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 الســيرة الذاتية

 

إلى  تخفي خمؼ روايتيا أًبا لطالما طبع حياتيا بشخصيتو الفّذة وتاريخو النضالّي. لف نذىب أحبلـ مستغانمي كاتبة
حياتو التي تحكي تاريخ الجزائر وجدت  مف شؾ في أّف مسيرة القوؿ بأّنيا أخذت عنو محاور رواياتيا اقتباًسا. ولكف ما

  .صدى واسًعا عبر مؤلِّفاتيا

 : محمد الشريؼ" مف ىواة األدب الفرنسي. وقارًئا ذا ميوؿ كبلسيكّي ألمثاؿ" كاف والدىا

Victor Hugo, Voltaire, Jean Jaques Rousseau . كانت  يستشؼ ذلؾ كّؿ مف يجالسو ألّوؿ مّرة. كما
إدماج عنصر الوطنّية وتاريخ  لو القدرة عمى سرد الكثير مف القصص عف مدينتو األصمّية مسقط رأسو "قسنطينة" مع

  .نادرة الجزائر في كّؿ حوار يخوضو. وذلؾ بفصاحة فرنسّية وخطابة

 

 7491ة وبعد أف أطمؽ سراحو سن . 1945 ماي 8ىذا األّب عرؼ السجوف الفرنسّية, بسبب مشاركتو في مظاىرات 
ألؼ شييد سقطوا  94يعتبر محظوظًا إذ لـ يمؽ حتفو مع مف مات آنذاؾ )  كاف قد فقد عممو بالبمدّية, ومع ذلؾ فإّنو

الشعب  المظاىرات( وأصبح مبلحًقا مف قبؿ الشرطة الفرنسّية, بسبب نشاطو السياسي بعد حّؿ حزب خبلؿ تمؾ
ألؼ حساب: حزب جبية التحرير  , ويحسب لو المستعمر الفرنسيالجزائري. الذي أّدى إلى والدة ما ىو أكثر أىمّية

  . FLN الوطني

 

فقد كانت أكثر ما تخشاه, ىو فقداف آخر أبنائيا بعد أف ثكمت كؿ إخوتو, أثناء  ,وأّما عف الجّدة فاطمة الزىراء
الجزائر مف خبلؿ  كؿّ في مدينة قالمة. ىذه المأساة, لـ تكف مصيرًا ألسرة المستغانمي فقط. بؿ ل 1945 مظاىرات

خّمفو اإلستعمار. بعد أشير قميمة, يتّوجو محمد  مبلييف العائبلت التي وجدت نفسيا ممّزقة تحت وطأة الدمار الذي
تونس كما لو أّف روحو سحبت منو. فقد وّدع مدينة قسنطينة أرض آبائو  الشريؼ مع أّمو وزوجتو وأحزانو إلى

  .وأجداده

 

نفييما. ويجد محمد الشريؼ نفسو محاطًا  ا لبعض الِرفاؽ األمير عبد القادر والمقراني بعدكانت تونس فيما مضى مقر  
بطريقة تختمؼ عف نضالو السابؽ ولكف ال تقّؿ  PPA و MTLD حزبي بجوٍّ ساخف ال يخمو مف النضاؿ, والجياد في

رىاصاتيا األولى تولد المعارؾ. في ىذه الظروؼ التي كانت تحمؿ مخاض الثور  أىمّية عف الذيف يخوضوف ة, وا 
يممؾ تأىيبًل غير تمؾ الّمغة,  في تونس. ولكي تعيش أسرتو, يضطر الوالد لمعمؿ كمدّرس لّمغة الفرنسّية. ألّنو ال أحبلـ

ابنتو المغة العربّية التي ُمنع ىو مف تعمميا. وباإلضافة إلى  لذلؾ, سوؼ يبذؿ األب كّؿ ما بوسعو بعد ذلؾ, لتتعمَّـ
المغاربّي  الشريؼ في حزب الدستور التونسي )منزؿ تميـ( محافًظا بذلؾ عمى نشاطو النضالي ضؿ محمدعممو, نا

  .ضد اإلستعمار

 

شارؾ أبناء إخوتو عّز الديف وبديعة المذاف كانا يقيماف تحت  1954 وعندما اندلعت الثورة الجزائرّية في أّوؿ نوفمبر
w 7444سنة  بّلبّية تضامًنا مع المجاىديف قبؿ أف يمتحقا فيما بعدوالدىما, شاركا في مظاىرات ط كنفو منذ قتؿ
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أولى الفتيات الجزائريات البلتي استبدلف  باألوراس الجزائرّية. وتصبح بديعة الحاصمة لتّوىا عمى الباكالوريا, مف
 ـ الوثائقية عف الثورةالمسمَّح. ما زلت لحّد اآلف, صور بديعة تظير في األفبل بالجامعة الرّشاش, وانخرطف في الكفاح

في ذاكرة أحبلـ الطفولّية.  الجزائرية. حيث تبدو بالزي العسكري رفقة المجاىديف. وما زالت بعض آثار تمؾ األحداث
سيمتحقوف بالجباؿ, أو العائديف لممعالجة في تونس مف  حيث كاف منزؿ أبييا مركزًا يمتقي فيو المجاىدوف الذيف

  .اإلصابات

 

منصب مستشار تقنّي  عاد جميع أفراد األسرة إلى الوطف. واستقّر األب في العاصمة حيث كاف يشغؿ اإلستقبلؿ, بعد
عف إدارة وتوزيع األمبلؾ الشاغرة, والمزارع واألراضي  لدى رئاسة الجميورّية, ثـ مديرًا في وزارة الفبلحة, وأّوؿ مسؤوؿ

الجزائرّييف,  الجزائر. إضافة إلى نشاطو الدائـ في اتحاد العماؿالمعّمروف الفرنسيوف بعد مغادرتيـ  الفبلحّية التي تركيا
المستقّمة لتّوىا, جعمو يتطّوع في كؿ مشروع  الذي كاف أحد ممثميو أثناء حرب التحرير. غير أف حماسو لبناء الجزائر

 أوضاع الفبّلحيف, تطوَّع إضافة إلى الميّمات التي كاف يقـو بيا داخمي ا لتفّقد يساعد في اإلسراع في إعمارىا. وىكذا

ساىـ في حممة محو األمّية التي دعا  إلعداد برنامج إذاعي )بالّمغة الفرنسّية( لشرح خطة التسيير الذاتي الفبلحي. ثـّ 
  .كتب ليذه الغاية إلييا الرئيس أحمد بف بّمة بإشرافو عمى إعداد

 

أساسي ا. وكانت مقّربة كثيًرا مف أبييا وخاليا عّز الديف  دوًرا وىكذا نشأت ابنتو الكبرى في محيط عائمي يمعب األب فيو
تطرأ عمى  التحرير الذي كاف كأخييا األكبر. عبر ىاتيف الشخصيتيف, عاشت كّؿ المؤّثرات التي الضابط في جيش

الثوري لمعقيد ىواري بومديف,  الساحة السياسّية. و التي كشفت ليا عف بعد أعمؽ, لمجرح الجزائري )التصحيح
ا بيـو مف خبلؿ مشاركة أبييا في حياتو  ومحاولة االنقبلب لمعقيد الطاىر زبيري(, عاشت األزمة الجزائرية يوم 

  .معيا العممّية, وحواراتو الدائمة

مما جعؿ كّؿ مؤلفاتيا تحمؿ شيًئا عف  .لـ تكف أحبلـ غريبة عف ماضي الجزائر, وال عف الحاضر الذي يعيشو الوطف
ف لـ ي بصماتو عمييا إلى األبد. بدًءا مف اختياره العربّية لغة ليا. لتثأر لو بيا.  أِت ذكره صراحة. فقد ترؾوالدىا, وا 

أولى مدرسة معّربة لمبنات  ,إستقبلؿ الجزائر ستكوف أحبلـ مع أّوؿ فوج لمبنات يتابع تعميمو في مدرسة الثعالبّية فحاؿ
مف كمّية اآلداب في الجزائر ضمف  7417لتتخّرج سنة  .منيففي العاصمة. وتنتقؿ منيا إلى ثانوية عائشة أـ المؤ 

  .اإلستقبلؿ مف جامعات الجزائر أّوؿ دفعة معّربة تتخّرج بعد

ثر إنقبلب بومديف 7491لكف قبؿ ذلؾ, سنة  واعتقاؿ الرئيس أحمد بف بّمة. يقع األب مريًضا نتيجة لمخبلفات  , وا 
  .ح فييا رفاؽ األمس ألّد األعداءواالنقبلبات السياسّية التي أصب ""القبمّية

 

بعد تعّرضو  النفسّية, أو االنييار العصبّي الذي أصابو, جعمو يفقد صوابو في بعض األحياف. خاصة ىذه األزمة
لمجيش الوطني الشعبّي. كانت أحبلـ  لمحاولة اغتياؿ, مما أّدى إلى اإلقامة مف حيف آلخر في مصّح عقمّي تابع

بالعاصمة. وبما أّنيا كانت أكبر إخواتيا األربعة, كاف عمييا ىي أف  , طالبة في ثانوية عائشةآنذاؾ في سف المراىقة
مرض أبييا  المستشفى المذكور, والواقع في حّي باب الواد, ثبلث مّرات عمى األقّؿ كّؿ أسبوع. كاف تزور والدىا في

  .مرض الجزائر. ىكذا كانت تراه وتعيشو
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إخوتيا  عشرة عامًا. وأثناء إعدادىا لشيادة الباكموريا, كاف عمييا اف تعمؿ لتساىـ في إعالة ةقبؿ أف تبمغ أحبلـ الثامن
برنامًجا يومًيا في اإلذاعة الجزائرّية  وعائمة تركيا الوالد دوف مورد. ولذا خبلؿ ثبلث سنوات كانت أحبلـ تعّد وتقّدـ

قت تمؾ "الوشوشات" الشعرّية نجاًحا كبيًرا تجاوز ىمسات". وقد ال" يبّث في ساعة متأخّرة مف المساء تحت عنواف
سنًدا في  الى دوؿ المغرب العربي. وساىمت في ميبلد إسـ أحبلـ مستغانمي الشعرّي, الذي وجد لو الحدود الجزائرية

 الجزائرية. وديواف أّوؿ أصدرتو سنة صوتيا األذاعّي الممّيز وفي مقاالت وقصائد كانت تنشرىا أحبلـ في الصحافة
  ."في الجزائر تحت عنواف "عمى مرفأ األياـ 7417

 

المستشفى لفترات طويمة, بعد أف ساءت  في ىذا الوقت لـ يكف أبوىا حاضرًا ليشيد ما حّقفتو ابنتو. بؿ كاف يتواجد في
  .حالتو

لف يتمكف يوًما كبيرة. فقد كانت كّؿ نجاحاتيا مف أجؿ إسعاده ىو, برغـ عمميا أّنو  ىذا الوضع سّبب ألحبلـ معاناة
أحبلـ وذىبت لتقيـ في باريس  قراءتيا لعدـ إتقانو القراءة بالعربية. وكانت فاجعة األب الثانية, عندما انفصمت عنو مف

لمجزائرييف. وابتعدت عف الحياة الثقافية لبضع سنوات كي  حيث تزّوجت مف صحفي لبناني ممف يكّنوف ود ا كبيًرا
شيادة  أف تعود في بداية الثمانينات لتتعاطى مع األدب العربّي مف جديد. أّواًل بتحضير تكرِّس حياتيا ألسرتيا. قبؿ

كاف يصدرىا زوجيا مف باريس, ومجمة  دكتوراه في جامعة السوربوف. ثـّ مشاركتيا في الكتابة في مجّمة "الحوار" التي
المرض والشيخوخة والوحدة. وراح  األب نفسو في مواجية "التضامف" التي كانت تصدر مف لندف. أثناء ذلؾ وجد

 كّؿ مناسبة وطنية عف ذاكرتو النضالّية وذلؾ الزمف الجميؿ الذي عاشو مع الرفاؽ في يتواصؿ معيا بالكتابة إلييا في

  .قسنطينة

 

 وتعابير منتقاة. كاف ذلؾ األب الذي ال يفّوت ثـّ ذات يـو تّوقفت تمؾ الرسائؿ الطويمة المكتوبة دائًما بخط أنيؽ
, التاريخ  7441كما لو كاف يختار عنواًنا لقصائده. في ليمة أّوؿ نوفمبر  ,مناسبة, مشغواًل بانتقاء تاريخ موتو

بعيد عف قبور رفاقو. كما  الندالع الثورة الجزائرّية, كاف محمد الشريؼ يوارى التراب في مقبرة العمياء, غير المصادؼ
األولى. فقد كاف أحد ضحاياىا وشيدائيا األحياء. وكاف  يت الرصاصةلو كاف يعود إلى الجزائر مع شيدائيا. بتوق

 .العسكري عمى وقع النشيد الوطنّي الذي كاف يعزؼ لرفع العمـ بمناسبة أّوؿ نوفمبر جثمانو يغادر مصادفة المستشفى

التنكيؿ بيـ عمى يد  جنود قد تـّ  ومصادفة أيًضا, كانت السيارات العسكرّية تنقؿ نحو المستشفى الجثث المشّوىة لعّدة
  .مسّمحة مف لـ يكف بعد معترًفا بوجوده كجبية إسبلمّية

 

أدىش مرة إحدى الصحافّيات عندما سألتو عف  لقد أغمض عينيو قبؿ ذلؾ بقميؿ, متوّجًسا الفاجعة. ذلؾ الرجؿ الذي
قائبًل: "إف كنت جئت إلى العالـ قضاه بيف المعتقبلت والمصّحات والمنافي,  سيرتو النضالّية, فأجابيا مستخف ا بعمر

أنسب إلييا.. كما تنسب  أحبلـ. فيذا يكفيني فخًرا. إّنيا أىـّ إنجازاتي. أريد أف يقاؿ إنني "أبو أحبلـ" أف فقط ألنجب
  ."ىي لي

الظروؼ األرفع. ولذا حمَّؿ ابنتو إرثًا نضالًيا ال نجاة منو. بحكـ  كاف يدري وىو الشاعر, أّف الكممة ىي األبقى. وىي
أدبيا. وفاًءا لقارىء لف  لميبلد قمميا, الذي جاء منغمًسا في القضايا الوطنّية والقومّية التي نذرت ليا أحبلـ التاريخّية

w  .عنو بعض ما ألحؽ الوطف مف أذى بأحبلمو يقرأىا يوًما.. ولـ تكتب أحبلـ سواه. عساىا بأدبيا تردّ 
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  مراد مستغانمي شقيق الكاتبة

  1002ان حزير  الجزائر

 أطمق ليا المحى

 
 

  .المشيد , ما كنا لنصدِّؽ”قوات التحرير“تحمؿ أسفميا خبرًا عاجبًل, يعمف وقوعو في قبضة  لو لـ تكف الصورة

صاحب التماثيؿ التي ال ُتحصى, والصور التي ال ُتعّد,  أيكػػوف ىػػو؟ القائد الزعيـ الحاكـ األوحد, المتعنتر اْلُمتجبِّػر,
الذي غدا شييرًا, يـو ظير عمى الشاشة عند بدء الحرب األميركية عمى العراؽ,  لقصيدة ذات المطمعوصاحب تمؾ ا

  .بوش بمنازلتو مطالباً 

, بعد أف خانو السيؼ وخذلو الرفاؽ, ولـ ”المحية أطمؽ ليا“, قد ”أطمؽ ليا السيؼ ال خوؼ وال وجؿ“أيكوف صاحب 
  يشيد لو ُزحؿ سوى بالحمؽ والجريمة؟

ىو بشعره المنكوش ولحيتو  و؟ ذلؾ العجوز ُمتعػػب المبلمح, المذعور كذئب جريح, فاجأه الضوء في قبو,أكاف ى
جندي أميركي فمو. فمو الذي ما كاف يفتحو طواؿ  المسترسمة, ىو ما عداه, يفتح فّكيو مستسممًا كخروؼ ليفحص

  .يو انتيت حيوات ثبلثة مبلييف عراقياألبرياء إلى الموت, فبيف فكّ  ثبلثيف سنة, إاّل ليعطي أمرًا بإرساؿ

 

الشييرة تمؾ, في أزيائو  حقًا تمؾ صورتو؟ ىو الذي ظّؿ أكثر مف ثبلثة عقود, يوزع عمى العالـ سيبًل مف صوره أكانت
و أنيقًا دائمًا في بدالتو متقاطعة األزرار, ممسكًا ببندقية أ االستعراضية الكثيرة, وسيمًا كما ينبغي لطاغية أف يكوف,

الذيف  لو أنو ذاىب صوب عرس ما. فقد كاف السيد القائد ُيزّؼ كؿ يـو لمبلييف العراقييف, بسيجار, مبتيجًا كما
التي ال يتغّيب عنيا المرضى وال ” المئة المئة في“اختاروه في أحد تمؾ االستفتاءات العربية الخرافية, استفتاءات 

 وف, وال حتى المكّوموف رفاتًا في المقابر الجماعّية. وكاف الرجؿ مقتنعاً الفار   الموتى وال المساجيف وال المجانيف وال

, ىو الذي ”معبود الجماىير“ قناعة شاوشيسكو, يـو اقتيد لُينّفذ فيو حكـ الشعب, ىو وزوجتو, رميًا بالرصاص, إنو
  .أعراض الكتابة والتنظير بدأ حياتو ُمصمِّح أحذية قبؿ أف يصبح حاكمًا, وتبدو عميو

 

وكاف عنوانيا ”. زبيبة والممؾ”رواية لـ يتمّكف مف نشرىا, وىي تتمة لػ وبالمناسبة, آخر كتاب كتبو السيد القائد, كاف
نفسو فييا, ُمورِّطًا معو  وال يبدو أنيا أفادتو في تدب ػر أمره والخروج مف الكارثة التي وضع”. أييا الممعوف اخرج منيا“

التي قّدميا إليو الشيخ زايد, بحكمتو الرشيدة, حيف أشار  الوحيدة, كانت في النصيحةاأُلّمػة العربية جمعاء. فرصتو 
خارجيتو  لمزيد مف الضحايا واألضرار, التي ستحّؿ بالعراؽ واأُلمة العربية. وأذكر أف وزير عميو باالستقالة تفادياً 

اتخاذ قرار بالتخمي عف مبلييف  الرئيس صداـ حسيف ال يستطيع“أجاب آنذاؾ في تصريح خاٍؿ مف روح الدعابة 
اأُلّمػة التي ال ينقصيا ُحّكاـ بؿ ُحكماء, كانت الكارثة متوقعة, حتى  في ىذه”. العراقييف الذيف انتخبوه بقناعة ونزاىة

مف ُأّمة, ما كانت مف  مقصودة. وبعد أف كاف العميؿ المثالي, أصبح صّداـ العدو المثالي ألميركا, وعمى مرأى لكأنيا
بحيث لف تقبؿ إاّل بيزيمة منتصبة القامة تحفظ ماء  جة لتحمـ باالنتصار عمى أميركا, ولكف كانت مف الكرامةالسذا
  .وجييا

إاّل أف  طويبًل, في ىذه الحرب, التي تقوؿ أميركا إّف أىدافيا أخبلقية. وميما يكف, ال نممؾ ستستمر” حممة النظافة“ w
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  .البياض في واشنطف لسادة نظيفي األكّؼ في البيت ناصعنستورد مساحيؽ الغسيؿ ومواد التنظيؼ مف ا

اإلذالؿ األبشع مف الموت. ومف مذّلة الحمار... صنع  مف بعض فجائع ىذه اأُلمة, فقداف حكاميا الحياء. إنو مشيد
 .الحصاف مجده

 
 أدب الشّغاالت

 

ػة سرٌّ ما  بتمؾ  وبدت عمييا أعراض الكتابة, بدءاً ذلؾ أني ما أحضرت شّغالة, مف أّي جنسية كانت, إالّ  .حتمػًا, ثػمَّ

تربية األوالد, فوجدُت نفسي ُأساعدىا عمى  الفتاة المغربية القروية, التي كانت تقيـ عندي في باريس, لتساعدني عمى
الحّب, ال مف أجؿ عينييا, كنت ُأنفؽ كثيرًا مف وقتي ألجعؿ منيا فتاة  كتابة رسائؿ حّب لحبيبيا. ومف أجؿ عيوف

نيابة عنيا! خديجػػة,  وُمشتياة, حتى انتيى بي األمر, إلى العمؿ "زنجّية" لدييا, بكتابة رسائؿ حّب لحبيبيا "رة"شاع
تختفي خمؼ أحاسيسيا وقمميا, كانت في الواقع فأرتي  التي كنت "زنجيتيا", حسب التعبير الفرنسي, والكاتبة التي

منحتيا أجمؿ  كانت تحمؼ بأغمظ اأَليَماف بأّف الفتاة َسَحَرتني, حتى إننيالروائية. ُأمِّػي  البيضاء, ومختبرًا لتأم بلتي
الجيد والعناء في تحويميا مف فتاة كانت  ثيابي, وكنت أعيرىا مصوغاتي وحقائب يدي لمواعيدىا العشقية, وأبذؿ مف

وقت في االىتماـ مف ىذا العصر, أكثر مما كانت ُتنفؽ ىي مف  قبمي تغسؿ ثيابيا عمى ضفاؼ النير, إلى فتاة
 ذات الضفائر البدائية الغميظة, ظيرت عمييا مع عوارض ُحػبٍّ باريسي لشاب سوري, أعراض بَأوالدي. ذلؾ أفَّ البنت

إقامتيا عندي أكتب "ذاكػػرة الجسػػد", أف  الكتابة الوجدانية في سذاجة تدف قيا األّوؿ. وأخشى إْف اعترفت بأنني كنت أياـ
احتماؿ أف تكوف شّغالتي َمف َكَتَبت تمؾ الرواية, نظرًا إلى كونيا الوحيدة التي  الي ىذا, ُمممِّحًا إلىيستند أحدىـ إلى مق

  .تنسب إلييا الرواية حتى اآلف لـ

 المَّػػو, سيِّػدة طيِّبة وجميمة, مف عمري تقريبًا, َجَمَعت, عمى الرغـ مف مظيرىا عندما انتقمت إلى بيػػػػػػروت, َبَعَث لي

جالستيا إاّل وتنيَّدت قائمػػة: "كـ أتمنَّى لو كنت  يؿ, إلى ُمصيبة الفقػػر, لعنة انقطاعيا باكرًا عف التعم ـ. لػػػػػذا, ماالجم
تي إلى ما تزخر بو  وراحػػػت تقص  عمػيَّ مآسييا, عساني أستفيد منيا روائيًا, وربما سينمائيًا, نظراً  ."كاتبة أَلكُتب قصَّ
فاض بو بيتي مف مجبلت, وواظبت عمى  وُمفاجعات مكسيكية. ماري, التي كانت َتجَمع كؿ ما حياتيا مف ُمفاجآت

تتردَّد عمػيَّ في المناسبات, وال ُتفوِّت عيػػدًا لمُحبِّ إالَّ وتأتيني بيدية.  القراءة النسائية بفضمي, مازالت منذ سنوات عػدَّة
غطاء عمى شكؿ قمب, وكتبت عمى  لكتابة المذكرات, مرفوقًا بقمـ لوآخر عيػػد لمحب أىدتني دفتػرًا ورديػًا جميبًل  في

  !اطِّبلعو عمييا بميبلد كاتبة جديدة صفحتو اأُلولى كممات مؤثِّػرة, بشَّػرنػي زوجي عند

 .السريبلنكية التي عرؼ البيت عمى أياميا, العصر الذىبي لكتابة الرسائؿ واليوميات جاءت "روبػػا", وىو اسـ شّغالتي

كّتابػًا وصحافييف.. وتبلميذ. وكنت  قد استيمكت تمؾ المخموقة مف األوراؽ واألقبلـ, أكثر مّما استيمكنا عائميًا جميعنا,ف
جاءت "روبػػػا" بأوراقيا وجمست مقابمة لي تكتب)!(, وكاف أوالدي  كمَّما فردت أوراقي وجرائدي عمى طاولة السفرة,

ففي  .ي عمييا, بينما كنت, عمى انزعاجي, أجد اْلَمشيد جميبًل في طرافتوويتذّمروف مف صبر  َيعجبوف مف وقاحتيا,
عداد "الفت وش",  "بيت عجيب كبيتنا, بدؿ أف تتعمَّـ الشّغالة مف سيدة البيت طريقة "حفر الكوسة و"لؼ الممفوؼ" وا 

 .ُمنيمكة بدورىا في خربشة األوراؽ تمتحؽ بػ"ورشة الكتابة" وتجمس بجوار سيِّدتيا,

wو"السنسكريتية", فقد كاف أّوؿ َمف بارَؾ موىبة الشّغالة, واعترؼ بنبوغيا  "ى الرغـ مف جيؿ زوجي لمغة "األوردووعم
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يبدو, إلنجاز كتابيا,  إلى حدِّ تساىمو معيا في ما ال تقـو بو مف شؤوف البيت, بُحكـ وجودىا معنا, عمى ما األدبي,
الُكّتاب عمى حساب مؤسسات إلنجاز أعماليـ األدبّية. حتى  التي تستضيؼ واعتبار بيتنا فندقًا لمكتابة مف تمؾ الفنادؽ

لرئاسة  عمى اسـ الكاتبة السريبلنكية الشييرة "كوماري جوديتا", التي كانت آنػػذاؾ ُمرشَّحة ,"إنو أصبح ينادييا "كوماري
راتيا عندنا, وقد تفشي بكثير مف أسراري, ُمذكّ  "اليونسكو", وراح ُيحذِّرني مازحػػػًا مف أف تكوف البنت ُمنيمكة في كتابة

عمى توقيعو في معرض بيروت لمكتاب, ُأسوة بالشّغالة السريبلنكية التي تعمؿ  وتصدر كتابيا قبؿ كتابي, وقد تصر  
الميؿ, مستفيدة مف المواد  الفناف الراحؿ عارؼ الريس, التي كانت تقـو نيارًا بأشغاؿ البيت, وترسـ سّرًا في عند
الريس, في تبنِّي موىبة شّغالتو, بدؿ ُمَقاصصتيا بدؿ سرقة بعض  افرة في مرسـ سيِّدىا. و كانت َعَظَمة عػػػػػارؼالمتو 

َـّ افتتاحو برعاية سفير سريبلنكا في لبناف أدواتو, بؿ ذىب إلى   .حدِّ إقامة معرض فني ليا, تػ

َمَثَميا الجزائري اْلُمفّضؿ "العود  بإنجاز كتابيا, لردَّدتأّف ُأمِّػي سمعت بتيديدات زوجي لي, بأف تسبقني الشّغالة  ولو
  ."ليخدمونا كاف يعتقده إبراىيػػـ الكونػػي, حيف قاؿ "ُخمؽ اْلَخَدـ ليثأروا منَّا, ال المي تحقػػُرو ىػػػو المّػػي يعميػػؾ". وىو ما

ػا مناسبة ىذا الحديػػث, فعودة ظيور األعراض إّياىا, عمى ثيوبية, التي ال تكتفي بتقميد مبلبسي وثيابي, شّغالتي اإل أمَّ
طويمة,  واستعماؿ كريماتي, بؿ وتأخذ مف غرفتي أوراقي وأقبلمي, وتختفي في غرفتيا ساعات وُمتابعة نظاـ حميتي,

  .لتكتب

 !"أخشى أف تكوف ُمنيمكة في كتابة: "اأَلسَود َيميؽ بؾِ 

 
 

 أقالم لمقمب.. وُأخرى لمجيب

 
 

فقد ”· بوتفميقة في قمبي“ , إنني كتبت مقالي السابؽ عف الجزائر, بقمـ ُطبع عميو بالفرنسية عبارةأقوؿ لكـ نسيت أف
الجزائر إلى بيروت, ولـ أجد وأنا محجوزة مدة أربع ساعات,  طاردتني الحممة االنتخابية حتى الطائرة العائدة بي مف

زيارة  تي خالدة مسعودي, وزيرة الثقافة واالتصاؿ, فيأحد أنصار بوتفميقة, عندما زرت صديق سوى قمـ أىداني إّيػػاه
 ·ودِّية لرفع العتب قبؿ مغادرتي الجزائر بيـو

الدخوؿ في  الشييرة بتاريخ تصدِّييا لممتطرفيف, الذيف أحم وا دميا, وأرغموىا لسنوات عمى خالدة الرائعة, والمناضمة
الذي راىف عميو بوتفميقة لكسب ثقة اليسارييف  البربري الجامح,الحياة السرية, ىي بثقافتيا وشجاعتيا السياسية, الفرس 

 ·والبربر والنساء بورقة واحدة

ُأنثوية جميمة, وبتمقائية  بشعرىا األشقر الرجالي القصير, وبمبلمح·· بأصالتيا وبساطتيا, ال تشبو إال نفسيا إنيا,
وتفعؿ · ترتدي تاييرًا سوى في المناسبات فيي ال ·وحماسة تفتقدىما عادة النساء حاؿ جموسيف عمى كرسي رسمي

ال يزعجيا أف تكوف كّفاىا ُمطّرزتيف بالحناء في كؿ مناسبة · بيرجة أو تشاوؼ مف دوف” عممّية“ذلؾ بأناقة أوروبية 
المحافؿ الدولية, بمغة فرنسية  وبيما تكتب مرافعاتيا ومحاضراتيا السياسية, التي ُتمثؿ بيا الجزائر بتفوؽ في دينية,

 ·راقية, ما عاد يتقنيا الفرنسيوف أنفسيـ

wالعربية, وأصبحت  شغمت مناصب سياسية كثيرة, أحدىا ناطقة باسـ الحكومة, رفعت خالدة تحدِّي المغة لكنيا, مذ
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 ·تتحدث الفصحى بطبلقة

ألمؿ لترقية جمعية ا“بمودَّة عمى ُمرافقتيا إلى قصر الثقافة لتدشيف معرض  مدير مكتبيا قاؿ لي مازحًا وىي ترغمني
)الجزائرية حائزة الميدالية ” بومرقة أكثر عدَوًا مف العّداءة حسيبة·· إنيا امرأة دائمة الركض”: “المرأة والطفولة وحماية

 ·(الذىبية في العدوِ 

يستقبمنيا  ُمراعاة لمنصبيا, لكنيا تعود وتبحث عني لتُقدمني بفخر لنساء أنصاؼ ُأمّيات, أتركيا تسبقني بخطوات
بيوتيف في الزالزؿ, والبلئي أوجدت ليف جمعيات  ىػّف البائسات البلئي فقدف·· غاريد, ويأخذف معنا صورًا تذكاريةبالز 

عالة عائبلتيف وتظاىرات تمّكنيف مف بيع منتجاتيف · تقّبميف بمودَّة وصبر·· تضّميف واحدة واحدة· اليدوية وا 
 ·”ييف إلى الدولة أو إلى أزواجيفالعمؿ أشرؼ ليف مف مّد أيد· البد مف دعميف“ :توشوشني

متيف بالورود, وبيدايا رفضُت بمحّبة معظميا ُمراعاة لحاجة ُمقدِّماتيا عدنا احتفظت باألقبلـ, ونسيت أف  لكنني· ُمحمَّ
فراحت تجمع كؿ ما لُو عبلقة · انتخابية عمى الطريقة األميركية أعطييا ُأمي التي كانت سعيدة بأف تعيش أّوؿ حممة

وَمف يزورنا  بوتفميقة, مف قمصاف وقّبعات وشارات, تقـو بتوزيعيا بدورىا عمى السائؽ, وأبناء أخي ا المفّضؿبمرشحي
 ·مف شغِّيمة

, تذّكرت الدكتور غازي القصيبي الذي قاؿ ”بوتفميقة في قمبي“ وأنا أكتب في الطائرة مقالي بذلؾ القمـ الذي عميو عبارة
قارئاتي  وكنت يوميا أشكو إليو إصرار بعض”· حبر كمف ييدي فّرانًا ربطة خبز كاتبًا قمـ إّف َمف ييدي“لي مّرة 

دوف أف تكوف تمؾ األقبلـ قادرة  الثريات, عمى إىدائي أقبلمًا فاخرة, يعادؿ ثمف بعضيا تكاليؼ طباعة كتاب, مف
قات والشيكات, ما جعمني أحتفظ تمؾ, لـ ُتخَمؽ سوى لتوقيع الصف عمى إليامؾ نّصًا جميبًل, لكونيا في حّمتيا الذىبّية

اثني  الذكرى, لكوني ال أعرؼ الكتابة سوى بأقبلـ التمويف المدرسّية التي تُباع في عمبة مف بيا في درج خاص لمجّرد
الثبلثة دوالرات, فأنا ُألقي ببقية  ونظرًا إلى سعرىا الذي ال يتجاوز· عشر قممًا, ال أستعمؿ منيا سوى أربعة ألواف

 ·سمَّة الميمبلت األقبلـ في

يدري أف القمـ  قمـ أحتفظ بو أىداني إّيػػاه الدكتور غػػػازي القصيبي, في التفاتة جميمة مف كاتب وبالمناسبة, أجمؿ
بيد كاتب, وأف إىداء كاتب كاتبًا آخر قممو الشخصّي  لـ تقترف” ِبْكر“, أثمف مف أقبلـ ”السوابؽ األدبّية“المستعمؿ, ذا 

 ·اآلخر” قمـ”بػ وّدة واالعتراؼىو أعمى درجات الم

ف كاف ذلؾ الرئيس صديقًا منذ ثبلثيف  لكف المحرج بالنسبة إلى كاتب, أف يكتب بقمـ ُطبع عميو اسـ رئيس, حتى وا 
 ·سنة, ومكانو في القمب حقّػػاً 

 
  َأكّل َىَذا الدَّم.. إلسكات َقَمم؟

 

ما كاف نجـ الشاشات, وال ديؾ الفضائيات.  موتو. فسميرأعذر َمف لـ يسمع منكـ بسمير قصير قبؿ الخبر اْلُمدوِّي ل
كاف أكاديميًا ”. ستار أكاديمي“التصفيات النيائية في  إلى (sms) حممة لـ ُيشارؾ في مسابقة لمغناء, لـ يصؿ بعد

. لذا, أزعجتيـ حزب الحقيقة اليواجس والثقافات. كاف أستاذًا جامعيًا ُيحرِّض األجياؿ الناشئة عمى االنتماء إلى ُمتعدِّد
  .ِحَبالُػػو الصوتّية

, المبنانّي اْلَمذَىب والقمب, ما” ستار سوبر“لـ يحاوؿ أف يكوف يومًا  كاف  العرب. ىو الفمسطيني  األب, السوري األـُ w
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اره المعجبوف, بؿ وَقَدرًا. لػػػػػذا, لـ يترّصد أخب ليدخؿ منافسة تمفزيونّية تحت رايػػة واحدة, فمـ يؤمف بغير الُعروبػػػة عمماً 
, بؿ كانت أجيزة األمف تتكّفؿ بكؿّ  المخبروف, ولـ تتدافع ذلؾ. الفتى  اْلُمراىقات لبلقتراب منو وأخذ صور لو حيثما حؿَّ

كاف ضميرًا. لػػػػذا, لـ يقؼ أماـ لجنة تحكـ عمى  العربي اْلُمتَّقد الذكاء, الذاىب ُعمقًا في فيـ التاريخ, ما كاف حنجرة,
  .رجااًل في الظَّبلـ يحاكمونو كظاىرة صوتّية في زمف اليمس واليميمات ؿ كاف يدري منذ البدء أفّ صوتػػو, ب

  .دمو العربي الوسيـ, النقّي, النبيؿ, المستقيـ, في كؿ ما كتب, ما كاف حبره الذي يسيؿ, بؿ الفتى

الي عندما يرتفع خارج الطبقات الع اعتاد أف يرفع صوتو عمى نحو ال رجعة عنو, عمى الرغـ مف عممو أّف لمصوت
  .والقمـ, المقاالت النارّية يرد  عمييا بالنار الصوتّية لمطرب ثمنًا باىظًا. ففي حوار المسّدس

 فَتغَنى, وتستغني عّما عرفت مف ُذعر الكاتب اْلُمطاَرد, أف تكوف ىدفًا إعبلميًا بدؿ ..كاف عميؾ أف ُتغنِّي يا صديقي

لمحبلقة, أو الترويج لعطر جديد, بدؿ  ًا, أف تستخدـ وسامتَؾ في طّمة إعبلنّية لبيع رغػػػوةأف تغدو رجبًل ُمستيَدف
ػػر الوقت ألقنعؾ أالَّ تبصـ بدمؾ عمى كّؿ ما تكتب, استخداـ أدواتؾ الثقافية واْلَمعرفّية فتسقط  ِلُمقارعػػة الَقَتمَػػة. تأخَّ

  .يحتمي سوى بقمـ لؾ. الكاتب كائف أعزؿ الُمضرجًا بحبرؾ. يا ىذا الحصاف الَجامح ال حصانة 

تحت مقعدَؾ.. فقط ألنَؾ رفضت أف تجمس يومًا عمى  َأكّؿ َىَذا الدَّـ.. إلسكات قمـ؟ وكّؿ ىذه المتفجرات المزروعة
  المبػػػػادئ؟

  .سقط في موكب مف مواكب الموت المبناني” الوسيـ القمـ“صاحػػب 

ػػػر, لموت يغطِّي الصفحات اأُلولى لمصحافة العالمية؟ ما زىو صور لـ يجؼّ الْ  َسَقَط, وما َنفع كؿ  ىذا المجد دـ  ُمتأخِّ
عمى اْلُمْنَتخِبيف واْلُمَقاوِليف السياسييف  صاحبيا, تتقاسـ عمى جدراف بيروت حيِّػزًا كاف محجوزًا لممطربيف, وَغػَدا حكراً 

  وصائػػػػدي الّصفقَػػات؟

لُيصافح بعضيـ؟ وما نفع إكميؿ  بينيـ, وىو الذي عندما كاف حيَّػػًا ما كاف ليمد يدهصائػػد الكممات, ماذا يفعؿ  ىو
  اْلُمحرِّؾ, فتطاير دمو, وتناثرت أجزاؤه لتتبعَثر فينا؟ البطولة عمى رأس ما عاد رأسو مذ ركب سيارتو وأدار ذلؾ

, يبتسموف لكّؿ ”الّصمت حزب“تو ِعْبػَرة انتخابية لنصرة اآلف أخبار َنػْعػيِػِو بعدما أسكتوه, وصنعوا مف جث الَقَتمَػػػة يقرأوف
, تاركًا لنا عالمًا مف البشاعة والذعر مف ”القمـ الوسيـ“ َصَمتَ ”. كاتـ الصوت”ىذا الرثػػػػاء أثناء حشو مسّدساتيـ بػ

مستخفِّيف  ة يبتسموفمنيمكوف في اْلُمطاَلَبػة بحقيقة جديدة تحمؿ رقـ الشييد الجديد. الَقَتمَ  المجيوؿ, بينما نحفُ 
  .بمطالبنا, واثقيف بجبننا

سّرىا. وحدىـ حّراس القيـ ال حارس ليـ إاّل الضمير, الضمير الذي كاف  تسير عمى” كبلب حراسة“ذلؾ أّف لمحقيقة 
 .استشياد سميػػر قصيػػر سببًا في

 

 إلى إيطاليا.. مع حبي

 
 
 

حيث ُأسافر تجرحني “تغّني  رومػػػػا, تذّكرت أغنية الراحمة ميمينا مركوري, التي كانت في تشر دىا النضالي في
 ·الديمقراطية , قبؿ أف تصبح وزيرة لمثقافة في اليوناف”اليوناف

wروما, لحضور الحفؿ الذي قّدمتو بنجاح كبير  وكنت جئت إلى· وبةمثميا, ما سافرت إلى بمد إاّل وجرحتني ىمـو العر 
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الضخمة, التابعة لحاضرة الفاتيكاف, وذىب ريعو لبناء ” بيو“قاعة  صديقتي المطربة الممتزمة جاىدة وىبي, في
 ·الناصرية مستشفى ألطفاؿ

حضورىـ إلى جانب أبناء الجالية  وُمؤثريف في كاف أىالي الجنود اإليطالييف الذيف سقطوا في الناصرية, ُمتأثريف
القتمى لـ يخمعف حدادىف منذ عدة أشير, لكنيف, عمى الرغـ مف ذلؾ,  فبعض أميات وزوجات الجنود· العربية

كما خطَّط ليا  الشعب العراقي, العتقادىف أفَّ أبناءىف ذىبوا بنوايا إنسانية, ال في ميمة عدوانية واصمف تضامنيف مع
 ·بعد ذلؾ البنتاغوف

 ·”إلعادة البسمة إلى أبنائيا“الناصرية, المدينة التي دفع زوجيا حياتو ثمنًا  إحدى أرامؿ الحرب, أبدت ُأمنيتيا لزيارة

َمف يريد تقديـ تعازيو “ :فكرة الحفؿ, فقد ولدت مف تصريح شقيؽ أحد الجنود الضحايا, غداة مقتؿ أخيو, حيف قاؿ أما
 ·”ليـ العوف الذيف كاف أخي يقدِّـ ليواصؿ جمع الماؿ مف أجؿ األطفاؿ·· لي

الخارج لتوِّه مف الفتوَّة, الذي درج عمى تناوؿ  وقد نقمت وسائؿ اإلعبلـ اإليطالية, آنذاؾ, قصة ذلؾ الجندي القتيؿ,
 ·األطفاؿ العراقييف, واعتاد أف يقتطع مف مصروفو مبمغًا يوزعو عمييـ وجباتو الغذائية برفقة عدد مف

مبلئكة, فقد غدت  طفاؿ الذيف ظم وا يترددوف عمى مواقع العسكر, أف الجنود ليسوا جميعيـاكتشؼ األ بعد موتو,
 ·طفولتيـ وجبة يومية لمموت األميركي الشَّػره

اإليطالييف  أسعدني اكتشاؼ مدى حماسة بعض· أخذْت إقامتي في روما منحًى عراقيًا لـ أتوقعو بعد ذلؾ الحفؿ,
مف الجيات العربية في روما, أو مف العرب  ني أالَّ يجد ىؤالء أي سند, وال أي امتنافلمقضايا العربية, بقدر ما آلم

 ·عمى أعدائيـ أنفسيـ, الذيف ال يدّلموف وال يسخوف إالّ 

أيموؿ, مع وفد  79اعتادت الحضور إلى لبناف كؿ  واحدة مف ىؤالء اإليطالييف الرائعيف, الجميمة ماورا غوالكو, التي
معظميـ, الناشطيف في الدفاع عف حقوؽ الفمسطينييف, وذلؾ إلحياء الذكرى  يسارييف الصحافييف فيمف اإليطالييف ال

عف ىذا الموعد,  قالت لي بأسى, إنيا ستتخّمؼ ألّوؿ مّرة منذ خمس سنوات” ماورا“لمذابح صبرا وشاتيبل,  المأساوية
ورودًا عمى مكاف المذبحة, الذيف فوجئوا  ولكف رفاقيا سيحضروف ليضعوا· ألنيا ستضع مولودىا في أيموؿ المقبؿ

ؿ إلى محؿ وعندىا استحت بمدية الغبيري, · لرمي النفايات, فقاموا بتنظيفو بأنفسيـ عندما زاروه ألوؿ مرة, بأنو تحوَّ
 ·تذكاريًا عمى ذلؾ المكاف ووضعت شاىداً 

فيي تحاوؿ بمفردىا · لتجميؿ صورة العرب لئليطالييف الذيف يكافحوف المستشرقة الصديقة إيزابيبل دافميتو, نموذج آخر
نشر  سمعة األدب العربي, واإلشراؼ عمى ترجمة أىـ األعماؿ األدبية, في سمسمة تصدر عف دار منذ سنوات, إنقاذ

المطالبة بحقوقي, مف ناشر تورَّط  عمى الرغـ مف برجوازية صاحبيا المحامي المسّف, ما جعمني أترّدد في” مناضمة“
 ·ُمفمسفي ُحب عربي 

, التي ”بيبمي“ مواليف لمعرب, بتنظيـ ندوات فكرية أو سياسية, كتمؾ التي ُدعيت إلييا في مركز كما يقـو عدَّة مثقفيف
 ·ترجمتو لئليطالية كانت ُمخصصة لمعراؽ, وألقيُت خبلليا نصًا شعريًا عف بغداد, تمت

شرفي ناشري والبروفيسور ولياـ غرانارا, األستاذ  عمى إيزابيبل دعتني, رغـ مشاغميا, إلى عشاء في بيتيا, دعت إليو
 ·ومشتقاتو ··األميركي, الذي احتفظ بوسامة أصولو اإليطالية, وبحبِّو األدب العربي في جامعة ىارفارد, والمستشرؽ

ي أميركا لموسـ دراسي ككاتبة زائرة, وناقشن ولياـ, الذي سبؽ أف التقيتو في مؤتمر في القاىرة, اقترح دعوتي إلى
w ·أنو لـ يقرأ مقاالتي لكف مف الواضح·· بفصاحة مدىشة في رواياتي
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, شريطًا ”بيبمي“بّميني, الذي سبؽ أف شاىدت لو في مركز  كاف مع المخرج التمفزيوني داريو·· لقائي األكثر حرارة
 يا العراقيوف عمىمعظـ الحاضريف, وىو يعرض يوميات العذاب والموت واإلذالؿ, التي يعيش وثائقيًا عف بغداد, أبكى

 ·األميركي” التحرير“أيدي جيش 

لبرنامج ثقافي فػي التمفزيوف ” كميب“أف ُيصّورىا عمى شكؿ  داريػػو, الذي ُأعجب بقصيدتي عف العراؽ, طمب مني
 ·اإليطالي

ني, موسولي آخر يـو برفقتو, ورفقة الشاعرة ليديا فيمو, ُنصوِّر القصيدة بالمغتيف, بعضيا في بيت وىكذا قضيت
 ·مندِّدة بالحرب األميركية عمى العراؽ والبعض اآلخر وسط المظاىرات العارمة, التي كانت يوميا تجتاح شوارع روما,

 ومرتزقة الحروب, لقد أنجبت أيضًا َمف يعطوف درسًا في·· النّصابيف والمافيوزي إيطاليػػػػا العظيمة, لـ تنجب فقط

 ·وفي اإلنسانية·· اإلبداع

 
 

 رِف العربيجواِرُب الش

 
 

صدرؾ, أو وّجيت نظرؾ. َعَبثًا تُقاِطع الصحافة, وُتعِرض عف التمفزيوف  ال مفّر لؾ مف الخنجر العربّي, حيث أوليت
  .األخبار بكّؿ المغات حتى ال ُتدمي قمبؾ ونشرات

اـ وىو يغسؿ عربية, انفردت بسبؽ تخصيص ثمثي صفحتيا اأُلولى لصورة صدّ  ستأتيؾ اإلىانة ىذه المّرة مف صحيفة
  .مبلبسو

ػة صورًا ُأخرى لمقائد المخموع بمبلبسو الداخمية, لطاغية َكِرْه, ال “نشرتيا صحيفة إنجميزية  بعد ذلؾ, ستكتشؼ أّف ثَػمَّ
  .”ألؼ شخص في ظّؿ حكمو 033يستحّؽ مجاممة إنسانية واحدة, اختفى 

مميوف عربّي, عمى  033, ُتِيينَؾ مع ”األكبر ُمياناً زعيميا  كي ترى“الصحيفة التي تُباىي بتوجيييا ضربة لممقاومة 
ألنيـ  االحتبلؿ األميركي لمعراؽ إاّل بقممؾ.. وقريبًا بقمبؾ ال غير, ال لضعؼ إيمانؾ, بؿ الرغـ مف كونؾ ال تقاـو

  .منطقؾ مع كؿِّ سيارة مفخخة سيكونوف قد أخرسوا لسانؾ. ىؤالء, بإسكات صوتؾ, وأولئؾ بتفجير حّجتؾ ونسؼ

وحفظو مف دوف أف يحفظ ” شعبو“الصنـ, الذي استجاب الّمو لدعاء  تنتابؾ تمؾ المشاعر اْلُمعقَّدة أماـ صورة القائد
ديف واْلُمعاِقيف, وبعد بضعة ماء وجيو. وىا ىو في آالؼ مف  السبعيف مف عمره, وبعد جيميف مف اْلَموَتى واْلُمشرَّ

الحنفّيات الذىبّية, يجمس في زنزانة ُمرتديًا جمبابًا  الخرافّية, والقصور ذاتالتماثيؿ والصور الجدارّية, وكعكات الميبلد 
  .”جواربو القذرة”ماضيو و أبيض, ُمنيِمكًا في غسؿ أسماؿ

, في” كميب”مشيد حميمّي, يكاد ُيذّكرؾ بػ جمبابيا الصعيدي, وجمستيا العربّية تمؾ, تغسؿ الثياب في  نانسي عجـر
 ففي المشيديف شيء مف صورة”. َأخاصَمػػؾ آه.. أسيبػػػؾ“تغني بفائض ُأنوثتيا وغنجيا  يإنػػاء بيف رجمييػػا, وى

ُيشبيؾ, ُيشبو أَبػػػػاؾ,  عروبتؾ. وصّداـ بجمبابو ومبلمحو العزالء تمؾ, ُمجّردًا مف سمطتو, وثياب غطرستو, غدا
إخراجو َمشَيِديػػػًا بنّيػػة إذاللَؾ, ليس مف إخراج اْلُمعّد ” الكميب“ أخػػػاؾ.. أو جنسػػؾ, وىذا ما يزعجؾ, لعممؾ أّف ىذا

w  .لبكػػي, بؿ اإلعبلـ العسكري األميركيّ  ناديػػػف
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كانت لو سيرة إنسانية تمنحؾ حّؽ الدِّفاع عف احتراـ خصوصيتو, وشرح مظممتو.  الّطاغيػػة الذي ُوِلد برتبة قاتؿ, ما
َث شيٌء منؾَ كثيرًا ما أرَبكَؾ بطّمتو العربّية تمؾ. لػػػ لكنو وأنَت تراه يقطع ُمكَرىًا أشواطًا في التواُضع  ذا, كؿ  مرَّة, تموَّ

  .التاريخ.. إلى مجاريػػو اإلنساني, ُمنحدرًا مف مجرى

سنة, يرتكبيا في وضح النيار, عمى مرأى مف ضمير  04الذيف لـ يمتقطوا صورًا لجرائمو, يـو كاف, عمى مدى 
مقبرة َجَماعية في مساحة وطف, وسماءه إلى غيـو كيماوية ُمنيطمة عمى آالؼ  إلىالعاَلـ, محّواًل أرض العراؽ 

المتقدمة, ما يتيح ليـ  إلبادة الحشرات البشرية, يجدوف اليـو مف الوقت, ومف اإلمكانات التكنولوجّية المخموقات,
  .و الداخميةعندما ُيغيِّػر مبلبس التجسس عميو في عقر زنزانتو, والتمص ص عميو ومراقبتو حتى

ويحؽ إلسرائيؿ أف ُتشمِّر عف ترسانتيا. العاَلـ مشغوؿ عنيما بآخر ورقة  في إمكاف كوريا َأاّل تخمع ثيابيا النووية,
” كاريكاتيراً “اقتراح أحد األصدقاء  ُتغطِّي عػػػورة صػػػّداـ. حتى إّف الخبر بدا ُمفرحًا وُمفاجئًا لمبعض, حػػدّ  توت عربّية

الزنزانة عمى صّداـ وىو يرتدي قطعة ثيابو الداخمية. فقد غدا لمطاغية  ـ ُعػػػػراة يتمصصوف مف ثقبيبدو فيو حّكا
الط غاة المنيمكيف في  أصبح إنسانًا يرتدي ثيابو الداخمية ويغسؿ جواربو. بدا لمبعض أنظؼ مف أقرانو حمفاؤه عندما

  .العربيّ  عريغسؿ سجبلتيـ وتبييض ماضييـ.. تصريحًا بعد آخر, في سباؽ ال

صّداـ, وال وطأت العراؽ في مرابػػد اْلَمديػػح وسوؽ شراء  أنا التي َفاَخرُت دوَمػػًا بكوني لـ ُألػػػوِّث يػػدي يومًا بمصافحة
ذالؿ الِيَمـ, رب اْلُمكابِػَرة تمؾ, جوا َتَمنَّيُت لو أنني أخذُت عنو ذلؾ اإلنػػػاء الطافح بالذّؿ, وغسمت عنو, بيدي الذِّمـ وا 

 .الّشرؼ العربّي اْلَمعُروض لمفرجػػػػػة

 

 أمنيات نسائية.. عكس المنطق

 
 

كي يعيدني حّبؾ  ترّددت في االعتراؼ بأحبلمي السرّية, خشية أف تياجمني الحركات النسوّية. وحدي ناضمت طالما
حجاب, ووضع يفرض عمى النساء ال إلى عصور العبودية, وسرت في مظاىرة ضد حقوؽ المرأة, مطالبة بمرسـو

  .امرأة عاشقة, خارج الدورة الدموية لحبيبيا البرقع في حضرة األغراب, ويعمف حظر التجوؿ عمى أي

 
*** 

 

 اأُلخريات, واليوـ, ال مطمب لي غير تحقيؽ حممي في البقاء عصفورة سجينة في قفص صدرؾ, قبمؾ حققت حمـ

بقاء دقات قمبي تحت أجيزة تنّصتؾ, وشرفات حياتي مفتوح مثمؾ؟ يا لروعة رجؿ مثمؾ,  ة عمى رجاؿ تحّريؾ. رجؿوا 
  أيف تجد الوقت برّبؾ.. كي تكوف موالىـ.. وسّجاني؟ .شغمو الشاغؿ إحكاـ قيودي, وشّد األصفاد حوؿ معصـ قدري

مذ  مثمي, كانت تتسوؽ في مخازف الضجر األنثوي, وما عاد حمميا االقتناء.. بؿ الِقنانة, امرأة مثمي؟ يالسعادة امرأة
ذا بيا تكتشؼ نزعاتؾ اإلقطاعّية في الحّب. فقد كنت مف  أرغمتيا عمى البحث عف ىذه الكممة في قاموس العبودية. وا 

  .عمييا السادة الذيف ال يقبموف بغير امتبلؾ األرض.. ومف

لة مف بدالتؾ.. فكيؼ غدت أمنيتيا أف تكوف بد .كانت قبمؾ تتبّضع ثيابًا نسائية.. عطورًا وزينة.. وكتبًا عف الحرية
بنطموف في خزانة ثيابؾ. شاىدت عمى التمفزيوف األسرى المحرريف, لـ أفيـ  ربطة مف ربطات عنقؾ.. أو حتى حزاـ
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بنسياف مفتاح زنزانتي  ابتياجًا بالحرّية, ووحدي أبكي كّمما ىّددتني بإطبلؽ سراحي. ولماذا, كّمما تظاىرت لماذا يبكوف
  .قابعة في ركف مف قمبؾداخؿ قفؿ الباب, ُعدت لتجدني 

مختفية, منذ سنوات, في أدغاؿ  وكّمما سمعُت بالمطالبة بتحقيؽ يكشؼ مصير المفقوديف, خفُت أف يتـ اكتشافي وأنا
  .صدرؾ

تبادؿ أسرى برفات ضحايا الحروب, خفت أف تكوف رفات حّبنا ىي  وكّمما بمغني أف مفاوضات تجرى لعقد صفقة
 ..وتؾ أف ترفض صفقة ميينة إلى ىذا الحد.. ورحت أعّد عميؾ مزايا االعتقاؿ العاطفيفرج الثمف المقابؿ لحّريتي,

 .عمني أغدو عميدة األسرى العرب في معتقبلت الحب

 
 

  أميركا.. كما أراىا

 
 

العالمي األّوؿ حوؿ  مرَّة واحدة, منذ خمس سنوات.كاف ذلؾ بدعوة مف جامعة "ميريبلند" بمناسبة المؤتمر زرت أميركا
آخر غير مجرَّتي.. ُيدعى أميركا. حتى  فمؾ براف خميؿ جبراف. كاف جبراف ذريعة جميمة الكتشاؼ كوكب يدور فيج

تكُمف في ىيمنة التكنولوجيا األكثر تطورًا, واألسمحة األكثر فتكًا, والبضائع  ذلؾ الحيف, كنت أعتقد أّف قّوة أميركا
المؤسسات األكاديمية, واحتراـ  ة تستند بدءًا عمى البحث العممّي وتقديسانتشارًا. لكنني اكتشفت أّف كؿ ىذه القوّ  األكثر

 اْلُمبدع واْلُمفكِّر والعاِلػػـ ىنا ال ُيعادلو إاّل احتراـ الضابط والعسكري اْلُمبدعيف والباحثيف واألساتذة الجامعييف. فاحتراـ

ػة خطة إلفراغ العراؽ مف  عممائيا وباحثييا,لدينا. وربما العتقاد أميركا أّف اأُلمـ ال تقـو إاّل عمى أكتاؼ  كاف ثػمَّ
اْلُمرعبػػة لقدر عمماء العراؽ, الذيف كاف البّد مف أجؿ الحصوؿ  ُقدراتو العممية. وليس ىنا مجاؿ ذكر اإلحصاءات

مف  ألكثر وضماف موتو السريري, تصفية خيرة عممائو, بيف االغتياالت والسجف وفتح باب اليجرة عمى جثماف العراؽ
منذ األزؿ, ميػػػد الحضارات, إاّل عشائر وقبائؿ  ألؼ عاِلـ مف عقولو اْلُمفكِّرة, حتى ال يبقى مف تمؾ اأُلّمة, التي كانت

 المقطوعة. لكف أميركا تفاجئؾ, ال ألنيا تفعؿ كؿَّ ىذا بذريعة تحريرؾ, بؿ ألنيا وقطَّاع ُطرؽ يتقاسموف تجارة الرؤوس

دعوتكـ ىذه, ودعوة مف جامعتي  بكؾ. خبرت ىذا وأنا أطمب تأشيرة لزيارة أميركا, لتمبيةتعطيؾ درسًا في الحرّية ير 
األميركية في العاَلـ العربي, العتقادي أّف العدؿ أقّؿ تكمفة مف  فعمى الرغـ مف ُمعاداتي السياسة .(MIT)"ميتشيغف" و

ذاللو بذريعة تحريره, الفقر أجدى مف محاربة اإلرىاب, وأّف إىانة اإلنساف الحرب, و محاربة ىو إعبلف  العربّي وا 
االنتصار المبنّي عمى فضيحة أخبلقّية,  احتقار وكراىية لو, وفي تفقيره بحّجة تطويره نيب, ال غيرة عمى مصيره, وأفّ 

العالـ, وعمى الرغـ مف إشياري ىذه األفكار في أكثر مف منبر,  ىو ىزيمة, حتى إْف كاف المنتصر أعظـ قّوة في
ساعتيف  لمتدريس في جامعات أميركا. وكاف يكفي أف ُأقدِّـ دعوات ىذه الجامعات, ألحصؿ خبلؿ ت ُكتبي ُتعَتمدمازال

والعاَلـ العربّي, الذي أنا قادمة منو, حيث  عمى تأشيرة لدخوؿ أميركا مدَّة خمس سنوات. وىنا يكمف الفرؽ بيف أميركا
, يعيش اْلُمبدعوف العرب, ويموتوف وُيدَفنوف بالعشرات في غير  وحيث, حتى الكتابة والثقافة في حّد ذاتيا شبية, اليـو

الحياتية واإلبداعية في  األصمي. لقد اختصر الشاعر محمد الماغوط, نيابة عف كؿِّ اْلُمبدعيف العرب, سيرتو بمدىـ
ذا كاف  فاْلُمبدع العربي اليزاؿ ال يشعر ."جممة واحدة "ُوِلػْدُت مذعػػػػورًا وسأموت مذعػػػوراً  wباألماف في بمد عربي. وا 
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ألف العالـ قد تغيَّر,  يتردَّد اليـو قبؿ أف يسجف كاتبًا أو يغتالو, فميس ىذا كرمًا أو ُنببًل منو, إنما بعض األنظمة
قرابيف بسّرية, وقد ُتحاسبػػو عمييا أميركا كّمما جاءىا, ُمقدِّمًا  وأصبحت الجرائـ في حؽ الصحافييف واْلُمبدعيف ال ُتسمَّى

براءة, وَتَماَدى في تكريـ  ُمطاِلبًا باالنتساب إلى معسكر الخير. ولذا اختار بعض األنظمة العربية الدور األكثر الوالء,
حؽ مثقفيف آخريف. الحقيقة غير ىذه, ويمكف أف تختبرىا في  وتدليؿ اْلُمبدعيف, شراًء لمذِّمـ, وتكفيرًا عف جرائـ في

يميؽ  تأشيرة "أخوّيػػػة", وفي مكاف العمؿ, حيث ُيعامؿ اْلُمبدع واْلُمفكِّر والجامعي بما بالمطارات العربية, وعند طم
بينما يجد في الغرب, وفي أميركا التي  باإلرىابّي مف تجّسس وَحَذر, وأحيانًا بما يفوقو َقَصاَصًا وسجنًا وتنكيبًل,

بلذًا يحضف حّريتو, ومؤسسات تدعـ عبقريتو وموىبتو. القومّية, َمػػػػ يختمؼ عنيا في المغة وفي الديف وفي المشاعر
عادة تصديرىا إلى وما معجزة العاَلـ مف خبلؿ اختراعات  أميركا إاّل في ذكاء استقطاب العقوؿ والعبقريات الميدورة, وا 

نجازات عممّية خارقة. ما ااُلسد في النياية سوى خرفاف   .ميضومة وا 

 

 المتحدة األميركية في الواليات (Yale) تبة في جامعةمف اْلُمحاَضرة التي ألقتيا الكا *

 
 

  أن تكون كاتبًا جزائرياً 

  "7448العرب في القاىرة  ألقيت ىذه الشيادة في مؤتمر الروائييف "

 
 

 الجزائر يوميًا بقوافؿ قتبلىا, بيف اغتياالتيا الفردية, ومذابحيا الجماعية, وأخبار عندما تكوف كاتبًا جزائريًا, وتأتيؾ

أف تسأؿ نفسؾ ما  الموت الوحشي في تفاصيمو المرعبة, وقصص أناسو البسطاء في مواجية أقدار ظالمة. ال بد
ما تكتبو في ىذه الحاالت ليس سوى اعتذار  جدوى الكتابة؟ وىؿ الحياة في حاجة حقًا الى كّتاب وروائييف؟ ما داـ

 .لمف ماتوا كي تبقى عمى قيد الحياة

بدميـ الكتاب  ـ, ىي ليست تمؾ التي توّقعيا أنت باسـ كبير, بؿ تمؾ التي يكتبيادامت النصوص األى وما
دوف انحناء بيف ناري السمطة واإلرىاب والذيف  والصحافيوف المعرفوف منيـ والذكرة, الصامدوف في الجزائر. والواقفوف

  .الحقيقة وحفنة مف الكممات دفعوا حتى اآلف ستيف قتيبًل.. مقابؿ

الجزائر, ال بد أف تكتب عنيا بكثير مف الحياء, بكثير مف التواضع,  كاتبًا جزائريًا مغتربًا, وتكتب عفعندما تكوف 
لموطف. كي  قصد عمى قامة الواقفيف ىناؾ. أو عمى أولئؾ البسطاء الذيف فرشوا بجثثيـ سجاداً  حتى ال تتطاوؿ دوف

وعمى أىميتؾ, لف يرفعؾ سوى الموت  ,عمى بساطتيـتواصؿ أجيااًل أخرى المشي نحو حمـ سميناه الجزائر. والذيف 
  .مف أجؿ الجزائر الى مرتبتيـ

 تكف مسقط رأسي بؿ مسقط قمبي وقممي, ىا ىي ذي تصبح مسقط دمي. واألرض التي يقتؿ عمييا الجزائر التي لـ

  .قتيؿالقاتؿ وال بعضي بعضي, فكيؼ يمكنني مواصمة الكتابة عنيا وليا. واقفة عمى مسافة وسطية بيف

ومبدع. ىـ أكثر مف نصؼ ثروتنا اإلعبلمية. ولـ  لقد فقدنا في الجزائر خبلؿ السنوات األخيرة أكثر مف ستيف كاتب
أصابع اليديف في بمد يفوؽ سكانو الثبلثيف مميوف نسمة, أي انو ال يوجد في مقابؿ  يبؽ لنا مف الروائييف أكثر مف عدد

w  .ب ويحمـ ويفكر باسـ مميوف شخصمميوف جزائري, كاتب واحد ينطؽ ويكت كؿ
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الجدؿ حوؿ  ىو ىذا؟.. وأّية فاجعة وطنية ىي ىذه! ولذا كمما دعيت الى ممتقى حوؿ الكتابة بدأ لي فأي نزيؼ فكري
يتعّمؽ األمر ببمد يشكؿ فيو الكاتب في  بعض المواضيع النقدية أو الفنية أمرًا يقارب في طرحو مسرح العبث.. عندما

وتشّكؿ فيو الكتابة في حد ذاتيا تيمة لـ يعد الكاتب يدري كيؼ يتبّرأ  ,بشريًا عمى وشؾ اإلنقراضحد ذاتو نوعًا 
  .لـ يعد يدري كيؼ يجب أف يعمف توبتو عنو أماـ المؤل ليتمكف أخيرًا مف العيش بأماف منيا.. وذنباً 

؟   فما الذي حّؿ بنا اليـو

رقيب ينبش بيف سطورنا, يراقب صمتنا وأنفاسنا, ويتربص بنا  منذ األزؿ نكتب وندري أف في آخر كؿ صفحة ينتظرنا
  .بيف جممتيف

ىي المقاييس الجديدة  الرقيب ونتحايؿ عميو. ولكف الجديد في الكتابة اليـو أننا ال ندري مف يراقب مف.. وما كنا نعرؼ
  .لمكتابة

, أّف أحبلمنا تواضعت في حمـ أف نعيش يومًا بما نكتب.. فأصبحنا بضع سنوات. فقد كنا ن الجديد في الكتابة اليـو
  .بسبب ما نكتب نحمـ أال نموت يوماً 

الخارج. اليـو وقد أصبحنا كذلؾ أصبح حممنا أف  كنا نحمـ في بدايتنا أف نغادر الوطف ونصبح كتابًا مشيوريف في
  .أياـ نعود الى وطننا ونعيش فيو نكرات لبضعة

أكثر .. فالذي كتبناه منذ عشريف سنة لـ  مـ بإعادة طبع كتبنا القديمة ليسكنا نحمـ بكتابة كتب جديدة.. أصبحنا نح
  .نعد نجرؤ عمى كتابتو اليـو

  .ظيرؾ الى قبر كاتبًا جزائريًا. كيؼ لؾ اليـو أف تجمس لتكتب شيئًا في أي موضوع كاف دوف أف تسند عندما تكوف

تكتب؟ ولمف؟ داخبًل في كؿ موت في حالة صمت  ماذا في زمف العنؼ العدمّي, والموت العبثي, كـ مرة تسأؿ نفسؾ.
  .أيضاً  حتى تكاد تصّدؽ أّف في صمت الكاتب عنفاً 

خيااًل منؾ. وما دامت الروايات اكثر عجائبية  ماذا تكتب أّييا الروائي المتذاكي.. ما داـ أّي مجـر صغير ىو أكثر
دىاشًا تكتبيا الحياة.. ىناؾ   .وا 

عف المنفى. عف الخيبة, عف  قصة تاريخية, أـ عاطفية أو بوليسية. رواية عف الرعب أ سواء أكانت تريد أف تكتب
عف التشتت عف الموت الممّفؽ.. عف األحبلـ  ..الميزلة, عف الجنوف.. عف الذعر.. عف العشؽ.. عف التفكؾ

  .بالمبلييف بيف مذبحتيف المعطوبة.. عف الثروات المنيوبة أثناء ذلؾ

  .وكتبتيا سبقتؾ جزائر األكاذيب والخوؼال تتعب نفسؾ, لقد 

العالـ بالوكالة, وتدير شؤونو في كتاب. الذي  الحياة ىي الروائي األوؿ في الجزائر. وأنت, أّييا الروائي الذي تممؾ
  .قصصًا يشاركؾ القدر في كتابتيا بالدـ يكتب قطعًا ليس أنت. ما دمت تكتب بقمـ

  .وطف نموت عمى يده لنا كنا نحمـ بوطف نموت مف أجمو.. فأصبح

والوطف؟ وىؿ المنفى ىو المكاف األمثؿ لطرح تمؾ  فمماذا تكتب؟ ولمف؟ وكيؼ يمكف فّض االشتباؾ بينؾ ككاتب
  .األسئمة الموجعة أكثر مف أجوبتيا

ال لكاف قاؿ "إف ا أراغوف الذي قاؿ صدقتيا "الرواية أي مفتاح الغرؼ الممنوعة في بيتنا" لـ يكف لرواية ىي عربيًا. وا 
  .مفتاح األوطاف المغمقة في وجينا

wاإلختيارية. موزعة عمى  التعريؼ األنسب لمرواية المعاصرة, التي منذ جيميف أكثر تولد في المنافي القسرية أو إنو
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 العرب موتيـ. حالميف أف يثأروا يومًا لغربتيـ بالعودة الخرائط العربية والغربية. ىناؾ حيث ينتظر عشرات المبدعيف
  .فيحدثوا أخيرًا ذلؾ الدوي الذي عاشوا دوف أف يسمعوه: دوّي ارتطاميـ بالوطف ,في صناديؽ مفخخة بالكتب

ليواصموا الميراث التراجيدي  زمف الشتات الجزائري إذف. وطف يفرغ ليتبعثر كّتابو ومثقفوه بيف المقابر والمنافي إنو
العراقي.. والشتات غير المعمف ألكثر مف بمد عربي, تنفى منو  اتلمكتابة العربية, وينضّموا لمشتات الفمسطيني ولمشت

يغفروف  فيو أجياؿ مف األقبلـ إكرامًا لرجؿ أو لحفنة مف الرجاؿ, يفكروف بطريقة مختمفة وال شعوب بأكمميا, وتنكسر
  .لؾ اف تكوف مختمفاً 

و يشترؾ مع التكفير في كؿ حروفو أصبح أكبر تيمة, حتى أن ذلؾ اف الكتابة أصبحت اآلف أخطر مينة. والتفكير
  .ويبدو أمامو مجرد زلة لساف

نكتب مف أجميـ كؿ ىذه  فمماذا نصّر إذف عمى التفكير؟ ولماذا نصّر عمى الكتابة؟ وىؿ يستحؽ أولئؾ الذيف
  المجازفة؟

ميف عمـ وطني تمؼ بو امواتًا. ووطنًا ال تقـو فيو الدولة سوى بجيد تأ إف وطنًا أذّلنا أحياء ال يعنينا أف يكّرمنا
  .وطف ال تصبح فيو مواطنًا إال عندما تموت جثماننا, ىو

الجزائري ليسوا القتمة. والذيف يحمموف عمى يدىـ آثار دـ لما يقارب المائة ألؼ  يبقى أف الذيف يتحمّموف جريمة الحبر
نما أولئؾ الذيف لـ تمنعيـ كّؿ فج شخص مواصمة الحياة بالطمأنينة  ائعنا مفكانوا يعيشوف آمنيف.. ليسوا التقمة. وا 

والقتؿ أمرًا عاديًا ال يستوقؼ في بشاعتو حتى المثقفيف  والرخاء نفسو, والذيف استرخصوا دمنا.. حتى أصبح الذبح
  .العرب أنفسيـ

  :ؿالكاتب الذي قا تفّرجوا خبلؿ السنوات األخيرة ببل مباالة مدىشة عمى جثتنا. والذيف جعموننا نصدؽ ذلؾ والذيف

  ال تخش أعداءؾ, ففي أسوأ الحاالت يمكنيـ قتمؾ"

  أصدقاءؾ ففي أسوأ الحاالت يمكنيـ خيانتؾ التخش

 ."والخيانة إخش البلمباليف فصمتيـ يجيز الجريمة

 
 

  أنا في المطبخ.. ىل من ُمنازل؟

 

ما, تخّفؼ مف عصبيتي ُأحاوؿ أف أجد في قصاص األشغاؿ المنزلية متعة  مػػذ التحقت بوظيفتي كػ"ست بيت" وأنا
أثناء قيامي  التعامؿ مع األشياء. قبؿ أف أعثر عمى طريقة ذكّية لخوض المعارؾ القومّية واألدبّية الجزائرية في

  .بميامي اليومّية

 السّجاد وضربو, وأرّش اإلرىابييف بالمبيدات أثناء رشِّي زجاج النوافذ وىكػػػذا, كنت أتحارب مع اإلسرائيمييف أثناء نفض
قراصنة كتبي ومع  التنظيؼ, و"أمسح األرض" بناقد أو صحافي أثناء مسحي الببلط وتنظيفو, وأتشاجر مع بسائؿ

وأكوي "عّذالي" وأكيد ليـ أثناء كّي قمصاف زوجي,  المحاميف والناشريف أثناء غسؿ الطناجر وحّكيا بالميفة الحديدّية,
  .لو كنُت أرفع بائعًا غّشني مف عنقو عمى الطاوالت كما وأرفع الكراسي وأرمي بيا مقموبة

التي تسرؽ  فيحدث أف ُأفكِّر في مصيرىـ وأدير شؤونيـ أثناء قيامي بتمؾ األعماؿ اليدوية البسيطة أّما أبطاؿ رواياتي,
wوأنا أقـو بيا, مف نوع تنظيؼ  وقتي, مف دوف أف تستدعي جيدي, وفي إمكاني أف أحؿ كّؿ المعضبلت الفمسفية
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المموخّية وتجفيفيا. حتى إنني, بعد عشريف سنة مف  حفر الكوسة, وتنقية العدس مف الحصى, أو غسؿالموبياء, و 
 أصبحت لدّي قناعة بأنو ال يمكف المرأة عربّية أف تزعـ أنيا كاتبة ما لـ تكف قد الكتابة المسروقة مف شؤوف البيت,

لـ تكف حاربت أعداء اأُلّمة  تّدعي أنيا مناضمة, إفأىدرت نصؼ عمرىا في األشغاؿ المنزلية وتربية األوالد, وال أف 
في نداء كميمنصو, وزير دفاع فرنسا أثناء الحرب العالمية  العربية بكّؿ ما وقعت عميو يدىا مف لواـز المطبخ, كما

ذا لـز إ سُندافع عف فرنسا, وُندافع عف شرفيا, بأدوات المطبخ والسكاكيف.. بالشوؾ بالطناجر," :اأُلولى, عندما صاح
  !"األمر

وصّيتو, وال أدري إذا كاف يجب أف أجاريو في ىذه  كميمنصو, ىو الرجؿ الوحيد في العالـ الذي ُدفف واقفًا حسب
في ساحة الوغى المنزلية, خمؼ اْلَمجَمى وخمؼ الفرف, بسبب "الزائدة القومّية"  الوصّية ألُثبت أنني عشت ومّت واقفة

  ., وال زائدة اأُلمومة التي عانيتيالـ أستطع استئصاليا يوماً  التي

اشتريتيا في  دافعت عف ىذه اأُلمة بكّؿ طنجرة ضغط, وكّؿ مقبلة, وكّؿ مشواة, وكّؿ تشكيمة سكاكيف يشيد الّمو أنني
  .حياتي, مف دوف أف ُيقدِّـ ذلؾ شيئًا في قضّية الشرؽ األوسط

ووجاىتيّف, بأنني أعمؿ بيف  ستقبمنني في كّؿ أناقتيفقبؿ اليـو أستحي أف أعترؼ لسيدات المجتمع, البلئي ي وكنت
عرفتو في فرنسا أياـ "التعتير", الذي بسببو كنت أنفجر  كتابيف شغالة وخادمة, كي أستعيد الشعور بالعبودّية الذي

 ّي, ىوأّف سفير تشيكيا في بريطانيا, وىو محاضر جامعي سابؽ, قدَّـ طمبًا لعمؿ إضاف إبداعًا عمى الورؽ, حتى قرأت

ّنما ألنو عمؿ في ىذه المينة  تنظيؼ النوافذ الخارجّية في برج "كاناري وورؼ" المشيور شرؽ لندف, ال كسبًا لمنقود, وا 
الذي كاف يحّس بو وىو ُمتدؿٍّ خارج النوافذ, ُمعمَّقًا في اليواء,  ,"في الستينات, وُيريد أف يستعيد "الشعور بالحرّية

سفنجة يحمؿ دلواً    .وا 

المنزلية, التي كنت أستمّد منيا زىوي. فقد  ّف خبرًا قرأتو في مجمة سويسرية أفسد عمّي فرحتي بتمؾ المعارؾغير أ
التنظيؼ إلى أدوات فرح, بعد أف تحّولت ىي نفسيا مف ُمنظِّفة بيوت  نجحت سيدة سويسرية في تحويؿ المكنسة ودلو

المنزلية, باالستعانة  يا حوؿ أساليب التمت ع بعذاب األشغاؿتعطي دروسًا في سويسرا والنمسا وألمان إلى سيدة أعماؿ,
  .بالموسيقى والغناء ودروس الرقص الشرقي وتنظيـ التنف س

عمى وقع موسيقى الرقص  أّمػا وقد أصبح الجمي والتكنيس والتشطيؼ ُيعمَّـ في دروس خصوصية في جنيؼ وفيينا
المينة. بؿ أتوّقع أف يحضرف بعد اآلف إلى  حتراؼ ىذهالشرقي, فحتمًا ستجّردني بعض النساء مف زىوي با

 طبعًا( خاصة أّف ىيفاء وىبي وىي تتنّقؿ بمريوليا اْلُمثير في ذلؾ "الكميب" بيف "الصبحيات وىّف بالمريوؿ )"السينييو

 !المطابخ الطناجر والخضار, نّبيت النساء إلى أّف المعارؾ األشيى والحاسمة ُتدار في

 
 

 فاحة الحياةإنيم يقضمون ت

 
 

بيا, حاؿ حصولو  طالعت في الصحؼ أخبار "صباح", التي تنتظر في أميركا التحاؽ خطيبيا العشريني الوسيـ كّمما
في وجو شيادة ميبلدىا, آمنُت بالحب كنوع  عمى تأشيرة, مستعينة عمى أمنيتيا أف تحبؿ منو, بإشيار دبمة خطوبتيا

w .العمر", وصّدقت أف عّمة الحياة: قّمة األحياء رغـ كثرة عددىـ مف المجوء السياسي, ىربًا مف ظمـ "أرذؿ
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يتورعوف عف إشيار وقاحة  األحياء بيننا, ماعادوا الشباب.. بؿ األثرياء.. وبعض المسنيف الحالميف, الذيف ال ذلؾ أف
اإلنساف شجاعة, افتقدىا  سّنًا. فيؿ االقتراب مف الموت ُيكسب أحبلـ, ال نممؾ جسارة التفكير فييا, برغـ أننا نصغرىـ

 المجتمع؟ قبؿ ذلؾ, في مواجية

 

, وىـ يقضموف أمامنا تفاحة الحياة بمؿء  أغرب األخبار وأجمميا, أحيانًا تأتينا مف المسنيف, الذيف يدىشوننا كؿ يـو
يف حماقات عمى عكازتيـ نحو أسرَّة الزوجية وليمة فتوحاتيـ الوىمية, مقترف أسنانيـ االصطناعية, ويذىبوف متكئيف

 .المستحيمة نتبرأ مف التفكير فييا, غير معنييف بأف يتركوا جثتيـ قربانًا, عمى سرير الفرحة جميمة,

 

السطو عمى الحياة, تعطينا فكرة عف مدى روعة  وبعض النيايات المفجعة ليؤالء المصوص الجميميف, الذيف يحترفوف
وف بقموبيـ في الممرات فيحشروف أنفسيـ بيف الممكف والمستحيؿ, مفضميف, وقد عجزوا الضيقة لمسعادة,  ُأناس يزج 

المصري, الذي فشؿ  عشاقًا, أف يموتوا عشقًا, ويصنعوا بأخبارىـ طرائؼ الصحؼ اليومية, كذلؾ المسف عف العيش
 تزوجيا منذ بضعة أياـ, مستخدمًا في ذلؾ في تحقيؽ حمـ حياتو, بأداء واجباتو الزوجية مع عروسو الشابة, التي

ببركات "الفياغرا", لـ يتمكف مف الدخوؿ بعروسو الحسناء, فسكب البنزيف  مكافأة نياية الخدمة, الذي رغـ استعانتو
لـ يتحمؿ  وقرر أف يموت حرقًا, بعد أف فشؿ في تحقيؽ آخر أحبلمو, أو كعجوز الحب الفرنسية, التي عمى جسده,

ساعات قميمة مف عقد قرانيا عمى زميميا  فتوقؼ عف النبض قبؿقمبيا, وىي في الثامنة والسبعيف مف عمرىا, الفرحة, 
عامًا, بينما كانت منيمكة مع بقية النزالء في تزييف دار العجزة استعدادًا  89في دار المسنيف, الذي يبمغ مف العمر 

ذا كانت الفرحة قاتمة, بالنسبة إلى النساء, فالغيرة تبدو العاطفة التي تعمر أكثر !لممناسبة ي قموب الرجاؿ, وقد ف وا 
يتبادؿ مع زوجتو العجوز أطراؼ الذكريات  تحوليـ في أي عمر إلى قتمة, كقصة ذلؾ الزوج التسعيني, الذي كاف

نسائي, أنو بينما كاف مجندًا في الحرب العالمية الثانية, خانتو مع رجؿ  البعيدة, عندما أخبرتو في لحظة فمتاف لساف
المعمر الفرنسي, البالغ  ف غافميا وخنقيا ليبًل, انتقامًا لخيانة تعود لنصؼ قرف! أو ذلؾيكف مف الرجؿ إاّل أ عابر. فمـ

عميو بالسجف بتيمة خنؽ وضرب زوجتو, البالغة مف  سنة, الذي يقبع في سجوف فرنسا, كأكبر معتقؿ, إثر حكـ 84
فييا بيا معجب, ليس في عمر  عثر تحت وسادتيا عمى رسائؿ غرامية, يتغزؿ عامًا, حتى الموت, بعد أف 80العمر 

نما رجؿ يبمغ ثمانيف عامًا, يصغرىا بثبلث سنوات ""عمر محيو  !خطيب صباح, وا 

 

كذلؾ  ..مف المسنيف, ليسوا جميعيـ مشروعات مجرمي حب, بؿ ثمة العشاؽ األبديوف الحالموف غير أف العشاؽ
دائـ البحث عف المرأة, التي وقع  منذ ذلؾ الحيفالجندي األميركي, الذي شارؾ في الحرب العالمية الثانية, ومازاؿ 

نشر صورتو بالزي العسكري, مرفقة برسالة موجية إلى جميع  في حبيا في ألمانيا, التي مازالت حمـ عمره, حتى إنو
 السبعيف مف العمر", يطمب فييا مف حبيبتو االتصاؿ بو, والجواب عف بعض األسئمة.. بؿ "السيدات المواتي تجاوزف

د المسنيف بطاقة خرافية لمحمـ, وبشيية مخيفة لمحياة, كما فيإف ال طيراف, حيث وافقت المحكمة عمى  حب مازاؿ يزوِّ
 43الخامسة والسبعيف مف عمرىا.. بعد أف سبؽ ألىميا منذ  زواج رجؿ, في الخامسة والثمانيف مف عمره, بامرأة في

 !بيا سنة أف رفضوا تزويجو
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قراف رجؿ في السابعة والتسعيف مف  يذكر إحدي أجمؿ قصص الحب, التي انتيت بعقدأما في تونس, فمازاؿ البعض 
التي دامت آنذاؾ سبعة أياـ, وسبع لياٍؿ كاممة, نظرًا لكثرة أفراد  عامًا, وتمؾ األفراح 89العمر عمى عروسو, البالغة 

 77عمره.. و الخامسة والسبعيف مفحفيدًا, مف جية العريس, الذي يبمغ ابنو البكر  91التي تضـ  عائمتي الزوجيف,
  .حفيدًا مف جية العروس 00ابنًا و

 برافو"

 
 

 أقوى أييا الرب ...........إذا جعمتني

 
 
 

مّنا وقتًا لتصديؽ غرائبّيتو وَىْوِلػو, فإّف الكتابة عنو, بقدر  إذا كاف ما حدث في أميركا في "صباح الطائرات", قد تطّمب
أّف تمؾ األبراج  نت تتطّمب مّنػا أيضًا بعض الوقت, كي نتجاوز أحاسيسنا اأُلولى, ونعيواإلنسانية, كا مف الموضوعية

بؤساء العالـ وجياعو ومظموميو, وىـ يشاىدوف  الشاىقة, التي كانت "مركز الجشع العالمي", التي انبير المبلييف مف
 ؼ البشر األبرياء, الذيف لف يعرفوا يومًا لماذاالسَحاب غرورًا, بؿ كانت تأوي آال انييارىا, لـ تكف مجّرد مباٍف تُناطح

محترقيف بجنوف اإلرىاب, دوف أف  ماتػػوا, والذيف كانوا لحظة انييارىا ُيدفنوف تحت أنقاضيا, ويموت العشرات منيـ,
 .المتفّحمة, ليكوف ليـ عزاء دفنيـ أو زيارة قبورىـ في ما بعد يتمكَّف أىميـ مف التعّرؼ حتى إلى أشبلئيـ

 

عندما يتعمَّؽ األمر بخدع  المباني إذف ِمف ديكورات الكارتوف, كما يتـ  تجسيميا عادة في استديوىات ىوليوود, ػـ تكفلػ
السرعة اْلُمذىمة, وجعمتنا نكتشؼ, مذعوريف, ىشاشة اْلَمفاخر  في فيمـ أميركي يصّور نياية العالـ: فكيؼ انيارت بتمؾ

 ئمة عمى اْلُمزايدات التقنية, والتشاوؼ بيف اأُلمـ؟العصرية, القا التكنولوجية, والحضارة

 

وأغبلىا, كي يتمّكنوا يومًا  الكثيريف, مف الذيف ماتػػوا تمؾ الميتة الشنيعة, قضوا أعمارىـ في أكبر الجامعات ذلؾ أف
اداموا لـ في العالـ, حيث ينبض "جيب" الكرة األرضية وم مف تسم ؽ سّمـ األحبلـ, والوصوؿ إلى أعمى ناطحة سحاب

نما عربي  ببيؿ غيتس, نبيِّ المعموماتية ورسوليا إلى البشرية, فقد فّوتوا عمييـ نصيحة شاعر يسمعوا بابف المعتز, وا 
 "فكـ أمنيٍة جمبت منّية ---قاؿ: "دعي عنِؾ المطامع واألماني 

 

ذدقيقة فقط, ىو الوقت الذي مرَّ بيف اليجـو عمى البرج األوؿ وانييار الب 99ساعة و عرفنا أف الوقت الذي  رجيف وا 
جميدي وغرقيا, كاف حسب أرقاـ الكوارث ساعتيف وأربعيف  مػرَّ بيف ارتطاـ عابرة المحيطات الشييرة "تايتانيؾ" بجبؿ

وكذلؾ  عدَّة أعواـ مف التخطيط والتصميـ, وكمَّفت أرقامًا ُخرافية في تاريخ بناء البواخر, دقيقة, بينما تطمَّب إنجازىا
واحتراقيا )بركابيا األثرياء والمستعجميف  ائرة "الكونكورد" األفخـ واألغمى واألسرع لنقؿ الرّكاب في العالـ,سقوط ط

يقاؼ مشروع تصنيعيا لحيف, بخسارة تتجاوز آنذاؾ مميارات  حتمًا(, في مػػّدة ال تتجاوز الخمس عشرة دقيقة, وا 
ودليبًل عمى التقنيات  ره مف عبلمات الوجاىة والفخامة والثراء,ىشاشة كّؿ ما يزىو بو اإلنساف, ويعتب الفرنكات, أدركف
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أضخـ وأغمى باخرة, ويتحّدى بيا السماء حينا آخر, ألنو  البشرية المتقدمة, التي يتحّدى بيا البحر حينًا, ألنو يركب
عميو أف يتواضع, سحاب, جاىبًل أف اإلنساف ما صنع شيئًا إاّل وذىب ضحيتو, ولػػذا  يجمس فوؽ أعمى وأغمى ناطحة

  ."أقوى, فاجعمني أكثر تواُضعاً  وىو مترّبع عمى إنجازاتو وقد كاف دعاء أميف الريحاني "أّييا الرب  إذا جعمتني حتى

 

مرعوبة, مفجوعة, يتنّقؿ أبناؤىا مذىوليف, وقد أطبقت السماء عمييـ,  أميركا التي خرجت إلينا بوجو لـ نعرفو ليا,
الوصوؿ إليو قبمنا, أكانت  وىيأتيـ, لكأنَّػيػـ كائنات قادمة إلينا مف المرِّيخ, لفرط حرصيـ عمى مبلمحيـ وغطَّى الُغبار

االنفضاح, لتتساوى قميبًل بنا, نحُف جيرانيا, في الكرة األرضية,  تحتاج إلى ُمَصاٍب كيذا, وفاجعة عمى ىذا القدر مف
؟ الذيف نتقاسـ كوارث  ىذا الكواكب كؿَّ يـو

 

وعشرة طوابؽ مف مآسينا فكيؼ لصوتنا أف يطاليـ؟ وكيؼ ليـ  زمف, واألميركيوف جالسوف عمى عمّو مئة ذلؾ أنو منذ
 دمعنا؟ أف يختبروا

 

دتنا عميو ىوليوود كاف فيممًا حقيقيًا عف "عولمة  لػػـ يكف إذف ما رأيناه في الحادي عشر مف أيموؿ, مشيدًا مف فيمـ عوَّ
ينياراف  يف, بعضيـ كاف يعتقد آنذاؾ أنو يتفّرج عمى "الفيمـ", عندما وجد البرجيفحقيقي الرعب", بدمار حقيقي وضحايا

أننا ما كّنػا نتوقع أف يتـّ اختيارىـ بقرعة  فوؽ رأسو وكما في السينما, كاف السيناريو جاىزًا بأعداء جاىزيف المفاجأة
  .الجغرافيا مف بيف اْلُمشاىديػػػف

الذي يختار في ىذا الفيمـ األميركي  جياز التمفزيوف ذلؾ أفَّ "النسر النبيؿ", ىو ال جػػػدوى ِمف اإلسراع إلى إطفاء
 .ومتى, فيو الذي يقّرر إلى َمْف مّنػا سيسند دور الشرِّير الطويؿ, ِلَمف ِمف المشاىديف سُيمّقف درساً 

 
 

 ابتسم أنت في امريكا

 
 

وتصنع فخر  نب كالجزر والواحات في الوالياتويعنيؾ أىمية الجامعات في تأسيس أمريكا , انيا ت يدىشؾ حقا
جاء مف المكسيؾ كاف مزارعا  أحدىـ األمريكي الذي تخرج منيا والذي يديف ليا بوالء يبخؿ بو حتى عمى عائمتو ,

مبلييف دوالر مساعدة منو  4مدة وقد اصبح ميندسا كبيرا ليدفع  تابع دروسو الميمية في جامعة ميريبلند وعاد منذ
 بعده فييا لمف يتعمـلمجامعة و 

 

كاف يحتفظ بمنح الطمبة في الخارج لعدة اشير  والنؾ التمنع نفسؾ مف المقارنو فستتذكر ذلؾ السفير الجزائري الذي
  وال يحوليا ليـ اال عندما يشارفوف عمى التسوؿ في حسابو الخاص لبلستفادة مف فوائدىا

 

 بية بجامعة ميريبلند ستكتشؼ اف معظميا بنيت بيبات خريجيالمباني الجامعية والمتشا وعندما تتجوؿ بعد ذلؾ في

جميمة وثمينة تزيف الممرات  الجامعة األثرياء , وفي نزؿ ماريوت الذي تقيـ فيو سيقع نظرؾ حيث ذىبت عمى لوحات
wواىبيا الذي ىو أحد خريجي الجامعة فتتذكر قصة  والقاعات وستمحظ اسفميا صفيحة مف البرونز وبخط صغير اسـ
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المبنانية الذي نيب نصؼ ميزانية الكمية أثناء الحرب بابتكاره فواتير مزورة  عروفة لمدير سابؽ إلحدى الكمياتم
  كؿ شئ وىمية لـ تحصؿ عمييا الكمية , ثـ غادر الى وظيفة اكثر ربحا وقد ترؾ الكمية عارية مف لتجييزات

 

المرة المقبمة وتجده موظفا في الطوابؽ العميا  د تعود فيوبعد قميؿ يأتي نادؿ لخدمتؾ في المطعـ ويخبرؾ أحدىـ انؾ ق
  يشغؿ الوظيفة نفسيا طواؿ حياتو والفرص متاحة بالتساوي لمجميع الف الجميع ىنا يدرس ليتقدـ وال احد

 

استطاع  سييؿ بشوئي احد عمدة أساتذة الجامعة األمريكية في بيروت في الستينات والسبعينات انو يحكى األستاذ
يستطع المحامي اف يفعؿ ليا شي قبؿ  ة الى رئيس لجنة اليجرة في أمريكا اف يوقؼ إجراء بطرد طبيبة عربية لـبرسال

اف يقدـ شيادة لصالحؾ اما في ببلدنا فكاف سيسأليا اتعرفيف ظابطا  اف يسأليا يائسا أتعرفيف أستاذا في الجامعة يمكف
  ىيبتو لكف في امريكا كؿ ىؤالء ال يضاىوف وجاىة االستاذ والأي زعيـ يتوسط لؾ عند القضاء و  كبيرا اـ وزيرا او

 

حديقتو المفتوحة عمى الطريؽ وداخميا عدد مف  البيت االبيض اليثير في نفسؾ شيئا مما توقعت مف انبيار وانت ترى
يمكف بالذات ىو الذي سيوقظ المؾ ويذكرؾ بتمؾ القصور المسيجة لحكاـ ال السياح الفضولييف ولكف ىذا المشيد

 بيوتيـ بالعيف المج االقتراب مف
 

 ابني.. اإليطالي

 

·· العشرة يورو رومػػػػا, عند ذلؾ السائؽ الذي تشاطر عمّي وأقنعني بأنني أمددتو بورقة نقدية مف فئة انتيى حديثي عف
 ·يساوي نصؼ ما دفعت ال الخمسيف, وتقاضى مني بالتالي مئة يورو, عف مشوار المطار الذي

بنسيبي, الذي عمى فائؽ ذكائو وشطارتو, وتردده عمى إيطاليا  ي األمر كثيرًا, ماداـ ىذا كّؿ ما فقدت, مقارنةولـ يحزنِّ 
وبطاقات  الطمياف في ميبلنػػو في سرقة حقيبة يده, بكؿ محتوياتيا مف مبالغ نقدية وجوازات سفر أكثر مف مرَّة, نجح

وىكذا تحّولت · توق فو لمبحث عمَّف يساعده عمى محتوياتيا أثناء مصرفية, بعد أف قاموا بتنفيس دوالب سيارتو, وسطوا
 ·()أي حقيبة يدؾ” شاىد روما وافقد جزدانؾ“إلى ” شاىد روما وافقد إيمانؾ“أي  ”روما فيدولتا فيدا بردوتا“لديو مقولة 

يكتشؼ روما, أخيػػػػرًا, و  غساف, الذي جاء مف لندف, حيث يتابع دراستو في إدارة األعماؿ, التحؽ بي كي يراني ابني
لغزواتو العاطفية, بعد ” حركياً “حتى إنو اختار اسمًا  بأنو إيطالي,” كاف“بعدما قضى الصيؼ الماضي في إيياـ بنات 

 فالرجؿ اإليطالي لو سطوة لدى الفرنسيات بُحكـ صيتو العشقي, وأناقتو· السبب أف وجد أّف البنات يقصدنو لذلؾ

حاولت مناقشة الموضوع معو,  وعبثاً · يب ظف البنات ماداـ األمر ال يتعدَّى سيرة في مرقصوال داعي لتخي· المتميزة
قناعو بأف  وانتيى بي األمر إلى · ىّف َمف يفّضمف سماع األكاذيب , فكاف يرد  بأف البنات”حبؿ الكذب قصير“وا 

, ”زمانكـ بأخبلقكـ, فقد ُخِمقوا لزماف غيرال تخمِّقوا أوالدكـ “رضي الّمو تعالى عنو( ) االقتناع بقوؿ عمر بف الخطاب
صديقاتو, عندما كاف عميَّ في روما  خاصة أنني عجزت أيضًا عف إقناعو بالوفاء لصديقة واحدة, ودفعت ثمف تعد د

في مقاساتيف وأذواقيف, وأجوب المحاؿ النسائية بزىد كاتبة, بعد أف  أف أشتري ىدايا ليف جميعًا, وأتشاور معو طويبلً 
ٍـّ, ألشتري لو جيازًا يميؽ بوظيفة في النيار في بنؾ إنجميزي, المحاؿ جبت ووظيفة ليبًل كعاشؽ  الرجالية بصبر ُأ
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صديقاتو, الوحيدة التي عّرفني إلييا, والتي تقدَّـ إلييا باسمو  وقد حدث في الصيؼ أف أشفقت كثيرًا عمى إحدى
الحزب  وكانت المسكينة تدخؿ في شجارات مع والدىا, المنتمي إلى· فكوف عبلقتيما دامت شيري الحقيقي, نظرًا إلى

وذىبْت حتى شراء نسخة مف · حّباً  اليميني المتطرِّؼ الذي يشير كراىيتو لمعرب, وتستميت في الدفاع عّما تعتقده
رت وتركت ليما , وكانت تمؤل البيت ورودًا كّمما ساف”حماتيا“ بالفرنسية إلطبلع أىميا عمى أىمية” ذاكرة الجسد“

ألكاذيبي, صرت  وتأكيداً · ووجدتني مرغمة عمى الكذب عمييا· لتسألني إف كاف ابني يحّبيا حقاً  الشقة, وُتياتفني سراً 
فالمسكينة لـ تكف · إلى لندف” كاف“غادر غساف  أشتري ليا ىدايا كي يقدِّميا ليا ابني, بما في ذلؾ ىدية وداٍع, عندما

ولـ تكف تدري أّف الرجاؿ دائمًا عمى أىبة رحيؿ نحو ”· رجؿ يناـ مظمِّي في كؿِّ “وراس: قد سمعت بمقولة مرغريت د
لى مشاغمي ربما· حّب آخر ·· الروائية مف وقتيا أضفت إلى واجبات ُأمومتي, واجب شراء ىدايا لصديقات ابني, وا 

 ·طفيالعا و غبائي·· ميّمة إسعاد بطمة حقيقية, تشبيني في شغفي وذعري وشّكي وسخائي

الثياب التي ·· اإلقامة معِؾ جميمة في روما كانت·· شكرًا ماما“قاؿ: · بعد عودتو إلى لندف, ىاتفني غساف مبتيجاً 
جاىز أنا ألراِؾ في أّية “ثـ أضاؼ مازحًا: ”· جميعيف سعيدات باليدايا وصديقاتي ىنا·· اشتريتيا لي أعجبت الجميع

 ·”إلييا مدينة تسافريف

 ·سنة 10غساف عمره 

 ·أنا التيـ مف كتب األدب والفمسفة أكثر مما قرأت

 
 
 

 يـبـيـع؟ اشــتري دمعـــًا .. فـمـــن

 
 

  ."أفكاراً  أحسد سيوراف القائؿ: "لـ أبِؾ قط, فدموعي استحالت

بدؿ أف ألقي القبض عمى لحظات الحزف  فيؿ تعود قّمة إنتاجي األدبي إلى كوف أفكاري استحالت دموعًا, وأني
وىج الحرائؽ بالبكاء الغبي؟ عزائي أماـ خسائري األدبية, ما قرأتو  فُأحّوليا إلى عمؿ إبداعي, رحت أطفئ الجحيمية,

الرىيبة عمى البكاء,  تؤكد أف المرأة تعيش أكثر مف الرجؿ.. ألنيا تبكي بسيولة أكبر, ذلؾ أف القدرة في دراسة طبية
مف غضب وحزف وأسى, بينما الفتقادىـ ىذه القدرة,  و في نفسياالتي تمتمكيا المرأة, تمنحيا إمكانية تفجير ما تحقن

  .بالنوبات القمبية والسكتات الدماغية يموت الرجاؿ تحت وطأة أحزانيـ,

أعمااًل قميمة.. بعد أف أكوف قضيت نصؼ العمر, الذي كسبتو بالبكاء..  الخيار إذف ىو بيف أف ُأعّمر طويبًل وأترؾ
كبرى تُبكي  بقمع حاجتي إلى ذرؼ الدموع مقابؿ أف أترؾ بعد رحيمي أعمااًل إبداعيةأقصؼ عمري" " في البكاء, أو

  .اآلخريف

الذيف يفاخروف بدمعيـ, ويذرفونيا أنيارًا عند أوؿ سبب,  وفي مسألة البكاء, اختمؼ الفقياء مف مبدعيف وشعراء, بيف
 ارؽ المبدعيف, خاصة الرومنطقييف منيـ, أمثاؿعدا حالة الكآبة الوجودية التي ال تف وأحيانًا مف دوف سبب منطقي,

wالحمداني, الذي كأي عربي  بوؿ فرليف والمارتيف ورامبو وروسو, وبيف حزب آخر قد يكوف ناطقو الرسمي أبو فراس
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ف كاف في جفاؼ مآقيو   .ىبلكو قح, أعمف أنو سيصوف كرامة دمعو, حتى وا 

شيمتي الصبر. تشفع لي أعذار ثبلثة: فأنا  ًا عصّية الدمع, والأشعر بالندـ ألنني ما كنت مف أتباعو, وال كنت يوم
مف برج الحمؿ. وىي أسباب كافية عند اجتماعيا لصنع كيمياء الدموع. وعمى  :أواًل امرأة.. وثانيًا: مبدعة.. وثالثاً 

.. ويسأؿ مخدتي" وكؿ المواويؿ وأغاني العويؿ التي الذي يشؾ في ربيت عمييا في ت مصيبتي, أف "يسأؿ دموع عينيَّ
ذرفتيا آنذاؾ أماـ األفبلـ المصرية والنشرات اإلخبارية  مراىقتي العاطفية والسياسية اأُلولى. إذ بسبب كـّ الدموع التي

 .حرب الحواسـ" المباركة, وجدتني اليـو ميددة بجفاؼ أدمعي وتصّحر بساتيف أوىامي" العربية, منذ السبعينات وحتى

 

بنّظارات طبية لمقراءة,, فاجأني بأف  العيوف الذي زرتو ألوؿ مرة منذ بضعة أشير, لينجدنيواألمر ليس نكتة. فطبيب 
  ."وصؼ لي "دمعًا صناعيًا لعبلج مرض نشاؼ الدمع

الماضي, بنّية غير معمنة لنسيانيا.  منذ أياـ عثرت عمى تمؾ الوصفة الطبية, التي مازلت أحتفظ بيا في مفكرة العاـ
التي عمّي أف أضع عشرًا منيا يوميًا في كؿ عيف, لوال أنني رفضت  ألشتري أخيرًا تمؾ القطرات وكدت منذ أياـ آخذىا
بػ"شوبينغ  إلى شراء دموع صناعية في عز شير التسّوؽ, حتى ال أريد في عجز االقتصاد المبناني أف ينتيي بي األمر

استيمكنا في المصائب القومّية كؿ اآلبار الجوفية  لمدموع" التي ىي عمى أيامنا السمعة األكثر ندرة, نظرًا إلى كوننا
بعد اآلف إاّل أف نذرؼ نفطًا, إف سمحت لنا بذلؾ شركات البتروؿ العالمية, التي  لدموعنا العربية, ولـ يبؽ أمامنا

  .بالبكاء كؿ شؤوننا, بما في ذلؾ تقنيف دموعنا, ووضع الئحة باألسباب المسموح بيا لمعربي تتولى

مرتيف في حضرة الكاميرات, أماـ قادة  ب, فرحت عندما رأيت منذ أشير الرئيس الجزائري يجيش باكياً ليذه األسبا
إيفياف" عف كارثة الزلزاؿ التي أصابتنا, ثـّ عف كؿ المآسي الدموية, " أغنى دوؿ العالـ, وىو يتحدث إلييـ في قّمة

الجزائر في  فاع منسوب دمعنا الوطني. فيـو غادرتالجزائر في األعواـ الماضية. استبشرت خيرًا بارت التي شيدتيا
معو رؤية جزائري يبكي عمنًا. يوميا,  السبعينات, كاف مخزوف بترولنا يرفع سقؼ ثمف برميؿ الدمع إلى حّد يصعب

بالبكاء. ولكف, كجزائرية تشتري "الدمع الصناعي" بالعممة الصعبة, وجدت  تمنيت لوال جفاؼ مآقّي أف ُأساند رئيسنا
  ..إىانة لمف أبكييـ األمر في

 ىؿ بينكـ مف مازاؿ في مآقيو دموع.. فيدركني بيا؟

 
 

 األرض بتتكمم فرنسي

 
 

وجدتني أعود  في باريس لضرورة إعبلمية, بمناسبة صدور روايتي "ذاكرة الجسد" بالمغة الفرنسية, بعد شيٍر قضيُتو
أعمنت المضيفة, والطائرة تحّط بنا في مطار  فقد قمتياإلى بيروت عمى متف طائرة الفرنكوفونية, وفي توقيت انعقاد 

المضيفة  الفرنكوفونيَّة أف يتفّضموا بمغادرة الطائرة قبؿ بقّية الرّكاب لـ يغظني أف ُتييف بيروت, أّف عمى ضيوؼ القمَّة
الشيير لمالؾ حدَّاد أحزنني تذك ػر التصريح  عروبتي, وأف تنحاز إلى الّمغة الفرنسية, فكـر الضيافة يقتضي ذلؾ, وال

أصبح شعار معظـ كتَّابنا الجزائرييف اليـو "إفَّ المغة الفرنسية مبلذي", وال  "إّف المغة الفرنسية سجني ومنفاي", وقد
wالجزائر غير عضو في ىذه  بأف يكوف رئيسي عبدالعزيز بوتفميقة, مشاركًا في القمَّة الفرنكوفونية, برغـ أف فوجئت
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كػ"غنيمة حرب", حتى إف بوتفميقة ألقى, بشيادة الصحافة,  ؿ الجزائريوف دومًا مع الفرنسيةالمنظمة.. فمقد تعام
 موليير, التي ما كاف أحد مف الرسمييف يتجرأ عمى الحديث بيا أياـ بومديػػف, بؿ الخطاب األكثر فصاحة بمغة

العدائية المغوية, وذىب إلى حػػّد  "ولفصاحتو في ىذه المغة حدث أف خطب بيا في الشعب الجزائري ُمحطِّمًا "تابػػػػ
 .المتحدة, برغـ اعتماد المغة العربية لغة رسميػة التوّجػػو بيا منذ سنة إلى العالـ في مجمس اأُلمـ

 

الدوؿ  اْلُمزداف ببلفتات الترحاب المكتوبة بالمغة الفرنسية, واْلُمرفقة بأعبلـ عشرات وال استفّزني مطار بيروت
نكاية في المغة اإلنجميزية, بعد أف  بأس أّف األرض "المي كانت بتتكّمـ عربي", تتكّمـ فرنسي, الفرنكوفونية.. فبل

 .المغات أصبحت حروب الكبار تُػػػػدار عمى ساحة

 

الفرنكوفونيَّة, غاسمػػة بذلؾ ماضييا االستعماري في ىذه  فبينما تقـو فرنسا بتبييض وجييا بالسود والس مر مف أتباع
التحاور مع  حػػػوار الحضارات وأنسنة العالـ, تترؾ الواليات المتحدة لترسانتيا الحربية ميّمة ت, رافعػػة شعارالدوؿ بالذا

ترتفع أسيـ كؿ حاكـ أو زعيـ عبر العالـ,  البشرية, وتبدو في دور اإلمبراطورية االستعمارية القديمة فبل عجب أف
 راؾ, الذي ما كانت ىذه القمة لتمقى ترحابػػػًا في األوساط العربية, لوالجػػػاؾ شي ُيشير كراىيتو ألميركا, حتى إف الرئيس

العربية, بمػػغ أعمى نسبة في استفتاء  تقدير العرب سياستو الديغوليَّػة ومواقفو الشجاعة والثابتة, في ما يخص  القضايا
ارضتو أيَّ حرب أميركية وقبمو, ودوف أف قراراتو عف الواليات المتحدة, ومع لشعبيتو في فرنسا, منذ أف أشير استقبللية

الرئاسية األخيرة, استطاع أف  المستشار األلماني شريدر "الرقـ الُخرافي", الذي حطَّمو صداـ حسيف في انتخاباتو ُيحّطـ
عمى "نعـ" االستكانة "ال" الكرامة, في رفض االنسياؽ  يضمف إعادة انتخابو مف طرؼ الشعب األلماني, مػػذ فّضؿ

 .األميركية سة السياسةلغطر 

 

واإلصدارات الجديدة, التي يعود رواجيا إلى طرحيا سؤااًل  ولقد انعكست ىذه األجواء في فرنسا عمى البرامج التمفزيونية
 ."العالـ أميركا؟ في شكؿ عنواف "لماذا يكره

 

التي ُتخفييا المعارؾ المغوية, التي ُينسينا نوايا الييمنة  غير أف انحيازنا العاطفي إلى ىذه المغة أو تمؾ, عميو أالَّ 
عاـ مف العالـ,  ديناصورات العالـ, مبتمعة خمسًا وعشريف لغة سنويًا, وىو عدد المغات التي تختفي كؿ تتناحػػػر فييا

  .عف نفسيا مف جراء "التطيير المغوي", الذي تتعّرض لو المغات العاجزة عف الدفاع

 لمعولمػػة؟ ـ المغة العربية ُقربانػػاً فيػػؿ بعد القدس ُمقابؿ السبلـ, سنقدّ 

 
 

 االنتفاضة .. ليست مينة

 

ثبات أذكر أف شاروف, جانب  عند استقبالو أوؿ مرة كوندوليزة رايس, مستشارة بوش, صرح محاوال تجميؿ صورتو وا 
يا, فقد كانت التفكير أثناء كبلمي مع "الجنتمماف" فيو : "البد لي أف أعترؼ, لقد كاف مف الصعب عمي أف أركز في

wأمريكا يعمؽ "إذا كاف جورج بوش يريد النجاح في عممية السبلـ, فعميو  لدييا ساقاف في غاية الجماؿ" ما جعؿ صحافيا
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 ."إسرائيؿ كوندوليزة, مع قائمة طولية مف الطمبات .. وتنورة قصيرة أف يرسؿ إلى

حيث  ت مف "الموناليزا" في شيء( ستنجحاف,يعتقد مازحا آنذاؾ, أف ساقي كوندوليزة )التي ليس ربما كاف البعض
 .أخفقت في الماضي, الساقاف الممتمئتاف لمسيدة أولبرايت

  نخشاه, أف يتمكف "تايور" الحداد األسود لمسيدة كوندوليزة مف إقناع عرفات بالتضحية أما اليـو فكؿ ما

طاولة التنازالت والتنػزيبلت  سي, عمىبالقائمة الطويمة لشيداء االنتفاضة, والجموس لمتفاوض, بعد كؿ ىذه المآ
لعرفات أف يفوتيا, حتى يضع حدا لمبررات شاروف اللتياـ أبناء  الجديدة. وبرغـ وعينا التاـ أف فرصة كيذه ال ينبغي

يكمف  غذاء, بذريعة أنو بذلؾ يخمص العالـ مف بذور اإلرىاب, فإف شيئا شبييا بغصة البكاء فمسطيف, في كؿ وجبة
 .فمسطيف لتصادؼ كؿ ىذا بالذكرى األولى النطبلقة االنتفاضة "الثانية" فيفي حموقنا, 

ويرد بالصدور العارية, ألبنائو وبدموع  وبرغـ ىذا, ليس مف حقنا أبدا, أف نطالب شعبا يرزح وحدة تحت االحتبلؿ,
, ليمنحنا زىو الشعور الموت والقبوؿ بكؿ أنواع اإلذالؿ والتعذيب ثكااله وأيتامو, حرب إبادة وتطيير, أف يواصؿ

بعدما  عمى الصمود في وجو األعداء, خاصة أف االنتفاضة لـ تنفجر, حسب أحد المحمميف, اال بعروبتنا وقدرتنا
الدبموماسية ليست أكثر مف لجوء  أصيب الفمسطينيوف بالضجر مف شدة تيذيب القرارات العربية, وبعدما تأكد ليـ أف

 .عربي لمتمييز بيف العار والشجاعة

الكاميرا, أماـ دمار  الداخؿ لنا. وجيرىـ بمرارة خيبتيـ بنا, نسمعيما بعبارات واضحة كمما قصدتيـ وعتاب فمسطيني
 ."ليرونا؟ بيوتيـ, فتصيح النساء الثكالى باكيات "أيف العرب ؟ أيف ىـ

, مف حقيـ, الميانوف أماـ الحواجز  وحدىـ ىؤالء الثكالى واليتامى والمشردوف والتائيوف بيف القرى, اإلسرائيمية كؿ يـو
 .االستمرار فييا أف يقرروا وقؼ االنتفاضة أو

في نشرات األنباء فعمينا أال نبدأ منذ اآلف في  أما نحف, "حزب المتفرجيف العرب", الذيف نتابع مآسييـ كؿ مساء,
 . فميس ىذا ما ينتظره منا مفالميرجانات بمناسبة إتماـ العاـ األوؿ لبلنتفاضة سباؽ المزايدات واالستعدادات لعقد

 .يشاىدوننا في فمسطيف, بعيوف القمب, بينما نشاىدىـ بعيوف الكاميرا

األولى, )التي انطمقت  الروائي الراحؿ إميؿ حبيبي, الحظ الميؿ العربي إلى االحتفاؿ السنوي باإلنتفاضة وقرأت أف
بلؿ, فيؿ تريدوف عمرا طويبل لبلحتبلؿ نحتفؿ بو لبلحت ( فتساءؿ قائبل : "إف االنتفاضة ىي فعؿ مقارعة7481سنة 

 ."؟ كؿ سنة باستمرار االنتفاضة

فييا, بينما ىي وسيمة نضاؿ يراد  ذلؾ أف االنتفاضة أصبحت وكأنيا مبتغى في حد ذاتيا, "واالحتفاؿ بيا" مساىمة
  ."اضة ليست مينةمحمود درويش في الماضي, " االنتف منيا الوصوؿ إلى مكاسب وطنية. وىو ما يختصره قوؿ

 امتياف "االنتفاضة" لبضعة أياـ في السنة, أف يوفروا جيدىـ وأمواليـ, لمعالجةالمئات ولذا, عمى الذيف يفكروف في

لعائبلت الشيداء. وليس  مف جرحاىا, والتكفؿ بإعالة اآلالؼ مف ضحاياىا. فبيذا وحده نختبر صدقيـ, وباإلحساف
 .أجرا عند اهللبالكبلـ عف ضحاياىـ ينالوف ثوبا و 

 
 

 الجنة.. في متناول جيوبيم
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اآلخرة  ال قدرة ليـ عمى صياـ أو قياـ شير رمضاف, أو المشغوليف في ىذا الشير الكريـ عف شؤوف عمى الذيف
رّبػة بيت إيطالية, أف تدخؿ الحياة العممية  بشؤوف دنياىـ, أال ييأسوا مف رحمة المَّو, وال مف بدع عباده, بعد أف قررت

 ."الجنة" إنشاء "وكالة لمتكفير عف الذنوب" اسمياب

 

تدير "الجنة" مف منزليا, كما تدير إحدانا  وىذه الممثمة السابقة, التي لـ تتجاوز السادسة والعشريف مف عمرىا,
أوالدىا, فإنيا تؤدي فريضة الصبلة نيابة عف كؿ الذيف ال وقت ليـ  مطبخيا, أو شؤوف بيتيا فإلى جانب تربيتيا

دفعيـ ولقد  السريع لحياتيـ, فتصمي وتتضّرع إلى لمَّو داعية ليـ بالغفراف, حسب طمبيـ ومقدار لؾ, بسبب اإليقاعلذ
لمعناية بيا, نظرًا النشغاليـ بصقؿ  نجحت في إقناع بعض المشاىير بالتكف ؿ بإنقاذ أرواحيـ, التي ال وقت ليـ

 .أجسادىـ واستثمارىا

 

ونائحات ليبكيف  قبؿ اإلسبلـ, إذ جرت العادة أف يستأجر ذوو الفقيد ميسور الحاؿ, نّداباتبجاىمية ما  وىذا ما يذّكرني
حتى زمف قريب, جارية في بعض الببلد  فقيدىـ الغالي بمقدار الكراء وسخاء العائمة المفجوعة, وىي عادة ظّمت

لطـ خدودىف عمى مّيت ال قرابة ليف تمزيؽ ثيابيف ونتؼ شعورىف, و  العربية, حيث تتبارى النّدابات في المبالغة في
 ."الجزائري القائؿ "عمى ريحة الريحة خبلَّت خدودىا شريحة بو ومف ىنا جاء المثؿ

 

تعّذر عميو  مراد, المقيـ في الجزائر, ونظرًا لحالة اإلحباط التي يعاني منيا, لكونو الوحيد الذي ولقد حدث ألخي
بتيّكـ أسود يمّيز الجزائرييف, كّمما سألتو  ينة أمي, أف أجابني مازحاً اليروب خارج الجزائر وبقي رىينة وضعو, ورى

الفرنسي ليدفعو لمف ىو جاىز ليبكيو بالعممة الصعبة, نظرًا ألف دموع  عف أخباره, أنو مشغوؿ بجمع مبمغ بالفرنؾ
يتكّفؿ بالتأكد  ثاٍف, كي فقدت مف قيمتيا, قبؿ أف يضيؼ ساخرًا "المشكؿ.. أفَّ عميَّ أف أدفع لشخص الجزائري كعممتو

أطمبو أُلخبره بأمر ىذه الوكالة, في حالة ما  مف أنو يبكيني حقًا.. وليس منيمكًا في الضحؾ عمّي" ولقد فّكرت في أف
, والفرائض التي تشغؿ نصؼ وقتو إذا أراد يومًا, أف يستأجر أحدًا ينوب  .عنو في الصبلة والصـو

 

الوسطى,  ابتدع فكرة دفع الماؿ, طمبًا لممغفرة فمقد شاعت لدى مسيحيي القروف ليست أوؿ مف وىذه السيدة اإليطالية
نّصبوا أنفسيـ وكبلء لمَّو في األرض,  ظاىرة "ُصكوؾ الغفراف", وشراء راحة الضمير بمبمغ مف الماؿ, لدى الذيف

  .في الجنة, حسب قدرتيـ عمى الدفع وراحوا باسـ الكنيسة يبيعوف لمتائبيف أسيماً 

بأف يعرض قبؿ موتو عمى البابا, مبمغ مئة مميوف دوالر, كي يغفر لو  ما أوحى لممغني المشيور فرانؾ سيناترا,وىو 
المشروع, نظرًا لمرضو  اعترافاتو, برغـ توس ػؿ زوجتو أف يعيد النظر في التخمِّي عف نصؼ ثروتو ليذا ذنوبو ويسمع

دراكو عدـ استطاعتو أخذ ىذا الماؿ معو, ىو الذي  مع المافيا, خّزف مف الماؿ في حساباتو, بقدر ما  بحكـ عبلقتووا 
باآلخرة واالستعداد ليا بالِيبات والصموات, مرض أميركي يزداد شيوعًا كّمما  خّزف مف خطايا في صدره واليوس

 4أف  الجادة, ورد رىانات المجتمع األميركي عمى المكاسب الدنيوية وفي استفتاء قامت بو إحدى المؤسسات انيارت
مف أصحاب اليررة والكبلب, بأف  47% يعتقدوف بوجود السماوات والحساب يـو القيامة, ويثؽ 73أميركييف مف 

تمامًا بدخوليا, ربما بسبب ما أغدقوه عمى ىذه الحيوانات, نكاية  حيواناتيـ المفضمة سترافقيـ إلى الجنة, وىـ يثقوف
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  ."يـ أف ُيولدوا في "معسكر الشرّ العالـ, الذيف شاء ليـ سوء طالع في سكاف ضواحي

سنويًا, إلطعاـ  التقرير الذي صدر في جنيؼ عف األمـ المتحدة, الذي جاء فيو أف ما ينفقو األميركيوف وعندما نقرأ
صحي لمجميع, نفيـ انتشار وكاالت التكفير عف  حيواناتيـ األليفة يكفي لتزويد العالـ بأسره بالمياه, وتأميف نظاـ

 ..الستفتاء آخر جاء فيو, أف خمسيف مميوف أميركي بالغ يعانوف مف األرؽ والتوتر ميركا, ونجد تفسيراً الذنوب في أ

 !وقمّػػة النػػـو

 
 الحب أعمى.. التحذر االصطدام بو

 

, وخفت إف أنا وضعت ”أفراحؾ ال ُتييئ“ُرحػػػت ُأوّضب حقيبتي أليِّ وجية كانت, تذّكرت نصيحة أندريو جيد:  كّمما
عذبػػة, قد تيديني إياىا الحياة, أف يتسّمى الَقدر بمعاكستي,  يبتي أجمؿ ثيابي, توق عًا لمواعيد جميمة, وأوقاتفي حق

دوف أف  ُمعمَّقة أمامي في الخزانة, فيتضاعؼ حزني وأنا أجمعيا مف جديد في الحقيبة إّياىا مف وأشقى برؤية ثيابي
, حسب قوؿ ”الرقص عمى قدميػ)ػو(”و ··ر النسائي, بشيقة فرحة المقاءتكوف قد ُكوِفَئت عمى انتظارىا في خزائف الصب

 ·نػػزار قباني

 األقدار العشقية, فُأسافر بحقيبة شبو فارغة, وبأحبلـ وردّية مدسوسة في جيوبيا مع الوقت, تعّممت أف أفؾَّ شفرة

 ·الخرائط العربية السّرية, حتى ال يراىا جمركّي القدر فيحجزىا في إحدى نقاط تفتيش العّشاؽ عمى

ُأراوغ الحياة بما ُأتقنو مف أدوار تيويمّية تستدعي مف  بتمؾ الثياب العادية التي ال تشي بأي نوايا انقبلبية, اعتدت أف
 ·أكثر ىداياه سخاءً ” سندريمبل“فييديني وأنا في دور  الحّب بعض الرأفػػػة,

ُيبالغ إذا “ (فيو مثؿ صّداـ )حسب شيادة طبيبو·· فات الط غاةوألّف فيو الكثير مف ص· المعجزات ذلؾ أّف الحػبَّ يحب  
منيـ, بإطبلؽ النكات عمييـ, نحاوؿ  وكالط غاة الذيف نكسر خوفنا”· وىب, وُيبالغ إذا غضب, وُيبالغ إذا عاقب

أو أف نحجز مقعدًا في رحمة, أف يكوف ضمف أولويات سفرنا,  تصديؽ نكتة أّف الحب ليس ىاجسنا, ُمنكريف, ونحفُ 
 ·التي ينبغي التصريح بيا يكوف لو وجود بيف الحاجات

  بالحّب, شأنيا شأف المرأة التي تدَّعي أنيا تيزأ“يقوؿ جػػاف جػاؾ روسو: 

