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ينتمي بائع الكتب القديمة على األرصفة، عباس العالونة، إلى جيل جزائري فتح عينيه خالل ثورة التحرير، وورث عنها خطاب البناء 
والتحرّر، لذلك فهو يربط بين القراءة وهذه القيم

عباس العالونة
ربع قرن من ترويض األرصفة بالكتب

برج بوعريريج ـ عبد الرزاق بوكبة

ثمة أماكن ترتبط بوجوه معينة. 
يـــنـــطـــبـــق هــــــذا عـــلـــى قـــلـــب مــديــنــة 
كيلومتر   200( بــوعــريــريــج  بــــرج 
إلــى الــشــرق مــن الــجــزائــر الــعــاصــمــة(، أو ما 
الــقــديــم، حيث ينصب العم  ُيــعــرف بــالــبــرج 
مجموعة   ،)1958 )مواليد  العالونة  عباس 
الــكــرتــون، يضع فوقها كتبًا  مــن صــنــاديــق 
صغير،  مقعد  على  ويــجــاورهــا  مستعملة، 
ــاده. وال يــكــتــمــل  ــ ــفـ ــ ــّد يـــحـــرس أحـ ــ فـــكـــأنـــه جـ

مشهد املكان من دونه.
الفرنسية ووجهه الحليق وبذلته  بقبعته 
األنــيــقــة يــجــلــس »راهــــب الـــبـــرج« بــن كتبه 
مــنــتــظــرًا زبـــائـــن مـــا زالـــــوا أوفـــيـــاء لــلــكــتــاب 
ــن تـــخـــلـــي كـــثـــيـــريـــن عـــنـــه وعـــن  ــ ــم مـ ــالــــرغــ بــ
الــقــراءة نهائيًا، واســتــبــدال آخــريــن الــورق 
اللوحية  واألجــهــزة  الكومبيوتر  بشاشات 
متنوعة؛  كتبه  عناوين  الذكية.  والهواتف 
عـــربـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وإنـــكـــلـــيـــزيـــة وغـــيـــرهـــا، 
والفكري.  األدبـــي  ومنها  التعليمي،  منها 
بعضها يعيدك إلى السنوات األولى لحرب 
الـــتـــحـــريـــر وبـــعـــضـــهـــا اآلخــــــر يـــتـــطـــرق إلـــى 
مــواضــيــع راهــنــة. مــن بــن كتبه مــا يساير 
الـــســـوق وذوقـــــه الـــعـــام، ومــنــهــا مـــا ينتظر 
زبــونــًا واحـــدًا، ربــمــا؛ زبــونــًا واحـــدًا شغوفًا 

 املواضيع.
ّ

بموضوعه من دون كل
عــلــى هـــذه الـــحـــال، يــعــود الــعــم عــبــاس إلــى 
طــفــولــتــه الــبــعــيــدة، فــيــحــس ســامــعــه، وهــو 
يتحدث عنها، بسلطتها على عقله وروحه 
إلى  »أنــتــمــي  املختلفة:  وتــعــابــيــره  وعينيه 
أول دفــعــة مـــن الــتــالمــيــذ الــجــزائــريــن بعد 
باملدرسة  التحقت  إذ  الــوطــنــي،  االســتــقــالل 
عــام 1964، في الوقت الــذي كــان فيه الطفل 
الــجــزائــري مــبــرمــجــًا عــلــى املــرعــى أكــثــر من 
برمجته على املدرسة، امتدادًا للوضع الذي 
كــان ســائــدًا قبل االســتــقــالل«. ومــن املظاهر 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــًا فـ ــدة أيــــضــ ــتـ ــمـ ــتــــي بـــقـــيـــت مـ الــ
الجزائري خالل السنوات العشر، التي تلت 
من  نخبة  بقاء   )1962( الوطني  االستقالل 
املعلمن الفرنسين في املدرسة الجزائرية. 
وكـــان لــهــم دور حــاســم فــي تــكــويــن الرعيل 
األول من املتعلمن الجزائرين، يذكر منهم 
العم عباس األستاذ كازو: »جعلني أتعلق 
كـــان ودودًا وذا روح  فــقــد  الـــبـــدايـــة،  فـــي  بـــه 
أبــويــة، ثــم اســتــغــل ذلـــك التعلق فــي جعلي 
 

