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TABLEAU DE TRANSCRIPTION DE L’ALPHABET ARABE 

 

Lettres arabes Transcription 

internationale  

(revue Arabica ) 

Variantes utilisées 

pour l’Encyclopédie 

de l’ Islam 

Transcription de ce 

document 

 ʼ  ʼ ء

 b  b ب

 t  t ت

 ṯ th th ث

 ĝ ʤ ĝ ج

 ḥ  ḥ ح

 ḫ kh ḫ خ

 d  d د

 ḏ dh ḏ ذ

 r  r ر

 z  z ز

 s  s س

 š sh š ش

 ṣ  ṣ ص

 ḍ  ḍ ض

 ṭ  ṭ ط

 ẓ  ẓ ظ

 ˓  ˓ ع

 ġ gh ġ غ

 f  f ف

 q Ḳ q ق

 k  k ک

 l  l ل

 m  m م

 n  n ن

 w  w و

 h  h ه

 y  y ى

VOYELLES 

 

Lettres arabes Transcription 

internationale  

(revue Arabica ) 

Variantes utilisées 

pour l’Encyclopédie 

de l’Islam 

Transcription de ce 

document 

 a  a َـ

 i  i ِـ

 u  u ُـ

 â  â  ا

 î  î یِـ

 û  û وُـ

 ay  ay ىَـ

 aw  aw وَـ

 a  -a- ة
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Partie I : Commentaire 
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Introduction 

Dans le cadre de ce présent travail, nous nous proposons d’entreprendre la traduction de 

quelques chapitres extraits du roman Partir de l’écrivain francophone Taher Ben Jelloun. 

Il s’agit des six premiers chapitres (Ṯūtiyya, Al-ʿāfiya, ʿāzīl et Al-ʿāfiya, Nūrāddīn, Al-ḥāǧ, 

Mīġīl) consacrés aux personnages, lieux, ainsi que certains évènements principaux du roman.  

Notre passion des langues, ainsi que notre projet professionnel étaient nos motivations pour 

le choix de ce sujet de mémoire.  

Comme chaque travail de traduction, nous avons utilisé plusieurs dictionnaires pour les deux 

langues (Arabe et Français) afin de faciliter la compréhension de certains mots et trouver leur 

bonne traduction selon le sens de la phrase. Nous avons aussi consulté quelques articles sur des 

études menées sur l’œuvre et son auteur. Et nous avons lu un travail de traduction réalisé par 

l’écrivain Taher Ben Jelloun pour le roman « Pain nu » et sa version originale en arabe « Al-

ẖubz al-ḥāfī » écrit par l’écrivain marocain Mohamed Choukri. Cette lecture nous a permis de 

faire une comparaison entre les deux versions, et surtout de voir à quelle point Taher Ben 

Jelloun a respecté le sens de l’œuvre, et est resté fidèle au texte original. 

Nous avons divisé notre travail en deux parties : Première partie consacrée à la présentation 

de l’auteur, l’ouvrage en dégageant la problématique qu’il traite, ainsi que la présentation des 

six premiers chapitres sur lesquelles nous travaillons. La deuxième partie est consacrée à la 

traduction.  
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Biographie de l’auteur Taher Ben Jelloun 

Taher Ben Jelloun est un écrivain et poète marocain. Il est né le 1er Décembre 1944 à Fès. Il 

a fréquenté l’école coranique et ensuite à l’âge de 6ans son père l’avait inscrit à l’école primaire 

franco-marocaine où il apprenait le français le matin et l’arabe dans l’après-midi.  

En 1955, ses parents ont déménagé à Tanger où il avait obtenu son certificat d’études 

primaires à l’école primaire Détroit.  

En 1956, il est entré au lycée Ibn Al Khatib, ensuite au lycée français Regnault où il obtint 

son brevet et son baccalauréat en 1963. 

Etant passionné de la philosophie depuis son jeune âge, il en fera ses études supérieures à 

Rabat. Malheureusement, elles ont été interrompues suite à son arrestations pendant 19 mois 

dans un camp disciplinaire de l’armée pour avoir participé aux manifestations des étudiants et 

lycéens qui ont eu lieu en Mars 1965. 

Après sa libération en janvier 1968, il a repris ses études et rejoint son premier poste en tant 

qu’enseignant de philosophie au lycée Charif Idrissi à Tétouan. Dans la même année, il a publié 

son premier poème « l’Aube des dalles » dans la revue « souffles » écrit en cachette dans le 

camp militaire où il était détenu. 

En 1970, il a été muté au lycée Mohamed V à Casablanca. Sauf qu’en juin de l’année 

suivante, un communiqué du ministère de l’intérieur a annoncé qu’à partir de la rentrée scolaire, 

l’enseignement de la philosophie sera arabisé. En étant de formation francophone, il a décidé 

d’aller à Paris pour faire une thèse en psychologie qu’il a soutenu en Juin 1975 sur le sujet de 

« Problèmes affectifs et sexuels de travailleurs nord-africains en France ». 

En 1973, il a publié son premier roman intitulé « Harrouda » qui évoque la sensualité des 

femmes, et brise plusieurs tabous dans la société marocaine.  

En 1985, il a publié « L’enfant de sable » qui est considéré parmi ses écrits les célèbres ainsi 

que le roman « La nuit sacrée » qui a été publié en 1987 et lui a permis de recevoir le prix 

Goncourt dans la même année. Ces deux romans ont été traduits en 43 langues à travers le 

monde.  

Ses écrits se sont multipliés entre des romans, des recueils de poésie et des livres 

pédagogiques, traitant des problématiques dans la société marocaine. Nous pourrions citer : 

« Mouha le fou, Mouha le sage », « La prière de l’Absent », « L’écrivain public », « La nuit de 

l’erreur » etc… 



10 

 

Présentation de l’œuvre Partir 

 

Nous avons choisi pour notre sujet de mémoire pour la première année de Master de 

travailler sur l’un de ses romans qui a marqué les lecteurs par son réalisme mélangé avec 

l’imagination littéraire, tout en choisissant les bons termes pour décrire chaque situation et 

chaque personnage à la Balzacienne1.  

Partir, a été publié en 2006 par la maison des éditions Gallimard. Il est composé de quarante 

chapitres et 270 pages. Chaque chapitre est consacré à décrire un personnage, un lieu, ou une 

situation précise. 

Partir est un verbe à connotation forte laisse voir la détermination des personnages et laisse 

imaginer le non-retour.  

L’auteur met l’accent dans son roman sur un sujet d’actualité : l’immigration de la jeunesse 

marocaine vers l’Europe. Ce rêve qui devient une obsession des jeunes, y compris les plus 

diplômés. Des jeunes prêts à payer n’importe quel prix pour partir et quitter leur pays, et trouver 

une vie meilleure ailleurs « Lui aussi a fini par croire à l’histoire de celle qui doit apparaître et 

les faire traverser un par un cette distance qui les sépare de la vie, la belle vie, ou la mort »2. 

Taher Ben Jelloun a évoqué ce phénomène social à travers son personnage principal Azz El 

Arab « ʿāzīl » qui reflète le rêve des jeunes de son pays. Un jeune tangérois de 24ans, diplômé 

d’une licence de droit dans un pays qui l’avait privé de tous ses droits de travail, de la vie stable, 

et de la dignité. Comme la plupart des jeunes de sa ville, il passait son temps à observer les 

lumières de l’Espagne et rêvait d’y être un jour. Après l’échec d’une première tentation de 

brûler l’océan avec les passeurs d’Al-ʿāfiya, il optait pour un autre moyen.  ʿāzīl s’est fait aider 

par un homme riche et homosexuel espagnol pour avoir le visa pour l’Espagne mais en 

contrepartie, il est devenu son amant et sa chose pour satisfaire ses désirs sexuels et ceux de ses 

invités lors des soirées privées.  

La situation d’ʿāzīl est un miroir qui reflète celle de plusieurs immigrés qui payent cher leur 

rêve, un rêve qui devient une obsession puis une malédiction ; une fois réalisé. L’écrivain nous 

montre à travers le sort d’ʿāzīl que partir n’est pas toujours une solution pour fuir la misère. Son 

personnage s’est rendu compte ; quand il est arrivé en Espagne ; que son imagination l’avait 

 
1 Style d’écriture du romancier français Honoré de Balzac, qui est connu par la description du moindre détail. 
2 Tahar Ben Jelloun, Partir, Gallimard, Paris, 2006, page 14  
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trahi. Il a compris aussi que ce qu’il avait accepté de faire pour pouvoir partir ne lui fera jamais 

oublier Al-ʿāfiya et ses hommes qui l’ont tabassé, les policiers du commissariat qui l’ont violé, 

ou encore l’injustice et la misère de son pays. 

L’auteur a évoqué le désir des jeunes marocains de quitter le Maroc et traverser le détroit de 

Gibraltar en quête d’une belle vie en Europe, mais il a aussi expliqué dans son roman les raisons 

pour lesquelles ces jeunes sont prêts à risquer leurs vies, en citant tous les vices de la société 

marocaine : La misère, le chômage, l’abus du pouvoir, la corruption, la prostitution masculine 

et féminine. 

Taher Ben Jelloun a consacré chaque chapitre dans son roman à un de ces vices représenté 

par ses personnages. 
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Chapitre I : Ṯūtiyya 

 

 L'auteur commence le premier chapitre de son roman par citer des indications temporelles 

et spatiales. « Tanger » : c’est la ville où l’auteur a vécu, et c’est le point stratégique le plus 

proche pour traverser le détroit de Gibraltar. « L’hiver » : une saison connue par son climat 

froid et silencieux. Elle reflète parfaitement l’état d’âme des personnages suspendus ; dans un 

silence total ; dans un monde de rêverie pour atteindre un horizon si proche et si lointain. Et 

« café Hafa » : un café à Tanger, situé le long de la falaise surplombant la baie de Tanger. 

Ouvert en 1921, le café a conservé son style des années 1920 de la décoration et au fil des ans 

a été visité par de nombreux écrivains et chanteurs, de Paul Bowles et William S. Burroughs, 

les Beatles et les Rolling Stones. Le café est connu pour son thé à la menthe, un breuvage spécial 

Tanger. 

Ce cadre spatio-temporel nous désigne le style réaliste que Taher Ben Jelloun a adopté dans 

son roman et dans ce premier chapitre. Un chapitre intitulé Ṯūtiyya « un mot qui ne veut rien 

dire, mais entre eux ils savent que c’est l’araignée tantôt dévoreuse de chair humaine, tantôt 

bienfaitrice parce que transformée en une voix leur apprenant que cette nuit n’est pas la bonne 

et qu’il faut remettre le voyage à une autre fois »3. Ṯūtiyya est donc la mer qui les sépare de 

leur rêve.  

Dans ce chapitre, l’écrivain nous décrit le rassemblement d’ʿāzīl et les jeunes tangérois à 

café Hafa ; autour des verres du thé à la menthe et les pipes de kif ; pour observer les lumières 

de l’Espagne et songer à comment traverser en quête d’une vie meilleure en Europe. 

Taher Ben Jelloun a utilisé un champ lexical de la rêverie (observatoire des rêves, rêverie 

pacotille, la potion qui ouvre les portes du voyage, fixent l’horizon, allusion, …), mais le champ 

lexical dominant est celui de l’obscurité : (silence, l’indifférence, la brume, le mauvais temps, 

malédictions, la mer rejette les cadavres de quelque noyés, rêve absurde, naufrage, la douleur, 

…). Les deux champs lexicaux sont liés l’un à l’autre pour nous illustrer ce désir de quitter le 

pays dont rêve ʿāzīl et les autres personnages mais qu’aucun entre eux ne savent où il pourrait 

les ramener. Un rêve à une destination absurde. 

  

 
3Idem page 12  
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Chapitre II : Al-ʿāfiya 

 

Taher Ben Jelloun a consacré son deuxième chapitre à un personnage qui symbolise l’abus 

du pouvoir. Al-ʿāfiya ; le feu en français ; était un caïd et le passeur qui envoie ces jeunes 

rêveurs à la mort au bord de ses barques. 

Par malchance, ʿāzīl l’avait rencontré au pub « Whisky à gogo », où il l’a humilié devant 

tout le monde. 

Mohamed Oughali ; surnommé Al-ʿāfiya ; était un homme trapu, d’origine des montagnes 

du Rif. Il était caïd et aussi connu pour ses activités de passeur et trafiquant de drogue. Des 

activités léguées par son oncle qui l’avait pris sous tutelle après la mort de son père dans un 

accident de camion. 

Contrairement à sa réalité, Al-ʿāfiya donne l’image de l’homme musulman pratiquant, et le 

bienfaiteur (Il passait aux yeux de tous pour un homme généreux, « le cœur sur la main », « la 

grande maison », « la demeure du Bien » etc.)4 

L’écrivain a utilisé un champ lexical descriptif pour nous décrire son personnage : (Un 

homme trapu, le caïd, le terrible, le puissant, l’homme silencieux et sans cœur, gros ventre, ce 

pourri, méchant, le chauve, le coffre-fort blindé, …). Un champ lexical qui nous montre 

comment Al-ʿāfiya profitait de sa fonction en tant que Caïd dans l’administration publique afin 

de cacher ses activités de trafic. Le personnage de Taher Ben Jelloun était une illustration de 

l’abus du pouvoir au sein de la société marocaine. 

  

 
4 Idem page 20  
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Chapitre III : ʿāzīl et Al-ʿāfiya 

 

Le personnage principal du roman ; ʿāzīl ; était un jeune diplômé d’une licence de droit. Il 

espérait trouver un travail dans le cabinet d’avocat de son oncle. Mais malheureusement ce 

dernier était obligé de fermer son cabinet suite à une affaire compliquée qui lui avait coûté sa 

clientèle.  

 ʿāzīl avait déjà tenté de partir sauf que le voyage avait été annulé à la dernière minute sans 

qu’il soit remboursé. C’est ainsi que la guerre entre Al-ʿāfiya et lui s’est déclenchée. 

 « Partir » n’est plus un simple rêve pour ʿāzīl, mais il devient plutôt une obsession très 

lourde qui le hante (Quitter le pays. C’était une obsession, une sorte de folie qui le travaillait 

jour et nuit.)5 

Dans ce chapitre Taher Ben Jelloun met l’accent sur un autre phénomène qui commençait à 

envahir le Maroc : le terrorisme. Dans le désespoir des jeunes de ne pas trouver un moyen 

pour traverser vers l’Europe, la plupart d’entre eux prennent la religion comme refuge et 

tombent dans le piège des recruteurs des groupes islamistes.  ʿāzīl lui-même a reçu des 

propositions pour un travail et des voyages de la part d’une personne suspecte qui travaille en 

tant que recruteur pour une cellule islamiste. Mais sans succès, la religion ne l’a jamais 

intéressé, et il est surtout devenu méfiant depuis la disparition de son ami Mohamed Larbi qui 

était sûrement enrôlé dans un groupe de militants religieux. 

