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 الّدودة والعمف

 
 

 .الطغياف دودة
 أيف توجد ىذه الدودة؟

 .آخر المعمومات تفيد أنيا توجد فقط في أعماؽ كؿ نفس بشرية
ا عمي العمؼ، تتحوؿ إلي بقرة أو فيؿ أو ربما كرة العمر التقريبي ليذه الدودة يحسب بالدقائؽ، لكنيا فور حصولي

 !أرضية
 أيف يوجد ىذا العمؼ؟

 .المعمومات المتوفرة حتي اآلف تقوؿ إنو محصور فقط في كؿ نفس بشرية
 .إّف دودة الطاغية متجانسة مع دودة الخنوع لدي جماىير الشعب العظيـ: بعبارة موجزة

ب في منتجي أعبلفيا، المتطوعيف لمخنوع، والمبالغيف في الخنوع، ال ذنب لمطاغية سوي دودتو، الذنب كؿ الذن
 .والمبالغيف في المبالغة

 ماذا يمكف لمطاغية أف يكوف؟ ديناصورًا؟
 .حتي الديناصورات انقرضت حيف لـ تجد العمؼ

 مف فرعنؾ يا فرعوف؟
 !ـ دودتي مف فرط التخمة؟ألكـ عيف لتسألوني مثؿ ىذا السؤاؿ، بعد أف فتقت: مف حؽ فرعوف أف يتساءؿ أيضاً 

 :ابف القديمة.. قاؿ الشاعر القديـ
 ما شئت ال ما شاءت األقدارُ )

، فأنت الواحد القيار  (!فاحكـْ
 .أعطو يا غبلـ ألؼ درىـ

 !نظير ألؼ درىـ فقط؟.. ألؼ درىـ يا غبي؟ كؿ ىذه المعمبات الكافية إلطعاـ مميوف دودة
لكّنو لـ يستطع برغـ ذلؾ أف يبالغ في .. ـ بعض قواعد االقتصاداحتاج الشاعر الغبي بضعة قروف حّتي يتعمّ 

 .ىو نعمة البقاء عمي قيد الحياة( الغبلـ)مطالبو ألف الدودة قد تحولت إلي دّبابة وصار غاية ما يعطيو 
 لوالؾ يا محقاف ما طمع القمر)

 لوالؾ يا محقاف ما ىطؿ المطر
 لوالؾ يا محقاف ما نبت الشجر

 (.ما ُخمَؽ البشر.. لوالؾ يا محقاف
 !ىو إطعاـ دودة محقاف  -رحمة المَّو عميو  -خبلصة القوؿ اف اليدؼ المقّدس مف خمؽ والدنا آدـ 

ـَ ال؟ ىنيئا وعافية  .ول
عندما غضب محقاف الموقر عمي بائع العمؼ، صاح !وأتدىشنا دودة محقاف، وال ُيدىشنا أّف في الشاعر دودة ؟

 .قطع لسانوا.. يا غبلـ: بصوتو الجيوري
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 ما الفائدة؟ أبعَد استيبلؾ العمؼ؟
دخؿ مصر فمـ يَر فييا شّحاذًا وال . إاّل وتفيض خياشيمو برائحة المسؾ( كافور)ال يتذّكر ( المتنبي)كاف عّمنا 

 .كسيحًا وال مظموماً 
 :ىؿ يستطيع أف يري والمسؾ واقؼ في عينيو قاؿ. رائحة المسؾ ُتسكر: معو حؽ

 بذنبؾ َعفوهُ أبوالمسؾ اليَفني )
 (ولكنو يفني بعذرؾ حقُدهُ 

 ! وبنظرة سريعة إلي طبيعة ىذا العمؼ، يجوز لنا أف نعتبر دودة كافور ُأّما لممسؾ
 .ىؿ نمسؾ الخشب؟ ليس ضروريًا، أصابت العيف، وانكشؼ الحسد

 .لـ تشكر النعمة -برغـ انتفاخيا ما شاء اهلل -أغمب الظف أف دودة كافور 
 ذنا صّماءأعطو أُ ... يا غبلـ

 :أىكذا؟ اسمع إذف
 (.وتعجبني ِرجبلَؾ في النَّعِؿ، إّنني رأيُتؾ ذا نعٍؿ إذا ُكنت حافيا)

 !إذ كيؼ يجوز ىذا وِرجؿ كافور نفسيا حذاء؟.. يمبس حذاءً (كافور)ألف . تعّجب عّمنا، ىذه المّرة 
 !أّما نحف فنعتقد أنو نفس الحذاء الذي ركؿ عّمنا عمي قفاه

 بعد استيبلؾ العمؼ؟ما الفائدة؟ أ
 .مّرة استوقؼ قاطع طريؽ رجبًل وامرأتو

 .أذبحكما، أو ترقص لي زوجتؾ: قاؿ لمزوج
 .ارقصي وخّمصينا: قاؿ الزوج

 .رقصت الزوجة ساعة، وعفا عنيما قاطع الطريؽ
 لماذا فعمِت ما فعمِت؟: قاؿ الزوج بعد ىذا

 !أنت أمرتني بذلؾ: أجابتو مندىشة
 !ّمصينا، ال أف تنافسي سيير زكي أردتؾ أف تخ: قاؿ ليا

قيؿ إنو فكر بترشيح نفسو لمنصب . كاف ىناؾ رجؿ اسمو طالب عاش في مطمع ىذا القرف في ببلد واؽ الواؽ 
 فماذا حصؿ؟. الحاكـ، وانطمؽ يزور المناطؽ باذاًل الماؿ الستجماع األنصار

 .كادت دودتو الناشئة تموت مف ثقؿ الوجبة
 :و الجماىير العظيمة كاف عبارة عف أىزوجة تقوؿأوؿ طبؽ مقّببلت قدمت

 (!ثمث لمَّو وثمثيف لطالب وثمث المَّو يطالب بيو طالب)
 ىؿ كاف بمقدور الشيطاف الرجيـ أف يأتي بمثؿ ىذه األىزوجة؟: السؤاؿ الذي يطرح نفسو
 !أيف يذىب المَّو؟ماذا لو أّف طالب ناؿ المنصب، فاستولي عمي الثمث الباقي؟ : والسؤاؿ الذي يجمع نفسو

 !ما ذنب الدودة؟: والسؤاؿ الذي يضرب نفسو عمي عجيزتو
قيؿ إّف أحد الوالة كاف لديو جمؿ يحّبو جدًا، وكاف يطمقو في األسواؽ، فيعبث ويدمر كما يحمو لو، طردًا لمكآبة 

 .والضجر، حّتي ضاؽ بو الناس ذرعًا، وعقدوا العـز عمي شكايتو لموالي
 .خبوا خمسيف رجبًل مف ذوي الرأي والشجاعة، وأرسموىـ إلي قصر الوالي لعرض الشكوياجتمع التجار وانت

وفي منتصؼ الطريؽ كاف الوفد قد أصبح ثبلثيف رجبًل، وعند الوصوؿ . بعد دقائؽ مف مسير الوفد تمّمص ثبلثة
 !كانوا خمسة

 ..يا حضرة الوالي المعّظـ: صاح رئيس الوفد



 6 

 ماذا تريد؟.. عـن: أطّؿ الوالي مف شرفة القصر
 .التفت الرجؿ فمـ يجد مف جماعتو سوي اثنيف

 ..جممكـ، يا حضرة الوالي المعّظـ: قاؿ
 !جّمولي؟ ماذا جري لجّمولي؟: تساءؿ الوالي

 !التفت الرجؿ فمـ يجد صاحبيو
جّمولي يحتاج إلي . إنيا الوحدة قاتميا المَّو. ال نراه إال حزينًا وساىماً . جّمولي مسكيف يا حضرة الوالي: حينئذ قاؿ

 أما آف األواف ألف تزوجوه؟. ناقة تؤنس وحشتو
 .أعطو خمسيف ُقبمة.. يا غبلـ

 !فيا غبلـ أعطيا مميار دودة.. أما جماىير أمتنا العظيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (بال عنوان)
 

 .جميوريةما اف تحّؿ العطمة الصيفية، حتي يبدأ دوامنا، أنا وصديقي ناصر، في المكتبة العاّمة بمحّمة ال
 

لـ نكف أنيينا االبتدائية، وكاف ولعنا ىذا بزيارة المكتبة مثار غيظ وسخرية أقراننا، لكّننا ألفنا أف نتقّبؿ سخريتيـ 
 .باعتبارىا ثمنًا معقواًل لما نستثيره فييـ مف غيظ

 
ة، أو نواصؿ كّنا نمكث في المكتبة حتي الظير، لنغادرىا عمي طريؽ طويؿ مترب إلي بيت ناصر في الموفّقي

 .ونعبث أو نغفو قميبًل، ثـ نعود عصرًا إلي قطع الطريؽ ثانية إلي المكتبة فنتغّدي حتي بيتنا في األصمعي،
 

وفي واحدة مف أوباتنا، حيث كانت شمس الظييرة تنفخ الّميب في تراب الطريؽ، الح لنا عمي ُبعد عشرات 
أّنو انعكاس ضوء الشمس عمي زجاجة ساعة يد أنيقة األمتار بريؽ ساطع يخطؼ البصر، سرعاف ما تبّيف لنا 

 .تتوّسد التراب
 

في تمؾ األياـ، كاف العثور عمي مثؿ ىذه الّمقية بمثابة العثور عمي كنز، فأقّؿ ثمف لتمؾ الساعة كاف يعادؿ ثبلثة 
 !.أضعاؼ مصروفنا نحف االثنيف طيمة عاـ كامؿ
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 :صاح ناصر مبيورًا، وىو يّيـ باليرولة نحوىا
 
 !.ساعة -
 

 :قمت لو وأنا أجذبو بمطؼ
 
 .لقد رأيتيا أنا أيضاً .. عمي ميمؾ -
 

 :التفت إلّي ووجيو محتقف مف فرط التأّثر
 
 ..لـ أكف أنوي االستئثار بيا -
 

 :قّصرت خطواتي وأجبرتو عمي مجاراتي في البطء، وىمست في أذنو
 
نّيات اآلخريف، خاصة أولئؾ الغرباء الذيف لـ  لكنني ال أستطيع الثقة في.. ليس عندي شؾ في سبلمة نّيتؾ -

 .نتشرؼ برؤيتيـ مف قبؿ
 

 :ليث ناصر متأثرًا، فيما كّنا نقترب حثيثًا مف الساعة
 
 ما دخؿ الغرباء في ىذا؟ -
 

 :لـ ألتفت إليو، لكنني ابتسمت قائبلً 
 
أّما مف يممؾ ساعة : طارلـ نألؼ أف تمطر سماؤنا ساعات أنيقة، خاّصة أننا خارج موسـ األم.. يا ناصر -

كيذه، في محّمة متربة كيذه، فأنا عمي يقيف مف أّنو سيربطيا حوؿ عنقو بالسبلسؿ ويعّض عمييا بأسنانو، ويسير 
 .طوؿ الميؿ عمي حراستيا، وقد يفقد أّمو وأباه ببساطة، لكّف مف المستحيؿ أف يفقدىا

 
 :ولكي أخرجو مف دائرة األلغاز، ىمست لو

 
 أال تري أحدًا جالسًا ىناؾ؟.. ة إلي جانبي الطريؽ، وقؿ ليانظر بعفوي -
 

 :وىمس.. رفع بصره إلي السماء الحارقة، ثـ خفضو ومّشط جانبي الطريؽ ببل تكّمؼ
 
 .ىناؾ أربعة شّباف عمي الجانب األيمف، يجمسوف مستنديف إلي الحائط -
 

 :قمت لو بثقة
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 .ليس ىناؾ غيرىـ عمي طوؿ الشارع -
 

 :ؤكداً قاؿ ناصر م
 
 !كيؼ عرفت؟. ال أحد غيرىـ -
 

 :أجبتو مستفيمًا بإنكار
 
وأنا سوؼ لف . ىؿ تعتقد أّنيـ قد جمسوا يتشّمسوف في ىذا الوقت درءًا لمبرد القارس؟ إّنيـ ينتظروننا يا صاحبي -

 .ُأخّيب ظّنيـ
 

 :تساءؿ ناصر
 
 ماذا ستفعؿ؟ -
 

 :قمت لو ببرود ال يميؽ بكرامة الشمس المجتيدة
 
 .كّؿ ما عميؾ ىو أف تمشي ببطء.. ستري -
 

 :قمت لناصر محّذراً . أصبحنا عمي بعد خطوتيف مف الساعة
 
 .إّياؾ أف تنحني اللتقاطيا -
 

حممؽ بي متعّجبًا، لكنني صعقتو بما ىو أعجب، إذ رفعت رجمي عاليًا بسرعة خاطفة، ثـ ىويت بقدمي عمي 
 .دفعت النوابض والتروس مف جوفيا نحو كّؿ الجياتالساعة بكؿ قّوة، فاستحاؿ زجاجيا نثارًا، وان

 
 .وبممح البصر، خّيمت عمينا ظبلؿ الّشباف األربعة

 
 :كانت عيونيـ تقدح بالّشرر، وزأر كبيرىـ في وجيي

 
 !ماذا فعمت بساعتي؟.. ابف الكمب -
 

 :قمت لو متحاميًا ببراءة مصطنعة
 
 .ال بد أنيا قد وقعت مف أحد.. التراب مف كاف يدريني أنيا ساعتؾ؟ إّنيا ممقاة ىنا عمي -
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 :زمجر وىو يرفعيا عاليًا كمف يرفع جّثة قتيؿ

 
.. كاف طرؼ الخيط المتكّوـ في يده مربوطًا بالساعة فعبل.. إنيا مربوطة بخيطي أنا.. انظر.. إّنيا ساعتي أنا -

 :صرخت بو أنا ىذه المّرة
 
ىا؟ اضحؾ اآلف حَتي ... ا؟ أليس كذلؾ؟ تريد أف تضحؾإذف فقد ربطتيا لتجذبيا عندما ننحني اللتقاطي -

 .تشبع
 

وألّنو فقد شييتو لمضحؾ، فقد بادر ىو والثبلثة اآلخروف إلي محاولة استيفاء ثمف الساعة مف جسدينا الضئيميف، 
 .لكّننا بعد استيفاء القسط األّوؿ، استطعنا أف نتمّمص ونطمؽ سيقاننا لمّريح

 
اّل بعد اقترابنا مف بيوت الموّفقية، وعندئذ أبطأنا مف سرعتنا، ورحنا، في أثناء لياثنا، لـ يكّفوا عف مطاردتنا إ
 .لكننا سرعاف ما طفقنا نضحؾ.. نتحّسس كدماتنا الحارقة

 
 :قمت لناصر

 
 .لكننا كسبنا الحرب.. لقد خسرنا المعركة -
 

 :سألني وىو ما يزاؿ يضحؾ
 
 !كيؼ عرفت أّنو كميف؟ -
 

 :قمت ببل ترّدد
 
لقد سبؽ لي منذ شيور أف ربطت ربع دينار بخيط، ورابطت عند الحائط .. ألنني خبير في مثؿ ىذه المعارؾ -

 .منتظرًا الفريسة
 

لقد كاف ىناؾ ثبلثة شّباف يمشوف بكّؿ وقار، لكنيـ ما اف رأوا الورقة النقدية حتي زاؿ . لـ تكف فريسة واحدة
إذ أنني ولّمو الحمد كنت سريعًا جدًا في جذب .. ا عمي األرض معاً وقارىـ كّمو، وانحنوا في وقت واحد، وسقطو 

 .الخيط
 

 :سألني بذىوؿ
 
 !.ونجوت؟ -
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 :قمت لو
 
لقد طّبقوا عمي جسدي كّؿ فنوف الضرب، لكنيـ لـ يستطيعوا مطمقًا أف . طبعًا، لكّف ربع الدينار نجا.. ال -

 .يفتحوا قبضتي المصرورة عمي الورقة
 

 :وأضفت متّنيداً 
 
 .كما تري، فإنني في تمؾ المّرة أيضًا خسرت المعركة وكسبت الحرب -
 

 :قاؿ ناصر وىو يمّوج ضحكتو
 
اّل فإّف انتصاراتؾ فييا دائمًا سوؼ لف .. نصيحة لوجو الّمو - حاوؿ أف تخسر بعض الحروب مف وقت آلخر، وا 

 .تبقي في جسدؾ عظمًا واحدًا يصمح لبلستعماؿ
 
 
 

 مرّشح رئاسي
 

أف ( مارؾ تويف)ارتأي الكاتب األمريكي الساخر  1879وخمسة وعشريف عامًا بالضبط، أي في عاـ ، منذ مائة
ولـ يكف، بالطبع، جاّدًا في ىذا األمر، لكّنو أراد اإلشارة إلي أّف الفساد . ُيرشّح نفسو لمنصب الرئاسة في ببلده

كمف في كوف بعضيـ يستخدـ مساحيؽ ىو جوىر جميع المرشحيف ليذا المنصب، وأّف سرَّ التفاوت بينيـ ي
 !التجميؿ بميارة كافية لطمس ماضيو األسود

 
في خطاب ترشيحو، ىي أنو أكثر المرشحيف جدارة بالثقة، ( تويف)وعميو فإف النقطة األساسية التي ارتكز عمييا 

 !ألنو أّوؿ وآخر مرّشح يعمف عف مفاسده منذ البداية
 

ي كتاب قصصو ومقاالتو ضمف سمسمة الكبلسيكيات التي تصدرىا دار وفي ما يمي خطاب الترشيح المنشور ف
 (:بنغويف)
 

إّف ما تحتاجو الببلد ىو مرّشح ال يمكف أف تمحؽ . لقد عقدت النّية تمامًا عمي أف أخوض انتخابات الرّئاسة
ه أّية واقعة لـ بسمعتو لطخة إذا تـّ استقصاء تاريخو الماضي، وذلؾ لكي ال يتاح ألعداء حزبو أف يستخدموا ضدّ 

 .يكف أحد قد سمع بيا مف قبؿ
 

إنني، . إذا كنت تعرؼ منذ البداية أسوأ األشياء عف المرّشح، فإّف أية محاولة لتشويو سمعتو سوؼ تكوف فاشمة
وعميو فإذا فّكرْت أية لجنة . سأعترؼ مقدمًا بكؿ األشياء الشريرة التي اقترفتيا. اآلف، أدخؿ الساحة بممؼ مفتوح

 .لكونغرس ليا موقؼ عدائي مني، أف تنّقب في سيرتي بأمؿ العثور عمي صنيع أسود ومميت أخفيتو، فمتفعؿفي ا
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لقد . ـ ألجأت َجّدي المصاب بالروماتيـز إلي تسّمؽ شجرة1851في المقاـ األّوؿ أعترؼ بأنني، في شتاء عاـ 

لممّيزة جعمتو يعدو مسرعًا، بثياب كاف عجوزًا وغير حاذؽ في صعود األشجار، لكّنني بشخصيتي الوحشية ا
، خارج الباب األمامي، متحاميًا مف الخردؽ الذي كنت أطمقو عميو مف بندقيتي، مما ساعده عمي أف ينطمؽ  النـو

 .بخّفة ورشاقة إلي قّمة شجرة الَقْيَقب، حيث أمضي الميمة كّميا ىناؾ، فيما كنت أسّدد الطمقات نحو ساقيو
 

ر، وسأعيد الَكّرة لو كاف لي َجّد آخر، فأنا ال أزاؿ أّتصؼ بالوحشية نفسيا التي كانت لي لقد فعمت ذلؾ ألنو يشخ
 .1851في عاـ 

 
لقد حاوؿ أصدقائي أف يمطّفوا ىذه الحقيقة بتأكيدىـ عمي أنني . اعترؼ صراحة بأنني ىربت مف معركة غيتيسبرغ

لكّف . كة فالي فورغ، مف أجؿ تأدية صمواتوفعمت ذلؾ بيدؼ محاكاة واشنطف الذي توّغؿ في الغابة خبلؿ معر 
إنني أحب إنقاذ . ىذه كانت حيمة بائسة منيـ، ألف السبب في انطبلقي خارج مدار السرطاف ىو أنني كنت خائفاً 

 .وال أزاؿ أفضؿ ىذا الخيار حتي اآلف. ببلدي، لكنني أفّضؿ أف يتـ إنقاذىا عمي يد شخص آخر
 

معة الطيبة ال يتـ إال بمواجية فوىة المدفع، فأنا مستعد لمذىاب إلي ىناؾ، عمي إذا كاف إحراز المرء لفقاعة الس
 .شرط أف تكوف فوىة المدفع فارغة

 
. أما إذا كانت محشوة بالذخيرة فإف ىدفي الخالد الذي ال يمكف تغييره ىو أف أقفز فوؽ السياج وأمضي إلي البيت

يا ليست واعدة، ربما، بزيادة شعبيتي بيف المدافعيف عف أفكاري المالية واضحة المبلمح إلي أبعد حّد، لكن
 .التضخـ

 
أنا ال أّصر عمي التميز الخاص لمنقود الورقية أو النقود المعدنية، فالمبدأ األساسي العظيـ في حياتي ىو أف 

 .أستولي عمي أّي نوع استطيع أف أصؿ إليو
 

 .صحيحة.. نباإلشاعة التي تقوؿ انني دفنت عمتي الميتة تحت عريشة الع
 

ىؿ . العريشة كانت تحتاج إلي سماد، وعّمتي كاف الُبّد ليا أف ُتدفف، وعمي ىذا فقد كّرستيا لذلؾ اليدؼ الّسامي
في ىذا ما يجعمني غير الئؽ لمرئاسة؟ إف دستور ببلدنا ال يقوؿ ذلؾ، وليس ىناؾ مواطف، عمي اإلطبلؽ، قد 

فمماذا ينبغي انتقائي . ي عريشة عنبو بجثث أقربائو المّيتيفاعتُبر غير مستحؽ ليذا المنصب بسبب كونو غذّ 
فأنا أنظر إلي الفقير، في . أعترؼ أيضًا بأنني لست صديقا لمفقير! كأّوؿ ضحية ليذا الحكـ المجحؼ والّسخيؼ؟

ف لو فائدة في وبتقطيعو وتعميبو كما ينبغي قد تكو . حالتو الّراىنة، باعتباره كمّية كبيرة مف المادة الخاـ الُمضّيعة
إنني سوؼ أتقدـ بمشروع قانوف . تسميف سّكاف ُجزر الكاناباؿ، وكذلؾ في تطوير سوؽ صادراتنا مع تمؾ المنطقة

احفظوا العامؿ الفقير، جّففوه وحولوه إلي سجؽ : )شعار حممتي سيكوف. حوؿ ىذا الموضوع في أّوؿ رسالة لي
 .دـ لمواجية ببلديىذه تقريبًا ىي أسوأ األشياء في ممفي، وبيا أتق
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ذا كانت ببلدي ال تريدني، فإنني سأرجع عمي أعقابي الرجؿ الذي  -لكنني أعتبر نفسي الّرجؿ الجدير بالثقة . وا 
 !يبدأ مف األساس الشامؿ لمفساد، ويعتـز أف يبقي شريرًا حتي النياية

 
إذ لو أنو . ورة فاضمة عف زمانوبرغـ مبالغتو في السخرية، قد عرض لنا ص( تويف)يمكننا أف نري أف .. وىكذا

 عاش حتي يومنا ىذا، ورأي رؤساء مف نوعية كمنتوف وبوش االبف، فأي شيطاف كاف سينجد خيالو في السخرية؟
 

 أماـ إقبلؽ راحة الكرة األرضية كّميا؟.. ماذا سيكوف إقبلؽ راحة الَجّد المريض
 

 ىي عمي قيد الحياة؟أماـ دفف شعوب كاممة و .. وماذا سيكوف دفف العّمة الميتة
 

وىؿ كاف سيتحدث عف فساده الشخصي لو سمع بقصة مونيكا والرئيس الذي يفعؿ ما يفعؿ فقط ألنو يستطيع أف 
 يفعؿ؟

 
وىؿ كاف سيذكر شيئا عف فساده المالي، حيف يري عصابة تخطؼ الواليات المتحدة وتستخدـ جيشيا لتدمير كؿ 

 !مكاف، فقط لكي تمؤل أرصدتيا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحة سريالية
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عف أّنو حضر، في شبابو، عرضًا غريبًا ( عشت ألروي)يحّدثنا الروائي الكولومبي غابرييؿ ماركيز في مذكراتو 
بطمو جندب كاف يقـو بأداء حركات راقصة وفؽ إشارات مف مدّربو، وكاف في نياية العرض ينحني كأّي نجـ 

 .ؽاستعراض لتحية الجميور وسط عواصؼ التصفي
 

مف جناحيو، ثـّ ( الجندب)وينتيي ماركيز إلي أّف فّنانًا تشكيميًا كبيرًا مف بيف حضور ىذا العرض، مّد يده والتقط 
 !وأَكَمو.. دّسو في فمو

 
تتجاوزاف كثيرًا تخـو الواقعية السحرية لتدخبل في نطاؽ ( النجـ)إّف الحياة المينية البارعة والنياية المأساوية لذلؾ 

لمتحركة، عمي الرغـ مف أّف الراوي يسّجؿ وقائع حياتو التي عاشيا فعبًل عمي األرض، بعيدًا عف الفنتازيا الرسـو ا
 .الروائية التي اعتاد أف يسطّرىا عمي الورؽ

 
ولكي نصّدؽ أّنو ال يبالغ ال بّد لنا أف نتذّكر أّف ماركيز قد صّرح مّرة بأّف ما يراه الناس غرائبيًا في كتاباتو ىو 

 .ّؿ بكثير مف غرابة ما يجري واقعيًا في أمريكا البلتينيةأق
 

ومثمو كانت إيزابيؿ ألّميندي تقوؿ إّف مف يعيش وسط أسرة كأسرتيا ال يحتاج مطمقًا إلي استخداـ الخياؿ لكي 
 .يكتب

 
ا مف وقائع تجري أعتقد أّنو وجب عمينا، اآلف، أف نصّدقيما دوف أف نطالبيما بشيود إثبات، ألّف ما نراه بأـّ أعينن

يمتاز بكونو  -ربّما بفضؿ العولمة  -أمامنا يوميًا في جميع أنحاء العالـ، يبدو أكثر غرابة مّما يرويانو، بؿ ىو 
 .خميطًا عجيبا مف الواقعية السحرية والسريالية والتجريدية وأفبلـ الكارتوف

 
كّؿ شيء، منذ زمف طويؿ، لقتؿ الناس ببل  التي تفّخخ( القاعدة)ونستند في ذلؾ، أّوؿ ما نستند، إلي قاعدة 

مف توراعورا إلي الفّموجة والعوجة إلي نيويورؾ إلي مدريد إلي بالي إلي الرياض إلي الدار البيضاء إلي ما : تمييز
حّتي تدوس كوابحيا بكّؿ قّوة، فتزعؽ .. لكّنيا ما أف تصؿ إلي بوابة فمسطيف.. شاء الرعب مف بقاع األرض

 !.بشرر التوّقؼ العنيؼ، شاكرة رّبيا عمي عدـ تمّوث ثوبيا الطاىر بدـ الصياينة األرجاسعجبلت قطارىا 
 

القاعدة لدي القاعدة ىي الجياد في كّؿ مكاف ما عدا المكاف الوحيد الذي يجب أف يجاىد فيو اإلنساف مف أجؿ 
 !لغيرة أىميـ.. قضّية واضحة وعادلة وصارخة بأف أىميا ىـ أكثر حاجة مف غيرىـ

 
األردنية ( السبيؿ)ومف صور ىذا الخميط العجيب الذي تندىش منو الدىشة ويضحؾ منو البكاء، ما نشرتو جريدة 

مف أف مجموعة إسبلمية مجيولة قد أرسمت إلييا بيانًا تّدعي فيو مسؤوليتيا عف اغتياؿ اثنيف مف الغربييف في 
ممية االغتياؿ كدليؿ عمي براءة المحكوميف باإلعداـ المستخدمة في ع( فوارغ الّرصاصات)عّماف، مرفقة بيانيا ب 

 .في ىذه القضّية
 

وعندما اّتصمت الجريدة بمحامي المحكوميف أفادىا بأّنو، ىو اآلخر، قد تمّقي نسخة مف ذلؾ البياف، ومعو أيضًا 
 (!.فوارغ الّرصاصات)نسخة مف 
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بأّنو َقِبَؿ وظيفتو منصاعًا ( مارؾ تومسوف)اني البريط BBCومف وراء المحيط، يفاجئنا المدير الجديد لتمفزيوف 