 ·”الطفؿ الذي ُيغني ليبًل كي يطرد الخوؼ عنو

 ·أذىب حّد االستخفاؼ بالحّب, أدَّعي أنني ال آخذه مأخذ الجدّ  مف دوف أف

· خدعة فيو كالحرب”· مفاجعة“ا يشبو ُمعاىدة ُمباغتة بيني وبيف الحّب, وأف يكوف مفاجأة أو م في الواقع, أبرمت
أراه منيمكًا في إعداده لي, حسب ما  لػػذا, أزعػػـ أنني ال أنتظر مف الحب شيئًا, وال أحتاط مف ترسانتو, وال مّما

ى الحب, ال تقودؾ إليو نظراتؾ المفتوحة تمامًا بأّف أقصر طريؽ إل , واثقة تماماً ”واعػػػدة“يصمني منو مف إشارات 
حافيًا نحو  ··اللتقاط كّؿ الذبذبات مف حولؾ, بؿ في إغماض عينيؾ وترؾ قمبؾ يسير بؾ” الدِّش“ باتِّساع صحوف
 ·لو أنَت لف تبمغ الحب إاّل لحظة اصطدامؾ بو, كأعمى ال عصا· قدرؾ العشقيّ 

أعمػػى يقػػود عميػػػاء إلى “القوؿ الساخػػر  ب الرؤيػػػػة عمى العّشاؽ, جػػاء ذلؾوربما مف ىذا الَعَمػى العاطفي الذي يحج
 الحاالت, ال جدوى مف تنبيو العّشاؽ إلى تفادي تمؾ المطّبات التي يصعب النيوض ذلؾ أّنو في بعض”· حفػرة الزواج

w ·منيا
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, ماذا في إمكاف عاشؽ أف يفعؿ إذا كاف  َـّ عمماء الذيف, بعد بحث جاد, قاـ بو فريؽ مف ال , بشيادة”الحب أعمى“ثػػ
موا إلى ما يؤكِّد  فالمناطؽ الدماغّية المسؤولة عف التقويمات السمبية والتفكير النقدي,· َعَمى اْلُمحب الباحثيف, توصَّ

 ·شعراءالتي يتفنف في عواقبيا ال ومف ىذه النظرة ُتولُد الكارثة· تتوقؼ عف العمؿ عند التطم ع إلى صورة َمف نحبّ 

ميرجاف “, بمناسبة عيد العّشاؽ, ميرجانًا سمَّتو ”سي·بي·بي“محطة  التي تترتَّب عمييا, أقامت” األخطػػػػار“وبسبب 
الجػػارؼ, مف إفبلس  والنكبػػػات, التي تترتَّػػب عمى ذلؾ اإلحساس” البػػػػبلوي“استعرضت فيو كؿَّ  ,”أخطار الحب

 وانتحار وفضيحة وجنوف

 
 غام الطناجرالرقص عمى أن

 

طبعي  بوظيفتي كػ "ست بيت" وأنا أحاوؿ أف أجد في قصاص األشغاؿ المنزلية متعة ما, تخفؼ مف منذ أف التحقت
المعارؾ القومية واألدبية, أثناء  العصبي الجزائري في التعامؿ مع األشياء, قبؿ أف أعثر عمى طريقة أخوص بيا

 .قيامي بميامي اليومية

 اإلسرائيمييف, أثناء نفض السجاد وضربو, وأرش اإلرىابييف بالمبيدات, أثناء رشي زجاج وىكذا, كنت أتحارب مع

وأتشاجر مع مزوري كتبي,  النوافذ بسائؿ التنظيؼ, وأمسح األرض بناقد صحافي, أثناء مسحي أرض البيت وشطفيا,
الي" وأكيد ليـ أثناء كي قمصاف الحديدية, وأكوي "عذ ومع الناشريف والمحاميف, أثناء غسؿ الطناجر وحكيا بالميفة

 .مقموبة عمى الطاوالت, كما أرفع بائعا غشني مف ربطة عنقو زوجي, وأرفع الكراسي وأضعيا

 فيحدث أف أفكر في مصيرىـ وأدير شؤونيـ, أثناء قيامي بتمؾ األعماؿ البسيطة التي تسرؽ أما أبطاؿ رواياتي,

الموبياء, وحفر الكوسا,  سيو وأنت تقـو بيا, مف نوع تنظيؼوقتؾ, دوف أف تسرؽ جيدؾ, والتي في إمكانؾ أف ت
بعد عشريف سنة مف الكتابة المسروقة مف الشؤوف  وتنقية العدس مف الحصى, أو غسؿ المموخية وتجفيفيا. حتى إنني

المرأة عربية أف تدعي أنيا كاتبة إف لـ تكف قد أىدرت نصؼ عمرىا في  البيت أصبحت لدي قناعة, أنو ال يمكف
أف تدعي أنيا  المنزلية, وتربية األوالد, وتيريب أوراقيا في األكياس كسارؽ, مف غرفة إلى أخرى, وال القياـ باألشغاؿ

مف لواـز المطبخ, كما في نداء كميمنصو,  مناضمة, إف لـ تكف حاربت أعداء األمة العربية بكؿ ما وقعت عميو يدىا
لى, عندما صاح: "سندافع عف فرنسا, وندافع عف شرفيا, بأدوات المطبخ األو  وزير دفاع فرنسا, أثناء الحرب العالمية

 ."والشوؾ.. والطناجر إذا لـز األمر ..والسكاكيف

ذا كاف كميمنصو ىو الرجؿ الوحيد في العالـ الذي دفف واقفا حسب وصيتو, ال أدري إذا كاف يجب أف أجاريو في  وا 
 مى وخمؼ الفرف, بسبب "الزائدة القومية" التي لـ أستطععشت ومت واقفة خمؼ المج ىذه الوصية ألثبت أنني

 .استئصاليا يوما, وال زائدة األمومة التي عانيت منيا

 ىذه األمة بكؿ طنجرة ضغط, وكؿ مقبلة, وكؿ مشواة, وكؿ تشكيمة سكاكيف اشتريتيا في يشيد اهلل, أنني دافعت عف

 .حياتي, دوف أف يقدـ األمر شيئا في قضية الشرؽ األوسط

كتابيف  أقوؿ لسيدات المجتمع البلئي يستقبمنني في كؿ أناقتيف ووجاىتيف, إنني أعمؿ بيف وكنت قبؿ اليـو استحي أف
wالتعتير" والذي بسببو كنت أنفجر عمى " شغالة.. وصانعة, كي استعيد "الشعور بالعبودية", الذي عرفتو في فرنسا أياـ
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وىو محاضر جامعي سابؽ( قدـ طمبا لعمؿ إضافي, وىو تنظيؼ ) االورؽ, حتى قرأت أف سفيرا تشيكيا في بريطاني
نما ألنو عمؿ في ىذه المينة في" النوافذ الخارجية في برج  كاناري وورؼ" المعروؼ شرؽ لندف, ال كسبا لمنقود, وا 

ء يحمؿ دلوا النوافذ, معمقا في اليوا الستينات, ويريد أف يستعيد "الشعور بالحرية" الذي كاف يحس بو وىو متدؿ خارج
 .واسفنجة

 السويسرية أفسد عمي فرحتي بتمؾ المعارؾ المنزلية التي كنت استمد منيا قوتي. فقد "غير أف خبرا في ممجمة "فاكس

نفسيا مف منظفة بيوت  نجحت سيدة سويسرية في تحويؿ المكنسة ودلو التنظيؼ إلى أدوات فرح, بعد أف تحولت ىي
أساليب التمتع بالتنظيؼ مف خبلؿ الموسيقى  ويسرا والنمسا وألمانيا, حوؿإلى سيدة أعماؿ, تعطي دروسا في س

 .التنفس والغناء, ودروس الرقص الشرقي وتنظيـ

وبرليف وفيينا عمى وقع موسيقى  أما وقد أصبح الجمي والتكنيس والتشطيؼ يعمـ في دروس خصوصية في جنيؼ
ء في بيروت مف ستسرؽ مني حتى زىوي باحتراؼ ىذه النسا الرقص الشرقي, فأتوقع أف أجد بعد اآلف في مجالس

 .المينة

 
 

 الطاغية ضاحكًا في زنزانتو

 
 

في العراؽ, عمى مرأى  تكف ىذه إىانة لمعرب جميعًا, واستخفافًا بيـ, فما الذي يمكف أف يكوف ىذا الذي يحدث إف لـ
 مف عروبتنا المذىولة؟

ف لـ تكف ىذه جرائـ حرب, ُترتكب عمى أيدي َمف جاؤوا بذريعة إحبللو, فأحّموا دمنا, واستباحوا باسـ السبلـ,  وا 
وطف ادَّعوا نجدتو, فما اسـ  وقتموا َمف لـ يجد صّداـ الوقت لمفتؾ بو, وعاثوا خرابًا وفسادًا وقصفًا ودمارًا في حرماتنا,

ـَ كّؿ ىذا الدمار؟  ىذا الموت إذف؟ وِل

الديمقراطية, تنتمي  لحرية, وأنت تمميذ عربي مبتدئ, يدخؿ روضةفأنت في كرنفاؿ ا· يميؽ بؾ أف تسأؿ ال· ال تسأؿ
قربانًا لمنزوات الثورية لمحاكـ, ودرجت عمى تقديـ  إلى شعوب قاصرة, اعتادت بذؿ الدـ والحياة, ونحر خيرة أبنائيا

 ·خيراتيا لؤلغراب

لى َمف تشكو َمظَممتؾ؟ َمف يأتي  لنجدتؾ؟ وا 

 ·جبلَّدييا, لف يرحميا اآلخروف” بالروح وبالدـ“ , التي تفتديالشعوب التي ال قيمة لئلنساف فييا

 ·نيبيا عمى تبذيره ثروتيا, وعمى استحواذه ىو وأوالده عمى دخميا, ُتجيز لمغرباء والشعوب التي ال ُتحاسب حاكميا

نما ضّد ىوّية القاتؿ, يحّؽ لمغزاة يواصموا ميمة الط غاة  الذيف استنجدت بيـ, أف واأُلمـ التي ليست ضّد مبدأ القتؿ, وا 
 ·بالذخيرة الحيَّة في التنكيؿ بيا, والتحاور معيا

بالحرّية, وتُباشر تجويعؾ وتسريحؾ مف عممؾ, لتمّف عميؾ  ىي ذي دولة تبدأ أواًل باحتبللؾ, لتتكرَّـ عميؾ, إف شاءت,
 ؾ مف قبؿ أف تستولي عمييا,لقد باعت ثروات· اليمكف أف ُتشكؾ في نواياىا الخيرية ·بعد ذلؾ بالرغيؼ والوظيفة

w ·وتقاسمت عقود المنشآت حتى قبؿ أف ُتدّمرىا
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مباىج نجاتؾ مف بيف فّكي جبلدؾ, ال تدري أّف فرحتؾ لف تدـو أكثر مف  أنت مازلت تحبو في روضة الحرية, تعيش
سنة ثمف  بلثيفسقوط صنمو ذاؾ, وأّف عميؾ اآلف أف تدفع ثمف سقوط الطاغية, بعد أف دفعت مّدة ث لحظة مشاىدتؾ

 ·صعوده إلى الحكـ

ضماف كوارثنا المستقبمية, وجعمونا نتحّسر عمييـ ونحف  إلى  وىكػػذا يكوف ُطغاتنا, وقد أىدروا ماضينا, نجحوا في
نكاية في  إلى قبِو ُمعتقبلتيـ وبطش جبّلدييـ, وُنقبِّؿ صورىـ الميرَّبة عمى األوراؽ النقدية, قبضتيـ الحديدية, ونشتاؽ

 ·وأعبلمو المرفوعة عمى دبابات تقصؼ بيوتنا·· جبلَّدنا الجديد صورة

وباالستبداد اإلذالؿ األبشع مف  األزؿ, لننجو مف عدو, اعتدنا أف نتكئ عمى عدو آخر, فنستبدؿ بالطغاة الغزاة, منذ
 ·الموت

 حبو عند أقداـ عرشيـ, ُمستجدياً إاّل إلى َمف ُينادي عمييـ, وييتؼ باسميـ, وي ذلؾ أّف الغزاة, كما الط غاة, ال يأتوف

 ·ُأبّوتيـ وحمايتيـ

نحُف ·· حياة أجمؿ تنتظر العراقييف“يـو سقوط الصنـ:  بعضنا صّدؽ دعابة السيد بػػاوؿ, وىو ُيصرِّح ليتامى صّداـ,
 ·”السبلـ ىنا جئنا بالحرب لنييئ

السيد المسيح عمى األرض, حيف  وىي نكتة زاد مف سخريتيا السوداء, تصريح بوش, رئيس معسكر الخير, ونائب
نحُف َمف يقود العالـ إلى مصير “وىو واثؽ الخطوة يمشي ممكًا:  بشَّر سكَّاف الكرة األرضية, بميجة تيديدية, قائبًل,

 ·”أفضؿ

َمف يريد “ :كاف صّداـ أكثر منو ثقة ومصداقية, حيف قاؿ وىو يميو بإطبلؽ رصاص بندقيتو في اليواء في الواقع,
 ,”أخذه منا أرضًا ببل بشرالعراؽ سي

 ·كمجرميا أو ُمدّبرىا( العراقي األكثر أمانًا وتدليبلً  إنو اآلف في معتقمو كأسير حرب )ال

الديمقراطية,  شاربيو, عمى شعب تمرَّد عمى ُأبّوتو, ويتخّبط اآلف في وحوؿ الحرية ومذابح في إمكانو أف يضحؾ مػػؿء
مفتوحة, حتى بعدما نطفئ التمفاز, تنظر إلينا  ؿ نشرة أخبار, وتبقى عيوف موتاهيترؾ أبناؤه دميـ عالقًا بشاشاتنا في ك

 ·”لماذا؟“سائمة 

 
 

  العراقي.. ىذا الكريم اْلُمَيان

 
 

, قد اقترح عمى لساف مجّمة الشباب, التي كاف ”المفدَّى لمقائد“أذكر أّف طيِّب الذِّكر, عدّي, كاف في آخر عيد ميبلد 
األعواـ  نيساف, بداية التقويـ الزمني الجديد في العراؽ, وأف يبدأ العمؿ بو في روزنامة 18 يرأسيا, أف يكوف يـو

الر سؿ واألنبياء الذيف بمولدىـ يبدأ تاريخ  المقبمة, رافعًا بذلؾ والده, صاحب الرسالة الحضارية الخالدة, إلى قامة
 ·اإلنسانية

 وىجرة صداـ إلى ما سّماه” سقوط بغداد“نيساف, يـو  4كوف تقؿ  حماقة, ارتأى أف ي غير أّف بوش, في فكرة ال

, وبداية لمتقويـ الجديد,”حفرة العنكبوت“اإلعبلـ األميركي بعد ذلؾ  , التي تؤرِّخ ”أجندة الحرية“في  , يـو عيد وطنيٍّ w
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 ·لمزمف العراقّي الموعود

العراؽ, وفرغ  ما قبؿ األخيرة, ضاع تاريخ وتاريخ ىجرتو مف قصوره العشرة, إلى حفرتو” النبيّ  الطاغية“وبيف مولد 
ؿ مثقفوه مف مفكري العالـ ومف  الوطف مف خيرة أبنائو, وُدمِّرت منشآتو الحربية وبنيتو التحتية, وُأىيف عمماؤه, وتحوَّ

ليو إلى  سنة,العراؽ مف بمد يمتمؾ رموز الحضارات اأُلولى في العالـ, وآثارًا تعود لستة آالؼ  وانتقؿ· سادتو إلى متسوِّ
مستشفيات تستقبؿ مرضاه,  شعب يعيش في ضواحي اإلنسانية, محرومًا حتى مف الظروؼ المعيشية الصحية, ومف

 ·وطبيعية قدر اإلمكاف” نظيفة“ ومقابر تميؽ بموتاه, وموت يميؽ بطموحاتو المتواضعة في ميتة

بقي مف عنفوانو, يقؼ عمى أغنى أرض عربية, فقيرًا  أسماؿ مجده, منتعبًل ما ىذا الكريـ اْلُميَػػػاف, يرتدي·· العراقػػػي
أاّل يكوف ليده حؽ توقيع  الذيف جاؤوه بمفاتيح أصفاده, فعموا ذلؾ مقابؿ·· الفقر, أسيرًا دوف مستوى اأَلسر دوف مستوى

, فقد سطوا عمى أمنو الوظيفّي, وسقؼ بيتو· وطف وعندما خمع عبوديتو, وجد نفسو في زنزانة في مساحة· مصيره
سرقوا مف القتيؿ · جّردوه مف كرامة كانت تصنع مفخرتو· الخوؼ والموت العبثي وسرير مستشفاه, واحتجزوه في دوائر

 ·ومف الشييد شيادتو كبرياءه,

إْف كاف يشاىد العراؽ أـ فمسطيف؟ الفم وجػػػػة أـ جنيػػػػف؟ ال  ال يدري· يكاد المرء يفقد صوابو, وىو يتابع نشرات األخبار
 َتَتمَمػػػذ عمى يػػد اآلخر: أميركػػػػا أـ إسرائيػػػػؿ؟ َمػػػػػفْ  يدري

حديقة  ُعروبػػػػػػة تحت األنقػػاض, دموع تضر عػػات, جثث, مقابر ُمرتجمة في ممعٍب أو في :لكأنو المشيد نفسو
 ·حجورىف مستشفى, أطفاؿ في عمر الفاجعة, وُأميات يخطؼ الموت أطفاليف مف

اجتياد لغوّي ُيسمِّييا حرب احتبلؿ, ألّف  غير أف البعض في· اد بيا تحرير العراؽ مف أبنائوإنيا حرب تحرير ُير 
والعربية, اْلُمشتبو في كرىيا ألميركا, في اجتياح عاطفي ُمسمَّح لـ نشاىد مثمو  المقصود بيا احتبلؿ القموب العراقية

 ·أي فيمـ ىوليوودي في

فيا, وحيرة القموب, حّؿ أحدىـ المعضمة المغوية, بأف اشتؽ مصطمح  فقياء المغة وخبراء وبُحكـ تداخؿ العواطؼ وتطر 
 ·”االحتبلؿ”و” التحرير“العراؽ, بصفتو مزيجًا فريدًا مف  لوصؼ ما يجري في” تحبلؿ“

·· يركياألم أف ُنْغني المعجـ العربي بكممة جديدة, ونتحمَّؽ حوؿ التمفزيوف, نحُف متابعي الفيمـ وىكػػػذا صار في إمكاننا
 ·الطويػػػؿ

 
 الالىثون خمف الترجمة

 
 

أجنبية كاٍؼ  كّتاب عرب, عاشوا الىثيف خمؼ وىػػػػػـ الترجمة, معتقديف أف صدور أعماليـ بأية لغة ُأشفؽ عمى
يضيفوا إلى "طراطيقيـ" الغنائية جممة أو جممتيف  أف لبموغيـ العالمية تمامًا, كاعتقاد مطربينا ىذه األياـ, أنو يكفي

ف كانت ىندية أوبم  .سريبلنكية, ليصبحوا مف النجـو العالمييف لؤلغنية غة أجنبية, حتى وا 

 

لو في  إحدى عشرة سنة بجائزة نوبؿ لآلداب, أربؾ النّقاد والقّراء الغربييف, الذيف ما عثروا حيف فاز نجيب محفوظ منذ
منيا, فما كانت ترجمتيا تضاىي قممو  توافرالمكتبات عمى كتب مترجمة, تمّكنيـ مف التعّرؼ إلى أدبو أما بعض ما 

wالمترجميف أو االنشغاؿ عف ىمـو قارئو العربي, بالكتابة لقارئ عالمي  أو تميؽ بو فما كاف ىـ  نجيب محفوظ مطاردة
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زة استوكيولـ, لتسم ـ جائ كاتبًا لـ يحضر يومًا مؤتمرًا "عالميًا" لؤلدب, وال غادر يومًا القاىرة حتى إلى مفترض كاف
 .األوؿ نوبؿ لآلداب, ولذا أصبح نجيب محفوظ الروائي العربي

 

لعممي أف "بضاعتي" ال سوؽ ليا  شخصيًا, ما كاف يومًا مف ىواجسي صدور أعمالي مترجمة إلى لغات أجنبية,
ينجح  أعرؼ تمامًا الوصفة السحرية التي تجعؿ كاتبًا عربياً  سنة في فرنسا, 74خارج اأُلمة العربية فبحكـ إقامتي 

القومية,  يعنيني, ولف يعّوض ما َبَمْغتو مف نجاح, بسبب كتب صنع نجاحيا الوفاء لممشاعر ولكف ذلؾ النجاح ال
فقد اعتقدت دومًا, أف أيَّػة ترجمة أليَّػة لغة  واالحتفاء بشاعرية المغة العربية وألف الشعر ىو أّوؿ ما يضيع في الترجمة,

إلى عمؿ إنشائي, حاؿ تجريدىا مف سحر لغتيا العربية, وىو بالمناسبة, أمر  كانت, ستطفئ وىج أعمالي وتحّوليا
تأم مي فبينما تبدو  كؿ الشعراء, الذيف تقـو قصيدتيـ عمى الشاعرية المغوية, أكثر مف استنادىا إلى فكر يعاني منو

الترجمة نصوصًا ساذجة,  أشعار نػػػزار بعد قصائد أدونيس أجمؿ مما ىي, عندما تُترجـ إلى لغات أجنبية, تصبح
عجازىا المغوي ونػػزار,  الذي كاف يدرؾ ىذا, إلتقانو أكثر مف لغة, قاؿ لي مّرة إنو يكره االطِّبلع عمى فاقدة اشتعاليا وا 

حضرتو والطريؼ أف  أعمالو المترجمة, ويكاد ينتؼ شعره عندما يستمع لمترجـ أجنبي ُيمقي أشعاره مترجمة في
دة ترجمة "فوضى  القصيبي, عّمؽ بالطريقة نفسيا عندما, منذ الصديؽ, الدكتور غازي سنة, أرسمت لو إلى لندف مسوَّ

مني الجامعة األميركية في القاىرة, مراجعتيا قبؿ صدورىا وقد قاؿ لي بعد  الحواس" إلى اإلنجميزية, بعدما طمبت
تتقف العربية  ا )وىي سيدة ألمانيةعمييا, وتكميؼ زوجتو مشكورة بقراءتيا, وتسجيؿ مبلحظاتيا حولي االطِّبلع

أو باألحرى, مواسيًا: "مف ُحسف حظؾ أنؾ ال  واإلنجميزية بامتياز, واطَّمعت عمى الكتاب بالمغتيف(, قاؿ لي مازحًا,
 ."!أي عمؿ ُيترجـ لي.. حتى ال أنتؼ شعري تتقنيف اإلنجميزية.. فأنا ال أّطمع عمى

 
 

الكردّي,  ى ترجمتيا إلى المغة الكردية, التي ستصدر بيا قريبًا, إلدراكي أف القارئإالَّ عم خارؽ, ولـ ُأفاخػر أو ُأراىف
 .أوروبي أو أميركي بعظمة نضالو وما عرؼ مف مآٍس عبر التاريخ, ىو أقرب لي وألعمالي مف أي قارئ

 

وىو نجاح ال يعود  عند صدورىا مؤخرًا بالمغة الفرنسية غير أف مفاجأتي كانت, النجاح الذي حظيت بو ىذه الرواية
نما لمقارئ الفرنسي, الذي قّرر أف يحمي نفسو كمستيمؾ لمكتب, بابتكار  إلى شيرة دار النشر التي صدرت عنيا, وا 

تقرير مكتوب عػّمػا  لمقّراء يضـّ ثبلثمئة قارئ, يتطوعوف خبلؿ الصيؼ بقراءة الروايات قبؿ صدورىا, وتقديـ نادٍ 
  .أيموؿ ألدبي الفرنسي الذي يبدأ في شيريفضمونو مف بينيا, قبؿ الموسـ ا

جميعيا مكانًا في المكتبات, استمـز األمر استحداث  فنظرًا لغزارة اإلنتاج األدبي, وتدف ؽ عشرات الروايات التي ال تجد
 ؿالنشر الكبرى, ولعبة الجوائز األدبية, ميمَّتو توجيو القارئ نحػػو الكتاب األفض حكـ ال عبلقة لو بمصالح ُدور

وىي إمبراطورية تسيطر  ,"fnac" وجاءت سمطة ىذه المجنة مف انخراط أعضائيا في نوادي القراءة لسمسمة مكتبات
  .المختارة تحظى بتوزيع جّيد مدعـو باإلعبلف عمى توزيع الكتب في أكثر مف دولة فرنكوفونية, ما يجعؿ الكتب

بيف سبعمئة رواية, لتكوف مف بيف الثبلثيف رواية األفضؿ  أنيا اختارت روايتي مف وما كنت ألسمع بيذه المجنة, لوال
  .الموسـ األدبي الفرنسي في

w  .لف ينجح طالما لـ يتوؿَّ القارئ ميّمة الترويج لمجيد منو غير أّف تمؾ الفرحة ذّكرتني بمحنة الكتاب العربي, الذي
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بدؿ االكتفاء  يمثؿ قّراء مف مجمؿ الدوؿ العربية, العربي فرصة أف يناؿ "جائزة القّراء", عف نادٍ  لماذا ال نمنح الكاتب
 .تمؤله زىواً  بجوائز إشيارّية يمّوليا األثرياء, قد تمؤل جيب الكاتب.. لكنيا ال

 
 انزل يا جميل ع الساحة

 

لقصص, مف الخيبات وا المرارة, يجعمني أماـ خياريف: إّما أف ال أكتب بعد اليـو إالَّ عف العػػراؽ, فعندي داخمي كٌـّ مف
ما أف أكتب لكـ عف أي شيء, عدا ىذه الحرب, التي لف تكوف عاقػػرًا, وستُنجب لنا  ما يمؤل ىذه الصفحة سنوات, وا 

 الحواسـ.. حروبًا ننقرض بعدىا عف بكرة ُأمنا وأبينا, بعد أف يتـّ التطيير القومي بعد ُأـ المعارؾ وُأـ الميالؾ وُأـ

 .لمجنس العربي

 

صحتي وأعصابي, أف ُأقمع عف مشاىدة  سبة عيد ميبلدي, وقررت, رفقًا بما بقي مفوكنت حسمت أمري بمنا
إلى إلقاء ما جمعت مف أرشيؼ عف حرب العراؽ, بعدما أصبح  التمفزيوف, وُأقاطػع نشرات األخبار, وذىبت حتى

بسبب الجرائػػد  ة, وزوجي واألوالد,دوارًا حقيقيًا, وأصبح مكتبي ألسابيع ُمغمقًا في وجػو الشّغال منظر الممفَّات ُيسبِّب لي
 .الشرفة التي يأتيني بيا زوجي يوميًا أكوامًا, فتفرش المكتب وتفيض حتى

 

وجدتني كّمما ازددت مطالعة لمصحؼ أزداد  حػػدث أف خفت أف أفقد عقمي, أو أفقد قدرتي عمى صياغة فكرة, بعدما
 إلى رئيس التحرير, إالَّ في المحظػة األخيػرة, وبعد ُجيػد ىذا المقاؿ عجزًا عف الكتابة, حتى إنني أصبحت ال ُأرسؿ

 .َجييػػد

ألياـ, نصحني بمزاولة الرياضة, وزيارة  زوجػػي الذي الحظ عميَّ بوادر اكتئاب وانييار نفسي, لعدـ مغادرتي مكتبي
ره وىندستو, إلى حّد ضمف مشروع سياحي, ضخـ وفخـ, وباذخ في ديكو  النادي المجاور تمامًا لبيتي, وىو نػػاٍد يقع

تماثيمو  افتتاحو منذ سنتيف عمى زيارتو, واجتياز بوابتو الحديدية المذىَّبة, والمرور بمحاذاة جعمني ال أجرؤ منذ
في متناوؿ جيبي, العتقادي أنيا ُتصيب  اإليطالية, ونوافيره اإلسبانية. فبطبعي أىػػرب مف البذاخػة, حتى عندما تكوف

 .فينا, إْف ىي تجاوزت حػػدَّىا ىات وُتؤذي شيئًا نقّياً النفس البشرية بتشو  

 

الفخمة, عمى اجتياز ذلؾ الباب, الذي أصبحت الحقػػًا أعبػره مشيًا  لكنني تجرأت, مستعينًة بفضوؿ سمفتي وسيارتيا
 .يوـ كؿ

 ووجدني في سأؿ عني زوجي إالَّ  نيساف, وأنا "طالعة مف بيت أبوىا رايحة بيت الجيراف", ما 70تصوَّروا, منذ 
  .ال أحد يأتي ُظيرًا.. عندما يبدأ نياري النادي, الذي كثيرًا ما أجدني فيو وحدي لساعات, ألف

ػـ عمى حماي, الذي يـو اشترى منذ أكثر  وىكػػذا اكتشفت أفَّ الفردوس يقع في الرصيؼ المقابؿ لبيتي, ورحػػت أترحَّ
الخميج!( ما توّقع أف تصبح  اقي )يـو كاف العراقيوف ىـ أثرياءثبلثيف سنة, البناية التي نسكنيا, مف ثري عر  مف

ػانػػا أىـ ُمنتجع صيفي في لبنػػػاف. فقد كانت ُمجرَّد جبؿ خبلَّب بيوائو وأشجاره, لـ ييجـ عميو بعُد, األسمنت  برمَّ
  ."رويس واكب "الرولزغاباتػػو, وال غػػػػزاه الدوالر, والزوَّار الذيف صػػاروا يأتونو في م اْلُمسمَّح ليمتيـ

ػانػػا القارس, سعيدة بانفرادي بثمجيا  وألنني ال أحب  اقتساـ الجنة مع ُأنػػاس ال يشبيونني, فقد أصبحُت أكتفي wبشتػػاء برمَّ
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َـّ أتركيا ليػـ   .ػدالعمُػػػوج" بع" كؿَّ صيؼ, ىربػػًا إلى "كػػػاف", حيث يوجد بيتي الصغير في منطقة لـ يصميا وزوابعيا, ثػػ

الرياضة, التي كنت ُأعادييا, ُمقتنعة بقوؿ ساخػػر لبرنارد  أعتػػػرؼ بأنني مدينة لػ"تحرير العراؽ", بتحريري مف ُعقػػدة
  !"ُأشيِّع أصدقائي الذيف يمارسوف الرياضة شػػػو: "لقد قضيت حياتي

 د أف اكتشفت, أنا الياربة منو, أنني محجوزةُعَقدي اأُلخرى, وُأوالىا التمفزيوف, بع غيػػر أفَّ ىذا النادي, لـ يشفني مف

الناس رياضتيـ عمى إيقاع القنوات  مع أربع شاشات تمفزيوف, في قاعة اآلالت الرياضية, وبينما ُوجد أصػػبًل لُيمارس
ػػا بو, حتى أىجـ عمى القنوات السياسية, فُأمارس ركوب الدراجة وأن الموسيقية, التي يختارونيا, أصبحت ما أكاد أنفرد

نقاشًا حاميًا عمى "الجزيرة",  المنػار" بثػًا حّيػًا مف "كربػػبلء", وأمشي عمى السجاد الكيربائي, وأنا ُأتػابػػع" ُأشاىد عمى
حماتي "المنحوس منحوس ولو عمَّقػػولُػػػػو فػػػي..... )قفػػػاه(  حوؿ مأساة المتطوِّعيف العػػرب, وىو ما ذّكرني بقوؿ

  !"فانػػػػوس

جماؿ لبناف, في الفندؽ نفسو. و"انػػػزؿ  المصيبػة الثانية, فَتَصػاُدؼ وجودي مع إقامة المتنافسات عمى لقب ممكة أّمػػا
كنت فحمػػػة, وانزلي ع المسبح".. فينػػا, أيتيا الحمقػػاء, ال تنزؿ النساء  يا جميػؿ ع الساحة", و"قومي يا أحػػػبلـ, إف

 !ددف لمحدث طواؿ سنتيف... في نػػػاٍد آخػػرالمسبح, قبؿ أف يكػػفَّ قد استع إلى

 
 

 انقذونا من التمفزيون

 
 

الصّحة واإلعجاب  كنفوشيوس": "توجد في طريؽ العظمة أربعة عوائؽ, وىي: الكسؿ وحب  النساء, وانحطاط" يقوؿ
 ."بالنفس

 

ات وربما كاف أخطر العوائؽ عوائقو األربعة, إدماف المرء الفضائي ولو أف ىذا الحكيـ عاصر التمفزيوف, ألضاؼ إلى
 .ذاؾ عف الكتابة واإلبداع, وىدره وقتو في المياث مشاركًا في ىذا البرنامج أو عمى المبدع, انصرافو

 

سواىـ لكي يبددوه, وىو ما أقولو لنفسي كمما  ذلؾ أف ىناؾ ُأناسًا ال يعرفوف كيؼ يبددوف أوقاتيـ, فيعمدوف إلى وقت
أحد برامجيا الترفييية, في سيرات شير رمضاف, معتقدة أف وقت  ي ُأشارؾ فياتصمْت بي إحدى الفضائيات, ك

 جاىز ليكوف جمسة وصؿ بيف أغنية وأخرى, ومستعد متى شاءت, أف تمؤل بو ما ىو شاغر مف المبدع مستباح, وأنو

رقاـ ىواتفي تفاديًا بتغيير أ فقرات برامجيا, بذريعة تكريميا لو واالحتفاء باألدب وقد حسمت ىذا األمر منذ سنتيف,
الوقوع في شرؾ التمفزيوف, وخدعة االحتفاء بشير اإليماف,  لئلحراج لكف, في مساءات رمضاف, ال يمكف أف تنجو مف

لمدة  المشاىديف, الذيف عمى مدى خريطة األمة العربية, دخموا في حالة غيبوبة, وشمؿ فكري باالنخراط في حزب
استسبلـ صائـ, يساعده استرخاؤه عمى  ث فييـ سخافة واستخفافًا, ما شاء لياشير, وسّمموا أمرىـ لمفضائيات, تعي

, إاّل بعد أف يكوف قد أخذ وجبتو مف المسابقات, وانغمؽ بتخمة السخافات والمطافة  ىضـ التفاىات, فبل يخمد إلى النـو
طريقة زياد الرحباني في  رد عمييا عمىالمصطنعة, لمذيعة تطارده عبر القارات بالػ "أيوة" والػ "ألو", فيكاد ي اإلعبلمية

w ."إحدى مسرحياتو "ألو.. با بنت األلو
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 .وتسويؽ قمة ذوقيـ المياقة؟ ما عاد الجيؿ مصدر حياء, منذ صار المذيعوف يتسابقوف عمى إشيار جيميـ ما جدوى

 

ؽ, راتوني إللقاء وراحت تركض, ككؿ رمضاف, في تساب شّمرت الفضائيات عف ساعدييا, وكشفت عف نوايا ساقييا,
حتى في الشوارع وفي بيوتيـ وأماكف عمميـ, وىدر ماء وجييـ بنصؼ ساعة مف  القبض عمى المشاىديف ومطاردتيـ,

ما يساويو المشاىد  التي ال تخص  سوى برامجيا وأسماء مذيعييا, مقابؿ مئة ألؼ ليرة لبنانية )!(, فيذا األسئمة,
صاحبيا الفقر وال الحاجة فكمما أسدؿ عمينا الميؿ  المبنانية, التي ال ُيعرؼ عفوالمشارؾ, لدى إحدى أكبر الفضائيات 

ونصبت لنا كؿ واحدة مصيدة وبذريعة إثرائنا وتسميتنا.. أصبحنا وليمتيا ومصدر  سدولو, أصبحنا طريدة الفضائيات,
  .في سوؽ اإلعبلنات رزقيا

المشاىد", وحمايتو مف "الوباء الفضائي" وىجمات  "أمففي زمف "األمف الوقائي", و"األمف االستباقي" نطالب بػ 
, ىذا الكـ  الفضائيات عميو يوميًا, بترسانة أسمحة دمارىا الشامؿ فأخطر ظاىرة فكرية تيدد المواطف العربي اليـو

اتنا بإفراغنا مف طاق مف الفضائيات التي أفرزىا فائض الماؿ العربي في العقود األخيرة, التي تمؤل جيوبيا اليائؿ
التفكير في محنتو, وتحويمو إلى مدمف سيرؾ  الفكرية, واإلجياز سخافة عمى عقولنا, وصرؼ المواطف العربي عف

قناعو بفضائؿ الكسب  "الكميبات" وميرجيو المتسابقيف عرياً  و"نّطًا" وزعيقًا.. عمى القفز االستعراضي عمى القيـ, وا 
  .باإلغداؽ عميو بالماؿ المشبوه السريع,

غوجارتيوف" اليندية, التي إثر تضررىا بفعؿ الزلزاؿ, قاـ المئات مف سكانيا " أف ُأطالب باالقتداء بسكاف واليةودوف 
أفتى ليـ المتدينوف بأف  وحرؽ أجيزة التمفزيوف, بغية طرد األرواح الشريرة, وتجن ب وقوع زلزاؿ جديد, بعد أف بتحطيـ

الحياء, فراح الناس يرموف بأجيزتيـ المحطمة, بالعشرات,  سائؿ تخدشالتمفزيوف أثار الغضب اإلليي, بيا يبثو مف ر 
زوجة  يـو يصؿ فيو إدماف التمفزيوف ببعضنا إلى حدٍّ أوصؿ ُأستراليًا إلى اختيار تمفزيونو في جوار المعابد, ُأحذر مف

, الذي تعيد بالوفاء سنة 42 مثالية, وعقد قرانو عميو بمباركة كاىف, وبحضور أصدقاء العريس, البالغ مف العمر
ىوائي االستقباؿ, مصرحًا بأنو اختار التمفزيوف شريكًا لحياتة,  لمتمفزيوف, واضعًا خاتمي الزواج في غرفة الجموس قرب

 عف المشاجرات, التي كانت ستحدث لو تزوج بامرأة وما كاف ناقصنا إاّل التمفزيوف وبأف زواجو بو يبعده

 
 

 بابا نويل.. طبعة جديدة

 
 

ما ظّف أّف الحياة سُتزايد  ,"الفرنسي الذي أضحؾ, منذ سنوات, المشاىديف كثيرًا في فيممو "بابا نويؿ ىذا القذر رجالمخ
الذي ما فطف لو المخرج نفسو, لُيضيفو إلى سمسمة المقالب  عميو سخرية, وتسند إلى "بابا نويؿ" الدور األكثر قذارة,

السخيِّ  كِّر ليمة الميبلد في لحية بيضاء ورداء أحمر. ذلؾ أّف القدِّيسيقـو بيا رجؿ ُمتن "الحقيرة" التي يمكف أف
حامبًل خمؼ ظيره كيسًا ممموءًا باليدايا,  الطيِّب, الذي اعتقد األطفاؿ طويبًل أنو ينزؿ ليبًل مف السقؼ عبر المدفأة,

غار خالديف إلى النـو  مف حيث أتى عمى رؤوس األقداـ, تاركاً  ليتركيا عند أقداـ "شجرة الميبلد", ويعود مبلييف الصِّ
wعنصرًا مف عناصر  ما عاد في مظيره ذاؾ تكريسًا لمطَّيارة والعطاء, مذ غدا األحمر واألبيض عمى يده واألحبلـ,
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األعياد, تأكيدًا لفائض النقاء والسَّخاء الذي  الخدعة البشرية. فبابا نويؿ العصري, إنتاج متوافر بكثرة في واجيات
 الفضيمة, وتتولَّى نشرىا في العالـ جيوش مف مبلئكة "المارينز" والجنود البريطانييف ر الخير" الذي تحكمويسود "معسك

عندما قرأنا أّف المحاؿ التجارية  الطيبيف, الذيف باشروا رسالتيـ اإلنسانية في سجف أبو غريب. لذا, بدا الخبر نكتة,
التي يستقبؿ فييا "بابا نويؿ" األطفاؿ, وذلؾ لتيدئة مخاوؼ اآلبػػػاء  كفالبريطانية, قررت أف تُثبِّت "كاميرات" في األما

أو وضع األطفاؿ  تحر ش "بابا نويؿ" بأطفاليـ. بؿ إنيـ ذىبوا حّد منع "بابا نويؿ" مف ُمبلطفة صغارىـ الذيف يخشوف
والضحّية. في زمف يتطّوع فيو بيف القدِّيس..  في حجره, واالكتفاء بوقوفيـ إلى جانبو ألخذ صورة تذكارية, قد تجمع

أف يكوف شرطّي العالـ لحفظ السبلـ, وقدِّيس الكرة األرضية, والرسوؿ  البعض لنشر عولمة األماف. ُمصّرًا عمى
األماف والفضيمة في عقر داره,  بالترويج لمقيـ الفاضمة واستعادة البراءة المفقودة لدى البشرية, ُمضحؾ أف يفتقد الموكَّؿ

وأوليائو الصالحيف, فبل يجرؤ عمى ائتمانيـ عمى أوالده, منذ أف سطا  الذعر حّد الشّؾ في أخبلؽ قدِّيسووأف يصؿ بو 
يمبسو  الموف األحمر, الذي كاف مف قبُؿ لوف السمطة الدينية ولوف الفضيمة والَقَداَسة الذي "بابا نويؿ" عمى

زمف الخوؼ الغربي مف كؿ شيء,  ىدايا األعياد. في"الكارديناالت", فحّولو إلى لوف تجاري يرمز إلى بيع الفرح و 
ىو الذي أصبح ينتظرىـ ليتحّرش بيـ, مف دوف إحساس  وعمى كؿ شيء, ما عاد األطفاؿ ينتظروف "بابانويؿ", بؿ

. والمبلئكة البيضاء )الصناعية(, وىالة النقاء التي تحيط بمبلمحو الطيبة, تذكيرًا بالرسؿ بالذنب أو َحَيػػػاء مف لحيتو
لوقار ثوبيـ األسود, والممرضات  ولماذا عميو أف يستحي والرىباف أيضًا يتحرشوف باألطفاؿ, مف دوف اعتبار

مرضاىفَّ الصغار والكبار, غير ُمكترثات ببموزاتيف البيضاء  العامبلت عمى العناية باْلُمتخمِّفيف عقميًا يغتصبف
سّف  مى اكتشافات ُمخيفة, فقد أصبح األطفاؿ يبمغوف باكراً نياية السنة, وقع الغربيوف ع ورسالتيف اإلنسانية؟ في

طفولتو.. فقد اكتشؼ عمماء النفس  الفاجعة, واإلنساف الذي كاف يعاني كيولة أوىامو, أصبح يشيد موتيا مع ميبلد
فأعتقد أّف  يتوقؼ معو عف التصديؽ بوجود "بابا نويؿ". أّما أنا, لدييـ, أّف اإلنساف الغربي ُيصمِّي حتى العمر الذي

وقذر.  .."اكتشاؼ األطفاؿ عدـ وجود "بابا نويؿ", بقدر ما ىي في اكتشافيـ أّنو حرامي و"واطي الفاجعة ليست في
نقوال باستخداميـ تقنية ُتستعمؿ عادة في  أّما عمماء آخروف فقد اكتشفوا, أثناء تطويرىـ صورة ثبلثية اأَلَبعاد لمقدِّيس

د الوجنتيف, بؿ كاف نحيبًل أسمر ) نويؿ" الحقيقي حؿِّ جرائـ القتؿ, أّف "بابا القدِّيس نقوال, تركي األصؿ(, لـ يكف متورِّ
الش بيات الجديدة لػ"بابا  ذا وجو عريض, وأنؼ كبير, ذا لحية بيضاء مرتَّبة. فيؿ ىذه ُمقدِّمة لمتخم ص مف الموف,

الذيف برعوا في استعماؿ الفضائيات مف كيوفيـ, الخير,  نويؿ", بإعطائو مبلمح بعض اْلُمطاَرديف مف طرؼ معسكر
 ", لتستقر في َأسػػرَّة األطفػػاؿ.. ال في74تيبط عبر المداخف, تيبط عبر "إؼ/ منذ أف أصبحت اليدايا, بدؿ أف

 أحذيتيـ الصغيػػرة؟

 

  "بحثًا عن حقيبة "بنت عائمة

 
 

يتـّ عمى عموِّ األحبلـ المنخفضة  ـو كاف التنق ؿ الجوِّيِغػرار "جوؿ فيرف", الذي كتب "العالـ في ثمانيف يومًا", ي عمى
أكتب مسمسبًل عنوانو "أميركا في ثمانية أياـ". فحتى في األلفّية  بواسطة البالونات الطائرة الضخمة, في إمكاني أف

باألفكار اْلُمسبقة,  ةإمكاف المرء أف يرى العالـ بذلؾ االندىاش األّوؿ, خاصة إذا كانت ناقتو ُمثقم الثالثة, اليزاؿ في
wواحدة فييا كوكٌب في حّد ذاتو, بتمؾ التشكيمة العجيبة  وكاف يشد  الرحاؿ إلى أميركا قاصدًا أكثر مف والية, كؿ  
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اكتشاؼ " الكوكتيؿ البشرّي ُمتعدِّد األلواف واألدياف واألعراؽ واألشكاؿ, معنى أف يكوف لسّكانيا. فيناؾ ستدرؾ, وسط
اإليرباص" الضخمة التي كانت تقّمني " مميوف مّرة مف اكتشاؼ عقؿ وقمب أحد سّكانيا". في طائرةقارة جديدة أسيؿ 

ُأخرى فجرًا في مطار شارؿ ديغوؿ, قادمة مف بيروت, لـ ُأحاوؿ أف  مف باريس إلى نيويورؾ صبحًا, بعد أف ألقت بي
نيويوركي يحمؿ  ميمي سبّية إلى جوف كيندي ومطارالزعيـ التاريخي, الغيور عمى فرنكوفونيتو, فكرة تس ُأبّرر قبوؿ ذلؾ

الفرنسية, وعدـ امتبلكي سواىا جواز سفر دوليًا لغويًا,  اسمو وال يديف سوى بمغتو, أنا التي مازلت ُأباىي بإتقاني المغة
 بقيت , أي أنني, إفْ 1374ثبلثة ببلييف شخص سيتكّمموف فيو اإلنجميزية مع حموؿ عاـ  في عالـ تقوؿ األبحاث إفّ 

الثاني الجاىؿ مف العالـ, بعد أف  عمى ىذا القدر مف اأُلمِّية بالمغة اإلنجميزية, سَأرقى بعد عشر سنوات إلى النصؼ
 اْلُمتخمِّؼ, ولف أجد لي عزاًء آنذاؾ في ُمفاخرة الفرنسييف بامتبلكيـ لغة األدب أكوف قد انتسبت ُعمرًا كامبًل إلى ثمثو

فالجميع سيكونوف قد انسحقوا أماـ  .لغة ال رصيد ليا إاّل في عالـ األرقاـ والمعموماتيةوالفكر, ورفضيـ التعاطي مع 
فاجعتي وُأخفؼ مف مصيبتي, اخترت السفر عمى متف الطيراف  بمدوزر اإلنجميزية, وانتيى األمر. وحتى ُأؤّجؿ

 .مة أعمالي إلى اإلنجميزيةالجامعات التي دعتني, أف ترافقني, مف نقطة انطبلقي, مترج الفرنسي, واشترطت عمى

راكب وال حاِطط رجمي في  وعندما َأدَرؾ المنّظموف ىناؾ أنني جاّدة في شرطي, جّدية مف غّنى "والّمو يا ناس ما
قامتنا  المّية.. إاّل ومعاي عدوّية", قّرروا التكف ؿ أيضاً  بمصاريؼ ُمترجمتي أثناء تنّقبلتنا عابرة القارات والواليات, وا 

حقيبتيا إاّل لتحزميا إلى  الفنادؽ, التي ما كّنا نفتح فييا حقائبنا, أو باأَلحرى ما كادت بارعػة تفتح فييا فيالخاطفة 
ُأخرى. أّما سؤالي الوحيد الذي لـ أطرح سواه, خبلؿ  وجية جديدة, ومحاضرة جديدة, ينتظرنا فييا حشد آخر وأسئمة

 الّمو( الذي طرحُتو ألياـ عّدة في معرض الكتاب في نابولي: "ياالسؤاؿ إّياه )أي و  ثبلثة أياـ, فمـ يكف سوى ذلؾ

بكّؿ المغات, ألنني أتوّقع أف  ناس.. أيف الحقيبة؟". ويبدو أنو أصبح لزامًا عمّي أف أتعّمـ كيؼ ُيطرح ىذا السؤاؿ
باشرت صديقتي  ننزؿ في مطار جوف كيندي في نيويورؾ, حتى تتخّمى عني حقيبتي في كؿِّ مطارات العالـ. فما كدنا

سؤالي إلى  ستغدو ألياـ ميمتيا اأُلولى التي ستبدأ بيا نيارىا وُتنيي بيا مساءىا, ُمترجمة بارعة األحمر ميّمتيا, التي
أمتعتي. ولـ تفيـ بارعة سّر استسبلمي  كؿِّ لغات الغضب واالحتجاج.. والتيديد, ومؿء استمارتي بإعبلف ضياع

نجدة وُمواساة, ال تميؽ لوازميا القميمة والصغيرة, مف أدوات  دِّمت لي ىدّيةلقدري, وضحكي مف محفظة صغيرة قُ 
المِّي في  أسناف.. وواٍؽ, مف أف تقيني لعنة حقيبتي التي تطاردني حيثما حممت, جاعمة مف "كؿِّ  حبلقة ومشط ومعجوف

تنا إلى والية, جديدة, فتمحؽ بنا في إقام صندوقي فوقي". فقد كانت الحقيبة, ما تكاد تصؿ إلى فندؽ حتى ُنغيِّر عنواف
يستدل وف عمى اسمي, ألنيا ُمسّجمة عمى اسمي الزوجي.. بينما حجزت غرفتي  طائرة ُأخرى, أو تصؿ إلى الفندؽ, فبل

ستظؿ  "صايعػػة  األدبّي. ما كنت أتصّور وقتيا أنني سأقضي أربعة أياـ مف دوف حاجاتي, وأف حقيبتي تحت اسمي
ونيويورؾ وميتشيغف وفيبلديمفيا.. وبوسطف. لقد  لمطارات, تجوؿ وتصوؿ بمفردىا بيف بيروت وباريسضايعػػة" بيف ا

ُمػػػراد, المسكيف المحجوز منذ ثبلثيف سنة عمى كرسّيو في الجزائر. حتمػػًا..  سافرت في أسبوع أكثر مّما سافر أخي
إلى موظؼ مطار حتى  الّطاعة. ما أكاد ُأسّممياحقيبة "فمتانة", ال أمؿ في ردع نزعتيا إلى اليروب مف بيت  ىذه

كقطة في شير شباط, بعد أف يعود لي بيا موظؼ  تييج وتيرب مني, وال تعود لي إاّل بعد أياـ, ُمتعَبة وُمنيكة
عنقيا يتدّلى ممؼ  تنقبلتيا المشبوىة, كما يعود رجؿ مف شرطة رعاية األحداث  إيطالي تارة, وأميركي تارة ُأخرى, ومف

 الحقائب؟ طائش. يا ناس.. ألـ يعد في إمكاف المرء أف يعثر عمى بنت عائمة.. حتى بيف ولدب

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
  بدوية.. في أميركا

 
 

شّرفتني  أُلحدثكـ عف جولتي في أميركا, التي قصدتيا ليس فقط لتمبية دعوة لثبلث جامعات الحقًا, سأعود
في المخاطرة جزء مف النجاة". فقد بدت " :ى مف قوؿ النفريباستضافتي, بؿ أيضًا ألُلبِّي نداًء مجنونًا داخمي, يتغذّ 

صّدرت إليو كّؿ تشكيمة األىواؿ والمخاطر. قمت, ىذه ببلد فرغت مف  لي أميركا أأَمػف مكاف في العالـ, بعدما
تة عف نك وخمدت إلى الراحة. وال أرى, في زمف الذعر الكوني, مف وجية لؤلماف سواىا, مستندة إلى المجرميف والقتمة

الضرب؟" وما يكاد يستدؿ عمى المكاف,  ذلؾ المبناني, الذي كاف أياـ الحرب األىمية, دائـ السؤاؿ: "منيف عـ يطمع
يضمف وجوده, حيث تنطمؽ "الضربات", ال حيث تتساقط.  الذي ينطمؽ منو القصؼ حتى يركض نحو المدفع كي

, اْلُمخاطرة تبدأىناؾ, بؿ في المسافة ا طبعًا, الخطر قد ال يكوف ىنا وال  لفاصمة بيف المدفع.. واليدؼ. بالنسبة إلػيَّ

في كّؿ صوب بعدد أحرؼ  في الوصوؿ إلى أّي مطار مف تمؾ المطارات اْلَمتاىة, التي تمتد  نياياتيا كُأخطبوط
المطارات, منافذ جوية, قد تصؿ إلى المئة. في ىذه  وبّوابات, لكؿ منيا (Gates) األبجدية, ثـّ تعود لتتفّرع إلى

مطار  إلى امرأة ُأمِّية بكّؿ المغات, بما في ذلؾ الفرنسية. لذا َحَدث كثيرًا أف تيت في ُتعاودني فطرتي البدوية, وأتحوؿ
سالكة السبللـ الكيربائية نحو  شارؿ ديغوؿ. وكما يغرؽ البعض في كوب ماء, أتوه أنا بيف حرؼ وآخر.. ورقـ وآخر,

المسافريف اسمي لفرط ما نادوا عمّي بالمايكروفونات. ولوال أنني  ائرة إاّل وقد حفظ جميعاالتجاه الخطأ, فبل ألحؽ الط
حداد, الحقة  فرانكفورت برفقة الوفد المبناني, وغادرت المطار كما وصمتو ممسكًة بتبلبيب جمانة سافرت إلى معرض

لمقبؿ ليجدوني كذلؾ اإليراني المشّرد, ا بصمعة عّباس بيضوف, وسرب عبده وازف وعقؿ عويط, لعاد الكّتاب في العاـ
ديغوؿ. وقد استوطنت المطار, وفردت أوراقي وألواح الشوكوالتة, وجمست  المقيـ منذ سبع عشرة سنة في مطار شارؿ

أوالدي وجدوا  .انتظار أف يتنّبو رئيس التحرير إلى غيابي, فيبعث بفريؽ إنقاذ ليعود بي إلى بيروت أكتب روايتي, في
صراري عمىفي جيمي ا البقاء قروية في عصر القرية الكونّية,  لمغة اإلنجميزية, ومعاناتي مف "رىاب المطارات", وا 

لخدمتي وعرضيـ مرافقتي إلى أميركا, بمف فييـ غّساف, المقيـ في لندف,  ذريعة لمتطّوع جميعيـ, عمى غير عادتيـ,
خفت أف  حضور لمبلقاتي في مطار باريس, بعد أفاقتراح أخذ إجازة مف البنؾ الذي يعمؿ فيو, وال الذي ذىب حدّ 

منذ األزؿ بزيارة الجامعات التي  أضيع منو في مطار لندف! ذلؾ أف جميعيـ خرِّيجو الجامعات األميركية, ويحمموف
سنة(, صػػاح بالفرنسية "واووو.. "ياؿ" بتعرفي شو  17أصغرىـ ) دعتني, ولـ أكف قد سمعت ببعضيا قبؿ ذلؾ. وليد,

 قروف, تتنافس مع جامعة "ىارفرد" عمى الصدارة, معظـ رؤساء أميركا تخّرجوا 4عمرىا  ماما؟ إنيا جامعة"ياؿ" 

أخبار عجائبي, وأحيانًا  فييا". شعرت برغبة في إدىاشو, لعممي أنو سيرسؿ ليبًل "إيميؿ" إلى غساف, لينقؿ إليو
مف ُقبمة, واالطمئناف عمى صحتي )ماما.. مارسي  أكثر ليتشاورا في إدارة "مكاسبي", كتمريف مصرفيٍّ ال يكمفيما

, حيث لي (MiT) بالنسبة إلى وجع كتفؾ؟(. قمت: "وأيضًا سأزور جامعة الرياضة.. وىؿ راجعت الطبيب,
ستحدثينيـ بربِّؾ يا ماما  تأمَّمني غير ُمصدِّؽ, وقاؿ: "إنيا أشير جامعة تكنولوجية في أميركا.. عَـّ  ."محاضرتاف
كونتروؿ" الفضائيات؟". واصمت أُلجّننو أكثر: "ثـّ سُأعرِّج عمى  يف بالشّغالة, كّمما أردِت استعماؿ "ريموتوأنِت تستعين

ُيغازلني بيف  .وأعود عف طريؽ نيويورؾ". ألياـ عدَّة, ظّؿ وليد ُيياتفني مساًء, بذريعة السؤاؿ عني ,"جامعة "ميتشيغف w
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منِؾ.. لكني حّقًا أجدِؾ بالنسبة إلى عمرِؾ جميمة..  رؾ: "أنا ال ُأريد شيئاً جممتيف "ماما.. أنِت جميمة ىذه األياـ". يستد
ضحكتي "أدري أنو سيختـ المكالمة سائبًل بمطؼ: "ماما.. خذيني معِؾ إلى  أجمؿ مف ُأميات أصدقائي". ُأخفي

فّضمُت أف ُترافقني  پميز إنيا حممي". بعد ذلؾ, عممت أف ابنة صديقتي وُمترجمتي بارعة األحمر, التي ..نيويورؾ
مف الواليات, تعّرضت لبلبتزاز اأُلمومي نفسو مف  عوضًا عف األوالد, الذيف كانوا سيييجوف ويتخم وا عني في والية

ترافقيا في ىذه الجولة الجامعية. بارعة ظمت ممسكة بيدي وأعصابي, حتى عودتنا  ِقَبؿ ابنتيا, المقيمة في كندا, كي
إلى باريس, مف المطار  الرغـ مف كونيا تدبَّرت األمر, كي نفترؽ, ىي إلى مونتلاير وأنا مطار نيويورؾ. وعمى إلى

وأخمفت طائرتي.. وقضيت الميؿ في انتظار  نفسو, وفي رحبلت متقاربة, ما كادت توّدعني وتختفي, حتى ضعت
 طائرة ُأخػػػرى

 
 بطاقات معايدة.. إليك

 
 
 

 غيرة -

 أغػػار مف األشياء التي

 رَؾ عيدىا كّؿ يـويصنع حضو 

 بساطتيا ألنيا عمى

 تممؾ حّؽ ُمقاربتؾ

 وعمى قرابتي بؾ

  ال أممؾ سوى حّؽ اشتياقؾ

 ..نفع عيد ما

 ال ينفضح فيو الحب  بَؾ؟

 أخاؼ وشاية فتنتؾ

 ُأعايدؾ بجبف ُأنثى لف

  ُأفّضؿ مكر االحتفاء بأشيائؾ

 ..مكتبؾ ككؿ عيد سأكتفي بمعايدة

 مقعد سيارتؾ

 طاولة سفرتؾ

 ناشؼ حّمامؾم

 شفرة حبلقتؾ

 نومؾ شراشؼ

 أريكة صالونؾ

w منفضة تركت عمييا رماد غميونؾ
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 لتّوؾ ربطة عنؽ خمعتيا

 قميص معّمؽ عمى مشجب ترّددؾ

 استحمامؾ صابونة مازالت عمييا رغوة

 فنجاف ارتشفت فيو

 قيوتؾ الصباحّية

 اىتمامؾ جرائد مثنية صفحاتيا.. حسب

 ثياب رياضية عِمؽ بيا عرقؾ

 ء انتعمتو منذ ثبلث سنواتحذا

  ..األّوؿ لعشائنا

 

 طمب -

 ال أتوّقع منؾ بطاقة

 يكتبني مثمؾ ال يكتب لي.. بؿ

 ابعث لي إذف عباءتؾ

 ..لتعايدني عنؾ

 ابتسامتؾ ابعث لي صوتؾ.. خبث

  .مكيدة رائحتؾ.. لتنوب عنؾ

 

 بيجة اآلخريف -

 العاـ مرتيف انتيى

 الثانية.. ألنؾ لف تحضر

 ُيبالغ في الفرحناب عنؾ حزف 

 ُيزايد ضوءًا عمى الحاضريف غياب

 كّؿ نياية سنة

 الشتاء يعقد الفرح قرانو عمى

 يختبرني العيد بغيابؾ

 أمازلت داخمي تنيطؿ

 السنة كّمما لحظة ميبلد

 تراشؽ عّشاؽ العالـ

 باألوراؽ الممّونة.. والُقبؿ

 ..باْلُمجامبلت وانشغمت شفتاؾ عني

 ..لمّرة تعاؿ
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 ..اـ ِنفاؽ آخر ليمةتفاديًا آلث

 !السنة في

 
  تداعيات صيفية

 

إلى األمف اْلُمستتب,  إلى"كػػػػاف" في العتمة, عمى ضػػػوء الشموع. فمف ِنَعـ بيػػػروت ىذه األياـ, إضافة غػػػادرُت بيػػػروت
ؿ ست ساعات, التفاتة يجعؿ عودة الكيرباء بعد انقطاعيا ك االنقطاع الكيربائي, أو باأَلحرى التقنيف الكيربائي, الذي

مصائب  َمف يعنييـ عمى األقؿ, أاّل ُنفوِّت نشرة األخبار المسائية, بحيث تتكّفؿ بعد ذلؾ طيبة, ونعمة يمف  عمينا بيا
 .صباحاً  العاَلـ وفواجعو, بكيربة مزاجنا, حتى ساعة عودة الكيرباء, الساعة السادسة

توفيرًا لموقت والماؿ, فقد ُفوجئت منذ سنتيف, بمدى  سي إجازة شّغالتي,قبميا بيوميف, كنت في وزارة العمؿ, ُأجدِّد بنف
العسكري الواقؼ عند مدخميا, الذي لـ يفْتو سوى كتابي األخير, صعودًا إلى  شعبيتي في تمؾ الوزارة, بدءًا مف

الدكتور نبيؿ  العميا, حيث بعض المسؤوليف, ُمحبِّي األدب, أو أساتذة جامعييف, مثؿ مستشار الوزير, الطوابؽ
إنجاز معامبلتي في نصؼ ساعة, أماـ  الخطيب, الذي سبؽ أف درَّس أعمالي في الجامعة المبنانية, ما أتاح لي

في لبناف, بعدما دفعت, سنوات عدَّة, مئة دوالر, لوسيط كاف يأتيني  "فنجاف قيوة", شرؼ ال يعرفو الكاتب العربي إالّ 
 .يومي برخصة العمؿ بعد

إطبلؽ النار, الذي ظّؿ ُيدوِّي  عة تحّوؿ بعد ذلؾ إلى نصؼ نيار, قضيتو محجوزة في انتظار وقؼلكف نصؼ السا
 .المبناني, رئيسًا لممّرة الرابعػػػة مْف كؿ الجيات, ابتياجًا بالتجديد لرئيس مجمس النواب

الشارع, ونصحتني بأف ُأىاتفو  لموزارة, لجأت إلييا, منعتني مف انتظار ابني في صديقة طبيبة تُقيـ في المبنى المقابؿ
بي أف أبتعد عف  يحضر, وكّمما تفّقدُت قدـو سيارتو, وأنا واقفة في الطابؽ الثالث خمؼ الزجاج, صاحت كي ال

أنيا ُجنت, إذ لـ تطمؽ سراحي إاّل بعد ثبلث  النافذة, خشية أف تصيبني رصاصة قد تخترؽ الزجاج, خمتيا مف ذعرىا
 .ُأجرة وصمتيا ُمتحدِّية الطمقات اْلُمتقطعة لمنيراف طمبت سيارةساعات مف الحجز, بعد أف 

كنا في  ضّيفني أحدىـ مبتيجًا, حمويػػات, تناولت قطعة منيا ونزلت الدَّرج في العتمة, فقد أماـ المصعد اْلُمعطَّؿ,
تيا, فأثناء الوقت حجزي في عياد الوقت اْلُمقّنف لبلنقطاع الكيربائي, في الميؿ, ىاتفت صديقتي كي أشكرىا عمى

ـ اْلُمقّنف لعودة الكيرباء, جػػاء في النشرة  المسائية, أّف ثبلثة مواطنيف سقطوا برصاص البيجة. أدركت لماذا بدا اْلُمنجِّ

إمكاننا تحويؿ اْلَمباِىج إلى مآتػػػـ بسرعة  المبناني ميشيؿ حايؾ متشائمًا, وىو يقرأ عمينا "فنجاف لبناف" ليذه السنة, ففي
أفراحنا, ال نستطيع إاّل أف نموت ابتياجًا. فينا ال يكفي أف تنجو مف  صة طائشة, مزدحميف بالموت, حتى فيرصا

رة, بؿ عميؾ أيضًا أف تحذر البيجة, وقد يكوف الفرح قاتبًل حتى إذا سيارة مفخخة,  .كاف المبتيج غيرؾ أو عبوة متفجِّ

تذّكرت أنني توّقفت في المطار إّيػاه مع الشييد  ائرتيف,في مطار ميبلنو, حيث قضيت ساعة ونصؼ الساعة, بيف ط
 .مارس الماضي, إلى نابولي, لحضور معرض الكتاب سمير قصير, ونحف في طريقنا في شير

 الوقت عمى قمؽ, بعد وصولنا الحقًا إلى نابولي, واكتشافي أّف حقيبتي لـ تصؿ, كاف يا المَّػػو, كـ قضى المسكيف مف

مف عدـ وصوليا في  ف دوف أمتعة سوى حقيبة يده, أف ينتظرني أكثر مف نصؼ ساعة, لمتأكدعميو, ىو القادـ م
w  .رحمة ُأخرى, ثـّ القياـ باإلجراءات البلزمة لمتصريح بضياعيا
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كي أنقذ نفسي مف اْلَمسرَّة التي  نصؼ ساعة, كاف في إمكاني أف أقوؿ لو فيو أشياء كثيرة, أو فقط أتأّممو طويبًل,
 .أننا نراىـ لممرَّة األخيػػرة نا أولئؾ الذيف, ال ندري ونحف نمتقييـ,يتركيا في

مشيت في جنازتؾ ميتًا.. جمعتنا الندوات أكثر مف مرة, وجمعنا ىذا المطار  سميػػػػر, لـ ُأجالسػؾ كثيرًا, وأنت حػػي, وال
 .يفلػػػػػػذا, ما ظننتَؾ ستكوف ىنا لُتواصؿ المشي معي فيو بيف طائرت .مّرة واحدة

بنا البحث عف  أصبح بموتو صديقي, يا لمحماقػػػػػػة, في الزمف الضائع, بحثًا عف الحقيبة, كاف أجدى صديقي, الذي
 .تمشي بيننا ُمصّفحة ضػّد الرصاص الحقيقة, تمؾ التي صّوبت طمقتيا نحو قممَؾ الوسػػػيـ, ومازالت وحدىا

 
 "غال تذّكروا.. "أرخص ما يكون إذا"

 
 

سنوات, وأنا أتحاشى التوّقؼ عند اإلعبلنات, التي "يخزي  لكتابة في "زىرة الخميج", منذ ما يقارب الثبلثمػػذ بدأُت ا
 .يفيض بيا غبلفيا أحيانًا إلى غبلفيف العيف", تمؤل المجّمة حتى

 

, ذا كاف في ىذا جػػاه إعبلميٌّ إذ كاف  وشيادة بنجاح, قمَّما تحظى بو مطبوعة, فقد كاف في ىذا األمر قصاصي, وا 
يسمح لي حيائي بإرفاقو  أتعّثر بيف صفحة وُأخرى, بدعاية لسمعة, ال يفوؽ ثمنيا إمكاناتي, بقدر ما يفوؽ ما البد أف

 .عمى الكماليات

 

 لغبلئيا, ألني كنت بتجاىميا, والتعّفؼ عف االنبيار بيا, أسترخصيا وكنت أظنني ابتدعت في الواقع, قمَّما كنت أتنبَّػو

 :ومة مثؿ ىذه اإلغراءات, حتى قرأت قوؿ المتنبيفمسفة في مقا

 

ذا غبل شيء"  "فيكوف أرخص ما يكوف إذا غبل ---عميَّ تركتو  وا 

 

  .ترؾ حكمة إالَّ وسبقنا إلى قوليا بما ىو أفصح فازددت إيمانًا بعظمة شاعر, ما

 ير أّف خبرًا, قرأتو مؤخرًا, أوحى ليترؾ حكمة إالَّ وسبقنا إلى قوليا بما ىو أفصح غ فازددت إيمانًا بعظمة شاعر, ما

الوقوع في فّخ االستيبلؾ, وذلؾ  بفكرة قد تؤّمف لي احتياجاتي مف لواـز وكماليات نسائية, دوف الشعور بالذنب أو
في اإلعبلنات, مادامت مف "حواضر البيت", وبعض ما  بتقاضي راتبي مباشرة عمى ىيئة حاجات وبضائع معروضة

وواجياتيا مف سمع أحتاج إلييا في مواسـ األعياد, بعد أف اعتدت أف ُأنفؽ دخمي  ,"الخميج تفيض بو خزائف "زىرة
المّرات, أف أكتسب  البيت واألوالد, وعمى المحتاجيف حولي مف عباد وحاف, حسب نصيحة حّنا مينة في إحدى عمى

أف تكوف معظـ زميبلتي في المجمة في وألنني أتوّقع  !عادة تدليؿ نفسي, ألّف في تدليميا عمى ما يبدو منفعة أدبية
عرضي, ومطالبة مدير التحرير بدفع معاشيف بعد اآلف, ساعات ومجوىرات  وضعي, فإنني أحثيف عمى مساندة

المجّمة مقتصرة عمى  سيرة وعطورًا وسيارات, بؿ إنني أذىب حّد اْلُمطالبة, بأالَّ تظّؿ عبلقة ُكّتاب وعباءات, وثياب
ُمكافأتي, مف ضمف السمع اْلُمعمف عنيا في الصفحة  تد إلى اْلُمعمنيف, ذلؾ أنني قررت أف تكوفمدير التحرير, بؿ تم

  .التدقيؽ أنيا األثمػف المواجية لصفحتي, بعدما تأّكدت بعد
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ليؤثثف بيوتيف ويقتنيف سّيارات.. ويخترف أرقى المجوىرات,  ولطفػػًا مني, سأسمح لمزميبلت بأف يتناوبف عمى صفحتي
  .ويسطيَف عمى "الكرسّي" فيذه الصفحة, لمتذكير, أحتّميا في انتظار أف ُأورثيا البني الَّ يستغفمَننيشرط أ

األسػػوأ الذي تعرفو الببلد, اعتاد  أعػػػود إلى الخبر الذي جػػاء مف روسيا, الذي يقوؿ إنو, نظرًا لموضع االقتصادي
ػع ُأجػػور موظفييـ بما يتوافر تحت أيدييػػـ, حتى إّف بعض الشركات دفػ المديروف الذيف ال تتوافر ليـ السيولة المادية,

موظفييا بمنح كؿ منيـ  الموّظفيف مف البضائع التي تنتجيا فشركة إلنتاج ماكينات الخياطة, سّددت ُأجػػور تدفع ُأجػػور
مؿ, وىي بضائع يمكف فودكا, أجرًا شيريًا لكّؿ عا زجاجات 73ماكينة خياطة, بينما دفع مصنع إلنتاج الفودكا 

  .الغذائّية مقايضتيا في األسواؽ بالمواد

طبيب وموّظؼ وجدوا أنفسيـ في  300 كما أّف بعض الشركات اعتمدت التعامؿ بالمقايضة في ما بينيا, حتى إف
يـ مف ثبلثة أطناف مف أسمدة رَوث الحيوانات, تمّقاىا كّؿ واحد من حيرة, ال يدروف كيؼ "ينفقوف" معاشيـ, الذي ىو

  .يعمموف فيو.. كجزء مف ُأجورىـ المتأخرة المستشفى الذي

فتمّقي شركة, تعمؿ في تقطيع األخشاب وبيعيا, صناديؽ حفاضات نسائية بدؿ  أّما ما فاجأني وأفسد عمّي مشروعي,
  !عمى إحدى الشركات َدْيػػف ليا

لماركة شييرة ليذه الحفاضات, خشية أف  إعبلف وقد شغمني ىذا الخبػػر, حتى رحػػت أبحث في أعداد المجّمة عف
بتمّقي معاشنا صناديؽ حّفاضات نسائية ُترسؿ إلينا شيريًا, ما سيجعؿ  ينتيي بنا األمر, نحُف كاتبات المجّمة,

إلى تمؾ  والسّيارات.. والعطور مف نصيب الرجاؿ العامميف في المجمة, بذريعة أّف ال حاجة ليـ المجوىرات
أّف "المرأة تحيض.. والرجؿ ال  "الزعيـ الميبي في أحد فصولو الشييرة في "الكتاب األخضر"البضاعة", مذ أثبت 

  !"يحيض

األعياد, أف نواصؿ إنفاؽ دخمنا عمى البيت واألوالد.. بالتفّرج عمى أحبلمنا  لػػػذا يبدو أنو مكتوب عمينا, حتى في
  ...في اإلعبلنات المعروضة

 ة الخميج" بخيػروكػّؿ عػاـ وأنتػـ وُأسػػرة "زىر 

 
 

 تشي بَك شفاُه األشياء

 

 ."أحمـ بأف أفتح باب بيتؾ معؾ". أجبت "وأحمـ بأف أفتح بيتي فألقاؾِ " :قمت لؾ مرة

غيبتؾ دخوؿ  لي في وأنا أفكر في طريقة أرشو بيا بّوابؾ كي ينساني مرة عندؾ.. أف أنتحؿ صفة تجيز مف يوميا,
سجاد غرفة نومؾ مف غبار نسائؾ.. أف  تؾ بشرعية الشّغاالت.. أف أنفضمغارتؾ الرجالية. فأنا أحب أف أحتؿ بي

المخبأة في الزوايا.. أف أتفقد حالة أريكتؾ, في شبية جمستيا  أبحث خمؼ عنكبوت الذكريات عف أسرارؾ القديمة
 .الغبار عف تحفؾ التذكارية, عسى عمى رؼ المصادفة تفضحؾ شفاه األشياء المريحة.. أف أمسح

* * * 

وأذيب بّرادؾ مف دموعي المجمدة,  ريد أف أكوف ليـو شّغالتؾ, ألقـو بتعقيـ أدوات جرائمؾ العشقية بالمطيرات,أ
wرفوؼ مكتبتؾ, منعا النفضاحي بؾ.. ومنعا إلغرائؾ أخريات  مكعبات لثمج سيرتؾ.. أف أجمع نسخ كتبي الكثيرة, مف
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 قطنية, عّما عمؽ بنعاليا مف خطى خطاياؾ.. أف أخفيياالفاخرة المحفوظة في أكياسيا ال بي.. أف أستجوب أحذيتؾ

 .(عنؾ, كي أمنعؾ مف السفر.. )ىؿ حاولت امرأة قبمي اعتقاؿ رجولتؾ.. بحذاء؟

 
* * * 

 

المعمقة في خزانة, وقمصاف مواعيدنا  أحب في غيبتؾ, أف أختمي بعالمؾ الرجالي, أف أتفرج عمى بدالت خبلفاتنا
 .يحزنني أف تسّمـ رائحتؾ لمصابوف ية, ال تدري كـالمطوية بأيدي شّغالة فمبين

وأحزمتؾ الجمدية.. وربطات عنقؾ.. عمى مناشفؾ وأدوات حبلقتؾ  ..أحب.. التجسس عمى جواريرؾ.. عمى جواربؾ
 .الترتيب.. كأكاذيب نسائية وأشيائؾ الفائقة

 
* * * 

فمسفية, وكتب في تاريخ المعتقبلت العربية, حسب اىتمامؾ.. مطالعاتؾ ال تروؽ لي وشاية أشيائؾ.. جرائدؾ المثنية
وعمى  ..القانوف. فقبمؾ كنت أجيؿ أف نيروف يحترؼ العدالة.. وكنت أتجسس عمى مغطس حمامؾ وأخرى في

 .الماركات الكثيرة لعطورؾ, وأتساءؿ: أعاجز أنت حتى عف الوفاء لعطر؟

 
* * * 

الشاغر منؾ.. آه لو استطعت  يؾ.. الجموس عمى مقعدؾكـ يسعدني استغفاؿ أشيائؾ.. ارتداء عباءتؾ.. انتعاؿ خف
 .القادـ في انتظار أف تفتح الباب مّد فوطاي.. وفرد أوراقي عمى مكتبؾ.. وكتابة مقالي

موسيقاؾ.. وأف أسير برفقة برنامجؾ السياسي.. ذلؾ الذي تتناتؼ  أف أتناوؿ فطور الصباح في فناجيف قيوتؾ.. عمى
 ..كة, عمى شراشؼ نومؾمني فيو الديكة.. ثـ أغفو

 .دع لي بيتؾ وامض.. ال حاجة لي إليؾ

 .بحواس الغياب إني أتطابؽ معؾ

 
 

 تعالو انقاطع الحب

 

مناسبة سعيدة,  لمحب عيده, وال يكوف لمفراؽ عيد أيضًا, يحتفؿ فيو العشاؽ بالقطيعة, كما لو كانت ال أفيػػـ أف يكوف
جرحي أنا" وال أفيـ كيؼ أف ىذا الكـّ مف  , الذي يغني "عيد ميبلدال مناسبة لبلحتفاؿ بالنكد عمى طريقة أخينا
نحب, وماذا نأكؿ مف األطعمة المثيرة لمشيوة, وماذا نرتدي في المناسبات  المجبلت, التي تتسابؽ إلى تعميمنا, كيؼ

برأسنا فوؽ الماء إف  ظتفكر في نجدتنا بمقاالت تعم منا كيؼ نتفادى الوقوع في ىذا المطّب, وال االحتفا الحميمة, لـ
الساعة الداخمية فينا, التي تجعمنا نواصؿ العيش  نحف غرقنا, وكيؼ نتداوى مف عاداتنا العشقية السيئة, بإيقاؼ تمؾ

 .حياتنا بتوقيت شخص, ما عاد موجودًا في

 

دؼ الكافيار والسوموف والص إذا كاف ثمَّة مجبلت قد خّصصت غبلفيا, لحثنا في ىذا الصيؼ عمى تناوؿ w
w
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ُأخرى, عمييا أف تقوؿ أيضًا ِلَمف ال يممؾ منا ثمف ىذه األطعمة  والشوكوالتة, بصفتيا أطعمة تفتح القابمية عمى ممذات
نأكؿ في فترة  حبيبًا يتناوليا مف أجمو, ماذا عميو أف يمتيـ ليقمع رغبات جسده؟ وبماذا تنصحنا أف الفاخرة, وال يممؾ

وأّية أمكنة نزور لمنسياف.. أو نتحاشى المرور  ثياب معّمقة في خزانة الذكريات؟ نقاىتنا العاطفية, وماذا نرتدي مف
 نستمع؟ وأية ُمتع ُنقاطع دوف أخرى؟ وِبَمف نستنجد كي ُنعّجؿ في ِشفائنا؟ بيا؟ وأي كتب نطالع؟ وأليِّ أغافٍ 

طريقة اأُلمِّيات مف النساء؟ أـ  عمىأبالعّطاريف وقارئات الفنجاف, عمى طريقة نػػػػػزار؟ أـ بالمشعوذيف والسََّحَرة, 
 كما تفعؿ الثريَّات مف النساء؟ بالحبلَّقيف وبائعي المجوىرات وُمصمِّمي األزياء,

 

ويشي بتغّيراتيا النفسية, وتقّمبات مزاجيا العاطفي فتسريحة الشَّعر ولونو  وكنُت قرأت أف الشَّعر يسرد تحوالت المرأة
تو, لُتعمف أنيا أصبحت امرأة أخرى,  المرأة عند نياية قّصة ُحػػّب, أو بداية عبلقة جديدة, كماىي أوؿ ما ُتغيِّرىا  وقصَّ

 .ذاكرتيا وأنيا, كما الزواحؼ, غيَّرت جمدىػػػا, وخمعت

 

ذا كاف في ىذا الكبلـ, الذي يجـز بو عمماء النفس, مف صحة, فإف أكثر النشرات العاطفية تقّمبًا, تعود لممطربة  وا 
سنوات, وىي تطّؿ عمينا أسبوعيًا, بتسريحة أكثر غرابة مف األولى, حتى ما عدنا  ادونػػػػػا, التي منذ عشرالمبنانية م

االنتخابية لبوش االبف, ثناًء عمى  ليا شكبًل وال لونًا.. وال قمبًا! وفي المقابؿ, أذكر أنني قرأت, أثناء الحممة نعرؼ
إنيا لـ تغّير تسريحتيا منذ زواجيا وعمينا أف نستنتج أف السيدة  ىزوجتو, بصفتيا امرأة رصينة وذات مزاج ثابت, حت

بيػػؿ مف  عكس ىيبلري كمينتوف, التي بدأت مؤخرًا تصوؿ وتجوؿ عاطفيًا, انتقامًا مما ألحقو بيا األميركية اأُلولى,
ػػػو بػربػػػػػػارة, التي أعطتو تربية األميركية, وأُلمّ  أذى, ىي امرأة وفّية, لـ تعرؼ في حياتيا سوى ذلؾ المخموؽ الوفيِّ لمقيـ

التمفزيوف  المتحدة, فذىبت حتى تعميمو, كيؼ يمضغ جيدًا الكعؾ الذي يتسمَّى بتناولو أماـ تميؽ برئيس قادـ لمواليات
خبارنا األخبػػػػػػار, بسبب االكتئػػاب الذي يصيبيـ مف أ فرؤسػػػػػػاء أميركا مضطروف إلى التيػػاـ الكعؾ, أثناء متابعتيـ

الخارجية  الكاتب جونثاف ستيؿ, ينقؿ عف الرئيس كينػػدي قولو, "إفَّ االتصاالت مع وزارة والتعاطي بشؤوننا, حتى إف
التوتّػػػر واْلَممؿ الجسدي وألفَّ القطيعة العاطفية  أشبو بالمجامعة مع َمػَخػػدَّة!" ذلؾ أفَّ ثمَّة عبلقة بيف األكؿ وحاالت

ما يشي  يتداوى منيا باليجـو عمى البراد, أو بالمجػػوء إلى محاؿ الثياب وىنا أيضًا كثيراً  ة َمفتصيب باالكتئاب, فثمَّ 
لحظة ألـ عاطفي, قصد تجميؿ مزاجنا, عندما  وزننا الزائػػد, بما فقدناه ِمػػف ُحػػّب, وتفيض خزانتنا بثياب اقتنيناىا

يجـ البعض اآلخر عمى الياتؼ, ُيحػػػػادث الصديقات ليا, بينما ي فرغت مفكِّرتنا مف مواعيد, ماعدنا نتجّمؿ
 .نفسو عف صوت لف يأتي, لشخص وحده يعنيو واألصدقاء, ويشغؿ

 

 أقوؿ, إف الحمية العاطفية تبدأ بريجيـ ىاتفي, وباالمتناع عف الشكوى إلى الصديقات, ولمقػػػارئات اْلُمبتميات بالياتؼ

 إالَّ لتعرؼ أسرارىا ..: "إفَّ المرأة ال ُتواسي امرأة أخرىعمبًل بنصيحة أوسكار وايمد, الذي كاف يقوؿ

 
  !توقفن عن تقبيل الضفادع

 

ُتغيِّر بقبمة حياة أبطاليا؟ يمر   الفعؿ السحري لمُقَبؿ, وما عدنا ُنصدِّؽ تمؾ الروايات الفمكمورية القديمة التي ىؿ انتيى
wشجرة في دانتيؿ ثوبيا الفضفاض, وقد تناثر شعرىا الذىبي  النائمة تحت أمير بغابة مسحورة, ويقع نظره عمى الجميمة
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ذا بيا تستيقظ مف نـو داـ دىرًا. قبمة عمى العشب. ال تُنيي مفعوؿ لعنة.  يقاـو إغراء فتنتيا. يسترؽ مف نوميا ُقبمة. وا 
, ووحده ذلؾ  .سباتيا الثغر كاف في إمكانو إيقاظيا مف فقد حكمت ساحرة شريرة عمى الحسناء الجميمة بالنـو

أياـ طفولتي, عشت طويبًل, عمى حمـ الصور الزاىية التي رافقتيا, ومعجزة الُقبمة  قّصة ُأخرى قرأتيا, أيضًا, بالفرنسية
ذا بو يتحّوؿ إلى أمير, بعد أف نفخت فيو التي تمكما الشفتاف  تضعيا حسناء عمى فـ ضفدع جميمؿ وحزيف, وا 

 .شريرة ي ألحقتو بو ساحرةاألُنثويتاف الرجولة. وأبطمتا السحر الذ

بيا, ونحف نرى الخيبات تجفؼ ِبرؾ  ما الذي حدث منذ زمف أحبلمنا تمؾ. أىي الخرافات التي ماتت؟ أـ مات وىمنا
 مسحورًا؟ أمانينا, وتمغي احتماؿ مصادفتنا ضفدعاً 

أفينا ألف ال صبر لنا عمى بَربِِّؾ أيف الخمؿ, " :تسألني صديقتي الجميمة الرصينة التي ما توقعت أف تنتيي عانساً 
دائمًا عمى األمراء المزيِّفيف أحبلمنا ألننا ُنَغش  دائمًا بالمظاىر؟ أـ العيب  اكتشاؼ أمير يختفي خمؼ ضفدع.. فنقع

يتبّيف لنا أنيـ مجّرد ضفادع  الرجاؿ الذيف حيف نقصدىـ ُمجاِزفات بكبريائنا وسمعتنا, عسانا نبني معيـ مستقبمنا, في
عمينا؟ نحف حسب كاتبة, نعيش الخرافة مقموبة "ما قّبمنا رجبًل إاّل تحّوؿ  كة نقيقًا, وتشيد "البرمائيات" الذكورّيةتمؤل البر 

 .!"ضفدع إلى

المخيؼ كفؾِّ مفترس, التي استطاعت بُقبمة, وأكثر  طبعػػًا, ليست كؿ النساء في حظِّ تمؾ المضيفة الغابونّية, ذات الفـ
 !وتُنجب منو ولّي عيد إلمارة موناكو بكاممو حتمًا, أف تمتيـ أميراً 

األمير؟ وَمف الضفدع )أو الضفدعة(؟ وَمف الساحرة الشرِّيرة؟ فبل أعرؼ  في ىذه القصة بالذات, ال يدري المرء َمف
ىذه المخموقة  حدَّ تصو ر قّصة كيذه في أوائؿ القرف الحادي والعشريف. ما يجعؿ النساء يجزمف أفّ  خرافة ذىبت

اّل كيؼ وىو ابف إحدى أجمؿ نساءاألف الكوف, يقَبؿ أف يتحّوؿ عمى يػػػد ساحرة  ريقية"عممت عمؿ" لؤلمير ألبير. وا 
وَيسَخر الجميع مف غبائو ومف جيمو, ونحف في ىذا الزماف الذي  أفريقية إلى ضفدع يشغؿ أغمفة مجبلت العالـ,

 !والطبقات ..واقي" في العبلقات عابرة القاّراتاأُلمراء عمى متف الطائرات؟ فوائد "ال تصطاد فيو الضفادع

الكوميدية "البد مف تقبيؿ كثير مف  ذّكرني بمأساة النساء في بحثيف اليـو عف رجؿ بيف الضفادع, تمؾ الرواية
الحقيقية, الممثمة األميركية لوري غراؼ, حيث استبدلت بالبطمة الحّب,  الضفادع", التي كتبْتيا, انطبلقًا مف حياتيا

إلى أّف العمر قد  واألضواء, ونسيت في غمرة مشاغميا البحث عف حبيب ُتواصؿ معو حياتيا. وعندما تنّبيت لشيرةا
و"ُتقبِّؿ كثيرًا مف الضفادع" عساىا تعثر بينيا عمى  مّر مف دوف أف تبني ُأسرة, راحت تختبر َمف تصادفو مف رجاؿ

قد  يرة. وتنتيي الكاتبة في روايتيا إلى القوؿ: "إذا كاف الضفدعالقّصة الفمكمورية الشي فارس أحبلميا.. كما في تمؾ
تتوّخى الَحَذر, وُتدرؾ أّف الضفادع  أصبح حمـ كؿ امرأة, تبحث عف شريؾ الحياة المثالي, فإنو يتعّيف عمى المرأة أف

ضواء تنكشؼ في النياية الخرافات. وأاّل تندفع في ُطموح خادع, مغشوشة بأ قد ال تتحّوؿ إلى ُأمراء األحبلـ إاّل في
 ."َسَراب عف

رجؿ بيف الضفادع, بقدر ما ىو في اعتقاد  غير أّف اْلُمشِكؿ, ما عاد في ُمراىنة النساء عمى إمكانية العثور عمى
أحبلـ النساء, ويجوز ليـ الَعَبث بمشاعرىّف ومشروعاتيّف كيفما شاؤوا,  بعض الضفادع أنيـ رجاؿ". بؿ وأنيـ فرساف

قمح. وعندما انتيى الطبيب  رني بنكتة ذلؾ المريض, الذي َقَصَد الطبيب النفسي ليشكوه اعتقاده أّنػو حّبػةُيذكِّ  وىو ما
االستشارة ُمغادرًا, توّقؼ عند الباب ليقوؿ لو  بعد جدؿ طويؿ إلى إقناعو بأّنو ليس كذلؾ, ودفع المريض ثمف

w ."!ُيخيفني أّف الدَّجاجات ال يعممف ذلؾ لست حّبة قمح, لكف ما "دكتور.. أنا اقتنعت تمامًا بإنني
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رجااًل وال فرسانًا وال ُأمراء.  أصبحف ُيدركف باكرًا, أّف الضفادع التي ُتكثر مف النقيؽ والَجَمَبة, ال ُتخفي النساء أيضاً 
 !وحدىا تمؾ الضفادع ال تعرؼ ذلؾ

 
 

  !توقفن عن تقبيل الضفادع

 

ُتغيِّر بقبمة حياة أبطاليا؟ يمر   ا ُنصدِّؽ تمؾ الروايات الفمكمورية القديمة التيالفعؿ السحري لمُقَبؿ, وما عدن ىؿ انتيى
النائمة تحت شجرة في دانتيؿ ثوبيا الفضفاض, وقد تناثر شعرىا الذىبي  أمير بغابة مسحورة, ويقع نظره عمى الجميمة

ذا بيا تستي عمى العشب. ال تُنيي مفعوؿ لعنة.  قظ مف نـو داـ دىرًا. قبمةيقاـو إغراء فتنتيا. يسترؽ مف نوميا ُقبمة. وا 
, ووحده ذلؾ  .الثغر كاف في إمكانو إيقاظيا مف سباتيا فقد حكمت ساحرة شريرة عمى الحسناء الجميمة بالنـو

أياـ طفولتي, عشت طويبًل, عمى حمـ الصور الزاىية التي رافقتيا, ومعجزة الُقبمة  قّصة ُأخرى قرأتيا, أيضًا, بالفرنسية
ذا بو يتحّوؿ إلى أمير, بعد أف نفخت فيو تيال تمكما الشفتاف  تضعيا حسناء عمى فـ ضفدع جميمؿ وحزيف, وا 

 .شريرة األُنثويتاف الرجولة. وأبطمتا السحر الذي ألحقتو بو ساحرة

رؾ بيا, ونحف نرى الخيبات تجفؼ بِ  ما الذي حدث منذ زمف أحبلمنا تمؾ. أىي الخرافات التي ماتت؟ أـ مات وىمنا
 مسحورًا؟ أمانينا, وتمغي احتماؿ مصادفتنا ضفدعاً 

بَربِِّؾ أيف الخمؿ, أفينا ألف ال صبر لنا عمى " :تسألني صديقتي الجميمة الرصينة التي ما توقعت أف تنتيي عانساً 
اىر؟ أـ العيب دائمًا عمى األمراء المزيِّفيف أحبلمنا ألننا ُنَغش  دائمًا بالمظ اكتشاؼ أمير يختفي خمؼ ضفدع.. فنقع

يتبّيف لنا أنيـ مجّرد ضفادع  الرجاؿ الذيف حيف نقصدىـ ُمجاِزفات بكبريائنا وسمعتنا, عسانا نبني معيـ مستقبمنا, في
عمينا؟ نحف حسب كاتبة, نعيش الخرافة مقموبة "ما قّبمنا رجبًل إاّل تحّوؿ  تمؤل البركة نقيقًا, وتشيد "البرمائيات" الذكورّية

 .!"ضفدع إلى

المخيؼ كفؾِّ مفترس, التي استطاعت بُقبمة, وأكثر  بعػػًا, ليست كؿ النساء في حظِّ تمؾ المضيفة الغابونّية, ذات الفـط
 !وتُنجب منو ولّي عيد إلمارة موناكو حتمًا, أف تمتيـ أميرًا بكاممو

ساحرة الشرِّيرة؟ فبل أعرؼ األمير؟ وَمف الضفدع )أو الضفدعة(؟ وَمف ال في ىذه القصة بالذات, ال يدري المرء َمف
ىذه المخموقة  حدَّ تصو ر قّصة كيذه في أوائؿ القرف الحادي والعشريف. ما يجعؿ النساء يجزمف أفّ  خرافة ذىبت

اّل كيؼ وىو ابف إحدى أجمؿ نساء الكوف, يقَبؿ أف يتحّوؿ عمى يػػػد ساحرة  األفريقية"عممت عمؿ" لؤلمير ألبير. وا 
وَيسَخر الجميع مف غبائو ومف جيمو, ونحف في ىذا الزماف الذي  أغمفة مجبلت العالـ, أفريقية إلى ضفدع يشغؿ

 !والطبقات ..اأُلمراء عمى متف الطائرات؟ فوائد "الواقي" في العبلقات عابرة القاّرات تصطاد فيو الضفادع

"البد مف تقبيؿ كثير مف الكوميدية  ذّكرني بمأساة النساء في بحثيف اليـو عف رجؿ بيف الضفادع, تمؾ الرواية
الحقيقية, الممثمة األميركية لوري غراؼ, حيث استبدلت بالبطمة الحّب,  الضفادع", التي كتبْتيا, انطبلقًا مف حياتيا

إلى أّف العمر قد  واألضواء, ونسيت في غمرة مشاغميا البحث عف حبيب ُتواصؿ معو حياتيا. وعندما تنّبيت الشيرة
و"ُتقبِّؿ كثيرًا مف الضفادع" عساىا تعثر بينيا عمى  سرة, راحت تختبر َمف تصادفو مف رجاؿمّر مف دوف أف تبني أُ 

قد  القّصة الفمكمورية الشييرة. وتنتيي الكاتبة في روايتيا إلى القوؿ: "إذا كاف الضفدع فارس أحبلميا.. كما في تمؾ w
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تتوّخى الَحَذر, وُتدرؾ أّف الضفادع  ى المرأة أفأصبح حمـ كؿ امرأة, تبحث عف شريؾ الحياة المثالي, فإنو يتعّيف عم
الخرافات. وأاّل تندفع في ُطموح خادع, مغشوشة بأضواء تنكشؼ في النياية  قد ال تتحّوؿ إلى ُأمراء األحبلـ إاّل في

 ."َسَراب عف

ما ىو في اعتقاد رجؿ بيف الضفادع, بقدر  غير أّف اْلُمشِكؿ, ما عاد في ُمراىنة النساء عمى إمكانية العثور عمى
أحبلـ النساء, ويجوز ليـ الَعَبث بمشاعرىّف ومشروعاتيّف كيفما شاؤوا,  بعض الضفادع أنيـ رجاؿ". بؿ وأنيـ فرساف

قمح. وعندما انتيى الطبيب  ُيذكِّرني بنكتة ذلؾ المريض, الذي َقَصَد الطبيب النفسي ليشكوه اعتقاده أّنػو حّبػة وىو ما
االستشارة ُمغادرًا, توّقؼ عند الباب ليقوؿ لو  عو بأّنو ليس كذلؾ, ودفع المريض ثمفبعد جدؿ طويؿ إلى إقنا

 ."!لست حّبة قمح, لكف ما ُيخيفني أّف الدَّجاجات ال يعممف ذلؾ "دكتور.. أنا اقتنعت تمامًا بإنني

رجااًل وال فرسانًا وال ُأمراء.  خفيأصبحف ُيدركف باكرًا, أّف الضفادع التي ُتكثر مف النقيؽ والَجَمَبة, ال تُ  النساء أيضاً 
 !وحدىا تمؾ الضفادع ال تعرؼ ذلؾ

 
 جنرالي ...أحبك

 
 

جدؿ  الكتاب التي تجتاح العواصـ العربية, بالتناوب, في مثؿ ىذا الموسـ, وما يرافقيا مف بمناسبة حّمى معارض
والناشر أف ينشر, فبلبد مف  ف يكتبحوؿ أسباب أزمة الكتاب, تذّكرت قوؿ ميخائيؿ نعيمة: "لكي يستطيع الكاتب أ

 ."يقرأوف أمة تقرأ ولكي تكوف لنا أمة تقرأ البد مف حكاـ

 

َمعارضو, وفي أحسف الحاالت حضور افتتاح ىذه  فبينما تقتصر عبلقة حّكامنا وسياسيينا بالكتاب, بتشريفو برعايتيـ
السياسيوف الغربيوف فرصة إلثبات غزارة  لتوثيؽ عدـ أميتيـ, ال يفّوت المعارض, وأخذ صور تذكارية مع الكتب,

 .والتباىي بقراءاتيـ مطالعاتيـ

 

أثناء آخر إجازة رئاسية لو وألف اإلجازة الصيفية ال تتجاوز  كتابًا لمقراءة, 71وأذكر أنني قرأت أف كمينتوف حمؿ معو 
االختبلء  بما حيمة زوجية تعفيو مفوجدُت وقتيا في األمر دعاية لو, أو لمكتب المنتقاة, أو ر  الخمسة عشر يومًا, فقد

 ."طويبًل بييبلري واالنشغاؿ عنيا بذريعة "بريئة

 

أنفسيـ,  اعتبار القراءة مف طرؼ الحكاـ الغربييف, جزءًا مف الصورة التي يريدوف تسويقيا عف الجميؿ في األمر
 .دولة.. عف الكتابال لعمميـ أف شعوبيـ ترفض أف يحكميا ُأناس ال يتثقفوف, بذريعة انشغاليـ بشؤوف

 

بالكتب, مولعيف بمجالسة المبدعيف, وبإنقاذ اإلرث الثقافي  وتاريخ فرنسا حافؿ بحكاـ كانوا عبر التاريخ شغوفيف
 وتأسيس المكتبات أحد ىؤالء جورج بومبيدو, الذي لـ يميمو المرض, ليقيـ عبلقة متميزة الفرنسي, بصيانة المتاحؼ

وال إلثراء حاشيتو وأقاربو,  ت القصير, الذي قضاه في السمطة, لـ يوظفو إلثراء نفسومع كّتاب فرنسا, ولكف ذلؾ الوق
نما إلثراء باريس بأكبر مركز ثقافي عرفتو فرنسا وأوروبا, وترؾ خمفو صرحًا حضاريًا, سيظؿ يحمؿ اسمو ويشيد  وا 
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  .ىذا الرجؿ عمى مكانة الكتاب في قمب

خرافيًا, لعممو أف الصداقات الحقيقية, ال يمكف أف يبنييا  ائو الُكتَّاب وفاءً أما فرنسوا ميتراف, فقد كاف وفاؤه ألصدق
  .حيث ال خصـو وال حمفاء وال أعداء وال دسائس الحاكـ, إال خارج السياسة,

 الوسامة الداخمية, التي صنعت أسطورتو, كانوا الكتاب والمفكريف, الذيف ُأعجبوا ولذا, فأوؿ مف وقع تحت سطوة تمؾ

بالتناوب إلى تناوؿ فطور الصباح  ائو السياسية, التي لـ تمنعو مف أف يكوف رغـ ذلؾ في متناوليـ, ويدعوىـبكبري
  .لمتناقش في شؤوف األدب والفمسفة معو, أو لقضاء نياية األسبوع خارج باريس في صحبتو,

ت التي كاف يزداد تردده عمييا, كمما قميؿ مف الوقت, إال قضاه في المكتبا وكاف ميتراف مولعًا بالكتب, ما توافر لديو
بيا, ما استطاع,  رحيمو, ما جعؿ الكتب في آخر أيامو توجد حولو موزَّعة مع أدويتو, وكأنو كاف يتزود شعر بقرب

لديو, كما كاف الفراعنة يطمبوف أف يدفنوا مع ذىبيـ  لسفره األخير, حتى إنو طمب أف ُيدفف مع الكتب الثبلثة المفضمة
  .وكنوزىـ

رفض أف يرد  فقد اشتير بخوفو عمى ُكتَّاب فرنسا ومفكرييا, بقدر خوفو عمى فرنسا ذاتيا, حتى إنو أما شارؿ ديغوؿ,
عظمة لو ولفرنسا, معّمقًا بجممة أصبحت  عمى عنؼ سارتر واستفزازه لو باعتقالو, واجدًا في عدوٍّ في قامة سارتر,

أف تجمعو بأندريو مالرو, وزير ثقافتو, عبلقة تاريخية تميؽ  شييرة "نحف ال نسجف فولتير" وال نعجب بعد ىذا
 معظـ الكّتاب الذيف عاصروه عمى محبتو والوالء لو, حتى إف جاف كوكتو, وىو أحد ألمع بقامتييما, وال أف ُيجِمع

حتراـ, بيذا اإليجاز واال األسماء األدبية, اختار ديغوؿ ليكتب إليو آخر سطريف في حياتو, قبؿ أف يرحؿ, وكانا
 ."الموت الموجعيف في صدقيما "جنرالي.. ُأحبؾ.. إنني مقبؿ عمى

 
 
 
 
 

 العربيّ  جوارب الشرف

 
 
 

تُقاِطع الصحافة, وُتعِرض عف التمفزيوف  ال مفّر لؾ مف الخنجر العربّي, حيث أوليت صدرؾ, أو وّجيت نظرؾ. َعَبثاً 
  .قمبؾ ونشرات األخبار بكّؿ المغات حتى ال ُتدمي

صّداـ وىو يغسؿ  إلىانة ىذه المّرة مف صحيفة عربية, انفردت بسبؽ تخصيص ثمثي صفحتيا اأُلولى لصورةا ستأتيؾ
  .مبلبسو

ػة صورًا ُأخرى لمقائد المخموع بمبلبسو الداخمية, لطاغية َكِرْه, ال “نشرتيا صحيفة إنجميزية  بعد ذلؾ, ستكتشؼ أّف ثَػمَّ
  .”ألؼ شخص في ظّؿ حكمو 033يستحّؽ مجاممة إنسانية واحدة, اختفى 

مميوف عربّي, عمى  033, ُتِيينَؾ مع ”ُمياناً  كي ترى زعيميا األكبر“الصحيفة التي تُباىي بتوجيييا ضربة لممقاومة 
 األميركي لمعراؽ إاّل بقممؾ.. وقريبًا بقمبؾ ال غير, ال لضعؼ إيمانؾ, بؿ ألنيـ الرغـ مف كونؾ ال تقاـو االحتبلؿ

w  .كؿِّ سيارة مفخخة لسانؾ. ىؤالء, بإسكات صوتؾ, وأولئؾ بتفجير حّجتؾ ونسؼ منطقؾ مع سيكونوف قد أخرسوا
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وحفظو مف دوف أف يحفظ ” شعبو“لدعاء  تنتابؾ تمؾ المشاعر اْلُمعقَّدة أماـ صورة القائد الصنـ, الذي استجاب الّمو
ديف واْلُمعاِقيف, وبعد بضعة آالؼ مف جيميف مف اْلَموَتى واْلُمش ماء وجيو. وىا ىو في السبعيف مف عمره, وبعد رَّ

زنزانة ُمرتديًا جمبابًا  الجدارّية, وكعكات الميبلد الخرافّية, والقصور ذات الحنفّيات الذىبّية, يجمس في التماثيؿ والصور
  .”جواربو القذرة”أبيض, ُمنيِمكًا في غسؿ أسماؿ ماضيو و

,” كميب”ُيذّكرؾ بػ مشيد حميمّي, يكاد الثياب في  في جمبابيا الصعيدي, وجمستيا العربّية تمؾ, تغسؿ نانسي عجـر
ففي المشيديف شيء مف صورة ”. أسيبػػػؾ ..َأخاصَمػػؾ آه“إنػػاء بيف رجمييػػا, وىي تغني بفائض ُأنوثتيا وغنجيا 

و أَبػػػػاؾ, ُمجّردًا مف سمطتو, وثياب غطرستو, غدا ُيشبيؾ, ُيشب عروبتؾ. وصّداـ بجمبابو ومبلمحو العزالء تمؾ,
بنّيػػة إذاللَؾ, ليس مف إخراج  اْلُمعّد إخراجو َمشَيِديػػػاً ” الكميب“جنسػػؾ, وىذا ما يزعجؾ, لعممؾ أّف ىذا  أخػػػاؾ.. أو

  .ناديػػػف لبكػػي, بؿ اإلعبلـ العسكري األميركيّ 

وشرح مظممتو.  عف احتراـ خصوصيتو, ُوِلد برتبة قاتؿ, ما كانت لو سيرة إنسانية تمنحؾ حّؽ الدِّفاع الّطاغيػػة الذي
َث شيٌء منَؾ وأنَت تراه يقطع ُمكَرىًا أشواطًا في التواُضع  لكنو كثيرًا ما أرَبكَؾ بطّمتو العربّية تمؾ. لػػػذا, كؿ  مرَّة, تموَّ

  .ُمنحدرًا مف مجرى التاريخ.. إلى مجاريػػو اإلنساني,

سنة, يرتكبيا في وضح النيار, عمى مرأى مف ضمير  04مدى  عمى الذيف لـ يمتقطوا صورًا لجرائمو, يـو كاف,
 العراؽ إلى مقبرة َجَماعية في مساحة وطف, وسماءه إلى غيـو كيماوية ُمنيطمة عمى آالؼ العاَلـ, محّواًل أرض

ليـ  التكنولوجّية المتقدمة, ما يتيح المخموقات, إلبادة الحشرات البشرية, يجدوف اليـو مف الوقت, ومف اإلمكانات
  .ومراقبتو حتى عندما ُيغيِّػر مبلبسو الداخمية التجسس عميو في عقر زنزانتو, والتمص ص عميو

ويحؽ إلسرائيؿ أف ُتشمِّر عف ترسانتيا. العاَلـ مشغوؿ عنيما بآخر ورقة  في إمكاف كوريا َأاّل تخمع ثيابيا النووية,
” كاريكاتيراً “اقتراح أحد األصدقاء  دا ُمفرحًا وُمفاجئًا لمبعض, حػػدّ ُتغطِّي عػػػورة صػػػّداـ. حتى إّف الخبر ب توت عربّية

الزنزانة عمى صّداـ وىو يرتدي قطعة ثيابو الداخمية. فقد غدا لمطاغية  يبدو فيو حّكاـ ُعػػػػراة يتمصصوف مف ثقب
الط غاة المنيمكيف في  انوأصبح إنسانًا يرتدي ثيابو الداخمية ويغسؿ جواربو. بدا لمبعض أنظؼ مف أقر  حمفاؤه عندما

  .العربيّ  غسؿ سجبلتيـ وتبييض ماضييـ.. تصريحًا بعد آخر, في سباؽ العري

في مرابػػد اْلَمديػػح وسوؽ شراء  َفاَخرُت دوَمػػًا بكوني لـ ُألػػػوِّث يػػدي يومًا بمصافحة صّداـ, وال وطأت العراؽ أنا التي
ذالؿ الِيَمـ, َتَمنَّيُت لو أ عنو ذلؾ اإلنػػػاء الطافح بالذّؿ, وغسمت عنو, بيدي اْلُمكابِػَرة تمؾ, جوارب  نني أخذتُ الذِّمـ وا 

  .العربّي اْلَمعُروض لمفرجػػػػػة الّشرؼ

 
 
 

 

  حان ليذا القمب أن ينسحب

 
 

  موعداً  أخذنا
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  في حّي نتعّرؼ عميو ألّوؿ مّرة

  جمسنا حوؿ طاولة مستطيمة

  مّرة ألّوؿ

  مة األطباؽألقينا نظرة عمى قائ

  ونظرة عمى قائمة المشروبات

  ُنمقي نظرة عمى بعضنا ودوف أف

  طمبنا بدؿ الشاي شيئًا مف النسياف

 .مف الكذب وكطبؽ أساسي كثيراً 

 

  وضعنا قميبًل مف الثمج في كأس ُحبنا

  في كمماتنا وضعنا قميبًل مف التيذيب

  وضعنا جنوننا في جيوبنا

  وشوقنا في حقيبة يدنا

  التي ليست ليا ذكرى البدلة لبسنا

  وعّمقنا الماضي مع معطفنا عمى المشجب

  بمحاذاتنا مف دوف أف يتعّرؼ عمينا فمرَّ الحب  

 

  تحدثنا في األشياء التي ال تعنينا

  تحّدثنا كثيرًا في كؿ شيء وفي البّلشيء

  تناقشنا في السياسة واألدب

  الحّرية والدِّيف.. وفي األنظمة العربّية وفي

  اختمفنا في ُأمور ال تعنينا

  اتفقنا عمى أمور ال تعنينا ثـّ 

  فيؿ كاف ميمًا أف نتفؽ عمى كؿِّ شيء

  لـ نتناقش قبؿ اليـو في شيء نحُف الذيف

 اْلُمشترؾ؟ يـو كاف الحب  َمذَىَبَنا الوحيد

 

  اختمفنا بتطر ؼ

  لُنثبت أننا لـ نعد نسخة طبؽ األصؿ

  بعضنا عف

  عاؿٍ  تناقشنا بصوتٍ 

  حتى ُنغطِّي عمى صمت قمبنا

w  الَيْمس الذي عّودناه عمى
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  نظرنا إلى ساعتنا كثيراً 

  نسينا أْف ننظر إلى بعضنا بعض الشيء

  اعتذرنػػػػػا

  ألننا أخذنا مف وقت بعضنا الكثير

َـّ ُعدنػػا وجاممنا   بعضنا البعض ثػ

 .بوقت إضافيٍّ لمكذب

 

  لـ نعد واحدًا.. صرنا اثنيف

  طرؼ طاولة مستطيمة كّنا ُمتقابميف عمى

  عندما استدار الجرح

 .الطاوالت المستديرة أصبحنا نتجّنب

  الحب  أف يتجاور اثناف لينظرا في االتجاه نفسو"

 "أف يتقاببل لينظرا إلى بعضيا البعض ال ..