ّ
الــقــراءة والــكــتــب، فأقبل عليهما بكل أحــب 
جــوارحــي، وأنــفــق مــا يقع فــي يــدّي مــن مال 
عليها، عوضًا عن إنفاقه على الحلوى وما 

ُيغري األطفال«.
باتت  الجديد«: »من هنا،  لـ«العربي   يقول 
ــة لــلــنــقــاش  ــلـ ــابـ ــر قـ ــيـ ــاب غـ ــتـ ــكـ ــالـ ــي بـ ــتـ عـــالقـ
املــنــافــســة.  أو  ــبـــدال  ــتـ االسـ أو  املـــســـاومـــة  أو 
 إقــبــالــي على 

ّ
وقــد كــانــت أســرتــي تعتقد أن

الــكــتــب خــــارج املــقــرر املـــدرســـي ُيــؤثــر سلبًا 
فـــي تــحــصــيــلــي، فــعــقــدت مــعــهــا اتــفــاقــًا هو 
أن تتركني أقــرأ ما أشــاء مقابل وعــدي لها 
بافتكاك شهادة، وهذا ما كان عام 1978 إذ 

حصلت على دبلوم كاتب إداري«.
يحملها  الــتــي  )التسمية  »الـــقـــراي«  التحق 
ــم فــــي الــــجــــزائــــر( بــالــخــدمــة  ــهـ ــنـ الـــــقـــــارئ الـ
العسكرية اإلجــبــاريــة مــا بــن عــامــي 1982 
 معه عادة القراءة إلى الثكنة، 

ً
و1984، ناقال

حيث كان ُيزاوج بن الرشاش والكتاب، في 
مشهد جلب له مشاكل مع رؤسائه: »لكنني 

هوامش

بين كتبه )عماد طيايبة(

B

الخروج   عنه، فكنت أستغني عن 
َّ

أتخل لم 
الــراحــة،  للتنفس خــارج الثكنة، فــي فــتــرات 
ــرأ فـــي كــتــاب كــنــت أّجـــلـــت إكــمــالــه تحت  ألقــ

ضغط الحراسة«.
لـــم يـــتـــردد عــبــاس الـــعـــالونـــة، بــعــد نــهــايــة 
الخدمة العسكرية، في فتح محل للحالقة 
املختلطة، إذ كان السياق االجتماعي، في 
املــرأة والرجل  الفترة، يسمح بدخول  تلك 
إلـــى املــحــل نــفــســه، فــأغــرق مــحــلــه بالكتب 
ــــرب إلــــى مــكــتــبــة منه  ــــات أقـ واملــــجــــالت، وبـ
إلــــى مــحــل حـــالقـــة. وكـــــان يـــحـــدث زبــائــنــه 
عن مضامن تلك الكتب، بالحماس الذي 
ــــالق الــــيــــوم عــــن بـــطـــوالت  ــتـــحـــدث بــــه حــ يـ
كــرة الــقــدم فــي الــعــالــم. يــقــول: »يمكننا أن 
نــربــط بــدايــة األزمــــة الــوطــنــيــة الــعــامــة في 
 الـــجـــزائـــر، بـــبـــدايـــة انـــســـحـــاب الـــكـــتـــاب من 

الفضاء العام«.
انـــدلـــعـــت شــــــــرارة الـــعـــنـــف واإلرهــــــــــاب فــي 
ــزائــــري مــطــلــع تــســعــيــنــيــات  الــــشــــارع الــــجــ
يتجنب  الجزائري  فبات  العشرين،  القرن 
الـــدخـــول إلـــى األمـــاكـــن الــتــي يــلــتــقــي فيها 
باآلخرين، وهو ما أثر في مدخول الحالق 
عاشق الكتب، فأقدم على خطوة كان وفيًا 
بها لهذا العشق وهي الخروج بكتبه إلى 
الــشــارع مــن غــيــر أي غــطــاء. كـــان ذلـــك عــام 
فـــي مدينة  الــبــلــدي،  املــلــعــب  قــبــالــة   ،1993
بــرج بــوعــريــريــج، ثــم داخـــل الــســوق الــعــام، 

ــادة الزمـــتـــه مــنــذ صــغــره،  مــســتــفــيــدًا مـــن عــ
ه كان يشتري الكتاب خالل املوسم 

ّ
هي أن

العطلة  ليقرأه، ثم يبيعه خــالل  الــدراســي 
ليشتري غيره.