 !.لصوت ضميره، وذلؾ مثمما فعمت سونيا غاندي في اليند
 

( َقِبؿَ )والمفارقة ىي أّف ىذا اإلعبلمي ال يعمـ سعة التناقض بيف صوت ضميره وصوت ضمير سونيا، فيو 
بير جدًا بمساحتو وبعدد سّكانو وبقدـ أكبر وظيفة في بمد ك( رفضت)وظيفة ستظّؿ صغيرة ميما كبرت، بينما ىي 

 !.ديمقراطيتو
 

ومع ذلؾ، فإّف حكاية سونيا غاندي ال تبتعد ىي أيضًا عف غرائبية الخمطة العجيبة، فعمي الرغـ مّما تبعثو تمؾ 
 :الحكاية مف مشاعر التقدير واإلعجاب، فإّنيا تنطوي في الوقت نفسو عمي مفارقة كارتونية باعثة عمي الضحؾ

 
أة مف أصؿ إيطالي تفوز برئاسة وزراء أكبر دولة آسيوية، وتتخّمي عف منصبيا لرجؿ سيخي يضطره امر 

 !.البروتوكوؿ لتبلوة َقَسـ تنصيبو أماـ رئيس مسمـ، في بمد غالبية سّكانو مف اليندوس
 

اّل فإّف قّصة معاىدة الصمح ( باربيرا)و( ىاّنا)مف ُحسف حظ  تـو وجيري )بيف أّنيما ماتا قبؿ عّدة أعواـ، وا 
التي قدّماىا في فيمـ كارتوني، كانت ستبدو ليما حفبًل جنائزيًا أماـ كوميديا ىذه الحكاية الجارية فعبًل في ( وسبايؾ

 .واقع البشر
 

اّل لمات غّمًا وىو يري سرياليتو تسيح باىتًة مع ( سمفادور دالي)ومف ُحسف حظ  أّنو لـ يعش حتي وقتنا الراىف، وا 
خاّصًة عندما يري أّف ساعاتنا، نحف العرب، تسيح عمي عماىا، دوف عقارب أو .. في الموحات( ائبةساعاتو الذ)

 !.أرقاـ
 

ومف سوء حظ ماركيز أّنو عاش ليري أّف واقعيتو السحرية لـ تعد تثير االستغراب إاّل لكونيا أقّؿ غرابة مف 
 !.غرائبية ىذا العالـ السعيد
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 !ن ُمستتباألم
 
 

 أمؿ الغد
 

قّرر أف يصعد إلي السطح، وأف .. فّكر في كيفية الخروج.. والبيت ممتميء بالمخبريف.. الزقاؽ مكتظ بالمخبريف
سقط فوؽ مجموعة مف .. رمي بنفسو إلي الزقاؽ.. صعد، فّطوقو جيرانو المخبروف.. يقفز إلي سطح الجيراف

 .المخبريف
 

ر الفاجعة التي أودت بحياة خمسة مخبريف كانوا يؤدوف واجبيـ، إضافة إلي تناقؿ المخبروف في المدينة خب
 .المخبر الخائف المنتحر

 
كاف تقريره قد أكّد خيانتيـ، فيما بقي أفراد قّوة .. إقتادت قّوة مف المخبريف ثبلثة مخبريف مف أىؿ المخبر المنتحر
 .ي تقارير المخبريف اآلخريفالمخبريف القابضة، ينتظروف بأمؿ فرصة القبض عمييـ بناء عم

 
يسّرنا، ىنا، أف نؤكد لمجماىير .. وكما ينتيي أغمب األفبلـ بميبلد طفؿ كرمز لؤلمؿ في البقاء والتواصؿ

المتطمعة إلي غد مشرؽ سعيد، أف مخبرة مف أىؿ الزقاؽ، وىي لحسف الحّظ حامؿ في شيرىا األخير، شعرت 
 .ف فخذييا صرخة تقرير مؤنثبآالـ المخاض، ولـ تمبث أف انطمقت مف بي

 
 !.نسّمييا وشاية : صاح المخبر الفرحاف بمولودتو األولي
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 فساد
 

وكاف مف سوء .. وكاف مف نصيبنا أف سقط في بيتنا صاروخ.. ُقمعْت االنتفاضة الشعبية بكؿ أنواع األسمحة
 .حظنا أّنو لـ ينفجر

 
 .ولـ ينفجر.. صبرنا عميو حّتي المساء

 
 .لكنو لـ ينفجر.. أف يفّجره اهلل تفجيراً صّمينا ودعونا 

 
 .انفجرت أّمي بالبكاء

 
إذا لـ ينفجر ىذا الصاروخ الممعوف ويقتمنا، فسُيقبض عمينا وُنعدـ بتيمة حيازة ممتمكات عائدة : قاؿ أبي بحرقة

 .لمدولة
 

 .أف ينفجرسنقوؿ ليـ إّننا كّنا مستعديف تمامًا، لكّف الصاروخ ىو الذي رفض : قمت ألبي مواسياً 
 

 .سيتّيموننا بإعاقة عمؿ صاروخ أثناء تأدية واجبو الرسمي: قاؿ أبي
 

 .داىـ بيتنا خبراء المتفجرات، وحمموا الصاروخ وىـ في غاية الشعور بالخيبة واالمتعاض
 

 .سنرسؿ، في الوقت المناسب، طائرة لقصفكـ.. امكثوا في البيت.. ال تخرجوا: قاؿ لنا الضابط الكبير
 

َعداء، بعدما زالت عف صدورنا التيمةتنفّسن  .ا الصُّ
 

وفيما كّنا ننتظر الطائرة الموعودة، سمعنا في اإلذاعة خطابًا تاريخيًا لمرئيس، تكّمـ فيو بغضب وضراوة عف صفقة 
 !.الصواريخ الفاسدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !كل الطرق تؤدي إلي قبرص
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ية قبرص ببل حؿ الي أبد اآلبديف، لكنني، مع ذلؾ، مضطر الي متابعة تطوراتيا بسبب ال ييمني أف تظؿ قض
اضطراري الي حبلقة شعري كؿ شير ذلؾ ألف حبلقي قبرصي يوناني، وىو ينتظرني بفارغ الصبر ليناقش معي، 

تعاطفي  حاؿ جموسي عمي الكرسي، آخر مستجدات تمؾ القضية، والبد لي مف مجاراتو، لكي أستطيع مف خبلؿ
 !حبلقة شعري: اف ألفت نظره، بيف الحيف واآلخر، الي االىتماـ بالقضية ذات األولوية التي جئت مف أجميا

 
 :كاف ولدي بصحبتي حيف توجيت الي الحبلؽ في المرة األخيرة، ووجدتني أشكو اليو بّثي كأنني مقبؿ عمي كارثة

 
ي عف متابعة أىـ ما يتعمؽ بقضية ببلدي، فما بالؾ ال أدري ماذا أصنع؟ إف اسابيع مرضي الطويمة شغمتن -

 بقضية قبرص؟
 

 :تساءؿ ولدي بدىشة
 
 !وما شأنؾ بقبرص؟ -
 

 :قمت لو
 

إف شعري . وستري اف صديقي جورج سيبدأ المعزوفة حتي قبؿ أف أجمس عمي الكرسي.. إنو شأني يا ولدي
 :بادرني ولدي بطوؽ نجاة. عمي قضيتومبرمج عمي ذلؾ، إذ ال يمكف لجورج اف يقص لي شعري دوف اف يقص 

 
 .اخترع فاجعة مف أي نوع واشغمو بيا حتي النياية. اسبقو أنت ىذه المرة -
 

وجدتيا فكرة جيدة، فبدأت أبـر خيوط مأساة قابمة لبلستطالة، حتي اذا دخمنا الصالوف ووجدناه خاليًا مف الزبائف، 
 :ساورني القمؽ، فيمست لولدي

 
 .لديو وقت كاؼ ألخذ حصة وافرة مف الكبلـ. لف يكوف متعجبلً  -
 

حييت جورج، وانطمقت رأسًا نحو المغسمة، فتبعني وىو يسألني عف األحواؿ، وتمؾ ىي عادتو قبؿ اف يبدأ 
 :فاغتنمت الفرصة حااًل واطمقت زفرة حارقة.. العزؼ

 
اسرتي سوي أمي، وىي عجوز  لـ يبؽ لي مف كؿ. كارثة بكؿ المعاني. إنيا كارثة. ال تسأؿ.. أوه يا جورج -

تباطأ جورج وىو يصب الشامبو في كفو استعدادًا لفرؾ شعري، . متيالكة ال أظنيا ستعيش بعد ىذه الصدمة
 :وتساءؿ بيمع واضح

 
 !ماذا حدث؟ -
 

 :قمت لو وأنا اخفي ابتسامتي في قعر المغمسة
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 .جميع أىمنا في العمارةلقد وقع انفجار في البصرة فأودي بحياة .. ال أدري مف أيف أبدأ -
 

صفر جورج متأثرًا وأبدي جميع ألواف الحزف واألسي وكفت يداه عف فرؾ شعري، لكنني في المحظة نفسيا، كنت 
فالمسافة بيف البصرة والعمارة تستغرؽ . مشفقًا عمي ولدي الذي أعمـ انو كاف يحاوؿ جاىدًا اف يكتـ ضحكتو

 :قمت بحسرة. تياساعتيف بالسيارة، اذا انطمقت بأقصي سرع
 
ال أحد يعمـ عمي وجو اليقيف مف ىـ األوغاد . شكرًا هلل عمي أف أمي لـ تكف في العمارة عند وقوع االنفجار -

 .الذيف وراءه
 

فرؾ جورج شعري بعصبية، ومضي الي التضامف معي الي أقصي حد، اذ بادر متطوعًا بأريحية الي كشؼ 
 .الغموض عف ىذه القضية

 
انيـ يغتنموف أية فرصة لكي يقوموا بالتخريب، وال تنس اف . ىذا ما يفعمونو دائماً . صدقني.. ؾإنيـ األترا -

 .سمني عنيـ. األبواب مشرعة اماميـ بسبب عبلقتيـ القوية بأمريكا واسرائيؿ
 

 :ثـ لؼ شعري المبمؿ بالمنشفة وقادني الي الكرسي قائبلً 
 
لقد ساءىـ اف يصوت القبارصة اليونانيوف ضد .. ينا؟ انيـ ىـمف باعتقادؾ وراء االنفجارات األخيرة في أث -

كبل، عمييـ اف يدفعوا الثمف أواًل برفع أيدييـ .. ىـ يحسبوننا أغبياء لنقوؿ نعـ . انضماميـ الي االتحاد األوروبي
 .ليرفعوا أيدييـ عنا.. نحف القبارصة اليونانييف واألتراؾ ال شأف لنا بتركيا. عنا
 

 .لمقص ليصنع توازنًا بينو وبيف طقطقة فكيوومضي يطقطؽ با
 

ولمحت في المرآه وجو ولدي، ورأيتو يرفع يديو وحاجبيو معًا، اشارة الي اف ال فائدة عمي االطبلؽ مف طوؽ 
النجاة، األمر الذي حفزني عمي مقاومة الغرؽ بكؿ ما أوتيت مف قوة، فخبطت الموج بيد العاريتيف، محواًل 

 :دة جداً الموضوع نحو جية بعي
 

إنو تمميذ ميووس بالجمؿ، فميما كاف موضوع . لدينا نكتة تروي عف صاحب الجمؿ.. اسمع يا صديقي جورج
وقد وجد المدرس اف الحؿ الوحيد ليذه .. درس االنشاء فانو البد اف يتحوؿ بيف يديو الي حديث عف الجمؿ
إف الكمبيوتر جياز : صاحبنا موضوعو قائبلً  المعضمة ىو اف يوجو التبلميذ لكتابة موضوع عف الكمبيوتر، فبدأ

الكتروني حديث قد انتشر في جميع مدف العالـ، لكنو لـ يصؿ الي الصحراء، فأىؿ الصحراء ال يتمتعوف بخدمة 
الكيرباء، وىـ يعيشوف متنقميف طمبًا لمعشب، ووسيمة نقميـ ىو الجمؿ، والجمؿ حيواف يستطيع اف يختزف في 

 .وىكذا.. فترة طويمةجوفو الماء والطعاـ ل
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إنني عمي : ولـ يبؽ أماـ المدرسة، بعد ىذا، إال اف تطرد ىذا التمميذ، فكتب شكوي الي وزير التربية قاؿ فييا
والجمؿ كما تعرؼ . الرغـ مف ظمـ المدرس لي، فقد تحممت ىذا الظمـ طويبًل، وصبرت عميو صبر الجمؿ

 .بر والقدرة عمي اختزاف الماء في جوفو لفترة طويمةسعادتؾ ىو حيواف يعيش في الصحراء، ويتصؼ بالص
 

انفجر جورج ضاحكًا، ونسي كؿ ما كاف مف كارثتي التي تُبكي الحجر، فحمدت اهلل عمي نجاتي، وغمزت البني 
وطقطؽ جورج بالمقص فالتيـ خصمة مف شعري، . في المرآة، فوجدتو يبتسـ فرحًا لقدرتي عمي االنتصار أخيراً 

 .أف توقؼ، وقاؿ وىو ال يزاؿ يضحؾلكنو لـ يمبث 
 
كمما حاولنا اف ننجو بأنفسنا . إف صاحب الجمؿ ىذا مثؿ تركيا بالضبط. أتعرؼ؟ لقد أصبت اليدؼ تماماً  -

 .باعتبارنا دولة اسميا قبرص، عضت عمينا بأسنانيا باعتبار اف نصؼ القبارصة أتراؾ
 

عف الضحؾ بيف الفينة واألخري، مف صاحب الجمؿ، ومضي في معزوفتو حتي نيايتيا المعيودة، وىو ال يكؼ 
 .دوف اف يخطر في بالو انو ىو نفسو صاحب الجمؿ

 
 :قمت لولدي بعد مغادرتنا الصالوف

 
والمشكمة ىي انني ال أستطيع . إما اف تحؿ قضية قبرص، واما اف أبدؿ ىذا الحبلؽ.. لـ يعد في القوس منزع -

 .فيو حبلؽ جيد.. تبديمو
 

 :قد تأكد مف اف جورج محصف ضد أية خطة حربية ميما كانت بارعةقاؿ ولدي، و 
 
 .ليس أمامؾ، اذف، إال اف تحؿ قضية قبرص -
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 القّصة المظمومة
 

اكـ العمؿ األّوؿ لدي أّي مبدع ىو المعّبر األمثؿ عنو، وىو األقرب إلي قمبو ميما مسح تعاقب األّياـ الغبار المتر 
 .عمي صورتو الطفولية، فبدا ضئيبًل غّضًا أو ِغّرًا ساذجًا أو ضعيؼ البنية مثّرـ األسناف

 
إّنو االبف األّوؿ، وحسبو لموقعو ىذا أف يستأثر بالقسط األوفر مف المحّبة والحناف، ولو تكاثر أشقاؤه البّلحقوف 

 .وفاقوه وسامة وعافية
 

ىو واحد مف  -أحد أبرز رّواد القّصة المصرية والعربية  -ر الشيف والعمؿ األّوؿ لمقاص الّراحؿ محمود طاى
ىؤالء األبناء األوائؿ المحفوفيف مف آبائيـ بالمحبة الفائقة، لكف حسف حّظو ىذا قد أورده أسوأ الميالؾ، ال لشيء 

واإلعادة والتعديؿ، لكي إاّل ألّف أباه كاف رائدًا في مجالو، األمر الذي اقتضاه جيدًا كبيرًا في التأسيس والتجريب 
بموغ الغاية المثمي مف العافية والوسامة والنضج، والوصوؿ بيا إلي الكماؿ الفني ( أبنائو)يضمف لقصصو 

 .المطموب شكبًل وموضوعاً 
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ذا عممنا أّف قّصة الشيف كانت ال تستقر عمي الورؽ إاّل بعد مخاضات كثيرة، تبدأ مف اشتغالو عمييا ذىنيًا، ثـ  وا 
ا لمعديد مف أصدقائو األدباء، ثـّ المضي بيا تقميبًا وتعديبًل وتشذيبًا حتي مستودعيا األخير، فإننا سنعمـ روايتي

حيث لـ يكف أمامو أّي نموذج عربي لقّصة حديثة ( َصح)مقدار ما كابده مف جيد في كتابة قّصتو األولي 
 .تماؿ بعقود طويمةمكتممة الشروط كأختيا األوروبية التي سبقتيا إلي التأسيس واالك

 
التي كتبيا الشيف قبؿ ثمانيف عامًا، ُتعّد نموذجًا رائعًا لمقّصة الحديثة، حتي بمقاييس أّيامنا، ( َصح)إّف قصة 

 .حيث استنفدت األجياؿ البّلحقة كّؿ جيدىا في التجريب، وبمغت بالقّصة أقصي ما تستطيع مف آفاؽ التطّور
 

ساب رفيع الخمؽ، يموت شقيقو فيضطر إلي االقتراف بأرممتو، ليكفؿ ليا قّصة مدّرس ح( َصح)يحكي الشيف في 
ويبمغ الولد مبمغ الشباب ويدخؿ في سمؾ الموظفيف بعد . الكرامة والستر، وليكفؿ لولدىا ما يستحؽ مف الرعاية

 .إتمامو الّدراسة، لكّنو يبقي مقيمًا مع عّمو الذي أحاطو وأّمو دومًا بالرعاية الحّقة
 

موت الزّوجة، يخمو البيت مّمف يقـو عمي شؤونيما، فيستأذف العـ ابف أخيو، قبؿ أف يتزوج بامرأة ثانية، وحيف ت
 .فبل يترّدد الشاب في الموافقة

 
وىنا تبدأ عقدة القّصة، حيث تكوف الزوجة الجديدة شابة، فيخفؽ قمبيا بحّب الفتي، ويخفؽ قمب الفتي بحّبيا، 

، ألنّيما برغـ قّوة المشاعر الفطرية، يحّباف الّرجؿ حّبًا جّمًا، ويعترفاف بنبمو وفضمو، لكّنيما يكبحاف جماح نفسييما
 .ويحترمانو إلي أبعد حد

 
ولكي يقمع أية زلة محتممة، يقرر الفتي في النياية أف يغادر المنزؿ، وحيف يصارح عّمو برغبتو في السفر إلي 

سباب، ويحاوؿ، فيما ىو منيمؾ بتصحيح الدفاتر، أف يثنيو عف بمد آخر لتغيير الجّو، ال يقتنع األخير بتمؾ األ
 .عزمو، طالبًا منو أف يترّيث ويفّكر في الموضوع

 
وينقمب الفتي إلي حجرتو، فتيمس لو الزوجة مف وراء الباب شبو باكية، متوّسمة إليو أاّل يسافر، فُيدخميا بسرعة، 

قة بو أيضًا، لكّنو مستعد لمكابدة األىواؿ، عمي أف يسيء إلي عّمو ليصارحيا بأّنو متعّمؽ بيا، وىو يعمـ أّنيا متعم
.. فتعترؼ لو بأّنيا تحتـر زوجيا كثيرًا، وال يمكف أف تُقدـ عمي اقتراؼ أّي فعؿ ُيسيء إليو. صاحب الفضؿ عميو

 .لكّف أمر المحّبة ليس في يدىا
 

 .وفي تمؾ المحظة، يقرع باب الحجرة، ويموح العـ وراء الباب
 
وبعد إطراقة صمت طويمة محتدمة . اف العـ قد سمع كّؿ شيء، لكّنو يحاوؿ جاىدًا أف ُيعقؿ عواصؼ نفسوك

بالمشاعر المتضاربة، يقوؿ ليما إّف الذنب ليس ذنبيما، وعمييما أف يأويا إلي فراشييما، وفي الصباح سيكوف 
 .لكّؿ حادث حديث
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مثقبًل باألفكار السوداء، لكّف صدمتو ما تمبث، عمي مّر  ويعود إلي تصحيح دفاتر االمتحانات، حانقًا حائراً 
الّساعات، أف تفتر، وما يمبث الصفاء أف يعاود نفسو، فيقّرر بعد تأّمؿ طويؿ أّف ما حدث ليس غريبًا، ويقوؿ في 

 (.وىذا ىو قانوف الفطرة.. الشاّبة لمشاب: )سّره
 

 (.َصح: )بضربة حاّدة ويتناوؿ أّوؿ دفتر أمامو، فيفتحو، ويكتب تحت اإلجابة
 

 .1924عاـ ( الفنوف)ىكذا تنتيي القّصة كما نشرت في مجمة 
 

لكف يبدو أّف طاىر الشيف المولع بالتغيير والتعديؿ، قد أعاد التفكير بجّدية في القّصة، ورأي، بعد عاـ مف 
عًا شخصّيات بريئة لـ نشرىا، أّنو قد تعّسؼ في إجراء مثؿ تمؾ النياية وتمعف في شخصيات القصة فوجدىا جمي

تقترؼ إحداىا جرمًا يقتضي أف ُينّصب نفسو قاضيًا قاسيًا مبـر األحكاـ، ليصدر الحكـ سريعًا وباترًا لصالح 
 .إحداىا عمي األخري

 
قاريء الشيف يعرؼ أّنو يحّب جميع شخصيات قصصو، حتي الخاطئة والمجرمة منيا، ويعامميا بحيادية نابعة 

فكيؼ يمكف لكاتب كيذا أف يقترؼ جريرة إبداء حكـ قاطع في قضّية جميع . نسافمف عطفو عمي ضعؼ اإل
 أطرافيا أبرياء يواجيوف قدرًا ال حيمة ليـ أمامو؟

 
يبدو أّف مخاض تأنيب الضمير، قد أفمح بعد عاـ مف نشر القّصة في دفع الشيف إلي نقض الحكـ، فإذا بالقّصة 

لكف بزيادة سطريف عمي أّوليا، وبحذؼ نيايتيا  1925عاـ ،( الفجر)نفسيا تظير منشورة مّرة أخري في مجّمة 
 (!.قّصة ببل نياية)ليكوف عنوانيا .. تماماً 

 
القّصة بصورتيا الجديدة، تكشؼ عف حّدة موىبة الشيف، وعظيـ ميارتو في التجريب، وشّدة براعتو في توجيو 

 .ي عف األّوؿ إاّل بممسات طفيفةالصياغة والموضوع وجية أخري، برغـ عدـ اختبلؼ النّص الثان
 

ففي القّصة التي لـ تنتو يكوف الّراوي قد اشتري طعامًا في قرطاس، وبعدما استكمؿ التيامو، فَرَد القرطاس فإذا 
ىو ورقة مف مجمة قديمة طبعت عمييا القّصة ذاتيا، فقرأىا كما ىي، لكف عندما يصؿ إلي مشيد مواجية العـّ 

ورّبما كانت تكممتيا موجودة في ورقة أخري مف المجمة نفسيا، وقد .. في الورقة قد انتيتلمّشابيف تكوف السطور 
 .تحّولت بدورىا لدي البائع إلي قرطاس آخر بيَع فيو الطعاـ إلي زبوف آخر

 
 !أيُّ براعة

 
 .اتولقد تخّمص مف النياية تمامًا بيذه الحيمة الفنية الجميمة، ونأي بنفسو عف التّدخؿ في أقدار شخصي

 
 ..لكّف المشكمة أّف ىذه البراعة المذىمة ال يظير سحرىا إاّل بقراءة النّصيف معاً 
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وألّف النّص األّوؿ ينبغي أف يختفي بعد أف جري تعديمو، وألفَّ الّنَص الثاني ىو وثيقة التعديؿ التي ال تممؾ وحدىا 
د كتب عمي الّنصيف معًا أف يبقيا إلي اليـو اإلفصاح عف البراعة الفّنية التي أبداىا الكاتب عند التعديؿ، فق

 .مبعديف عف مجموعات الشيف القصصية الثبلث، ومركونيف في ذّمة أرشيؼ األعماؿ غير المنشورة في كتب
 

ولـ يكف ممكنًا لمقاريء أف يقع عمي ىذا الموف مف البراعة الفنية، ويستذوؽ جمالو وسحره، لوال ىّمة الناقد 
حافظ، الذي بذؿ جيدًا ممحوظًا ومشكورًا في جمع أعماؿ الشيف كاممة، ضمف سمسمة  المرموؽ الدكتور صبري

 .وأضاؼ إلي فضمو ىذا، فضؿ تزيينيا بثاقب فكره تعريفًا ونقداً ( رّواد الفف القصصي)
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 هتمر
 
 

ة، عندما عقدت النّية عمي زيارتو، مؤمبًل أف أجده كاف قد مضي عاـ عمي تعييف أخي األكبر مدرسًا في العاصم
متوائما مع وظيفتو ومحّؿ إقامتو، خاّصة أّنو قد وصؼ لنا في إحدي رسائمو المدينة النموذجية التي يقطنيا، 

 .فأبمغنا برغـ حيادّية الوصؼ أّنيا جّنة عمي األرض
 

القائـ بيف حديقتيف جميمتيف، وتبلمس أىداب كاف منزؿ أخي فيّمبل واسعة، تفعـ رائحة الورد طابقيا األّوؿ 
األشجار سماء طابقيا الثاني، حيث تقّر المدينة الصغيرة كّميا في كّؼ غابة رائعة تحبس ضّجة المساء المحيطة 

 .بيا، وتفتح في إشراقة الّصباح مغاليؽ القموب
 

ء مغروسة في العشب البميؿ، جمسنا في عصر اليـو األّوؿ لوصولي في الحديقة األمامية، حوؿ طاولة بيضا
 .ورحنا نتّحدث ونحف نحتسي القيوة

 
 :قمت لو وأنا أعّب نفسًا عميقًا مف اليواء المعّطر

 
 .إّنيا الجّنة -
 

 :ارتسمت عمي شفتيو ابتسامة جيوكندية، وعّمؽ دوف أف ينظر إليّ 
 
 .مف الّضجرتستطيع أف تأخذىا مّني مقابؿ قطعة صغيرة مف جينـ، شريطة أف تكوف خالية  -
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 :وبرغـ انني أعرؼ جيدًا طبع السخرية في أخي، فقد أدىشني قولو، ولذلؾ فقد تساءلت ُمحتّجاً 
 
 !كيؼ يجد الضجر سبيبًل إلي قمب إنساف يقطف مثؿ ىذه البقعة مف الفردوس؟ -
 

 :التفَت إليَّ بجسمو كّمو، ىذه المّرة، وقاؿ بجدّ 
 
لقد احتميت بيا مف الضجر خبلؿ شيريف . بأس بو مف الكتب تعرؼ أنني حممت معي إلي ىنا عددًا ال -

وألّف ضآلة راتبي ال تسمح لي بشراء كتب جديدة، فقد اضطررت في النياية . كامميف، ثـ أعدت قراءتيا مّرتيف
 .فبدأت أجالس األصدقاء.. إلي مواجية قدري

 
 :تساءلت بدىشة

 
رُت أّنؾ َبِطٌر جداً اغفر ل. ظننت أّنؾ ضجٌر لخّمو حياتؾ مف األصدقاء - الضجر الحقيقي ىو . ي قولي إذا قرَّ

أف ُتضطّر إلي إعادة قراءة كتاب سبؽ أف قرأتو مّرتيف، برغـ وجودؾ في بيئة جميمة ومريحة كيذه، وبرغـ وجود 
 .األصدقاء مف حولؾ

 
 .كاف عمي ما يبدو منشغبًل عّني بمراقبة رجؿ قادـ مف الناصية البعيدة

 
 :قاؿ ضاحكاً 

 
 .إّنو األستاذ توفيؽ مسؤوؿ المركز الصّحي في فردوسنا المفقود. ذلؾ واحد مف أصدقائي.. ىاؾ -
 

بدا الّرجؿ وىو يقترب شخصًا ميمًا، بقامتو المديدة الممتمئة، وشعره األسود المفروؽ بعناية والبّلمع تحت طبقة 
مشرب بالحمرة، وبشاربو المعقود عمي جانبي ثقيمة مف الّزيت، وببذلتو الكحمية األنيقة، ووجيو األبيض العفّي ال

فمو عمي ىيئة حزمتيف غميظتيف مف شعرات الذىب، بطرفيف معقوفيف إلي األعمي كذنب العقرب عمي الطريقة 
 .التركية

 
 :قمت ألخي

 
 .لو كاف صديقؾ ىذا راكبًا سّيارة تجري أماميا دّراجة نارية لحسبُتو رئيس الدولة ذاتو -
 

. ر ابتسامة باردة، ورفع يده بالتحية لؤلستاذ توفيؽ، الذي ابتدرنا ممّوحًا وىو يتقدَّـ نحونا مسرعاً لـ يعّقب أخي بغي
 .ثـ لّما حاذي سياج الحديقة تّريث ليشفع تمويحتو بالسَّبلـ عمينا، فخسَؼ صوُتو الرفيع جدًا نصؼ ىيبتو الرئاسية