  

 
5 Idem page 23 
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Chapitre IV : Nūrāddīn 

 

Partir restait un rêve à destination inconnue. Partir et arriver à réaliser son rêve, partir et 

revenir riche et fier, ou partir sans jamais revenir. Ceci était le cas de Nūrāddīn, le cousin 

germain d’ ʿāzīl et le fiancé de sa sœur Kenza. Il est mort noyé lors d’une traversée nocturne 

avec vingt-quatre personnes à bord d’un rafiot surchargé par les hommes d’Al-ʿāfiya 

Taher Ben Jelloun nous présente aussi deux autres personnages qui avaient un lien fort avec 

le personnage principal ʿāzīl : Mohamed-Larbi et Kenza 

Mohamed-Larbi était un ami à ʿāzīl, il était un jeune lycéen rebelle contre la situation du 

pays. Il s’est déjà fait arrêté lors des manifestations à Beni Makada6. Ensuite il a disparu du jour 

au lendemain sans donner le moindre signe de vie.  ʿāzīl soupçonne qu’il s’est fait sûrement 

recruté par une cellule islamiste. 

Kenza ; la sœur d’ʿāzīl ; était une infirmière dans une clinique avec un salaire minable. Elle 

faisait aussi des heures supplémentaires dans le privé pour qu’elle puisse prendre en charge sa 

mère et son frère ʿāzīl. Elle préférait cette situation lamentable que se retrouver à la dérive 

comme sa collègue et amie Samira qui avait rejoint un réseau de prostitution. Kenza rêve de 

partir aussi. 

Pour renforcer l’aspect réaliste de son récit, l’auteur évoque dans ce chapitre un évènement 

qui avait marqué la région du Nord du Maroc. Les émeutes de Beni Makada étaient la 

conséquence d’un contrôle d’identité dans le quartier Ard Daoula qui avait dégénéré. Des 

affrontements graves entre les différents corps de la police et des jeunes armés de sabres, 

couteaux, et pierres. Ces jeunes appartenaient au mouvement salafiste qui était très bien 

implanté dans cette banlieue. 

  

 
6 Un arrondissement de la ville de Tanger, elle-même située au sein de la préfecture de Tanger-Assilah, dans 

la région de Tanger-Tétouan. 
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Chapitre V : Al-ḥāǧ 

 

Al-ḥāǧ était un homme aisé du Rif. Marié, sans enfant, il aimait bien passer son temps à 

profiter de la vie et de ses soirées dans sa belle maison de la Montagne, tandis que sa femme 

passait une partie de l’année dans son Rif natal. Il avait une bonne relation avec ʿāzīl même si 

les deux n’avaient pas le même âge ni les mêmes intérêts. Leur point en commun était les soirées 

avec les filles et la boisson. 

L’écrivain évoque par le biais du personnage d’Al-ḥāǧ un phénomène social qui est la 

prostitution.  Al-ḥāǧ recevait chez lui des filles qui se sont mises à se prostituer afin de pouvoir 

survivre. Des filles de différents âges et milieux sociaux qui espéraient pouvoir un jour trouver 

un mari français ou espagnol et quitter la prostitution et quitter ce pays aussi.  

Des « cas sociaux » ; comme les appelait Al-ḥāǧ ; victimes de la misère et rêvent de s’en 

sortir aussi quel que soit le prix. 

Dans la deuxième partie du chapitre nous notons une description d’ʿāzīl dans le port. Un 

paysage maritime décrivant la mer et les bateaux qui symbolisent un lien entre le personnage et 

l’Europe. 
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Chapitre VI :  Mīġīl 

 

Mīġīl est un espagnol riche, mondain dans l’âme, généreux, et sincère en amour. Il avait 

rencontré ʿāzīl devant le pub « Whisky à gogo » où il s’est fait tabasser par les hommes d’Al-

ʿāfiya. Il l’avait pris chez lui pour le soigner et c’est là où il avait réalisé que ce jeune homme 

allait basculer sa vie. Et vice versa pour ʿāzīl parce que Mīġīl était la clé pour ouvrir la porte de 

son rêve et résoudre tous ses problèmes. 

Toujours dans cette optique réaliste par le biais des indices spatio-temporels, l’écrivain 

évoque un événement très important qui s’est déroulé dans le nord dans les années 90. 

L'assainissement décidé par le roi Hassan II et son ministre de l'Intérieur pour lutter contre le 

trafic de drogue. Taher Ben Jelloun voulait rappeler cette période terrible, dans la mesure où 

cet assainissement a été fait en dépit du bon sens. Les grands mafieux n'ont pas vraiment été 

inquiétés, mais ils se sont acharnés sur des petits trafiquants, parfois sur des innocents. Ce grand 

coup médiatique a fait pas mal de dégâts, notamment question respect des droits de l'Homme. 

 ʿāzīl faisait partie de ces innocents qui ont payé cher lors de cet assainissement. Non 

seulement il s’est fait capturer par des policiers pour faire de lui un bouc émissaire et l’impliquer 

dans le trafic des drogues mais aussi il s’est fait violer par des policiers jusqu’à épuisement, 

juste pour le plaisir. 

Mīġīl est parti au commissariat encore une fois pour le chercher et le ramener se soigner 

chez lui. Il n’était pas seulement son sauveur des hommes d’Al-ʿāfiya et les policiers du 

commissariat mais aussi de toute une injustice et une misère de son pays. Mais à quel prix ? 
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Taher Ben Jelloun a réussi avec son optique réaliste à nous transmettre ce rêve et cette 

obsession de partir perçue par chaque personnage. Les causes sont différentes mais elles mènent 

toutes à une seule envie : partir et quitter ce pays avec sa misère, son injustice, sa corruption, 

sa prostitution, son terrorisme. Partir et ne jamais revenir !  

La force du verbe « partir » qui passe au-dessus du verbe « émigrer » ou « s’exiler » 

représente bien la détermination de ces jeunes marocains et leur envie de fuir. 
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Partie II : Traduction 
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 الرحيل

ر بن جلونطاه  

 ي
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 التوتية

 لسطوحتتجمع قطط اهناك . عواقبهالمراقبة األحالم و رصديتحول مقهى الحافة بمدينة طنجة إلى مفي فصل الشتاء، 

 . لمشاهدة عرض صامت تُعد  كأنها "مارشان"  فرنالمقبرة وقطط و

تهي به المطاف من طاولة ألخرى، وكؤوس الشاي بالنعناع الباردة والمحاطة بالنحل الذي ين 7حشيشغاليين ال دورت

 الضئيلة.  دخان الحشيش وأحالم اليقظة والتائهين وسط الشاردين الحشيش مباالة مستهلكي عدم بالسقوط فيها امام

. يختار أحدهما أوراق هجرةأبواب ال لهمبدقة الوصفة السحرية التي تفتح  يوجد في آخر إحدى القاعات رجالن يعدان

متكئين على الحائط  الحصير،ه. بينما يجلس آخرون على ن أن يرفع أي منهما رأسبطريقة سريعة وفعالة دوالكيف ويقطعها 

 عن قدرهم.   تخبرونهوكأنهم يس ويحدقون إلى األفق

جبال وينتظرون ظهور أضواء إسبانيا األولى التي يتابعونها دون أن يرونها، لكنهم ينظرون إلى البحر والسحاب المعانق لل

 نها مغشاة بالسديم أو برداءة الطقس.يرونها في بعض األحيان رغم أ

يصمت جميع الناس ويصغون بانتباه لعلها تظهر هذا المساء فتكلمهم وتغني لهم أغنية الغريق الذي أصبح نجمة بحر معلقة 

  ق. لقد اتفق على أنال يطلق عليها البتة اسما ألن في تسميتها هدم لها، باإلضافة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلىفوق المضي

 تتابع اللعنات عليهم.

فهم يتبادلون النظرات دون أن ينبسوا ببنت شفة، ويقبض كل واحد منهم يديه ويسبح في أحالمه. فمعد الشاي، وهو صاحب 

ال يشاركون هؤالء أحالمهم، إذ يقتصر عملهم على إعداد المشروبات وتقديمها في كل سرية،   اللذينالمقهى، والندل هم وحدهم  

 ة إلى أخرى دون أن يزعجوا حلم أي أحد منهم.منتقلين من شرف

الرجال المتواجدون في هذا المقهى يعرفون بعضهم البعض لكنهم ال يتبادلون أطراف الحديث. فمعظمهم يأتي من نفس 

  يمتلك سوى ما يكفيه لدفع ثمن الشاي وقليل من الحشيش. وال يملك البعض منهم إال  لوحة لتسجيل ديونه. التزم  الحي وال

يعهم الصمت إذ بدوا وكأنهم متفقون فيما بينهم بأن ال ينطق أحدهم بكلمة خاصة في هذه الساعة من النهار وهذه اللحظة  مج

مكان بعيد كل البعد عن وطنهم. فهم يراقبون خفية أمواج البحر ويتابعون  الحرجة حيث أن كل كيانهم مشدود إلى مكان آخر،

 ادلون النظرات لكنهم ال يحركون ساكنا.صدى صوت وهو يطلب النجدة، فيتب طياتها، كما يحدث لهم أن يسمعوا أدق  

على بحر ماؤه صاف يبدو أن  الظروف سانحة لتظهر هذه الليلة، سماء صافية تكاد تكون بيضاء اللون، تعكس بياضها 

 تتكلم! ليصبح لشدة صفائه مصدر إضاءة وسكون يسيطر على وجوه الرجال، لعل اللحظة الحاسمة حلت، لعلها

 يُخي َل لهم أحيانا، وخاصة عندما تقذف بجثث الغارقين أنها تومئ لهم فهم يعتبرون بأنها ارتوت من جثثهم.

توتية" ليس لها أي  معنى إال  أن هم يدركون جيدا أنها عنكبوت يفترس لحم لقد أطلقوا عليها اسم "التوتية". رغم أن  كلمة "

خرى. ويتجلى ذلك خاصة عندما تتحول تلك التوتية لتصبح صوتا ينذرهم بأن هذه الليلة  اإلنسان تارة ويفعل به الخير تارة أ

 نه البد لهم من تأجيله إلى وقت الحق.ليست ليلة مناسبة للسفر وأ

 
 المغربية "السبسي" وهو عود تقليدي يستخدم لتخين القنب الهندي أو الكيف )تريخومات نبات المريخوانا(. يسمى باللهجة7
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ولها هذا فيصد قونها وكأن هم أطفال، فيخلدون إلى النوم، متكئين على جدار سميك تاركين كؤوس الشاي إنها تخدعهم بق

 مآلى بالنحل الغارق في قاعها.الباردة ال

 لم يعد الشاي صالحا للشراب لمرارته والسوداد النعناع فيه، فهم يكتفون بإخراج النحل الغارق فيه بالمالعق. 

العارية والمنتفخة بماء البحر، وكأنه في حلم عبثي متكرر! وجهه  ناآلخري والمختلط بأجساديرى عازيل جسده العاري 

تشاجر  يال في المياه المالحة، وبشرته أحرقتها أشعة الشمس، ويعاني من جروح في ذراعيه وكأنهمشوه جراء المكوث طو

صبوغ باللون األبيض واللون األزرق يتجه  مع أحد الشبان الذين أبحر معهم. يرى جسده بوضوح يطفو في قارب للصيد م

 م على أريكة من الطحالب في قاع البحر.  نحو وسط البحر الدي يشكل دائرة خضراء وكأنها مقبرة تجدب الجثث لتضعه

العذب،  ويعرف أنه في هذه الدائرة بالذات يوجد حدود متحركة وكأنها خط فاصل بين ماء البحر األبيض المتوسط الهادئ  

ريهة وماء المحيط األطلسي القوي الهائج. يسد أنفه ألنه من كثرة التفكير في هذه المشاهد المؤلمة بدأ يشتم رائحة الموت الك

لمشاهدة غروب   إليهاالتي تشعره بالغثيان. فعندما يغمض عينيه يرى الموت يتراقص حول الطاولة التي اعتاد كل يوم الجلوس  

 طئ اسبانيا المتأللئة.الشمس وظهور أضواء شوا

راث بالمعاناة التي يلحق به رفاقه للعب الورق دون التفوه بكلمة، فكل منهم يفكر في مغادرة هذا البلد في يوم ما دون االكت

 يمكن أن يخلفها هذا الرحيل، كما ذكرت "التوتية" ذات ليلة. 

رة البالد. تظهر عليه عالمات الحزن والتشنج.  إنه اليذكر شيئا عن مشروعه المتمثل في السفر وال عن حلمه في مغاد

ت يأمل في أن يساعدنه على مغادرة فهناك من يقول إنه يعشق امرأة متزوجة، والبعض اآلخر يذكر أن له عالقات بأجنبيا

 المغرب. 

صان مصبوغ بالطبع، هو ينفي كل ما ينسب إليه ويكتفي باالستهزاء من كل ما قيل عنه، لكن فكرة الرحيل بعيدا وركوب ح

 وأن يصبح ظال مرئيا فقظ في وضوح النهار يطفو بين طيات األمواج؛ ال تفارق ذهنه.; باألخضر؛ لعبور بحر المضيق،

ه القلقة بسبب فقدانه لوزنه وكثرة تدخينه.تفو  ال ي  ه ألحد بما يجول في خاطره وال يخبر أخته بها وال أم 

تي تؤكد بأنها يجب أن تظهر ذات ليلة لتساعدهم واحدا تلو اآلخر على  لقد أصبح يؤمن كغيره من الشبان بتلك القصة ال

 أو الموت. عبور هاته المسافة التي تفصل بينهم وبين الحياة الجميلة،
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 العافية

 وتنتابه رغبة في االبتعاد. كان جسده يرتجف ألتفه األسباب يشعرعازيل بالبرد كل ما فارق الصمت والوحدة.

يخيط األزقة الضيقة بالشوارع العريضة بخيط  المدينة دون أن يكلم أحدا. يتخيل نفسه وكأنه خياط ماهر يجول بشوارع

ة جلبابا حكتها له أمه عندما كان صغيرا ليستطيع النوم. كان يريد أن يعرف إن كانت طنجأبيض كما قيل في تلك القصة التي 

 الفكرة بسبب اكتظاظ المدينة. للرجال أم قفطانا للعرائس. ولكنه سرعان ما تنازل عن 

االصطناعي  ، قرر ترك الخياطة مقتنعا بأن طنجة لم تعد لباسا بل هي غطاء من الحرير  1995في أحد ليالي شهر فبراير  

 الذي يجلبه المهاجرون من بلجيكا. 

 ب، لم يبق فيها إال  كان هذا الثوب يغطي كل المدينة ليحافظ على حرارتها ورطوبة جوها. لم يعد للمدينة شكل وال قال

 موقف لسيارات طردت الفالحين القادمين من فحص لبيع الخضر والفواكه.

 تشقق جدرانها.يتتغير المدينة و

غو"، وهي حانة لزوجين من أصول ألمانية، تقع بزنقة األمير الوريث. تردد قليال قبل الدخول.  "ويسكي أ غويتوقف أمام  

ه، إال  أن ه كان في بعض كان من هؤالء األشخاص الذين  يؤمنون بالقضاء والقدر. كان مقي د الحري ة ورغم ما كانت تقول له أم 

 .لما كان يعتداه متحد يا تلك النظرية األحيان يقاوم حتمية القدر فيسلك نهجا مغايرا

قدره. كان يسود الحانة  في تلك الليلة وعند وصوله أمام باب الحانة، انتابه شعور غريب كأن إرادة قوية تدفعه لمالقاة

صمت غريب وأجواء مشؤومة وكئيبة. يوجد فيها رجال يحتسون الويسكي، تقدم فتاة شقراء الشراب لرجال جالسين حول  

 لبار بينما يحرس أحد الزوجين الخزينة دون االبتسام. طاولة ا

 يجلس داخل القاعة رجال أمامهم قنينات الويسكي في جو مشؤوم وكئيب.