 

  تسرد عمّي ىمومؾ الواحد تمو اآلخر

  أفيـ أنني ما عدُت ىّمؾ األّوؿ

  اريعيُأحّدثؾ عف مش

  ُمفّكرتي تفيـ أّنؾ غادرت

 ..تقوؿ إنؾ ذىبت إلى ذلؾ المطعـ الذي

  ال أسألؾ مع َمف

  إنني سُأسافر قريباً  أقوؿ

 ال تسألني إلى أيف

 

 ..فميكػػػف

  عف عشائنا األخير كاف الحّب غائباً 

  نػػػػاب عنػػو الكػػػذب

  عمى َعَجؿ تحّوؿ إلى نػػادؿ ُيمبِّي طمباتنا

  لمكاف بعطب أقؿكي ُنغادر ا

  في ذلؾ المساء

  باردة مثؿ حسائنا كانت وجبة الحبّ 

  مالحة كمذاؽ دمعنا

  والذكرى كانت مشروبًا ُمحّرماً 

w نرتشفو بيف الحيف واآلخر.. خطأً 
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  عندما ُترفع طاولة الحبّ 

  الجموس أماميا أمرًا سخيفاً  كـ يبدو

  وكـ يبدو العّشاؽ أغبياء

ـَ البقاء   فِم

  ا كؿ ىذا الَكذبعمين كثير

 ينسحب ارفع طاولتؾ أّييا الحّب حاف ليذا القمب أف

 
 

 ُعمر ىذا النّص خمس عشرة سنة *

 

 حزب "اآلخ... ونص" الرجاليّ 

 
 

فيو ببل قمب, ومف بقي  َمف لـ يجّف في العشريف“قواًل لغادة الّسماف في إحدى المقاببلت الصحافية تقوؿ فيو:  قػػرأت
قد ُخطبت لعمر محيو, فغادة لـ تتوقع أّف نقصاف  لـ تكف بعد وألّف صباح”· يف فيو ببل عقؿعمى جنونو بعد األربع

 ·السبعيف العقؿ قد يمتد إلى ما بعد

أننا ُنولد جميعنا مجانيف, غير أّف بعضنا  في الواقػع, ىذه فكرة خاطئة مف أساسيا, حسب صموئيؿ بيكيت, الذي يرى
, ماذا عمى المرء أ· يبقى كذلؾ  بيف العشريف واألربعيف؟ أيتخّمى عف قمبو أـ عف عقمو؟ ف يفعؿثَـّ

ال تحّولت مف ُأنثى إلى فصيمة مف شخصيًا, أنا ضد استئصاؿ  األعضاء والتخمِّي عف بعضيا حسب مراحؿ العمر, وا 

 ·الزواحؼ التي ترمي جمدىا وتواصؿ طريقيا

 بأالَّ يطالبوني بعد ذلؾ بإلغاء أعضاء ُأخرى ال أريد بإلغاء قمبي في األربعيف, سؤاؿ آخر: َمف يعدني, في حاؿ قبولي

 االستغناء عنيا؟

الوحيدة لمقاومة َمف يريدوف تجريدي مف ىذا القمـ  إنيا الطريقة· أحتػػػاج أف أبقى ُأنثػػى ومجنونة حتى آخر أيامي
 ·أيضاً 

 وشؤوف ىذا الجسد·· وف العائمةُأحاوؿ إنقاذ بعض عقمي, أو ما تبّقى منو, إلدارة شؤ  غير أني, في الوقت نفسو,

 ·الشيير حسب الموّشح المصري··” بالعقؿ“الكارثة, الذي سيفمت مني إف أنا لـ ُأواجيو 

فإشاعة الجنوف مصيبة بالنسبة إلى المرأة · التعق ؿ لػػػذا, أقػػوؿ دائمػػًا, ُمَطْمِئنًة َمػػف حولػػي, إنني امرأة عمى وشؾ
 , كما تعتقد سعػاد الصباح, مادامت قد”فتافيت امرأة“, وليست فقط ”فتافيت رجؿ“وبأنيا  ؿ,المتَّيمة مسبقًا بقمَّة العق

 ·ُخمقت أساسًا مف ضمع الرجؿ

إنني أتساءؿ ماذا كنتـ ستكسبوف, أنتـ معشػر “بػػػػوؿ بممونػػػدو:  وأذكر أّف إحدى السيدات قالت لمممثؿ الفرنسي جػػػػاف
 ·”كنا سنكسب ضمعًا ُأخرى“, فأجابيا ”أةيخمؽ الّمو المر  الرجػػاؿ, لو لـ
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بدايتيا  الوقت, ثـّ عدلت عف التفكير فيو بعدما مررُت بعدَّة مراحؿ متناقضة, اعتقدت في شغمني ىذا الموضوع بعض
في تصريحات نػػواؿ  أنني امرأة ذات عقؿ, بؿ وبفائض عقؿ, ووجدت في حزمة شياداتي الجامعية, وكذلؾ

, حسب رأي األولى, ومادامت ”األُنثى ىي األصؿ“ دو بوفػػوار, ما ُيثبت لي ذلؾ, مادامتالسػعػػداوي, وسيمػػوف 
نما تصبح كذلؾ حسب رأي الثانية, أي أنيا ال ُتولد ناقصة, وال بعورة ما, ولكف المجتمع ىو  األُنثى ال ُتولد ُأنثى, وا 

 ·ما استطاع” ُيعوِّرىا”يجعؿ منيا كذلؾ و الذي

, فتكاد تثقب ”ونص·· آىتيا“, وىذا قبؿ أف تطمؽ نانسي عجػػـر ”ُأنثى ونص“ قررت أف أكوفوحتى ال أكوف ناقصة, 
الزئبؽ المتحكِّـ  سقؼ األوزوف العربي )المثقوب أصبًل(, وترفع مقياس الحرارة إلى درجة كاد يتدفؽ معيا بذلؾ النصؼ

 ·الرجولة العربية” ترمومتر“في 

 خمقوا عندىا عقدة النصؼ الزائد, الذي تقيس بو ُأنوثتيا وسمطتيا” ؼ الرجؿنص“بأنيا  ذلؾ أّف المرأة, مذ أقنعوىا

ف ”ونص·· كممتيا“ فيي إف تكّممت قالت· وىي تصر  عمى ىذا النصؼ أكثر مف إصرارىا عمى الواحد· وغنجيا , وا 
ف آذيتيا رّدت لَؾ األذى”ونص··الواحدة “رقصت رقصت عمى  ّوىت أف تطمع فيؿ عجبًا إف تأ”· ونص·· صاعاً “ , وا 

ف جنت أف”نص”متبوعة بػ” اآله“منيا   ؟”ونص·· تركب عقميا“ , وا 

النسائي, ” الوحدة ونص“المنتسبات األوائؿ إلى حزب  وألنني كنُت دومػػًا ُأنثى بمزاج جزائري متطّرؼ, فقد كنت مف
ؿ وانتيى بو األمر عمى ما الرجالي, الذي لـ يحقؽ بعد نصؼ قرف ُعشر شعاراتو, ب تعويضًا عف حزب الوحدة العربية

, بعدما تـ ”ونص الديمقراطية”, و”اإلصبلح ونص”, و”الحرية ونص“إلى اتباع النيج النسائي, ُمصّرًا عمى  يبدو
وقاحة “, والوقاحة ”إىانػػة ونص“واإلىانػػة  ,”نكبة ونص“, فأصبحت النكبة ”ع الواحدة ونص“ترقيص ىذه اأُلّمػة 

 ·”ونص

 ونصؼ مخزوف المياه الجوفية لمحياء العربي, أقترح عمى رجالنا أف يقتدوا بالنساء ء وجينا,وفي زمف فقدنا فيو ما

 ·”ونص·· اآلخ“ويؤسسوا حزب 

 

  حشرية أميركية

 
 

ُمعّمؽ بيف  أميركا, لكف تأشيرتؾ لدخوؿ "العالـ الحر" ال تكفي لمنحؾ صّؾ البراءة. عميؾ وأنت ُتشد  الرحاؿ إلى
الخير". تمّدؾ المضيفة باستمارة  حسف نواياؾ قبؿ أف تحّط بؾ الطائرة في "معسكر السماء واألرض أف تضمف

في حياتؾ, وعميؾ أف ُتجيب عنيا بػ"نعـ" أو "ال" مف دوف  خضراء عمييا دزينة أسئمة لـ يحدث أف طرحيا عميؾ أحد
 6) لبلـز لمؿء ىذه االستمارة ىوفي الضحؾ أو االبتساـ. فقد ُكتب أسفميا: "إّف الوقت ا ترد د, ومف دوف االستغراؽ

مف أجؿ األجوبة". وربما كانوا  دقائؽ(, يجب أف توزَّع عمى النحو التالي, دقيقتاف مف أجؿ قراءتيا, وأربع دقائؽ
تأخذ بعيف االعتبار, َدىَشة المرء وذىولو أماـ كؿ سؤاؿ.  استنتجوا ذلؾ بعد حسابات بوليسية في جمسة تحقيؽ, لـ

سوابقو, حتى  المسافر "غير المشبوه" لمردِّ, وأّي إطالة أو ترد د قد يجعمو زائرًا مشكوكًا في ي ما يمـزفالدقائؽ الست, ى
واستمارة بيضاء ُأخرى مف الَجَمارؾ  إف قضى ضعؼ ذلؾ الوقت في استشارة َمف حولو عف كيفية مؿء ىذه االستمارة,

wلؾ الحبلزيف والطيور والفاكية والمواد الزراعية والغذائية بما في ذ تسألؾ عف كّؿ شاردة وواردة, قد تكوف في حوزتؾ,
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ىدّية. وىكذا, ال يبقى  والمصوغات, وكنزات الصوؼ إْف كانت منسوجة باليد, وكـ ثمنيا التقريبّي إْف كانت والثياب
  :أمامؾ إالَّ أف ُتجيب بسرعة

  أو باختبلؿ عقمّي؟ ىؿ أنَت مصاب بمرض ُمعٍد؟ -

  ات؟ ىؿ أنت سكِّير؟ىؿ تتعاطى المخّدر  -

ميداف المواد  أو الُحكـ عميؾ بجنح أو جريمة تدينيا األخبلؽ العامة, أو أنؾ خرقت القوانيف في ىؿ تـّ توقيفؾ -
  الخاضعة لمرقابة؟

  تتجاوز بيف الخمس سنوات أو أكثر, لجنحة أو أكثر؟ ىؿ تـّ توقيفؾ أو الحكـ عميؾ بالسجف مدة -

  المراَقَبة؟ وادىؿ توّرطت في تيريب الم -

  بأنشطة إجرامّية أو غير أخبلقّية؟ ىؿ تدخؿ الواليات المتحدة وأنت )ال قدَّر الّمو( تضمر القياـ -

وُمتورِّط في أنشطة تجسسية أو تخريبية أو إرىابية أو.. إبادة البشرية؟ أو أنؾ  ىؿ َسَبَؽ أف ُأدنت أو أنؾ ُمداف حالياً  -
باسـ ألمانيا  حتى أف تخمؽ(, أسيمت بشكؿ مف األشكاؿ, في تشريد الناس )ومف قبؿ 7494و 7400عامي  بيف

  النازية أو حمفائيا؟

  األميركية؟ ىؿ تنوي البحث عف عمؿ في الواليات المتحدة -

  ىؿ َسَبؽ أف ُأبعدت أو ُطردت مف الواليات المتحدة؟ -

  دة بتقديـ معمومات خاطئة؟أو حاولت أف تحصؿ عمى تصريح لمدخوؿ إلى الواليات المتح ىؿ حصمت -

حاولت منع ىذا المواطف  ىؿ حجزت بطيب خاطر أو بالقّوة طفبًل يعود حّؽ رعايتو إلى شخص أميركي؟ أو -
  األميركي مف القياـ بإتماـ واجب رعايتو؟

  طمبت أف ُتعفى مف اْلُمبلَحَقات القانونية مقابؿ تقديـ "شيادة"؟ ىؿ سبؽ أف -

بعض ىذه  لزائر النزيو و"اْلُمصاب باختبلؿ عقمّي" الذي سيعترؼ بأنو ميبوؿ, وُيجيب عفىو ىذا ا وال أدري َمف
طمب اإلقامة في أميركا والحصوؿ عمى  األسئمة أو عف جميعيا بػ"نعػػـ", بما في ذلؾ أنو, عمى الرغـ مف ذلؾ, ينوي

  .رخصة عمؿ فييا

 .اح, لفرغت أميركا مف ُخمس سكانيا منذ السؤاؿ األّوؿعمى األميركييف ال عمى السيّ  ولو أّف ىذه االستمارة وّزعت

واحدًا مف أصؿ خمسة يعاني  ذلؾ أّف آخر تقرير صادر عف وزارة الصحة في الواليات المتحدة يفيد أف أميركياً 
أما بقّية األسئمة, فكافية لطرد ثمثي سكاف الواليات  .اضطرابات عقمية... وأّف نصؼ المصابيف ال يتمّقوف عناية

 لتاريخيـ الطاعف في الجرائـ ضد اإلنسانية منذ الينود الحمر, مرورًا بفيتناـ وحتى المتحدة خارج أميركا. ليس فقط

دماف خمر ومخدرات واحتجاز  "العراؽ.. و ما سيمييا, بؿ أيضًا النتشار كؿ األوبئة االجتماعية مف أمراض "معدية وا 
  .وحؽ حمؿ السبلح في ذلؾ البمد مف دوف بقية ببلد العالـ الجسديالمدنييف واألطفاؿ )..والشعوب!( وتشريع العنؼ 

ف كنت أعرؼ كؿ ىذا,  فالذي اكتشفتو مف ىذه االستمارة إّياىا التي سبؽ أف مؤلتيا يـو زرت أميركا منذ خمس وا 

ولـ تمنع  تفدىا في شيء, سبتمبر )أيموؿ(, ىو أّف أميركا لـ تفيـ أف استمارتيا ىذه لـ 77سنوات, أي قبؿ أحداث 
بتحقيقاتيا وأسئمتيا وتجّسسيا عمى كؿ فرد بأّي ذريعة.  اإلرىابييف مف أف ُيعشِّشوا فييا. في الواقع, أميركا مريضة

 حدثتيا عف غرابة ىذه االستمارة, فروت لي كيؼ أنيا أرادت مراجعة طبيب نسائي, فأمّدىا صديقة مقيمة في أميركا,

wحّد جعميا تعدؿ عف  ت األسئمة الحميمّية اْلُمربكة في غرابتيا, إلىباستمارة مف خمس صفحات تضّمنت عشرا
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أدركت معنى أّف األجوبة عمياء, وأّف وحدىا  ..مراجعتو بعدما لـ تعد المسكينة تعرؼ كيؼ تجيب عنيا. في أميركا
 .غـ مف حشريتياحقًا عرفت عف أميركا أكثر مّما عرفت ىي عني.. عمى الر  األسئمة تػرى. فمف تمؾ األسئمة الغريبة

 

  حقُّيم القّوة.. قّوتنا الحق

 

إسبلمية "ىادئػػػة", "كانوا حسب  المجرموف الذيف فّجروا أنفاؽ لندف, كانوا َقَتَمة بسمعة حسنة, أنجبتيـ عائبلت ..إذف
جتماعي, السمؾ والبطاطا. ُوِلُدوا ىنا, في مستشفيات الضماف اال أحد الصحافييف البريطانييف, بريطانييف, مثؿ وجبة

المدينة بحثًا عف  ليدز" وتعّمموا "شكسبير", وأحدىـ كاف أستاذ مدرسة ابتدائية, والثاني كاف يدور" وذىبوا إلى مدارس
ر ذات صباح داـٍ مع  آخر نكتة". النكتة قرأناىا بعد موتو. فقد كاف الرجؿ يدور المدينة دارسًا ِشَعابيا وأنفاقيا لُيفجِّ

العالـ  المكتظة وقت الذروة باألبرياء القاصديف أعماليـ. صباح آخر لمذىوؿ, استيقظ فيو تيارفاقو "المجاىديف" قاطرا
وأيف ال نتوّقعو. لكف لو االسـ إّيػػاه دومًا:  غير ُمصدِّؽ ما حدث. إنو الموت مرة ُأخرى, في وقتو وفي غير وقتو. وأّنػى

 يضًا صباحيا الدَّامي, الذي يؤىميا لدخوؿ نادي مدريدالمتوحش. َغَدا إذف لمندف أ إّنو الموت اإلسبلمي اإلرىابي

وحدة الصباحات" عمى " ونيويورؾ لمموت الصباحي الجامعي. "ُأمسيات.. ُأمسيات. كـ مف مساء لصباح واحد", إنيا
المدف تضمر لنا العداء, وال مّيزتنا بعضيا عف  الرغـ مف اختبلؼ األماسي والمآسي والمسار. فما كانت كؿ تمؾ

 بتيمة ديننا أو ىويتنا. لكف اإلرىاب لـ ُيبِؽ لنا مف صديؽ. في إمكاف لندف التي ائيا, أو أىانتنا في مطاراتياأبن

الغرب, منذ انتياء الحرب  ناىضت دوف ىوادة الحرب عمى العراؽ, وخرجت أكثر مف مّرة في أكبر مظاىرات عرفيا
ُتْحصي ضحاياىا وقتبلىا. وفي إمكاننا أثناء ذلؾ, أف ُنجري  أف العالمية, ُمندِّدة بتور ط حكومتيا في دـّ العراقييف,

معنا..  اْلُمفّخخة والمتفجرات المزروعة, فجرنا كؿ الطرؽ الموصمة إلى قموب َمف تعاطفوا جردة لخسائرنا. فباألحزمة
اًء في قطار مدريد األندلسي, المنسوؼ ىب أو كانوا سيفعموف. وكأّف ىدر المستقبؿ ال يكفي, ذىبنا حتى تفجير مجدنا

ال شرؼ. وكؿ  َمف يجد ُعػذرًا لقتميـ األبرياء اْلُمسالميف مف دوف سبب,  الصباحي. ال ذريعة لمقتمة. ال عمؿ ال أسباب
باإلسبلـ أذى لـ ُيمحقو بو أعداؤه,  في القتؿ. أّي مجد أىدونا إّياه؟ الَقَتَمة المؤمنوف األتقياء, الذيف ألحقوا ىو شريكيـ

كـ يمزمنا مف السنوات الضوئية, ومف الجيد والماؿ, لكي نغسؿ سمعتنا  وا إىانة أو ُشبية إاّل ألصقوىا بنا. ثـوما وّفر 
ووجد فييا َقَتَمتَُنا  .مف دـٍ ودمار تناوب إرىابيو العرب والمسمميف عمى صنعيا مذبحة ومجرزة بعد ُأخرى مّما َعِمَؽ بيا

بادتنا فيصّؾ براءتيـ وحّجة حّقيـ في االستفراد ب فمسطيف والبوسنة والعراؽ والشيشاف وأفغانستاف, بصفتنا السبب  نا وا 
بدـ األبرياء طمعًا في  الكونّية. فقياء اإلرىاب ومشايخ اإلجراـ وُأمراء الموت اْلُمباَرؾ, الذيف يتوضأوف في كؿِّ الشرور

بيده وقطع الرؤس بسيفو, وفتح دكاكيف لمفتوى  ادَّعوا الَقتؿ جّنة موعودة, كيؼ ال ُيخيفيـ الوقوؼ بيف يدي الّمو وقد
التنديد  عمى العرب والمسمميف أف يتظاىروا ضد الجرائـ التي ُترتكب باسميـ, ليكوف ليـ حؽ كوكبلء حصرييف لو. إفّ 

باعتدائنا عمى حؽ اآلخريف في الحياة, ورخص  بما ُيرتكب في حقيـ مف جرائـ, ما عاد العالـ معنيًا بيا. ضاع حقنا
بسفكو. فمادمنا عمى ىذا القدر مف االحتقار لمحياة اإلنسانية, عمينا أاّل  نا لفرط استرخاصنا دـ اآلخريف والتباىيدم

وأفتى بحجرنا في ضواحي  العاَلـ أي احتراـ إلنسانيتنا, وال لـو عميو إف ىو دّنس مقّدساتنا وأىاف كرامتنا, نتوّقع مف
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ػػة عربّيةالتاريخ.. وحظيرة الحيوانات المسعورة.  إسبلمّية راقية يتشّرؼ بيا اإلسبلـ وتُباىي بيا العروبة. ُأّمػػة  ُنريد ُأمَّ
ػػة صغيرة عمى حؽ.. أقوى مف قّوة كبيرة عمى شعارىا "حق يـ  .باطؿ القّوة قّوتنا الحّؽ", ذلؾ أّف ُأمَّ

 

 حقيبتي.. مصيبتي

 
 

لحظة  عابرة القارات, والمطارات التي تتقاطع فييا كؿ وّلى, وجاءنا زمف الطائرات, واألسفار ألّف زمف الحمير قد
جوؼ ُأخرى, فقد غدا ضروريًا  طائرة إلى عشرات الرحبلت, وُتمقي فييا حامبلت األمتعة بآالؼ الحقائب مف جوؼ

الّمو  جعمو ُيضيع حماره ثـّ يعثر عميو", بقوؿ آخر: "إذا أراد استبداؿ ذلؾ القوؿ الساخر: "إذا أراد الّمو إسعاد فقير
يميؽ  ُيضيع حقيبتو ثـّ يعثر عمييا". فوحده َمف ذىب مثمي يحضر معرض الكتاب في نابولي, بما إسعاد مسافر جعمو

ذا بو يقضي إقامتو ميمومًا مغمومًا, محرومًا مف حاجاتو ولوازمو الخاصة, ُيقدِّر حرقة  بالمدينة مف أناقة إيطالية, وا 
حبيبتو. إحدى الوصفات المثالية لضماف صاعقة فرحتؾ باستعادة حقيبتؾ  إلىاشتياؽ المرء إلى حقيبتو... اشتياقو 

ذا بيا مصيبة في شكؿ حقيبة, ما رآىا المصوف, ذات , وا  جمركي إاّل  الشرؼ الرفيع, التي جاءتؾ مف كبار القـو
ذا بيا جريمة في  واستوقفؾ, وما لمحيا لصٌّ إاّل وغّررتو بؾ, حقيبة تكيد لؾ, خمتيا غنيمة, حّؽ أعصابؾ, يمكنؾ وا 

وقميؿ البركة, الداخؿ إليو كما الخارج منو مف.. متاع مفقود. فصيت  اختبارىا في مطار كمطار ميبلنو.. دائـ الحركة
مف ُفجع  إّف اإليطالييف أنفسيـ يبتسموف عندما تشكو إلييـ ضياع أمتعتؾ فيو, ويواسونؾ بأخبار سرقاتو يسبقو, حتى

المطار, عمى الرغـ مف عيوف  طة نفسيا عف تفكيؾ شبكات سرقة األمتعة وسط عّماؿقبمؾ في حقيبتو, وعجز الشر 
اإليطاليوف مف عجبؾ أاّل تصؿ طائرتيـ عمى الوقت, أو تمغي  الكاميرات المزروعة لمراقبتيـ, تمامًا كما ُيْعَجب

 حتراـ مواعيدىا.. لكفسابؽ إببلغ. فيي ليا مف صفاتيـ نصيب, وىي ذائعة الصيت في ا "أليطاليا" رحمة مف دوف

مف حيث جئت. وستنسى  بفرؽ أربع وعشريف ساعة عف رحمتيا, وبإيصاليا أمتعتؾ, لكف وأنت تغادر المطار عائداً 
ضمانات بطاقتؾ المصرفية, لو لـ تكف  مف فرحتؾ أف ُتطالب حتى بحقوقؾ المشروعة والمدفوعة مسبقًا, حسب

الثقافية بدفع تذكرتؾ, واختيار مسارؾ وشركة طيرانؾ. وعمى الرغـ  ياضيفًا عمى مدينة نابولي التي تكّفمت مؤسسات
المحّركيف  كثيرًا, وتفتح مجمسًا لتقب ؿ التياني بسبلمتؾ, ألّف الطائرة المروحية الصغيرة ذات مف ذلؾ, ستحمد الّمو

حفظت مف قرآف, وىو ما  يوميا كؿ ما كثيري الضجيج, لـ تقع بؾ وأنت قادـ مف ميبلنو إلى نابولي, ربما ألنؾ قرأت
واستنفد ذخيرتو مف اإليماف عمى طائرة مروحّية ُأخرى. وبينما افتتح  فعمو أيضًا إبراىيـ نصرالّمو, الذي جاء مف عّماف,

تعاطفي مع كّؿ  بالتضامف مع الصحافية اإليطالية, المفقودة آنذاؾ في العراؽ, أضفت إلى ُأمنيتو, ىو محاضرتو
فاجعتي وعذر ىيأتي وواساني بالتصفيؽ. ولو  ي مطار ميبلنو. ووجدت بيف الحضور َمف تفّيـالذيف فقدوا أمتعتيـ ف

لتضامنت مسبقًا مع عشرات الركاب مثؿ حالتي, الذيف كانت ميبلنو  كنت أعرؼ خاتمتي, حسب أغنية عبدالحميـ,
بعد أف  ائييف في مطار نيس,وجيات ُأخرى يقصدونيا, لكف انتيى بيـ األمر مثمي بعد أسبوع, ت مطار ترانزيت نحو

ُيطمب منيـ سوى العودة في الغد عمى  فقدوا رحمتيـ عمى متف شركة الطيراف إّياىا, ألسباب "تقنّية" مفيومة. ولـ
وعذابؾ ذات يـو أحد, وأنت عائد إلى بيت نّظفتو وأغمقتو  الساعة نفسيا. وعمى الرغـ مف ذلؾ, ستنسى مصابؾ

w تيوف عميؾ المئتا يورو, التي ستدفعيا ذىابًا وعودة في الغد, كمفة سيارة اأُلجرة مفو  وأفرغت بّراده مف كؿِّ شيء,
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



حقيبتؾ, وُبشرى إلغاء  مطار نيس إلى كاف.. والعكس, وستياتؼ العائمة في بيروت لتنقؿ إلييـ ُبشرى عثورؾ عمى
نفسي بقّصة صديقتي الغالية  باستعادة حقيبتؾ. واسيتُ  رحمتؾ. فقد كاف يمكف أف تخسر حياتؾ أثناء عودتؾ فرحاً 

 أف ُتسَرؽ منيا جيودىا التطوعّية ومبادراتيا اإلنسانية, حتى َغَدْت مكاسبيا سقط أسماء غانـ الصديؽ, التي اعتادت

لحضور مناسبة تخر ج ابنيا, وكانت  متاع. َرَوْت لي كيؼ ُسرقت حقيبتيا الفاخرة منذ سنتيف, أثناء سفرىا إلى أميركا
احتجاجيا المسؤولوف, وصاحوا بيا: "كيؼ تقوليف إننا سرقنا حقيبتؾ؟".  الثياب وأرقاىا. وعندما تذّمر مفمميئة بأغمى 

 ."!فميأخذوا الحقيبة ..بشجاعتيا اإلماراتية: "َأوَلـ تسرقوا العراؽ؟". مازلت أسمعيا تقوؿ: "ضاعت األوطاف أجابتيـ

 

  خالَّت راِجميا ممدود.. وراحت تعزي في محمود"

 

فمبناف "المنّور", حسب شعار شير التسّوؽ, ىو في  .ػػب إليكػػـ ىذا المقاؿ عمى الصوت المدوِّي لممولِّػػد الكيربائيأكت
االنقطاع, التي نعيش عمى تقنينيا حسب مزاج شركة الكيرباء التي قصفيا  دائمة الواقع "منّور" بغير الكيرباء

 .عمينا ببضع ساعات إضاءة في اليـو حتى بتنا نسعد بسخائيا عندما تمف   اإلسرائيميوف,

 

فيو, فقد وجدت في األمر  انزعاجي المتداد ىذا االنقطاع, أحيانًا طواؿ الميؿ. وىو الوقت الوحيد الذي أكتب وبرغـ
 .تقوـ الحرب في غفمة منِّي نعمة إعفائي مف مطاردة نشرات األخبار ليؿ نيار, خشية أف

 

باآلالؼ في بيػػروت, بمناسبة شير التسو ؽ, أو بذريعتو, حتى  سّياح الخميجييفغيػػر أفَّ ما طمأنني, ىو وجود ال
الشرائية االقتصاد  وفاضت بيـ إلى الجباؿ والشواطئ المجاورة. والحقيقة, أنيـ أنػػاروا بمباىجيـ ضاقت بيـ الفنادؽ,

 ."المبناني, وأدخموا إلى جيوبو بصيص أمػػؿ "أخضر

 

يأخذوف حّماـ شمس في  ورونيوز" الجنود األميركييف, وىـ مستمقوف في أزيػػاء البحر,شاىدت عمى قناة "األ وألنني
أحبلـ جنودي النائميف". واستبشرت خيرًا  المسابح الخاصة بيـ, فقد تذّكرت قوؿ ديغػػػػوؿ: "أضع خططي مف

 ئع بيف حربيف؟الخير, عندما يأخذوف قيمولػػة في الوقت الضا بأحبلميـ. فبماذا يمكف أف يفّكر مبلئكة

 

وجود أطرافيا,  باقتراب ىذه الحرب التي تيجـ عمينا رائحتيا مف كّؿ شيء نقربو. لكف ما يطمئننا ىو كؿ شيء ينذر
 .كؿٌّ في المكاف الذي ال نتوّقعو

 

بالضبط..  مكانو خبيثػػػة قاليا جػػاف مػػػارؾ روبيػػر, في حديث عف الخيانة الزوجية: "ال أحد في وىو ما يذّكرني بعبارة
 ."الحمد لّمو.. اإلنصاؼ الدقيؽ ال ُيطػػػاؽ

 

مف أشراره, لوجػػػو المّػػػػو,  الذيف تركوا فردوسيـ وجاءونا طوعػػػًا وُنبػػبًل, في ميمَّة سماويَّة لتطيير العالـ فاألميركيوف
والمعارؾ التي تُػػػػدار بحماسة وخّفة ستُنػوب عنيـ القنابؿ الذكية,  ..أذكى مف أف ينزلػوا إلى الشوارع ليحاربونا بجيوشيـ

w .بمعبة إلكترونية ضمير َمف يميو
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الذيف أنيػػوا مؤخرًا تدريباتيـ في "جيش القدس", الذي أسسو  ولػػذا, لػػف يجد المميوناف ونصؼ المميوف متطّوع عراقي,
سبعة مبلييف شخص مف  وانخرط في صفوفو ثمث سّكاف العراؽ تقريبًا, أي أكثر مف صداـ, قصد تحرير فمسطيف,

ذاتو مأساة بالنسبة إلى  ومف كؿ األعمار, لف يجدوا َمف ينازلوف في حرب ُيحَتّؿ فييا العراؽ. وىذا في حدّ  الجنسيف,
أماـ ىؤالء, إف كانوا ُمصرِّيف عمى القتاؿ, إالَّ الذىاب  شعب تربَّػى عمى شحػذ السيوؼ, وعمى الروح القتالية. وليس

  .فعػػبًل.. وُمنازلة الدبابات اإلسرائيمية, في شوارع غػػػػزة وراـ المّػػو القدس إلى فمسطيف لتحرير

  ."تقوؿ ُأمي في موقؼ كيذا "خبلَّت راِجميا ممدود وراحت تعزِّي في محمود وقد

اشات التي وصفيا البيت األبيض, بفر  وشخصيػػًا, ال أرى خوفًا عمى العراؽ, ماداـ أمانة في ُعنػػؽ الدروع البشرية,
فيؤالء الحمقى, تركوا ىـ أيضًا أىميـ وبيوتيـ وببلدىـ, وجاءوا متطّوعيف  .الميؿ الغبيَّة, التي تذىب إلى النور لتحترؽ

  .مختمؼ أرجاء العالـ, تضامنًا مع الشعب العراقي, لمقاسمتو ما سينيمر عميو مف قذائؼ باآلالؼ مف

لتحرير فمسطيف, ونزح الباقوف الجئيف  في ببلد, ذىب ثمث سكانيا وقد يقوؿ بعضكـ: وما نفع ىؤالء إذا وجدوا أنفسيـ
الدروع البشرية سُتدفع لحماية الصحافييف الذيف ىـ الجنود الحقيقيوف  إلى الدوؿ المجاورة؟ وىو سؤاؿ غبي.. ألف تمؾ

لمقوات  . وسبؽصحافي لزيارة سياحية لمعراؽ, عمى ظيور الدبابات 433حتى إف "البنتاغوف" دعا  .في ىذه المعركة
القياـ بػ"دورات ميدانية", بذريعة تبلفي  األميركية أف أقامت ليـ "معسكرات صحراوية" بجوار قواعدىا, وأجبرتيـ عمى

الكويت, مثؿ ضياع بعضيـ وأسره لدى العراقييف. بينما يرى  أخطار واجيت الصحافييف خبلؿ حرب تحرير
  .ير مباشرة عمييـ, وتوجيو عيونيـ حيث تشاءأميركا ىو فرض رقابة غ الصحافيوف أف ما تريده

  المخابئ؟ أحدكـ: وماذا سيصّور الصحافيوف في حرب غاب عنيا المتقاتموف واختفى قادتيا في وقد يسأؿ

حرب الصور, والسباؽ إلى التسم ح اإلعبلمي,  وسُأجيبو: إنيـ ليسوا ىناؾ إلرساؿ صور الحرب, بؿ ليكونوا جنودًا في
 الكبرى, وولعيا بالبػث المباشر الحي, مف بمداف تمفظ أنفاسيا عمى مرأى مف مبلييف الشبكات التمفزيونية إلشبػػاع نيػػـ

  .البشر

لبناف بالقنابؿ المتساقطة عمى العراؽ, ويمكننا  "فيا شركة كيرباء لبناف.. أعيدي لنا الكيرباء رجػػاًء.. حتى "ينػػّور
 !لنتقاسـ مع فضائيات العالـ الغنائػػـ اإلعبلمية لمحػػػػرب شاي, الجموس مساًء, مع ضيوفنا حوؿ فنجاف

 

 عجمى… خواطر عشقية 

 
 

 ·َحَشػَرة صغيػػرة أف تيـز ُمبدعػػًا تخّمى عنو الحػػبّ  في إمكاف أيّ 

 ·شقاً كاف عا يـو·· ييزمو الط غاة وال الجبّلدوف وال أجيزة المخابرات وال دوائر الخوؼ العربيّ  ىذا المبدع نفسو الذي لـ

*** 

ففي تمؾ المقابر, ال تنبت · الفقداف تبقى عاريػػة عادة, أضرحة· لـ أسمع بزىرة صداقة نبتت عمى ضريح حّب كبير
 ·الكراىية, ال الصداقػػػػة, ىي ابنة الحب ذلؾ أفّ · سوى أزىار الكراىية
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النسياف · ُتصيبؾ بترق ؽ األحبلـويشفيؾ مف إدمانؾ لذكريات تنخػر في جسمؾ و  البد ألحدىـ أف يفطمؾ مف ماضيؾ,
 ·الكالسيـو الوحيد الذي ُيقاـو خطر ىشاشة األمؿ ىو

*** 

 ·عميو فيو إحساس ال ُيعػػػّوؿ·· وتطّرفًا وشراسة وافتراسًا عشقيًا لآلخػػر إْف لـ يكف الحّب جنوناً 

*** 

مة لـ تنطفئ نيرانيا تمامًا غابة ُمت ليس في إمكاف شجرة حّب صغيرة نبتت لمتّو, أف ُتواسيؾ بخضارىا, عف فحِّ
 ·فيؾ وتدري أّف جذورىا ممتدة·· داخمؾ

*** 

 ·يستعجموف خمع حدادىـ العاطفي أشفؽ عمى الذيف· إّف حّبًا كبيرًا وىو يموت, أجمؿ مف حّب صغير ُيولد

*** 

 ·عميؾ ىو الذي يعثر·· أنَت ال تعثر عمى الحبّ 

 ·لو مف تجاىمؾ ··ال أعرؼ طريقة أكثر خبثًا في التحر ش بػو

*** 

 ·أتػػوؽ إلى نصػر عشقّي مبنّي عمى ىزيمة

 ·بؿ لو·· انتصرت مّرة عمى الحبّ  لطالما فاخرت بأنني ما

*** 

 :لمعذاب بعد فراؽ عشقي, ثمَّة طريقتاف

 ·آخػػر اأُلولى أف تشقى بوحدتؾ, والثانية أف تشقى بمعاشرة شخص

*** 

إْف · نفسِؾ قبؿ أف ُتحّبيو, وُتدّلمييا أكثر مّما ُتدلِّميمنو إذا قررِت أف تحبي أنِت لف تكسبي رجبًل إالّ ·· أيتيا الحمقاء
 ·سخاء عاطفي فستخسرينو فّرطِت في نفسِؾ عف

 ·ُمشتيػػػػاة كػـ المػرأة األنانيػػة·· انظػػري حولػؾِ 

 

 درس إماراتي في ُحـبِّ الوطن

 
 

, والثانية لئلسياـ في ”الثقافي المجّمع“اأُلولى بدعوة مف · اإلمػػػارات سػوى مرتيف, تفصؿ بينيما خمس سنوات لـ أزر
 ·تمفزيوف أبوظبػػي جمع التبر عات دعمػػًا لمفمسطينييف, بدعػػوة مف

الحيف واآلخر, مف جية أو ُأخرى, وال الُعروض اْلُمغريػػة  لـ تغرني بالترد د عمى اإلمػػارات الدعػػوات التي تأتيني بيف
أّنو وطني, أخجػؿ  فعندما ُأحػػّب بمػػدًا كما لو· مف دبػػي الوجيػػة السياحّيػة العربّيػة اأُلولػى ي تجعؿلشركات الطيراف, كػ

فْ  كاف عمى ُبعػػد ساعتيف بالسيارة, كما ىي الحػػاؿ مع  أف أزوره بذريعة تجارية في مواسـ التسو ؽ والتنزيبلت, حتى وا 
سنوات  المئات, لشراء القطنيات والمؤونات الغذائية, ولـ أزرىا خبلؿ عشرالمبنانيوف يوميًا ب الشػػػاـ, التي يقصدىا

 الشػػاـ, في إطػػار عمؿ خيرّي برعايػة سنوات, إذ كاف لي لقاء مع القّراء في فندؽ فخػـ في 4سوى مرتيف, اأُلولى منذ 
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“sos ثبلثة أشير  نية كانت منذشخص, والثا 7933, ِبيعػػت فيو البطاقة بثمانية دوالرات, وحضره ”األطفاؿ قرى
 ·شػعباف بدعوة مف السيدة ُبشػػػرى األسػد, والصديقة الدكتورة ُبثينػػػة

ْف كانت وطنو  ذلؾ أنني أعتقد أّف المسافة الجغرافية, أو المينية, ميما قربػػت بيف اْلُمبػػدع وأّيػػة جػيػة ُأخػرى, حتى وا 
إاّل  ورية لحماية ىيبة اسمو وَجَماِليػػة حضػوره, وىو ما ال يتحقَّؽالمسافة اأُلخرى الضر  األصمي, عمييا أاّل ُتمغي

لػػو إلى كائػػف غير مرئّي وغير ُمتوافػػػر  ·بتحو 

النعداـ التأشيرة بيف  تُفرغاف مرتيف في اأُلسبوع ُحمولتييما البشرّيػػة في مطػار الشػػاـ ومطػػار دبػػي, طائرتاف جزائريتاف
, حتى ”تّجػػار الشَّنطة“البمديف في متناوؿ َمػػف ىػػبَّ ودبَّ مف  ولتيا بالنسبة إلى دبػػي, مػػا جعؿالجزائر وسوريػػا, ولسي

ػة  ·”الشػػػاـ سػػوؽ“, وُأخػػػػرى تحمؿ اسـ ”سػػػوؽ دبػػػػي“سػػوؽ بكامميا, تحمؿ في العاصمة اسـ  أصبح ثػمَّ

ػع, بحجػػة رخص موادىا االستيبلكية, تمامًا كما  ػي بزيػػارةوحػػدي, منػذ سػنػػوات, ُأقػػػاـو َمػػف حاولػػوا إغرائػ الشػػاـ لمتبض 
والبمد الذي  وكوريػػػا,·· القومػي, رفضت أف تتساوى دبػػي واإلمػػارات في ذىني بالصيف وىونغ كونغ إكرامػػًا لوجدانػي

ذلؾ أّف لمُعروبػػػة · افػػة عمى اآلالت اإللكترونيةاْلُمض يحمـ البعض بزيارتو لبلستفادة مف سوقػػػو الحػػػّرة وغيػػاب القيمة
جينػات  فأنػا مازلػػت أحمػؿ في· تفوؽ ثمف البضائع المعروضة ذاتيا, وحػدي أعرؼ نسبتيا في قمبي قيمة ُمضافػة,

ْف لـ أدُخػػؿ الشػػاـ فاتحػػػة, ْف لـ أدخؿ اإلمػػػارات فأنػػا لف أدخميا تاجػػػرة صغ تكويني عنفػواف األميػر عبػػدالقػػػػادر, وا  يرة, وا 
 ·فأنػػا لػف أزورىا جاريػػة في سػوؽ العػػولمػػػة أميػػػرة لمكممػػة,

البػػػؤس  في سوريػػا, تعّممػت في مدارس الجزائر اْلَمفاخػػر اأُلموّيػػة, وقبؿ أف ُينجػػب فقبػؿ أف أسمع بسوؽ الحميديػػة
الفرسػػاف والخّيػالػػة, وُأمػػراء جػػػػاءوا عمى صيػػوة الُعروبػػة  ت نسػاؤنػػػا قد أنجبػػف, كان”تّجػػار الشَّنطػػة“العربػػي سبللػػة 

 ·التاريػػخ ُينازلػػوف

ّنػمػػا مػػا ىػػػػو أغػمػػػػى وأنػػػػػدر لػػػذا, مثميػػـ, ما زرت اإلمػػػارات يومػػًا آلخػػذ منيا ما ىو  ·أرخص, وا 

ػُع شيئًا مف األمػػؿ, شيئًا مفأدخؿ اإل في زمػػف الذّؿ العربػّي, الكرامػػة,  مػػارات بقمب مميء وحقائب فارغػػة, أتبضَّ
 ·جئتيا أتسوَّؽ شيئًا مف الزىػػو العربّي النػػادر أنا· ما يريده اآلخػػروف منيا ىو َسػقَػػُط َمتَػػاِعػػي· وبعض العنفواف

غالبًا أثػػرى  دما تزوره, وتأتمنػػو عمى حياتؾ عندما تسكنو, وُتغادرهالذي تُفاخػػُر بعروبتَؾ عن فاإلمػػارات ىي البمد العربي
وفييا ال تخشى أف ُتشير رأيؾ, فبل يقبػع في سجونيا  ·مّمػا قصدتو, بينما قد ال تغادر غيره إاّل ُمفمسًا أو في صندوؽ

 ·ظاىرة عربّية نػػادرة وىذا وحده· سجيف سياسي واحػػد

ػػر كػػؿَّ ما ىو جميػػؿ ىذه األيػاـ في اأُلولػػى, تجػاوزت إعجابػي وأنػػا أزور دبػػي لممػػرَّة  بيا إلى الغيػرة عمييا مف قػَػدر ُيدمِّ

َـّ إلى الغيػػرة مػّمػا حقَّقتو ىذه اإلمػػػارة الصغيػػرة مف إنجػػػازات تتجػػاوز مساحتيا إلى شساعػة ُحػػّب  العالػـ العربػي, ثػػ
 ·أبنائيا ليػا

غػػػػرت سوى مف وطف ال ُيشبو  أبوظبػػػي والشػارقػػة, دخمُت قصػػورًا, وجالسُت نسػػاًء ثػريَّػػات, لكنني ما ما فيفي دبػػي, ك
ْف كاف ُيضاىيو ثػػػراءً   ال أغػػػار مف األشخاص بػؿ مف“الغاليػػة جميػمػػػة ُبػوحيػػػػػرد,  فأنػػػا, كصديقتػي· وطني, وا 

 ·”األوطػػػػػاف

ال وجػػود لبػبلد “في الثمانينات: ” السوربػػػوف“إحػدى محاضػراتػػو في  رًا قػػػػوؿ ُأستػػاذي جػػػػػاؾ بيػػػػػرؾ, فيحضػرنػػي كثيػػػ
 ·عمَّػػة ُعروبتنػػا لقد أدرؾ, وىو شيخ المستشرقيف,”· بػػؿ ببلد َتخمَّػؼ أبناؤىػػا عف ُحػبِّػيػا ُمتخمِّفػػة,
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ػع ػػوؽ لمعمؿ, أو سػػوؽفيػػا َمػػف تقصػػدوف اإلمػػػارات كس خػػػذوا في طريقكػـ مػػف أبنائيػػا ذلؾ الدرس المّجانػػي: ·· لمتبض 
 الوطػػػػػػػف درس ُحػػػبِّ 

 

 درس في الحرّية.. من جاّلدك

 
 

في إعداد حقيبتي,  وكاف آخُر ما شيدتو مساًء, وأنا منيمكة• بيروت إلى فرنسا, ذات سبت في األوؿ مف أيار غادرت
مأخوذة بصفة ضيوفو, واختيارىـ تمؾ القناة  بيف فكيو, تعثرت يدي بزر فضائيتو, فعمقت عف فضوؿ وذىوؿ برنامجاً 

العرب في المعتقبلت العربية, والتنديد بتاريخ انتياؾ حقوؽ األسير في  مف دوف سواىا, لعرض مظالـ السجناء” الحرة“
سنة  79لؾ الكاتب الصديؽ, الذي قضى في الماضي حتى بحقوقو الطبيعية, كما جاء عمى لساف ذ أوطاف ال تعترؼ

, وقد , أف يجمس في ”زمف العنفواف“ولَّى  مف عمره في أحد السجوف العربية, بتيمة الشيوعية وما عاد يرى حرجًا اليـو
, ”االتحاد االشتراكي“كاف يخص بيا في الماضي سوى قراء جريدة  أناقة تميؽ بمنبر أميريكي, ليفتح قمبو بشكاوى, ما

 ضيفيف, يترأس أحدىما جمعية حقوؽ اإلنساف في سجوف مصر, ويمثؿ الثاني جمعية حقوؽ يشفع لو وجوده بيف

 •اإلنساف لدى السجناء في لبناف

ذا كاف أجمؿ حّب ىو الذي تعثر عميو أثناء بحثؾ عف شيء آخر, فإف أطرؼ برنامج تعثر عميو حتمًا, أثناء بعثؾ  وا 
االسـ  , وىو عمى ما يبدو”قناة الحقيقة“, وحطت بؾ المصادفة عند ”فضائياً “د تيت تكوف ق عف قناة ُأخرى, بعدما

إلى ذكائؾ, ويينئؾ ” انتقاء ذكي“شعارىا  ُأخرى, يطمئنؾ” جزيرة“, وقبؿ أف تتردد وتياجر إلى ”الحرة“الحركي لقناة 
كمبلييف المشاىديف العرب إلى  ومشتقاتيا, وتنحاز” الحرية“لتعادي  بحرارة ويشد عمى يدؾ, ألنؾ لست مف الغباء

 وبدؿ أف تنضـ إلى أنصار صراع الديكة ونتؼ الريش, في برامج الصياح اإلعبلمي العربي •قنوات معسكر الشر

لبنانية بكؿ ما أوتيت مف لباقة  تقدمو إعبلمية” جداًل حّراً “المتخمؼ, تجمس كأي أميركي متحضر لتتابع بيدوء ورىبة 
أي واهلل( وىو عنواف الحمقة المخصصة لمظالمؾ كإنساف عربي, ) ”الرفؽ باإلنساف“عف •• حسنةوأناقة ونوايا إنسانية 

, ألف أميركا رفعتؾ أخيرًا إلى مقاـ حيواناتيا وفيو إشارة واضحة تطمئنؾ وقّررت أف  إلى أف حقوقؾ لف ُتيَدر بعد اليـو
 •ترفؽ بؾ

بعد اآلف, كما تدلؿ قططيا وكبلبيا, وتغدؽ عميؾ  تدلمؾ قد” ماما أميركا“وال تدري, أيجب أف تحزف أـ تفرح, ألف 
ذابة شحومؾ العربية, واصطحابؾ إلى مطاعـ  وقد تذىب حدّ • بقدر ما تغدؽ عمييا إنشاء نواٍد خاصة تيتـ برشاقتؾ وا 

 ُصنع خصيصاً ” كريـ آيس“ترتادىا غير الكبلب المدلمة لبلحتفاؿ بأعياد ميبلدىا, وستطعمؾ في مواسـ الحرِّ  ال
ف متّ  ال قدَّر اهلل بعد عمر طويؿ, لف تنتيي جثتؾ في  إلعادة البيجة لكبلب, لفرط تخمتيا ما عاد يسيؿ لعابيا, وا 

مقبرة جميمة, تذىب إلييا مكّرمًا, في تابوت مف الخشب الثميف المغّمؼ مف  كيس مف الببلستيؾ, بؿ سترتاح في
 •بالساتاف الداخؿ

مدعويف إلى وليمة الديمقراطية ومباىج  لى مصير العراقييف الذيف وجدوا أنفسيـوىكذا, سافرت إلى فرنسا مطمئنة إ
w •ذلؾ الحرية, مف دوف أف يستشيرىـ أحد في
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ترى جندية تسحب عراقيًا عاريًا بمقوده,  فمماذا تحتج وأنت• كنَت تريد أف تعاممؾ أميركا كما تعامؿ كبلبيا ليس أكثر
 كما لو كانت تجر كمبًا؟

والكبرياء, ترتعد تحت ترويع  وتمؾ الرجولة العربية معروضة لمفرجة, عارية إاّل مف ذعرىا, مكّبمة اليديف ولماذا تبكي,
 كبلب مدّربة عمى كره رائحة العربّي؟

إحبلؿ حقوؽ اإلنساف,  الميانة,الذليمة, المستجدية الرحمة, وقميبًل مف الكرامة اإلنسانية ممف جاءوا بذريعة تمؾ الرجولة
بحقيا في الحياة في وطنيا بكرامة, والعيش مف  وبأيِّ شريعة, وباسـ َمْف, ولماذا, وحتى متى, سيستيافبأيِّ حؽ 

 ثروات ىي ثروات أرضيا؟

السجوف  حمقة لعرض انتياكات حقوؽ اإلنساف في” الحّرة“غير موفقة في توقيتيا, أف تخصص قناة  كانت نكتة
يقـو بو جيش بوش الختبار تقنياتو  التعذيب النفسي والجسدي, الذي العربية قبؿ يوميف مف انفجار فضيحة تكنولوجيا

 •”العالـ الحرّ “ تباعًا عمينا, كي يجعؿ منا تبلميذ نجباء في مدرسة

 مف جبّلدؾ؟ كيؼ لؾ أف تتعمـ الحرية•• عندما تكوف الديمقراطية ىبة االحتبلؿ

 

 دلُّوني عمى أحدىم

 
 

في "كتائب األقصى",  الي عف عطاؼ شاىيف, ابنة القػػػدس, التي َبػػػَدَؿ انخراطيالطيفة, بعد قراءتيا مق ىاتفتني العزيزة
صعوبة, بعد أف عاىدت خطيبيا محمود الصفدي,  انخرطت في "كتائب العشَّاؽ", واختارت أكثر العمميات الفدائية

ـو عميو بقضائيا في آخر يـو مف األعواـ السبعة والعشريف, المحك األسير في سجف عسقبلف, عمى انتظاره حتى
 •منيا حتى اآلف, خمس عشرة سنة كاممة, بأشيرىا وأسابيعيا وأياميا وليالييا اأَلسر, التي انقضى

لى  إْف كاف الوفاء•• لطيفة, وكأنيا ليست َمف غنَّى "يا حبيبي ما ترحش بعيد": "معؾ حػػؽ وقالت يحتاج إلى مسافة, وا 
اف, ليأخذوا ُبؤسنا العاطفّي و   •"!عسانا في اأَلسر نعثر عمى الحػػّب الكبيػػػػر•• عسقبلف يسوُقونا إلى سجفسجف وسجَّ

نيا فقط َمف مّنا لـ يحسد عطاؼ قضّية " عمى بطولة عاطفّية كيذه, في زمف ال ينقصو األبطاؿ وال "السوبر ستار", وا 
ثبات أننا جميعنا نتفّوؽ في دور , عندما يختبرنا الحب  بقصصو البطولة عشقّية" تمنحنا فرصة النضاؿ مف أجميا, وا 

 المشاىير والعظماء؟ المبيرة العظيمة, التي ليست دومًا مف ُصنع

نما بفجائعيػػـ ومآسػػييـ,  •حتى لكأنو ال يتغّذى إالَّ بيا, وال يديف بوجوده لسواىا فالحب  ال يكبر بألقاب عّشاقو, وا 

عندما يغدر الموت بأحد  الحب؟" قائبًل: "النياية السعيدة!"؟ لػػػػذا, بونابارت َمف سألو: "ما الذي يقتؿ ألػػـ ُيجػػب نابميوف
فرصة ذىبّية" لمعاشؽ الذي بقي عمى قيد الحياة, كي " العاشقيف, ويسرقو مف الثاني, تصبح فاجعة الفقداف األبديّ 

 •ال غير في تحدٍّ يتجاوز أحيانًا المنطؽ, ُمستندًا إلى منطؽ الحبّ  ُينازؿ الموت عشقًا, ذاىبًا معو

بحبيبيا المتوفَّى  نيس, في جنوب فرنسا, احتفمت مؤخرًا عاشقة في الخامسة والثبلثيف مف عمرىا, بزواجيا وىكذا, في
قبؿ ذلؾ إلى تكميؼ ُمحاـ لمدفاع عف ُأمنيتيا,  فمقد اضُطّرت• ولـ يكف مف السيؿ تحقيؽ مطمبيا الغريب• منذ سنتيف

جراء جميعإل والكتابة إلى الرئيس جاؾ شيراؾ,  صدار قرار رئاسّي يسمح ليا بإقامة مراسـ الزواج في البمدّية, وا 

wحبيبيا الشرطّي, قبؿ أشير  المعامبلت القانونية, التي كانت قد شرعت في التحضير ليا, قبؿ أف يقتؿ أحد المصوص
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 •مف عقد الزواج

ف كانت "العروس األرممة" قد أعمنت تو لحبيبيا, وافتخارىا بأنيا صارت تحمؿ سعادتيا بوفائيا بالعيد, الذي قطع وا 
تكتفي الزوجة بحمؿ اسـ  حبيبيا, فثمَّة امرأة ُأخرى جاءت قبميا بأربعة قروف, وجدت أّف الوفاء ال يقتضي أف اسـ

 •بؿ بحمؿ رأسو أيضاً •• زوجيا الفقيد

بقطعو, بتيمة  ممؾ جيمس األّوؿالميدي رالي", التي طمبت أف ُتعطػػى رأس زوجيا بعد أف أمر ال" ويروي التاريخ قّصة
وقد سار ابنيا عمى نيجيا, وظّؿ ىو • سنة 14ُمواالتو لممؾ إسبانيا, فكانت تحممو ُمحّنطًا حيث ذىبت, وداـ ذلؾ 

 •المنّية فُدفف معو أيضًا محتفظًا برأس والده, حتى وافتو

أف نواصؿ الحياة وكأنيـ مازالوا موجوديف يكفي • فقدناىـ لكف الوفاء ال يحتاج إلى حممنا, حيثما ذىبنا, جثماف َمف
 ولقد صدر مؤخرًا في فرنسا كتاب بعنواف "ُأغنية حػػّب", ضَـّ أجمؿ ما• الصغيرة معيـ فييا, محافظيف عمى عاداتنا

اكزوبيري, أحد أشير  وما الزوج سوى أنطواف دي سانت• كتبتو زوجة لزوجيا يوميًا, عمى مدى سنوات بعد موتو
وواحد مف أوائؿ َمف عبروا المحيطات بأكياس  سييف في األربعينات, الذي بُحكـ عممو, كطيار تجاريالكّتاب الفرن

لػػػذا طمب مف زوجتو • يتوّقع الموت في أّية رحمة, وىو يقود طائرتو البدائية تمؾ البريد ليصموا القارات ببعضيا, كاف
الزوجة العاشقة إلى ما بعد  و, وىذا ما ظمَّت تفعموتكتب لو كّؿ يـو رسالة قصيرة, وتحتفظ بيا إلى حيف عودت أف

 •وماتت الكممات•• أنامميا موتو بسنوات, حتى ذلؾ اليـو الذي توقَّػؼ القمـ بيف

وال • عمى اإلطبلؽ أجمؿ مف الوفػػػػاء بعيد عشقيٍّ قطعناه" ال أظنكػػػػـ ستختمفوف معي في الرأي إْف قمت: "ال شيء
 •"الوفػػػاء؟ كف إْف قمت: "أيػػػف ُىػػـ الرجػػاؿ الذيػػف يستحقػػوف مّنا بطػػػوالتحسرت أظنني سأبػػػوح بغير

 !أيػت ػيػػػػا النساء•• دل ػػونػػػػي عمػػى أحػػدىػػػػـ

 

 دموع لطيفة

 
 

 في في ذلؾ اليـو الذي بدأ جميبًل, وأنا ألتقي المطربة لطيفة, ألّوؿ مّرة, في فندؽ فخـ ال شيء كاف يشي بالحزف,
, إثر ُمطاردة ىاتفّية وعاطفّية, جّندت ليا لطيفة لعدَّة أشير, أصدقاء  بيروت, بعد أف نجحت في إلقاء القبض عميَّ

ؿ َمف   .”عابر سرير“يقرأ روايتي  مشتركيف لنا, بعد أف أصّرت عمى أف تكوف أوَّ

 

أو في كميب. اكتشفتيا. إنسانة تمقائية أف تعُبر شاشتي في مقابمة,  التي اعتادت” النجمة“لطيفػػة, ما كانت تشبو تمؾ 
والدتيا, السّيدة الطيِّبة  متواضعة, لـ تغّيرىا الشيرة وال األضواء, تُفاخػػر بالمشي في أكبر الفنادؽ بجوار ُعروبّية,

تفاخر بيذه وتقبيميا مرارًا أماـ النظرات الفضولّية, ُمردِّدة أنيا  اأُلميَّة, ذات المظير البسيط, ال تتوقؼ عف احتضانيا
, التي بتناوؿ شيء مف  وطاولة السفرة, إلغرائيا” البوفيو“أنجبت ورّبت ثمانية أوالد. وكانت لطيفة تركض بيف  األـُ

ترّتب الشاؿ عمى شعرىا. تصر ٌؼ ترؾ في قمبي  األكؿ, أو مف الحمويات, تساعدىا عمى الوقوؼ, ترافقيا إلى الباب,
بيروت, مف فتيات شييرات )أو نكرات( أودى بإنسانيتيف فيروس التشاوؼ,  في أجمؿ األثر, ألنو ال ُيشبو ما أراه

w  .األياـ المتفّشي ىذه
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مذىولة, وىي تقوؿ إنيا سُتياتفني حاؿ انتيائيا  وكنُت قد ىاتفتيا قبؿ ذلؾ مساًء, لنحّدد موعد لقائنا, غير أنيا تركتني
  .مف أداء صبلة العشاء

 

الغالية جميمة بوحيرد,  وجدْت خّطي مشغواًل, صاحت وأنا ُأخبرىا, أنني كنت ُأحّدثطمبتني بعد ذلؾ مطّواًل, و  حيف
جاىزة ألذىب إلى الجزائر, فقط أُلقّبميا.. ِعديني أف تصطحبيني  أرجػػوؾ يا أحػػبلـ, ُأريػد أف أراىا.. أنا“أُلعايدىا: 

والناس بيف  وضاع الجزائرية حاليًا تعبانة,إّف األ“قمت وأنا أستبعد المشروع: ”. إلى الجزائر معِؾ, حيف تسافريف
في إمكاني تقديـ حفؿ “قضّية جديدة:  ردَّت وقد عثرت عمى”. منكوبي زلزاؿ أو فيضاف, أو ضحايا فقر أو إرىاب

أيتيا المجنونة, لقد صنع كثير مف المطربيف والمطربات “ أجبتيا”. كبير لمصمحة أي مشروع خيري تنصحينني بو
 , وأنِت ُتريديف الغناء مجانًا لدولة أثرى منِؾ؟”البزنس النضالي“الجزائر, في صفقات  الحفبلت فيثرواتيـ, بإقامة 

  .”نحف لسنا فقراء, نحف شعٌب ُمفقَّر

 

نسائية, كنا نتبادليا ضاحكتيف, إلى الحديث عف مشروعات خيرّية, تتكّفؿ بيا  وىكذا انقمب مسار حديثنا مف اعترفات
  .بيف في فرنسا, عارضة عمّي أف ُأسيـ فييا إف استطعت ذلؾأوساط المغتر  لطيفة في

 

ف فكرة عف اىتماماتيا, وطيبتيا, بعد كنت أف أخبرتني بأنيا تُقاـو  بدأت أعتقد أنني أعرؼ عف لطيفة ما يكفي, أُلكوِّ
د كبار عمّي االستفادة مف صور ستأخذىا, عند أح , وبعض الكتب السياسّية, وعرضت”وجية نظر“األرؽ بمطالعة 

”. ألنيا ال ُتنصفني“ضمف جمسة تصويرىا, حتى ُأغيِّر صورتي في زىرة الخميج,  المصوِّريف, آلخذ صورتيف أو ثبلثًا,
يػػد زوجيا, كشؼ لي جانبًا  ىاتفًا تمّقتو لطيفة يـو لقائنا, يخبرىا بموت صديقتيا, المطربة ذكػػػرى, مقتولة عمى غير أفّ 

عربي كاف, ُأنثى باكيػػة ال تتوقؼ عف النحيػػب والد عػػاء,  شعبّية, قد تنتمي إلى أي بمدآخػػر فييا. فقد بػػدت فتاة 
 يكوف الخبر غير صحيح. لكف عشرات المكالمات, التي انيالت عمييا, تؤكد صّحػة الخبر, متوسمة إلى الّمو أف

رّبػي, ذاؾ الَجَماؿ ينتيي في مشرحة, ذاؾ  يا“ة: وتمد ىا بالتفاصيؿ العنيفػػػػة لممػػػوت, فأسمعيا تنتحػب بميجتيا التونسي
  .”مسكينة يا ذكػػرى الصوت, ذاؾ الشباب, يا نػػػػػاري عميِؾ يا

 

غػدوة احتفاؿ لتسم ـ أوسكار أحسف مغنية ليذا العاـ, وعندي  آش نعمؿ؟ قولي لي.. عندي“ثـّ تعود لتسألني مذعػػػورة: 
نروح  مارات, كيفاش نغني؟ أنا الـز نمشي غدوة لمصر نيّز ىاذ المغبونة,بمناسبة عيد اإل االثنيف حفؿ في أبوظبي,

  .”ندفنيا في تونس, يتيمة ذكرى ما عندىا حتى حّد إاّل أنا

 

فيؿ كاف أىؿ  .”لكؿ امرئ مف اسمو نصيب“تقديـ أّيػة نصيحة إلى لطيفة. تركتيا وأنا ُأفّكػر في أّف  لـ أستطع
 يختاروف ليا اسمًا؟ذكػػػػرى, يختاروف قدرىا, وىـ 
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 رالي الجنون العربي

 
 

الذكرى, لوال أف القنوات  ميبلد نػػزار قّباني منذ أياـ, وما كنت ألتنبَّو لو. فما كاف ىناؾ وقت لمثؿ ىذه مػػرَّ عيد
ر القصؼ األميركي عمى العراؽ, تعرض عمى شاشاتيا صػػو  التمفزيونية, التي كنت ُأتابعيا مف باريس, كانت منذ بدء

 .اليـو الحرب, ُمرفقًة بتاريخ

 

أوالدي, الذيف ُأىاتفيـ يوميًا, نسوا أف  آذار, اليـو الثاني في حرب أفقدتنا بوصمة الزمف, حتى إف 17كنا ذات 
. وأنا نفسي , بمناسبة عيد  ُيعايدوني بمناسبة عيد األـُ نسيت أنني لسنوات, كنت أطمب نزار قّباني في مثؿ ىذا اليـو

 ."ُأّمي , رحمو الّمو, مازحًا كعادتو "كاف عميَّ مياتفتؾ.. إنو عيد اأُلميات, وأنِت فيرد   ميبلده,

 

الكممات, ال لقمَّة األفكار, وال لُشحِّ الغضب,  يحضرني اليـو نػزار قباني, وأنا أبحث عف شيء أكتبو لكـ, فبل تسعفني
لصفحة بضع سنوات مقبمة. لكف, أكاد ال أجد جدوى عمى تزويدي بيا, يمؤل ىذه ا ففائض المرارة العربية مازاؿ قادراً 

مرور سنواٍت عمى رحيمو, وال  الكتابة, وأنا أتذكَّر أّف نزار, ما ترؾ لنا كبلمًا يعمو عمى صييؿ أحزانو, حتى بعد مف
اجعة يطاؿ قمـ نػػزار قباني فصاحة, وال قدرة عمى وصؼ الف أظف ما سأكتبو أنا, أو غيري ىذه األياـ, في إمكانو أف

الصحؼ..  حتى إف نصوصػو التي كتبيا منذ ثبلثيف سنة.. تبدو وكأنو بعػػث بيا البارحة, إلى ..األزليَّة لمعروبػػػػػػة
 .تعميقًا عمى النشرات اإلخبارية العربية األخيػػرة

 

ُتغيِّػر شيئًا مف قدٍر  استطاعت تمؾ الُحمـ, المتدفقة عمينا مف قممو, أف ُتحرِّضنا عمى العصياف, وال أف وبرغـ ذلؾ, ما
 .مازلنا ُنساؽ إليو كالنِّعاج إلى المسمػػخ

 

يدلي بتصريح شعريٍّ أماـ  أبحػث عف شيء أكتبو لكـ, وجدتني أحسده, ما عاد مطالبًا بأف يقوؿ شيئًا, وال بأف وأنػػػػا
ف صمت نػػػػاه, وا   .شكَّكنا في وطنيتو وحاسبناه كؿِّ فاجعة, وقد كاف إف ىجانا خوَّ

 

. ىو شاعر, كّمما ظير في ُأمسية شعرية  ىػػو شاعػر. لػػذا يطمبوف منو أف ُيقدِّـ" تقريرًا عف عدد أصابعو كؿ يـو
  ."القنابؿ المسيمة لمدمػػػوع أطمقوا عميو

 حّبنا المفرط ليـ اعتداء عمى حقِّيـ في الخطأ, وحقِّيـ في الصمت, ذلؾ أف باقػات الورد أيضًا, قد تبكي الشعراء, ففي
أمير الشعر  ولػػػذا صػػاح محمػػود درويش "ورد أقّؿ أحبتي.. ورد أقّؿ", ولـ يجد فيكتور ىوغػػو, .إجػبلاًل لمفاجعة

  ."الفرنسي, عيبػػًا في أف يقوؿ "لممصائب جبللة أجثو أماميا

ة, ألكتفي مثمكـ بالذىػػػوؿ الصفح أتمنى ىذه األياـ لػػو أصُمػػت.. أف يكوف لػػي حػػؽ  التغي ب أحيانػػًا عف ىذه كػػـ
مساًء, إف عدت سالمة, ألجمس أماـ التمفزيوف كي ُأتابع برامج  والصراخ في الشوارع, عندما يؤَذف لي بذلؾ, والعودة

  .أصبحت حكػػرًا عمى نشرات األخبار, ومحاضر جمسات القمـ العربية التسمية العربية, التي

قّباني في أحد  , فمّما وصمنا إلى النخمة اختمفنا عمى البمح". يقوؿ نػػزاربالوحدة العربية الكبرى ذلؾ أننا "حممنا
w  :نصوصو. قبؿ أف يواصؿ
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 ..ىؿ تريدوف أف تتسم وا"

تنطمؽ كم يا عكس  نتفػرَّج معػػًا عمى خريطة الوطػف العربي. المدف العربية مجموعة مف سّيارات السباؽ, إذف تعالػػوا
البنزيف" متوافرًا, والعجبلت متوافرة, والمجانيف كثيريف, فإفَّ " بساديَّػػة ال نظير ليا. وماداـالسير, وُتيّشـ بعضيا بعضًا 

  ..مستمر, ولف يربح في النياية إالَّ الشيطاف سباؽ الموت العربي

  ."..بيػػػروت يالسباؽ الدموي.. وآخػػر سيارة انقمبت بركَّابيا واشتعمت فييا النار, ى كػػؿ  المدف العربية تشترؾ في ىذا

  ."األُنثػى مػع ُحػبِّػي ـ, في ديوانػػو "إلى بيػػروت7418ىػػذا ماكتبو نػػزار سنة 

ػة  سعيد نػػزار حيث ىػػو, ال يدري أفَّ السباؽ االنتحاري المجنوف, لمذيف يقودوف سيارات أوطاننا, مازاؿ مستمرًا, وأفَّ ثػمَّ
يبعث بنا جميعًا إلى الجحيـ,  ئػػو مشدودًا لمقػػود ثبلثيف سنة, مازاؿ مستعدًا ألفأجػػؿ ىوايػػة القيػادة, وبقا َمػْف ِمػفْ 

  ..وُيدحرج أقدارنػػػا إلى الياوية

 المقػػػود الجنػوف العربػي.. وال جدوى مػف ربػط أحزمة األماف, عندما يكوف الجنػػػوف خمػؼ "إنػو "رالػػي

 

  رسالة إلى فمورانس: الرىينة لدى بمد رىين

 
 

عمى شاشة تمفاِز أو صحيفة. وال ُأتابع عدَّاَد  يحدُث أف أذكرِؾ, عمى الرغـ مف أني ىنا ال أرى صورتِؾ تمؾ يومياً 
  .غيابؾِ 

الجزائر وُأخرى مف باريس,  وأنػػِت في بغػػػداد, ُمدنًا نسكنيا وُأخرى تسكننا, نحُف القاِدَمَتاف, إحدانا مف ُأقيـ في بيػػػػروت,
  .غدا فييا مف بػػػبلء , بكّؿ ما كاف ليا مف بياء, بكّؿ ما”باءُمدف ال“بيننا 

صغيرة نسائية, كاف يمكف أف نتقاسـ َبْوحيا لو أننا التقينا  بيننا تواطؤ األبجدية الفرنسية, جسور تاريخية, وىموـ
  .الَعَبثّي, واألقدار اْلُمفجَعة كامرأتيف خارج زمف الموت

  .فمورانس.. إّنػػو الصيػػؼ

واْلَمَقاىي الباريسية, وزحمة  الثياب الخفيفُة الصيفّية, أحذيُتِؾ المفتوحة الفارغة مف خطاِؾ.. تشتاقؾ األرصفةُ  اقُػؾِ تشت
  .”التنزيبلت“كنُت أرتاُدىا لسنوات في مواسـ  الميترو.. وتمؾ المحاؿ التي أظّنؾ كنِت ترتادينيا كما

عدوى  وزنِؾ بحمّية الوحشة.. وعدَّاد الغياب؟ وىؿ أنقذِت ابتسامتِؾ تمؾ مفأصبحِت تقيسيف  ىؿ تغيَّػَر َمَقاُسػِؾ.. ُمػػذ
التي رفعيا الخاطفوف إلى مرتبة صديقة, كُبر نادي  الكراىية, ومازلِت ترتدينيا ثوبػػًا يميؽ بكؿِّ المناسبات؟ أيت يا الغريبة

زىر  ي. اسـ كُأغنّية إيطالية ُتَشـ  منو رائحةُ تسمعي مف قبُؿ بيا: كميمنتينا كانتون األصدقاء. لنا صديقٌة جديدة لـ
شجرة برتقاؿ بتيمة العطاء, وَمف ُييدِّد  البرتقاؿ. كميمنتينا رىينة في أفغانستاف. تصّوري, ثّمة َمف ُيمقي القبض عمى

  .انييمنعوا بث برنامج موسيقي ُيعَرُض ُأسبوعيًا في التمفزيوف األفغ , إْف ىـ لـ”فيفالدي”بإعداـ معزوفة لػ

انتظار إطبلؽ سراح  األفغانيات البلئي كانت كميمنتينا تساعدىّف ضمف منظمة إنسانية لئلغاثة, ُمعتصمات في النساءُ 
خيرًا صاحبيا.. ديننا الذي ال َيديف بو رجاؿ الكيوؼ وقّطاع  ابتسامتيا. ففي ديننا, االبتسامة أيضًا َصَدَقة ُيجازي المَّو

  .ُطرؽ األدياف

wلتعداد موتانا. لماذا جئتنا في زمف  ورانس إْف نسيتِؾ أحيانًا. ُأشاىد فضائيات عربّية, ال وقت ليا حتىاعُذريني فم
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الديمقراطية؟ نحػػُف ُنعاني فائض الموت العربّي. ال رقـ لموتانا, وال  التصفيات والتنزيبلت البشرية والموت عمى قارعة
  .العالـ” كاوبوي“ا زمنيًا ال ينتظرنا في أجندة موالن نممُؾ تقويماً 

والساحات  مفّكرة ُمحبِّيِؾ في عدِّ أياـ اختطافؾ. نحسدِؾ عمى صورتِؾ التي تغطِّي المباني نكاد نحسدِؾ عمى دّقة
إرىابيًا, والذي يختطؼ شعبًا ُيسمَّى قائدًا أو  والجرائد والشاشات, ُمطاِلبة بإطبلؽ سراحِؾ. الذي يختطؼ شخصًا ُيسمَّى

أيتيا المرأة التي  بأكمميا مخطوفة لتاريخ غير ُمسمَّى. بػػػاع الط غػاة أقدارَنا لمغزاة, فمماذا نحُف شعوب”. ُمصمحًا كونياً “
  ؟”مائية في بركة دمنا وردة”نصؼ اسميا وردة.. ونصفو اآلخر فرنسا, جئت تتفّتحيف ىنا كػ

أف تقوؿ ” شيرزاد“وَىَمِؾ بيا. ماذا في إمكاف بغداد توافؽ  , ما عادت”ألؼ ليمة وليمة“يا امرأة الغياب.. انقضى زمف 
  اْلَميُدور حبرىا في سرير الَقَتَمة؟ إلنقاذ شرؼ الحقيقة

  أضّمؾ.. سامحينا فمورانس

 

األخبار, عمى َبػػث رسالة مف  التي َدَرَجت يوميًا قبؿ نشرات” مونتي كارلو“ىذه الرسالة الصوتية في إذاعة  ُأذيعت *
  .أوبينا, المخطوفة سابقًا في بغداد مع الصحافية الفرنسية فمورانس أحد المثقفيف, تضامناً 

إلى فمورانس في اليـو المئة والسابع والخمسيف مف احتجازىا, قبؿ إطبلؽ  َوَصػػاَدَؼ أْف كانت ىذه آخر رسالة موّجية
,  .ويـو إطبلؽ سراح الرىينة اإليطالية كميمنتينا كانتوني سراحيا بيـو

 

 .... زيدونيزيدوني حقدا ..

 

فمؤلمانة, أنا مدينة ليـ  .عايدت أحّبتي وأصدقائي, فاسمحوا لي بأف أكوف ُمنصفة وُأعايد ىذه المرَّة أعدائي أما وقد
العاـ, أف أتوجو بالدعاء إلى الّمو, كي يحفظيـ وُيبقييـ ذخرًا  بكثير مف نجاحاتي وانتشاري. وال يفوتني في بداية ىذا

فاقد  األديب الذي ال أعداء لو, ىو أديب سيئ الحظ. إنو كاتٌب غير مضموف المستقبؿ, ألنوف .لي, لؤلعواـ المقبمة
أحتاج إلى أعدائي كي يتسنَّى لي الرد   وقود التحدِّي. وأنا المرأة الكسوؿ بطبعي, التي ُتصدر كّؿ أربع سنوات كتابًا,

 د ازدىارًا عندما ُيياَجـ. لػػذا َتعتبر غادة استمراريتياغادة السّماف, يزدا عمييـ بمزيد مف الكتابة. فالكاتب, كما تقوؿ

بعدد كتبيا. ذلؾ أّف الكاتب  انتقامًا مف محترفي إيذائيا. فبفضؿ أحقادىـ, اضطرت إلى إثبات حضورىا أربعيف مّرة,
ف ُيماثميا مف ضغائف ومكائد. فميس مف عادة الكبا ال يرد  عمى الشتائـ بمثميا, وال عمى األحقاد, بما ر أف يياِجموا, وا 

ُيصادفو, ويظّؿ  يرد وف. وىذا حتى عند الحيوانات, حيث ييجـ الكمب الصغير دومًا, عمى كمٍب ضخـ ُىوجموا ال
  .ضخامتو يحـو حولو قافزًا متحدّيًا إّياه بالنباح, درءًا لبطشو وخوفًا مف

الباريسية, لـ أشيد مرة كمبًا مف سبللة  بلبلكنني, خبلؿ سبع عشرة سنة, قضيتيا في باريس, أتقاسـ الشوارع مع الك
  .سيدتو ويركض نحوه لمنازلتو صغير, يترؾ” كانيش“يرد  عمى ” بوؿ دوغ“

بقدر ما يكبروف بي. فالعدو الكبير, حسب أدونيس, ىو أيضًا  صحيح أنني تمنيت لو كاف لي أعداء شرفاء أكَبُر بيـ,
 , وال زمف المعارؾ النبيمة. ولسَت أنَت َمف تختار أعداءؾ, بؿ ىـالكبار عمى ما يبدو صديٌؽ. ولكف ليس ىذا زمف

تفر غؾ لشتـ كاتب كبير,  مف يختارونؾ, حسب أىمِّيتؾ ووصولّيتيـ. فأسيؿ مف إنفاؽ أعواـ في كتابة عمؿ كبير,
wجبلت, لتسّوؽ وعمى منّصة اسمو تتسّمؽ أغمفة الكتب والم تتقاسـ فورًا جيده إعبلميًا. فبالتشيير بو تصنع شيرتؾ,
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  .اسمؾ

ف انتصر عميؾ,  ُتمّمع قممؾ, عساه ذات يوـٍ يفقد صوابو, فينزؿ إلى مستنقٍع لمنازلتؾ. وعندىا, حتى وبتمويث قممو وا 
ثًا بالوحؿ. ومف ىنا جاء قوؿ أحد الحكماء:  , ”أحمؽ أو جاىبًل, فبل يعرؼ الناس الفرؽ بينكماء ال ُتجادؿ“سيخرج مموَّ

فعٌؿ  السابقتيف, بما ُيناسب مف صفات(. أّما المتنبي العظيـ, الذي أدرؾ قبمنا, أّف النجاح الصفتيف )وفي إمكاننا تغيير
عمييـ, طمعًا في اقتساـ جاىو, فقد  عدائي, وَخِبر مف خصومو كّؿ أنواع الدسائس, عبثًا استدرجو شعراء عصره, لمردّ 

  :ترؾ لنا في قولو

 

  ال تجيُبو وأتعُب مف ناداَؾ َمف“

  ”غيُظ مف عاداؾ مف ال ُتشاكؿوأ

 

  :األعداء بتجاىميـ. وىي نصيحة نجدىا في قوؿ ابف المعتز إحدى حكمو الجميمة, في إغاظة

 

  الحسود اصبر عمى كيد“

  ”فإف صبرؾ قاتمو

 
 

  .”أكثر ِمف ِفعمو في المحسود الحسد داٌء منصٌؼ, يفعؿ في الحاسد“ذلؾ أّف 

السمبّية, كالعدائّية, والضغينة والكيد, يمكف أف يكوف ليا تأثيٌر  بحاث, أّف المشاعركبلـٌ يؤكده الطب, حيث أثبتت األ
ويصبحوف  بمرور الوقت, قد يوصؿ البعض إلى ارتياد العيادات النفسّية. فيي توذي أصحابيا تراكمي في الجسـ,

وشرِّيرة, ال ُيعمِّروف طويبًل,  حاقدة ُعرضة لموقوع ضحايا ألمراض القمب والسكتات الدماغية. والذيف لدييـ شخصيات
  .تطيؿ الحياة فوحدىا األحاسيس الجميمة, والنوايا الحسنة,

لفرط انشغالو بتمني الشر لعدوه, لكونو, حسب  ذلؾ أّف الحاقد, وىو يستشيط كيدًا, ينسى أف يتمنى الخير لنفسو,
بٍو ِلَما يمحقو بنفسو مف ضرٍر. وىو ما ينطبؽ , غير منت”زواؿ نعمتؾ نعمة عميو يرى“اإلماـ عمى )كّرـ الّمو وجيو(: 

العادة, عف ُأمنيتييما  تمؾ النكتة, التي ُتروى عف جزائريْيف اثنيف, محكـو عمييما باإلعداـ, ُسئبل, حسب عمى
 .”ُأريد أف ال يرى ُأمو“وردَّ الثاني  ,”ُأريد رؤية ُأمي“األخيرتيف, قبؿ إعداميما. فأجاب األوؿ 

 يحمّو الزواج ساعات.. ساعات"..

 
 

وبرامج ترفييّية تبيعنا مع  قد زىدنا في التمفزيوف, ىربًا مف طبوؿ حرب تترّبص بإخواننا, ومشاىد كوارث تحيط بنا, كنا
 .كّؿ مسابقة إفبلسنا الياتفي

المرآة, مف  نفسو قد بمغ سف الفاجعة, وىو يرى ُأّمػػة بأكمميا تدخؿ سف اليأس, وراح يتأّكد أماـ بعضنا, إلحباطو, َخاؿَ 
الُعروبػػػػػػة إلى قمبو, ُمدّققًا بيف الحيف واآلخر, في كونو  أّف الشيب لـ يتسّمؿ إلى شعره بعد, بقدر ما تسّرب ىـ  وغـ  

 .العقمّية في عالـ فقد اتِّزانو وتوازنو مازاؿ في كّؿ قواه

ػة ُأناسػػػًا أسويػ وما كنا لنصّدؽ أّف الدنيا مازالت بخير, w ػػػاء في ىذا الزمف المجنوف, قبؿ أف تتسابؽ الفضائياتوأّف ثػمَّ
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 .عػمػػر محيػو, ممؾ جماؿ لبناف إلى إىدائنا سيرات رمضاف, واحتفاًء باألعياد, لقاءات مع الصب ػوحػػة وخطيبيا

غػػػػبلؼ  مّما ىي فيو مف ُمصاب, دبَّ فينا األمؿ ونحُف نقرأ عمى ولكوننا ُأّمػػة تنتظر منذ نصؼ قرف معجزة تنقذىا
 ."سنة.. لكف الحّب يصنع المعجزات 10سنة, وىو يبمغ مف العمر  93نجمة منذ  إحدى المجبلَّت "ىي

وشخصّيًا, حسب ُأغنية نػػور  سنة ىو "العمر الفني", وليس العمر الكامؿ لمصب ػوحػة, فقد بيرتنا المعجزة, 93وألف 
  .امرأة وشاب, في عمر حفيدىا قمبيدّكاش "آمنػت بالمَّػو", وأنا أرى الُحّب يجمع بيف 

مسامعنا مريػـ نػػور, وىي ُمتربعة أرضًا وسط الشموع والبخور,  معجزات الحّب", ُخرافػػة يومية ُتردِّد قصصيا عمى"
يمزمنا لُيقنعانا كاف  بمزايا الحّب.. وحاالتو الخارقػػة, لكف َشعرىا الرمادي, ونّظارتيا الطبّية, ما كانا ُتذّكرنا بيف وصفتيف

ـّ أعيننا, نياتؼ بعضنا بعضًا, حتى ال نفّوت  في زمػػف الفضائيات, والػ"َمف أنػا" القاطع لمشّؾ, معجزة عشقية نراىا بُأ
جماؿ  ممموسة, مرئّية, صارخة في إعجازىا اأُلسطورّي, بيف امرأة سبعينّية شقراء, بمقاييس لحظة ظيورىا.. معجزة

ميبلد حبيبيا, الرئيس جػػوف كيندي, تغني  ستػوف, وغنػػج مارليػف مونػػرو, يـو غنت لعيددمية "باربػي", وأزيػػاء شػػػاوف 
عمر, مف اآلىات والحسرات: "ساعات.. ساعات.. بحّب عمري  بصوت متقّطع األنفاس, نشرت عمى حبالو غسيؿ

شاىرًا  مَّيفى العابرة لمكاميرات,يترّبع عمى عرش الجماؿ "الطمػػوح", ُيبادليا النظرات ال وأعشؽ الحياة", لشاب عشريني
واألغاني والزيجات آخػػػر أزواجيا الذيف يزدادوف  خاتػـ خطبتو امرأة "ُأسطػػورة", حفمت حياتيا بما ال ُيحصى مف األفبلـ

ا فدائي لبناف".. أقصد "فادي لبناف", الذي أبمى ببلًء حسنًا في معركة, حافظ فيي" صغرًا, كّمما تقّدـ بيا العمر, كاف
الفروسّية, ولف ندري  استطاع عمى مػػاء وجو الحّب وعمى خبز وممح ِعشرة دامػت سنوات, وحافظ فييا عمى ُأصوؿ ما

  .أخِسرىا, ألنو كاف "فارسًا ببل جواد", أـ.. جوادًا ببل فارس

ستريف, يكاد إّف قوؿ لورانس  كيؼ كاف لو أف يكسب معركة ضد امرأة, ما استطاع الزماف نفسو أف يناؿ منيا؟ حتى
الوقت ييرب منا, الوقت ال يعفي أحدًا, وال يصفح عف  ال ينطبؽ سوى عمى مخموقات عداىػػا: "الوقت يذوي بسرعة,

  ."المتمّوج.. انتبيي جيدًا, فربما يصبح رماديًا بيف أصابعؾ شيء بينما ُتسرِّحيف شعرؾ األشقر

حتى إنو في إمكانيا  ارًا بقدر ازديادىا مع العمر رشاقة وُنحػػػػواًل,ليست مريػـ نػػور, وشعرىا يزداد شق ذلؾ أف الصب ػوحػة
ربط خيوطو وفّكيا ساعة مف وقتيا لكف ال  انتعاؿ "بوتيف" مشدود بخيوط كثيرة, يصؿ إلى نصؼ فخذييا, قد يأخذ

, فالعمر أماميا.. وُعػَمػر بجوارىا, لآلخػػػرة,  بعػػد مف يومنػػا, تحسباً ونحػُف األغبيػػػػاء الذيف ال نجػرؤ عمى التخطيط أل ييـّ
ذا قالػت حذاـِ  نستمع ليا تتحّدث عف خطبتيا لػ"ُعػَمػْر" متمنية أف تطػػػوؿ, "ألنو ما في أحمى مف الرجاؿ قبؿ الجواز", وا 

ت لتكوف أدرى بشعاب الزواج منا, خاصة أنيا في زمػػف االنييارات القيمّية, تستمي فصّدقوىا, فثماني زيجات تؤىميا
  ."الدفاع عف اأُلصوؿ والتقاليد, بإعبلنيا أنيا فقط "مخطوبة في

ـّ إّف لمِخطبة  99جػػواف كولينػػز ) فوائػػد في ىذا العمػر, إحداىا كشؼ أكاذيب الرجػاؿ فمقد اكتشفت مثبًل الممثمة ثػػ
سنة(, وقد أعمنت تخمِّييا  04سنة(, بؿ ) 00كاف ) سنة(, أثناء خطبتيا مؤخرًا لشاب, أنو كذب عمييا, وأّف عمره ما

يتجّرأ  ,"أظػػّف أّف ُعػَمػر الذي يستعّد ألداء مناسؾ العمرة, تحسبًا الختبارات "الخطبة عنو ألنيا ال تغفر كذبة كيذه! وال
  .عمى إخفاء عاـ أو عاميف عمى صباح.. فُيجازؼ بمجده متشاطرًا عمييا

 ."!دعابة دِّية, يبقى الزواج أكثرىابػػو مارشيو إذ قاؿ: "مف بيف كّؿ اأُلمور الج صدؽ
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 سياحة ثورية

 
 

 •الثانية يـو يقع في الحػبّ •• مرتيف ُيولػػُد المػػرء

, ألنو ر كؿ يـو  •كػػؿَّ صبػػاح يقع في حػػػّب الحيػػػاة وُيولُد األسػػير المحػػرَّ

ض قد أضاؼ ذلؾ اليـو إلى قائمة ألنو عيػػد تحريػػر الجنػػوب, كاف البع في ذلؾ الصباح الجميؿ مرتيف, إحداىما
 •ورىبتيا مف دوف كثير مف التفكير, والبعض اآلخر اليزاؿ يعيش المناسبة بمشاعر لحظة التحرير عطمو الرسمية

ر” الخياـ“أّي إحساس جميػػؿ وغريػػب أف أزور سجف  منذ أربعة أشير, خرِّيج معتقبلت ُأخرى في  برفقة أسػػير محػػرَّ
 •رفاقو ومحنة ُأسرىػػـ ء ليكتشؼ معي عذاباتإسرائيػػؿ, جػػػػػا

يبدو أحيانًا مريضًا بذاكرتو, وأحيانًا ُمعاَفى منيا, يزورىا معي  لػـ أسألػػو: أكاف ىناؾ ليعود نفسو أـ لُيعايدىا؟ كاف
, ىو ”ياسػػيف أنػػػور”فػ• التي كاف يمكف أف تصنع مف حػدث وجودنا معًا مادة دسمة ألغمفتيا بعيدًا عف الصحافة

مف مػرَّة, ويستوقفونو ليأخذوا معو صورًا تذكارية  , الذي يعرؼ الناس طّمتو مف ظيوره التمفزيوني أكثر”األسيػػر النجػػـ“
 •أينما حممنا في الجنوب

ؼ عػػف الشريط المختار لممناسبة ال يتوقّ  التي كاف يقودىا, وكنا نستقم يا أنا وىو, وتمؾ الرفيقة, كاف” الرانػػػج“سيػارة  في
 •منذ عشريػف سنػة, مػػذ فقدت فرحة وعادة تصديؽ األغاني الحماسّية بػػث األغاني الحماسية, التي لـ أستمع ليا

 :ينشداف مع سميح شقير كاف رفيقاي

 

 إْف عشػت عش حػػّراً  “

 وقوفاً  أو ُمػت كاألشجار

 ”وقػوفػًا كاألشػػجػػار

 

أتراه قرأ نصيحة الشاعر • فئ وىجو سبع عشرة سنة مف االعتقاؿيط حسػدت أنػػػور ياسػيػف عمى غضبو, الذي لـ
 ولػػذا منحػو غضبو ىذه الفتوة الدائمة وابتسامة واثقة ال تفارقػػو؟ ,”انظر خمفؾ بغضب“

األزؿ إلى رجؿ يجعمني أغضب  , فقد كنت أحتاج منذ”محتػػاجًا منذ عصور المرأة تجعمو يحزف“نػػػػزار قّبػانػػػي  إف كػػاف
 •وييديني قامة غضبو في زمف االنبطاح أستعيد صباي, رجؿ ينقؿ لي عدوى رفضو في زمف الرضوخ,كي 

 •االستكانة التي تنتابكـ مع العمر الغضب مف شيمات الشباب, فاحذروا أعراض

نني المرأة التي فقد كاف يعتقد, يـو ىاتفني بعد إطبلؽ سراحػػو, أ• إلى عدواه الطريػؼ أفَّ أنػػػػور ما كاف لُيصدِّؽ حاجتي
بػة إلى المعتقبلت اإلسرائيمية تنقؿ إلى عشرات اأُلسرى أحبلميا كانت الغاضبة وتُبقييـ مشتعميف  بكتاباتيا الميرَّ
 •عنفواناً 

المقاومة وحواجز ُتوزع الحموى والشعارات, نستدؿ عمى طريقنا بصور  كنا نشؽ الطريؽ إلى بمدة الخيػاـ, وسط أعبلـ
عبلنات ألبوماتيـ التي ُترافقنا أينما ذىبنا في بيػػروت فبل وجود• الشيداء wالجنوب, أنػت ال  في• ىنا لصور المطربيف وا 
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 •تتصفَّح سوى ألبـو المػػوت

نقطة  ,”بوابػػػة فاطمػػػػة“سأعػػود في مناسبػات الحقػػة إلى الحديث عف مشاعري وأنا أزور  كػػاف يومػػًا جنوبيػػًا طويػػبًل,
ومقبرتيا التي ” قانػػػػػا“واْلُمحَبطة إلى  ة بيف لبناف وفمسطيف, بحاجز سمكي مكيرب, أو زيارتي اأُلولىالحػدود الفاصم

, الذي فوجئنا بو مزارًا ”الخياـ“فقد كانت فاجعتي األكبر في سجف • السياسييف ترعػى موتاىا ابتسامة أحػػد الزعماء
وآثػػػػار بعمبؾ, ” جعيتا“ يا عمى مدخمو, مساوية إّيػػاه بمغارةوزارة السياحة, التي لـ تجد حرجًا في وضع اسم ترعاه

 •ووسط بيروت, ومطاعػـ برّمػانػػػػا

 ذلؾ ُتسايػر عشػرات الزّوار, الذيف أصبحوا يقصدونو في العطؿ, كما يذىب المصريوف إلى ال أدري إف كانت في

ميف بالسندويتشا” معرض الكتاب“ الزّوار ىـ الذيف أخذوا تمؾ  ت والمشروبات, أـفي نزىة عائمية مع األوالد, محمَّ
كبيرة عند مدخؿ المعتقؿ, حيث يبيع أحدىـ عند بابيا ” كافيتريا“ مأخذ الجّد, بعد أف تَـّ إنشاء” السياحية“البلفتة 
ميف بالمشروبات وصحوف كارتونية عمييا بطاطا و ,”اليانصيب“أوراؽ  يذىبوف  ,”كاتشاب”ويخرج منيا الكثيروف محمَّ

 •”سابقاً  قاعة شيداء المعتقؿ“لتناوليا في باحػة صغيرة في ساحة السجف, بجػػػوار 

احترامًا مني لمف عبروه في ثيػػاب األسػػػر,  أنػػا التي قضيت سيرة ُأفكِّػر في ما يميؽ أف أرتديو لزيارة ذلؾ السجف,
واأللػػواف,  ػػا أرى الناس يدخموف في كؿ األزيػػاء, وأن”الثوريػػػة“بغبػػاء رومنطيقيتي  وبعضيـ غادروه في كفَػػف, شعرتُ 

, مػػذ ُأفرغت تمامًا مف بؤس محتوياتيا, وُطميت ”الثورّيػػة السياحػػة”ويتجولػوف في زنزانتػػو المشرعة أبوابيا لمفضوؿ ولػ
 •وأمميـ ا عذابيـالكتابات التي تركيا السجناء عمى الجدراف, ليؤرِّخػوا صبرىـ ويوثِّقو  جدرانيا, بحيث انمحت حتى

ػة تدخؿ المستقبؿ, وقد محػػت   ماضييا؟ ”البويػػػػا“كيؼ يكوف مف غػػٍد أُلمَّ

 

  شفتان عمى َشَفا ُقبمة

 
 

  القبمة والقصيدة ىؿ عشت"

  فالموت إذف

  "لف يأخذ منؾ شيئاً 

 

 يانيس ريتسوس الشاعر اإلغريقي

 
**1** 

 

  اختبر األدب بشفتيؾ

  كيؼ يمكنؾ أف تصؼ متعة

  وتيا أف تفقد لغتؾ؟ذر 

  كّمما تقّدـ بنا الحب  نشوة

w  التعبير أعمف العشؽ موت
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**2** 

 

  شفتاف تُبقيانؾ عمى َشَفا ُقبمة

  ال شفاعة

  شفاء ِلَمف لثمتا ال

  ال ميرب

  ال وجية عداىما أو ِقبمة

 عمى عمرؾ مجرد شفتيف أطبقتا

 
**3** 

 

  ركوة ُقبمتؾ الصباحّية

  قيوة لفميف

  كقطعة سكر اأغرؽ فيي

  أرتشفيا بياؿ الشكر

  حمدًا لؾ

  يا َمف وضعت إعجازؾ في شفتيف

  وجعمتيما حكرًا عميّ 

 
**4**  

 

  ما كنت أُلحّبيما إلى ىذا الحدّ 

  شفتاؾ المتاف نضجتا

  بصبرحّبات مسبحة

  تسّمقتا شغاؼ القمب

  تسابيح وحمد عناقيد

  ما كاف لُقَبِمَؾ أف ُتزىر

  عمى شفتيّ 

  فمؾ لـ ينبتلو أّف 

 بمحاذاة مسجد

 
**5** 

 

w  في غفوتو
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  في ذروة عزلتو

  إبطاؿ مفعوؿ ُقبمة يواصؿ قمبي

  فتيُميا أنت

 
**6**  

 

  يا لميفتؾ

  إليؾ بعد فراؽ يا لجوعي

  ساعة رممية

  تتسّرب منيا في قبمة واحدة

  كؿ كثباف االشتياؽ

 
**7** 

 

  كيؼ بقبمة ُتوِقُؼ الزمف؟

  كيؼ بشفتيف

  عمى جسد؟ ف القبضُتمقيا

 
**8** 

 

  يا رجبلً 

  َمف غيرؾ

  سقط شييداً 

 بالُقَبؿ؟ ُمضّرجاً 

 

  شيادة في الكتابة

 

  "7441الشيادة في معيد العالـ العربي في باريس سنة  قدّمت ىذه "

 
 

عمري  ألّخص مني اف أتحدث عف تجربتي في الكتابة أجدني أنا التي احترؼ الكممات, ال أدري كيؼ كّكؿ مرة يطمب
  .عمى ورؽ. وال أعرؼ متى كاف مولدي بالتحديد

  .غالبًا في غير التاريخ الذي يتّوقعو فالكاتب يولد فجأة, ولكف

w وىناؾ مف ولد أماـ أوؿ كتاب أصدره. وآخر لـ يولد إال في األربعيف, أماـ نّصو .ىناؾ مف يعتقد انو كاتبًا منذ األزؿ
w
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  .األخير

ال يعني أنؾ كاتب. "ىمنغواي" كاف  , ال يعني أنؾ مبدع. وأف تصدر أكثر مف كتابلكف, أف تسّود عشرات األوراؽ
, يمكنني أف أقوؿ أنني  يقوؿ "الكاتب ىو مف لو قراء" وربما كاف يعني مف لو معجبوف وأعداء. وحسب ىذا المفيـو

  .كاتبة

المحظور,  داية, أف ال أدب خارجتفّكر ضّد نفسؾ. أف تجادؿ أف تعارض أف تجازؼ, أف تعي منذ الب فأف تكتب يعني
كانت الكتابة غير ىذا, الكتفت البشرّية  وال إبداع خارج الممنوع, وال خارج األسئمة الكبيرة التي ال جواب ليا. ولو

الكتابة ومتعيا يكمناف في كونيا إعادة نظر, ومساءلة دائمة لمذات. أي  بالكتب السماوية وانتيى األمر. ولكف, خطر
ألّف الكتابة ال  دائمة. أليذا, كمما تقدمت بي الكتابة, غادرت عمر القناعات, ودخمت سّف الشؾ. ربما ةكونيا مجازف

  .آخر دوف سابؽ قرار يمكف أف تتـ عمى أرض ثابتة, حتى أنؾ تنتقؿ فييا مف صنؼ أدبّي الى

السابعة عشرة مف عمري. أتّوقع أف أكوف ولدت في  .في البدء, كنت شاعرة, وربما جئت الى الشعر في لحظة تحد
عمى جيور متحّمس وشرس. جاء نصفو ليصفؽ لي. ونصفو اآلخر ليحاكمني  عندما وقفت أللقي شعرًا في الجزائر

والكتب.  والكتابة عف الحب, في زمف لـ ينتو فيو األخروف مف دفف الشيداء عمى صفحات الجرائد ,بتيمة أنوثتي
  .حظة مواجيةأعتقد ذلؾ, ألف الشاعر يولد دائمًا في ل

نيابة عني لمرد عمى  الحادثة التي تناقمت الصحافة الجزائرية آنذاؾ تفاصيميا. بما في ذلؾ تدّخؿ والدي وكيامش ليذه
  .الجميور, نظرًا لصغر سني وعدـ قدرتي عمى مواجية قاعة بأكمميا

في قاعة "الموغار". أخذ فيو  أقيـ 7410أذكر اآلف بألـ, أف أمسيتي الشعرية تمؾ كانت في إطار موسـ شعري سنة 
أمسيتيف لمشاعريف الشييديف الطاىر جعوط ويوسؼ  شعر الشباب بالمغتيف الحّيز األكبر. وىكذا فقد جاءت بيف

الفرنسية. وبدآ مشوارىما الشعري معي في ذلؾ الموسـ نفسو. وحتمًا كانا يجيبلف  سبتي, المذيف كانا يكتباف بالمغة
التي حسداني عمييا.  لفتور الذيف قوببل بيما مف طرؼ الجميور, ورغـ الزوبعة اإلعبلميةأنو برغـ اليدوء وا آنذاؾ

واألجنبية كشييديف لمشعر الجزائري, سقطا ذبحًا..  سيأتي يـو بعد عشريف سنة يتصدراف فيو جميع الجرائد العربية
  .ورميًا بالرصاص.. بتيمة الكتابة

شعراء المغتيف, فقد كنت أشعر  نت الفتاة الوحيدة التي تكتب آنذاؾ بيفكاف ذلؾ زمف التحدي الجميؿ. ورغـ أنني ك
انتمائي ألنوثتي, وأف الشعر والوطف ىما قضيتي األولى. وأما  دائمًا اف انتمائي ألحبلـ ذلؾ الجيؿ مف الشباب يفوؽ

  .وحدي األنوثة فيي مشكمتي

دّوامة الحياة الزوجية واألمومة  فرنسا وأدخؿ تأّكد لي ذلؾ بعد عّدة سنوات, عندما غادرت الجزائر ألقيـ في
  .واإللتزامات اإلجتماعية

ذا  بي زوجة وأـّ لثبلثة صبياف ودكتورة في السوربوف وباحثة في عمـ االجتماع وطّباخة ذات صباح استيقظت وا 

ت قد فقدت لقب غير أني كن .وغّسالة وجبّلية ومربّية في كؿ ساعات النيار. كاف لي أكثر مف لقب وأكثر مف مينة
  .""شاعرة

  .الشعر. خشية أف أصبح أدنى منو أعتقد أنني أنا التي أخذت قرار التخمي عف

بأنؾ لـ تعد شاعرًا. ىي الطريقة الوحيدة لتحافظ عمى لقب شاعر,  أف تحتـر الشعر, حّد اإلعتراؼ في أوؿ خيانة لو
w  .ولو بينؾ وبيف نفسؾ
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  .أسرع عطبًا مف ىذا المقب لقب شاعر. فبل شيء أيضًا أثقؿ حمبًل وال فإذا كاف ال شيء أكثر سطوة ووجاىة مف

مطمقة. وال أقصد فقط أف تكوف حرًا في اإلدالء برأيؾ أو حرًا في  فإف تكوف شاعرًا يعني أف تكوف إنسانًا حرًا, حرّية
تكوف  ف شاعرًا يعني أفشئت قواًل وفعبًل. بؿ يتطّمب أيضًا أف تكوف حرًا في وقتؾ. أف تكو  الذىاب بجنونؾ حيث

لؾ موعدًا ويأخذ لؾ آخر.  بتصّرؼ الشعر وكأنؾ نذرت نفسؾ لو. فيو ككؿ حاالت اإلبداع يأتيؾ متى شاء, فيمغي
ترؼ ليس في متناوؿ أمرأة عندنا. إنو يذكرني  ويحجزؾ ساعات أماـ ورقة. ويخرجؾ مف طورؾ ألياـ. ولذا الشعر

  ."يقوؿ "أنا حصاف الشعر الجامح.. لكنني مشدود الى عربة المحراث بذلؾ التعبير الجميؿ )لمورياؾ( عندما

فأنا إمرأة مف  .الشعر قد غادرني لـ يخفني, بقدر ما خفت أف يغادرني الحبر أيضًا, وتخونني الكممات وأف أكتشؼ أف
تعّممت اف وأقترؼ كؿ خطاياي عمى ورؽ.  ورؽ. تعّودت أف أعيش بيف دفتي الكتب. أف أحب وأكره وأفرح وأحزف

  .عارية مرتجفة عمى ورؽ أكوف كائنًا حبريًا, أآل أخاؼ مف رؤية نفسي

حبر. وأؤمف أف الكممات التي تعرينا ىي وحدىا التي  فأنا أحب ُعريي ىذا. أحب قشعريرة جسدي العاري أماـ بركة
  ."سنة "الكتابة في لحظة عري تشوىنا. ولذا كاف عنواف ديواني الثاني منذ عشريف تشبينا. أّما تمؾ التي تكسونا فيي

مزاجي الحبري, ونظرني الى  وربما كاف لحياة األمومة والبيت التي عشتيا خمس عشرة سنة متتالية أثر في تغيير
مف حياتي الشرعّية . أصبحْت أشيى وأصبحْت أخطر.  الكتابة. ذلؾ اف الكتابة لـ تعد كؿ حياتي. بؿ حياة مسروقة

خوؼ وذعر مف شيء ال يمكف تحديده. أصبحْت حالة تعددية وقدرة عمى  حبر, وحالةأصبحْت حالة مرضية. وعكة 
. وأكثر مف جسد كؿ ليّمة. وأكثر أف أعيش داخؿ أكثر مف مزاج  مف امرأة. أف يكوف لي أكثر مف نشرة جوّية في اليـو

  .عشقي, وأف تكوف لي يد واحدة ال أكثر أكتب بيا كؿ ىذا.. وأسرؽ بيا كؿ ىذا

العكس: فمقد بدأت كاتبة,  يو( كاف يقوؿ "كنت مف قبؿ أسرؽ, اليـو صرت أكتب الكتب" وبإمكاني أف أقوؿجاف جن)
المضاد. إّنيا نيب وسطو دائـ. فأنا أسرؽ الوقت ألكتب.  وانتييت سارقة. فالكتابة بالنسبة لي مواجية مع الواقع

  .مع الورؽ وأتحايؿ عمى مف حولي ألخذ موعداً  ,وأسطو عمى مكتب إبني ألكتب

السعادة. ذلؾ أّف الكتابة ىي المغامرة النسائية الوحيدة التي تستحؽ  وسأظؿ أنيب الكممات كما ينيب بعضيـ
  .أف أعيشيا بشراسة الفقداف كمتعة ميددة المجازفة. وعمي

ف حولي لمكتابة. أنقؿ أوراقي مف غرفة الى أخرى. األف كؿ الغرؼ م لقد عشت عدة سنوات دوف مكتب ودوف غرفة
 أف أسكف ذاتي. وألف كؿ األبواب كانت مغمقة حولي فتحت يومًا خطأ بابًا كاف ال بد أال كانت محجوزة, تعّودت

ذا بي روائية ذا بي أماـ نفسي. وا    .أفتحو. وا 

مفتاح الغرؼ الممنوعة في بيتنا" يـو قرأتيا أدركت أنني دخمت الرواية دوف أف  ألراغوف مقولة جميمة "الرواية ىي
ذا بي أصاب بالدوار والذىوؿ وانا أقع عمى .أدري ذا  وأنا أفتح ذلؾ الباب بحشرّية وفضوؿ. وا  امرأة توقعتيا غيري.. وا 

لـ يكف إال رواية سيكوف حجميا أربع مئة صفحة  .بطوفاف الكممات يذىب بي نحو نّص مفتوح ومخيؼ في نزيفو
 ."ويكوف إسميا "ذاكرة الجسد

ليا. إنني اعتبر صمت  ليا قدر أكبر مما توقعت, لف أقوؿ لكـ شيئًا. فأنا لست ىنا ألروجالرواية التي كاف  عف ىذه
  .الكاتب بعد كؿ كتاب جزءًا مف إبداعو

 كؿ شيء في كتابو وليس بعد صدوره. وليس عميو أف يقوؿ أكثر مما كتب ليشرح لآلخريف ما فالكاتب عميو أف يقوؿ

wكؿ كتاب أحترامًا لذكاء  ي الى الصمت. ولذا األجمؿ أف يصمت الكاتب بعدكاف ينوي قولو. كؿ كتابة ال بد أف تؤد
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  .القارىء. وألبطاؿ لـ يعودوا في حاجة إليو بعد اآلف

  .وحده. لسبب وحده معني بو ولكف ما أريد قولو, ىو أف الكتابة مشروع شخصي. ورحمة ال يقـو بيا المسافر إال

تكوف شاقة أكثر بالنسبة الى المرأة التي تدفع مقابميا ثمنًا  زفة والمواجيةوحتمًا إف رحمة عمى ىذا القدر مف المجا
  .الكتابة.. وثمف األنوثة مزدوجًا. ىو ثمف

معّرضة لمخالفتيف إضافيتيف, األولى أف تدفع ثمف ىوّيتيا والثانية  أّما إذا كانت جزائرية وتكتب بالمغة العربية, فيي
  .بالمخاطر أكثر مف غيرىا الكتابة بمغة محفوفة ثمف اختيارىا

 في الجزائر شاعرات أو روائيات بالمغة العربية. عمى أألقّؿ بما يعادؿ بالمغة فيؿ نعجب بعد ىذا, أف ال يكوف لنا

ديواف شعري نسائي بالمغة  في الجزائر أّوؿ 7410الفرنسية عمى قّمتيف. وىؿ نعجب أف يكوف ديواني الصادر سنة 
بعشريف سنة تمامًا. ىي أيضًا أوؿ عمؿ روائي نسائي  ي )ذاكرة الجسد( الصادرة بعد ذلؾالعربية. وأف تكوف روايت

 الجزائري المكتوب بالّمغة العربية لـ يكف ينتظر غيري طواؿ عشريف سنة. في بمد تتخّرج بالمغة العربية. وكأف األدب

  .عف جامعاتو كّؿ سنة آالؼ الطالبات, بإتقاف لمغة العربية

  .يمؤلني زىوًا فأنا أعي أف وجاىتي األدبية تعود لمصادفة تاريخية وجغرافية, ليس أكثر كيذا الإف اكتشافًا 

بؿ وقد ال تعرؼ متعة  .بقدر ما يمؤلني بإحساس غامض بالخوؼ عمى اجياؿ لف تعرؼ متعة الكتابة بيذه المغة
ا أف الكتاب صديؽ سوء. وأف ىناؾ كتبًا أيضًا. وأقنعي الكتابة عمى اإلطبلؽ. بعد أف حرميا البعض مف متعة القراءة

الكّتاب قطاع طرؽ يتربصوف بالقارىء بيف صفحتيف, ومجرموف يتنقموف وفي حوزتيـ  مفّخخة تنفجر في قارئيا. وأف
  .وأقبلمًا. وأنيـ صنؼ بشري ال يستحؽ الحياة أوراقاً 

اؿ فيو أنظمة عربية مف الجيؿ, بحيث تخاؼ أماـ ما تبقى واقفًا مف أقبلـ. وما ز  في زمف ما زالت فيو الحدود مغمقة
وشرؼ الكتاب بحيث  عناويف كتبنا. وتمنع مؤلفاتنا مف قبؿ حتى أف تقرأنا. وثّمة أخرى استرخص فييا دـ حتى مف

ال اف نعيش منيا. نطمح أف تسافر كتبنا ال  ..يموتوف كؿ يـو مقابؿ حفنة مف الكممات. نحف نطمح أف تعيش كتبنا
نما يزيد مف  سابيا. نطمح أف ال يشتريأف نسافر عمى ح القارىء كتبنا عمى حساب لقمتو. ألنو لف يزيدنا ثراءًا.. وا 

 .ذنبنا عقدة

 

ذرًا لمغاباتع ُُ 

 
 

السرعة في  فإذا كانت الكتابة في حدِّ ذاتيا مجازفة, فإفّ • جرأة, مف إقداـ المرء عمى نشر كتاب أعرؼ عمبًل أكثر
أف يكوف أديبًا, بقدر ما يكفيو وضع تمؾ الصفة  ال يعنيو ًا, تيو ر ال ُيقدـ عميو إاّل َمفإصدار ما نعتقده أدبًا أو شعر 

 •عمى كتاب

عابٌر, وبأف  إّنو كائف مرعوب بحكـ إحساسو الدائـ بأنو”• المنيوبة“فيو إنساف غير آبو باأللقاب  أّمػػا المبدع الحقيقي,
كتاب, ىي ورقة يمعب بيا قدره األدبّي,  يرضى أف يراىا مطبوعة فيفكؿ  ورقة يخّطيا و • ال شيء سيخمد سوى كتاباتو

 •وسُيحاسب عمييا كأنو لـ يكتب سواىا

عادة صياغة صفحة واحدة, وكاف بورخيس ولذا wالعظيـ يزداد تواضعًا  كاف فموبير يقضي أيامًا كاممة في صياغة, وا 
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ترض أّف بموغي سف الثمانية والثمانيف, يؤّىمني لكتابة أف إني“كّمما تقّدمت بو الكتابة, حتى إنو صّرح في آخر حياتو 
 •”كما اعتادت جدَّتي أف تقوؿ” أف تذىب إلى الِقدر“أّما البقّية ففي اإلمكاف  بضعة سطور جديرة بالذِّكر,

بإتبلفيا بعد موتو,  ذىب بعض كبار الكتاب حّد إحراؽ مخطوطات, قضوا أعوامًا في العمؿ عمييا, وأمر البعض وقد
 •ية أف تصدر في صيغة تسيء لمكانتو األدبيةخش

الصوتية  سقوط ىيبة الفف, وسطوة النجومّية, أصبح في إمكاف أي شاب عربي, تؤىمو جرأتو وحبالو وفي زمف نشيد
الزعيؽ وقدرتنا عمى الصبر, ليس عجبًا أف  ولو برىة, ويختبر فينا قدرتو عمى” سوبر ستار“القتحاـ شاشتنا, أف يغدو 

أصبح كؿ  َمف ُيحسف القراءة مشروع كاتب, وكّؿ َمف ُأصيب بخيبة عاطفّية  باحة ىيبة الكتابة أيضًا, بعدمانشيد است
, ”سوبر ستار“لقب  وىو, أيضػػػػػًا, لف يقبؿ بأقؿ مف• حّقو أف ُيجرِّب نفسو في رواية أو في ديواف شعر شاعرًا, ومف

الذيف ُنصادؼ كتبيـ ميَممة في المستودعات, ال يمنح  ! وىو, كالكثيريفومف أّوؿ ديواف, يرفض أف ُيشبَّو بغير نػػػػػػزار
 •لمنضوج موىبتو ما يمزميا مف وقت

األشجار, ُمستعّدًا, إْف اقتضى األمر, إلتبلؼ  ماذا نفعؿ بربِّكـ مع كّتاب ال يتردد بعضيـ في ارتكاب جرائـ في حؽّ 
 ف المعارؼ اْلُمرَغميف عمى مباركة جرائمو األدبّية؟إالَّ حفنة م غابة مف أجؿ إصدار كتاب لف يقرأه أحد,

عدد كتبيـ عدد قّرائيـ, وليـ  أف يفوؽ” اإلبػػػداع“, ال يثنييـ عف ”اإلنتػػػػػاج“إصػػرار ىؤالء عمى المزيد مف  والعجيػػػب
ذلؾ أنو ما مف • يؿ نبوغيـالناس أعماليـ أو تذّوقيا ىما نفسيما, دل فقمَّػػة انتشارىـ, وعدـ فيـ• في ىذه النكبة فتػػوى

الذي غيَّػر لغة  , بأف رامبو,”الكاتب ىو َمف لو قّراء“وىـ قد يرّدوف عمى قوؿ ىيمنغواي: •• ِعقاب موىبة تمر  ببل
أكثر مف خمسمئة نسخة, بينما ” الجحيـ فصؿ في“فرنسا وترؾ بصماتو عمى الشِّعر العالمي, لـ يطبع مف كتابو 

 •دواوينو, يـو أصدرىا في طبعتيا اأُلولى ربعيف نسخة مف أحداكتفى ماالرميو بطباعة أ

 فكؿ  واحد منيـ واثؽ تمامًا بأنو يفوقؾ موىبة• ُنصحيـ أو إقناعيـ بتغي ػر مينتيـ ال جدوى مف” النابغيف“ومثؿ ىؤالء 

اّل لكاف أكثر شيرة منؾ, ماداـ قد أصدر مف الكتب في سنة, ما ال  •في ربع قرفتصدره أنت  وينقصؾ حظًا, وا 

قرأت أّف جمعًا مف الشعراء قرروا أف يمتقوا جميور  وأذكر أنني في الصيؼ الماضي, أثناء إقامتي في جنوب فرنسا,
بقصد توفير فضاء يميؽ بَجَماؿ الشعر, بؿ أيضًا امتناف منيـ لمغابات  الشِّعر في غابات الجنوب, ليس فقط

 •عميو أشعارىـ توّفر ليـ الورؽ الذي يطبعوف واألشجار, التي

 فقد ُتصمحُ • فائدة في نقؿ ميرجاناتنا الشعرية, ومؤتمراتنا األدبية إلى الغابات وفّكرت يوميا في أفَّ ثمَّة أكثر مف

 •الطبيعة ما أفسدتو عادات الضيافة الباذخة, في والئـ شراء الذِّمـ

, قد تكوف أجؿ كتب لف  مف•• ي حقيا مف جرائـ أدبيةعمى ما اقترفوا ف• فرصة لمبعض, لتقديـ اعتذارىـ لمغابات ثـّ
 •يقرأىا أحد

 

 عرائس الكرة.. وأرامميا

 
 

دوري الدرجة  يذكر ذلؾ الحدث العجب, يـو اختار االتحاد اإليطالي لكرة القدـ أّوؿ امرأة حكمًا في مازاؿ البعض
wنا, مف اىتماميا باألخطاء التحكيمية, بجاذبية كريستي أكثر الممتازة. ُيقاؿ إف الصحافة الرياضية اإليطالية كانت ميتمة
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 الشرطيات الجزائريات مف فوضى, عندما ُكمفت بتنظيـ السير في أحد تقاطعات شوارع تمامًا, كما أحدثتو مّرة إحدى

 .السير العاصمة. إذ بسبب جماليا, ظؿ سائقو السيارات يدوروف حوؿ المستديرة التي توّجو فييا

ِلبّث البمبمة في مبلعب كرة القدـ, حيث منذ  ممعب, ىو آخر حيمة عثرت عمييا النساء,نزوؿ الحسناء اإليطالية إلى ال
 النساء, بالنظر, األرجؿ المفتولة التي تتقاذفيا, دوف أف يتنبو أحد لغبف نساء ال األزؿ يبلحؽ الرجاؿ الكرة, وتبلحؽ

كروية, مف السحر واإلثارة  في قطعة جمديفيمف كيؼ أف كؿ ىؤالء الرجاؿ المتراكضيف المتدافعيف بسبب كرة, يجدوف 
 .أكثر مما يجدونو في أنثى

 فشمف في استعادة رجاليف مف ىذه الضّرة, قّررف أف ينتقمف ألنوثتيف بمشاركة الرجاؿ في وكانت النساء قبؿ ذلؾ, وقد

ة, التي بذريعة البدني ىذا اليوس الكروي, ال ألسباب كروية, بؿ بسبب األجساد الرجالية المنحوتة بكؿ لياقتيا
العضبلت, منتفخي البطوف, يرتدوف عباءاتيـ وألبسة  المؤانسة, تجمس النساء لمتفّرج عمييا بجوار أزواج ضامري

 !ألىداؼ, ىـ عاجزوف عف تسجيميا ميما صغر الممعب.. واتسع المرمى نوميـ, وينتفضوف كالدببة ىاتفيف

أقداـ رجالية  روية, بعد أف اقتنعف بأف أجمؿ القصائد تقوليابالنساء أف أصبح ليف أيضًا أىواء ك وقد وصمت الحاؿ
 .الىثة راكضة, وأجساد تقفز في السماء لتتمّقؼ الكرة بأحضانيا

وعف عاشؽ يصيبيف  ,"يبحثف عف رجؿ يسعى إلييف كما يسعى رونالدو إلى كرة: "ِمَكّر مفّر مقبؿ مدبر معاً  إنيف
( 4الموندياؿ الماضي رقمًا قياسيًا بتسجيؿ ) ي تصويب ضربتو. إذ حقؽ فيمنذ الضربة األولى بدقة األلماني كموزة ف

زيداف, ال بمذلة ابف زيدوف أماـ واّلدة, ويعادؿ سعره في سوؽ الرياضة  أىداؼ. يمزميف رجؿ يحاورىف بفصاحة قدمي
خبلؿ  عادي , ويتقاضى سنويًا ما يعادؿ أجر عامؿ فرنسي"A321" سعر طائرة "إيرباص", مف نوع واإلعبلنات,

ألياـ إلى فخذه, ريثما  ستة آالؼ سنة مف العمؿ, وعندما يصاب في ركبتو, تعيش فرنسا, حسب صحافتيا, معمقة
 .الجزائرية يشفى, لكوف مجدىا الكروي رىف رجميو ذواتي األصوؿ

المغّنيف. حتى إف أكثر جاذبية مف الممثميف و  بمف تحمـ النساء؟ حسب استطبلعات الرأي: ببلعبي الكرة. إنيف يجدنيـ
بامتبلؾ الِعصابة التي يضعيا قائد المنتخب اإليطالي باولو مالديني عمى جبينو  مف الفتيات اإليطاليات يحممف %43

حديقة حيوانات " المباراة. وشخصيًا, أشؾ في براءة النعوت الفحولية التي أطمقيا كؿ بمد عمى فريقو في أثناء
 .السوداء البرازيمية والتنيف اآلسيوي فريقية والديوؾ الفرنسية واألحصنةالموندياؿ", حيث تتناحر األسود األ

 .شغؼ النساء المفاجئ باألقداـ, حّد مزايدتيف عمى الرجاؿ تعصبًا كروياً  وأتفيـ, والحاؿ عمى ما ىي عميو, مف غواية

فريقو المفضؿ, فقد أصبح  خسارة مواطف أردني قد كسر شاشة تمفزيونو أثناء الموندياؿ, احتجاجًا وقيرًا عمى فإذا كاف
يكف لنا إاّل "أرامؿ الموندياؿ". فقد فقدت فتاة مصرية  لنا نحف النساء أيضًا شييداتنا في ساحة كرة القدـ, بعدما لـ

منيمكة في توجيو الصحف البلقط, قصد متابعة إحدى المباريات. وصار لنا  توازنيا وسقطت مف الشرفة, وىي
الزوج مف  مواطف سعودي زوجتو إثر احتفاليا بفوز فريقيا في كأس الخميج العربي, بينما مذ طّمؽ ضحايانا أيضاً 

مبلبس تحمؿ شعار فريقيا, فاتصؿ  مشّجعي ناٍد آخر, وأغاظو أنيا راحت تطمؽ الزغاريد في المنزؿ, بعد أف ارتدت
 .بإخوتيا لنقميا إلى منزؿ والدىا

خوتيا أيضًا, مف مشج الخوؼ أف يكوف قدـ مف بيت  عي فريؽ غير فريقيا, فتتقاذفيا أقداـ رجاؿ القبيمة, كرةأبوىا وا 
أف تؤّمف عمى آخرتيا قبؿ أف تختار  إلى آخر, وتنتيي حسب قوؿ أمي "شردودة.. ال مطمقة وال مردودة", كاف عمييا

w !فريقيا
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 عرس في ماربيال

 

عمى  , يعيش”ومتيّني“ذلؾ القط, كاف سعيدًا  •)كرش شاة(” شرالو مواله ّفاد•• القّط ميّني كاف“يقوؿ مثؿ جزائري 
, كما يقوؿ ”كروش وقبوات“ خروؼ, أو اصطياد الفئراف, حتى ذلؾ اليـو الذي أراد صاحبو تدليمو, فأحضر لو كرشة

أيف يأتي تمؾ الوليمة, التي ال يعرؼ ليا أّوَؿ ِمف  المبنانيوف, فضاع المسكيف بيف أمعاء وأحشاء الشاة, وحار مف
 •آخر

أعددُت  ولفرط ما انتظرت ىذه العطمة التي نذرتيا لمكتابة,”• كػػػػػاف“وبوجودي بمفردي في  مو كنُت سعيدة بوحدتي,مث
ودفاتر ومسّودات, يفوؽ ما  حقيبة تشي بزىدي في مباىج الصيؼ, حتى إّف ما أحضرتو معي مف بيروت, مف كتب

 •أحضرتو مف ثياب ولواـز بحر ولواـز سير

•• ىيؾ ىواء يروح“, بقولو ”تجري الرياح بما ال تشتيي السفف“صديقنا األرمني قوؿ الشاعر  شرح لكف, كما في
ىاتؼ مف أحد األصدقاء, يدعوني فيو  , عندما َذَىَبت بي الريح إلى ماربيبل, إثر”ىيػػػؾ“, وجدتني ”وبابور يروح ىيؾ

 •إلى حضور زفاؼ ُأختو

ُمتطّمباتيا  , فمقد سعدُت بدعوتو, وَقِبمتيا مف دوف تفكير في”ماربيبل”ُأقاـو النداء السرِّي لػ وألنني ال أعرؼ كيؼ
, ومعيا أسماء األثرياء والمشاىير  ولوازميا, قبؿ أف تبدأ أخبار االستعدادات لذلؾ العرس الخرافّي في الوصوؿ إليَّ

 •لممدينة الذيف ضاقت بيـ الفنادؽ الفاخرة

 •ُأىّيػػأ ليا وحائرة أماـ وليمة فػػػرح لـ ”حايصػػػػة“ومف وقتيا وأنا مثؿ ذلؾ القط, 

وأسابيع في االستعداد لميمة واحدة, حتى إْف كانت تمؾ  ذلؾ أنني لـ أكتسب ثقافة األعراس, وال القدرة عمى تبذير أياـ
,” ليمتي“الميمة   •وكاف ذلؾ العرس عرسي حسب أـ كمثـو

الدائرة السادسة عشرة الراقية في باريس, أخذ مني اإلعداد  يبؿ إّف عرسي الحقيقي, الذي تـّ عقد قراني فيو َمدنيًا ف
 وأعتقد أنو بفضؿ ذلؾ• شراء فستانو البسيط مف وقت, ال يتجاوز لحظة رؤيتو في واجية ألوراقو, أكثر ما أخذ مني

مبنانييف المذيف أّف الشاىديف ال وأذكر• الفستاف, الذي كاف ثمنو ال يتجاوز مئة دوالر, َصَمَد زواجي سبعًا وعشريف سنة
ية , كانػػػا أكثر أناقة منا, لكنيما عمى الرغـ مف ”االنقبلبيّ “زواجنا  حضرا العرس, بصفتيما عاشقيف متواطئيف مع سرِّ

 •حتى اليـو ذلؾ, لـ يتزوجا

 

اب عرس, أكثر مّما أنفقت عمى عرسي, حتى ال ُأص البالي بَيَوس األعراس, وال أنفؽ مف وقتي ومالي, استعدادًا ألي
في حالة َىَبػؿ كّمما ُدعيف إلى عرس, وكأنيف في سباؽ مع العروس ليكفَّ  بجنوف نساء َأراىػػفَّ مف حولي, يدخمف

 •منيا َأجَمؿ

لكـ فيو بالعناويف واألسعار )وصور لي في  وكنُت سأقترح عمى مدير التحرير, أف ُيخصِّص لي تحقيقًا ُمصوَّرًا, ُأثبت
, شراء لواـز عرس كبير, قد تحضرونو في ماربيبل, ”كػػػػاف“إمكانيـ حتى في  يؼ أف فيحفؿ الزفاؼ الخرافي ذاؾ(, ك

 •مما كنتـ ستدفعوف في بيروت أو في الجزائر بثمف أقؿَّ 

عشريف  اأُلخرى, ليا ِشعابيا وأحشاؤىا, التي يعرفيا أىميا, وَمف قضى فييا مثمي أكثر مف , كما المدف”كػػػػػاف“ذلؾ أّف  w
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 •صيفاً 

لػػػػذا شيقُت • في مدينة تحترؼ التعرِّي الرغـ مف ذاؾ, لـ يكف سيبًل العثور صيفًا عمى فستاف سيرة طويؿوعمى 
المتموِّج بنصؼ كتؼ, ال يتعّدى ثمنو بعد التنزيبلت اْلُمذىمة, ثمف فستاف عرسي  عندما رأيت ثوبػػػػًا مف الساتاف الورديّ 

بتواطؤ نسائي  وقد وجدت في المحاؿ بائعات تجندف• اراتفأخذتو وركضت بو بحثًا عف إكسسو • سنة 27 منذ
ورحػػف يتجادلف إلضفاء تفاصيؿ األزياء  في عرس كبير,” ُمندسَّػػة“لمساعدتي, حالما حكيت ليفَّ ورطتي كضيفة 

ـاْلُمنسابة مف كتفو, وبالشَّاؿ ذي األلواف اْلُمتماوجة, وكأنو مف  الراقية عميو, حتى بدا بالورود العنقودية  توقيع ُمصمِّ

ويصبح ىم يفَّ تحويميف إلى  واكتشفت أّف البائعات يتعاطفف كثيرًا مع النساء البسيطات, ألنيف يشبينيف,• كبير
, كّمما نصحَنيفَّ بشيء, سعيدات  بأقؿ ثمف ممكف, بينما يستغبيف النساء” سندريمبل“ الثريات ويضحكف عمييفَّ

 •فَّ وأجورىفَّ المحدودةبذلؾ ألحبلمي بتشميحيفَّ ماليفَّ ليثأرف

يتني إلى محؿ فاخر, ترتاده , ُمتخصِّص في تقميد ُمطاِبؽ ألضخـ تصاميـ ”كاف“ضيفات ميرجاف  إحداىػفَّ وجَّ
بحيث تكاد  ( يػػػػػػورو, وأقراطًا مف الفخامة,93خاتـ ياقوت ُمذىبًل في مصداقية أحجاره, بػ) المجوىرات, فاشتريت

في أبوظبػػػي, ” الممتقػػػى“الصديؽ, باسـ عضوات  قوت التي أىدتني إّيػاىػػا الغالية أسماءُتضاىي أقراط األلماس واليا
 •(لكونيا َمدعوَّة ىذا الصيؼ إلى أكثر مف عرس )وتركتيا في بيروت لصديقتي األقرب,

 •”كعب عاؿٍ ”فضّي بػ” قبقاب“الفستاف اكتفيت بانتعاؿ  فمطوؿ• لـ أحتج إلى شراء حذاء جديد

 •يوميف, فإني أحتاج إلى عرٍس ثاٍف الستثمار ُمقتنياتي ه الدوشة أخذت منيوألّف ىذ

 

 

 عمى مرأى من ضمير العالم

 
 

الغريب مف الرعاع  أماـ جثماف أبي )نحف نبكي دائمًا في ما بعد(, لكنني بكيت وأنا ُأشاىد ذلؾ الرىػػط لـ أبؾِ 
ويعيثوف فيو خرابًا, ويدمِّروف كؿ ما لـ  نسانية,والمصوص وىـ ييجموف عمى متحؼ بغداد, فيستبيحوف ذاكرة اإل

 .مغارة مرَّت بيا الوحوش البشرية تستطع أيدييـ نيبو, ويتركونو وقد غػػَدا

 

ألؼ قطعة آثار ونفائس تاريخية, ال يوجد مثيؿ ليا  713النيب والتدمير  ىكػػذا, "تحت وضح الضمير" العالمي, طػػاؿ
 .العالـ في أي مكاف في

 

بمعّداتيا المتطوِّرة في االستطبلع, والتقاط "الصور  عمى مرأى مف جيوش جاءت تُبشِّرنا بالحضارة, ُمفاخرةحدث ىذا 
 .النيار لكنيا لـ تػػَر شيئًا, بينما أكبر مخازف التاريخ تُنيب كنوزه في عز الحرارية", والرؤية الميمية,

 

إلعادة صياغتيا, بحيث نتساوى جميعًا في انعداميا,  كرة, إنمافيػي لػػـ تػػأِت أصبًل لحماية التاريخ, وال لصيانة الذا
w أّف العالـ بدأ بالنسبة إلى تقويميا, منذ خمسة قروف فقط, يـو نبتت أميركا عمى قارة ُمراعاة ومجاممة لتاريخيا. ُعذرىا
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لذي استضعفتو, وجػػاءت الصغير ا كانت حتى ذلؾ الحيف, ُممكًا لمينود الحمػػر. ولػػذا ىي لـ تتوقع أف يكوف لمعراؽ
الحريَّة, تاريخ يفوؽ تاريخيا بخمسة آالؼ سنة. بؿ إنيا لـ تتوقع أف  تمتيمو كيامبرغر, وىي تتجرَّع الكوال عمى دبابة

وُأناسًا  وجامعات ومتاحؼ ومكتبات وبيوتًا جميمة, وحدائؽ عامة وطرقات حديثة, وفنادؽ فخمة, تجد فيو مؤسسات
ليف يستجدوف مف جنودىا الماء والرغيػػؼ بريػػف, ليسػػوا جميعيـ قطَّاع طرؽ ومجرميف, والمثقفيف, جميميػػف وُمكا  .متسوِّ

 

إفَّ في  حتى إفَّ كاريكاتورًا فرنسيًا, أظيره وىو ُيوّبخ مستشاره قائبًل: "لماذا لـ تقؿ لي بوش نفسو لـ يكف يعرؼ ىذا,
 ."العراؽ مدنًا وليس صحارى فقط؟

 

 العراؽ سوى كونو بمدًا يممؾ ثاني احتياطي بتروؿ في العالـ, فُيسارعوا حاؿ سقوط يعرؼ جنوده عففيػػؿ نعجب أالَّ 

وعقودىا مف التمؼ, بينما ُيسمِّموف  تمثاؿ صػّداـ, إلى تطويؽ وزارة النفط, والتمرُكز حوليا, حرصًا عمى حماية وثائقيا
 , السفارات الغربية, التي وقفت ضػػد غزو العػراؽ, وينيبوا بكؿِّ بمباركة منيـ بمدًا بأكممو لمسرَّاؽ والمصوص, لُيدمِّروا

ووثائؽ المكتبة واألوراؽ  طمأنينة, بقيَّة الوزارات والمؤسسات والجامعات, فيحرقوا السجبلت واألبحاث والشيادات
مد يفترش جرحاه وغرؼ العمميات وسيارات اإلسعاؼ, في ب الثبوتية.. بػػؿ يطػػاؿ نيبيـ وتدميرىـ حتى المستشفيات,

لضرورة " وتقػػوؿ القػّوات الغازيػػة, إنيا شنَّت عميو, الحرب ال لغايػػة اقتصادية, بػػؿ األرض بعد كؿِّ قصؼ أميركي,
  ."أخبلقية

الجرائػـ نفسيا حدثت يـو دخميا عمى ظير بغمتو. فقد جاء في  وىػػو ما لـ يدَّعو "ىوالكػػو" يـو غػػزا بغداد, برغـ أف
لػت المدارس  يوميا ُنيبت األسواؽ والخانات, واسُتبيحػػت البيوت, وُىدِّمػت كنائس وجوامػػع, اريخ, أنَّػػوكتب الت وُحػوِّ

د, مّما ُنيب مف بيت الخبلفة, وصػػار  لتغدو اسطببلت "لبغاؿ" جيش ىوالكػػو, وُزينت "نعاؿ" الجياد بالياقوت والزمر 
  .داح فيو مف دـ, وما ذاب فيو مف حبػر المخطوطات, التي ُألقيػت فيولفرط ما ان الػمػاء في دجمة ُأرجوانياً 

يسعفو الوقت اللتياـ أكثر مف مميوني  صػػّداـ الذي قاؿ: "الذي يريد أف يأخذ العراؽ منَّا سيجده أرضًا ببل بشر", لـ
ف. فقد كاف, ككؿ الط ػغػاة, مقتنعًا مف العراقييف أف يتركيـ بشرًا ببل وط عراقي, فارتأى لمزيد مف التنكيؿ بمف بقي حّيػاً 

المبناني "جػػاء بالدّب إلى كرمو",  العػراؽ, وبأفَّ التاريخ الذي بػػدأ بػػو, البد أف ينتيي معو. ولػػذا, حسب المثؿ بأنو ىو
ػف قُػدِّر وال مؤسسات, ليعيث فيو فسادًا, ويدوس عناقيده عمى مرأى م وسمَّمو العراؽ ببل جيش, وال عمماء, وال تاريخ, مَّ

  .يحضر ىذه الفاجعة لو منَّا أف

الرحباني مسرحيتو "ممػوؾ الطوائػؼ". قائبًل: "إذا َمِمٌؾ راح  مأساتنا اآلف تختصرىا تمؾ العبارة التي ينيي بيا منصور
ذا  ."الوطف راح ما في وطف غيره بيجي ممؾ غيره.. وا 

 

 

  عمى مشجب انتظارك

 

w  حيف تغضب
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  بضحكتؾ عمى المشج تعمؽ

  ..تترؾ لمياتؼ مكر صمتؾ

  وتنسحب

  أسئمتي وتغتالني في غيبتؾ

  أبحث في جيوب معطفؾ

  عف مفاتيح لوعتي

  فَي؟ أود أف أعرؼ.. أتفكر

  أيحدث ولو لغفوة

؟   أف تبلمسني أحبلمؾ قبؿ النـو

  أف تبكيني ليبل وسادتؾ؟

***  

  حيف.. أماـ حماقاتي الصغيرة

  تفقد كمماتؾ أناقتيا

  ضحكتو جيؾويخمع و 

  ال أدري عف أي ذنب أعتذر

 

  وكيؼ في جمؿ قصيرة

  أرتب حقائب الكذب

  أماـ رجؿ ال يتعب

  مف شمشمة الكممات

***  

  عمى صحوة غيرتؾ تأتي..