 
لقيوة معنا، لكّنو سرعاف ما دفع الباب ودخؿ، فنيضنا بدا مترّددًا عندما دعاه أخي لبلنضماـ إلينا واحتساء ا

 :لمصافحتو، وجذب لو أخي كرسيًا فجمس وىو ال يزاؿ يرّدد التحّيات، وينظر إلّي بفضوؿ، ثـ سأؿ
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 َمف األخ الكريـ؟ -
 

 :أجاب أخي
 
 .إنو أخي األصغر -
 

 :قاؿ األستاذ توفيؽ مبتسمًا كمف يحاوؿ إخفاء تواضعو
 
 .إّنو يشبيؾ تماماً . .لقد خّمنت ذلؾ -
 

 :رّد أخي وىو ينظر إلّي ىاّزًا رأسو كتعبير خفّي عف الّضيؽ
 
 .صدقت -
 

إذ لـ يكف ىناؾ أدني شبو بيني وبيف أخي ال في المبلمح وال في الموف .. في الواقع لـ يكف األستاذ صادقًا البّتة
صديؽ أخي القاطع عمي ذلؾ نوعًا مف وال في مقاسات الجثث وال حّتي في نبرة الصوت، لذلؾ فقد بدا لي ت
 .المجاممة الفّجة التي تأبي إخجاؿ تواضع الصديؽ ذي الفراسة الخائبة

 
 :تساءؿ األستاذ توفيؽ

 
 ما اسـ األخ الكريـ؟ -
 

 :تحّفزت لمرّد، لكّف أخي سبقني إلي اإلجابة بسرعة مذىمة
 
 .اسمو ىتمر.. ىتمر -
 

 :مف طرؼ عينو، وواصؿ قائبلً  نّدت عّني ضحكة قمعيا أخي حااًل بغمزة
 
 .لكّف ليذا األمر حكاية. قد يبدو لؾ غريبًا أّف اسمو ىتمر -
 

العجيب أّف اسمي ىذا لـ َيبُد غريبًا بالنسبة لضيفنا الفخـ، ولـ يظير عمي مبلمحو أّي أثر لمّدىشة أو االستغراب، 
 :بًل بتسميـبؿ أّنو تقّبؿ االسـ كشيء مألوؼ، ومّد يده ثانيًة لمصافحتي قائ

 
 .تشّرفنا 
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 :غير أّف أخي لـ يكّؼ عف تكريمو بتيمة االندىاش، وواصؿ الحكاية قائبلً 
 
وألّنو كاف مف عّماؿ البمدية األكفاء فقد كاف كأّي عسكري منضبط معجبا بالقادة . إّف أبي لـ يكف ُينجب -

 .وقد تقّبؿ الّمو نذر أبي. بولد أف يسّميو ىتمر  العسكرييف المشيوريف في العالـ، ولذلؾ فقد نذر لوجو الّمو إذا رزقو
 

 :ثـّ أشار إلّي قائبلً 
 
 !سّماه ىتمر.. فمّما ُرزؽ بأخي أحمد ىذا -
 

 :ىّز األستاذ توفيؽ رأسو متّفيمًا، فنظر أخي نحوي ورّدد كمف يزيح عف صدره جببلً 
 
 !أرأيت؟ -
 

 :ثـ أردؼ وىو يطبطب عمي ظير األستاذ توفيؽ بمرح وموّدة
 
 ألديؾ أّي اعتراض عمي ما رويُتو لؾ؟ -
 

 :شيؽ األستاذ قائبلً 
 
 .إّنو نذر ويجب الوفاء بو.. اعتراض؟ أستغفر اهلل -
 

 :عندئذ قاؿ أخي بانشراح مصطنع
 
 .ونحف أيضًا ال اعتراض لدينا عمي حكمة الّمو -
 

ّنيا لحكمة بالغة أف يرزقنا بأصدقاء واعيف ومتّفيميف ورائعيف مف أمثالؾ  .وا 
 

 :ثـّ نظر إلّي مواصبًل كبلمو
 
 .األستاذ توفيؽ أوعي وأثقؼ أصدقائي ىنا -
 

 :توّرد وجو األستاذ خجبًل، ورأيتو يأخذ يد أخي بكفّيو معًا وىو ينيض ليغادر قائبًل بامتناف حقيقي
 
 .شكرًا، شكرًا، شكراً  -
 

 :وحيف غادرنا، نظرت إلي أخي مشفقًا، وقمت بأسي
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لكف ماذا عساؾ أف تفعؿ بعدىا لمفرار مف ضجر ىذه الجّنة . مسة كتب جديدة سأتركيا لؾمعي في الحقيبة خ -

 !المعينة؟
 

 :قيقو مف أعماقو مكّررًا احتجاجي السالؼ
 
 !الّضجر؟ كيؼ يجد الّضجر سبيبًل إلي قمب إنساف محاط بمثؿ ىؤالء األصدقاء؟ -
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 الواجب فروض
 
 

واستيقظت زوجة رئيس المخابرات التي . في وقت متأخر مف الميؿ، دّؽ جرس الياتؼ في منزؿ رئيس المخابرات
 .كانت نائمة في ذلؾ الوقت المتأّخر مف الميؿ، والتي لـ يكف زوجيا نائمًا معيا في ذلؾ الوقت المتأّخر مف الميؿ

 
 :ثاؤبرفعت سّماعة الياتؼ، وألقت كومة ىائمة مف الت

 
 ...آلو -
 

 :جاءىا الصوت عمي الطرؼ اآلخر
 
 .المسألة في غاية األىّمية.. أيقظيو حاالً  -
 

 .فغرت فميا، وانعقد لسانيا لفرط ما استبد بيا مف ذعر
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 :وبعد ترّدد غير قصير، تساءلت بصوت مضطرب، وىي تمقي نظرة جامدة إلي الرجؿ النائـ بجوارىا
 
 حضرتؾ؟.. َمف -
 
 أيف زوجؾ؟.. الجميورية أنا رئيس -
 

 :عندئذ تنفّست الُصَعداء، وألبست صوتيا غبللة مف الموّدة والترحيب
 
 .إنو لـ يعد حتي اآلف.. أىبًل فخامة الرئيس -
 
 أيف يكوف في مثؿ ىذا الوقت؟ -
 
جبو يفرض يقوؿ إّف وا. تمؾ عادتو كّؿ ليمة، ال يعود إاّل في مطمع الصباح.. في كّؿ مكاف يا فخامة الرئيس -

 !.عميو أف ينبش األرض، شبرًا شبرًا، بحثًا عف الَخونة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !الشيخ العرياني
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في رواية الطريؽ الوحيد لمكاتب التركي الساخر عزيز نيسيف ، نواجو نمطًا عجيبًا مف األبطاؿ، إذ نعدو وراء 
نعرؼ مف ىو بالضبط، ودوف أف نعرؼ ما مغامراتو بشوؽ وليفة، عبر ما يزيد عمي خمسمائة صفحة، دوف أف 

ذلؾ ألنو ىو نفسو يعترؼ لنا منذ بداية الرواية بأنو يغمط في بعض األحياف بشخصيتو الحقيقية وباسمو .. اسمو
الحقيقي لكثرة ما انتحؿ مف شخصيات و أسماء طوؿ حياتو، حتي لـ يعد يستطيع تعداد الشخصيات المزورة التي 

 !تقمصيا
 

عي أف يمضي ىذا النصاب عدة أعواـ في السجوف، وقد كسب في إحدي فترات سجنو مبمغًا مف وكاف مف الطبي
لكنو، .. الماؿ، عف طريؽ النصب أيضًا، وىو داخؿ السجف، ففكر بأف يسافر إلي بمدة بعيدة ويفتح لو دكانًا فييا

لو، فاضطر إلي السير في كغيره مف ركاب الحافمة التي استقميا، وقع ضحية عصابة قّطاع طرؽ جرّدتو مف ما
الجباؿ تحت األمطار الغزيرة، واىتدي إلي كيؼ في أطراؼ إحدي القري، فدخمو عاريًا بعد أف ترؾ ثيابو فوؽ 

وبعد فترة، جاء بعض أفراد العصابة إلي حيث يختبيء، لكنيـ بداًل مف أف . شجيرات في الخارج حتي تجؼ
 .نحوه شيئًا مف الطعاـ واألغطيةيقتموه، حّيوه باحتراـ يميؽ بصوفّي كبير، وم

 
ولـ يمض وقت حتي شاع أمره في القرية المجاورة، فأقبؿ البسطاء إليو طمبًا لكراماتو، وصاروا يسمونو الشيخ 

 .العرياني 
 

ومضت األياـ وىو مستمتع بعطايا المساكيف المؤمنيف بكراماتو، حتي حمت بو ذات يـو لحظة عصيبة، حيف 
ف البيؾ يطمب اإلذف بزيارتو ليأخذ بركة دعائو و البيؾ ىذا ىو مالؾ لعشرات مف القري أبمغو بعض مريديو بأ

 .التي يموذ األّفاؽ بإحداىا
 

لكّف البيؾ أبدي لمعرياني عند لقائو بو كؿ معاني الخضوع والوالء، ولـ يتردد عف تقبيؿ يده واإلمساؾ بمجاـ 
وة مضطرًا، ألنو برغـ كؿ ما يبدو عميو مف مظاىر الييبة، حصانو أماـ الناس، ثـ دعاه لزيارة قصره فمبي الدع

 .كاف ينطوي عمي أسراره القبيحة التي يخاؼ افتضاحيا
 

وعندما انفرد الشيخ العرياني بمضيفو بعد العشاء، دعاه األخير إلي شرب كأس مف الخمر، فصعؽ، واعتذر بأنّو 
 !يا كافر  أعمينا ىذه المظاىر؟ اشرب: عمي وضوء، فصرخ البيؾ عندئذ

 
لو .. أحسنت يا كبير الدّيوثيف: وحيف لـ يجد المحتاؿ مفرًا، كرع الكأس تحت طائمة الخوؼ، فامتدحو البيؾ قائبلً 

 .لـ تشرب ليويت بقبضتي عمي نقرة رأسؾ، وعندئذ سيخرب وضؤوؾ بجد، ألنؾ ستعمميا في ثيابؾ 
 

، عمي حد قولو، ال يطير طائر في تمؾ المنطقة دوف ونفيـ مف ذلؾ أف البيؾ كاف عمي عمـ بحقيقة المحتاؿ، ألنو
ونعرؼ بعد ذلؾ أنو ىو الذي أمر أتباعو بأف يجعموا مف ىذه النّصاب شيخًا، بعدما عرّوه مف كؿ شيء، .. عممو

ألف القري بعد زواؿ شيخيا السابؽ، كانت بحاجة إلي شيخ آخر تمتمس عنده الحاجات، ويمكنو أف يمؤل الفراغ 
 .عند ذوي األمبلؾ لممئو الذي ال وقت
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وعندما ال يكوف عنده .. ليس عند إنساف ىذه المنطقة طبيب، وال قابمة، وال دواء، وال عمؿ، وال نقود: يقوؿ البيؾ 
 .شيء يقوؿ لو كاف عندي شيخ عمي األقؿ 

 
ائمقاـ التابع لممالؾ ونعمـ أف سبب زواؿ الشيخ القديـ ىو أنو حمي عصابة إجراـ وخّبأ أفرادىا عنده، بينما كاف الق

، ! قد قضي عمي كؿ عصابات قطاع الطرؽ، وأبقي عمي عصابة واحدة فقط لسد حاجة المنطقة لممجرميف
كيؼ تحمي عصابة مجرميف، بينما لدينا عصابتنا؟ ثـ طرده مف المشيخة : ولذلؾ فقد وّبخ الشيخ السابؽ قائبلً 
 !بتيمة معارضة الجميورية والثورة 

 
ؾ الحكاية ىو أف اّدعاء المشيخة والكرامات أماـ البسطاء المغفميف أمر جائز بؿ مطموب جدًا، المستفاد مف تم

لكف األمر ينبغي أال يخرج عف ىذا اإلطار، كأف يصدؽ المحتاؿ أنو شيخ حقيقي، .. لضماف مصمحة المالؾ
الموىومة بركمة حقيقية عمي ألنو، حينئذ، سيخرج مف كراماتو .. فيصطدـ عنوة بالمالؾ الذي اخترعو وثبت إدعاءه

 !مؤخرتو بتيمة خيانة الجميورية والثورة 
 

أتأمؿ مشيد المالؾ مع الشيخ العرياني، فتحضر في ذىني طائفة مف الشيوخ العريانيف المتناثريف عمي طوؿ 
 .الخريطة التي تضـ القري وُأّميا أيضًا ، في نسؽ غير متناسؽ مف المغات والسحنات واألزياء

 
أف نتذّكر، عمي سبيؿ المثاؿ، نورييغا بنما، وجرذ تكريت، والبيمواف األخضر، كنماذج لمذيف يرفعوف وحسبنا 

لعصا  -بكؿ تيذيب -لكنيـ يخفضوف مؤخراتيـ.. عصّييـ، بكؿ بسالة، لقطعاف البشر في القري التي ىـ رعاتيا
تو خطوطًا حمراء، تذكيرًا بالمصير المالؾ الذي أكـر عرييـ بالمشيخة، ونثرىـ كالنجـو في مربع أزرؽ وضع تح

 !الدامي لمف يجتاز حدوده، وال يواصؿ السير عمي الصراط المستقيـ
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 العصا واِلهراوة
 
 

 ..مَحبوب القمب الّمو يخّميو
 

 ..ال َتعموـْ ينفع ال ِنِصْح بيو
 

 ..الدَّرْب ىذا: أقوؿ لو
 

 .ذاؾ.. ال: يقوؿ
 

 ! يخميني أدّليو ال ِيندْؿ وال
 

ىذا مطمع أغنية عراقية قديمة، وجدتو يتدفؽ في ذىني كالضرورة، ليغيثني مف صعوبة التعبير عف أحواؿ وأوحاؿ 
أنظمتنا العربية التي لـ يكفيا أف تؤلمنا بأفعاليا المئيمة المستديمة، بؿ تعدت ذلؾ إلي إيبلمنا بأقواليا الطازجة 

 .السقيمة
 

حة حتي األرض السابعة، ممكت الجرأة أخيرًا لتصرح بأنيا ترفض أي إصبلح ُيفرض عمييا ىذه األنظمة المنبط
بتزييف إذعانيا، .. وأكاد أجـز بأنيا لـ تنطؽ بذلؾ إال بعد أف أستأذنت الخارج وىو أمريكا بالتحديد . مف الخارج 

ولف تممكو أبدًا، ألنيا تعمـ، قبؿ  الذي البد منو، بزركشة كبلمية توحي بالتمنع، وىو ما ال تممكو تمؾ األنظمة
 .غيرىا، أف مبدأ وجودىا وفنائيا بيد ذلؾ الخارج

 
وىذا ما يحدث أمامنا، نحف الديكورات المسماة شعوبًا، . إف شرعية العصا ال يمكف أف تنصاع إال لدستور اليراوة

 .عمي مسرح الستربتيز العربي الرسمي
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إلي أنيا مجرد مقاربة ال أكثر، ومبتغانا منيا الخاتمة ال غير، فالنظاـ  وبالعودة إلي األغنية يحسف بنا أف ننبو

العربي ليس محبوب القمب ، بؿ ىو في أفضؿ أحوالو محبوب الكمب ، وىو كذلؾ ليس مما يطمب المرء أف 
 .يخميو اهلل ، بؿ آخر دعوانا ىي اهلل ال يخميو 

 
مف مطمع األغنية، حيث أمضينا ما يزيد عمي نصؼ  لكننا بعد ىذا نستطيع أف نشممو بمكرمة الشطر الثاني

قرف، ونحف نئف تحت وطأتو، داعيف إياه إلي اإلصبلح، بإرشاده تارة، وبنصحو طورًا، وىو في كؿ أحوالو منشغؿ 
 !عف اإلصبلح الداخمي بالصمود والتصدي لمؤامرات الخارج اإلمبريالية التي لوالىا لما كاف لو وجود إطبلقًا 

 
واتنا ونحف نقوؿ ليذا النظاـ الطالح بأف عميو أف يحفظ رأسو قبؿ لحانا، وتقطعت أوتارنا الصوتية ونحف ُبّحْت أص

غير أنو لـ يفيـ ىذه األمور البسيطة جدًا، إال بعد أف وقفت .. نقترح عميو أف يشتري المحراث بداًل مف البندقية
خضر يصرح فورًا بأنو قرر استبداؿ البندقية بالمحراث، فإذا بالبيمواف األ.. ىراوة سيده فوؽ عصاه المنصوبة فوقنا

ذا بالبيمواف القاتي يدخؿ دورة حبلقيف، بعدما أدرؾ حكمة أف يحمؽ المرء شعر رأسو بيده  !وا 
 

باهلل عميكـ، أييا الرافضوف اإلصبلح المفروض مف الخارج، ىبل أطمعتمونا عمي برنامج إصبلحكـ المفترض مف 
 !الداخؿ؟

 
ونحف لـ نرمف اإلصبلح الداخمي إال ما رآه البلتينيوف مف إصبلحات ذلؾ الجنراؿ الثوري المجنوف،  خمسوف عاماً 

الذي فرض عمي الناس أف يرتدوا ألبسة داخمية نظيفة، ولكي يتأكد مف انصياعيـ لمقانوف أوجب عمييـ أف 
 !يرتدوىا فوؽ مبلبسيـ الخارجية

 
ف بغمط مطبعي صحيح يكتموف أنفاسنا، ويبعثروف أموالنا، خمسوف عامًا وأولئؾ الُمحنطوف أو المنحّطو 

تندلؽ حكمة القروف عمي لساف .. ومع ذلؾ.. ويصحروف أرضنا، ولـ يصمحوا شيئًا سوي قوائـ كراسييـ المتيالكة
 !أحدىـ، عند أوؿ تشويحة لميراوة، فيقرر أف الديمقراطية ال تتـ بكبسة زر 

 
 !كبسة زر؟

 
ورنا عف نوع ومقدار ىذه الحركة التي لـ تفمح بعد خمسيف عامًا في استكماؿ كبسة الزر أينؾ يا آينشتايف لكي تن

 !؟
 

 !يا لفضيحتنا أماـ السبلحؼ والديداف والبكتريات
 

 .أحسب أف غمطًا مطبعيًا قد وقع لتمؾ العبارة، وأغمب ظني أف موالنا كاف يريد أف يقوؿ إنيا كبسة ُرّز 
 

فمف يرجع إلي انسيكموبيديا المطبخ الخميجي .. ر بأف التصريح صحيح وفصيحوفي ىذه الحالة ينبغي أف ُنقّ 
 !سيتحقؽ تمامًا مف أف متعاطي ىذا النوع مف الكبسة ال يمكف أف يفيؽ إال عمي نفير يـو القيامة
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 !رقابة ذاتية
 

 .السمطة بالتحضير لمعممية الديمقراطية رفعت الرقابة عف الصحؼ، وانشئت منظمة لحقوؽ اإلنساف، وشرعت
 

*** 
 

 .أريد كتابة مقاؿ حوؿ الحرية والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف: الكاتب
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 .استعمؿ ضميرؾ رجاء.. لكف عميؾ أف تكوف رقيبًا ذاتيًا عمي نفسؾ.. ال مانع: المحرر
 

 .بالطبع: الكاتب
 

 !مف الكوارث؟ أي طبع يا أخ وأنت تريد أف تجر قطارًا طويبلً : المحرر
 

 !كوارث؟: الكاتب
 

إف الكتابة حوؿ حقوؽ اإلنساف ىي تدخؿ .. بداًل مف الشرح المفصؿ، دعني أدرب ضميرؾ عمي العمؿ: المحرر
.. تقوؿ لي كيؼ؟ أقوؿ لؾ إف ىناؾ منظمة مختصة بيذا الشأف، والتدخؿ في شغميا صفاقة..في شؤوف الغير

 أليس كذلؾ؟
 

 .إذفلندع ىذا جانبًا : الكاتب
 

فإذا كنت ضد الديمقراطية فأنت عديـ .. والكتابة عف الديمقراطية ليست سوي دوراف في حمقة مفرغة: المحرر
ذا كنت مع الديمقراطية فأنت سخيؼ، ألنؾ تزمع الخوض في مسألة التزاؿ في طور التحضير قؿ . الضمير، وا 

 !لي بربؾ أليس مف السخافة أف تصؼ بيتًا قبؿ أف ُيبني؟
 

 .سأكتب، إذف، حوؿ الحرية: الكاتب
 

 فيا ىي الرقابة عمي النشر قد رفعت، فماذا تريد بعد ىذا؟.. لكف الحرية قائمة يا أخ: المحرر
 

 .أريد أف أمدح ذلؾ: الكاتب
 

إنيا حؽ أصمي مف حقوؽ اإلنساف، ثـ ال تنس . إف حرية التعبير ليست منة مف أحد. ىذا نفاؽ وتممؽ: المحرر
 .ظمة مختصةأف ليذه الحقوؽ من

 
 ..أريد، إذف، كتابة مقاؿ َحْوؿ: الكاتب

 
 حوؿ ماذا؟: المحرر

 
 !حوؿ فقط: الكاتب

 
كيؼ يرضي ىذا الضمير أف يكتب مقااًل حوؿ .. دعني أواصؿ تدريب ضميرؾ عمي العمؿ.. رجاء: المحرر

ساف والتحضير فراغ؟ ىؿ ىذا ما يفترض أف يقدمو الكاتب الشريؼ لمجماىير، في زمف الحرية وحقوؽ اإلن
 لمديمقراطية؟
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 !مجرد أريد.. ىذا كؿ ما بقي لي.. أريد فقط.. إذف: الكاتب

 
 .أنت ُحرّ .. ال دخؿ ألحد في إرادتؾ: المحرر

 
 !ماذا أريد؟.. لكنؾ لـ تسألني: الكاتب

 
شرؾ نحف فقط نبيف لؾ حقوقؾ، ونب.. ىذا أمر راجع لؾ، نحف ال نممي عميؾ ما ُتريد أوماال ُتريد: المحرر

بالتحضير لمديمقراطية، وندربؾ عمي كيفية استعماؿ ضميرؾ عندما تريد التعبير بحرية، خاصة أف الرقابة عمي 
 !الصحؼ قد ُرفعتْ 
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 !الّتهمة
 

 .العجائب البريطانية ال تنتيي
 

، ما يشيده الريفي عند دخولو المدينة منذ جئتيا، في منتصؼ الثمانينات، وأنا أشيد في عالـ سياستيا ، كّؿ يـو
 .ألّوؿ مّرة

 
وذلؾ عجب لـ . رأيت القيادات الحاكمة تتعّري في كّؿ موسـ، مثؿ األشجار، لتتحّمي بأوراؽ ربيعّية جديدة

يضارعو إاّل العجب مف رؤيتي لقيادات المعارضة وىي تتعّري كنقيضتيا، مؤمنة مثميا، ويالميوؿ، بضرورة 
 .ر دورة الفصوؿاستمرا

 
في ىذه المّدة الوجيزة بحساب التاريخ، رأيت خمسة قادة لحزب المحافظيف يتعاقبوف مثؿ دوالي الناعور، ورأيت 

 .عمي الجانب اآلخر أربعة قادة لحزب العماؿ يتعاقبوف بسبلسة دوراف عقارب الساعة
 

الديمقراطييف، فمـ يتخّمؼ عنيما فبعد اثنيف أّما الحزب الثالث الوسيط الراكض خمفيما بقّوة، وىو حزب األحرار 
مف قادتو التاريخييف أخمي المكاف لرجؿ أكثر قّوة وشبابًا ىو بادي أشداوف ، ولـ يمبث األخير وىو في عّز قّوتو 
وتألقو، أف وقؼ جانبًا مخميًا الطريؽ لقائد جديد أكثر منو شبابًا وىمة ىو تشارلز كيندي الذي لـ يقّصر أبدًا، إذ 

فمح في فترة وجيزة في أف ينّمي التقّدـ الذي أحرزه سمفو، وأف يجعؿ مف حزبو رقمًا صعبًا في االنتخابات أ
 .البريطانية

 
فيـ .. تمؾ األعاجيب شّكمت، بالنسبة لي، أعجوبة كبري ُممّخصيا أّف البريطانييف ُمتخّمفوف عّنا بسنوات ضوئية

ًا كيفية جعميا قيادة جغرافية أيضًا، بحيث تمتصؽ في مواقعيا بالّصمغ مع إيمانيـ بالقيادة التاريخّية يجيموف تمام
 .السوبر، متحّدية في ثباتيا الزالزؿ واآلفات والعمؿ الماحقة
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لكّف كّؿ ذلؾ لـ يعد شيئًا مذكورًا أماـ العجيبة الجديدة التي دىمتني، مؤخرًا، فأعادتني إلي مرّبع الدىشة األّوؿ، 

 .ي ما يتعمؽ بالسياسة البريطانية جاىبًل بامتياز مع مرتبة الشرؼوأنبأتني بأنني سأظؿ ف
 

يمكف أف يكوف فضيحة  -وىو أمر غير إرادي وغير مرغوب وال مطموب  -ألّوؿ مّرة أكتشؼ أّف المرض 
ة بجبلجؿ بالنسبة لمسياسي البريطاني، بؿ قد يتعّدي ذلؾ إلي اعتباره جنحة مخّمة بالمباديء، أو تيمة موازية لتيم

 !.الخيانة
 
قائد حزب األحرار، شاب معافي، يعمؿ بيّمة تعادؿ ىّمة جميع القادة العرب منذ فجر التاريخ ( تشارلز كيندي)

 .حتي القيامة
 

لكّنو، لؤلسؼ الشديد، توّرط قبؿ أسابيع بارتكاب جريمة لـ يغفرىا لو اإلعبلـ وال أعضاء البرلماف وال رفاقو في 
 .الحزب

 
 !ماذا فعؿ؟

 
 !أصيب الّرجؿ بوعكة صحّيةلقد 
 

 !.يقاؿ إّف فايروسًا داىـ معدتو فأقعده مريضًا لعدة أياـ، لـ يستطع خبلليا حضور مناقشة الميزانية في البرلماف
 

لكّنو، مع ذلؾ، استطاع أف يعاند مرضو، وأف يغادر فراشو إلي المنّصة، ليمقي خطابو في مؤتمر الحزب، وىو 
 .برغـ اإلعياء الشديد وانقطاع األنفاس يتصّبب عرقًا، وأنيي خطابو

 
وظننت أّنو سيتّمقي المديح لبطولتو ىذه، أو التعاطؼ عمي األقؿ، لحرصو عمي أف يكوف حاضرًا وفاعبًل برغـ 

 .المرض
 

لقد قامت قيامة الصحؼ في اليـو التالي، وأسرؼ المعّمقوف والمحّمموف .. لكّف األمر كاف عمي النقيض، مف ذلؾ
عمي وقوفو خطيبًا في مثؿ ذلؾ الوضع المزري، ولـ يترّدد عدد مف رفاقو في الحزب عف المطالبة  في تأنيبو
 !.باستقالتو

 
وسمعتو يرّدد بصوت .. ورأيت الرجؿ، بعيف حانية وقمب متحّرؽ، وىو يحاوؿ جاىدًا أف يدفع عف نفسو ذلؾ العار

 (.أنا لست مريضاً .. لقد أصبت بوعكة فقط.. يضاً أنا لست مر : )متيّدج ىو أقرب إلي البكاء منو إلي التصّريح
 

 !.كأّنو كاف يتعاطي المرض إدمانًا، أو كأنو اقترؼ المرض عامدًا مع سبؽ اإلصرار والترّصد.. المسكيف
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ممعوف أبوالقيادة التي ال تعطي السياسي المصاب بوعكة فرصة شير واحد عمي األقؿ، يستطيع خبللو تعديؿ 
صبلح أخبل براء ذمتو مف أي قصد مسبؽ لموقوع تحت وطأة المرضأوضاعو، وا   !.قو، وا 

 
ألصبحنا  -وىو لف يجري ولو انتقؿ القطب الشمالي الي خط االستواء  -لو جري األمر لدينا عمي المنواؿ نفسو 

ية ذات يـو فوجدنا أّف جغرافيتنا كّميا قد أقفرت تمامًا مف جميع القيادات التاريخية، وىي عندنا كّميا تاريخ
قد مضي عمي وقوفيـ ممسكيف بالتاريخ خشية  -سواء في الحكـ أو المعارضة  -والحمدهلل، فأغمب قادتنا الشباف 

