﻋند اﻋﺎدة ﺗوجيهﻲ غير اﻻﺳﺗجﺎبﺔ
لرغبﺗﻲ.
ﻫﺬا األﺳﺘﺎذ لﻦ أﺗﺤﺪث ﻋﻨه اﻻ فﻲ ﻣﺴألﺔ ﻣﺨﺎصﻤﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ
الﻤﺴﺎﻋﺪيﻦ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد الﺤﻤﺰاوي ألن ﺣﻤﺎدي بﻦ ﺣلﯿﻤﺔ
قﺮف ﻣﻨﺬ وقﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ القﺴﻢ فﻜﺎن يﺨﺘﺎر دائﻤﺎ أن يﺪرس
العﺮبﯿﺔ لﻄلﺒﺔ ﻣﻦ غﯿﺮ ﻫﺬا القﺴﻢ وأنﺎ أﻋﺘقﺪ أن ﻫﺬا القﺮار كﺎن
نﺘﯿﺠﺔ ﺗقﯿﯿﻢ صﺤﯿح لﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨه بﺮاﻣﺞ القﺴﻢ بﻞ ﻃلﺒﺘه .
وﻃﯿلﺔ فﺘﺮة ﺗﺪريﺴﻲ فﻲ كلﯿﺔ اآلداب كﻨﺖ أﻻﺣﻆ أنه وأنﺎ
ألﺘﺤﻖ بقﺴﻤﻲ يﺘﺎبعﻨﻲ بﺎلﻨﻈﺮ ألن ذاكﺮﺗه اﺣﺘفﻈﺖ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ
فﻲ ذلﻚ بفﻜﺮة ﻋﻦ ﻫﺬه الﺨﺼﻮﻣﺔ ولقﺪ أكﺪ ﻫﺬا األﻣﺮ زﻣﯿلﻲ
الرصين الﻣنصف الﺠﺰار بعﺪ زﻣﻦ ﻃﻮيﻞ.
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد الﺤﻤﺰاوي ولﯿﺪ ﺗﺎلﺔ ﻣﻦ وﻻيﺔ القﺼﺮيﻦ ولﺪ ﺳﻨﺔ
 1934وﺗعﺜﺮت دراﺳﺘه ألﺳﺒﺎب ﻻ ﺗهﻤﻲ فﻲ ﺷﯿﺊ ولﻢ
يﺤﺼﻞ ﻋلﻰ اﻻجﺎزة وفﻲ فﺮنﺴﺎ اﻻ أي فﻲ ﺳﻦ ال 24
ﻣﻤﺎ يعﻨﻲ الﻜﺜﯿﺮ ﻋﻨﺪي ألننﻲ رغم ﻣﺎ ﺗعرضت له ﻣن
صعوبﺎت ﻣﺎديﺔ واجﺗﻣﺎﻋيﺔ ﺣصلت ﻋلﻰ األﺳﺗﺎذيﺔ فﻲ ﺳن
ﻣﻣﺎﺛلﺔ.
أﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد الﺤﻤﺰاوي فلﻢ يﻼق أيﺔ صعﻮبﺔ فﻲ ﻫﺬا الﻤﺠﺎل
كﺎن يﻨﺘﻤﻲ الﻰ ﻋﺎئلﺔ قﺼﺮيﻨﯿﺔ "ﻣﺘﺪيﻨﺔ" نﺸﻂ ﻋﺪد ﻣﻦ أفﺮادﻫﺎ
فﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺛﯿﻖ العقﻮد الﺸﺮﻋﯿﺔ وﻫﺬا الﻨﺸﺎط ﻣﻜﻨهﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎنﺔ

اجﺘﻤﺎﻋﯿﺔ يﺼعﺐ ﺗﺼﻮر ﺗأﺛﯿﺮﻫﺎ فﻲ الﻮﺳﻂ القﺼﺮيﻨﻲ آنﺬاك.
ﻻ يهﻤﻨﻲ أن أﺗعﺮض لﺤﯿﺎﺗه فﻲ فﺮنﺴﺎ أو ﻫﻮﻻنﺪا ألنه ﻻ أﺣﺪ
ﻣﻦ الﻨﺎس يﻤﻜﻦ أن يقﺘﺮب ﻣﻨهﺎ ولﻮ قلﯿﻼ وأنﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺤﺪث
ﻋﻨه فأنﺎ اﺳﺘﻨﺪ ﻋلﻰ ﻣﺎ رأيﺖ وﺳﻤعﺖ ﺳﻨﺔ .1969
لقﺪ رأيﺘه وﻫﻮ فﻲ ﺳﻦ ال  35ﻻ يﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮيﻦ جﻤلﺔ ﻋﺮبﯿﺔ
ﻃﻮيلﺔ ﺳلﯿﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ نﻄﻖ الﺤﺮوف العﺮبﯿﺔ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗغﯿﺐ لﺒعﺾ دقﺎئﻖ أﺛﻨﺎء القﺎء درس أﻣﺎم ﻣﺌﺎت الﻄلﺒﺔ
الﺠﺪد فعﻤﺪ بعﻀهﻢ الﻰ بعﺜﺮة أوراقه لﻢ يﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻮاصلﺔ "درﺳه" اﻻ بﺼعﻮبﺔ كﺒﯿﺮة.
فﻲ ﻫﺬه الفﺘﺮة كﺎن يعﺘﺒﺮ نفﺴه كﺎﺗﺒﺎ روائﯿﺎ ألنه كﺘﺐ " بﻮدودة
ﻣﺎت " وكﺎن ﻣﯿﺎﻻ الﻰ اﻻكﺜﺎر ﻣﻦ الﻨﻜﺖ العﺸﻮائﯿﺔ ﻣﻦ دون
أن يﺨﻄﺮ بﺒﺎلﺔ أن الﻨﻜﺘﺔ ﺣﺎﻣلﺔ دﻻلﺔ ﻋلﻰ صﺎﺣﺒهﺎ ألنه يﻮجﺪ
ﻣﻨهﺎ ﻣﺎ يﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ الﻨفﺎذ الﻰ ﺣقﺎئﻖ ﻻ يﻜﺬبهﺎ الﺰﻣﻦ ﻣهﻤﺎ ﺗغﯿﺮ
ويﻮجﺪ ﻣﻨهﺎ ﻣﺎ يﻜﺮﻫﻚ فﻲ الﻜﺎﺗﺐ وﻣﺎ يﻜﺘﺐ وﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد
الﺤﻤﺰاوي صﺎﺣﺐ نﻜﺘﺔ ﻣﻦ الﻨﻮع الﺜﺎنﻲ .
كﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ "يﻨﻜﺖ" يﺮاقﺐ ردود الﻄلﺒﺔ الﺠﺪد ﻋلﯿهﺎ فﻜﻨﺖ أنﺎ
وﻃﺎلﺐ أخﺮ ﺣﺮيﺺ ﻋلﻰ ﻣﺠﺎلﺴﺘﻲ اﺳﻤه ﻣﺤﻤﺪ الﻨفﺰاوي وﻫﻮ
بﻮﺳﺎلﻤﻲ أصﺒح فﻲ ﻣﺎ بعﺪ ﻣﺴﺆوﻻ ﺣﺰبﯿﺎ دﺳﺘﻮريﺎ ﻣعﺮوفﺎ
ﻋﺎجﺰيﻦ ﻋﻦ " الﺘفﺎﻋﻞ " ﻣع نﻜﺘه .
اﺗﺠهه ﻣﺒﺎﺷﺮة الﻲ فﻲ ﻣﺆخﺮة القﺴﻢ وقﺎل ﻣﺎ ﻣعﻨﺎه  :ﻫﻞ أنﺖ
ﺗﺠلﺲ فﻲ ﻣﺆخﺮة القﺴﻢ ألن نفﺰاوة ﺗقع فﻲ الﺠﻨﻮب ؟
ﻣﺤﻤﺪ الﻨفﺰاوي بقﻲ ﺣﺠﺮا صﺎﻣﺘﺎ ﻣﺜلﻤﺎ كﺎن وﺳﯿﺒقﻲ أﻣﺎ أنﺎ فقﺪ