  بثقة غجري اعتاد سرقة

  الخيوؿ

  أراؾ تسرؽ فرحتي

  تطفىء أعقاب سجائرؾ

  عمى جسد األمنيات

  تحرؽ خمفؾ كؿ الحقوؿ

  وتمضي

  الصمت بيننا جثة تاركاً 

***  

  حيف يستجوبني حبؾ

w  عمى كرسي الشكوؾ
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  عنوة يطالبني بالمثوؿ

  يأخذ مني اعترافًا بجرائـ لـ

  أرتكبيا

  . .كمحقؽ ال يثؽ في ما أقوؿ

  يفتش في حقيبة قمبي عف رجؿ

  . .يقمب دفاتر ىواتفي

  الُجمؿ يتجسس عمى صمتي بيف

  ماذا أفعؿ؟

  رىابؾ العاطفيأنا التي أعرؼ تاريخ إ

  أأىرب؟

  أنتظر؟ أـ

***  

  ..أنت الذي بمنتيى اإلجراـ

  منتيى األدب

  تغير أرقاـ قمبؾ

  إثر انقطاع ىاتفي

  كما تغير الزواحؼ جمودىا

  كما تغير امرأة جواربيا

  عسى تجف امرأة بؾ.. أو تنتحر

***  

  منذ األزؿ

  قمبؾ تموت النساء عند باب

  في ظروؼ غامضة

  تختبر فحولتؾ فبجثثيف

 الباىظة وبيا تسدد أحزانؾ

 

 البقر عواطف "ثور..ّيــة" لمحبِّي

 
 

لبلقتصاد األميركي, في خسارة تفوؽ األربعيف مميار  لكأّف تمؾ البقرة, التي بدت عمييا أعراض الجنوف, وقد تتسّبب
االستخبارات األميركية مستقببًل,  في أعياد الميبلد. وربما تكشؼ تحقيقات وكالة دوالر, كانت ىدّية صّداـ إلى بوش

wالتاريخية, في إلحاؽ أكبر  , وكانت تنتظر الوقت المناسب لتُباشر ميمتيا”فدائّيي صّداـ“ُمنخرطة في جيش  أّنيا
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, حيف ساقو جنونو إلى تمؾ ”يسوؽ القطيع إلى المراعي“كاف  , انتقامًا لمقائد الراعي, الذي”معسكر الشرّ ”الخسائر بػ
جّنت  الرجؿ مف برج الثور, أتوّقع أف يأتي مف البيطريِّيف األميركييف, َمف يقوؿ إف البقرة رًا إلى كوفالحفرة. ونظ

أف أراد البعض معاكسة الطبيعة,  بصّداـ.. أو جّنت بسببو. فموال جنوف البشر, ما كاف لجنوف البقر أف يوجد, بعد
, تماشيًا مع نزعاتو جبار المواشي عمى أكؿ المحـو   .راسّيةاالفت وا 

ُمزارعًا مف جنوب أفريقيا عانى الغيرة الشديدة, التي  وليس عجبًا, أف تقع البقرة في ُحّب الرجؿ. وقد قرأت مّرة أفّ 
 كاد يؤدي إلى انييار حياتو الزوجّية, بسبب إعجاب البقرة بو منذ أعواـ, وتتب عيا لو تتممَّؾ إحدى بقرات مزرعتو, ما

وتعم قيا بو, وكانت تستشيط  وَّج المسكيف قبؿ عاميف, ظّمت البقرة ُمصّرة عمى إعجابياكظّمو أينما ذىب. وعندما تز 
حاولت البقرة مرارًا قتؿ الزوجة, بأف تطاردىا وتحاوؿ نطحيا,  غيظًا, كّمما رأتو ُيداعب زوجتو أو يمسؾ بيدىا. وقد

اأُلولى, وال عمى   يطاوعو قمبو عمى بيعالمزرعة. ومنذ سنتيف والرجؿ حائر بيف بقرتو وزوجتو, ال لتوقعيا في بئر
  .”ال أخونؾ آه.. أبيعؾ“تطميؽ الثانية, ولساف حالو مع البقرة المخدوعة 

فيش حّد أحسف مف حّد.. وال  ما“ووقوع بقرة في حب رجؿ, ليس أعجب مف وقوع ممكة في ُحّب ثور. ففي الجنوف 
, التي وقعت في ُحّب ”باسيفاي“الذي يحكي لنا ُأسطورة الممكة  ,”أوفيد”لػ” فف اليوى“, كما جاء في ”بقرة أجّف مف مرا

, وتأتيو في كّؿ زينتيا وىو غير آبو ليا, مشغوؿ عنيا بمعاشرة ثور, وراحت المسكينة البقرات, حتى  تتجمَّؿ لو كّؿ يـو
  .تمّنت لو نبت ليا قرناف فوؽ جبينيا, عساىا تمفت انتباىو

الغابات والودياف, لُتحممؽ  كائف ُأصيب بجنوف البقر. فما لبثت أف ىجرت قصرىا إلى , كانت أّوؿ”باسيفاي“أّف  ويبدو
حموٍب لعوب, تتمّرغ عمى العشب الناعـ, تحت بصر حبيبيا  في كّؿ بقرة, تقع عمييا عيناىا, ُمشتبيًة في كّؿ بقرة

المحراث, أو  إلى الحقوؿ إلنياكيا بجرّ  وذىبت الغيرة بالممكة حّد الفتؾ بغريماتيا, بإرساليا .الثور, عساىا تسرؽ لّبو
  .إلى المذبح بذريعة نحرىا قربانًا لآللية

حساب,  يأخذف, بعد اآلف, مأخذ الجد وجود البقرة كغريمة لممرأة, ومنافسة ُيحسب ليا ألؼ لػػػذا, أنصح النساء بأف
عبلف  في ألمانيا, واستعانة أصحاب ” بقرلم جائزة أفضؿ تسريحة شعر“خاصة مذ نزلت األبقار إلى ساحة الَجَماؿ وا 

ف كنت ال أذكر اسـ  األبقار المتسابقة, بكؿ عّدة التجميؿ النسائي, مف سيشوارات وبودرة وجبلتيف ومثبتات شعر. وا 
, التي ”حاحا النّطاحة بقرة“كسواًل ومغناجًا, ال تشبو في شيء ” شبعانة“فأتوّقع أف تكوف بقرة رأسمالية  البقرة الفائزة,

  .وُأودع بسببيا السجف 91لنا أحمد فؤاد نجـ, في إحدى قصائده الشييرة, بعد حرب  وصفيا

خاصة بعدما ”. يا بقرة“لغضب امرأة, ينادييا زوجيا  واألمر عمى ما ىو عميو مف العجب, ال أرى سببًا بعد اآلف
ف صديقتو الفاتنة, ليستطيع لمقمر, وبعد إعبلف النجـ راسؿ كرو, أنو انفصؿ ع كشؼ لنا رجاؿ الفضاء الوجو البشع

حكمو, بالتواُصؿ  وقٍت أكبر مع األبقار في مزرعتو. وفي ىذا السياؽ, يبدو اعتراؼ الرئيس بوش, في بداية تمضية
ُمعاشرة المتدّربات في البيت األيض, ِعشرة األبقار.  مع األبقار, اعترافًا يشيد بأخبلقيات الرجؿ, الذي يفّضؿ عمى

 المتحدة مع زوجتو, أو مع والدتو بربارا, يكوف مأخوذًا باالستماع إلى كوندليزا رايس, الواليات وعندما ال يكوف رئيس

التي تتحدث معي, ألنني ُمستمع  أتطّمع إلى مشاىدة األبقار,“أو إلى األبقار. فقد قاؿ في تصريح, مازلت أحتفظ بو: 
  .”جّيد

 

w المجنونة؟ لبوش, تمؾ البقرة ماذا لو كاف بيف األبقار المتحدثة
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  عيونيم.. التي ترانا

 

الطعاـ في السجوف  معاناة اأَلسرى الفمسطينييف األبطاؿ, الذيف أعمنوا منذ أياـ اإلضراب المفتوح عف كؿ  كتابة عف
المقاؿ, كما قارئو, قد َخبرا الجوع االختياري  كاتب اإلسرائيمية, تحتاج لكي تأخذ مصداقّية فاجعتيا, إلى أف يكوف

را مف أجؿ مبدأ, ال َمفالطويؿ , ال ُيقاس بمقياس الزمف العادي , وقرَّ د • أجؿ َمكَسب, الدخوؿ في زمف قيريٍّ زمف يتمرَّ
قناع عمى ىذا الجسد الذي ال  الساعة البيولوجّية لئلنساف, التي تتحّكـ في تقسيـ يومو حسب الوجبات الثبلث, وا 

المجاعة, والدخوؿ في غيبوبة الزمف الطويؿ المفتوح عمى  مة ثمنيامنطؽ لو, بأّف الواجب أىـ مف الوجبة, وبأّف الكرا
  •وعمى احتماؿ الموت جوعًا وظمأً •• المزمنة الوىف, وعمى األمراض

 الذي يرد  بو األسير األعزؿ, إاّل مف جسده, بتجويع ىذا الجسد َمنعًا إلذاللو لـ أختبر ىذا الجوع النبيؿ الجميػػؿ,

  •كنُت سأقدر عميو, لو أفَّ الحياة وضعتني أماـ اختبارهوال أدري إْف • وتركيعو

تتطمَّب مف الكاتب اْلُمدلَّؿ شيئًا مف  لكنني أعتقد أّف الكتابة عف محنة ىؤالء األبطاؿ, في مواجية معركة الجوع,
  •الحيػػػاء, وبعض الخجؿ أماـ النفس أّوالً 

واأَلسرى المرضى, بامتناعيـ عف تناوؿ  إليو اأَلسرى األطفاؿ,فميس في إمكانؾ كتابة َمَقاؿ عف إضراب جػػػوع, انضَـّ 
التيديد باالمتناع عف شرب الماء, ردًَّا عمى الحرب النفسية التي ُتَشػف   الدواء, وذىب المئات, في عزِّ الصيؼ, حدَّ 

  •ضدَّىـ

اّل, • بو أطفاؿ جياع في عمر أوالدؾ ال يمكف الكتابة عف ىؤالء, وأنت قائـٌ لتوِّؾ مف طاولة الغداء العامرة بما يحمـ وا 
المحـ في الساحات اْلُمقاِبمة لزنزاناتيـ, حتى تترؾ رائحة المحـو المشوية  ما الفرؽ إذف بينؾ وبيف جبّلدىـ الذي يشوي

  النفسية والمعنوية في اْلُمضربيف, وتزيد مف ألػـ جوعيـ؟ آثارىا

العربي, وأنيكيا الدفاع  في زنزاناتيـ, بأجساد َوِىنة ضػػاؽ بيا الَيَوافاأَلسرى, فعيونيـ تراَؾ, حيث ىـ  إْف كنت ال ترى
  •عف كرامتؾ

الشوكوالتة  بالجوع, ولو يومًا واحدًا, وال باالمتناع عف التياـ كػػوب البوظػػة, أو لوح لػػػػذا, إْف لـ تكف جاىزًا لمواساتيـ
  •التي تعشقيا, فبل تكتب عنيـ

بفائض الكبلـ, ولف ُتوفي دينؾ تجاىيـ بتمجيد الجوع, والتغني •• الخاوية دة ذوي البطوفأنت لف تبرِّئ ذمتؾ بمسان
  •ثممت بدمائيـ األرض العربية ببطولة رجاؿ,

• تمؾ الزنزانات أىبًل لي, ُأناسًا أحّبيـ ويحبونني حدَّ اإلحراج العاطفي أّجمت كتابة ىذا المقاؿ عف نزاىة أدبية, ألفَّ في
سفري  كصوت األسير محمود الصفدي, الذي طمبني, مف سجف عسقبلف, قبؿ• ـ عالقًا في ُأذنيبعضي مازاؿ صوت

, طالبًا مني أف أرسؿ إليو إحدى رواياتي موّقعة, مع أحد المسافريف إلى األردف, الذي  إلى عطمتي الصيفية بيـو
  •و إّياىا عند زيارتوخطيبتو عطاؼ بتسميم سُيسمِّميا َمف سيتكفؿ بإيصاليا إلى فمسطيف, حيث ستتكفؿ

• الذيف دأب عمى تبميغي سبلميـ, وىؿ مازاؿ في عيونيـ نظر يقوى عمى القراءة ال أدري ما أخبار محمود, وال رفاقو w
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إلى طاولة األكؿ  ويشيد الّمو أنني ما جمست• مف أجميـ شيئًا عدا إحساسي بالذنب, وىذا أضعؼ اإليماف ال أستطيع
  •الصيؼ, إاّل واستحيت مف اشتيائي لو يف فمي, وما اشتييت شيئًا طيِّبًا في ىذاإاّل ووقفت عيونيـ بيني وب

وأنا في جنوب فرنسا, صديقتي الغالية لطيفة, لتعرض عميَّ االنضماـ إلى  لػػذا, كانت فرحتي كبيرة عندما ىاتفتني,
  •مع اأَلسرى الفمسطينييف حدًا, تضامناً الشخصية إلى إعبلف الفنانيف واْلُمبدعيف العرب الصياـ يومًا, ولو وا مبادرتيا

ػػة,  •ونساؤىا رجػػػاؿ•• أسراىػػا أحػػرار شكرًا لطيفة, أىديِتني ذريعة جميمة لُحػّب ُأمَّ

  ..فإذا أنكر خلٌّ خمَّو

 
 

ا المقاببلت, "عندم لقوؿ المسؤولة السابقة عف العبلقات العامة في حزب المحافظيف في بريطانيا, في إحدى ضحكػػػػت
رسائمو مف المرحاض في بيتو, حيث ال تسمع زوجتو  يرسؿ ُيمطرؾ رجؿ برسائمو المكتوبة عمى الجوَّاؿ, فاعممي أّنو

 ."!القمعة الحصينة لمخيانات الزوجية ما ىو فاعؿ.. رسائؿ الجوَّاؿ ىي

 

, أـ العاشقات اختبلؼ جنسياتيف, سواٌء أكػفَّ الزوجات المخدوعات أسعدنػي أف أعرؼ أف جميع النساء, عمى
النساء, جاىميف  مدى ُجبف الرجاؿ, واستعدادىـ لمغش العاطفي, واثقيف لفرط تذاِكييـ بسذاجتنا نحفُ  الخادعات, َيعيػفَ 

زوجتو, وال يمكف أف ُيعَوؿ عميو ساعة المواجية,  أّنو ال أكثر ازدراًء في عيف امرأة عاشقة, مف حبيب جباف يخػػاؼ
لت الزوجة , وأفحمتو عمى طريقة "كولمبػػو", بدالئؿ الجريمة, واسـ المرأة  المخدوعة في حالة ما تحوَّ إلى رجؿ تحرٍّ

 !يرسؿ إلييا مف المرحاض.. رسائمو الممتيبة التي

 

تمؾ اْلَمقولة التي تقػػػػوؿ: "بعد أف اخترعنا الزواج, أصبح ىنالؾ نوعاف مف  في إمكاني في ىذا السياؽ, أف أقمب
اْلُجبناء, والجبناء جػػدًا  :عسػػاء جػػػدًا", ففي الواقع, أنتجت المؤسسة الزوجية نوعيف مف الناسُتعسػػػاء, وتُ  :الناس

مف الجبناء وسط الرجاؿ تحديدًا, بينما تزداد النساء شجاعة وجرأة,  والعجيب حقّػػًا ىذه األياـ, وجود ىذا النوع األخيػػر
", والدخوؿ في حرب " ضى األمر لمدفاع عف حبِّيف, وأحيانًا عفوقاحػػػػة فيػفَّ جاىزات غالبًا لو اقت وأحياناً  صيدىفَّ

لمفتيات حػّؽ اختطاؼ األزواج مف ُأميات أوالدىـ وقد روت لي  "إلنقاذ مكاسبيف العاطفية, مػػذ شػرع "الحاج متولِّػي
رّدت  قة بيا, لكف الفتاةكيؼ أنيا حاولت إنقاذ زوجيا, بمواجية الفتاة التي كاف عمى عبل صديقة جزائرية منذ سنة,

بػ"وليمة" رجػؿ ثري وشيواني, في ببلد  عمييا بوقاحة "كمي ودعي اأُلخريات يأكمف أيضًا!", ُمستكثرة عمييا االنفراد
 !العنوسة تعاني فييا ثبلثة مبلييف فتاة مف

 

اأُلخرى, ألنو يحتاج إلييما معًا  العمنية, وحياتو السرية في المقابػػؿ, ُيفّضؿ الرجؿ دائمًا التوفيؽ بيف حياتو الزوجية
خارج بيت الزوجية,  واالطمئناف عمى فُحولتو, فُيبدع في أداء دور الزوج الصالح, تست رًا عمى تماديو لمشعور بتفّوقو,

, ويتحّوؿ إلى فػػػػػأر مذعػػػور, ساعة المواجية مع زوجتو في تمثيؿ أدوار العاشؽ اْلُممتػػػاع غير أنو كثيرًا ما يجُبف
لؤُلسػرة بػػدؿ  أحبَّيا, ويتخمَّى عنيا حفاظًا عمى مكاسبو االجتماعية ونحُف ال نمومو عمى انحيازه فيتنّكر لممرأة التي

 .ىاتفيًا, ليؿ نيار, ثـ التخمِّي عنيا عند أوؿ امتحاف الحػّب, بػػػؿ نمومو عمى ِنفاقو وكذبو وتغريره بعشيقتو, ومطاردتيا

 

w مف مطار "نيس" صارخػػػة: "رأيتيا.. رأيتيا", عمى طريقة أرخميدس, يـو عثر عمى الصيؼ صديقػة ىاتفتني في
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قبؿ ذلؾ, أنيا, بعد أربع  اكتشافو الشيير, وىو في مغطس حمامو, فراح يصرخ "وجدتيا.. وجدتيا" وكانت قد أخبرتني
التي كاف يدَّعي أنو بإطبلعيا عمى صورة زوجتو,  سنوات قضتيا, بفضوؿ نسائي, في مطالبة الرجؿ الذي تحبو

 مفاخرتو أحيانًا بيا إلغاظتيا, قّررت بعد أف عممت بسفره إلى الجزائر مع عائمتو سيتخمَّى عنيا ليتزوجيا ىي, برغـ

دائمًا عمييا, وأخفت عميو األمر  لقضاء العطمة, أف تحجز ليا مكانًا في الرحمة نفسيا عمى الدرجة اأُلولى, التي يسافر
يراىا تمر أمامو في ىيئة جّذابة, وأناقة اختارتيا بمكر نسائي,  فرنسا وكاد ُيغمى عمى الرجؿ, وىو مدَّعية بقاءىا في

زوجة  إلى فضحو, تتأمَّػؿ مف بعيد خمؼ نظارتيا, ارتباكو, وىو يقـو بإجراءات السفر بجػػوار وراحػػت دوف أف تسعى
تراه يتمادى برعػػب في تجاىميا, جمست  قـ لكرامتيا, وىيُمتسّمطة تكبره سنًا, وترتدي ثيابًا أصغر مف عمرىا ولكي تنت

الحديث مع رجػؿ وسيـ كاف يجمس بجوارىا, ما جعمو مف غيرتػو  في الطائرة خمفو بمقعديف, وراحت تتجاذب أطراؼ
 يتمصَّص عمى ىذا الغريـ, الذي يغازؿ في حضرتو حبيبتو, وىو عاجز عف الدفاع عف حّبيا يترّدد عمى الحّماـ, كي

  .أماـ زوجتو وأوالده

  :ربما كاف لساف حاؿ صديقتي آنذاؾ قوؿ الشاعر

 كأنني لـ أكف تمّر بي

 ثغرؾ أو صدرؾ أو معصمؾ

 لو مترَّ سيؼ بيننا لـ نكف

  أجرى دمي أـ دمؾ نعمـ ىؿ

, ما كاف في إمكانو  وألنو كاف ال ُيتقف العربية, لكونو بربريًا, وال يفيـ شيئًا في أف ُيدافػػع عف نفسو أغاني ُأـ كمثػػـو
  :بذلؾ المقطع الجميؿ

 فإذا أنكر خؿٌّ خمَّوُ 

 وتبلقينا لقاء الُغرباء

 ومضى كؿٌّ إلى غايتو

  تقْؿ شئنا.. فإّف الحّظ شاء ال

ذلؾ الرجؿ.. أما أنا, فاسمحوا لي بأف ألعنو.. ليذىب إلى  قد يتيّجـ بعضكـ عمى تمؾ المرأة, وُيشفؽ آخروف عمى
 !الجحيـ

 

 .. واربــحفكِّــر

 

َجْمػػد  شيور بخبر ورد في الصفحات االقتصادية, وآلمنػي إلى حّد احتفاظي بقصاصتو لمزيد مف َتعثَّػػر نظػػري منذ
 •النفس بالعودة لو الحقػػػاً 

دة الدليؿ المتَّ  بأّف سمطة كػاف الخبر ُيبشِّػػر العراقييف,  َبع فيالتحالُػػؼ سمحت لوزارة التجارة العراقية, بإصدار مسوَّ

ُيساعد عمى خمؽ فرص عمؿ  عممية تصدير الخػػردة مف الحديد والفوالذ )أي مف األسمحة التي تَـّ تدميرىا(, ما
wالعراقي, غير صالحة وغير ُمييأة الستخداـ ىذه المادة, بسبب  لمعراقييف, لكوف معظـ مصانع الحديد والفوالذ والسبلح
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 •اء الحربالتي طالتيا جرّ  عمميات التخريب والسرقة

تصّوروا • تُػػزؼ  إلييـ كُبشػرى, والخسائر كضرب مف المكاسب مف َنَكػػد ىذا الزماف عمى العػػرب, أف أصبحت الفواجع
عمى حساب لقمتو,  فيو يفرح يـو يشتري سبلحاً • المركَّػػب, الذي ينفرد بو المواطف العربي مف دوف سواه ىذا الفػػرح

ػػره عمى حسا ػف بثمنو رغيفػػًا وحميبػػًا  ب كرامتو, ويفرح عندما يبيعو بعد ذلؾويفرح يـو ُيدمِّ في سوؽ الخردة, فيؤمِّ
 •بيتػػو وخضػػارًا ألىػؿ

مُت الصورة المرفقة بو كاف عمييا فتياف بؤساء, لـ يعرفوا َمَباِىج  •البارحػػػة, عثػرُت عمى قصاصة ذلؾ الخبر, وتأمَّ
 •مستقبميـ, مقابؿ زىػػو الطاغّية بامتبلؾ أكثر ترسانة حربية رؽالشباب, ُنِيَبػػت منيـ فرحتيـ, وُسػػ

الحديد, في  عمر ليا, منيمكوف في تكديس رؤوس صواريخ, وأجزائيا المدمَّرة, في أكواـ مف خردة وىا ىـ, بوجوه ال
 •الفم وجػػػػة•• ساحة

د اسـ لمدين منذ شيور, عندما قرأُت ىذا الخبػر, كانت  ة عراقية, قبؿ أف ُتصبح عنواف إقامتنا التمفزيونية,الفم وجػػة ُمجػرَّ

فإذا بنا • أماـ جيش أكبػر قػػوَّة في العالَػػـ الصامػػدة, في زمػػف ذلّػنػػا” األرض الَخَراب“وعنفواف مقاومتنا العربية, وتغدو 
 •في قموبنا مقابر فرعّية لموتى ضاقػػت بيـ بيوتيا ُننسُب إلييا, ونخاؼ عمييا, ونفتح

د خػػردة, ينفػػرد بتقرير مصيرىا شخص ي وطػػف ليست فيو األسمحةف واحػػػػد, يميػػو  األكثر تطّورًا وتكمفة, سػوى ُمجػػرَّ
الخيارات التدميرية, في تدمير ترسانة حربية إلنقاذ رأسػػو,  بأمػػواؿ مبلييف الناس كما يميػػو بأقدارىـ, وال يتردَّد لحظة

قَػػَدِره, وُتصػدر دليبًل  حّيػػًا أو ميِّتػػًا, خػردة بشريػػة, ينتظر أف تنظػر سمطة التحالؼ في نفسو, كيؼ ال يصبح اإلنساف
 معسكػػر“مف •• ودمعػػو وأشبلئػػو إلى الفضائيات, ِعبػػرة ِلػَمػػف ال َيعتبِػر يرشد تّجػػار الموت إلى فتح دكاكيف لبيػػع دمػػػو

 ؟”الشػػػػرِّ 

عمى العراؽ, كضرورة أخبلقيػػة, ال اقتصادية, لُيحضر عمبة  تػػة األميركية, التي تُقدِّـ لنا الحربَمػػْف صػػدَّؽ منكـ النك
ػػرت بأيدينا  مناديؿ لمبكػػػاء, ػػؿ ممّيػػًا أيػػف ذىبت أموالنا, وليسأؿ: كيؼ ُدمِّ مصانػػع “في ” الصمػػود صواريػػخ“وليتأمَّ

تنا بالطّف المترّي في سوؽ الخػػػػردة؟ ,(سؼ حقيقية)وىذه التسمية العنترية مع األ” الكرامػػػة  لتُباع بعد ذلؾ عزَّ

 ُمسبقًا أنَّيـ لف يستعمموىا؟ بربِّكػػػـ, لػمػػػاذا يتدافَػػع العػػرب ويتسابقػوف لشراء أسمحة, وىـ يدروف :أسألكػػـ

 لػمػػػاذا يشتػػري العػػرب“ييا سؤاؿ مػف نػػػوع: مسابقة تمفزيونية, ُيطػػرح ف أظننا جميعػػًا نعػرؼ الجػػواب, وسنربػح في أيِّ 

ذا أضفنػػا إلى السبب المعروؼ, سبب إخافػػة الشعػوب باالستعراضات”• السِّػػبلح؟ العسكرية, يصبح السؤاؿ: كـ  وا 
ػة, األسمحة التي ال تُفارؽ مستودعاتيا, مف مصاريػؼ صيانػ ُتكمِّفنا ىذه السيوؼ التي ال ُتغادر أغمادىػػا, وىذه

 لخبرائيا؟ ”إقامػػػػة“وتكاليؼ 

 :سؤاؿ واحػػد سنفشؿ جميعنا في الجواب عنو

 العربية باألسمحة, التي اشترتيا عمى مدى خمسيف عػامػػػػًا؟ مػػػاذا فَعمَػػت الدوؿ“

 •لمباحثيػف عػػف الجػػػػواب حظػػًا سعيػػداً 

 

  في بالد البدانة
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ال تشبيؾ وال  ارنة. لمشوؽ رائحة, وعميؾ أف تكؼَّ عف شِـّ المدف. أميركااألّوؿ تقع في كميف المق في مساء الفضوؿ
ما بعد ستكتشؼ وأنت تتذّوؽ فاكيتيا, أّف ال طعـ  تشبو ببلدًا أحببتيا. إنيا ببلد شاسعة, ال رائحة ليا وال َعَبؽ. وفي

 ألّنيا جميعيا متشابية اْلَمذاؽ, طاولتؾ في إمكانيا أف ُتغنيؾ عف كؿ الفواكو.. ليا أيضًا, وأّف فاكية واحدة عمى

وكراىيتيا, وما زارىا أحد إال وعاد  وكأنو تـّ سمقيا. في الواقع, مازلُت أرصد حالة عشقّية لببلد اختمؼ الناس في حّبيا
 أميركا لـ تُثر فضولي يومًا. فطالما اعتقدُت أنني أعرؼ عف أفبلميا عاشقًا أو كارىًا ليا, بالتطّرؼ نفسو. العجيب أف

الحياة الحضارية  يكفي. وما شاىدتو لـ يكف يغريني بزيارتيا. فقد كاف لي في باريس وجنوب فرنسا مف ومسمسبلتيا ما
يخيفني أكثر, احتماؿ أف تسرؽ مّني يومًا أحد  الجميمة اليادئة, ما ُيغنيني عف حضارة عنفيا. أميركا تخيفني. وما

 عتيـ بروعة بضاعتيا ومأكوالتيا وأغانييا وبناتيا, الجميبلت حتمًا, كمابروعتيا, قنا أوالدي المولعيف بيا, القتناعيـ

لمحماقػػة.. ىـ ال يدروف  , الخارجات مف البحر كالحوريات بكؿِّ ُأنوثتيف الصارخة. يا(Bay Watch) في مسمسؿ
ال يسعيـ ثوب وال  أصحاب الوزف الخرافي الثقيؿ, الذيف أف في أميركا أعمى نسبة بدينيف في العالـ, وأكبر عدد مف

تستيمؾ أيضًا  باب. فأميركا التي تستيمؾ بمفردىا ثمث ما يستيمكو العالـ مف المواد الغذائية, ُيجمسيـ مقعد وال ُيدِخميـ
ذات األحجاـ الخرافية أيضًا. فأنا لـ أسمع قبؿ  صّحة أبنائيا وأعمارىـ, بالسرعة التي يستيمكوف بيا وجباتيـ السريعة,

, وىو "ىمبرغر بطوابؽ عّدة", كأنيـ يريدوف بو ُمضاىاة (Very Big Hamburgers)يركا بالػزيارتي إلى أم
مف عجائب  وال أدري أّي فـ ىذا الذي في إمكانو أف يقضـ ىذا الكـّ مف طبقات العجيف, وما بينيا .ناطحات السحاب

إعبلف ضخـ لػ"ماكدونالد", ُيغطِّي  ياألكؿ الذي ُيشرشر مف كؿِّ جانب. وقد شاىدُت ىذا "اليمبرغر" ألّوؿ مّرة ف
تكونوا قد شاىدتـ مثمو في حياتكـ. وكانت الشاحنة "الديناصور", التي  شاحنة مف الحجـ الخرافي, الذي ال أتوّقع أف

القمامة, التي ُتحطِّـ  طوؿ مبنى ويفوؽ عمو ىا عموَّ طابؽ أو اثنيف, متوقفة في شارع في نيويورؾ لجمع يتجاوز طوليا
فواز الطربمسي, المحاضر في "جامعة كولمبيا", محنة  ميركا أرقامًا قياسية أيضًا. بعد ذلؾ, عممت مف األستاذفي أ

 .مف مّرة في معركتيا مع الجرذاف نيويورؾ والحروب التي خسرتيا أكثر

ه لي القدر نيويورؾ, شعرت بأنني وصمت, مػػذ جمست عمى مقعد اختار  في الطائرة التي كانت تقّمني مف باريس إلى
لممرأة الجالسة بجواره,  إسرائيمي, في كؿِّ زّيػو الدينّي الواضح مف ضفائره وقّبعتو السوداء. ظننتو زوجاً  إلى جوار أستاذ

ذا بيا تتبرأ منو حاؿ اكتشافيا عروبتي, ولتتمتـ لي بأنيا أستاذة فمسطينية مقيمة في أميركا. أخَرج كؿٌّ مّنا أوراقو  وا 
خريطة الطريؽ,  بالعربّية.. ىو بالعبرّية.. وىي باإلنجميزّية. وعندما شعرت بأف جاري سدَّ عمينا أنا وباشرنا الكتابة.

الطائرة, طالبت المضيفة بالمجوء السياسّي واألدبّي إلى  وأقاـ حاؿ جموسو جدارًا عازاًل يمنعنا مف العبور والتحر ؾ في
مو الكوميدي عف نيويورؾ, سأدخؿ مف دوف عممي, حّي طريقة "كولوش" في فيم أي مقعد آخر. ما ظننتني عمى

جارتي السوداء  ومنطقة الرعب األسود. فقد كاف عمّي قضاء الساعات الست الباقية مف الرحمة, في مسايرة ""برانغس
اف تدّفقت عميَّ ىي وُأّميا وصغيرىا, الذي ك األميركية, ذات المبلمح اْلُمخيفة حّقًا, التي فاضت عمى المقعد, حتى

لو, فيأخذ ما في طبقي مف أكؿ.. وَيعَبث بأوراقي, فُأالطفو مف فرط ُذعري  يناـ ويأكؿ ويقفز عمى صدرىا.. وال مقعد
عمى التواُصؿ مع  مستر بيف" باالبتسامات واإلشارات, معتذرة أُلّمو عمى جيمي اإلنجميزية, وعدـ قدرتي" عمى طريقة

عابرة المحيطات. فموجود ذلؾ العدد اليائؿ مف البدينيف  النـو طواؿ تمؾ الرحمةىذا الطفؿ "الفمتة".لـ أستطع الكتابة وال 
الطائرة مف وزنيـ, أكثر مف خوفي مف المطّبات اليوائّية, ومّما عمؽ في ذىني مف  عمى متف الطائرة, خفُت عمى

wاقتراح ُمربح لشركات  ـالكوارث الجوّية, التي اشتيرت بيا الرحبلت نحو أميركا. حتى إنني فّكرت في تقدي ذاكرة
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تمؾ الرحمة التي لـ أشَغؿ فييا سوى نصؼ مقعدي,  الطيراف األميركية, بوزف الرّكاب بدؿ وزف أمتعتيـ وحقائبيـ. في
تمؾ النصيحة: "ُخػػذ مف كؿ شيء نصفو, حتى إذا ما َفَقْدَتو فإنؾ لف تحزف  ولـ آكؿ سوى نصؼ وجبتي, كاف عزائي

 ."كامبلً  حزناً 

 

 لكسلفي مديح ا

 
 

إف أنت أجيدت نفسؾ في  فكثيرًا ما تيرب منؾ الكتابة• إلنجػػاز عمؿ روائّي, بادِّعػػػاء الزىػػد في الكتابة أستعد  عػادة
لقاء القبض عمى األفكار, وشراء دفاتر جميمة في انتظار ىنيية اإلخصاب  مطاردتيا, محاواًل محاصرة الكممات, وا 

 •اإلبداعية المباركة

, ال جدوى مف مراجعة إلػ بالنسبة  •”روزنامتي الشيرية“ػيَّ

 في لحظة سيو ومباغتة, خارج األياـ المحدَّدة لئلخصاب, وخارج رحػػػـ المنطؽ في األدب, كما في الحياة, سأحبؿ

ألنني فعمت ذلؾ بحبٍّ ومف دوف  وأظنني ُوفِّقُت فييـ جميعًا,• ىكذا أنجبُت رواياتي كما أوالدي الثبلثة• اإلبداعي
 •خطيط كّؿ مّرةت

رىاصاتيا التي ال تخطئ إنو• ُأحػػب  كسمي ىذه األيػػاـ  •عكس ما يشي بو مف انشغاؿ عف الكتابة, ىو عينيا وا 

اإلبداع, فموال الكسؿ الذي ُيدخؿ اإلنساف  إّف الكسؿ أبو“مقابمػػة تمفزيونية لمعظيـ منصور الرحبػاني, أفرحنػي قولػػو  في
 •لَػَمػػا استطاع أف ُيبدع ػػؿ أعماقو,إلى ذاتػػو, ويجعمو يتأمَّ 

لذا • األقؿ ألنني امرأة كسوؿ, ال أليث بطبعي خمؼ شيء بيذا المقياس, في إمكاني أف أدَّعي أنني مبدعة, عمى
 وىو• في حجري كما وقعت التفاحة في حجر نيوتػػف )أو عمى رأسو حسب رواية ُأخرى( تأتيني األشياء الىثػػة, تقع

ذا أضفنا إلى• التفاح, فاكتشؼ الرجؿ ُمصادفة قانوف الجاذبية الكونية يتأمَّؿ شجرة ىذا صرخة إرخميدس في  وا 
األعماؿ اإلبداعية, وليدة لحظة كسؿ وسيو  , تكوف النظريات العممية, كما”وجدتيا•• وجدتيا“مغطس حّمامو 

 •”إيجابي“

منشغبًل عنو  اإلبداعي أو العممي, حتى عندما يبدو العاِلػػـ, ال يتوقؼ عف التفكير في مشروعو ذلؾ أّف المبدع, كما
 •بأمر آخر, أو جالسًا عمى كرسّيو اليزاز يتأّمؿ حشػػرة

األشياء الصغيرة, ففي  العظيمة ال تأتينا فقط ونحُف نمشي, حسب نيتشة, لكنيا تأتينا أيضًا ونحف نتأمؿ إّف األفكار
وفي ىنيية سيونا عنيا, ينكشؼ • يوجد مكمف الحياة دوف انتباه,األشياء الصغيرة, أو تمؾ التي نمر بمحاذاتيا, مف 

 •الوجودية لنا سّرىا, الذي يغّذي أسئمتنا

 •”شجرة ال يكفي عمر واحد لتأم ؿ“ولػػذا, حسب قوؿ أحد الحكماء: 

جعؿ مف الحياة سياحة  الكسػػؿ مأخذه اإلبداعي, لػػػذا ربمػػا كاف ىنػػػػري ميمػػػر, أحد الكّتاب األوائػػؿ, الذيف أخػػذوا
 لكنو لـ يصؿ إلى ما بمغو الكاتب الفرنسي• الذي ال تأشيرة دخوؿ إليو عػػدا الكتابة مفتوحة عمى الضجر المجسّدي,

إمكانو, بكممات حقيقية, أف  لػػذا في• فيميب بوالف, الذي يفتقر إلى ما اشتير بو ميمػػر مف اشتعاؿ دائـ لمشيوات
, ُأسبوعًا بعد أني أحب السأـ,”يعترؼ بػ wأسبوع, شيرًا بعد شير, ال شيء أطيب عندي مف الرتابة  يومًا بعد يـو
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الكسػػؿ, التي يمجأ  تصريح أدبي قرأتو خبلؿ جمعي أقوااًل قد تدعػػـ فمسفتي في التعاُمؿ مع حالػػة وىو أغبػػى”• اْلُمممَّػػة
 •ُيوحػػي بيربيػػـ مّمػا يسعوف إليو في الواقع ع,إلييا المبدعوف, تأىبػػًا لمحالة اإلبداعية, بذعػػر ُمخػػػاد

لػػذا ”• األدبية الرغبػػة في أاّل تقـو بشيء, ىو الدليؿ القاطع عمى الموىبة“قوؿ موريػػػػاؾ  أيكػػوف أنسػي الحػػػػاج, قد قرأ
 ؟”جيد أنا ُأحػػب  كسػػمػي, وطموحي أف أتخّمص مف أيِّ “قاؿ: 

ػػؿ  ُمتقمِّبػػة المزاج, كامرأة حبػػمى, أرتديإنني كسػػمػػى ىذه األيػػاـ,  العبػػاءة الفضفاضة لبلَّمباالة, وأجمس ساعات, أتأمَّ
 •ذاكرة الغيػػاب, فػػوؽ ضريػح رجػػؿ أنػػا ُمقبمػػة عمى دفنػػو في كتػػاب العشب الذي ينبت عمى شقوؽ

 فياغرا.. ُأم المعارك

 

متوجسة  بة حرب, والكرة األرضية تقؼ عمى قرف الثور األميركي,مناسبًا, ونحف نعيش عمى أى قد ال يكوف الوقت
وعف تاريخ الرجاؿ الحافؿ بالخيانات  بالكارثة, أف نواصؿ الحديث عف صعوبة االنضباط العاطفي بالنسبة إلى الرجؿ,

 .عبر العصور

 

البمداف,  وب التي عرفتيا بعضالمشحونة, التي تعيشيا البشرية ىذه األياـ, والكوارث والحر  غير أف األجواء السياسية
لى العالـ, في محاولة إمساكو بحياة أصبحت  تركت آثارىا في سموؾ الرجؿ, مف منطمؽ نظرتو الجديدة إلى نفسو وا 

 .لحظة تبدو سريعة العطب, قد تفمت مف بيف أصابعو في أية

 

فاً  وألف المرء في أوقات الخوؼ والحذر ُيبالغ في ردود الفعؿ, فقد شاىدنا رجاليًا, ىذه األياـ, في االلتزاـ بالقيـ  تطر 
مصائب البرجيف المنياريف فوائد عمى الزوجات, بعد أف صار رجاؿ نيويورؾ أكثر  اأُلسرية في نيويورؾ, إذ غدت

االستمرار في عبلقة مع  أيموؿ( وأعمف بعضيـ لمجمة "لوبواف" الفرنسية, أنو يفضؿ 77لزوجاتيـ بعد ىجمات ) وفاءً 
 .يشعر بأىمية اإلخبلص لآلخر ة, وال يرغب في خيانة شريكة حياتو, بعد أف صارامرأة واحد

 

والمنتجعات السياحية, ىو نفسو الذي حجز األزواج في البيوت, ورفع  والخػػوؼ الذي أطاح ببورصة شركات الطيراف,
قادرًا عمى صنع  ما عاداألدوية, وأسيـ المؤسسة الزوجية, في عالـ صنع الخوؼ وعّمبو لمبشرية, ثـ  أسيـ شركات

باكرًا إلى البيت, لتناوؿ جرعة الحب الزوجي, ولو  الطمأنينة, بعد أف أصبح رجالو ال يجدوف سكينتيـ إال في العودة
 األمف الوقائي" و"الضربة الوقائية" واستراتيجية "الحرب االستباقيَّة", استبؽ" عمى مضض أميركا التي ابتكرت لنا

ميف عمى اإلرىاب البيولوجي, اإلرىابرجاليا الكارثة, متحصّ  الزوجي, واجديف في رئيسيـ  نيف بالحب الوقائي, ُمفضِّ
حّظ البشرية أف يكوف انتصر عمى آؿ غور بفارؽ حفنة  نموذجًا لمزوج الصالح ولفاعؿ الخير المثالي, الذي مف ُحسف

 .ليداية َمػف ضػؿَّ منا سواء السبيؿ مف األصوات, فبعث بو المَّو

 

تقييـ أولوياتيـ واتخاذ قرارات حاسمة تتعّمؽ بمصيرىـ, فقد جاء في استطبلع  الكوارث تقود الناس إلى إعادة وألف
في نيويورؾ, باتػػوا  في المئة مف العازبيف 09أيموؿ", أف  77مجمة "نيويورؾ ماغازيف" تحت عنواف "الحب بعد  أجرتو

كثيرًا عف ضحاياىـ األفغانييف, الذيف قرأنا أنيـ كانوا  ة ال يختمفوفيسعوف إلى الزواج واالستقرار اأُلسري وىـ بالمناسب
األميركي, بينما كانت الخاطبات, حسب أحد العناويف, يبحثف عف العرساف بيف  يحتفموف بالزواج تحت القصؼ
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الحربية, الطائرات  فالبعض في مواجية القصؼ العشوائي لمحياة, يفّضؿ أف يفتؾ بو الحب عمى أف تفؾ بو !األنقاض
  .الموت متفحمًا في برج التيمتو النيراف وأف يحترؽ بجمر األشواؽ بدؿ االحتراؽ بالقنابؿ االنشطارية, أو

ُبشرى أُلمتنا, المقبمة حتمًا عمى أكثر مف كارثة, فبل أرى خارج الحرب وسيمة  وقد استوقفني ىذا الخبر, إذ وجدت فيو
أننا نحتاج إلى كارثة قومية  ـ االكتفاء بامرأة واحدة, واإلخبلص ليا كماتعيد الزوج العربي إلى صوابو, فيتعمّ  ردع

المير التعجيزي, وترتفع أسيـ الزواج لدى شبابنا, عسى أف  شاممة قدر اإلمكاف, كي تنيار إثرىا, بمعجزة, بورصة
  .مبلييف العوانس مف بناتنا في العالـ العربي يفتحيا المَّو في وجوه

الزاوية, ندرؾ أنيا سُتحسـ في "األسرَّة" وليس في أروقة األمـ المتحدة, أو في  القادمة مف ىذه وعند تأّممنا الحرب
ف كنا سنخسر فييا ثرواتنا وما بقي مف أوطاننا, فبل بأس إْف كانت مكاتب اأُلسرة العربية ستخرج سالمة  البنتاغوف, وا 

ـّ اْلَمعارؾ", بينما يعتقد سنوات  ومنتصرة وىنا تكمف حكمة العراقييف, اْلُمنيمكيف منذ في أبحاث متطّورة إلنتاج "فياغرا ُأ
بعناويف كبرى  عف غباء, أنيـ منشغموف بتطوير سبلحيـ النووي ال اَلَمنوي وقد تـ اإلعبلف منذ أشير, األميركيوف,

ـّ المعارؾ" بخبرات محمية في لضجة التي مختبرات عراقية وكاف في ا في الصحؼ العراقية, عف إنتاج "فياغرا ُأ
بدت الفياغرا جزءًا مف أسمحة الدمار الشامؿ اْلُمشيرة في وجو  صحبت ىذا االختراع تصر ؼ استراتيجي غبي, بعد أف

  .عودة فريؽ المفتشيف, وتعر ض العراؽ لحرب ُميمكة أميركا, ما قد يستدعي

التياـ  يبًل, حتى يستطيع إخواننا في العراؽال ريػب فييا, إال أف نصمِّي كي ُتميمنا قم وليس في وسعنا, والحرب آتيػػة
 !باألحرى أُلـّ ُأّميػػا ما أنتجوا مف تمؾ الحّبة الزرقاء المعينة, تحس بًا أُلـّ المعارؾ, أو

 ُقبمتي الميّربة عمى يده

 

الغابة, شفتيو  أمير يعبر لمُقَبؿ, ال السحرية التي ُتوقظ حسناء نائمة في غابة مف ُسَبات داـ دىرًا, لحظة يضع أعػػود
 .كما كاف, مف َقبؿ أف يحّؿ بو قصاص ساحرة شرِّيرة عمى شفتييا. وال تمؾ التي يعود بمفعوليا الضفدع أميرًا,

, ما قرأه في قصص الطفولة مف خرافات ُحسمت مآسييا بُقبمة. لكف مازلنا, ال أعتقد أّف بيننا َمف عمى  ُيصدِّؽ اليـو
 .مراىنيف عمى معجزتيا وبركاتيا إّياىا. ننتظرىا مف دوف أف نعترؼ بذلؾ, الرغـ مف ذلؾ, نحمـ بتمؾ الُقبمة

ُمصّغرة مف ُقبمة روداف الشييرة. كانت أختي صوفيا )خرِّيجة  ىذا الصيؼ, أحضرت معي إلى "كػػاف" نسخة رخامية
بتواطؤ بطمي  ني في برماناأىدتني إّياىا, بعد زيارتيا إيطاليا منذ سنوات. واحتفظت بيا في صالو  الفنوف الجميمة(, قد

وكنت أبتسـ والعاشقاف الرخامياف يعبراف  .خالد بف طوباؿ مع تمثاؿ فينوس. حممتيا بيدي طواؿ الرحمة, خوفًا عمييا
بتمص ص رجاؿ الجمارؾ أو دىشتيـ, وىـ يعثروف عمييما مختبئيف  متعانقيف ممرات األشعة الكاشفة, غير آبييف

 .منشفة ممفوفيف داخؿ

أُلوّدعو في منزلو في بيروت, قبؿ مغادرتو  ة أجمؿ مف ُقبمة ميّربة؟ أذكر أف نزار قباني في آخر مّرة, حضرتىؿ ثمَّ 
ُيضيِّفني مف بّراده كوب عصير, وشوكوالتة كانت عمى طاولتو. وعندما أصبح  إلى لندف ساعتيا, بدا لي كئيبًا وىو

 وضعت عمييا قبمة تحريضية عمى الفرح, ووشوشتوأكبر مف أف ال أسمعو, أخذت يده اليمنى و  صييؿ أحزانو

يده. تنّبيت لحظتيا إلى أنني  ستكتب أشياء جميمة بيذه اليد.. عدني بذلؾ!". عادت لو العافية, وابتسـ وىو يتأّمؿ"
مْسَح حمرتي سحب يده. وعّمؽ بيف المزاح والجّد "ال تمسحي  تركت آثار أحمر شفاىي عمييا. وعندما حاولت ُمعتذرة,

تيريبيا؟  بيا لرجاؿ الجمارؾ". لـ أسألو وىو مفتي العّشاؽ, إف كاف األجمؿ التصريح بُقبمة.. أـ بمتؾ ُأريد أف ُأصرِّحق w
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ُييرِّبوف المتفجرات والقنابؿ فحسب. بعضيـ  عمى األقؿ إلقناع البوليس البريطاني, عندما يعثر عمييا, بأّف العرب ال
نفسو شيخًا مف شيوخ الحب قبؿ مجيء زمف السّيافيف وشيوخ الموت. أليس ىو  فييرِّب الُقبؿ ومناشير الحّرية, ويعم

وفّية, وصار قمبي ممجًأ لطالبات" :القائؿ العشؽ والحياة  غّنيت النساء حتى صرُت شيخًا مف شيوخ الط رؽ الص 
بو مف حقوؽ  مف خدمات, بؿ وتأمر والحّرية؟". وعمى الرغـ مف كونو لـ يعرض سوى ما تعرضو أميركا اليـو

اليـو عمى أنفسيـ وتقبَّموا ىذا "األمر" الواقع, عندما َغػػَدا أمرًا  وحريات لممرأة, فقد ُىوجـ وُحورب مف الذيف انقمبوا
 .يدخؿ ضمف موسـ اليجرة إلى الديمقراطية اإلجبارية أميركيًا,

عشر.  عمى ذوؽ األميركييف في القرف التاسعالُقبمة", أحد أشير األعماؿ العالمية. لـ يكف " وعمى ِذكر أميركا, فتمثاؿ
الضخـ في قاعة منفصمة  وأثناء معرض كاف ُمخصَّصًا ألعماؿ صاحبو النحات الفرنسي روداف, تـ وضع التمثاؿ

! وال لـو عمى األميركاف, إف ىـ قاطعوا الُقبؿ.  لمنع الجميور مف زيارتو, بحجة أف التمثاؿ واقعي أكثر مف البلـز
 ساحة الوغى "وددت تقبيؿ السيوؼ ألنيا.. لمعت كبارؽ ثغرؾ المتبّسـ". ما كانت أميركا نترنا" ُينشد فيفعندما كاف "ع

الصامتة. ثـ نضجت شفاىيا عمى  قد ُوجدت َبعُد. لقد اكتشفت فّف التقبيؿ في عشرينات القرف الماضي, أياـ السينما
مطموبيف لمعدالة, أو ُيبيد الينود الحمر, يسرؽ بيف ال يد ىوليوود في الخمسينات. فقد كاف الكاوبوي, وىو يطارد

 .(غانية صادفيا في )بػػػار منازلتيف وجثتيف ُقبمة شرىة مف

ىوليوود كانت, بحطب مغشوش وأعواد ثقاب ُمبّممة. فياري غرانت رمز  اكتشفنا بعد ذلؾ أف كّؿ الحرائؽ, التي أشعمتيا
القنبمة الشقراء, كانت  ف في الواقع شاذًا ال ُيحب النساء. ومارليف مونرووسيِّد األدوار العاطفية, كا الوسامة الرجالية

سينمائي, امرأة مف سبللة اإلسكيمو بشفتيف  حسب شيادة مف ضّموىا إلى صدورىـ, أو قّبموىا ُمكرىيف في مشيد
يمينا كارتر مؤخرًا, ُيوحي بمعشر مرح ودافئ, فقد صّرحت زميمتو, الممثمة ى جميديتيف ُمحرقتيف. أما وودي آلف الذي

 .معانقتو في السينما كمعانقة حائط برليف بأفّ 

 تصدِّقوا ما تقرأونو مف خرافات حوؿ تمؾ الُقبؿ السحرية. وال تتأثروا بما تشاىدونو الُخبلصػػػػة, في ما يخص  الُقبؿ, ال

 !بالوكالة ُقبؿمف ُقبؿ محمومة في األفبلـ اليوليوودية. ال تحتكموا لغير شفاىكـ. فميس ثّمة مف 

 

 ?قل لي.. ماذا تشرب

 
 

في  المشروبات األميركية في انشقاؽ سياسي بيف أفراد عائمتنا الصغيرة, بعد أف أشير أخي أزعجني أف تتسبب
المغرب العربي, بينما انحاز أخي  الجزائر والءه لحزب "الكوكاكوال", وغدا مف ُدعاتيا, والمفكريف في بركاتيا عمى

 .ومؤل بو برَّاده, مجبرًا صغاره عمى أف ال يشربوا إالَّ منو ,"ي باريس, إلى مشروب "مكَّة كوالياسيف, المقيـ ف

 مف أرباحو 73جديد مف المرطِّبات, رصد صاحبو الفرنسي توفيؽ مثموثي, تونسي األصؿ, % ومكَّة كوال" صنؼ"

ؿ يـو في شير رمضاف, لُينزؿ مش  .األسواؽ الفرنسية روبو إلىلمصمحة أطفاؿ فمسطيف. واختار مثموثي أوَّ

 

مبلييف زجاجة في  73الصنع, وىي مياه غازية بمغت صادراتيا  وقد ُوِلدت لديو الفكرة مف مشروب "زمـز كوال" إيراني
w .اأُلولى األشير األربعة
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(, لتر 7.4يضع عمى القنينة العمبلقة ) وبرغـ األجواء المعادية لمعرب والمسمميف, فقد نجح المثموثي, في أف
عبارة "اشرب ممتزمػػػػًا", بؿ وذىب حتى إعبلف تخصيص نسبة مف ريػػػع  والمشابية تمامًا لقنينة "كوكاكوال" األصمية,

أحمؽ  القضية الفمسطينية, ُمعمنًا ذلؾ عمى كؿ قنينة, مف خبلؿ ممصؽ أخضر تحت شعار: "ال تكف المبيعات, لدعـ
الفرنسية, كؿ صيؼ, لتحث الناس  دأبػػت عمى رفعو ُدور النشر واشرب ممتزمًا", الذي استوحاه مف شعار مشيور,
 .وجودىـ عمى الشواطئ.. لممطالعػػػة عمى أف ال يسمِّروا جمودىـ بغباء, وأف يستفيدوا مف

 

 الفرنسية, والقنوات التمفزيونية, ومعيا خبراء قضايا االستيبلؾ, الذيف فاجأتيـ ولقد شغمت ظاىرة "مكَّة كوال", الصحافة

المعارض", في سابقة جديدة ال عيد " منافسة الحقيقيَّة, التي شكَّميا لدى الجالية العربية واإلسبلمية, ىذا المشروبال
أعماؿ, قصد تحقيؽ صفقة تجارية, تستثمر مرارة المغتربيف العرب,  ليـ بيا, خاصة أفَّ المبادرة لـ تأِت مف رجؿ

مف  يـ ضػػّد المذابح, التي يتعرض ليا الفمسطينيوف, بؿ جاءتانتمائيـ إلى اإلسبلـ, ووقوف ورغبتيـ في إشيار
ر أف ال يكتفي بمساندة الفمسطينييف بالمقاالت, وال أف يدعػػػػو إلى ُمقاطعة اقتصادية, ال تقـو عمى منطؽ  صحافي, قرَّ

يمكف المضي ُقدمػػًا في شارحًا إطبلقو شراب "مّكة كوال" قائبًل: "ال  ,"احتياجات السوؽ. فقد صرَّح لجريدة "الفيغارو
والعممي, سبؽ لو أف  المنتجات األميركية والصييونية, دوف العثور عمى بدائؿ ليا". فيذا الرجؿ الواقعي مقاطعة

ألؼ يورو, مف خبلؿ "راديو  033المغتربيف, ليجمع  استفاد مف عممو, كمدير إلذاعة المتوسط, التي تتوجو إلى
 .الفمسطينييف ندةساعة, في حممة لمسا 79توف", داـ 

 

ـ إلى الجزائر, وكاف يشَغؿ 7448أثناء زيارتي سنة  وقد ذكَّرني األمر بإعبلف في الصحافة الجزائرية, استوقفني
يساره  كأس العالـ: "ستكوف الميالي طويمػػة.. اطمئنػػػوا.. كوكاكوال ُتفّكر فيكـ", وعمى صفحة كاممة, جػػػاء فييا, بمناسبة

 ."اشرب كوكاكوال ..كوال, ُكتب عمييا: "ِعْش كرة القدـ.. احمػػـ كرة القدـصورة كبيرة لزجاجة 

 

باالنخراط في حزب "الكوكاكوال", بعد أف شرح لي, وىو  أخػي الذي الحظ تذم ري مف اإلعبلف, قاؿ يوميا ما أقنعني
مطمبًا  ف أصبحت الوحدة المغاربيةنحتاج إلى ىذا المشروب لتحقيؽ أحبلمنا المغاربية, بعد أ اْلُمسيَّس أكثر مني, أننا

بمكاسبيا.. ىي ُتريدنػػا سوقًا مغاربيَّة  مف مطالب الشركات الكبرى, التي أفقدتيا خبلفاتنا الغبيَّة صبرىػػا, وأضرَّت
دة مف مئة وثبلثيف مميوف مستيمؾ, تتقاسـ في ما بينيا أفواىيـ وبطونيـ, وأقداميـ وممبسيـ وعيونيـ وآذانيـ..  موحَّ

التنق ؿ دوف تأشيرة, عمى  تتوافؽ مع مصالحيا. فقد تفتح حينئذ في وجوىنا الحدود المغاربية, ويكوف لنا حؽّ  بأس أفوال
 .ِغػػرار البضائع األميركية

 

ػػة تمبس مّما ال تُنتج, وتأكؿ مّما ال تزرع, وتشرب مّما ال حضرنػي يوميا قوؿ   ."تعصر جبػػػراف "ويٌؿ أُلمَّ

والنوايػػػػا الحسنة لكبرى الشركات العالمية,  ت جبػػراف, لـ تقض مضجعي, في زمف الطيارة األميركية,غيػػر أفَّ ويػػبل
بالخير,  األـُ تريػػػزا, تُفّكر فينػػا, والقدِّيس "ماكدونالد" يدعػػو لنا مع كؿِّ ىمبورغر كيؼ ال نناـ مطمنيف وكوكاكوال, بطيبة

المناضؿ التونسي, حسني النوري, أحد  في تحقيقيا حتى اآلف, ما دعػػا وجمعييـ ساىروف عمى تحقيؽ وحدة, فشمنا
أربعة مف زعماء المغرب العربي, اتَّيميـ فييا بالعجػػز عف تحقيؽ  القومييف المخضرميف, إلى تقديـ أربع شكاوى ضد
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المغرب العربي,  اتحاد المغاربية ببناء اتِّحػاد مغاربي فّعاؿ وقوي, وعدـ تطبيؽ ما جاء في ميثاؽ حمػػـ الجماىير
ية التنق ػؿ بيف األوطاف الخمسة؟   خاصة ما يتعمؽ بحرِّ

واصطحاب أوالده, وىـ  أنفع ليذا المناضؿ المغّفؿ, لو اكتفى يوميًا بشرب كميَّات كبيرة مف الكوكاكوال, أما كاف
ػؿ   دة المغاربية؟بذلؾ في مشروع الوح ينتعموف أحذية "نايؾ", إلى أقرب "ماكدونالد".. عساه يعجِّ

لدعػـ  ,"أأشػػػػرب "الكوكاكوال", كي تتحقؽ الوحػػػدة المغاربيػػة, أـ أشرب "مّكػة كوال :أما أنا, فمازلت في حيػػرة مف أمػػري
  االنتفاضة الفمسطينية؟

  .أجيبونػػي

 ."سابقػػػة الحائػػرة: ُأختكػػـ فػي ُعروبػػة

 

 كرامة الببغاء

 

ما تريد مف  اوات, التي عكس المشاع عنيا, تكمف كرامتيا في رفضيا أف تكوف "ببغاء", تمّقنيالمببغ أكّف احترامًا خاصاً 
وال تتوّقع • تمّسيؾ إاّل إف شاءت ذلؾ ولف فيي لف تصّبحؾ• كبلـ لتسمية صغارؾ أو إبيار ضيوفؾ أو إرضاء غرورؾ

ف كنت تعّمؽ عمى صدرؾ سّجادًا مف النياشيف,  المفّدى "حفظو الّمو", حتى منيا أف تناديؾ مثبًل "سيادة الرئيس القائد وا 
 •تحفظ غير المختصر المفيد, الذي يقتصر غالبًا عمى مفردات الشتائـ ألنيا ال

لساف ببغاء كاف  مؤخرًا بجولة في الخميج, تسنَّى لقائد اأُلسطوؿ البريطاني أف يختبر عمى حسابو سبلطة وأثناء قيامو
وكاف البّحارة قد • العتباره رمز طاقـ الفرقاطة , بحكـ وجوده عمى ظير اأُلسطوؿ,مف المفروض أف يكوف أكثر تأدباً 

جناح الضّباط, وأغمقوا عميو في خزانة ريثما ينتيي األميراؿ مف إلقاء  أخرجوه مف القفص الذي يعيش داخمو في
األميراؿ بصوت خافت,  بمقاطعتوغير أف الببغاء فاجأ الجميع • ببلئحة الشتائـ والبذاءات التي يحفظيا كممتو, لعمميـ

 •"الحديث حتى يعود الصوت قائبًل "تافػػو" ثـّ "ىػػراء وما إف ييـّ األميراؿ بمعاودة• آتيًا مف الخزانة يقوؿ "سخيؼ"

ثقافتنا  ذلؾ أف الببغاء الذي لـ يتربَّ عمى• خزانة لـ يمنعو مف إيصاؿ صوتو لقائد اأُلسطوؿ فوجود الببغاء سجينًا في
فيو ظاىرة • َمف ال صوت ليـ" لية, ال يحتاج إلى شعار "ال صوت يعمو فوؽ صوت المعركة" كي يكوف "صوتالنضا

مستعد لمموت مف أجؿ أف يقوؿ كممتو "أو مف أجؿ  وىو عكس الكثيريف مف رافعي الشعارات,• صوتية في حد ذاتو
 •"فقميا ومت•• لـ تقؿ القائؿ "ستموت إف قمتيا وستموت إف أاّل ُيرغـ عمى قوليا", حتى لكأنو

المساف, ولـ  مميء بالمظاليـ واالضطيادات والجرائـ المرتكبة في حؽ طائر مزاجي يتمّيز بفمتاف فتاريخ الببغاوات• ولذا
 •مسبقًا عمى ورؽ يعتد عمى طريقة مذيعي أخبارنا التدقيؽ والتمع ف في ما ُلقِّف لو

صاحبو, الذي أمره بنطؽ عبارتي "صباح الخير"  امتثالو ألوامروقد دفع مؤخرًا ببغاء في الصيف حياتو ثمف عدـ 
مف المحاولة الفاشمة, لـ يتماسؾ الشاب أماـ عناد الببغاء, فأىانو ووصفو  وبعد ثمانية أشير• و"إلى المقاء" كؿ يـو

 •فاستشاط الرجؿ غضبًا وقتمو• فما كاف مف الببغاء إال أف كّرر ىذه الكممة •باألحمؽ

حديقتيا لحديقة جاٍر  الخبر إلى ذىني قصة مؤثرة وطريفة تعود لشبابي, يـو كنا نسكف فيمبل مبلصقة أعاد ىذا وقد
wالببغاء اسمي, وأصبح, ما إف يستيقظ فجرًا عمى  وألف الجميع كاف ال ينفؾ يناديني, فقد حفظ• ضابط كاف لو ببغاء
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ستيقظ جدتي غاضبة واثقة مف أف ابف الجيراف ينادي أحبلـ", فت•• مناديًا "أحبلـ عادة الطيور, حتى يبدأ في التصفير
مجتمعوف مصّفرًا  وحدث أف ضربتني ووّبختني غير مصّدقة براءتي, حتى اليـو الذي فاجأنا الببغاء ونحف •عميّ 

ة لو تمقينو اسمو, وكّمما ازداد األطفاؿ إلحاحًا وُمطارد و تحّمؽ حولو الكبار والصغار, وحاوؿ كّؿ واحد• ومناديًا باسمي
 وكانت الصدمة عندما استيقظنا بعد يوميف لنجد الببغاء قد انتحر بغرس• ما ُيطمب منو ازداد الببغاء رفضًا لترديد

 •مخالبو في عنقو

بسببي, بؿ ألنني مع العمر آمنت بكرامة  مف يوميا وأنا أتعاطؼ مع الببغاء, ليس فحسب ألنو أوؿ كائف انتحر
غسؿ األقواؿ" وال ييتؼ "عاشت األسامي", ومف دوف أف يدَّعي أنو مثقؼ  كبلـ" و"الالببغاء الذي ال يعرؼ "تبييض ال

 بسبب كممػػة, تاركًا لنا دور الببغاء أو ُمناضؿ يموت

 

  كّل العرائس.. َعَوانس

 

اّل, كيؼ تحتفؿ قرية ىندّية بزواج ضفدعيف عمبلقيف, وتزّؼ الضفدعة المحظوظة الزواج قسمة إلى  ونصيب. وا 
موسيقي حضره مئات  الضفدع الفحؿ في زّي أحمر بػّراؽ, بمباركة القساوسة اليندوسييف, وسط حفؿعريسيا 

بالمبلييف في بيوت أىميّف في انتظار عريس ال  األشخاص.. انطمؽ موكبو البييج مف بركة ماء, بينما َتقَبع فتياتنا
 مبلييف فتاة مصرية, ىػػفَّ في 9فارس أميػػر؟  اأُلسطورة, بفعؿ ُقبَمة مسحورة إلى يأتي. أو ضفدع يتحّوؿ, حسب تمؾ

إّياىا, وأظّف أّف ىذه النسبة ُتوَجد في  طريقيّف إلى العنوسة, وثُمث فتيات السعودية والجزائر وتونس, ُيعانيف المشكمة
 ًا عمى َجَماليفّ فييا العائبلت ماذا تفعؿ ببناتيا البلئي, عمى ثقافتيّف, وأحيان معظـ الدوؿ العربّية, التي لـ تعد تدري

بعض الواليات اليندّيػػة, حيث عندما يبدأ  وثرائيّف, ال يجدف عريسًا مناسبًا. وقد ال يبقى أماـ أىميّف إاّل اتِّباع تقاليد
العائبلت عصابات إجرامية الختطاؼ العريس المناسب, والمجيء بو تحت  موسـ الزواج في يوليو )تموز(, تستأجر

ىذا الحؿ  يا, بمباركة كاىف يجعؿ مف ىذا الزواج عقدًا غير قابؿ لئللغاء. األىؿ لجأوا إلىبابنت التيديد, لتزويجو
الرجاؿ في كّؿ أنحاء العالـ َغػػػبل  بسبب ارتفاع قيمة ميور الرجاؿ, وليس الفتيات, حسب تقاليد اليندوس. ذلؾ أفّ 

ذا كانت اثنتاف مف كّؿ خمس نساء َفاَضت بو السوؽ مف  سعرىـ, وزاد دالليـ, وتضاعفت شروطيـ, بُحكـ ما إناث. وا 
عمييـ, فإّف  بمفردىّف, وىو أمٌر, حسب الصديؽ "زوربػػػػػا", فيو إىانة لكّؿ رجاؿ األرض وعػػػار في فرنسا يعشف وينمف

في المئة مف نساء تجاوزف  08مباالتيـ تجاه  مسؤولية الرجاؿ في أوروبا ستزداد في السنوات المقبمة, وكذلؾ عار ال
اإلحصاءات ارتفاع ىذه النسبة ارتفاعًا مخيفًا بحموؿ القرف المقبؿ, إذ  سّف الثبلثيف, وال رجؿ في حياتيف. وتؤكد

الكـّ اليائؿ مف  التنبؤات بأف أكثر مف نصؼ النساء األوروبيات سيكّف َعَوانس. ولكي أرفع معنويات ىذا تُبّشرنا
ُأطمئنيّف أّف نصفنا يعشف مع رجاؿ متزّوجيف في  ,""المتزّوجات اإلنػػاث الوحيدات, وُأخّفؼ مف حسدىّف لنا, نحفُ 

 المساء مف أصدقائيـ.. أو مف التمفزيوف. أّما األوفيػػاء فيكتفوف بإقامة عبلقة النيار مف وظائفيـ ومشاغميـ, وفي

بلؽ السَّػريػرّي, أو الطَّبلؽ أو الطَّ  مشبوىة مع "اإلنترنت", أي أّف بيف المتزّوجات أيضًا نساء ُيعانيف الّطبلؽ العاطفّي,
ػػرًا, خبراً  عجيبًا, عف زوج برازيمي أقسـ عمى عدـ مخاطبة زوجتو إلى األبد, بعدما شّؾ في  الّمغوّي. حتى إننا قرأنا مؤخَّ

, عاماً  94والزوجة البالغة  لمولودىما.. السابع. العجيب أّف ىذا الَقَسـ يعود إلى خمسة وثبلثيف عامًا بالضبط, ُأبوتو w
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ىذه األعواـ, تاركة ألطفاليا وأحفادىا ميمة التحد ث إليو نيابة  وفّػػت بَقَسـ زوجيا, ولـ تتبادؿ معو كممة واحدة طواؿ
ػراخ, تأقممت تدريجيًا مع وضعيا الجديد, عنيا. الزوجة التي ودخمت في طور  كانت بدءًا عصبّية المزاج, ودائمة الص 

الرغـ مف طوؿ فترة الصَّمت بينيما, فقد استطاع  فصّرح بكثير مف الجّدية, بأنو عمى"الّصمت الزوجّي". أّما بعُميا, 
بفضؿ المؤسسة الزوجية, أصبح في إمكاف اإلنساف أف ُيفاخر بأنو يتمّيز عف  أف ينجب منيا خمسة أطفاؿ. وىكػػػذا,

أو يقـو بجيد  واحدة مع شريكوبكونو الكائف الوحيد الذي في مقدوره التناسؿ, مف دوف أف يتبادؿ كممة  الحيواف
بأكمميا. وقد ُأضيؼ إلى الّصمت التقميدي  اْلُمبلّطفة واْلُمغازَلة التي تأخذ طقوسيا عند بعض الحيوانات, ساعات

الفضائيات, حتى إّف زوجة مصرية طمبت مف المحكمة الّطبلؽ, ألّف زوجيا ال  لؤلزواج, إنيماكيـ الجديد في متابعة
إلكتروني عاجؿ..  يوف. أّما المتزوجات مف مرضى "اإلنترنت", فحتى خبر طبلقيّف يقرأنو في بريدالتمفز  ُيعاشر إالّ 

بعد لبؤسنا. فمعظـ المتزّوجات ىػػّف في  فميطمئَنفَّ َمف لـ يتزّوجف• أرسؿ بو زوج "مش فاضي لمكبلـ مع حرمة"
 .الواقع.. َعَوانس أنجبف أوالداً 

 

 

 كممات.. قطف سيفك بيجتيا

 
 

 يدِر كيؼ يرد   ـرجؿ ل

 عمى ُقبمة

 تركيا أحمر شفاىي

 عمى مرآتػػػو

 الحبلقػػة فكتب بشفرة

 :عمى قمبي

 ”ُأحب ػػػؾ“

*** 

 رحيمؾ مراوغة•• حتماً 

 طاوالت الكسؿ الصيفية عمى

 أنتظرؾ بفرحتي

 كباقة لعّباد الشمس

 مزىرية في

 فراشة الوقت•• لكف

 عمى وشؾ أف تطير

*** w
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 الواصميف ال تكف آخر

 ـ سيجيءأحدى

 سيجيء ويذىب بي

 بعد أف يخمع باب

 لؾ انتظاري

*** 

 خطاي ال بوصمة ليا سواؾ

ر الحماقات إّيػاىػػػػا  ُتكرِّ

 صوبؾ تنحرؼ بيف

 عائدة إلى جادة الخطأ

 ما مف عاشؽ تعّمـ مف أخطائو

*** 

 ُمدماة كممات

 قطؼ سيفؾ بيجتيا

 لف ترى حبرىا اْلُمراؽ

*** 

 خنجرؾ غافمة عف

 حيناً ينبيني الحبر 

 إلى طعنتؾ

 سأضع شفاه رجؿ غيرؾ

 نّشافاً  ورقاً 

 يمتص نزيفي بعدؾ

*** 

 كما نحف

 تشّظى عشقنا اآلسر

 إبريؽ وانكسر

 كنا تدّفقنا فيو

 منسكبيف أحدنا في اآلخر

*** 

 وبينيـ ال تدع جثمانؾ بيني

 كؿ  َمف صادفني

 وقؼ ُيصمِّي عميؾ صبلة الغائب
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 ما ظننتني

 دبموتؾ إلى ىذا الح سأنفضح

 

 كمين الورد

 

 , حسب قوؿ أنسي الحاج,”كؿ  َمف أحببتيـ سقطوا مف القطار“بطاقات معايدة إلى أحد.  ىذا العاـ أيضًا, لف ُأرسؿ

إليو بطاقة, ىو يكتبني عمى  أف أكتب وما عاد ليـ في القمب مف عنواف ُأراسميـ عميو. وذاؾ الذي ُأحّبو, أقرب مف
  .مدار العاـ

إحساسي بالذنب, بعدما فاضت بحّبيـ رفوؼ مكتبتي, ووجدتني عاجزة عف  , في كؿ عيد, مفوحدىـ قرائي يزيدوف
البعض  العاطفي, بما ُيضاىيو سخاء, يشفع لي أنني وقد أضعت الكثير مف كتاباتي )حتى أصبح الرد عمى اجتياحيـ

واظب عمى ترتيب بريد قرائي, أُ  يتطّوع لجمعيا(, لـ يحدث أف أىممت يومًا رسالة لقارئ. ومازلت منذ ثبلثيف سنة
تسع كؿ واحدة منيا, ما ُيقارب الثمانيف رسالة, مرئية مف  وُأرّقمو في ممّفات ضخمة, ذات أوراؽ داخمية شفافة,

عندما  الورقة بمغّمفيا. ذلؾ أنني ُأقيـ مع مغّمفات الرسائؿ وطوابعيا عبلقة عاطفية, وأحزف الوجييف, مرفوقة أسفؿ
قًا أطرافيايحاوؿ أحدىـ أف ُيجرِّ  كيفما اتفؽ. المغّمؼ قميص حبيب ُأريد أف  د مغمفاتي مف طوابع بريدىا, أو يفتحيا ممزِّ

, حسب ما   .يشي بو مزاج المغمؼ مف ليفة أفؾ أزراره وحدي, بسرعة أو بتأفٍّ

 

ف أصحابيا ألصقوا دوف مغمفات, وأحيانًا مف دوف طوابع بريدية. لكأ مؤخرًا, اكتشفت أّف أجمؿ الرسائؿ, قد تأتيؾ مف
التي احتفظُت  عمييا, أو كأنيا, لفرط حمولتيا العاطفية, غدت ُمعفاة مف رسـو النقؿ البريدي, كتمؾ قموبيـ طوابع بريد

كبير, يضـ كّؿ الفاكسات التي وصمتني,  بيا منذ شير عمى مكتبي, كما سّممني إّياىا العزيز زاىي وىبي, في مغّمؼ
ومعيا تمؾ البطاقات التي وصمت, مرفوقة بثماني باقات وسبلؿ ورد,  .”خميؾ بالبيت“ج يـو استضافِتو لي في برنام

قضى,  ألصحابيا حؽ اختيار ورودىا, وال حتى فرحة رؤيتيا عمى الشاشة في لقطة منفردة, بعد أف بعضيا لـ يكف
ناف, لتأميف سّمة ورد أصّرت عمى في لب مثؿ الصديقة القارئة جميمة الجشي, مف راـ الّمو, أيامًا في االتصاؿ باألقارب

نما لتميؽ بعاّمة الشعب الفمسطيني, وامتناف  أف تكوف كبيرة, ومف أشير محاؿ الورود, ال لتميؽ بي وحسب, وا 
  .التي أتكّفؿ بيا العائبلت الفمسطينية

 

لسنة, و ال بريد يصؿ وثناءىا؟ وكيؼ ُأعايدىا في بداية ىذه ا عمى أي عنواف, غير ىذه الصفحة, أرد  لجميمة جميميا
  البمديف؟ , التي تمنع البريد مف اجتياز الحدود بيف”الخطوط الحمراء“ىاتؼ القمب, يمكنو عبور  إلييا, وال ىاتؼ غير

لبناف, الذيف أرسموا إلػيَّ سّمة مف مئة وردة,  ومف أيف لي بمئة رسالة, ألشكر أعضاء ىيئة مكتب الجالية الجزائرية في
الرمزية في تأميف ثمنيا, ووضع شريط مف الساتاف األبيض عمييا, يحمؿ اسـ  مسة عمى المشاركةأصّر األعضاء الخ

مف ثبلثة آالؼ  , وىـ أكثر”رابطة خرِّيجي الجامعات والمعاىد الجزائرية في لبناف“ىناؾ سمَّة ورد مف  الجزائر؟ ثـّ 
الحرب المبنانية, ومازالوا يكنوف لمجزائر كؿ  ياـلبناني, ُجّميـ مف األطباء الذيف درسوا في الجزائر وعمى حسابيا, أ

wبالذنب, ال ألنيـ كانوا مواطنيف جزائرييف, بحقوؽ كاممة في الجزائر فحسب,  الحب. وىؤالء وحدىـ ال أشعر تجاىيـ
w
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نما ألف   .مف بستاف الجزائر” وردة”معظميـ عاد إلى لبناف بػ وا 

 

إلػيَّ باقة ورد  ي أفريقيا, التي ال أنسى أنيا كانت الوحيدة, التي أرسمتالقارئة الصديقة, المقيمة ف وىناؾ ماري عيراني,
لُترسؿ إلػيَّ باقة عمى البرنامج نفسو, مرفوقة  في أوؿ لقاء لي مع زاىي وىبي, وعادت بعدما ضيَّعُتيا خمس سنوات,

ة, شيادة فوزىا في مباراة سنة(, التي أىدتني مع باقة ورد صغير  74شياب ) بياتؼ غربتيا الجديدة. والصغيرة رندا
  .الوطنية القصيرة القصة

إلى االستديو, وأخفى عني سرَّ باقة الورد, التي كاف  وصديؽ الكممات الجميمة ربيع فّراف, الذي صادفتو, قبؿ ذىابي
  .قد أرسميا إلػيَّ 

مؤثرة, ربما تكوف تشي  ةالقدير شوقي مّتى, الذي أضعت أخباره منذ سنوات طويمة, وُفوجئت بوروده وببطاق والممثؿ
  .بأسباب غيابو

 

ُأسبوعيًا في  الذي جاءت سمَّػة وروده, لُتذّكرني بأفَّ ثمَّة زىورًا ال تذبؿ, ألنيا تتفّتح وال أنسى العزيز طػػػػبلؿ طعمػػػة,
  .”زىرة الخميج“

ؾ البرنامج, سوى شمسّية ُمغطاة الورد, التي نصبيا لي األحبَّة في ذل وألّف َقَدر الورود الذبوؿ, لـ يبَؽ مف كمائف
  .ممطػػػػرة الورود الزاىية, أرسميا إلػيَّ مشكورًا, القارئ رضواف غندور, تحس بًا أُلمسية بشبّلؿ مف

شرفتي, ُأحاوؿ في ىذه الصفحة أف أمؤلىا  بقػي أيضًا بطاقات وفاكسات عمى مكتبي, وسبلؿ ورد فارغة, في ُركف مف
 .مف الذبوؿ... إالَّ الكتابة , الذي ال تنقذهبػورد االمتنػػاف األبػػدي

 

 كن فصيحًا.. كحذاء

 

الصفيح الساخف  ذلؾ اليوس النسائي باألحذية األنيقة العارية, واألقداـ الجميمة التي تمشي عمى عػػػاد الصيؼ, ومعو
بمحمؿ نفسي, وجد عمى باألحذية, ُمستنجدة  لمرغبات الصيفية. مجمة نسائية فرنسية َخّصصت ممفًا لولع بعض النساء

لشيوات نسائية مكبوتة, مستندًا إلى الشكؿ المستطيؿ لمحذاء)!(. وبرغـ  طريقة "فرويػػد" أّف األمر يعود, حتمًا,
ذّكرني الربط بيف  ىذه التحميبلت تشي بالتشّوىات النفسية لؤلطباء, أكثر مما تشي بُعقد مرضاىـ, فقد اعتقادي أفّ 

الضفادع دفع إناثيا في منطقة مف إنجمترا إلى  قرأتو ذات مّرة عف أّف النقص في ذكور الحذاء والذكورة بطرافة ما
 مف المّطاط األخضر التي ينتعميا العامموف في اْلِبَرؾ, حتى إّف رجبًل اتصؿ "التزاوج" يأسًا مع األحذية المصنوعة

ىذه اآلخرة. "أنا رضيت باليـّ  ر. تصّوروابالمحمّية شاكيًا الضفادع التي ىاجمتو ُمتحرِّشة بحذائو المّطاطي األخض
!". إناث الضفادع تقبؿ بالحذاء المطاطي األخضر زوجًا.. لكف الحذاء ال يقبؿ بيا ويشكوىا  واليـّ ما رضاش بيَّ

لمبوليسّية!", وىي أغنية  األغنية الجزائرية التي اشتيرت منذ سنوات وكاف مطمعيا: "إِديَوْه عميَّ  لمبوليس, كما في تمؾ
المخفر, ويخمصو مف حّبيا, وكاف أجدى بو أف يستنجد  عاطفّية يستنجد فييا العاشؽ بالبوليس ليسوؽ حبيبتو إلى

أبي مصعب السوري.. فبل أنفع منيما وال أسرع في ميّمات كيذه. وال لـو عمى  بأبي مصعب الزرقاوي.. أو ابف عمو
wانتظار الفرج. وانطبلقًا مف ىذا  يدّبر راسو", ويتدبَّر أمره فيالمسكينة, فالحيمة بنت الحاجة. وعمى المرء أف " الضفادع
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في كتابو "الخبز الحافي", وربما ألّنو كاف حافيًا وليس في  المنطؽ ال نعجب ألمر الكاتب الراحؿ محمد شكري, الذي
حذاء.  جة القصوى معأجاز لمراوي التزاوج مع الحيواف, تمامًا كما يتزاوج الحيواف عند الحا متناولو أي حذاء مطاطي,

أتباع بريجيت باردو, وُمناصرو  وقبؿ أف يتطّوع لمياجمتي المدافعوف عف حّؽ الكاتب في قوؿ ما يشاء, وُيحاكمني
ليؤالء وُأولئؾ, أنني عمى عبلقة طيبة مع الضفادع, حتى إنني  حرية الحيواف في ُمعاشرة "مف".. و"ما" يشاء, ُأوّضح

أّما الُكّتاب,  .ا كمما ُعرضت عميَّ في مطعـ فاخر, ُمجازفة بأف أبدو ُمتخّمفة وببل ذوؽ راؽٍ أفخاذى لـ أقبؿ يومًا التياـ
الحذاء. ذلؾ أنني لـ أكف أعرؼ لو "رمزًا"  فمف أزيد عمى عداوات األحياء منيـ عداوات األموات, ما يعنيني ىنا ىو

" كيذه مثؿ ىذا الخبر. فما ظننت الموف األخضر النفس, وال عرفت لو "وظيفة كيذا, قبؿ أف يفتي في أمره فقياء عمـ
والدة فيكتور ىيغو انتعاليا  لمشيّية الجنسية لمضفادع, وىو الموف "الفاتح" في كّؿ الثورات, حتى إنو ُعرؼ عف فاتحاً 

ارضة أاّل يقرأ ىذا المقاؿ َمف بقي حّيًا مف ُمشّردي المع أحذية خضراء كي تدوس األرض بموف اإلمبراطورية. وأتمنى
 فيكتور ىيغو, وينتعؿ كؿ منيـ حذاًء في لوف رفضو, فأكوف سببًا في اغتياليـ واصطيادىـ العربية, فيقتدوف بوالدة

باعة الورود ىـ َمف أطمقوه  بعدما يستدؿ عمييـ المخبروف مف أحذيتيـ. وبرغـ شعار "ُقميا بالورود" الذي ربما كاف
كؿ أحاسيسنا, أعتقد أنو في إمكاننا توفير ثمف الزىور,  في التعبير عفإلقناعنا أف في إمكاف الورود أف تنوب عنا 

 الحاالت بالحذاء, الذي يبدو لي في زمف كاتـ الصوت السياسي والجنسي, أكثر فصاحة واالستعاضة عنيا في معظـ

 تشتري وردًا وال تريدىا زوجة, ال وصراحة, وأحيانًا وقاحة.. مف ُمنتعمو. تريد أف تقوؿ المرأة إنؾ تحّبيا, أو إنؾ
الذي ُيباع في أسواؽ تونس. ستفيـ أنيا ضرورية لحياتؾ, وأنكما  خاتمًا, اىدىا قبقابًا صغيرًا مف الفّضة, كذلؾ

العالـ  ألحدكما االنفصاؿ عف اآلخر. تريد أف تختصر كّؿ غضبؾ في كممة.. تريد أف ُتذكِّر كفردتي حذاء, ال يمكف
صمتؾ.. ال تمِؽ خطابًا, ال تشُؾ وال ُتيدِّد  وأّف عميو أف ُينصت لؾ وَيْحَذُرَؾ حتى في بأّنؾ أكبر مف أاّل ُيسمع صوتؾ,

الستينات طريقة جديدة لمتحاور, عندما خمع حذاءه وىو عمى منّصة مجمس اأُلمـ,  أو تُندِّد. لقد ابتدع "خروتشوؼ" في
 !الصوت اّل يكوف صاحبو حافيعمى الطاولة". أحيانػػػًا, ال أكثر فصاحة مف حذاء.. شرط أ وضرب بو

 

  كولمبو ُيشاطرني بيتي

 

يتبارى أكثر  موضوع لمكتابة يميؽ بوجبات األخبار الّدسمة, التي يقّدميا لنا المطبخ العربّي, حيث كاف لي أكثر مف
  .اليوميّ  , أيف منيـ الشيؼ رمزي, في إعداد موائد ُعسر ىضمنا وسِـّ بدننا”شيؼ“مف 

, قبؿ نفاد صبر رئيس التحرير بقميؿ, لوال أّف ”الحشر ساعة“, فمف عادتي أاّل أكتب ىذا المقاؿ إاّل لكف, أعذروا َبمبمتي
 , شّغالتي اإلثيوبّية, في حالة استنفار منزلّي, ما عاد”مصاريت”أربكني, ووضعني أنا و خبرًا ُمفاجئًا أسعدني بقدر ما

  .يمكف معو التركيز عمى أّي موضوع أدبّي أو صحافي

ىكذا دوف سابؽ إعبلف, كما كاف المفتشوف الدوليوف يزوروف المنشآت العراقّية بحثًا  .ت ُأمي مف الجزائر لتزورنيجاء
الخطوط الجزائرية في  أسمحة الدمار الشامؿ مف دوف سابؽ إنذار. فموال أنني التقيت ُمصادفة المسؤولة عف عف

مف ” الخبر العاجؿ“بيروت, ما كنت عرفت بيذا  ميف إلىبيروت, التي أخبرتني أّف ُأمي موجودة ضمف قائمة القاد
w  .”المشبوىيف“في مباغتة ” كولمبو“, عمى طريقة ”المفاجعػػػة“وأحيانًا  أحد, لحبِّ ُأمي عنصر المفاجػػػأة,
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أف أتنبأ بحدث  المرء, حسب أحدىـ, ال يمكف أف يتنبأ بموعد ىبوب العاصفة أو ىبوب العاطفة, ما كاف لي ألفّ 
وزيارة بيروت. فخبلؿ األربع سنوات  ..عمى الرغـ مّما فاضت بو عواطؼ ُأمي مف أشواؽ لرؤيػػة أحفادىا كيذا,

مّرة في السنة, مستفيدة مف سخاء ُأمومتيا, ووفرة خدماتيا. فيي  الماضية, كنت أنا َمف يزورىا في الجزائر, أكثر مف
طعامي تضع سائقيا في لباسي وا  صديقاتيا أو ُأرافقيا  ألياـ عمى ذوقيا, مقابؿ أف ُأجالس تصّرفي, وتتفّرغ لتدليمي وا 

عراجيف ”و” كسكسي“حممي بما حشت بو أمتعتي مف  إلى زيارتيف, ثـّ ُتعيدني إلى بيروت, وقد زاد وزني وتضاعؼ
قامت ىي برسميا, بإتقاف أذىؿ محترفي السيراميؾ مف زمبلء أختي,  , وما حّممتني مف لوحات سيراميؾ,”تمر

  .أمي إدارة محترؼ صوفيا, عندما تزوجت ىذه األخيرة وغادرت الجزائر بعدما توّلت صوفيا,

وما أف  .رائعة عندما تكوف في بيتيا, لكنيا ما تكاد تدخؿ بيتي حتى تقمب حياتي رأسًا عمى عقب أمي باختصار,
, بجولة في البيت لتفق د ىيئتو , بعيف رجؿ تحرٍّ داتو. وقبؿ مرور أربع وعشريف ومستج تضع حقائبيا أرضًا حتى تقـو

نقص, وشرعت في استجوابي عف مقتنياتي التي اختفت, لعمميا أنني  ساعة, تكوف قد أجرت جردة ِلَما قد زاد فيو أو
الشّغالة,  انجراؼ عاطفّي, ثيابي أو مصوغاتي أو تحؼ بيتي. وعندما أرى شكوكيا تذىب نحو قد ُأىدي, في لحظة

  .ية بنفسيُأدافع عف المسكينة بالوشا

البيت ونفضو, وكأننا سنستقبؿ ” تمشيط“ُأمي, قضت أربعًا وعشريف ساعة في  , التي تعرؼ مزاج”مصاريػػػت“
حتى ال تصرخ ُأمي, وىي  رئيس ىيأة الطاقة الذرّية, لئلقامة عندنا, وقامت بإخفاء أقبلميا وُكتبيا ودفاترىا البرادعي,
  ؟ما ىذا“عمى غرفتيا: ” ميّذبة“تمقي نظرة 

”. تخربش؟ كاتبة؟ بدؿ أف ُتشمِّر عف ساعدييا وتصعد لتنظيؼ الثريات تقضي وقتيا مغمقة غرفتيا أجئت بخادمة أـ
وخزائف األوالد, لماذا ”. “وعمري سبعوف سنة؟ ولماذا ال أسقط أنا منو“, تصيح بي: ”لكنيا قد تسقط مف السمَّـ“ُأتمتـ 

  .”غرفتيـ بدخوؿ ال يسمحوف ليا“, أرد : ”ال توّضبيا؟

ُمتذّمرة إلى أختي األكثر ترتيبًا. وحدث أف  منذ أربع سنوات, عندما زارتني أمي لتصـو معنا رمضاف, غادرتني
 لمتجّوؿ في بيروت, فاستوقفتيا صحافية ربما لفت انتباىيا عباءة ُأمي, فسألتيا في أخرجتيا يوميا صوفيا بعد اإلفطار

لبناف. وعندما ” بيريفيريؾ“ سياحي, عف اسميِّ المنطقتيف, المتيف يربط بينياإطار مسابقة رمضانية بيدؼ الترويج ال
كاتبتي المفّضمة “, رّدت الصحافية بفرح: ”مف الجزائر كيؼ ليا أف تعرؼ وقد وصمت لتّوىا“أجابتيا أختي ساخرة: 

بحرارة  دىوشة إاّل أف قّبمتيا, فما كاف مف الصحافية الم”إنيا ابنتي!“قالت ُأمي بزىو:  , وعندما”جزائرية اسميا....
  .وتحايمت لُتربحيا الجائزة, وىي دعوة مجانية إلى مطعـ

 عمى الرغـ مف كونيا لـ تذىب إلى ذلؾ المطعـ, برفقة ثبلثة أشخاص لئلفطار, وسعدت أكثر سعدت أمي كثيرًا,

  .تجاىي” اإلرىابية“منيا, ألنيا بدأت تقمع نزعاتيا 

, ذىبت النتظارىا, أنا ميف بباقة ورد طمبًا لميدنة. سألتيا كيؼ كانت سفرتيا؟ أجابت اليـو بزىو  وابني مرواف, ُمحمَّ
ىيدي الّمي “وعندما قرأ اسمؾ قاؿ:  .”عند ابنتي“, أجبتو ”سألني رجؿ األمف في مطار بيروت أيف سُأقيـ؟“مستتر: 
طريؽ ُأمي, عساىا تتنّبو إلى أنني الّمو كثيرًا مف قّرائي في  أخفيت فرحتي, ودعوت في سّري أف يضع”. بتكتب؟

  .مداىمة غرفتي وخزائني وجواريري كاتبة, وتكّؼ عف

األسابيع المقبمة. فأنا ال أعرؼ الجموس إلى أوراقي وكولمبو ُيشاطرني  يا ناس.. أعذروني مسبقًا عّما سأكتبو في
w .بيتي
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  لعنة الحقائب الفاخرة

 
 

استبشرت خيرًا بيا. فقد  ف طاقـ مف أربع حقائب مختمفة األحجاـ واألشكاؿ,تمؾ الحقيبة الفاخرة ىدية, ضم يـو تمّقيت
حممت يومًا ثياب ليفتي إلى مطارات ما عادت وجية  صادؼ وصوليا رغبة لديَّ في التخم ص مف ذاكرة حقيبة ُأخرى,

 ي كنت جاىزة في جميعحقيبة لحقيبة ُأخرى, كما تكيد زوجة جديدة لضّرتيا. وألنن قمبي. ثـ أنا أثؽ بإمكانية كيد

العاطفي والوظيفي. وركنتيا في  الحاالت لممارسة حقي في الخمع, فقد أحمت حقيبتي القديمة عمى أناقتيا, إلى التقاعد
عّجؿ ُكثر الترحاؿ بشيخوختيا. في أوؿ رحمة لي منذ شيريف  اسطبؿ الحقائب اْلُمنَيَكة, كما تنيي أعمارىا أحصنة

وأرتدي  عدت رجاؿ الَجمارؾ في مطار نيس. ما كادوا يرونني أدفع عربتي بحقيبتيف فاخرتيفأس برفقة حقيبتي الجديدة,
الركاب يعبروف وتفّرغوا لي,  بسبب البرد معطؼ فرو, اقتنيتو منذ سنوات في موسـ التنزيبلت, حتى تركوا جميع

توقعيف أف تعود شباكيـ, في أسوأ استبشارًا بصيد ثميف, م خاصة بعدما لمحوني أبتسـ وأنا أراىـ يتبادلوف النظرات
 إلحدى أشير الماركات العالمية التي يزدىر سوؽ تزويرىا وتيريبيا بيف إيطاليا ولبناف, الحاالت, ببضاعة ُمقّمدة

الشبية ذاتيا, بسبب مظير  فيغّرمونني ثمنيا األصمي أضعاؼ المرات. لـ أكف امرأة فوؽ الشبيات وال تحتيا, كنت
قامتي في لبناف وقدومي مف ميبلنو,  المدعـو بجواز سفري الفرنسي ومسقط رأسي ثرائي فاضح الشبية, الجزائري, وا 

يطاليا.. ولبناف. خيَّبت ظّف  وامتبلكي بيتيف في جنوب فرنسا, حيث مربط خيؿ األثرياء الجدد مف مافيات روسيا وا 
لمصبلة أحضرتيا  الكتب وسجادة صغيرة وىو يفتح حقيبتي تمؾ, فبل يقع عمى غير ثيابي العادية وكثير مف الجمركي,

سجادتاف لمصبلة أىدتني إحداىما صديقة  معي احتياطًا لنوبة تقوى قد ُتصيبني, بعدما أصبح عندي في بيروت
في كؿ بيت. لـ يفيـ الجمركي نفع سجادة غير ثمينة "ُأىّربيا" في  إماراتية في رمضاف الماضي, فقمت أحتفظ بواحدة

ذا بيا حقيبتي, لكّف صدمَتو تخفي جنينة  كانت في الحقيبة الصغرى, التي كنت أجّرىا ألّوؿ مّرة مستعرضة أناقتيا, وا 
طماطـ بمدية وخيار صغير, ال يوجد  مف الُخضار الطازجة التي اشتريتيا مف السوؽ الحّرة في مطار بيروت. مف

بالجوز. ولو كنت في مطار في أميركا,  وزيتوف بزعتر وآخر حار مثمو في فرنسا, وربطة نعناع نضرة, وأجباف بمدّية
أحمميا. غير  لتشمشمني وفرضوا عمّي َحْجرًا صحّيًا أّيًا كانت جنسية وديانة المواد الغذائية التي ألفمتوا عمّي الكبلب

وعندما أخبرتو أنني كاتبة أقصد بيتي  .أف الجمركي الفرنسي اكتفى بسؤالي عف مينتي وعنواف إقامتي في فرنسا
واستمطفني. وكما ليعتذر عف سوء ظنو بي, سألني إف كنت قد تعّرفت إلى  لمكتابة, أظنو تفّيـ غرابة حمولتي البحريّ 

اّل سكيوف سعيدًا بأف يدعوني إليو. في بيروت أيضًا, ذلؾ المطعـ كثيرًا ما يشتبو رجاؿ  الجميؿ الموجود في منطقتي وا 
أحدىـ "مف أيف أنِت قادمة؟" وغالبًا ما يتعّرؼ إلّي وىو  يسألني الجمارؾ في حقائبي وال تشفع لي سوى الكتابة. فعادة

بكائي, كذلؾ الجمركي الذي قاؿ لي منذ يدقؽ في جواز سفري, فيرّحب سنوات  بي بموّدة وأحيانًا بحرارة, حّد إرباكي وا 
قد كنت وقتيا يتيمة في لبناف". ف عدة, وىو يعيد لي جوازي المبناني "ُيسعدني أف تحممي ىذا الجواز.. نحُف نحّبؾ

كالنعاج. في مطار جنيؼ, حدث أف اشتبيت جمريكة في ىيئتي,  وطف, أرى رفاقي مف الكّتاب ُيذبحوف في الجزائر
 مف األلماس. سألتني لماذا لـ ُأعمف عنيا. قمت إّف ثمنيا مئة فرنؾ سويسري. ثـّ  وفي ساعة في معصمي خالْتيا

wالجموس عمى مقعد المارتيف  بأنني كاتبة, وأنني ُأحب بحيرة ليماف وُأحبسألتني ماذا جئت أفعؿ في جنيؼ؟ أجبتيا 
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أطمعتيا عمى كتاب لي بالفرنسية كاف مصادفة في  المقابؿ ليا. لـ تصدقني تمامًا حتى فتحت حقيبتي. وعندما
موىوبة,  وراحت تسألني كيؼ السبيؿ إلى نشر أعماؿ أدبّية. ذلؾ أف ابنتيا حوزتي, غدت لطيفة وشديدة التيذيب

ولـ نفعؿ. مف كثرة  .لروايتيا ناشرًا! أخذت عنواف كتابي لتشتريو, وأمّدتني بعنوانيا وىاتفيا لنتواصؿ لكنيا ال تجد
الجمارؾ حيثما حممت. واألسوأ أنيا تجعمؾ فريسة  ترحالي تعّممت أف الحقائب الفاخرة تجعمؾ شبية معمنة لدى رجاؿ

 !مؾ قّصة ُأخرىوت ..المصوص, حتى مف عّماؿ المطارات

 

 

  لمزيد من الكذب.. أكتب

 

إنني سمَّيت  شير الكذب, وليس مف عادة األسماؾ أف ُتصدِّؽ. غير أّف لي ُنبؿ االعتراؼ بذلؾ, حتى أنا بنت نيساف
إلى احتماؿ أف يكوف ما يقرأه في رواياتي,  إحدى مجموعاتي "أكاذيب سمكة", ولـ أتردَّد في تنبيو القارئ بيف جممتيف,

  ."نسوجًا مف "دانتيؿ األكاذيبم

زوجي في محاسبتي, كما  الرغـ مف ذلؾ, كثيرًا ما يرفض القارئ إمكانية أف يكوف أماـ نّص ُمخادع. وينوب عف عمى
  .نػػاب الشعب األميركي عف ىيبلري في محاسبة بيؿ كمينتوف

واجبًا أف ُتدافع عف ِعفَّػػة الكتابة وبراءتيا,  ميسأكبر حماقة تقترفيا كاتبة, ىي التبرؤ مّما ُيحيط كتاباتيا مف ُشبيات, ف
ر َمزاِلػػؽ أبطاليا إلى  ونزواتيـ. فبل أحد سواىا يدري أّف الرواية ىي, أيضًا, فػػّف إسناد أقوالؾ وأفعالؾ وال أف تُبرِّ

  .اآلخريف

ح اْلُمشفّػر الذي تختفي خمفو المرأة باالحتماالت, وبذلؾ البو  الكتابػػة فعؿ إرباؾ واستدراج القارئ إلى كميف لغة ممغومة
  .الكاتبة

بودلير" قولو: "أييا " ال أثؽ ببراءة القارئ. لػػػذا ال أقـو بجيد البحث لو عف لغة معصومة ُتشبيو, وُأشارؾ شخصياً 
  ."القارئ اْلُمخاِدع, أخػػي.. يا شبييي

  بالذات؟ لماذا نحب كاتباً 

يبوح لنا بخطاياه ومخاوفو وأسراره, التي ليست سوى  ّنو ُيدىشنا بتشابيو معنا. ألنوال ألّنو ُيبيرنا بتفوقو عمينا, بؿ أل
االعتراؼ بيا, حتى ليذا الكاتب نفسو. حدث مّرة أف جاءتني قارئػػة, وفي حوزتيا  أسرارنا. والتي النممؾ شجاعة

شارات وىوامش, حتى َبػَدا ُمنيَ  "فوضى في العمر. وَعَبثًَا حاولت أف  َكًا طاعناً الَحػَواس", وقد مؤلت الكتاب تسطيرًا وا 
الرواية بالتحديد, لكنيا رفضت, واعترفت لي بأّنيا تخاؼ إْف  أستعيره منيا, ألعرؼ ماذا أحبَّت ىذه القارئة في تمؾ

التجسس  الكثير عنيا. لـ ُيجِد إقناعي ليا بأنيا تعرؼ عني ما يكفي ليكوف لي أنا أيضًا حؽّ  تصفَّحتو أف َيشي لي
  .مييا, ضحكت وأخَفت الكتابع

أف يبعث لي بنسخة "ذاكرة الجسد" التي في حوزتو, ألّطمع عمييا. بعدما قاؿ  وقد َسَبؽ أف طمبُت مف نزار قّباني يومًا,
الذيف أطمعيـ عمى  مرَّة إّنو وضع كثيرًا مف السطور تحت الُجَمؿ التي "كتبتيا فييا", ما جعؿ أصدقاءه لي ذات

w  .يـ عمى قراءتيا, َيعجُبوف مف أمرهالرواية, لُيحثّ 
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. أنتظر فرصة لزيارة ولكف لندف, كي أطمب مف  نػػػزار, رحمو الّمو, ضحؾ ولـ يستجب لطمبي, ومازلت حتى اليـو
عساني أعرؼ بعض ما أخفاه عني نزار قارئًا. ىذه  ابنتو ىدبػػػػاء, إىدائي تمؾ النسخة, أو السماح لي بتصويرىا,

 نفسو, عندما يتحّوؿ إلى قارئ تنتابو أعراض الحياء إّياىا. ففي القراءة حميميَّة, ال تقد أّف الكاتبالحادثة جعمتني أع

مجّمة, أف يقؼ أحد خمفنا ويبدأ في ُمشاركتنا  ُتعادليا إاّل حميميَّة الكتابػػة. لػػػػذا مثبًل, ُيزعجنا ونحُف ُنطاِلع كتابًا أو
  .في ُمطالعتنا القراءة, ألّنو لحظتيا يكوف ُمنيِمكاً 

ُيقدِّر ُسؤالنا الكّتاب, لماذا ىـ يكتبوف, ففي إمكاني أف ُأجيب  وألننا اعتدنا أالَّ نسأؿ الذيف يقرأوف لماذا يفعموف ذلؾ,
َمخَدع الكممات. وأظّف  روالف بارت": "الكتابة ىي فػػف َمػػزج الشيوات", إنني أكتب لمتعة اإلقامة في" ُمستندة إلى قوؿ

قدرًا نسائيًا ال يخمو مف اْلُمراوَغة الضرورية, ومف النِّفاؽ  مف القارئات ُيشبينني, ويقرأنني ألنيّف ُيشاطرنني أّف كثيراً 
مخدع, نحُف  يبدأ مف التفاصيؿ اْلُمخادعة لمحياة اليومية, وينتيي في مخدع "الشرعّية". وفي كؿ اْلُمتوارث, الذي

أنقذت جّدتنا "شيرزاد" رأسيا مف الموت,  لننجو مف ورطػػة الواقع. فيكذانحتاج إلى َمكر الَحَواس, وَمكيدة المغة, 
 لػ"شيريار" بالمغة ليمة بعد ُأخرى. منذ ذلؾ الحيف, أصبح لمذاكرة النسائية ِحَيػػؿ عندما راحت في َمخَدع الكممات, تكيد

  .األمواؿ غير المشروعة إحداىا الكتابة. ولمرواية ذرائع إحداىا "تبييض األكاذيب", كما ُيبيِّض البعض

أشياء حقيقية", وجاء قوؿ غػػػادة السّماف: "العمؿ اإلبداعي كذب  ومف ىنا جػػاء قوؿ كاتبة فرنسية: "الروائي كّذاب يقوؿ
النساء  لمزيد مف الكذب, سُأواصؿ كتابة نصوص ُمخاِدعػػة, قصد تبييض أحبلـ أشترؾ مع كثير مف ُمركَّب". لػػػػذا,
 .ًا.. مػػف الحيػػػػاةفي نيبيا سػػرّ 

 

 ليؤالء النساء.. ُقبالتي

 

النسائي ُمتعدِّد الجنسيات,  اإلمارات, التي زرتيا مؤخرًا, وأنا ُأؤّجػؿ الكتابة عف ذلؾ االجتياح العاطفي مػػذ عدُت مف
 •افة عاليةالتواطؤ النسائي الجميؿ الذي يتغّذى مف ثق وذلؾ الذي طّوقتني بو نساء ُمذىبلت في سخائيف العاطفّي,

 أنفاسي, كما مف حالة عشقّية شاىقة, يمكنني أف أشكرىف عمى ما أىدينني مف بيجة الوقت اآلف فقط, وأنا أستعيد

 •عميو المسروؽ, وزاٍد مف المحبَّة يحتاج إليو الكاتب لمواجية أي عمؿ جديد ُيقبؿ

ُمربكًا في تفاصيمو النسائّية, كعادة النسوة في  يـو زرت اإلمارات ألّوؿ مرَّة, توّقعت أف يكوف المقاء مع نسائيا لقاءً 
 ُمدقِّقات في ثيابيا وزينتيا وصيغتيا, إلى حدٍّ جعمني, أنا القادمة مف لبناف, ُأصدؽ تفح ص كؿ ُأنثى تجمس أماميف,

•• الخميج عػزالءقّررت أف ُأواجو نساء  لػػػػذا”• بؿ نكايػػػة في النساء•• النساء ال يتجمَّمف لمرجاؿ“قوؿ ساشا غيتري: 
 •اْلُمصمِّميف بترسانة المصوغات فائقة الثمف واألزياء اْلُموقَّعػػة مف ِكبار وأشير, مازحػػػة, خروجي مف سباؽ التسم ح

 

بساطة, وما زادىفَّ العمـ إاّل تواضعًا, حتى لتكاد تعتذر ليفَّ  ُمفاجأتػػي كانػت, أنني التقيت نساء لـ يزدىف الثػراء سوى
 •األدبيَّة, وعف ىالػػة الضوء التي تحيط بؾ في حضرتيف تؾعف وجاى

 

اإلصدارات  التيـ مف الكتب أكثر مّما قرأت, ومتوّرط في ىمـو السياسة, ُمطَّمع عمى آخر وأعترؼ بأف بعضيف
wيضـّ إحدى وعشريف امرأة مف كؿ  الذي” المنتدى“السياسية, أكثر مما ُأتيح لي أف أّطمع, كما بعض عضوات 
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المنتدى, )عمى الرغـ مف احتجاجيا عمى ىذا المقب, الذي ال  يات العربية يجمعيف حب  القراءة, ومحبَّة رئيسةالجنس
المبادرات  مسؤولياتو(, صديقتي الجميمة أسمػػاء الصدِّيػػؽ, ذات الحّس القومّي العالي, وسيِّدة تريد أف تحمؿ سوى

 •اإلنسانية والثقافية اْلُمتميِّزة

 يريد أف يتعمَّـ أكثر مّما يعمـ, وُيجادلؾ بفضوؿ المعرفة, ال بقصد االستعراض عميؾ, بتواضع َمف لكنيف ُيقبمف

ليشتري قممؾ, كعادة األثرياء مف  ويغدؽ عميؾ اليدايا وِسبلؿ الورود, ال طمعًا في مدحؾ, وال•• المعرفػّي, وسُيدّلمؾ
 •نثوي العربيّ بالنجاح األُ  الرجاؿ, بؿ إجبلٌؿ ألدبؾ وحبٌّ فيؾ, وزىػػػو

بشيء, غير إنجاز كتاب جديد, وال يمكف حتى ذكر أسماء بعضيف  وال تدري كيؼ ترد  ديػف المحبَّة لنساء لـ يطالبنؾ
 •بالجميؿ مف باب االعتراؼ

إلى اإلنجميزية, ومترجمتي بكؿ لغات  وكنُت وصمُت دبي ليبًل ألجد صديقتي بارعػػة األحمػر, وىي مترجمة أعمالي
  •تنتظرني بباقػة وردالقمب, 

 •كندا زحمػة المطار ونحف نحضف بعضنا بعضًا, فقد افتقدتيا مػػذ غادرْت بيروت إلى صقيع وبكينا فرحًا في

أنيا منذ ذلؾ المساء ستقاسمني جناحي ليبًل  وفيمت• بارعػػة جاءت ُمحمَّمة بكيس, فيو بيجامتيا وكؿ  لوازميا النسائية
إلينا ُأختي صوفيا القادمة مف الجزائر, ثـ الدكتورة ىنػػػػادي ربحػػي, التي لـ  , قبؿ أف تنضـالستحالة القبض عمّي نياراً 

 •الشارقة في” مركز مسارات لمتنمية والتدريب“أعرفيا إاّل عمى الياتؼ كطبيبة نفسية, ُتشرؼ عمى  أكف

تممؾ, إضافة إلى جينات الجنوف الجزائري  التي وربما كاف أجمؿ لقاءاتي وأطرفيا وأنفعيا أدبيًا لقائي بيذه الدكتورة,
 •إنسانيًا ونسائيًا خارقًا, مدعومًا بثقافة أدبية وفنّية غنّية الجميؿ, مؤىبلت عممّية عالية, وذكاءً 

 

أغراىف سريري الشاسع, بالنـو  تحّوؿ الجناح إلى فضاء نسائي يعج  بالمواـز النسائية وبفوضى ُمحبَّبة, لنساء وىكػػذا,
الرجاؿ فييا: ماذا تحكي النساء لبعضيف بعضًا ليبًل, عندما  عندي, لتحقيؽ ُأمنية نسائية طالما حػػػارجميعيف 

 •سريرىا إليو مف األوالد واألزواج؟ وىو سؤاؿ حار فيو زوجي كّمما تركتو أُلقاسـ ُأختي يجمعيف سرير واحد ىربف

فقد • حّد مواصمة اليروب إلى البحر جبرية, إلىوقد وصمت بنا بيجة الحياة, في فندؽ خارج عناويف إقامتنا ال
 •”ُمذِىمػػػة“بحيرة خالػػد الصناعية, ونحُف نغني ونرقص عمى أغنية  استأجرت ىنادي مركبًا جميبًل راح يدور بنا في

نساء,  الفندؽ تركت خمفي سبلؿ نرجس وأوركيديا, وورودًا فاض بيا الجناح, وصمتني جميعيا مف عندما غادرت
كؿ  “بقصائد شعرية عنواف إحداىا  , مرفوقة”المنتدى“الصحافية الجزائرية سعاد بمعوف, وُأخرى باسـ عضوات إحداىف 

ػػة سمَّػة ورد”• كتاب وأنػػِت أحػػبلـ  اختيرت ألوانيا مف َعَمـ الجزائر, وعممت أّف سيدة إماراتية قضت يومًا كامبًل في وثػمَّ

 •التمفزيوني, وىو ُمنساب مف الباقة في المساء كي ُيقدِّـ لي في نياية المقاء خياطة الَعَمـ الجزائري, ليكوف جاىزاً 

لقد اعتادت • األصؿ الكريـ, فإنني أكتفي بتقبيميا ىنا شاكرة ليا سخاءىا وألنني ال أستطيع ذكر اسـ ىذه السيدة, ذات
ف بالػػورود آال•• اإلماراتية, أف ُتضمِّد جػػػروح العػػػرب األيدي  •ميػػـوتمػػوِّ

 

 !"أقعدىا ..ليا ردف إذا قامت

 
 w
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انتابتني الرغبة في القياـ بتماريف رياضية, اضطجعت عمى  قػػػرأت لػ"آؿ باتشينو" تصريحًا ساخرًا يقوؿ فيو "كمَّما
 ."تزوؿ ىذه الرغبػػة الفراش, وظممت مضطجعًا, حتى

 

أتَّػػى إلى مسمعي, صوت ُمحرِّؾ سيارة جارتي, بينما يت وقد وجدت فيو الذريعة, التي كانت تمزمني بمبلزمة فراشي,
تعم ـ  النادي, لتبدأ صباحيا بالرقص الشرقي. وأنػػا أتفيَّػـ تمامًا جيدىا ومثابرتيا عمى وىي منطمقة كؿ صباح نحػػو

يمشوا, وال في مصػػر, حيث, حسب  الرقص, مادامت لـ ُتولد في أفريقيا, حيث األطفاؿ يرقصوف مف قبؿ حتى أف
الخيػػر": "البنت المصرية بالذات بتنزؿ مف بطف ُأميا وىي  يؽ ساخر لمكاتب محمد الرفػػاعي, في مجمة "صباحتعم

 ."الدكاترة والممرضات بترقص وتاخد "النقوط" مف

 

ُأعاديػػو, فقط لضرورة المعارضة, ذلؾ أف البنت الجزائرية  وأتمنَّػى أف تتفيَّموا موقفي مف الرقص الشرقي, الذي
ـّ المعػػػارؾ ارضة خمقة", تأتي إلى"ُمع وبعد أف  ,"الوجود "حاممة السّمـ بالعرض", وال تنزؿ مف بطف ُأميا إالَّ بعد "ُأ

صرخة ليا, بنسؼ المستشفى إْف ىـ لـ  تكوف قد "بطحػت" ُأميا, وتشاجرت مع القابمة, وىدَّدت الدكاترة في أوَّؿ
 !"مقاطعة حميب "نيػػدو يصدروا بيانػًا ُيندِّد باإلمبريالية, وُيعمف

 

بيا البنت الجزائرية, خاصة أنيا بحكـ ىذه "التشو ىات الثورية", وقمقيا  تصوَّروا ىذا الكـّ مف الجينات الغبيَّة, التي تولد
شحـو البطف والردفيف, قد  بسبب ثػػورة أو قضيَّة, ُمعرَّضة لمسمنة, حسب دراسة أميركية حديثة, أثبتت أف نسبة الدائػػـ

لمخطر, األمػػر الذي أوصمني إلى استنتاج, أفَّ مصائػػب  زداد عند المرأة, مع ازدياد قمقيا, ما يجعؿ حياتيا ُعرضةت
ػػة العربيَّػة", اْلُمثقمة منذ نصؼ قرف بقضايا "تسـّ البػػدف" العػػرب كمَّيا تعػػود إلى وُتضاعؼ اليـّ والُغبف.  ,"أرداؼ اأُلمَّ
دنػػػا بػػو أميركػػػا, مف  ييف العػػرب, يتـّ في كؿ مؤتمرولػػذا, إنقاذًا لصحة مبل قمَّة عربيَّة "شطؼ" بعضيا, بفضؿ ما تزوِّ

وأقعدتنا! وىو ما  لسحب الشحـو والدىوف, التي تراكمػت في خاصرة تاريخنا القومي, بحيث ما قمنا إالَّ  آالت حديثة
الرئيس صػّداـ حسيف, قبؿ أسابيع مف "حػرب الحواسـ",  عمييا ُيفسِّر اليـو تمؾ السابقة اأُلولى مف نوعيا, التي أقدـ

 ُأجػػور الضّباط, الذيف زاد وزنيـ إلى النصؼ, بحيث يتعرَّض كؿَّ ضابط, ال يتمتَّع بإصداره مراسيـ تقضي بتقميص

 .بطاقة بدنيَّة, لتخفيض أجره الشيري, وكؿِّ عبلواتو اأُلخػػػرى

 

د قر  لػػـ يكػف دنػػا, وىواألمر إذف, ُمجرَّ الفػػارس المغػػػوار, عمى رؤيتػو وىػػو  ار نابػػع مف حبِّو اْلُمْشَير لمرياضة, وقد عوَّ
ىوايػة الصيد البشري, بإطبلقو رصاص بندقيتو في اليػػواء, أثناء  يمتطي الخيػػؿ, ويقطع دجمػػة سباحة, وُيمارس

التي "فقعنا بيا", يـو  الحػروب. والرجػػؿ, كما تشيد لػػو القصيدة,فالحػػرب ىػي أنبػؿ رياضة لدى سػػادة  .تدخينو سيجػػػػاراً 
أف  األوغػػػػاد", واثقػػًا تمامًا بالمياقة البدنية لضّباطػو, بحيث صػػار في إمكانو" "واقعة الُعمػػوج", كاف يستعد  حقػػًا لمنازلػة

 :يدعػػو حتى سّكاف الكواكػب اأُلخرى, إلى أف يشيدوا عمى بطوالتػػػو

 

  "ليا السيؼ ال خوؼ وال وجؿ أطمؽ ليا السيؼ وليشيد ليا ُزحؿ أطمؽ"

يتو, بنظاـ الحميَّة التي فرضيا عمى ضّباطو, نظػػػراً  ولؤلمانػػة, فقد لمخفَّػة ُمنقطعة النظير,  التـز الرجؿ حقًا, ىو وذرَّ
مة بيا تفريغ خزائف  التي تَـّ بيا ىروبو مع أركاف حربو, والرشاقة التي تَـّ  المصرؼ المركزي, في ثبلث شاحنات ُمحمَّ
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  ."النقدية, مف العمبلت التي ِقيؿ عنيا يومًا, إنيا "صعبػة بمميار دوالر, مف األوراؽ

, التي لـ يستطع "شفطيا" خبلؿ والبد مف االعتراؼ الساعات األخيرة  لمزعيػػـ العراقي بُبعػػد النظر. ذلؾ أفَّ كؿ الشحـو
  .تحرير الشعوب العربية مف زوائدىا الدىنية ت التحالؼ أخذىا عمى عاتقيا, واستكماؿ ميّماتمف حكمو, تولَّػػت قوا

 .بعػد اليػػػـو أبشػػروا... لػف يبػقى بيننا سميف

 

 مأتم األحالم

 
 

 كاروليف أىيـ: "الحصوؿ عمى دماغ يستطيع الكتابة, معناه الحصوؿ عمى دماغ يعذبؾ", ولو استوقفني قوؿ لمكاتبة

لؤللـ, فاجعة أف تكوف  خبرت لعنة الحصوؿ عمى دماغ عربي, ألدركت نعمة عذابيا, ولقاست بمقياس ريختر أنيا
 .كاتبة عربية في زمف كيذا

 

ينتيي,  اليـو تأبيف أحبلمو شيء ما يموت فيو, وُيشعره بخػواء النيايات ثمَّة عالـ جميؿ ذلؾ أف الكاتب العربي يشيد
ونضاالتو.. وقضاياه المفمسة نشعر  اًل حموؿ الكارثة زمػف انتيى بأحبلمو ومثالياتووىو يستشعر ذلؾ, وينتظر مذىو 

نما خفة َمف  بخّفة األلـ, ال خّفة مف أزاح عف كاىمو مشكبلت حمميا عمرًا بكاممو, بعدما عثر ليا أخيرًا عف حموؿ, وا 
 .أوىامو تخّمص أخيرًا مف

 

يبيعنا بعد اآلف قضية جديدة, مقابؿ أف يسرؽ مف  في إمكاف أحد أفسعادتنا تكُمف في فاجعة اكتشافنا, أنو لـ يعد 
 فالشعارات اْلُمعمَّبة, الجاىزة لبلستيبلؾ التي عشنا عمييا, انتيت مّدة صبلحيتيا, عمر أبنائنا جيبًل أو جيميف آخريف

بؿ تسميمنا ومنع مقا وأصبحنا نعرؼ مف أي "سوبرماركت" استوردىا أولياء أمورنا, وكـ تقاضى بعضيـ, ومازاؿ,
 .ومرعوبيف نمّونا الطبيعي, واختراع حروب وكوارث إلبقائنا أذاّلء, فقراء,

 

الحياتية في جممة واحدة: "ولدُت مذعورًا..  لقد اختصر محمد الماغوط, نيابة عف كؿ المبدعيف العرب, سيرتو
ذا وسأموت مذعورًا" فالمبدع العربي, مازاؿ كاف بعض األنظمة يترّدد اليـو قبؿ  ال يشعر باألماف في بمد عربي وا 

نما ألف العالـ تغّير وأصبحت الجرائـ في سجف كاتب أو حؽ المبدعيف ال تمر   اغتيالو, فميس ىذا كرمًا أو ُنببًل منو, وا 
 .مقدمًا قرابيف الوالء لو, طالبًا االنتساب إليو بسرِّية, بؿ قد ُيحاسبو عمييا العالـ المتحّضر, كمما جاءه

 

 أف يكوف ضمير األمة ولساف حّقيا, وىو منذور لمزاجية الحاكـ وُأمية الرقيب وأىواء ي إمكاف الكاتب العربيكيؼ ف

أو ُتخّونؾ, محّرضًا الشارع  القارئ, الذي أصبح بدوره رقيبًا يعمؿ لحسابو الشخصي, وقد يتكفؿ بإصدار فتوى تكّفرؾ
القرف الواحد والعشريف مف بّوابة المحاكـ وغرؼ  دخمؾعميؾ, فتخرج مظاىرات تطالب بسفؾ دمؾ وكسر قممؾ, وتُ 