سقوطو، أكثر مف ثبلثيف عامًا، بؿ إّف مّدة صبلحية بعضيـ قد انتيت منذ زمف بعيد حتي دخؿ التقويـ النُّوحي 
أف تستدؿ عمي غيابو، برغـ أّف دابة األرض ماتت مف  بحيث لـ تعد حتي الجف قادرة عمي( نسبة إلي سّيدنا نوح)

 !.التخمة، منذ زماف، وىي تأكؿ منسأتو وتأكمو معيا
 

لتينئتو ( تشارلز كيندي)أنا اآلف عمي فراش المرض، ولو أّف الّمو َمّف عمّي بالعافية، فإّف أّوؿ ما سأفعمو ىو زيارة 
تو مع العرب، لطمب الجنسية العربية، ومواصمة جيده السياسي مف بالشفاء أّواًل، وإلغرائو، ثانيا، باستثمار عبلقا

 !.ىناؾ، حيث المرض عنواف الصحة وحيث الموت إكسير الحياة بالنسبة لمقيادات التاريخية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !العزاء لمسّيئات
 
 

قرف الفائت، واّلمتيف ُأعدمتا كّمنا يعرؼ رّيا و سكينة الّمتيف مؤلتا قموب نساء مصر بالّرعب في العقد الثاني مف ال
 .لقتميما سبع عشرة امرأة معظميف مف الّساقطات، بمشاركة أربعة رجاؿ وامرأة أخري19، 21عاـ 
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وبرغـ مرور مايزيد عمي ثمانيف عامًا عمي إعداميما، التزاؿ ذكري ىاتيف السّفاحتيف تثير الفزع في نفوس الناس 
 .صورة بالغة البشاعة مؤّطرة بالكراىية والمقتجيبًل بعد جيؿ، وترسـ ليما في األذىاف 

 
 لماذا استأثرت ىاتاف المرأتاف وحدىما بصفة البشاعة التي التمحوىا األّياـ؟

 
ىؿ ألنيما لـ تكونا عمي حظ مف الحصافة، لتقّررا توزيع ثمث ما تسرقانو مف ضحاياىما عمي مجاميع مف 

فضائيات قد اخُترَعت بعد أو رجاؿ الشرطة كممّثميف الصحافييف ،أو أصحاب غرز التحشيش حيث لـ تكف ال
 !رمزييف لمسؤولي السمطة؟

 
ولماذا حيف ألقي القبض عمييما في ظّؿ حكومة احتبلؿ إنجميزية ،لـ يشعر العرب األقحاح بأّف كرامتيـ قد أىينت 

 !، وأّف شرفيـ قد غطس في الوحؿ؟
 

ىا ،وتسرؼ في العويؿ ،طالبة معاممتيما بالرأفة، والحكـ ولماذا لـ تفتح العدالة العمصاء عينييا ،وتنفش شعر 
ىؿ ألّف اتّحاد المحاميف العرب لـ يكف قائما في تمؾ األياـ السوداء ! بالطبلؽ البائف بيف رقبتييما وحبؿ المشنقة؟

 !أـ ألّنيما لـ تساعدا في بناء ولو حجرة بمشتمبلتيا لمحاـ أردني عريؽ؟.. الظالمة
 

كينة السبع عشرة، واضربيف بمائة وخمسيف ألفَا،لكي تري حجـ الفرؽ اليائؿ بيف رقـ جرائميما خذ ضحايا رّيا وس
 .ورقـ جرائـ صّداـ الرجيـ

 
وخذ حصاد ما سرقتاه مف ضحاياىما ،واضرب ثمنو بعشرات المميارات ،لكي تعرؼ الفرؽ العظيـ بيف 

 !لصوّصيتيما ولصوصّية حامي البوابة الشرقية
 

آلتؾ الحاسبة بفارؽ األصفار المديد بيف جريمة بائتة، وجرائـ طازجة لـ تنشؼ دماؤىا بعد، فإّنؾ،  وبعد أف تُنبئؾ
إذا كنت حّي الضمير، ستتمني لو كاف قمبؾ بضخامة جبؿ رضوي،حّتي تستطيع اف تمتّص الصدمة، حيف 

سنة لكي تبمغ وجو تكتشؼ في غمرة فجيعتؾ ،أّف أّمتنا الواحدة ذات الّرسالة الخالدة تحتاج إلي ألؼ 
 !الحضيض،ألّنيا واقعة تحتو بمسافة آالؼ األمياؿ

 
ذلؾ ألّف أّمة التشعر بالعار مف شعورىا بالعار عند إلقاء القبض عمي قاتؿ المبلييف وسارؽ المميارات، ىي أّمة 

 !التستحؽ حتي شرؼ االنتماء لمحضيض
 

ا المتيّدـ ،دعؾ مف البّوابة الشرقية كّميا،لكّنيا كانت لـ تكف سكينة مييبة ركف ، ولـ تزعـ الدفاع عف بوابة بيتي
 .أكثر تماسكًا وقّوة يـو اعداميا ،مف قائدنا الضرورة يـو القبض عميو

 
وىاتشنؽ زي .. ست 17ضحكت عمي الحكومة وقتمت .. كانت سّفاحة السبع عشرة تقوؿ أماـ المشنقة أنا جدعة

 !الجدعاف 
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أريد .. ال تطمقوا الّنار: كالجرذ في حفرتو بصحبة مسّدسة ورّشاشاتو، يمعمع قائبل فيما كاف سّفاح المبلييف القابع
 !التفاوض 

 
ذا كانت رّيا قد صاحت بالجبّلد وىو يشّد وثاقيا  ..أنا برضو ولّية .. بالّراحة شوية: وا 

 
لة حماىا الّمو منيـ قد فإّف سّفاح المبلييف لـ ُيتعب نفسو باطبلؽ مثؿ ىذه الّصيحة ،ألّف المئات مف حماة العدا

 !إّنو ولّي مف الصالحيف ..َدُعوه: تطّوعوا نيابة عنو لمّصراخ
 

ليس قصدي مف ذكر ىذه المفارقات عند المقارنة اف أرّد االعتبار لمسفاحتيف ،ذلؾ ألّف ضخامة جرائـ صّداـ ىي 
تمّنيت لو طاؿ العمر برّيا وسكينة لكنني ..بمثابة رّد اعتبار لجميع الّسفاحيف في األرض منذ قابيؿ حّتي اليـو 

الّمتيف تخّصصتا باستدراج الّساقطات وقتميف ،لكي تشيدا كيؼ تغّير الزماف، فأصبح لمسقوط اّتحاد يستدرج 
 !الضحايا لحسابيما مربوطيف بحبؿ القانوف
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 الوليمة
 

ذات الزجاجات السميكة، ثـ دفع بالصغير جانبا وىو يأمره بمطؼ وقؼ الّرجؿ اماـ الّدكاف، وعّدؿ وضع نظارتو 
 :وحناف

 
 .سآتيؾ بالحّمص حاالً . اجمس عمي الّدكة -
 

 .ابتسـ وىو يسّمـ عمي البائع الذي بادلو االبتساـ مرّحباً 
 
اّل فالويؿ  وليمتو يجب أف تتقّدـ عمي وليمة ضيوفو،.. ِزْف لي قميبًل مف ىذا الحّمص الممّمح.. قبؿ كّؿ شيء - وا 

 .لي وألّمو
 

 .قاؿ ىذا وىو يشير إلي الولد الذي اتخذ مكانو بيدوء وأدب عمي الدّكة المجاورة لمدكاف
 

 :التفت البائع إلي الولد مبتسمًا، وقاؿ وىو ُيعبيء الكيس بالحّمص
 
 .ليحفظو اهلل لكما.. لطيؼ وىاديء. ما شاء اهلل -
 

 .الولد، ووضعو في حضنوتناوؿ منو الكيس شاكرًا، وماؿ ناحية 
 
 .ُكْؿ يا بني، ريثما ُييّييء لنا ّعمؾ مستمزمات الوليمة-
 

 .شرع الولد بالتقاط الحّبات، وراح يقضميا ببطء وتمّذذ
 
 أأجد عندؾ نوعية جيدة مف الّرز البسمتي؟..مف فضمؾ -
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 كـ تحتاج؟. ىناؾ عبوات مختمفة.. درجة أولي.. طبعاً  -
 
 .اعطني مثميا مف العدس.. لو سمحتو . عشريف كيموغراماً  -
 
 .حاضر -
 

 :وفيما ىو يطرح الكيسيف عمي العتبة، اشار الّرجؿ الي الّرؼ
 
 أليس كذلؾ؟.. ىذا شاي ابو القمـ -
 
 .أحسف صنؼ. نعـ -
 
 .التقط لي عمبتيف مف فضمؾ، وزف لي عشرة كيموغرامات مف السكر -
 

فوؽ الطاولة، ثـ غمس المغرفة في زكيبة السّكر، وراح يعّبيء  رفع البائع الممقط، وجذب عمبتي الشاي ووضعيما
 .كيسا مف الخيش عمي كّفة الميزاف

 
 .تبدو لي مف نوعية جّيدة.. اذا فرغت، ناولني اربعة اكياس شعرية.. لطفا -
 
 .أحسف نوعية في الّسوؽ -
 
 ما اصناؼ الحموي التي لديؾ؟ -
 
 .حينيةعندنا ىنا حبلوة ط. كّؿ ما تشتييو نفسؾ -
 

 .لقد خرجت مف الفرف قبؿ ساعة فقط.. انظركـ ىي شيّية. وعندما ايضا بقبلوة ممتازة. وىنا حبلوة رممية
 
 .زف لي كيمويف مف كّؿ نوع مف الحموي، وثبلثة كيموات مف البقبلوة -
 

 .تكّدست عبوات الشاي والشعرية والعدس والسّكر فوؽ كيس الّرز الضخـ
 

 :يقتطع الحموي مف الّصينيةقاؿ البائع مازحا، وىو 
 
 !تبدو وليمتؾ وكأّنيا لجيش مف النسور الصائمة-
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 .اعطني قطعتي بقبلوة مف اجمو.. اقوؿ. لقد ختـ القرآف امس.. انيا وليمة المحروس: ليست وليمتي يا سّيدي -
 

 .التقط البائع قطعتيف، ولّفيما بورقة وناوليما لمّرجؿ الذي ناوليما بدوره لمصغير
 
 .تـ المصحؼ في ىذه الّسف؟ الّميـ احرسو مف كؿ شر ببركة كتابؾ الكريـخ -
 
 .اشكرؾ -
 
 كيؼ ستحمؿ كؿ ىذه المؤونة؟ -
 
 .معي عربة -
 

 .ثـ التفت الي البائع.. اشار الرجؿ الي شاب يقؼ وراء عربة يد، وطمب منو حمؿ االكياس الي العربة
 
 .ِلنَر اآلف كـ اصبح حسابنا -
 

ؿ بعقب قمـ رصاص عمي دفتر صغير، وىو ييميـ، بينما دسَّ الرجؿ يده في جيب سترتو راح البائع يسجّ 
ثـ ما لبث اف اخرجيا، وشرع يبحث في جيوبو األخري، ثـ فتح عينيو عمي اتساعيما دىشة وحرجا، .. الّداخمي

 :والتفت مستوقفا الشاب
 
 .المحفظة في البيت يبدو انني نسيت. اعد الحاجات الي العتبة. لحظة واحدة.. ياسر -
 

 :قاؿ البائع
 
 أبيتؾ بعيد؟ -
 
اعتقد انو ينبغي اف اذىب الحضار . في الزاوية اليسري مف الشارع الثالث مسافة عشر دقائؽ ال اكثر.. كبل -

 .لف أتأخر. محفظتي
 
 أتعرؼ صاحب العربة؟ -
 
 .ياسر؟ طبعا اعرفو -
 
دعو يذىب بيا الي البيت، ما داـ سيحمميا في كّؿ  .وال داعي إلنزاؿ الحاجات. ليذىب الحضار النقود -

 .األحواؿ
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 كـ حسابؾ أخي؟. فكرة جّيدة -
 
 سبعة واربعوف دينارا وثبلثمائة -
 

 .بارؾ اهلل فيؾ. خاتـ كتاب اهلل.. يستاىؿ. حّمص الولد وحبلوتو ىدية مف المحؿ. فمس
 
في الفترة التي غاب . ال تتأّخر. ّكؿ عمي اهللتو . قؿ لخالتؾ اف تعطيؾ خمسيف دينارا. اسمع ياياسر. أشكرؾ -

وحيف لـ يعد الشاب . فييا ياسر، استغرؽ الّرجؿ بالحديث مع البائع عف وقائع الحرب العالمية وسنوات الكساد
 ..بعد مرور ساعة، ساور الرجؿ القمؽ

 
ؼ ظاىر كّفو، والمسافة ليست اّنو يعرؼ موقع البيت كما يعر . قمبي يحّدثني بأّف أمرًا غير عادي قد وقع لياسر -

بعيدة، فمماذا تأّخر كؿ ىذا الوقت؟ يشاركو البائع قمقو، وتمّني اف تأتي العاقبة بالسبلمة، ولّما رأي الرجؿ يتمممؿ 
 .في وقفتو قمقًا، دعاه ألف يذىب الستطبلع األمر

 
 :قاؿ الرجؿ بعد اف فرغ مف تبلوة المعّوذات

 
 .اعتقد اّنو الُبّد مف ذلؾ -
 
 :تطّمع الي الولد الجالس عمي الدّكةو 
 
ًً عند عّمؾ حتي اعود. ال تتحّرؾ مف مكانؾ ياولد -  ىؿ فيمت؟. ابَؽ
 

 .ىزَّ الولد رأسو عبلمة االيجاب، فيما كاف يواصؿ قضـ حّبات الحّمص
 

و حائرا، كاف يحّؾ رأس. بعد ساعتيف، خرج البائع الي بسطة الرصيؼ اماـ الّدكاف، واستعرض الشارع مف نيايتيو
 :وقبؿ اف يعود بخطي بطيئة الي داخؿ دكانو، التفت نحو الصغير قائبل في ما يشبو الّزفرة

 
 .أبوؾ تأّخر -
 

 :قاؿ الولد ورشاش الحّمص يتطاير مف فمو
 
 .اّنو ليس ابي -
 

 .ُصِعَؽ البائع
 
 !ليس اباؾ؟ َمف يكوف اذف؟ -
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 .ما ادري -
 
 !ولد؟َمف انت يا.. لكّنؾ جئت معو يدا بيد -
 
كنت ألعب مع اصحابي في ذاؾ الشارع، ومّر بنا ىذا الّرجؿ وسألني ىؿ تحب الحّمص الممّمح؟ . انا محّمد -

 .قمت لو نعـ ، قاؿ تعاؿ اتِرْس بطنؾ 
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 !مقابل البغاء.. النفط
 
 

لكف ما أف سقط نظاـ .. ات وىف يندبف أطفاؿ العراؽكنت أستيقظ يوميا عمي أصوات النائحات بمختمؼ المغ
صداـ الرجيـ حتي انقطعت أو كادت تمؾ األصوات الزاعقة التي احتمت مف صباحاتي، ألعواـ طويمة، دور 

 !الديؾ الفصيح والساعة المنبية
 

 ماذا جري؟
 

برحمتو المعيودة وفيات إما أف يكوف االحتبلؿ األميركي قد أوقؼ : االحتماالف الحاضراف لخفوت الرنة ىما
ما أف يكوف ىؤالء األطفاؿ قد انقرضوا عف بكرة أبييـ، فمـ يعد ىناؾ ما يوجب البكاء  .األطفاؿ العراقييف، وا 

 
وكبل االحتماليف باطؿ، فبل أميركا رحيمة، وال األطفاؿ انقرضوا، بدليؿ أنيـ مازالوا يتساقطوف نتيجة الجوع 

 !ونتيجة الجياد المقدس الذي يشمميـ ببركاتو وىو في طريقو لمقارعة العموجوالمرض وانعداـ المياه النظيفة، 
 

ثمة احتماؿ ثالث كاف مجرد ظف شبيو باإلثـ، لوال أف صدقت عميو جريدة المدي العراقية بنشرىا حزمة صغيرة 
 .مف وثائؽ الرشوة التي صاحبت برنامج النفط مقابؿ الغذاء 

 
ؾ البرنامج سمحت بمسح ذلؾ الظف، وجعمتو حقيقة ساطعة خالية إال مف إف مبيعات مرحمة واحدة فقط مف ذل

 .آثاـ الراشي والمرتشيف
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ذلؾ إذف ىو سبب خفوت النواح، فالنائحات ال يندبف ميتًا حبًا فيو، ولكف طمعًا في األجرة المستفادة مف ذويو، 

 .ولما كاف ذوو الميت
 

يـ، فقد استحاؿ البكاء احتجاجًا تصرخ بو الجيوب ال األفواه، وىـ قاتموه بالمناسبة قد غادروا حفرتيـ إلي حبس
ليس عمي تغييب األبرياء في المقابر الجماعية، ولكف عمي تغييب القاتؿ في الحبس، واحتباس األجرة عف 

 !النادبات
 

حمة الثالثة أحصيت براميؿ نفط أطفاؿ العراؽ التي وىبيا مف ال يممكيا لمف ال يستحقونيا، فإذا بيا تبمغ في المر 
توزعت عمي مائتيف .. فقط مف ذلؾ البرنامج الفكاىي بميونًا وخمسمائة وثمانية وسبعيف مميونًا مف البراميؿ

 .ىـ بمعظميـ رؤساء أحزاب ونواب ووزراء وشخصيات مؤثرة.. وسبعيف مرتشيًا مف خمسيف دولة
 

حفظت أسماء وأصوات أغمبيـ وىي دولة عربية ضمف القائمة، ذلؾ ألنني  16ولـ أعجب لوجود مرتشيف مف 
 !تمعمع بالصوت العريض دفاعًا عف شرعية صداـ المنتخب بنعاؿ أبو تحسيف بنسبة مائة بالمائة

 
 !لكف ما أدىشني ىو وجود مرتشيف مف جميع دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، ماعدا الكويت

 
صاب التعاوف عمي البر والتقوي وما يثير ولعؿ التجربة القاسية التي مرت بيا األخيرة ىي التي منعت اكتماؿ ن

الدىشة أكثر أف القائمة تضمنت أسماء أفراد مف بعض األسر الحاكمة في دوؿ الخميج، وىـ في كؿ األحواؿ 
ليسوا بحاجة ممحة إلي الماؿ، وليسوا مضطريف إطبلقًا إلي ترجمة عواطفيـ الحارة تجاه ذلؾ النظاـ عبر معجـ 

 !البرميؿ المحيط
 

.. وف العرب حصموا في المرحمة الثالثة لمبرنامج عمي أربعمائة وواحد وثمانيف مميوف برميؿ نفط فقط الغيرالمرتش
 .أي عمي ثمث الرشوة الضخمة التي رصدت لشراء المواقؼ والضمائر وتسويؽ قباحات نظامو اليداـ

 
وليس ببعيد أف النائب .. يياوبعد انكشاؼ المستور، فتحت دوؿ الغرب أبواب التحقيؽ مع المنتفعيف مف مواطن

العمالي البريطاني جورج غاالوي قد طرد مف حزبو لمجرد ظيور وثيقة، عند نياية الحرب، تدينو باالستفادة مف 
 .نظاـ صداـ

 
أما عمي الضفة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة، فمـ نسمع، حتي اآلف، أف تحقيقًا جري بشأف واحد مف 

بؿ .. اجر الصقيمة، كما لـ نسمع مف أحدىـ نفيًا قاطعًا لضموعو في ىذه الصفقات المريبةالمناضميف ذوي الحن
عمي العكس سمعنا مف بعضيـ ما يؤكد تمقيو لمرشوة، لكنو يغمفيا بمسوغات ال تجوز عمي عقؿ الطفؿ الرضيع، 

 .وىي بمجمميا مسوغات تعمؽ التيمة وتحمؿ لصاحبيا اإلدانة القاطعة
 

كنا نتابع : نشر بيانًا يدعي فيو أنو يتعرض لما دعاه باغتياؿ الشخصية، ويؤكد بالحرؼ الواحدواحد مف ىؤالء 
 !مصالح لنا في العراؽ 
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أما الخمط بيف المصمحة .. وال أحد ادعي غير ذلؾ، فالوثائؽ تقوؿ إف المرتشيف كانوا يتابعوف مصالحيـ

دعاء الدفاع عف قضية ما، وقيادة قطعاف الغاف لتمجيد نظاـ أباد المبلييف  -تحت سقؼ الرشوة  -ميفالشخصية وا 
 .مف مواطنيو، فيو عير صراح ال تطيره سبعة بحار مف الديتوؿ

 
والشخصية التي تشارؾ، عامدة، في االغتياؿ المادي لمبلييف األبرياء، ال يجوز ليا بأية حاؿ أف تشكو مف 

 .االغتياؿ المعنوي
 

 .وأنو لـ يجف أية أرباح مف ىذه الصفقة.. يط آخر بدافع الصداقة وىناؾ مف ادعي أنو كاف مجرد وسيط لوس
 

لماذا لـ يذىب الوسيط اآلخر بنفسو ماداـ األمر موضع اختصاصو؟ ولماذا قبمت : والسؤاؿ الذي يطرح نفسو
وساطتؾ أنت بالذات؟ ولماذا توسطت، أصبًل، في قضية كيذه ىي ليست مف اختصاصؾ؟ إف ىذا يذكرني 

مما .. كويتي، تفرغ خبلؿ الحرب العراقية اإليرانية لتوريد البساطير العسكرية لمجيش العراقيبصاحب جريدة 
أكسبو صفة الريادة في تطعيـ العمؿ اإلعبلمي باألحذية، متجاوزًا بذلؾ دخوؿ نعؿ أبو تحسيف لدائرة األخبار 

 !بإثني عشر عاماً 
 

إف الحكومة العراقية لـ : نفسو باتياـ نفسو حيف قاؿ ذلؾ المخموؽ الذي دافع عف.. واألكثر صفاقة بيف الجميع
تدفع مف جيبيا ألي شخص، بؿ كانت تحدد فقط مف يشتري النفط مف الشركات واألفراد الذيف يأخذوف بدورىـ 

 !ىامش ربح بسيطًا 
 

 .ال حوؿ وال قوة إال باهلل: وأماـ صبلبة وجو كيذه، ال يممؾ المرء إال أف يقوؿ
 

بؿ عمي العكس فإف تمؾ الحكومة القذرة .. بأف الحكومة العراقية البائدة كانت تدفع مف جيبياإف أحدًا لـ يقؿ 
كانت تدفع مف جيب العراقييف المغيبيف في الزنازيف أو تحت األرض أو في المنافي، أو المشرديف عمي أرصفة 

 !وحة ليـ في جنات النعيـ أشقائيـ الذيف يستوفوف منيـ الغرامة بشكؿ يومي إذا انتيت مدة اإلقامة الممن
 

بيامش ربح .. ويواصؿ ىذا الضعيؼ مرافعتو قائبًل إنو عمؿ كوسيط لبيع ما بيف ثمانية وتسعة مبلييف برميؿ نفط
 .بسيط ال يتجاوز خمسة سنتات لمبرميؿ الواحد 

 
ا بيف ثمانية تأمؿ كيؼ أف ذاكرة ىذا الشريؼ ضعيفة إلي الحد الذي ال يؤىميا لتحديد عدد البراميؿ، فيي م

أي أف أخانا يسيو عف مميوف برميؿ، وكأف الرقـ اليائؿ ىذا مجرد إبرة في كومة قش، وليس .. وتسعة مبلييف
 !معاداًل لثبلثيف مميوف دوالر بالتماـ والكماؿ

 
وتأمؿ كيؼ يستييف بعقمؾ وعقمي، عندما يقمؿ مف شأف عمولتو بوصفيا ىامش ربح ال يتعدي السنتات الخمسة، 

 !الزني مرة واحدة يعد كرامة مقابؿ الزني عشر مرات وكأف
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فإف ىامش الربح البسيط ىذا إذا أسندناه إلي تسعة مبلييف برميؿ قيمة الواحد منيا، حينذاؾ، ثبلثوف .. ومع ذلؾ
 .دوالرًا، سيبوح لنا برقـ يجعؿ مف تواضع صاحبنا إىانة بالغة لكؿ ذي عقؿ

 
وىي تعني بالتالي ثبلثة عشر مميوف دوالر ونصؼ .. الدوالر عف كؿ برميؿالسنتات الخمسة تعني دوالرًا ونصؼ 

 !عف الصفقة كاممة 1110511013المميوف دوالر 
 

شخصيًا لف أسأؿ ىذا الطفيمي اليامشي البسيط عما قدمو ألطفاؿ العراؽ مف ىذا الربح، وال عما دفعو مف 
 .غرامات العراقييف المشرديف عمي أرصفة ببلده

 
 :أؿ قطعاف البشر التي ال تزاؿ تيتؼ لمطاغية المص بتأثير ىؤالء المصوصلكنني أس

 
 أما آف لكـ أف تكفوا عف ىذه الحماقة، وأف تستديروا إلي تجار الدماء ىؤالء لتستردوا منيـ أدمغتكـ؟

 
وؿ ما بؿ ينبغي أف نكر مف أميركا، أ.. إف كراىية أميركا ال تجيز لمعاقؿ أبدًا أف يصطؼ إلي جانب صنيعتيا

نكره، جريمة وضعيا ىؤالء الطغاة عمي صدورنا، وتدميرنا بيـ وتدمير ببلدنا مرة أخري بأقوي أسمحتيا، بذريعة 
 .وجود ىؤالء الشياطيف الذيف لـ يكونوا لوالىا

 
 .لقد آف لنا أف نصطؼ مع أنفسنا، وأف نتصالح مع ذواتنا الجريحة، فبل نقؼ مع شيطاف لمواجية شيطاف آخر

 
 .لؾ مرة واحدة، لكي نكوف شعوبًا جديرة بالحياةلنفعؿ ذ
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 !مفتي الهالل
  

قرأت ما أضحكني مف األعماؽ، عمي رغـ المآسي المحيطة بي مف ( اليبلؿ)في عدد يونيو الماضي مف مجّمة 
عدُّ واحدة مف أكبر ىذه ولعّؿ بموغ ىذه المجّمة الوقورة مرحمة الخرؼ في عاميا الرابع بعد المائة، يُ .. كّؿ جانب
 .المآسي

 
سأترؾ جانبًا كؿ ما يمكف أف يقاؿ عف نزوع المجّمة في أعدادىا األخيرة إلي تقميد مجبّلت وصحؼ الخّفة 

والفضيحة، بتبنييا موضوعات مثيرة غير محّكمة، وغير الئقة بمجّمة رصينة ال تتطّمب االنتشار باإلثارة المجانية، 
عمنية عمي أنيا سرّية تحاوؿ اإليحاء بعمالة الكاتب المبناني الشيير أميف الريحاني مثمما فعمت بنشر أوراؽ 

 .لممخابرات األمريكية
 

وسأترؾ جانبًا مقاالت رئيس تحريرىا الجديد التي تموي أعناؽ المناسبات عمي اختبلفيا مف أجؿ نشر صورة 
قامة موالد ال  .تصفيؽ واليتاؼ والتسبيح بحمدهلمرئيس المؤبد، في افتتاحية كّؿ عدد تقريبًا، وا 

 
وسأترؾ جانبًا عدـ التناغـ في الموضوعات المنشورة، وتراوحيا بيف الجودة العالية والرداءة التامة، وكأنيا 

، كما نقوؿ في العامية، أي أّف كؿ موضوع معّمؽ بذمة كاتبو، فإذا كاف ذلؾ الكاتب (عميؾ يا اهلل)مرصوصة 
ذا كاف فقير العّدة أمكف القاريء أف يزف  متمكنًا بدا الموضوع رصيناً  وخاليًا مف األخطاء المغوية واإلمبلئية، وا 

 !.األغبلط في الموضوع بالكيموغرامات، وكفي اهلل ىيئة المجمة عناء التحرير
 

سأترؾ كَؿ ذلؾ جانبًا، وأدخؿ في صمب النكتة التي أضحكتني جدًا، فيي تعكس بإيجاز بميغ ما آؿ إليو حاؿ 
 .مجمة العريقة التي ظَمت عمي مدي قرف مف الزماف مدرسة ثقافية لمعديد مف األجياؿ العربيةىذه ال

 
 :الذي يحرَره مدير التحرير، قرأت ما يمي( أنت واليبلؿ)في باب 

 
رسالة رقيقة وصمت إلينا مف قـ بجميورية إيراف اإلسبلمية ننشرىا كما بعث بيا مفتي : رسالة لميبلؿ مف قـ)