رددت ﻋلﯿه ﺳﺎئﻼ :
ﻫﻞ ﻫﺬا جﺰء ﻣﻦ بﻼغﺘﻚ فﻲ " بﻮدودة ﻣﺎت " ؟
انﺗفض رﺷﺎد الﺤﻤﺰاوي وصﺮخ فﻲ وجهﻲ :
ﺳﺘﻨﺎل صفﺮا فﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن !
وﻃلﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ الﻨفﺰاوي أن يﺬكﺮه بﺎﺳﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ يﺨلﻂ بيننﺎ
ﻋند اﻻصﻼح .
غﺎدرت القﺎﻋﺔ وكﺘﺒﺖ رﺳﺎلﺔ الﻰ ﻣﺤﻤﺪ الﻄﺎلﺒﻲ وصفﺖ فﯿهﺎ
الﺤﺎدﺛﺔ ﻣﺘﺴﺎئﻼ  :كﯿﻒ يﻤﻜﻦ أن ﺗعﯿﻦ الﻮزارة ﻣﺪرﺳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
الﺮﻫﻂ فﻲ ﺳلﻚ الﺘعلﯿﻢ الﺠﺎﻣعﻲ ؟
لﻢ أره بعﺪ ذلﻚ اﻻ فﻲ الﺤﻤﺎﻣﺎت وكﺎن ﻣﺸﺮفﺎ ﻋلﻰ ﻣهﺮجﺎن أو
ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا القﺒﯿﻞ وﻋﻨﺪﻣﺎ وقعﺖ ﻋﯿﻨﺎه ﻋلﻲ انﺘفﺾ
انﺘفﺎضﺔ ذكﺮﺗﻨﻲ بﺎنﺘفﺎضﺘه الﺴﺮدوكﯿﺔ ﺳﻨﺔ . 1969
كﯿﻒ يﻤﻜﻦ انهﺎء الﺤﺪيﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا " األﺳﺘﺎذ " ؟
لقﺪ ﺗﺴﺎءلﺖ فﻲ الﺒﺪايﺔ ﻋﻤﺎ كﺎن يﺮبﻄه بﺎلﻨفﺰاوي الﺮصﯿﻦ
ابﺮاﻫﯿﻢ بﻦ ﻣﺮاد الﺬي اﺷﺘغﻞ ﻣعه فﻲ ﻣﯿﺪان الﻤعﺠﻤﯿﺔ ﻣﺪة
ﻃﻮيلﺔ رغﻢ اخﺘﻼف ﺗﻜﻮيﻨهﻤﺎ اخﺘﻼفﺎ ﺗﺎﻣﺎ ولقﺪ وصلﺖ الﻰ
نﺘﯿﺠﺔ أن ابﺮاﻫﯿﻢ بﻦ ﻣﺮاد لﻢ يﻜﻦ يهﺘﻢ بﺎلﻤﺴﺎئﻞ الﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋلﻰ
ﻋﻜﺲ صﺎﺣﺒه اذ اقﺘﺼﺮت ﻋﻼقﺘهﻤﺎ ﻋلﻰ ﻣﯿﺪان الﺒﺤﺚ فﯿهﺎ
فﺎﻣﺘﺪت ﺗﺒعﺎ لﺬلﻚ ﻋﻼقﺘهﻤﺎ أﻣﺎ ﻫﻮ فقﺪ كﺎن ﻃﻤﻮﺣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ
ﻋلﻰ الﺮغﻢ ﻣﻦ ضعﻒ ﺗﻜﻮيﻨﺔ الﺴﯿﺎﺳﻲ وﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻋلﻰ ذلﻚ
أﻃلﺐ ﻣﻤﻦ قﺪ يﻜﺬبﻨﻲ فﻲ ﻫﺬا الﻤﺠﺎل أن يﻜﺬبﻨﻲاآلن قﺒﻞ الغﺪ
وفﻲ بقﯿﺔ ﺣﯿﺎة الﺮجﻞ :

أرﺳﻞ الﻰ زﻣﯿلﻲ نﻮري ﻋﺒﯿﺪ فﻲ قﺴﻢ العﺮبﯿﺔ وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ
دارنﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋلﻲ الﺤﺎﻣﻲ فﻲ صفﺎقﺲ رﺳﺎلﺔ لﻨﺸﺮ ﻻ
أدري ﻣﺎذا كﺘﺐ فﻲ ﻇﺮفهﺎ " الﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋلﻲ الﺤﺎﻣﻲ ﺣفﻈه
اهللا" ﻣﺤﻤﺪ ﻋلﻲ الﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . 1928
ﺳأصﻤﺖ !
ﻣﺴﺎﻋﺪ جﺎﻣعﻲ ﺷﺒﯿه بﻤﺤﻤﺪ رﺷﺎد الﺤﻤﺰاوي اصﻄﺪﻣﺖ به
اصﻄﺪاﻣﻲ الﺤﻤﺰاوي ﻫﻮالﻣﺳﺎﻋد الﻤﻨﺠﻲ الﺸﻤلﻲ ألﺳﺒﺎب
قﺮيﺒﺔ ﻣﻤﺎ ذكﺮت ﻋﻦ الﺤﻤﺰاوي.
الﻤﻨﺠﻲ الﺸﻤلﻲ ( )1931-2016ولﺪ فﻲ ﻋﺎئلﺔ قصرﻫﻼليﺔ
ﻣﺘﻮاضعﺔ جﺪا ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ له صعﻮبﺎت فﻲ الﻤﺪرﺳﺔ ولهﺬا
الﺴﺒﺐ لﻢ يﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ الﺪراﺳﺔ فﻲ الﻤﺪرﺳﺔ الﺼﺎدقﯿﺔ فﺎضﻄﺮ
الﻰ اﻻلﺘﺤﺎق بﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺮﺷﯿح ﻣعلﻤﯿﻦ يعﺮفهﺎ الﺘﻮنﺴﯿﻮن بﺎﺳﻢ
الﻤعهﺪ العلﻮي نﺴﺒﺔ الﻰ الﺒﺎي ﻋلﻲ بﺎي الﺜﺎلﺚ وقﺪ أﺳﺴﺘهﺎ
اﻻدارة الفﺮنﺴﯿﺔ ﻣﻨﺬ  1884لﺤﺎجﺘهﺎ الﻰ الﻤعلﻤﯿﻦ
الفﺮنﺴﯿﯿﻦ والﺘﻮنﺴﯿﯿﻦ.
ولﻮ ﺗﺠﺮأ أي واﺣﺪ فﺬكﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﻮيﻨه فﻲ ﻫﺬه اﻻﻋﺪاديﺔ
لقﺼفه بﺎلﺼﻮاﻋﻖ .
ﻫﻮ ﻫﻨﺎ يﻨﺎقﻀﻨﻲ أنﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ألنﻨﻲ ﻻ أﺣﺮص ﻋلﻰ اخفﺎء أي
ﺷﻲء فﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ بﻞ أﻋﺘﺒﺮ أن الﺼعﻮبﺎت الﺘﻲ اﻋﺘﺮضﺘﻨﻲ
يﺠﺐ أن ﺗﺴﺠﻞ فﻲ رصﯿﺪي اﻻيﺠﺎبﻲ ألن قﯿﻤﺔ اﻻنﺴﺎن
الﺤقﯿقﯿﺔ ﻻ ﺗﻈهﺮ اﻻ ﻣﻦ خﻼل ﻣﺎ بﺬل ﻣﻦ جهﺪ للﺨﺮوج ﻣﻦ
وضع الﻰ وضع أفﻀﻞ.
الﻤﻨﺠﻲ الﺸﻤلﻲ ﺣﺼﻞ ﻋلﻰ الﺘﺒﺮيﺰ فﻲ فﺮنﺴﺎ ﺳﻨﺔ  1959أي
فﻲ ﻋﻤﺮ  28ﺳﻨﺔ و فﻲ أي اخﺘﺼﺎص ؟ فﻲ العﺮبﯿﺔ .