القامة، ذا ظهر واسع ورقبة ثخينة. يجلس في الحانة ويحتسي عصير الليمون.    ةل عندما يلمح رجال بدينا قصيريتوقف عازي

 8ا"باط يتعرف عليه عازيل ويقول: "ماال

 إنه القائد، الرجل الرهيب والقوي. ال رحمة له وال قلب. يدعى العافية. 

ن يعبروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، وكانوا يحرقون  كان معروفا بنشاطه كمهرب، يمأل المراكب بأشخاص قرروا أ 

 جميع وثائقهم عند وصولهم هناك كي ال يتم إعادتهم إلى بلدهم في حالة القبض عليهم.

ملك العافية أي مشاعر. كان هذا الرجل من جبال الريف يعمل دائما في التهريب، حيث كان يرافق عمه عندما كان  ي ال

تقبال القوارب القادمة من الحسيمة لتسلم البضاعة. كان مكلفا بمراقبة تلك القوارب وكان فخورا  طفال صغيرا بالليل الس

 يراقب األفق. بمنظاره الذي يستعمله ببراعة وكأن ه قائد جيش

لم يكن يعرف والده كثيرا ألن هذا األخير توفي في حادث مرور دهسته شاحنة وهو في مقتبل العمر تكفله عمه فجعل منه  

زما جديرا بالثقة. عند وفاة عمه ورث العافية عنه كل شيء. لقد كان الوحيد الذي يعرف كل أعماله وكل األشخاص الذين  مال

 
 الحظ السيء باللغة اإلسبانية 8
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ميع العائالت التي يجب التكلف بهم بعد سجن أحد أفرادها، ويحفظ جميع أرقام الت الصعبة، وجإليهم في الحا ءيجب اللجو

 الناس التي يعرفها في أوروبا.

 لم يكن يخشى أحدا واليتهم إال بأموره. كان شبيها بخزان متنقل لما يعرفه من األسرار. 

اه بصوت مرتفع دفية مخاطبا إيابعد أن احتسى عازيل بضعا من الجعة توجه نحو العا  اعيا الناس ليكونوا شاهدين عم 

يقول: أنظروا إلى هذا البطن الثخين، إنه لرجل قذر. أنظروا إلى رقبته كيف تدل على مدى خبثه. إنه يشتري كل الناس بماله،  

باع سلطة وكل شيء يك القليل من الطبعا فهذا البلد مثل السوق، مفتوح ليال ونهارا، ففيه الكل يباع ويشترى، يكفي فقط امتال

وبثمن رخيص، ما يكفي لشراء بعض قنينات الويسكي وقضاء سهرة مع مومس. إن تعلق األمر بالعمليات الكبيرة يسلم المال  

من يد إلى يد. أتريد أن أغلق عيني؟ حدد لي فقط اليوم والساعة ولن تصادفك أية مشاكل. اخي هل تريد توقيعا أو بصمة في 

ل يمكننا أن نتقابل أو إن كنت تفضل إرسال سائقك فقط ال تتعب نفسك، ذلك األعور  يس هناك أي مشكهاته الورقة؟ لأسفل 

 هكذا لن يرى شيئا. 

نعم يا أصدقائي هذا هو المغرب، هناك من يثابرون في عملهم ألنهم قرروا أن يكونوا صالحين. يعملون في الخفاء فال 

لد مدين لهم بذلك. وهناك آخرون، وهم جماعة توجد في كل  مكان  تتويج وهذا البنهم يستحقون الأحد يراهم أو يذكرهم بالرغم أ

وتحتل  كل الوزارات ألن في هذا البلد الحبيب نشتم  رائحة الرشوة ونستنشقها في الهواء فتفوح منا رائحتها النثئة. تظهر على 

فاسألوا ذو البطن الكبير، األصلع، خزينة المال    يونن كنتم ال تصدقوجوهنا وتتغلغل برؤوسنا وقلوبنا أو باألحرى بقلوبكم. وإ

ومكمن األسرار. اسألوا ذلك الذي يحتسي شراب الليمون ألنه مسلم ال يقرب الكحول ويؤدي فريضة الحج كل عام. نعم إنه  

ه حيث والعيش على أرضفي هذا البلد    حاج بيت هللا الحرام وأنا رائد فضائي أريد الفرار إلى الفضاء ألنه لم يعد بإمكاني البقاء

 يدبر كل يخطط لكل شيء بشكل خاطئ وأنا أرفض ذلك.  

درست القانون في بلد ال يعترف بالقوانين، ولكنه يجبر على تطبيقها أو باآلحرى يُحترم فيه قانون األقوى ... أما أنت 

 ومنافق... 9محمد أوغالي فلست إال لص كبير وزامل

طة كان موجودا بالحانة في حالة سكر من العافية وهمس له في  رب رجل من الشرثر فأكثر.  اقتيصرخ عازيل عاليا أك

 أذنه: أتزكه لي سوف تتم متابعته بتهمة المساس بأمن الدولة... ولة... ولة... 

ال له ثنان منهم بإخراجه من البار وضربه ضربا مبرحا. فقاإلسكات عازيل. فقام لرجاله برأسه بحركة  أشار العافية

 بصديقك". يبدو أنك تريد االلتحاق بصديقكشيء إلغضاب الزعيم، يبدو أنت تريد أن تلتحق "إن ك تفعل كل أحدهما: 

وكان يريد أن يزوجه أخته كنزة. غرق   األخكان يعتبره بمثابة  هصديق عازيل هو في األصل ابن عمه نور الدين ولكن

ألشخاص على متن قارب في حالة مزرية أدى  عافية بتحميل ار. قام رجال الخالل عملية عبور نظمت أثناء الليل بشهر أكتوب

 بحياة أربع وعشرين شخصا بسبب العاصفة دون أي تدخل من طرف الوقاية المدنية لمدينة ألميريا.

 نفي العافية تقاضي عشرون ألف درهم من نور الدين رغم أن عازيل كان شاهدا عن ذلك.  

 يأنبه؟ ولكن هل لديه ضميرأشخاص على عاتقه، يتحمل مسؤولية موت عدة 
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حيت كان  10كانت أعماله مزدهرة وذلك في جميع المجاالت. كان يعيش في منزل كبير على ضفة البحر بالقصر الكبير

م يخبئ أكياس من الخيش مليئة بالنقود. قيل إنه متزوج بمرآتين، إحداهما مغربية واألخرى إسبانية. لكن لم يراهما قط أحد. ل

 .يكن أحد يعرفهما

 ملم تكن التجارة في الكيف تكفيه، فقد كان يمأل قوارب قديمة كل أسبوعين بأشخاص فقراء مستعدين إلعطاء كل ما لديه

 للعبور إلى إسبانيا.

  ال يحضر أبدا في ليلة العبور، ففي كل مرة يتكلف أحد رجاله. يخدمه الجميع: هناك من يجلب له الزبائن وآخرون يرشدونه.

 ان يلقبهم "رجالي" حتى رجال األمن ك

من الجيش إليقاف قوارب العبور وقائديها دون علم رجال   تترسل من حين آلخر دوريا 11كانت سلطات مدينة الرباط

 أمن طنجة. 

هكذا تم إلقاء القبض على بعض من رجال العافية. فهدا األخير يتكفل بكل رجاله المسجونين بسجن طنجة وكأنهم أطفاله، 

م. فهو يعلم بكل شيء بسجن طنجة، يعرف المدير والحراس الدين كان يرشيهم م ويتكفل بعائالتهفر لهم وجبة كل يويو

 باستمرار. 

ط ضعفه. وكان يستغل ذلك لصالحه  اكان بارعا في كل طرق الرشوة، حيث يعرف جيدا طبيعة كل شخص وحاجياته ونق

 بعدة. وكأنه يحمل شهادة الدكتورة في بعض العلوم المست

ي ا الكان العافي  يفقه إال لغة األرقام، ولكنه كان محاطا بسكرتيرات متخصصات ووفيات يتكلفن بجميع أعماله. كان ة أم 

 يتحدث معهن باللهجة الريفية وبعض الكلمات باإلسبانية.

رة"، "دار  دو"، "الدار الكبيكان العافية يسلك كل  السبل ليظهر أمام الناس في أبهى صورة الرجل الكريم، الذي "قلبو في إي

إلخ. يمنح هذا رحلة لمكة المكرمة، ويعطي لذاك قطعة أرضية أو سيارة مستوردة من الخارج )مسروقة بالطبع(،  12الخير"

وآلخر ساعة يدوية من ذهب قائال له: "هدية صغيرة لزوجتك". كان يتكلف بجميع التكاليف الصحية لرجاله وعائالتهم، 

 يئا فشيئا حيه الشعبي.حانة التي أصبحت شحسابه كل مساء بالوالجميع يشرب على 

  

 
 مدينة مغربية تقع في الشمال الغربي للمملكة المغربية10
 عاصمة المغرب11
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 عازيل والعافية

الرحيل ذات ليلة ودفع ثمن العبور  أعلنت الحرب بين عازيل والعافية منذ مدة طويلة. فقبل وفاة نورالدين، قرر عازيل

له أمام عجرفة وبطش العافية.  للمهرب إال أنه تم إلغاء الرحلة في الدقيقة األخيرة دون أن يعاد إليه ماله. كان يعلم أن ال حيلة

 ذلك الوحش الذي يخشاه الجميع ويحبه أو باألحرى يحميه كل من كان يقتات بما يجود عليه.

خر وخاصة بعد احتساء بضع كؤوس من الخمر يسب ويشتم العافية بشتى أنواع الشتم إال أن هذا وكان عازيل من حين آل

في هذه الليلة ناداه باسمه ونعثه ب "الزامل"، وهو المثلي الجنسي السلبي. قمة   األخير كان يتظاهر بعدم اإلصغاء إليه. ولكن 

، لقد تعدى حدوده ويجب لقد طفح الكيل! نه وهو يضاجعهكيف يعقل تخيل ذلك الرجل القوي والطيب متكئا على بط !العار

تبصق على بلدك ! ضاجعناك من زمان تلقينه درسا جيدا: خد أيها المفكر، أنت محظوظ أننا ال نحب الرجال هنا وإال كنا

 وتشتمه ولكن ال تقلق سوف تتكلف الشرطة بتذويبك في الحمض النووي.

ن الدولة ألنه نال شهادة البكالوريا بامتياز. لم يكن باستطاعة والديه تحمل درس عازيل القانون وكان يتمت ع بمنحة م

للمحماة بالعرائش لتوظيفه. إال أن هذا األخير خسر كل زبائنه مصاريف دراسته. كان يعتمد على عمه الذي كان يملك مكتبا 

 لرشوة.يكره اوتم إغالق مكتبه ألنه كان نزيها يرفض طريقة اآلخرين في العمل كما كان 

فهم عازيل أن ال مستقبل له في هذا الميدان كالعديد من أمثاله. هكذا شارك في الوقفة االحتجاجية لحاملي الشهادات العليا 

 المتوجهة لمدينة طنجة وقرر مغادرة البالد.  13البرلمان بمدينة الرباط. بعد مرور شهر لم يتغير شيئا، ركب حافلة الستيام   أمام

ادث سير بالحافلة أدى بحياته. يرى أمه وأخته تبكيانه بحرقة وأصدقائه يتحسرون عليه: كان ضحية  خيل له أنه تعرض لح

ا طيبا وخلوقا وكريما. كان من الالزم أن يصعد في هاته الحافلة اللعينة ذات  البطالة، وضحية إهمال النظام. كان شخص

لمنعرج. فعل عازيل كل ما بوسعه للنجاة، إن تسن ى له  ه في االعجالت القديمة، يقودها سائق مصاب بمرض السكري فقد وعي

 فقط العبور إلى إسبانيا لكان اليوم محاميا المعا أو أستاذا جامعيا.

 هض من مكانه ليسأل السائق إن كان يعاني من مرض السكري. عينيه وين يفرك عازيل

 الحمد هلل أنا بصحة جيدة وصحتي كالحصان. لماذا تسألني هذا السؤال؟ -

  شيء، فقط قرأت في الجريدة أن واحدا من سبعة مغاربة مصابين بداء السكري.ال-

 ال يجب الوثوق بكل ما تنشره الجرائد.-

 ه ليال نهارا. ن هذا البلد ينتابكان هاجس الرحيل م

تحب  أبنائها. كيف يمكنه الرحيل منه؟ كيف يمكنه وضع حدا لهذا الذل؟ الرحيل واالبتعاد عن هذه األرض، أرض لم تعد 

 الرحيل من هذا البلد الجميل والرجوع إليه يوما ما مرفوع الرأس أو ربما غني. الرحيل إلنقاذ نفسه أو ربما خسرانها.

 ذا دون أن يفهم كيف وصل لهاته الحالة ولهذا الهاجس الذي سرعان ما سيتحول لنقمة.في كل ه كان يفكر

 ش. وكأنه يخرج من واد ليقع في السهل.  كان يشعر أنه مضطهد وملعون ومرغم على العي

 
 ركة مغربية للنقلش13
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 بدأت طاقته وقواه الجسدية تنهار يوما بعد يوم.

ريبا من تهم وأصبحوا من أوفياء المساجد. لكن عازيل لم يكن قبعض من أصدقائه اتخذوا الدين مالذا لهم لنسيان وضعي

ن طرف رجل غير ملتح. كان هدا األخير الدين، بل كان يعشق النساء والخمر. بل حتى أنه قدم له عرض عمل وأسفار م

 بفرنسية متقنة قائال: "مغرب مسلم ومستقيم ونزيه وعادل". بيحدثه عن مصير المغر

وعض شفته السفلى. تظاهر عازيل باإلصغاء إليه لكنه في الحقيقة كان  الإرادية كرمش عينيه  كان للرجل عرة وتشنجات

ألنه   الدينية  النصائح  ذهولم يعد عازيل يستمع لما يقوله، فهو ال يكترث لكل ه  كان الرجل سخيفايتخيله عاريا وسط الصحراء.  

 يجد لذته في كل المحرمات.