يــقــول »عــمــي عــبــاس« هــكــذا ُيــنــاديــه سكان 
 خروجه إلى الشارع بكتبه كان 

ّ
املدينة، إن

كانت  التي  املسلحة،  الجماعات  من  موقفًا 
تــهــدف إلـــى قــتــل الــفــن والــفــنــانــن والــثــقــافــة 
واملثقفن واألدب واألدبـــاء، وقــد اغتيل من 
هـــــؤالء الـــعـــشـــرات: »كـــــان ال بـــد مـــن وجـــود 
كنوع  العام  الفضاء  في  كتبًا  يبيع  إنسان 
الجيش  بــاملــوازاة مع مقاومة  املقاومة،  من 
الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي بــــالــــســــالح«. يــضــيــف: 
ــي اضــطــررنــا إلــى 

ّ
»لــلــعــودة إلـــى الــكــتــب الــت

ي عنها طعم العودة إلى األبناء، بعد 
ّ
التخل

سفر طويل«.
اختار عباس  اإلرهـــاب،  انقشاع غيوم  بعد 
بقعة له تحت أقــواس البرج القديم، وشدد 
على أناقة مظهره، بالرغم من قلة مدخوله، 
ــرة بـــاالنـــتـــبـــاه.  ــديــ ــة جــ ــالــ ولـــــه فــــي ذلـــــك رســ
في  »اســتــمــراري  الجديد«:  لـ«العربي  يقول 
بــيــع الــكــتــب فـــي الــفــضــاء الـــعـــام كــــان ثــمــرة 
االستهالكية،  الـــروح  مــقــاومــة  فــي  لرغبتي 
التي هيمنت على الشارع الجزائري، خالل 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، وحـــرصـــي عــلــى أنــاقــة 
املظهر هي رسالة إلى الجيل الجديد، الذي 

بات يربط بن املثقف ورثاثة املظهر«.

ــتـــب، الــتــي  ــكـ يــحــصــل الـــعـــم عـــبـــاس عـــلـــى الـ
تكون عادة فكرية وأدبية، باللغات العربية 
ــة واإليــــطــــالــــيــــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ والــــفــــرنــــســــيــــة واإلنــ
ــن خـــــالل ثـــــالث طـــــرق هــي  ــيــــة، مــ ــانــ ــبــ واإلســ
االنتباه  ويلفت  والتبادل.  والشراء  اإلهــداء 
ــّم فــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــوالت  إلـــــى مـــعـــطـــى مــــهــ
ــي الــحــيــاة  ــيـــة فــ ــتـــمـــاعـ االقـــتـــصـــاديـــة واالجـ
الجزائرية بالقول: »انزاح البيت الجزائري 
الضيق،  املجال  إلى  األخيرين  العقدين  في 
بعدما كان واسعًا، وهو ما جعل املكتبات 
ــف 

ّ
 اســتــغــنــاء. وخــلــق الــتــقــش

ّ
املــنــزلــيــة مــحــل

ــرزه هـــبـــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط عــــادة  ــ ــ ي أفـ
ّ
ــذ ــ ــ الـ

إقــدام الجزائرّي على بيع أغراضه القديمة 
ومــنــهــا الــكــتــب واملــكــتــبــات«. يــشــرح فكرته: 
»في السابق، كان الزبون يبرر لي بيع كتبه 
برغبته في استبدالها، أّما اليوم، فهو يبّرر 
ذلك بحاجته إلى املال لشراء دواء أو لوازم 