وﻣعﺮوف أن الفﺮنﺴﯿﯿﻦ كﺎنﻮا فﻲ ﺗلﻚ الفﺘﺮة ﻣﻦ أﺷﺪ الﻨﺎس
صﺮاﻣﺔ فﻲ ﻣﻨح ﺷهﺎدة الﺘﺒﺮيﺰ لﻤﻮاﻃﻨﯿهﻢ خﺎصﺔ أنهﺎ ﺷهﺎدة
ﺗﺘﺤﻜﻢ فﻲ ﻣﺼﯿﺮ ﺗﻼﻣﯿﺬ الﺜﺎنﻮيﺔ كﻣﺎ أنهم يطبقونهﺎ فﻲ
اﻻخﺗصﺎصﺎت الطبيﺔ والعلﻣيﺔ ولذلك لم يﺗﻣكن طﺎلب ﺗونﺳﻲ
أقدره ﻫو ﻣﺣﻣد اليعﻼوي ﻣن النجﺎح فﻲ الطب فﺎخﺗﺎر
الدراﺳﺔ األدبيﺔ الﺗﻲ ﺗضﻣن ﻣﺳﺗقبله فﻲ ﺗونس.
ﻫؤﻻء الفرنﺳيون الﻣﺗﺷددون ﺣﺗﻰ فﻲ ﻣيدان األدب ﻋندﻣﺎ
يﺗعلق األﻣر بﺎلفرنﺳيين ﻻ يﺳلكون الﺳلوك نفﺳه ازاء الﺷﻣﺎل
األفريقيين فﻲ ﻣيدان "األدب الﻣقﺎرن " الذي يﺷجعون ﻋلﻰ
دراﺳﺗه ويﺗﺳﺎﻫلون فﻲ ﻣنح الﺷﻣﺎل أفريقيين الﺷهﺎدات فيه
لﺳببين اﺛنين أولهﻣﺎ أن الﻣخﺗصين فيه ﺳوف يعودون
بﺎلضرورة الﻰ بلدانهم األصليﺔ الﻣﺳﺗقلﺔ ﺣديﺛﺎ والﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج
اليهم اﺣﺗيﺎجﺎ ضروريﺎ ولذلك ﻻ ينﺷغل الفرنﺳيون بﻣﺳﺗوى
الﺷهﺎدات الﺗﻲ يﻣنﺣونهﺎ .
وﺛﺎنيهﻣﺎ أن األدب الﻣقﺎرن ظهر فﻲ فرنﺳﺎ فﻲ القرن 19
لﻣواكبﺔ الﺗﻣدد اﻻﺳﺗعﻣﺎري الذي اضﺎفﺔ الﻰ العنف العﺳكري
رافقه ﻣجهود فكري ﺳيﺎﺳﻲ ﻫدفه النفﺎذ الﻰ ﻋقليﺔ الﺷعوب
الﻣﺳﺗعﻣرة وذﻫنيﺗهﺎ بﻣﺎ يقود الﻰ الﺳيطرة ﻋليهﺎ ﺛقﺎفيﺎ .
اقرؤوا كﺗﺎب بول ﻫﺎزار Paul Hazard La crise
1680 -1715 de la conscience européenne
و ﺳﺗفهﻣون جيدا ﻣﺎ أقصد.
ﻫذا الكﺗﺎب يﺗضﻣن كل الﻣﺷكلﺔ الﺗﻲ نعيﺷهﺎ نﺣن اليوم بعد
قرون ﻣن طرﺣهﺎ فﻲ فرنﺳﺎ وبقيﺔ البلدان األوروبيﺔ
الكﺎﺛوليكيﺔ وﻫﻲ ﺗﺗنﺎول ﻋﻣليﺔ اﻻنﺗقﺎل ﻣن نظﺎم يقوم ﻋلﻰ
الﺳلطﺔ واﻻيﻣﺎن بﺎلعقيدة والوفﺎء للكنيﺳﺔ والﻣلك الﻰ نظﺎم
يقول بﺎلعقل والﺷك والﺣريﺔ الفرديﺔ ورفض الﻣؤﺳﺳﺎت

والكنيﺳﺔ والﺣقﺎئق الﺗقليديﺔ .
بول ﻫﺎزار كﺎن ﻣؤرخﺎ ﻋﺎرفﺎ بﺎألدب فﻣجﺎله لم ينﺣصر فﻲ
فرنﺳﺎ وﺣدﻫﺎ بل ﺗعداه الﻰ كل الفضﺎء الكﺎﺛوليكﻲ الغربﻲ
وﻫذا ﻫو ﻣعنﻰ كلﻣﺔ " ﻣقﺎرن" واألديب الﻣقﺎرن ﻋليه أن يكﺛر
ﻣن اﻻخﺗصﺎصﺎت ﺣﺗﻰ يقﺗرب ﻣن نظرة ﺷﺎﻣلﺔ الﻰ الﻣﺳألﺔ.
العﺎئدين ﻣن فرنﺳﺎ ﻣﻣن يصفون
لو أن الﺗونﺳيين
اخﺗصﺎصهم ب "األدب الﻣقﺎرن " ﻣﺛل الﻣنجﻲ الﺷﻣلﻲ
فهﻣوا الﻣعنﻰ الصﺣيح ﻣنه لﺣلت الﻣﺳألﺔ ولكن الﺷﻣلﻲ
اكﺗفﻰ بﺎدﻋﺎء أن اخﺗصﺎصه ﻫو األدب الﻣقﺎرن وصدقه فﻲ
ادﻋﺎئه ﻣريدوه اﻣﺎ ﻋن جهل أو زبونيﺔ .
لو كﺎن الﺷﻣلﻲ قﺎدرا فكريﺎ ﻻخﺗﺎر ﻣوضوﻋﺎ لﺗدريﺳه األدب
الﺷﻣﺎل األفريقﻲ الﻣكﺗوب بﺎلعربيﺔ ﻋلﻰ ﺳبيل الﻣﺛﺎل ﻣﺛلﻣﺎ
فعل بول ﻫﺎزار ﻋندﻣﺎ ﺗجﺎوز بلده فرنﺳﺎ الﻰ كل الﻣجﺎل
األوربﻲ الغربﻲ .
ﻣوضوع ﻣﺛل ﻫذا كﺎن يﻣكن أن يكون نﺎفعﺎ وأﺳﺎﺳﺎ لدراﺳﺎت
ﺗطوره بغض النظر ﻋن ﺳعﺔ أفقهﺎ ألنه يﺗجﺎوز الﻣﺣليﺔ
الﺗونﺳيﺔ الﺗﻲ غرق فيهﺎ .والﻣﺣليﺔ إن كﺎنت ﺗصلح فﻲ الﻣيدان
الﺳيﺎﺳﻲ فهﻲ ﻋﺷواء فﻲ ﻣيدان األدب وخﺎصﺔ ﻣنه األدب
الﻣقﺎرن  .ولنﺗذكر أن ﻫذا األدب ذو ﻣنﺷأ فرنﺳﻲ وكﺎن وجهﺎ
ﻣن وجه الﺗغلغل الﺳيﺎﺳﻲ الﺛقﺎفﻲ.
األدب الﻣقﺎرن يوصﻲ بدراﺳﺔ أكﺛر ﻣن بلد اخﻼصﺎ لﺗﺳﻣيﺗه
(الﻣقﺎرن) ﻣن دون أن ينفﻲ الﺗركيز ﻋلﻰ بلد واﺣد ألنه قد

يوجد فﻲ البلد الواﺣد آداب ﻣﺗعددة ألﺳبﺎب ﻣﺗعددة.
كيف اﺳﺗجﺎب الﺷﻣلﻲ لهذا الﻣطلب ؟
ﻋﻣد الﻰ الﻣغﺎلطﺔ فﺎقﺗرح ﺗدريس ﻣيخﺎئيل نعيﻣﺔ فﻲ ﺳيرﺗه
"ﺳبعون" ( 3أجزاء) ﺗجﺎوزا ﻣنه لألدب الﺗونﺳﻲ وكل واﺣد
ﻣن الﻣﺛقفين الﻣﺗوﺳطين يعرف أن ﻻ ﺷﻲء ذا بﺎل يﻣيز نعيﻣﺔ
ﻋن ﻋدد ﻣن الكﺗﺎب الﺗونﺳيين.
جزء ﻣن ﺳﺎﻋﺔ الﺗدريس يخصصهﺎ الﺷﻣلﻲ للﺣديث ﻋن ابنه
وﻋندﻣﺎ ضﺎق أﺣد الطلبﺔ بهذا الﺣديث ألنه بذل جهدا للﺣﺎق
بﺎلدرس ﻋلق ﻋلﻰ ﺣديث الﺷﻣلﻲ ﻋن ابنه قﺎئﻼ " ألنه ﺣﻣﺎر
ﻣﺛلك !"
اقﺗرب الﻣﺳﺎﻋد ﻣن الﻣكﺎن الذي أجلس فيه وقد ﺳﻣع العبﺎرة
ولم ينبس بكلﻣﺔ ولكنه لم ينﺳهﺎ طوال ﺣيﺎﺗه  .وأنﺎ أؤكد أننﻲ
لﺳت ﻣن نطق بهذه العبﺎرة ألننﻲ نﺗيجﺔ ﺗربيﺗﻲ األولﻰ ﻻ
أﺳﺗعﻣل كلﻣﺔ ﺣﻣﺎر أو أي كلﻣﺔ جنﺳيﺔ وﻋندﻣﺎ يصل غيظﻲ
الﻰ أقصﻰ ﺣد أنفس ﻋنه بﺗﻣزيق الورقﺎت الﻣﺎليﺔ أو الكﺗب
ألبذل فﻲ ﻣﺎ بعد جهدا ﻻلصﺎق ﻣﺎ ﻣزقت ألننﻲ ﻋﺎجز ﻋن
اﺳﺗعﻣﺎل يدي لصفع أي كﺎن.
وفﻲ اﻻجﺗﻣﺎﻋﺎت الﺣﺎدة أكﺗفﻲ بﻣغﺎدرة القﺎﻋﺔ ﺣفﺎظﺎ ﻋلﻰ
أﻋصﺎبﻲ ألنهﺎ ان ﺗوﻫجت ﺗكلفنﻲ ﻋدة أيﺎم ﻣن األرق .
نظﺎم الﺗدريس فﻲ ﺗونس ﻣنقول ﺣرفيﺎ ﻋن النظﺎم الﺗدريس فﻲ
فرنﺳﺎ ﺣﺗﻰ فﻲ األدب الﻣقﺎرن ألن األﺳﺗﺎذ الﻣدرس ﻣطﺎلب
بﺗغيير ﻣوضوﻋه بعد ﺳنﺗين ألن الطلبﺔ قد يرﺳبون فﻲ الﺳنﺔ