 :ؾالشيعة ىنا
 

 :مجمة اليبلؿ -إلي حضرة رئيس التحرير 
 

إذا كاف بمقدوركـ أف ترسموا إلينا بعض أعداد مجمة اليبلؿ أكوف شاكرًا لكـ، كما أتمني أف أشارؾ ببعض 
 .المقاالت

 
 سيد عبداهلل
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 مفتي الشيعة
 

 الجميورية اإلسبلمية اإليرانية
 

 مدينة قـ
 

 (.مقابؿ جامعة الزىراء
 

 :نشر الرد التالي مف اليبلؿ وفي نياية الرسالة
 
سياماتؾ ) نشكر لمفتي الجميورية اإلسبلمية اإليرانية مشاعره الطيبة نحو مجمة اليبلؿ وفي انتظار مقاالتؾ وا 

 (.كما سيصمؾ قريبًا أعداد مف إصدارات مجمتنا. التي سننشرىا فوراً 
 

 .عرفة وعدـ االكتراث بسؤاؿ العارفيفإَف في نشر تمؾ الرسالة والرد عمييا ما ينـ عف الخفة وانعداـ الم
 

فأصبًل ليس ىناؾ منصب رسمي لئلفتاء لدي الشيعة في أي مكاف، بؿ أَف ىناؾ عمماء بالعشرات يسَموف مراجع 
يسعي إلييـ أتباعيـ بطمب الفتوي، دوف ارتباط بالدولة، أي أّف الشيعي البحريني، مثبًل، قد يأخذ الفتوي .. التقميد 

وعميو فإَف مرشد الجميورية اإلسبلمية اإليرانية نفسو .. ، والشيعي اإليراني قد يستفتي عالمًا عراقياً مف عالـ لبناني
ال يستطيع اإلدعاء أنو مفتي الشيعة، فما بالؾ برجؿ مجيوؿ اسمو سيد عبداهلل ، وىو مف يمكف أف يكوف لو ألؼ 

 !.سمي في إيراف وحدىا؟
 

 في ذيؿ رسالتو، يدؿ بوضوح عمي أنو نكرة، وأنو، شأف أي بائع متجوؿ، ال ثـ أّف العنواف الذي سجمو سيد عبداهلل
يممؾ عنوانًا محددًا أو مشيورًا، ولذلؾ اختار أف يمفت انتباه ساعي البريد إلي أنو يسكف مقابؿ جامعة الزىراء، 

بريد أو نقطة الشرطة أو مثمما يفعؿ سكاف القري باإلشارة إلي عناويف معروفة يتمقوف رسائميـ بداللتيا، كمركز ال
 .أو غيرىا.. المستوصؼ

 
وفي حالة مفتينا العتيد، كاف ينبغي لجامعة الزىراء أف تشير في مراسبلتيا إلي أنيا تقع مقابؿ المفتي سيد 

 !.عبداهلل، ال العكس، إذ ال يمكف أف تكوف تمؾ الجامعة أشير مف دار اإلفتاء
 

اب عراقي كردي ُعّيف عند تجنيده في وزارة الدفاع ببغداد، فطمب مف إَف ذلؾ يذّكرني بالطرفة التي تروي عف ش
 !.وزارة الدفاع، مقابؿ محبلت لبف أربيؿ -بغداد : أىمو مراسمتو عمي العنواف التالي

 
وبالعودة إلي رسالة المفتي التي تصفيا مجمة اليبلؿ بأنيا رقيقة، سنري أنيا ليست رقيقة وال غميظة، بؿ ىي 

 .مب فييما كاتبيما أعداد المجمة ويتمني أف ينشر فييا بعض المقاالتمجرد سطريف يط
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فيو أواًل لـ يحاوؿ جرح رداءة األسموب، فآثر أف .. غير أف رّد المجمة العجيب الغريب ىو الطافح بالرقة الفادحة
بالعشرة عمي  تكوف صياغتو ركيكة، وىو ثانيًا لـ يتوقؼ متسائبًل عف حقيقة صفة ىذا السيد عبداهلل، بؿ بصـ

قرار تنصيبو مفتيًا لمشيعة، وىو ثالثًا فعؿ ما ال تفعمو أكثر المجبلت خفة، إذ أوقؼ المجمة في محطة القطار 
سيامات سيد عبداهلل، لكي تنشرىا فوراً  ىكذا، دوف قيد أو شرط، وفؽ قاعدة عميؾ يا اهلل التي .. انتظارًا لمقاالت وا 

 !.لـ يجرح مشاعر المفتي، ولو برّقة، باشتراط أف يكوف ما يرسمو صالحًا لمنشر ذلؾ ألّف الرد.. أشرنا إلييا آنفاً 
 

أتذّكر مف أياـ طفولتي، أّف شابًا شقيًا مف أبناء شط العرب، كاف يراسؿ برنامج ما يطمبو المستمعوف في إذاعة 
لؾ ألنو لـ يكف يطمب إيراف العربية، وكاف أىؿ البصرة ينتظروف إذاعة طمباتو بفارغ الصبر، لكي يضحكوا، ذ

األغنيات بأسماء حقيقية، لكف بأسماء ماركات السجاير والشوارع واألنيار والعاىرات، وقد يتعّدي ذلؾ إلي شتـ 
 !.عرض الشاىنشاه

 
وطمب أغنية زىور : وكانت أعيننا تفيض بالدمع مف فرط الضحؾ ونحف نسمع المذيع يتمّطؽ برصانة قائبل

وييديانيا إلي حسنة ( أسماء أربع ماركات لمسجاير)س فردوسي وتركية غازي حسيف مف البصرة كّؿ مف لوك
لي مأخوذ مرتو شاىي ( عاىرتاف شييرتاف)ممص وزىرة الطويمة   (!.شتيمة فاقعة لزوجة الشاه)وا 

 
 .وقد مّر وقت طويؿ قبؿ أف تكتشؼ اإلذاعة وقاحة صاحبنا فتمتنع عف إذاعة طمباتو

 
 قد أفمح بعد عقود متطاولة في أف يأخذ بثأر اإلذاعة اإليرانية البائت، وأف يستوفي يبدو لي اآلف أّف سيد عبداهلل

إذ ليس لدي شؾ في أّف أىالي قـ سينفجروف .. ثمف ضحكنا القديـ بالضحؾ الطازج عمي أىـ صرح ثقافي عربي
ؿ بطوؿ العمر، وأف وأنيـ سيبتيموف إلي اهلل أف ينعـ عمي مجمة اليبل( مفتييـ)بالضحؾ كمما طالعوا رسالة 

 !.يجعميا دائمًا نافذة لتفريج اليمـو
 
 

 أحمد مطر
 

 مفتي عمـو المسمميف
 

 بريطانيا العظمي
 

 مقابؿ ممعب ويمبمي
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 !إسالم َأباد
 

ف الّمو، في وسط بمغني أّييا الممؾ الّسعيد أّف حافمة ُنسفت بإذ: في الّميمة الحادية والعشريف قالت شير زاد
وأّف أسرة بأكمميا ذبحت بمّنة الّمو، ألّف ال حياء في الجياد . العاصمة، وقد تفّحـ جميع َمف كانوا فييا والحمدلّمو

وأّف عشرات األطفاؿ قد ُقتموا وىـ في طريقيـ إلي المدرسة، برصاص .. كما يقوؿ قائد المجموعة المؤمنة باهلل
 ..مفّخخة انفجرت بعوف اهلل، أماـ مركز إلسعاؼ عباد الّمو وأّف سّيارة.. آبائيـ في الّمو

 
 ماذا تقصديف بكّؿ ىذا اليراء؟.. ميبًل، ميبًل، لقد أسرفت في مراقمة الفواجع: قاطعيا شيريار غاضباً 
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ذلؾ ألنني لف أواصؿ .. أقصد يا زوجي في الّمو، أّنو يكفيؾ ما رويتو لؾ حّتي اآلف: قالت شيرزاد ببلمباالة

 ..يؼ األكاذيب مف أجؿ تسميتؾتأل
 

وعبلـ أتعب نفسي؟ َمف يضمف لي أنني لف ُأقتؿ برصاص إخواني في الّمو، وأنا خارجة مف عندؾ في الميمة 
 !الثانية بعد األلؼ إف شاء الّمو؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 
 قمب كبير

 
 

 
نسا.. ليس ىناؾ زماف قبيح وزماف جميؿ  .ف جميؿبؿ ىناؾ إنساف قبيح وا 

 
إنو نير صاٍؼ يجري بحياد، مثؿ المرأة، وىو في جريانو ال ُيبدي صورتو الخاصة، . الّزماف ليس صورة ثابتة

ولكف يعكس صور الّناس الذيف يمّروف بو، ويبقي عمي حياده، عمي الّرغـ مف اسرافيـ في تحمميو صفات ىذه 
 .الّصور

 
حيث تنطبع عمي جانب منيا  1916لنا، مف بعيد، صورة عاـ ، ومف تمؾ الّصور المنعكسة عمي ىذه المرآة، تبدو

ىراؽ االنساف لدـ أخيو االنساف، في ذروة الحرب العالمية األولي  .مشاىد اليوؿ والدمار وا 
 

لكّننا، في الوقت نفسو، نشاىد في زاوية قّصية مف الجانب اآلخر فييا وجو فّناف في العشرينات مف عمره، يسّميو 
 .حّببًا، وتعبيرًا عف براءة مبلمحو الطفولّيةأصدقاؤه بيب ت

 
إلنتاج األفبلـ الّصامتة في فموريدا، وكانت أدواره ثانوية ( فيـ كوميدي)كاف بيب في ذلؾ الوقت يعمؿ لدي شركة 

وبسيطة، لكنو ثابر مف أجؿ اف يفوز بأدوار أكبر وأكثر تأثيرًا، دوف اف ينقطع عف عممو كمغفٍّ في أحد المسارح، 
 .، ألّنو كاف يحب الغناء أكثر مف أّي شيء اخرليبلً 
 

وقد جمع لو عممو المزدوج شعبية كبيرة، كاف مف نتائجيا اف تضاعؼ راتبو لدي شركة التمثيؿ، فارتفع دخمو 
لكّنو لـ يترّدد في إنفاؽ ذلؾ الّدخؿ الكبير، أواًل بأّوؿ، ليس بدافع اإلسراؼ والتبذير، ولكف بدافع . بصورة كبيرة

ئو الذي ال حّد لو، األمر الذي جعؿ حّتي معارفو العابريف يستغّموف طبعو الجميؿ ىذا، فكانوا يقترضوف منو سخا
الماؿ، عمي وعد بتسديد القرض في موعد محّدد، لكنيـ سرعاف ما يتناسوف، ببساطة، تعيدىـ بالّسداد، فيما كاف 

 .مي تذكيرىـ بتمؾ الّديوفىو بسبب مف رّقة قمبو ورىافة احساسو، ال يجرؤ، إطبلقًا، ع
 

وعمي ىذا المنواؿ كاف ينفؽ الكثير مف النقود عمي الكثير مف الّديوف المّيتة، بصورة لـ يسبقو الييا احد، ورّبما لـ 
 !يمحقو بيا أحد ايضاً 

 
ؼ كي -وىو يتيـ في كنؼ أـّ مكافحة-إف سخاء بيب المفرط، كاف نابعًا مف تجربتو المّرة في صباه، عندما عرؼ 

وعمي ىذا كاف يحمؿ في أعماقو تعاطفًا فطريًا مع أّي . اف كؿ قرش يكسبو المرء يمكف اف تكوف لو قيمة كبري
 .انساف يعاني مف ضائقة مالّية

 
 .بمنطقة جاكسونفيؿ( أتبلنتؾ)كاف بيب وغالبية العامميف معو في الشركة يقيموف في فندؽ 
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وب يعمؿ في غسؿ األطباؽ، ويؤّدي طائفة أخري مف األعماؿ وفي أحد الفنادؽ المجاورة، كاف ىناؾ شاب موى
 .التافية مف أجؿ توفير لقمة العيش

 
، كاف متزوجًا حديثًا  وذلؾ الّشاب الواقؼ عمي حافة الفقر، والذي يحدوه األمؿ بدخوؿ عبلـ االستعراضات كمغفٍّ

وكانا، لشّدة . رّية متيالكة، بحثا عف عمؿمف شابة مغّنية أيضًا، وكانا يسافراف مف مكاف الي آخر، عمي دّراجة نا
 .فقرىما، يضطراف كثيرًا الي النـو ليبًل عمي مقاعد الحدائؽ العاّمة

 
عندما سمع بيب بحكاية ىذا الشاب شعر بصدمة عنيفة تيّزه مف األعماؽ، إذ لـ يصدؽ أبدًا انو يمكف ألّي 

 .إنساف أف ينحدر الي وىدة حياة بائسة كيذه
 

، وأصّر عمي أف يدفع أجرة (أتبلنتؾ)انطمؽ لدعوة ذلؾ العامؿ الشاب وزوجتو لئلقامة في فندؽ وعمي الفور، 
غرفتيما مقدمًا لمّدة ثبلثة أشير، وبسرعة غير عادية استطاع اف يجد لمشاب عمبًل جديدًا الئقًا، ثـ وضع في يده 

 !، ورجاه بّشده أاّل يفّكر بإعادة المبمغ اليولكي يقضي بيا حاجاتو الراىنة( ىي ثروة في تمؾ األياـ)خمسيف دوالرًا 
 

 :تمتـ الشاب المشدوه بانبيار وخجؿ
 
 .إنني يجب أف أرّده اليؾ .. لكف يا سّيدي -
 

 :ولّما رأي بيب اصرار الشاب عمي ذلؾ، قاؿ لو لبطؼ بالغ
 
عندما تجد شخصًا أسوأ  في يـو ما،: ىناؾ طريقة واحدة في ىذا العالـ، يمكنؾ اف تسّدد بيا ما أعطيؾ إّياه -

 .حااًل منؾ، ال تترّدد عف مساعدتو
 

 !إّف ذلؾ سيكوف، بالنسبة لي، سدادًا مضاعفًا لما أعطيتؾ إّياه 
 

 .اغرورقت عينا العامؿ الشاب بالّدموع، وطفؽ يبكي، وعندئذ بادر بيب الي مغادرة الغرفة بسرعة خاطفة
 

الستيف، بعد اف أصبح نجمًا كبيرًا وطبقت شيرتو اآلفاؽ، ظّؿ إّف بيب الذي رحؿ عف الدنيا في عامو الثاني و 
 .حّتي آخر لحظة مف حياتو محتفظًا بطبعو الجميؿ ىذا، وبوجيو الطفولي البريء، وبروحو الطفولية البريئة نفسيا

 
 واذا لـ يكف في وسعو اف يسخو عمي جميع البشر مف جيبو، فاّنو استطاع، بالفعؿ، اف يسخو عمييـ مف فّنة
بيبات وافرة جّدًا مف السعادة والضحؾ، بقيت تتدّفؽ، مف بعده عمي الّناس في كّؿ أنحاء العالـ، كالّصدقة 

 .الجارية
 

لـ يكف بيب ىذا غير أوليفر ىاردي الممّثؿ الكوميدي البديف ذي الوجو الطفولي، الذي أسعد العالـ مع زميمو 
 (!لوريؿ وىاردي)سـ ستاف لوريؿ بسمسمة أفبلميما اليزلية التي حممت ا
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 دوائر
 

كاف الشارع ساكنًا، وبدت المحبلت عمي جيتو المقابمة متراصفة مع سكونو . نظرت مف نافذتي في الطابؽ الثالث
وكاف الماّرة القميموف يتّحركوف عمي الرصيؼ ببطء وضجر، مثمما تتّحرؾ موجات النير المتكاسمة . مثؿ التوابيت
 .يح خفيفةاماـ ىّبة ر 

 
 .رفعت بصري إلي السماء، فبدت لي مكتّظة بالغيـو الّداكنة الكئيبة

 
خطرت في ذىني المترع بكآبة ال حّد ليا، صورة حجر مقذوؼ كالطمقة، يكشط، في تسارعو، وجو الماء الساكف، 

 .ايةويستثير الضّجة مف حولو، ثـّ ال يمبث أف يخّمؼ مف بعده دوائر تترادؼ وتّتسع إلي ما الني
 

سيسطع البرؽ . وفكّرت في أّف تمؾ الغيـو إذا ما بصقت حمولتيا عمي وجو الشارع فمف تبعث فيو الحياة المرّجوة
وفي المقابؿ فإّف خرير المطر الموحش سيكتسح . لمحظة، ربما، وسيزأر الّرعد لثواف، ربما، لكف ىذا ىو كّؿ شيء

 .ي األبواب القميمة المفتوحة عمي الكّؼ عف تثاؤبياأمامو حّتي موجات العابريف المتكاسمة، وسيجبر حتّ 
 

*** 
 
 (!كرااااش)
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ىا ىو ذا حجر قد اندفع بعنفواف ليفتتح سيمفونّية . ركّزت جوارحي كّميا في نظرة عاجمة إلي واجية دّكاف الخّباز
 .الحياة

 
 .ميع عّماؿ المخبزبممح البصر خرج الخّباز حانقًا، وفي يده لوح األرغفة الخشبي، وجري مف ورائو ج

 
صرخ واحد مف العّماؿ الحفاة، وراح يتقافز عمي رجؿ واحدة، . داست األرجؿ شظايا الّزجاج التي مؤلت الّرصيؼ

 .حامبًل بيديو رجمو األخري وىي تقطر بالّدـ
 

 : صاح الخّباز وىو يري الواجيو ميّشمة تماماً 
 
 .أوالد الكمب -
 

تّمو الخّباز مف ياقتو، وأليب . األرض يبحث عف درىمو الذي سقط منوكاف أماـ الَدكاف صبّي مطأطيء نحو 
 :وجيو بصفعة رّنانة، أردفيا بالصّراخ

 
 !ماذا تريد اف تكسر أيضًا؟.. ابف الكمب -
 

وبعد ىنيية مف صمتو المطبؽ نتيجة خّضة المفاجأة، أطمؽ عقيرتو بصراخ . ارتعش الصبّي بيف َيدّي الخّباز
 .يمّزؽ االذاف

 
حت النوافذ عمي جانبي الشارع، وترّددت اليميمات والصّيحات متسائمة، ثـ تتابع ىطوؿ الّناس مف أبواب تفتّ 

 .المباني
 

وحيف رأت الصبّي غارقًا في دموعو وىو مشنوؽ مف ياقتو بيد الخّباز، . أقبمت امرأة مذعورة، واخترقت الّزحاـ
 :لطمت خّدييا وصدرىا، وأطمقت صيحة فزع عالية

 
 !!يابن -
 

جذبت الصبّي بعنؼ، وانتشمت الّموح بسرعة مف يد الخّباز، ثـّ راحت تجمده بو بضربات متبلحقة، وىي تصرخ 
 :ببل انقطاع

 
 .جباف. جباف -
 

 .حاوؿ أحد العّماؿ استخبلص الّموح مف يدىا، فسقطت عمي األرض، واندلع غضبيا، حينئذ، أعنؼ مّما كاف
 

 .و كالعاصفة نحو ذلؾ العامؿ الذي أسقط المرأةاندفع رجؿ مف وسط الّزحاـ، وتوجّ 
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 .كاف الّرجؿ، في عجمتو لمنزوؿ، ال يرتدي غير سرواؿ بيجامتو، وكاف وجيو ال يزاؿ مغّطي بالصابوف

 
 :صاح الّناس برعب

 
 !العف الشّيطاف يا رجؿ -
 

 :يده تمتمع شفرة الحبلقةتراجع العامؿ فزًعا، وامتدت األذرع لئلمساؾ بالّرجؿ الغاضب الذي كاف يصرخ، وفي 
 
 !تضع حيمؾ في امرأة؟.. يا خسيس -
 

 .أفمح البعض في جذب الّرجؿ الّشيـ وتثبيتو في مكانو، لكّف موجة الّزحاـ الطاغية دفعت بالعامؿ نحوه بقّوة
 

 .يستدّفؽ الّدـ كالنافورة، واصّفر وجو الّشيـ الذي ما زالت يده قابضة عمي الّشفرة المغروزة في بطف الخس
 

 :صرخ العامؿ المطعوف قبؿ أف ييوي عمي الّرصيؼ
 
 !قتمني-
 

كاف الجميع يشّدونو مف كّؿ جانب، وكانوا جميعًا . وقؼ بيف الجموع حائراً . أقبؿ مف آخر الّناصية شرطّي يركض
فرة، مف الخّباز وعّمالو، إلي األـ وولدىا، إلي صاحب الشّ : يزعقوف في وقت واحد، مشيريف إلي كؿ االتّجاىات

 .إلي جّثة العامؿ النازفة فوؽ الرّصيؼ
 

 .توّقفت الّسيارات في الشارع، وراحت تنفخ أبواقيا دوف جدوي، حيث لـ يكف ىناؾ سبيؿ إلي تفريؽ الناس
 

وبيف الفينة واألخري، كانت صّفارات شرطة المرور تزغرد آمرة بالتحّرؾ، لكف لـ يكف في وسع السائقيف إاّل 
بواؽ وضّخ البنزيف ودوس الكوابح بسطُت ذراعّي عمي طوار النافذة، مصيخًا إلي ضّجة الحياة مواساتيا بنفخ األ

التي بعثيا ذلؾ الحجر الّساحر في سكوف نير الّشارع، ورحت أرقب بشغؼ، تمؾ الدوائر التي خّمفيا وىي تترادؼ 
 .وتّتسع

 
 :قمت وأنا أسمع صّفارات الشرطة

 
 .تمؾ ىي دائرة المرور-
 

 .ث صوت سّيارة اإلسعاؼ أف أتي يتأّود مف بعيد، وارتفع بالتدّريج كصرخة المفجوعولـ يمب
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 .ىا ىي ذي دائرة الصّحة -
 

 .ثـ ضحكت حّتي دمعت عيناي، حيف امتؤل الّشارع بعويؿ متّصؿ مصحوب برنيف األجراس
 

 :قمت وأنا أغمض عينّي منتشياً 
 
 .وىذه دائرة اإلطفاء.. -
 

ة يتراجعوف صائحيف، أماـ ليب النار، ورجاؿ اإلطفاء يقتحموف بخراطيميـ دّكاف الخباز فتحت عينّي ألري المارّ 
 .الذي اندلع فيو الحريؽ

 
 .وكاف الّزحاـ يشتّد، وكانت الضّجة ترتفع وترتفع. كانت الّنار تشّب وتخبو مكّفنة بالّدخاف ورائحة االحتراؽ

 
 .سمعت قرعًا عمي بابي

 
لي جانبو رجؿ غاضب، ووراءىما حشد مف الّناس. تركت النافذة، وفتحت الباب  .رأيت أمامي شرطيًا عابسًا، وا 

 
 :قاؿ الّرجؿ الغاضب وىو يشير إليّ 

 
 .نعـ ىو نفسو.. ىذا يا سّيدي -
 

 .لقد رأيتو بعينّي ىاتيف، مف نافذتي عمي الجانب اآلخر، وىو يقذؼ الحجر نحو واجية المخبز
 

 :الّدرج أماـ الشرطي والجماىيرُقمت في سّري، وأنا أىبط مف عمي 
 
ورحت أتخّيؿ ميبلد دوائر أخري وأخري، فأنا أعمـ عمـ اليقيف أّف ! ىا نحف قد وصمنا، اآلف، إلي دائرة القضاء -

 .الدوائر التي يصنعيا ارتطاـ الحجر بالماء الساكف ستظّؿ تترادؼ وتّتسع ببل نياية
 

 !لقد بعثنا الحياة في الّشارع.. ال ييـّ  -: قمت لنفسي، وأنا أصعد إلي سّيارة الشرطة
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 (1/3)األزاليا الحمراء 
 
 

 .جاءت الجّدة مف الّريؼ لزيارة أسرة ابنتيا في شنغياي، حاممة معيا لؤلسرة، عمي سبيؿ اليدّية، دجاجة صغيرة
 

تطيع توفير الطعاـ لمدجاجة، ويبدو أّف الجّدة كانت مضطّرة لجمب ىذه اليدية الثمينة، فيي لشّدة فقرىا لـ تعد تس
 .وألّنيا قد رعتيا منذ كاف عمرىا يوميف فإّف قمبيا لـ يطاوعيا عمي ذبحيا وطبخيا

 
وقد ُكتب ليذه الّدجاجة أف تبقي عمي قيد الحياة، ألّف رّبة األسرة رفضت أف تذبحيا، لكي ُتجّنب أطفاليا رؤية 

ّمفاتيا، حتي قّررت األسرة أف تبيعيا لتتخّمص منيا، لكّنيا مشيد القتؿ، فظّمت الّدجاجة تزحـ البيت برائحة مخ
 .تراجعت عف ىذا القرار عندما وضعت الدجاجة بيضتيا األولي

 
ماوتسي )ذلؾ ألّف قيمة البيضة في السوؽ كانت أعمي قميبًل مف قيمة المواطف الّصيني في أّياـ الزعيـ األوحد 

فقد صدر قرار . عد، إلي أزمة خطيرة كادت تعصؼ بمستقبؿ األسرةغير أّف ىذه الّدجاجة تحّولت، فيما ب( تونغ
حزبي بإخبلء البيوت مف الّدواجف، وكاف مف الصعب إخفاؤىا طويبًل، ألّنيا كانت تفضح وجودىا بقأقأتيا 

 المتواصمة، األمر الذي دعا المجنة الحزبية في المنطقة إلي إرساؿ وفد لمنزؿ األسرة ألخذ تعّيد قاطع بالتخّمص
اّل اتُّيمت األسرة كّميا بالعصياف  !.منيا، وعرضيا مذبوحة عمي مسؤوؿ الحزب في صباح اليـو التالي، وا 

 
الماء الساخف والسّكيف، وقبضت عمي الّدجاجة بغية ذبحيا، لكّف ىذه ( آنتشي)وفي الصباح ىّيأت االبنة الكبري 

البيت، وتنّقمت صاعدة مف غصف إلي آخر، عندما أحّست بقرب أجميا، قفزت ىاربة إلي غصف شجرة في باحة 
 .حتي بمغت ذروة الشجرة، في الوقت الذي كاف فيو المسؤوؿ الحزبي يقرع جرس الباب

 
بيف الّدجاجة الياربة وبيف المسؤوؿ المنتظر، حاولت جاىدة أف تمّفؽ عذرًا مقبواًل تدفع بو عف ( آنتشي)وفي حيرة 

محظة بالّذات، سمعت صوت ارتطاـ الدجاجة باألرض، والتفتت فرأتيا لكّنيا في تمؾ ال. أسرتيا تيمة العصياف
 .تنتفض، ثـ ما لبثت أف سكنت إلي األبد

 
 !.لقد كانت ىذه أّوؿ دجاجة في التاريخ تُقدـ عمي االنتحار احتجاجًا عمي استبداد السُّمطة

 
ذا كاف ىذا ىو حاؿ الّدجاجة في ِظّؿ ذلؾ النظاـ الشمولي المطمؽ، فكيؼ،   !إذف، كاف حاؿ اإلنساف؟وا 

 
صورًا بميغة لمأساة اإلنساف في صيف ( األزاليا الحمراء)تعرض لنا في كتابيا الفريد ( آنتشي ميف)الكاتبة الصينّية 

 .، ىي في الحقيقة نسخ صينية لمآسي الناس في ظّؿ جميع األنظمة الشمولية في ىذا العالـ(ماو)
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يتوّخي الّدقة في ذكر حقائؽ حّية عاشتيا الكاتبة، لكّنو لغرابة وقائع تمؾ كتاب سيرة شخصّية ( األزاليا الحمراء)
 .الحياة، ولكثافة الشاعرة والّصدؽ في الّسرد، يكاد ينافس أفضؿ الّروايات المتخّيمة حبكًة وتشويقاً 

 
التي كاف ( زيانغ تشنغ) الحقاً ( ماو)عنواف الكتاب مستمّد مف عنواف األوبرا التي ألّفتيا مغنية األوبرا سابقًا وزوجة 

وىي في اختيارىا ليذا العنواف أرادت القوؿ بأّف كّؿ إنساف في ظّؿ النظاـ . ليا موقع مؤّثر في حياة الكاتبة
. الصحراوية، برغـ امتزاجو بمئات المبلييف مف الناس( األزاليا)الّشمولي، يظّؿ وحيدًا منفردًا مستوحشًا مثؿ نبتة 

ي اختيارىا ىذا، إذا عممنا أّف عاطفة الحب في ذلؾ العيد كانت ُتعّد مف المحظورات، وىي لـ َتْعُد الّصواب ف
وليذا فإَف مقّدمتيا التي لـ تستغرؽ سوي سبعة أسطر، قد رّكزت .. ومف الّتيـ التي قد تودي بصاحبيا إلي التيمكة