مشكوك فيها. كان من الممكن أن يستسلم   اوره لم يكن سوى عميال لدى منضماترفض عازيل العرض بشدة وأدرك أن مح

ث إلى أحد الجيران الذي تم تجنيده ضمن مجموعة من عند تذكره ما حدخاصة ويكسب بعضا من المال، لكنه كان خائفا 

 الناشطين الدينيين. إن ه اختفى دون ترك أي أثر

 الملحدين. يينعيين الروسلى ليبيا ثم إلى أفغانستان لمحاربة الشيوكان ذلك في الفترة التي كنا نغادر فيها إ

الحديث. لم يستطع عازيل أن يأخذ على محمل الجد  بعد ستة أشهر عاد العميل ودعاه لتناول وجبة العشاء وتبادل أطراف 

لوبه وطريقته في الحديث،  هذا الرجل الذي، رغم عصبيته، تمكن من جذب "الضالين" إلى الدين. لكنه مع ذلك كان مهتما بأس

يها بعفوية. وسعى أن يعرف من وراء هذه الحركة. لكنه لم يستطع خداع المجند، فهذا األخير كان يتوقع كل األسئلة ويجيب عل

 فهو يثق في عازيل كما لو أنه أحد أصدقائه القدامى: 

األدب الفرنسي ثم وقع تعييني  درست األدب وقدمت أطروحة في جامعة السوربون. عندما عدت إلى المغرب درست -

ماغي. أنا لست ل ديلم يره أحد مثلك، سمعت مغربا عميقا، لم يقوم أحد بغس مفتشا. سافرت إلى كل أنحاء البالد ورأيت ما

طائشا، ال، فأنا أعي كل  الوعي بما أقوم به وبما أريد. فشلت األحزاب السياسية فشال ذريعا، لم يدركوا كيفية اإلصغاء إلى 

الب الشعب وسماع ما يقوله الشعب لهم. وخاصة إلى االشتراكيين الذين آمنوا بالتناوب ولعبوا لعبة السلطة ولم يفعلوا شيئا مط

 ياء. استخدمهم الملك لصالحه.  لتغيير األش

 توقف لبرهة وحدق إلى عازيل ثم وضع يده على كتفه وعض شفته دون أن يرمش هاته المرة، ثم تابع:

اإلسالم. يستخدمونه وال يطبقونه. مشروعنا يكمن خاصة في القيام بشيء مختلف. فنحن  دة يحترم رسالةال أحد من القا

 نعلم أن الشعب يريد العيش بكرامة.

توقف عن الحديث لبرهة، ثم نضف أنفه بصوت عال كما لو كان يريد إخفاء عراته. حدق عازيل فيه من جديد ورآه عاريا  

 . كان يركض طالبا للنجدة. أمسك به الرجل وصفعه وهو يضحك بصوت عالي. في حظيرة يالحقه عمالق أسود

عازيل في التفكير. كان جالسا على شرفة أحد  واصل المجند في تطوير أطروحاته المتكررة في كل مكان بينما شرد 

جميلة تسأله عن وجهتها. المقاهي الكبيرة في بالزا مايور بمدريد. كان الجو لطيفا والناس مبتسمين. وكانت سائحة ألمانية 

 دعاها لتناول مشروب. فجأة أصبح صوت المجند قويا وأعاده إلى طنجة:

معقول أن يتم التخلي عن مريض ات - جه إلى مستشفيات الدولة فقط ألن هاته األخيرة ال تتوفر على المعدات. لهذا من لال 

مننا ليس انتقائيا. يجب انقاذ هذا البلد، الكثير من الحلول  السبب نتدخل بشكل ملموس في األماكن التي تفشل فيها الدولة. تضا
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شاكل لكننا لن نظل مكتوفين األيدي ننتظر الحكومة أدعي حل جميع الم  الوسطى، الكثير من الفساد، والظلم، وعدم المساواة. ال

رام األخرين. لقد وجدت في اإلسالم  من الثقافة الفرنسية، ثقافة الحق والقانون، ثقافة العدالة واحت أن تخدم المواطنين. أروى

ا النور. أريدك  ص الثقافة العربية في العصر الذهبي قاسما مشتركا يجمع بينهم وبين هذونصوصه المقدسة وكذلك في نصو

 أن تفتح عينيك وأن تعطي معنا لحياتك. 

 كرر هذه العبارة عدة مرات، شاكا في عدم اهتمام عازيل بخطابه. 

ن بفكرة المغادرة، مغادرة هذا البلد. إنه حل سهل وهو أيضا األكثر خطورة. د من رفاقك المهووسيأعلم أنك مثل العدي-

. اإلسالم يخيفها. والعنصرية في كل مكان. تعتقد أنك ستحل مشكلك بالهجرة، ولكن بمجرد وصولك هناك، اأوروبا ال تريدن

ة سواء أن كانت قانونية أو غير شرعية، ألنه يجب أن هذا إن وصلت بسالم، ستفتقد بلدك وثقافتك ودينك. نحن ضد الهجر

لحلها لنا. مرة أخرى أنا ال أدعي أن الدين سيحل كل المشاكل. الن نجد حلوال لمشاكلنا هنا حاال . فنحن ال نعتمد على اآلخرين  

 الدين هو فقط يكسب المرء الثقة بنفسه ويفتح األبواب أمامك. 

يه بعناية أكبر. إال أنه لم يمنع نفسه بالتفكير بالحياة الالإرادية وكان عازيل يستمع إل تمكن الرجل من التحكم في تشنجاته

ا هناك. ثم فجأة رأى صورة صديقه المختفي محمد العربي. فال جدوى من مناقشة مصير محمد العربي  التي يمكن أن يحظى به

أن يشرب كوبا من النبيذ، إال أن المطعم الدي يتواجد  مع هذا العميل، من األرجح تم تجنيده في منظمة إسالمية. أراد عازيل

سيأخذه بشكل سيء. أراد عازيل أن يستفزه وأن يخبره أن الدين ال   فيه ال يقدم هذه الخدمة للمغاربة. على أي حال كان العميل

اجد. ثم عرض عليه يجب أن يتدخل في السياسة، وأنه ينبغي تحسين ظروف معيشة الناس دون إجبارهم على التردد على المس

سرعان   هضئيل. لكنالمجند تدريس القانون في مدرسة خاصة كان هو مديرها. كان العرض مغريا على الرغم من الراتب ال

ما غير رأيه عندما عرف بأنه سيرسله من وقت آلخر في مهمة إلى بلدان ال يحتاج فيها المغاربة إلى تأشيرة الدخول. كانت 

 أي شيء آخر. عند فراقهما، اتفقا على التواصل، ثم أضاف العميد:   رغبته في الهجرة أقوى من

فك ع   لى أصدقاء لي هنا.إذا استطعت العبور يوما، أخبرني حتى أعر 

 رآه عازيل من جديد عاريا في الحمام بين يدين المدلك. 
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 نور الدين

 

لمغرب؟ من أين أتت هذه الفكرة؟ لماذا هي عنيدة لم يستطع عازيل النوم في الليلة الموالية. لماذا كل هذا الهوس بمغادرة ا

التي ال يستطيع التحكم فيها وبين مقترحات العميل التي ال  أفكاره وحائرا بين رغبته في المغادرة وعنيفة جدا؟ كان خائفا من

لى الشرفة المطلة  يستطيع رفضها نهائيا. أضاف األرق على أفكاره أبعادا مخيفة. قام من فراشه دون إزعاج اآلخرين وتوجه إ

لقبور ويبحث عن على مقبرة مارشان. ظهر ضوء فضي جميل لينير البحر حتى يكاد يحوله إلى مرآة بيضاء. أخذ يحصي ا

قبر نورالدين، فهو ال يستطيع أن يتخيل كيف أصبح هذا الجسم الرائع الذي شوهته مياه البحر. كان هو من حرص على العثور 

رالدين من بين األجسام المشوهة والمأكولة حتما من طرف أسماك القرش. لكن جسد نورالدين  على جثة ابن عمه وصديقه نو

العائالت تبكي حوله والبعض منها لم يكن على علم بمحاولة العبور هذه. لمح عازيل امرأتين وطفال ضل سليما ومنتفخا. كانت  

ن يصرخ بصوت عال: هذا يكفي! تعالوا وصوروا صغير مغطون بمالءة بيضاء. ثم دخل الرئيس إلى المشرحة غاضبا. وكا

 كل هاته الجثث! 

تبث في أخبار المساء حتى ولو كانت ستقطع شهية الناس! هذا  يجب على الشعب المغربي أن يرى هذه المأساة! يجب أن

 نطوق الشواطئ! ! المغرب يفقد طاقته وشبابه! أين هو المحافظ؟ فليأتي في الحين! سوف14يكفي... تعبنا من كل هذا! باسطا

أي شيء من هذا المشهد المروع وال الروائح الخانقة التي أطلقتها هذه األجساد التي كانت تحلم قبل أيام  لم ينس عازيل

قليلة بحياة أفضل. ولن ينسى أبدا عيون نورالدين البيضاء وال يده اليمنى المقفلة على مفتاح. عندما كان عازيل صغيرا كان 

. كان يتعرف على غسال الموتى من بعيد لكيال يصافح أيديهم أو أن يأكل الموت، وكل ما له عالقة بهن م ارهيب ايشعربخوف

معهم في نفس الطبق. كان يكره رائحة البخور الذي يحترق حول جسم الميت، وكان يرفض رؤية وجهه. كان خوفه أقوى 

عند الجيران معتقدا العاشرة من عمره وكان يختبئ منه، خوف غير عقالني، نوع من الرعب يطارده يوم دفن جده، كان في 

. فقد قام نأن الموت معدي وأن ظل جده سيأتي ليال ليحمله معه. تمكن من نسيان خوفه للمرة األولى خالل اعتنائه بنور الدي

يبكيانه بحرقة رافضين بكل اإلجراءات اإلدارية لتسلم جثثه ونقلها لمنزله لمراسيم الدفن. نزل الخبر كصاعقة على والديه. كانا  

ما حدث له كانت كنزة مرتدية لباسا أبيض اللون تنوح حظها السيء وتبكي فراق ابن عمها وخطيبيها. لم يسمح لها تصديق 

بحضور الدفن، فالعادة تحث النساء على البقاء في المنزل. كان من الضروري دفن نورالدين في اليوم نفسه بسبب تحلل جسده. 

لون لقراءة بعض من اآليات في صمت. قبل التوجه إلى المقبرة، توقف في الصا  15شيء. تجمع "الطلبة" تكلف عازيل بكل 

الموكب أمام مسجد الحي حيث صاح رجل بصوت عال "جنازة رجل". ثم أداء الصالة أمام الجثة في كفنها األبيض والمرصع 

ة بأداء صلوات الوداع، ثم تم  ثة أصدقاء آخرين. بدأ الطلب بالتطريز األخضر واألسود. ثم تم نقله إلى قبره من قبل عازيل وثال

وضع الجسد في حفرة ضيقة وتم تغطيته باإلسمنت والتراب. مر كل شيء بسرعة. وزعت العائلة الخبز والتين الجاف على  

يتخل ى عن غضبه   نورالدين لتلقي التعازي. كان يبكي وكان بعضهم يواسيه حتى  نالطلبة والمتسولين، ثم لحق عازيل بوالدْي  

 
 يكفي باللغة اإليطالية14
 جماعة من الرجال يقرؤن القرآن واألحاديث النبوية 15
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د كلمات في مثل هذه المنسابات. فمن المستحيل أن ينسى ويتبع طريق   الحكمة والصبر. بالنسبة له تلك العبارات ليست إال  مجر 

 صديقه. ال بد  من إيجاد طريقة لالنتقام له

العربي. من األرجح أنه   عن االختفاء المفاجئ لصديقه محمد  لدخن سيجارة ثم عاد للنوم على رؤوس األصابع. بدأ يتساء

جنيده من طرف اإلسالميين. كان األمر مستحيال ودراميا لكل العائلة واألقارب، حتى والده شهد بأن ابنه كان كافرا ال تم ت

يصوم رمضان، ويشرب الخمر كثيرا. أوضح له ضابط من الشرطة أن هؤالء الجماعات يهتمون أكثر بهذا النوع من الشباب 

نهم لتلقي تدريبا خاصا في بلد مسلم، باكستان أو أفغانستان، ثم يمنحونه جواز نيات خاصة إلقناعهم ثم يرسلوحيث يستعملون تق

 سفر وتأشيرات مزورة. وبمجرد وصوله للضفة األخرى يستقبله فريق آخر أشد  شراسة. 

ر حليين واألجانب. يستغرق األموهكذا تصبح األمور أكثر وضوحا. القيام بالثورة لتطهير الدول اإلسالمية من الكفار الم

كله من ثالثة إلى ستة أشهر. فهم ال يقومون بغسل األدمغة فورا بل يأخذون وقتهم ويطبقون أكثر التقنيات تطورا، فهم خبراء 

جدا وجد منظمين. نحن نعلم بكل هذا بفضل بعض التائبين الذين نجحوا في الفرار منهم. ولكن ما العمل؟ نحاول أن نكون 

ف إيمانهم وشخصيتهم. كل ما بوسعنا فعله هو التعرف عن الوثائق المزيفة، لكن لكن هؤالء الناس يستغلون ضع يقظين

مجنديهم ال يمرون عبر المطارات بل يختارون اللحظات المناسبة بالليل في الميناء. وفي بعض الحاالت يقدمون تذكرة أو 

لألسف هذه هي الحقيقة، الحليف   ال يجب أن أبوح بكل هذا ولكناثنين في يد الشرطي أو موظف الجمارك لحل أي مشكل. 

الرئيسي لإلسالميين هو الفساد الذي يزعمون محاربته. وبفضل البقشيش يتمكنون من خداع شرطة الحدود. في يوم من األيام 

 م خدمة لبلدك.  سوف يظهر ابنك ملتح فتتغي ر مالمحه إلى حد  أنك لن تتعرف عليه. أخبرنا بذلك، ألن ك بذلك ستقد

حيث مضى بضعة أيام بمخفر  16ربي صبيا قلقا ومتمردا ويائسا. تم اعتقاله خالل أعمال شغب بني مكادةكان محمد الع

طبع هادئ إال أنه كان في بعض األحيان يعبر عن غضبه من وضعية البالد بإهانة   االشرطة. كان طالبا في المدرسة الثانوية ذ

نعا بأنه تم تجنيده في جماعة إسالمية وبأنه أصبح ينتمي إلى جيش  بعدم الكفاءة. كان عازيل مقتالحكام والمعارضين ووصفهم  

 إلهماله في األيام األخيرة قبل اختفائه.   فالتحرير". كان يحبه وينعته دائما ب "الرأس المدبر"، ويتأس

ات إضافية  العيادات كما كانت تقوم بساعكان عازيل يعتمد على أخته لتوفير لقمة العيش. كانت تشتغل كممرضة في إحدى  

في القطاع الخاص ألن العيادة ال تدفع لها ما يكفي من المال. كان صاحب العيادة طبيبا جراحا قصير القامة وبخيال. كل ما 

. يشغله هو الحديث عن المال سواء أكان للحديث عن ثمن الطماطم أو عن ثمن الماسح الضوئي. كان يعطي لكنزة أدنى راتب

ن المهنة". كان يحصل في اليوم الواحد على ما يحصل عليه موظفيه خالل سنة. لم يمنعه جشعه من قال يوما لها: "أنت تتعلمي

أداء الصلوات الخمس، ومن الذهاب إلى العمرة كل سنة في فصل الربيع وأداء مناسك الحج كل سنتين كان قبل إجراء أي 

أكثر من طمعه. يحكى أنه سبق وأن خان صديقا له فقط   دا. فلقد كان معروفا ببراعتهعملية يطلب من المرضى أن يدفعوا له نق

 من أجل المال. رغم كل هذا كان ينام مطمئن البال. 