الوطف ليس ىو فقط المكاف الذي يعيش فيو اإلنساف, بؿ ىو المكاف الذي ُتكفؿ " :التحقيؽ والسجوف؟ يقوؿ برناردشو
فييا  مواطنيف فييا فكيؼ نكوف كرامتو وُتصاف حقوقو" وىي مُقولة تجعمنا نكتشؼ ما ُنعانيو ِمف ُيتـ أوطاف لسنا فيو

wخارجيف لتّونا مذعوريف مف زمف ثقافة الشارب العريض,  ُكّتابًا, ونحف نقيـ في ضواحي األدب وضواحي الحرية,
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اْلُمييمنة  الحاكـ, وتُبيِّض جرائـ ُقّطاع ُطرؽ التاريخ, لنقع في فّخ العولمة.. فريسة لمثقافات والقصائد التي ُتممِّع حػػذاء
البنؾ الدولي.. مسدسًا ذىبيًا تطمؽ بو النار  ؾ عمى ظير دّبابة, إنما ييدونؾ مع رغيؼولُطغاة مف نوع جديد, ال يأتون

الدمستاني "إْف أطمقت نيراف مسدسؾ عمى الماضي, أطمؽ المستقبؿ نيراف مدافعو  عمى ماضيؾ؟ وقد قاؿ أبو الطالب
في حماية اليوية العربية,  لممبدع ودوره وال أدري كيؼ في إمكاننا إنقاذ المستقبؿ, دوف أف نعي الواجب التأم مي "عميؾ

اأُلولى, وعمينا أالَّ نكوف ُمغفميف وال ُمستغَفميف أماـ ىيمنة  ذلؾ أف معركة األلفية الثالثة ستكوف ثقافية في الدرجة
  .تكوف بريئة ثقافية, ال يمكف أف

ينتظروف إالَّ غفوة أو غفمة منو  حّكاـ, ال إفَّ المبدع والمثقؼ العربي, ىو آخػػر صرح بقي واقفًا في وجو بعض
طبؽ العولمة أو التطبيع وىذا المبدع العربي, الذي حّدد نفسو منذ أجياؿ  ليسّممونا شعوبًا وقبائؿ إلى الغرب, عمى

 !ُعمؽ الكارثة الضّد", قد يأتي يـو ال يجد فيو قضية عربية تستحؽ منو مشّقة النضاؿ, ويوميا سنبمغ "مبدع

 

 غربتك ن حتمًا لنقل رمادمحمد ديب... سيأتو

 
 

حسبنا اإلبداع يمنحيـ مناعة ضد الموت, يموتوف  أكره أف أكتب مثؿ ىذه الشيادات. ربما ألنيا اعتراؼ بأف مف
عنيـ, نحف, ال نرثي سوانا. أما ىـ, فما عادوا معنييف بما نقولو عنيـ. لقد  أيضًا. وربما ألف في كؿ شيادة نكتبيا

باغتني خبر  حيؿ" بحسب تعبير الصديؽ صالح القزاز, الذي لـ أكتب شيادة فيو يـواألزرؽ المست" رحموا صوب
عرفوه, لكونو الصديؽ الذي لـ ألتؽ بو  موتو. ربما ألف وقع رحيمو عمّي كاف مختمفًا في فاجعتو عف وقع كؿ الذيف

الموّدع استشعارًا بساعة  بثبلث سنوات, عمقت نبرة حزنو المكابر يومًا, والذي عمقت رنة ضحكتو بياتفي, وبعدىا
 نمتؽ بيـ مف المبدعيف يتركوف فينا أثرًا أكثر مف الذيف عرفناىـ؟ الرحيؿ. فيؿ الذيف لـ

في  الكّتاب الذيف اغتيموا في الجزائر مثؿ يوسؼ سبتي والطاىر جاعوط, وبعض الذيف ماتوا بعض أصدقائي مف
 .جيمي ؿ لمموت... بحكـ أنيـ مفغيبتي, تقبمت موتيـ بواقعية أكثر, ربما ألنيـ جيؿ قاب

معيـ كما لو كانوا أحياء. ألنني أحتاجيـ  أما رموز األدب الجزائري ومؤسسو المجد األدبي لمجزائر, فما زلت أتعامؿ
تبقى قامتي األدبية منتصبة بفضميـ. مالؾ حداد... كاتب ياسيف... مولود  قدوة مف أجؿ البقاء عمى قيد الكتابة, ولكي

وبساطتيـ. فيـ مف  ديب... جميميف كانوا في أنفتيـ وعزة نفسيـ وشجاعة رأييـ, جميميف في نبوغيـ مدمعمري... مح
انو أكبر مف أف يولي اىتمامًا بأبنائو أو يدلؿ  جيؿ عممتو الثورة التواضع أماـ الوطف, الوطف الذي عممتو الثورة

ب. فاجأه الصمت تحت "شجرة الكبلـ", ىو الذي نومو األخير.. سكت محمد دي مبدعيو. آخر ىؤالء الكبار ذىب الى
 .ممحاً  إلينا حدثًا, كاف مشغواًل عنا بغور بحر األسئمة التي لـ تزد كمماتو إال أصبح حديثو

ألسنتيف... وىذا, مف حسف الحظ حفظ الكثير  لوال البحر, ولوال النساء, لبقينا أبد الدىر يتامى. فقد غمرننا بممح"
 ."!...األياـ نجاىر بذلؾ في يـو مفمنا... وال بد مف أف 

الحريؽ"؟ ... و"ثبلثية" محمد ديب التي صنعت " ىذا ما جاء في كتابو "مف يذكر البحر؟". أما نحف فنسأؿ: مف يذكر
وجعمت الجزائرييف يعيشوف في السبعينات حاؿ انخطاؼ وىـ يتابعوف تحويؿ تمؾ  ,"منو في البداية "بالزاؾ الجزائر

wووصفيا بحيث لـ يضاىو  سؿ أشعؿ النار في التمفزة الجزائرية, لفرط صدقو في نقؿ اليوية الجزائريةالى مسم الرواية
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محمد ديب الذي عمقت نيرانو بتبلبيب  جودة حتى اليـو أي عمؿ سينمائي جزائري. في ذلؾ المسمسؿ اكتشفت
بة جزائرية تصدر أعماليا ثبلثيف سنة, أصبحت بدوري كات ذاكرتي, وصنعت وىج اسمو في قمبي. وعندما, بعد

الفرنسية, كانت مفاجأتي ومفخرتي في كونيا الدار التي تصدر عنيا أعماؿ  مترجمة في إحدى كبرى دور النشر
جبار, مف دوف  أمدني بيا ناشري ىدية ليقنعني بمكانة مؤّلفيو الجزائرييف المذيف ىما محمد ديب وآسيا محمد ديب. فقد

 .يوماً  قامة كاتب كاف يكفيني فخرًا أف أجالسو أف يدري انو رفعني بكتاب الى

ديب وبيف منشورات "سوي" الشييرة  أخيرًا اكتشفت مف مقاؿ لمكاتب جيبللي خبلص, ذلؾ النزاع الذي وقع بيف محمد
عف طروحاتو الفمسفية كي يحظى بإقباؿ أكبر لدى القراء. غير  التي طمبت مف الكاتب تغيير طريقة كتاباتو, والتخمي

 معنيًا مثؿ بعض الكّتاب المغاربييف المقيميف في فرنسا, بكسب قموب القراء الفرنسييف حمد ديب الذي ما كافأف م

 !وجيوبيـ, فّضؿ بدؿ تغيير مساره الفمسفي... تغيير دار نشره

خبلؿ  كانت تستعد بمناسبة سنة الجزائر في فرنسا لبلحتفاء بمحمد ديب بما يميؽ بمقامو, مف يبقى أف الجزائر التي
متأخرًا, حتى لكأف محمد ديب  ممتقى دولي وتظاىرات متعددة عمى ضفتي البحر األبيض المتوسط, جاء تكريميا لو

الكاتب بحسب جبراف, ليس في أف تعطيو ما يستحؽ, بؿ في أف  أراد بموتو أف يستبقو ترفعًا وقيرًا. ذلؾ اف تكريـ
مريضًا منيكًا, وطمب مف الشركة الوطنية  7487ائر سنة ديب لـ ينس أنو زار الجز  تأخذ منو ما يعطي. ومحمد

سوي" وأف تنشر " والتوزيع, التي كانت تنفرد وحدىا آنذاؾ بسوؽ الكتاب, أف تشتري حؽ نشر كتبو مف دار لمنشر
ؽ الطبّية لطمبو, لـ يؤديا الى نتيجة. ولـ تشفع لو الوثائ كتبو المقبمة في الجزائر. غير اف استقباليا الحار لو, وتفيميا

 الى العممة الصعبة لكي يعالج في باريس. فاستنادًا الى قانوف جزائري كاف يمنع آنذاؾ التي احضرىا إلثبات حاجتو

الفائقة الحرص عمى أمواؿ ) تسديد حقوؽ التأليؼ بالعممة الصعبة ألي جزائري, رفض وزير الثقافة في تمؾ الحكومة
الدولة اف حقوؽ مؤلؼ قد تخرب ميزانية الجزائر, واف ال  دعييا. وارتأتالشعب( نجدة أحد أعبلـ الجزائر وكبار مب

 .الوطنية مف إعادتو الى منفاه خائبًا مجروح الكرامة بأس ألسباب تتعمؽ بالمصمحة

 توغبًل في منفى أراده وطنًا لمرارة أسئمتو, وقد أفضى بو الى "شجرة الكبلـ" و"ثموج مف يوميا ومحمد ديب يزداد

 ."الرخاـ

صندوؽ محكـ اإلغبلؽ عمى مرارتو,  ات صاحب "الحريؽ". واليـو سيأتوف, حتمًا سيأتوف لنقؿ رماد غربتو فيم
مقاالت كثيرة في جمالية عودة االبف الضاؿ الى "وطنو". وسيكوف  يغطيو عمـ الجزائر وسيمنحونو وسامًا. ويكتبوف

 ...عند قدمي, ألنيـ سيمنحونني يومئذ وساماً الصغير: "أرجو أف يترؾ نعشي مفتوحًا  لساف حالو, قوؿ األخطؿ

 "!وسألبط بقدمي ذلؾ الوساـ

 

 مسافر زاده الشبيات

 
 

صحيحًا عمى  إفَّ أفضؿ ثقافة, ىي تمؾ التي يكتسبيا اإلنساف مف الرحبلت", وربمػا كاف ىذا الكبلـ" :يقػػوؿ غوتػػو
تشكيمية, ُولدت عمى سفر, لحظة االنبيار  ـ أعماالً أ أيامو, حتى إفَّ أجمؿ األعماؿ اإلبداعية, سواٌء أكانت أدباً 

w .نفسؾ أثناء اعتقادؾ أنؾ تكتشؼ اآلخر األوؿ, الذي يضعؾ أحيانًا أماـ ضّدؾ, فتكتشؼ
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اليـو مف ىامش لمتيو السياحي, الذي غّذى سابقًا "أدب الرحبلت", وتكّفؿ  غير أفَّ الوكاالت السياحية, لـ تترؾ
شيء عف بمداف لـ نزرىا,  وّفر عمينا مشقة السفر ومفاجآتو السيئة أحيانًا إذ أصبحنا نعرؼ كؿمشكورًا, بأف ي التمفزيوف

 .زيارتيا وأحيانًا نعرؼ عنيا ما يكفي, كي نعدؿ عف

 

أفبلـ مارليف مونرو, وفريد استير, عندما كاف  شخصيًا, كنت في صباي منبيرة بصورة أميركا, كما كانت تبدو لي في
سيناترا, المغترب اإليطالي, "المافيوزي",الذي أصبح في ما بعد االبف  وكنت ُأصّدؽ فرانؾيرقص تحت المطر, 

 , التي يقوؿ"New York.. New york" وصوت أحبلميا, يـو كاف يغني أغنيتو الشييرة الشرعي ألميركا

 ."نيويورؾ مطمعيا, ببيجة المغترب المسافر نحو أرض أحبلمو "اشيعوا الخبر.. إني مغادر إلى

 

األميركي اليومي, أزىد في زيارة أميركا, وأخاؼ  غير أني عندما تجاوزت سف تصديؽ األغاني, جعمتني أفبلـ العنؼ
زرت واشنطف منذ سنتيف, بدعوة مف جامعة "ميري الند", لـ ُأغادر المدينة  عمى أوالدي مف اإلقامة فييا وعندما

ويشك وف فيو, بعد أف أصبح  دت اليـو لكنت َمف يخافو األميركيوفإاّل قميبًل, خوفًا آنذاؾ عمى نفسي ولو ع الجامعية
 .المشروعة اإلنساف العربي مشبوىًا ومنبوذًا بمقاييس الكراىية

 

ألكتشؼ أميركا وألنني ال ُأصر  عمى مشاركة  صديقتي رنػػػا إدريس قالت وقتيا, إنو كاف عميَّ أف أزور نيويورؾ
, أي في 7941فمقد تركت لو شرؼ اكتشافيا, خاصة أف ذلؾ حدث عاـ  خي,كريستوؼ كولومبوس, سْبَقو التاري

  .سقطت فييا غرناطػػة السنة نفسيا, التي

صمويؿ جونسوف, الذي وضع أىَـّ قاموس في اإلنجميزية, وكاف  ورنػػػا ابنة "منيػػػؿ" دار اآلداب, ربما لـ تسمع بمقولة
أساسيا أّف  عندما طرد القديس باتريؾ األفاعي مف آيسمندا )وىي ُخرافةواألميركييف, قائبًل: " يشير كراىيتو لنيويورؾ

الشرطة فييا", وىو أمر لـ يكف لُيطمئف  الجزيرة الباردة تخمو مف األفاعي(, سبحت كم يا إلى نيويورؾ, وانضمت إلى
  !امرأة جبانة مثمي

بتمويؿ رحمتو,  ّفؿ ممكا إسبانيا, إيزابيبل وفرديناد,في سفينتو الشييرة "سانتا ماريا", بعد أف تك وكاف كولومبوس قد أبحر
سقاط غرناطة, التي صمدت  احتفاًء بانتصارىما عمى العرب, بعد أف ساعد زواجيما عمى توحيد الممالؾ اإلسبانية, وا 

  .غيرىا مف اإلمارات في وجو القّوات اإلسبانية أكثر مف

االتجاه الخاطئ عمى أيامو, واكتشؼ أميركا, وىو  فينتو فيوألف كولومبوس كاف يؤمف بكروّية األرض, فقد ذىب بس
 المسكيف يدري إلى أّي حّد سُيغّير اكتشافو العالـ, بعد قروف مف ذلؾ التاريخ فقد يعتقد أنو اكتشؼ اليند طبعًا, ما كاف

, وتغطِّي فييا خيوليـ كانت أميركا يوميا قارة ضائعة في المحيط, تحكميا رماح الينود الحمر, وتصوؿ وتجوؿ
بأف تنبت فييا يومًا ناطحات سحاب تتحّدى  صحراءىا نباتات عمبلقة مف شجر الصبَّار وما كاف ثمَّة ما يشي

تغزو العالـ وتحكمو وىو ما جعؿ جورج كميمنصو, وزير دفاع فرنسا,  السماء, أو أف تظير حضارة تكنولوجية خارقة
مرحمة اليمجية, إلى  البمد الوحيد في العالـ, الذي انتقؿ بمعجزة مف العالمية اأُلولى, يقوؿ: "أميركا ىي أثناء الحرب

  ."مرحمة االنحبلؿ, مف دوف أف يمر بمرحمة الحضارة الوسيطة

wبالنسبة إلى المواطف العربي, الذي  ولست ىنا ألُناقش الرجؿ رأيو, بؿ ألقوؿ فقط, إّف زمف السياحة البريئة قد انتيى,
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لو مف ثقافة الرحبلت إلى الغرب, إاّل ذكرى الخوؼ الحدودي,  يات العالمية, ولـ تبؽَ نزلت أسيمو في بورصة السفر 
والنظرات  قّمة أدب اآلالت الكاشفة ألمتعتو, وُغرؼ التفتيش التي يدخميا حافيًا مف حذائو, ومف "أدب الرحبلت" إالّ 

  .الخارقة لنواياه, واإلىانات الميّذبة, التي يتمّقاىا في شكؿ أسئمة

العروبة, ولماذا ىو لـ يشير  ى العربي الذي يسافر إلى الغرب أف يكوف جاىزًا, ليجيب عف شبية بقائو عمى قيدوعم
 !حتى اآلف رّدتو

 

 الحب مطالب عاشقة عربية في عيد

 
 

متؾ التكت ـ, كي تبوح لي بقائمة مواعيدؾ, بأسرار رزنا البّد أف أعثر عمى طريقة, أرشو بيا سكرتيرتؾ الفرنسية شديدة
 البرتغالي دائـ الفضوؿ, عساه يشي لي بأياـ قدومؾ, بوضعؾ الصحي, أغوي يومًا بوابؾ وتواريخ أسفارؾ. البّد أف

  .وبييأة َمف يأتوف لزيارتؾ

عاداتؾ في غيابي.. كـ استيمكت مف مناشؼ؟ وىؿ عف ابتياج  البد أف أشتري ثرثرة شغالتؾ الفمبينية, لتشكو لي
جديدًا مف أفخـ الشراشؼ؟ وىؿ تشي بؾ صباحًا مباىج السير, وبقايا نبيذ فرنسيٍّ  طقماً عاطفي, كعادتؾ, اقتنيت 

  عمى طاولة صالونؾ؟ فاخر

 
 

***  
 

السويسرية, المفرطة في الدقة, عساىا تقدـ لي تقريرًا عف عدد الدقائؽ, التي  البد أف ُأبـر صفقة تجس س مع ساعتؾ
أحذيتؾ اإليطالية  فييا عني, والمّرات التي تمقي نظرة عمييا, متسعجبًل موعدًا مع غيري. البد أف استجوب تنشغؿ

عندما ال أكوف معؾ, والمشاوير التي تأخذؾ  فائقة االستعبلء, كي تعترؼ لي تحت التيديد بالعناويف التي تقصدىا,
  .إلييا لتمتقي سواي

لي كمما طمبت  فريؽ جواسيسي, أف يغدو عميبًل لي, يختبئ في جيبؾ, أف يرفَّ الياباني, أف ينضـ إلى  البد لياتفؾ
.. لو فشمُت في شراء ذّمة حاجاتؾ, وطاقـ  رقمًا غير رقمي, أف يزّودني بصور يمتقطيا, حيث تتوقؼ نظراتؾ. ثـّ

يبيعني أسرارؾ, سأشي َمف سبؽ أف اشتريتيـ قبمي, َمف يقبؿ أف  خَدمؾ.. وسائقيؾ.. وسكرتيراتؾ.. ولـ أجد, مف بيف
, التي ”القاعدة“ االستخبارات األميركية, لكونؾ رجبًل طاعنًا في اإلرىاب العاطفي, لـ يِحد يومًا عف بؾ إلى وكالة

  .ُتجيز لمعاشؽ خطؼ طائرة, لموصوؿ في الوقت إلى موعد

وحجز مفاتيح بيوتؾ,  رة تميفوناتؾ,ما يكفي مف الت يـ, إلى حّد إقناعيـ بإلغاء جميع رحبلتؾ, وتصوير مفك سُألّفؽ لؾ
  .وجواز سفرؾ األخضر

معسكرات االعتقاؿ العاطفي, وعقد جمسة لفّض النزاع مع قمبؾ العربي, الذي  عندىا فقط, يمكنني اقتيادؾ إلى أحد
  .ُيحاكمني نقطة تفتيش عاطفي, يمتطي صيوة غضبو, ويشير سيؼ غيرتو, وييـ  بقتمي... قبؿ أف عند كؿّ 
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  :خاص

 

والعشاؽ.. تجد ىنا نسخة عف قائمة بطمبات عاشقة عربية, ال حوؿ وال قوة  أي يا القديس فالنتايف.. يا شفيع المحبيف
  .مواجية العولمة العاطفية ليا, في

 .كمِّي ثقة بمعجزاتؾ

 

 "مطموب "شرطة آداب

 

العاـ,  لـ العربي ضيؼ الشرؼ ىذاإلى المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي لمكتاب, حيث العا كاف البد أف ُأدعى
  .كي أتنبَّػػو إلى كوني غير ُمترَجمة إلى المغة األلمانية

محدودة األلسف,  أعتذر لفريؽ العامميف عمى ترجمة النصوص اْلُمقدَّمة في ىذا المقاء, لكوني كاتبة حتى إنني كدت
المترجميف, قصد الذىاب لمنازلة المغات  مقارنة بقائمة المغات التي يشيرىا في وجيؾ كّتاب مدّججوف بجيش مف

  .الغربي اْلُمطارد بكؿ الوسائؿ اْلُمتاحة في ظرؼ كيذا األجنبية, في معركة قد يتغّيب عنيا القارئ

القاىرة  التي وضعت جائزة نجيب محفوظ في طريقي, وجعمت بالتالي مف الجامعة األميركية في ولوال العناية اإلليية
قني, أو  كنت مػػت  مف قبِؿ أف أرى أعمالي مترجمة إلى لغةوكيمي األدبي, لربما  أجنبية. وما كاف أمر الترجمة ليؤرِّ

العربي, وىو الذي كّرسني باقتناء ما يقارب الثبلثمئة ألؼ نسخة مف مجمؿ  ييّز مضجعي األدبي, فأنا أكتب لمقارئ
أبناء ُأمتؾ, وأف تصرَّ  تكوف مقروءًا أواًل بمغتؾ ومفالن سخ اْلُمقرصنة(. وثمَّة زىو ال يعادلو زىو, أف  أعمالي )عدا

بالنوايا المبّيتة والسكاكيف المشحوذة, وأف تكوف جاىزًا إف  عمى الكتابة بيذه المغة المحفوفة بالمخاطر, المسّيجة
  .مقابؿ حفنة مف الكممات.. العربية اقتضى األمر لمموت,

كتب؟ ولماذا؟ حتى ال تفقد بوصمة الكتابة أثناء مطاردتؾ قارئيف ت ذلؾ أّف عميؾ أْف تختار منذ البدء, لمف أنت
  .نقيضيف

خصوصيتؾ, مف  ال تنجح في مبلمسة وجداف نقيضؾ اآلخر, إاّل بقدر ذىابؾ نحو األعمؽ في ذاتؾ وفي بؿ إنؾ
  .الغرب ما يفوقيا دوف الحاجة إلى أف تبيعو عيوبًا ُممّفقة لعروبتؾ, وُعقدًا وفضائح يممؾ

األوروبية بقامة عربية شامخة, وأف عميو خمع قناعاتو  البعض أدرؾ, أنو ال يمكف اختراؽ الحصوف الثقافّية غير أفّ 
 التسامح, ومناىضة العنؼ ومباركة عولمة الميانة, ليتمّكف مف االنزالؽ إلى رفوؼ القومية, ودىف جمده بشعارات

  .جمدتو مف المجرميف مجي وال الدموي كأبناءالمكتبات األوروبية, كنموذج عف العربي الخيِّر.. غير الي

ومكسب سريع وجوائز سمينة, ثّمة عشرات الكّتاب العرب  في زمف النزوح إلى المغات األجنبية, بحثًا عف مبلذ آمف
 النداء السحري لحوريات الفرانكوفونية الذيف يقاوموف, عمى حسابيـ,

نائيا مّتيمة بكونيا لغة الدـ, وحاضنة جينات اإلرىاب, وسببًا أضحت كأب واألنجموساكسونية وغيرىما, دفاعًا عف لغة
بتصريحو ىذا في  مف مآٍس, حسب تصريح حديث لكاتبيف فرانكوفونييف مف المغرب العربي, أدلى أحدىما ِلَما حّؿ بنا

اـ الغربية وتوظيؼ قممو لمسح أحذية األقد معرض الجزائر لمكتاب, أّما الثاني, بما ُعرؼ عنو مف انتيازية أدبية
wاأللمانية ىجومًا عمى األدب العربي وكّتابو, مف قبِؿ أف ُيفتتح معرض فرانكفورت,  واإلسرائيمية, فقد شّف في الصحافة
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قراءات مف روايتو الجديدة,  ولقد حضرت ليذا الكاتب”. سيرؾ العرب في فرانكفورت“مقاؿ لو باأللمانية عنوانو  في
السجوف المغربّية منذ أكثر مف ربع قرف, ولـ أستطع  وات الظ مـ والتعذيب فيالتي تدور )أيضًا وأيضًا( حوؿ سن

رة, بعد أف فرغت السجوف المغربّية مف  االستماع إليو أكثر مف عشر دقائؽ, لفرط غيظي, ولفرط تقم صو بطولة متأخِّ
  .وامتؤلت جيوبو مف استثمار مآسييـ أسراىا,

وثّمة أسماء نسائية ورجالية مكّرسة غربيًا, ألنيا كّرست الصورة  .كتاب البعض عثر عمى أوطاف جاىزة لمتصدير في
ُأعيد  يرانا عمييا.. أسماء بنت مجدىا عمى نيشنا, وفي أحسف الحاالت, عمى بيع صورة فمكمورية التي يحمو لمغرب أف

ؾ الكّتاب مع أوطانيـ.. منذ ذاكرة ُأولئ طبخيا أدبيًا, لمجتمعات ما عادت ُتشبينا, بؿ توّقؼ بيا الزمف, حيث توّقفت
  .ثبلثة عقود

بميّمة إلقاء  بَيَوس العالمية واالنتشار, إلى حدِّ نسياف قضيتو اأُلولى ككاتب عربي, واستبداليا ذلؾ أّف ثمَّة َمف ُأصيب
 .الحصري لتقديـ صورتنا لمغرب القبض عمى القارئ الغربي, بذريعة أنو بحكـ سطوة اسمو غدا وكيمنا

 

  العتقال العاطفيمعسكرات ا

 
 

ُيذكِّرنا بقوؿ آخر لو: "لكؿٍّ  أقواؿ اإلماـ عمي )كرَّـ المَّو وجيو(, قولو: "أحبَّ َمف شئت فأنَت فاقده", وىو مف أجمؿ
أف نعيش السعادة كمحظة ميّددة, ونتيّيأ مع كؿ امتبلؾ.. لحتمّية  ُمقبؿ إدبار وكؿ  ُمدبٍر كأف لـ يكف", لكأفَّ عمينا

ِفراؽ أقرب الناس  نزار قّباني بػ"تماريف" يومّية في الحّب, عمينا أف نقـو يوميًا بالتمر ف عمى فاجعة وكما يقـوالفقداف.. 
 .باالنقطاع فترة عف الذيف نحّبيـ إلينا, كي ُنحافظ عمى لياقتنا العشقّية.. ونقّوي عضمة القمب,

 

يات ذلؾ أف األجمؿ كاف لو استطعنا االحتفاظ بجمالية يميو مف آالـ النيا وما أعنيو ىنا, ىو فراؽ اْلُمحبيف, وما
الُحّب الكبير  لو أف الحب لـ يمِض بنا صوب خبلفات وشجارات, واكتشافات تشّوه الحمـ فينا, وتجعؿ ..البدايات

 .يموت صغيراً 

 

يات ىي التي تصنع ُأحب  ِمَف الحب سوى البدايات", فميست البدا وبرغـ ىذا, ال ُأوافؽ محمود درويش, حيف يقوؿ "ال
اْلُمتداخمة اْلُمتدافعة  الذىاب واإلياب العشقي نحو الحب وداخمو.. ذلؾ الكوكتيؿ العجيب مف العواطؼ الحّب, إنيا ذلؾ

التي تصنع ُأسطورة الحب, وُتحّبب لممحبِّيف عذابو وتقّمباتو فػ"مف  اْلُمتناقضة, مّدًا وجزرًا, صّدًا ووصبًل.. حّبًا وكراىية,
في الورد يحّب  كده", وال مجاؿ لقطؼ وروده مف دوف أف ُتدمي يدؾ بؿ ثمَّة َمْف َعَمشاف الشوؾ المِّي . الحبّ ده وده.

حتى جاء َمْف ُيزايد عميو في المازوشّية  ,"الورد", وىو نفسو الذي غّنى "مضناؾ جفاه مرقده وبكاُه وُرّحـ عّوده
 اؽ "عش أنَت إنِّي مت  بعدؾ", وقد كاف موتو السريري  متوّقعًا لدى كؿّ لمعشَّ  العاطفية, ُمعمنًا مف غرفة العناية الفائقة

جعؿ مف الموت حّبًا..  محبِّي أغانيو, مذ أعمف في أغنية شييرة أف "الحب مف غير أمؿ أسمى معاني الحياة", ما
حيث لتشّوىات عاطفية يطوؿ  إالَّ في العالـ العربي, أجمؿ أنواع الميتات! وىػي طريقة شاذَّة في الحب, ال أتباع ليا

w العربي حاكمًا يتكفؿ بتنغيص حياتو, وخنؽ أنفاسو, ورميو في غياىب السجوف, يتوّلى شرحيا, عندما ال يجد اإلنساف
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إدخالو إلى معسكرات االعتقاؿ  بنفسو أمر البحث عف حبيب طاغية جّبار, ُيسّممو روحو كي يفتؾ بيا.. ُحّبًا, بعد
 .حّد الموت العاطفي, وتعذيبو عشقاً 

 

التي كثيرًا ما  الواقع الذي انعكس عمى أغانينا, يصعب إحصاء الجرائـ العاطفية في األغاني العربية, وبسبب ىذا
وفي حّمى تكاُثر الجمعّيات التي تظير كؿ  ُيضاؼ إلييا جريمة ىتؾ المغني ذوؽ المستمعيف, وثقب مسامعيـ بعويمو

وضحايا البنايات الميّددة باالنييار, اقترح أحد القّراء الجزائرييف  ضانات,يـو باسـ ضحايا اإلرىاب, وضحايا الفي
ليا, لو أنو  ضحايا الحب مف طرؼ واحد وأظف أف الموسيقار فريد األطرش, كاف يصُمح رئيسًا شرفياً  تشكيؿ جمعية

 !لـ يكف ضحية فعمية مف ضحاياىا

 

االنخراط  ف ليذه الجمعّية فرع في كّؿ دولة عربية, وأالَّ يقتصراقتراح ىذا القارئ, أف يكو  وَخَطػػر لي أف أزيػػد عمى
أوطاف ال تُبادليـ الحّب, وال يعنييا أف  فييا عمى العشَّاؽ وحدىـ, بؿ يشمؿ أيضًا المواطنيف العرب, الذيف يعانوف مف

, التي أقدارىـ.. في المقابؿ, ُأطالب بإغبلؽ معسكرات اال تسحؽ الحاجة ىامتيـ, أو تتقاذؼ المنافي عتقاؿ العاطفيِّ
بعبارة "إلى األبد",  زنزاناتيا عشاؽ س ذج, تصّوروا الحياة العاطفية بثوابت أزلية, وذىبوا ضحية َىوسيـ يقبع في

براثف حب ُمسيَّج بالغيرة وأسبلؾ الشكوؾ الشائكة, وُمفّخخ  معتقديف أف كؿَّ حّب ىو الحب  الكبير واألخير, فوقعوا في
الحرية أي  التفتيش, غير مدركيف أف الحب, رغـ كونو امتيانًا لمعبودية, ىو تمريف يومي عمى ونقاط بأجيزة اإلنذار

 .عاطميف عف الحب عمى قدرتنا عمى االستغناء عف اآلخر, حتى لو اقتضى األمر بقاءنا أحياناً 

 

دميؾ.. حتى ال أبقى عاطبًل عف تمحس العسؿ عف أصابع ق نػػػػزار يرى عكس ىذا حيف يقوؿ "ُأريد أف أظّؿ دائمًا نحمة
 ."!العمؿ

 

 !كوف العشاؽ يسعدوف بعذابيـ, وال أمؿ في إنقاذىـ مف استعباد الحّب ليـ اْلُمشِكؿ في

 

 اموعد مع روم

 
 

وكنُت ُأريد  •فقد كانت محطَّة اشتياؽ تقع بمحاذاة إقامتي الصيفية• وأنػا ُأؤجؿ موعدي مع رومػػػا منػػذ عقديف وأكثر,
ورّسامييا وُمغنِّييا وُطياتيا, ُمصرَّة عمى انتظار الموعد  ًء ُيضاىي جغرافية َجَماليا, وتاريخ انبياري بنّحاتييامعيا لقا

يومًا ببراءة  لػػػػذا, ما وثقت• فمع مدينة مثؿ روما, يجتاحؾ حنيف الفتوحات العشقيَّة• حّب ما المناسب, لدخوليا بذريعة
 •التسّوؽ أو اقتناء أحذيػػة حترمت َمف يقصدىا, فقط, بنيَّةَمف يزورىا بحّجة سياحيَّة, وال ا

تسبقيا ذبذبات عاطفية, تشي بيا • إنيا الشبية ذاتيا• الش بيات رومػػػػا, ككؿِّ المدف اإليطالية, ليست فوؽ وال تحت
ػػة داليػػػدا, يرتدوف األسود  ء ليـ,وشفتا صوفيا لوريف, ووسامة ماستروياني, واإلغػػػراء الغامض لرجاؿ ال أسما بحَّ

 •”المافيوزي“وِغوايػػػة 

w •افتعاؿ أحبلمي لدخوليا لػػػػذا, ما ظننتني أحتػػاج سوى إلى
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ػػة حتمػػًا عشؽ إيطالي ينتظر أّي زائػػػر حػػاؿ كما انتظر ذلؾ األمير ساندريمبل الحافّيػػة ُممسكًا • نزولو مف الطائرة فثمَّ
 •حذائيا بفردة

ػة نوافير وبرؾ , بعد ُحػػّب التيمت ”الدولتشي فيتػػا“حذائيا كما في فيمـ  مرمريػػة, ستستحـ فييا امػػرأة خالعػػة ُشبية وثمَّ
وعمى موسيقى  متوسطّي المزاج, تربَّى عمى اْلُمعّجنات والصمصة الحمراء ذات البيارات الحارَّة, نيرانو تبلبيب جسد

 •مسكونة بإيقاع الشيوات

روما, وترؾ لنا شوارع نسيت أسماءىا, وأصبحت في ذاكرة أبناء رومػػا,  ع اإلمساؾ بوىػػـولكف, وحده فيمميني استطا
 •أفبلمو ووجوه نساء ُمفرطات في الشغؼ تحمؿ أسماء

 لقد تقاعد عف حبّ • ليتوّلى إدارة حركة اليبوط واإلقبلع في مطار يحمؿ اسمو أّمػػا ليوناردو دافنشي, فغادر روما

باستقباؿ السّياح والتجار والمغّفميف مف  فاده مف شعراء وُمحتاليػػف, وعّشاؽ وثرثاريػػف, يتكّفموف, وترؾ أح”الموناليزا“
 •الزّوار

بأرقامو,  تنقمني مف المطار إلى رومػػػا, كنُت مشغولة عف متابعة لياث الَعػدَّاد المعبوث في سيارة اأُلجػػرة التي كانت
ػػؿ مدينة تعيش  دَّث بيا سائقي, اْلُمفػرط فيبإعػػادة الكممات اإليطالية التي كاف يتح المطػػؼ, إلى ُأصوليا الفرنسّية, أتأمَّ

 االنفتػػاح الشاسع لممكاف, الذي عكس جنيؼ, ال تقطع أنفاسو عند كّؿ شارع إشارات السيولة الزمنّية, حتى في

الحمراء التي حكمتيا يومًا, ويحدث أالَّ  فرومػػا كأىميا, مدينة مزاجّيػة, ال تحّب الضوء األحمر, وال األلوية• المرور
فاْلُمشاة يقطعوف الطرقات الشاسعة كيفما اتفّؽ, والشوارع ُمزدحمة • جريمة وال أحد يجد في ذلؾ• تحتـر الضػػوء األحمر

 •حتى إنيـ أعمنوا يـو األحد يومًا ُيمنع فيو استعماؿ السيارات الخاّصػة بالسيارات,

اقتربت منو سيارة عمييا لوحة ُكتب  , عندما”نوبؿ“قد عمـ بنبأ فوزه بجائزة ” دارُيػو فػػو“يطالي أف يكوف الكاتب اإل وأفَيـ
يقضوف نصؼ وقتيـ في السيارات, ويتعّذر االتصاؿ بيـ, ألنيـ  فاإليطاليوف”• داريو لقد فزت بجائزة نوبؿ“عمييا 

 •مشغوليف بالتحد ث عمى ىواتفيـ النّقالة أثناء ذلؾ, يكونوف

• التاريخ وغّشًا وضجيجًا موسيقيًا لكبلـ كأنو غناء, ال تترؾ لؾ وقتًا لمتأم ؿ أو ِلُمساءلة ػػػا المزدحمػػة حّبػػًا وبيجةروم
مييًأ نفسيًا ليا, ألنؾ مازلت ال تدري ِلَمف  لكأنيا مدينة منذورة لكعوب النساء, تصر  عمى تكبيدَؾ خسائر شرائّيػة لست

وال أيف ستذىب بأحذيتؾ الفاخػػرة الفارغػػة, التي أضاعت وجيتيا, كما ألبرتو  قة في خزانتؾ,سترتدي كؿ الثياب المعمّ 
 •”رأسي مميء بأوراؽ الميترو العتيقة“القائؿ  مورافيا

 •العاشقة أغمى عمى ذاكرتي مف أحذية إيطالية تعرضيا واجيات رومػػا لغير األقداـ كاف قمبي مزدحمًا بأحذية عتيقة,

َـّ إّف ذ , وأقنعني مف دوف أف أعترض عمىثػ نصبو, إنني مددتو بورقة نقدية مف فئة  لؾ السائؽ الذي احتاؿ عميَّ
بالتالي ما يفوؽ المئة يورو, مقابؿ إيصالي مف المطار إلى رومػػا,  العشرة يورو, ال مف فئة الخمسيف, وتقاضى مني

ؿ مع إيطاليػػػا ألحذية أحبلمي اإليطالية, وأطػػػػاح بموعػدي ال يدري كـ أساء  •العشقي األوَّ

 

 في الذاكرة« محفوظ»نجيب 

 

 العربية الجزائرية أحبلـ مستغانمي تكتب عف لقائيا األوؿ بعميد الرواية الكاتبة
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 .احتفؿ نجيب محفوظ مؤخرا ببموغو التسعيف

 .7448ديسمبر  77وثمانوف عاما.. العمر الذي التقيتو ذات  عمره سبعة وبالنسبة الي, سيبقى

مف قببؿ, حتى  تاريخ ميبلده, والتاريخ الذي نمت فيو جائزة تحمؿ اسمو, وىي جائزة, ما كنت سمعت بيا كاف يوميا
 .انني ما كنت اعرؼ اف كاتبيف سبقاني الى نيميا

ذاكرة الجسد" " بمغت عمر الجوائز ألتوقع جائزة او اسعى الييا. ولكنني بحصولي عمييا عف روايتي لـ اكف يوميا قد
الى النجاح محفوؼ بالعداوات, وكـ انا  غت عمر الفاجعة, ودخمت "ذاكرة الحسد". فمقد اكتشفت كـ اف الطريؽبم

التي لـ افيـ ليا سببا, لكوني اعتقدت دوما, اف الجوائز لـ تصنع يوما  عزالء, اماـ ذلؾ الكـ مف االحقاد والدسائس
 .ضرورة شيرتو.. او ثروتوكثيرا ما صنعت نكبتو مف دوف اف تصنع بال مجد كاتب, بؿ

بالنسبة اليؾ,  يحسدونؾ دوما عمى الشئ الذي يعتبرونو االىـ بالنسبة الييـ, ال عمى الذي ىو االىـ غير اف االخريف
احبلمؾ. وانا كانت مصيبتي دائما انني احقؽ  والذي مف نعـ اهلل عميؾ انيـ ال يدركونو, النيـ يممكوف احبلما غير

 .احبلـ االخريف

 نيمي جائزة نجيب محفوظ, ولـ يبؽ منيا في قمبي مف بريؽ مراسيميا الرسمية, سوى تمؾ بلث سنوات عمىمرت ث

الخفاء.. بعيدا عف االضواء,  السعادات السرية التي عرفتيا بمحاذاتيا, وذلؾ التكريـ الذي منحتني اياه الحياة في
ذ سنوات بػ "ذاكرة الجسد", ورغبتو في نقميا الى العجابو من والتي احداىا حضور العزيز نور الشريؼ حفؿ تكريمي,

 .(زالت تبحث ليا عف مموؿ السينما )وىي امنية ما

 .الكتاب الى الكاتب.. بذريعة جائزة اما فرحتي االخرى فكانت لقائي نجيب محفوظ وعبوري مف

اضع, الذي تتجاور فيو سبلؿ فاجأني ذلؾ المبنى العادي بمدخمو المتو  ال انسى زيارتي الى بيتو في شارع النيؿ. فقد
 .بيا بيتو بمناسبة عيد ميبلده, بمنظر قطة تأكؿ طعاما عمى االرض الورد التي فاض

الجامعة االمريكية  الصباح, انا وبارعة سريح, مترجمة اعمالي الى المغة االنجميزية, ونبيمة عقؿ ممثمة قصدناه ذلؾ
المغات االجنبية, وكذلؾ اعمالي, بحكـ  نجيب محفوظ الىفي القاىرة, وىي الجامعة التي تتولى ترجمة اعماؿ 

 .الجائزة

وبحفاوة تنسيؾ تواضع المكاف, سارعت باحضار المشروبات والحموى لضيافتنا,  فتحت لنا زوجتو الباب بثياب البيت
ىني مع ذ محفوظ بقامتو اليزيمة, التي لسبب غامض توقعتيا اطوؿ.. واضخـ قميبل, ربما لتتناسب في ثـ جاء نجيب

كاف بشوشا, مضيافا, سعيدا بمقائنا,  .قامتو االدبية. كاف مرتديا بيجاما مخططة يغطييا رداء مف الحرير داكف الموف
ممازحا, مما خفؼ مف ىيبتي في حضوره.. فقد بادرني بعتاب  وسعيدا الف امرأة جزائرية حصمت عمى جائزتو, وكاف

مف الكتاب في موعده االسبوعي, ولكنني لـ ات. ولـ ادر كيؼ بيـو مع مجموعة  لطيؼ, النو انتظرني قبؿ ذلؾ
حضرة زوجتو..  انني كنت اريد اف يكوف لقائي معو بعيدا عف عيوف الصحافييف, وانني اثرت اف التقيو في اشرح لو

 .وقطتو.. وما لـ يذبؿ مف ورد عيد ميبلده

يعترؼ لي  رة, استغربت انو لـ يطمع عمييا, قبؿ افالتي القيتيا, والتي بمغو انيا كانت مؤث عندما سألني عف الكممة
ليقرأ لو ربع ساعة.. الصحافة. وعندما  متحسرا, باف بصره لـ يعد يتيح لو القراءة, واف ثمة رجبل يتطوع كؿ يـو

ايضا اصبح خفيفا, بحيث البد مف الحديث اليو في اذنو بصوت  عرضت عميو اف اقرأىا عميو, اكتشفت اف سمعو
w :نصا.. لكأنني كتبتو مف اجمو حت اقرأ عميومرتفع.. فر 
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كتاب يمكف اف تحب.. ويمكف اف تكره.. ويمكف اف  جميؿ كؿ ما يمكف اف يحدث لكاتب بسبب كتاب.. فبسبب"
.. ويمكف اف ُتغتاؿ.. ويمكف اف تُنفى.. ويمكف ايضا اف تحصؿ عمى جائزة لـ تتوقعيا يوما.. اف تكوف كاتبا..  تكـر

 ."تعداد الف يحدث لؾ اي امر مف كؿ ىذا, مقابؿ.. حفنة مف الكمماتتكوف عمى اس ىو اف

سكيف.. بعد نيمو جائزة  نصا كأنني كتبتو مف اجمو. استمع اليو وىو ممسؾ يده اليمنى التي شميا ارىابي.. بطعنة كاف
 .نوبؿ

 

 عنك نحن في سجن عسقالن ... طمنينا

 
 

في إمكاني أف أكتب كتابًا كامبًل )قد يكوف كتابي  كتاباتي, حتى إنولـ أدرؾ يومًا سر انجذاب األسرى السياسييف إلى 
عمى مدى ربع قرف, وضعت مرارًا في طريقي أسرى مف سجناء الرأي  التي, األجمؿ( عف تمؾ المصادفات العجيبة

يمية. بعض اإلسرائ المعتقبلت العربية, قبؿ أف ينضـ إلييـ األسرى الفمسطينيوف الموزعوف عمى السجوف القابعيف في
  .وأحيانًا في حؽ الحب ىذه القصص مف الجماؿ, بحيث أرى في عدـ كتابتيا جريمة في حؽ األدب,

, وقبميا بيـو كاف زاىي وىبي قد طمبني مساًء ”بالبيت خميؾ“عاد موضوع األسرى ليجتاح حياتي بعد مروري ببرنامج 
ى سجف عسقبلف.. إنيـ ينتظروف بميفة حمقة الغد سيسعدؾ.. لؾ سبلـ خاص مف أسر  أدري أف ىذا الخبر“ليقوؿ لي: 

تجعؿ كمماتؾ  وما كدت أضع السماعة حتى رحت أبكي لمحظات, غير مصدقة معجزة الكتابة, التي”. حوارؾ لمتابعة
أسرى محكـو عمى بعضيـ بثبلثيف  تخترؽ الحدود والحواجز, وبوابات السجوف, وقضباف الزنازيف, لتحط في أيدي

  .سنة مف السجف

غداة بث البرنامج, عندما رف ىاتفي النقاؿ, ووجدتني أتكمـ مع األسير محمود  لكف معجزة ُأخرى كانت في انتظاري
وبقيت  .الذي أمده زاىي برقـ جوالي, واستطاع بطريقة مف الطرؽ أف يوصؿ إلّي صوتو عبر الياتؼ الصفدي,

العزلة والمطالعة.. والحب. وراح  فصاحة صقمتيمامذىولة أبحث عف كممات أرد بيا عميو. فقد كاف يتكمـ بجمالية و 
نحف أربعمئة معتقؿ ىنا, نيديؾ ورودًا أكثر مف التي “قاؿ:  .بحماس وشوؽ ينقؿ إلّي محبتو ومحبة رفاقو األسرى

  .”نجاة لعالـ الحرية والمعرفة. كتبؾ زادنا اليومي في رحمة األسر الطويمة وصمتؾ, ألنؾ أىديتنا قارب

في إضرابات جوع مفتوحة,  كتشافي أنو طالع رواياتي الثبلث, أخبرني محمود أنيـ ناضموا كثيرًا ودخمواتعجبي ال وأما
قبؿ ذلؾ حدث ألحد الرفاؽ األسرى أف قضى أيامًا  قبؿ أف يحصموا عمى حؽ القراءة وحؽ مشاىدة التمفزيوف, وأنو

إنيا “قية المعتقميف. سألتو عف ىذه التسمية, قاؿ , لييربيا إلى ب”أحرؼ السمسمة“ بػ” ذاكرة الجسد“منكبًا عمى نسخ 
اآلف, جميعنا “ :لكنو طمأنني بشيء مف الفرح قائبلً ”. عمى أصغر حرؼ يكتب عمى ورؽ شفاؼ لممراسبلت تطمؽ

أسرى. لقد أفسحنا مكانًا بيننا لخالد وعبدالحؽ  قرأناؾ, وأبطالؾ يقيموف معنا, برغـ ضيؽ زنزاناتنا التي تضـ ثمانية
  .”إلييـ ونتحدث عنيـ في جمساتنا ة.. إنيـ يعيشوف معنا.. نتحدثوحيا

, الفتاة التي خطبيا ”عاطؼ شاىيف“الصفدي, إاّل عندما حدثني عف  لـ أفيـ سر التوقد, الذي يشتعؿ بو كبلـ محمود
سبب أي قبؿ اعتقالو ببضعة شيور, لكنيا يـو حكـ عميو بالسجف لسبع وعشريف سنة, ب قبؿ خمسة عشر عامًا,

wأنيا لـ تأخذ  مف الواضح“في االنتفاضة األولى, رفضت أف تضع حدًا لعبلقتيما. قاؿ محمود بسخرية:  نشاطو
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”. أف تحب رجبًل في حياتو قضية مف األفضؿ أف تحب المرأة رجبًل في حياتو امرأة عمى“بنصيحتؾ التي تقوؿ 
لطويمة, إاّل أنيا أبت وأصرت أف تتمسؾ بي وبحبنا رحمتي ا حاولت كثيرًا إقناعيا بالتخمي عني وتحريرىا مف أعباء

 مجيولة النياية. وكانت تردد دومًا أف مف حقيا أف تناضؿ كما ناضمت أنا, وأنيا وتسير معي في درب اآلالـ

  .”ستنتظرني إف اقتضى األمر خمس عشرة سنة ُأخرى إلى نياية حكمي

أو  أف تياتفني مف القدس, لتنقؿ إلّي تحيات خطيبيا سبلـ خاص إلى محمود وعاطؼ, التي يحدث في عيد العشاؽ,
  .رسالة منو

الحرماف, وانتظار حبيب سنة.. مقابؿ كؿ يـو  رائعاف أنتما وجميبلف, حتى لنكاد نحسدكما عمى أسطورة حب أنجبيا
  .كاف لكما فيو لقاء

 .قبلفيحتاج إلى سجف وسّجاف.. خذوا بؤسنا العاطفي وسوقونا إلى سجف عس إف كاف العشؽ

 

 !ىا قد وىبتو غزالة

 

, ". .محطات السفر والمطارات, مكّبرات الصوت تقوؿ "عمى السادة المسافريف أف يتوّجيوا إلى أألنو َمف قاؿ: "في
  ذلؾ أف السيدات ال يغادرف أبدًا, كاف أوؿ مف أخذ القطار وغادرنا؟

العّشاؽ بخبلء. . الثانية  .ؿ "يجب أاّل تضيع شيئاً سأقيس لقائي بو, ببضع ثواٍف مّرت عمى عجؿ, لوال أّنو القائ وكنت
فصاحب "سأىبؾ غزالة" كاف بخيبًل عف خجؿ, لكف كاف في  ."والثانية, ال ُتساوياف ثانيتيف. . بؿ تساوياف قبمتيف

  .يمفظيما بميجة قسنطينية. . ما يعادليما مف ُقبؿ إمكانو أف يعطيؾ في كممتيف

اتحاد  تؽ بو سوى مرتيف لقاًء عابرًا, توّقع أف تمؾ الفتاة التي تقاطعت خطاه معيا فيأل ال أظّف مالؾ حّداد, الذي لـ
مف عمرىا آنذاؾ. ولكف ال أظّنو  الكّتاب الجزائرييف, ستظّؿ وفّية لذكراه بعد ربع قرف مف وفاتو, أي زمنًا أكبر

ة, ما انفّكت تيديو بعد موتو قطيعًا أصغر مف أف تيبو غزال سيعجب؛ بأنيا ىي التي اخذىا مأخذ الشعر, والتي كانت
 .باغتتو سخاء تضاىيو شاعرية مف الغزالف, عساىا كّمما

الوفاء ِلعشرة, الوفاء لمحظة, وأجمؿ مف الوفاء ِلَما حدث,  كّؿ ذلؾ السخاء, القتناعيا بأّف مع الشعراء, أجمؿ مف
 فيمو؟ األموات في إمكانيـ فيـ ما نيدييـ حؽ مالؾ حّداد بالذات, سيفيـ ىذا. فَمف غيرُ  الوفاء ِلَما يحدث, وأفّ 

أف يكوف في متناوؿ فرحتي بو, وكنُت أنا  يـو التقيتو في السبعينات, عابرًا في ذلؾ المقر, أذكر, كاف أكبر حزنًا مف
المتواضع بترجمة بعض قصائده لمعربية, التي كاف يتمّنى أف يسمعيا  أكثر خجبًل, وأقّؿ خبرة مف أرد عمى طمبو

العربية التي  البرنامج الميمي الذي كنت ُأقّدمو, والذي كاف يستمع لو بشغؼ َمف يحب  موسيقى المغة تي في ذلؾبصو 
 .ُحـر مف تعم ميا

 .صمت ليستمع لصوتيا العربي كنت بالنسبة إليو رمزًا لمجزائر الفتية, التي

و الكثير مف فجيعة أبي وحرقة حرمانو مف تعم ـ المغة ولكف أدري أف في وكاف بالنسبة إلي  اسمًا كبيرا لـ أقرأ لو شيئًا,
 .العربية

wكاف شاعرًا يتكّمـ بصوت  يبَؽ مف لقائي بو شيئ, عدا ذكرى وسامتو األندلسية, وارتباكي في حضرة تواضعو. فقد لـ
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 .تمؾ الضوضاء, وتحكـ ساحتو ضفادع الشعر منخفض, كَمف يعتذر عمى وجوده خطأ في زمف ُتييمف عميو كؿّ 

موتو, عندما كنُت ُأعّد أطروحة في الثمانينات, في السوربوف, عف األدب أألنو  لقائي الحقيقي بمالؾ حّداد, حدث بعد
يتوّجيوا إلى. .", ذلؾ أف  قاؿ: "في محطات السفر والمطارات, مكّبرات الصوت تقوؿ "عمى السادة المسافريف أف َمف

  قطار وغادرنا؟السيدات ال يغادرف أبدًا, كاف أوؿ مف أخذ ال

تضيع شيئًا. العّشاؽ بخبلء. . الثانية  وكنت سأقيس لقائي بو, ببضع ثواٍف مّرت عمى عجؿ, لوال أّنو القائؿ "يجب أالّ 
قبمتيف". فصاحب "سأىبؾ غزالة" كاف بخيبًل عف خجؿ, لكف كاف في  والثانية, ال ُتساوياف ثانيتيف. . بؿ تساوياف

  .فظيما بميجة قسنطينية. . ما يعادليما مف ُقبؿكممتيف يم إمكانو أف يعطيؾ في

معيا في اتحاد  الذي لـ ألتؽ بو سوى مرتيف لقاًء عابرًا, توّقع أف تمؾ الفتاة التي تقاطعت خطاه ال أظّف مالؾ حّداد,
أظّنو زمنًا أكبر مف عمرىا آنذاؾ. ولكف ال  الكّتاب الجزائرييف, ستظّؿ وفّية لذكراه بعد ربع قرف مف وفاتو, أي

والتي كانت أصغر مف أف تيبو غزالة, ما انفّكت تيديو بعد موتو قطيعًا  سيعجب؛ بأنيا ىي التي اخذىا مأخذ الشعر,
 .عساىا كّمما باغتتو سخاء تضاىيو شاعرية مف الغزالف,

ء ِلَما حدث, الشعراء, أجمؿ مف الوفاء ِلعشرة, الوفاء لمحظة, وأجمؿ مف الوفا كّؿ ذلؾ السخاء, القتناعيا بأّف مع
 ما نيدييـ حؽ فيمو؟ ِلَما يحدث, وأّف مالؾ حّداد بالذات, سيفيـ ىذا. فَمف غيُر األموات في إمكانيـ فيـ الوفاء

أكبر حزنًا مف أف يكوف في متناوؿ فرحتي بو, وكنُت أنا  يـو التقيتو في السبعينات, عابرًا في ذلؾ المقر, أذكر, كاف
د عمى طمبو المتواضع بترجمة بعض قصائده لمعربية, التي كاف يتمّنى أف يسمعيا أر  أكثر خجبًل, وأقّؿ خبرة مف

موسيقى المغة العربية التي  في ذلؾ البرنامج الميمي الذي كنت ُأقّدمو, والذي كاف يستمع لو بشغؼ َمف يحب   بصوتي
 .ُحـر مف تعم ميا

 .تيا العربيالفتية, التي صمت ليستمع لصو  كنت بالنسبة إليو رمزًا لمجزائر

 لو شيئًا, ولكف أدري أف فيو الكثير مف فجيعة أبي وحرقة حرمانو مف تعم ـ المغة وكاف بالنسبة إلي  اسمًا كبيرا لـ أقرأ

 .العربية

تواضعو. فقد كاف شاعرًا يتكّمـ بصوت  لـ يبَؽ مف لقائي بو شيئ, عدا ذكرى وسامتو األندلسية, وارتباكي في حضرة
 .عميو كّؿ تمؾ الضوضاء, وتحكـ ساحتو ضفادع الشعر ر عمى وجوده خطأ في زمف ُتييمفمنخفض, كَمف يعتذ

بعد موتو, عندما كنُت ُأعّد أطروحة في الثمانينات, في السوربوف, عف األدب  لقائي الحقيقي بمالؾ حّداد, حدث
بيا, والتي لـ  مالؾ ميووساً وصادفت ُكتبو زمف غربتي, فأيقظت حنيني إلى قسنطينة, المدينة التي كاف  .الجزائري

 .أكف قد عرفتيا حقاً 

بنّصو األجمؿ. . حياتو, التي كروائي كبير أبدع في كتابة خاتمتيا,  وبرغـ ىذا, ولعي بمالؾ حداد, ىو إعجاب أيضاً 
فرنسية المغة ال" نقطة النياية في رواية تبدأ", وقّرر اف يتوقؼ عف الكتابة مصّرحًا بجممتو الشييرة عندما قاؿ: "أنا

ليكوف أوؿ شييد يموت عشقًا لمغة العربية.  منفاي, ولذا قررت أف أصمت". وىكذا مات مالؾ حداد بسرطاف صمتو,
 كاتبًا أقدـ عمى عممية استشيادية كيذه؟ . .فيؿ عرؼ تاريخ العرب قبؿ مالؾ حداد

نذاؾ, عنوانو "سأىبو غزالة", سنوات عمى وفاتو, كتبت مقااًل آ 73مرور  منذ اثنتي عشرة سنة بالضبط, وبمناسبة
 .سأكتب إكرامًا لمالؾ حداد ولقسنطينة أوؿ عمؿ. . روائي لي ُأعمف فيو أنني

ف كانت "ذاكرة بإنشائيا,  الجسد" قد أخذت مني أربع سنوات مف الكتابة, فجائزة مالؾ حداد التي ما فتئت ُأطالب وا  w
w
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حداد, الذي ال ُيكّرـ إاّل بترجمة أعمالو   تكريمًا لمالؾسنة, حتى تكفمُت بدوري بمبادرة إنشائيا. . ال 71انتظرت 
 تكريمًا لمغة العربية ومساندة لكّتابيا الصامديف في الجزائر, ولرّد الُغبف المادي ووضعيا في متناوؿ قرائو العرب. إنما

صاحبو مبمغًا يحميو ومنح  والمعنوي عنيـ. . بنشر أىـ عمؿ روائي ُيكتب بالعربية في كبرى ُدور النشر في المشرؽ,
إمكاني بعد اآلف أف أرتاح. كّؿ عاميف سيخرج إلى الوجود  مف الحاجة, ويمّكنو مف التفّرغ لمكتابة مّدة سنتيف. في

بتتكّمـ " الجزائر ما زالت قادرة عمى إنجاب الغزالف العربية. . ذلؾ أّف الغزالف كاألرض عمؿ إبداعي كبير, يثبت أف
 !"عربي

 

 

  قذني من الموتىاتف الحب.. أن

 

في ذلؾ  مدينة لمياتؼ بوجودي بينكـ عمى قيد الحياة. وعيت في ما بعد أنو كاف يمكف لي أف أقضي ربما كنت
اْلُمصاَدفة يوميا في طريقو, لوال أنني  الحادث, الذي ذىب بحياة الفقيد الرئيس رفيؽ الحريري, وبعض َمف وضعتيـ

عيد العّشاؽ", كسمَّة ورد صباحية, وحجزني شذاىا في غرفتي " في انشغمت ذلؾ الصباح بمكالمة طويمة وصمتني
 عف موعد نزولي مف جبؿ برّمانا إلى بيروت. في الطريؽ, تذّكرت أنني, مف سعادتي بذلؾ ساعتيف, ما جعمني أتأخر

قصد الغالية بيروت. إذ كنت أ الصوت الذي يبتكر لي عيدًا كّؿ صباح, عابرًا قاّرات االشتياؽ, نسيت سبب نزولي إلى
تنّبيت إلى نسياني اليدية التي قضيت يومًا قبؿ ذلؾ في اختيارىا,  لطيفة أُلقدِّـ ليا ىدية بمناسبة "عيد الحّب". وعندما

سُأقّدميا, حزنت, وطمبت  لّفيا والورود والفراشات التي تطّوعت البائعة بنثرىا عمييا عندما عرفت ِلَمف واختيار طريقة
عف كسؿ, يقنعني بأف ُأقّدميا ليا في الغد. وعندما  ريؽ, أف نعود إلى البيت إلحضارىا, فراح,مف ابني ونحف في الط

إلى  جبميًا آخر, بعدما لـ يجد مف ضرورة لسموؾ الطريؽ البحرّي الذي نعبره كّمما نزلنا استسممت إلرادتو سمؾ طريقاً 
الجّواؿ. كانت "مصاريت", شغالتي  ػأة, دّؽ ىاتفيبيروت, حيث منطقة الفنادؽ البحرية كانت ممّرًا حتميًا لنا. فجػ

لُيكّممني "مداـ.. انِت ويف.. ما تروحي ع بيروت, في بومب.. ارجعي  اإلثيوبية, تيمس لي مذعورة َكَمف استرؽ ىاتفاً 
ما يحادثني ك طبعًا, كانت أّوؿ َمف عرؼ بالخبر, بُحكـ قضائيا اليـو أماـ التمفزيوف, وصوتيا كاف ."پميز حبيبتي

كوني أخمفت طريؽ الموت المبكِّر, إاّل عندما  اعتاد ُمحادثة صديقتيا خمسة مف ىاتؼ البيت. ولـ أفيـ ماذا حدث, وال
ذا بيا تخبرني مذعورة أّف االنفجار حدث مقاببًل لفندقيا, وأف كؿ شيء اىتز  ىاتفت لطيفة ألعتذر ليا عف تأخري, وا 

نزالء الفنادؽ الفخمة  ـو مف غرفيـ, وتجمعوا في بيو الفندؽ. وبعدما وجدوالناس مف حوليا خرجوا بثياب الن وتطاير,
بينما توّزع آخروف عمى الفنادؽ الجبمية الفخمة.  أنفسيـ في ضيافة الموت, غادر بعضيـ إلى بمده في أّوؿ طائرة,

اءت لطيفة لتقيـ عمى بعد : "المي كّنا رايحيف لُػُيـ.. ُجونا". ج91غداة حرب  وىكذا, انطبقت عمينا النكتة المصرية
ُحكـ الرعياف" " مف بيتي. فقد كاف عمييا البقاء في بيروت لمواصمة تقديـ دورىا "ست الُحسف" في مسرحية أمتار

سأقضي معيا صباح الحّب, أقضي معيا  لمنصور الرحباني. كاف القمر جاري لبعضة أياـ, ووجدتني أنا التي كنت
العّشاؽ" عمى طاولة محاطة بباقات ورود, لـ أفيـ سّرىا إاّل عندما  نيرة عشاء "عيدمساءه, فنتعّشى أنا وىي وُأختيا م

وقمبيا الكبير,  الصغير ليشي لي بأنو "عيد ميبلد" لطيفة. ببساطتيا, تقاسمت لطيفة قالبيا الصغير, جاء قالب الحموى w
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ف, ورفضت أف تأخذ صورة مع معجب أطفالي مع طاولة لسيدات خميجيات ىربف معيا مف الفندؽ اآلخر, قّبمت طويبلً 
حتى جناحيا ألحمؿ معيا باقات الورود, وبعض أحزانيا في يـو غير  بيا, ما كاف مرفوقًا بزوجتو. بعد ذلؾ رافقُتيا

,  دعوتيا إلى مزيد مف السير. في سيرات ُأخرى بعد ذلؾ, كانت ُتياتفني مساء وأنا في عادي, ولـ أقبؿ ثياب النـو
وىديؿ.. قومي يامراة يّزيؾ مف الكسؿ". وعندما  التونسية "إبقاي كيما إنِت.. إحنا وحدنا أنا ومنيرةفتصيح بي بالميجة 

وأقصدىا. نتحّدث كثيرًا, نضحؾ, نغني, نخّطط لمشروعات سينمائية ربما ننجزىا  تمح  ألبُس أوؿ شيء أعثر عميو
األذاف". في لقاء سابؽ  ف إلى مدينة ال ُيرفع فيياتسألني فجأة: "كيؼ استطعت العيش في برّمانا؟ أنا ال أطمئ .معاً 

, ال يفارقيا جيازه الصغير, فأحضرتو ىدّية لي. لطيفة, االبنة  لنا, ُأعجبُت بمصحؼ إلكتروني, سمعيٍّ بصريٍّ
تخاؼ الّمو وتذكره كّؿ لحظة, إلى حّد إرباكي. سخّية معطاء, تشير بيجة كاذبة,  الشرعية لمحب, ُتخفي امرأة مؤمنة

تذىب بيما إلى عزاء عائمة  يغطي أحيانًا عمى ُنواحيا الداخمي. ىاتفتني تطمب مني في الغد معطفًا أسود وشاالً  غناءً و 
سألتني أف ُأرافقيا. اعتذرت ألنني ال أحب زحمة التعازي,  .الحريري. قالت إنيا ال تممؾ شيئًا أسود في حقيبتيا

ؿ أف في  يّية الحريري الحقًا, إْف أنا صادفتيا. أرسمت إلى لطيفة تشكيمة ماُأعزِّي صديقتي ب وواجبات الحزف, وُأفضِّ
حكـ الرعياف" بيجة, وتمؤل حقائبيا, " خزانتي مف سواد, واثقة بأّف األسود يميؽ بيا. فػ"ست الحسف" التي تمؤل مسرحية

 .الحزف" كي تكوف رائعة حيث حّمت, باألوسمة, تحتاج إلى أف تكوف "سيدة

 

 . . في مسابقة البكاء ىزيمة الخنساء

 

رقما قياسيا في البكاء  مدة, وأنا أحتفظ بخبر طريؼ, عف سيدة استطاعت الفوز بػ "تاج البكاء", بعد تحطيميا منذ
 .المقب المتواصؿ, الذي ال سبب لو طبعا, عدا إصرارىا عمى الفوز بذلؾ

القياسية, عمى األقؿ مف باب النواح  رقاـوكنت أعتقد, حتى قراءتي ىذا الخبر, أف العرب دخموا كتاب "غينيس" لؤل
جاىمي, ما وجد شاعرنا بيتا يفتح بو تاريخ الغزؿ العربي غير  والعويؿ. فعندما نزؿ شيطاف الشعر عمى أشير شاعر

المدادنا  ومنزؿ". ومف يوميا ونحف نتوارث البكائيات, جيبل بعد جيؿ, ونممؾ "بطارية" جاىزة "قفا نبؾ مف ذكرى حبيب
 .البكاء, لسبب أو آلخربطاقة 

ف  فاإلنساف العربي يعيش عمى حافة البكاء. إف ف نزلت عميو السعادة بكى, وا  ف كؼ عف الحب بكى, وا  أحب بكى, وا 
ف رأى منظرا جميبل أيضا بكى. ألـ يقؿ مالؾ حداد, شاعر ىو شاىد عمى الرواية  التمفزيوف مشيدا مؤثرا بكى, وا 

 نبكي"؟ بحيث ال نستطيع أماميا إال أف الجزائرية: "ثمة أشياء مف الجماؿ,

ألمتنا, بعد أف لزمت المسكينة قبر  وحتى قرائتي ذلؾ الخبر, كنت أعتقد أف اهلل قد وىبنا في شخص الخنساء مفخرة
 .بكاء أخييا ترثيو وتبكيو, حتى ماتت, فمنحتنا شرؼ الموت

الراحؿ, وخصصت ليا بحثا مطوال,  س الجزائرييا لغبف الخنساء, الشاعرة التي أحبتيا أنيسة بومديف, زوجة الرئي
 .بغصتو مفتونة بذلؾ الكـ مف الدموع الذي ماتت

ومسابقات, لوفرت عمى نفسيا دموعا أودت بيا,  ربما لو عممت الخنساء أنو سيأتي يـو يكوف فيو لمبكاء أيضا جوائز
w ."نظميا ناد ليمي في "ىونغ كونغ المرأة الباكية في مسابقة لمبكاء, بينما أخرى غيرىا ىي التي فازت بمقب
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ال دموع لو.  المسابقة في مقبرة, لما وجدوا بيف الثكالى واليتامى مف يفوز بيا, ألف األلـ الكبير ولو نظمت ىذه
اليـو التضامني مع األقصى, بعد فترة وجيزة  وتحضرني ىنا والدة الشييد محمد الدرة, التي التقيتيا في أبو ظبي في

وصمتو. بينما, وحتى بعد انتياء جميع المشاركيف في تمؾ المناحة الجماعية,  ميا, وكاف ليا نبؿ األلـمف استشياد طف
مف التوقؼ عف البكاء,  النادي الميمي, وحتى بعد إعبلف لجنة التحكيـ قرار فوزىا, لـ تتمكف المرأة الفائزة التي نظميا

لمزيد مف العويؿ, واستمرت ساعات تبكي, ربما مف شدة  د اآلفولـ تفد معيا محاولة اآلخريف إقناعيا بأنو ال داعي بع
 بنوبة ىستيرية, نقمت عمى أثرىا إلى المستشفى "وتاج البكاء" عمى رأسيا الفرح ىذه المرة, حتى أصيبت

الستمتف. أصبحوا  مؤخرا تصريحا إليطالي يدعى كارلو مارتيني يقوؿ فيو: "كـ أبكي عندما أرى ما حؿ بجبف وقرأت
 ."روعة طعـ ىذا الجبف ونو اآلف مف حميب معقـ يقتؿ الميكروبات, التي ىي في الواقع سريعمم

تعطي جبنا إيطاليا شييرا بطعمو المتميز, ىو مؤسس  وأخونا اإليطالي, الباكي المتحسر عمى زمف الميكروبات, التي
ييدد العالـ بسبب الحروب الجرثومية.. عبلقة لو بالموت السريع أو البطيء, الذي  "حركة الطعاـ البطيء", وبكاؤه ال

 .عف تاجو القنابؿ االنشطارية أي الياطمة مف سماء أفغانستاف, فكؿ يبكي عمى "جبنتو", أو دفاعا أو

زيارتي إلى ببلدىا, بعد أف انتييت مف إلقاء  وعمى ذكر البكاء.. تحضرني قصة تمؾ المحامية, التي اختمت بي أثناء
أطالب بحؽ الصبلة في األقصى. فقد نصحتني بالتروي في اليجـو عمى  كتيا, وأنامحاضرة أليبت القاعة وأب
سياحا  حؿ بيا يـو كانت تزور, برفقة وفد مف النساء العربيات, مدينة سياحية, ورأت ألوؿ مرة إسرائيؿ, وحكت لي ما

ذا بالشرطة تحضر وتطالبيا قيا الثبوتية, وتسجؿ اسميا بأورا إسرائيمييف يتجولوف في ببلدىا, فأجيشت بالبكاء, وا 
مف البكاء في حضرة إسرائيمييف, جاءىا الجواب: "ال.. ولكنؾ  وعنواف عمميا. وعندما سألت إف كاف ثمة قانوف يمنعيا

 .الضيوؼ". وفي الغد حضر رجاؿ األمف إلى مكتبيا لمزيد مف التوضيح ببكائؾ ىذا, أسأت إلى

النواح عمى جبف  ـو ال نستطيع فيو البكاء عمى ظمـ أعدائنا, إال بذريعةتاج الحزف, أخاؼ أف يأتي ي أما وقد سمب منا
 إيطالي, أو المشاركة في مسابقة لمبكاء ينظميا ناد ليمي ما

 

 !وكّل عام وأنتم سعداء

 
 

  .يتسابؽ الناس إلى تقديـ اأُلمنيات بعاـ سعيد كّؿ نياية سنة,

  .بيجة ي ُتذكِّرنا بفداحة خساراتنا السابقة, وُتمنِّينا بوقت أكثروالمناسبات, الت لكأف السعادة مطمب مرىوف باألعياد

عصفور “وذلؾ األحمؽ الذي قاؿ:  .قدر السعادة أف تكوف عصفورًا معمَّقًا عمى أغصاف الذكرى, أو عمى شجرة الترّقب
رصة. فمو كاف أو موظؼ بنؾ, يعمؿ في رصد حشرات البو  , أظنو كاف طّباخاً ”في اليد أفضؿ مف عشرة عمى الشجرة

  .المساحة الفاصمة بيننا وبيف الشجرة.. ال أكثر شاعرًا ألدرؾ أّف السعادة, ىي

  .مف يدنا, عند أّوؿ سيو, وعمينا أف نعيشيا كمحظة ميّددة, كي نكوف أىبًل ليا السعادة طائر عمى ُأىبة اإلفبلت

 

أو كسر ما, وىو ُيطارد طائرًا لف  صاب بخدوشبعضنا يتسّمؽ شجرة المصادفة, ويتعّمؽ بأغصانيا, وقد يقع أرضًا ويُ 
wشرفتو, أو يذىب متى تناوؿ ما تساقط أرضًا, مف ” درابزيف“عمى  يمسؾ بو, ثـّ قد يحدث أف يحّط ذلؾ الطائر يوماً 
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  .وتغدو السعادة عندئذ مرىونة بتنّبو المرء إلى وجودىا.. عند قدميو .فتات عند أقداـ مائدتو

كثيرًا ما ال  ذلؾ أننا”. السعادة في بيتؾ فبل تبحث عنيا في حديقة اآلخريف“الحكماء:  نصيحة أحد مف ىنا جاءت
يدينا, وننصرؼ عنيا إلى مراقبة, وتمني ما ىو  نتنّبو إلى األشياء, التي تصنع سعادتنا, لمجّرد أنيا في متناولنا وممؾ

ممؾ والحفاظ عميو, كأنو ميدد بالزواؿ, بدؿ تكمف في مواصمة اشتياء ما ن في حوزة اآلخريف, بينما معجزة السعادة
  .ُمطاردة, ما قد يصنع تعاستنا, إْف نحُف حصمنا عميو ىدر العمر في

ػػة مصيبتاف في الحياة: اأُلولػػى أف ال تحصؿ عمى ما تريد.. والثانية“وايمد:  ويحضرني ىنا قوؿ أوسكار أف تحصؿ  ثػمَّ
  .”عميو

بمكاسب البعض اآلخر, التي ليست سوى ضرب مف  ونو يواسي خسارات بعضنا,وىو قوؿ قد يرفع مف معنوياتنا, لك
اإلنسانية, التي تـ إعدادىا مؤخرًا في إسبانيا, بعد متابعة متأنية  ضروب الخسارة, كما يبدو مف إحدى الدراسات

والسيارة الفارىة,  ة,الشباب والصحة, والوظيفة والمبلمح الجميم“إسباني, أثبت مف خبلليا الباحثوف, أّف  ثري 033لػ
  .”كّميا ال تجعؿ اإلنساف سعيداً 

 

لشيء إالَّ ألنيـ  الثبلثمئة, أنيـ ال يشعروف بالسعادة واألماف, وأّف الناس ينظروف إلييـ باإلعجاب, ال وأكد األثرياء
قات اإلنسانية, عنيا, لف يجدىا إاّل في العبل أغنياء فقط, مؤكديف أف السعادة ال ُتشترى بالماؿ, وأّف َمف يبحث

ما يفتقدونو, بسبب الثراء الفاحش, الذي يعّرضيـ لمستويات عالية مف القمؽ,  والمباىج البسيطة لمحياة اليومية, وىو
  .بأف ال أحد يحّبيـ ألنفسيـ, وبأف األقارب واألصدقاء يستغّمونيـ إلحساسيـ

 

  :يجعمنا, لفظاعتو, نصّدؽ قوؿ الشاعر اعتراؼ

  شكو دىرهكؿ  َمف القيت ي“

  ”ىذه الدنيا لمف؟ ليت شعري

 

إحصائية عالمية ُأخرى, ُأجريت في اثنيف وعشريف بمدًا, بيَّنت  وماذا لو كانت الدنيا ِممكًا لمذي يممؾ األقؿ؟ ففي
تأثير الفقر  السعادة, التي نالت أكثر النِّسب, انحصرت في عاممي اأُلسرة والصداقة, وتساوى فييا الدراسة أّف عوامؿ

الشعب األميركي, متقدمًا عمى غيره مف  الغنى. والمفارقة جاءت مف وجود الشعب اليندي في المرتبة الثانية, بعدو 
لسعادة مبلييف الجياع والفقراء في اليند, إاّل في قوؿ جيمس بروير:  الشعوب األوروبية واآلسيوية. ولـ أجد تفسيراً 

 لدرجة ال تستطيع معيا أف تحزف تحصؿ عميو, عندما تكوف مشغواًل, السعادة إحساس“

 

 !يا رب سترك

 

أثوابيف  الذي كانت فيو النساء في العصر الذىبّي في أوروبا يتنقمف في الصالونات, داخؿ كـ يبدو بعيدًا ذلؾ الزمف
 .النساء تحت الثياب الدائرية الضخمة, كمظبلت الطياريف في تنانير يتـ نفخيا باشرطة ترتدييا

wالميرّبة, والمناديؿ المعّطرة, والعمب الذىبية الصغيرة التي  ُيخبئف كؿ شيىء في ثيابيف: الرسائؿ كانت النساء وقتيا,
w
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 .الحبيب تخفي صورة

, أصبحت الثياب بالكاد تخفي أجساد مف يمبسنيا. وال أدري إف كّنا نعيش أزمة حّب, أـ أزمة ذوؽ. ولكف العالـ  اليـو
لتي مّرت بكؿ مراحؿ القير التاريخي, وانتقمت مف الزمف الذي تتراكـ فيو ا تغّير, وتقّمص, ومعو الثياب النسائية,

المرأة, كما لو  الداخمية, قصد إخفاء تضاريس األنوثة, إلى زمف ابتكار المشّد لتفصيؿ الجسد ونحت خصر الثياب
 .بة الجماؿ واإلغواءلتوريطيا وتسويقيا في لع كانت فراشة. كؿ ىذا, تارة بقصد إثبات براءة المرأة وعفتيا, وتارة

تعامميا مع المرأة عبر التاريخ. وقد قرأت أّنو عندما ظير المشّد في العصور  ال توجد حضارة واحدة بريئة في
في ثنايا  تعّرض إلى حممة عنيفة عمى أيدي خطباء الكنيسة, إذ اعتبروا أّف النساء "لبسف الشيطاف الوسطى,
 ."أردافيف

نساءىـ النحيفات أصبًل, مشغوليف بصناعة قوالب  يف ال يحتاجوف إلى شّد خصورأثناء ذلؾ, كاف الصينيوف الذ
 .وربما إلثقاؿ خطاىف كالحيوانات المدجنة حتى ال يذىبف أبعد مف البيت خشبية ألرجميف, قصد منعيفَّ مف النمو,

منطقو الغريب, وكأّنو  بأمر الصينيوف أرحـ مف الحاكـ بأمر المَّو, الذي عمى اياـ الفاطمييف لـ يحكـ سوى ولكف يظؿّ 
 .األطوار األب الشرعي لبعض مف يحكموننا اليـو مف حّكاـ غريبي

يمنع اإلسكافييف عمى أيامو مف صناعة أحذية  فعندما قرر الحاكـ بأمر المَّو منع النساء مف الخروج, أصدر مرسوماً 
 !ياالمموخية ألنو لـ يكف يحبّ  النساء, تمامًا كما منع المصرييف مف اكؿ

 .حتى لـ يترّددف في استعمالو ضد الرجؿ وىكذا, ما كاد يعود إلى النساء حؽ انتعاؿ الحذاء,

 اخترعيا لنا العمماء, والتي بوسائميا اإللكترونية ستشي لممرأة بما يكفي مف أعود إلى موضوع الثياب "الذكية" التي

كاممة, قد تتحوؿ إلى شاشة  فستاف محطة اتصاالتالمعمومات لسبر خبايا الرجؿ الذي أماميا. ذلؾ أّف في بطانة ال
ذا كاف القدامى يقولوف "الناس مخّباييف بثيابيـ", فعمى أياـ أوالدنا سيتعرى الناس بسبب  تمفزيوف عند الحاجة.. وا 

لقياس حرارة الرجؿ سوى ألحمر شفاىيف الذي سيكوف إلكترونيّا. ولمعرفة مدى صدؽ  ثيابيـ, ولف تحتاج النساء,
الزمف الذي كانت فيو  كؿ ما يمزميف عدسات الصقة ستكوف مزّودة برزمة إشعاعية ُتمّكف كـ يبدو بعيدًا ذلؾ رجؿ,

أثوابيف الدائرية الضخمة, كمظبلت الطياريف في  النساء في العصر الذىبّي في أوروبا يتنقمف في الصالونات, داخؿ
 .النساء تحت الثياب تنانير يتـ نفخيا باشرطة ترتدييا

الميرّبة, والمناديؿ المعّطرة, والعمب الذىبية الصغيرة التي  ت النساء وقتيا, ُيخبئف كؿ شيىء في ثيابيف: الرسائؿكان
 .الحبيب تخفي صورة

, أصبحت الثياب بالكاد تخفي أجساد مف يمبسنيا. وال أدري إف كّنا نعيش أزمة حّب, أـ أزمة ذوؽ. ولكف العالـ  اليـو
التي مّرت بكؿ مراحؿ القير التاريخي, وانتقمت مف الزمف الذي تتراكـ فيو  ياب النسائية,تغّير, وتقّمص, ومعو الث

المرأة, كما لو  الداخمية, قصد إخفاء تضاريس األنوثة, إلى زمف ابتكار المشّد لتفصيؿ الجسد ونحت خصر الثياب
 .وتسويقيا في لعبة الجماؿ واإلغواء لتوريطيا كانت فراشة. كؿ ىذا, تارة بقصد إثبات براءة المرأة وعفتيا, وتارة

تعامميا مع المرأة عبر التاريخ. وقد قرأت أّنو عندما ظير المشّد في العصور  ال توجد حضارة واحدة بريئة في
في ثنايا  تعّرض إلى حممة عنيفة عمى أيدي خطباء الكنيسة, إذ اعتبروا أّف النساء "لبسف الشيطاف الوسطى,
 ."أردافيف

wنساءىـ النحيفات أصبًل, مشغوليف بصناعة قوالب  اف الصينيوف الذيف ال يحتاجوف إلى شّد خصورأثناء ذلؾ, ك
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 .وربما إلثقاؿ خطاىف كالحيوانات المدجنة حتى ال يذىبف أبعد مف البيت خشبية ألرجميف, قصد منعيفَّ مف النمو,

منطقو الغريب, وكأّنو  ييف لـ يحكـ سوى بأمرالصينيوف أرحـ مف الحاكـ بأمر المَّو, الذي عمى اياـ الفاطم ولكف يظؿّ 
 .األطوار األب الشرعي لبعض مف يحكموننا اليـو مف حّكاـ غريبي

يمنع اإلسكافييف عمى أيامو مف صناعة أحذية  فعندما قرر الحاكـ بأمر المَّو منع النساء مف الخروج, أصدر مرسوماً 
 !نو لـ يكف يحّبياالمموخية أل النساء, تمامًا كما منع المصرييف مف اكؿ

 .حتى لـ يترّددف في استعمالو ضد الرجؿ وىكذا, ما كاد يعود إلى النساء حؽ انتعاؿ الحذاء,

 اخترعيا لنا العمماء, والتي بوسائميا اإللكترونية ستشي لممرأة بما يكفي مف أعود إلى موضوع الثياب "الذكية" التي

كاممة, قد تتحوؿ إلى شاشة  أّف في بطانة الفستاف محطة اتصاالتالمعمومات لسبر خبايا الرجؿ الذي أماميا. ذلؾ 
ذا كاف القدامى يقولوف "الناس مخّباييف بثيابيـ", فعمى أياـ أوالدنا سيتعرى الناس بسبب  تمفزيوف عند الحاجة.. وا 

ة مدى صدؽ لقياس حرارة الرجؿ سوى ألحمر شفاىيف الذي سيكوف إلكترونيّا. ولمعرف ثيابيـ, ولف تحتاج النساء,
 .خباياه كؿ ما يمزميف عدسات الصقة ستكوف مزّودة برزمة إشعاعية ُتمّكف المرأة مف اختراؽ رجؿ,

ذا كانت ىذه الثياب تقـو بميمة التدليؾ, ومنع ترىؿ الجسـ, فإف مف حسناتيا او مصائبيا األخرى عمى العّشاؽ,  وا 
فتخّزف انطباعاتؾ واحاسيسؾ عف اماكف مررت بيا, وتزّودؾ  عمؿ الذاكرة, قدرتيا عمى استعادة األياـ الخوالي وعمميا

 ."واألصوات التي سّجمتيا في ما قد يسّمى "عطر الصوت باليواء

المرأة  ستاَّر.. تبدا فضيحة ثياب تتأّوه, وأخرى تصرخ, وأخرى تتنّيد, بعد اف التقطت تاوىات وىنا.. يا لطيؼ.. يا
وباختصار, فضيحة إلكترونية, خاصة  (لكترونيًا. أي انيا )بعيد الشر عنكـالداخمية وراحت تبثيا عبر مكّبر صوت, إ

 .التكنولوجيا لمف في مثؿ حالتي يجيؿ التعامؿ مع

 مف الفضائح اإللكترونية؟ ماذا يستطيع رجؿ مذعور أف يفعؿ عندما يجالس امراة مفخخة بيذا الكـ

 .أنتجتيا شركة األسبريف بمناسبة مئوية ىذا الدواء لوجو اهلل أنصحو باف يرتدي قميصًا بازرار مف األسبريف *

الفستاف  اقتمع الرجؿ زّرًا مف قميصو والتيمو مرعوبًا, انتفخ قميصو أكثر. وطبعًا, ازداد ولكف ثمة مصيبة ُأخرى. فكّمما
 !تأوىًا وصراخاً 

 !ويا رب سترؾ! يا ناس جيؤوني بعباية

 

 يا لغنى رجل ثروتو االستغناء

 
 

نقاشاتيا, استوقفني  بعض” أخبار األدب“اىا الدكتور نصر حامد أبو زيد, مؤخرًا في القاىرة, ونقمت ألق في محاضرة
بالمعنى الحياتي وليس بالمعنى العرفاني. فيو يؤمف  موضحًا أّف تصّوفو, ىو”. أنا متصّوؼ, ثروتي االستغناء“قولو: 

ال  تو, فتقؿ  بذلؾ قدرة اآلخريف عمى التحّكـ فيو, حتى إنوىو يقّمؿ دائمًا مف احتياجا بأنو كّمما استغنى اغتنى. لػػذا
لمحياة, يضمف استقبللية اإلنساف.  يحتاج في النياية سوى حجرٍة وكتاٍب ومكتب وقمـ. فالتصّوؼ بالنسبة إليو منيج

مؤتمر وقد سبؽ أف جمعني بو في غرناطة, منذ خمس سنوات,  .ُأصّدؽ تمامًا الدكتور حامد أبو زيد في قولو ىذا
بيا  , ومازلت أذكر أّوؿ ُمداخمة, قاـ”العالـ العربي عمى مشارؼ القرف الحادي والعشريف مستقبؿ“عربي كبير, حوؿ  w
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المشاركيف, عمى الرغـ مف النوايا  حاؿ افتتاح المؤتمر, محتجًا عمى إخفاء أسماء الجيات الممّولة ىذا المؤتمر عف
حماية اسمو وسمعتو, مف أّي تمّوث مادي, ىو الذي دفع ثمف  ّرًا عمىالحسنة لبعضيـ. فقد كاف حامد أبو زيد ُمص

ما أرغمو  إجبارّية, إثر فتوى صدرت بتكفيره, والُحكـ بفصمو عف زوجتو, الدكتورة ابتياؿ يونس, أفكاره ومواقفو, غربةً 
أمؿ زاىد مثقٍؼ, أدرؾ أّف بعيدًا في ت عمى اليجرة إلى ىولندا, لمواصمة أبحاثو في تاريخّية الظاىرة الدينية. ذىبت

قّوة لمبدٍع ترتينو مؤسسات, باختبلؽ مزيد مف احتياجاتو وامتيازاتو,  حّريتو تكمف في استغنائو, ال في رخائو, وأف ال
واستعباد الضمائر  واالعتراؼ بمكانتو, بينما, ما التكريـ الرسمي سوى نوٍع ُميّذٍب مف أنواع التدجيف, بذريعة تكريمو

  .باإلغداؽ

الماؿ والتكريـ, ىما أكبر خطٍر عمى المبدع. أّما ألبيرتو مورافيا,  وَقْبَؿ نصر حامد أبو زيد, كاف فولتير قد اكتشؼ أفّ 
أكثر مما  جميمة, تصمح أيضًا لغير المبدعيف. فيو يرى أّف عمى اإلنساف, أف ال يكسب مف الماؿ فأذكر لو نصيحة

ف قّؿ عف الحاجة, أنفؽ  , إذا زاد عمى حّدة أنفؽ المرءيمزمو لحياة كريمة وميسورة. ذلؾ أّف الماؿ عمره في إدارتو, وا 
  .خاسر عمره في السعي إلى كسبو. وىو في الحالتيف

كّمما زاد, انخفض منسوب الحرّية لدى  وفي ما يخص  المبدع, فإّف القرش الزائد, ىو ذلؾ الشيء الميِمؾ, الذي
المبدع, كما مأساة اإلنساف, تكمف في عجزه عف احتراـ أي سقٍؼ  مأساةُمكتسبو, وتضاعفت قيود تبعّيتو. وربما 

  .يضعو الحتياجاتو

يكسب المميوف يصبح ىدفو  فاإلنساف بطبعو يتمنى الحصوؿ عمى ألؼ, وعندما يحصؿ عمييا يتمنى المميوف, وعندما
ُأمنياتو. وىي مأساة تزداد فجعًة,  المزيد منو برفع سقؼ المبلييف, بحيث يتحّوؿ إلى مدمف ماٍؿ, في حاجة دائمة إلى

ذلؾ أّف َمف يؤمف بأّف الماؿ, ىو كؿ شيء يفعؿ كّؿ شيء لمحصوؿ عميو. والذي ليس  .عندما يتعّمؽ األمر بالمثقؼ
المفروشة لئليجار,  سقؼ قناعة يحميو, ىو معروض لمبيع والشراء في سوؽ النخاسة. لذا, يحار مقاولو الضمائر لو

وال يمكف اختراؽ سقؼ قناعاتو بأي مبمغ كاف.  لبلستثمار, عندما يقعوف عمى مثقؼ ال ثمف لو,واألقبلـ الجاىزة 
  .فبالنسبة إلييـ ال أحد إال ولو ثمفٌ 

الزلؿ, فوحده الزاىد في مكسب زائؿ,  ذلؾ أنو ليس باإلمكانات يتعّفؼ اإلنساف, بؿ بالقناعة, وبسقؼ ِقَيـٍ يحميو مف
مف خمسة نجـو ُيدعى إليو في ميرجانات, نيب وسمب الشعوب,  مى اإلقامة في فندؽُيفّضؿ مثبًل بساطة بيتو, ع

  .األوطاف لُيبارؾ بحضوره قراصنة

يونيسكو, فبل وجود أيضًا لمتعّفؼ المطمؽ, بؿ  في الواقع, كما أنو ال يوجد إنساف مثقؼ, بؿ إنساف يتثّقؼ, حسب قوؿ
ة مناعتو الُخمقية, لمواجية ىجمة وباء قّمة الحياء, المتفشي لدى رىٍط وعمى تقوي إلنساف يتمّرف يوميًا عمى التعف ؼ,

ضعاؼ الجسـ العربي, بمزيد مف مف المذّلة, التي ليست  البشر, ما تسّبب في إتبلؼ كريات اأَلنفة وعزة النفس, وا 
ذا كاف الرئيس سميـ الحّص يقوؿ , ففي ”ف يطمب شيئًا لنفسويبقى المسؤوؿ قوّيػػًا إلى أ“ :الحاجة دومًا مف أسبابيا. وا 

 .المثقؼ كبيرًا, حتى ُيفرِّط في عزة نفسو إمكاننا أف نقوؿ: يبقى

 

 والّمو غيرك قمبي ما حسد

w اأُلولى لغياب المغفور لو الشيخ زايػد في الذكرى
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 نذُكرؾْ  في الَعْشِر األواِخر

 ُيياِدُنَنا الحزُف بعدؾَ 

 ثـّ ُيباغتُنا رمضافْ 

 فنفتقُدؾْ 

 يفتِقُد ألحدالعيُد  كما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أحُسُدؾْ  كـ

 والّمو غيرؾ قمبي ما حَسدْ 

 مكّفنًا بالدَّعواتِ 

 نعَشؾَ  ما أخؼّ 

 زايَد الحسناتِ 

 زاىَد الَكَفف

 كّفؾ الجودُ 

 تسِبُقؾ َأنَّى مضيتَ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أرتاُب في موتؾ

 ي الحياةتديُف لَؾ ىذ وبالحياة

 لكأنَؾ الّنبع الذي

 مف قبمو لـ يوجِد الخيرُ 

 الماء ُوجد وال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تباركت يُدَؾ التي

 عمْييا دـُ أَحد ليَس 

 ِمف َغْيثيا

 نخُؿ العروبِة َيرتِوي

 كاألولياءْ 

 َمف ناَداؾَ  ما َخاب

 قصدْ  ال عند َثراَؾ ضاعَ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أىواِلَيا بَؾ تستجيُر ِجنيُف مف

w فيرد  مف مثواُه قمُبؾَ 
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 ىذي يدي

 َتْبِني بيوَتؾِ 

 يا ِجنيُف عمى أحد ال تنادي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بيـ َمف غيُرَؾ صاحَ 

 ال َنفَط أغَمى ِمف دـٍ "

 "!كيؼ يُيوُف دـُ العرب

 تنيبُ  أنت الذي ما ِجئتَ 

 بؿ َتَيبْ 

  بات تحت خيمِتؾال

 عمى ظمـٍ بريءٌ 

 (!َعفْوَت مف دوِف سبب وال ُجناَة عنُيـُ )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أذُكرؾ كـ

 والّمو كـْ 

 إذا بنا خطٌب ألـّ ••

 إليو َمْف غيُر قمبؾ نسنُد القمب

 وال سواَؾ لخيمِة الُعرِب وتدْ 

 

 روَحك ..أن أكون في كلِّ التراويح

 
 

 مف الّموِ  ما طمبتُ 

 في ليمِة القدر

 وستري سوى أف تكوف َقَدري

 سقفي وُجدراف ُعمري

 وحبللي ساعَة الحشرِ 

** 

 الت َقى يا وسيـَ 

 بالصبلِة ُحسنؾْ  َأتَّقي

 وبالدعاِء ألتمُس ُقربؾْ 

w بالسجوِد سجاداً  ُأالمُس 
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 عميو ركعَت طويبلً 

 عساني ُأوافؽ وجيؾ

** 

 قدماؾ مباركةٌ 

 بَؾ تتباَىى المساجد

 وبقامتؾ تستوي الصفوؼ

 اإليماف ىناؾ في غربة

 حيُث عمى حذر

 ُيرفع األذاف

** 

 ما أسعدني بؾ

 عرش البياء ُمتربِّعًا عمى

 ُمترفِّعًا.. ُمتمنعًا عصيَّ االنحناء

 كناسؾ ُمقببًل عمى الحبّ 

 كأّف ميري صبلُتؾ

** 

 يا لكثرتؾْ 

 كازدحاـ المؤمف بالذكرِ 

 شير الصياـ في

 مزدحمًا قمبي بؾْ 

** 

 كيؼ لػػي

 روَحؾْ  أف أكوف في كّؿ التراويح

 كي في قيامؾ وسجودؾ

 .تدُعو أالَّ أكوف لغيرؾ

 

 ..يا لي من غبية

 

ابني,  أّف الشّغالة ىربت. أعني تمؾ التي كانت لخمس سنوات ابنتي. وكانت كّمما اختمَفت مع مازلُت غير ُمصدِّقة
الزبالة أثناء ترتيب غرفتو. وحدث أف  , أو ألقى بأوراقو خطأ فيانحزُت إلييا ضّده, وادَّعيت أنني َمف أتمؼ ثيابو
: "لماذا  سألني مرواف, وىو يراني ُأقّبميا ذات مساء, كما أفعؿ أحيانًا عندما ُتحضر لي شيئًا, قبؿ أف تذىب إلى النـو

إنني أحبؾ, بينما ىي  مساء سنة, وال تحتاج إلى أف أقوؿ لؾ كؿَّ  14تُقّبميننا؟" أجبتو: "أنَت ابني منذ  تُقّبمينيا وال
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لـ أقّبميا أنا؟". يبدو أّف مصاريت وَجَدت َمف ُيقبِّميا  تركت أىميا لتقيـ عندنا, ليا عمينا حّؽ عاطفي, َمف يقّبميا إفْ 
الساعة  أياـ فمـ نجدىا. ولفرط ما َبَدا لي أمر ىروبيا مستحيبًل, بقيت أنتظر عودتيا حتى سواي! فقد استيقظنا قبؿ

مقررًا يوميا أف تعود مف "كػػاف"  دة ظيرًا, أقصى وقت ضروري لحضورىا كي ال تخمؼ موعد الطائرة. فقد كافالواح
صباح الغد لشراء ثياب وىدايا, وصّدقتيا ألنني كنت قد أعطيتيا مبمغًا  إلى بيػػػروت. خدعتني بادِّعائيا مساًء الخروج

عدَّة, كي ترسمو إلى  ذلؾ, وألّوؿ مّرة, طاَلَبت بمعاشيا ألشير الحاجات, مف دوف أف أتنّبو أنيا قبؿ مني لمثؿ ىذه
  .المقابمة لنا والدتيا مع شّغالة إثيوبية تعمؿ لدى سعودييف يقيموف في البناية

فتيا الشّغالة بشّغاالت ُأخريػػات آسيويات وربما كانت المصيبة قد جاءت مف ىناؾ, مف دوف أف أتنبَّو  .لُقُدوميا, فقد عرَّ

 

وتمّد عبلقات  تشبو بطؿ فيمـ "الرجؿ العنكبوت", في إمكانيا بحباؿ اإلشارات واالبتسامات أف تنطّ  اريت التيومص
ييا عابرة لمبنايات, تقفز مف رصيؼ إلى آخر بخّفة قرد )حتى إّف أميا كانت , أي قرد بالمغة اإلثيوبية(, (ToTa) ُتسمِّ

سية كانت مف الجنسيات, وكأنيا تشميّف حيث ُوجدف. وكثيرًا ما مف أية جن وتمّد حديثًا مع أّية خادمة, تصادفيا
الذىاب يـو  في بيروت إلى خطورة جمع الخادمات, ونصحتني بأاّل أسمح ليا بالتردد عمى صديقاتيا أو نبيتني سمفتي

  .والخبرات ..األحد إلى الكنيسة, حيث التجم ع األسبوعي لئلثيوبيات لتبادؿ األخبار

تجد أفضؿ مني. فكثيرًا ما حسدتيا  كعاشؽ مخدوع, واثقة بإخبلص مصاريت, لثقتي بأنيا لف في الواقع, كنت
, وحاولف سرقتي منيا, ووقعف جميعيف في حبي, لمطفي في الرّد عمى ىواتفيف, واستقبالي البشوش  صديقاتيا عميَّ

 ثيوبية التي تعمؿ عند جيراني,متوّرطة في واجبات تجاه صديقاتيا مف الشغاالت, كاإل ليّف. حتى إنني وجدت نفسي

الشرفة, مذ سمحت ليا بمياتفة  وىي سيدة مسممة ومحجبة اعتادت أف ترسؿ إلػيَّ بيدىا قبمة مسروقة كمما لمحتني مف
البروتوكولي" أف تحضر برفقة زميمتيا لتوديعي وىما في كؿِّ أناقتيما. " أىميا مف بيتي. وىكذا ارتأت أف مف واجبيا

القيوة  اء ثبلثاء, عف حياء, بدؿ أف أكتب مقالي أقضي ُأمسيتي في واجب ضيافتيا وتقديـمس ووجدتني ذات
  .والحمويات, والسماع ِلَما تيّسر مف نميمة الخدـ عمى َمف يعممف لدييـ

تدّس  باألعداء. وتكيد لنا األقدار عندما كاف عمػيَّ أف أذكر يوميا قوؿ إبراىيـ الكوني: "ترحمنا األقدار عندما ترمينا
ليثأروا منا ال ليخدمونا". كنت, وربما مازلت, ال أتوّقع كيدًا مف أحد, ألف  في بيوتنا الخدـ", أو قولو: "خمؽ الخدـ

  .بطبعو ال يتوقع مف اآلخريف ما ال يتصّور أنو قد ُيقدـ عميو اْلُمحسف

جواز  موؾ جديد, حتى إنني تركتغبّية, ال أشؾ في مصاريت, عمى الرغـ مف ما بدا عمييا مف س باختصػػػار, كنتُ 
اإلثيوبية. وأذكر أّف سيؼ اإلسبلـ  سفرىا في حوزتيا, بينما احتفظ جيراني مّدة ثبلث عشرة سنة بجواز خادمتيـ

مف حكمة قرأىا في "فوضى الحواس", جاء فييا "ثّمة نوعاف مف  القذافي قاؿ لي عندما قابمتو ذات مّرة إنو استفاد
  !كؿِّ شيء, والذي ال يشؾ  في شيء"! لكنني وحدي ال أتعّمـ حتى مّما أكتبو ياألغبياء.. الذي يشؾ ف

بالمحاؼ عمى غير عادتيا.  يؤلمني, عندما أتذّكر أنني في آخر ليمة تفّقدتيا وىي نائمة كانت مغطاة الرأس غبائي
مناموس, ثـ أيقظتيا أُلغيِّػر واقيًا كيربائيًا مضادًا ل توقعت أنيا تحتمي مف لسعة ناموس. وضعُت عمى مقربة منيا

 ., وكانت ىذه آخر كممات نطقت بيا(thank you Madame) قالت لي وىي نائمة .وسادتيا بُأخرى مريحة أكثر

 

الذي أىديتيا إّياه  بعد ذلؾ أنيا تشكرني عمى األوراؽ التي جّددتيا ليا في بيروت ىباًء, وعمى جواز السفر أدركت
wالمبناني والفرنسي, وعمى تذكرة السفر التي كانت  زا "شنغف", وعمى الضماف الصحيصالحًا خمس سنوات وعميو في
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مف إثيوبيا, حيث التيمت اأُلسود مؤخرًا عشريف قرويًا.. إلى الشاطئ البّلزوردي  تحتاج إلييا لرحمة واحدة.. توصميا
 !فرنسا, حيث مف األرجح أف يمتيـ األفارقة نصؼ الببلد خبلؿ أعواـ في

  دة.. لمبيعرخصة قيا

 

ليا في قيادة سيارة.  ىنادي زكريا, أّوؿ امرأة سعودية تقود طائرة, بأنيا سعيدة بقيادة الطائرة, وال رغبة صّرحت الكابتف
 .المرأة, أقترح أف تقود النساء الطائرات بدؿ السيارات وبما أنو ال أحد قد أفتى بعُد بتحريـ قيادة الطائرة عمى

 إلى سيارة؟ لقد قضيت عمري مف دوف أف أجمس خمؼ مقود, ولـ يمنعني ىذا مف أف أقود (..ما حاجة المرء )والمرأة

 .حياتي, غالبًا دوف احتراـ لقانوف السير

قيادة الطائرة, حّررتني بترف عيا عف قيادة السيارات, مف عقدة السواقة  وبدؿ أف تخمؽ عندي الكابتف ىنادي عقدة
عند محطات  لجالسات بزىو خمؼ مقودىف, أثناء انتظاري المخجؿ لعّدة سنواتليس فقط تجاه النساء ا ,()وسوقيتيا

الذي احتؿ مؤخرًا قّمة الجبؿ الذي يطؿ  "الباصات العربية والفرنسية, بؿ أيضًا تجاه جاري شوماخر, بطؿ "الفورموال
اف الذيف يساوي ثمف صغيرة لمكتابة. ومازلت, أماـ دىشة الجير  عمى خميج "تيوؿ" جنوب فرنسا, حيث اشتريت شقة

 أقصد بيتي بالباص, محّممة بحاجاتي وأوراقي وما يمزمني لؤلكؿ, صاعدة ذلؾ الطريؽ سيارة بعضيـ ثمف شقتي,

المضاء, المسّيج باألنوار, الذي,  الجبمي المحفوؼ بأشجار الصنوبر والورود.. وأشجار الصبار, متأّممة مساًء قعره
يصعب عمّي القفز عمييا, إاّل إذا ربحت في "اليانصيب"  "ؽ مف "األصفاربرغـ قرب المسافة, تفصمني عنو طواب

قبض مبمغ مئة وخمسة وثبلثيف مميوف يورو(, أو تفوقُت عميو بالتحاقي بمركبة  األوروبي مثبًل )آخر مف فاز بو
آنذاؾ فالنتينا فأكوف  تغطي عمى سيارتو "الفيراري" الخرافية, وسرعتيا المرعبة في قطع منعطفات موناكو, فضائية

 .ترشكوفا العربية

الولّية" الروسية, برغـ صغر سني يـو دخمت التاريخ كأوؿ رائدة لمفضاء, وأوؿ " الحظوا أنني مازلت أذكر اسـ ىذه
تحّممتيا المسكينة مف  وصمت إلى القمر. غير أف األمر ما عاد يستحؽ كؿ ذاؾ العناء.. وكؿ تمؾ الببلوي التي امرأة

مف أجؿ بموغ القمر.. يا لمغباء. كاف يكفي ممحـ  شقمبات", وارتداء ثياب مزعجة لمستات, وكؿ  ىذاغثياف ودوار و"
وَشعره المصفؼ لتّوه "بالجؿ" أف يفتح بابو ليكتشؼ أف"عمى بابو واقؼ قمريف"..  بركات, وىو في كؿ أناقتو وتأنقو

 .لتطأة أقداميـ , بينما يتعب اآلخروفدفعة واحدة. فوحدىـ العرب يأتييـ القمر مشيًا عمى األقداـ ىكذا

الفضاء, حتى إنني حدث أف قدمت عرضًا في  لكّؿ ىذه األسباب مجتمعة, ال أرى جدوى مف قيادة السيارة أو ريادة
األمر, خاصة السيدات الثريات, البلئي يمتمكف ترسانة مف السيارات, وال  ىذه الصفحة لبيع رخصة قيادتي لمف ييميف

عمييا, ال  حة امتبلؾ ىذه البطاقة المرمّية في درج مكتبي منذ اثنتي عشرة سنة, خاصة أنني حصمتفر  تنقصيف إالّ 
فتوى, مفادىا, أنني لفرط خوفي, مف  ألنني ُأتقف القيادة, بؿ عندما تأكد مدربي مف أنني ال أصمح ليا, وًأصدر

 ."القيادة "عمى ميمي األفضؿ أف أحصؿ عمى الشيادة أواًل.. ثـ أتعّمـ

الواحد: "لف يصيبكـ إاّل ما ُكتب لكـ!". وألنو يحفظ أكثر  سألتو: "يا سيدي.. وماذا لو قمت بحادث؟". أجاب بالحرؼ
 سيري وعيف الرّب ترعاؾ".. وسرت, والبقية شاىدىا البعض عمى التمفزيوف في النشرة" :مف كتاب سماوي, فقد أضاؼ

حصاد الكوارث اليومية", " في باب 7440ككاتبة, ظيرت سنة اإلخبارية. ذلؾ أنني, قبؿ أف أظير عمى التمفزيوف 
wوليد. فقد كنت أقود في أوؿ يـو استممت فيو المقود..  عندما انقمبت بي السيارة.. وأخرجوني مف نافذتيا, أنا وابني
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ىس أعرؼ مف أبجديتيا إاّل حرفيف: واحد لبلنطبلؽ, وآخر لمتوقؼ. وخفت أف أد , أوتوماتيكية, ال"BMW" سيارة
يعممني أحد كيؼ  كاف يقود بجواري "موتوسيكؿ". وخمفو سريبلنكية. وبدؿ أف أتتبعيما في المرآة )التي لـ سريبلنكياً 

يمينًا, ثـ صعودًا نحو جدار, قبؿ أف تنقمب  أستعمميا( رحت مف خوفي ال أتوقؼ عف النظر إلييما, فماؿ بي المقود
 .ت لساعتيفالسيارا السيارة عمى ظيرىا وتقطع الطريؽ عمى

الُكّتاب والعشاؽ مف تعاطي القيادة, ألنيـ مغيبوف عف ىذه  منذ ذلؾ اليـو استنتجت أنو البد, بموجد قانوف, أف ُيمنع
 .ىموميا بيمـو الحب والكتابة الدنيا.. مشغولوف عف

, وىي معروضة بسعر قابؿ 7440بيروت, سنة  في 7708391لمتذكير: رخصة قيادتي مسجمة تحت رقـ 
 القارئات اوض.. أو المقايضة.. حسب ىّمةلمتف

 

 

  كمُّنا من أمر البحر في شك

 
 

ستترّدد اليـو قبؿ أف ُتغنِّي  زمف األعاصير الجميمة, التي تغنَّى طويبًل بيا الشعراء. حتى األميرة ستيفاني, انتيى
أنو ما عاد في اإلمكاف. حتى  فوؽ صخرة موناكو, تدري اآلف أغنيتيا الشييرة تمؾ"مثؿ إعصار". فالجميمة المترّبعة

 .عقب إعصارًا أو تتغّزؿ بو, خاصة أفَّ بعض أعاصيرىا العشقّية قمبت اإلمارة رأسًا عمى مف باب الدعابة, أف تمازج

تحت مستوى سطح البحر, وسطح  ال أحد اآلف في مأَمف مف طوفاف أو إعصار أو زلزاؿ, سواء أكاف يسكف مدينة
. فقد أثبتالفقر, أـ إمارة ُمعّمقة ع تسونامي" أفَّ في إمكانو تسم ؽ طوابؽ عدَّة, وابتبلع ُأناس كانوا " مى صخرة النجـو

استجابة لصموات  البحر يبتسـ", كما اعتقد الجزائريوف منذ سنتيف أّف المطر الذي انيمر عمييـ بغتة كاف يعتقدوف "أفّ 
ذا بو ُيخّبئ لسكاف العاصمة أكبر فيضاف عرفتو  ذاىبًا حدَّ خطؼ ُأناس باغتيـ في الشوارع..  الجزائر,االستسقاء, وا 

 .بعد ذلؾ إلى البحر وابتبلعيـ عبر المجاري لُيمقي بجثثيـ

ونشؾ  في ُحسف نواياه. فما عاد البحر ييبنا المؤلؤ  كما الحب  "كّمنا مف أمر البحر في شّؾ", نرتاب مف مجاورتو
 .لضحاياىا عاصير االستوائية والحمزونية, التي ال رقـ معروفاً الفيضانات والدمار واأل والمرجاف والحيتاف, بؿ

كوارثنا "الطبيعية" اسمًا, تضافرت وتناوبت  كؿ األسماء النسائية والرجالية التي تطمقيا ىيئات الرصد الجوي, لتمنح
 •األرض لتيّز ثقة اإلنساف بسيادتو عمى ىذه

 َمف المعتدي؟ اإلنساف.. أـ الطبيعة؟

أف  الذي يقوؿ في كتابو "ديواف البّر والبحر", إّف الطبيعة بيت الّمو الذي ندّنسو بدؿ إلى إبراىيـ الكوني,إذا احتكمنا 
الطبيعة كما تجّنى عمى البشر. فقد  نتعّبد فيو, يكوف الرئيس المؤمف بوش, قد دّنس بيوت الّمو كثيرًا, و تجّنى عمى

دة كيوتو لبلحتباس الحراري التي أدت إلى ارتفاع درجات معاى أصّرت إدارتو عمى الرفض القاطع التوقيع عمى
 تسبَّب, حسب الخبراء, في تشكيؿ األعاصير الواحد تمو اآلخر. ذلؾ أّف القرار األميركي الحرارة, في المحيطات, ما

ا لنعرؼ مدى أميركا الذيف ما كنّ  يصنعو األثرياء, أصحاب الشركات األكبر مف الدوؿ, ويدفع ثمنو فقراء العالـ, وفقراء w
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 ."كاترينا" فاقتيـ, لوال فضيحة ىذا اإلعصار. اْلُمسّمى

السياسييف, مقترحيف أسماء جورج بوش,  نفيـ تمامًا, أف يطالب أنصار البيئة بإطبلؽ أسماء األعاصير عمى
لعالـ, وتتسّبب باعتبارىـ مسؤوليف عف معظـ الكوارث الطبيعية التي تحيط با وكونداليزا رايس, وتوني بمير, ورامسفيمد,

السبلح. ففي  ثُقب األوزوف, و ارتفاع حّدة التمّوث في العالـ, إضافة إلى الحروب التي ُيشعميا سوؽ في اتِّساع
َمَرَضًا يميؽ برواجو, َدَرَجت الحكومات األميركية  أميركا, حيث تخترع شركات الدواء العمبلقة الدواء أواًل, ثـ تخترع لو

أسمحتيا واختبار الجديد منيا, غير عابئة بما ستخمِّفو قنبمة نووية عمى مئات  ؾ ترسانةعمى إشعاؿ حروب الستيبل
, تشيد عمييا تشوىات األجنة اآلالؼ والمواكب الجنائزية  مف البشر في ىيروشيما, أو ما ستتنفسو األميات مف سمـو

 .المتتالية لنعوش أطفاؿ العراؽ

 , والساذج حّد تصديؽ كؿِّ ما يتنّفسو مف سمـو إعبلمّية. نكبتيا فيالطيِّب غالباً  نكبة أميركا ليست في شعبيا,

وف عمى سياسة التفر د واالستعبلء, حتى عمى الطبيعة. فبوش, الذي ابتدع "الحروب االستباقّية",  حّكاميا الذيف يصر 
يو, بُحكـ أنو الراعي أولوياتو ىي غير أولويات مواطن ما كاف في إمكانو أف يستبؽ إعصارًا أو يمحؽ بو. ذلؾ أف

 والموّزع الحصري لمديمقراطّية عمى جميع سكاف الكرة األرضّية. فأيف لو أف يجد الوقت ..لئلنسانية والقيـ السماوية

تمّده بيا الشركات  ليوزع اإلغاثة عمى المنكوبيف مف مواطنيو, وىو مشغوؿ بتوزيع جيوشو حسب الخرائط التي
 البترولية في معقمو في تكساس؟

المزّيفوف, عمييـ أاّل يعجبوا إف ىـ ما استطاعوا احتواء غضب السماء, وال غضب  الجبابرة, سادة العالـ وأنبياؤه
 .ما الطبيعة إاّل يػد الّمو, وكاف البد لجبروتيـ أف ينتيي تحت أقداميا .األرض

 

 

 اإلعصار نيو أورليانز(..التي سبقني إلييا)

 
 

بمعالميا السياحية, ومبانييا ذات الفف المعماري المتميِّز  فاخرة مختّصة بالتعريؼاكتشفُت "نيو أورليانز" في مجمة 
 .حدِّ إغراء أكثر مف سينمائي بالبيجة والشاعرية إلى

تميؽ بشاعريتيا. المناسبة لـ تحدث, فالوالية ابتمعيا البحر الذي  احتفظت بالمجمة ُممنِّية نفسي بزيارتيا في مناسبة
 .ي أحضانو بُحكـ وجودىا تحت سطحوف كانت غارقة أصبلً 

السيدة األميركية التي أرسمت إلػيَّ تمؾ المجمة في طبعتيا الفرنسية قبؿ  عندما شاىدت ىوؿ الكارثة, تذكرت جوىانا,
اإلعصار سبقني لتمبية الدعوة  بمناسبة أعياد الميبلد, ومعيا بطاقة ُمعايدة فاخرة, ُمتمنِّية أف أزورىا يومًا. لكف سنتيف,

المغوية وجيمي باإلنجميزية. فقد سبؽ أف عانيت مف التواُصؿ  التي ما كنت ألُلبِّييا أصبًل, عمى األقؿ بسبب إعاقتي
 جالسة مثمي بمفردىا تتناوؿ الغداء في مطعـ صغير في "الشانزيميزيو". ال أدري كيؼ معيا يـو َصاَدؼ أف كانت

عازفة "بيانػػو", تترّدد عمى  ْلُمتداخمة المغات. فيمت منيا أنياولدت بيننا موّدة قامت عمى االبتسامات والكممات ا
wُيدعى الجزائر. َعَذْرُتيا, فاألميركيوف ال يسمعوف إاّل بالببلد  باريس, وفيمت مني أنني كاتبة مف بمد ربما لـ تسمع بو

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 .الخريطة مكانيا عمى حربًا. وحتى وىـ يرسموف مئات اآلالؼ مف أبنائيـ لمموت فييا, يجيموف التي يشنوف عمييا

إلييا أحد أعمالي بالمغة اإلنجميزية, ولـ أفعؿ,  ولؤلمانة, كانت جوىانا طيِّبة وأكثر وفاًء مني. فقد وعدتيا أف أرسؿ
 .عنواني بينما كانت ىي جادَّة في أخذ

سيره المتطرِّفوف مف العظيـ", الذي اختمؼ في تف أذكر جوىانا ىذه األياـ وأنا أرى صور الدمار, وآثار ذلؾ "الفيضاف
أـ إعصار السماء؟". ال أدري ما حؿَّ بيا, لكف بشرتيا البيضاء, وما يبدو  ..فقياء األدياف: "أكاف إعصار األرض

أميركا, ونّبيتنا إلى أف  ثػػراء ُيطمئنانني لمصيرىا. فمحنة اإلعصار كّرست االنقساـ الطَّبقي والعرقي في عمييا مف
بمغ بو العمـ حدَّ إرساؿ إنساف آلػي ليقـو بتصميح عربة فضائية  ة مف العالـ الثالث, وأّف بمداً دولة ُعظمى قد تخفي والي

بؿ وبتوفير  عمى ُبعد مبلييف الكيمومترات مف األرض, قد يعَجز عف إمداد أبنائو بالماء والغذاء, خارج نطاؽ الجاذبية,
الصرؼ الصّحي, وىو ما ُتسمِّيو ُأمي  ميندسًا في 14 حّمامات لممنكوبيف, ما أليـ الفيميبيف عرض إرساؿ فريؽ يضـ

 .""موت وفضيحة

 رضا أميركا بالمساعدات, أو إلىانتيا بالذريعة إّياىػػا, كما في عرض كاسترو بإرساؿ فقد تدافعت ستوف دولة لشراء

ميًا نحو أميركا, الشيوعي يو  طبيب لنجدة ُنزالء الجنة األميركية, بينما يتجاوز عدد الفارِّيف مف جحيمو 1100
 .أضعاؼ ىذا الرقـ

معتوه " في ُمواساة عدّوتيا بالكِممات "المَّكمات", واصفة إّياىا بالشرِّيرة التي يقودىا وحدىا كوريا الشمالية كانت صادقة
 ."سياسي

دي دينية, بعضيا مسيحي ُمتشدِّد أو ييو  عيب أف نستشّؼ روح التشفِّي في بعض ما ُكتب أو صّرحت بو َجَماعات
فينا ُمتطرِّؼ, التقت في آخر المطاؼ  .بُمتطرِّ

لبللتفات إلينا,  -ال قبؿ المحنة وال بعدىا  -الوقت  تربطنا بيؤالء البؤساء إنسانيتنا, عمى الرغـ مف كونيـ ال يممكوف
 .عمى خريطة العالـ وال يدروف أيف يوجد مضرب خيامنا

منيوبة تحكميا العصابات, كما بغداد يـو سقوطيا عمى  منكوبةال نستطيع إاّل أف نتعاطؼ معيـ, ونحُف نرى ُمدنيـ 
نصافًا لبوش, أسأؿ ُتغطِّي  ماذا يستطيع المسكيف وىو ُموزَّع بيف تجفيؼ ينابيع اإلرىاب )أو شبلالتو( التي :أيدييـ. وا 

ُتيا نصؼ مساحة والتي تعادؿ مساح نصؼ الكرة األرضّية, وتجفيؼ المناطؽ المنكوبة في ببلده الغارقة في المياه,
الديمقراطية في العراؽ أىـ مف إنقاذ آالؼ األرواح األميركية. أميركا,  فرنسا؟ البد أف ُنقدِّر لبوش اعتقاده أّف إقامة

مف  033مثؿ جزائري: "خبّلت راجميا ممدود وراحت تعّزي في محمود", معذورة عندما تستدعي  التي كما يقوؿ
مدار النيار, تمامًا كسمائنا  جيود اإلغاثة. فمجالس العزاء عندنا مفتوحة عمىطّيارييا في العراؽ, لممساعدة في 

 .المفتوحة لمقصؼ, وصدورنا المفتوحة لمصفح

العرب. فمقد أسيـ  والتقيت جوىانا سأخبرىا بكثير مف الزىو أف أكبر عممية إغاثة لضحايا اإلعصار قدَّميا لو حدث
آالؼ جندي مف القوات األميركية الموجودة  مة مف حتفيـ. ذلؾ أّف عشرةالشعب العراقي وحده بإنقاذ عشرة آالؼ نس

 .في العراؽ ىـ مف المناطؽ المنكوبة
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  وىربت الشّغالة..مسمسل رمضاني حصري

 

لمبدء في إنجاز مسمسؿ  أف ُأخصِّص وقتي لدراسة مشروعات السيناريوىات التي ُعرضت عمػيَّ الختيار أحدىا بدؿ
وجدتني مشغولة بسيناريو آخر أّلفتو شّغالتي  جو السرعة, ليكوف جاىزًا لرمضاف المقبؿ,"ذاكرة الجسد" عمى و 

تخمو مف عناصر اْلُمفاجأة واْلُمفاجعة التي يحتاج إلييا كؿ عمؿ درامي  األثيوبية, في قّصة محبوكة اإلخراج, ال
شّغالتي تفوقني  تغيير مينتي, مادامتإنني بعد أف عايشت كؿَّ فصوؿ القّصة, َغَدت لدّي قناعة بضرورة  ناجح, حتى

أّف ُأخريات سبقنيا إلى اختبار مواىبيّف  خيااًل وقادرة عمى اختراع روايات ال تخطر تفاصيميا عمى بالي, خاصة
, كتمؾ السريبلنكّية, التي جاءىا ىاتؼ ذات صباح باكر, وراحت تنتحب وتتخّبط أرضًا وىي تشد   التمثيمّية عمػيَّ

حرقو. وخفنا  صدرىا, ألّف بعَميا دىستو سيارة وىو عمى "الموتوسيكؿ", وعمييا أف تسافر لتحضر مراسـ شعرىا وتشؽ  
مّما ليا عندنا, وسّفرناىا عمى َعَجؿ  أف تحرؽ نفسيا عندنا, حسب التقاليد, أو تحرؽ البيت بنا, فأعطيناىا أكثر

مة باليدايا ألطفاليا الذيف فارقتيـ منذ  .ط, لنكتشؼ بعد ذلؾ أنيا كانت تكذبثبلثة أشير فق ُمحمَّ

 بمقمب ُمشابو أُلختي التي ُتضاىيني سذاجة وطيبة, ُمدَّعّيػة أّف زوجيا َفَقَد ساقو, ولـ يمنع ىذا ُأختيا مف أف تقـو

 .فصدَّقتيا ُأختي لفرط نحيبيا, وسفَّرتيا

 "كػػػاف" لمشّغاالت, عف ُمجَمؿ أدوارىّف,أوسكار" التمثيؿ في إحدى دورات ميرجاف " مف وقتيا, وأنا ُأطالب بأف ُيمنح

 .سنوات عدَّة إف اقتضى األمر لثقتي بأّف أّيػػة شّغالة ىي ُممثمة بتفو ؽ, وفي إمكانيا إخفاء لعَبة تمثيميا