األولﻰ وﻣن نﺎﺣيﺔ ﺛﺎنيﺔ فهذا اﻻخﺗيﺎر كﺎنت غﺎيﺗه دفع األﺳﺎﺗذة
الﻰ الﺗجديد وﻣواصلﺔ البﺣث ﺣﺗﻰ "ﻻ يﻣوﺗوا بﺣﺛيﺎ".
فﻲ قﺳم العربيﺔ فﻲ الجﺎﻣعﺔ الﺗونﺳيﺔ ﻋﻣد كل األﺳﺎﺗذة الﻰ
"ﺣيلﺔ" ﻣفيدة ﻋلﻰ الﻣﺳﺗوى الﺷخصﻲ ضﺎرة ﻋلﻰ الﻣﺳﺗوى
الﺣضﺎري  :كﺎن الواﺣد ﻣنهم يخﺗﺎر ﻣوضوﻋﺎ للﺗدريس ألول
ﻣرة فيقبل ولكنه يكﺗفﻲ فﻲ ﻣﺎ بعد بﻣجرد ﻋﻣليﺔ ﺗوليد
للﻣوضوع األول بعنﺎوين ﻣخﺗلفﺔ وكأنهم يﺷبهون ﻫذا الرجل
الذي يلد أوﻻدا يﺳجلهم بأﺳﻣﺎء ﻣخﺗلفﺔ وﻫم ﻣن صلبه .
لم ﻫذه الﺣيلﺔ ؟
القصد ﻣنهﺎ ﺗﻣكين الﻣﺳﺎﻋدين ﻣن ﻋﺷر أو ﻋﺷرين ﺳنﺔ ﻣن
إﺗﻣﺎم بﺣث ينﺎلون به دكﺗورا الدولﺔ وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ﻫﻲ دكﺗورا
الدولﺔ فﻲ البلدان الﻣﺗخلفﺔ ﺣضﺎريﺎ  :ان إضﺎفﺔ اﺳم الدكﺗورا
وﺣده يبعث ﻋلﻰ الرﻫبﺔ فﻣن ﻫو "الجﺎﻫل" الذي ﺳيﺷكك فﻲ
قيﻣﺔ ﻫذه الﺷهﺎدة الﺗﻲ ألغﺗهﺎ فرنﺳﺎ وﻫﻲ الﺗﻲ أنﺷأﺗهﺎ ؟
"ﺳبعون" لﻣيخﺎئيل نعيﻣﺔ الﺗﻲ بنﻰ ﻋليهﺎ ﻣنجﻲ الﺷﻣلﻲ ﺳﻣعﺗه
األدبيﺔ فﻲ ﺗونس وﺗكلف ﺗﻼﻣذﺗه الذين يﺷكون فقرا فكريﺎ
ﺳيﺎﺳيﺎ قريبﺎ ﻣن "فقر الدم" ﺗعبر فﻲ نواﺗهﺎ األصليﺔ ﻋن نظرة
الﻰ األﺷيﺎء أقل ﻣﺎ يقﺎل فيهﺎ انهﺎ غير واقعيﺔ ولذلك فﺳرت
اقبﺎل الطﺎلبﺎت والطلبﺔ ﻋليهﺎ بﺎﺷﺗراك الجﻣيع فﻲ الﺗﺷجيع
ﻋلﻰ "النفﺎق" فﻲ كل ﺷﻲء .
كيف ذلك ؟
ﻻ واﺣدة أو واﺣدا ﻣن ﻫؤﻻء الطلبﺔ لم يعرف بﺷكل أو بآخر

ﺗجربﺔ ﻋﺎطفيﺔ فﻲ ﻫذه الﺳن الﺗﻲ قرأ فيهﺎ "ﺳبعون".
ﻋﻼقﺎﺗهم الجنﺳيﺔ كﺎنت ﻣبنيﺔ ﻋلﻰ أﺳﺎس طلب اللذة الطبيعيﺔ
الﺗﻲ يﺗﺣكم فيهﺎ ﻫذا ال "  " filamentالذي يقل ﺣجﻣه ﻋن
ﺣجم الﺷعرة والذي ﻻيﺗﻣكن الﻣكروﺳكوب ﻣن ﺗصويره.
ضغط ﻫذا العنصر الكهربﺎئﻲ العصبﻲ ﻻ يﻣكن ﺗﻼفيه ﻻ
بﺎﻻﺳﺗﻣنﺎء أو ب "الصﻼة" ألنه ببﺳﺎطﺔ طبيعﻲ ﻻ يﻣكن
الﺗخلص ﻣنه اﻻ بﺎلﺷيخوخﺔ الﺣﺎدة أو ...الﻣوت ﻣﻣﺎ ينجر ﻋن
ذلك نﺳف كل ﻣﺎ ورد فﻲ "ﺳبعون" لنعيﻣﺔ الذي يرد اﺳﺗجﺎبﺗه
لرغبﺎت النﺳﺎء الجنﺳيﺔ الﻰ "الﺷفقﺔ " ﻋليهن .
لو قﺎل الﺷﻣلﻲ ﻫذا لزوجﺗه لضﺣكت ﻣنه.
لو قﺎل ﻫذا ﻻبنه الذي ﻻ ﺗﻣر ﺣصﺔ ﻣن ﺣصصه ﻣن دون
اﻣﺗداﺣه صغيرا لضﺣك ﻣنه .
لو قلت ﻫذا القول لزوجﺗﻲ لضﺣكت ﻣنﻲ .
لو قلت ﻫذا لﻣن ﻋرفت ﻣن النﺳﺎء لقلن " ان رأﺳك
ﻣضروب".
لو قلت ﻫذا لﻣن قﺎوم اﻻﺳﺗعﻣﺎر ﻣن بﺳطﺎء الﺗونﺳيين لﻣﺎ
فهﻣونﻲ ألن اﻻﺳﺗعﻣﺎر أراد أن ينكﺣهم فرفضوا نكﺎﺣه ألنهم
فهﻣوا أن اﺳﺗعﻣﺎرﻫم لم يكن بﺳبب ﺣب "صوفﻲ" .
لو قلت ﻫذا للﺛوار الجزائريين لﻣﺎ فهﻣوا ﺳبب ﺛورﺗهم بغض
النظر ﻋن ﻣآلهﺎ الﻣخﺗلف فﻲ ﺗقييم نﺗﺎئجه وقل ذلك ﻋلﻰ كل
الﺛورات فﻲ العﺎلم وﻣنهﺎ الﺛورة الفرنﺳيﺔ نفﺳهﺎ .
كل الﺣضﺎرات اﻻنﺳﺎنيﺔ ﺗقوم ﻋلﻰ ﻫذا األﺳﺎس اﻻبﺗدائﻲ وبعد
ذلك ﺗﺗدخل اﻻيديولوجيﺎت فﺗنقﺳم  ،ألنهﺎ قوة دافعﺔ  ،الﻰ
ايديولجيﺎت ﺗقول بفكرة الﺗقدم وأخرى ﺗقول بﺎلﺳلفيﺔ.وأنﺎ ﻋندﻣﺎ
كنت ﻣهﺗﻣﺎ بدراﺳﺔ ﺣيﺎة النبﻲ ﻣﺣﻣد لم أﺗوقف إﻻ ﻋند صورة