لحافمة بمختمؼ األحداث عمي ىذه النقطة بالّذات، باعتبارىا السمؾ الذي ينتظـ عقد مئات مف الصفحات ا
 .المؤلمة

 
فبداًل مف . الحّب قّوة جّبارة تجعمؾ تنسي كّؿ شيء آخر تقريبًا، حتي التفكير بإعبلف الثورة(: آنتشي ميف)تقوؿ 

 .أف تفّكر في الصراع وتدمير األشياء، تجد نفسؾ، حيف تحّب، راغبًا في البحث عف السبلـ واالحتفاؿ بالحياة
 

ّف الناس سيخرجوف عف سيطرتو الكاممة، إذا أحّبوا، فقد كاف قادتو عمي الدواـ يخافوف مف وألّف الحزب يعمـ أ
 !.الحب 

 
(.. طبلئع الحرس األحمر)وفي طفولتيا أصبحت عضوًا مثاليًا في  1957في شنغياي عاـ ،( آنتشي ميف)ولدت 

( ماو)ف ىناؾ التقطيا مرافقو زوجة وم. وعندما بمغت السابعة عشرة التحقت بالعمؿ الّشاؽ في المزارع الجماعية
 .لتكوف نجمة في أفبلـ الدعاية الشيوعية

 
. شعرت آنتشي بالخزي والمرارة، فقّررت أف تغادر الّصيف إلي الواليات المتحدة 1976عاـ ( ماو)لكف بعد وفاة 

 .أف تنّفذ قرارىا بمساعدة بعض األصدقاء 1984وقد أمكنيا في عاـ 
 

لصيف، كانت معرفتيا بالّمغة اإلنجميزية محدودة، ولذلؾ فقد حاولت أف تكتب سيرتيا ىذه ا( آنتشي)عندما غادرت 
بمغتيا األصمية، لكّنيا وجدت األمر صعبًا، ورأت أّنيا لف تجد الطريقة المناسبة لمتعبير عف معني الحرّية إاّل 

 !.بعاطفة حّرة مستمدة مف لغة جديدة
 

كشيادة ميمة عمي  1993ة بالّمغة اإلنجميزية، لتنشر سيرتيا في عاـ ،وليذا فقد صبرت حتي تمّكنت مف الكتاب
عيد جائر، تضاؼ إلي الشيادات القميمة التي كتبيا صينّيوف مف واقع تجربتيـ الحّية التي بدت أبعد وأقوي تأثيرًا 

 .مف أجمؿ الّروايات المتخّيمة، ألنيا شيادات ُكتبت بدـ أصحابيا
 

ذا لـ يكف لبلستبداد مف ، ألّنيا عاشت عمي لسانو وىو  وا  سّيئة أكثر مف جعمو المرء يشعر بالنفور مف لغتو األـّ
 .عبد، فّإف ذلؾ وحده يكفي لصبغ االستبداد بالّسوء الذي ال تغسمو كّؿ بحار األرض
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 (2/3)األزاليا الحمراء 
 
 

 
ولـ يكف لؤلّبوة واألمومة معني حقيقي، ألَف . َرفاً ، ألّف الطفولة كانت ُتعّد تَ (ماو)لـ تكف ىناؾ طفولة في صيف 

 !ىاتيف الّرابطتيف كانتا في ذلؾ العيد ُتعّداف مف الكماليات
 

كاف الصغار والكبار جميعًا أبناًء لمحزب، وىو وحده الذي يقرر كيؼ يعيشوف وكيؼ يموتوف كتروس في آلة 
 !مشاريعو الحكيمة والصحيحة دائماً 

 
التي تروي فييا تجربتيا خبلؿ سنوات ( األزاليا الحمراء)في سيرتيا الشخصية ( آنتشي ميف)ّية تقوؿ الكاتبة الصين

 :الثورة الثقافية في الصيف
 

لي أخ وشقيقتاف كنت أسّمييـ أطفالي، وذلؾ ألّنو كاف عمّي، يوّميًا، أف اصطحبيـ إلي الحضانة أو الّروضة، 
 !فمة في الّروضة وأعود بيـ منيما، فيما كنت أنا نفسي مثميـ ط

 
وتتحّدث عف اسميا وأسماء أخوتيا، لتبّيف أّف تسميتيـ وحدىا كانت مغامرة جريئة مف والدييا، ومؤّشرًا عمي غرابة 

 .أطوارىما وسباحتيما ضّد الّتيار
 

فأنا لقد اّتخذ والداي خيارات تسميتنا بشكؿ غير مألوؼ، إذ أطمقا عمينا نحف البنات أسماء أحجار كريمة، : تقوؿ
وكانا (.. فاتح الفضاء)، أّما أخي فقد سمّياه (حجر المرجاف)، وأختي األصغر (المزىرة)، وأختي الثانية (آنتشي)

حارس : مف ىذه الناحية ُيعّداف شاذَّيف بالنسبة لآلخريف، ألّف جيراننا كانوا قد سّموا أبناءىـ عمي النحو التالي
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لطويمة، النجـ األحمر، التحرير، الثورة، الصيف الجديدة، طريؽ روسيا، الّموف األحمر، الوثبة العظيمة، المسيرة ا
وتُبدي مبلحظة الُبّد منيا حوؿ اسميا قائمة إف ! مقاـو األمريكاف، الوطني الّرائد، الجندي الشيوعي الفّذ، إلخ 

ما انتبيا إلي زّلتيما،  لكّنيما سرعاف(.. الشمس المشرقة فوؽ الجباؿ)أي ( شواف -لف )والدييا سّمياىا في البداية 
 !كاف يعتبر الشمس الوحيدة في ىذا العالـ( ماو)وبادرا فورًا إلي إلغاء ىذا االسـ، حيف تذّكرا أف الزعيـ 

 
فقد اختاره ( فاتح الفضاء)أّما اسـ أخييا (. حجر السبلـ)ومعناه ( آنتشي)وبعد تفكير طويؿ أطمقا عمييا اسـ 

الذي أعمف فيو عف أف ( ماو)حب عمـ الفمؾ وثانيا لكي يؤّكد تفاعمو مع تصريح أواًل ألنو كاف ي: أبوىا لسببيف
وعف فترة أمومتيا ألخوتيا وىي طفمة في الّروضة، تقوؿ إنيا ! الصيف ستبني قريبًا جدًا مركبتيا الفضائية الخاصة

، فإّنيا تعممت أال ُتظير برغـ خوفيا مف األزّقة المظممة ومف عبور الشوارع المزدحمة، عند اصطحابيا ألشّقائيا
 .خوفيا، ألنيا كاف مفروضًا عمييا أف تكوف قدوة أعمي لؤلطفاؿ، وأف تعطييـ مثبًل عمي ما تعنيو الشجاعة

 
وكانت دائمًا تستغرؽ وقتًا طويبًل مف أجؿ . وبعد أف توصميـ إلي البيت، كانت تذىب إلي المطبخ إلعداد العشاء

وعمي ذلؾ . أكف أفيـ أف الخشب أو الفحـ يحتاجاف إلي ىواء لكي يشتعبللـ : وعف ذلؾ تقوؿ. إشعاؿ الموقد
فإنني كنت أحشو الموقد بالحطب، ليندفع الّدخاف منو ببل نار، وكنت في الوقت نفسو ُأغّني عّدة مقاطع مقتبسة 

 ( !ماو)مف تعاليـ 
 

يمكف لمنار أف تشتعؿ بترديد تعاليـ  إذ ال. تمؾ ىي كممة الّسر التي تمّخص معاني الحياة كميا(.. اليواء.. )نعـ
ولكف بيواء الحرّية .. وكذلؾ ال يمكف لمحياة أف تتحقؽ بغناء تعاليـ الّزعيـ األوحد. بؿ باليواء تشتعؿ(.. ماو)

 !تتحّقؽ
 

غاطسة ليؿ نيار ( آنتشي)كانت ( طبلئع الحرس األحمر)وعند انتقاليا إلي المرحمة االبتدائية، وانضماميا إلي 
 .ة إعبلء شأف الشيوعيةفي ميمّ 

 
في تمؾ األّياـ كنت أرسـ الشعارات الثورّية عمي الجدراف واأللواح، وكنت أقود زمبلئي وزميبلتي لجمع قطع : تقوؿ

 !النقد الصغيرة التي ال تتعدي قيمتيا بضعة بنسات ، وذلؾ لكي نتبّرع بيا إلعالة األطفاؿ الجائعيف في أمريكا 
 

جديدة عمي خارطة العالـ، ( حمراء)بيذا العمؿ، وكنا واثقيف مف أّننا بيذا نضع نقطًا  لقد كّنا فخوريف: وتضيؼ
 !وأننا نناضؿ مف أجؿ السبلـ النيائي لكوكب األرض 

 
ذلؾ ما تصنعو الّدعاية الحزبية المئيمة بأذىاف األطفاؿ، فتغسميا مف المنطؽ الذي ينبغي أف يكوف حاضرًا في 

ة بيف الشيء ونقيضو، بيف حياة أطفاؿ الّصيف المرّفييف وحياة أطفاؿ أمريكا الفقراء األذىاف عند إجراء المقارن
 !الذيف يتصّدؽ أولئؾ عمييـ بالبنسات مف أجؿ إشباع جوعيـ

 
 ..لنستمع إلي ىذه المرفّية المتصّدقة وىي تّحدثنا عف مظاىر رفاىيتيا
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انت رفيقاتي في الصّؼ يسخرف مّني، ألنني كنت عندما التحقت بمدرسة السعادة االبتدائية، ك(: آنتشي)تقوؿ 
دائمًا، أرتدي نفس المعطؼ المطّرز بالثقوب مف كّؿ جية، وىو أصبًل واحد مف الثياب القديمة التي تمّقيتيا مف 

 !ابنة عّمي 
 

عد أف كانت، في العادة، ترتدي مبلبسي التي تضيؽ عمّي بفعؿ النمّو، ولكف ب( المزىرة)إّف أختي : وتواصؿ قوليا
( المزىرة)فقد كانت ترث المبلبس نفسيا مف ( حجر المرجاف)أّما أختي . توضع ليا رقع عمي الياقات والمرافؽ

بعد أف تضاؼ إلييا رقع جديدة أخري، بحيث تبدو تمؾ المبلبس عمييا وكأنيا ذائبة، برغـ حرصيا الشديد عمي 
 !وره في ارتدائياينتظر د( فاتح الفضاء)العناية بيا، لعمميا بأّف شقيقنا 

 
بحكـ تأّخر دوره، كاف دائمًا يرتدي أسمااًل بالية، حّتي أّف أطفاؿ الجيراف كانوا يسّمونو ( فاتح الفضاء)و
 !وقد كاف ىذا يجعمني أشعر بأنني مذنبة إلي حّد بعيد (. البرغوث)
 

مف المحتمؿ جدًا أف تُّتيـ، بكؿ وعمي الرغـ مف ذلؾ، فإّف ىذه األسرة المنّفذة حرفيًا الشتراكية األسماؿ، كاف 
وعمي المرء أف يتخّيؿ ضخامة حجـ ىذه .. ، بمجرد أف يغضب منيا أّي رفيؽ(أسرة بورجوازية)بساطة، بأنيا 

 !االحتماالت، إذا تذّكر أف الصيف كانت تعّج بما يزيد عمي مميار رفيؽ
 

إذ كاف .. ي الجيراف في الطابؽ األسفؿمف مسكنيا بسبب ما كابدتو مف أذ( آنتشي)انتقمت أسرة  1967في عاـ 
ىؤالء غاضبيف عمي الّدواـ لكوف الطابؽ الذي تقطنو أسرتيا يتألؼ مف غرؼ أكثر، وليذا كانوا ال يتوّرعوف عف 

 .فوؽ أسّرة النـو في بيت آنتشي( مخّمفاتيـ)دلؽ دالء 
 

، وييّددوف بإيذاء ا وىما  -ألطفاؿ عند غياب أمّيـ وأبييـ وظّؿ أولئؾ الجيراف ُيصّعدوف عدوانيـ يوما بعد يـو
ووصموا إلي حّد تييئة المسرح الرتكاب جرائـ معفاة مف العقاب، بقوليـ إّف  -بالطبع غائباف لمعمؿ طوؿ اليـو 

 .ابنتيـ الثانية ليا تاريخ طويؿ في االختبلؿ العقمي،وليذا فاّنيـ غير مسؤوليف عّما ستفعمو
 

، وتخّطت باب المبني إلي الداخؿ، قفزت عندما عادت أمّي (: آنتشي)تقوؿ  ( البنت الثانية)مف العمؿ، ذات يـو
لقد رأيتيما تتصارعاف في بئر السّمـ، ثـّ تمّقت أّمي دفعة عنيفة جعمتيا تترّنح . فوقيا، مشيرة في وجييا مقّصاً 

وقفت إلي . يكانت صدمة بالنسبة ل. وتيوي مرتطمة بببلط األرضية، وعمي وجييا وذراعيا طعنات المقّص 
 .حاولت أف أصرخ، لكّف صوتي كاف قد ىرب مّني. جانب أمّي التي كاف الّدـ يتدّفؽ مف جراحيا

 
فقد نزلت إلي الطابؽ األسفؿ، وجرحت رسغييا بمقّصيا، ثـ اندفعت إلي الخارج بعجمة وعنؼ، ( البنت الثانية)أّما 

إنني عاممة، وقد .. انظروا إليّ : امييف عالياً متوّجية نحو حشد الفضولييف، وراحت تصرخ رافعة رسغييا الدّ 
 !أّييا الّرفاؽ، إّنيا جريمة سياسّية . ىوجمت مف قبؿ الطبقة البورجوازية

 
لكنني ال أراىا كذلؾ، ألنني كعراقي أعرؼ كثيرًا مف ىذه المواقؼ في عيد صداـ الرجيـ، حيث .. أىذه نكتة؟ ربما

ّي سبب، مرفقة بطمقة وفاتورة بثمنيا يتوّجب عمي أىؿ المواطف تسديدىا كانت تيمة الخيانة تيدي إلي المواطف أل
 !بعد قتمو
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 !كاف يمكف لمرفيؽ الفاشّي في دولة المنظمة السرّية أف يتّيـ حتي األعمي والُمقعد بالتجّسس لصالح االمبريالية

 
، لكّنو يستطيع بكّؿ تأكيد (فآنتشي مي)والعراقي الذي يعرؼ ىذا لف يستطيع أف يضحؾ مف الواقعة التي تروييا 

ويحتاج في ذلؾ إلي .. أف يتذكّر، بوحي ىذه الواقعة، طائفة كبيرة مثميا أو أسوأ منيا، فيحتاج حينئذ إلي البكاء
 !َمف يساعده بقدر إضافي مف الدموع
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 3/3األزاليا الحمراء 
 

ُيعّد مرضًا بورجوازيًا يخاؼ صاحبو مف أف ُيضبط متمّبسًا بو، ولذلؾ فإّنو كاف ارتفاع ضغط الّدـ ( ماو)في صيف 
يضطّر إلي مواصمة العمؿ الشاؽ في أثناء نوبة الّدوار التي تعّمقو بيف الحياة والموت، دوف أف يجرؤ عمي طمب 

 !.إجازة قصيرة لمّراحة، كي ال يّتيـ بتعطيؿ مسيرة الثورة البروليتاّرية
 

ذا وقع الخبلؼ في مسألة  (ماو)وفي صيف  كاف االختصاص العممي شيئًا، واالختصاص الحزبي شيئًا آخر، وا 
عممية دقيقة بيف العاِلـ والمسؤوؿ الحزّبي، فإّف كممة األخير ىي الّراجحة، حَتي ولو كاف ىذا ال يعرؼ الّتمييز 

 !.بيف األلؼ وكوز الّذرة
 

صورًا عديدة لمثؿ ىذه الحاالت في ( األزاليا الحمراء)الشخّصية في سيرتيا ( آنتشي ميف)ترسـ الكاتبة الصينّية 
ِظّؿ حكـ شمولي خانؽ كاف ُيحَتـ عمي اإلنساف أف يمشي فوؽ ىَوة فاغرة، عمي حباؿ أعصابو المشدودة عمي 

 !.الّدواـ، حذر الوقوع في زّلة غير مقصودة قد تسممو إلي العدـ
 

، أف تكتب شعارًا يقوؿ تقوؿ إّف والدتيا كانت تعمؿ ُمدّرسًة، وق عشرة آالؼ سنة مف الحياة )د ُطمب منيا، ذات يـو
لكنيا تحت وطأة إصابتيا بضغط الّدـ، وعدـ الّسماح ليا بأخذ إجازة لمّراحة، أخطأت (.. التي ال تنتيي لمّزعيـ ماو

وعندئذ تّمت (.. تييتن)المّتصمة بكممة ( ال)أف تكتب كممة  -بسبب زيغ عينييا  -في كتابة الّشعار، إذ نسيت 
تقضي بمعاممتيا ( نّيات شريرة)دعوتيا إلي اجتماع حزبي في اليـو التالي، لمحاكمتيا عف تيمة كونيا تحمؿ 

 !.كمجرمة
 

كتابة مرافعة لتستخدميا أّميا في الرّد عمي الّتيمة الموّجية إلييا، مستفيدة مف أقواؿ ( آنتشي)وفي المساء، تدّبرت 
 .حمر المختصر الذي تحفظو عف ظير قمبفي الكتاب األ( ماو)
 

إننا يجب أف نسمح لمّناس بتصحيح أخطائيـ، فذلؾ ىو : قاؿ( ماو)إّف الزعيـ : ومّما جاء في ىذه المرافعة
وعمي ىذا فإّف الخطأ الذي ارتكبتو إنسانة بريئة ليس جريمة، ولكف منع .. الطريؽ الوحيد لفيـ الشيوعية العظيمة 

 .ىو الجريمة( ماو)بعبارة أخري إّف عدـ طاعة تعاليـ . حيح الخطأ ىو الجريمةىذه اإلنسانة مف تص
 

نجت بأعجوبة ( آنتشي)ويبدو أّف المسؤوليف الحزبييف قد تحّسسوا رؤوسيـ عند سماع ىذه المرافعة، إذ أّف والدة 
 .حظّ لكّنيا، في مناسبة أخري، لـ تسعد بامتبلؾ مثؿ ىذا ال.. مف مصير أسود، بعد أف قرأتيا
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، ولذلؾ فقد كانوا يستخدموف (ورؽ التواليت)ففي ذلؾ الزمف السعيد، لـ يكف في طاقة الناس أف يشتروا 
وقد حكـ الحَظ العاثر عمي ىذه األـَ المسكينة، وىي تحت وطأة نوبة . قصاصات ورؽ الصحؼ ليذا الغرض

 (!.ماو)ف جريدة كانت عمييا صورة شديدة مف نوبات ضغط الّدـ، أف تستخدـ، عند دخوليا الّحماـ، قصاصة م
 

في ىذه المّرة كانت الجريمة ثابتة األركاف، ولـ يكف بوسع أّية قّوة في األرض أف تغفرىا، وعمي ىذا تـّ فصؿ 
رساليا لمعمؿ الّشاؽ في مصنع لؤلحذية( آنتشي)والدة   !.مف مينة التدريس، وا 

 
رد مف عممو في متحؼ شنغياي لمعمـو الطبيعية، بعد المختص بعمـو التكنولوجيا، فقد ط( آنتشي)أّما والد 

وكانت التيمة التي تـّ بموجبيا طرده . اختبلفو في الّرأي مع مسؤولو الحزبي حوؿ أحد المّخططات التكنولوجية
 (!.الحزب الشيوعي)لمياجمة ( العمـو)مف العمؿ ىي أّنو يستغؿ 

 
ييـ أف يدوروا وفؽ اّتجاه حركة اآللة ببل نقاش، سواء كاف الناس مجّرد تروس في آلة الحزب العظيـ، وكاف عم

 .وسواء أكانوا أطفااًل أـ طاعنيف في الغيبوبة. أكانوا عمماء أـ مدّرسيف أـ طمبة أـ أمّييف
 

ذا كاف عمي واِلَدي  ( آنتشي)أف ُيمارسا عمـو المغة والتكنولوجيا في مصانع األحذية، فقد كاف عمي ( آنتشي)وا 
وكأّف الّصيف قد أقفرت مف .. عة عشرة أف تترؾ المدرسة مرغمة لتمتحؽ بالمزارع الجماعيةالتي بمغت الساب

 !.الفبّلحيف
 

إّف أكثر مف مائتي ألؼ شاب وشابة مف كّؿ مدينة صينّية، كانوا ُيقتمعوف مف مدارسيـ لكي يعمموا في المزارع 
، حيث كانوا يعيشوف ويعمموف في تمؾ  المزارع كالسجناء المحكـو عمييـ باألشغاؿ الجماعية إلي أمد غير معمـو

 !.وفي نياية األمر فإّف ما ينتجونو مف محصوؿ ال يكوف كافيًا حّتي إلطعاميـ. الشاّقة
 

مف .. إنماء الكثير مف المحاصيؿ.. الكدح بشّدة: ماذا كّنا نعني حَقًا عندما نيتؼ: طالما تساءلنا(: آنتشي)تقوؿ 
 ! .أجؿ دعـ الثورة العالمية؟

 
وفي المزارع أيضًا لـ يكف عمؿ المرء شفيعو بؿ رضا المسؤوؿ الحزبي، ولـ يكف اختصاص ذلؾ المسؤوؿ في 

 (!.ماو)الفبلحة شفيعو بؿ اختصاصو في حفظ أقواؿ 
 

إنني ال أمانع : عف المسؤولة القاسية في المزرعة التي عممت فييا، فتقوؿ إّنيا كانت ترّدد دائماً ( آنتشي)تتحّدث 
 !.مف أجؿ الحزب الشيوعي .. كوف خرقة تستخدـ لمسح أكثر زوايا المطبخ قذراةفي أف أ

 
كانت قد وضعت نظامًا لمعمؿ أمرت فيو بعدـ السماح ألحد بدخوؿ المرحاض إاّل مّرتيف ( الخرقة)وىذه المسؤولة 

 .في اليـو فقط، عمي أاّل يمكث فيو أكثر مف خمس دقائؽ
 

.. ر الكسولة فقط ىي التي تحتاج إلي أكثر مف ىذا الوقت لقضاء حاجتياإّف الحمي: وعّقبت عمي ذلؾ قائمة
 !.والحمير الكسولة تستحؽ أف تضرب ببل رحمة 
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كنت أفّكر كـ ىو سيؿ عمي ىذه المسؤولة أف تكتب عّني تقريرًا كاذبًا ُتدخؿ بواسطتو كممات (: آنتشي)تقوؿ 

كممات إذا .. كممات يمكف أف تدفنني حّية.. لوصوؿ إليياغامضة إلي ممّفي، حيث ال يؤذف إاّل لرؤساء الحزب با
فالممَؼ ىو الذي ُيحّدد َمف أنا وماذا . ما دخمت الممّؼ فإّنيا لف تتغّير أبدًا، وستظّؿ تتبعني حَتي بعد الموت

 !.سأكوف، وتمؾ الكممات ىي التي ستصنع صورتي الوحيدة التي يعتبرىا الحزب جديرة بالثّقة حقًا 
 

أف تذعر مف ىذا االحتماؿ، ألّف خبرتيا منذ الطفولة قد عّممتيا أاّل تثؽ حتي بنفسيا ( آنتشي)حؽ وكاف مف 
فبعد انتقاؿ أسرتيا مف البيت القديـ كانت قد تّعرفت عمي طفمة في سّنيا، وقد . عندما يتعّمؽ األمر بالوالء لمحزب

( ماو)إلي الندوة التي تقيميا أسرتيا لدراسة أقواؿ سألتيا تمؾ الطفمة ذات مّرة عّما إذا كانت ترغب في االنضماـ 
 .كّؿ ليمة بعد العشاء، فأجابتيا بأّف عمييا أف تستأذف والدىا أّوالً 

 
وقد فاجأني ىذا الرّد . إنني ال أريد ممارسة الّثورة حتي في المنزؿ.. ال: عندما أستأذنت والدي قاؿ(: آنتشي)تقوؿ 

اءؿ عّما إذا كاف والدي معاديًا في الّسر لمثورة، وعّما إذا كاف يتوّجب عمّي أف وصدمني، فأمضيت الّميمة كّميا أتس
 .!أكتب تقريرًا لمّسمطات عنو أـ ال؟ 

 
لـ تتحّرر مف عبودية المزارع الجماعية، إاّل بعد اختيارىا لعبودية التمثيؿ في سينما الدعاية الحزبية ( آنتشي)و

فيا ىي أختيا .. يا لـ ُيقّيض ليـ أف يذقوا طعـ ىذه العبودية المحّسنةالممجوجة، لكّف المبلييف مف أبناء جيم
ر أف ُترَسؿ إلي مدرسة مينية، فكاف ال ُبّد مف إسقاط ( المزىرة) ( إقامتيا)التي كانت في المرحمة المتوسطة قد َتقرَّ

 (!.وكأّنيا ليست جزءًا مف بمدىا)في شنغياي ىي األخري 
 

 ؟(فحجر المرجا)وماذا عف أختيا 
 

إّنيا ُتصَمي مف أجؿ االلتحاؽ بأحد : أّميا في إحدي زياراتيا النادرة لؤلسرة، فقالت األـَ ( آنتشي)ىكذا سألت 
المصانع، ومف الصعب أف يحصؿ ىذا، لكف إذا ظير أّنيا معاقة بدنّيًا فإّف فرصتيا لمبقاء في شنغياي ستكوف 

إّنيا تحاوؿ أف تدّمر . غـ مف إصابتيا بالديزنتاريا الحاَدةوليذا فيي ترفض الّذىاب إلي الطبيب عمي الرّ . أفضؿ
إّنيـ مرعوبوف . وكثير مف الشباب في الجوار يعمموف الشيء نفسو.. أمعاءىا ليكوف ليا حَؽ اإلّدعاء بأنيا معاقة

 .مف فكرة الَذىاب إلي المزارع الجماعية 
 

عبًل بأف ال سبيؿ لنجاة اإلبنة إاّل بيذه الطريقة، فيذه األـَ لـ تكف األـّ لتمـو ابنتيا عمي ذلؾ، ألَنيا كانت مقتنعة ف
المنكودة نفسيا عندما عادت مف العمؿ ذات يـو مخطوفة الّموف ومنيارة تمامًا، عّبرت عف سعادتيا البالغة ألَف 

احة في ذلؾ ألّف ىذا األمر وحده ىو الذي سيمنحيا الفرصة لمرّ .. الفحوص الطبّية أثبتت أّنيا مصابة بالسُّؿ
 !.البيت قميبًل، واالىتماـ بشؤوف أبنائيا

 
في كتابيا يؤكّد لي أّف نظاـ ّصداـ الَرجيـ كاف يطمب العمـ ولو في الّصيف، ولو ( آنتشي ميف)كّؿ ما ذكرتو 

بسعة استيعاب ذلؾ النظاـ لعمـو صينيا العظيمة، وقدرتو الفائقة عمي تطويرىا وتسمينيا، ( آنتشي)عممت 
تفَوؽ التمميذ عمي األستاذ، ولتفّيمت ببلغة اإليجاز التي نأت بالعراقييف عف تأليؼ السّْير  ألدركت معني
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فؤلّف وصؼ الكارثة التي حاقت بيـ كاف أوسع مف أفواىيـ وأطوؿ مف ألسنتيـ، وألّف األّمة . الشخصّية المطولة
العراقييف اختزلوا مرارتيـ ويأسيـ  التي وجدوا أنفسيـ فييا قد عقدت صفقة مطمقة مع صمـ وعمي األنانية، فإفَ 

َوَحْسُب  -كفي بؾ داًء أف تري الموت شافيا : )أّوليما يقوؿ.. في سيرة واحدة مؤّلفة مف بيتيف مف الشعر ال أكثر
 (.المنايا أف يُكفَّ أمانيا

 
 (.ال يؤلـ الجرُح إاّل َمف بو األلـ -ال تشُؾ لمناس جرحًا أنت صاحبو : )وثانييما يقوؿ

 
اّل فإّف التعبير الّصحيح في الحالة ( الناس)مب الظّف أّف مفردة وأغ في البيت الثاني قد اقتضتيا ضرورة الوزف، وا 

تمؾ التي تختمؼ أرديتيا الشمولية ما بيف الدّْيف والطيف، لكّنيا تتوّحد ( وحوش ما قبؿ الّتاريخ)العراقّية يعني 
 !.جوىريًا في أيديولوجيا الّساطور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خط بين نقطتين
 