مدرسية ألبنائه«.
تــقــدم الــرجــل فــي الــســن فـــرض حــاجــتــه إلــى 
محل مغطى، وهــو ما دفعه عــام 2014 إلى 
أن يرسل طلبًا بذلك للبلدية مشفوعًا بـ600 
»العربي  وقــد حضرت  السكان.  مــن  توقيع 
الجديد« نشاطًا ثقافيًا نقل فيه العم عباس 
هذا الطلب إلى والي برج بوعريريج، الذي 
ــذلـــك: »فــهــل  ــده بـ ــ أثـــنـــى عــلــى تــجــربــتــه ووعــ
أعيش يومًا أحظى فيه بمحل يقيني البرد 

وأنشر فيه دفء القراءة«؟

أنتمي إلى أول دفعة من 
التالميذ الجزائريني 

بعد االستقالل الوطني، 
إذ التحقت باملدرسة 

عام 1964.

■ ■ ■
يمكننا أن نربط بداية 
األزمة الوطنية العامة 
في الجزائر، ببداية 
انسحاب الكتاب من 

الفضاء العام.

■ ■ ■
في السابق، كان الزبون 

يبرر لي بيع كتبه 
برغبته في استبدالها، 

أّما اليوم، فهو يبّرر ذلك 
بحاجته إلى املال لشراء 
دواء أو لوازم مدرسية 

ألبنائه.

باختصار

نجوى بركات

 من أي تعليٍق 
َ
ه كان ممكنا إبقاُء هذه الزاوية فارغة

َ
ليت

ــُع شــريــطــٍة ســــوداء في  أو رثــــاء. ليته كـــان ممكنا وضـ
الرجل  باسم  فقط  وعنونتها  بيضاء  تركها  زاويتها، 
النار  البائسة انتشاَر  ه 

ُ
ه وحكايت

ُ
الذي انتشرت صورت

في جسده املحتقن بوقود الضنك والقهر. لو كان لي 
يُت الصمَت سّيدا أمام مأساٍة قيل وما زال 

ّ
الخيار، لول

املــتــوّرطــون جميعا  الــقــّوالــون  فيما  الكثير،  فيها  يــقــال 
أو  بخطأ  يعترفون  وال  مسؤولية،  كــل  مــن  يتنّصلون 
بذنب. ضّد هــؤالء جميعا، أحــرق جــورج زريــق نفسه، 
وما أن لفظ املسكنُي رمقه األخير، حتى تهافتوا إلظهار 
صــدمــتــهــم واســـتـــنـــكـــارهـــم، مــبــديــن أســفــهــم وحــزنــهــم 
لالستنكار  املساعدة،  يد  ملــّد  كثرا  أقبلوا  لقد  العميق. 
والـــدعـــوة إلـــى ردود فــعــل تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــحــدث، 
ــلــدعــوة إلـــى »ثــــــورٍة« مــحــتــمــلــة، ضـــروريـــة، مجهضة،  ل
تونس،  في  البوعزيزي  أشعلها  التي  كتلك  مستحيلة، 

وفي فتيل الربيع العربي، حني أضرم في نفسه النار. 
ه خجال، ولم يتوان 

ُ
 لسان

ّ
ل

َ
 السياسّي لم ُيش

ُ
املسؤول

عـــن الــتــعــلــيــق والــشــجــب والــتــنــديــد واالســتــنــكــار، عن 

والتمنني  القتيل،  ولــدي  بتعليم  ل 
ّ
بالتكف الوعود  قطع 

باستقبال املدارس الرسمية اآلالف من الطالب الذين 
 الـــغـــالء والــفــســاد 

ُ
قــصــف ظـــهـــوَر أهــالــيــهــم اســتــفــحــال

والسرقة، إلى ما هنالك من توصيفاٍت فظيعٍة أخرى 
مالزمٍة للطبقة السياسية في لبنان وقد حفظناها عن 
أصحاب  أنفسهم،  السياسيون  بــات  وقــد  قلب،  ظهر 
األيادي الطوال في منظومة العفن والفساد، يسبقوننا 