ﻫذا الرجل الواقعيﺔ الﺗﻲ ﺗﺗلخص فﻲ ﺣبه  :النﺳﺎء والعطر.
وﻫذا أﻣر ذو إيﺣﺎء كبير بﺎلنﺳبﺔ الﻲ.
الﻣﺳﺎﻋد الﺷﻣلﻲ أخطر فكريﺎ ﺳيﺎﺳيﺎ بألف ﻣرة ﻣن الﻣﺳﺎﻋد
رﺷﺎد الﺣﻣزاوي الذي ﺗفطن الﺗﻼﻣيذ ضﺣﺎلﺔ ﺗكوينه ألنه كﺎن
ﻣعلﻣﺎ أصبح ﻣدرﺳﺎ جﺎﻣعيﺎ يﻣلك قدرة فﺎئقﺔ ﻋلﻰ ﺗﻣرير
"رﺳﺎلﺗه" بﺗذويبهﺎ فﻲ بﺣر ﻣن الخطﺎبﺔ وبنﺷﺎط فﻲ ﻣخﺗلف
وﺳﺎئل النﺷر الﺗونﺳيﺔ ﻣﺛل اإلذاﻋﺔ والﺗلفزة والنﺷر.
لقد قرأت ﻣقﺎﻻ يؤبنه وصفه وصفﺎ يقربه ﻣن الﻣﺣﺗجين
الﺗونﺳيين فﻲ الﺳنوات األخيرة بﻣعنﻰ أنه كﺎن يرفض كل
الجوائز الﺗﻲ ﺗﺳند اليه وكأنه جﺎن-بول ﺳﺎرﺗر الﺗونﺳﻲ فﻲ
ﺣين أنه كﺎن ﻣجرد خﺎدم للنظﺎم طيع الﻰ أقصﻰ الﺣدود وكل
ﺗرقيﺎﺗه كﺎنت ﻣﻣﻼة ﻣن نظﺎم اجﺗهد فﻲ خدﻣﺗه ألنه ﻋجز ﻋن
اﻻرﺗقﺎء العﺎدي بﻣنﺎقﺷﺔ أطروﺣﺔ دولﺔ ﺗﻣكن ﻣن الﻣرور ﻣن
رﺗبﺔ أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد الﻰ رﺗبﺔ أﺳﺗﺎذ ﺗعليم ﻋﺎل بغض النظر ﻋن
ﻣﺳﺗوى الﻣﺗرﺷح لهذه الرﺗبﺔ .
لقد اخﺗﺎر النظﺎم الﺗعليﻣﻲ فﻲ ﺗونس ﺣل ﻣﺷكلﺔ ﻫذا العدد
الكبير ﻣن األﺳﺎﺗذة الﻣﺳﺎﻋدين الذين لم يﺗﻣكنوا ﻣن الﺗرقيﺔ الﻰ
أﺳﺗﺎذ ﺗعليم ﻋﺎل ب"اللجوء" الﻰ ﻣﺎنﺷروا فﻲ ﻣخﺗلف دور
النﺷر ووﺳﺎئل اإلﻋﻼم لﺗﻣكينهم ﻣن اﻻرﺗقﺎء .
أﺳﺗﺎذ اﺳﻣه الﻣﺳدي رفض ﻫذا األﻣر وبقﻲ ﻋلﻰ رأيه ﺛم اخﺗﺎر
اﻻنصراف الﻰ نﺷﺎطﺎﺗه الفكريﺔ الخﺎصﺔ ولكن العدد األكبر
ﻣن األﺳﺎﺗذة رﺣبوا بﺎلقرار خﺎصﺔ فﻲ ﺷعبﺔ العربيﺔ .
أﺳﺎﺗذة الﺗﺎريخ لم يرفضوا القرار ولكنهم ﺗﺷددوا فﻲ ﺗقييم

الﻣﺗرﺷﺣين ﻣﻣﺎ ﺣد ﻣن ﻋدد أﺳﺎﺗذة الﺗعليم العﺎلﻲ فﻲ ﺷعبﺗهم
بﺷكل أراه ﻣﺷطﺎ .
لقد ﺗﺣدﺛت بﺷكل ﻣطول ﻋن الﻣﺳﺎﻋدين الﺣﻣزاوي والﺷﻣلﻲ
ﻋلﻰ ضﺣﺎلﺗهﻣﺎ الﻣﺷﺗركﺔ فهل وجد فﻲ الجﺎﻣعﺔ الﺗونﺳيﺔ
غيرﻫم ﻣن األﺳﺎﺗذة األكفﺎء ﺣقﺎ ؟
نعم وجد أﺳﺎﺗذة ﻣن صنف راق ﺣقﺎ ﻋرفﺗهم ﺳنﺔ  1969أذكر
ﻣنهم ﺗوفيق بكﺎر ،ﻫذا الرجل الﻣﺗرفع ﻋن كل ﻣﺎ يﻣت الﻰ
"الﺳفﺎﺳف" بصلﺔ وخﺎصﺔ ﻫذا الرجل الجندوبﻲ الجزائري
األصل "األصيل" ﻣﺣﻣد اليعﻼوي وخصﻣه الدﺷراوي  .فقد
أﺗيﺣت لﻲ فرصﺔ ﺣضور ﻣﺷﺎدة كﻼﻣيﺔ فﻲ كليﺔ  9أفريل
كﺎن الدﺷراوي فيهﺎ يصف ﻣﺣﻣد اليعﻼوي ب "العلﺞ"
لضخﺎﻣﺔ جﺳﻣه ولونه فﻲ ﺣين أن الدﺷراوي كﺎن نﺣيف
الجﺳم ﺣﺎد اللﺳﺎن ولو لم يﺗﻣﺎلك اليعﻼوي نفﺳه لقبض ﻋلﻰ
الدﺷراوي ﻣﺛلﻣﺎ يقبض صيﺎد ﻋلﻰ ﻋصفور .
ﺗوفيق بكﺎر ذو ﺗربيﺔ ﻣﺗﻣيزة وﺗكوين فكري ﺳيﺎﺳﻲ ﻣﻣﺗﺎز
ونزﻋﺗه الﺗقدﻣيﺔ أكﺛر ﻣن واضﺣﺔ فهو ﺣﺗﻰ ﻋندﻣﺎ يﺗﺣدث الﻰ
طﺎلبﺔ ﻻ ﺗﺷعر ﻣن خﻼل كﻼﻣهﻣﺎ أنه يﻣيز بين الرجل والﻣرأة
ولقد كﺎن ﺷبيهﺎ بﺎلﻣدرس الغريب فﻲ قﺳم العربيﺔ.
ﻫذا الﻣدرس لم أﺣصل ﻋلﻰ ﻋدد فﻲ الﺗرجﻣﺔ ﻣعه ﻋلﻰ أكﺛر
ﻣن  11ﻣن ﻋﺷرين إذ كﺎنت األﻋداد الﺗﻲ يﺳندﻫﺎ ﻻ ﺗﺗجﺎوز
ﻫذا الﺣد .
ﻣﺣﻣد اليعﻼوي درس اﻻبﺗدائيﺔ فﻲ ﻣدرﺳﺔ فﻲ ﻋين دراﻫم
الﺗﻲ بنﻰ فيهﺎ ﻣنزﻻ لم أره فيه ﻋندﻣﺎ درّﺳت فيهﺎ ﺳنﺗﻲ
.1977-1975
ﻫو رجل يﻣقت كل أﺷكﺎل النفﺎق ﺣﺗﻰ فﻲ أﺳلوب الكﻼم ﻣﻣﺎ