ومف الطبيعي أف يحتاج تنفيذىا وارساؤىا عمي أرض . كؿ االنجازات الباىرة في الدنيا كانت وراءىا أفكار صغيرة
الواقع الي الفطنة والموىبة والجيد، لكف كؿ ىذه األشياء ال تشفع لممرء في تحقيؽ أدني النجاح اذا لـ يكف مؤمنا 

 .رار وعدـ التسميـ بالفشؿ ميما طالت التجربة، وميما كانت المعوقاتحقا بما يفعؿ، ومتدرعا باالص
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إف ىذا ىو مؤشر التمايز بيف الناس، واذا كاف لنا اف نندب سوء أوضاعنا وتخمفنا عف اآلخريف، فينبغي اف ندرؾ 
ثر صبرا، اف ليس مرد ذلؾ الي كوننا فقراء الي المواىب والطاقات، ولكف لكوف اآلخريف أطوؿ منا نفسا، وأك

 .وأكبر قدرة عمي التحدي والمواصمة
 

اننا نتناقؿ جيبل بعد جيؿ، حكاية القائد المغموب الذي أليمتو النممة باصرارىا عمي نقؿ كسرة خبز ثقيمة ونجاحيا 
 .بعد طوؿ الجيد والمحاولة، اف يجمع فموؿ جيشو الميزـو وينتصر في النياية

 
بيا ليالي السمر، فيما ىي عند اآلخريف تجربة حية وحثيثة عمي أرض  لكف الحكاية تبقي معنا مجرد طرفة نزجي

 .الواقع
 

كذلؾ كانت تمؾ الحكاية بالنسبة لمصبي جيمس وات الذي رأي غطاء ابريؽ الشاي يرتفع حاليا بتأثير تصاعد 
أديسوف  البخار، فكاف اف اخترع المحرؾ البخاري الحديث، وكذلؾ كانت بالنسبة لبائع الصحؼ الصغير توماس

الذي أضاء لنا ليمنا باختراعو المصباح، لكي نقطعو بالسمر وترديد حكاية القائد المغموب والنممة، مضيفيف الييا 
 .والي اآلالؼ غيرىا حكايتو وحكاية صاحبو وات ايضا

 
 بيع منذ زمف طويؿ كاف ىناؾ شاب صغير مف مدينة كنساس مولع بالرسـ، لـ يترؾ جريدة اال وتقدـ الييا محاوال

رسومو الكاريكاتيرية، لكف المحرريف جميعا جابيوه بالبرود، بؿ وبالرفض القاطع، مصرحيف لو بغبلظة بأنو عديـ 
 .الموىبة واف عميو اف ينسي تماما أمر االشتغاؿ في ىذا المجاؿ

 
 .لكف ذلؾ لـ يثبط الشاب، بؿ راح يواصؿ الرسـ والبحث عف اية فرصة متاحة الستثمار امكاناتو

 
لكف الشاب . في النياية عرض عميو أحد القساوسة اف يرسـ لمكنيسة اعبلناتيا في المناسبات لقاء أجر زىيدو 

وىو في الواقع كاف بحاجة اليو ال لمرسـ فقط بؿ لمنـو ايضا، اذ لـ يكف لديو .. الغر أعرب عف حاجتو الي مرسـ 
 !مكاف يأوي اليو

 
مف يصدؽ .. لكف. مو الفئراف، فأشار القس عمي الشاب اف يقيـ فيوويبدو انو كاف لدي الكنيسة مرآب ميمؿ تزح

اف واحدا مف تمؾ الفئراف سيصبح فيما بعد اشير فأر في التاريخ، واف ذلؾ الشاب سيصبح واحدا مف اشير 
 !الفنانيف في العالـ؟

 
 .ذلؾ الفأر معروؼ اآلف لدي المبلييف باسـ ميكي ماوس ، اما الشاب فيو والت ديزني 

 
وحظنا منيا اف نسمعيا بانبيار واعجاب، وال شيء .. تمؾ حكاية اخري تضاؼ الي غيرىا مف المسامرات الميميةو 

أما حظ اآلخريف فيو السير . غير ذلؾ، ألف نظرتنا الييا ستظؿ مقتصرة عمي نقطتي البدء والنياية وحدىما
كرة والثقة بالنفس والتجربة الدائبة والجيد خط االيماف بالف: الواقعي عمي الخط المتعرج الطويؿ القائـ بينيما

 .الحثيث لتذليؿ العقبات واالصرار عمي النجاح وعدـ االعتراؼ بالفشؿ عمي الرغـ مف تكرره
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 سوق الخطف

 
كنت قد كتبُت، منذ عدة أعواـ، حكاية عف لصوص يسطوف عمي بيت فبل يجدوف فيو سوي امرأة عجفاء بصحبة 

 !ذعيف الذيف يفترشوف معيا العراء، ويتراشقوف بالشتائـ الّذاوية لشدة ما بيـ مف وىفنصؼ دزينة مف األطفاؿ الجا
 

وحيث اّف البيت كاف فارغًا حتي مف قدر، فإف المرأة التي تخففت مف واجب الياء أوالدىا بطبخ الحصي، كما في 
واحدًا مف األوالد وقدمتو ليـ الحكاية التراثية، لـ تفزع، بؿ رأت في مقدـ ىؤالء المصوص بارقة أمؿ، فانتشمت 

 !ىدية، لكي ال يخرجوا مف بيتيا فارغي األيدي
 

غير اف المصوص اعتذروا عف عدـ قبوؿ اليدية، وصارحوىا بأنيـ لـ يحترفوا السطو إال بسبب كثرة العياؿ 
وف الي وضيؽ ذات اليد، واف أخذ ولدىا لف يفيدىـ في شيء، بؿ سيحمميـ ىمًا اضافيًا، وذلؾ النيـ سيضطر 

 !اطعامو دوف اف ينتظروا مف ورائو فدية
 

ولـ أتخيؿ أبدًا اف مبالغتي الساخرة ىذه ستكوف عرضة لسخرية ما يجري واقعيًا في عراؽ اليـو الذي فتحت فيو 
عصابات العنؼ األعمي الياّبة مف الجيات األربع، سوقًا عمياء لمخطؼ يتداوؿ بضائعيا تجار يممكوف رأس 

يممكو المصوص في حكايتي، لكنيـ، غالبًا، ال يممكوف حنكتيـ في عدـ قبوؿ البضاعة  الماؿ نفسو الذي
-وىو عراقي يعيش في الكويت مع أىمو ذوي الدخؿ المحدود -روت لي صديقة كويتية اف خطيب اختيا !الفاسدة

البت أىمو كاف قد غادر الي البصرة، بعد زواؿ نظاـ جرذ تكريت، لكنو اختطؼ في الطريؽ مف قبؿ عصابة ط
 .بفدية مقابؿ إطبلقو

 
وعبثًا حاوؿ أىمو اقناع العصابة بأنيـ عراقيوف عمي مدّْ اهلل، وانيـ ال يممكوف حتي رائحة المبمغ المطموب، فمما 

 .يئسوا اسمموا امرىو وأمرىـ الي اهلل
 

حتي استحاؿ .. اغيةوطاؿ الوقت بالخاطفيف وىـ ينقصوف مف مقدار الفدية مرة بعد مرة، دوف اف يجدوا اذنًا ص
المخطوؼ الي ورطة بالنسبة ليـ، فتفتقت اذىانيـ عف فكرة بيعو الي عصابة أخري، ولـ يكف حظ ىذه أفضؿ مف 

 !حظ سابقتيا، فاضطرت في النياية الي االستحواذ عمي ثياب الرىينة واطبلقو بمبلبسو الداخمية
 

رض لبلختطاؼ، وتمقي والده رسالة مف الخاطفيف وحكي لي صديؽ عائد مف العراؽ حديثًا اف ابف جارىـ قد تع
في حالة مالية مزرية، فقد أرسؿ مف يسأؿ  -كما يؤكد صديقي-تطالبو بفدية مف اجؿ انقاذه، وألف الوالد كاف 

الخاطفيف عما اذا كاف يطعموف ولده جيدًا، فجاءه الرد بااليجاب، وعندئذ أرسؿ الييـ متوسبًل اف يخطفوه ىو 
 !ه اآلخريفايضًا مع اوالد

 
 .وانيي الصديؽ حديثو بأف الولد عاد سالمًا الي البيت في الميمة ذاتيا
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وحيف أعربت عف دىشتي مف غباء مثؿ ىؤالء الخاطفيف الذيف يحاولوف سرقة األحذية مف الحفاة، طمأنني 
 .والمسطرة الصديؽ الي اف السوؽ ال تخمو مف التجار األذكياء العارفيف الذيف يعمموف حساباتيـ بالقمـ

 
وقاؿ لي، في ىذا السياؽ، إف عصابة خطفت ولدًا آخر وحاوؿ أبوه تقميد جارىـ، فادعي انو ال يممؾ مف حطاـ 

 !الدنيا شيئًا، لكنو فوجيء بالعصابة وىي ترسؿ اليو كشفًا دقيقًا بجميع ممتمكاتو
 

مبمغ الفدية الي أدني مستوياتو، مقفبًل ولكونو تاجرًا حاذقًا، فقد جّرب طريقتو المعتادة في المساومة، لموصوؿ ب
 .الموضوع بقولو اف الذي خمؽ ولده ىو الكفيؿ بأخذ روحو أو إعادتو حياً 

 
ويبدو انو كاف في ضبللو القديـ، اذ أبمغو الخاطفوف بأنيـ لف يقتموا ولده، لكنيـ سيقطعوف ذراعو قبؿ اف يعيدوه 

 .وعندئذ أذعف ودفع المبمغ الثقيؿ بالدوالر. اليو
 

انيا مجرد حوادث شاذة ليست مف : عندما لمح الصديؽ عبلئـ الشحوب عمي وجيي، حاوؿ اف يواسيني بقولو
وىي تبقي أكثر رحمة مف أعماؿ .. صميـ طبيعة مجتمعنا، وستزوؿ باذف اهلل، بعد اف يسترد الوطف عافيتو

رد إرواء عطشيـ لمدماء، ثـ بعد ذلؾ خاطفي االسبلـ و خاطفي الوطنية والقومية الذيف يخطفوف أرواح الناس لمج
 !وبالدوالر أيضاً  -لوجو اهلل-فقط قد يفكروف في تسميـ الجثث المقطعة األوصاؿ الي أىميا لقاء فدية مخفضة 
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 في خدمة الّسيرك
 
 

الشييرة، كاف قد كتب في ( الجوع)وصاحب رواية  1921الّروائي النرويجي كنوت ىامسوف الحائز عمي نوبؿ ،
بواكير تجربتو األدبية عددًا مف القصص القصيرة التي شّكؿ بعضيا نواًة أو تخطيطًا أولّيًا ألىـ رواياتو الكبيرة 

 .البلحقة
 

وقد كاف أغمب تمؾ القصص مستميمًا مف تجربتو في أمريكا التي مارس فييا، لبضعة أعواـ، مينًا مختمفة كقاطع 
 .القطارات، أو عامؿ بسيط في المزارع الشاسعةتذاكر في 

 
ومف ضمف ىذه القصص ىناؾ واحدة ذات لمسة محمية خالصة، تعكس بشكؿ خاص، وضعية المثقؼ النرويجي 

 .في نيايات القرف التاسع عشر، وتترؾ في قارئيا أثرًا واضحًا عمي رغـ تباعد األزمنة واألماكف
 

كاية مثّقؼ شاب يعاني مف ضائقة مالية، وال يممؾ مف سبيؿ لمخروج في قّصة المحاضرة ىذه يروي ىامسوف ح
وعمي ىذا فإّنو ُيعّد محاضرة في األدب الحديث، وبما لديو . منيا إاّل عف طريؽ إلقاء المحاضرات خارج العاصمة

د، مف أجؿ أف مف نقود قميمة يستقؿ القطار متوجيًا إلي مدينة درامف التي ال يعرؼ فييا أحدًا وال يعرفو فييا أح
 .يجّرب حّظو ىناؾ، مؤمبًل أف تيّز محاضرتو األوساط الثقافية، وأف تكوف حديث الناس
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عند وصولو إلي المدينة، يزور إحدي الصحؼ المحّمية لمتعريؼ بنفسو وبما أتي مف أجمو، ولمسؤاؿ عف أفضؿ 

ندىش بأّف شابًا قد جاء في العاـ وأوسع القاعات التي يمكف أف تستوعب رّواد محاضرتو، فيبمغو المحّرر الم
الماضي إللقاء محاضرة ثقافية، لكّنو فوجيء بأف عدد الحاضريف لـ يتجاوز أصابع اليديف، فعاد مف حيث أتي 

 .بعد يومو األّوؿ
 

لكّف صاحبنا الواثؽ مف نفسو لـ ُيباؿ بذلؾ، ورّكز اىتمامو في معرفة المبمغ المطموب الستئجار أكبر قاعة في 
وعندئذ طمأنو المحّرر بأّف أوسع القاعات ىي قاعة البمدية، وأّف بإمكانو أف يحّدث العمدة مباشرة في ىذا . ةالمدين
 .األمر

 
يوافؽ العمدة عمي تأجير القاعة لممثقؼ الشاب لقاء مبمغ معقوؿ يسّدده إذا استطاع أف يحّقؽ ربحًا مف 

 .المحاضرة
 

عبلنات عف المحاضرة، فقد اكتفي بتوزيع خمسمائة بطاقة شخصية وألّف صاحبنا لـ يكف قادرًا عمي دفع ثمف إ
 .كانت في حوزتو أصبًل، عمي الناس في الفنادؽ والبارات والمّحبلت التجارية

 
 .وتوفيرًا لمنفقات اكتفي بالسكف في فندؽ رخيص جدًا تتضمف خدماتو تقديـ وجبة اإلفطار مّجاناً 

 
اف قد بدأ لمّتو تقديـ عروضو في المدينة، ويحاوؿ ىذا إغراء المثقؼ في ذلؾ الفندؽ يتعرؼ ببلعب سيرؾ أّمي ك

بالعمؿ معو كمعّمؽ عمي فقرات برنامج السيرؾ نظرًا لقدرتو، كمثقؼ، عمي الوصؼ والتعبير بصورة مشّوقة وكذلؾ 
ؿ في عرض لكونو غريبًا عف المدينة، ألّف الناس لف يثقوا بالوصؼ الذي يقّدمو واحد منيـ يعرفونو، مثمما حص

 .الميمة الماضية حيف اضطر العب السيرؾ إلي تكميؼ شاب مف أىؿ المدينة لمقياـ بذلؾ العمؿ
 

وقبيؿ الموعد بقميؿ يمضي إلي . وفي يـو المحاضرة يستعيف صاحبنا برجؿ لمقياـ بميمة قطع تذاكر الدخوؿ
في صفوؼ المقاعد الكثيرة فيجدىا كّميا القاعة، فتترّدد أصداء خطواتو عالية في جنباتيا الواسعة، وُيجيؿ بصره 

 !.ُمتحّففة مف ثقؿ أّي إنساف
 

وُيطمئف المثّقؼ نفسو بأّف الموعد لـ يحف بعد، لكف حتي بعد حموؿ الموعد ومرور وقت طويؿ عميو لـ يحظ 
كر، وفي المحظة التي يداخمو فييا اليأس والغيظ يسمع صوت رجؿ آتيًا مف عند شباؾ التذا. برؤية أّي إنساف

فيخرج بميفة الفضوؿ لرؤيتو، لكّنو ُيفاجأ بأّف ذلؾ الّرجؿ ىو محّرر الصحيفة التي زارىا، وقد جاء لقطع تذكرة مف 
 !.باب التشجيع

 
وحيف يتقّدـ الميؿ دوف أف يحضر أحد، يقفؿ صاحبنا عائدًا إلي الفندؽ الرخيص، ماّرًا في طريقو بالمسرح الذي 

 .صدمو ازدحاـ الحضور، وتصفعو عواصؼ ىياجيـ وتصفيقيـيقّدـ فيو البيمواف عروضو، في
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في تمؾ الميمة يعاود البيمواف إغراءه، راجيًا منو أف يشاركو، في الميمة المقبمة، كتابة فقرات البرنامج وتقديميا 
 .بطريقتو، لقاء بعض الماؿ

 
عاصمة، فإّنو يوافؽ عمي مضض، وألّف صاحبنا يكتشؼ أّنو لـ يعد يممؾ حتي ثمف تذكرة العودة بالقطار إلي ال

ويعكؼ عمي كتابة التعميؽ بأسموب بميغ وجميؿ، ثـ يمضي في مساء اليـو التالي إلي تقديـ العروض عمي 
المسرح، فيندىش النبيار الحضور بالوصؼ الذي يتموه عمييـ، وينتشي ليياجيـ وتصفيقيـ بعد انتيائو مف 

 !.وصؼ كّؿ فقرة
 

ضرتو األدبية التي استنفد فييا خبليا ذىنو، استطاع المثّقؼ أف يحظي باإلعجاب وبيذا العمؿ وحده، ال بمحا
 !.والتصفيؽ، وأف يتدّبر ثمف تذكرة العودة

 
كـ محظوظًا استطاع أف يؤّمف معيشتو : فأتساءؿ.. أتأّمؿ ىذه القّصة، وأفّكر في حاؿ الثقافة العربية وحاؿ مثقفينا

اع الذي يحسنو ويؤمف بو ويحّبو ويرضاه، دوف أف يضطر إلي مبلمسة وأجرة مسكنو وتذكرة مواصبلتو باإلبد
 !.حمبة السيرؾ؟

 
 !أىي الثقافة التي تشتغؿ، عندنا، في السيرؾ، أـ ىو السيرؾ الذي يشتغؿ في الثقافة؟: ويْتسع تساؤلي ليكوف
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 !أوراق من مفّكرة عاقل

 
 

وسأعمؿ المستحيؿ لكي ال .. أنا اآلف في منتيي السعادة.. المجانيفمضت سنة كاممة عمي ىروبي مف مستشفي 
 .أقع في أيدي الُمطاِرديف

 
لذلؾ فيـ ُيدركوف (. شمغـ)ىذا ما قالو . ىؤالء اّلذيف وّفروا لي مكانًا لبلختباء، كانوا قد فّروا مف المستشفي قبمي

 .ؾجّيدًا فظاعة ما سألقاه إذا ُقبض عمّي وُأعدُت ثانية إلي ىنا
 

 .الحمدلّمو. أنا مطمئف ليذا السبب. كؿّّ مّنا حريص عمي عدـ غرؽ اآلخر. إّننا في مركب واحد
 

قمت في نفسي سبحاف . مع مرور األّياـ اكتشفت أّف زمبلئي في المخبأ قد اّتبعوا الخطة ذاتيا التي أتّبعتيا لميرب
 !كيؼ تأّتي لنا جميعًا أف نفّكر بالطريقة نفسيا؟.. الّمو
 
. جاء الّرجبلف وىما يرتدياف ثياب المّمرضيف. ذّكر أّف أىمي اتّفقوا مع رجميف تبدو عمييما سيماء الجدّية والحـزأت

ألبساني قميصًا بالمقموب وربطا أكمامو مف خمفي، ثـ بمنتيي السرعة والحذؽ ألقيا بي داخؿ سّيارة تشبو سّيارات 
 .ويو ويو ويو ويو .. اإلسعاؼ، وانطمقنا

 
 .نفس الخطة دائمًا، ويشربيا األغبياء. ي ِسّريأضحؾ ف

 
 لماذا ال نبتسـ ما دمنا بعيديف عف ذلؾ المكاف الّرىيب؟. ىنا في المخبأ، الكّؿ يبتسـ لمكؿ

 
 أىذه حرّية أـ سجف؟. ماذا أفادني اليرب؟ ىا أنا محبوس في ىذا المخبأ منذ عاـ: أفّكر أحياناً 

 
مستشفي المجانيف سجنًا ىو أيضًا؟ ىنا عمي األقؿ أجد أصدقاء طّيبيف ألـ يكف : لكّنني أعود فأقوؿ لنفسي

ليس ىنالؾ أجمؿ مف وجودؾ بيف أصدقاء عقبلء يحترموف . يشعروف بأىمّيتي، ويضحكوف برغـ كّؿ شيء
 .عقمؾ

 
، مختمؼ الوسائؿ إلسعادؾ ، مثبًل، كاف الّراديو الوحيد لدينا يمعمع ب. ىنا يبتكر اإلخوة، كّؿ يـو خطاب اليـو

وحممو عمي رأسو بكّؿ خشوع، ثـ ىوي بو فجأة إلي األرض فتحّطـ وتناثرت شظاياه في كّؿ ( شمغـ)قاـ . الرئيس
 .ناحية

 
 :حّدؽ في الحطاـ مذىواًل وأجيش بالبكاء

 
 .قوموا ننصب فاتحة . الرئيس فطس. البقاء في حياتكـ.. يا جماعة
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 .روح المرحـو ما تيّسر مف السبلـ الجميورييمطـ، فيما كاف الجميع يقرأوف عمي ( شمغـ)راح 

 
ولو سمحت يا عطواف أمِش . شّيعوه يا جماعة. أخذ حّقو وزيادة. مأجوروف. ىذا يكفي: وبعد أف شبع لطمًا قاؿ

 .أعتقد أنيـ ال يعرفوف الطريؽ إلي جيّنـ . أماميـ
 

 .لقد شبعنا ضحكًا عمي روح المرحـو. رغـ عصبّيتو الّزائدة( شمغـ)ظريؼ 
 

آخر مّرة، عندما . أخشي أف تكوف أّمي قد ثرثرت ىنا أو ىناؾ. القمؽ يأكؿ أعصابي ويصيب ذىني بالّشمؿ
. جاءت خفية لرؤيتي، قالت إّنيا ال تستطيع الصبر عمي ىذه الحاؿ، ولعّميا قالت إّنيا ستتشّفع لي لدي الّدولة

 .عميّ  سيعرفوف مكاني ويقبضوف. أرجو أاّل تكوف قد فعمت ذلؾ.. رّباه
 

وال تطمع اآلخريف عمي . كف مستعداً . لف يعرؼ أحد. سآخذؾ إلي البيت غداً : ىمست في أذني. جاءت أّمي اليـو
 .كّؿ شيء سيكوف عمي ما يراـ . األمر

 
 عمي ما يراـ؟ كيؼ؟ والناس في الشوارع؟ والجيراف؟ والحكومة؟

 
 .لف يعرؼ أحد . ال عميؾ يا حبيبي: قالت لي بحناف

 
 .ًا عصيباً كاف يوم

 
 .ما كدنا ننطمؽ مف المخبأ، حتي فوجئنا برجؿ عند الباب يسّد طريقنا

 
لكّف أّمي كانت رابطة . تمّنيت لو أّف األرض انشقت وابتمعتني. أليس ىذا شمغـ؟ . ِقفا: صاح بصوت رىيب

 .اقتربْت مف الّرجؿ وحّيتو بمطؼ. الجأش
 

 .أعندؾ ما يثبت أّنو ليس ىاربًا؟ : سأليا
 

لقد سمحوا لو . إّف شمغـ لـ يعد يشّكؿ خطرًا عمي أحد.. نعـ يا سّيد: قالت لو بكّؿ برود. ًا ألعصاب أّميعجب
 .انظر ىذه شيادة المجنة الطبّية . بالمغادرة

 
 .اعتذر الّرجؿ مف أّمي، وتركنا ننصرؼ

 
 .أحد مف زمبلء المخبأوال . نفس الجماىير.. نفس الشعارات.. نفس الممصقات.. نفس الجيراف.. نفس الشوارع

 
 !.ىا أنا، بفضميا، أعود ثانية إلي مستشفي المجانيف. كنت أحسبيا تحّبني. خدعتني أمي



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرف سعيد أفندي
 

الصادرة حديثًا عف دار الفارابي، يستعرض الفناف العراقي ( استذكارات بيف الظبلـ والضوء)في سيرتو السينمائية 
ومف خبلؿ الحديث . العاني التجارب السينمائية في العراؽ منذ أواخر اربعينيات القرف الماضي المعروؼ يوسؼ

الذي ُيعّد، بالنسبة لمكثيريف، ( سعيد أفندي)عف دوره الشخصي في تمؾ التجارب، يركز بصفة خاصة عمي فيمـ 
 .أيقونة السينما العراقية

 
برة، قد ال يمتفت إلييا البعض في خضـ المادة األساسية وقد استوقفتني، في ذلؾ الحديث، لمحة إنسانية عا

المكوّنة لمسيرة، لكّنيا، عمي بساطتيا وعفويتيا، تترؾ في النفس أثرًا كبيرًا مف حيث كونيا تمخيصًا لجوىر كينونة 
لذي كاف الفّناف، في صبلبتو أماـ اغراءات المحظة، وقدرتو المبدئية عمي االنتصاؼ مف نفسو حتي لمنظاـ الزائؿ ا

 .يناوئو
 

الذي أدي الدور األوؿ فيو ( عميا وعصاـ)أوؿ فيمـ عراقي، فقد سبقو بثماني سنوات فيمـ ( سعيد أفندي)لـ يكف 
خراجو وتصويره، وبتبنّيو  الفناف الراحؿ إبراىيـ جبلؿ، لكنو كاف أّوؿ فيمـ عراقي خالص بطاقمو الفني وقصتو وا 



 83 

شراؾ ( دي سيكا)يو المخرج اإليطالي الذي برع ف( الواقعية الجديدة)أسموب  بالخروج مف االستوديو إلي الشارع، وا 
 .الناس العادييف في تمثيؿ أحداث الفيمـ

 
لمكاتب ( شجار)وقد ُقّدر ليوسؼ العاني أف يتحمؿ القسط األوفر مف مسؤولية ىذا الفيمـ المأخوذ عف قّصة 

 .وكتابتو السيناريو والحوار، وأدائو الدور األوؿ فيوالعراقي أدموف صبري، وذلؾ بإعداده القّصة سينمائيًا، 
 

وقد بمغ مف . تموز التي أنيت العيد الممكي 14ـ، أي قبؿ عاـ واحد مف ثورة 1957عاـ ( سعيد أفندي)عرض 
شّدة صدقو الفني أّف الناس الذيف تفاعموا معو وأحّبوه قد تخّيموا مشاىد لـ تكف موجودة فيو، وأوىموا أنفسيـ بأّف 

 !لرقابة قد حذفتياا
 

، تجد كثيرًا مف العراقييف يحّدثونؾ  عف مشيد ذىب فيو األستاذ  -عندما تذكر فيمـ سعيد أفندي  -وحتي ىذا اليـو
ويعّدوف ذلؾ أبمغ تعريض بالحكومة في ذلؾ (.. السمكة جايفة مف الرأس)سعيد ليشتري سمكة، وقاؿ لمبائع إّف 

 .الوقت
 

كيذا غير موجود في الفيمـ أصبًل، واألطرؼ منو أف يوسؼ العاني نفسو، صانع  الطريؼ في األمر أّف مشيداً 
حيف ألح األخير عمي وجود ىذا  -قابمو في الخارج  -الفيمـ وبطمو، كاف قد ُىـز في نقاش مع متفرج عراقي 

ودة وزعـ أّف بؿ وأضاؼ مشاىد أخري غير موج.. المشيد وأنَّو رآه في النسخة األصمية قبؿ أف تقتطعو الّرقابة
 !وعبثًا حاوؿ العاني إقناعو بعدـ صّحة ذلؾ. الّرقابة حذفتيا

 
حساسيـ، وأّف َمشاىده قد  وفي تحميمو ليذا األمر يقوؿ العاني إّنو أدرؾ أّف الفيمـ قد خاطب ضمير الّناس وا 

وف المزيد مف الكشؼ غّطت أو عّبرت عف حاجة في النفس، لكّنيا لـ َتِؼ بكّؿ الحاجة، أي أّف الناس كانوا يريد
 .عف حاالت جديرة بأف يكشؼ عنيا

 
 .وىكذا تجّمعت قضايا كثيرة غير موجودة في الفيمـ ظّنوا أّنيا كانت موجودة لكّف الرقيب حذفيا

 
وبعد عودة يوسؼ العاني إلي بغداد كاف النظاـ الممكي قد سقط وقاـ مكانو النظاـ الجميوري، وذات ليمة مف 

رحت عميو فكرة بدت لو غريبة أّوؿ األمر، بؿ حسبيا دعابة ، وذكّرتو حااًل بالّرجؿ العراقي ليالي الترحيب بو ط
 .الذي ناقشو حوؿ الفيمـ عندما كاف في الخارج