إلى تردادها، وكأنهم منها براء.   
والصحافّي كتب مقالته »الثورية« الطويلة، مستحلفا 
الضمير اإلنساني فينا، مستنهضا هممنا لالعتراض 
والتظاهر والنزول إلى الشارع، وداعيا إيانا إلى الثورة، 
وألننا جميعا، بصفتنا  يحتمل،  عــاد  ما  الوضع  ألن 
زريــق محتملون، سائرون  لبنانيني، جــورج  مواطنني 
ر 

ّ
إلى نهاياتنا املأسوية بشكل حتمي. كتب ولم يتذك

حــزٌب  يمتلكها  لبنانية  فــي صحيفة  حــربــة  رأس  أنــه 
إال  إرهــابــا، وال يعنيه  الــبــالَد، ويــمــارس عليها  ل 

ّ
يعط

أن يكون جنديا طائعا لقوة إقليمية، ويدا تساهم في 
لبنانية  في صحيفٍة  أو  العباد.  وإفقار  البالد  إحــراق 
 لحزب طائفي آخر، ال هّم وال شاغل له 

ٌ
أخرى هي بوق

سوى الكسب في سباق تقاسم الحصص وتوزيعها 

عة بحّس وطني عال. واملواطن بكى 
ّ
على طوائفنا املتمت

حزنا على جورج، وقد ذاق قهره، وتماهى معه، وأحّس 
تلك  بلوغ  على  الــقــادر  غير  ويأسه وشقائه، هو  ه 

ّ
بذل

في  الئقٍة  بعيش حياٍة  له  تسمح  التي  الكريمة  العتبة 
حّدها األدنى، وهو الشاهد على حوادث يومية تراوح 
إلى  والــيــأس،  العجز  األبــنــاء واالنتحار بفعل  من قتل 
املوت أمام أبواب املستشفيات، لعدم القدرة على إيفاء 
أباطرة العناية الصحية مستحقاتهم املالّية، إلى دخول 
اء النّداب 

ّ
السجن بسبب سرقة رغيف خبز.. هذا البك

م هو نفسه ربيب غيالن الطائفية العمياء، القادر 
ّ
املتظل

األلفاظ،  بسوء  ره 
ّ
يذك أو  زعيمه  ينتقد  من  قتل  على 

الــراكــض الــالهــث وراء تجديد والئــه ألســيــاد االهــتــراء 
وإعادة  انتخابهم  السياسي، عبر  والفساد  األخالقي 

انتخابهم وتكرار إعادة انتخابهم من جديد.   
وأنــا، التي تكتُب اآلن استحياًء، إذ ال يجوز أن يذهب 
 

ّ
 زريق التراجيدي هباًء، وقد ينطبق علّي ربما كل

ُ
فعل

 الطفلة الصغيرة التي تقّبل 
ُ
ما تقّدم، تسكنني صورة

، والسؤال عّما ستؤول إليه 
ً
خّد والدها امللتحي باسمة

قصتها مع والدها، بل كيف ستنمو معها هذه القّصة، 
الخلفية،  إلى كواليس حياتنا  املشهد  حني سيتراجع 
فننسى جورج زريق، وننسى موته، وننسى من وما 
واعتقادها  بالذنب  شعورها  مــع  الطفلة  لتبقى  قتله، 
لقد  مها هو ما أودى بحياة والدها. أجــل، 

ْ
ِعل أن  ربما 

، ضغطا، عـــوزا، قلة حيلة 
ً
عــاش جـــورج زريـــق بــطــالــة

ويأسا؛ لقد عاش تحقيرا، قهرا، ضنكا، شّدة، عجزا، 
أّدت إلى احتراقه من الداخل، قبل أن تلتهم ألسنة النار 
جسده. لكّن أحدا لم يدرك أن مشهد إحراق نفسه أمام 
باحة مــدرســة ابنته، هــو املــحــروق أصــال، كــان بصقة 

قرٍف وعياٍف رماها في وجوهنا جميعا.

جورج زريق، المحروق أصًال

وأخيرًا

عاش تحقيرًا، قهرًا، ضنكًا، 
شّدة، عجزًا، أّدت إلى احتراقه 

من الداخل، قبل أن تلتهم 
ألسنة النار جسده
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