ﺳبب ﻣخﺎصﻣﺔ الدﺷراوي ذي األﺳلوب الﻣﺗكلف الﻣﺗﺣذلق
الذي كرﻫنﻲ فﻲ ﻣﺗﺎبعﺔ دروﺳه ﺣول الﺣﺳبﺔ الﺗﻲ ﺗهﻣنﻲ
ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻲ بكل ﻣﺎ يﺗصل بﺎﻻقﺗصﺎد  :ﺳﺎﻋﺎت ﺗدريس الﺗعليم
العﺎلﻲ فﻲ ﺗونس كﺎنت ﺗطﺎبق فﻲ ﻣﺎ أذﻫب إليه ﺳﺎﻋﺎت أﺳﺗﺎذ
الﺗعليم العﺎلﻲ فﻲ فرنﺳﺎ وﻫﻲ  3ﺳﺎﻋﺎت بﺎلنﺳبﺔ الﻰ أﺳﺗﺎذ
ﺗعليم ﻋﺎل فﻲ األﺳبوع ألنه ﻣكلف بﺎلبﺣث الﻣﺗواصل اضﺎفﺔ
الﻰ اﻻﺷراف ﻋلﻰ اﺗﻣﺎم رﺳﺎئل الطلبﺔ ﻣﻣﺎ يجعل ﻣن ﺳﺎﻋﺔ
الﺗدريس الواﺣدة ﻋﻣﻼ ﺷﺎقﺎ بكل الﻣقﺎييس اذ ﻻ ﺛرﺛرة ﻣﻣكنﺔ
فيهﺎ .
الدﺷراوي ﻋندنﺎ  ،وأنﺎ أقدر أنه كﺎن اذاك ﺣﺎﻣل رﺗبﺔ أﺳﺗﺎذ
ﻣﺳﺎﻋد  ،ﻻ درس ﺗطبيق ﻣعه  .يدخل القﺳم ويﺗﺣدث الﻰ
الطلبﺔ وكأنه يلقﻲ ﻣﺣﺎضرة يﺗكلم ويﺗكلم ويﺗكلم ﻣن دون أي
ورقﺔ فﻲ يده ويلجأ الﻰ اﺳﺗطراد قد ﻻ ﺗكون له ﻋﻼقﺔ بﻣﺎ
يدرس .وﻫكذا ﺗنﺗهﻲ ﺳﺎﻋﺔ الدرس وليس فﻲ ذﻫن الطلبﺔ فكرة
واضﺣﺔ ﻋن الﻣوضوع .
ﺣضرت ﺳﺎﻋﺗين أو ﺛﻼث فﻲ درﺳه ﺛم قررت أن أنﺳﺎه ﻫو
و"ﺣﺳبﺗه" فﻲ اإلﺳﻼم.
ﻣﺣﻣد اليعﻼوي ﻋلﻰ العكس ﻣن الدﺷراوي ﺗﻣﺎﻣﺎ وكل طلبﺗه
يذكرون أنه يﺳﻣﻲ الواﺣد ﻣنهم ب "يﺎفﻼن" وﻫﻲ صيغﺔ اﺣﺗفظ
بهﺎ الﻰ نهﺎيﺔ ﺣيﺎﺗه.
كﺎن أﺳﺗﺎذا غﺎدر فﻲ فرنﺳﺎ الطب ليﺗفرغ لدراﺳﺔ األدب فأنﺗﺞ
فيه الﺷﻲء الكﺛير.
كﺎن يرفض كل أنواع الﺷعر الذي يﺳﻣﻰ ب "الﺷعر الﺣر"
ألنه ﻻ يﻼئم نظرﺗه الﻰ األﺷيﺎء وﻫﻲ نظرة فﻲ نواﺗهﺎ ﺗقليديﺔ
أي ﺗﻼئم ﺗقليديﺔ الﻣجﺗﻣع الذي يعيش فيه ألنه بقﻲ ﻣجﺗﻣعﺎ

زراﻋيﺎ أي غير ﻣصنع أي ﻻ ﻋﻼقﺔ له ﺣقيقيﺔ ب"الﺷعر الح"
الذي لم يﺗجه إليه الﺷعراء الفرنﺳيون ﻋلﻰ ﺳبيل الﻣﺛﺎل إﻻ
بدافع طبيعﻲ ﺳببه ﺗفرقع الﻣجﺗﻣعﺎت الغربيﺔ الﺗقليديﺔ بﺳبب
الﺣرب الكبرى.
وﻋﻲ الزﻣن البﺎطنﻲ ﻋند ﻣﺣﻣد اليعﻼوي ﻫو ﻣﺎ ﻣكنه ﻣن
اإلنﺗﺎج الكبير فﻲ ﻣيدانه وﻫو ﺳبب ﺳﻣعﺗه وﺗقديري له رغم
اخﺗﻼف نظرﺗنﺎ الﻰ األﺷيﺎء.
كل أﻋدادي الﻣﺗفوقﺔ فﻲ الﺗرجﻣﺔ ﺳواء فﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻجﺎزة أو
الﺗبريز كﺎن ﻣﺳندﻫﺎ ﻣﺣﻣد اليعﻼوي لقدرﺗه البﺎلغﺔ فﻰ النفﺎذ
الﻰ روح النص الﻣﺗرجم :
فﻲ الﺗبريز ﺣصلت ﻋلﻰ ﻋدد  15ﻣن ﻋﺷرين فﻲ الﺗرجﻣﺔ
أزال أﺛره ﻋدد  5ﻣن ﻋﺷرين فﻲ األدب الذي أﺳنده إلﻰ
جعفر ﻣﺎجد ﻣدرس "الصﺣﺎفﺔ فﻲ ﺗونس" الذي لم أقدر ﻋلﻰ
ﻣﺗﺎبعﺔ درﺳين ﻣن دروﺳه.
ﻣﺣﻣد اليعﻼوي كﺎن أﺳﺗﺎذا ﻻ أﺣد يﻣكنه أن يﺗدخل فﻲ ﻣﺎ يﺳند
ﻣن أﻋداد لرفعﺔ نظرﺗه األخﻼقيﺔ .
ﻣﺣﻣد اليعﻼوي ﺗﺳلم العﻣﺎدة فﻲ كليﺔ  9أفريل وﺣﺎول أن
يضبط الطلبﺔ قدر اﻻﻣكﺎن وكﺎنت الكليﺔ فﻲ فﺗرة ﻋﻣﺎدﺗه ﺗعيش
صراﻋﺎ ﺣﺎدا بين ﻣخﺗلف اﻻﺗجﺎﻫﺎت الﺳيﺎﺳيﺔ ولقد ﺣﺎول ذات
ﻣرة أن " يعﺎقب " طﺎلبﺔ ﺷيوﻋيﺔ نظيفﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋلﻰ ﻣﺳﺗوى
العﻼقﺎت العﺎطفيﺔ بين الطلبﺔ والطﺎلبﺎت ﺗفكيرﻫﺎ الﺳيﺎﺳﻲ
يخﺗلف ﻋن ﺗفكيره فﺎﺳﺗدﻋﺎﻫﺎ الﻰ ﻣكﺗبه وﺣﺎول "ﺗأديبهﺎ"
لنﺷﺎطهﺎ الﺳيﺎﺳﻲ الكﺛيف  :ﺣﺎول أن يقبض ﻋليهﺎ وﻫو

الرجل الضخم وﻫﻲ الطﺎلبﺔ النﺣيفﺔ فﺎﺳﺗﺣﺎل ﻋليه ذلك.
ﻫذه الطﺎلبﺔ الﺗﻲ لن أذكر اﺳﻣهﺎ انﺗهﻰ ﻣﺳﺎرﻫﺎ بﺎلﺣصول ﻋلﻰ
دكﺗورا دولﺔ فﻲ الﺗﺎريخ وﻋينهﺎ الﺳبﺳﻲ وزيرة للﺛقﺎفﺔ
لﺗكوينهﺎ الصلب وصفﺎﺗهﺎ األخﻼقيﺔ وأنﺎ لم أرﻫﺎ ﺗذكر ﻣﺣﻣد
اليعﻼوي إﻻ بخير رغم ﻣﺎ يﻣيزﻫﺎ ﻋنه فكريﺎ ﺳيﺎﺳيﺎ .
ﻫذه ﻫﻲ األخﻼق الرفيعﺔ فﻲ اﻋﺗقﺎدي .
ﻣﺣﻣد اليعﻼوي وقع فﻲ ﻣﺷﺎدة بينه وأﺣد الﻣواطنين فﻲ اﺣدى
الﺣﺎفﻼت ألنه رافق أﻣه الﻣﺳنﺔ بلبﺎﺳهﺎ العﺎدي فﺳخر ﻣنهﺎ
أﺣدﻫم فكﺎن رد ﻣﺣﻣد اليعﻼوي فﻲ الﺣﺎل.
ﻣﺣﻣد اليعﻼوي كلف زﻣنﺎ قصيرا بوزارة الﺛقﺎفﺔ وأنﺎ
ﺷخصيﺎ أﻋرف ﻋددا ﻣﻣن كﺎنوا ﻣﺷرفين ﻋليهﺎ فﻲ الﻣيدان
فﺳﺎرع الﻰ اﻻﺳﺗقﺎلﺔ ﻣنهﺎ ألنه ﻋجز ﻋن اﻻندغﺎم فﻲ ﻣﺣيطهﺎ
فﻲ زﻣن لن ﺗعرف فيه ﺗونس وزراء كﺛيرين يجرؤون ﻋلﻰ
ﺗقديم اﺳﺗقﺎﻻﺗهم .
آخر ﻣرة رأيت فيهﺎ ﻣﺣﻣد اليعﻼوي كﺎنت ﻣنذ أكﺛر ﻣن ﻋقدين
وفﻲ ﻋيﺎدة طبيب األﺳنﺎن الﻣزغنﻲ فﻲ ﺳﺎﺣﺔ برﺷلونﺔ فﻲ
العﺎصﻣﺔ.
كنت انﺗظر دوري فﻲ قﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗقبﺎل ﻋندﻣﺎ دخل ﻣﺣﻣد
اليعﻼوي .وﻋندﻣﺎ رآنﻲ قﺎل ﻣﺎزﺣﺎ ﻋلﻰ طريقﺗه  :ﺳبقﺗنﻲ
ﺣﺗﻰ ﻫنﺎ يﺎفﻼن !
ﺗنﺎزلت له ﻋن دوري طبعﺎ ولم أره بعد ذلك .
ﻫذا الرجل نفذت الﻰ نفﺳيﺗه بﺳبب ﻣيلﻲ الﻰ ﺗفضيل الريف
ﻋلﻰ الﻣدينﺔ رغم ﺗخلفه ألنه كﺎن رجﻼ ريفيﺎ فﻲ العﻣق
والعﻣق ﻫو الذي ﺣببنﻲ فﻲ ﻣﺣﻣد بن ﻋبد الكريم الخطﺎبﻲ
ودفعنﻲ الﻰ ﺗعريب "ادريس  .روايﺔ ﺷﻣﺎل أفريقيﺔ" لعلﻲ