لم يكن لكنزة أي خيار. فلقد فضلت هذا الوضع المزري على أن تتبع طريق االنحراف كصديقتها سميرة التي التحقت 

 تعرفهم وتشارك في حفالت خاصة حيت تعرض نفسها انت تذهب في رحالت مع رجال البشبكة للدعارة لم تبح باسمها. ك

 
دة هي احدى المقاطعات األربع التي تشكل مدينة طنجة وتقع بعمالة طنجة أصيلة، جهة طنجة تطوان الحسيمة شمال المملكة بني مكا 16

شهدت هذه المنطقة مواجهات بالسالح  2014مارس  15لخاليا السلفية اإلرهابية. في ليلة المغربية. كانت هذه المنطقة مأوى لتجار المخدرات وا
 من والشباب المنظمين إلى الحركة السلفية.األبيض بين رجال األ
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للمخاطر. كان كل شيء رائعا وسهال في البداية. تقضي وقتا ممتعا في الرقص واللهو دون المضاجعة. إال أن الوضع بدأ 

 ب. يتغير شيئا فشيئا. فبعض األحيان تهرب عند كنزة مذعورة بعد تعرضها للضرب واالغتصا

عن عمل باتباع الطريقة التقليدية، رسالة تحفيزية مصحوبة بالسيرة الذاتية. فال جدوى من   تخلى عازيل عن فكرة البحت

 ذلك. كان ينقب في جميع الميادين، لكنه لم يكن له سندا قويا لخوض هذه المغامرة في عالم تسوده الوحوش. 

جهل أنه يسلك الطريق الغلط. فلم المسكين! لم يكن يعلم كان ي .افي الواقع كان عازيل شخصا طيب القلب وغير عنيف 

 يخبره أحد: األوغاد يذهبون إلى الجنة بعد أن خلقوا جهنم!

كانت فكرة الرحيل تطارده في كل مكان. كان متمسكا ومتشبثا بها. في انتظار ذلك كان يعيش بأدنى األشياء. فتارة يحاول 

نه ذات مرة اصطف في طابور أمام قنصلية فرنسا مل كوسيط لوكيل عقاري، حتى أبيع سيارات مستعملة، وتارة أخرى يع

لمدة خمس ساعات نيابة عن رجل ثري مقابل مائتي درهم. كان يتمكن من كسب القليل من المال لشراء السجائر المهربة أو 

دوالر   بوضع ورقة نقدية من فئة مئة بعض المالبس الثمينة بالتقسيط. أما ما يخص الفتيات، فقد كان صديقه الحاج من يتكلف

 بين ثديي كل منهن. 
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 الحاج

ونفس المصالح. كان الحاج   اكانت تربط الحاج بعازيل عالقة غريبة وغير عادية. لم يكن لهما نفس العمر ولم تكن لهم

كان جذابا يثير  جسديا بينما عازيل زمفتونا بهذا الشاب، فهو يعرف قصته ويحاول مساعدته. كان الحاج مثيرا لالشمئزا

إعجاب الفتيات. كانت عالقته بهن جسدي ة مقتصرة على الجنس. فهو لم يكن مستعدا للحب وكل متطلباته خصوصا أن طنجة 

ال تصلح حتى لتناول مشروب رفقة فتاة. كان بحاجة إلى سيارة ومال ووضعية مستقرة. كل ما يملكه األجانب وال يملكه هو 

وتجذبه في نفس الوقت. كان الحاج يرحب به ترحيبا حارا في منزله الجميل الواقع بالجبال. كان  المدينة التي تزعجهفي هذه 

 يحب حياة اللهو والمرح والحفالت. كانت له أعمال عديدة مشبوهة إال أنه قرر ترك كل شيء واستمتاع بحياته.

تها في مسقط رأسها وتتركه في المنزل زوجته تقضي معظم وقكان الحاج متزوجا ولم يكن له أوالد ألن ه عقيم. كانت 

 الكبير. كان يأخذها كل سنتين إلى الحج، وكان ذلك كافيا إلرضائها حتى ال تزعجه.

في طنجة، كان يحب تنظيم حفالت العشاء مع األصدقاء ويكلف عازيل بدعوة الفتيات. تعرف عازيل بفضل الوكيل 

لمرتاديها اللهو والشرب والرقص والنكاح مقابل بعض الهدايا أو المال.  ى بيت دعارة يوف ر العقاري الذي كان يعمل عنده عل 

لم يكن في األمر عيب. كانت الفتيات ذات مستويات علمية مختلفة. البعض منهن سكرتيرات أو عاطالت عن العمل، والبعض 

رفقة أخواتهن الكبريات ألنهن ينما أخريات أتين باآلخر مطلقات شابات يحبن الحياة لكنهن يفتقرن إلى وسائل الرفاهية، ب

 دن اكتشاف الحياة. كن  صغيرات بريئات وجميالت، أغلبهن ينحدر من طبقات متوسطة ولكن أيضا من طبقات غنية.يير

ت خدوج "القوادة"، امرأة في األربعينات، تنتقي الفتيا تتردد على بيت الدعارة ذلك عدة فئات من الفتيات، وكانت تديره

صالون حالقة صديقتها وردة. وبفضل الهاتف المحمول الذي يسمح بتلقي المكلمات لمدة ستة أشهر بعد نفاد من الحمام أو من  

  الرصيد يمكن االتصال بهن في أي وقت. 

 تلك الفتيات يمارسن الدعارة كان يعتبرهن  حاالت اجتماعية أجبرتهم الظروف على ذلك. تكنبالنسبة لعازيل لم 

هذه العبارة المفضلة للحاج الذي كانت له فكرة خاصة حول عالقة الرجل بالمرأة في بلدنا الحبيب، فكرة تقوم على   كانت 

د عشيقة شرط توفير لها  ل أن تنوي الزواج بامرأة وتصبح مقيدا بقيود الزواج والثاني أن تجعل من المرأة مجر  خيارين: األو 

شة وراتب آخر الشهر وهدايا من وقت آلخر. كل هذا أمر طبيعي إال أنه ال عالقة له مفرو كل متطلباتها.  فالنساء يطلبن شقة

بما نريده نحن، فما نريده فقط هو أن نقضي وقتا ممتعا مع بعض الجميالت نعطيهن بعض األوراق النقدية في نهاية السهرة 

هو سر تجد د الرغبة ودوامها. انهن حاالت زيزي دون قيد أو رابط ولن نراهن مجددا. وهذا شيء مثير جدا. فالتغيير يا ع

هن محظورات وال محرمات، يفعلن كل شيء وهن أكثر خبرة  اجتماعية، ونحن نمد  لهن يد المساعدة. إنهن متحررات ال يهم 

من األوروبيات. إلى درجة أنني أصبحت أتساءل إن كان هناك مدارس جنسية خاصة حيث يتم عرض أفالم إباحية! الفتيات 

بيات حقا جميالت ومثيرات.  فهن  نظيفات يذهبن دائما إلى الحمام ويزلن شعر الساقين والعانة. انهن يدفعنني إلى الجنون  المغر

وينسينني كل أمراضي. إنهن لطيفات حقا، وال يتحدثن عن المال أبدا. يأتين لقضاء أمسية جميلة، وسرعان ما يشعرن بالراحة  

ن بشرة ناعمة وشهية تفوح منها رائحة القرفة والعنبر والمسك وكل الروائح الزكية التي ط! لهويحسسنك أنهن هنا من أجلك فق

تأخذك في حلم جميل عندما تغمض عينيك وترفض العودة للحقيقة. فلهذا أنا أحب المغربيات، ألنهن يستطعن أن يكن دائما 

ن. أنا أعلم أنك ال توافقني الرأي، وستحدثني عن حظوظومتألقات بالرغم من عدم توفر اإلمكانيات. نعم يا صديقي فنحن حقا م
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البؤس، واالستغالل، والعيب، واألخالق، ووضعية المرأة، والقانون، والعدالة، والمساواة وحتى الدين. أعرف كل ما ستقوله 

 لي، ولكن عليك أن تعيش وتتمتع بشبابك...

: أنا في الرابعة والعشرين كان العديد من هؤالء الفتيات يعشقن عازيل، لكنه ال يخفي عنهن  حقيقة وضعه )إذ يقول لهن 

من عمري، متحصل على دبلوم، ال أعمل، وليس لدي ال مال وال سيارة، أنا حالة اجتماعية، نعم أنا أيضا أسير في طريق 

أنا لست مستعد والحفاظ فقط على الصور والبطاقات البريدية لهذا البلد. لذلك   االنحراف ومستعد لفعل أي شيء مقابل الرحيل

األفضل والرفاهية والجمال والشعر...لقد حاولت عبور األربعة عشر كيلومتر التي تفصلنا عن أوروبا، لكنني   نللحب تستحقق

عض األمتار من الميريا، هل تصدقون تعرضت لعملية احتيال. كنت أكثر حظا من ابن عمي نورالدين الذي غرق على بعد ب

 ذلك؟(

والبعض منهن يبكي. ينتمون جميعا لوسط جميعهن  ينحدر من وسط حاول فيه أحد أفراده من   كانت البنات يصغين له

األقارب الرحيل. اعترفت سهام، وهي األكثر نضجا، بأنها أيضا حاولت العبور، وكان رجال الحرس المدني في انتظارهم 

وابها ثم مرافقتها الى طنجة حيث تم ضربها من على الشاطئ. كانوا مموهين وكأنهم في الحرب. تم اعتقالها واستجعند الفجر  

طرف الشرطة المغربية. منذ ذلك الحين أصبح لديها خطط أخرى ولكنها لم تتراجع عن فكرة الرحيل أبدا وذلك إلى أبعد مكان  

 ممكن. 

يهاجر الرجل  سمعه عن الفتيات الالتي يحاولن الهجرة لتحسين وضعيتهن: عندما  كانت تشعر باالشمئزاز من كل ما كانت ت

ا إذا هاجرت المرأة وخاصة إن كانت جميلةيقال عنه  ، يقال عنها مباشرة إنها هاجرت لممارسة البغاء إن ه هاجر ليعمل أم 

لذهاب إلى ليبيا حيث ال نحتاج إلى تأشيرة والدعارة. هناك خاليا متخصصة في التسفير إلى بلدان الخليج العربي. يكفي فقط ا

شيء من أجل الذهاب إلى دبي أو أبو ظبي. يجب فقط تحمل لمسات هؤالء الخنازير. هناك من يحب وهناك يتم تنظيم كل 

هذا، أو باألحرى يحب ما يربح وراء كل هذا. إذا تمكنت من الهجرة، سوف أقوم برعاية األشخاص المسنين. تعمل أختي في 

لذلك يشعرون بالراحة مع الشبات المغربيات الالتي نو لحساب عائلتين. يتم التخلي عنهم من طرف أبنائهم وأحفادهم، ميال

تطعمهن، وترافقهن الى المستشفى، يتجولن معهم، يقرؤون لهم.  باختصار، انهن يوفرن لهن كل ما هم بحاجة اليه. انه لعمل 

 ختي عن كيف يمكنني الحصول على تأشيرة. نبيل. وهذا كل ما أطمح القيام به. تبحت أ

رعت سهام والفتيات األخريات في الرقص. كان عازيل ينظر إليهن متأثرا. كان يود أن يأخذهن وضع الحاج الموسيقى، ش

 الواحدة تلو األخرى بين ذراعيه ويضمهن  بشد ة إلى صدره. كان سعيدا لكنه يشعر بهشاشة مشاعره. 

 . سألته قائلة:  في تلك الليلة جامع سهام

 ؟  هل ستأخذني معك ان استطعت أن تغادر هذا البلد  −

 ثم اعترفت له بأنها تبحث عن الزواج من اسباني أو فرنسي. 

 أنا أيضا، أجاب عازيل.   −

 أضحكتها إجابته ثم ردت عليه مصححة ما قاله، إسبانية أو فرنسية. توقف برهة ثم رد بنبرة حادة:

 ي...هذا ال يهم ما دمت سأحقق حلم −

   مسح دموعها وقال:جلست سهام على حافة السرير وأخذت بالبكاء. حضنها عازيل و

 في هذا البلد ال يمكننا أن نبوح بحبنا المرأة ما، إنها المسألة تتعل ق بالحياء. لكنني، أنا، أستطيع أن أبوح لك بحب ي. −
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 أتحبني؟ قلها لي إذن.   −

 اآلمر صعب.  −

 ماذا يعني لك أن تحبني؟ −

 أكون معك، وأن أمارس الجنس معك...أحب أن  −

 ع فتاة ضاجعتها في أول لقاء لكما، وهي ليست عذراء!لكنك ال تستطيع تخيل حياتك م −

أنت تعرفين أنني ال أريد أن أشبه الجميع هنا. العذرية، بالنسبة لي هي مجرد مشكل أكثر من أي شيء. أنا ال أحب  −

 نزع غشاء بكرة للفتاة، كل هذا الدم يخيفني...

 قل لي "أحبك" إذن.   −

 مرة أخرى، عندما ال تتوقعين ذلك. −

 هام على بطنها، وأخدت تداعب قضيب عازل بيدها اليمنى.استلقت س

 بما أنك تحبني وال تريد اخباري بذلك، سأخبرك أنا بكل ما أفكر فيه! −

اوي، كما ذكرت كل   أسماء للشيخ النفز  17الروض العاطر"وأخدت تسرد جميع أسماء أيور الرجال التي قرأتها في كتاب"  

لتمتع بهذا المخزون اللغوي. وعندما كانت تحس بقضيب عازيل بدأ يتقلص، تأمره فروج النساء، مع الضغط على الحروف وا

 أن يأتيها من الدبر. 

 فقد عازيل رغبته.  

 أنت تثيرني! لن أتيك ال من الخلف وال من األمام.  −

طني حسنا! قدم لي على األقل فستانا خفيفا وشفافا سأرتديه في فصل الصيف عندما يهب القليل من الريح ليكشف ب −

 وأسفل بطني وأردافي، وهكذا يسقط جميع الرجال أمامي! 

 ها عازيل: بدأ في الضحك ثم ارتدا مالبسهما. قبل الخروج من الغرفة سأل

 لماذا أردت أن أتيك من الخلف؟   −

الفتيات اللواتي يحرصن على الحفاظ على عذريتهن، يقبلن المضاجعة من الخلف. فال خطر في ذلك. في البداية لم  −

دت على ذلك وصرت أشعر باللذة. لكن يبدو أنك ال تحب ذلك...يعج  بني ذلك وشعرت باأللم، ثم شيئا فشيئا تعو 

ذلك. لم يسبق لي قط ممارسته مع الفتيات، لكن سبق وأن قمت به مع بعض الفتيان عندما كنت في ال، أنا ال أحب  −

 سن المراهقة. أنا أعتذر عن تصرفي.  