بمنح مػػفَّ بيا المّػػو عمى شّغالتي, وقد أنجح في إقناع لجنة التحكيـ  مؤخػػػػرًا, بدأت ُأفّكر في الموىبة الروائية التي
يوسا, اإلبداع بأنو "استعداد  حّداد" لمروايػػة ليذا العاـ, إلػى شّغالتي "مصاريت". ألػـ ُيعػرِّؼ الروائي ماريو "جائزة مالؾ

وتغيير ما يدور حولو"؟ ىذا تمامًا ما يتوافر في "مصاريت", وما  فطري يتجّمى بميؿ اْلُمبدع إلى قدرتو عمى التخي ػؿ
الشّغاالت  َأدَىش كؿَّ َمف عرفيا وعرؼ تعم قيا بػي, وألنو مسمسؿ مكسيكي, حيث تكثر قصص أتاح ليا إنجاز مسمسؿ

َسمَّيتو "..وىربػػت الشّغالػة". عنواف ُمشوِّؽ  البلئي ينتييف غالبًا سيِّدات مجتمع بعد ىروبيف إلى بيوت ُأخرى, فقد
. ف وُمثيػػر لمفضوؿ لكؿِّ سامع, وُمثير , ليس فقط كأشغاٍؿ منزلّية, لممواجع بالنسبة إلػيَّ وحدي أعيشو عمى مدار اليـو

حدِّ دعوتيا إلى الجموس معي عمى  كصدمة نفسّية وخيانة ما استطاع قمبي تقب ميا, لفرط ما دّلمت تمؾ الشّغالة, إلى بؿ
 .غيرنا في البيت طاولة الطعاـ, عندما تزورني إحدى صديقاتي وال يكوف

أغفر خيانة صديؽ. فخيانة الزوج قد تكوف َنػػزَوة,  مكاني أف أغفر خيانة زوج, لكنني الوأنا التي َسَبؽ أف قمت: في إ
 طعنػػة مع َسبؽ إصرار, في إمكاني أف أضيؼ في ىذه الحالة بالذات, أنني كنت سأتفّيـ أّمػػا خيانة الصديػػػؽ, فيي

آخػػر, ُتحْسف صاحبتو عمى األقؿ  إلى بيتاألمر أكثر لو أّف زوجي ىو الذي ىػّج مف البيت وىرب طالبًا المجػػػوء 
األقؿ ُأِقػػر  بيا, ويتساىؿ فييا زوجي(. أّمػػا أف تيرب ىذه  الطَّبخ, )وىو ُعػػذر مف بيف خمسة أو ستة أعذار عمى

ما ال  مف أدغاؿ أفريقيا وأسكنتيا غرفتي وقاسمتيا لقمتي, وكسوتيا كما لو كانت ابنتي, فيذا البنت التي جئت بيا
ُمبيَّتًا قبؿ ُمغادرتي بيػػػػػروت. فقد  فره, خاصة أنيا أعّدت حقيبتيا عمى مرأى مف غفمتي في "كػػاف", وكاف ىروبياأغ

كانت قد أفرغت غرفتيا عف بكرة أبييا مف كؿِّ حاجاتيا وثيابيا وصور  اكتشفنا مذىوليف عند عودتنا مف دونيا, أنيا
 .ميبلدىا , وأىدتيا إيَّػاه ُأختي في عيد(I Lov You) يزيةالدّب الذي ُكتب عميو باإلنجم أىميا, وحتى

w .الدولي"ميميس" كػؿَّ خيوط الجريمة قبؿ وقوعيا وحدىػػا ُأّمػػي, لو كانت ىنا, َلَفْكَفَكْت عمى طريقة اْلُمحقِّؽ
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 بشكوانا. قمنا لو كػػاف" لُنبمِّغ عف ىروبيا, استقبمنا الشرطي بروح مرحة ُمستخّفاً " في قسـ الشرطة الذي قصدناه في

ػػؿ األوراؽ. قاؿ: "إنيا ليست قاصرًا. ال نستطيع شيئاً " ضّدىا". احتج زوجي: "ولكنيا تحت  الشّغالة ىربػػت". تأمَّ
.. شاب ال أحد يدري أيف ذىب.. امرأة  مسؤوليتنا". أجابو ضاحكػػًا: "لو تدري يا سيدي كـ مف الحاالت نرى كؿَّ يـو

 ." تعود لمبيت.. رجؿ يختفي فجػػأة.. انتظػػروا.. ربما عػػادتوال تترؾ أطفاليا الثبلثة

تيرب الشّغالػة.. وال " :َفِرَحيف. زوجي قاؿ لي مازحػًا: "مميح المي بعدؾ ما ىربِت", وأنا قمت في سرِّي ُعدنػػا لمبيت
 ."!ييػرب الرّجػػاؿ

 

 

  يا الّمو.. ما أجمل الصيام والقيام ..في اإلمارات

 

, والموعد األجمؿ, والمقاء الذي  طويبًل. انتظرتو كما لو كنت عمى موعد ُحػب. فيو الشير انتظرت رمضاف األحب 
 .وال كيؼ تتزّود منو, وال كيؼ تفارقو يمر  عمى َعَجؿ, وال تدري كيؼ تستعد  لو,

مو الّمو عمى عباده وَمف لف ُأضاىيو صدقة عمى فقرائو وأيتامو, ومف فضّ  أحسد َمف يفوقني أجرًا في صيامو وقيامو,
األواخر, فكّؿ شيء جميؿ  جواره في أيامو. لذا, مازلُت أرجو, ماداـ الموت قدرًا, أف يوافيني اهلل في عشره فاختاره إلى

 .في ىذا الشير, حتى الموت عمى نداء مآذنو

اْلُمعمِّر الفرنسي, الذي  كذلؾ المرء إف أحّب تاريخًا أو مكانًا حّد الولع.. والوجع, كتب لو الّمو الموت فيو, أعتقد أفّ 
. فما كاد  تمنى خبلؿ أربعيف سنة العودة إلى المدينة التي ُولد وعاش فييا في الجزائر, لكف فرحتو لـ تدـ أكثر مف يـو

أذكر  .مبتيجًا عمى َمف بقي حّيًا مف معارفو, حتى أغمض عينيو إلى األبد عمى ذلؾ المشيد يرى حيَّو وبيتو وُيسمِّـ
اليـو دوف سواه ىو الذي توقؼ فيو  وت أبي في أّوؿ نوفمبر, تاريخ اندالع الثورة الجزائرية, وأف يكوف ذلؾأيضًا م

الساعة التي كاف يقؼ فييا الجنود لرفع الَعَمـ وعزؼ النشيد  قمبو, وأف ُيصادؼ خروج جثمانو مف المستشفى العسكري
مالرو" عمى  التي كانت تعني الكثير في زمانو. فيؿ كاف "أندريو أبي إاّل وتأّثر وبكى لكمماتو, الوطنّي, الذي ما سمعو

 ُيشبينا"؟ حؽ, عندما قاؿ: "ال ُيصيبنا الموت الذي نستحؽ, بؿ الموت الذي

العزاء في وفاة الشيخ زايد طيَّب الّمو ثراه.  تذّكرت ىذا القوؿ في رمضاف الماضي, عندما حضرت إلى اإلمارات لتقديـ
مف دوف الشيور, وصامو وقامو, وفتح قمبو وخيمتو لمحتاجيو وأيتامو,  لرجؿ قد أحّب رمضافقمت البد أف يكوف ا

عمى الدعوات  باستدعائو إلى جواره في رمضاف. حسدتو, والّمو حسدتو, عمى جنازتو, عمى بساطة نعشو, لُيكافئو الّمو
تورة ىنادي ربحي, بعنادىا الجزائري, عمى الدك التي كّفنتو, والمآذف التي رافقتو. وعندما, بعد ذلؾ, أصّرت صديقتي

تيديني أجمؿ أياـ عشتيا في رمضاف, وأكاد أقوؿ أجمؿ ما عشت مف  استبقائي لنصـو األواخر معًا, حيث كانت
 .أياـ

كقموب أىؿ ذلؾ  ما أجمؿ الصياـ في اإلمارات, وكـ يشعر المسمـ ىناؾ بأنو جميؿ وتقيٌّ وبييٌّ ونظيؼ, ..يا الّمو
أف تضيؽ بيـ المساجد. فما تكاد ترفع مائدة  يِّب, كشوارعو النظيفة التي يفترشيا المصم وف باآلالؼ, بعدالبمد الط

ميف بسجادىـ, مصحوبيف أحيانًا بأطفاليـ أو بخدميـ مف  اإلفطار حتى ترى الناس مسرعيف إلى wالمساجد, ُمحمَّ
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كؿِّ صوب في لونيف ال  جئؾ أفواج مدٍّ بشري تتقّدـ مففيناؾ ُيصمِّي الخادـ والمخدـو جنبًا إلى جنب. تفا .المسمميف
سيارتو بعيدًا, بُحكـ االجتياح البشري لمشوارع والساحات,  ثالث ليما: األبيض لمرجاؿ, واألسود لمنساء. الكؿ  يركف

 .اإلسراع لمحاؽ بصبلة التراويح مواصبًل عمى األقداـ

, حسب ما َذَكَرت الصحؼ. تكاد ال  حدث أف صّميت في الشارقة, بمحاذاة مسجد فاض حرمو بعشريف ألؼ ُمصؿٍّ
تسجد  تمد ه. تنّبيت يوميا إلى أف جارتي اآلسيوية ال سّجادة ليا, وعّز عميَّ أف أراىا تجد فسحة لموطئ قدـ أو لسجاد

بيا بذلؾ أكثر مني إلى الّمو, يف ركعتيف, فاغتنمت فرصة وقوفيا ب واضعة جبينيا عمى األرض, وربما حسدتيا في تقر 
ونتقاسميا كمما سجدنا. لـ ُتوِؿ اىتمامًا بذلؾ, أو ربما تنّبيت  ألمّد سجادتي َعرضًا, بحيث نجمس كمتانا عمى األرض,

تتنّفس  ثوابيا. كانت منيمكة في ابتياليا.. قطرة في ىدير األمواج البشرية التي تحيط بؾ, إلى كوني أسرؽ منيا
بالدعوات, التي تخترؽ فضاء  موعؾ, فقد كاف اإلماـ نفسو ينتحب متضرعاً معؾ, تجيش بالبكاء عمى مقربة مف د

 .ذلؾ الميؿ الطويؿ

 .والصموات ترتفع مف آالؼ القموب الخاشعة, في مسجد ال سقؼ لو سوى النجـو كانت أبواب السماء مفتوحة,

العشر  رني أصـوسنة, وما استطعت نسياف ذلؾ المشيد الرمضاني المدىش, حتى إنني أصبحت ال أتصو  مّرت
الُعمرة في الفترة نفسيا, كي ال  األواخر مف رمضاف, إاّل في اإلمارات. بؿ ونجحت في إقناع أمي بالعدوؿ عف أداء

 .أنتظرىا لتزور معي اإلمارات.. ألّوؿ مّرة تموت دىسًا, خاصة أنيا حجت أكثر مف مّرة, إني

 

 

 أيتيا النساء.. ال تبكين الضفادع

 

ذا بي ُأفسد فرحتي,  لكتابة مقاٍؿ عف البكاء, عدا, ربما, سعادة ذّكرتني في جموحيا بدموعٍ مناسبة دامعة  ال سابقة. وا 
وأعتقد أف جميع النساء • التي ذرفتيا ىباًء بغباء نسائي دموعي بحزني عمى سخاء دمعي في ما مضى. ُأريد استرجاع

 .المطمب شاركنني يومًا في ىذا

لفرط ما كنت إنسانًا, أو باألحرى "إنسانة",  غير أني <"نساف ببل دمع ذكرى إنسافأجد عزائي في قوؿ نزار: "إف اإل
نسيت أف ُأبقي بعض دموعي لفرحة كيذه, أف أحتفظ بيا كما كاف نيروف يفعؿ,  بكؿ ما تعنيو تاء التأنيث مف سذاجة,

فيو قطرة..  ير لجمع دموعوإحراقو روما. دمعتاف مقابؿ مدينة تحترؽ بكؿ عظمتيا. طاَلب بإناء صغ إذ بكى يـو
لبلستعماؿ مرة واحدة. فالدمع نبع يتدفؽ  قطرة. لـ يجرؤ أحد عمى تنبييو إلى أف الدمع يتبخر ويجّؼ, وأنو صالح

كاستحالة إعادة المطر صعودًا نحو السماء. وحده الحزف في إمكانو أف  حتمًا نحو األسفؿ, وال مجاؿ إلعادتو لمنبعو,
االنيمار. إنو كيد  بالذاكرة. ذلؾ أنو عندما يتوقؼ دمعنا, تبدأ دموع األشياء مف حولنا فييتحرش  يفعؿ ذلؾ عندما

 .الوراء الذاكرة, في محاولة استدراجنا لمبكاء أثناء دعوتنا إلى المشي إلى

ي تنصبيا لو الذكريات. وآخروف, أعن وىنا "كؿ واحد وشطارتو".. البعض, عف خبرة أو عبرة, ينجو مف الفخاخ التي
 .الخنساء عويبلً  ُأخريات, يغرقف ىناؾ في بركة دموعيف, مزايدات عمى

wالمرأة بأف ال صبر ليا, وتعرض فائض دمعيا عمى  فبينما ُيباىي الرجؿ بكونو "عصّي الدمع شيمتو الصبر" تفاخر
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ومناديميا  الغبّيات تذىب حّد مطالبتو بجمسة استجواب لمخدتيا وشراشفيا جبّلدىا, حتى إّف إحدى بنات جنسنا
مف محاولة إعادتيا  اسأؿ دموع عينّي.. واسأؿ مخّدتي.. كـ دمعة رايحة وجاية, اسأؿ.. اسأؿ..". وال جدوى" :الورقية

ليمة.. ليذىب إلى الجحيـ.. كوني قوّية.. ال تياتفيو..  لرشدىا.. "يمعف أبوه ىذا الذي يبكيؾ ويسعد برؤيتؾ تذبميف كؿ
 لى الخمؼ.. ستجدينو أمامؾ عندما سيعتقد أنو خسرؾ.. استمتعي ببكائو السرِّي.. اصبريإ اقتميو تجاىبًل.. ال تمتفتي

 .استعادتو بفائض دمعيا قميبًل فقط!". لكف ُأختنا في الغباء تنيـز وتياتفو, وتجيش بالبكاء طمعًا في

احد فقط: الرجؿ ال يتعّمؽ ىو درس و • ىذا الدرس جيداً  نشؼ ريقي وجّؼ قممي وأنا ُأردِّد يا أيتيا النساء.. احفظف
 بؿ بامرأة تُبكيو )بضـ التاء(. فيؿ, وقد وصمت النساء العربيات حدَّ قيادة الطائرات ..(بامرأة َتبكيو )بفتح التاء

 المضمومة؟ الحربية, لـ يزلف عاجزات عف التمييز بيف التاء المفتوحة.. والتاء

نكتة كاف ُيطمقيا برنارد شو, كي يستخؼ  .."إف ىّف بكيف 1+  1=  4النساء كّميف سواء.. فيف يعتقدف أف مجموع "
 .بنا

. لكف, االنصيار الذي حممف بو دائمًا 7+  7=  7العتقػػادىػف فػػي كؿِّ حػػبٍّ أف  الحقيػقة, أف النساء لطالما بكػػيف,
 7+  7إذ في إمكاف  الحساب. الرجؿ, كثيرًا ما تحّوؿ إلى انشطار فجائعي, لحظة اكتشافيف منطقو األنانّي في مع

 ."امرأة واحدة ال تكفي لتكوف "نصفو أف يساويا لديو ثبلثة فأكثر, بحكـ اعتقاده الراسخ, أف

الخطأ ىنا يكمف في كوننا نقيس بقموبنا ويقيس الرجاؿ بباقي  صحيح أننا عادة لسنا متفوقات في الحساب, لكف
 .والصدمات توحيد المقاييس تفاديًا لمخيبات أعضائيـ. والبد إذف مف

كثيٍر مف القارئات بمقاؿ قديـ كاف عنوانو "أيتيا النساء توقفف عف تقبيؿ  مناسبة ىذا الكبلـ في الواقع, إعجاب
يقؼ حزينًا عمى  في إشارة إلى نساء مازلف يصّدقف تمؾ األسطورة, التي تقّبؿ فييا فتاة ضفدعًا جميبلً  ,"الضفادع

ذا بُقبمتيا تُفسد مفعوؿ   .إلى أمير عاشؽ يطمب يدىا سحر حّؿ بو, ويتحّوؿ الضفدعطرؼ بركة, وا 

بيف الضفادع, بقي أف أنصحيف بالتوقؼ عف بكاء ما  أما وقد فيمت قارئاتي أنيف لف يعثرف عمى فارس أحبلميف
المستنقعات, ال تمّيز الضفادع بيف الدمع الغالي, الجاري عمى خدود العذارى,  عرفف مف ضفادع. فبحكـ وجودىا في

 !اآلسف الذي تعيش فيو ماءوال

 .كبلمي إلى صديقتي القارئة التونسية.. تمؾ

 

 

  سيِّد التفاصيل

 

أفكاره, وبذلؾ  مصطفى العقاد ذات مرة إنني أحسده عمى غميونو, العتقادي أنو مديف لو بكثير مف قمت لمراحؿ الكبير
 .كمبدع اليدوء الظاىري الكاذب الذي ُيخفي عف اآلخريف غميانو الداخمي

 .َنَفسًا, ما ظّنو سيكوف األخير سقط غميونو في بركة دمو. لف نعرؼ أّية فكرة كانت تراوده وىو يسحب منو

سينمائيًا أكثر مف أصحابيا. أذكر تمؾ المقطة التي تقع فييا النظارة الطبية  ىو سيِّد التفاصيؿ, واألشياء التي تتكمـ
w .التصدي ليـ اء", وسقوطو عمى أيدي مف قضى عمره فيالمختار عمى األرض, معمنة نياية "أسد الصحر  لعمر
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أحدىـ أميرة قمبو ريما, ابنتو الشابة الجميمة  ُتراه أدرؾ وغميونو يتطاير مف فمو, مع أشبلء ثمانية وخمسيف شخصًا,
يضًا عروسًا جديدة, جاءت تحضر عرسًا. ُتراه أدرؾ أف الموت كاف بجواره, يدخف أ التي كاف ينتظرىا في بيو الفندؽ

مة األولى؟ غميونو  األزلي, في انتظار خطفيا مف حضنو, لحظة الضَّ

 أف حزامًا مف المتفجرات تحت عباءة اإلسبلـ, الذي زرع لواءه في كؿ أرض حّؿ بيا, سيد التفاصيؿ, ما توقع

ميف, يبدو العرب جمي سينسؼ في لحظة حقوؿ الياسميف والزنبؽ التي قضى عمره في ريِّيا بموىبتو وصبره, كي
نسانيتو ورسالتو  .واإلسبلـ ُمزىرًا وُمورقًا بحضارتو وا 

حبلؿ" عمى يد زوجيف " الذي حارب أعداء اإلسبلـ حتى في عقر دارىـ في ىوليوود, كاف قدره أف يموت ميتة ىو
الموصمة إلى.. الجنة. ذلؾ أف اإلسبلـ, حسب  متطرفيف قررا أف يذىبا في نزىة قتؿ, مستقميف نقميات الزرقاوي

 ."بالدـ عقيدتيما "شجرة ال ُتروى إالّ 

 

األحبلـ العربية الكبيرة, وزعيـ أنشأ بممحمتي  كاف يظف, قبؿ أف تيديو العروبة كابوسًا لف يستيقظ منو, أنو صانع
المشاىديف. فقد سعى دومًا, وىو الناصري حتى العظـ, إلى توحيد أمتو قوميًا  "الرسالة" و"عمر المختار" حزبًا مف

بمِـّ شممو مع ابنتو.. وأىدتو  ودينيًا.. األمة التي في إحدى غارات المسمميف عمى اإلسبلـ, استكثرت عميو فرحتو وتراثياً 
 .""وحدة الموت

 :قيره أما كاف نزار عمى حؽ عندما صاح مف

 أنا يا صديقتي متَعب بعروبتي

 فيؿ العروبة لعنة وعقاب؟

المبنانية, خطؼ  ي الناصري دفع ضريبة عروبتو عندما, أياـ الحربمصطفى العقاد, نزار السوري القوم مثؿ ابف بمده
عمى إخوانيـ العرب, فسقطت بمقيس قتيمة  منو الموت العربي اليمجي حبيبتو وأـ أوالده, في إحدى غارات العرب

في العناية وىو ينزؼ ما جاؿ حتمًا في قمب العقاد, خبلؿ يوميف وىو  تحت أنقاض السفارة العراقية, وكتب نزار يوميا
وصدمتو النفسية:  يعود لمحياة ليسأؿ عف ابنتو.وما كاد يعرؼ بمصيرىا حتى لحؽ بيا, متأثرًا بجراحو الفائقة, قبؿ أف

التوحش/ والتخمؼ.. والبشاعة.. والوضاعة/  "ىا نحف يا بمقيس/ ندخؿ مرة ُأخرى لعصر الجاىمية/ ىا نحف ندخؿ في
رحمة بيف الشظّية والشظّية/ حيث اغتياؿ فراشة في حقميا صار  لكتابةندخؿ مرة ُأخرى عصور البربرية/ حيث ا

 /بيف أكواـ الضحايا/ عف نجمة سقطت/ وعف جسٍد تناثر كالمرايا/ ىا نحف نسأؿ يا حبيبة القضية// ىا نحف نبحث

 //إف كاف ىذا القبر قبرؾ أنت/ أـ قبر العروبة

 حمنا عرب/ ويبقر بطننا عرب/ ويفتح قبرنا عرٌب/ فكيؼ نفر  مفيغتالنا عرب/ ويأكؿ ل بمقيس: إف قضاءنا العربي أف

 //ىذا القضاء؟

/ إف أصابعي اشتعمت/ وأثوابي تغطييا الدماء/ ىا نحف ندخؿ عصرنا الحجري/ نرجع كؿ  لف أقرأ التاريخ بعد اليـو
, ألؼ عاـٍ لموراء  ."!يـو

؟ ؼ, لو أنو مازاؿ بيننا. ماذا كاف في إمكاف نزار أف يضي7481القصيدة سنة  ُكتبت ىذه  اليـو
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  الوقت المناسب

 
 

الرغبة في اإلقبلع عف  الرغبة في التوق ؼ عف كتابة ىذه الصفحة. كما مع كؿ سيجارة, ُتراود اْلُمدخِّف كثيرًا ما راودتني
رعابو, كما في فرنسا, بك التدخيف. غير أّف المدخف وجد َمف يحذره مف خطورة التدخيف عمى تابة ىذا صحتو. بؿ وا 

أحمر كبير. ُيعادؿ حجـ حروفو حجـ حروؼ عنواف ىذا المقاؿ. حتى إّنو  التحذير عمى عمبة السجائر نفسيا, بخط
عمى  بينما ال أحد تطّوع ليكتب .(Fumer Tue) ولمزيد مف اإلرىاب اختصر التحذير في كممتيف .يغطي ثمثيا

الصحافة تقتؿ", عمى الرغـ مف " ليكتب مقالو األسبوعيالصفحات البيضاء, التي يجمس أماميا الروائي والشاعر, 
أّف الصحافة تغتاؿ اإلبداع. وأّف في ىاجس المقاؿ األسبوعي  إدراؾ الجميع, الكاتب كما القارئ كما رئيس التحرير,

مّية الذي ال يكاد ينتيي منو التي يحتاج  صاحبو, حتى يجد نفسو أماـ "واجب" المقاؿ المقبؿ, إجيازًا عمى الحالة التأم 
طفاء لمحريؽ الذي ال إنجاز إبداعيًا مف  .دونو إلييا كؿ عمؿ كبير, وا 

اإلبداع لمكاتب, وتشوش أفكاره, وتؤثر في جودة  بعض كبار الكّتاب, أدركو باكرًا أّف الكتابة األسبوعية ال توفر شروط
ب وحده يدري أنو "ال يكفي ُعمر واحد َتشغؿ الكاتب عف واجبو التأممي. فالكات .عممو ونوعيتو. وىي قبؿ ىذا وذاؾ

يقع عمى قممو ُميمَّة  شجرة". فما بالؾ لتأم ؿ ىذه الغابات واألدغاؿ التي نحف محكوموف بالعيش فييا, التي لتأم ؿ
 .وصقورىا وفراشاتيا وزىورىا البرية وصؼ تماسيحيا, وُأسودىا, وُقرودىا, وحشراتيا. كما طيورىا

عبلف ترشيحات الجوائز الكبرى التي تحـو حوليا دائمًا  ور األعماؿ الروائيةفي كّؿ موسـ أدبي ومع صد في فرنسا, وا 
ىؤالء الكّتاب,  يترّدد طرحيا عمى السوؽ, لجدارتيا, وأحيانًا لسبب آخر. ثمَّة قاسـ مشترؾ بيف معظـ أسماء عربية,

 .ثبلثاً  ىو تفّرغيـ لعمميـ األدبي وىجرانيـ الصحافة, بؿ وتطميقيا

جريدة "أفريؾ آزي" الفرنسية فيالسبعينات.  ف معموؼ لـ يكتب مقااًل منذ ثبلثيف سنة. مذ كاف يعمؿ مع زوجي فيأمي
تحقيؽ عف تاريخ الحرب الصميبية, أفضى بو البحث إلى سحر التاريخ,  وقع في شرؾ الرواية عندما ُطمب منو كتابة

األّوؿ  احدًا مف أكبر روائيي العالـ. ما كاد ينجح عممووذكاؤه في توصيؼ األحداث التاريخية و  وصنعت منو موىبتو
 .ُدفع لو مقابمو عشرة آالؼ فرنؾ فرنسي حتى استقاؿ مف المجمة, ُمسّرًا لزوجي بأنو لف يكتب بعد اآلف مقااًل حتى لو

 كاتب الذي يراىف عمىككؿ الناشريف في فرنسا, ُيقدِّـ مبمغًا شيريًا محترمًا لم كاف في إمكانو االستناد إلى ناشره الذي,

 .نجاحو, مقابؿ التزاـ األخير بإنجاز عمؿ كؿ سنتيف عمى أبعد تقدير

ال َيسرؽ حّقو  مصيبة الكاتب العربي مع الناشريف, حيف ينجح. وعندما يقع في ضربة حظ عمى ناشر أميف بينما تبدأ
الذيف يترّبصوف بكؿ كاتب ناجح, فيعيدوف الُكتب  وال يطبع أكثر مّما ُيصرَّح لو بو. يقع االثناف في مخالب قراصنة

 .الببلد العربية, سارقيف حّقو وجيده. واثقيف بعدـ قدرتو عمى مبلحقتيـ إصدار كتبو في طبعات مقرصنة في كؿ

بالؾ بالكتابة فييا.  الكوني في انيماكو في كتابة مبلحمو الروائية, يرفض حتى االطِّبلع عمى الصحؼ. فما إبراىيـ
ليبيا في المحافؿ األدبية. كذلؾ الجزائرية آسيا جبار  افي يرعاه شخصيًا, ُمراىنًا عمى قممو لتجميؿ صورةفالرئيس القذ

لكف  .ومثميا ياسمينة خضراء, الضابط الجزائري السابؽ, الذي طّمؽ كؿ شيء ليتزّوج الرواية المرشحة لػ"نوبؿ" اآلداب,
الذي جاء متأخرًا إلى الرواية, حيف يقوؿ  ,"ير, صاحب "االسـ الوردةأعود وأتذّكر امبرتو إيكو, المفكر اإليطالي اْلُمب

wالمقاالت. عمى عكسو, أكاد أقوؿ إنني روائية أفسدت لغتيا وشاعريتيا بكتابة  "أنا راوي قصص ُأصمح ُأسموبي بكتابة
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مباشرة ال تصمح  عمى الرغـ مف محاولتي توظيؼ ىذه الصفحة لمواكبة فجائع ىذه اأُلمة, وتمرير رسائؿ المقاالت,
القّصة إلى المقاالت الصحافية؟". فأجاب:  "الرواية" ساعي بريد ليا. إنني كيوسؼ إدريس, الذي ُسئؿ: "لماذا ىجرت

تشتعؿ في ستارة الغرفة!". كاف لمرجؿ أولويات مختمفة عف نجيب  "ال يمكنني أف أجمس لكتابة قصة بينما النار
األشياء  ة "نوبؿ". ذلؾ أنو لـ يكف مف الفطنة, لُيدرؾ أّف الصحافة "مممكةىذا األخير جائز  محفوظ. ليذا سرؽ منو

ـّ غادر الصحافة إلى عرش  سريعة الزواؿ", وال استفاد مف نصيحة ىمنغواي الذي عمؿ سنوات ُمراسبلً  حربيًا, ثػػ
 أف يعرؼ كيؼ يتركيا في الوقتإّف الصحافة ُمبلئمة لمروائّي, ولكف عميو " الرواية, التي أوصمتو إلى "نوبؿ", ُمصرِّحاً 

 ."المناسب

 !كؿ  ذكاء الروائي في التعر ؼ إلى الوقت المناسب حيف يحيػف

 

 

 دموع الغياب… المطر

 

 إذف رحؿ الصيؼ

مرفوقًا بموكب مف الس حب البيضاء اأُلولى,  لكننا نعتقد دومًا أّنو َمف ُيغادرنا,• ليس ىو َمف جمع حقائبو.. بؿ نحفُ 
 .بالمطر األّوؿالتي تُنذر 

ُدِؾ.. يتحّكـ في مزاجِؾ  ُيباغتِؾ, َكػَيػٍد ُتبلُمسؾ لممّرة اأُلولى,• األّوؿ.. كقبمة ُأولى, كحبٍّ أّوؿ المطر يعُدِؾ.. يتوعَّ
 .يتركِؾ لوحؿ الندـ العاطفي, وعميو أاّل ُيطيؿ المكوث, حتى ال

** 

معطؼ أو مظّمة لبلحتماء منو, فتختبريف غبطتِؾ تحت سماء لِؾ  اْلَمطُر ُيغافُمِؾ دومًا كرجؿ.. يأتي عندما ال يكوف
 .الدموع تنقض  عميِؾ بوابٍؿ مف

 في قمب فاض بو الشجف؟ مشدوىة, منبيرة, عزالء, َثِمَمة, حائرة: كيؼ تعبِّيف ماء السماء كّمو,

 نػػار قمب صغير؟ أكؿ  ىذا المطر الذاىب صوب عروؽ األرض.. ال يكفي إلطفاء

** 

, واستوى الحزف, وآف لمشوؽ أف ييطؿ.. المطر  بِؾ يا امرأة.. وانشغالِؾ بصيؼ باذخ البيجة,أثناء غيا نضجت الغيـو
 •دموع الغياب

 .الرجؿ لعّمو ذلؾ

 .سواؾِ  لعّميا عيناه حيف ُتمطراف فضواًل, فتيطؿ نظراتو عمى امرأة

 مف دونِؾ؟ ريؼلعّمو الخريؼ.. وذلؾ السؤاؿ األُنثوي اْلُمخيؼ: ماذا تراه يفعؿ صباح خ

 زوابعو؟ وفي المساء.. أترتجؼ شراشؼ نومو؟ أيوِقُظ رذاذ طيفؾِ 

** 

 لعّمو الشتاء اْلُمقبؿ عمى َعَجؿ
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 .واحدة, إنفاؽ كّؿ ما اجتمع في صدرِؾ مف مخزوف الغيـو العربّية وأنِت ُتريديف, في ليمة

 غيومو, كي تنضّمي إلى فصيمة الحقوؿعمى المطر, وعمى رجؿ ال تدريف إلى أّي حزب تنتمي  لكأّف حزنِؾ وقؼٌ 

 .التي تناضؿ منذ األزؿ.. كي عمى تربتيا ييطؿ

** 

 تنيداتِؾ, وفي إمكانِؾ الميمة أف تختبري تجّني المطر عمى العّشاؽ, عندما يرّتب ىو الخريؼ يحشو غميونو بغيوـ

 .لمجاريا لبعضيـ موعدًا في المجّرات الشاىقة لمحّب, ويميو بجرؼ دموع اآلخريف.. إلى

  .يا لفاجعة عّشاٍؽ, يواجيوف وحيديف سادّية الشتاء

 الباكية صيفًا.. َأاَل ترأفػػِت بنا؟ أيتيا السماء

 .كّمما أمطرِت تآمر الكوف ضّدنا عصافيُر ُمبّممة ترتجؼ عمى شجرة الغياب,

  أين تعّممت الرقص.. أيُّيا الشييد الوسيم؟

 
 

مقااًل آخر كنت سأكتبو عف "سيِّد التفاصيؿ" مصطفى  ياـ, أّجمُت إلى ما بعدبسبب زحمة الموت التي ُنعانييا ىذه األ
قمبي مف تأم بلت في تفاصيؿ الموت العربّي "الحديث", الذي يفتؾ برَجاالت لف  العّقاد, أو باألحرى ما طفح بو

يعبروف بكثافة  نراىـُأمتنا ولو مضت عمييا عقود مف الزماف, اعتدنا أف نستيقظ عمى رحيميـ الدامي,  تعّوضيـ
ألياـ يغدوف فتياف الشاشة, ونجـو الموت, ووليمة  .الصحؼ والفضائيات, خبرًا عاجبًل يدور مع شريط الفواجع اليومّية

صورىـ و"آخػػر" مقاببلت صحافية أعطوىا, ثـّ نراىـ يسقطوف في النسياف الضوئّي  إعبلمّية, يتسابؽ الجميع إلى نشر
خاصة مف فصيمة  ."دة إلى إمبراطوريات إعبلمّية. ذلؾ أف الصحافة تحتاج إلى "دـ جديدتكف ذكراىـ مسنو  إْف لـ

اإلعبلـ بو. فبفضؿ ذلؾ الكـّ مف الدماء البريئة  "ألؼ اإلرىاب", وىو دـ يتسابؽ اإلرىابيوف, كْسَبًا لمثواب, إلى ضخّ 
 .جيميـ سينفضحالعالمّية, ومف دونيا كاف حضورىـ سينطفئ و  الميدورة يتصّدروف األخبار

مصطفى العْقاد أف  تويني بسبلح الغدر نفسو, الذي يحتكره الَقَتَمة الُجَبَناء, ىنا وىناؾ, فبإمكاف أَما وقد سقط جبراف
الحاالت انتيى أمره إعبلميًا, وحاف لصوره أف تختفي,  ينتظر إلى أف أنتيي مف رثػػاء جبراف, ثـّ أعود لو, وفي جميع

 .قائمة الموت ه فيلتترؾ مكانيا ِلَمف تبل

بإحساسو بالذنب تجاه سمير قصير وجورج حاوي  ألـ يشغؿ ىو نفسو الصدارة عمى حساب آخريف سبقوه؟ وأكاد أجـز
 .ومػي شدياؽ في مأساتيا األبدّية

و. أحّبيا. كانت سخّية مع واقعييف, جبراف تويني كاف منذورًا لمموت لفرط حّب الحياة لو. فقد أحّبتو أكثر مّما لنكف
 .وحّبًا, وعائمة استثنائية أغدقت عميو وسامًة وَجاَىًا وكفاءًة وثقافًة وثراءً 

الحياة كانت ُتحرِّض الموت عميو, وُتغريو بخطفو منيا. فالموت في المغات  ىو فتى الُحػػّب )الحػػزف؟( اْلُمدلّػؿ. لكأفَّ 
 .بجثماف االستحواذ.. ولو مؤنث, لػػذا لو مف اإلناث كيدىّف ونزعتيّف الجامحة إلى البلتينية

صراره عمى  الضحيَّة ليست بريئة مف دميا", وما كاف جبراف بريئًا مف وسامتو, وال مف" شجاعتو, وال مف ِعَناده وا 
 .الطَّرؼ اآلخر, حاممو المتفجرات وقادة السيارات اْلُمفخخة حمؿ المشَعؿ في مسيرات, يواجيو فييا عمى

َغػػَدا أشير مف النشيد الوطنّي  سو, وبتحدِّيو اْلَقَتَمة أغراىـ برفع التحدِّي, َوِبَقَسِمِو الذيالموت الفترا بوسامتو فتح شيّية
wتاريخي, ستعيش أجياؿ بعده عمى العيد واْلَقَسـ الذي رفعو رايػػة  أغرى التاريخ بتحويمو مف نائب برلمانّي إلى رمػػز
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 .لشعب َنَحَرتػػو الطائفيَّة وطنّيػة, ودستوراً 

ػؿ الموت لمشعراء والحالميف والشرفاء. مضى  نتصؼ قافمة الشيداء, مضى جبػػراف, ُيزيِّػففي م موكػب الراحميف, ُيجمِّ
ػؿ بعده حقّػًا؟ ليختبر الحياة  التي أحبَّتو..ىؿ ستترمَّ

َباَيػػا, النساء مف  ر, وَنَثَرتُزؼَّ لمموت عريسًا ُمغطَّى بػ"األوركيديا" البيضاء, والوشاح األحم الرجؿ الذي تمّنتو الصَّ
فاؽ, رقص  ُشرفاتيّف عميو الورد واألرز. َنْعُشػُو المحموؿ عمى أكػؼِّ رفاقو, بعدما لـ يترؾ لو الموت سوى ُأخػػوَّة الرِّ

ػراف جبػ وَبَدا كأّنو َيْدُبػػؾ وىو يمر  أماـ صرح جريدة "النيػػػػار". ما رأى الموت قبؿ .طويبًل في عرس زفافو إلى اْلَوَطػػف
الشييد الوسيـ؟ ولماذا عندما ترُقص أشبلؤؾ  َنْعَشػػًا يرقص بكؿِّ ىذه الرشاقة والعنفواف. أيف تعّممت الرقص أي يا

 !بالرقص معَؾ موتػػػًا؟ يا لجنازتَؾ كـ يشتيييا الش ػرفػػاء المجموعة في َنْعٍش تُبِكينا وُتغِريَنا

وَضِنيَنػًا في منح  ضمف لجنة اختيار ممكة َجَماؿ لبناف. كـ كاف صارماً  األّوؿ مع جبػػراف. كّنا يوميا أذُكػػر لقائي
َباَيػػا. أزعجني ُبخمػػو بقدر ما أزعجو سخائي مع َـّ أخيرًا, َقبِػؿ بػ"جويػػؿ  نقاطو لمصَّ اْلُمتناِفَسػات عمى عرش الَجَماؿ. ثػ

زوجة لو, أنو أعمؽ مف أف ُيغريػػو  في الفروسّية وركوب الخيؿَمِمَكػػػة. أدركُت بعدىا, وىو يختار بطمَػة الَعػػَرب  "ُبحمُػػؽ
امػرأة بكممة, أو بابتسامة واعدة, لكنو ال يخص  سوى زوجتو بُأغنية.  الَجَماؿ المعروض لمفرجة. صحيح أنو قد ُيجاِمػؿ

 ."غّنى يـو زفافيا إليو "لوؼ مي تندر.. لوؼ مي سويت ولسياـ وحدىا

 لعروسو األخيرة.. واألكػػؼ  ُترقِّص َنْعَشو؟ ماذا تُػػراه كاف ُيغّني

  مباىج نيايات السنة العربّية

 

عناوينيا وحدىا كافية  .متابعة أخبار العراؽ بعد أف تجاوزني مصابيا, لكنني لـ أنُج مف ىوؿ عناوينيا أقمعُت عف
  .األسبوع, التي فاتتؾ مطالعتيامجتمعة في جرائد  عمييا لقتمَؾ بذبحة قمبّية, عندما تقرُأىا عمى الشاشة أو تقع

 وأضعاؼ ىذا العدد مف الجرحى, وقعوا في يـو واحد ضحايا سمسمة تفجيرات انتحارية, تصّوروا مئة وعشريف قتيبًل,

لمغاز. أي  مسمميف ىـ  استيدؼ أحدىا مجمس عزاء, وآخر زّوار مرَقد اإلماـ الحسيف, وثالث خط أنابيب رئيسياً 
دماء األبرياء وىـ يودِّعوف َمف سبؽ لمموت أف  ي ىذه التي ُيداَفع عنيا بنسؼ وطف, وسفؾىؤالء؟ وأّية قضّية ى

  سرقيـ منيـ؟

  !السنة العربّية إنيا مباىج نيايات

اإلخوة السودانييف" سقطوا في مواجية مع " عنواف آخر ُيذىمؾ وُيجيز عمى عروبتؾ: ستة وعشروف قتيبًل مف بيف
المواجية لمبنى المفّوضّية الُعميا لبلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة, التي  تيـ مف الحديقةقوات األمف المصرية, إلزاح

فحسب, بؿ العربّية أيضًا.  فييا منذ أياـ, وانتيت جثثيـ في مستشفيات القاىرة, ال باسـ اأُلخوَّة اإلنسانية اعتصموا
المصرية, بعد أف ُحّمت مشكمتيـ اإلنسانية بإلقاء  الداخمية فػ"اإلخوة السودانيوف"ىي الصفة التي أطمقيا عمييـ بياف

  .بينما تَـّ نقؿ المئات عنوة إلى أماكف ُأخرى جثثيـ في البّرادات,

 أثناء انشغاؿ العاَلـ عّنا بمباىج الساعات األخيرة. فيذه الميمة التي يتخذىا الناس ,"حدث ىذا في "ليمة رأس السنة

العربّي فييا البقاء عمى قيد الحياة,  اء بتغيير نحو األفضؿ, تغدو أمنية اإلنساففسحة لمتمّني, ويجعمونيا عيدًا لمرج
ف كانت حياتو ال تعني شيئاً  بالنسبة إلى وطنو أو "أشقائو". فما بالؾ بسّكاف المعمورة الذيف اعتادوا  ليس أكثر, حتى وا 

w  .مذابحو, ومسالخو وشبلالت دمو عمى أخبار
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في المئة مف العراقييف ال يعرفوف ماذا يجري في  44أف أكثر مف  لحقوؽ اإلنساف, إلىُتشير دراسة لمنظمة مستقّمة 
موف عدـ الخروج مف منازليـ بعد 43منذ أكثر مف سنتيف, ونسبة تصؿ إلى  بغداد بعد منتصؼ الميؿ  في المئة يفضِّ

  .الخامسة مساء, تاركيف المدينة أُلمراء الميؿ مف الَقَتَمة والمصوص

إعبلمية نادرة لقصؼ  تتصّوروا كيؼ قضى العراقيوف "ليمة رأس السنة". التي يجد فييا اإلرىابيوف مناسبة وعميكـ أف
أّف العالـ كاف مشغواًل عف إنجازاتيـ اإلجرامّية بخبرٍأ  األعمار وقطع الرؤوس, طمعًا في تصد ر األخبار العالمّية, لوال

  .ممواطف الغربيّ واالىتمامات اإلنسانية ل أىـّ, حسب سمَّـ القيـ

صدارة الصحؼ في "ليمة رأس السنة". كانت الصفحة اأُلولى في كثير مف  ما استطاعت جرائميـ أف تؤمِّف ليـ
عمى  حسب وكالة رويتر(, محجوزة لفاجعة طائر بطريؽ صغير, أعمنت الشرطة البريطانية خشيتيا) الصحؼ الغربية

نخطفيـ ونقتميـ عندما يأتوف  أياـ. الصحافيوف )الذيف 4قبؿ مصيره, بعد أف ُسرؽ مف حديقة حيواف بريطانية 
األميركية بقصؼ فندقيـ حاؿ وصوليـ( سارعوا أفواجًا إلى حديقة  لتصوير موتانا وثكاالنا, ىذا عندما ال تتكّفؿ القوات

وقد أدمى قموب  .(ا أرقاـألبويو "أوسكار" و"كياال" )الحظوا أّف لحيواناتيـ أسماء.. بينما لموتان الحيوانات اللتقاط صور
عمى فقدانيما صغيرىما الذي ال يتجاوز شيره  محبي الحيوانات في أنحاء العاَلـ صورة األبويف المذيف مزقيما الحزف

  !"أميركا صم وا مف أجؿ الصغير "توغا الثالث, حتى إّف ُمصمِّيف في كنيستيف في

وتقواه, وفي سذاجة الشعب السوداني وغبائو؟ فاأللفا الجئ  الشعب األميركي فيؿ اليزاؿ بينكـ َمف يشؾ في إنسانية
إلى حديقة الحيواف  اعتصموا في الحديقة المواجية لمبنى المفوضّية العميا لبلجئيف, كاف عمييـ أف يمجأوا الذيف

خذلتيـ جميع األحواؿ أف يحصموا عمييا كبشر  البريطانية. فربما كانوا سيحصموف كحيوانات عمى حقوؽ, ما كانوا في
  .الجغرافيا

 عمى ىزاليا, كانت ستغيِّر حتى حياتيـ, حياتيـ التي تساوي رصاصة في شارع عربي, وال كانوا موعوديف بمساعدات,

السنة" نفسيا التي سقطوا  ذلؾ أف في "ليمة رأس• تساوي ثمف طمقة سيـ ناري عمره دقائؽ, يطمؽ في شارع أوروبي
  .دوالر ثمف ألعاب نارية, ابتياجًا بالعاـ الجديد مميوف 749في اليواء فييا كاف األلماف وحدىـ "يفرقعوف" 

 !"أشقاءنػػا", شيداء "ليمة رأس السنة" ..عػػػامًا سعيداً 

 

  تسعدوا•• انشغموا

 
 

عمرنا أثناء  الثاني. انحسرت موجة األماني ونحف نقضـ ىذا العاـ شيرًا شيرًا. ولعّمو ىو َمف يقضـ ىا نحف في الشير
 .نا عمى مائدة وعودهجموس

 .بيجة والمناسبات, التي ُتذكِّرنا بفداحة خساراتنا السابقة, وُتمّنينا بأوقاٍت أكثر لكأّف السعادة مطمب مرىوف باألعياد

ر, نقع عميو عندما نكوف قد خسرناىا. إنيا الفردوس المفقود حينًا, والموعود  آف لنا أف نعي أف السعادة اكتشاؼ متأخِّ
 :عصفورًا ُمعمَّقًا عمى أغصاف الذكرى, أو عمى شجرة الترق ب. وذلؾ األحمؽ الذي قاؿ ر السعادة أف تكوفَقدَ • غالباً 

رصد ىّزات البورصة,  عصفور في اليد أفضؿ مف عشرة عمى الشجرة", أظّنو كاف طّباخًا أو موّظؼ بنؾ, يعمؿ في"
wوبيف الشجرة, ال أكثر. إنيا طائر عمى أىبة اإلفبلت مف  فمو كاف شاعرًا ألدرؾ أّف السعادة, ىي المسافة الفاصمة بينو
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لنسرفيا مف  نكوف أىبًل ليا, عمينا أف نعيشيا كمحظة ميّددة, وفرحة منيوبة, غافْمنا الزمف يدنا عند أوؿ سيو. لذا, كي
 .قبضتو

د إْف كانت قد ثمار البيجة مف قبؿ أف يتأكّ  البعض, يتسّمؽ شجرة المصادفة, ويتعّمؽ بأغصانيا عمى أمؿ قطؼ
أثناء مطاردتو طائرًا لف يمسؾ بو في جميع الحاالت ثـ, يحدث يومًا أف  نضجت. وقد يقع أرضًا وُيصاب بكسر ما,

مائدتو, وتغدو السعادة  الطائر عمى درابزيف شرفتو, أو يذىب حدِّ تناوؿ ما تساقط أرضًا مف فتات عند أقداـ يحّط ذلؾ
 !قدميو يو إلى وجودىا.. عندعندئذ مرىونة بفطنة المرء, وتنب  

حديقة اآلخريف". ذلؾ أننا كثيرًا ما ال  مف ىنا جاءت نصيحة أحد الحكماء: "السعادة في بيتؾ, فبل تبحث عنيا في
لمجّرد أنيا في متناولنا, وممؾ يدينا. وننصرؼ عنيا إلى مراقبة وتمنِّي ما ىو  نتنبَّو إلى األشياء التي تصنع سعادتنا,

كأنو ميدَّد بالزواؿ. بدؿ  خريف, بينما معجزة السعادة, تكمف في مواصمة اشتياء ما نممؾ, والحفاظ عميوحوزة اآل في
 .عميو ىدر العمر في مطاردة ما قد يصنع تعاستنا إف نحف حصمنا

ثانية أف اأُلولى أاّل تحصؿ عمى ما تريد. وال :أماـ كؿِّ أمنية, يحضرني قوؿ أوسكار وايمد: "ثمَّة مصيبتاف في الحياة
 ."!تحصؿ عميو

ضروب  يواسي خسارات بعضنا, بمكاسب البعض اآلخر, التي إف تعّمقنا فييا وجدناىا ضربًا مف في ىذه الحكمة ما
 .الخسارة الباذخة

تـّ إعدادىا في إسبانيا, بعد متابعة متأنية لحياة ثبلثمئة ثرّي  الدليؿ جاءنا ُمجدَّدًا, في إحدى الدراسات اإلنسانية التي
والسيارة الفارىة,  النتيجة فرحًا, نحف التعساء. ذلؾ أّف "الشباب والصّحة والوظيفة والمبلمح الجميمة صعقتنا• إسباني

 .موناكو" لكاف أميرىا وأميراتيا دليبًل عمى ذلؾ" كّميا ال تجعؿ اإلنساف سعيدًا". ولو ُأجريت ىذه الدراسة في

 سعادة واألماف, لعمميـ أف إعجاب الناس بيـ يعود لكونيـ أغنياء فقط,يشعروف بال أكد األثرياء الثبلثمئة أنيـ ال

الذي ُيعرِّضيـ لمستويات عالية مف  مؤكديف أّف المباىج البسيطة لمحياة اليومية ىي ما يفتقدونو, بسبب الثراء الفاحش
 .سوى في استغبلليـ القمؽ, لعمميـ أف األقارب واألصدقاء ال يفكروف

 :اعتو, ُنصّدؼ قوؿ الشاعراعتراؼ يجعمنا, لفظ

 

 القيت يشكو دىره كؿ َمف"

 "ليت شعري ىذه الدنيا لمف؟

 

 يممؾ األقؿ؟ إحصائية عالمية ُأخرى ُأجريت في اثنيف وعشريف بمدًا, انتيت إلى كوف وماذا لو كانت الدنيا لمذي

 .فييا تأثير الفقر والغنى وىعوامؿ السعادة التي نالت أكثر النِّسب, انحصرت في عاممي اأُلسرة والصداقة, وتسا

الثانية بعد الشعب األميركي, متقدمًا عمى غيره مف الشعوب  اْلُمفاَرقَػػة جاءت مف وجود الشعب اليندي في المرتبة
السعادة " :أجد تفسيرًا لسعادة مبلييف الجياع والفقراء في اليند, إاّل في قوؿ جيمس بروير اآلسيوية واألوروبية.. ولـ

 !!فانشغموا.. تسعدوا ."عميو عندما تكوف مشغواًل, لدرجة ال تستطيع معيا أف تحزف إحساس تحصؿ
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  ىودج الوعد الذي قد يحمُمك

 
 

  في الُحسِف تمشي ُمفرطاً 

  نعُمَؾ قمبي

  كأْف ال قمب لؾْ 

  فتنٌة بَؾ تشي

  َمف صادؼ عينيؾَ  كؿ  

  َىَمؾْ 

 
**  

 

  يا لُحسنؾ

  حرَِّض الُحزَف عميّ 

  كـْ نساءٌ 

  فاتيفَّ غباُر خيمؾْ 

  ِمتَف مف قبؿ ُبموغ شفتيؾْ 

 
**  

 
 

  كيؼ لي

  أف أكوف ِغمدًا لسيفؾَ 

  ىودج الوعد الذي

  قد يحمُمؾْ 

  فرسًا تصيؿ في مربط قمِبؾْ 

  أنثى ريح الركبِ 

  أنَّػى وجيُتؾْ 

 
 

**  
 

  قؿ يا رجؿ

  إلى أيَّة غيمةٍ 

w  تنتمي شفتاؾْ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  ُأساِفر في حقائب مطرؾ كي

  وأحطَّ 

  حيُث تيُطؿْ 

 
 

**  
 

  أنتَ  ُمقبؿ

  وعمري ُمدبرٌ 

  طاعٌف في الوىـ قمبي

  قبمؾ ما عشؽ

 
 
 

 .بنصوص المؤلفة القصائد التي لحنتيا وغنتيا المطربة جاىدة وىبي. تصدر قريبًا في أسطوانة مدمجة خاصة مف

 

  شوكوال األدب.. وقمَّة أدب الشوكوال

 
 

وأسرع بي إلى مطعـ إيطالي, لعممو  , إالّ ( OSSO BUCCO)ي بطبؽ الػلـ يحصؿ في الماضي, أف طالبُت زوج
  .أنني حتمًا حبمى بصبيّ 

رواية,  أضفت إلى قائمة المشتريات اليومية لمبيت كممة "شوكوال" حتى استنتج أنني أنتظر ما وفي السنوات األخيرة,
الخضار والمحـ والحميب وصابوف  إحضاره بعدما أصبحت الشوكوال أحد أعراض "َوَحِمي األدبّي". ىكذا, اعتاد مع

الشوكوال, يضعو كّؿ صباح عمى مكتبي كي يزّودني  الجمي ورغيؼ الخبز االفرنجي, أف يحمؿ لي لوحًا مف
وردة "غاردينيا" يقطفيا مف حديقة البيت, ضاحكًا حتمًا في سّره, لكوني الزوجة  بمحروقات الكتابة ووقودىا, مضيفاً 

  .ادىا شيئًا ُيذَكرال ُيكمِّؼ إسع التي

 الشوكوال, وسعادتي مرىونة بطعميا األسود المّر. وبرغـ كوني سافرت كثيرًا إلى الواقع, أّف مزاجي التتحّكـ فيو إالّ 

بسيطة سوداء, في لوح مف أصابع  سويسرا, وأىداني األصدقاء أفخـ أنواعيا, لـ أتنّكر يومًا لشوكوال طفولتي. وكانت
  .عودتنا مف المدرسة رىا, وال نحمـ بسواىا مكافأة عندعّدة, لـ نكف نعرؼ غي

وتسّحرت عمى الشوكوال وعمى حّبات تمر وشيء مف  وألّف شييتي لمكتابة تزداد في شير رمضاف, حدث أف أفطرت
سرير". فقد كنت أضع زادي مف الشوكوال عمى مكتبي, وال ُأغادر غرفتي  الحميب, ومازلت أذكر زمف كتابتي "عابر

تزّوج الحاج متولِّي  اإلفطار ألسأؿ زوجي سؤاليف: "ىؿ عثروا عمى أسامة بف الدف؟". فُيجيب "ال".. و"ىؿ اعةإاّل س
اأُلّمة العربّية.. أعود ألوراقي ألطمئف عمى مصير  بزوجة جديدة؟", فيرّد "نعـ". وبعدما أكوف قد اطمأننت إلى مصير
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  .أبطالي

انيماكي ىذه المّرة  الروائي, واحتجت إلى مزيد مف "َبْمَوتي السوداء", بسبب الشوكوال تتحّكـ في مزاجي منذ فترة عادت
شّغالتي, وورشة البيت الذي أعدت "نفضو"  في كتابة روايتيف في الوقت نفسو, كّؿ ىذا وسط زحمة أسفاري وىروب

طة أقضي مّدة ما قبؿ أف أضع مولودي سّرًا عمى طريقة القطط, وكالق عف بكرة أبيو. لف أقوؿ لكـ أكثر, فأنا أحب
 عف مكاف دافئ وصغير يميؽ بحميمّية الوالدة. حتى إنني كثيرًا ما حممت بوضع مولودي الوضع "حايصة" أبحث

قطة كانت في بيتنا, راحت  األدبّي في غرفة شّغالتي, بينما لـ تحمـ القطط سوى بوضع صغارىا في مكتبي, حتى إفّ 
تركت أحدىا مفتوحًا. وفاجأتيا مّرة وىي تناـ عمى فرو  جوارير الخزانة, كمماُتجرِّب تارة سريري, حيث أكتب, وتارة 

  .أفيـ ما بيا, حتى فاجأتني بوضع صغارىا الخمسة في سريري كنت أخبئو أعمى الخزانة, ولـ

 جدارة حّمت يوميا في مكتبي, عندما تحّوؿ عمى مدى أسبوع إلى حضانة لميررة, واستحققت عف وأعتقد أفَّ البركة
يني أختو, قبؿ أف يمنعني  لقب "ُأـ ىريرة", الذي كاف ُيداعبني بو زوجي, أو "بريجيت باردو الحي", كما كانت ُتسمِّ

, فأضطر ّياىا إلى مكاف آمف في الحديقة, وأعود لكتابة  مواء القطة وصغارىا مف العمؿ.. أو النـو إلى نقميا وا 
  .""فوضى الحواس

تركت بصماتيا السوداء  عبلقة المبدعيف بالقطط, وكذلؾ بالشوكوال التي يبدو أنياعدت, ألحدثكـ ذات مّرة عف  ربما
مبلحقة أخبارىا. وقرأت مؤخرًا عف مؤتمر طبي  عمى بعض النصوص األدبية. وألنني ُبميت بيا فأنا ال أنفؾ عف

يا عمى التغم ب عمى أعرؼ ليا قبؿ ذلؾ فائدة أّكدىا المؤتمر, مساعدت ُخصِّص لدراسة فوائدىا ومصائبيا, وكنت
ألنيا تمنحنا مزاجًا جميبًل,  العاطفّية. فكثيرًا ما نصحت صديقاتي بتناوليا أثناء القطيعة والمآسي العشقّية, الشجوف

الخبر الجديد ىو اختراع لصقة جمدية تساعد عمى تقميؿ الرغبة  .وُتساعدنا عمى مقاومة الكآبػػة, واإلحباط العاطفي
قرد في حاؿ  الشوكوال, )ورغبات ُأخرى تنتاب ُمدمنييا(. الدليؿ: خبر مف كولومبو نقمتو الصحؼ عف اْلُممّحة في تناوؿ

القطط والكبلب, وُيطارد الفتيات, ويتحّرش  ىياج جنسي, أثار الذعر في بمدة وسط سريبلنكا. بعدما أخذ يياجـ إناث
  .عمييا ويسرقيا مف المتاجرالشوكوال التي كاف يتغّذى  بيّف, وذلؾ حسب تفسير َمف رأوه, بسبب

 .إاّلباهلل.. أدركوني بمصقة مضادة ليذه الشوكوال الممعونة وال حوؿ وال قوة

 

  محضر ضبط عاطفي.. في حق وردة

 

 .يفاجئو الحب مف فرصة أُلغافمو وُأفمت قميبًل مف قبضتو, ألشتري لو في عيده.. ما ما ترؾ لي

الكممة إياىا بالموف نفسو.. العالـ كم و سيتكّمـ  وف عمى الورود الحمراء ليقولواأفّكر في اآلخريف.. المبلييف الذيف سييجم
 أولئؾ الذيف سيجازفوف ىذا العاـ أيضًا, بالدفاع عف حقيـ في حيازة ىذا الموف, في ليوـٍ لغة واحدة. أجمؿ العّشاؽ

شبيتو, ما كنت ألشتري سواىا لو  إالّ ببلد ُيمنع فييا بيع الورود الحمراء في عيد الحب, ألنني ال أحب مف األحمر 
 .وغدا الحب فييا مفقودًا لفرط وجوده في الواجيات كنت ىناؾ. لكنني في ببلد زاد فييا األحمر عمى حّده,

 بيروت إلى الموف األبيض, مذ أصبح الموف الرسمي ألضرحة شيداء الحّرية. المدينة التي ىذا العاـ, أتوّقع أف تنحاز

w .عيده لى العالـ فائض الحب, أخشى عمى األحمر أف يعاني فييا كسادًا فياعتادت أف تصّدر إ
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وثمة مف يحاوؿ تفجير حقوؿ  في عيد الحب ثمة مف يسّجؿ محضر ضبط عاطفيًا في حؽ وردة.. ألنيا حمراء,
 .الذكرى.. واغتياؿ ورود الوفاء.. ألنيا بيضاء

 !عمى األقؿ.. مع الورود لنتسامح

 
*** 

 

 79ميبلد صديقتي المطربة لطيفة, يوافؽ عيد العشاؽ, حتى تحّوؿ  السنة الماضية, أف عيدماكدت أكتشؼ في 
يحتفظ  الشييد رفيؽ الحريري إلى عيد لمشيداء. ففي زمف التنكيؿ العربي, كما كاف أحد طغاتنا شباط, باغتياؿ الرئيس

وأقاربو, ثمة مف ال يقبؿ بغير  "ائولنفسو, بمتعة قتؿ خصومو بطمقات مسدسو الذىبي, الذي ال يخص بو سوى "أعدق
 !كـ ُأحب الفقيد عيد الحب مناسبة ليبعث فييا بالموت ىدية, ليقوؿ لنا

ال أظنيا ستنسى بعد اآلف كيؼ عاشت ذلؾ  .ُأشفؽ عمى صديقتي الغالية لطيفة, أفسدوا عمييا عيدىا إلى األبد
 .وقع االنفجاروُدّمر أثاثو ب الحدث, لوجودىا يوميا في فندؽ تطايرت نوافذه

مف وقعو ما بقي مف عقميا, نظرًا إلى ما أعرفو عنيا مف حّب  لكف, لي إلييا خبر جديد, ىذا العاـ, أتوّقع أف يطير
 .سياستيا العربية ألميركا ولمقائميف عمى

مة" جوىرة تاج الرئيس بوش "األميرة المقات يؤسفني عزيزتي أف أخبرؾ أنؾ تشتركيف في تاريخ ميبلدؾ المجيد مع
جاءت "ربة الوجو الصبوح" إلى العالـ, لتصبح اليـو أقوى  7449فبراير  79و"الصقر األسود" كوندليزا رايس, ففي 

فيي  -وعبلنية  سّراً  -بحكـ تحك ميا في صماـ أماف الكرة األرضية, وتولِّييا شؤوف األمف القومي  امرأة في العالـ
كؿ  ىذا تقـو بو, ال بيد حديدية عمى  ."المعّظـ "بوش الصغير الشخص المسيطر عمى إمبراطور العالـ, الرئيس
تقانيا باحتراؼ. وحدث  طريقة مارغريت تاتشر, بؿ بأنامؿ موسيقية.. ذلؾ أنيا تشترؾ معؾ أيضًا في حّب الموسيقى وا 

 .مشاىد قدمت عمى أكبر مسارح واشنطف كونشرتو, عزفت فيو عمى البيانو بحضور ألفي منذ ثبلث سنوات أف

كؿ أنواع االبتزاز العاطفي, ألكتبو لؾ,  كنُت أفكر في ماذا أىديؾ لعيدؾ )عدا قّصة ذلؾ الفيمـ الذي مذ مارست عميّ 
وجنوننا ومزاجنا المغاربي الحار, وأنا منيمكة في كتابتو(, قبؿ أف  كي يكوف عمى قدر قضايانا العربية المشتركة

يشغميا عّنا.. ويقينا  ى ىذه المخموقة, "كوندليزا رايس" في عيدىا, مااالستفادة مف ىذه المناسبة لنيدي إل يصبح ىمي
 .شّرىا

 .ماركوس". أتوّقع أنيا ال تدري أيف تذىب بيا في عيد العشاؽ المرأة تممؾ أحذية يفوؽ عددىا أحذية "إيميمدا

بو قميبًل  عريسًا تمتيي مكتبيا.. كي ترى نفسيا بنظرات أحد غيرىا. زوجي يتمنى أف ُيطعميا اهلل وتممؾ مرآتيف في
عنيا أياـ الدراسة وغذَّى بتصرفو كراىيتيا  و"تحؿ عّنا". واإليرانيوف يتحسروف عمى حماقة ذلؾ اإليراني, الذي تخمى

 .لممسمميف

الحب في  بتخصيبيا.. لربما حّمت اليـو مشكمة تخصيب اليورانيـو اإليراني. أرأيت كيؼ يتحكـ لو أف ذلؾ الغبي قاـ
 !العالـ
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  الموت بين األىل نعاس

 

بمطاردتو في  وأنا أستيقظ عمى الشريط نفسو, الذي تطّوعت صديقة صحافية تُقيـ في اإلمارات, منذ بضعة شيور
 .المكتبات لتيديني إّياه قبؿ عودتي لبيروت

إنشاد سيِّد  سَنى,أدور في معرض الكتاب في أبوظبي طمبًا لمشيء نفسو: "أريد أسماء الّمو الحُ  بدءًا, عجبت ألمري وأنا
المدينة. فركبت المسكينة سيارتيا, وقصدت  مكاوي". قاؿ أحد أصحاب المكتبات الدينية, إنو يوجد في مكتبة في

الشريط نفسو. ىكذا أصبح في إمكاني أف أحتفظ بنسخة في بيتي, وُأخرى في  المكتبة, لتعود مف غزوتيا بنسختيف مف
عف صوت  , فقد كاف مف إنشاد ىشاـ عّباس, بأداٍء يختمؼ وقعو عمى قمبيلكفَّ شيئًا كاف ينقصني .حقيبة سفري

يخطفؾ مف نفسؾ ويشّمؾ لفرط الّسِكينة  الشيخ سيِّد مكاوي. بذلؾ االبتياؿ األبعد في القمب, واألصفى في الروح. الذي
يكوف ىو اْلُمنشد, واْلُمنشديف بتمحيف ذلؾ اإلنشاد, وبأدائو أكثر مف مرة ل التي ُيدخميا في قمبؾ. كيؼ ال وىو َمف قاـ

تسّنى ليذا الرجؿ  عندما سمعت ىذه التفاصيؿ في أحد البرامج اإلذاعية, ُأصبُت بالذىوؿ ولـ أفيـ كيؼ !في آف
أف ُيخطئ في تقديـ أو تأخير اسـ, أو نسياف  الكفيؼ, أف يحفظ أسماء الّمو التسعة والتسعيف, في تسمسميا, مف دوف

 .الرغـ مف سماعي ليا مّرات عّدة في اليـو ع أنا حفظيا, عمىأحدىا. بينما لـ أستط

برفقة صديقتي الدكتورة ىنادي ربحي, عندما وقعنا عمى االبتياالت إّياىا, بأداء  في آخر زيارة لي إلى اإلمارات, كنت
لمفّضمة, التي ذىبت أغنيتنا" ا" مكاوي ىذه المّرة. مف فرحتنا اشترينا شريطيف وأسرعنا إلى السيارة نستمع إلى سيِّد

وكانت تمؾ فكرة رائعة, عجزت ألسباب تقنّية عف جعميا عمى  بعض الصديقات إلى حدِّ تسجيميا عمى رّنة جّواليف,
مكاف  تتوالى أسماء الّمو طالما الياتؼ يدؽ. إحداىف مازحتني قائمة: "وماذا لو دؽ, وأنت في جّوالي. فقد أعجبني أف

 !طر مف الحجابعاـ في أوروبا؟ إنيا شبية أخ

بكوف الشريط يحمؿ أيضًا أغاني دينية بالميجة المصرية, ما شّوش عمى مزاجنا, الذي  في السيارة فوجئنا, أنا وىنادي,
 .توقؼ يريد سماع أسماء الّمو الحسنى ال غير. وىكذا عدنا لمشريط األوؿ الذي يرّددىا مف دوف كاف

أثناء قيامي بمشاغمي الصباحّية. أذكر  ابي أسعد بيا, ُأجالسيا حتىكؿَّ صباح أحتفي بأسمائو تعالى. كزائر يطرؽ ب
 .فبل أقبؿ أف أبدأ يومي بمجالسة سواه "قولو جّؿ َمف في ُعبله "أنا جميس َمف ذكرني

وُيدرؾ قدر نفسو. يتواَضع, يزىد, يخشع. يخشى أف ُيخطئ في حؽِّ • ذاتو أماـ أسماء الّمو الحسنى, ُيبصر اإلنساف
اسـ مف أسمائو  حؽِّ خالقو. أماـ ذلؾ االبتياؿ الجميؿ كّؿ آفػػة مف آفات القموب تجد ليا دواًء في يأحد, أو ف

مطمئنة. فبل َعَجب أف تُثبت بحوث طبية  الُحسَنى. فتخرج النفس مف تمؾ الجمسة ُمعافاة مف ىمـو الدنيا, سعيدة
طة الطبية, التي تساعد عمى إفراز ىرموف الشباب ىي مف أىـ األنش حديثة, أف أداء الصبلة والتأم ؿ والتعب د,

 .بالتالي تأخير أعراض الشيخوخة ,"الػ"ميبلتونيف

اْلُمعّرض لمفناء, عند أوؿ عطب أو حادث. وال أصَدؽ مف قوؿ  لكف االستثمار األكبر, ىو حتمًا في غير ىذا الجسد
 :أحد المتصّوفة

 

 خادـ الجسـ كـ تسعى لخدمتو يا

w فيو خسرافُ أتطمب الربح مما 
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 فاستكمؿ فضائميا أقِبؿ عمى النفس

 فأنت بالنفس, ال بالجسـ, إنسافُ 

 معتصماً  واشدد يديؾ بحبؿ الّمو

 فإّنو الركف إف خانتَؾ أركافُ 

 

بيروت وقمبيا النابض, حيث يعمو مسجد محمد األميف. الجامع األحب  إلى قمب  ذكرت ىذا كمو, وأنا أمّر في وسط
األخيرة مف حياتو في مواكبة  لحريري, الذي كاف َقَدره أف ُيدَفف إلى جواره, بعدما أمضى األشيرالشييد رفيؽ ا الرئيس

 .وأفخميا بنائو بأدؽ تفاصيمو, ليكوف ِقبَمة مساجد بيروت

عمى موتو. تتمّنى لو كنت المقيـ ىناؾ.  عندما تعمو تمؾ المآذف ُمنادية لمصبلة, ال تحسد الحريري عمى ثروتو, بؿ
اإلسبلمّي.. يا لتمؾ الطمأنينة, أف تحجز لؾ مكانًا أبديًا جوار مسجد,  بؾ مف خشوعو "يا لجماؿ الموتييتؼ قم
.. فػ"الموت بيف األىؿ نعاس مدَّعياً   ."االستغراؽ في النـو

 

  خسرنا العمماء.. وربحنا السيميكون

 
 

دَّت خّطة طموحًا لبناء قاعدة مف العمماء وأع خبر صغير أيقظ أوجاعي. ال شيء عدا أّف اليند تخّطط لزيادة عممائيا,
 .الجنوبية في مجاؿ األبحاث الحديثة وكوريا والباحثيف لمواكبة دوؿ مثؿ الصيف

نصؼ سكانو تحت خط الفقر اْلُمْدِقع, يتسّنى لو رصد مبالغ كبيرة, ووضع آلية  لـ أفيـ كيؼ أّف بمدًا يعيش أكثر مف
اعتمادات إضافية مف  العمماء الموىوبيف مف خبلؿ منح دراسّية ُرِصَدت ليالمتمويؿ, بيدؼ جمع أكبر عدد مف  جديدة

المادية والبشرية, وزارة عربية تعمؿ ليذه الغاية, )َعَدا تمؾ  وزارة العمـو والتكنولوجيا, بينما ال نممؾ نحف, برغـ ثرواتنا
متابعة شؤوف  الجامعة العربية تتوّلىالتكنولوجيا لرصد أنفاسنا(, أو عمى األقؿ مؤسسة ناشطة داخؿ  التي ُتوّظؼ

إبادتيـ الجديدة عمى يد ُصنَّاع الخراب  العمماء العرب, ومساندتيـ لمقاومة إغراءات اليجرة, وحمايتيـ في محنة
 .الكبير

سوى في اإلنفاؽ عمى الميرجانات وال تعرؼ اإلغداؽ إاّل عمى المطربات, فتسخو  أّي أوطاف ىذه التي ال تتبارى
عادت المأساة في  ي ليمة واحدة بما ال يمكف لعالـ عربي أف يكسبو لو قضى عمره في البحث واالجتياد؟ ماف عمييفّ 

في كوف المحـ الرخيص المعروض لمفرجة  كوف مؤخرة روبي, تعني العرب وتشغميـ أكثر مف ُمقّدمة ابف خمدوف, بؿ
 .العقوؿ العربية الميددة اليـو باإلبادة أغمى مف أي عقؿ مف "عمى الفضائيات, أّي قطعة فيو مف "السيميكوف

" بيف ليمة وضحاىا, وتحويؿ حمـ مبلييف الشباب العربي إلى أف إف كانت الفضائيات  قادرة عمى صناعة "النجـو

أف نعيش لنرى حممنا  يصبحوا مغنيف ليس أكثر, فكـ يمـز األوطاف مف زمف ومف ُقدرات لصناعة عالـ؟ وكـ عمينا
 حقؽ؟بالتفوؽ العممي يت

 واحتقارنا عمماءنا, وتفريطنا فييـ ىي مف بعض أسباب احتقار العالـ لنا. وكـ كاف ذلؾ أّف إىمالنا البحث العممي,

wتستطع فكف ُمتعمِّمًا. فإْف لـ  صادقًا عمر بف عبدالعزيز )رضي الّمو عنو( حيف قاؿ: "إْف استطعت فكف عالمًا. فإْف لـ
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توقَّع )رضي الّمو عنو( أف يأتي يـو ُننكِّؿ فيو بعممائنا وُنسمِّميـ  بغضيـ". فماتستطع فأحّبيـ, فإْف لـ تستطع فبل ت
متابعة "تمفزيوف الواقع", وال  إلى أعدائنا, وال أف ُتحرؽ مكتبات عممية بأكمميا في العراؽ أثناء انيماكنا في فريسة سيمة

ة في غفَمة مّنا, لتصادؼ ذلؾ مع انشغاؿ األمة جسدية ُمنظَّم أف يغادر مئات العمماء العراقييف الحياة في تصفيات
 .النيائية لمطربي الغد بالتصويت عمى التصفيات

؟  تريدوف أرقامًا تفسد مزاجكـ وتمنعكـ مف النـو

برامج التسم ح  مميوف دوالر لتشغيؿ عمماء 79مقايضة النفوس والرؤوس, قررت واشنطف رصد ميزانية تبمغ  في حممة
ُأولى غادر أكثر مف ألؼ خبير وأستاذ نحو أوروبا  وفًا مف ىربيـ لمعمؿ في دوؿ ُأخرى, وكدفعةالعراقية السابقيف, خ

 .وكندا والواليات المتحدة

تصطادىـ حسب األغنية  مف العمماء فّضموا اليجرة بعد أف وجدوا أنفسيـ عزاًل في مواجية "الموساد" التي راحت كثير
كوماندوز" إسرائيمية, تضـ أكثر مف مئة وخمسيف عنصرًا, " قارير أّف قواتالعراقية "صيد الحَماـ". فقد جاء في الت

 اغتياؿ الكفاءات المتميزة ىناؾ. وليس األمر سّرًا, مادامت مجمة "بروسبكت" األميركية دخمت أراضي العراؽ بيدؼ

, بالتعاوف مع (CIA) ؿوداخ ىي التي تطوَّعت بنشره في مقاٍؿ يؤكِّد وجود مخطط واسع ترعاه أجيزة داخؿ البنتاغوف
اسـ لعمماء  833المخابرات األميركية قائمة تضـّ  أجيزة مخابرات إقميمية, الستيداؼ عمماء العراؽ. وقد حددت

النووي واليندسة واإلنتاج الحربي. وقد بمغ عدد العمماء الذيف تمت تصفيتيـ  عراقييف وعرب مف العامميف في المجاؿ
األطباء عبر االغتياالت  لمًا. أما مجمة "نيوزويؾ", فقد أشارت إلى البدء باستيداؼعا 147الخطة أكثر مف  وفؽ ىذه

 .سبعوف طبيباً  وحدىا, 1334والخطؼ والترويع والترىيب. فقد ُقتؿ في سنة 

العراقي مظير صادؽ التميمي مف اإلفبلت مف  العمميات ُمرشَّحة حتمًا لمتصاُعد, خصوصًا بعد نجاح عالـ الصواريخ
مف المجوء إلى إيراف. غير أف سبعة مف العمماء المتخصصيف في "قسـ  سّمح ُنِصَب لو في بغداد, وتمّكنوكميف مُ 

العمماء ذوي الكفاءات  التكنولوجية العسكرية اإلسرائيمية, تـ اغتياليـ, لُيضافوا إلى قائمة طويمة مف إسرائيؿ" والشؤوف
عبلجًا لوباء االلتياب الرئوي " سارس", والدكتور  التي اكتشفت العممية النادرة, أمثاؿ الدكتورة عبير أحمد عباس,

اليندسة وصاحب أكثر مف خمسمئة اختراع, والدكتور جماؿ حمداف, الذي كاف عمى  العبّلمة أحمد عبدالجواد, أستاذ
 .موسوعتو الضخمة عف الصييونية وبني إسرائيؿ وشؾ إنجاز

 !""السيميكوف البركة في أجؿ, خسرنا كؿَّ ىذه العقوؿ.. لكف

 

 : لفرط ما كتبتني

 

 كتبتني

 أزىرت في ربيعؾ باليد التي

 بالُقببلت التي كنَت صيفيا

 خريفؾ بالورؽ اليابس الذي بعثره

w بالثمج الذي
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 صوَبَؾ سرُت عمى ناره حافية

 

 مواعيدىا باألثواب التي تنتظر

 بالمواعيد التي تنتظر عّشاقيا

 الصبر بالعّشاؽ الذيف أضاعوا حقائب

 الطائرات التي ال توقيت إلقبلعياب

 بواباتيا بالمطارات التي كنَت أبجدّية

 بالبوابات التي تُفضي جميعيا إليؾ

 

 كتبتني بوحشة األعياد

 بشرائط اليدايا

 بشوؽ األرصفة لخطانا

 بميفة تذاكر السفر

 حقائب األمؿ بثقؿ

 بمباىج صباحات الفنادؽ

 بحميمّية عشاء في بيتنا

 مفتاح بميفة

 طاولةبصبر 

 بتواطؤ أريكة

 بطمأنينة ليٍؿ يحرس غفوة َقَدِرنا

 باب ينغمؽ عمى فرحتنا بشيقة

 

 كتبتني.. بمقصمة صمتؾ

 قرميد بيتؾ بالد موع اْلُمنيِمرة عمى

 بأزىار االنتظار التي َذَوت في بستاف صبري

 غيرتؾ بمعوؿ شكوكؾ.. بمنجؿ

 بالسنابؿ التي

 تناثرت حّباتيا في زوابع خبلفاتنا

 تطايرت مف مزىرياتنا اؽ الورد التيبأور 

 بشراسة الُقَبؿ التي تفض  اشتباكاتنا

 

 ِبَما لـ تأُخذ ..ِبَما أخذتَ 

w ِبَما تركَت لي مف عمٍر ألخِذهِ 
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 نيبتَ  ِبَما وىبَت.. بما

 ِبَما نسيَت.. ِبَما لـ أنَس 

 ..ِبَما نسيتُ 

 ُيذكِّرني بؾَ  ِبَما مازاؿ في نسياني

 ِبَما أعطيتؾ ولـ تأبو

 ِبَما أعطيتني فقتمتني

 قتمي ِبَما شئت بو

 !فمتَّ بػػو

 
 

 .وتغنييا في شريط خاص, يضـّ نصوصًا لممؤلِّفػػة لّحنت المطربة جاىدة وىبي مقاطع مف ىذا النص,

 

 تصبحون عمى خير أييا العرب

 
 

ال تستدعي الحذر, وال  مؤامرة تعّرض ليا الوطف العربي, ىي تجريد كممة "مؤامرة" نفسيا مف معناىا, حتى غدت أكبر
 ."!والتيكـ ممف يصيح بكؿ صوتو "يا ناس.. إنيا مؤامرة التنبو ِلَما ُيحاؾ ضّدنا, بقدر ما تثير اإلحساس باالستخفاؼ

 كّمما ُىدِّدت كراسييـ, واجديف فييا الذريعة المثمى لمفتؾ بكؿ مف يعارضيـ, ولفرط ما لفرط ما استنجد بيا حّكامنا

وتناحرنا, ولفرط ما تآمرنا  صؼ قرف حقًا وباطبًل, ولفرط ما عّمقنا عمى مشجبيا عجزنا وتخّمفنارددناىا عمى مدى ن
 .إلى فّخ المؤامرة الكبرى, ووقعنا في قعرىا بمؿء وعينا عمى أنفسنا وتآمرنا مع أعدائنا عمى بعضنا بعضًا, ذىبنا

ِـّ عينو  ب إلى القرية, فمما جاء الذئب حقًا ورآهيتسّمى بإرعاب الناس, مدعيًا نزوؿ الذئ كقصة ذلؾ الرجؿ الذي كاف بُأ
صّدقو وال جاء لنجدتو, وقضى الرجؿ  عمى وشؾ االنقضاض عميو, صاح بالناس أف ينقذوه مف الذئب, لكف ال أحد

 .فريسة أكاذيبو

شاممة  ة مؤامرةعمينا, ولف يوجد مف يصّدقنا إف صحنا في كؿ المنابر الدولية, أننا ضحيّ  ىا ىو ذا الذئب ُيطبؽ فكيو
الذرائع الخيرية. فالمؤامرة المباركة حيكت  كاممة لـ يعرؼ العالـ أكبر منيا وال أكثر ُخبثًا في استراتيجيتيا المتقنة ذات

 الديمقراطية وُرعاتيا. الثوب الكفف المفّصؿ عمى قياس تيّورنا وسذاجتنا وتذاكينا تـّ  لنا ىذه المّرة عمى أيدي ُحماة

 .التاريخي إسرائيمية عمى يد مصمـ التاريخ "العزيز ىنري", أثناء ُسباتناتصميمو برؤية 

أعداءنا وقد سّممنا راعينا إلى الرعاة, قطعانًا  لكف.. "ال ُيبلـ الذئب في عدوانو/ إف يؾ الراعي عدّو الغنـ". ىؿ نمـو
 لمديمقراطية؟ بشرية جاىزة لمذبح قرباناً 

ألنو الغاية منيا والغاية مف كؿ شيء. والمواطف  ساف أىـ حتى مف الديمقراطية,في كّؿ ببلد "رعاة الديمقراطية" اإلن
واحد أو قتمو عمى يد العدو, يغدو قضية وطنية يتجند ليا الوطف بأكممو,  أىـ مف الوطف, حتى إفَّ اختطاؼ مواطف

wبالحرية أنفسيـ, نحر مئة  يفبمقتضاىا سياسات خارجية. لكف, عندما يتعّمؽ األمر بنا, يجوز ليؤالء المبشِّر  وتتغير
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 .التعذيب إلدخاليا في عقولنا ألؼ عراقي لنشر فضائؿ الديمقراطية, وتوظيؼ كؿ تكنولوجيا

حقيقتو, أدرؾ قبؿ نصؼ قرف أف الذئب ال يأتي إاّل بتواطؤ مف  عمر أبو ريشة, الذي قاؿ ذلؾ البيت, الموجع في
انقسامًا.  اب الذيف يتكاثروف عند أبوابو ويتكالبوف عميو كمما ازدادالعربي إيقاظ شيية الذئ الراعي, وأف َقَدر الوطف

بّواباتنا وحدودنا, أرضنا وجّونا وبحرنا.. وطنًا  اليـو حممنا عمى األقؿ مشكمة األبواب. ما عاد مف أبواب لنا. غدوا ىـ
يصطادوف  اءنا, ُيشعموف الفتنة بيننا,خيراتنا, يسرقوف آثارنا, ينسفوف منشآتنا, يغتالوف عمم وطنًا يستفردوف بنا, ينيبوف

 .أرواح صحافيينا. ويشتروف ذمـ أقبلمنا.. وأصواتنا

فالذئب يصوؿ  .الديمقراطية. في إمكاننا مواصمة الشخير حتى المؤامرة المقبمة.. المقبمة حتماً  نحف في أزىى عصور
 مّنا إلى ىذا الحد؟ هويجوؿ ويأكؿ مّنا مف يشاء. ما عاد السؤاؿ مف جاء بالذئب؟ بؿ كيؼ مّكنا

مستيقظًا وسبلحؾ ليس في يدؾ. ويأكمؾ الذئب إف كنت  الجواب عثرت عميو في حكمة قديمة: "يأكمؾ الذئب إف كنت
 ."نائمًا ونارؾ مطفأة

 .لنا نور التمفزيوف. فقد أطفأنا كّؿ ما عداه رعى اهلل

 !تصبحوف عمى خير أييا العرب

 

 

 ُمَناَزَلة مع الوليد بن طالل

 
 

الوقت في األّوؿ مف  في جنوب فرنسا, عندما أعاد مرصد باريس في ليمة رأس السنة الماضية, التذكير بضبط تكن
 .متوافقًا مع دوراف األرض كانوف الثاني, بتأخير الساعات ثانية واحدة, لُيصبح الوقت

د أخي لُيراجع الساعاتي أكثر سيأخذ األمر مأخذ الجّد, وُيطار  ثانية واحدة؟ كدت أضحؾ. وحده أبي, رحمو الّمو, كف
! الساعاتي الذي يحترؼ الصبر بُحكـ مف مّرة, كما فعؿ ذات ىدر  مّرة, ألّف ساعة يده تتأّخر بضع دقائؽ في اليـو

ودّقتو في التعاُمؿ مع الدقائؽ, عمى  عمره في مراقبة عقارب الساعات وضبطيا, َفَقَد يوميا صبره أماـ صرامة أبي,
شيئًا ماراثونيًا, وال ُيخبِّئيا لسباؽ أولمبي. كرجؿ في أواخر عمره, كاف  اف يفعؿ في تمؾ الدقائؽالرغـ مف كونو ما ك

ما كاف يذىمني  .ينفقيا ساعات في مطالعة الصحؼ وُمجالسة رفاقو ومشاىدة التمفزيوف وكتابة انطباعاتو يجمعيا ثـّ 
لقاؤه نظرة عمى ساعتو الحيف واآلخر, وكأنو عمى أىبة االستعداد  بيف في أبي, ىو وعيو بالوقت في كّؿ لحظة, وا 

الوقت وال بعده.. بؿ عمى الوقت" حسب المثؿ الفرنسي, ينّبو َمف ال ُيدرؾ  لموعد, ىو الذي كاف الميعاد لديو "ال قبؿ
ة.. الساعة الواحد نكتة "الموعد العربّي": حيف يتواعد عربياف, يقوؿ األّوؿ لمثاني: "نمتقي غدًا عمى ىذا, برواية

 ."!إمكانؾ عمى الرابعة أف تذىب انتظرني حتى الثانية.. فإْف لـ أستطع الحضور عمى الثالثة, في

 الحفاظ عمى الوقت مف َكَماالت المموؾ"؟" :كاف ممكًا عمى طريقتو. ألـ يقْؿ لويس الرابع عشر

 ّمييف مف أمثالي في شؤوف الفيزياءالعمماء يشرح عمى التمفزيوف لػ"العموج" واألُ  في فرنسا, حيث الوقت سمطاف, راح أحد

ساعة  143تقـو فيو أكثر مف  وتدب ر الوقت, أّف األرض تميث وراء توقيت الساعات الذّرية. لذا, فإف الوقت الذي w
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 .انتظار إتماـ األرض دورانيا حوؿ نفسيا ذّرية حوؿ العالـ باحتباسو, ُيضطر مف حيف إلى آخر إلى

فعمى الوقت أف يتحّمى بالصبر وينتظرىا, ريثما تكمؿ دورتيا وعّدتيا  رض ُأنثى,لـ أفيـ شرحو, لكف مادامت األ
 .إليو في كّؿ تبر جيا وزينتيا لتخرج

حتى إفَّ المّرة األخيرة التي تـّ فييا ضبط الوقت بدقيقة مضافة  .عمى الرغـ ذلؾ, تبقى األرض أكثر اإلنات تعق بًل ودّقة
السماء بشغالة  ُت فييا أشيرًا ىباًء في األشغاؿ المنزلية, في انتظار أف تبعث ليالسنة التي أضع ,7449يعود لسنة 

 .تحوؿ دوف دوراني حوؿ نفسي وسط طناجر المطبخ

حسب مالؾ حداد,  الدقائؽ الفمكّية بالساعات الذرية, والشعراء يقيسونيا بمقياس الميفة, فمدى العشاؽ, العمماء يعد وف
مف "الوزف الثقيؿ" فيحسبونيا بمثقاؿ الفوائد المنيمرة  اف دقيقتيف, بؿ قبمتاف. أما رجاؿ األعماؿالدقيقة والدقيقة ال تساوي

 .حساباتيـ كّؿ دقيقة عمى

طويبًل عف الحياة اليومية لموليد بف طبلؿ. لـ  في الفترة نفسيا, شاىدُت عمى إحدى القنوات الفرنسية تحقيقًا مصّوراً 
العادي )أو فوؽ العادي( سوى طوؿ يومو. فالرجؿ يواصؿ إدارة أعمالو مع فريؽ  يستوقفني فيو, مف نمط حياتو غير

نيويورؾ, والناس نياـ. ال  ساعات الفجر اأُلولى. تراه الثالثة فجرًا, يوّقع العقود, ويدير البورصة بتوقيت عممو حتى
. حتى إنو يحكي كيؼ انتفض نّبو إلى أنو َغَفا ذات قيمولة بجوار مذعورًا مّرة, عندما ت عدوَّ لو وال منازع سوى النـو

شاء  ساعة فقط, عمى الرغـ مف عممو أنو أثناء نومو, ال يناـ مالو وال يغفو, ويواصؿ, ما ابنتو مدة ربع ساعة, ربع
 . الّمو, دّر األرباح عميو كّؿ دقيقة حسب مؤشرات البورصة

الدقيقة  ف كنت ال أستطيع أف أكسب أكثر منو فيُأنازلو بما ُأوتيت مف ثروة الوقت الميدور. فإ يوميا قّررت أف
يصعب عميو تكب دىا, خاصة إذا تصّدرُت  الواحدة, ففي إمكاني أف أناـ أقّؿ منو كّؿ ليمة, وىذا في حّد ذاتو خسارة

, مقابؿ قائمة الذيف أثروا أكثر, وىي قائمة كاف في إ , قائمة الذيف(Forbes) السنة المقبمة في مجمة مكاف ناموا أقؿَّ
, الذي كاف يكفييا منو خمس مارغريت تاتشر ساعات, كي  تصد رىا لسنوات عّدة. فقد ُعرؼ عنيا احتقارىا النـو

 .تتمّكف مف إدارة شؤوف بريطانيا

سريري؟ ماذا لو كنت أناـ فوؽ كنز ما, دوف عممي, ولف أتنّبو لذلؾ إاّل صباح  يا لميدر, أأكوف بذَّرت ثروتي في
االكتشاؼ المرّوع لمخسارة, ىو  وقد جاء في المأثور النبوي: "الناس نياـ فإذا ماتوا انتبيوا". أىذا األخير؟ استيقاظي

النـو ىدنة/ استراحة بسيطة/ لماذا تشعر حيف تستيقظ فجأة/  الذي كاف يعنيو بورخيس حيف تساءؿ بمرارة: "لو كاف
 ."نكره النيوض عند الصباح؟ بأنو سرؽ لؾ ثروة؟/ لماذا

 

 و وُرود الرئيس ُأمي..

 

 .نيساف 70ذات  إبريؿ )نيساف( شيرًا مجنونًا.. ربما ألنني ابنتو الشرعية, ُمذ ولدُت مف ضمع أكاذيبو كعادتػػو, كاف

 ,"ميتشيغف أذكر أّف السنة الماضية, فاجأني عيد ميبلدي وأنا في "جامعة

 .(!)"ُمقارنة بالواليات المتحدة ُأَحاِضػر عف "التحدِّيات التي ُتواجو الكاتب في العاَلـ العربّي,

wميبلدي مشروعات أجمؿ, أخشى عمى الضوء مف اغتياليا, وال أتصوَّر  تصوَّروا أيَّ فَػػػّخ ُنِصَب لي. عادة, ألعياد
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عربّية  ألكثر مف شخصيف. يوميا, كاف عيدي ُمزدحمًا بالحضور العربّي, لكوف ميتشيغف والية برنامجيا يّتسع
األحمػػر, بعيدي, ُدلِّػْمػػت مساًء بعشاء يميؽ  َشت صديقتي وُمترجمة أعمالي إلى اإلنجميزية, بارعػػػػةبامتياز. وعندما وَ 

 .أميركا َحَدٌث ُيقارب التقديس فأعياد الميبلد في• بالمناسبة

ة مف جامعة المغوّي أو السياحّي. فبعد ذلؾ بيوميف كنت, وأنا عائد طبعًا, ىذا ال يعني أنني بمغت بعد ذلؾ سّف الرشد
 !نيويورؾ, وأبدأ عامي الجديد بميمة عمى كراسي االنتظار األميركي "ياؿ" أتوه في مطار

 .نيساف أكثر جنونًا. بدأ في يومو األّوؿ بػ"فاكس" مف الوليد بف طػػػػبلؿ ىذا العاـ, كاف

سمَّة الورود التي وصمتني مف  حتماً  نيساف ُيمازحني, فقد كاف في سمَّة أيامو التالية ىدايا ما توّقعتيا, أجمميا ما كاف
بطاقة تينئة تحمؿ توقيع الرئيس عبدالعزيز بوتفميقة. تأّممت  الجزائر صباح عيد ميبلدي, مرفوقة بيدّية رئاسية, مع

. والُكتَّاب إيجازه البميغ دومًا. فّكرت في التفاتاتو الراقية دومًا. فمنذ األزؿ ىو صديؽ الُكتب خطَّو الواثؽ األنيؽ في
لو سواىا. وال جمساء لو سوى ُأميات الكتب,  أثناء سنوات عزلتو كاف زاىدًا ال يتردَّد سوى عمى المكتبات, ال عنواف

 الزماف سألني: "ىؿ قرأِت "مئة عاـٍ مف العزلة" لػ)ماركيز(؟ أجبتو مرتبكة "ال". ثـ واألعماؿ اإلبداعّية الكبرى. في ذلؾ

 منذ السبعينات إعجابو بي ككاتبة. فقد كاف )غارسيا ماركيز( صديقوندمت, شعرت بأنني فقدُت شيئًا مف 

لـ يبمغيا بعض ُمحترفي الثقافة وممتينييا أنفسيـ.  بوتفميقة مف الرؤساء العرب القميميف المثقفيف ثقافة عالية مزدوجة,
الّ لروائية جزائرية, فحمدُت المَّو أف تكوف ربحتو السيا وقد سمعتو مّرة "ُيفمِّي" كتاباً  كنت  سة وخسره النقد األدبّي, وا 

كتمؾ التي يشنيا أحيانًا مباشرة عمى كبار  ُأصبت بسكتة َقَمِميَّة لو ُىػػَو شفَّ عميَّ مّرة "غارة أدبّية" ال رحمة فييا,
 .المنشآت المسؤوليف أثناء زياراتو التفق دّية لبعض

عجاب, كاف قد أرسميا إليَّ  قراءتو رواية "عابر سرير", التي كنت أرسمتيا  قبؿ سنتيف بعدلػػذا, سعدُت برسالة مودَّة وا 
 .عادة بوتفميقػػة أْف يردَّ شخصيًا عمى كؿِّ كاتب يبعث لو بكتاب إليو حيف صدورىا. اكتشفت الحقًا أّف مف

ْف كنت مقالػػي. و  الرئيس بعيد ميبلدي. سؤاؿ تجاوز في مفاجأتو اندىاشي بقراءة الوليد بف طػػػبلؿ, بقي, كيؼ عرؼ ا 
لندف. ففقد الولد صوتو عمى الياتؼ لمحظات,  اختبرت وْقػػَع اسـ رابع أغنى رجؿ في العالـ عمى ابني المصرفي في

سمَّة ورد الرئيس كاف ليا مفعوؿ عكسي عمى "مامػ..ػػي" أنا. فقد استعادت ُأمي  ثـ صاح باإلنجميزية "واو.. ماـ". فإفّ 
الورود. وألنيا مف أتباع بوتفميقة  قاتيا اْلُمقّربات لُتخبرىّف, كما دوف قصد, بخبرعافيتيا, ولسانيا, وىاتفت صدي فجأة

في األيديولوجيات, وال في الميزانيات, وال في األرقاـ التي يختمؼ  وُمتابعيو, كأغمبية الشعب الجزائري, الذي ال يفيـ
ُأمِّي سمَّة الورد ىديَّة شخصّية  بوتفميقة, اعتبرت االقتصاديوف, بؿ يفيـ لغة القمب ولغة الكبرياء التي خاطبو بيا حوليا

في البيت. فقد كانت الموّزع الحصري لمقمصاف التي عمييا صوره..  ليا, وامتنانًا مف الرئيس لدعميا االنتخابّي لو
ي بتوزيعيا وتقـو ى والشِّعارات التي ُتعمَّؽ في عروة الجاكيت. ُيحضرىا ليا أخي مف مكتبو طمبًا لرضاىا, والقبَّعات

 .عمى الجيراف واألحفاد عندما َترَضى عنيـ

ػي اْلُموزِّع الحصري لمورود, بعد أف فاض بيتنا بباقات مف مدير التمفزيوف, ىذه المّرة, أصبحت ومدير الديواف  ُأمِّ
رية" وال "طنجرة", وال لمثقافة", ولـ يبَؽ لدينا "مزى الوطني لمثقافة والفنوف, ووزيرة الثقافة, ورئيس "الجزائر عاصمة عربية

 .لممناسبة. أّما ورود الرئيس فكاف ليا قدر آخر.. وتمؾ قّصة ُأخرى حتى "َدْلػػو", إالَّ وُحجز
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 َمَياَنة الرقم العربّي الضائع

 

الساعات ثانية  أكتب ساخرة مف مرصد باريس, الذي طالب في نياية السنة الماضية, بضبط الوقت بتأخير ما كدتُ 
أميركييف, توّصموا إلى كوف الزلزاؿ األخير,  عمماء الوقت متوافقًا مع دوراف األرض, حتى قرأت أفّ  واحدة, ليصبح

األرض بمقدار ثبلثة مايكروثانية, أي بالتحديد ما ُيعادؿ واحدًا عمى مميوف  الذي ضرب آسيا, تسبَّب في إسراع دوراف
 .(!) محورىا سنتيمتر, عف 1.4الثانية, بسبب ميؿ األرض بمقدار بوصة,  مف

ِمْف سّكاف الكرة  الفضاء األميركية )ناسا(, نشروا حساباتيـ الدقيقة ىذه, ليأخذ عممًا بيا َمف يعنييـ عمماء وكالة
وطبعًا, نحف ودببة القطب الشمالي غير معنييف  .األرضية معرفة أّف طوؿ اليـو قد قصر بمقدار جزء مف الثانية

 .الشتوّي, ونحف سباتنا األزليّ  ىـ سباتيـ• بالخبر, كبلنا في ُسبات

وحركة األرض عمى ُبعد سنوات ضوئية بمقياس السنتيمتر, ونحُف  إنيـ يحسبوف الزمف غير المرئي بالمايكروثانية,
 قتبلنا, وعدد مفقودينا في الكوارث الجوّية أو البحرّية. عاجزوف عف امتبلؾ الرقـ عاجزوف حتى عف معرفة عدد

دةالحقيقي لمجثث التي تفر  و"نتفركش" بيا في كؿِّ شارع  ش مدف العراؽ, عمى الرغـ مف كوننا نراىا بالعيف اْلُمجرَّ
 .ومدينة

عدد العاطميف عف العمؿ, وال حتى عدد الجنود األميركييف, الذيف دخموا  ال نعرؼ عدد َأسَرانا, وال عدد جياعنا, وال
 .قياالبوارج الحربية وَيُصوُلوف وَيُجوُلوف فو  أرضنا عمى ظيور

 .ال تحتاج إلى درس في الِحَساب, بؿ إلى درس في الَحَياء كرامة موتانا الذيف ال رقـ ليـ,

لممافيات, في أّي  درٌس في اْلُمَحاَسبة. مف حّقنا أف نسأؿ الذيف حّولوا أوطاننا إلى مزارع وَمراتع أّما اْلُمواَطَنة فيي
 جيوب تصب  ثرواتنا, وفي أيِّ حساب؟

 .دومًا, ىو الذي يصنع َمَياَنَتَنا بيف اأُلمـ بّي الضائعذلؾ الرقـ العر 

 
 
 
 

 انتظار العيد ما العيد إالّ 

 

 .الصيفّيػة لـ يتطابؽ فرحي يومًا مع َمَباِىج بيػػػروت

 .اْلُمتطرِّؼ وتعشُؽ بيروت إشيار مزاجيا الخارؽ• ُأحب  حميميَّة السَّعادة

لتمؤلىػا. تحتاج إلى الّتَشػػاوؼ, وأحتاج أف ال أرى.  أف أفرغت جيوبيا ال تدري بيروت ماذا تفعؿ بخزانة ثيابيا, بعد
 بيننا.. ىي ُأنثى َضِجَرة, وأنا عاشقة. ىي تختمؽ مناسبات لترتدي كؿَّ ما تممؾ, قصد وفي ضّمة األلؼ يكمف الفرؽ

ة, وأقضي أنا وقتي االجتماعيّ  إبيار الجميع, والتحر ش بعدسات التصوير, وشغؿ ما استطاعت مف صفحات األخبار
بإخفاء ما في حوزتي الرتدائو في مناسبة واحدة.. لرجؿ  ىربًا مف الضوء, خوفًا عمى أجنحتي مف االحتراؽ, مشغولة

 .واحد

المّرة المقبمة,  وما نخمعو مّرة واحدة لكائف واحد.. ىو نفسو دائمًا. كما في المّرة اأُلولى, كما في يا لَجَماؿ ما نرتديو w
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 .مّرة مف الُعمر كما في آخر

 .ىي عمى عيد, فبل ُتشفقوا عمييا• تنتظر في خزائف المَّيفة بيف موعديف, في إمكاف ثيابنا أف

 .انتظار العيد ما العيد.. إالّ 

دلِّموا ثيابكـ الجميمة باالنتظار, االنتظار ىو ِحرَفة الِعشؽ  أي يا العّشاؽ, أخُفوا فرحتكـ, تسّتروا عمى أعيادكـ السرّية,
 .ولػىاألُ 

 ."نحُف في خطر, ما لـ نتعمَّـ كيؼ ُنخفي ما يراه الناس َنِفيَساً .." ثػـّ 

 بيروت بقوؿ إبراىيـ الكوني.. ىػػػػذا؟ َأَسِمَعتْ 

 

 السطو

 

فة تدخؿ بيا العراؽ, تُتيح ليا نيبو بمباركة دولية, تبحث أميركػػا, التي اجتيدت طويبًل في  البحث عف ذريعة "ُمشرِّ

ليس الخروج مف الحّماـ سيبًل  ة الئقة ُأخرى لمخروج منو, بيزيمة أقّؿ تكمفة, في أقرب وقت ممكف. لكفاآلف عف ذريع
 .كدخولو, خاصة إذا كاف حّماـ دـ ووحؿ وخراب

عميو اآلف, كّؿ أنواع الدَّمار  بحثيا عف أسمحة الدَّمار الشامؿ, ألَحَقت أميركا بوطف, كاف أكثر أمانًا مّما ىو أثناء
 .الممكف

بقدوميا, ذىب دميـ ىدرًا مف أجؿ ال شيء, أو باأَلحرى بسبب وجودىـ  مئة ألؼ قتيؿ ممَّف استبشروا, ربما خيراً 
حمايتو  وزمنّية, لحظة حدوث أكبر عممّية سطو تاريخّية قاـ بيا بمد في حؽ بمد آخر, بدعوى لمصادفة جغرافية

الحضارات" التي جاءت تخوضيا أميركا عمى  الطوائؼ. "حربوتمدينو وتأىيمو لديمقراطية الدبابات وُحكـ القبائؿ و 
حقيقتيا حرب شركات كبرى وحيتاف قرش تحّمقت حوؿ الدَّـ العراقي  شعب ىو أكثر عراقة وأقَدـ حضارة منيا, ىي في

 دوف َمَناعة وال َحَصاَنة, قاموا بحؿِّ جيشو وصرؼ ضّباطو وتخويف موظَّفيو واغتياؿ لبلنقضاض عمى وطف مف

 .والَقَتَمة مائو وأساتذتو وأطبائو, وُسمِّػـ فريسة سيمة إلى العصابات والمتطرفيفعم

فكَّي الموت, كانت أفواج مف ُقطَّاع طرؽ  أثناء انشغاؿ العراقييف في دفف أفواج موتاىـ, والبحث عف قّوتيـ بيف
 فية, تـّ تقاسـ وليمتيا ُمسَبَقًا بيف مبلئكةليا في ما بعد بناؤىا في صفقات ُخرا التاريخ, ُتدمِّر منشآت العراؽ, ليتسّنى

 .البيت األبيض

 .َغَبائي السياسي, منذ سقوط بغداد, ولـ يسمع لي أحد حمدًا لّمو الذي أدركني بصحافػيٍّ أميركي قاؿ ما قمتو, عمى

استراتيجية  ئؽ عمىبالفرنسية, بعنواف "العراؽ, احتبلؿ ُمربح", ُيورد باتراب شاترجي, أدّلة ووثا في كتابو الذي صدر
العراؽ. فقد أظيرت التقارير الصحافّية التي  السطو وسياسة النيب والتبلُعب التي اتَّبعتيا أميركا مع الكويت قبؿ

شعاؿ اآلبار, تـّ في أغمبيتو 7447عاـ  صدرت بعد طرد الجيش العراقي مف الكويت , أف تدمير المنشآت النفطّية وا 
ىذه المنشآت  ركي. ىدؼ التدمير آنذاؾ, تأميف عقود الشركات األميركية إلعادة بناءيػػد الجيش األمي الساحقة عمى

المتحدة كؿَّ عقد مف الزمف إلى انخراط في  واستخداـ خبراء وميندسيف أميركييف في ىذه العممية. تحتاج الواليات
wالحرب مف ضرورة استيبلؾ أميركية وأوروبّية. تنبع حاجة أميركا إلى  حروب خارجية وفؽ ما تشير إليو أبحاث
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الدولة التي  األميركية, وتأميف العمؿ لمصانع األسمحة األميركية, وُتفيد في نيب ثروات وموارد الترسانة العسكرية
 .تتوّجو اآللة األميركية ليا

أ عربيًا, إاّل لمثؿ ىذه الميّمة, وُيظير الكتاب بالحجج الدَّامغة التي ال تقر  بالنسبة إلى العراؽ, كاف الوضع مثالياً 
والكيرباء وصواًل إلى إعادة  دامعة, كيؼ أّف عمميات النيب لـ توّفر قطاعًا مف القطاعات, بدءًا مف النفط بأعيف

 .اإلعمار والصيانة

ر( في الغنيمة األمر يكاد اليحتاج إلى حيمة.. أو  .والسَّبيْ  حياء.. إنيا شرعّية القّوة, وحّؽ الغازي )أعني اْلُمحرِّ

األميركية حجبيا عف الشركات التي وقفت ُدوليا ضّد  لشركات األميركية, باحتكار العقود بعد أف قررت الحكومةتقـو ا
تبلؼ الحرب. بالمنطؽ نفسو, يتـّ   التخمِّي عف المنشآت الموجودة, إف كانت ذات مصدر فرنسي وألماني وروسي وا 

 .معّداتيا

األميركية ومسؤولي الشركات. فمتعّيدو "حفبلت  فوذ في اإلدارةليس َعَجبًا أف تقـو عبلقة وثيقة بيف أصحاب الن
وكبار موظفي البيت األبيض. أمثمة عف النيب واْلَمَياَنة, ُيمكنيا مؿء صفحات  الحروب" ىـ أنفسيـ مقاولو السياسة

 ؾ مف شرايينؾ, وأفسرقوا دمّ  المجمة, ُتخرجَؾ مف طورَؾ, تُفقدَؾ صوابَؾ, ُتشعرَؾ بفداحة نزؼ تمؾ األمواؿ أّنيـ ىذه
 .شيئًا منؾ مات بموت أحبلمؾ القومّية

دوالر,  8333إلى  صغير: تأتي الشركة بعّماؿ مف الواليات المتحدة, فتدفع لمميندس األميركي راتبًا يصؿ ىاُكـ مثاؿ
تكاليؼ كمب ُيكمِّؼ العراقي الشركات أقؿ مف  دوالر. في الحراسة األمنية أيضًا, 733بينما تدفع لمميندس العراقي 

 األميركيوف, عمى الرغـ مف أنو ُيجازؼ بحياتو كؿ لحظة, وُيقَتؿ غالبًا نيابة عنيـ, حراسة مقارنة بما يتقاضاه الحّراس

 .العراقّية, ومف موارد الدولة مع العمـ أّف كؿَّ ىذه األمواؿ اْلُمنفقة في كؿ المجاالت, ُتؤَخذ مف الموازنة

مة عف أسماءُيقدِّـ الكتاب قائمة طويمة مُ  شركات َتَقاَسَمت كعكة العراؽ, إّما باختبلس مف المنبع عبر سرقة  فصَّ
شبكات المياه  بطريقة مباشرة مف الخزائف الحكومّية, أو عف طريقة إحدى الشركات اْلُمكمَّفة بإصبلح مميارات الدوالرات

 713ألؼ دوالر, وجرى دفع أكثر مف  والمجارير ونظاـ المدارس التي قامت إحداىا بإصبلحات ال تتطّمب أكثر مف
 !ألؼ دوالر إلنجازىا

 العراقييف أعواـ ُأخرى مف العيش في مستنقعات الديمقراطية األميركية؟ أفيمتيـ لماذا اليزاؿ أماـ

 

 ثرثرة نسوان... في حضرة الرىبان

  "قديمة لمسيدة احبلـ مستغانمي مقالة "

 
 

 ."يف عمى اليأس أكثر مما يئسناقادر  مثؿ محمود درويش,أعتقد أننا "لـ نعد

  ."أؤمف "بأّف عمى كّؿ شيىء زكاة, وزكاة القمب الحزف أسبلفو, ومثؿ الفضؿ بف عّياض مرّددًا قوؿ

 

لي  عتّيًا, ودفعت زكاة قمبي قبؿ حموؿ عيد الفطر يوميًا, أماـ نشرات األخبار, فمـ يبؽَ  ولكف وقد بمغت مف اليأس
w ., إاّل الصمت أو االنتحارواهلل, لمواجية زمف عجيب كيذا
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األياـ, حتى ال أقضي  ألحدىـ: "إذا التقيت إنسانًا حزينًا فسمِّـ لي عميو", وحاولت أاّل أتذكره ىذه وكنت قد قرأت يوماً 
تقرير إخباري او برنامج متخصص في الجدؿ  وقتي في السبلـ عمى كّؿ غريب أصادفو, وكّؿ وجو يطؿ عمّي في

 .السياسي

التمفزيوف, وذىبت حتى العزوؼ عف مجالسة الناس, واستبداؿ ضوضاء العالـ  نقطاع عف مشاىدةولذا قررت اال
السمطاف  التاـ. وأنصحكـ باالقتداء بي, متأمميف ىذا القوؿ العميؽ لميخائيؿ نعيمة: "لو كاف لي بشير مف الصمت

األرض لمسكوت والتأمؿ, لكّف  وبالمطمؽ عمى األرض, ألمرت بيـو واحد عمى األقؿ مف كّؿ سنة, ُتكّرسو كؿ شع
 ."شيرًا كامبًل في السنة ىناؾ أممًا محنتيا الثرثرة, فيذه ُأحّتـ عمييا الصمت

 .تجد فيو حكمة ما وتمنيت لو ُعمـ ىذا القوؿ عمى الفضائيات العربية, عساىا

عمى الثرثرة في  البلئي تتضاعؼ قدرتيف وكنت أبحث عف طريقة, ُأجبر بيا بعض المذيعات عمى السكوت, خاصة
أفواىيف كبرًا, حمقة بعد أخرى( عندما قرأت عف وجود قرية في روسيا  البرامج الرمضانية, وتطوؿ ألسنتيف )تزداد

المعمورة, إذ  دخمت كتاب "غينيس" لؤلرقاـ القياسية باعتبارىا صاحبة أدنى درجة لمحرارة عمى وجو "تدعى "نوكمولند
أىالييا مف مزاولة أعماليـ اليومية, شرط اخذ  جة تحت الصفر, وىو أمر ال يمنعدر  13كثيرًا ما تصؿ حرارتيا إلى 

 .التفّوه بالكبلـ طيمة الوقت حتى ال تتجمد ألسنتيـ بعض االحتياطات التي مف أحدىا عدـ

  "الفضائيات المبنانية إرساؿ بعض مذيعاتيا إلى ىناؾ في ميمة "تغطية وقد فكرت في أف أقترح عمى بعض

زرنو في  البرد في تجميد ألسنتيف بعض الوقت, بعد أف زاد طقس الخميج الحار في تمديدىا كّمما نجحسى أف ي
 .مناسبة ما . . لمتغطية

ىو وجود أختي )صوفيا( في لبناف, وحاجتي, كما حاجتيا  يبقى أّف األمر الذي أفسد عمّي صيامي عف الكبلـ,
 يا أختي الوحيدة؟نتياتؼ مطّواًل, لكون اليومية, إلى اف نمتقي أو

عمى حّؿ يمّكنني مف العيش معيا في المكاف نفسو, دوف أف نمتقي أو  وبالنسبة إلى ىذا الموضوع, فقد عثرت لو
 .اف قرأت مقااًل طريفًا عف "الرىباف الصامتيف" في إيرلندا نتبادؿ الكبلـ, بعد

ينبسوف  يف عف العالـ وعف شؤوف الدنيا, البعيشيـ في صومعة "ممراي" في جباؿ إيرلندا, منقطع وىـ رىباف اشتيروا
أربعيف سنة لـ يغادروا فييا  ببنت شفة, وال يتفاىموف بغير اإلشارة, وقد مّرت عمى بعضيـ أكثر مف ثبلثيف أو

ومما ُيحكى عنيـ مف قصص عجيبة, أّف طبيبًا ذىب  صومعة ضمتيـ وال دروا بما طرأ عمى الدنيا مف تغيرات,
ذا بو ي  .الكبلـ ويعيش بينيـ بقية عمره خاشعًا صامتاً  فقد الرغبة فيلزيارتيـ, وا 

 فقد راودتني, عندما قرأت أف أحد ىؤالء الرىباف شعر بدنوِّ أجمو, فاستدعى قسيسًا, أما فكرة اإلقامة مع أختي ىناؾ,

ف معًا في تمؾ الصومعة أنيما يعيشا ولما جاءه القسيس, إذا بو شقيقو, ولـ يكف الشقيقاف يعرفاف, النشغاليما بالعبادة,
 !منذ سنوات عدة

إلى ىناؾ, ال أدري كـ يمزميا مف الوقت قبؿ العثور عمى ىاتؼ واالتصاؿ بأمي,  المشكمة أنني إف اصطحبت أختي
بثيا بتعييري عمى  وقد تبدأ .CNN ستمحؽ بنا حتمًا إلى الصومعة, وتحوليا إلى برج لئلرساؿ يضارب عمى الػ التي

ُأفكر في ما ستقولو أمي عني, أكثر مما سيقولو  لبائس لغرفتي وما آلت إليو آخرتي. وأنا منذ اآلفىيئتي والديكور ا
 !حاّجة جزائرية بصحبة ابنتييا إلى صومعة صمتيـ الرىباف لي, إف أنطقتيـ صاعقة وصوؿ
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صّرحت مرعوبة "أنا المراسمة إيفوف ردلي, حيف اعتقميا عناصر مف حركة طالباف, إذ  وىو ما يذكرني بقوؿ الصحافية
 ."خوفًا مما ستقولو والدتي لي... مما قد يفعمو رجاؿ طالباف بي أكثر

 

 رشيقات الدرجة الثانية

 

 .الشيير الجزائر, وصمت ُمصادفة إلى "َكاْف", قادمة مف بيروت, بتوقيت ميرجانيا السينمائي في طريقي إلى

المدينة داِئَمة التبر ج, بذريعة "التغطية",  شاعتيا, ويقصدكاف ضمف المسافريف, َمف تبدو عميو ىمـو الصحافة, أو إ
الَجَماؿ الشاىؽ النظر في طابور االنتظار, بكعوبيّف التي ُيعادؿ طوؿ أحدىا  بينما سرقت ثبلث حسناوات مف َصَباَيا

ت كما في قالب مصبوبا تنورتيّف شديدة االلتصاؽ بأردافيّف الّنحيفة. صواريخ تمشي عمى اثني عشر سنتيمترًا, طوؿ
َذنَػب الحصاف", كأنيّف ذاىبات لمتوِّ لتقديـ عرض في " واحد, بزيِّيّف األسود وشعرىّف المربوط إلى األعمى عمى طريقة

حتى أف  واضحًا أنيّف ما كّف ُيسافرف لمتغطّية, وال حتى لمتَّعِرية, فقد ُكػفَّ عاريات قبؿ مميى "الكريزي ىورس". كاف
 .يصمف

إجراء معامبلت ركوب الطائرة وىػفَّ يتقدَّمف ُمَحاَطات  اؿ, جعمتني ُأتابعيّف بالنظر, ووجدتني خمفيّف أثناءجاذبّية الَجمَ 
. حاولت أف لبنػػاف عمى أياـ جويػػؿ  ُأخّفؼ مف َوْقع َجَماليّف الَكاسح, بتذك ر ُمشاركتي في انتخاب ممكة َجَماؿ بمرافقييفَّ

رحمو الّمو, الذي ما كاف ُيعِجُبو الَعَجب في بازار الَجَماؿ,  التحكيـ جبراف التويني, ُبحمػؽ. قمت يوميا لزميمي في لجنة
االتِّجاىات  الكواليس" الَصَباَيا مف دوف ماكياج, وبما َخػػؼَّ مف الثياب, يركضف في كؿِّ " إنني بعدما شاىدُت في

المقبمة مع المشاركات, ال مع لجنة التحكيـ,  سنةاستعدادًا لممسابقة, ُحّمت ُعقدتي تجاه الَجَماؿ, وقررت أف أعود ال
 .فاجأننا الحقًا بكونيّف, عمى صغر سّنيف, أجريف عمميات تجميؿ وتقويـ خاصة أّف معظميّف, بمف في ذلؾ الفائزات,

 ُتروى. قررت أف أسبقيفّ  الَصَباَيا ُأعيد الّنظر في نكتتي تمؾ, التي ما عادت بعد عشر سنوات صالحة ألف كنت خمؼ
تمؾ النصيحة: "ال تبحث عف الَجَماؿ. فعندما تعثر عميو  حتى ال ُتذّكرني رشاقتيّف بما آلت إليو حالتي. فأنا لـ أنَس 

 ."!تكوف قد شّوىت نفسؾ

البطاقة. ارتبكت وأنا ُأبادلو التحّية,  باب الطائرة, فوجئت بكبير المضيفيف ُيسمِّـ عميَّ بحرارة وىو يقرأ اسمي عمى عند
 ."الرجؿ حرفيًا بمجاممة لبنانية "وىؿ ُيْخَفى الَقَمر؟ باستحياء مف أيف يعرفني؟ ردَّ  ثـ سألتو

, وبدؿ أف يوّجيني إلى مقعدي, طمب مني االنتظار كنت سأرد  عميو بنكتة جانبًا.  جزائرية, لكنني مف ذىولي سكت 
أخذ اإلذف بمنحي مقعدًا في الدرجة  أفأخذ قسيمتي وذىب بيا إلى غرفة الطّيار, ثـّ خرج بعد دقائؽ مبتيجًا بعد 

النافذة أـ عمى الطرؼ, برفقة رجؿ أـ امرأة )لمّدْرَدَشة..(.. شكرتو  اأُلولى. سألني إْف كنت أريد الجموس إلى جوار
, فيا بي: "إّنيا وقمت: "ال ييـّ زوجتي تعشؽ  كاتبة عربّية كبيرة, فأنا سُأطالع كتابًا". ثـّ َدَعا ُمضيفة الدرجة اأُلولى لُيعرِّ

 ."كتاباتيا

ذلؾ بيف  الَحْسَناوات, وعمى غير توّقعي اّتجيف نحو الدرجة االقتصادية )غير أنيّف َعبرف بعد أثناء ذلؾ مّرت الَصَباَيا
 .(!الحيف واآلخر الستعماؿ حّمامات الدَّرجة اأُلولى

w .حزنًا خبيثاً  حزنُت مف أجميفّ 
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 .وأىدييا ُكتبي ُموقَّػَعػة مِّـ عمييا الحقاً أخذت مف اْلُمِضيؼ رقـ ىاتؼ زوجتو كي ُأس

عمى إشعاع الَجَماؿ وسطوتو, في زمف ال ديف لنصؼ البشرية  فّكرت في تػاج الكتابة, الذي ما ظننت بريقو سُيغطِّي
 .إاّل الَجَسد

ب أعدَّتو اأُلمـ في كتا أيضًا في الجية التي دعتني إلى الجزائر بمناسبة اليـو العالمي لمبيئة, إللقاء كممة فّكرت
اأُلولى, وأصررُت بحماقتي اْلُمعَتاَدة عمى السفر عمى الدَّرجة  المتحدة لممناسبة, أصّرت أف تكوف تذكرتي عمى الدرجة

 .القدر صّحح رقـ مقعدي االقتصادية. غير أفّ 

 .إلى المكاف الذي يراه الئقًا بو جميؿ أف َيَتواَضع األدب, واألجمؿ أف يأتي َمف َيْرَفُعوُ 

 :تتحّوؿ إلى ُمخِبر..أف ُتوَلد روائيًا!". ولو كاف امرأة لقاؿ أحد الروائييف قاؿ: "ىناؾ طريقة وحيدة كي ال

 ."معروفة وحيدة كي ُتواجيي ُظمـ َجَماؿ اأُلخريات.. وُفْحش ماؿ الثرّيات.. أف تكوني روائّية َثمَّة طريقة"

 

 فيضان الموت العربي

 
 

ال أتقاسميا مع مراسمي  رؽ, قّررت أف ُأقمع عف معاشرة التمفزيوف ليبًل, وأف أناـ في غرفةالرابعة عشرة لؤل وفي الميمة
 ."الجزيرة", وتشاطرني الحرب فييا سريري كؿ ليمة

 :اآلتي أعظـ. نحف وأنا كابف المعتز, أكاد أبكي مسبقًا عمى الذي سيحؿ بنا لكأف

 "فّكر بالبيف بكى/ ويحو يبكي لما لـ يقع كّمما"

النفس العربية في بورصة البشر. لكف, عندما يساوي أسير إسرائيمي واحد  طة أنا, مدّمرة, ال أدري كـ تساويمحب
والقصؼ,  البشرية, وتتسبب ذريعة احتجازه في وضع فمسطيف بأكمميا قيد األسر والظممة والتجويع آالؼ األرواح

أبيو, ليست قيمة إسرائيؿ التي  لبناف عف بكرةويتسبب أسر جندييف آخريف في منح غطاء حربي إلسرائيؿ لتدمير 
 .ترتفع, إنما قيمة اإلنسانية ىي التي ترخص

اإلبادة بالقنابؿ  دولة تّدعي االنتماء إلى العالـ الحّر, ال تُبنى عمى ميانة إنساف, وانتصار قائـ عمى إف ىيبة
.. ىزيمة. فيؿ مف يبمغ السيد بوش ىذا الكبلـ, القيـ الفوسفورية المحظورة دوليًا, ميما كاف ساحقًا, يظؿ  فػي أعراؼ

 اإلنسانية والرحمة؟ ماداـ ىو الناطؽ الرسمي باسـ

عشرة آالؼ أسير يقبعوف في سجوف إسرائيؿ لـ يسمع  كـ يساوي العربي اليـو في سوؽ الكرامة اإلنسانية, إف كاف
 ـ يأبو بموتيـ أحد؟حتفيـ في الشيريف الماضييف فقط, ول بمأساتيـ أحد, وألفا عراقي لقوا

المقاومة,  فائض الدـ العربي, نقص منسوب الكرامة العربية. والكرامة ىي بعض ما أعطتنا إياه المشكمة, أنو كمما زاد
 .ولكف بدماء ودمار أكبر

نصرًا ساحقًا عمى إسرائيؿ, وىي خامسة قوة عسكرية في العالـ. كؿ  ما  بواقعية نقوؿ: إننا ال ننتظر مف المقاومة
فعدوؾ يممؾ القوة  .ىزيمة منتصبة القامة. نريد أف نخرج كبارًا مما قد يكوف آخر حرب عربية إسرائيمية يتمناه العرب

إلى حد اعتبار ثبلثة جنود مف قواتيا, يساووف  التي تمنحو إياىا, ونحف مف منح إسرائيؿ إمكانية الغطرسة والعجرفة,
w .الحمار صنع الحصاف مجده مذلة دولتيف عربيتيف يحؽ ليا تدميرىما. فمف
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 .فاض الموت بنا

لمموتى مف عدد, وال رقـ لمنازحيف وال لمجرحى, وال لممعَدميف الذيف يقيموف عمى  وال جدوى مف البكاء, ماداـ ليس
 .الجغرافيا وضواحي الضمير, ويسقطوف متفحميف وىـ في طريقيـ إلى نجاة وىمية قارعة

 .وال لدفنيا أحد ..وُأخرى.. ظّمت تنزؼ تحت األنقاض. لف يأتي لنجدتيا انتيت في أكياس مف الببلستيؾ, حيوات

 .المتمفز, والدـ الحار الذي لـ يبرد بعد وفي الميمة الرابعة عشرة لؤلرؽ, عميؾ أف تكتبي عف الموت

ـ مف الموتى الكتابة. إنو يـو األربعاء.. المطبعة ال تنتظر.. لكف الفوج القاد قانوف الطوارئ الصحافي" يفرض عميؾ"
 .وسعيـ االنتظار! أىدتيـ كونداليزا رايس وقتًا إضافيًا إلبادة حتمية في

 .فيو الكتابة" يقوؿ قمبؾ الذي تساقطت عميو كؿ  تمؾ القنابؿ وأتمفت أجزاءً  ال جدوى مف"

أف يفقدف  مف خّط النار, مف دوف ويرد  قممؾ خجبًل مف صبايا في كؿ جماليف, مازلف منذ أسبوعيف يتحدثف إليؾ
إنيف في عمر قممؾ, أو اصمتي, والعروبة مازالت تنجب  ..رباطة جأشيف وال فصاحتيف وال حسيف الميني: "اكتبي

 ."بوحيرد؟ نساًء مف سبللة جميمة

 .وأبكي ..أيتيا الجميبلت الصامدات.. يا زىو عروبتنا.. أضّمكف.. اعتذر لُكفَّ 

 

 فتى الحزن المدّلل

 

عف محمود  خامسة أو السادسة, معتذرة لمذيف اتصموا بي ممّحيف عمى مشاركتي في ممؼٍّ تكريميٍّ ال بدءًا, أجبُت لممّرة
موتو. قاؿ ونعشو يمر بيف أصدقائو:  درويش: "ال شيء لدّي أقولو عنو". أذكر قوؿ جاف كوكتو, وىو يصّور ُمسبقاً 

اىروف بالموت فقط!". طبعًا ثّمة شعراء توغموا ال يموتوف إنيـ يتظ "ال تبكوا ىكذا.. تظاىروا فقط بالبكاء.. فالشعراء
 .التظاىر أحيانًا بالحياة, كي يختبروا حبنا ليـ فينا, ويحمو ليـ

 بعضنا بعضًا في ُحب محمود درويش, وتكريمو بمناسبة "حياتو". شخصيًا, ال أدري كيؼ كما توقعت, رحنا ُنزايد عمى

 .أقوؿ لو إنني أحّبو, ربما ألنني أحببت بعضو

الكـّ إياه مف الحزف الشاىؽ والموىبة الخارقة واالستخفاؼ الجميؿ. إضافة إلى  تقارب محمود درويش تحتاج إلىكي 
المدلؿ, منذ التقيتو أّوؿ مرة  أممؾ مؤّىبلت المـؤ الذكي, أو الذكاء المئيـ الصاعؽ, الذي يتوىج بو فتى الحزف كوني ال

عربي" وحتى آخر لقاء لنا منذ سنة في فرانكفورت, دومًا كنا  ؿ أنافي بداية السبعينات في الجزائر, عمى أياـ "سجّ 
فقيدة  إلى أف أقمنا مكرىيف قبؿ ثبلث سنوات في كتاب منّمؽ مثير, َجَمَعنا بيف دفتيو مع ,""عابروف في زماف عابر

 ."بأقبلـ عربية الشعر الفمسطيني فدوى طوقاف, تحت عنواف تحريضي تجاري.. ناري. "إسرائيميات

مبيعًا في معرض بيروت الدولي. كانت الصفقة  دءًا حزنت, ثـ سعدت لوجود ذلؾ الكتاب ضمف قائمة الكتب األكثرب
تسعى إليو مف شيرة, وأنا فزت منو بإشاعة موثقة وممّفقة في كتاب  مربحة. صاحبتو كسبت بتشييرىا, ما كانت

 .لمنضاؿ الفمسطيني والعربي أتقاسمو مع رمزيف

ف كانتجميؿ أف تقتسـ م إشاعة تخويف, خاصة أنني أقتسـ معو بعض أحرؼ  ع محمود درويش إشاعة, حتى وا 
ييا بذلؾ الكـ مف w :األلـ اسمو عندما ييجِّ
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ـُ ما مضى"  ميـ/ المتّيـ والميتَّـُ والمتّم

 حيرتاف وحسرتاف حاء/ الحديقة والحبيبة,

 ميـ/ المغامر والػمعد  المستعد  لموتو

 ."المشتيى الموعود منفيًا, مريض

 .وخسائره ظمت محدودة دومًا بفضؿ الكتابة ال أدري إف كاف محمود درويش مغامرًا حقًا. كؿ مجازفاتو كانت مدروسة,

 ..ُجبنًا وأكثرنا نزفًا, وىو يجذؼ مف دوف وجية محددة. فقد عاش ميددًا بالماء لكنو عمى الرغـ مف ذلؾ, كاف أقمنا

قرف جذؼ محمود درويش  اجعتو في الطريؽ.. أـ في الوصوؿ؟ عمى مدى نصؼوميددًا باليابسة, ال يدري, أتكمف ف
بأنو ال يحتفظ في مكتبتو سوى بدواوينو مف بيف الشعراء  بيد واحدة مجذافيا قمـ. لذا أحّبو نزار قباني واعترؼ لي مرة

 لؾ محمود درويش حطبتحتاج إلى وقود لمكممات. فعندما ال يضـر فيؾ النار, يوفر  المعاصريف. حتمًا كانت ناره

 .األسئمة.. أو بنزيف األلـ

سوى سوء حظؾ العربي. وعميؾ أف تجيب مف دوف  ىو "العاشؽ سيئ الحظ", سيوّرطؾ في سوء حظو الذي ليس
الحصاف وحيدًا؟" ربما تكتشؼ آنذاؾ أف الحصاف ىو الذي تخمى عنؾ..  االستعانة بصديؽ.. بؿ بمؤرخ, "لماذا تركت

 !اكبو" حسب المثؿ العربير  ألف "الحصاف يعرؼ

أنؾ أردت ما يرى؟", وماذا لو كاف "سرير غريبتو" ىو مخدعؾ  الشاعر الذي "يرى ما يريد" يجعمؾ تتساءؿ: "وماذا لو
 التحرش بيا في مخدع الكممات وىي لؾ؟ وسرير حبيبتؾ؟ كيؼ تسنى لو

, في إمكانو أف يفعؿ ذلؾ بمجرد حضوره لتشرئب شقائؽ النعماف برأسيا ال يحتاج محمود درويش إلى أف يقوؿ شعراً 
 .الحقوؿ. البلمباالة حالة تحر ش عاطفي, أكثر خبثًا مف أف ُتعمف عف نفسيا البلمبالي وسط

مدّمرًا كإعصار. ننتظر مزيدًا  يّدعي أنو يريد "وردًا أقؿ", ونحف نعرؼ أننا ننتظر منو خسائر أكثر فداحة؟ وحنيناً  ىو
 .مف البكاء عمى كتؼ قصائده

 

 النضال (( العاري ))

 

االستعراضية دونا  التعري ألسباب ) نضالية( التي شاعت في الغرب مؤخرًا. و كنت أفكر في الفنانة أعود إلى موضة
الحطابيف عارية الصدر. وقد نجحت في جعؿ  نيتو ,التي قررت أف تدافع عف أشجار كاليفورنيا الحمراء بموجية

عمييـ الشعر نصؼ عارية , ما شجع صديقاتيا عمى تقميدىا و الذىاب  ىي تقرأ الحطابيف يبقوف مشدوىيف إلييا و
 . لقراءة الشعر عمى الحطابيف في الييئة نفسيا, إنقاذًا لؤلشجار إلى مواقع أخرى

الجزائرية بحرقيا كؿ  األخت المصوف" يبمغ إلى مسامعيا ما آلت إليو غاباتنا , التي تقـو السمطات" أسعدتني أف ىذه
ليدافعف عف الشجر الجزائري بصدورىف العارية  ة , حتى ال تترؾ مخبأ لئلرىابييف . فمو جاءت ىي و صديقاتيافتر 

 . المدينة لئلقامة في األدغاؿ , و تحولوا جميعًا إلى حطابيف لقامت حرب أىمية أخرى . و انتقؿ كؿ رجاؿ

لكونيا نبتت  , بمصير أشجارنا التي حتمًا تشبينا قومًا ال يعنييـ مصيرنا كبشر , سيولوف اىتماماً  لكف ال أتوقع أف
w . "في ىذه األرض " المي بتكمـ عربػػػي
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مف أوليات النساء عبر التاريخ , البلتي وظفف عرييف الجميؿ لخدمة قضية. و أقوؿ  و ربما كانت الميدي غودايفيا
المتشحمات المترىبلت  واحدة مف النساءالجميؿ ,ألف النضاؿ عريًا ليس في متناوؿ مف شاء . ولذا لـ تغامر  العري

في إسقاط قانوف الضرائب التي قصمت ظير  بإشيار بشاعتيا في وجو طاغية . و الميدي غودايفيا ما كانت نجحت
ثيابيا و امتطت جوادىا و نزلت إلى الشارع منتيكة قانوف منع التجوؿ  الشعب , لوال جماليا فعندما خمعت الحسناء

 . الحاكـ مف ورائيـ الكيوؿ , بعدىـ العجائز ,فقادتيـ الحسناء العارية حشودًا إلى قصرو  لحؽ بيا الفتياف

بسبلح جسدىا , فراحت كجندي بائس  غير اف المرأة عندما تسممت الحكـ عمى أيامنا , ما عادت تدري ماذا تفعؿ
ني , تخمع مبلبسيا بيف جمستيف أماـ العضو في البرلماف التايوا "تبذر ذخيرتيا في اليواء . و ىكذا شاىدنا "يويوىيسا

خمعت ىيبة  و قرأنا أف السيدة الشابة , التي انتخبت عمدة لمدينة " جورج تاوف " األمريكية " عدسة مجمة " ببلي بوي
ثـ قررت أف تمفت انتباه الحضور  , وظيفتيا , و بعد أف شربت كأسيف في أحد بارات المدينة , راحت ترقص ثممة

أحدث الخبر زلزااًل لدى األمريكييف المحافظيف . الذيف الزاؿ مف بينيـ  زتيا و إبراز نيدييا العارييف . وبفتح أزرار بمو 
روح العدالة " و  " المتزمتيف ,أمثاؿ وزير العدؿ الحالي , الذي وصؿ بو التشدد حد األمر بتغطية تمثاؿ الكثير مف

اعتاد الصحافيوف استدراجو إللقاء تصريحاتو , و  العدؿ , و قدىو تمثاؿ يبمغ طولو أربعة أمتار , و يزيف بيو وزارة 
 . واحد مكشوؼ و يداىا مرفوعتاف إلى أعمى خمفو تمثاؿ المرأة نصؼ العاري بنيد

المؤل اشكروفت " في حممة عنيفة شنتيا ضده , ألنو أثناء " تحرير " نساء  " و قد أطمقت الصحافة عمى الوزير اسـ
أخمص قدمييا ,  عمى يد أمريكا , يصدر وزير عدليا أمرًا بتغطية تمثاؿ امرأة مف رأسيا حتىبراقعيف  أفغانستاف مف

 .نفسو أي أغمى مف التمثاؿ…. و ذلؾ بستائر ثقيمة كمفت ثمانية آالؼ دوالر 

عندما التي اشتيرت قبؿ مونيكا لوينسكي ,  , لكف , ال زاؿ أماـ العري مستقبؿ زاىر . فقد بشرتنا السيدة باوال جونز
لـ تسكت آنذاؾ حتى تطوع أحد األثرياء الييود بحشو فميا بمميوف  أعمنت أف بيؿ كمينتوف تحرش بيا جنسيًا . و

لمجمة "  مؤخرًا إلى األضواء لتصرح , ال فض فوىا , و ىي تحتضف طفميا بأنيا قررت أف تتعرى دوالر , و عادت
 .الضرائب و بسبب وصوؿ فاتورةبنتياوس " األمريكية , لكونيا تربي طفميا لوحدىا . 