الﺣﻣﺎﻣﻲ  .ولو كنت ﻋلﻰ يقين ﻣن اﻣكﺎن ﺗلبيﺔ رغبﺗﻲ ﻋندﻣﺎ
أﻣوت ألوصيت بدفنﻲ فﻲ جبل ﻣن جبﺎل ﺗونس الﺷﻣﺎل غربيﺔ
الﺗﻲ ﺗكﺛر فيهﺎ األﻣطﺎر والريﺎح فﺗﺳوينﻲ بﺎألرض والﺗراب .
أنﺎ بهذا الكﻼم أنهﻲ ﻣﺎ ﺳبق ﻣن ﺷذرات فﻲ ﺣيﺎﺗﻲ وأنﺗقل إلﻰ
الﺷذرة األخيرة الﺗﻲ ﺗﺗعلق بﺣيﺎﺗﻲ فﻲ القصرين (وﻻ أقول
كﺎﺳرين ﻣﺛلﻣﺎ كﺎن يﺳﻣيهﺎ رﻫط ﻣن الﻣﺗعلﻣين).

ﺷذرة ﺣيﺎﺗﻲ فﻲ القصرين ﺳنﺗﻲ 1975- 1973
ﻋلﻲ بﺎدئ ذي بدء أن أﻻﺣظ أﻣرين ﻻ يﻣكن ﻣن دونهﻣﺎ ﺗقييم
ﻫذه الﺷذرة :
األﻣر األول ﻫو أن أﻋﻣﺎرنﺎ فﻲ ﺳنﺔ  1973ﺗدور ﺣول ال
 25ﺳنﺔ أي أننﺎ أﺳﺎﺗذة ﻣبﺗدئون ﻣﺎ زالت رابطﺗنﺎ بﺎلﻣنﺎخ
الطﺎلبﻲ قويﺔ فﻲ ﻣخﺗلف الﻣﺳﺗويﺎت بﻣﺎ فيهﺎ ﻫذا "الصخب
والعنف " والﺗﺳيب العﺎطفﻲ فعلﻰ ﻣن يقرأ ﻫذه الﺷذرة أﻻ
يقرأﻫﺎ بﻣنطق ﻣن جﺎوز ﻫذه الﺳن وﺗرصن إﻣّﺎ قليﻼ أو
كﺛيرا ألن أﺷد ﻣﺎ يﻣقﺗه صﺎﺣب ﻫذه الﺷذرات ﻫو "النفﺎق" أي
إظهﺎر ﻋﻼﻣﺎت الﺗقوى فﻲ انﺳﺎن غير نظيف خﺎصﺔ فﻲ ﻣﺳألﺔ
العﻼقﺎت الجنﺳيﺔ الﺗﻲ ﺗﻣﺛل "دﻣﻼ" ﺣقيقيﺎ ﻋند الصغﺎر
والكبﺎر ﻋلﻰ ﺣد ﺳواء فﻲ فضﺎئنﺎ.
أقول ﻫذا بديﻼ ﻋن طرح الﺳؤال الﺗﺎلﻲ :
كيف يﻣكن ألﺳﺗﺎذ فﻲ الخﺎﻣﺳﺔ والعﺷرين ﻣن ﻋﻣره ﻋين فﻲ
وﻻيﺔ ﻫﻲ الخﻼء الﻣجﺳم فﻲ كل ﺷﻲء أن ﻻ يبﺣث له ﻋن
ﻣﺗنفس فﻲ الﺳكر والجنس ؟
ﻫﺎ قد طرﺣت الﺳؤال وأﻋود الﻰ الﺳطر .
األﻣر الﺛﺎنﻲ ﻫو أن "قصرين" بدايﺔ ﺳبعينﺎت القرن
العﺷرين الﺗﻲ أﺗﺣدث ﻋنهﺎ فﻲ ﻫذه الﺷذرة ﺗخﺗلف صورﺗهﺎ
ﻋن صورﺗهﺎ البﺎرﺣﺔ القريبﺔ وﻋن صورﺗهﺎ بدايﺔ ﻣن ﺛﻣﺎنينﺎت
القرن وخصوصﺎ ﻣنذ ﺗولﻲ الهﺎدي نويرة رئﺎﺳﺔ الﺣكوﻣﺔ
وفرض ﺳيﺎﺳﺗه اﻻقﺗصﺎديﺔ الﻣوغلﺔ فﻲ الرأﺳﻣﺎليﺔ الﻣﺗوﺣﺷﺔ
فﻲ ردة فعل ﻣنه وﻣن بورقيبﺔ ﻋلﻰ ﺗجربﺔ الﺗعﺎضد

البنصﺎلﺣيﺔ ﻣﻣﺎ دفع  Le Canard enchainéالﻰ كﺗﺎبﺔ
ﻣقﺎل ﺣرف فيه اﺳم نويرة فأصبح ﺗقريبﺎ Hédi nuira à
 ، la Tunisieوالﺗﻲ لم أﻋد إليهﺎ ﻣنذ ﻣغﺎدرﺗهﺎ ﺳنﺔ
 1975وﺗعيينﻲ ﻣدرس ﺗعليم ﺛﺎنوي فﻲ فﻲ ﻣعهد ﻋين دراﻫم
الوﺣيد فﻲ كل الﻣنطقﺔ الﻣﺣيطﺔ .
"قصرين"ذاك الزﻣن كﺎنت ﺗعيش ﻋزلﺔ و ﺗهﻣيﺷﺎ ﻋلﻰ كل
الﻣﺳﺗويﺎت والﻣﺛﺎل الصﺎرخ ﻋلﻰ ذلك أن الﺳبعﺔ ﻣدرﺳين
الﺣﺎصلين ﻋلﻰ األﺳﺗﺎذيﺔ فﻲ العربيﺔ والفلﺳفﺔ والﺗﺎريخ كنﺎ
نﺣن فقط وﻫذا ﻋدد ﻣن أﺳﻣﺎئهم :
فﻲ العربيﺔ ﻣﺣﻣد النﺎصر النفزاوي والهﺎدي الغضبﺎنﻲ
والﺣبيب الﺣدادي و(أﺣﻣد ؟) ﻣﺷﺎرك
فﻲ الﺗﺎريخ ﻣﺣﻣد الراﺷدي
فﻲ الفلﺳفﺔ الهﺎدي الجوادي و ( ؟ )بن ﻋﺎيﺷﺔ .أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋدا ﻣن
ذكرت فكﺎنوا ﻣن صنف أقل رﺗبﺔ.
وﻣﺎ ينطبق ﻋلﻰ العربيﺔ الفلﺳفﺔ والﺗﺎريخ ينطبق ﻋلﻰ الفرنﺳيﺔ
الﺗﻲ كﺎن فيهﺎ بﺎدي بن نﺎصر ﻣن درجﺔ أقل .
ﻋﺎﻣﺔ القصرينيين فﻲ ﺗلك الفﺗرة لم ﺗلﻣﺳهﺎ ﻻ فكرة الﺗقدم وﻻ
الﺳلفيﺔ  :كﺎنوا "ﻋذارى" فكريﺎ ﺳيﺎﺳيﺎ بأﺗم ﻣعنﻰ الكلﻣﺔ،
ﻣنﺳجﻣين ﻣع ﺗقﺎليد ﻣوروﺛﺔ فﻼﺣيﺔ الذﻫنيﺔ لم يﺗغير ﻣنهﺎ ﺷﻲء
أﻣﺎ الوﻋﻲ الﺳيﺎﺳﻲ فكﺎن ﻣفقودا ﺗﻣﺎﻣﺎ وكذلك كل ﻣظﺎﻫر
الﺗفﺎﻋل ﻣع ﻣﺎ يجد فﻲ البﻼد ﻣن أﺣداث .وﻫم فﻲ ﻫذا األﻣر
ﺷبيهون بكل ﻣواطنﻲ الﻣنﺎطق الﺗونﺳيﺔ الﻣﺣروﻣﺔ ﺳواء فﻲ
ﻣﺣيط القصرين أو ﻣﺎ ﻫو أبعد ﻣنه ﻣﺛل نفزاوة فﻲ الجنوب أو
الﺷﻣﺎل الغربﻲ الﺗونﺳﻲ وذلك الﻰ ﺳنﺔ  1974بﺎلضبط
بﻣنﺎﺳبﺔ إﻋﻼن بورقيبﺔ والقذافﻲ الوﺣدة بين ﺗونس وليبيﺎ إذ