لمعيشة، بين أحضانه فتيات شبه عاريات، يضحكن بهدوء من شخيره. فال يجب إيقاظه. أخذ  كان الحاج نائما في غرفة ا 

أن تلقت كل منهن ورقة نقدية من فئة مئة دوالر. عبر عازيل كل المدينة دون أن يتفوه عازيل سيارة الحاج لمرافقتهن بعد 

 حزينا فتركته وعادت لبيتها. بكلمة. كانت سهام تمسك بذراعه وتريد أن تقضي معه بعض الوقت لكنه كان 

 
 .  1434و 1410الروض العاطر في نزهة الخاطر هو كتاب تعليمي جنسي من تأليف أبو عبد هللا محمد بن محمد النفزاوي بين عامي 17
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رؤية أضواء جزيرة في حوالي الساعة الخامسة صباحا، وجد عازيل نفسه وحيدا في ساحة شارع باستور حيث يمكننا 

بوضوح تام. أخد طريق الميناء، تم مر بالقرب من مسرح سيرفانتس الذي كان في حالة خراب. كان عازيل يحلم   18طريفة

 ل على الجنسية اإلسبانية. بإعادة ترميمه عندما يحص

 عند دخوله إلى الميناء، التقى بشرطي سيء المزاج

 ايه، أنت! إلى أين أنت ذاهب؟   −

 القوارب! لرؤية ذهاب −

 أخرج من هنا، لدينا ما يكفي من المشاكل مع اإلسبان واألفارقة المتجولين... −

ى متنها الصناديق. كم أتمنى لو كنت مكان أحد ال تقلق، فأنا لن أحاول العبور. أريد فقط مشاهدة الشاحنات تحمل عل −

الحرية واالزدهار. نعم، مجرد صندوق هذه الصناديق! صندوقا للبضائع المودعة في سقيفة في أوروبا، في أرض 

 من الخشب الخفيف، مجهول، ومكتوب عليه باألحمر "هش"، "مرتفع"، "منخفض".

 أنت مجنون! −

 تماما! خذ لك سيجارة.  −

 ارة ثم طلب من عازيل أن يتركه وشأنه. أخذ الشرطي سيج

 أخبرني بكل صراحة، أال تود أنت أن تكون في مكان أحد هذه الصناديق؟  −

 وشأني! دعني  −

 ال تغضب، فأنا أمازحك فقط.  −

اذهب أينما شئت، وإن وجدت حيلة جيدة فال تنساني. أنا أيضا سئمت من هذا الوضع. أتعلم كيف تناديني زوجتي؟  −

كل ذلك ألنني ال أكسب ما يكفي لتوفير لها كل ما تريد. هل تعلم كم أكسب في الشهر؟ ألفي  19ي" "الصندوق الخاو

 في اإليجار، ونحاول العيش بالباقي! هيا اذهب واتركني في سالم!درهم، أدفع ثمانمائة 

مازوت وكأنه يتقدم ببطء ويجد متعة خاصة في سماع ضجيج محركات الشاحنات الكبرى. كان يشم رائحة ال كان عازيل

ة عامالن يقومان بتحميل البضائع  يشم رائحة باقة من الورود. لمس عجلة بيده وأخذ يفكر إلى أي مدى يمكنها أن تأخذه. كان ثم 

ع المتنقلة. كانت مالبس الماركات تجارية معروفة مثل "بوس"، ووضعها في الشاحنة. فسألهما عازيل عن نوعية البضائ

 اليا، من اسبانيا، ومن كل مكان عدا المغرب!"زارا"، "كالين"، من إيط

كان يرى نفسه وكأنه عارض أزياء يرتدي مالبس أحد هذه الماركات التجارية ليودع في أحد هذه الصناديق ويعرض في 

يس. تخيل نفسه يعبر الحدود متنكرا في صورة تمثال لعرض المالبس ال يتحرك، وليس المحالت التجارية بمدريد أو ببار

 ن يتنفس. أضحكته الفكرة وفي نفس الوقت أخافته.  كانسا

واصل زيارته، ونظر تحت الشاحنة، ثم تذكر قصة الشاب الذي كان قد اختبأ في مكان مماثل. بعد عبوره الحدود اإلسبانية، 

وتم طرف الصيادين الذين سلموه إلى الشرطة. رويت قصته في جميع وسائل اإلعالم األوروبي.  هرب لكن تم توقفيه من

 
 جزيرة طريفة هي احدى بلديات مقاطعة قادس التي تقع في منطقة األندلس جنوب اسبانيا. 18
 للهجة المغربية.الصندوق الفارغ با 19
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عرضه كمثال للجنون الذي اجتاح بعض الشباب المغاربة. استعادت القنصلية المغربية المغامر سيء الحظ، تم أعادته إلى  

 المغرب. عند وصوله إلى طنجة، أقسم على المحاولة من جديد. 

كل شيء هادئا.  نات أخرى تحمل بضائع أكثر ثقال. اقترب عازيل من القوارب التي على وشك المغادرة. كانكانت شاح

يتناول رجال الشرطة وجبة اإلفطار، بينما كان أحدهم يقرأ مقاال في الجريدة حول نظام مراقبة الكتروني تم تركيبه من طرف 

اء، وأسلحة إلكترونية، والموجات فوق الصوتية... يمكن اآلن رصد اإلسبان على طول شواطئهم، يشتغل باألشعة تحت الحمر

ين حتى قبل أن يقرروا مغادرة البالد! بفضل هذا الجهاز، أصبح رجال الشرطة اإلسبانية يتنبؤون المهاجرين غير الشرعي

لومات مفصلة عن  بكل مغربي يعبر عن رغبته في عبور مضيق جبل طارق. يكفي فقط أن يفكر في ذلك ليتلقى اإلسبان مع

يحق للمغاربة الحلم بإسبانيا! قانون جديد، الشخص المعني باألمر، وعمره، واسمه، وماضيه، وكل شيء حوله. فلم يعد 

وتقنيات جديدة يمنعونهم من ذلك. عند أدنى شك، ستضاء أنوار الحراسة المدنية، ويكتشف المرشح للهجرة، وسيتم قمعه حتى 

 اجة بعد اآلن لتفتيش حمولة الشاحنات. قبل أن يغادر منزله. فال ح

البحر ألول مرة. كان يحب صوت المحركات وصراخ البحارة. تخيل    كان عازيل منبهرا بحجم السفن وكأنه طفل يكتشف

نفسه ربانا أو قائدا، مرتديا مالبس بيضاء، ويصدر أوامر موجزة ودقيقة. ال شك أنها الساعة السابعة، كانت باخرة ضخمة 

يده لراكبة لم تجاوبه، لكنه ال الوقوف في الميناء. كان عازيل منبهرا بهذه الكتلة الزلقة على المياه الهادئة. لوح بعلى وشك 

يهتم لألمر. كل ما يريده في تلك اللحظة هو التواجد في حجرة السفينة وعدم الخروج منها حتى تنطلق هذه األخيرة. ثم يخرج 

ح ألماني في عطلة مع زوجته لالحتفال بزواجهما. يشعر بألم في القلب، يأخذ دواء ثم  لتدخين سيجارة ويجري محادثة مع سائ

 تلقي في مالءات نظيفة مستمتعا بصوت األمواج التي ستأخذه بعيدا عن طنجة، وعن افريقيا. يس

غنية في األوبرا تتراكم الصور في رأسه وكأنه في فيلم لتشخيص األحالم. كان مرتديا مالبس بيضاء، ترافقه أولغا وهي م

. لقد قابلته في ذلك المنزل حيث كان جميع من أصول نمساوية، جاءت لزيارة شقيقها الذي يقضي الصيف في جبال طنجة

أصدقاء شقيقها مثليين جنسيا. رصدته من بعيد، ولم تكن مخطئة في ظنها، إنه رجل يحب النساء. ولكن ما الذي كان يفعله عند 

إلى  ن طرف الطباخ لمساعدته. كان يستقبل المدعوين ويرشدهم الطريق. أخذته أولغا من ذراعه السيد دهال؟ كان مدعوا م

لم يبد عازيل أية مقاومة رغم أن ه كان  وخلف الحديقة، وشرعت في تقبيله دون أن يتف وه أحد منهما بكلمة. كانت امرأة مثيرة، 

 أحدهم لينضم إلى الطباخ.  يشعر بالحرج. لكن ه استطاع الخالص من أحضانها بعد أن ناداه

المسافرون    رعلى، ثم ساعد العمال على تثبيت السلم. غاداصطفت الباخرة ببطء على طول رصيف الميناء. نظر عازيل لأل

 السفينة وهم يضحكون. وأراد عازيل التسلل والصعود للبقاء فيها. لكن األمر كان خطرا. 

رة لكن تم طرده. ذلك لم يمنعه من محاولة دخول القارب مرة أخرى. كان لمح عازيل قط رماديا يحاول التسلل داخل الباخ

عند موظفي الجمارك ورجال الشرطة، كانوا يسخرون من إصراره على مغادرة المغرب. لقد سئم هو أيضا   هذا القط معروفا

ل الطرق القفز إلى السفينة من الوضع فهو يبحث عن الدفء والحنان وعن عائلة طيبة تعتني به. كان يأتي كل يوم، يحاول بك

ى عائلة إسبانية أو إنجليزية. فاإلسبان واإلنجليز هم الذين يحبون التي ستتوجه إلى أوروبا. فهو لو سافر كان حتما سينتمي إل

الحيوانات ويحرصون على حمايتها. في بالدنا يعامل القط أو الكلب كدخيل يُطاَردُ ويُضرب. فمن الطبيعي إذن أن يتوق هذا 

 د الصيادين الذي أشفق عليه.  لقط الرمادي إلى الرحيل أيضا! حاول ذات مرة القفز اال أنه سقط. تم إنقاذه من طرف أحا
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تخلى عازيل عن أحالمه، وعاد عن طريقه خاوي الوفاض. التقى بالقط فحياه وكأنه انسان. أنت أيضا تريد الذهاب، أنت 

حة هنا. يعاملونك بشكل سيء، وتحلم بحياة أفضل، وأكثر راحة في منزل أيضا أصابك فيروس الرحيل. لم تعد تشعر بالرا

 يأس، يوما ما ستحقق كل ذلك. أنصت اليه القط بإمعان ثم ماء وذهب. كبير وفخم. فال ت

عند مغادرة الميناء، توقف عازيل أمام الشرطي، ثم سلم له علبة السجائر: خذ، انها سجائر أمريكية حقيقية، تم شراؤها 

 لسلع المهربة. دخن، وامأل رئتيك وشرايينك من هذا القطران الى اللقاء يا صديقي! من ا

 ل. كانت الشوارع هادئة لكن الطرقات كانت كما اعتدناها قذرة جدا. كان يتساء21و"ضغونسوكو"20طريق الصياغين  أخد

دائما لماذا يحرص المغاربة على نظافة بيوتهم أكثر من نظافة الشوارع؟ ثم  تذكر ما تعلمه عن أستاذ التاريخ في ثانوية 

لقروية. األشخاص الذين يستقرون في المدن يواصلون العيش وكأنهم في الخطيب. تعل م أن  سبب مأساة المغرب هو الهجرة ا

سلوكهم. كل هذا بسبب الجفاف الذي أجبر اآلالف من العائالت   ن. باختصار، انهم ال يغيروالبادية. يرمون القمامة أمام منازلهم

 على مغادرة أراضيها والتسول في المدن.  

ة العديد من القطط ا لضالة. لكنها لم تكن تتشاجر كعادتها بل كانت سعيدة. ثم لمح رجال يفتش في هذا الصباح، كان ثم 

 ال. القمامة، لكن سرعان ما هرب خج

. كان يقول في قرارة نفسه: أنا أحب 22جلس عازيل على كرسي مكسور في "ضغونسوكو"، وطلب وعاء من حساء الفول

أن أجده هناك. كان سعيدا مثل القطط، رغم حالة األطفال المزرية    هذا الطبق، أفضل أن آكله في هذا المكان ألنني لست متأك دا

  ر كان يشعره بالغثيان.الذين كانوا يفتشون في القمامات وهو أم

 
 زنقة تقع بمدينة طنجة 20
 كلمة سوكو مستعملة باإلسبانية وهي مأخوذة من العربية. بمعنى السوق الكبير. وهو سوق بمدينة طنجة يباع فيه كل شيء.21
 وف في المغرب وخصوصا بمدينة طنجة. يسمى بالمغربية " البيصارة"حساء معر22
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 ميغيل

كان عازيل جريحا وملقيا على األرض لكنه في كامل وعيه. فقط أوشك رجالن على القضاء عليه. كانت بطنه وضلوعه  

فخورا ألنه استطاع مواجهة الوحش وربما أقوى رجل في المدينة، والذي لم يجرؤ أحد لحد   تؤلمه، لكن في أعماق نفسه كان 

باره بما يفكر فيه الجميع. كان يشعر بنوع من النشوة الداخلية، جعلته قويا على الرغم من جروحه. كان اآلن عن تحديه واخ

 ظة بالذات. مقتنعا بأن تلك الليلة هي ليلة حظه، وأن حياته ستتغير في تلك اللح

جلين ثم اختفيا. في اللحظة التي توقفت فيها سيارة ميغيل، حاول عازيل النهوض من األرض فتلقى ركلة أخرى من ر

أسرع ميغيل وسائقه اللتقاء عازيل، أخذاه إلى السيارة ثم اتجها إلى الجبل القديم، حيث يمتلك عازيل منزال جميال يطل على 

 المدينة وعلى جزء من البحر. 

اليوم لتكوين ينتقي مالبسه بذوق رفيع. كان يحب األزهار كثيرا لدرجة أنه كان يخصص ساعة في  وان رجال أنيقا للغاية،  ك

باقات مختلفة في المنزل. فاألزهار المختارة وألوانها تعبر عن مزاجه وأحواله. كان يمضي الصيف في طنجة، وبقية العام  

فيه. ومن   عالم لتنظيم معارضه. كان رجال كريما يحب المغرب ويحب  العيشفي برشلونة أو في مكان آخر في أنحاء ال

شخصا طريح األرض. بل حتى أنه ال يصدق كيف يعقل أنه لم يحرك أحد الزبائن ساكنا  الطبيعي، بالنسبة له، أن يساعد

 لمساعدته ومنع هؤالء األوغاد من ضربه.   

و رجل معروف في القصر. أضفاه إلى قائمة المدعوين المميزين، الذين كان ميغيل قريبا جدا من أحد أبناء عم الملك، وه

ناقشة. كان ميغيل مسرورا بتواجده مرتين أو ثالث مرات بقصر الحسن الثاني، واعتباره يسمح لهم البروتوكول بالدخول دون م

 صديقا للمغرب وفنانا من المفترض أن يقول خيرا عن هذا البلد والرد على مهاجميه. 