رفض جاف ماري لوباف , زعيـ الجبية  و ىذا ما يذكرني بتمؾ الحاثة التي شغمت فرنسا في الثمانينات , عندما
لمطمقتو و أـ بناتو , و رد عمييا بما عرؼ عنو مف عنؼ لفظي : "  اليمينية المتطرفة في فرنسا , أف يقدـ أي نفقات

 ." سبي قوتؾلتك اذىبي و اعممي شغالة

لتعرض عمييا أف تصورىا , و ىي تقـو بأشغاليا  " و رفعت " بياريت لوباف " التحدي , و اتصمت بمجمة " ببلي بوي
تجاوزت األربعيف , فقد قدمت لمقراء صورًا ال بأس بيا المرأة تمسح األرض و  المنزلية عارية . وبرغـ أنيا كانت قد

ضمنيف زوجة ميتراف  في رجؿ , و نكاية في زوجات السياسييف الفرنسييف , والزجاج , و تغؿ األواني نكاية  تنظؼ
فرنكًا فرنسيًا ,  43كيذا . و بدؿ أف تتقاضى  , ذات البشاعة المتميزة , التي أبدت ترفعيا و تعففيا عف عمؿ شنيع

 . تمقت شيكًا بمميوف فرنؾ فرنسي… عمؿ  تتقاضاىا أية شغالة في فرنسا عف ساعة

عشية بيكاسو , التي رسميا في لوحتو الشييرة " عارية عمى مقعد أسود "  , جمسة تعري فتعود لماري تيريزأما أغمى 
مميوف  94بمبمغ  الموحة ال عبلقة ليا باألنوثة , و ىي عبارة عف أشكاؿ متداخمة , فقد بيعت مؤخراً  و برغـ كوف

 . و لـ تكسب منيا العشيقة العارية إال المجد… دوالر 
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أشغاؿ  و أمامي…. ألستنتج لكـ عبرة مف كؿ ما سبؽ . فأنا مف دوف شغالة منذ شير و نصؼ الشير  لي ال وقت
 .كثيرة

 

 مناديل.. ال تمسح العار

 

ف  تكرار تمؾ المقولة التي نصفيا إىانة, أما الفخر فييا فمكوننا َمف اخترع الصفر دوف بعد أف تعبنا مف العاَلميف )وا 
بكوننا حققنا رقمًا قياسيًا عالميًا, بصناعة أكبر عمبة  نباىي وّقفنا عنده(, صار في إمكاننا أفكانت النكتة تقوؿ إننا ت
  .أنتجتيا منذ أشير شركة أردنّية مناديؿ ورقّية في العاَلـ,

” يسغين“لو. لػػذا, ما كاف في إمكاننا منافسة تشيكيا في دخوليا كتاب  كؿٌّ ُيحطِّـ الرقـ القياسّي في ما ىو مؤىَّػؿ
  .بولندا بأكبر ُمسّدس شمبانيا, وال كوبا بأكبر سيجار, وال المكسيؾ بأكبر كرة زينة لعيد الميبلد, أو بأكبر زجاجة

ىانات. فكؿ   الجميع تنازلوا لنا عف المناديؿ الورقّية. فبل سوانا لو ما نحُف فيو مف ببلوي ومصائب ومذابح ومآٍس.. وا 
  .تكفي لمسح دموع سكاف مدينة عربية واحدةالعمبلقة, ال  مناديؿ تمؾ العمبة

ورؽ(, بؿ بما  ليأتينا مف الياباف مثبًل, حيث ال يباىي أبناؤىا بما ىو أكبر )خاصة إذا كاف مف حتمًا, ما كاف الخطر
ىانة لصاحبو, حتى لحظة الفقداف أو  ىو أصغر وأدؽ. ثـ إّف اليابانييف شعب ال يبكي. في ُعرفيـ البكاء عيب وا 

تجعبلف االنتحار أسيؿ عميو مف البكاء, بينما َيْنَتِحُب شبابنا, فتيانًا  فكرامة الياباني وعّزة نفسو األسطورية الموت.
تؤىميـ لموقوؼ دقائؽ  كؿِّ بمد عربّي, وىـ يتدافعوف في طوابير الذّؿ, التي ينتظروف فييا الفوز باستمارة وفتيات, في
الحالتيف, سواء فازوا.. أـ سقطوا. فعدوى البكاء,  ىا البكاء والنحيب فيوسيتواصؿ بعد”. ستار أكاديمي“أماـ لجنة 

ُمربِّينا  بيف الطيور, مف دوف أف ُيثير ذلؾ أيَّ ذعر لدى” اإلنفمونزا“العربي كانتشار  بيجًة أو حزنًا, تنتشر بيف الشباب
كاف يمزمنا حقًا عمبة مناديؿ ورقية الكرامة,  أو رعاة مستقبمنا. أماـ رخص دمعنا المعروض لمفرجة, وانخفاض منسوب

الشرؼ, التي تصنع ىالة وىْيبة شعوب ُأخرى. باقي الكبلـ أتركو  عمبلقة, مادمنا عاجزيف عف اكتساب جينات
 نزيو أبو عفش. فقد احتفظُت بمقاؿ قديـ لو عف فداحة الشرؼ لدى الذيف تُقاس كرامتيـ لمصديؽ, الكاتب السوري

  !أوه.. واستعينوا بمنديؿ لمبكاءبالموت.. ال بالدموع. اقر 

 
*****  

 

صغيرة مف وعكات الشرؼ. يموتوف.. كما لو  ُأفكِّر في اليابانييف: يموتوف إذا ألػّمػت بيـ وعكة”.. الشرؼ“حيف أقوؿ “
َـّ بيـ. يواجيوف الحروب, .. المجاعات, الكوارث, القنابؿ الذّرية التي تطحف عظاـ المدف والكائنات أّف طاعونًا ألػػ

أماـ مرايا  اليزائـ, ويقيموف الحياة مف حضيض موتيا. لكنيـ يضعفوف أماـ وعكة الشرؼ, ينطرحوف ينتصروف عمى
, الذي ال يستطيع أف ”الكاميكاز“ ضمائرىـ كفراشات مقصوصة األجنحة )...(, كأنما ليشيدوا الموت عمى مآثر

. يموتوف ة جيوش, كّتاب وشعراء, ُخبراء اقتصاد, مديرو طياروف, قاد :يواصؿ الحياة بشرؼ نازؼ وضمير مثمـو
  !الموت برصاصة أو سيؼ, أو حبؿ يتدّلى مف سقؼ غرفة فندؽ مؤسسات مالية, يستدرجوف

w  .وسعيـ أف يتحّمموا كارثة اىتزاز الضمير, واضطراب بوصمة الشرؼ اإلنسانيّ  يموتوف إذ ال يكوف في
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  !تقتميـ الحّمى: تقتميـ حّمى الشرؼ ال

ُأفكِّر فينا, ”! عاش بشرؼ مريض“التي تجعؿ اليابانّي ينتحر, كي ال ُيقاؿ:  في الشرؼ, في تمؾ الغّدة النادرة ُأفّكر
تنيد  السماء عمى األرض, فبل يرؼ   أيتاـ ىذه القاّرة الحزينة, حيث تُنَتَيؾ القوانيف وُتغَتَصب كرامات البشر, حيث نحفُ 

قيـ شرؼ وال ينغِّص  !طػػفجفف لخائف أو لصٍّ أو َىاِتؾ كرامة و  ػؿ في ما حولنا وفي َمف حولنا, في ُأناس ال يؤرِّ أتأمَّ
 .”!ضمير, كأف ضمائرىـ ُمحّنطة في ِنَعػػاؿ أحذيتيـ أعراسيـ

 

 هالقمب حين يختار مقعد

 

, لكف .شعراء االتحاد السوفياتي, يـو كاف ُيكتب عمى جواز سفر أحدىـ بجوار المينة: شاعر في زمف مضى حسدت
 .الشيوعي في الحزب ربما, ما كاف ذلؾ يعني, سوى أّف صاحب الجواز موظؼ بدواـ شعريٍّ كامؿ

لػػذا, كاف الشعراء يأتوف العالـ برتبة مبشريف,  .الشِّعر تاج َيثُقؿ حممو عمى َمف َيعتبر نفسو "رفيقًا" لغير الحقيقة
 .وُرواة ويغادروف وخمفيـ أتباع

, أف تشير شاعريتؾ, قد ُيفيـ مف احترافؾ الشعر, أنؾ أحمؽ, أو  أمر يبدو أقرب إلى النكتة. في الغرب مثبلً  اليػػػػـو
تُقاَبػؿ بغير التيك ـ السرِّي والشفقة. بالنسبة إلى الجميع مات الشعر مع  فاشؿ تخّمت عنؾ الحضارة والتكنولوجيا, ولف

انيطمت أحزانيـ "غيمة في  لرومنطيقية السوداء, الذيفمف جيؿ الحرب العالمية الثانية, شعراء الوجودية وأبناء ا كباره,
انتيى ُمنتحرًا عندما لـ يجد غير الموِت مظمَّة تحميو  بنطموف", حسب تعبير "مايكوفسكي", شاعر روسيا العظيـ, الذي

 .القمـ مف انيطاؿ الت يـ عمى شرفاء

ليا حساب, وتنحني ليا الرقاب, قبؿ أف  حَسبمنذ ىوميروس, واإلنسانية تُباىي بشعرائيا, يـو كاف لمشاعر سطوة يُ 
 .ُمستعينة بالكمبيوتر والفضائيات, وليجة المسمسبلت ورسائؿ الجّواؿ تأتي الرواية وتموي رقبتو, ثـّ ُتجيز عميو,

المتستر عف حياء,  الشعر, كما يبدو لي, ىو فف تجميؿ الشقاء اإلنساني بالكممات, أي نوعًا مف اإليحاء إذا كاف
الكاشؼ لمبوح. وال أحد يقاـو الدعوة إلى التمصص  ية كما أراىا ىي, بدءًا, فف تعرية ىذا الشقاء عمى الضوءفالروا

 .عمى بعض حياتو عمى حياة اآلخريف, عساه يعثر فييا

جوىره, يختبئاف تحت أكواـ مف َضَباب المغة الحديثة  ماذا في إمكاف الشعر أف يفعؿ إلنقاذ بيت أو اثنيف, ىما كؿ  
 فغالبًا ما تنتيي صبلحيتيا الشعرية مع انتيائؾ مف مطالعتيا؟ ير القابمة لمِحفظ, وال لمحفظ,غ

أودى بيا  ,"أكثر, أذكر أّف إحدى ُدور النشر الشاّبة, التي اشتيرت بحماستيا لؤلدب "الجديد منذ أربع سنوات, أو
غير تقديـ ديواف شعر ىدية مع كؿ  لُنصرتو,حب يا لمشعر, ولـ تجد في معرض الكتاب في بيروت, مف طريقة فدائية 

 .قضية عربية ُمفمسة كمعظـ قضايانا الراىنة رواية ُمشتراة. الدار ُأغمقت منذ ذلؾ الحيف. فالشعر

التصر ؼ تكريـ لمشعر أـ إىانة لو. األمر ُيذكِّرني بتمؾ السمع التي ُتمصؽ  شخصيًا, ال أدري إف كاف في مثؿ ىذا
د. إنو اعتراؼ ضمني بأف الشِّعر غدا ثانوياً  ُأخرى في "عرض بسمعة وَكَماليًا في حياتنا, وبأنو فقد  خاص" بسعر موحَّ

 .االستنجاد بشريط غنائي أو رواية ىيبة مكانتو اأُلولى, ونحتاج لتسويقو إلى

, وجدُت الحّؿ في إدخالو الرواية wعمؿ أكتبو, لعممي ذاتيا, بؿ ومنحو الصدارة والصفحات اأُلولى في كؿ  بالنسبة إلػيَّ
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 .التي نمنحيا الشعر تكمف مكانتنا أّف في المكانة

بداياتو لـ يقبؿ دعوة إلى زيارة أي بمد عربي, عمى الدرجة الثانية.  درس تعّممتو مف نزار, الذي حكى لي كيؼ أنو منذ
يسافر عمى  ر عمى حسابويسافر إاّل عمى الدرجة اأُلولى". نزار الذي اعترؼ لي بأنو عندما يساف ذلؾ أف "الشعر ال

مكانة الشاعر, أو مكانو. لـ ينجح في  الدرجة االقتصادية, ألنو آنذاؾ ال يكوف معنيًا بتصحيح نظرة اآلخريف إلى
أتساىؿ مع َمف تفيض خيراتيـ عمى اْلُمغنيات والمذيعات, فإنني جاىزة  تمقيني ىذا الدرس دائمًا, ألنني, إف كنت ال

الطيبيف البسطاء  في المقاعد الخمفية مع العّماؿ السودانييف, لعممي بمدى ُحػػب ىؤالء الناسمحشورة  لزيارة السوداف,
 .مكاف سوى لمقعد واحد محجوز لمقمب لي, والعتقادي بوجود درجة ثالثة, غير اأُلولى والثانية, ليس فييا

ؾ عمى الدرجة اأُلولى, رحػػت ُأىاتفيـ المقعد, كّمما وصمتني دعوة مف ىنا وألنني ال أسافر إلى الجزائر إاّل عمى ىذا
الصعبة)!( بعض َمف  ُمصّرة عمى تحويؿ بطاقتي إلى الدرجة السياحية كي أوفر عمييـ المصاريؼ بالعممة لمرات,

الجزائري, أصبح يمتثؿ لمطمبي, خاصة بعدما  عرؼ غرابة طباعي وغيرتي عمى ماؿ الجزائر, مثؿ مدير التمفزيوف
الرئاسي في أفخـ فندؽ بحريٍّ في الجزائر, فقضيت فترة إقامتي مطالبة  استضافتي في الجناحأراد أحدىـ تكريمي, ب

صديقاتيا في  إلى غرفة عادية, أماـ احتجاج ُأمي التي انتقمت لئلقامة معي, وشرعت في استضافة موظِّفيو بنقمي
 .أبيجنوف  صالوني, وأصبحت ال تناديني بعدىا إاّل "الميبولة" واثقة بأنني ورثت

نفسي يومًا مأخذ الشعر؟ أـ ألنني مع  أذكر ىذا اآلف تداعيًا لمخواطر, وأسأؿ نفسي: أفعمت ذلؾ ألنني ما أخذت
لـ يعد يشعر بو الكثيروف.. شيء شبيو بالحياء, الحياء الذي ال يعرفو  الجزائر بالذات, ومثميا مع السوداف, أشعر بما

 والشعراء ..غير األدباء

 

 جنازتك ُقم وصّورأّييا المصّور.. 

 
 

ما ال نراه, عندما خمؼ وقاره, يسحب نفسًا مف  مازالت نظرة مصطفى العّقاد تطاردني. نظرتو تمؾ التي يرى بيا
 .نتوّقعو غميونو ويتأّمؿ شيئًا ليس الذي

وا بحجب عينو التي سعوا إلى إغماضيا, وسعد ما كاف يرى بعينيو. بؿ بعيف واحدة: عيف الكاميرا. حزينة أنا مف أجؿ
جميميف كنا في عينو تمؾ. أّما عيناه األخرياف, فكانتا في تواطؤ قومّي مع  ..الرؤية عنيا. فما كاف شيء سوانا أماميا

 .تغّضاف النظر عف بشاعتنا قمبو,

فاجعتو, وكأنني سمعت لتّوي بيا حدث. أبكيو متأّخرة كعادتي.  في ىذه المحظة, في ىذه المحظة فقط, تفاجئني دموع
 .عيناه أنيـ فقأوا عينو تمؾ, وأّف الكاميرا سقطت مف يده, وأنيا لف تصّور آخر مشيد رأتو ىذا الوقت ألصّدؽ كؿّ 

في فيممو األخير عف عبدالحميـ,  أحمد زكي, وىو ُيقاـو سكرات الموت أوصى بأف تصّور جنازتو لتكوف آخر مشيد
محمواًل عمى نعش. أّما العّقاد, الذي مّثمنا بابنتو, وأىديناه  التمثيؿ وكاف لمممثؿ الكبير ما أراد. منحناه فرصة مواصمة

 .جنازتيا وصباىا أشبلء بشرّية مجموعة في صندوؽ, ما تركنا لو يدًا وال عينًا ليصّور جنازتو أو َجَماليا

ُيسّممو يتقّدمو رئيس الوزراء األردني, ل ما جدوى أف يعود مف عّماف إلى وطنو, في موكب مييب مف ثبلثيف سيارة,
w مسقط قمبو ومكمف جرحو, محمواًل عمى نعش الغدر العربّي؟ إلى أىمو في بمدة حدودّية, ليمضوا بو إلى
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 تره تمؾ العيف, عينو التي غطى الدـ عدستيا؟ ما جدوى كؿِّ ىذا, إف لـ

كنؾ ما عدت أخمفت مشيدؾ األخير. كؿ الطرقات التي سمكتيا ميتًا تعرفؾ, ل .أييا المصّور, ُقـ وصّور جنازتؾ
 بيا. أىذه حقًا أرضؾ؟ وىذي أمتؾ؟ تعرؼ قرابتؾ

سألتؾ مرة بمكر: َمْف تكوف؟ أكنت ستكّرر عمييا مّرتيف جوابؾ الساذج  لو عادت اليـو تمؾ الصحافّية األميركية التي
وده طائرة صع لمزيد مف التأكيد "أنا عربي مسمـ مف سوريا" يـو كاف غيرؾ يخمع عباءة عروبتو حاؿ ذاؾ, كما فعمت

 الغربة, ويتبّرأ مف دينو حاؿ اعتبلئو منّصة الشيرة؟

القدير دريد  صوري في أحد األعداد األخيرة لػ"زىرة الخميج", منشورة عمى صفحتيف برفقة الفناف عندما وقعت عمى
يدي الذي وشكرت في سرِّي زميمي ربيع ىن لّحاـ, والراحؿ الكبير مصطفى العّقاد, أسعدني األمر بقدر ما آلمني,

 .نقاشات وضحكًا مف القمب" كاف شاىدًا عمييا" وثََّقت مسجمتو وكاميرتو بَحْدس صحافي

 آنذاؾ. أّما ما كاف ُيميب حوارنا, فحتمًا مآسي ىذه اأُلّمة وبؤس قدر ُمبدعييا. فقد ما عدُت أذكر شيئًا مّما أضحكنا

استضافت يوميا كبار  ضؿ فيو لقناة أبوظبي التيكانت وجعنا وىّمنا المشترؾ, خاصة أف اجتماعنا كاف يعود الف
أربع وعشريف ساعة, منعًا لتيويد القدس  المبدعيف العرب, لدعـ حممة "ألجمؾ يا قدس" وجمع تبّرعات عمى مدى

 .رافقو مف شيداء ومساندة لبلنتفاضة, أياـ محمد الدّرة وما

فعؿ تضامنّي كاف عمى الضيوؼ القياـ بو ىو  ّوؿأذكر أنني قمت يوميا ألحد الصحافييف في حضرة العّقاد, إّف أ
اإلقامة في فنادؽ فاخرة, والتبر ع بتكاليؼ استضافتيـ لصندوؽ  حضورىـ إلى أبوظبي عمى حسابيـ, ورفضيـ

ذلؾ: "مف  أستحيي أف ُأدلِّؿ بذريعة مف جئت لمساندتيـ في بؤسيـ. صاح بي )رحمو الّمو(, بعد االنتفاضة. فشخصياً 
ليس ليا تقاليد في تدليؿ مبدعييا, بّدىا غمزة لتستعيد  بيذه الفكرة المجنونة؟ بدِّؾ تردِّينا قرف َلوراء.. ىذه ُأّمةأيف جئِتنا 

 ."!عناء مّنا ما أعطتنا بعد

متسوِّاًل ثمف أحبلمو الكبيرة "بثمف طائرة حربية  أعطتو؟ ىي لـ تعطو شيئًا برغـ العناء. كاف يدور العواصـ العربية
 ."اإلعبلـ سبلح أقوى مف الطائرات والدبابات .تعد أف أفعؿ المعجزاتواحدة مس

 !مستودعات األسمحة العربّية مات العّقاد.. أحبلمو تقَبع خردة في

 

 

 الجميل شـكـــرًا.. أيُّيا الشاعر

 
 

ائع العراقية. واصموا بمقاطعة الزبد الدانماركي, ومتابعة الفج استفَرَد اإلسرائيميوف بالشعب الفمسطيني, أثناء انشغالنا
ؽ الفمسطينييف مف ميّمة التنكيؿ بو, بادة وحصارًا. "الجدار الواقي" ُيطوِّ كؿِّ صوب. بعد  واإلجياز عميو تجويعًا وا 

تخمَّى عف الفمسطينييف وخانيـ.. صار في إمكاف  ثبلثيف سنة مف تاريخ تمؾ القصيدة, التي ىّزتنا جميعًا, حتى الشعر
 ."القاسـ, ويصيح حتى بعد موتو "إّنا ىنا عمى صدوركـ باقوف كالجدار فسو قوؿ سميحشاروف أف ينسب إلى ن

wالتي وّزعتيا إسرائيؿ  العراقييف َشطَبت مف ذاكرتنا صور الضحايا الفمسطينييف, حتى رأينا صور اإلذالؿ تمؾ ُصور
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ُمسَتَباَحة كأرضنا, كثرواتنا, لـ ُتحرِّؾ فينا اْلُمَياَنة الْ  عمى شاشات العالـ يـو ُمداىمتيا سجف أريحا. الرجولة العربّية
العالـ.. "َمف ييف يسيؿ  تمر  معصوبة العينيف في سرواؿ داخمي, ما كاف ُميّيًأ لتتفرَّج عميو كاميرات شيئًا, وىي عاريػة

والرجولة يغسؿ حّتى. فقد سبؽ أف شاىدنا أحد رموز العروبة  اليواف عميو". لـ نتظاىر, لـ نحتج, لـ نبِؾ, لـ َنْعَجب
الحدث, صفحتو اأُلولى بكامميا. في الواقع, ما  -شماتة في غير محّميا خصص لمصورة  ثيابو الداخمّية. بعضنا في

 .صّداـ يغسؿ سوى الثياب الداخمية لشرفنا كاف

 لعربّي: رجولتو,كرامتنا, بإىانة المقاتميف مف رجالنا, في ما ىو األغمى عمى الرجؿ ا ثمَّة نيَّة مبيَّتة لتجريدنا مف

خصي الرجؿ العربّي مرتيف,  وتعيير نسائنا في قنوات موسيقّية مشبوىة النوايا, تـّ إنشاؤىا ألغراض سياسّية, قصد
 .واإلجياز عمى أجياؿ عربّية بأكمميا

ما وألنني  عف إىانة إسرائيؿ َأسرى سجف أريحا, ألّف دموعي يوميا أعفتني مف واجب الكتابة, تأّخرت في الكتابة
 .حتى ظننتني وحدي َمػف رآىا وجدُت في الصحافة العربّية ما ُيضاىي وجعي مف َصَدًى لتمؾ اْلَمَذلَّػة,

ػػرًا, وقعت عمى مقاٍؿ ردَّ االعتبار لكرامتي, , بؿ لشاعر إسرائيمي  مؤخِّ وتكمَّـ بما تمنيت أّف أقرأة. ما كاف المقاؿ لعربيٍّ
ُمرَفَقًا بصورة ليؤالء الرجاؿ  يؿ وطويؿ نشرتو جريدة "أخبار األدب" المصرّية,صحيفة "ىاآرتس". اْلَمَقاؿ جم نشره في

تسيبار" الذي عنوانو "الفمسطينيوف شعب جميؿ, حاولت إسرائيؿ  الجميميف حقًا في ُعرييـ, وتحتو مقاؿ الشاعر "بني
 .االختصار جبرة عمىشيخوختيا وبؤسيا". تمّنيت لو نقمُتو كمَّو لكـ.. ولكنني مُ  تعرية الرجاؿ فأظيرت

وألجؿ إظيار ىذا النصر العظيـ, الذي لـ يكف نصرًا  .أعتقد أّف جيش الدِّفاع اإلسرائيمي, بشكؿ عاـ, َفَقَد حياءه ..."
جبارىـ عمى التعرِّي َعَمَنػػًا, أي أبدًا, إّنما ُمجّرد عرض, َحػاَوؿ حاوؿ  أف يعرض عمينا النصر عف طريؽ إذالؿ الّناس وا 

حياءىـ ىـ كذلؾ معو )...( عمى  فاع اإلسرائيمي إجبار الفمسطينييف, الذيف كانوا ىناؾ, عمى أف يفقدواجيش الدِّ 
الثانية, التي صوِّر فييا الييود ُعػػراة, يسيروف إلى موتيـ,  النقيض مف الصػور التي تنتمي إلى الحرب العالمّية

مف احتراميـ اإلنسانّي,  ف أريحا, َبدوا وكأّنيـ لـ يفقدوا َذرَّةفالفمسطينيوف الُعَراة الذيف خرجوا مف سج .عاجزيف تماماً 
لكؿِّ َمف يتمصصوف عمييـ: جيشكـ وشبابكـ كمو )...  وساروا ُمنتصبي القامة, معتزيف بأنفسيـ, كأّنما يقولوف

 .(الشيء

يقؼ في  ..بخرقة بيضاءمف مرَّة عمى الشاشة, َبَدا ظير رجؿ فمسطيني ُمقيَّد عصُبوا عينيو  في صورة تكّررت أكثر
أي  مشكمة ألّف أقوؿ َعَمَنًا إّنػو َبػَدا كالِحَصاف,  سروالو األزرؽ الداخمي, ُمستِنَدًا إلى سيارة عسكرية إسرائيمية. ليس لديَّ 

ّنو , وا  ينقص  كاف في إمكانو العمؿ كعارض أزيػػاء في شركة لػ"السراويؿ الداخمية". كذلؾ لـ يكف كما يقولوف اليـو
القوؿ إنيـ يقفوف ىناؾ في امتحاف عمى  مسطينييف, الواقفيف في الشمس, أي  شيء. ولوال ىذا الوضع اْلَغبِػّي, ألمكفالف

أنِّػي ال أممؾ جسدًا رياضيًا. إذ أستحي مف كشؼ جسدي َعَمَنًا. لذا لـ أستحـ  َخَشَبة مسرح )...(. عمػيَّ أف أشير إلى
الواقع في ىذه المعركة اْلَغِبيَّػػة  ر )...(. ما ُأريد قولػػػػو, إفَّ َمف انتصروا فيفي حّماـ سباحة أو في البحػػ لسنوات

جيش الدِّفػاع  الفمسطينييف. إذ َبػػَدا مظيرُىـ أْجَمػػؿ كثيػػرًا, وُمثيػػرًا لبلىتماـ, مف مظير واْلَمْنُقولػػػة إعبلميًا, كانوا ىـ
إنسانيَّػػة, ىي ما ُتجسِّد صورة الجيش اإلسرائيمي, وليس  قيمة, قبيحة وغيراإلسرائيمي. ىذا ىو األمر: "اآلف بمدوزرات ث

 .أَبػػداً  الَبَشػر

ما تنازَلت عنو إسرائيؿ وَشاَخػػت. َأَخَذت في الَخَجؿ مف  أّمػا الفمسطينيوف فيـ ُيْبِرزوف ِصَباُىػـ, رُجوَلَتيُػػـ, أّي كؿَّ 
wأعتقد أّنو ال ُيمِكف  .والسّيارات التي ال ُيمكف أبػدًا رؤيػػة اإلنساف الذي ُيديرىا باْلُمَدرََّعػػات نفسيا, وفي تغطية َجَسدىا
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أريحػػا, مف دوف أدَنػػى شؾ, أّف الفمسطينييف ُىػـ  ىزيمة الشعوب الجميمػػة. ولقد أثبت عرض العري الفمسطينّي في
 ."..شعب جميؿ

َأي ػيػا الشَّػاعر الجميػػؿ"؟ وليتعمَُّمػػوا منػو  أقػػػوؿ لبني تسيبار: "ُشْكػػػراً السَّػادة ُحػَمػاة الُعروَبػػة, بعد ىذا, أف  أيسمح لي
 .فضيمػة الّنزاَىػػة

 

 جنرال الفرح

 

  .السنة َمػػرَّت إذف أعياد نياية

  .”ال تييئ أفراحؾ“أندري جيد  لـ تخذلني ألنني لـ أنتظر مباىجيا مدفوعة األجر. مازلت ُأصدِّؽ نصيحة

سعادتو رىف مكاسبو.. ومصاريفو. لػػذا يحجز لو طاولة لمبيجة في  قد أّنو سَيسَعد بقدر ما يدفع. ربما ألفّ البعض يعت
. ال الرتبة.. ألنو  ُمتعيِّدًا لسيرتو. وىو يحتاج فعبًل إلى عسكريٍّ بيذه” جنراؿ الفرح“يقبؿ بأقّؿ مف  فندنؽ بخمسة نجـو

أميركي ثمف مقعده. وألّف البيجة تحتاج إلى رفقة  ىز ألف يدفع ألؼ دوالرسيفرح تحت إجراءات أمنّية ُمشدَّدة. وىو جا
سيحتاج أيضًا إلى دفع المبمغ نفسو عف كؿِّ مقعد محجوز عمى حسابو في طاولة  .وزمرة وشمَّة مف أصدقاء الجيب

البعض ذىب بو السباؽ  إفّ  العابر بيف سنتيف.. في سيرة تغني فييا نانسي عجـر مرورًا وعبورًا بيف فندقيف! بؿ الفرح
السنة قبؿ األخيرة بطاقات فرحة مف السوؽ السوداء.. ال  في التشاوؼ والمزايدة عمى التبذير, حدَّ شرائو في ليمة رأس

  .فأؿ قد يعكس الحكمة ويعُده بيـو أبيض تحّسبًا.. بؿ ُمراَىَنة عمى

ت اليدر أّيًا كانت ذريعة االحتفاء, أو االحتفاؿ, لذا ما ُدعيت إلى طاوال .شخصيًا, ال شيء يستفزني أكثر مف التبذير
  .واعتذرت, حتى ال أترؾ إنسانيتي إكرامّية لنادؿ الثراء إالّ 

 إمكاف شخص ُيطالع يوميًا في الصحؼ, ما يفيض بو العالـ مف مآٍس إنسانية, ليس أقّميا مازلت ال أفيـ, كيؼ في

بالثموج, والقابعيف, حيث قذؼ بيـ  ستانييف المحاصريف في الجباؿبالنسبة إلى المسمـ, منظر عشرات اآلالؼ مف الباك
وال غطاء وال دواء, في انتظار أف تترأؼ السماء بيـ. ولو كانوا  الزلزاؿ تحت خياـ التشر د مف دوف غذاء وال ماء

وجاءت بيـ  ..الثمج لفتحت إسرائيؿ خطًا جويًا إلنقاذىـ ونجدتيـ, وربما ذىبت حّد خطفيـ مف براثف يدينوف بالييودّية
عندما استيقظ العالـ ذات صباح, ليكتشؼ ”. الفبلشا“ إلى إسرائيؿ. تُقّوي بيـ ترسانتيا البشرية, كما فَعمت سابقًا مع

  .”جيمس بوندّية“بتيريب آالؼ الييود اإلثيوبييف إلى إسرائيؿ في رحبلت جوية ليمية,  أّف إسرائيؿ قد قامت أثناء نومو

سعيدًا, بعد أف أنفؽ في ساعتيف,  مكاف شخص أّيًا كانت درجة إيمانو, ونسبة ثرائو, أف يعود لبيتوال أفيـ كيؼ في إ
  عدَّة؟ ما قد ُيبقي عشرات األرواح البشرية حيَّػة أشيراً 

  !”الفرح جنراؿ“أيَّػػة وجاَىػػة المرئ َيَخاؿ نفسو سيِّدًا, وليس سوى عبٍد لدى 

بيزيمتو عمى يده, عندما زحؼ بجيوشو نحو  يجد نابميوف َحَرَجًا في االعتراؼ,الذي لـ ” جنراؿ الثمج“وىو غير 
ومغانمو, لوال أف الثموج حالت دوف وصولو إلى موسكو. ” حظيرتو“ روسيا. وكاف سيتبّرع عمى عرشيا, ويضّميا إلى

دومًا. وربما بسبب  اء(, إّنو القاتؿلنازلو نابميوف.. وقتمو. لكف الثمج كما الفقر ال ُيقَتؿ )بضـّ الي ولو كاف الثمج رجبلً 
wظؿَّ الروس يجدِّدوف كؿَّ شتاء والءىـ لقائدىـ األبدّي  تمؾ اليزيمة, أو تمؾ اْلَمقولة التي رفعت الثمج إلى مرتبة جنراؿ,
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  .اإلمبراطور, وَحَمى روسيا بمعطفو األبيض الكثيؼ الذي مّرغ أرضًا غرور ذلؾ

قيع, اليزاؿ  مج ىو اإلمبراطور الوحيد. حتى إّف البعض, في تقميد مبلـز لبداية كّؿ عاـ جديد,الث في جميوريات الصَّ

بقفزة دب القطب الشمالي في المياه. كأّنو بذلؾ  تشب ياً ” قفزة قطبّية“اعتاد القفز في المياه المتجمِّدة, محقِّقًا ما ُيسمَّى 
  .قد يحممو العاـ الجديد مف مصابالصعاب, والتصدي ِلَما  يقطع عمى نفسو عيدًا بالصمود أماـ كؿ

تحزنوا أيضًا. ليس  ؟! فكِّروا قميبًل, أال ُتذكِّركـ ىاتاف الكممتاف بشعار ما؟ ال تضحكوا, ال”والتصّدي الصمود“قمُت 
 !نابميوف, أو أف نقتدي بالدَِّبَبػػة ذنبنا إف بخمت عمينا الطبيعة بالثمج, وَحَرَمتنا مف أف نيـز

 

 كونياقرأوا إبراىيم ال

 

يعتبرىا  حصوؿ الكاتب الميبي إبراىيـ الكوني, عمى إحدى أكبر الجوائز العالمية في األدب, التي ُمبيجًا كاف خبر
تعرؼ أعمالو رواجًا لـ يعرفو أي  كاتب  البعض تكريسًا أدبيًا يسبؽ"نوبؿ". وال َعَجب أف تكوف الجائزة ألمانية, حيث

مع النزعة التأممية لدى األلماف. ىذا الكاتب, الذي ال يكتب إاّل بالمغة  يتماشىعربي, بسبب ُعمؽ فكره الفمسفّي الذي 
ال غير, منحتيا  ناؿ أعمى جائزة أدبية في سويسرا, حيث يقيـ ُمكّرمًا. فيو واحد مف خمس شخصيات عالمية العربية,

, بمغ أحد أعمالو في الياباف المرتبة حّقو عربياً  سويسرا خبلؿ قرف حؽَّ اإلقامة الشَّرفّية فييا. الكوني الذي لـ ينؿ
مجمة  المترجمة. أّما في فرنسا حيث تصدر أعمالو عف "دار غاليمار" الشييرة, فقد اختارتو الثالثة, في مبيعات الكتب

 ."اليـو "أدب القرف الحادي والعشريف "لير" الفرنسية, عربيًا وحيدًا بيف خمسيف روائيًا مف العالـ, اعتبرتيـ يمثموف

خمقو ولطفو وبساطتو شغمتني عف مطالعتو بالعمؽ الذي ىو أىؿ لو.  عرؼ الكوني منذ سنوات. وأعترؼ بأف دماثةأ
لذلؾ  .الذي ُيفضي غالبًا إلى عمؿ آخر, تستدعي مف المرء أخذ إجازة كي يتمّكف مف قراءتيا فبعض أعمالو لطوليا

أدىشني الكوني بتواضعو ودماثة  يقة الموجزة. لطالمااعتدت أف أستعيض عنيا بكتبو الصغيرة ذات التأم بلت العم
الياتؼ, لمناقشة فكرة روائية, أو الجدؿ في موضوع فكري أو فمسفي  خمقو, واستعداده الدائـ لمتحد ث إلػيَّ ساعات عمى

جممتيف  وكـ قرأ لي عمى الياتؼ بعض نصوصو القصيرة الطازجة, التي تأتي غالبًا في ُجممة أو .يقودنا إليو حوارنا
أف يعيشيا ألكثر مف عشر سنوات,  أودع فييما خبلصة حكمة ما كاف ليبمغيا, لوال تمؾ العزلة التامة التي اختار

عف أضوائيا ومادياتيا. فكما قاؿ سفياف الثوري: "إذا زىد العبد في  حارمًا نفسو مف كّؿ ُمتع الدنيا, متعّففًا مترفعاً 
 ."ودواءىا وأطمؽ بيا لسانو وبّصره عيوب الدنيا وداءىاالّمو الحكمة في قمبو  الدنيا, أنبت

أدركت وأنا ُأفاجأ ببيتو البسيط الجميؿ  عندما زرتو منذ ثبلث سنوات في رأس ذلؾ الجبؿ السويسري, الذي يقيـ فيو,
يمجأ إلييا  الرىباف, أف سويسرا التي لجأ إلييا إبراىيـ, ليست تمؾ التي اْلُمحاط بالثموج والغابات والودياف, كبيوت

الصحراء التي تركيا  والياربوف مف الضرائب ومبيضو األمواؿ. إنيا سويسرا ُأخرى تكاد تشبو في عزلتيا األثرياء
كاف يحتاج إلى الجمباب األزرؽ, فقد خمعو ليرتدي  الكوني خمفو, ولـ يكتب سواىا في كّؿ رواياتو. ىو الطوارقي, ما

ابو "ديواف البر والبحر" "إلى سويسرا: وطف أرضي, ولكنو يتسّمؽ شغاؼ األلب كت السماء جمبابًا وعمامة. ولذا أىدى
 :التأم بلت لموصوؿ إلى الفردوس السماوي المفقود". مف ىذا الكتاب اخترت لكـ ىذه توقاً 

w الشيوة شروع في احتبلؿ بدف إنساف آخر
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 إنساف آخر الحب شروع في احتبلؿ روح

 ف بنفسوال حرية إلنساف لـ يعرؼ كيؼ يتحصّ 

 يعبد المخموؽ نفسو في عبادة المخموؽ لخالقو

 َمف أفقد العذراء عذريتيا أفقدتو عذريتو

 ال تفتؾ إاّل بعّشاقيا الدنيا كالحسناء

 الحدس وشوشة الروح

 نستطيع أف نرفض ما نريد؟ كيؼ نطمع في نيؿ الحرية, إذا كنا ال

 ؟إلينا ما يضيرنا أف نوىـ َمف لـ ُيحسف إلينا بأنو أحسف

 ظمأ الماؿ إلى المص..أكبر مف ظمأ المص إلى الماؿ

 المرأة َقَدُر رجاؿ ىزمتيـ العزلة االحتماء بأحضاف

 •دنيوّية ال يثؽ الناس بإنساف ليست لو غاية

 

 مآثر القتمة.. وعنفوان القتيل

 

ُيكتب بالحبر, وال يكتب  واحدة, عمينا أف نكتب عف ذلؾ الكـ مف الجرائـ.. وذلؾ الكـ مف اليواف؟ بعض الكبلـ ال أبيدٍ 
األرقاـ الذيف ُىّجرت جثثيـ أيضًا, ويدفنوف "دفف الوديعة" في  باليد. الذيف سبقوؾ إلى كتابتو ما عادوا ىنا. الشيداء

 .وأحّبائيـ, دفنوا معيـ يدؾ غياب أقاربيـ

 في المآقي؟الكممات؟ وتمؾ الدموع المتفّحمة  َمْف.. ِمْف تحت أنقاض الصدمة, ينتشؿ مف داخمي جثث

الكتابة, كعشرات الجرحى الذيف فقدوا في ىذه الحرب عضوًا مف أعضائيـ,  صدقًا, أخشى أف أكوف فقدت القدرة عمى
عمى أجساد األبرياء  بأجسادىـ المشّوىة المستشفيات. شيء فّي تشّوه. لكأّف تمؾ الحروؽ التي نراىا تنتشر وتكتظ  

عبلجو, إلى حّد استدعاء بترىا, لحقت بي, أتمفت يدي,  طرافيـ بشكؿ ال يمكفالمسالميف, ويقوؿ األطباء إنيا أتمفت أ
في الكبلـ وفي الجواب وفي الجدؿ. ما قصدتني مطبوعة أو فضائية تستقصي رأيي  أو عضمة لساني, أفقدتني الرغبة

في حالة صمت  الحرب إاّل وأجبتيا بالصمت, كذلؾ العجوز الجنوبي, الذي لفرط ما رأى مف أىواؿ, دخؿ في ىذه
كاف ُيمسؾ بالمايكروفوف ويعيده إليو مف  مطبؽ. رأيناه يصغي إلى مراسؿ "الجزيرة" يسألو عّما حدث, وبعد كّؿ سؤاؿ

 .دوف أف ينبس بكممة

ومشروعاتنا القومية  نحتاج إلى أف نبكي ولو لمرَّة أخيرة, ألف أحبلمنا رخصت, وُندوينا ازدادت عمقًا, قميبًل أو كثيرًا,
معرفتنا أنيا ما كانت سوى أقنعة, وجودىا عند أقداـ  أفمست. لنبِؾ عمى األقؿ عمى األقنعة التي سقطت, برغـتمؾ 

 .جثثنا ُيبكينا

 .وبغداد وفمسطيف لمشاىدة األخبار السعيدة, أتت عمييا الجثث العربّية التي يقذؼ بيا الموت مف لبناف شيّيتنا

 .الثامنة مساًء, تتطاير أشبلؤىـ لتحّط في صحوننا عندما عمى الساعة أناس ال نعرفيـ, يعرفوف أننا لف نبكييـ,

w أميركية, في سياؽ حديثيا عف أمنياتيا: "إف السبلـ العالمي ىو وجبة ناجحة فعبلً  قبؿ ىذه الحرب, قالت ممثمة
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



عة الثامنة مدة شير, أخبار السا لمتخسيس!". كنت سأنصحكـ يوميا بأف تجّربوا "نظاـ حمّية الفجائع العربية", بمتابعة
, أماـ دسامة مآسينا وتنويعات الموت الجماعي العربي, الذي يزيد مف نيـ  عساكـ تفقدوف بعض وزنكـ. اليـو

واظبتـ عمى مدار ساعات الميؿ والنيار, عمى مشاىدة نشرات األخبار, منتقميف مف  الكاميرات لجثثنا, أعدكـ إف أنتـ
 .. واتزانكـ أيضاً إلى ُأخرى, بأف تفقدوا وزنكـ. قناة

 السيدة بوش في المآدب الحزبية أو الخيرية, ال يقؿ عف خمسيف ألؼ دوالر, لمشخص لمعمـ, إف ثمف تناوؿ الغذاء مع

اإلخبارية التي ُنساؽ إلييا  الواحد. مف ىنا تبدو كوندوليزا رايس أكثر سخاًء, وىي تدعونا مجانًا إلى وجبة العشاء
 .مائدة طياة العالـ.. وطغاتو , تُقّدـ قرابيف والء عمىخراؼ مسالخ, وقطعانًا بشرية

جاءتنا بػ "سّمة محّبة".. أفكارًا قطفت فاكيتيا مف بساتيف الكراىية,  السيدة ذات االبتسامة السوداء, حزينة مف أجمنا,
 .شاكريف مبلييف النازحيف والمعدميف, عمى جوعيـ إلى اآلف, لـ يجمسوا إلى مائدتيا وتعجب أف

 .الكبير بكبريائو, وضعنا أماـ مآثر القتمة, وعنفواف القتيؿ لبناف

 

رة.. في  الحبّ  تأمُّالت ُمتأخِّ

 
 

, التي يقبع في زنزانتيا عّشاؽ ُسّذج, تصّوروا الحياة العاطفّية  سأظؿ  أطالب بإغبلؽ معسكرات االعتقاؿ العاطفػيِّ
واألخير, فوقعوا في  ػػد", معتقديف أّف كؿَّ ُحبٍّ ىو اْلُحب  الكبيرَىَوِسِيـ بعبارة "إلى األبػػ بثوابت أزلّية, وذىبوا ضحّية

بأجيزة اإلنذار ونقاط التفتيش, غير ُمدركيف أّف الُحّب,  براثف حبٍّ ُمسيَّج بالغيرة وأسبلؾ الشكوؾ الشائكة, وُمفّخخ
حتى  رتنا عمى االستغناء عف اآلخر,لمعبودّيػػة, ىو تمريف يومّي عمى الحّرية, أي عمى قد عمى الرغـ مف كونو امتياناً 

 .لو اقتضى األمر بقاءنا أحيانًا عاطميف عف الحبّ 

دائمًا  الحب الشيء وعكسو, لفرط ما عاش تطّرؼ الحّب وتقّمباتو, كتب يقوؿ: "أريد أْف أظؿّ  نزار قّباني الذي قاؿ في
 ."!نحمة تمحس العسؿ عف أصابع قدميؾ, حتى ال أبقى عاطبًل عف العمؿ

وف عمى العمؿ َخَدَمًا لدى موالىـ ةثمَّ  الحّب, عمى الرغـ مف كونو  عّشاؽ ال أمؿ في إنقاذىـ مف العبودّية. إنيـ يصر 
 !طاعنًا في التنكيؿ ِبَخَدِموِ 

 

 ..اْلُحػػبّ  ىو

 ."عبئو وماركيز ينصحؾ: "ال تمت مف دوف أف ُتجرِّب َجَماؿ حمؿ

الحب  لفرط خّفتؾ, وال أحد آنذاؾ  في البدء, يحممؾ• يامؾتضحؾ, ىو ال يدري أّف حمولتؾ تمؾ, قصمت ظير أ
في البدء, أنت فراشة.. كائف مف غبار وطيش, تحممؾ بيجتؾ, ثـّ  ..ُينبِّيؾ بأف عميؾ أف تحممو بعد ذلؾ بقّية عمرؾ

 .خيباتيا تنتيي داّبة تنوء بحمؿ

 !عّتاؿ عاطفّي" أقعدتو الذكريات" مف يا حّماؿ األسّية "ُخذ مف الحب ما تشاء, وخذ بقدره مف عذاب", نصيحة

*** 

w .أف تقيـ معو حواراً  الفرح ثرثار. أّما الحزف فبل تستطيع *
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 .إنو منغمؽ عمى نفسو كمحار

 .بالفرح بمى.. في إمكانؾ إغاظة الحزف

 .تكّمـ ولو مع ورقة

*** 

 ااًل أعياىـ الترق ب لبرؽ ينذر بصاعقةانتظارىّف, يشكوف البطالة العاطفّية, ورج كّمما رأيت مف حولي نساًء في كامؿ *

لؾ, بؿ ماذا عميؾ أف  عشقّية, وقّصة حب "أبدّية", حضرني قوؿ جوف كيندي: "ال تسأؿ ماذا يمكف لوطنؾ أف يفعؿ
 ."تفعؿ مف أجمو

يسألوا ماذا عمييـ أف يفعموا مف أجؿ الفوز بو. فبل يمكف طمب الحب  بالمنطؽ نفسو, عمى العاطميف عف الحّب أف
لذا, الحب   .الحب إغداؽ, إنو يحتاج إلى سخاء عاطفيٍّ يتجاوز قدرة الناس العادييف عمى اإلنفاؽ .بالتكمفة األقؿ

 !أعطوا.. لمجّرد أنيـ أنفقوا عميو فّضاح ِلَمف دونو, ألّنو ُيعرِّي البخبلء, حتى الذيف يعتقدوف أنيـ

*** 

 .مع الحب غاِدر بيتؾ كؿ صباح, وكأنؾ عمى موعد*

 :تتوّقعيا األقؿ يحمو لمحب أف ُيباغتؾ في المحظة التي• أ لو بما ُأوتيت مف أناقةتيي

 وجدتيا"

 في وقت لـ ُأناِدىا فيو

 عمييا فوؽ محّطة لـ أنتظرىا

 في لحظة لـ أتييأ لقدوميا

 في مكاف لـ أبحث فيو عنيا

 ُأعطِّره الستقباليا في مساء لـ

 ."في بقعة أرض لـ تكف مييأة ليا

 

 عن البيجةدفاعًا 

 

تمامًا أخبار  سويسرية, قّررت أاّل تنشر عمى صفحاتيا إاّل األخبار السعيدة, ُمعِمَنة أنيا ستُقاطع أذكر أّف جريدة
واالغتياالت, واالغتصابات, والبطالة,  الكوارث الطبيعية, والحروب األىمّية, واألوبئة, والمذابح, والمواجيات,

الغربية, وتصنع منو مصيدة صفحاتيا اأُلولى, لقارئ يحتاج إلى التياـ  حافةواإلضرابات, وكؿ ما تعيش عميو الص
اْلُمفرحة في زمف تّمت  اليومّي. ومازلت أبحث عف ىذه الجريدة, َعَساني أعرؼ مف أيف ستستقي أخبارىا وجبة ذعره

مف انييار برجيف في الخسائر, ومازالت تدفع ث فيو عولمة الكآبة أيضًا, مذ تكبَّدت بورصة الفرح الكوني أفدح
 .نيويورؾ

 مميوف إنساف في العالـ مصابوف بأمراض نفسية وعقمية, لنفيـ أّف البشرية كانت ُمييأة يكفي أف نعرؼ أّف أربعمئة

ضّد الكآبة. ويحضرني قوؿ  النييار عصبّي, َتِشي بو ما يستيمكو اإلنساف العصرّي مف كمّيات ُمذِىَمة مف عقاقير
wفي الصيدليات.. بالضحؾ". ذلؾ أّف أحد أسباب ىذا  الناس, الستغنػوا عف ثبلثػة أربػاع ما أحمد أميف "لو ُأنصؼ
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حّؽ اإلنساف في الضحؾ, بفرضيا عميو نمطًا مف التوتر الدائـ, بحكـ خوفو  اإلحباط, ُمصادرة الحياة العصرّية
 .الغد المتزايد مف

الرغـ مف صعوبة الحياة في الخمسينات,  ا, أنػػػػػو, عمىدراسة ألمانية جاءت لتزيد مف إحباطنا, إذ أكدت إحصاءاتي
دقائؽ في التسعينات, مقابؿ ارتفاع  9انخفضت ىذه المّدة إلى  دقيقة يوميًا, وقد 78كانت ضحكات الناس تستغرؽ 

 .أضعافيا في الخمسينات 73باالكتئاب إلى  معدَّالت اإلصابة

اَعة ضّد ىذا النوع الجديد مف االكتئاب, ونسيانيا عادة االبتياج, فقد اْلَمنَ  وألّف البشرّية أصابياالذعر مف فقدانيا
َمف ال يضحؾ ليا,  أّف الضحؾ مف مستمزمات الحياة العصرية واْلُمنقذ الوحيد ليا. فالدنيا تضحؾ عمى كؿِّ  اكتشفت

 .بالبيجة وتسمبو في آخر الجولة, كّؿ المكاسب التي مف أجميا ضّحى

كيؼ أّف الضحؾ ُيحذِّر القمب,  ,"الفرنسي ىنري برغسوف, في كتابو الشيير "الضحؾوقبؿ أف يثبت الفيمسوؼ 
ثبات أطباء الدماغ, أّف الضحؾ ىو صماـ أماف عقولنا, وأننا نحتاجو  بتفريغو مف شحناتو العصبّية القاتمة أحيانًا, وا 

 سيمة لحّؿ كؿ مشكبلتيـ. حتى إفّ الحياة ولكماتيا, كاف اآلسيويوف قد وجدوا في الضحؾ و  درعًا ترّد عّنا ضربات

شدَّة الضحؾ. أّما في  الصينييف ابتكروا سابقًا "اإلعداـ ضحكًا" عف طريؽ دغدغة قدمي المذنب, حتى موتو مف
النساء والرجاؿ, ليمارسوا في الحدائؽ الجميمة,  اليند, حيث يجتمع كّؿ صباح في الساعة الخامسة تمامًا, عشرات

اليوغا", فإّف درسيـ ينتيي كؿَّ صباح, بانفجارىـ ضاحكيف دقائؽ عّدة, كي " رياضة المحيطة بأضرحة المغوؿ,
 .لمواجية مشكبلتيـ اليومية بالضحؾ يستعد وا

الضحؾ, عندما قرأنا خبر إنشاء طبيب ىندي نوادي لمضحؾ, يفوؽ عدد  وألننا ال نممؾ ثقافة البيجة, وال تقاليد
الضحؾ  ُمخصَّصة لرواية الطرائؼ والنكت, بؿ ىي َنَواٍد ينتقؿ فييا والعشريف عضوًا, ليست أعضائيا الخمسة

النواح ومتعيدي المآسي القومّية,  بالعدوى مف دوف سبب, كما ينتقؿ عندنا البكاء, خفنا آنذاؾ أف ُيميـ الخبر حماة
كاء, كما الغناء, استثمار فضائي إحدى الفضائيات اإلخبارية العربّية. فالب فييب وا إلنشاء "ناٍد لمبكاء العربّي", برعاية

المنيوبة, ال تنضب, ىي فقط ترخص  عندما يتعّمؽ األمر بنا, وموارد الحزف واآلبار الجوفّية لدموعنا, كثرواتنا جيِّد
ستار أكاديمي" لمبكاء, يتداَفع عند بابو العاطموف عف الحمـ مف " كّمما غبل بترولنا. لذا لف يكوف مف الصَّعب إحداث

وُمشاىديف,  عدد أعضاء ىذا النادي, نادي الضحؾ اليندي. فممرَّة في إمكاننا جميعًا, ُمشاركيف حتمًا سيفوؽ شبابنا.
 !واقعنا أف نشترؾ في البكاء, لكوف تمفزيوف واقعيـ آنذاؾ.. لف يختمؼ كثيرًا عف

لؾ الخروؼ الذي, بسبب حزف أنقؿ قّصة ذ لمذيف لـ يعوا عواقب الحزف عمى الكائنات الحّية, بما في ذلؾ الحيوانات,
نظامو الغذائي, وبدأ في التياـ الدجاجات مف حولو. كاف ذلؾ قبؿ  عميؽ أصابو إثر انفصالو عف رفيقو, انقمب عمى

 !حبلالً  عمى الرغـ مف ذلؾ أوقع صاحبو في مشكمة فقيّية بشأف لحمو إف كاف ُيعد   ,""إنفمونزا الطيور

أوصى في القرف الخامس عشر بكؿِّ أموالو ِلَمف  فأدعـ قناعاتيـ بوصّية فقيو روماني,أما الذيف اعتنقوا الفرح مذىَبًا, 
ضحكًا في جنازتو. وقبمو بقرف كاف "ياف جيجيكا", وىو البطؿ القومي في ببلد  ُيثبت الشيود أنو كاف أكثر الناس

 !قد أوصى بأف ُينتزع جمده قبؿ وفاتو, لُتصنع منو آلة لمطرب بوىيميا,

, ُأمنيتو.. مف قبؿ عمى أيامنا,ولو عاش  حتى أف ُيغادر  لحققت لو فضائيات الغناء العربّي اليابط التي تجمدنا كؿَّ يـو
 الحياة
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  "أحالم مستغانمي لـ "المثقف العربي

 

  ---------- كائن من حبر".. ومن أراد الجياد فميكتب بالعربية" أنا

  !من أين تؤكل كتف القارئ ال ييمني

  .ئزة لمقراء في زمن كتابو أكثر من قرائوسأخترع جا

  !أقول لسعدي يوسف: الذي يقتات من جراح الناس ال يشبع أبدا

 

  انشراح سعدي :حوار

  المثقؼ العربي –الجزائر 

 انفجر عمى الساحة الثقافية العربية قبؿ بضعة أعواـ, عمى جناح رواية مثيرة لمجدؿ "أحبلـ مستغانمي "كائف مف حبر

تاريخ الكتابة النسائية بمغة  ذاكرة الجسد" التي وصفيا الكاتب الكبير نجيب محفوظ بأنيا عمؿ روائي فارؽ فيبعنواف "
ليست الكاتبة الحقيقية لمرواية, بؿ إف كاتبيا ىو  الضاد, ولكف سرعاف ما ظيرت اتيامات مفادىا أف مستغانمي

ـ" نفيا قاطعا, مؤكدة أف الشاعر آثر الصمت وقتيا األمر الذي نفتو "أحبل الشاعر العراقي المعروؼ سعدي يوسؼ,
  !اختار أف يقتات مف جراح اآلخريف.. فبل يشبع أبدا –بذلؾ –ليستفيد مف الدعاية, وأنو  عف عمد

 

بيما الثبلثية الروائية التي جعمت  أصدرت مستغانمي فيما بعد روايتيف ىما "فوضى الحواس" و "عابر سرير" لتكتمؿ
في معرض الكتاب الدولي الذي أقيـ في العاصمة الجزائرية  بكؿ المقاييس, وىو ما ظير بجبلء مف الكاتبة نجمة

 "بالكثير مف االىتماـ النقدي والجماىيري.. وعمى ىامش المعرض كاف "لممثقؼ العربي مؤخرا, حيث حظيت الكاتبة

  :معيا ىذا الحوار

 

  !عمييا أخيرا؟ في البداية سألناىا: ىل أنت سعيدة بالشيرة التي حصمت

الكاتب الذي يبحث عف الضوء ىو كاتب يبحث عف  أعتقد أف الكاتب ال يمكف أف يكتب ويعيش تحت الضوء, ألف
ما يستطيع الكاتب أف يقولو داخؿ الكتاب وليس خارجو, فمجدي صنعو  الثرثرة والضجة عمى حساب اإلبداع, وكؿ

وأنا لي  ", يقوؿ ىمنجواي: "الكاتب مف لو قراء وليس لو كتبالصحافة وال النقاد ولـ يصنعو أحد قرائي ولـ تصنعو
ليـ كؿ وقتي, يمكف أف أعتذر  ثبلثة كتب وىناؾ مف ليـ ثبلثوف كتابا ولذلؾ مف واجبي أف أتواضع ليـ وأخصص

قارئ مكفوؼ أعتبره نموذجا لمقارئ الجيد, بؿ أسميو  لمصحافة, ولكف ال يمكف أبدا أف أعتذر لمقارئ, وكاف ىناؾ
مكفوفا, ولـ ير في حياتو حرفا مكتوبا ويشتري الكتب, لقد اشترى كتابي وثمنو  مجاىد القراءة, تصوري رجبل ولد

وال عنواف لو,  دوالرا وىو ليس لو ىاتؼ ويقوؿ )الكتاب قبؿ الياتؼ(, فيذا الكفيؼ يبحث عف المعرفة عشروف
  .لمقراء في زمف كتابو أكثر مف قرائو رع جائزةتصوري أعطاني بطاقتو ألكتب اسمو, وقمت لو إني مف أجمو سأخت

 

w  !وكيف ترين القارئ العربي المعاصر؟
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المكفوؼ عمى عكسيـ تماما, فالكتاب  ىناؾ قارئ يجاممؾ ويأتي ألخذ توقيع, ىؤالء الناس ليسوا معنييف بشيء, ولكف
لكاتب بالقوؿ وال الشيادات التي ليتواضع الكاتب قميبل, فميس ا يساعده عمى خمؽ عالـ داخمي, لذلؾ أقوؿ وأكرر

أنا تمنيت أف  الكتب التي كتبيا, فأنا ال أقوؿ إني دكتورة فالشيادة ال تثبت أني مبدعة أو كاتبة, حصؿ عمييا وال عدد
تصغر أسماؤه, مثؿ نزار ال يحتاج إلى  أكوف "أحبلـ" فقط لوال وجود مغنية بيذا االسـ, فالكاتب كمما يكبر كمما

ألنو أصبح عمما بغير لقب,حينما نقوؿ "نزار" فبل يحتاج األمر إلضافة  وؿ األستاذ الكبير نزار قباني,تعريؼ فبل نق
  .أف المقصود ىو نزار قباني,أما األسماء الكبيرة فيي دليؿ عمى أنيا صغيرة أخرى حتى نعرؼ

 

تمف التيارات.. كيف تفسرين من مخ أكل كتف القارئ اجتمع في القاعة أثناء إلقائك المحاضرة ما ال يجتمع عادة
  ذلك؟

عندما أوقع كتبي, فمقد حدث في لبناف أف جاءتني راىبة وبعدىا محجبة وفي نفس  أنا لـ أنتبو ليذا, ولكف أنتبو ليذا
الجميؿ ىو ىذا,  جاءتني واحدة نصؼ عارية, وفي نفس الوقت قالت لي المحجبة والسافرة إني أعبر عنيما, القاعة

القارئ ولكننا نخسر عددا كبيرا مف القراء, والسر  كر في إغراء قارئ بالذات لف نوفؽ فسنربح ربمافمو نكتب ونحف نف
أحاسيسؾ دوف التفكير في لعبة المراوغة مع القارئ أو التفكير في كيفية "أكؿ  ىو أف تكتبي عف النفس البشرية, عف

  .القارئ" وىذا ىو سر نجاحي كتؼ

 

  !اح؟ىل أصبت بالغرور بعد ىذا النج

وأنا أقوؿ إف الكاتب سارؽ ومتيـ بسرقة  الكاتب ال يقاس بإبداعو وشيرتو, بؿ بتواضعو, والغرور ىو نياية اإلبداع,
الكاتب يمشي ويسجؿ لكف بأمانة, كيبل يبتعد عف أخبلقيات الكتابة,  حياة اآلخريف والسطو عمى أحاسيسيـ, أحيانا

قارئا  ـ, في كثير مف األحياف تتعمميف مف سائؽ أجرة, أنا أسرؽقصص اآلخريف ومف تأمبلتي فيمكف أف تتغذى مف
  .وال أسرؽ كاتبا

 

  !يوسف، واستغل األمر استغالال كبيرا، كيف تمقيت األمر؟ نسبت رواية "ذاكرة الجسد" لمشاعر العراقي سعدي

 لو كاف األمر كذلؾالتي نسبت لسعدي يوسؼ لـ تكتب في مقاؿ وانتيى األمر بعد ذلؾ, و  "رواية "ذاكرة الجسد

دعوى قضائية, ولكف ما يؤلـ  العتبرتو أمرا ىينا, ولكف الخبر انتقؿ إلى "وكالة األنباء الفرنسية" التي رفعت ضدىا
األسبوعية أوردت الخبر تحت عنواف "سرقات أدبية" وفي  "أكثر ىو أف الطعنة جاءت مف الجزائر, فجريدة "الخبر

يصبح مف كتب بروحو عمبل تمجيديا لوطنو سارقا؟ والسارؽ الحقيقي يكـر  أف الصفحة األولى أيضا, فيؿ يمكف
مخيمتي تشفع لي,  ويرسؿ لتمثيؿ بمده في الخارج؟ ال يعقؿ أبدا أف أسرؽ عمبل وتفاصيمو المنقوشة في ويمنح وساما

جسد ويجعؿ لو فمسطيف يمكف أف يؤرخ ليذا ال فبل يمكف ألحد أف يكتب ىذا العمؿ, فبل كاتب مف العراؽ وال مف
  .ذاكرة

 

  وكيف ترين موقف سعدي يوسف؟ كيف استغمت القضية؟

لنجدتي, سعدي يوسؼ اختفى تماما ولـ يكذب الخبر إال بعد شير  ستة أشير وأغمفة المجبلت تنيشني ولـ يأت أحد
ال يمكف  مجدا وصرحا, لكنو صرح في خيالو فقط, ألف الذي يقتات مف جروح اآلخريف ونصؼ ظنا منو أنو سيبني w
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ذاكرتي أنا, سعدي يوسؼ  يشبع أبدا, وال يمكف أف يصؿ إلى إقناع اآلخر, ألف القمـ قممي واألىـ مف ذلؾ الذاكرة أف
الذيف دافعت عنيـ وكنت أقوؿ: إني ال أدخؿ العراؽ  سكت ولـ يتكمـ حتى استفاد مف الدعاية, رغـ أنو مف الناس

  .ولكف بالنسبة لو سيتبعو األذى طوؿ العمرسكوتو,  ماداـ سعدي يوسؼ منفيا, أنا آذاني

 

  !يف دافعت عن نفسك؟ؾ

كتاب نضع فيو خبلصة الروح  تقصديف كتابي, الكتب ال يمكف أف ندافع عنيا, ألنيا تدافع عف نفسيا, ما جدوى
موت الكاتب لنا, أنا أدافع عف شرؼ الكتابة فقط, فعندما ي والفكر والتأمؿ ونأتي بعد ضجة قامت مف فراغ ونقوؿ إنو

ذا لـ يستطع فإف كتبو تتولى ميمة الدفاع  عنو, ولقد قمت في ذلؾ: نحف نكتب كتبا لتدافع عنا وليس لندافع عنيا, وا 

  ."فيمعف أبوه كتاب"

 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 

  فوضى الحواس

  !اس".. أليس كذلك؟جاءت بعدىا "فوضى الحو 

الحواس" بقدر ما أحب  فوضى الحواس" كانت مكتوبة أثناء الحممة, جاءت "عابر سرير", ولكني أحب "فوضى" ..ال
ما تحمؿ لكنيا طريقة ىربت بيا التاريخ إلى  الراحؿ بوضياؼ, صحيح أف الراوي امرأة وىي تحمؿ مف مشاعر الحب

يا وال أف تسمب حقائقيا, أرخت فييا لمرحمة مف مراحؿ التاريخ حروف صفحات بيضاء ال يمكف اآلف أف تغتاؿ
  .باغتياؿ الرئيس بوضياؼ, وىي ميداة إلى روحو وروح الشييد سميماف عميرات الجزائري تنتيي

 

  !قيل إن فوضى الحواس ليست بمستوى ذاكرة الجسد، فما رأيك؟

الموجودة في ذاكرة  القراء في فوضى الحواس الحرقة الجسد ىي الرواية األولى, ىي وجعي األوؿ, ربما افتقد ذاكرة
عني عمى األقؿ ألنو جزء مف الثبلثية ىذه  الجسد, ومع ىذا فأنا أظف أنو عمؿ جميؿ وسيدافع عني حتما, سيدافع

صفحة, وال أظف أف الذي يقرأ  7333في فضاء ورقي تجاوز  سنة مف تاريخ الجزائر 43ومف خبلؿ تاريخ لػ 
بوضياؼ يمكنو أف يحبس الدمع, حاولت بحرقة كبيرة أف أىرب بذكرى ىذا الرجؿ  صفت فييا اغتياؿالمحظات التي و 

التاريخ؟ ولكف الرواية  الروائي, إلى العالـ العربي الذي ال يعرفو, التاريخ يحفظ الحدث ولكف مف سيعود إلى لورقي
  .الوصفية والتي تقرأ عمى مدار الزمف ستحفظ أدؽ التفاصيؿ

 

الوصف الشعري توظيفا لمجنس فإن  يقول إنك تكممت عن الحب بطريقة رائعة جدا، وىناك من اعتبر ىذا ىناك من
  كان توظيفا فعميا فما القصد من ورائو؟

أنا كتبت عف الحب  لـ أكتب عف الجنس بالمفيـو المتعارؼ عميو ونصوصي وورقي المطبوع أكبر دليؿ عمى ذلؾ, أنا
ف كاف الجنس جزءا مف حيات يقاس بطريقتو في التعامؿ مع موضوع الجنس  نا اليومية ال يمكننا إغفالو, والكاتبوا 

النياية دوف أف يعرؼ ماذا حدث بيف البطؿ والبطمة, فأنا أنقؿ األحاسيس التي  بالذات, ففي رواياتي يصؿ القارئ إلى
wفالمتعة تغتاؿ األدب بشكؿ  شيء آخر, الرغبة وراءىا, وأنا كاتبة رغبة وليس كاتبة متعة, الرغبة شيء والمتعة تخمفيا
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روائيا ألنني أوظؼ الجنس؛ أقوؿ ليـ اقرأوا ما كتبتو  مف األشكاؿ, وفي ىذا المقاـ عندما يقولوف لي إني أباع
ىكذا  والمصريات, وأنا لست ضد ىذا,ولكف قممي نسخة مني يتكمـ كما يتكمـ رجالي, فرجالي ىـ الروائيات المبنانيات

  .كي يباع عممي ي" وال أعطي إال بالمغة واألدب تطيير الذوؽ, فكيؼ أسعى لممتعةوأنا "كائف حبر 

 

  !إذن أحالم تمعب عمى ثنائية المغة واإلحساس؟

حبب قرائي فيما أكتب, وعندما أسأؿ  نعـ.. ولذلؾ تصعب ترجمة أعمالي, ألنني أزاوج بيف السرد والشعرية, وىذا ما
الجزائر, وأنا ال أعرؼ العربية أكثر منكـ, فأنا أكتب وفي كتاباتي  ي تعممتيا فيعف العربية التي أكتب بيا أقوؿ إن

السرير"  المغوية واإلمبلئية, وأتساءؿ أحيانا عف موضع اليمزة "إف كانت عمى الكرسي أو عمى كثير مف األخطاء
قناعة بأف الذيف ماتوا ماتوا  ألني عمى وبرغـ ىذا أكتب بمغة جميمة, ليس ألني أتقنيا أكثر منيـ ولكني أحبيا أكثر,

ضرب مف الجياد, فمف أراد أف يجاىد فميكتب بالعربية ليس فقط ألنيا  مف أجؿ ىذه المغة, والكتابة بالعربية في نظري
عرقي  لغة تنقرض سنويا مف العالـ "وىذا تقرير رسمي مف اليونسكو", تصوري ىناؾ تطيير 14ألف  لغة القرآف ولكف

اإلنجميزية ىي األميرة ألنيا لغة العمـ   تبقى فيو إال المغات الكبيرة والتي ستكوف المغةلغوي, وسيأتي يـو ال
المغة, أنا ال أدافع عف العربية فقط؛ بؿ عف ليجتي الجزائرية داخؿ  والتكنولوجيا, البد أف نستميت في الدفاع عف

  .أماـ العالـ كعربية وأماـ العرب كجزائرية العروبة, أف أقؼ

 

  !بوتفميقة".. لماذا؟" عن الرؤساء ولم تذكريتكممت 

تحدثت عنو لقمت إنو يصمح أف يكوف خير مف يمثؿ وزير  رغـ أف بوتفميقة ىو صديؽ جيد وقارئ جيد وناقد جيد ولو
 عالية مف الثقافة, حتى في غربتو كاف يطارد الكتب في كؿ مكاف, ولو عبلقة وطيدة الثقافة الرائع ألنو عمى درجة

شيئا حتى ال يحسب عمي لو أف  الكبار أمثاؿ غبلاير جارسيا ماركيز , وىذا جانب آخر ال أريد أف أقوؿ عنوبالكتاب 
  .العبلقة أصبحت مع السمطة

 

  !الكتابة بالنسبة لك؟ أخيرا.. ماذا تعني

يعنيني التكريـ لف أتوقؼ, فحتى وأنا أكـر أشعر بألـ, فبل  الكتابة تصفية حسابات, كتبت الثبلثية ألثأر ألبي وأنا
أكوف  أكوف مواطنة, أىـ مف ذلؾ المقولة الشييرة "ال كرامة لنبي في قومو" وال يعنيني أف ككاتبة, فاألىـ عندي أف

مواطنة كريمة ال أف أكوف مكرمة,  نبية, وال يعني ذلؾ بالقدر الذي يعني أف أكوف فيو مواطنة, أريد أف أعيش حياة
فبل يوجد مف يكرمؾ لوجو اهلل, ال يوجد نظاـ يكـر المبدع ببل  في مصيدة الفئراف, وقمت الجبف بالمجاف ال يوجد إال

الديب  حساباتو, يكرمؾ عندما تصبحيف كبيرة, فيو يحتاج إلى رفات مبدعيو مثمما حدث مع محمد مقابؿ, فالنظاـ لو
  .وآخريف

 

  ػػػػػػػػػػػػػػ

 

  1334, السنة الخامسة ,  93العدد
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 !والحياة الزوجية خنت الشعر مع الصحافة والرواية احالم مستغانمي:

  حاورىا: عبد الرزاؽ الربيعي

Sunday, 11 June 2006  

السوربػوف وباحثػة في عمػػـ االجتمػػاع وطباخة  ذات صباح استيقظت واذا بي زوجة وأـ لثبلثة صبياف ودكتػورة فػي
  النيار, وغسالة وجبلبة ومربية في كؿ ساعات

ىذا ما قالتو الكاتبة الجزائرية أحبلـ  "مف لقب واكثر مف مينة غير انني كنت قد فقدت لقب "شاعرة كاف لي اكثر
العربي في باريس, لكف صاحبة رواية "ذاكرة الجسد" التي طبع منيا  مستغانمي في شيادة ليا قدمتيا في معيد العالـ

 لقائي بيا في مسقط عمى امتداد اكثر مفنسخة, عدا النسخ المزورة, كما قالت لي خبلؿ  ألؼ 033لحد اآلف 

اف تدخؿ مسقط  مرة!! فضمت 11حيث بمغ عدد المرات التي طبعت بيا  7440عشريف سنة مف تاريخ صدورىا في 
اختارت ليا نصا ادرجتو ضمف امسيتيا  معتمية صيوة جواد الشعر, عبر حنجرة المطربة المبنانية جاىدة وىبة التي

 :الفميج بحضور مستغانمي التي تقوؿ كممات نصيا قدمتيا عمى مسرح حصفالغنائية "صوفيات" التي 

 القدر ما طمبت مف اهلل في ليمة"

 سوى اف تكوف قدري وشري

 سقفي وجدراف عمري

 "وحبللي ساعة الحشر

 .7410ديواف عاـ  فحيف التقيت بيا افتتحنا حوارنا بالشعر الذي افتتحت بو حياتيا األدبية عندما اصدرت لذا

 منو، كيف تخميت عن الشعر؟ قولين انك اتخذت قرار التخمي عن الشعر خشية ان تصبحي ادنىت -

الشعر, انا خنت الشعر مع الصحافة والرواية والحياة الزوجية  نولد جميعنا شعراء, بعضنا يبقى كذلؾ واآلخر يخوف *
مف خاف الشعر مرة واحدة خانو وىنا يحضرني قوؿ لمشاعر عبدالرحمف االبنودي ىو " التي ىي ضد الشعر تماما

 ."الى األبد الشعر

 وكيف تبررين انتقالك من الشعر الى الرواية؟ -

فالرواية ىي  ىذا السؤاؿ تكوف اجابتي: عندما نفقد حبيبا نكتب قصيدة وعندما نفقد وطنا نكتب رواية كمما سئمت *
 .مفتاح االوطاف المغمقة في وجينا

 *ية؟الروا اذن الغربة افضت بك الى -

صفحة عنوانيا "ذاكرة  979ممحمة مف  بالضبط, ففاجعتي كانت اكبر مف اف يحتوييا نص شعري, فتدفقت في
 .الجسد" .. كانت تعبيرا عف فاجعة وطنية

االف ربما عندما  *باالغتراب؟ واليوم بعد مرور اكثر من عشرين سنة عمى تمك الفاجعة ىل ما زلت تشعرين -
في ىذه الطمأنينة تحت ظؿ ىذا السند الوىمي "الوطف"  مغتربة, فيذا قدري أصبحت اصبحت الغربة وطني ما عدت

 .وأراود الشعر عف نفسي الذي اوجدتو لنفسي, اجمس مع نفسي

w *ألكي تستعيدي لقب "شاعرة"؟ -
w
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 .المحظة ال أصدؽ انني شاعرة صدقا مازلت ليذه

 لماذا؟ -

, الف ىذا التاج قد يسقط في اي خطأ ترتكبو وانا ال اعني تدافع عنو كؿ يـو الشعر تاج يصعب حممو, عميؾ اف *
 .العروضية, بؿ االخطاء التي نمر بيا في حياتنا االخطاء

  *االخطاء؟ ىل ان الشاعر فوق -

مازاؿ الى اليـو يحاكـ "المتنبي" عمى قصيدة  الشاعر قدوة, انساف كبير, ويعيش تحت المجير, تصور اف التاريخ
السقطات التي خدشت صورتو, وكشفت عف اىداؼ لو صغيرة, ىناؾ شعراء  خشيدي" وسواىا مفكتبيا في "كافور اال

 .لمشعر اىانة

الرواية حتى اطمق البعض عمى زمننا  * أال تبدو ىجرتك االن الى الشعر معاكسة في زمن تمثيل لغة القراءة الى -
 بـ "زمن الرواية"؟

االنساف يحتاج الى  حو النيـ لـ يغادروا الشعر والشاعرية الواقعية, افالشعر, والروائيوف الكبار نج دائما الزمف زمف
نني  شعر, والرواية ال تنقذ اال بالشعر فبل بد مف انقاذىا بو, ومف ىنا فالرواية اخر حقيبة لتيريب االفكار الخطيرة, وا 

مارؾ العربية, فبل بد اف الذي يمنع كتابو ىو ميرب سيء وقع في خطوط تفتيش الج اعتبر المبدع ميربا, والمبدع
 .ذكيا بحيث ال يمنع كتابو في اي بمد يكوف

 *رواياتك؟ وىل ىربت افكارك في -

فييا كما ىائبل مف التحريض, عميؾ اف تراىف عمى  كؿ االشياء التي اريد قوليا قمتيا في رواياتي ولـ تمنع, رغـ اف
 .مف غبلؼ الكتاب قبؿ اف يقرأه ومشكمة انو يحكـ عميؾ غباء الرقيب العربي الذي اعتدت عميو

 تجممينيا؟ الوحيد الذي تواجيو الرواية العربية، ىناك تحديات اخرى بالتأكيد، كيف ليس الرقيب ىو التحدي -

اليجمة التكنولوجية, واالنترنت والكاتب ال يعرؼ كيؼ  اعتقد اف الرواية العربية تتعرض اليـو االخطار كبيرة, حظر *
صعبة فالقارىء يذىب نحو الكاتب الذي يعرفو وىذا فيو احجاؼ لكتاب اخريف مف  ياة صارتيدافع عف نفسو والح

والسؤاؿ المطروح  يصموا, وال اظف ستمنح ليـ فرصة! لدرجة انني كثيرا ما شعرت بالذنب تجاه كتاب اخريف, حقيـ اف
 .االف ىو كيؼ يدافع كاتب عف نفسو في ىذا العالـ

سألني الدكتور  عندما *الكاتب الذي يعرفو وانت لمن ذىبت خالل سنوات التكوين؟القارىء يذىب نحو  تقولين -
فمقد تغذيت بالفمسفة فعندما نكتب رواية ال  سييؿ ادريس لمف قرأت؟ اجبتو: لـ اقرأ شيئا واعني بالنسبة لمروائييف,

ندما تنتيي مف قراءتو تعيد النظر والشعر, والفمسفة, والكتاب الجيد ىو الذي ع تغذيؾ رواية, انؾ تحتاج الى التاريخ
الوجودية التي يثيرىا  حياتؾ, واذا بقيت جممة في ذىنؾ يكوف الكاتب قد نجح, والنجاح ايضا يقاس بكـ االسئمة في

 .الكاتب داخؿ القارىء

  *ىل تقرأين السماء معينة؟ -

في اكثر مف شاعر كبير  فيؤثراقرأ كؿ شيء جميؿ تقع عميو يدي, حتى في المبلحؽ, احيانا اقرأ لشاعر مترجـ 
 .فالميـ عندما تقرأ اف تقع في فخ الكممات

  *شعريا؟ وبم تأثرت -

wالشعر الصبح لبوة! قرأت لنزار قباني لكف ليس  بقوؿ بوؿ فميري "الذئب خراؼ ميضومة, واف اكمت الكثير مف خرفاف
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .عمييا في مقاؿ صحفي احيانا كؿ كتاباتو, الكممات الجممية تعثر

 *سنقرأ لك نصوصا شعرية جديدة؟ وىل -

اي نص الى مقاـ  وىبي ورطتني بالشعر, ما كنت اعرؼ قبميا أنني سأقترؼ قصيدة, صوتيا بامكانو اف يرفع جاىدة
واصاب بالذىوؿ الجميؿ وبالرعب  الشعر, وحتى عندما اسمعيا تغني ايضا لي فبل اكاد اتعرؼ عمى نصوصي,

 !ايضا

 ولماذا؟ -

 .خربشات" .. اكتب لنفسي.. الغناء يفضح ضعؼ الكممة, الشعر مفتاح لمف دونو" بتوالف النص كما كت *

 ومتى يفضح الشعر؟ -

ضعفؾ لقد احسست بعد الحفؿ الذي اقامتو عمى مسرح  عندما يغنى الف المتمقي يمتمؾ كؿ الوقت الكتشاؼ نقاط *
نبحث في كثير مف النصوص القامة حفؿ حاكتيا ضدي "جاىدة" فالحفؿ جعمنا  حصف الفميج اف ثمة مؤامرة شعرية

بامكاني  بدعوة مف مؤسسة سمطاف العويس لذا فانا مضطرة لكتابة نصوص خصوصا انني اكتشفت اف سيقاـ في دبي
 .اف اكتب شعرا

رواياتي واعتقد انني وصمت بروايتي "ذاكرة الجسد" العديد مف  انني كثيرا ما ابث رسائمي السياسية وافكاري التأممية في
قارىء  لممعتقبلت والسجوف االسرائيمية مخترقة القضباف النني عندما اكتب اكتب باالشتراؾ مع الرسائؿ التي وصمت

 .ذكي يكمؿ النصؼ الذي سكت عنو

 القراء؟ ىل تضعينى الكتاب في خانات مثمما تضعين -

كاتبة لست كبيرة اي احترؼ اضافات, انا  ىناؾ كاتب وىناؾ ليس كاتبا, ال يوجود كاتب كبير! انت كاتب بدوف *
وعندما تتجو نحو الكتابة ال بد اف تكوف مييأ لو, والتكريـ الوحيد  الكتابة, جاىزة لمموت مف اجؿ اي كممة كتبتيا

بو  وينفى, الكاتب كائف عار تفضحو لغتو, ثمة مف يتمصص عميو, ثمة مف يجد نفسو فيو ويسعد لمكاتب أف يسجف
 .ؤه يعرفوف ذلؾوىو انساف سريع العطب, واعدا

 مستغانمي كاتبة تخفي خمف روايتيا ابا طالما طبع حياتيا شخصيتو الفذة وتاريخو يقول شقيقك مراد: "احالم -

في ان مسيرة حياتو التي  النضالي، لن نذىب الى القول بانيا اخذت عنو محاور رواياتيا اقتباسا ولكن ما من شك
مدى أثر ىذا االب في شخصيتك ورواياتك ورماك  ؤلفاتيا" الى ايتحكي تاريخ الجزائر وجدت صدى واسعا عبر م

 داخل اثون اليم السياسي؟

مايو  8مظاىرات  اليـ الذي ورثتو عف والدي محمد الشريؼ الذي عرؼ السجوف الفرنسية بسبب مشاركتو في ىذا *
بي تتكرر في كؿ اعمالي, السياسي, ومأساة أ ومف ثـ اصبح مبلحقا مف قبؿ الشرطة الفرنسية بسبب نشاطو 7494

في المعمعة, واليـ السياسي الذي احممو راجع الى نشأتي في وسط  واعني بيا مأساة االنساف النظيؼ الذي يموت
االستقبلؿ  السياسية لوالدي الذي كاف يممؾ حؽ التصرؼ بكؿ امبلؾ فرنسا عندما غادرت الجزائر بعد سياسي والحياة

لبلرىابييف الذيف دمروا الجزائر لكف لف  ما االخروف نيبوا الوطف لقد قمت: قد اغفرلكنو مات في شقة مستأجرة!! بين
 .اغفر لمذيف نيبوا الجزائر

 قطار الغربة بوقت مبكر حيث اخذك الى باريس، كيف تعايشت مع الغربة؟ صعدت -

wالحب والرؤيا البعد عف  تاجالبداية كانت تخيفني, لكنني اكتشفت انيا شرط ابداعي يحتاج اليو الكاتب مثمما يح في *
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 .جميمة االوطاف يحتاج الى مسافة لنتأمميا جيدا, الغربة

 التقني؟ ىل انت راضية عن االشواط التي قطعتيا الرواية العربية عمى المستوى -

واخذ كؿ كاتب منحى, بدأنا نقرأ روايات  اعتقد اف الرواية العربية قطعت اشواطا جيدة فقد ظيرت مدارس جديدة *
 .يذىب بعيدا في نفسو, وىذه لـ تكف متوافرة في الرواية العربية مف قبؿ ييا جرأة وتوثيؽ تاريخي وبوح, فالروائي االفف

 لغة الشعر بدأت تزحف عمى الرواية أليس كذلك؟ لكن -

 تشبيني,الشعر, ال بد مف نقمة تجريدية, جزء مف نجاحي في الكتابة الرواية لغتي التي  القارئ العربي لـ يشؼ مف*

عثر عمى نفسو فييا,  فعندي ال تجد قصة, ىناؾ لغة توجد حدثا, القارئ يحفظ الجممة التي تشبيو النو يكوف قد
  .وعندما يعثر القارئ عمى نفسو في كتاب يكوف قد سمـ نفسو لمكاتب

( Sunday, 11 June 2006 )  

 

 الجزائرية حالم مستغانمي: الطاىر وطار أب الروايةأ

  وطار أب الرواية الجزائرية التطاول عمى الكتاب الكبار`جديد` أحالم مستغانمي: الطاىر أكدت رفضيا

 
 

أجرتو معيا صحيفة "الخبر" الجزائرية اليومية تساءلت الروائية أحبلـ مستغانمي  في لقاء :مدني قصري -الدستور 
ىذا الصدد ''إلى متى  ئري", حيث قالت فيأسمتو بػ "استمرار دوراف مسمسؿ المياترات في المشيد األدبي الجزا عف ما

باآلخر وتقديره )...( فما زلُت أذكر أف الجميع  ستظؿ ثقافة نيش المحـ سائدة, يجب أف نستثمر في ثقافة اإلعتراؼ
  ."سكت عندما ُأتيمت بالسرقة

نبيا قائمة "والوحيد جا ىذا الصدد عادت الروائية أحبلـ مستغانمي لتشيد بالروائي الطاىر وطار الذي وقؼ إلى وفي
  •''الجزائرية الذي أنصفني ىو الروائي الطاىر وطار الذي أعتبره أب الرواية

األولى '' ذاكرة الجسد'' مف الشاعر العراقي  الروائية أحبلـ مستغانمي كانت قد ُأتيمت قبؿ سنوات بسرقة روايتيا
الروائي الجزائري الوحيد, مف األسماء الحواس'' في ىذا الشأف "إف  سعدي يوسؼ, حيث قالت صاحبة ''فوضى

الكبير  بجانبي وأنصفني عندما تخمى عني الجميع بالصمت, لحاجة في نفس يعقوب, ىو الكاتب الكبيرة, الذي وقؼ
  •''دائًما في كؿ شيء جميؿ فييا الطاىر وطار عندما قاؿ لمجميع ''ُحسدت الجزائر في أحبلـ مستغانمي كما ُتحسد

  السياؽ نداء إلى الُكّتاب الجزائرييف وال سيما الذيف وائية أحبلـ مستغانمي في ىذاىذا وقد وجيت الر 

الثقافية  الوىمية والجداالت العقيمة والمياترات, بالتخمي عف ىذه األساليب المنافية لمتقاليد يتخبطوف في الصراعات
مف خبلؿ حث طاقاتيا الكامنة وتقديـ  عياوأخبلقياتيا, والعمؿ عمى تقدير وتثميف المواىب الجديدة الناشئة, وتشجي

ألف • واإلبداع, والعمؿ عمى اإلحتفاء بيا عمى نحو ما ُيحتفى بالكبار العوف المادي والمعنوي ليا, ودفعيا إلى الكتابة
إلغائيـ  كبيًرا ولذلؾ فمف اإلجحاؼ أف يستمر الكبار في دىس الصغار في الجزائر وفي محاولة الكبير ال يولد

أصرت في معرض لقائيا مع صحيفة  وتجدر اإلشارة إلى أف الروائية الجزائرية أحبلـ مستغانمي قد• يـومحاصرت
ىذا وقد أكدت • بالتورط في "مياترات مماثمة مع أي كاتب كاف" "الخبر" الجزائرية عمى القوؿ بأنيا لف تسمح لنفسيا

نؤسس لتقاليد  ة بارزة في تاريخنا الثقافي وعمينا أفالكتاب الكبار " الذيف يشكموف عبلمات ثقافي رفضيا التطاوؿ عمى w
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  اإلعتراؼ بيـ عمى غرار ما ىو سائد في الدوؿ

مالؾ حداد  السياؽ أضافت الروائية الجزائرية قائمة "لقد دعوُت إلى ترجمة أعماؿ الشاعر الراحؿ وفي ىذا• المتقدمة"
ألتفت إلى تمؾ اإلتيامات ونجحت في  ه, ولكنني لـطواؿ مشواري, ومع ذلؾ إتيمني بعضيـ في الماضي بسرقة أشعار 

الجزائرية, ولدي رغبة في أف تصبح الجائزة سنوية ألنني راغبة في إنجاب  األخير في تأسيس جائزة مالؾ حداد لمرواية
خراج مواىبيـ إلى النور ُكتاب آخريف,   •''وا 

  لحضارية المميزة التي أقدـ عميياتثميف الخطوة ا وفي ىذا الحديث سعت الروائية أحبلـ مستغانمي إلى

  بإنشائو مؤخًرا لجائزة الياشمي سعيداني لمرواية, متمنية العمر الروائي الجزائري الطاىر وطار

والتي لـ تجد لسوء الحظ  الجائزة ولما تمييا مف جوائز مستقببل, تشجيًعا لممواىب التي تزخر بيا الجزائر, المديد ليذه
 .الكتابة واإلبداعمف يأخذ بيدىا في عالـ 

 

 مستغانمي مقابمة مع السيدة أحالم

 

 أجرى الحوار : مؤيد صبلح اسكيؼ

 

 حورية مف البحر . . ؟ ماذا لو خرجت

  ماذا لو انسمت أنثى مف الحبر . . ؟

الميالي  تقؼ الكممات عمى مفترؽ الطرؽ . . عارية . . خائفة . . تتسكع ما بيف ارتعاشات . . ألنيا ىكذا دوما
  . . رحـ حبرىا باحات الكبلـ, ومف ثـ تيرب خوفا عمى نفسيا مف ميب األلفاظ , لتختبئ فيوص

األحاسيس العابرة لمقارات , واالنبيار الدائـ بمقاء أوؿ .  ىي . . سيدة الرواية شعرا . . سيدة لكؿ االحتماالت , سيدة
  . .. ووداع أوؿ

كي ال تحاوؿ  لمحب دوف أف تدري , وتغمؽ أمامؾ مطارىا سيدة الشعر حبرا . . تصنع منؾ جثة ىامدة . . ىي
  . اإلقبلع . . ثـ تحيمؾ إلى براد الذاكرة

تصنع  إياؾ أف تمر مف بساتينيا وحقوليا . . إنيا ألغاـ تنفجر شوقا , تنفجر جنونا , ثـ . . ىي سيدة الحب موتا
  . تؾ تقضـ خيبتؾمنؾ لوحة يتيمة , لتغادرؾ مسافرة نحو مينائيا , وأنت تسبح بدىش

  ( فيا صديقي المغامر ) انتبو . . . يمكف لزىرة مف الكبلـ أف تخفي غابة مف القتمى

  ولـ ال ؟ أليست ىي مف وجو الصواريخ البالستية تمؾ التي تحترؼ االجتياح . . ؟

  ولـ ال ؟ أليست ىي مف أعمف الزوبعة تمؾ التي تتقف األعاصير. . ؟

  . . ؿ لقاءناما حدث في أو  نعـ و ىذا

 

  . . البداية البداية معك شيء صعب سيدتي . . لذا اختاري -

  . . يختار البداية البداية معؾ شيء جميؿ سيدي . . ألنؾ جميؿ . . لذا أنت مف -

w  الذي يجب أف تكوف سيد األلغاـ . . ؟ أليس ىذا لغما وضعتو لؾ تمؾ التي تحترؼ المغة , وأنت الصحفي
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الحواس ( : السؤاؿ خدعة ومباغتة لآلخر في سره . . كالحرب تماما .  تي تقوؿ في روايتيا ) فوضىولـ ال ؟ فيي ال
  . . المفاجأة ىي العنصر الحاسـ . تصبح فييا

تجيب فييا عف األسئمة , دوف أف تستعمؿ كممة ) ال ( أو كممة )  تمؾ التي تكشؼ لؾ المعبة اإلذاعية التي ينبغي أف
  . ( نعـ

  بة تناسبيا تماما ألنيا تقؼ عمى حافة الشؾ , ويحمو ليا أف تجيبالمع فتمؾ

  ( حتى عندما تعني ) نعـ ( , و ) قد( عندما تقصد ) لف ( ربما )

نما , فيي تحب الصيغ الضبابية بعدة  الممتبسة , والجمؿ الواعدة , الحالمة , ولو كذبا , تمؾ التي ال تنتيي بنقطة , وا 
  . . . . . . نقاط

 طريقة غريبة في التحاور . . و أسموب آخر في السرد قررت صاحبة الحبر أف تسرؽ مني سؤالي , لتجبرني عمىلذا 

. . .  

النشاطات  تركتنا بيا بعد انتياء محاضرتيا في الخيمة الثقافية في أرض المعارض عمى ىامش ىذه ىي الحالة التي
  . . . بيا بعد إجراء ىذا الحوار الجريء لة أيضا التي تركتناالثقافية لمعرض الدوحة الدولي لمكتاب , وىذه ىي الحا

 

  كيف تتعاممين مع قرائك ؟ . . . بما أن لك كل ىذا االنتشار

دوف سيؼ أو سمطة ؟ إنيا نعمة حقا , وىذا اإلحساس الجميؿ  إنيا معجزة الكتابة , فكيؼ تكوف لؾ كؿ ىذه الشعبية
 الكاتب تقاس موىبتو بتواضعو , فميس مف الممكف أف يكوف الكاتب مغروراالقارئ , ف ال يزيدني إال تواضعا أماـ

فييا سواء في الشارع أو في  ومترفعا عف المذيف يكتب ليـ , وقد أدىشتني مشاعر الناس في كؿ االماكف التي ألتقييـ
  . المعارض أو المحاضرات

قتنع بؾ أو كاف يشكؾ بؾ ) تضحؾ ( فأنا القارئ ىو اإلغراء خصوصا إذا لـ ي فاألسموب الذي أعتمده في كسب
  أسمحة الدمار الشامؿ أشير كؿ

 ؟ . . . لكن كيف تفسري غيرة البعض من الكتاب بأنك أخذت أماكنيم

الكثير مف مساحة اآلخريف , وبأني  نقولمؾ بصراحة ( إني أشعر تجاه ىذا الموضوع بعقدة الذنب ألني أخذت )
البحث عف كتاب جديد أصبح ال يغامر . . . فيو يتجو نحو  يقـو القارئ بجيدظممت كتابا آخريف , فعوضا عف أف 

  . الكتاب الذي يعرفو أو سمع بو

وأنا أعتذر لمكتاب أف  المبنانية في برامج صباحية عف األدب أف بكيت LBC وسبؽ فيما مضى حينما كنت عمى
ألضواء المتجية نحوي كثيرة عمي , فثمة مف أكثر ا يسامحوني , وأقوؿ لمقراء أتمنى أف تقرؤوا لكتاب آخريف , فيذه

األعداء واألصدقاء معا , و أدخمني في حروب عديدة , لكني دوما كنت أبحث  مني موىبة , و ربما ىذا ما خمؽ لي
بالضعؼ ألنيـ ال  الشريفة النبيمة الممموءة باألدب وليس قمة األدب , وحينما ألجأ إلى الصمت كاف يفسر عف المعارؾ

  . كوف بأنو القوة ذاتيايدر 

% منو في الدفاع  83% مف وقتو في اإلبداع و 13المبدع العربي يقضي  وىناؾ مقولة لمفناف يوسؼ شاىيف بأف
  . إنيا مصيبة أف تتفاوض مع الرقيب ومع الموزع ومع المزور ألعمالؾ . . . عف ىذا اإلبداع

 ؟ بمناسبة الحديث عن الرقيب ، كيف تتعاممين مع الرقابة

وال يقع  أتفوؽ عمى شيطنة الرقباء , فالكاتب الناجح ىو سارؽ محترؼ يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع الرقيب ( تضحؾ ) w
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  . في فخو , أما المص الصغير فمف السيؿ أف يقع في الشرؾ

 أعمالك المزورة ؟ وماذا عن

بح , وأنا ال أدافع عف حقوقي تنسخ األشرطة بقصد الر  لمحقيقة أف أعمالي مزورة في أكثر مف بمد وىي منسوخة كما
نما عف حقوؽ القارئ الذي تسرؽ أموالو , فثمة دار لمنشر أتت مف الخارج إلى معرض الدوحة لمكتاب  في الطبع وا 

األكبر ىنا ىو القارئ , ففي  كتابي بمبمغ كبير قياسا مع السعر الحقيقي لكتابي وىذه النسخة مزورة , والخاسر وتبيع
فالمواطف الفمسطيني فقير و ميدورة حقوقو . ) تضيؼ . .  تسعة دوالرات ! أليس ىذا حراما ؟فمسطيف يباع كتابي ب

جزء مف دخمي لمساعدة الفمسطينييف , وأجازؼ بأمني وباسمي مقابؿ ىذا , ألني  عيب أف أقوؿ ىذا الكبلـ ( لكف
وأكسب ماؿ مقالي  ية الفمسطينيةيمكف أف تدافع عف قضية وال تدفع ثمف موقفؾ . . . فكيؼ أكتب عف القض أقوؿ ال

  ! . . استغميتيـ األسبوعي مقابؿ ىذه القضية وال أدفع مبمغ لمفمسطينييف ؟ أكوف قد

فالبنوؾ الفمسطينية تسرؽ اإلنساف الفمسطيني  ( لكف ولؤلسؼ ال أعرؼ أف كاف لديؾ الشجاعة أف تدوف ىذا الكبلـ )
. . . ! ىؿ يمكف أف أحب ىؤالء الناس أكثر مما يحبيـ أبناؤىـ . . .  الفمسطيني , والمطابع الفمسطينية تسرؽ القارئ

  ؟

 حينما طمبوا منك أن تيدي كتبك الى الصحفيين لماذا رفضت ؟

أىدي كتابي  كتابا ألحد . . . فقط لمقراء . . . فالكتاب الذي ييدى ال يقرأ , وحدث أف طمب مني أف أنا ال أىدي
أفرض كتابي عمى أحد كي يقرأه . .  وذلؾ ألني استحيت أف –ناؾ أكثر مف نزار وىؿ ى –لنزار قباني لكني رفضت 

ىذا في أحد المؤتمرات, تصور كـ أىينت ىذه الكتب ؟  . فيناؾ كتب تيدى وتترؾ في الفنادؽ , وحدث أف رأيت
  . البعض حتى فيناؾ كتاب ال يقرؤوف لبعضيـ

  . كتابي اقرأ يني فأنا أشبيؾ . . . اكتشفيني ذلؾ أف يقوؿ خذيأما مف يحاوؿ أف ييديؾ كتابو لتقرأه , فيو يعني ب

 

  تمثمين المرأة العربية ؟ إلى أي مدى تشعرين بأنك

الكتاب لنفسو ) سواء امرأة أو رجؿ ( , فحينما يحبو سوؼ يتبناه ,  لعؿ نجاح الكاتب يكوف مرىونا بأف ينسب القارئ
 و , فيو يقـو بحفظو , وليس غريبا عمينا ما حصؿ مع الشاعريرى أف الشعر مثبل يشبي وىذا ما يحصؿ عندما

العربية فكؿ شيء مشترؾ بيننا ألف  الكبير نزار قباني , فقد كاف شعره يشبينا جميعا إلى حد التطابؽ , أما عف المرأة
  . األفكار نفسيا والمأساة واحدة والوجع واحد

 

  يقك عمى ذلك ؟يقال عنك بأنك كاتبة رغبة وليس شيوة . . . ما تعم

 

الرغبة . . الرغبة المكابرة , غير  صحيح تماما . . . ألني أحب أف أكوف مشتعمة باالشتياء , جميمة ىي مرحمة
نما أيضا النص األدبي . وليذا ال يوجد في  المعمنة , المواربة , الممتبسة , ألف الشيوة ال تقتؿ فقط شيئا فينا وا 

الفعؿ  فالقبمة تعطي قدرا كبيرا مف المتعة ألنيا تشعؿ الحواس الخمس , بينمافي كؿ رواية ,  أعمالي إال القبمة
  . . . الجنسي ال يحتاج ربما لكؿ ىذا

وأنا أقوؿ ال الحياء وال اإلباحية تصنع أدبا , فالحياء إنكار لمنطؽ الجسد  , واألدب العربي ال يعطي القبمة حقيا
w  إىانة إلنسانيتنا واإلباحية
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  استعداداتك لذلك ؟ عن النضال والموت ألجل القضية ، ما ىي تتحدثين دوما

ليس الموت كما يحدث في العراؽ ! فقد راجعت قناعاتي  أنا مستعدة وجاىزة لمموت مف أجؿ أي قضية عربية , طبعا
د ؟ لكني اكتشفت غباء الموت مجانا , لكف إذا كاف ىناؾ قضية حقيقية وموت يفي , بعد أف كنت مييأة لمموت ىناؾ

فثمة موت تولد  , أني كاتبة , وأكوف فقط مواطنة عربية , وأتمنى أف تختبرني الحياة في امتحانات كيذه سوؼ أنسى
لؤلسؼ ال قدوة لنا , فنحف نحتاج إلى قدوة كي  فيو , والكاتب حتى في موتو يوقع نفسو إذا كاف قدره أف يموت, لكف

  . . . . اتب لـ يشترى , أو كاتب رفض زيارة بمد ما لسبب ماتسمع بك تكوف مرجع لنا ككتاب , فأنت تتمنى أف

 

  أنت وأعمالك من السينما والتمفزيون ؟ أين

والتمفزيوف الجزائري , المذيف اشتريا حقوؽ رواياتي لتكوف مسمسؿ تمفزيوني في  ىناؾ توقيع بيف تمفزيوف أبو ظبي
الفكرة كي يصؿ  , ونور الشريؼ كاف يدافع عف ىذه لكني في البداية كنت أفكر بأف تكوف عمؿ سينمائي , رمضاف

بأف يكوف عمؿ تمفزيوني وذلؾ كي تصؿ الرواية  العمؿ إلى لجاف دولية وكي يكوف ممثبل لمجزائر دوليا , لكننا انتيينا
  . العربي , فيناؾ الكثير مف القراء لـ يقرؤوىا إلى أكبر قدر مف المشاىديف في العالـ

  . . . ؟ما ىي كممتك األخيرة 

نما بنائو إف ىذا الوطف العربي الكبير والجميؿ يستحؽ قدرا أجمؿ , وعمينا أال نشارؾ في  مذبحة األمؿ العربي , وا 

 

 :أحالم مستغانمي في حوار لـ المستقبل

 سأخرج عن الجزائر إبداعا ىذه المرة

اد لمعاـ الماضي, حدثتنا عف ىذه الرحمة أشرفت عمى جائزة مالؾ حد إلتقينا بالروائية واألديبة احبلـ مستغانمي التي
روايتيا الجديدة "الحب  الجزائر مرورا بباريس, وعف ولوجيا لعالـ الكتابة الروائية واألدبية مؤخرا وعف مف سوريا الى

 .كصداقتيا بأنعاـ بيوض مثبل الخاص" وعف الترجمة التي رصدتيا كتاباتيا وأشياء حميمية أخرى

 

 :المستقبؿ

  طفولتك وفترة المراىقة وماذا عن صداقتك بأنعام بيوض؟ ى الجزائر، كيف كانتمن سوريا ال

 

 ولدت في تونس مف أب ذو جنسية جزائرية كاف أبي ييوى األدب الفرنسي وتعرض لمسجف بسبب :أحبلـ مستغانمي

مدرسة  ألدرس في نشاطو السياسي, ونشأت في محيط عائمي وطني التوجو, وبعد االستقبلؿ عدت الى الجزائر
كمية اآلداب ضمف أوؿ دفعة معربة تتخرج  مف 17الثعالبية لمبنات ومف ثـ ثانوية عائشة أـ المؤمنيف ألتخرج سنة 

الطفولة ليست كميا سعيدة, ىذا يكوف طبعا في القصص الخرافية,  بعد االستقبلؿ مف جامعات الجزائر, وطبعا
سنوات, وسوؼ يكوف  73ف أقـو بأوؿ رحمة مضطربة وعمري فعبل مؤشرا, كاف اكتشافا, أ فوصولي الى الجزائر كاف

حيث يشعر بذلؾ  ليذه النقمة أف تعممت ليجتيف وأصبحت لي مرجعيتاف, وطبعا ال نشعر بذلؾ إال في الكبر, طبعا
وىناؾ التقيت بأنعاـ بيوض في الصؼ األوؿ  التزاوج, درست في المدرسة الثعالبية ثـ ثانوية عائشة أـ المؤمنيف
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وكانت أنعاـ بيوض في الصؼ الداخمي, كنت في القسـ األدبي, بينما  اني والثالث, فكنت في النظاـ الخارجيوالث
األدبية,  العممي, جمعنا ىذا التزاوج الثقافي, ألنيا ولدت في تونس وربما الذي يجمعنا ميولنا كانت ىي في القسـ

  .7417مرفأ األياـ" عاـ  واف صدر لي "عمىفكنت أكتب قصائد في سف السادسة عشر وأوؿ قصيدة أو أوؿ دي

 

  ماذا تعني لك الكتابة؟

 

الشعر, كتبت  االنيماؾ السري في الحياة, ىي في البداية مناجاة والكتابة لغة مختزلة, وبعد أف كتبت ىي نوع مف
فضاء أكبر, معايشتيا, فبحثت عف  الرواية التي جاءت متأخرة, جاءت نتيجة لمعايشة أشياء صعبة عجز الشعر عف

أنفخ فيو صراخاتي وميوالتي وكذا كؿ األحاسيس التي تخالجني  لـ أكف أنوي النشر في البداية, فعمت ذلؾ ألخمؽ وادا
  .اال القمـ والكممة والتي ال يعجز البوح عنيا

 

  وايات؟الجسد" و"فوضى الحواس"، فيما تتمخص أحداث الر  صدرت لك مؤخرا ثالثيتك المشيورة "عابر سرير" "ذاكرة

 الشاب ابف الخامسة والعشريف, يقاتؿ في احدى جبيات الثورة تحت قيادة "سي الطاىر عبد أحداث الرواية أف خالد

تونس محمبل بوصية مف  المولى" وكبلىما مف قسنطينة ويصاب في احدى المعارؾ, فينقؿ مع عدد مف الجرحى الى
ناصر وطفمة وليدة يسمونيا حياة, وىذا يشكؿ  وجتو وطفموسي الطاىر الى عائمتو المقيمة ىناؾ والمؤلفة منو وز 

  .خالد خمفية ألحداث الرواية مف خبلؿ تداعيات

 

فيقيـ معرضا في باريس وتزوره حياة ويقع  سنة مف خروج خالد مف الجبية, 14أما األحداث الحقيقية لمرواية بعد 
نة سي الشريؼ ابنة عـ حياة عمى نفسيا بأنيا اآلنسة بالمصادفة تعّرفو اب خالد في حب حياة بصورة ميمودرامية, حيث

سجميا باسـ احبلـ  سنة, ويأمؿ في أف تكوف األخرى ىي الطفمة التي 14فترتد ذاكرتو الى الوراء فجأة,  عبد المولى,
  .وليست مف تعرفو ويقع حبو ليا فورا, ىذه باختصار أحداث الرواية

 

  والروائية؟ حاسيسك بالرسم والكتابة الشعريةكيف تمكنت من تحقيق معادلة التعبير عن أ

 

أزرار, ىي كالخمية الدموية, والظروؼ ىي التي تجعمنا  ىي محاولة باألزؿ, فأنا ال أقـو بجيد حيف أرسـ, فيي ليست
ال نطبخ اليـو وغدا نقـو باألشغاؿ المنزلية, الكتابة والرسـ ىي ردود فعؿ  نشعر بالزخـ الشعري, فنحف مثبل

  .تلمعايشا

 

  عمى ذكر الرسم كيف ولجت لعالمو؟

 

 رسمت وجوىا وأتذكر أف أوؿ 74الصغر, وىي موىبة نماىا أبي الذي اكتشفني, ففي الػ  أعتقد أنني أىوى ذلؾ منذ

كانت عبلقة وجود, ألنني  معرض لمرسـ أقمتو كاف في المدرسة االبتدائية, وعبلقتي بالرسـ لـ تكف مزاجية بقدر ما
خوض تجربة الرسـ حتى تكؼ أناممي عف الحؾ,  مؽ, واف أشياء ما تود الخروج مني ولف أكؼ عفأشعر بنفس الق

  .فيناؾ أشياء أودىا أف تخرج
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  ىي أىم الجوائز التي تحصمت عمييا أحالم مستغانمي طيمة مشوارىا األدبي؟ ما

 

طبعة في مدة  78مت طباعتيا ت عمى جائزة نجيب محفوظ لمرواية عف رواية ذاكرة الجسد التي 7449تحصمت سنة 
الجزائرية بالتنسيؽ مع رابطة كتاب االختبلؼ وكذا  انشئت جائزة مالؾ حداد لمرواية 1337زمنية قياسية, وسنة 

, واستطعت عبر رواية واحدة أف أحقؽ النجومية في الوطف العربي الذي ال 72 أكاذيب سمكة, عمى مرفأ األياـ عاـ
أي كتاب آخر,  مف طرؼ الدوؿ العربية عمى مدى ما استحوذتو الرواية مف اىتماـ يفوؽوىذا مؤشر كبير  يقرأ كثيرا,

  .فرغـ أف بداياتي كانت شعرية, لكنيا بقيت في ذاكرة كؿ قاريء

 

  ما سر الميجة الطيبة وطالقة وعذب الصوت؟

 

 ثـ تزوجت الصحفي الجزائرية لثبلث سنوات ونشرت قصائد ومقاالت في الصحافة الجزائرية عممت في االذاعة

اعتز بيا بعد الميجة  المبناني نصفي الثاني وعشت في سوريا وتعممت الميجة السورية التي اعتبرىا ثاني ليجة
  .الجزائرية

 

  ىل تعرضت أحالم النتقادات؟

 

عا البّناء نوع يعتبر عممو ناقصا, فاالنتقاد طب أنا أعتقد اف الروائي أو األديب أو الممثؿ أو أي كاف ال يتعرض النتقاد
المنتوج أو العمؿ الذي نقدمو, فرغـ االنتقادات البلذعة التي تعرضت ليا  مف التحفيز الذي يساعد عمى رفع مستوى

اعتبر نفسي  مست الروائية احبلـ مستغانمي مف طرؼ األدباء الجزائرييف وحتى في الخارج, اال أنني شخصيا والتي
نما حتى  بية, وقد عبر عف ذلؾ الكثير مفمف األقبلـ المعروفة عمى الساحة األد األدباء ليس فقط الجزائريوف منيـ وا 

  .المشيورة مف الروايات عرفت انتشارا وتوزيعا كبيريف في الساحة األدبية في الخارج الذيف اعتبروا ثبلثيتي

 

ىل عممك الجديد الرواية جزائريون،  عرفنا أن كل كتاباتك مركزة أو أحداثيا تدور في الجزائر وكل شخصيات
  سيكون كذلك؟

 

في  كميا عف الجزائر وعف الشخصيات الجزائرية, فيي رواية أبطاليا لبنانيوف وأحداثيا تدور روايتي ىذه المرة خارجة
وأىدييا لكؿ العشاؽ في عيدىـ  لبناف, وسأحاوؿ اف أعالج ىذه المرة عبر ىذه الرواية الحب في العالـ العربي,

يستقر بعد في ذىني, لكف أعد جميوري أف الرواية في طريؽ  أنني أشيد أف العنواف الجديد لـ"الفالونتيني", غير 
  .تسافر بالقارىء الى أجمؿ األحاسيس والمشاعر في الحياة االنتياء ألقدـ قصة غرامية

 

  .أحالم مستغانمي كممة أخيرة لمحبي

 

والذي أشعر أنني لـ أفارقيـ أبدا وكؿ مرة ألتقي بيـ أىمي  أنا جد سعيدة بتواجدي في الجزائر الحبيبة, ببمدي وسط
  .أشعر وكأنني معيـ دوما
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 أجرت الحوار: ؾ. محيي الديف

 

 :البيان لقاء السيدة احالم مستغانمي مع جريدة

 
 

  والرواية لموطن احالم مستغانمي لـ )البيان( : القصيدة لمحبيب

تفقد حبيبًا )وىذا افتراض( كانت تكتب قصيدة,  مستغانمي حبلـعندما كانت الشاعرة الجزائرية المقيمة في لبناف أ
 كتبت الرواية, وأبرزىا روايتيا )ذاكرة الجسد( , ثـ )فوضى الحواس( حممنا الييا بعضاً  , وعندما فقدت الوطف او تكاد

  :مف أسئمتنا في الحوار التالي

 لموطن؟ لماذا الشعر لمحبيب، والرواية

حد  االدبية االولى كانت شعرية, انتقالي الى الرواية تـ دوف أف أدري فالشعر مرتبط الى محطاتيػػ تقوؿ مستغانمي
  . (وايةنكتب ر ) ما بالمراىقة األولى, اذا فقدنا حبيبًا )نكتب شعرًا( , لكف عندما نفقد وطناً 

  لماذا؟

فالرواية ترتبط بوعي كبير وتحتاج الى رصيد مف الحياة, لنتمكف مف  ػػ )النو تصبح لدينا أسئمة أكبر مف الشعر
  . (انتقمت الى الرواية ولـ أغادر الشعر, ما زلت أكتب روايات فييا النفس الشعري انجازىا, وىكذا

  وباريس وبيروت؟ قل جغرافيًا بين الجزائرىل من صعوبات واجيت عممية االنتقال أدبًا والتن

حاصمة عمى ليسانس آداب مف الجزائر, إال أنني  ػػ )قبؿ أي شيء بالنسبة لمصعوبات اقوؿ انو بالرغـ مف انني
كتبت روايتي بصيغة الرسالة وبالرغـ مف ذلؾ نجحت )ذاكرة الجسد( . لكف  بصراحة ال أعرؼ كيؼ تكتب رواية وليذا

 المستوى الشخصي, فيذا اوؿ عمؿ قمت بو بعد صمت داـ حوالي خمس عشرة سنة, فالعودة ثمة صعوبات عمى

واألمومة وألنني كنت أقدـ آنذاؾ  مجددًا الى الكتابة صعوبة في حد ذاتيا, مع العمـ اف االنقطاع كاف لظروؼ الزواج
العمؿ. اضافة الى اف  الجزائري, استغرقت خمس سنوات مف أطروحتي في جامعة السوربوف )باريس( عف األدب

فقط  لمكتابة, كما ىو الحاؿ في ببلدنا العربية, فكنت منقطعة تمامًا عف العالـ, ومتفرغة الجو في فرنسا لـ يكف جواً 
تعطينا أدبًا بؿ يجب اف نستقيو مف شيء  لؤلمومة, وربما ليذا بدأت أعتقد اف الترؼ والحياة المريحة جدًا والرفاىية ال

وأعمف انني لـ امت ككاتبة, واني سأعود بنص عشقي جديد لمجزائر,  ,اكتب نصًا عربيًا جميبلً  آخر كنت اريد اف
  .كؿ ىذه االمور تداخمت وولدت نصًا كبيراً  .مميء بالحنيف والشوؽ

 

  صنعت رجاًل لروايتي

  العاطفية؟الوطنية والثورية و  لماذا كتبت )ذاكرة الجسد( عمى لسان الرجل الذي برز فييا في أدق المشاعر

محاطة برجاؿ, وأعرؼ عنيـ الكثير بوجود أوالدي وأخوتي وزوجي وقد  ػػ )ليس صعبًا( اف اتقمص شخصية رجؿ, فأنا
سنة  أعماؽ ىذا الرجؿ بمسانو, الف ىذا الوجع بالذات ال يمكف اف اتحدث عنو كإمرأة فخمسوف عبرت في روايتي عف

wىناؾ امرأة تركت حياتيا بكؿ  اف القارىء لف يأنس الى اف تكوف مف الخيبات ال يمكف نقميا اال بمساف رجؿ كما
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والقضايا السياسية والقومية, اف رصيد ىذا الوجع ومصداقيتو  تفاصيميا األنثوية الطبيعية وتفرغت لبلنتصارات العربية
ورغبت رجؿ بصفة المتكمـ. لذلؾ )استنجدت( برجؿ في روايتي ألعبر عف كؿ ذلؾ  يفرضاف اف يكوف عمى لساف

التحدث كرجؿ, ومف  أتبرأ مف )تيمة( األدب النسائي, فعممت عمى أف اثبت مف النص االوؿ انو بإمكاني ايضًا اف
مف الميـ اف اصنع رجبًل الف تاريخ الخمسيف  بعد تقديمي ليذه الشيادة اصبح بإمكاني العودة الى أنوثتي. اذف كاف

سنة بؿ يجب اف  14عني بو, شخص ال يكوف كالبطمة عمره شخص م سنة الذي مر عمى الجزائر ال بد اف يحكيو
عامًا, وعندما اخترتو اصبحت متورطة معو, بجسده وبكونو معطوبًا, تورطت بكؿ  65 او 43يكوف عمره عمى األقؿ 

  .وأعتقد أنني نجحت في وصؼ الرجولة بشكؿ جميؿ ومعبر ذاكرتو

  ضًا؟الجسد( يعيش الصراع في حبو اي ىل جعمت رجاًل )ذاكرة

يكوف ىناؾ حب أكبر منو يجعؿ ممكة الكتابة تتحرؾ فينا فتشتعؿ ىذه  ػػ )ليكوف ىناؾ عمؿ أدبي عظيـ يجب اف
الضروري اف  نريد التعبير عنو ألف العواطؼ المسطحة ال تصنع أدبًا, لكف ىذا الكبلـ ليس مف الرغبة في كتابة ما

خالدًا ىو بطؿ خيالي, وىو الرجؿ العربي  كما قمت سابقًا افيكوف منطبقًا تمامًا عمي وعمى خالد بطؿ الرواية, ف
أجمع, ولكف ىذا ال ينكر وجود الحب في حياتي والعذاب الذي أصاب  المثالي الذي أردت ايصاؿ صورتو الى العالـ

  . (مف أحبوني سابقا

 

  اناس سريعو العطب

  الحنين من جية اخرى وكيف؟والغضب من جية والحب و  وىل استطاع ذلك الرجل ان يجمع بين الثأر

وايضًا  ,فبل يستطيع احد اف يزعـ انو كاتب وليس بمقدوره اف يوقؼ بيف عاطفتيف متناقضتيف ,ػػ )ىذه ىي لعبة الكتابة
عمييا األدب وروايتي مبنية عمى  ألف األدب ال يصنع اال بالغضب, والحب جزء مف األلغاز الجميمة التي يبنى

نموت.. وبالرغـ مف أنني أحاوؿ أف أوفؽ بيف العاطفتيف إال اف  ال نعرؼ لـ نحب وال لـ لغزيف: الموت والحب فنحف
المواطف العربي ىذا باالضافة الى ضعفو تجاه الحب وأخذه بالحالة العشقية كإنساف  الغضب يبقى ىاجسي وىاجس

في رواياتي وال نعبر عف  ة موجودةايضًا, وىاتاف العاطفتاف توصبلنني الى الحالة الشعرية وليذا فالمغة الشعري عربي
ذلؾ الشاعر نزار قباني الذي ىو أفضؿ مف نقؿ  الحب وحده بمغة جميمة انما عف الغضب ايضًا, وأفضؿ مثاؿ عمى

وأنا ىنا ال أدعي مضاىاتو بؿ أفسر كيؼ يمكف اف تكوف المغة ىي القاطرة  .الغضب العربي بشراسة المغة وجماليتيا
في حالة ثبات  متناقضة ففي النياية نحف مسكونوف بيذه الحاالت التي تتناوب عمينا ولسنا العواطؼ واف التي تحمؿ

باالضافة الى الحالة العشقية حيث اف كؿ  دائـ ولكف قدرنا نحف العرب اف نعيش بيف الخيبات العربية والحب. ىذا
ناس سريعو العطب مف الداخؿ, مف أي جنس بشري آخر, الننا ا عربي يبحث عف الحب والذي ىو بحاجة اليو اكثر

 احبلمًا كبيرة فتنكسر بسرعة وندخؿ بسرعة في حالة خيبة ونراىف كثيرًا عمى مف نحب ثـ شاعرييف وحالميف, نممؾ

  .نصدـ كثيرًا بمف أحببنا, وىذا كمو يخمؼ لدينا ىذه المشاعر المتناقضة

 

  باقية عمى قيد الكتابة

  ائريتيا( في رواياتيا؟وجز  أين ترى احالم مستغانمي )جزائرىا

كمواطنة جزائرية فبل يمكف اف اشفى مف ىويتي, ومعنية الف في  ػػ )طبعًا( أنا معنية بما يحدث في الجزائر, معنية
الكتابة وليس  وكاتبًا اغتيموا بتيمة الكتابة, فأنا اشعر دائمًا انني أثأر ليؤالء ببقائي عمى قيد الجزائر ستوف صحافياً  w
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والتغيرات حصمت في عشر سنوات  حياة. وال بد اف اؤرخ لما يحدث, حيث اف كؿ ىذه االحداثفقط عمى قيد ال
الجزائر المتاىة الدستورية والتاريخية وىذا يتطمب مني الكتابة  بالنسبة لتاريخ أمة, ففي ىذا الظرؼ القميؿ دخمت

 1945 ألؼ جزائري في العاـ 94قتؿ  ذاكرة الجسد( تحكي عما قبؿ الثورة وانتفاضة الشعب حيث) .لؤلجياؿ القادمة

ونصؼ مميوف مواطف, ثـ  اي قبؿ حرب التحرير وفي مظاىرة واحدة ثـ جاءت حرب التحرير التي قتؿ فييا مميوف
فيجب اف نصؼ ونشرح كيؼ وصمنا الى ىذا الدـ,  الؼ شييد قتموا في مذابح ال اسـ وال صفة ليا 733اآلف حوالي 

كبيرة ثـ تواضعت ىذه االحبلـ, ىذا كمو يورط الكاتب في التاريخ ألنو ال  ىبنا بأحبلـكيؼ مشى بنا التاريخ, كيؼ ذ
القارىء ال يعنيو  كؿ ىذا اال بالعودة الى الوراء وىكذا فإف روايتي لدييا بعد تاريخي عاطفي حيث اف يمكف اف نفيـ

 .اف يقرأ فقط تاريخ أمة او بمد ما

 

 بلالمستق تمفزيون –برنامج خميك بالبيت 

 71/1330/ 1الثبلثاء 

 :مستغانمي خبلؿ المقاء مع اإلعبلمي زاىي وىبي بعض ما قالت السيدة أحبلـ

 

 أف يخترؽ كؿ ىذه الحدود .. أنا أحمـ أف أذىب إلى فمسطيف و لكف كتبي بإمكاف كاتب ىذه إحدى معجزات الكتابة 

 .تجاوزت ليس فقط الحدود بؿ دخمت الزنزانات

 

 . المرأة الزوبعة فقؿ لمنخيؿ يطأطأ حتى أمر عر قمت : أنايـو كنت أقترؼ الش 

 

لـ أختر أف أكوف زوبعة و لكنني ولدت في عيف اإلعصار ثـ أف أكوف زوبعة ال  حتى ال أحرض الغبار عمّي أنا 
 .أكوف امرأة مدججة يعني أف

 

 .الء و لكنيا تنتصر في كؿ الحروبأدونيس :الريح عز  أنا امرأة عزالء ال أممؾ إال ورقة و قمـ و لكف كما يقوؿ 

 

 .اآلخريف ألنو يفضح فشميـ النجاح اعتداء عمى 

 

 .الكبيرة أنا ال أريد مكاسب صغيرة أفّضؿ عنيا الخسائر 

 

 .حتى بعد مواتنا نحف ال نكتب كتب لنقضي حياتنا في الدفاع عنيا بؿ لتدافع ىي عّنا 

 

 .مأساتي أنني ال أتوقع الشر مف أحد 

 

 . عمى كؿ فاجعة بكتاب ال يرد بمعارؾ بدع يردالم 

 

w . فييا نبؿ كنت أبحث عف أعداء شرفاء عف معارؾ 
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 .النضاؿ خادمتي كانت بالنسبة لي أكثر شرفًا ممف يدعوف حمؿ راية الشعر و 

 

 . تصور كاتب ليس لو أعداء… أنا أشفؽ عمى الكاتب الذي ليس لو أعداء  

 

 . ىو مف يحاكميـ يحاكموف العمؿ اإلبداعي بينما العمؿ اإلبداعي يعتقد النقاد أنيـ ىـ مف 

 

 . الشبية مؤنثة و الخطيئة مؤنثة 

 

 . حرضتني ذاكرتي حرضني الماضي و 

 

 . عندما يتمسؾ ما يتخبطش تقوؿ والدة الرئيس أحمد بف بممة : الطير الحر ما يتمسكش و 

 

 . الرواية ىي آخر حقيبة لتيريب التاريخ 

 

 المتآمر عميو كيؼ أتحايؿ عمى الرقابة العربية .. عمى نقاط التفتيش .. كيؼ أىّرب ىذا التاريخ . 