خرج الﻣواطنون بقيﺎدة الﺗﻼﻣيذ للﺗظﺎﻫر ﺗأييدا لهذه الوﺣدة.
ﺳلوك أغلبنﺎ فﻲ القصرين اخﺗلف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﺳلوك ﻋﺎﻣﺔ
األﺳﺎﺗذة فﻲ كﺛير ﻣن بقيﺔ وﻻيﺎت الجﻣهوريﺔ ألن ﻣن ﻋين ﻣن
األﺳﺎﺗذة فﻲ القصرين ﺗﺳﺗﺣيل ﻣقﺎرنﺗه بزﻣيله أو زﻣيلﺗه اللذين
ﻋينﺎ للﺗدريس فﻲ ﻣعهد قرطﺎج الرئﺎﺳﺔ الﻣﺣﺎذي للقصر
الرئﺎﺳﻲ والذي يﺳﻣع كل صبﺎح ﻣوﺳيقﻰ النﺷيد الوطنﻲ .
ﻫذا الواقع ﻫو الذي دفعنﺎ نﺣن الﺗنﺳيببين الﻰ القول ان
"الﺗعﻣيم ﻫو لغﺔ الﺣﻣقﻰ" بﻣعنﻰ أنك قد ﺗرى واقعﺎ ﻣخصوصﺎ
فﺗعﻣد الﻰ ﺗعﻣيﻣه وﻫذا خطأ.
كﺎن ﺳلوك الغﺎلبيﺔ ﻣنﺎ ﻣﻣن ﻫم فﻲ ﺳننﺎ وغير ﻣﺗزوجين ﺷبيهﺎ
بﺳلوك ﺷبﺎب ﻣﺳكون بﺎلصخب والﺗﻣرد ﻋلﻰ كل ﺷﻲء ونﺣن
لم نر ﻋند ﻋﺎﻣﺔ النﺎس ضيقﺎ بهذا الﺳلوك الﺷبيه بﺳلوكهم ﻋلﻰ
ﻋكس الﺳلطﺔ األﻣنيﺔ الﺗﻲ كﺎنت ﺗﺗرصد ﻣن ﺗرى أنه ﻣن
الﻣﺗﻣردين ﻣنﺎ ﻣﺛل النقﺎبيين فﺗزج به فﻲ "ﺳجن" ﻣﺗداع قبل
أن ﺗعرضه ﻋلﻰ القﺎضﻲ الﻣرﺣوم صﻣيدة فيطلق ﺳراﺣه بعد
نقﺎش ﺳيﺎﺳﻲ ﺣول ﻣﺎ يﺣدث فﻲ البﻼد.
لم يكن كل األﺳﺎﺗذة فﻲ ﻣجﻣوﻋﺗنﺎ ﻣوﺣدي الﺗوجه والﺳلوك
فأﺳﺗﺎذ الفلﺳفﺔ الهﺎدي الجوادي كﺎن ﻻ يﺳكر أو يدخن  :كﺎن
ﺷﺎغله األول واألخير ﻫوالجنس وﻫو فﻲ ﻫذا الﻣيدان "ﻣبرز".
صﺎﺣبنﺎ أﺳﺗﺎذ العربيﺔ الهﺎدي الغضبﺎنﻲ النقﺎبﻲ الﻣعروف
وطنيﺎ كﺎن ﻣﺛﺎﻻ للصﺎخب العنيف يﺳكر ويضﺞ ويﻣكن أن
يكﺳر ﻣﺎ بين يديه فهو ﺷﺎبهنﻲ إﻻ فﻲ ﺣﺎلﺔ الﺗكﺳير.

زﻣيلنﺎ بﺎدي بن نﺎصر ﻫو فنﺎن الجﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗقن للطبخ ﻋلﻰ
الطريقﺔ الفرنﺳيﺔ ﻻ يربط أي ﻋﻼقﺔ جنﺳيﺔ فﻲ ﻫذا الوﺳط
ولكنه يﺳﺗقبل أﺣيﺎنﺎ ﺷﺎبﺎت فرنﺳيﺎت ﺗﻼئﻣن ذوقه وﻫو فﻲ ﻫذا
األﻣر نقيضﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ .
ﻋندﻣﺎ ﺗضيق بﻲ الﺣﺎل جنﺳيﺎ ألجأ الﻰ ﻣﺎخور بعيد ﺷيئﺎ ﻣﺎ
ﻋن ﻋﺎصﻣﺔ الوﻻيﺔ فأقضﻲ ليلﺔ كﺎﻣلﺔ ﻣع ﻣن أخﺗﺎر فﻲ ﻫدوء
ودﻋﺔ .
القصرينيون ﻣﺛلﻣﺎ ﻋرفﺗهم آنذاك لم ﺗكن ﺗﺷغلهم الﻣﺳﺎئل
الجنﺳيﺔ والدينيﺔ ﻣﺛلﻣﺎ ﻫو األﻣر فﻲ الﻣنﺎطق الﺗﻲ خرجت
"ﻣؤدبين" ﻣﺛل ﻣنطقﺔ نفزاوة وﺣﺗﻰ فﻲ العﺎصﻣﺔ ﺗونس :
ﻻ أﺣد ﻣنهم يهﺗم بﻣن يﺷرب ﻣﺳكرا ﺣﺗﻰ فﻲ األﻋيﺎد الدينيﺔ
ﺷأنه فﻲ ذلك ﺷأن كل الﺗونﺳيين قبل بدايﺔ "نهضﺔ" الﺗيﺎر
الدينﻲ بﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺣﻣد الصيﺎح أوﻻ وﻣﺣﻣد ﻣزالﻲ ﺛﺎنيﺎ اللذين
اجﺗهدا فﻲ قطع الطريق ﻋلﻰ اليﺳﺎريين الﺗونﺳيين .ولقد رأيت
بأم ﻋينﻲ قبلهﻣﺎ ﺣﺎنﺎت يﺳﺗهلك فيهﺎ الﺗونﺳيون البيرة
والبﺎﺳﺗيس ﻣنذ الصبﺎح فﻲ ﺷهر رﻣضﺎن ولكننﻲ ﻋندﻣﺎ
ذكرت ﻫذا األﻣر أﻣﺎم بعض النﺎس كذبنﻲ ﺗكذيبﺎ قﺎطعﺎ فهل
أكذب نفﺳﻲ ألرضﻲ ﻫؤﻻء الجهلﺔ بﺗﺎريخ البﻼد الﺣقيقﻲ ؟
ﺳنﺔ  1975أقرت نقﺎبﺔ الﺗعليم الﺛﺎنوي أول إضراب فﻲ
الوظيفﺔ العﻣوﻣيﺔ فﻲ ﺗونس فنفذنﺎه نﺣن الﺳبعﺔ فﻲ ﻣﺎ يخصنﺎ
فﻲ وﻻيﺔ القصرين وﺗﺳلﻣنﺎ بعده ﺗوبيخﺎ ﻣن الﺣبيب ﻋﺎﺷور
ونقل ﻋقﺎب ﻣن وزير الﺗربيﺔ ادريس قيقﺔ الﻰ وﻻيﺎت ﻣخﺗلفﺔ
فﻲ الجﻣهوريﺔ .ولقد كﺎن نصيبﻲ نقلﺔ ﻋقﺎب الﻰ ﻋين دراﻫم

أي الﻰ ﻣعﺗﻣديﺔ أكﺛر ﺗهﻣيﺷﺎ ﻣن الﻣنطقﺔ الﺗﻲ كنت أدرس
فيهﺎ.