فبعد كل ميغيل اجتماعي الطبع، يحب السهرات التي يتردد عليها المشاهير. كان يستمتع بها ويفتخر بتواجده فيها. كان 

المتاعب واألحزان التي مر  بها، قرر الرهان على متعة الحياة. كانت األمسيات االجتماعية مناسبة تماما للهو الذي كان في 

 ائه وتجواله.  حاجة إليه لينسى إخفاقاته العاطفية وأخط

اعدة عازيل. لكن بعدما حدق فيه  فلماذا يريد اقتالع عازيل من عالمه وأخذه معه إلى إسبانيا؟ في البداية، أراد ميغيل مس

عدة مرات أدرك أن هناك إمكانية في مغامرة بينهما او حتى عالقة جدية. كان ميغيل يندم في كل مرة يجبر فيها رجال على 

نه ال ينزعج من المعاناة والشكوى في عزلته. كان يعشق بشرة المغاربة الداكنة، كما كان يحب  حماقتهم. بدء عالقة معه. إال أ

"الحماقة" كلمة اعتاد على استعمالها ليتحدث عن غموضهم الجنسي. وهو يعشق أيضا تلبيتهم لرغباته الجنسية وذلك متى  

ل والمرأة. فبالنهار يلعب دور الخادم يرتدي مالبس عادية لتسوق، شاء وهو أمر يعب ر عن عدم المساواة في العالقة بين الرج 

مثيرة للرغبات الجنسية. فكما يقول البواب المسن للمبنى حيث يسكن الكاتب األمريكي   وبالليل يلعب دور الحبيب يرتدي مالبس

من األفضل أن يكونوا من بصحة جيدة، ويتمتعون وزوجته: "هؤالء الناس يريدون كل شيء. رجال ونساء الشعب والشباب 

بالليل. الخدمة الكاملة. باإلضافة إلى أنبوب البادية، أمي ون ال يحسنون القراءة والكتابة، ويخدمونهم بالنهار ويضاجعونهم 

ل لهم حد ثوني عن حياتكم، سأكتب عنها وغليون من الحشيش محشو جيدا حتى يتمكن األمريكي من التركيز على الكتابة! يق

ال عنكم ، إال أنه سيقمثلي ُكتَّاب الغالف. لن تستطيعوا قراءته، لكن ذلك ليس مهما، فأنتمعلى ون اسمكم مكتوب رواية ويك

هذا غريب يا صديقي! يحدثهم عن ذلك دون ذكر المال، ألنه ال يجب التحدث عن المال عندما نكون في خدمة  أميين.  ُكتَّاب

كن البؤس الذي يعيشون فيه يا صديقي يقودهم إلى أماكن حزينة جدا. في  كاتب! الناس ليسوا مجبرين عن القبول بذلك، ل
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. 23وف روا لقمة العيش. فأنا أرى كل شي ولكن ال أقول كل شيء! فكل شاة معلقة من كراعهاالحياة، يفعل الناس ما بوسعهم لي

 لذين يرافقون المسحيين!"الشيء ينطبق على المغاربة انفس هل رأيت يوما عند الجزار خروفا معلقا من ساق جاره؟ 

في صباح اليوم التالي، ذهب ميغيل إلى الغرفة التي ينام فيها عازيل لتفقد حاله وليسأله عن اسمه وعمله وسبب تواجده 

في تلك الحانة. طرق باب الغرفة لكن لم يجبه أحد فحاول مرة ثانية قبل أن يفتح باب الغرفة ببطء. كان عازيل ينام على ظهره، 

 ى.نصف مغط

براءة هذا الوجه وجمال هذا الجسد. جسد الزالت آثار الكدمات ظاهرة عليه. خرج من الغرفة شعر ميغيل بالذهول من 

كان مضطربا يحتسي القهوة التي كان يتجن بها بسبب مشاكله على رؤوس األصابع وقرر أن ينتظر إلى أن يستيقظ عازيل. 

وال تهدئة نفسه. شعور قوي في داخله يخبره ، ثم يصعد إلى الشرفة محاالصحية في القلب. كان يتجول من غرفة إلى أخرى

أن هذا الشاب سيقلب حياته. كان مقتنعا بذلك وكأنه نوع من الحدس ال يستطيع تفسيره. شعر بحاجة للتحدث مع أحد عما رآه  

 وما يشعر به، لكنه تراجع عن هذه الفكرة وفضل تهدئة نفسه حتى آخر الصباح.  

يانها. يعود ذلك إلى الفترة التي كان يترك فيها البيت األبوي  ويهرب منه، متخذا ذكره بذكرى طالما حول نس هذا الوضع 

 أحضان مدينة برشلونة ك ملجأ له منتظرا اللقاء الغرامي الذي سيخرجه من وحدته وحزنه.  

ا وبالكاد جال. لقد حوال حياته جحيمال يمكن ان يتخيل والداه، أم كاثوليكية وأب شيوعي، أن ابنهما يفضل معاشرة الر

يكلمانه لدرجه أنه في يوم من األيام تلقى بعض اللكمات محاوال فك رجلين مخمورين يتشاجران فلم يستطع العودة إلى المنزل 

شرطة  بسبب انتفاخ عينه خوفا من والديه اللذين سيطرحان عليه العديد من األسئلة. بل يمكن أن يتوق ع منهم أن يطلبوا من ال

 . هيعاشرأن يحققوا مع كل من 

في الوقت الذي كان يحاول النهوض فيه ماسحا قطرات الدم التي تسيل على جبينه مدت له يد منديال من القماش األبيض 

طويلة ونحيفة تظهر على ظهرها عالمات النمش الداكنة. كان رجال طويل   اذا رائحة زكية. كانت يد رجل في مقتبل العمر، يد

لبد ويدخن سيجارا. تبعه دون التفوه بكلمة. كان الرجل يمشي بخطوات محددة والحظ ميغيل يرتدي قبعة رمادية من ال القامة

إيماءاته المتصنعة قليال. كانت بالنسبة له هذه بداية قصة حب وجنس معقدة ومؤلمة. ترك والديه لكنه في نفس الوقت أصبح 

 منقذه الغني والقوي جدا.  عبدا مقيدا

ة، وقال في نفسه أن الشاب الذي ال يزال نائما ليس لديه ما يخشاه. عند وقت الغذاء، ظهر طرد هذه الذكريات القديم  حاول

 عازيل خجوال ومحرجا لتواجده هناك، ومعتذرا عن نومه الطويل. 

 اجلس، يبدو أنك جائع. −

 أريد فقط قرصا من األسبرين وكوبا كبيرا من الماء. −

 ما اسمك؟ −

 عز العرب. −

 اسما مغربيا صعب النطق.اول مرة أسمع فيها  هذه −

 يلقبني أصدقائي بعازيل، فهو أسهل بكثير. −

 وماذا يعني اسمك؟ −

 
 أن كل شخص يحاسب على أفعاله لوحده عبارة معروفة باللهجة المغاربية وتعني 23
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 فخر ومجد العرب! فأنا من خيرة العرب! ثمين وغالي وجيد... −

 أليس بحمل ثقيل أن تكون فخر العرب؟  −

اليوم، وأنا أيضا... ي في حالة سيئة كان ابي ناصريا وقوميا شغوفا بالعالم العربي. لألسف، يوجد العالم العرب −

 بالمناسبة، اود ان اشكرك على ما فعلته الليلة الماضية. 

 إنه أمر طبيعي. خذ، كل شيئا ما. −

شعر عازيل براحة أكثر، وراح يطرح أسئلة على ميغيل عن عمله وعما يفعله في طنجة وعن رحالته. كان يحاول في 

لى تأشيرة دخول إلى إسبانيا لكنه لم يتحدث عن ذلك. استغل غياب دته في الحصول عالحقيقة معرفة ما إذا كان بإمكانه مساع

 مضيفه ثم اختفى. 

 استاء ميغيل وطلب من سائقه إن كان يعرف هذا الصبي. فأجابه خالد، السائق، نافيا بإشارة برأسه.

 سوف تجده وتحضره هنا بلطف وبدون عنف.  −

 حاضر يا سيدي. −

هار حزنه أمام سيده الذي تظاهر بنسيان أنه كانت بينهما عالقة حميمية. كان إظعلى لم يجرؤ  كان خالد حزينا جدا لكنه

لميغيل قدرة مفاجئة على النسيان. وجب على خالد التكيف مع األمر فتزوج فقط إلنهاء هذه القصة وأيضا إليقاف ثرثرة 

 وسخرية رفاقه في المقهى. 

رفقة أشخاص أخرين من طينته. لم يكن يريد حتى أن ول حول الحانات كان خالد يلمح عازيل في بعض األحيان يتج

 يحذره. على أي حال لم تكن هذه أول مرة يطلب منه ميغيل إحضار أوالد في حالة سكر عنده واقتراح المساعدة عليهم.  

ف وانتباه بلهما ميغيل بلطفي اليوم التالي ظهر عازيل من جديد، أعاده خالد إلى الفيال. لقد جاء برفقة صديقته سهام. استق

قدم عازيل سهام على أن ها خطيبته، وتقمصت هذه األخيرة الدور. سرعان ما دخل عازيل صلب  يُبدي أي  مالحظةدون أن 

الموضوع حول السؤال الذي يشغل باله ويستحوذ على تفكيره. وهو الرحيل من هذا البلد. والوالدة من جديد في مكان آخر.  

ئل. اإلحساس باالستقالل الذاتي. الركض على الرمال مناشدا بحريته. العمل، التحقيق، ن أجله كل الوساالرحيل مستعمال م

 العطاء، والقيام بشيء مفيد له معنى في حياته. 

متسائال  صغى إليه باهتمام، متسائال في صمت عن كل ما يجول في خاطره من أشياءال يحتاج عازيل إلى إقناع ميغيل. أ

ور في باله: أيريد حقا مساعدته أم االحتفاظ به إلى جانبه؟ كيف يمكن النجاح في القيام بهما معا؟ األسئلة التي تدفي نفسه كل 

لم يعد ميغيل يمتلك نفس الطاقة التي كان يمتلكها في الماضي لكن بالتأكيد هناك شيء آخر سيجعل من هذا الرجل عشيقا له. 

قة حب بينهما. كان التفكير في احتمال ممارسة الجنس مع عازيل حالة استحالة عالكان يأمل في إقامة عالقة صداقة معه في 

يحس ن مزاجه. وكانت مشاهدته وهو يتكلم، يتحرك، يمشي، وحتى عندما يظهر مع خطيبته، كافية ليشعر بالسعادة كانت لسهام 

 الشجاعة لطرح السؤال: 

 هل يمكنك مساعدتنا للحصول على تأشيرة؟  −

 عتذر من ميغيل ثم أضاف: ن جفاف طلبها وااستاء عازيل م

 أنت تعلم اليوم الكثير من الشباب يحلمون بشيء واحد: الرحيل، ومغادرة هذا البلد.   −
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. إنه ألمر محزن أن  لستما أول من يطلب مني يد المساعدةإنه أمر محزن، أجاب ميغيل، فأنا أعلم بكل شيء،  −

ألحكام عليكما لكنني أعترف، من ناحية أنني أفهمكما، ومن ناحية يود شباب بلد مغادرته. أنا لست بصدد تسليط ا

أخرى أشعر بالحيرة. عندما كنت في نفس سن كما، كان لي نفس الحلم. حتى ولو أن الحالتين غير قابلتين للمقارنة. 

أتيحت  انكو يريد الموت وكان نظامه الديني والعسكري منتشرا في كل مكان.كانت إسبانيا ال تطاق. لم يكن فر

لي فرصة للرحيل من برشلونة إلى نيويورك. اجتزت مباراة لمدرسة الفنون الجميلة، وكان هذا ما أنقذني. 

 شعرت وكأني خرجت من العتمة إلى النور. لم يعد بإمكاني تحمل ضيق الحياة والنفاق االجتماعي. كل شيء 

راها المرء ولكنها تلتصق باألشياء وبالمالبس، تنبعث منه رائحة الرطوبة والغبار السيء، تلك الرائحة التي ال ي

وبالشعر وال سيما بالروح. كانت رائحة العفن تنبعت من إسبانيا بأكملها. كنا نختنق. فالبالد تهتز فقط لكرة القدم  

 ومصارعة الثيران.  

 قام بجولة في الصالون ثم قال لسهام:لم يجبه عازيل. نهض غاضبا و

 ي من وقت السيد.هيا لنذهب لقد أخذنا ما يكف −

 يمكنك مناداتي ميغيل. −

 حسنا، ميغيل. إلى المرة المقبلة! −

في المساء، انضم إلى أصدقاء من الحي يلعبون الورق في مقهى الحافا. تومض أضواء طريفة لكنه لم يعد يستطيع 

 ك تبادل المكان معه، وجلس تاركا البحر خلفه.  مشاهدتها. طلب من عبد المال

 األرض الممنوعة؟ قال عبد المالك. لم تعد تريد رؤية  −

 ما الجدوى من التحديق بأفق قريب وبعيد في نفس الوقت. −

 أتتذكر التوتية؟ −

 لماذا؟  −

 بباسطة ألننا كنا مهووسين بها وكنا كالدمى بين أصابعها.  −

 اخترعنا صورا وشخصيات. لم يكن للتوتية أي وجود.ال، لقد كنا فقط تحت تأثير الحشيش ف −

 شهدت عند اإلسباني، احذر، فهو يحب المغاربة.فنطق سعيد: لقد  −

 كل شيء يعرف في هذه المدينة! لهذا السبب فقط أريد المهاجرة.  −

 وهل تظن أنك ستكون مرتاح البال هناك؟ قال أحمد.  −

 مثلكم.على األقل لن أرى وجوه العاطلين عن العمل  −

 هل ستساعدنا إذا نجحت في خداع اإلسباني؟ قل عبد المالك −

 نوي خداع أحد. أنا ال أ −

 هيا ستضاجعه فقط وسيتم حل مشكلتك! −

 أنا ال أتحمل أن يلمسني رجل. −

 سوف ترى عندما تفعل ذلك لن تفكر إال في تأشيرتك. −

 امرأة ثم تنتصب وتقذف؟  هل أنت قادر على التواجد في السرير مع رجل، تلمسه وتقبله كما لو كان −
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مر، عليك أن تغمض عينيك وأن تفكر في حبيبتك. إنها فقط مسألة أنا ال أهتم بالرجال، لكن عندما يتحتم عليك األ −

 خيال، ثم فكر بما سيعود عليك. إنه ليس إال مسألة تطبيقية.

 لكن ذلك هو الدعارة عينها −

الذين يقومون بذلك في فصل الصيف. بل حتى هناك من استطاعوا يمكنك تسميتها بما تريد. أعرف الكثير من  −

ي جنسيا. بمجرد وصولهم هناك يهربون مع امرأة ويتزوجونها ويحصلون على الجنسية. الرحيل في حقائب المثل

نعم ذلك جواز السفر "األحمر" الجميل. ثم يعودون إلى البالد منتصرين ومتغطرسين. وآخرون يحومون حول 

دا. كنت كثيرا. يعشن لوحدهن لكنهن غنيات ج تاو األمريكيات المسنات، والمجعدات والمتبرجا األوروبيات

. هل تعلم أنه انتهى به المطاف إلى  هأعرف شخصا كان تخصصه هو الذهاب إلى مقهى باريس وانتظار فريست

ه أصبح يصعب التعرف الزواج من كندية منحته الجنسية وأعطته كل ممتلكاتها؟ عاد إلى طنجة غنيا لدرجة أنب

روفة، ويتحدث إلينا بإنجليزية ركيكة عليه. كان قد شعره مصبوغ، ويرتدي مالبس ذات ماركات تجارية مع

معتقدا أنه سيبهرنا لكنه كان يثير شفقتنا. في يوم من األيام سحقت شاحنة سيارته الجميلة والجديدة من نوع 

 ميرسيديس.