 

 . أفّضؿ الشعر عمى الشعراء كما يفضؿ الناس الحب عمى الحبيب 

 

الحياة عمى الحب عمى األشياء  أحرضو عمى الثورة عمى… أريد أف أوصؿ رسائؿ مشفرة إلى القارئ ..أف أحرضو  
 . ميمةالج

 

 . أنا عندي كبرياء ما عندي تكبر 

 

أحتاج كبريائي بالنسبة لمناس الذيف  أحتاج إلى كبريائي ككاتبة و أحتاج إلى كبريائي ألواجو الورقة البيضاء و 
 . عندىـ سمطة

 

 . إجرامية و لكف ثمة أبطاؿ ال بد أف أقتميـ دفاعًا عف النفس أنا لست كاتبة بنزعات 

 

أنا بمغت سف  .. عف الحب أريد أف اكتب حب أريد أف أرتاح أنا في الواقع األحداث العربية أتعبتني سأكتب رواية 
تنجو مف السياسة و لكف الحب يطغى  الفاجعة سآخذ إجازة نفسية أكتب فييا عمؿ عاطفي لكف األعماؿ العاطفية ال

  . الحب بقى و اجمؿ… 

__________________ 
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 المستقبل مفزيونت –برنامج خميك بالبيت 

 22/2002/ 2الثالثاء 

 :مستغانمي خبلؿ المقاء مع اإلعبلمي زاىي وىبي بعض ما قالت السيدة أحبلـ

 

 أف يخترؽ كؿ ىذه الحدود .. أنا أحمـ أف أذىب إلى فمسطيف و لكف كتبي بإمكاف كاتب ىذه إحدى معجزات الكتابة 

 .تجاوزت ليس فقط الحدود بؿ دخمت الزنزانات

 

 . المرأة الزوبعة فقؿ لمنخيؿ يطأطأ حتى أمر كنت أقترؼ الشعر قمت : أنايـو  

 

لـ أختر أف أكوف زوبعة و لكنني ولدت في عيف اإلعصار ثـ أف أكوف زوبعة ال  حتى ال أحرض الغبار عمّي أنا 
 .أكوف امرأة مدججة يعني أف

 

 .نيس :الريح عزالء و لكنيا تنتصر في كؿ الحروبأدو  أنا امرأة عزالء ال أممؾ إال ورقة و قمـ و لكف كما يقوؿ 

 

 .اآلخريف ألنو يفضح فشميـ النجاح اعتداء عمى 

 

 .الكبيرة أنا ال أريد مكاسب صغيرة أفّضؿ عنيا الخسائر 

 

 .حتى بعد مواتنا نحف ال نكتب كتب لنقضي حياتنا في الدفاع عنيا بؿ لتدافع ىي عّنا 

 

 .ف أحدمأساتي أنني ال أتوقع الشر م 

 

 . عمى كؿ فاجعة بكتاب ال يرد بمعارؾ المبدع يرد 

 

 . فييا نبؿ كنت أبحث عف أعداء شرفاء عف معارؾ 

 

 .النضاؿ خادمتي كانت بالنسبة لي أكثر شرفًا ممف يدعوف حمؿ راية الشعر و 

 

 . تصور كاتب ليس لو أعداء… أنا أشفؽ عمى الكاتب الذي ليس لو أعداء  

 

 . ىو مف يحاكميـ اد أنيـ ىـ مف يحاكموف العمؿ اإلبداعي بينما العمؿ اإلبداعييعتقد النق 

 

 . الشبية مؤنثة و الخطيئة مؤنثة 

 

 . حرضتني ذاكرتي حرضني الماضي و 
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 . عندما يتمسؾ ما يتخبطش تقوؿ والدة الرئيس أحمد بف بممة : الطير الحر ما يتمسكش و 

 

 . التاريخالرواية ىي آخر حقيبة لتيريب  

 

 المتآمر عميو كيؼ أتحايؿ عمى الرقابة العربية .. عمى نقاط التفتيش .. كيؼ أىّرب ىذا التاريخ . 

 

 . أفّضؿ الشعر عمى الشعراء كما يفضؿ الناس الحب عمى الحبيب 

 

ى األشياء الحياة عمى الحب عم أحرضو عمى الثورة عمى… أريد أف أوصؿ رسائؿ مشفرة إلى القارئ ..أف أحرضو  
 . الجميمة

 

 . أنا عندي كبرياء ما عندي تكبر 

 

أحتاج كبريائي بالنسبة لمناس الذيف  أحتاج إلى كبريائي ككاتبة و أحتاج إلى كبريائي ألواجو الورقة البيضاء و 
 . عندىـ سمطة

 

 . إجرامية و لكف ثمة أبطاؿ ال بد أف أقتميـ دفاعًا عف النفس أنا لست كاتبة بنزعات 

 

أنا بمغت سف  .. عف الحب أريد أف اكتب حب أريد أف أرتاح أنا في الواقع األحداث العربية أتعبتني سأكتب رواية 
تنجو مف السياسة و لكف الحب يطغى  الفاجعة سآخذ إجازة نفسية أكتب فييا عمؿ عاطفي لكف األعماؿ العاطفية ال

  . الحب بقى و اجمؿ… 

__________________ 

 

 الفضائية تقي مع بروين حبيب عمى قناة دبيرنامج نمب

 1/9/1339االثنيف 

 :خصت بو البرنامج في حمقتو األولى بعض اقواؿ أحبلـ مستغانمي في لقاء

 
 

 .آخر كؿ ترويج لكتاب ىو مضيعة لكتاب 

 

 .مف حقي ألف ثمة مف يتربص بي ىناؾ قصاص أف تولد كبيرًا ...لكؿ كاتب الحؽ في أف يخطأ أما أنا ليس 

 

 .و لكف ليس بإمكانو أف يشرحيا يقوؿ بورخيس : بإمكاف المبدع أف يخترع أسطورة 

 

w .أجوبة الكاتب يذىب إلى الكتابة ألنو ال يممؾ 
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 .أريد أف أكسب القارئ الذي صمد في وجيي 

 

 .واحد تحدث معجزات مف أجؿ إرضاء قارئ 

 

األدب يتغذى مف ىذه الفاجعة.... الحب أكبر خطر عمى  الكتابة تحدث بيف حبيف و الحرماف ىو حبر الكتابة و 
 .المبدع

 

 .و ىو يموت أجمؿ مف حب صغير و ىو يولد إف حبًا كبيراً  

 

 .نفسي أبحث عف مكاف أطؿ فيو عمى 

 

 .البدء محظوظة برجالي بدءًا مف أبي ألنو كاف باإلمكاف أف انطفئ منذ 

 

 .ككاتبة تمع وحيدةسندي األوؿ ىو زوجي...صعب أف تواجيي المج 

 

 .الزوجية زوجي ال يقرأ النصوص قبؿ أف تنشر لذا أنا متحررة مف الرقابة 

 

 .أنا آخر إنساف يجيب عف سبب انتشار رواية ذاكرة الجسد 

 

 أحب عناقيد المعاني و العنواف المفتوح عمى احتماالت أخرى. 

 

 .مف الكتابةاألدبية ال يغسؿ دميا إال الحبر و مزيد  جرائـ الشرؼ 

 

 .سريع العطب داخؿ كؿ مبدع كائف ىش 

 

 .داخمي أحتاج إلى عزلتي... ال أحب الضوء ألنو يحرؽ شيئًا في 

 

 .االجتياح العاطفي يخيفني 

 

 .مكانو بيف دفتي كتاب ليس أكثر الكاتب يتواجد بغيابو ال بحضوره 

 

 .غير مينتوقراءتو أف ي عمى الكاتب الذي ال يجعمنا نغير رأينا بعد 

 

 .في رواية نحف نحتاج إلى عدة رجاؿ في الحياة لصنع بطؿ حقيقي 

 

 w.رجالي أنا اخترعيـ ثـ أذىب ضحية أبطالي 
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 .لقتؿ خالد ) بطؿ رواية ذاكرة الجسد ( حتى أشفى منو كنت بحاجة 

 

 .أقرأ ما يحـو حوؿ الرواية... أنا ال أقرأ روايات 

 

 .شئ ف كؿلتكتب رواية يجب أف نتغذى م 

 

 .الكتاب ينجح عندما ينسبو القارئ إلى نفسو 

 

 .الرجؿ ... ليس عندي تصفية حساب مع الرجؿ أنا متصالحة مع 

 

 .إعجاب الرجاؿ برواياتي الرجؿ جميؿ في رواياتي و ىذا سر 

 

 .مع التاريخ رواياتي ليست تصفية حساب مع الرجاؿ بؿ مع ذاكرتي و 

 

 .تنادي عمييـالشعوب تخمؽ طغاتيا و  

 

 .أدخميا شييدة أستحي أف أدخميا سائحة قانا إف لـ 

 

 .أزورىا أنا شرفي جواز سفري ... ىناؾ دوؿ ال 

 

 .أوطاف أنا امرأة ال تحسد أنا ال أغار مف أشخاص بؿ أغار مف 

 

 .حبيا يقوؿ أستاذي جاؾ: ال وجود لدوؿ متخمفة بؿ ألوطاف تخمؼ أبناؤىا عف 

 

 ! إيو.. واّل إيوأكتب إيو.. والّ 

 

إليو ذكاؤه  بينكـ مف يفيـ ماذا يحدث في العراؽ, فأرجو أف ُيشاركني بعض فيمو, ويسعفني بما توّصؿ إف كاف
الحابؿ بالنابؿ, والقتيؿ بالقاتؿ, والمظمـو  السياسي. شخصيًا, ُأعمف أّميتي في ما يخص  العراؽ. فقد اختمط عميّ 

اقتناعي بأّف أميركا زادت طيف العراؽ بّمة, وأغرقتو في وحؿ ديمقراطيتيا,  ديمة سوىوالظالـ. لـ يبَؽ مف ثوابتي الق
 .استدرجيا ووّرطيا في برؾ دمو بقدرما

يجتاز بحار الدـ ويصؿ إلى شاطئ الديمقراطية المعطوبة  كـ مف األىواؿ عمى ىذا الشعب أف يعيش, قبؿ أف
 ؿ إلييا؟دمو مجّذفًا لموصو  المغشوشة, التي مازاؿ يسبح في

أفسدت عمّي حياتي ومباىجي. أكواـ مف القصاصات أمامي, بيف  ُأقسـ باهلل• أرىقتني صور العراؽ.. يا ناس دّمرتني
wأرجؿ سريري, ممفات كاممة منذ غزو العراؽ إلى اليـو جمعتيا تحت عناويف خاصة,  دفاتري, عمى مكتبي, عند
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أف أنقؿ عدوى  عّمؽ عمييا, وكمما عدت إلييا لمكتابة خفتآلمتني, بعضيا أحتفظ بيا منذ أشير عدة, أل موضوعات
 .ال تنكيدًا إضافيًا لحياتكـ ..إحباطي إلى القراء.. خاصة أنو مفترض أف تكوف ىذه الصفحة فسحة لمبيجة

يكفي أف يطمبو مني. أممؾ ممفات عف غزو العراؽ, عف  مف يحتاج منكـ إلى االستفسار عف موضوع يخص العراؽ,
في سجف أبو غريب )مع صور ممونة ال يصمد أماميا نظر(, سرقة اآلثار, اغتياؿ  القتؿ والتمثيؿ بالجثثالتعذيب و 
الدمار, أرقاـ االختبلسات  نفقات الحرب, تصريحات السياسييف األميركييف, "إبداعات صداـ الروائية", أرقاـ العمماء,

ارات(. حتى أحمد الجمبي أممؾ عنو ممفًا كامبًل مف صفحات ممي )مثبًل ما اخُتمس مف وزارة الدفاع العراقية وتبّخر مف
 شخصيًا معو. كذلؾ ىناؾ ممؼ عف "كوبونات النفط مقابؿ الغذاء", وَمْف استفاد منيا مف عدة, وكأف لي حساباً 

تو بذريعة مساندتو, في محن الكّتاب والصحافييف. ذلؾ أنني لـ أغفر لمف نيب العراؽ, خاصة أولئؾ الذيف فعموا ذلؾ
يباىيف بصداقة صداـ, والمغنيات البلئي كف ضيفات عمى  أياـ الحصار, الممثبلت العربيات الشييرات, البلئي كفّ 

مف سقوط بغداد, واإلعبلمييف الذيف سارعوا إلى بغداد لدعـ صداـ في خياره  عدي بمبلييف الدوالرات قبؿ أياـ
 .اخرةومؤلوا جيوبيـ مف آخر إغداقاتو قبؿ غرؽ الب االنتحاري

أدوية مسمومة, وحموى مفخخة في العراؽ, عف اغتياالت الصحافييف والمراسميف, عف  أممؾ أيضًا مقاالت عف توزيع
 .المخدرات والبطالة واألوبئة.. والدعارة انتشار

مميوف دوالر(, أحداث  44يخص فمسطيف: تيويد القدس )ُرصد لمميمة  وأممؾ ما يفوؽ ىذه الممفات عددًا في ما
الوضع اإلنساني  الفمسطينييف, ممفات األسرى.. والخونة.. واالختبلسات, ممارسات الجيش اإلسرائيمي, بيف العنؼ

حماس ونوابيا الستة والعشروف, في ضيافة السجوف  البائس في األرض المحتمة, الزنازيف القذرة التي يقيـ فييا وزراء
يركا, والمضايقات التي يتعرض ليا أي  عربي, يحاوؿ إغاثة إسرائيؿ مف ييود أم اإلسرائيمية, الِيبات التي تتمقاىا

المئة, خبلؿ الثمث  في 04ويتامى فمسطيف, وأيضًا: صادرات إسرائيؿ إلى الدوؿ العربية التي ارتفعت بنسبة  ثكالى
األردف عندما  إسرائيؿ في بناء جدارىا العازؿ. وكنت في األوؿ مف ىذه السنة أثناء مقاطعتنا الزبد الدنماركي, وانيماؾ

السمطة الفمسطينية الجديدة األردف بتسميميا مسؤوليف متيميف بالفساد, في قضايا  تصّدرت صحَفيا أخباُر مطالبة
والتجويع المذيف عرفتيما  مميوف دوالر, فأضفُت الخبر إلى ممفاتي ومعو تحقيقات عف الفقر 133قيمتيا إلى  وصمت

 .ألخيرةآالؼ العائبلت الفمسطينية في األشير ا

غدت حالي كحاؿ  الكبرى, كما األخبار الصغرى, تفتؾ بي, تطّوقني, وقد أضيؼ ليا اآلف فجائع لبناف. حتى الفجائع
يكتب عمييا شيئًا, وعندما عجبوا ألمره  ذلؾ المصري, الذي تقوؿ النكتة إنيـ قبضوا عميو, وىو يوزع منشورات لـ

 ."!ا؟". فأجابيـ: "ىو أنا أكتب إيو واّل إيو.. واّل إيوبيض وسألوه: "إيو ده؟ بتوزع عمى الناس أوراؽ

أماـ  طاقتي اإلبداعية, ولماذا يأخذ مني مقاؿ أسبوعي أيامًا مف العذاب وساعات مف الذىوؿ أفيْمتـُ أيف أىدرت
 أوراقي, أفاضؿ بيف مصيبة وُأخرى أولى بالكتابة؟

 كـ ىذه الصفحة بيضاء تمؤلونيا كيفما شئتـ؟أدري عَـّ أكتب, ماذا لو تركت ل ىذا األسبوع, مثبًل, ال

 

 الفجر حالم مستغانمي في حوار مع جريدةأ

w  مسمسل نزار القباني أكبر إىانة لشاعر المرأة
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

لتكوف وثيقة  حمقات, 73, ىي 7494الروائية الجزائرية أحبلـ مستغانمي, عف التحضير لتصوير مرحمة  كشفت
الفترة في مسمسؿ " ذاكرة الجسد", الذي  عمييا, مصرة عمى ضرورة إدخاؿ ىذه تاريخية تقدـ لؤلجياؿ القادمة والتعرؼ

  جاىدة وىبة" بصوتيا لتأدية مجموعة مف النصوص الشعرية" مف المنتظر أف تشارؾ المطربة المبنانية

 
 

ف الفناف م مستغانمي, عف عدـ الشروع في تصوير أحداث رواية "ذاكرة الجسد", التي ال يزاؿ اسـ كؿ أشارت أحبلـ
, التي سيتـ 7494عف مرحمة  المصري نور الشريؼ, وتيـ حسف وارديف في مشروع المسمسؿ, حيث اكتفت بالحديث

في نفس الوقت, ومف الواجب توصيؿ مجموعة مف  إدراجيا في عمؿ "ذاكرة الجسد", لكونيا مرحمة ثرية ومرجعية
غـ عدـ تجديد الشخصيات التي ستشارؾ في ىذا العمؿ, لمتعرؼ عمييا, فر  الحقائؽ التاريخية إلى األجياؿ الصاعدة

 1937 ال يزاؿ متواصؿ عف ىذه الفترة التي تبدأ عندما خيط أوؿ عمـ في بيت مصالي الحاج في إال أف التحضير

التمفزيوف, لكف مف خبلؿ  لتكوف وثيقة تاريخية مصرحة ليس بامكاننا أف نعطي لؤلجياؿ كتب التاريخ ومحاضرات
حمقة  74, التي قالت عنيا أنيا أخذت 94مرحمة  قـو بيذا, ومف جية أخرى تحدثت صاحبة عابر سريرالمسمسؿ سن

حمقات تاريخية تسبؽ الرواية,  73التاريخ في المسمسؿ, ولكنيا تحولت إلى  واحتجت مف أجؿ أف تكوف مقدمة عف
ميري  جرييا مع عبد الحميدفييا خالد, سي الطاىر, وحيث ستمنحيا فرصة االتصاالت التي سي سيكوف موجود

العمؿ عف جمعية العمماء  ومحي الديف عميمور, وكذا زىور ونيسي الحصوؿ عمي التفاصيؿ التي ستدخميا في ىذا
وكذا الحصوؿ عمى وثائؽ عف الحياة االجتماعية  المسمميف الجزائرييف, وتشجيعيـ لمبنات لبللتحاؽ بالمدارس,

الذي تأسؼ التخاد قرار تدميره ممحة في حديثيا عمى ضرورة تصوير ىذا  ديةبقسنطينة, وكذا االستعانة بمسجد الك
دماجو في عمميا عف فترة  المعمـ قبؿ أف مستغانمي,  وفي حديثيا عف مشروع المسمسؿ, أكدت أحبلـ 7494يدمر وا 

نة ضخمة كبيرة وخصصت لو ميزا أنيا لف تضحي بالوقت الذي تحاوؿ كسبو, النجاز ىذا العمؿ الذي يحمؿ أىداؼ
الفضائيات العربية, يستيمؾ لنفس الطريقة التي تستيمؾ بيا  مف أجؿ أف يكوف حاضرا خبلؿ شير رمضاف القادـ عمى

 المشروع في بعض الدوؿ العربية تأسفت كثيرا أحبلـ مستغانمي عف عدـ اىتماما سفير شربة رمضاف وبيدؼ متابعة

ليذا العمؿ الذي ستشاىده  بيني وبينو وما ىو سبب إدارة ظيره الجزائر باألردف بيذا العمؿ الضخـ ال أعرؼ ما ىو
الجزائر لمثقافة العربية والسفير غير معني باألمر  عشرات المبلييف العرب عبر الفضائيات, متسائمة عف تواجد

عمـ الجزائر ليس لو حس بالمسؤولية, وكيؼ المرأة وحدىا تحمؿ مشروع  إطبلقا, وكيؼ يختار واحد يجمس خمؼ
الذي  أبكي, أجرى, معتبرة أف صورة الجزائر كؿ واحد مسؤوؿ عنيا, مشجعة بذلؾ سفير لبناف يذا, أحكي, أشكي,ك

مشاركة المطربة المبنانية  فتح أبوابو لبلستماع لمعمؿ وفي سياؽ آخر, صرحت أحبلـ مستغانمي عف ورود اقتراح
التي ستقـو بغناء مجموعة مف النصوص الشعرية  الجسد", جاىدة وىبة في تجربة أولى مف نوعيا في مسمسؿ "ذاكرة

إلى جانب وجود مجموعة مف العروض التي اقترحت لممشاركة بيا حسب ذات المتحدثة   في الرواية, وىو اقتراح جاء
جاىدة وىبة مف األسماء  جزائر عاصمة الثقافة العربية, وىي عمؿ كوليغرافي أوبر عف تاريخ الثورة, ويكوف إسـ في

تجربة في المسرح وأداء األوبرا بسبب تشويو العديد مف  ة لممشاركة بصوتيا في ىذا العمؿ كونيا متعودة ولياالمرشح
 تصؼ مسمسؿ "نزار قباني" بأكبر إىانة انتقدت الروائىة الجزائرية أحبلـ مستغانمي, الحقائؽ فيو أحبلـ مستغانمي

wالعمؿ بالجيؿ "كأنو لـ يقرأ عف  الكبير, واصفة مف أنجز ىذا مسمسؿ نزار قباني الذي اعتبرتو أكبر إىانة ليذا المبدع
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ظياره بطريقة بائسة في مسمسؿ لممخرج باسؿ الخطيب الذي وجيت  حياتو", نظرا لتشويو العديد مف الحقائؽ عنو, وا 
رض االتياـ وفي حديثيا عف مسمسؿ نزارقباني المقدـ مف قناة "أبو ظبي", والذي يع إليو شخصيا ووضعتو في قفص

ألعماؿ باسؿ  الوقت الحالي عمى شاشة التمفزيوف الجزائري, صرحت أحبلـ مستغانمي عف احتراميا الكبير في
عف مسمسؿ نزار الذي آلميا كثيرا  الخطيب, خصوصا في عممو "ىوالكو" الرائع, مبدية في ذات الصدد, عدـ رضاىا

ىذه أعتبرىا أكبر إىانة لو, أف يصور محاط بالنساء أو أف عرفتو, و  لتقديمو بطريقة بائسة, قائمةلـ يكف ىكذا نزار, أنا
 فيو مع خادمة فيذا شيء ال يصدؽ مضيفة, أنو كرجؿ مترفع عف كؿ ىذا, وىذا ما أكدتو يظير في بيت يناـ

عف حياة أحد عمالقة  لمخرجو باسؿ الخطيب, الذي قدمت لو شخصيا انتقادىا عف المسمسؿ معتقدة أف إنجاز عمؿ
عمى عاتؽ المخرج فقط, بؿ عمى كاتب السيناريو  بي الذي مجد الحب ورقى مف مكانة المرأة دائما, ال يقعالشعر العر 

ما تـ تقديمو يدخؿ في إطار موجة يعايشيا العالـ العربي, وىي موجة  كذلؾ, فيي مسؤولية مشتركة بينيما, وأف
بمطار  ذلؾ بإحدى الكتب الضخمة المعروض العربي, ألف إسـ نزار يمثؿ تجارة مربحة مستشيدة في سباحة المبدع

منظمة ألجمؿ ما كتبو نزار, استيؿ  بيروت والمكتوب بأحرؼ مذىبة عنوانو "روائع نزار قباني", وىذا ما اعتبرتو سرقة
المبيعات, وىذا ما يمثؿ نيب مغمؽ تألمت كثيرا ألف مف يعيش مع نزار  بمقدمة ممفاتو نشرت مع الكتاب لتحقيؽ أكبر

ىذا الرجؿ,  عمى قبره رأيت قبره منذ أقؿ مف سنتيف, فبدى لي قبرا بائسا جدا, ال يظير مف مر بو وال وردة لـ يضع
بائس, لكف ىذا ىو قدر المبدع  ألنو كاف لطيفا, أنيقا, جميبل, مصرا عمى كؿ تفاصيمو, فكيؼ يعيش وسط قبر

ربي, ىو وفاة حتى لذكراه, وىذا ما أكدتو المبدع الع العربي ومف جية أخرى, صرحت أحبلـ مستغانمي, أف وفاة
الذي خدـ طويبل السينما المصرية, خاصة أنو لـ يتذكر مف طرؼ مف يدعي  خبلؿ حديثيا عف الراحؿ أحمد زكي

عف  األولى لوفاتو, فمـ يحضر أحد في المقابؿ تحدث متاجرة باسمو أماـ تحضير لمسمسؿ سيصدر حبو في الذكرى
متحدثتنا يصنع ثراء غيره, وال  ندليب األسمر عبد الحميـ حافظ فالمبدع العربي في نظرحياتو, وحتى عف حياة الع

ولدى إجابتيا عف موضوع تحويؿ الروايات العربية إلى  يصنع ثراء نفسو قدره أف ينيب حيا وميتا وفي سياؽ متصؿ
 تي قالت عنيا أنيا أفمست فيتحدثت الشاعرة أحبلـ عف تجربة السينما المصرية, ال أعماؿ تمفزيونية وسينمائية,

مف خبل ؿ اطبلعيا عمى  مواضيعيا, حتى المسمسبلت االجتماعية لكونيا لـ تعد تشد المشاىد, وىذا ما تدعـ لدييا
األدب إصبلح ما أفسده التمفزيوف, واآلف يستنجد  العديد مف المقاالت المدرجة في ىذا المجاؿ, معتبرة أنو مف دور

مرحمة انتيينا مف فترة الحاج متولي, التي كانت جميمة في وقتيا, لكف في الوقت  وايات فيباألعماؿ اإلبداعية الر 
نما الغرض منيا البيع وفقط الحالي  ىي فكرة تجارية ليس ىدفيا الترويج ألي شيء, وا 

 

  متى يحتفل العرب بعيد الكسل؟

 

 .الكسؿ عف برنامج احتفالي بيـوسمعت بعيد الكسالى قبؿ أف أقرأ في شوارع "كاف" ممصقات تعمف  ما كنتُ 

 .بالدعوة أكثر كسبًل مف أف يحضروا ال أدري إف كاف متعيِّد ىذه األنشطة أخذ بعيف االعتبار أّف المعنييف

لكونو أّوؿ نياية الموسـ الصيفي. الكسالى عادة ُأناس مف فصيمة  كيؼ تـّ اختيار ذلؾ التاريخ؟ ال أدري. ربما
w ف دوف حراؾ, تتدفأ في الشمس, وىي الفصيمة نفسيا التي ينحدر منيا المبدعوف,ساعات م الزواحؼ التي تقضي
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 .أحيانًا ُأخرى الذيف يمارسوف كسميـ عمى اختبلؼ الفصوؿ والنشرات الجوية بذريعة الحّر حينًا, والبرد

", شعرت بأنني معنية القاطع عمى الموىبة األدبية استنادًا إلى قوؿ مورياؾ: "الرغبة في أاّل تقـو بشيء, ىي الدليؿ
 بمزيد مف التكاُسؿ. فأنا امرأة كسولة بطبعي, أو كما صّححني مرة الدكتور غازي بيذا العيد, وقررت أف أحتفؿ بو

الكبار وتواضعيـ, يياتفني, يـو  القصيبي: امرأة "كسوؿ". وكاف, َذَكره الّمو بالخير, يحمو لو تصّيد أخطائي. وبحرص
 .وقعت فيو, شارحًا لي قاعدتو دية, لينبيني إلى خطأ لغويكاف سفيرًا لممممكة السعو 

المندنية مقابمة طويمة, كاف عنوانيا "أنا امرأة كسولة ال أليث  "وحدث قبؿ سنوات عّدة, أف أجرت معي مجمة "الوسط
حًا: مصح األشياء الىثة". ِخمتيـ وّفقوا في عنواف جميؿ, حتى ىاتفني الدكتور غازي القصيبي خمؼ شيء فتأتيني

وعاندتو بما ُأوتيت مف تطر ؼ جزائري. حّجتي  .فػ"فعوؿ" المؤنث لو, ولذا نقوؿ امرأة كسوؿ.. وقنوع.. وجحود.. وعنود
ح المجمة نفسو, ما كاف ليضع  .خطًأ كيذا, عنوانًا عمى غبلفيا أف ُمصحِّ

, برأفة  كاف سجااًل ظريفًا تمّقفتو الصحافة السعودية, عمى فراشة, يريد بمدوزر لغوي سحقيا, وانحاز فيو البعض إلػيَّ
صحيح لغويًا, ويحسـ  األستاذ الجميؿ عبداهلل, عبدالجّبار الذي خرج مف كيولة صمتو لُيعمف أّف كبل القوليف وأنصفني

 .بذلؾ المباراة بتعادؿ سمبيٍّ 

 والظ رؼ, فبعث ليالدكتور القصيبي أف ينيي السجاؿ, بما ُعرؼ عنو مف روح الدعابة  , فاختار7448كّنا نياية 

 ."الرواية الجديدة؟ ببطاقة معايدة كتب عمييا "أيتيا الكسولة/ والكسوؿ/ والمكساؿ/ والكسبلنة/ متى تنجزيف

البراءة", بؿ سؤاؿ في سمَّة مف الغمزات البريئة, إشارة إلى ما  ما كاف سؤااًل بريئًا, وىو َمف قاؿ: "ال أكثر خبثًا مف
 !. وكأّف معركتنا ال ُتحسـ عمى صفحات الجرائد.. بؿ في المكتباتتكاسمي ُأنجز مف كتب أثناء

إصدار رواية. ويكاد  أجد جوابًا عف ىذا السؤاؿ, الذي يطرحو عميَّ القّراء واألصدقاء, كّمما تكاسمت في مازلت ال
 سّر لئلبداع غير يرى منصور الرحباني, أـ أف ال ينقضي العمر وأنا ال أعرؼ بعُد إف كاف "الكسؿ أبو اإلبداع". كما

 .بوقت لمكتابة, كما كانت الحاؿ بالنسبة إلى نجيب محفوظ ونزار قباني المثابرة والصرامة والنظاـ وااللتزاـ

ىذا العيد عيدًا  فاتني عيد الكسالى.. قضيتو أماـ التمفزيوف أتابع الفجائع العربية, وأعجب أاّل يكوف أكتب لكـ وقد
فكيؼ لـ نفكر بعُد في تصديره إلى شعوب مثؿ  .لكسؿ ما يفوؽ منسوب ثرواتنا الطبيعيةعربيًا, وعندنا مف احتياطّي ا

, لفرط تفانييـ في العمؿ حّد  كوريا والياباف, المذيف ال يتمّكف أبناؤىما مف النـو أكثر مف خمس ساعات في اليـو
العاطميف عف العمؿ, والمبلييف  بلييف مفبينما يممؾ الكسؿ كّؿ المؤىبلت لُيعتمد عندنا عيدًا رسميًا لدى الم العبادة,

 كّؿ يـو لمدردشة, واحتساء القيوة مع الزمبلء؟ اأُلخرى مف الموظفيف العمومييف, الذيف يقصدوف مكاتبيـ

منذ قروف تحت شمس الحضارة.. دوف حراؾ: كّؿ يـو عيدؾ, ماداـ الكسؿ إنجازًا  أيتيا الزواحؼ العربية التي تعيش
 .بو ُيحتفى

 

 اْلجَيَمة فوظ.. اليد المبدعة التي بترىانجيب مح

 
 

. ليس ثّمة مف مجاؿ لكتابة نصٍّ في الحّب أو عنو ر أف تُقمع عف عادة جنوحؾ لكتابة  .ال مفرَّ حتى عندما تُقرِّ
w .رثػاًء "مسبقًا" لكاتب عمى "قائمة االنتظار" لمرحمة األخيرة مرثيات قومّية, يأتي َمف يطمب منؾ
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في ممؼٍّ  ؾ "شيادة", ُيبشِّرؾ بأنيا سُتنشر مع شيادات لكّتاب كبار آخريف في الوقت المناسب,ذل عف حياء ُيسمِّي
تمريٌف عمى موتؾ, وتأم ؿ في وليمة الموت  كامؿ عف الفقيد المنتظر. ال يدري أّنؾ الفاقد والفقيد. ففي كّؿ موت لمبدع

 .اإلعبلمي جيدًا. وحده الحزف عمى الفقيد مفقود لفرط وجوده فالموت َغَدا استثماراً  .(التي تفتح شيّية األقبلـ )واألفبلـ

المسمسبلت الرمضانية, والشّطار الذيف سطوا عمى  موت الكبار في ازدىار, فبشرى لكّتاب السَِّير الذاتية, وُمنتجي
 .السينما إلى دكاكيف ارتزاؽ حيوات المشاىير وحّولوىا بذريعة

ر مينيًا. ماالصحافة العربية أيضًا في تقد ـ, م عادت ُتواكب الحدث, بؿ تسبقو, إلى حدِّ مسابقة الموت نفسو. حتى  برَّ
لتطمب مني  فاجأتني بمطاردتيا الياتفية لي, واتصاليا بي مرارًا قبؿ وفاة نجيب محفوظ بأسبوعيف إّف بعض الصحؼ

 .شيادة عنو

الذيف ُأحب يـ ال ُأحب  أف أرثييـ عمى صفحات  العاطفّي. في موت سابؽ, قاومت كثيرًا منطؽ االستسبلـ لذلؾ االبتزاز
 .ضوؤىـ أكبر مف ِحدادي عمييـ الجرائد, خاصة إذا كاف

أكبر مف كّفؾ. لذا, منذ سنوات, وأنا أقمع رغبتي في كتابة كتاب  ميـ في ىذه الحاالت, أال تبدو سارقًا صغيرًا لضوء
 .عميو, الذي شاىدناه في رمضاف الماضي يشبو حتمًا, ذلؾ المسمسؿ المتجّني ينصؼ نزار قباني وال

ُأجالسو سوى ساعتيف  أنا لـ أعرؼ المرحـو نجيب محفوظ, وال قرأت مف أعمالو الخمسيف سوى ثبلثة, ولـ عدا ىذا,
كاف ىذا يؤىمني ألف أعطي تصريحات لمصحافة عف  في حياتي, بمناسبة َنْيِمي الجائزة التي تحمؿ اسمو. وال أدري إف

 .قبمو وبعده, وُأبدي فاجعتي األدبّية بفقدانو نظِّر عف األدب العربيرأيي فيو, وأُ 

 ىذا الرجؿ الدقيؽ كساعة, لعمَّو اختار ساعتو. ما عاد ىذا زمنًا لمكبار, أو لعؿَّ ما .الحقيقة أنني ال أشعر بحزف لموتو

 .عاد ثمَّة ما يقولو, وقد َغَدا ما نقرأه لو ُيقاؿ عمى لسانو, ال بقممو

عمى يد ُأميِّيف َجَيمَػػة.  , يـو اغتالػوا يده اليمنى إثر طعنة تمّقاىا في كتفو7449حفوظ مات في الواقع سنة م نجيب
يد. طواؿ لقائي بو كاف ُممسكًا بيده اليمنى, كما ليتأّكد مف  الظَّبلميوف سرقوا يده وبصره وسمعو وتركوه يعيش مع جثة

كؿَّ  يف, اكتشفت يوميا أف أصعب مف فقداف يد.. تعايش كاتب مع جثتيا,كثيرًا عف المبتور  وأنا التي كتبت· وجودىا
 .لحظة, إلى آخر لحظة

 اليمنى. وطمبت أف تُػْؤَخَذ لي صورة ُتوّثؽ تمؾ المحظة, تحدِّيًا لمَقَتَمة, ما أذكره مف لقائي بو, أنني انحنيت ُأقبِّؿ يده

 .واعتذارًا لنصوص لف ُتكتب

لـ أنحِف لموىبتو أو إجبلاًل لقْدِره, بؿ اعتذار لَقَدِره في زمف  ب محفوظ, عمى الرغـ مف كونيُأباىي بأنني قّبمت يد نجي
 .العربي الشقاء

اليد, التي َصَنَعت مجدنا وقطعناىا,  نجيب محفوظ, ليس حامؿ جائزة "نوبؿ" لآلداب فحسب, إنما أيضًا, حامؿ جثة
ػػة تحترؼ بتػػر ما ىو جميؿ  .ألننا ُأمَّ

أجريت منذ سنة عممية صغيرة في  ليد أف تستريح. أعترؼ اليـو بأف شبحيا طػػاردنػي طويبًل, واَلَزَمِني عندمالتمؾ ا آف
 ."كتفي اليمنى بسبب "التكم س

 الكّتاب تستيقظ "ىناؾ" لُتواِصػػؿ الكتابػػة؟ ماذا لو كانت أيدي
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في دورتو الدولي لمكتاب  كممة السيدة احالم مستغانمي عمى ىامش معرض الدوحة
 .قطر السادسة عشرة والذي أقيم بأرض المعارض في

 
 

لقدوميا الي الدوحة ونصفيا اآلخر في السماء بيف جناحي  قالت احبلـ في الكممة التي كتبت نصفيا في الميمة السابقة
 :طائرة

ذريعة لي  وقت. المعكـ. كشعور مسبؽ بالذنب. قد اكوف تأخرت كثيرا. او لعمي جئتكـ قبؿ نضوج ال مربؾ ىو المقاء
 . اي موعد عربي سوي اف الحب يأتي متأخرا. وال عذر لعجمتي سوي اف الحزف ىو اوؿ مف يصؿ الي

مف شيية لمجدؿ, اظنيا اليزائـ سمبتني صوتي. أو  انا التي احترؼ المغة اظنني فقدت الرغبة في الكبلـ, وما عاد لي
الغضب, يعني انؾ غادرت عنفوانؾ االوؿ, وخانؾ شباب فأف تقمع عف  بيا بمغت سف الفاجعة, يـو شاخ غضبي,

 عف الحمـ, فمعناه أف النكسة مما عادت خمفؾ بؿ فيؾ وأف أحبلمؾ تواضعت, وقامة كبريائؾ ثورتؾ وأما أف تقمع

  .انحنت واحدودبت حتي اصبحت اقرب الي االرض مما كنت

 نت غبية يـو لـ اطالب بأكثر مف ىزيمة منتصبةبنصر ساحؽ ألحبلمي العربية, ولكف أك ما كنت مف السذاجة ألحمـ

مواجيات, كنت اراني اكثر زىوا  القامة؟ في عنفواف سابؽ, اذكر اني يـو كنت شاعرة, لـ يتجاوز عمرىا ديوانا وبعض
في السبعينات انا المرأة الزوبعة فقؿ لمنخيؿ يطأطيء حتي  مما انا اليـو واقفة عمي ىذه النجاحات. حتي انني قمت

مجردا  .النخيؿ اف ينحني المرأة. ىو ذا النخيؿ العربي نفسو. اراه اليـو مخموع الكبرياء فقد كاف صعبا يوميا عمي أمر
عاد النخيؿ العربي يطرح رطبا  مف عقالو وعباءتو.. يساؽ في شاحنات المذلة, مكبؿ االيدي, معصوب العينيف.. ما

مف تتغزؿ الشاعرات اذا؟ وممف تحبؿ النساء في زمف الذؿ  ففي مذ ارغموه عمي الجموس القرفصاء عند اقداـ المحتؿ.
؟ وأطفالنا ـَ   ..منذوروف قربانا لنزوات الموت العبثي العربي؟ ول

العذاري, وصنعت زىو تاريخنا نراىا كؿ مساء ذليمة ميانة.. معروضة لمفرجة..  ىي ذي الرجولة العربية التي تمنتيا
 !رائحتنا والكبرياء, ترتعد تحت ترويع كبلب مدربة عمي كره مف ذعرىا.. مكبمة اليديف عارية اال

 

الجزيرة في حمقة حممت  جزء من برنامج المشيد الثقافي عمى شاشة قناة
 " عنوان"الرقابة عمى الثقافة في المغرب ومتابعات أخرى

 

 المقدـ : توفيؽ طو

 مستغانمي أحبلـ –الضيوؼ عدة ضيوؼ منيـ : عبده وازف 

 ()أحبلـ مستغانمي عاصفة حوؿ كتاب

 

  :توفيق طو

wمستغانمي( لـ تيدأ بعد, الصحفي التونسي  العاصفة التي أثيرت حوؿ رواية )ذاكرة الجسد( لمكاتبة الجزائرية )أحبلـ
w
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قولو في سيرة عمى شاطئ تونسي إنو األب الروحي لتمؾ الرواية  (الذي نقؿ عف الشاعر العراقي )سعدي يوسؼ
عدي يوسؼ الذي أعطى نفيا مبتسرا في بداية األمر غاب ألكثر مف شيريف, قبؿ أف وس مازاؿ مصرا عمى كبلمو,

مبلء, يعود ونصح صاحبتو بإعادة  أخيرا ليعطي جوابا مبتسرا آخر, مفاده أنو قرأ مخطوط الرواية, وراجعو نحوا وا 
بيا الصحفي التونسي أي  لمقصيدة التي استشيد كتابتو وفقا لمنظور روائي أخر, لكنيا لـ تفعؿ, كما نفى أف يكوف

اتصمنا بو قاؿ إنو يرفض التحدث في الموضوع معتبرا أف الضجة كميا مفتعمة, وأنو  عبلقة بالرواية الجزائرية, وعندما
إلى الصحؼ عمى  أف يػبقى خارجيا, لكف الصحفي )كاـر الشريؼ( الذي أثار العاصفة أصر في بياف بعث بو يريد

وتفصيبل, ودعاىا إلى مناظرة معو, بؿ واتيـ  ـ مستغانمي الذي نفى فيو الموضوع جممةأف لديو أدلة تفند بياف أحبل
  بأنو كاتب ذلؾ البياف.. فماذا قاؿ عبده وازف؟ (الكاتب والصحفي المبناني )عبده وازف

 

  :عبده وازن

أحبلـ مستغانمي( ) ةىذا الكبلـ كي ال أقوؿ االتياـ يفاجئني حقا, ألنني مضى وقت طويؿ لـ أر فيو السيد إف مثؿ
ني مستغرب تماما مثؿ ىذه الثرثرة التي ال  .تخدـ الثقافة العربية في أية حاؿ سنة أو سنػتيف ربما, وا 

عمى الرغـ مف موقفي النقدي مف رواياتيا, وىذا ال عبلقة لو أبدا  إنني ُأكف كؿ االحتراـ لمسيدة أحبلـ مستغانمي
يطاؿ  روايتيا الػ.. )ذاكرة الجسد( لكنو موقؼ مبني عمى رأي تحميميكاف لي موقؼ نقدي مف  بالمستوى الشخصي,

 .البنية الروائية وعبلقة الشخصيات ونمو األبطاؿ وكذا

 فعبل مف ىذه الحممة التي طالت السيدة, وفي اعتقادي أنو ما مف أحد يستطيع أف يكتب عف إنني أعبر عف استيائي

تعبر في ىذه الرواية  كاتب نفسو, وخصوصا أف الكاتبة ىي جزائريةأحد, ألنو ما مف أحد يستطيع أف يحؿ محؿ ال
  .عف معاناة امرأة جزائرية

 

  :توفيق طو

مؤامرة لتشويو سمعتو,  أحبلـ مستغانمي فقالت إف سعدي اعتذر منيا كثيرا عما حدث, وصور ليا األمر عمى أنو أما
ومع أنيا قبؿ أسبوعيف فقط كانت تصؼ اختفاءه  ضة,استباقا لدور سياسي قاؿ إنو سيمعبو قريػبا في صفوؼ المعار 

ف ظؿ فييا الكثير مف  بأنو مريب وذو دوافع إعبلنية وتجارية إال أف ليجتيا النت كثيرا بعد ما قالو سعدي أخيرا وا 
  .العتاب

 

  :أحالم مستغانمي

ف يصدرىا زوجي في زياراتو إلى مجمة )الحوار( التي كا بحكـ صداقة قديمة أطمعت سعدي يوسؼ أثناء إحدى
ـ, ولكنو أعادىا إلى بعد فترة 7488التي كنت انتييت مف كتابتيا لتوي سنة  باريس, عمى مخطوط ذاكرة الجسد

األمريكي,  بإعادة صياغتيا ال مف حيث المضموف, ولكف مف حيث البناء الروائي عمى طريقة األدب ناصحا إياي
 .وزخـ عمؿ أوؿ بمبلمح رواية ولدت بتمقائيةوىو ما لـ أعمؿ بو ألنني لـ أكف مييأة لمعبث 

عمييا, غير أني مف منطمؽ احترامي لماضيو  وىذا الكبلـ أكده سعدي يوسؼ في أكثر مف مقابمة بأمانة كاممة أشكره
ألنو لـ يػبادر بالنفي حاؿ سماعو لتمؾ الكذبة الرخيصة بؿ آثر أف تطرؽ  النضالي والسمو الشعري فإني عاتبة عميو

حيث إنو كاف  لكي يمنحيا نفيا موجزا مما يصطدـ مع ما يحتمو عميو واجبو األدبي واألخبلقي والقومي, بابو الصحافة w
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اإلعبلمي الذي كنت أتعرض لو ككاتبة وكإنسانة  الشخص الوحيد القادر فيما لو أراد عمى إيقاؼ ذلؾ النيج والتشيير
 .يوميا بسببو

 

  :توفيق طو

  كروائية؟ شيير التي الحقتيا, وشككت في نجاحيا, وفي شرفيافكيؼ ردت أحبلـ عمى حممة الت

 

  :أحالم مستغانمي

مواجية كذبة ال يمكف أف يصدقيا إال البمياء, وعمى الذيف تعاطفوا معي أف  أنا لست معنية بالدفاع عف نفسي في
سنبحث عف أعداء شرفاء  ثاجيدىـ لمعارؾ أكبر تنػتظرنا جميعا, جميعنا سنساؽ إلى معارؾ ال نبؿ فييا, وعب يوفروا

 .وقضايا جريئة

قدرنا أف نموت عمى يده, لقد ابتكر العالـ العربي آلية جديدة لتصفية  ىذا الوطف الذي كنا نريد أف نموت مف أجمو
والتشيير  وتمويث كؿ ما ىو جميؿ ونظيؼ ونادر, بالتنكيؿ بمبدعيو عف طريؽ الطعف في معتقداتيـ الفكر واإلبداع,

 .التشكيؾ في انتمائيـ القوميبأخبلقيـ و 

 االعتقاؿ والتصفيات الجسدية, ألمة طاعنة في ظمـ مبدعييا, إنني أقاسي ألف النجاح وىذا أخطر بكثير مف تقاليد

, وأكبر خطيئة ترتكبيا امرأة في حؽ اآلخريف, ولكف فميكف, لمثؿ ىذا التحدي  أكبر جريمة يرتكبيا كاتب عربي اليـو
  .بكتاب ال يممؾ إال أف يرد عمى كؿ فاجعةخمؽ األدب!! فالكاتب 

 

  :توفيق طو

كؿ الذيف تعرضوا لكرامتيا ممف وصفتيـ بأصحاب األقبلـ  أما جديد مستغانمي فيو سعييا إلى االقتصاص مف
  .المفروشة والجاىزة لئليجار

 

  :أحالم مستغانمي

وليس القمـ, الذي يراد لو أصبل أف يموث, أنا  يكوف سبلحيا القانوف, إف معركة عمى ىذا القدر مف القذارة, البد أف
مختصة  ضفادع تحاوؿ جري إلى مستنقعاتيا لمرد عمييا, ولكف ثمة محاموف موكموف مف أكبر شركة أسكت ترفعا عف

تعرضت لكرامتي, ال لجمع ثروة مف  في قوانيف القذؼ والتشيير واإلعبلـ في إنجمترا بمبلحقة كؿ شخص أو منشورة
وانتيكوا حرمة حبرىـ طمعا في شيرة أصبحت في  لكف ألؤدب بيـ مف استرخصوا شرؼ الكتاب,رخص ىؤالء, و 

 .لئليجار واالستػثمار متناوؿ كؿ األقبلـ المفروشة والجاىزة

 

 :الثقافية حوار السيدة أحالم مستغانمي مع الشبكة العراقية

 زمن الديكتاتورية اق فيالروائية الجزائرية أحالم مستغانمي: أفتخر بأني لم أطأ تراب العر 

 

 حاورتيا / فائزة مصطفى
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بعد  مف كمّية اآلداب في الجزائر ضمف أّوؿ دفعة معّربة تتخّرج 7417تونس , لتتخّرج سنة  في 7440ولدت عاـ
  .اإلستقبلؿ في جامعات الجزائر

في ساعة متأخّرة مف المساء تحت  برنامًجا يومًيا في اإلذاعة الجزائرّية يبثّ  خبلؿ ثبلث سنوات كانت أحبلـ تعّد وتقّدـ
 .”ىمسات“ عنواف

الجزائرية الى دوؿ المغرب العربي وأسيمت في ميبلد  الشعرّية نجاحًا كبيرًا تجاوز الحدود” الوشوشات“وقد القت تمؾ 
 وجد لو سنًدا في صوتيا األذاعّي الممّيز وفي مقاالت وقصائد كانت تنشرىا إسـ أحبلـ مستغانمي الشعرّي, الذي

 .”األياـ عمى مرفأ“في الجزائر تحت عنواف  7417الصحافة الجزائرية. ديوانيا األّوؿ أصدرتو سنة  أحبلـ في

لمجزائرييف. وابتعدت عف الحياة الثقافية لبضع  تزّوجت مف الصحفي المبناني جورج الراسي و ىو ممف يكّنوف ود ا كبيًرا
ي بداية الثمانينات لتتعاطى مع األدب العربّي مف جديد. حصمت أف تعود ف سنوات كي تكرِّس حياتيا ألسرتيا, قبؿ

  .دكتوراه مف جامعة السوربوف عمى شيادة

التي كانت تصدر مف ” التضامف”زوجيا مف باريس. ومجمة  التي يصدرىا” الحوار“شاركت في الكتابة في مجّمة 
 لندف. إستقرت في لبناف

بارؾ, اشتيرت  عري , نساء وكتابات مع المستشرؽ الفرنسي جاؾ ليا: عمى مرفأ األياـ, الكتابة في لحظة صدر
 ”سرير عابر“, ” فوضى الحواس“, ”ذاكرة الجسد“عربيا بعد أف أصدرت رواياتيا 

فكتاباتيا ال تخمو مف الحس السياسي  إّنيا الصوت العربي الوحيد الذي أوصؿ األدب العربي إلى مصاؼ العالمية,
وقوي, تماما مثؿ حديثيا الذي ينبئ عف إمرأة مف حديد وحرير  راتيا بصدؽ أدبي حرالمؤجج بالعاطفة, تنتقي عبا

 , لذا فإف الجموس إلييا يوقظ الشباب في القموب اليرمة في ىذا الزمف العربي”الوطف ذاكرة“تحمؿ بيف جوارحيا 

 .الغائر في شقائؽ الشؾ واليواف

 .العربي, والجرح العراقي, أما الوطف فيو حاضر دائما واليـ الحديث إلييا رواية, حكت فييا عف أعداء المجد

 

 القادمة؟ الثالثية في أكثر من ألف صفحة، ىل تظل الغربة ىي الموضوع الدائم في أعمالك بعد أن كتبت*

 

أصبحت أتردد اآلف عمييا, كما خففت إقامتي في لبناف  بعد كتابتي لذاكرة الجسد الذي واكب أحداث الجزائر األخيرة,-
ني معتكفة عمى كتابة رواية أخرى, حاولت فييا مرارة الغربة التي عانيتيا, مف سبلمية, وا   ألف األجواء ىناؾ عربية وا 

ىي ” األسود يميؽ بؾ“تسميتيا  قمع موضوعي السابؽ بحكـ أف الكتب تتوالد, وفي روايتي الرابعة التي استقريت عمى
قصة حب ومحنة الثراء وكيؼ يمحؽ الماؿ األذى  يا عفاألخرى أثريتيا بأحداث سياسية وشاعرية, وأحكي في

 .بصاحبو

 

من أجل عمل سينمائي، ىل بداية تجربتك مع ” لطيفة“مقاطع من روايتك، وتطاردك  ”جاىدة“غنت الفنانة *
 خارج الرواية كالسينوغرافيا وكتابة القصيدة المغناة؟ الكتابة

 

ولطيفة  ,”كأف ميرؾ صبلتي“ي الفنانة المبنانية جاىدة وىبي إلى عمؿ كيروغرافي, كما غنت ل لقد حولت الرواية-
wأفكر في كتابة سيناريو ليا لفيمـ  التونسية تطاردني حتى تغني لي قصائد, وفي الحقيقة ال أممؾ قصائد تغنى, ولذا
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ؼ رومانسية فنانة محافظة, الموضوع فيو عف الحب والجنوف ومواق يطاردني, السيما وأف ليا حسًا وطنيًا وقوميًا وىي
 سياسية أاّل أني فكرت في نماذج نساء ولدف أماـ جثماف, فقد تجسدت لي إبنة جبراف متطرفة, ولو أف نصوصي

وتجسدت أمامي بيية  تويني التي كبرت وعممت تصريحات مذىمة, وىي كانت قبؿ بضع ساعات تبكي أبييا كصبية,
 .الخوري التي فقدت أخاىا.. وغيرىف معوض وجسيالحريري أرممة رفيؽ الحريري, وليمى المعوض زوج الرئيس 

سينمائي، فبعد الثرثرة اإلعالمية الشديدة عن المشروع نرى أنو لم  ماذا عن مشروع تحويل ذاكرة الجسد إلى فيمم*
السينمائية،  عمى الجية التي تقوم بتنفيذه بين مصر والجزائر التي البد أن تحظى بتبني الرواية يستقر بعد القرار

 يما أن ذاكرة الجسد ىي ذاكرة الوطن؟الس

 

السابقة  صارحتؾ.. إف مأساتي ىي حب الوطف, لقد تسابقت دور النشر الجزائرية مف أجؿ روايتي صدقيني, أذا-
” سييؿ إدريس“لؤلستاذ  حتى أطبعيا ىنا, لكف كدست ضمف المخطوطات ونسيت, وبعد طوؿ انتظار أعطيتيا

زرتو مؤخرا ووجدتو مريضا ”. قنبمة أدبية“أنيا  , الذي جف حيف قرأىا وظؿ يرددصاحب دار اآلداب المبنانية لمنشر
 إف القنبمة طمعت عنقودية كؿ مرة تنفجر في“ بالمناسبة, ذكرتو بمقولتو تمؾ, وقمت لو:  ومتعبا وأنا أتمنى لو الشفاء

الجزائر, وحتى توجيي لمخارج أشترط  ىاتماما مثؿ والدة الرواية يتعرقؿ مشروعيا السينمائي انا أتمنى أف تتبنا”. مكاف
في إخراج العمؿ, فإني ال أستطيع التدخؿ ومناقشة المشاىد ” شاىيف يوسؼ“أف تكوف الجزائر طرفًا فيو, أما رغبة 

القبمة  ستكوف ىناؾ مشاىد قبؿ ورقص, لكنني أريد أف تكوف” عمى عادة السينما المصرية“وأكيد  ألنو مخرج كبير,
 .اإلباحية ال يمكننا صناعة أدب بو بالحياء الجزائري الجميؿ, ليس الحياء الغبي ألنو تماما مثؿكما وصفتيا أنا 

 

الجزائري ياسمينة خضرة أو محمد بممسيول اسمو الحقيقي، حول كتابو  ماذا عن الضجة التي أثيرت حول األديب*
 حيث اتيم بموقفو الخائن لمقضية الفمسطينية؟ ”العممية“األخير 

 

ومؤلفو  ”شرفات بحر الشماؿ“ورائعتو ” واسيني األعرج“الجزائرييف مستوى رائع وراٍؽ, ككتابات  قة, لؤلدباءالحقي-
أعمالو ” ياسمينة خضرة”, و”الزاوي أميف“نّبأ عف جيد وبحث عميقيف وجاديف, كذلؾ أعماؿ ” كتاب األمير“ األخير 

ني أخاؼ عميو الوقوع في ياسة, ولؤلمانة لو مواقؼ عظيمة فيو رفض التيجـ عمى فخ الس رائعة بالمغة الفرنسية, وا 
 مف يقتؿ مف في“ضابطا سابقًا فيو قبؿ أف يفر ويتفرغ لمكتابة, ولـ يقع في فخ السؤاؿ  الجيش الجزائري بصفتو

الجزائرية, وشف اليجـو عمى الكاتب  , الذي روجت لو الوسائؿ اإلعبلمية األجنبية إّباف السنوات الحمر”الجزائر؟
مف الفمسطينييف ولسنا أكثر خيانة منيـ, ومف سمـ عرفات غير  ظمـ, ألننا قاسوف عمى أنفسنا أكثر” اسمينة خضرةي“

عف  ولذا عمينا الدفاع”. كؿ خمسة رجاؿ يمتمكيـ عرفات لنا ثبلثة ولو إثناف“ كاف يقوؿ:  ”بيغف”الفمسطينييف؟, فػ
بخناجرنا, المنطؽ صار عندنا إف  . فما يؤلمني ىو الطعفأنفسنا وأف ال نترصد األخطاء لنقضي عمى بعضنا البعض

 .واقعنا النجاح جريمة وعمؿ عدائي, وىذا لؤلسؼ ىو

 

التي ” فضيمة الفاروق“وتنتيي عند ” واسني“ بالمناسبة، ماذا عن الصراعات الحائمة حولك، والتي تبدأ من*
 في لبنان؟ شنت حممة عميك وتتيمك بأنك تعرقمين ظيورىا
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وسيرة حياتي تدافعاف عني وتشفعاف لي, إني أبارؾ  د الدخوؿ في جدؿ, فالدفاع عف نفسي إساءة ليا, فأعماليال أري-
فضيمة “ الفترة الحرجة التي مرت بيا, ولؤلسؼ الجزائر لـ تبد جميمة مع  كؿ مف يجمؿ صورة الجزائر, خاصة بعد

حذرتيا مف  و أني ال أشؾ في حّسيا الوطني, لكفتيجمت عمى الرجؿ الجزائري ووصفتو بالقسوة, ول التي” الفاروؽ
عمى إجراء مقاببلت ألي كاف, فقيمة  الضوء والضوضاء المبنانييف المذيف لف تستطيع إستيعابيما, فأنا ال أوافؽ

روايات في أكثر مف ألؼ صفحة نكوف قد قمنا كؿ شيء وكؿ ما يقاؿ  اإلنساف تكمف في تمنعو, ثـ عندما نكتب ثبلث
مقاالت  ثرثرة, وفي كؿ األحواؿ.. الصمت ,جزء مف اإلبداع, ورغـ ذلؾ أظؿ طواؿ الوقت أكذب في ابة ىوخارج الكت

 .تنسب إلّي ظمما

, كبلىما مرجعاف أكاديمياف ”أميف الزاوي“الدكتور  فأنا ال أصدؽ ما قولوه عني, كذلؾ” واسني األعرج“أما عف 
كنيما قوؿ ذلؾ, يمكف أنيما استدرجا في فخ الصحافة التي تريد أف الراقية واليم وأديباف متميزاف مف ذوي المستويات

لكف ىناؾ أنانية في  أنا ال يمكنني إلغاء تأريخ وموقع أدبي ألي كاتب ودائما لدي نوايا حسنة مع اآلخريف, .تبيع
ثـ في األخير أنا ىذا العالـ الذي يتسع لمجميع,  الوسط العربي ودسائس الكتاب لكف لماذا؟, فمكؿ واحد منا مكاف في

 . أكبر بيا بصراحة.. لقد عانيت الكثير أبحث عف أعداء كبار ومعارؾ نبيمة

 

قضية أخرى، كيف تتحممين ىذه التيمة وأنت من أخرجتو ” مالك حداد“الراحل  واتيامك بسرقة الروائي الجزائري*
 اليامش؟ من

 

, كيؼ أفعؿ ”مالؾ حداد“اتيامي بسرقة أعماؿ ب الذي قيؿ أنو مف كتب روايتي, مرورا” سعدي يوسؼ“منذ قضية -
سأىبو “سنوات في حياتو وبعد موتو ميّمشا ومقصيا؟, لقد عاىدت نفسي  ذلؾ وأنا مف أخرجتو إلى النور بعدما ظؿ

حداد لمرواية  , ووىبتو غزالة بتأسيس جائزة مالؾ7484عنوانًا لمقاالتي في صحيفة الشعب منذ سنة  الذي كاف” غزالة
” سأىبؾ غزالة“تأثرت بصاحب رواية  ني لدعـ الشباب المبدع وكـ أنجبت الجزائر مف غزالف عربية, لقدمحاولة م

الرواية, فقد أعجبت باستخفافو الجميؿ, وتمميحاتو الراقية, فبل أحد  ووقعت في حبو, فكبلنا شاعر وجربنا دخوؿ عالـ
في كتاباتي  يية ولؤلمانة أضع المقوالت التي أستخدمياأخرجتو لمضوء إتيمت بسرقتو؟, أنا امرأة نز  كتب مثمو, وعندما

منشآت الصحافة العربية حاولت  بيف قوسيف, رغـ أنيا مقوالت مف الصعب التعرؼ عمى أصحابيا, ولؤلسؼ بعض
 .عالميا تدمير الصوت الجزائري الوحيد الذي أوصمتو

 

ضمن المعرض الدولي لمكتاب في لبنان  روماذا عن تصنيفك ضمن الكتاب العرب بأقالم إسرائيمية في كتاب صد*
 نكتة؟ منذ أربع سنوات وحقق مبيعات كبيرة، ىل كانت

 

أننا أقبلـ إسرائيمية, سعدت بذلؾ ” فدوى طوقاف”و ”محمود درويش“لقد نسبتني الكاتبة المبنانية في كتابيا ىذا رفقة -
روئية في السجوف اإلسرائيمية, ىناؾ رسالة بعثيا تعرفيف أني الكاتبة األكثر مق ألنيا صنفتني ضمف ىؤالء الكبار, ىؿ

السمسمة وىو الحبر  يخبره أف كتابي موجود بثبلثيف نسخة مكتوبة بحروؼ” مرواف البرغوثي“فمسطيني إلى  سجيف
عميو بسبع وعشريف سنة سجنا, يقوؿ أف  المحكـو” محمود الصفدي“السري, وموزعة سرا في سجف عسقبلف, وىذا 

wورقمي تسرب إلى المساجيف وىـ ييتفوف لي مف جواؿ ميرب, وزوجي  يف رقـ تسعة في كؿ زنزانة,ىي السج” أحبلـ“
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



وقعت في  , لقد”يا أحبلـ لو ترشحت في االنتخابات لفزت بالتأكيد”بالجنوف, ىؤالء يقولوف لي:  يحذرني ويتيمني
والمعابر الحدودية, وتمؾ المرأة  يةاألمريكية عمى كتب لفمسطينييف إشتروىا مف الحواجز اإلسرائيم” مشغف“مدينة 

في البقاع المقدسة, الرسائؿ ودعوات األسر الفمسطينية  العجوز التي اتصمت بي تطمب إسـ والدتي حتى تدعو ليا
 .وبعد ىذا أتيـ بأني إسرائيمية؟, إنيا فعبل نكتة التي أتكفؿ بيا تبكيني دائما,

 

اإلخبارية  ك القنوات الفضائية الغنائية التي تتوالد يوميا وأخرىالحاممة لمقضية العربية، وتم كأن ضرب األسماء*
 العربية؟ كأنيا مأجورة، أليست خطة لتضميل الرأي العام العربي باليد

 

” مارسيؿ خميفة“, وتكفير ”دريد لحاـ”و” درويش محمود”فعبل ىي خطة يجب أف نعييا, فتخويف األسماء الكبيرة مثؿ -
قدوة وىذه الخطة تتبناىا جيات مدسوسة بيننا, إنو مخطط لضرب الثقافة  نتخذه مف ىدفو ىو القضاء عمى كؿ ما

بالفعؿ, حتى  الصرح الوحيد المتبقي لنا لمصمود, والفضائيات التي في كؿ مرة تطمع واحدة ليس صدفة العربية ألنيا
ستار “ا يبكي في طوابير الشاب عندن أصبح حمـ كؿ شاب عربي أف يغني بعدما كاف حممو الفداء والوطنية, أصبح

يبكي عندما ينجح يبكي عندما يفشؿ, الياباني ينتحر وال يبكي,  حتى يعطوه ورقة ليصبح مغنيا وراقصا,” أكاديمي
وثبلثيف  في عمر إبنتي ثروتيا أكثر مف سبعة” إليسا“مع جيؿ ليست لديو كرامة, فإذا كانت  دموعنا لـ تعد ليا قيمة

ثـ ال نكسب مف الجميور إال ما ندر؟,  ف أمثاليا, فكيؼ نكتب ونجتيد ونؤلؼ كتبًا لسنواتمميوف دوالر وىناؾ الكثيرم
لكاف األمر جميبًل, بداًل مف تأديتو اغاٍف غير مفيومة وصؿ  لو استغمت لصالح قضايا معينة” خالد“حتى شعبية 
 .فاستعماؿ ىؤالء العشوائي خمؼ جيبًل ضائعاً  ,”باكستاف“صداىا حتى 

 

، وىناك من يعيب عميك الوالء لمحكام ”زايد“االماراتيين عميك بعد رثائك لمشيخ  ىجوم بعض الكتاب وماذا عن*
 الذي ال يخمو تأريخ أغمبيم من إضطيادىم لألدباء والمثقفين؟ العرب

 

يسمى ” زايد“ , ال أحد سمع عنيـ, وعمى عممي كاف الشيخ”زايد“الكتاب األربعة الذيف اضطيدىـ الشيخ  مف ىـ-
, ودعاه لينزؿ في اإلمارات ”صداـ“مصير  كيـ العرب, وأجمع الجميع أنو موحدىـ, حتى أنو أراد إنقاذ العراؽ مفبح

التدمير, ياليتو أخذ بنصيحتو. إني لـ أدافع عف ديكتاتور, وىؤالء مف  معززا مكرما حتى ينقذ المنشآت العراقية مف
دفعني لرثاء  ت ألسباب يعرفونيا ولدييـ تصفية حسابات, إف مااأللكتروني ىـ مطرودوف مف اإلمارا ذكروا في الموقع

يتسابقوف لمصبلة, األميرات بأبسط الثياب  وتعزية شعبو ىو إعجابي ببمدىـ. فمو خبرت الصـو ىناؾ, الناس” زايد“
اهلل رغبة رحمو ” زايد“تحممنا إلى بداوتنا األولى, إف في مدحي لمشيخ  برفقة خدميف, إني أحب طيبة وبداوة ىؤالء,

 .عبرة لغيره مني أف يكوف

 

العربية في ىذا البمد الكبير ، ىل كان في نفسك ما  بقيت ترفضين الذىاب إلى العراق رغم سعة الفعاليات الثقافية*
 ؟”حسين صدام“جميمة بوحيرد، عندما تمقت دعوة من الرئيس العراقي السابق  رفضت من أجمو المجاىدة القديرة

 

الديكتاتورية, عندما كاف الكثير مف المثقفيف واألدباء العرب  اؾ دواًل لـ أطأ ترابيا, كالعراؽ زمفإني أفتخر أف ىن-
w في المربد, وىناؾ دوؿ أخرى مازالت تتبنى أنظمة استبدادية لف أطأ ترابيا, وىناؾ كتاب يقفوف في طوابير الذؿ
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أتمنى الكشؼ عف أسمائيـ,  صغيرة, كؿ ىؤالءمف أجؿ مكاسب ” الكتاب األخضر“شيوعيوف راحوا إلى ليبيا ومدحوا 
قوائميـ, حتى يمتدح النزيو ويفضح المنافؽ, تماما مثؿ  ؟, إني أطالب بفضح”صداـ“أيف ىـ الكتاب الذيف موليـ 

وأخذت مقابؿ حفمة أحيتيا مميوف وثبلثمائة ألؼ ” صداـ”نجؿ ” عدي“بدعوة مف  المطربة التي ذىبت إلى العراؽ
التعدي عمى النزىاء  ف مع شعب بسمبو ىذا المبمغ؟, إني لف أغفر ليا, وأدعو لمحاسبة ىؤالء, بدؿأتضام دوالر, فيؿ
قصائيـ  .وا 

 

  :« الثقافية» في حوارىا الخاص مع 

 مستغانمي: ىناك تسونامي سعودي قادم في عالم الرواية أحالم

 
 

استضاؼ فيو الفنانة المبنانية الممتزمة  ثقافيًا وفنيًا مميزاً  الثقافة واإلعبلـ الجزائري التابع لوزارة الثقافة نشاطاً  أقاـ ديواف
أغنيات جديدة ىي مقتبسة مف رواية الكاتبة الجزائرية أحبلـ مستغانمي  )جاىدة وىبة( التي خصصت األمسية لتقديـ

وأجرت معيا  ـوىي تجربة فريدة مف نوعيا, وعمى ىامش ىذا النشاط التقت )الثقافية( الروائية أحبل ,()ذاكرة الجسد
  ..ىذا المقاء

  :أجرى الحوار محمود أبوبكر*

 

غنائي كيف بدت لك  عربيًا، وىو عممية تحويل النص الروائي إلى عمل -لربما أول تجربة  -باألمس شاىدنا  *
  التجربة؟

 

بالبدء بتمحيف  لـ أتوقعيا, فعندما طمبت مني الفنانة )جاىدة وىبي( بدت كما قمت تجربة مذىمة بالنسبة لي, ألنني
بتمحيف  أبدًا.., ألنني ال أكتب شعرًا موزونًا وال أدري كيؼ يمكف أف ُيغنى.., ولكنيا بدأت بعض نصوصي لـ أصدؽ

ذاكرة الجسد(, التي ترد فييا ) بعض النصوص الشعربة الموجودة داخؿ نصوصي, كما ىو الحاؿ مثبًل في رواية
الحزف.. ال تتركيني لحزف المساء, سأرحؿ سيدتي(, كما  )تربص بيبعض النصوص الشعرية عمى لساف )زياد(, مثؿ 

ََ بو التراب, خرج ذلؾ الصباح, كي يشتري ورقًا وجريدة. لف  لحنت قبؿ ذلؾ إحدى نصوصي التي تقوؿ: )مذىوُؿ
ىدة( قدمتيا )جا (ماذا كاف سيكتب, لحظة ذىب بو الحبر إلى مثواه األخير..( وعندما اغتيؿ )جبراف تويني يدري أحد

قبااًل كبيريف, في لبناف وكذلؾ افتتحت بيا معرض الكتاب في باريس والحفؿ الذي  كإىداء إلى روحو فوجدت رواجًا وا 
تويني وسمير قصير.. ولذلؾ وجدت نفسي في ورطة مع جاىدة ومع الجميور  اقيـ بمناسبة مرور عاـ عمى إغتياؿ

افتتحت  نص آخر, وقدمتو في ميرجاف االغنية بمسقط حيثالنصوص بميفة, ثـ قامت أيضًا بتمحيف  الذي تمقى تمؾ
جاىدة( ىو اف صوتيا ىو )صوت مثقؼ, ) بو الميرجاف.. وبالتالي أصبح التعامؿ شرعيًا بيني وبينيا. وما شدني إلى

ماض سياسي.. فوالدىا شييد, وشقيقتيا تـ إعتقاليا مف قبؿ  وممتـز صوت لـ يموث, خاصة بحكـ انيا ممتزمة وذات
عائمة مناضمة, وىي تختار نصوصيا بحس عاؿ جدا والواقع اف إحساسيا احيانا يفوؽ  سرائمييف, بالتالي ىي مفاإل

يتحوؿ إلى أغنية اعتقد  بالكممة التي أكتب.. فحينما تكتب شعرا لديؾ إحساس بالورقة التي أمامؾ, ثـ عندما إحساسي
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وشعرت بإرباؾ, فالصوت يفضحؾ ويعريؾ  صي,انو شيء آخر. فباألمس كنت محرجة جدا وىي تغني بعض نصو 
  .أماـ جميورؾ بينما الورؽ يغطيؾ إلى حد ما

 

الشاشات في شير رمضان القادم،  أيضًا ذاكرة الجسد اآلن يتحول إلى عمل درامي مسمسل، ربما يعرض عمى *
  أين وصل ىذا المشروع؟

 

  .دقة متناىية قميبل, ألف العمؿ تاريخي ويحتاج إلى المشروع, وحاليا نكتب السيناريو, وقد تأخرنا انا مأخوذة بيذ

 

  بعض اإلشكاليات من قبل؟ ىل أنت راضية عن أداء السناريست خاصة وان المشروع عرف *

 

  .(جممة نعـ راضية تماما ألنني أشرؼ عميو بالمطمؽ )جممة

 

 ىل ىو بالمغة العربية الفصحى؟ *

 

بالميجة  قفنا كثيرا لدى الميجة التي يمكف اف يقدـ بيا العمؿ, فإذا كتباالمر في البدء, وتو  حقيقة احترنا في ىذا
ف كتب بغيرىا أيضًا سوؼ لف يكوف لو ذات الصدى التاريخي.. وأخيرًا رسونا  الجزائرية لف يفيـ في المشرؽ العربي, وا 

 7494اية الرواية إلى بعيدًا في بدايات العمؿ أي إلى ماقبؿ بد عمى أىمية كتابتو بالمغة الفصحى.. وقد ذىبنا
 .ألؼ قتيؿ عمى يد المستعمر الفرنسي, أي قبؿ إعبلف العمؿ المسمح 94سقط فييا حوالي  وأحداث شير مايو التي

مف فضائيات وشركات إنتاج  وبالتالي العمؿ قد يتأخر ألننا نريد انجاز عمؿ تاريخي, كما أف ىناؾ بعض اإلتصاالت
مف )ذاكرة الجسد(, وحاليا ىناؾ تفاوض في ىذا  ر( بصفتيا الجزء الثانيعربية لشراء حقوؽ رواية )عابر سري

  .الجانب

 

  سحب )ذاكرة الجسد( من المخرج يوسف شاىين الذي كان قد اشترى حقوقو؟ ولكن لماذا تم *

 

  .أعواـ, أو أكثر 9بالفعؿ تـ السحب ولكف قبؿ فترة.. ربما قبؿ 

 

  قادك؟إذًا.. لماذا تمت إثارتو اآلن في اعت *

 

العمؿ اآلف اكتشفوا أف  لماذا.. ولكف ربما ألف الجميع كاف يعتقد أف شاىيف ىو الذي سيخرجو, وعندما بدأنا ال أدري
  ...فترة بعيدة أو لعمو بعد توقيع العقد مباشرة شاىيف غير معني بإخراج العمؿ.. وأنا أوضحت انني سحبتو منذ

 

  ؟تم السحب أساسا؟ ولكن السؤال ىو لماذا *

 

العمؿ أو اإلشراؼ عميو, ىذا ىو السبب, طبعا ىو  بكؿ صراحة.. ألف األستاذ شاىيف لـ يسمح لي بالتدخؿ في
wانا أيضًا اقدـ عمبل تاريخيا وال بد مف وجود طرؼ جزائري لو حؽ االطبلع  يشترط ذلؾ بحكـ انو مخرج كبير.. ولكف
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بداء الرأي   .في عمؿ يرتبط بأحداث تاريخية حقيقية وا 

 

  تكتبينو؟ وماذ عن جديدك. ىل ىناك عمل جديد *

 

سينمائي(, وىي قصة تشتمؿ عمى احداث  نعـ ىناؾ مشروع اشتغؿ عميو اآلف وىو عبارة عف كتابة نص )لفيمـ
جتماعية, وفنية, وىي قصة حب جميمة   .سياسية, وا 

 

  ىل ىناك اتفاق معين لمن ينتج ىذا العمل ومن سيقوم ببطولتو؟ *

 

 ( ..…مبدئيا) يد, اعتقد اف الفنانة )لطيفة( ىي التي ستمثؿ دور البطولةنعـ بالتأك

 

الجديد لألدب النسائي.. أو األعمال المكتوبة  ىناك حديث يدور في األوساط اإلعالمية والفكرية عن االتجاه *
  ىذا التوصيف؟ بأقالم نسائية.. أوال ىل توافقين عمى

 

واعتقد اف المجتمعات العربية قد تجاوزت ىذه الثنائية,  .نسائي وآخر ذكوري إطبلقا... ال أوافؽ ألف ليس ىناؾ أدب
 ..يكتبف بجرأة تتجاوز الرجاؿ, كما أف كثيرا مف الكاتبات العربيات كتبف عمى لساف رجؿ خاصة وأف ىناؾ اآلف نساء

عشت في فرنسا لفترات  إحداىف أنا, .. وصدقني ىذا الوصؼ ال يوجد إال في بعض األوساط بالدوؿ العربية.. انا
اسمع عف ما يسمي بإتحاد الكتاب(, ألف الكتاب ) طويمة جدا.. لـ اسمع ابدا عف شيء اسمو )أدب نسائي(, كما لـ

غيرىا, بينما نصؼ وقت الكاتب العربي يذىب في مؤتمرات اتحادات الكتاب.  ىناؾ شغميـ الشاغؿ ىو الكتابة ال
  .يمتقوف ليأكموا ويشربوا في والئـ نميمةالكتاب لمؤتمرات دوف فائدة  حيث يمتقي

 

اطمعت مثال عمى رواية  حسنا.. ما رأيك في الكاتبات الجديدات )الروائيات(، ىل تطمعين عمى أعمالين؟، وىل *
  بداياتين؟ )بنات الرياض( أو غيرىا من األعمال الجديدة لكاتبات ىن في

 

قراءتيا بعد.. ولكف قرأت عنيا اكثر.. واف ىناؾ ثمة  غ مففي الحقيقة اشتريت نسخة مف )بنات الرياض( ولـ افر 
 الرواية حيث تعد القارئ بالكشؼ عف ثمة شيء ثـ تنتيي الرواية دوف اف تبوح بو.. ولعؿ غواية مارستيا الكاتبة طواؿ

  .ىذه الغواية في حد ذاتيا جميمة.. ويكفي انيا كتبت

 

 دن بشكل اساسي عمى واقع إفتراضي.. حتى أن االنترنت اصبحالواعدات أيضًا أنين يعتم يالحظ في الكاتبات *

  رأيك؟ مثال البطل االساسي لرواية )بنات الرياض( وغيرىا من الروايات الجديدة.. ما

ال زلت أعاني مف أمية تكنولوجية,  جميؿ.. وعمى كؿ حاؿ ىذا البطؿ الوحيد الذي لـ يدخؿ رواياتي انا.. حيث
باالنترنيت بؿ واعتمد عمى ابني )مرواف( في قراءة رسائمي  وبيا(.. وعبلقتي ضعيفةوالزلت أعاني مف )التكنوف

أنني ال  محاطة باألوراؽ واألقبلـ الممونة, كبلسيكية في تعاممي مع الكتابة, .. وصحيح مقتنعة االليكترونية.. ما زلت
البريطاني( أيضًا متخمؼ مثمي في  ءبد مف اف اخرج مف ىذا التخمؼ.. ولكف سعيدة اني قرأت اف بمير )رئيس الوزرا
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  .(عالـ االنترنيت )تضيؼ ضاحكة

 

  تشاىدين آفاق الرواية العربية؟ خاصة المكتوبة منيا باألقالم النسائية؟ كيف *

 

والمممكة العربية السعودية بالذات, ىناؾ  في الواقع ىناؾ حركة كبيرة, وجرأة غير مسبوقة وجميمة.. خاصة في الخميج
تسونامي نسائي جميؿ قادـ مف المممكة وعمـو الخميج.. ىناؾ موجة عالية  ة, بؿ يمكنني القوؿ أف ىناؾموجة جديد

الذي يخيفني  بالكثير مف االفكار المسبقة التي كانت سائدة.. وىذا تطور نوعي وليس كمي فقط, ولكف شاىقة ستذىب
اكتب الكتاب وكنت مترددة في نشرىا,  عة أعواـىو استسياؿ الكاتبات لعممية النشر, ما يرعبني ىو ىذا, بقيت أرب

أجزاء أخرى ليا.. وعميو عمييف التريث في عممية النشر وليس  وروايتي لوال نجاحيا لما اعدت نشرىا أو وضع
النشر وليس اخطر ايضا, فالكتاب عندما يخرج مف يدؾ يصبح ممؾ غيرؾ.. فكثير منيف  الكتابة, فميس اسيؿ مف

اندفاع كاتبة مثبل في عمر  ف لو عدف الييا بعد أعواـ ربما ندمف, وتمنيف لو تريثف.. وأنا اتفيـمف البلئي نشر  ربما
فأنا تعممت اف اتريث, وحتى مقالي األسبوعي أحيانا  .سنة لمنشر, ولكف ىذه اشياء ستحسب عمى الكاتب مستقببل 10

  .لو اكتب بتأف أكبر اندـ عندما انشره.. ألنني اتمنى

 

  حداد، لمرواية التي أنشاتيا؟ . ماذا يمكن أن تقولي حول جائزة مالكفي األخير *

 

عف المغة العربية في الجزائر, ولدعـ كتاب المغة العربية الذيف يفتقدوف إلى  ىي جائز انشأتيا منذ أربعة أعواـ, دفاعا
بجوائز مجزية,.. واعتقد  افؤوفالوقت الذي يجد فيو نظراؤىـ )كتاب المغة الفرنسية( مدعوميف وليـ سند, ويك الدعـ في

المخصص ليا, حيث اردت اف يكوف المبمغ كبيرا حتى  خاصة في المبمغ -انيا اىـ جائزة أدبية حاليا في الجزائر, 
أو سنتيف.. وكذلؾ إعادة نشر العمؿ في المشرؽ العربي, وكذلؾ ترجمة العمؿ  يمّكف الكاتب مف التفرغ لمكتابة سنة

إنني لـ أنجب ُكتبا ) ا مف الميزات التي اعتمدت عمييا. ولذلؾ قمت في إحدى المناسباتالفرنسية.. وغيرى لمغة
كاتبا إلى الجزائر, ولجنة القراءة ىي لجنة  فحسب, بؿ انجب ُكّتابا أيضا(.. الف الجائزة اضحت تخرج كؿ عاميف

النني لـ اختر لجنة القراءة مف  الدكتورة يمنى العيد, وقد حوربت ليذا السبب مختصة ومعترؼ بيا عربيا, وتترأسيا
  .جزائرييف وحسدت عمى ىذا المشروع نقاد

 

  ..الروائي الكبير الطاىر وطار كما حسدت الجزائر عميك حسب قول•

 

دوما في كؿ شي جميؿ. وانا مدينة ليذا الروائي الجميؿ الذي وقؼ  نعـ, قاؿ حسدت الجزائر في أحبلـ كما حسدت
  .معي في أحمؾ الظروؼ

 

  ىل من كممة تودين قوليا؟ *

 

النافذة الجميمة التي تولي أىمية قصوى لممبدعيف العرب, وتسعى إلى ترسيخ  أشكرؾ.. ومف خبللؾ )الجزيرة( ىذه
لممفات  في سبيؿ تقديـ قراءات موضوعية ألعماليـ ولتجربتيـ اإلبداعية, عبر إفراد صفحات ثرية أعراؼ جميمة w
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محمود درويش عبر ثقافية الجزيرة في  ثيرًا بالعمؿ الرائع الذي قدـ عف الشاعرخاصة عف مبدٍع ما.. ولقد سعدت ك
 .الفترة القريبة الماضية

 

  مساؤكم مقاومة. مساؤكم عنفوان

 

عورات  ىنا لنواسي بيروت أو نتضامف معيا في كؿ مرة خربت بيروت سقطت معيا قبلعنا , وانكشفت لسنا
جميبل فينا , يا لبيروت كـ اقترفت في حقنا  ذا نيرع جميعا لنجدتيا إنقاذا لما كافعروبتنا.وانكسرت مرآتنا أماـ العالـ ل

أعطتنا دروسا في الحرية . وأجمستنا عمى مقاعد الحب األوؿ ورافقت  مف جرائـ حب . يـو عممتنا ثقافة الحياة و
 . القومية و انتيينا منخرطيف في حزب كبريائيا كيولة أحبلمنا

  جعمتنا ننحني أماـ دمع رئيس وزرائيا في زمف جفت فيو المياه الجوفية لكرامتنا االنحناء المدينة العصية عمى

يواصموف الموت بعدىـ بعدد  ليس الشيداء وحدىـ الذيف يموتوف غصبا عنيـ المشاىدوف الشاىدوف عمى موتيـ
 . نشرات األخبار

فينا . في كؿ التوابيت المصفوفة المرقمة كاف لنا  نقيـ في بيروت لكنيا تقيـ فواهلل ما قصفوا سوانا, نحف الذيف ال
دمائنا و  في كؿ المشارح لنا جثاميف مشوىة . في كؿ سيارة إغاثة منعت مف الوصوؿ , كانت حمولتيا . تابوت

  دموعنا و قوت أوالدنا

مؿ فييا الحصاف فرسنا , فمماذا في أمة تباىي بالفروسية و يح ما كانت مربط خيمنا فحسب . بيروت كانت فارسنا و
 . سباقنا وحيدا ينزؼ مائة اسـ تركنا حصاف

زاؿ بإمكاننا إشيار ثقافة المواجية ,فعندما تحمؿ سبلحا  في ىذه األمة المنكوبة , المنيوبة , المغموب عمى أمرىا , ما
 . قمما أنت جيش قوامو عدد قرائؾ أنت جندي لكنؾ عندما تشير

كاف ستاليف ينادي الشعب الروسي عبر المذياع والنازيوف عمى أبواب  لنسياف لذالوال الشعراء لوقع الشيداء في شرؾ ا
  وطف بوشكيف وتولستوي فاألوطاف تنتمي لشعرائيا كما تنتمي لشيدائيا موسكو :دافعو عف

 .عف وطف جبراف و جرجي زيداف و ميخائيؿ نعيمة واميف نخمة و األخطؿ الصغير و سعيد عقؿ نحف ىنا ندافع

وقامة الزىو العربي الذي  . ز و الرحابنة ووديع الصافي . لندافع عف لقمة الحمـ التي اقتسمناىا معيـوطف فيرو 
 .منحونا إياه

القتمة و عنفواف القتيؿ . وضعنا أماـ ما أبكانا .أما قاؿ أحدىـ: ال تخشى  لبناف الكبير بكبريائو وضعنا أماـ مآثر
البلمباليف  ى أصدقائؾ في أسؤ الحاالت يمكنيـ خيانتؾ . أخشىأسؤ الحاالت يمكنيـ قتمؾ ال تخش أعدائؾ في

أكثر مما حصدتو القذائؼ . وقضى  فصمتيـ يجيز الجريمة والخيانة بسبب المتواطئيف صمتا. حصدت اإلىانة بيننا
ة آالؼ العربي اليـو في سوؽ الكرامة اإلنسانية, إف كاف عشر  جمنا تحت أنقاض الكرامة العربية الميدورة فكـ يساوي

فقط,  إسرائيؿ لـ يسمع بمأساتيـ أحد, وستة آالؼ عراقي لقوا حتفيـ في الشيريف الماضييف أسير يقبعوف في سجوف
  ولـ يأبو بموتيـ أحد؟

w  والكرامة ىي بعض ما أعطتنا إياه المقاومة
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  .بالمئة 35 االبضائع االسرائيمية إلى العالـ العربي زادت خبلؿ األشير األولى ليذه السنة وحدى صادرات

  بقنابؿ الخطب ووابؿ اليتافات إنيـ منيمكوف في الضحؾ عمينا واالستخفاؼ بغبائنا في الرد عمى دمارىـ

لمواجية أكبر عممية سطو شرعت ليا دولة في التاريخ لنيب دولة  ماجدوى حرؽ األعبلـ األمريكية و االسرائيمية
  .ىو لبناف عممية دمار تعرض ليا وطف أخرى ىي العراؽ . وأكبر

مف السذاجة أف نقوؿ أشيروا عمـ المقاطعة الشعبية العربية ولتكف  منذ نياية الحرب العالمية الثانية أىو ضرب
جميعا لنرد عنا  شاممة مف ىنا مف معقؿ األحرار . نطالب براية عربية موحدة ترمز لممقاطعة نرفعيا مقاطعة منظمة و

  . اإلىانة

بالتمويح باستخداـ ما في حوزتنا مف أوراؽ ضغط اقتصادية و  ف بامكاننا إنقاذ ماء وجينالماذا نتوسؿ السبلـ إذا كا
  .استعماليا يخاؼ حتى منا مف

  .لماذا نشتري بالمميارات أسمحة ندري أنيا ستنتيي خردة في المستودعات

  .افو أنتتخ انو درس تعممناه مف غاندي الذي كاف يقوؿ :حارب عدوؾ بالسبلح الذي يخافو ال الذي

لنقاطع فبأموالنا يموت أىمنا ويقصفوا , بأموالنا  إنيا حرب نيب و سمب ىذه التي أعمنت عمينا كفانا كبلما كفانا ىوانا
 تشتري سبلحا لكنؾ ال تشتري احتراما وال كرامة و ىو ما ينقصنا نستعبد و نياف فبالماؿ بإمكانؾ أف

 

 المنظـ بالجزائر مي ىذه الكممة عمى ىامش ميرجاف جميمة الدوليالروائية األديبة السيدة أحبلـ مستغان ألقت*

 

 بالد المطربين.. أوطاني

 

ُأغنية واحدة قذفت بو  .بيروت في بداية التسعينات, في توقيت وصوؿ الشاب خالد إلى النجومّية العالمّية وصمُت إلى
موسيقاىا تُقاـ األعراس, وتُقدَّـ عروض األزياء, ونيارًا. عمى  كانت أغنية "دي دي واه" شاغمة الناس ليبلً • إلى المجد

 .بيروت ليبًل, وتذىب إلى مشاغميا صباحاً  وعمى إيقاعيا ترقص

مخطوط "الجسد", أربعمئة صفحة قضيت أربع سنوات في نحتيا جممة  كنت قادمة لتوِّي مف باريس, وفي حوزتي
تعريؼ  ي لمجزائر, إنقاذًا لماضينا, ورغبة فياستطعت تضمينيا نصؼ قرف مف التاريخ النضال جممة, محاِولة ما

وُيجاممني أحدىـ قائبًل: "آه.. أنِت مف ببلد  العالـ العربي إلى أمجادنا وأوجاعنا.لكنني ما كنت ُأعمف عف ىويتي إالّ 
واب لو الذي يضع قرطًا في أذنو, ويظير في التمفزيوف الفرنسي برفقة كمبو, وال ج الشاب خالد!", واجدًا في ىذا الرجؿ

واه"؟ وعندما  سؤاؿ سوى الضحؾ الغبّي, قرابة بمواجعي. وفورًا يصبح السؤاؿ, ما معنى ِعَبارة "دي دي عف أي
 !التي بسبب االستعمار ال تفيـ المغة العربية أعترؼ بعدـ فيمي أنا أيضًا معناىا, يتحسَّر سائمي عمى َقَدر الجزائر,

ي واه(, وقضيت زمنًا طويبًل أعتذر لؤلصدقاء والغرباء وسائقي التاكسي, دي د) "وبعد أف أتعبني الجواب عف "فّزورة
الجزائرية, كي  محطة البنزيف المصري, ومصففة شعري عف جيمي وُأميتي, قررت أاّل أفصح عف ىويتي وعامؿ
 .أرتاح

كاتب عربي نذر حقؽ مجدًا ومكاسب, ال يحققيا أي  لـ يحزّني أف مطربًا بكممتيف, أو باألحرى بأغنية مف حرفيف,
w .جئت المشرؽ في الزمف الخطأ عمره لمكممات, بقدر ما أحزنني أنني
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عبدالقادر, وفي الستينات إلى بمد أحمد بف بّمة وجميمة بوحيرد,  ففي الخمسينات, كاف الجزائري ُينسُب إلى بمد األمير
لى اْلُمغنِّيبمد ىواري بومديف والمميوف شييد. اليـو ُينسب العربي إل وفي السبعينات إلى الذي يمثمو في  ى مطربيو, وا 

ِقَبؿ الذيف أحب وا الفتاة التي مثمت الجزائر  "ستار أكاديمي". وىكذا, حتى وقت قريب, كنت أتمّقى المدح كجزائرية مف
 .عنيا. ىذا عندما ال يخالني البعض مغربية, وُيبدي لي تعاطفو مع صوفيا في "ستار أكاديمي", وُأواَسى نيابة

التي تُبث عمى  إسرائيؿ األخيرة عمى لبناف, كنت أتابع بقير ذات مساء, تمؾ الرسائؿ اليابطة المحبطة حرب وقبؿ
الشعب الروسي لممقاومة, والنازيوف عمى  قنوات الغناء, عندما حضرني قوؿ "ستاليف" وىو ينادي, مف خبلؿ المذياع,

وقمت لنفسي مازحة, لو عاودت إسرائيؿ اليـو اجتياح  وتولستوي". أبواب موسكو, صائحًا: "دافعوا عف وطف بوشكيف
ورسائؿ  َلَما وجدنا أمامنا مف سبيؿ لتعبئة الشباب واستنفار مشاعرىـ الوطنية, سوى بث نداءات لبناف أو غزو مصر,

ليسا ونانسي عجـر ومروى وروبي وأخواتيف. فبل أرى  عمى الفضائيات الغنائية, أف دافعوا عف وطف ىيفاء وىبي وا 
 .أسماء غير ىذه لشحذ اليمـ ولـّ الحشود

المعتقبلت اإلسرائيمية, التي  والّمو في األمر نكتة. فمنذ أربع سنوات خرج األسير المصري محمود السواركة مف وليس
مصري, ولـ يجد الرجؿ أحدًا في انتظاره مف "الجماىير"  قضى فييا اثنتيف وعشريف سنة, حتى استحؽ لقب أقدـ أسير

خبر إطبلؽ سراحو أكثر مف مرّبع في جريدة, بينما اضطر مسؤولو األمف في  ؿ مف أجميا, وال استحؽالتي ناض
الشّباف والشاّبات, الذيف  إلى تيريب نجـ "ستار أكاديمي" محمد عطّية بعد وقوع جرحى جّراء َتَداُفع مئات مطار القاىرة

 .وتبير  ظم وا يترددوف عمى المطار مع كؿ موعد لوصوؿ طائرة مف

محمد خبلوي, الطالب السابؽ في "ستار  في أوطاف كانت تُنسب إلى األبطاؿ, وَغَدت تُنسب إلى الصبياف, قرأنا أفّ 
بخمسة حراس ال يفارقونو أبدًا.. ربما أخذ الولد مأخذ الجد لقب "الزعيـ"  أكاديمي", ظؿَّ ألسابيع ال يمشي إاّل محاطاً 

 !زمبلؤه عميو الذي أطمقو

بيف الجزائر وفرنسا, وكانت تسافر عمى الدرجة  إلى الغالية المناضمة الكبيرة جميمة بوحيرد في رحمةولقد تعّرفت 
مة بما تحممو ُأٌـّ   مف مؤونة غذائية البنيا الوحيد, وشعرت بالخجؿ, ألف مثميا ال يسافر عمى الدرجة االقتصادية, ُمحمَّ

إاّل بطائرة حكومّية خاصة, ُوِضَعت  تار أكاديمي", بأنو ال يتنّقؿاأُلولى, بينما يفاخر فرخ ُولد لتّوه عمى ببلتوىات "س
 !تحت تصّرفو, ألنو رفع اسـ بمده عالياً 

 !"دي واه حوؿ وال قّوة إاّل بالّمو.. أواه.. ثـّ أواه.. مازاؿ ثمَّة َمف يسألني عف معنى "دي وال

 

تياق در الفراشة وقوَّ َُ  

 
 

معنيَّة بقدرىا, بعد أف عجزت  ي أسئمة أكبر مف أجنحتيا. َعَبثَػػًا أقوؿ, إنني لستُتوّرطني الفراشات الميمّية ف كّؿ صيؼ
 .عف منعيا مف االحتراؽ

الفراشة الميمّية  .قدره؟" سؤاؿ قمَّبتو فمسفيًا ودينيًا وشعريًا وعشقيًا, فزادتني تأم بلتي حزناً  أحدًا مف ىؿ يمكف أف تحمي"
دقيقة مف حياتنا. أتكوف  0943فراشة تساوي  راشة الحقوؿ( الدقيقة في حياةتناـ وتموت َفاِرَدة جناحييا )عكس ف

wأف توجد الكيرباء, أيف كانت تعثر الفراشات الميمّية عمى قاتميا؟ وىؿ  جاءت فقط لتموت ليبًل مأخوذة بالنور؟ وقبؿ
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انتظار  مى األرض فيحزنًا ألنيا ترحؿ مف دوف أف ُتزّؼ لمنور؟ وىؿ الدقائؽ التي تقضييا ع كانت تموت أكثر
بالنسبة إلى امرأة عاشقة؟ أىػػي َمف قالت  "محرقة الحّب", تبدو ليا قصيرة, أـ طويمة بما يعادؿ سنوات مف الترق ب

 النساء؟ "والثواني جمراٌت في دمي", أـ نحفُ 

البسيطة يحتاج إلى فػ"حتى تحميؽ الفراشة  .كُأنثى, أتعاطؼ مع الفراشات, وككاتبة, ُأطالب بسمائيا سقفًا لحريتي
الرغـ مف قولو ىذا حيف أحّبت أختو كامي كموديؿ النّحات الشيير  السماء كّميا", حسب پوؿ كموديؿ )الذي عمى

بيا إلى  التواطؤ مع "روداف" الذي خّمدىا في أشير تماثيمو, أف يمنع عنيا األوكسجيف, ويبعث روداف, لـ يترّدد في
 .لوثة النونر التي تولد بيا ا الفراشات ال يمكف سجنيا. عمى الرغـ مفمصّح عقمي حيث أنيت حياتيا(. وحدى

ليبًل في "كاف" أفتح نافذة شرفتي التي حّولتيا إلى مكتب زجاجّي  كّؿ صيؼ ُأراقبيا, تتواطأ مع الحّر ضّدي, عندما
المستطيمة  ""بممباتو فتيجـ عمى مصباح "األلوجيف" ذي اإلضاءة العالية.. والعارية, فتصطدـ أقضي فيو جّؿ ليمي,

عالقة بالمصباح, تاركة في الجّو رائحة شػي  فائقة االشتعاؿ. وفي دقائؽ تتساقط أرضا الواحدة تمو اأُلخرى, أو تبقى
 .جسدىا الصغير

الحّر  إلى إضاءة قوية لمكتابة, حتى أبقى مستيقظة. فأنا ال أكتب إاّل ليبًل. ثـّ إّف موجة مشكمتي, في كوني أحتاج
مرغمًا عمى فتح النوافذ, بحثًا عف  عرفتيا فرنسا في األعواـ األخيرة, ومات بسببيا عشرات األشخاص, تجعمؾالتي 

 .نسمة ليمّية

, أو أفتحيا فتحترؽ وىكذا, كؿَّ مساء أجدني أماـ  الخيارات الثبلثة إّياىا: أف أغمؽ النافذة و"أفطس" مف الحرِّ

, وأخسر ليمة كتابةالفراشات, أو ُأطفئ اإلضاءة القوية فأستس  .مـ فورًا لمنـو

كتابتو تستدعي موت  جثة أّوؿ فراشة, أحسـ قراري, ليذىب إلى الجحيـ ىذا النص  الذي كنت سأكتبو, إف كانت أماـ
شاعرة", بؿ ومؤمنة, إف كنت أدري في سرِّي أنني " سرب مف الفراشات. كيؼ لي أف أسَعد بو وأف أّدعي بعده أنني

 المحروقة التي دخمت بيتي مبتيجة فسممتيا إلى حتفيا؟ أجنحة الفراشاتدّونتو عمى غبار 

 لوليتا" الشييرة, كاف لفرط شغفو بالفراشات, ييوى جمعيا وتجفيفيا, حتى إنو نجح في" تاباكوؼ", صاحب رواية"

ؿ أف اسمي عمى  اكتشاؼ فراشة جديدة لـ يكف عرفيا أحد, فأطمؽ العمماء عمييا اسمو. ال أريد أف ُيطَمؽ فراشة, ُأفضِّ
 .آخر عمرىا تحارب التماسيح والثعالب وأسماؾ القرش ُيقاؿ إنني كاتبة لـ تؤذ فراشة بقمميا, لكنيا ظّمت حتى

أميركّي  معاممة, ُأعامؿ كؿَّ مخموقات الّمو بما يميؽ بيا مف رحمة, وأعجب أف يقوؿ جندي ألنني مؤمنة, وألف الديف
ُيشبو "سحؽ نممة", والجندي المؤمف  ا إلى "معسكر الخير": "قتؿ الناس في العراؽجاءنا في حممة تبشيرّية, لييدين

ثبلثة مف أىميا, صرَّح وىو يغسؿ يديو مف "كاتشاب" دميا: "ىناؾ  الذي اغتصب الفتاة الصغيرة "عبير" وَقَتَميا مع
 ."(تقوؿ: حسنًا, لنذىب لتناوؿ )البيتزا تقتؿ شخصًا ثَـّ 

 معذور ىذا "الكاوبوي" إف لـ يَر في حياتو فراشة, وال حاوؿ رسميا. ُأفكِّر في د فراشات, ولذافي "الفارويست" ال توج

أطفاليـ كيؼ يرسموف فراشة, ألف الذي  المسرحّي العظيـ ريموف جبارة, حيف كتب مّرة: "أنصح كؿَّ األىؿ بأف ُيعمِّموا
 ."الناس يرسـ فراشة ال يقتميا, وبالتالي ال يقتؿ

جدوى, أف ُيعمِّـ جنوده, بيف شريحتي "بيتزا"  بوش, المعنّي مؤخرًا بتحسيف صورة أميركا في الخارج, دوف أقتػػرح عمى
 .يمتيمونيما, كيؼ يرسموف فراشة

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  حنين إلى رمضان الغربة

 
 

تشب ث التحدِّي وال المقيـ في فرنسا, ربما كانت إحدى مزايا الغربة, اكتساب المسمـ فضيمة الصبر وتعم مو أحسد أخي
 .بجذوره حتى ال تعبث الرياح المضادة بأغصانو

براءتو, فاإليماف كالُحّب  المسمميف األتقياء يزدادوف إيمانًا في الغربة, حيث كّؿ مسمـ مّتيـ حتى إثبات ولذا, أعتقد أفّ 
 .الدفاع عف وجوده يحتاج إلى شيء يؤسس نفسو ضّده ليبقى قويًا وعمى أىبة

ُممنِّية نفسي ببعض ما تعّطشت إليو طواؿ خمس  ت عمى إقامتي في لبناف, الذي قصدتوأدرؾ ىذا, بعد مرور سنوا
إسبلمّية كنت أفتقدىا, خصوصًا في شير رمضاف, يـو كنت أقيـ في حّي  عشرة سنة مف غربتي الفرنسّية, مف أجواء

 .األحد خضارًا في سوؽعربيًا, إالَّ وىو يكنس الشوارع, أو يعمؿ في ورشة بناء, أو يبيع  راٍؽ ال أرى فيو

مغترب. ومف حاجتيـ وجوعيـ وصبرىـ عمى  مف ىؤالء البسطاء, تعّممت التقوى, وضرورة اإليماف كزاٍد يومّي لكؿّ 
االستيقاظ فجرًا, وعودتيـ لبيوتيـ النائية أحيانًا بعد أذاف المغرب,  ظمـ أرباب عمميـ في رمضاف, ومواصمتيـ

صرارىـ عمى الحمويات  إسبلمّية, وعمى ذبح خروؼ كّؿ عيد أضحى, وعمى إعداد نسائيـشراء لحـو مف ممحمة  وا 
الزىد, إخفاء الزىد". فقد كانوا يعيشوف  بأنفسيف كؿَّ عيد فطر, منيـ أدركت قوؿ اإلماـ عمي )رضي الّمو عنو( "ذروة

 فرضًا ال يتساوى في ثوابووال ادِّعاًء. وبسبب ىؤالء جعؿ الّمو الصياـ  شير رمضاف تقّربًا إلى الّمو, ال تشاوفاً 

 .الصائموف

و"ىيصة" فضائية, ووليمة تمفزيونية  في بيروت أكاد ُأصدِّؽ عامًا بعد آخر, أف رمضاف ليس سوى موسـ تجاري,
 .أبوابيـ مرَّة في السنة, لمؿء بطوف الناخبيف لممعمنيف, وحالة انتخابية, يفتح فييا السياسيوف

دش" وال فضائيات عربية. كنت أصـو وأفطر عمى حميمّية المذياع, وال ُأعاشر " في فرنسا, ما كاف عمى أياـ غربتي
وقتًا إلعداد أطباؽ  إذاعة الشرؽ". ولعدـ وجود شّغالة, ولصغر سفِّ أطفالي الذيف ما كانوا يتركوف لي" غير

شيى ما عمى وشيء مف الحميب والتمر. أ "رمضانية, كثيرًا ما كاف ينتيي بي النيار أماـ صحف شوربة "ماجي
قبؿ وبعد رفع أذاف المغرب. وكثيرًا ما كنت أبكي عندما ُترَفع  مائدتي كاف القرآف الكريـ, الذي كنت أستمع لو

, فقدُت عادة البكاء وأنا الصموات مف مكة أستمع لمذياع, بعد  المكرمة. فكممة مّكة وحدىا كانت كافية لتُبكيني. اليـو
 .امي وخموتي مع الّموأف أفسدت عميَّ الفضائيات رىبة صي

باريس" برفقة أخي ألداء صبلة  فرنسا, كنت ُأمنِّي نفسي بصبلة التراويح, ولـ أستطع إاّل نادرًا أف أقصد "مسجد في
في محيط المسجد, فيزيدني ذلؾ إيمانًا ويمؤلني عنفوانًا.  الجمعة أو صبلة العيد. وكنت ألمح سيارات الشرطة جاثمة

مّرة مسجدًا وال وجدُت أحدًا يشجعني عمى ذلؾ أو يدعوني إليو. الدعوات جميعيا  قصدومذ جئت إلى بيروت لـ أ
 .رمضانية لممشاركة في برنامج تمفزيوني ترفييي, أو اإلفطار في فندؽ فاخر, أو السحور في خيمة تأتيني

إفطار شيّية, تفّيمت  في إعداد طاولة ال أحد.. وال حتى أختي صوفيا التي أقامت سنوات في بيروت, ونقمت عاداتنا
كؿ شيء, محرومة حتى مّما أحّب مف أطباؽ جزائرية, بذريعة  إصراري عمى البقاء في بيتي الجبمّي, منقطعة عف

نفسي,  في التنق ؿ بيف برمانا وبيروت. في الواقع, لقد تركت سنوات الغربة بصماتيا عمى توفير ساعات أىدرىا يومياً 
w .الوالئـ ي في رمضاف إلى سكينتي, تفوؽ حاجتي إلىوىّذبت حواسي, حتى َغَدت حاجت
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مرضيـ أو سفرىـ, ال يجدوف أي خجؿ في  ما يصدمني حقًا في األحياء اإلسبلمّية, منظر المسمميف الذيف بذريعة
المسمموف يستحوف مف االعتراؼ بأنيـ مفطروف. ففي المغرب العربّي  اْلُمجاىرة بإفطارىـ. فحتى في فرنسا كاف

 .اإلسبلمية لى الفرائضالصياـ أو 

مف شغالتي اإلثيوبية السابقة, التي عمى الرغـ  وال أدري كيؼ أف في إمكاف ىؤالء االدِّعاء بعد ذلؾ أنيـ مسمموف أكثر
سنة, يشفع ليا في قمبي بعض الِخَصاؿ. إحداىا كونيا, وىي المسيحية  مف ىروبيا في "كاف", حيث رافقتني قبؿ

 نو يعاني مجاعة, رفضت عمى مدى خمس سنوات تناوؿ أي شيء في حضرتي وأناُيفتَرض أ والقادمة مف بمد

زوجي عمى سفر, فنجمس  صائمة, وال جمست لؤلكؿ حتى تتأّكد مف أنني أفطرت, ما جعمني أدعوىا معي كّمما كاف
بمغتيا دعوات عمى أّوؿ كوب ماء, أسمعيا تتمتـ  متقابمتيف أماـ سفرة شيّية أعّدتيا لي بمحبَّة. وكنت وأنا أفطر

 .إلى زمف سابؽ, فأحسدىا عمى إيمانيا وأشتاؽ إلى زمف غربتي تستأذنني في قوليا, فتعيدني رىبتيا

بالماؿ, ففاقني عطاًء  إاّل فقيرًا اختبره الّمو بالحاجة, ففاقني إيمانًا وُشكرًا, أو غنيًا اختبره الّمو فما حسدُت مف الناس
حساناً   .وا 
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