 وبعد ذلك؟ −

 لقد مات! −

 ره ألنه زنا؟تقصد أن هللا ذك −

 تل ليال نهارا على حد السواء. ال تدخل هللا في هذه األشياء. لقد مات ألنه في هذا البلد الطريق تق −

على الطاولة وأشعل غليانا من الحشيش. دخن منه قليال ثم سلمه إلى عبد المالك. كان الوقت متأخرا  الورقوضع عازيل 

ضح أن عبد المالك لم يخبره بشيء جديد. ذهب إلى الحانة، فلم يكن هناك العافية ولم يكن يرغب في العودة إلى منزله. من الوا

ة إال  بعض من رجال الشرطة. انحنى عليه الروبيو، أحد الندل، قائال: وال  رفاقه. لم يكن ثم 

افية  بدأت األمور تتغير. يبدو أن وزير الداخلية أمر بتنظيف البالد. لقد تم توقيف بعض الرجال، قيل إن  الع −

 موجود بإسبانيا أو بجبل طارق.

فشعر بأن شيئا سيئا سيحدث. كان هناك صمت قاتل. وكأن الحانة لم تعد  نظر عازيل إلى جميع الزبائن واحدا تلو اآلخر 

 كسابق عهدها وضعت تحت المراقبة. أراد عازيل مغادرة المكان لكنه شعر بأنه ال يستطيع التحرك وأنه مراقب. 

 و:نادى على الروبي

 ما الذي يحدث؟   −

 .قلت لك إنها عملية تتبيل... لقد تحدثوا في الراديو عن التنظيف −

 تقصد عملية التمشيط؟ −

نعم شيء من هذا القبيل. يبدؤون بإلقاء القبض على الجميع ثم يشرعون في عملي ة الفرز. إنها تشبه قصة الرجل   −

ليعرف لماذا نحن في خطر. إنه رجل  الذي يركض في الشارع ويطلب الفرار من اآلخرين. يتوقف أحدهم

من أثنيتن. أنا ال أخشى شيئا، فأنا طبيعي لدي فقط أثنين. مجنون يحمل مقصا ويقطع خصيتا كل من لديه أكثر 

 إال أنه يقطع أوال ثم يعد بعدها!

 أنت تمزح حتى في المواقف الصعبة! −
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 24في حالة فرار، وأن الحمار  24و أن الحلوف يجب عليك الضحك على األقل مرة في اليوم. لنتحدث جديا اآلن. يبد  −

ج وراء القضبان ومعهم العديد من الشبان األبرياء. أنصحك بالرحيل من هنا وعد إلى منزلك وال تخر  24بوالدي

منه هذه األيام ألن األوضاع سيئة. هكذا تجري األمور دائما في المغرب، ال نحرك ساكنا لعدة سنوات إلى أن  

القاضية، فقط إلعطاء المثال. فال تكن هذا المثال! هل تتذكر قضية أبناء  يأتي اليوم الذي تكون فيه الضربة

ك المخدرات؟ كنت ال تزال صبيا. وصل إلى أبناء العائالت الذين تم القبض عليهم من طرف الملك بتهمة استهال

يرسل للوقت البورجوازية فقط ليبرهن على قدرته وليبي ن أن ه ال يمكن ألحد أن يعيش في أمان. وهو في نفس ا

 إنذارا لتجار المخدرات. 

 إلى الرحيل، دخل رجال من الشرطة إلى الحانة بزي مدني:  في الوقت الذي كان يستعد فيه عازيل

 أخرجوا بطاقتكم الوطنية وبسرعة!  −

 لم يكن عازيل يحملها معه فأحس بالخوف على الفور. 

فلدينا الكثير من العمل. إنها أوامر من مدينة أولئك الذين ال يملكونها عليهم الصعود إلى الشاحنة وبسرعة  −

 الرباط. 

وامر وانتظر في حافلة الشرطة حيث كان هناك بعض األشخاص سيئي الحظ: كان هناك متشردان وعاهرة امتثل عازيل لأل

هذه اللحظة    وفي وخمسة شبان كان البعض منهم ينزف دما من األنف. ثم تذكر أن رفيقه عبد المالك أعطاه القليل من الحشيش.

 أقبل أحد رجال الشرطة صارخا: 

 ال تتحرك يا ابن الزنا! −

قام بتفتيشه واكتشف الحشيش عنده. لم تكن الكمية التي كانت في حوزته كبيرة لكنها كافية لتبرير سبب اعتقاله واستجوابه  

العاطلين عن العمل  المطول الذي سيسمح للشرطة بتوسيع مجال التحقيق عن تجار المخدرات والشباب المتخرجين و

 والمتظاهرين. الكل في نفس الوضع.

ويلة ومؤلمة وقاسية. لم يعد بإمكان عازيل تحمل التحدث عن حياته والتذكير بأنه ال يتاجر في أي شيء، كانت الليلة ط

تها أوامر بإلقاء وأنه لم يتعاطف قط مع العافية، بل حتى أنه تعرض للضرب ألنه شتمه. فكل  ما قاله لم يجد نفعا. الشرطة أت

ة. استأنفت التحقيقات في اليوم التالي مع رجال شرطة الذين أُرسلوا  القبض على تجار المخدرات وكان عازيل فريسة مثالي

 خصيصا من مدينة الرباط. فكانت نبرتهم مختلفة.

 من أجل من تعمل؟ من هو رئيسك؟  −

ثم أعادته أيادي قوية إلى مكانه. وأعاد الشرطي   لم يجب عن هذه األسئلة فصفع وضرب على بطنه حتى أغمي عليه،

 سؤاله: 

ألمر عليك أيها النذل. اعترف من هو رئيسك من بين هؤالء الرؤساء الثالثة؟ العافية أم الحلوف  سوف أسهل ا −

 أم الديب؟ لحساب من تبيع المخدرات التي تتجه نحو أوروبا ليال؟ 

 ا.تلقى من جديد لكمات كانت أكثر عنفا من سابقاته

 
 تجار المخدرات تطلق على  أسماء 24
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ر تطهير شمال البالد من فكما تعلم، أنت المتعل م الذي قام بدراسات عليا، إن  ملكنا الح − بيب حفظه هللا ورعاه، قر 

أبناء العاهرات الذين يلحقون العار بالبالد. لقد سئم جاللته من رؤية اسم المغرب ملوثا في الصحف العالمية  

المخدرات. لقد انتهى عهد اإلهمال وعدم التدخل. لذلك سوف بسبب الخنازير التي تمأل جيوبها من التجارة في 

شرطة جاللة الملك حفظه هللا ورعاه وستبوح لنا بكل ما تعرفه عن هؤالء األوغاد وأين يختبؤون  تتعاون مع

 ولحساب من تشتغل. 

قدين أن ذلك دليل  كانوا رجال الشرطة يقلدون ممثلين األفالم األمريكية، حيث يضربون كل شيء ويمضغون العلكة معت

 على رجولتهم. 

 خطرت بباله فكرة. كان عازيل منحنيا بسبب األلم فجأة

 أشتغل لحساب ميغيل... −

 هل هو مغربي؟ −

 ال، إنه اسباني، اسمه ميغيل روميرو لوبيز. −

 ال يهمنا إال المغاربة المتورطون في تجارة المخدرات وليس اآلخرين. ما الذي يفعله ميغيل هذا؟ −

في الجبل القديم وأشتغل عنده صلة بالمخدرات. إنه تاجر في الفنون، لديه رواق في اسبانيا. ويعيش  ليس له أية   −

 كسكرتير، مساعد...

تلقى عازيل ضربات أخرى في ضلوعه أسقطته من على الكرسي. كان أحد رجال الشرطة يتحدث في الهاتف بلغة مشفرة. 

 ه كان يستفسر عنه. قام اثنان من رجال الشرطة بضربه وإهانته غاضبين سمع عازيل اسم ميغيل مرتين أو ثالث مرات ففهم أن

ألنهم تأكد لهما لتو أن عازيل ليس مهربا للمخدرات وعليهما إيجاد فريسة أخرى قبل طلوع الفجر. تركا عازيل طريحا على  

 األرض وخرجا لتدخين سيجارة. في هذا الوقت نفسه قرر شرطيان آخرين القيام بفعلتهما.

طالما أردت معرفة من هو المثلي  وسيم. هيا قل لنا أيها الزامل أهو من يضاجعك أم أنت من تضاجعه؟ ل إنك −

السالب ومن هو المثلي الموجب في أزواج الشواذ جنسيا. على أي حال نحن ال نقدم شروجنا، فنحن ننتصب 

 وسترى كيف نعامل امثالك. 

مسك به أحدهما وهو ملقي على األرض حتى يستطيع اآلخر نزع سرواله.  أغلقا الباب ثم ابرحاه ضربا واحدا تلو اآلخر. أ

م مزق مالبسه الداخلية وأبعد ساقيه قبل البصق في مؤخرته محاوال مضاجعته. ولتسهيل المهمة طرحوه أرضا وأدخلوا عصا  ث

أن ضاجعه   اإلهانة إلى  لم يكن كافيا حيث وصلتلكن  ذلك المكنسة في فتحة شرجه. أيقظه األلم واللكمات والبصق عليه 

ديك مؤخرة جميلة، مؤخرة شخص مثقف وكأنها كتاب كبير مفتوح، إال أننا نحن ال الجميع الواحد تلو اآلخر. خذ أيها الزاني ل

نقرأ بل نمزق، خد أيها الوقح، الوغد، هكذا تفعل مع المسيحي أليس كذلك؟ ينام على بطنه وتغذيه، نحن أيضا سنغديك وسوف 

دين  ها المثقف، تبكي من الفرحة طلب المزيد حتى تصبح مؤخرتك مثل المصفاة، محطة قطار حقيقية. خد أيتحب ذلك وت

 كالفتاة، لديك مؤخرة كمؤخرة الفتاة.25مك

 
 ذم باللهجة المغربية25



45 

 

شبه مغمي عليه وال يستطيع الحركة. بعد أن فتح عينيه بعد بضع  اختلط الدم والقيء والبول على األرض. وكان عازيل 

يل الذي جاء للبحث عنه. وضح رجال الشرطة أنهم أنقذوا عازيل من جماعة من األوغاد كانوا على  ساعات، تعرف على ميغ

 وشك اغتصابه في غرفة فندق في شارع موريللو:

مة من بواب الفندق. لحسن الحظ وصلنا في الوقت  كانت مشاجرة بسبب الحشيش. لقد تدخلنا بعد تلقي مكال −

 زل... يجب الحذر ممن يعاشرهم في هذه المدينة!المناسب، كان ملقيا أرضا، وسرواه نا

 كان وجه عازيل متورما وكان يمشي بصعوبة متكئا على سائق ميغيل. عند وصوله للمنزل، قال له ميغيل:

 يمكنني تخمين ما حدث. سوف أتصل بالطبيب. −

 فأنا اشعر بالخجل! ال، −

ض األشخاص بالرباط. ما فعلوه بك أمر بلى، يجب ان تحصل على شهادة طبية وأن تتابعهم قضائيا. اعرف بع −

 غير مقبول. لم يكن الملك ليسمح بذلك. 

ال أحد سيصدقني. والملك ال يكترث لما يحدث. كل ما يريده هو ان يبقى كل شيء على حاله دون ان يعلم  −

 بالتفاصيل. 

 هذا ليس في صالح صورة المغرب، ولو علمت الصحافة بذلك ستكون فضيحة! −

 تب الصحافة الحقيقة سيمنعونها. الصحافة؟ يوم تك −

من أجل البحث عن عمل.   26صل بوالدته وأخبرها انه بمدينة الدار البيضاءأمضى عازيل عدة أيام عند ميغيل لرعايته. ات

قامت أخته كنزة بزيارته فذكر لها حقيقة ما حدث له وطلب منها أن ال تخبر أحدا. شعرت بنفس باإلهانة التي شعر بها عازيل 

 ه بفعل كل ما بوسعها إلخراجه من هذه المدينة وهذا البلد.  ووعدت

شيطية دمارا واضحا. حيث تم القبض على مجموعة من تجار المخدرات بينما نجح أخرون في الهروب. خلفت الحملة التم

غفلوا على    اعتقل أيضا موظفون في البنوك متورطون في عمليات تبييض األموال، باإلضافة إلى موظفين من الجمارك الذين

 الدولة.   المهربين. كما انه حكم على جماعة من األبرياء بتهمة المساس بأمن

اغتنمت وزارة الداخلية الفرصة لسجن بعض المتخريجين العاطلين عن العمل مته مين إي اهم بتهم مختلفة. كما لعبت 

ة. كان الكل حذرا وتنبأ رجال األعمال بأزمة الصحافة دورا في تغطية أحداث هذه الحملة والقضايا التي تتابعت بسرعة فائق

البناء مبني جزئيا على تلك األموال القدرة، وأنه من اآلن فصاعدا سيهرب تجار  اقتصادية. يوضحون سرا أن اقتصاد

 المخدرات أموالهم إلى األبناك الدولية، مما سيسبب أزمة مالية. 

ان ذلك إلثارة الشك والخوف. وتصديد ضربة غير مباشرة للمعارضة.  رجل سياسي مدى فعالية اعتقال األبرياء: كلقد بي ن   

الداخلية أفعاله خالل استجواب له في مجلس النواب: البلد يعاني من التهريب والفساد، وما قمنا به كان أمرا  كما برر وزير

للغاية. فالعدالة لم تقم إال بعملها وبما  طبيعيا لمطاردة هؤالء األوغاد. أُمرنا بتنظيف البالد، فقمنا بتنظيفها، وهذا امر طبيعي

وإقدامهم على مهاجمة األشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم فوق القانون ال لشيء بل ألنهم أمرت به، تمي ز القضاة بشجاعتهم 

رؤوس بعضا من ال يعرفون شخصا يعمل في أحد الحكومات. نحن ال نبالي وال نهتم  بكل  تلك األمور، فإن كان يجب إسقاط
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نبالء الذين انتخبهم الشعب. العدالة مستقلة، فال بد  من إسقاطها، وال أظن أن ذلك سيحدث مع أحد من هؤالء األشخاص ال

 ومصالح الشرطة عفيفة، فلنفرح بهذا التقدم الذي رسم خطاه صاحب الجاللة الملك نصره هللا وأيده.

 وقف نائب، مسن ومحترم، مخاطبا الوزير:

الجميع يعلم ما فعله  ي الوزير، يجب تنظيف هذا البلد ولكن لماذا ال تبدأ بأقاربك وعائلتك أوال؟ فنحن متفقون سيد −

ابنك من صبياني ات شجعته عليها التسهيالت واالمتيازات التي منحته إياها. يجب عليك أن تكون قدوة إذا تريد  

ق وتتصرف كما لو كنت من المحافظة على مصداقيتك. لكن سيدي الرئيس أنت تعطي دروسا في األخال

أن ال تتجاهل شيئا. فابدأ بمن حولك عوض أن تنتهز  الصالحين. إن قرر جاللة الملك تنظيف هذا البلد فيجب

 الفرصة العتقال المعارضين لسياستك. سياسة ال تعرف سوى القمع. 

 س لها من الصحةأنت عميد هذا التجمع الموقر، فلن أسمح لنفسي باإلجابة على اتهاماتك التي ال أسا −

 .قرر رئيس الجلسة وضع حد لهذا النقاش وأغلق الجلسة لمدة ساعة 

استغرق األمر أسبوعين من عازيل السترجاع صحته. كانت لياليه مليئة بمشاهد العنف رغم تناوله للحبوب المنومة. كان 

 يرفض ان يتقدم بشكوى ضد رجال األمن رغم الحاح ميغيل عليه. 
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