 
إّف الفكرة كانت تتمثؿ في أف نضيؼ مشاىد جديدة تشبع حاجة المتفّرج، وبعد أف ُأمّثميا تضاؼ : يقوؿ العاني

ولكف بعد أف نعمف ونقوؿ يعرض سعيد أفندي بعد أف أعيدت إليو المقطات .. ناسإلي الفيمـ الذي عرض عمي ال
 .التي حذفيا الرقيب 

 
أف أرفض باستنكار وصبلبة ىذه الطروحات، وأف أبذؿ الجيد لكي .. ىنا كاف لي موقؼ حاسـ وعنيؼ: ويضيؼ

ّذ الذي أجاز الفيمـ بكامؿ مشاىده الذي كاف مدير الداخمية العامة، الّرجؿ الف( ممتاز العمري)ألتقي باألستاذ 
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وقد تحّقؽ لي ذلؾ بعد . ولقطاتو وحواره بعد قّصة طويمة ومثيرة، وذلؾ لكي أشكره وأعّبر لو عف احترامي لموقفو
 .أشير 

 
ىي لمحة بسيطة، لكّنيا جميمة جدًا ومؤثرة جدًا، ألّنيا تمّثؿ نجاحًا لمجوىر اإلنساني عند وضعو أماـ اختبار 

 .وىو مدّرع بكّؿ إغراءات القوة والقدرة وسنوح الفرصةاإلنصاؼ، 
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 (مرافعة خصاونّية)ساعة شيطان 
 
 

ذا صّغرتيا تصغر. عقمؾ كبير وقمبؾ أبيض، والّمو يحّب المسامح. ىاه. سامحو . ثـّ أّف األمور إذا كّبرتيا تكبر وا 
 .سامحو، ىاه. ال تكف متصّمباً .. شيءخذ عمي نفسؾ بعض ال. إي والّمو

 
لكف لو نظرت مف . ىذا عمؿ شرير، ولؾ الحّؽ في أف تغضب. ما كاف ينبغي أف يفعؿ ذلؾ. أعمـ أّنو كسر أنفؾ

سامحو . لعنة الّمو عمي الشيطاف. زاوية أخري لوجدت أّف األمر قد جري في ساعة شيطاف، والشيطاف شاطر
. دعني ُأقّبؿ أنفؾ المكسور. تنّفس مف فمؾ. نحمده عمي سبلمة فمؾ. عالميفالعوض عمي رّب ال. واكسر الّشر

 .سامحو
 

ال شّؾ أّف ىذا مف عمؿ المصوص، لكف دعو . أعرؼ أّنو سرؽ مصاغ زوجتؾ وسرؽ نقودؾ وسرؽ األثاث حّتي
 .العافي حبيب الّمو. اكسر عينو وسامحو. كف أحسف منو. إّف رّبؾ لبالمرصاد. لرّبؾ

 
كيؼ فعؿ . أعني المرحـو ابنؾ. أيف يذىب مف اهلل؟ الّميـ اجعمو في الشيداء والصالحيف. قتؿ ابنؾ أعمـ أّنو

قؿ . لست أحسف مف أّيوب عميو الّسبلـ. عمي كؿٍّ العوض برأسؾ، والصبر طّيب. الممعوف ذلؾ؟ ال أعني ابنؾ
العفو . والشكر، وزادؾ عميو في العفوجعمؾ الّمو قرينو في الصبر . مات جميع أبنائو، فصبر وشكر. عميو الّسبلـ

توّكؿ عمي . ابنؾ شييد. ولو نظرت إلي القضّية مف زاوية أخري فأنت الّرابح. جميؿ، وال يمّقاه، إاّل ذو حّظ عظيـ
 ستسامحو، أليس كذلؾ؟. الّمو وسامحو

 
اثناف منيـ عمي .. ثبلثة أبناء أسأؿ الّمو أف يزيدؾ صبرًا وأجرًا، وأف ييبؾ. أدري أّنو قتؿ ابنؾ الثاني أيضاً . نعـ

 . سبيؿ التعويض، والثالث اكرامية
 

. وسامح.. ضع أممؾ بالّمو. المصيبة ىي المصيبة. واحد أو اثناف، لـ يعد ثّمة فرؽ. لقد وقع القضاء وال َمردَّ لو
 .إّف الّمو يغفر الّذنوب جميعًا إاّل أف ُيشرؾ بو

 
 .امحس. أأنت أحسف مّمف خمقؾ؟ ال تكفر يا رجؿ
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ذا خّمفت ثبلثة، بإذف الّمو، . إذف اصرؼ النظر عف اإلكرامية. تذّكرت اآلف أّنو خطؼ ابنؾ الثالث. آه، صحيح وا 
أيف أنت مّما جري لؤلنبياء . أنت مؤمف وال ينبغي أف يكوف قمبؾ أسود. فاعتبرىـ جميعًا عمي سبيؿ التعويض

 .قالوا أخ كريـ وابف أٍخ كريـقاؿ ما أنا صانع بكـ؟ .. والّصالحيف؟ فبيداىـ اقتده
 

 .ىاه. أتري؟ أيف أنت مف عفو رسوؿ الّمو؟ سامحو. قاؿ اذىبوا فأنتـ الّطمقاء
 

ماذا . األمر لّمو. ىذا ىو الّزني بعينو. الّميـ اخزه يـو الحساب. نعـ لـ يغب عف ذىني أّنو ىتؾ عرض ابنتؾ
ضاعت عّفة المحروسة . دعو لرّبؾ. يرجع ما ضاعيمكنؾ أف تفعؿ؟ لقد وقع الفأس في الرأس، وكّؿ غضبؾ لف 

 .فبل تضّيع العفو مف يديؾ
 

 .ماذا تجني مف العداوة؟ ما جري قد جري، والّصمح خير
 

وربما سيرزقؾ فتبني . سيعّوضؾ قصرًا في الجّنة. لكّف رّبؾ كريـ. ىدـ الّمو َحْيَمو.. إَنيا حماقة كبيرة أف ييدـ بيتؾ
ىّيا اطرد . سيتيح لؾ ذلؾ أف تبني البيت وفؽ الّطراز الحديث. رجؿ إّف ىذا مكسب يا. بيتًا غير الذي انيدـ
مف أجؿ صحتؾ قبؿ كّؿ شيء، فبل تنَس أّف زوجتؾ المسكينة بحاجة إليؾ بعدما أقعدىا . الضغينة مف قمبؾ

ة الّمو عمي الشيطاف لماذا فعؿ كّؿ ىذا؟ أال لعن. سامحو الّمو. الّصدمة، وفقدت عمي أثرىا النطؽ والّسمع والبصر
قوّْ . ال تكف أنت والشيطاف عميو. ىذا مف ذرّية آدـ الُمحَتنكة. قاؿ ألحتنكّف ذّريتو. إّف لو لغواية كبري. الّرجيـ

 .قمبؾ والتمس لو الصفح
 

. مف حّقؾ أف تتأّلـ بعد كّؿ ىذه األعواـ التي حبسؾ فييا تحت األرض وجّرب فيؾ كّؿ صنوؼ التعذيب. إي والّمو
ليس المؤمف بطّعاف وال . ال تفجر. لكف إّياؾ أف تسرؼ في االنفعاؿ فتمّوث لسانؾ. فضفض عف نفسؾ. بِؾ قميبلً ا

أّما . أنت أكبر مف ىذا، ثـّ أّف ما جري ىو شيادة عمي إيمانؾ، فالمؤمف ُمبتمي. لّعاف وال فاحش وال بذيء
 .وكّثر ذنبو عند اهلل سامحو إذف. الظالموف فإّنما يؤّجميـ ليـو تشخص فيو األبصار

 
ّنا إليو .. ما بالؾ ال ترد؟ قؿ شيئاً . بحّؽ معّزتي عندؾ قؿ إنؾ سامحتو. قؿ إّنؾ سامحتو ما ىذا؟ إّنا لّمو وا 

 منذ متي فاضت روحؾ أّييا الطّيب؟. راجعوف
 

ة أخري لوجدتيا في إّنؾ لو نظرت إلي المسألة مف زاوي.. أىكذا عمي غفمة ُتسمـ الّروح وترحؿ؟ لكف ميبلً . واأسفاه
لكنني كنت أوّد لو أّف العفو كاف آخر . لقد أراحؾ الّمو جزاء إيمانؾ، إذ ال راحة لمؤمف إاّل بمقاء رّبو. صالحؾ

 سامحتو؟ ىاه؟. أرجو أف تكوف قد سامحتو قبؿ أف تموت.. عمؿ لؾ في ىذه الدنيا الحقيرة الفانية
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 !بالد األربعة
 

بعيد جدًا، غير مرسـو في الخرائط، وليس مذكورًا في أّي كتاب، وال عبلقة لو، مف أّي نوع، بأّي .. في بمد بعيد
 .التقيت مجموعة مف الّرجاؿ في مقيي العاصمة الوحيد.. بمد عربي

 
الّصدفة، حتي وأقوؿ إّف األمر تـ ب.. رّبما يسأؿ سائؿ عف اليدؼ أو الدافع لوصولي إلي مثؿ ذلؾ البمد البعيد

اّل لكاف راقصة)ىكذا، وضعت حرؼ جّر غير مكّرر .. أنني ال اعرؼ كيؼ وصمت او لماذا وألحقت بو الميـ ( وا 
والحقيقة الّصرؼ ىي أنني فّكرت في البداية (.. في مقيي)والقاؼ والياء واأللؼ المقصورة، فتـّ لي الجموس 
ـَ التحطيـ وقتؿ الناس، ما دمت في النياية سأنجو ألكمؿ عبل: بإسقاط طائرة كنت عمي متنيا، لكني قمت لنفسي

التقيت مجموعة مف الّرجاؿ : )الحكاية، وما داـ بإمكاني الوصوؿ الي ذلؾ البمد بكتابة العبارة عمي الوجو التالي
 ؟(في مقيي العاصمة الوحيد
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مض ومبيـ ومسدود المسالؾ عمي أنا حّر في اف اصؿ الي أّي بمد وبأّية طريقة، ودوف ابداء األسباب، وبشكؿ غا

 .كّؿ سؤاؿ
 

أو ليس ىذا ىو ما يشغؿ باؿ كّؿ واحد مّنا .. فإّف أّوؿ ما خطر لي ىو استطبلع احواؿ الحّرية ىناؾ.. ولممناسبة
 عندما تقذفو ظروؼ التأليؼ أو التمفيؽ مف جّنة ببلده الحّرة الي مثؿ ذلؾ البمد البعيد؟

 
 :أرتشؼ الشاي الذي كاف ببل طعـسألت واحدًا مف الّرجاؿ، وأنا 

 
 !لماذا شايكـ ببل طعـ؟ -
 

 :قاؿ بوقار غير مصطنع
 
إَنو خاٍؿ مف الكافيف ألّنو منّبو، وخاٍؿ مف السكّر . شاينا ىو شاي المواَطنة الصالحة.. أنت غريب دوف شؾّ  -

 .لكي ال يجعمنا حمويف أكثر مما ينبغي
 

فإذا كاف الشاي ُيعاَمؿ بيذه الطريقة، فكيؼ ُيعاَمؿ . حاؿ الّناس صدمني جواب الّرجؿ، وحّرضني عمي استطبلع
 !المواطف؟

 
 :قاؿ لي الّرجؿ

 
ّما عبد المأمور: المواطنوف عندنا، والحمد لّمو، أربعة انواع - ّما عبد مأمور، وا  ّما مأمور، وا   .إّما عبد، وا 
 

 :سألتو مشفقاً 
 
 وأنت مف أّي نوع؟ -
 
 .أنا مأمور -
 
 لماذا؟ -
 
 .ألنني عبد -
 

 وأنت؟: سألت رفيقو
 

 .تخّرجنا مف مدرسة واحدة.. أنا مثمو: قاؿ
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 !أعندكـ مدارس؟ -
 
 (.الّسجف مدرسة.. )مدارس كثيرة -
 
 (!األـَ مدرسة. )في ببلدنا -
 
 (..األـّ في المدرسة.. )وعندما أيضًا ما يشبو ذلؾ -
 

 .ا متعمميفجميع المواطنيف يجب اف يكونو . الّسجف ليس حكرًا عمي أحد
 

 وأنت؟ مف المدرسة نفسيا؟ : سألت الَرجؿ الثالث
 

 .أنا عبد. أنا مف مدرسة أخري.. ال: قاؿ
 
 لماذا أنت عبد؟ -
 
 .ألنني مأمور -
 

 !ما الفارؽ بيف االثنيف؟: ذىمت ليذا التقسيـ الطبقي الممتبس، فسألت الّرجاؿ
 

أّما العبد ألّنو .. بالخدمة حتي قبؿ اف يسمع األوامر المأمور ألّنو عبد ىو الّنشط الذي يقـو: قاؿ لي أحدىـ
 .ال فارؽ كبيرًا بيف اإلثنيف، إّنو كما تري قميؿ مف الكسؿ.. مأمور فيو الذي ينتظر حّتي يسمع األوامر

 
 .أشرت الي الّنادؿ بإصبعي فأقبؿ كالّريح، فخمّنت أّنو مف الفئة الّنشطة

 
 .رجاءً .. قدح ماء: قمت لو

 
بمدنا في حالة تقّشؼ، ولسنا مترفيف إلي حّد وضع كّؿ .. الماء موجود في الشاي يا سّيدي: ثيؼقاؿ بأدب ك

 .منيما في قدح منفصؿ
 

إذا رجوتني فسيدخمونني المدرسة . مّرة ثانية( رجاءً )ال تقؿ لي .. ثـ إنني أرجوؾ وأقّبؿ قدميؾ: بمع ريقو وأردؼ
 .ما أنا إاّل عبد المأمور.. وؾ يا سّيديأرج.. سيقولوف إنني تجاوزت طبقتي.. مّرة أخري

 
 وَمف المأمور؟ -
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 .سّيدي صاحب المقيي -
 

 !أأنا في حمـ أـ في عمـ؟: قمت لمعجوز الوقور الجالس الي جانبي
 

 .انت في عمـ يا سّيدي: قاؿ
 

 قمت وانا اشعر بغيظ الّدنيا كّمو
 
 كيؼ ترضوف بيذا الواقع؟ -
 

 .كذا ُخمقنالماذا ال نرضي؟ ى: قاؿ مستغرباً 
 

 .عميكـ اف تغّيروا ىذا الواقع.. أنتـ أحرار. لقد خمقكـ الّمو أحراراً .. كبلّ : صرخت فيو
 

 كيؼ نغّير ىذا الواقع؟: قاؿ
 

 ..ثّقفوا أنفسكـ.. اقرؤوا: قمت
 

 .اعرفوا حقوقكـ
 

 ماذا نقرأ؟: سأؿ
 

 .اقرؤوا الدستور
 
 .ال يوجد دستور -
 
 .اقرؤوا الكتب -
 
 .ال توجد كتب -
 
 .انشروا كتباً  -
 
 .نشر الكتب ممنوع -
 
 .انشروا آراءكـ في الّصحؼ -
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ىي عبارة عف صفحة واحدة تحمؿ صورة .. الصحيفة الوحيدة لدينا ال تستخدـ الحروؼ، ألّنيا ال تؤمف بالكتابة -
 (.العبد األعظـ)سّيدنا 

 
 كيؼ يكوف أعظـ وىو عبد؟! أعظـ؟ -
 
 .ّف عبودية سيدنا األعظـ مستوردة مف الّدوؿ العظميإ.. العبوّدية مقامات يا سّيدي -
 
 .اصرخوا.. اذف -
 
.. إّف بمدنا في حالة تقّشؼ، وىو يحتاج الي كّؿ ما يمكف مف اليدوء والسكينة. عيب اف تقوؿ ىذا يا سّيدي -

 :قمت لمّرجاؿ.. أخذني الغيظ بعيدا
 
 .سأصرخ نيابًة عنكـ -
 

ف مواطنًا صالحًا وسالمًا في الوقت نفسو، فإنني انصحؾ يا سّيدي بالتزاـ إذا شئت اف تكو : قاؿ العجوز الوقور
 (.المدرسة)إذا صرخت فستقمؽ راحة البمد، وعندئذ سيحممونؾ الي . اليدوء والسكينة

 
 وَمف قاؿ لؾ إنني اريد اف اكوف مواطنا صالحًا مثمكـ؟: صرخت باستنكار

 
 !ىؿ تريد اف تُقَتؿ؟.. واطنًا صالحًا، أو مواطنًا مقتوالً القاعدة ىنا ىي اف تكوف م.. يجب اف تكوف: قاؿ
 

 . اريد اف ارحؿ.. كبلّ : صحت بو غاضبا
 

 :رفع عينيو نحو السقؼ، وراح يرّبت عمي الطاولة، مرسبًل صفيرًا خافتًا متقّطعًا، ثـ قاؿ كالمتشّفي
 
 .الّسفر ممنوع.. لف تستطيع اف ترحؿ -
 

 . انا رجؿ ٌحّر مف ببلد حّرة.. ال احد يمكنو منعي مف الّسفر.. تظّنوىذا ما : ضحكت ضحكة باردة ىازئة
 

أخرجت قممي ودفتر مبلحظاتي، ففغر الّرجاؿ افواىيـ، وأبعدوا ايدييـ عف الطاولة بسرعة خوفًا مف التمّوث بياتيف 
 .الّتيمتيف

 
ض يمكنو اف يمنعني مف أّي ما داـ عندي قمـ ودفتر، فبل احد في االر .. انظروا: قمت وصدري ممتميء بالفخر

 ..انظروا.. شيء
 

 (.وبشكؿ ما، استطعت الفرار مف ذلؾ البمد البعيد المخيؼ: ).. وكتبت بسرعة
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كْمما تذكرت تفاصيؿ لقائي بمجموعة الّرجاؿ في مقيي العاصمة الوحيد في ذلؾ البمد البعيد، تنفّست .. ُأؼّ 

عداء، وأغمضت عينّي، ووضعت يدي عمي قمبي ش اكرًا السماء عمي أنني لـ ٌأخَمؽ أو َأِعش في بمد مثؿ ذلؾ الصُّ
 .البمد

 
أليس ذلؾ ! عبد، أو مأمور، أو عبد مأمور، أو عبد المأمور: عجيب أف يحيا المرء في بمد مواطنوه أربعة

 !عجيبًا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَعمي
 

يافعًا يعمؿ بعد المدرسة في إحدي ( مانغويؿ ألبرتو)في منتصؼ السّتينات مف القرف الفائت، عندما كاف الكاتب 
عند زيارتو لممكتبة برفقة والدتو ( بورخيس)مكتبات بوينس آيرس، التقي، ألّوؿ مّرة، بالكاتب األرجنتيني الشيير 

 .المسّنة، حيث كاف في تمؾ الفترة يقترب مف العمي التاـ
 

يء القديـ المدمف يقّرب صفحاتيا مف عينيو حتي ويتذّكر مانغويؿ أفَّ بورخيس كاف يطمب الكتب، وبنيـ القار 
 !.تبلصؽ أنفو، كما لو أّنو يريد أف يتنّفس الحروؼ التي لـ يعد قادرًا عمي رؤيتيا
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ويقوؿ إّنو، في فترة الحقة عندما فقد بصره تمامًا، سألو عّما إذا كاف يممؾ وقت فراغ في المساء يمكنو خبللو أف 
 .المسّنة قد بمغت الغاية مف التعب يزوره ليقرأ لو، ألّف والدتو

 
 .وقد أبدي مانغويؿ موافقتو، دوف أف يدرؾ في ذلؾ الوقت، عظـ االمتياز الذي خّصو بو ذلؾ الكاتب الكبير

 
وأثناء تمؾ العبلقة كاف مانغويؿ، في كثير مف األحياف، يرافؽ بورخيس إلي دور السينما، ليروي لو أحداث 

متفّرجيف اآلخريف الذيف كاف يزعجيـ صوت الّراوي الشاب وىو يقطع عمييـ متعة األفبلـ، وسط تأّفؼ وغضب ال
المشاىدة، خاّصة أف بورخيس لـ يكف ليقنع بوصؼ األحداث والصور، بؿ كاف يطمب مف مانغويؿ أف يضيؼ 

ًا إّنو يبدو متوّعد: إلييا مف عنده ما يعّزز الوصؼ، كأف يصؼ مشاعر الشخصيات، وزوايا الصور، مف قبيؿ
 .جدًا مف طريقة دخولو الغرفة أو الكاميرا اآلف ُتظير بانوراما المدينة بشكؿ رائع ومؤّثر 

 
وفي طريؽ العودة إلي شّقتو كاف بورخيس المولع بالتذّكر يصؼ لمانغويؿ المدينة كما كانت عندما كاف يستطيع 

وايا الخطرة مف الشارع، دوف أف يدرؾ الرؤية، ويروي حكايات عف ُقّطاع الطرؽ الممسكيف بقبضاف الحديد في الز 
أّف الموقع الذي يصفو قد حّؿ مكانو، في الوقت الّراىف، البرج الّزجاجي لفندؽ الشيراتوف، والمخزف المصمـ 

 !.بأحدث الطرز اليندسية
 

قسـ السياحي، في ال( ساف تيممو)يقوؿ مانغويؿ إّنو عندما ذكر لبورخيس أّف ىناؾ بئرًا، اآلف، تتوّسط ميداف 
اآلبار تحفر في .. ال يمكف وضع بئر في ميداف عاـ: االستعماري القديـ مف المدينة، لـ يصّدقو، وقاؿ مستنكراً 

 .األفنية الخاّصة داخؿ البيوت 
 

اقترحو كما يقوؿ عمي ريؾ يانغ الذي كاف في ذلؾ الحيف ينتج أفبلمًا في )عندئذ تخّيؿ مانغويؿ فيممًا وثائقيًا 
ىذا الفيمـ في تصوير معالـ الحاضر في بوينس آيرس مرفقة بصوت بورخيس وىو يصؼ معالـ  ويتمّثؿ(.. كندا

 .المدينة نفسيا في الماضي، حيف كاف يتجّوؿ في الشوارع قبؿ عقديف مف الّزمف
 

 .لكّف مانغويؿ أبدي أسفو ألّف أّية محطة تمفزيوف كندية لف يمكنيا رؤية الميزة التي تحمميا مثؿ ىذه الرحمة
 

بالنسبة لي شخصيًا أستطيع أف أتفّيـ دىشة مانغويؿ واستثارتو، حيف كاف يري المدينة بعينيو، ويسمع بأذنيو، في 
 .الوقت نفسو، وصفًا آخر ليا مغايرًا تمامًا لما يراه

 
ية المستثار مف حّدة وقسوة التغّير الذي صنعتو الرؤ ( بورخيس)لكّنني أستطيع أف أتفّيـ جّدًا مرارة واستنكار 

 .بمدينتو المصونة خمؼ أسوار عماه
 

بعد مغادرتيا منذ ثبلثيف عامًا، كانت مف خبلؿ لقطات سريعة لمراسمي التمفزيوف، ( البصرة)أّوؿ مّرة شاىدت فييا 
وكنت في تمؾ األثناء أتبع الكاميرا بغيظ وليفة وأكاد أستوقفيا لكي . وىـ يتجّولوف فييا بأعقاب الحرب األخيرة

لكف عبثًا حاولت . ضع مف مدينتي الجميمة التي أعرؼ جميع دروبيا كما أعرؼ خطوط كّفيأقبض عمي مو 
 !.وعدت عمي أعقابي مسرببًل بحزف وحيرة التائو الغريب في مدينة ال يعرفيا قط. الوصوؿ إلييا
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نتي وتبع ذلؾ استنجادي بمف ىناؾ، عف طريؽ الياتؼ، لعّؿ في وصفيـ لمرابع الّصبا ما يؤّكد ىوية مدي

غير . المرسومة في قمبي بكامؿ جماليا وأناقتيا، وبأدّؽ تفاصيميا المغتسمة في ذاكرتي بوضوح أصفي مف البمور
أّف أقرب ما سمعتو مف وصؼ كاف يبدو لي كصفحة مف كتاب قديـ تراكـ فوقيا الغبار حتي كاد يطمس 

 .السطور
 

انوا يحّدثونني عف أماكف ال أعرفيا أبدًا، وأسأليـ وفي اآلونة األخيرة كنت ألتقي ببعض العائديف مف ىناؾ، فك
وفي أفضؿ األحواؿ يعتقدوف أّنيا رّبما شاخت .. بحرقة عف أماكف تنتصب شابة مؿء قمبي، فينكروف وجودىا

 .واندثرت
 

 !!يا إليي
 

 !.أثّمة فرؽ بيف المنفي والعمي؟
 

 ..ويا إليي
 

بي ما يجعميا تفّؾ العصابة عف عينييا، وتيوي بميزانيا عمي أليس في قمب العدالة المعصوبة العينيف مف حرقة قم
أولئؾ الذيف تطّوعوا لمّدفاع عف طاغية (.. الخارجيف عمي القانوف)رؤوس عمياف القموب والضمائر مف المحاميف 

 .أعمي أطفأ بظممو بصر الببلد وأىميا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
 
 
 
 
 

 تخميص اإلبريز
 

ذي يبدأ فيو ثمانية آالؼ معتقؿ وأسير فمسطيني في سجوف إسرائيؿ إضرابًا مفتوحًا في الوقت ال: الغضب الساطع
الفمسطيني المشارؾ في ( عّمار حسف)الّسمطة الفمسطينية تستنفر جميع وزاراتيا وأجيزتيا لدعـ .. عف الطعاـ

 (!.سوبر ستار)البرنامج الغنائي 
 

تنا إلي ىنا طمعًا في النفط، فقد عرضو صّداـ حسيف عمينا لـ تأِت قّوا: السفير البريطاني في العراؽ: تنزيبلت
 !.بسعر خمسة دوالرات لمبرميؿ، مقابؿ أف نتركو في الّسمطة( قبؿ الحرب)
 

تصدر بيانًا تتوعّد فيو كّؿ مف يحاوؿ إثارة ( فدائّيي القّذافي)جماعة (.. فدائّيي صّداـ)بعد زواؿ : َبندقة المحراث
 !.1978الذي اختفي خبلؿ زيارتو إلي ليبيا عاـ ( رموسي الّصد)موضوع اإلماـ 

 
 !صّداـ يطمب نقمو إلي سجف سويدي: سياحة العنكبوت

 
 (!.سّيد)إلي ( رفيؽ)قرار سوري بتغيير لقب العضو الحزبي مف : عجمة اإلصبلح تدور

 
 !.الّرئيس السوداني يطمب تدّخؿ القّذافي لحّؿ مشكمة دارفور: خذوا الحكمة

 
: ابنة صّداـ تطمب محاميًا أمريكيًا لمّدفاع عف أبييا، وتقوؿ لمصحافية األمريكية دافني باراؾ رغد : مباديء

 !.المحاموف يثيروف جنوني بمطالباتيـ المالّية
 

 !.في اجتماعات الحكومة( الفطائر)يصدر بيانًا يعمف فيو منع تناوؿ ( قريع: )اجتثاث الفساد
 

 (!.مشير)إلي ( فريؽ)البشير مف ترقية الّرئيس عمر : مكافأة دارفورية
 

 !.حزنًا عمي وفاة والدىا( مؤقتا)تعتزؿ الّرقص ( دينا)الّراقصة : َوصمة حزف
 
||| 
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: لمكاتب النرويجي كنوت ىامسوف يصؼ ظبلـ غرفة بات فييا ذات ليمة بقولو( الجوع)كاف بطؿ رواية : خبلصة
 .سبر غورىا، حّتي أف أفكاري تغّص بيا وال تستطيع لفظياالحمكة البّلنيائية ال يمكف .. الظبلـ يتوالد مف حولي

 
 بماذا يمكنني مقارنتيا؟

 
كممة بالغة الّسواد .. لقد بذلت محاوالت يائسة مف أجؿ العثور عمي كممة سوداء بما يكفي لوصؼ ىذه الظممة

 !.بحيث أنني إذا نطقتيا فإّف مف شأنيا أف ُتمّوث فمي 
 

 (!.الوضع العربي)مف أجؿ إنياء معاناة بطمو، بأف يضع عمي لسانو عبارة  لو كاف المؤلؼ حّيًا لنصحتو،
 
 
 
 
 
 
 

 !الّرجل الّتصويري
 

 .في وجيي( نعماف)انتيي األمر بأف بصؽ 
 

الذي كاف يحجز ( جبّلوي)لـ ُأَصب بقطرة مف رذاذ البصقة، ألّف الّصدفة شاءت ليا أف تستقّر بكامميا عمي وجو 
ولف أكوف مغاليًا إذا اّدعيت أّنو صفعني أيضًا، .. المدّوي كاف موّجيًا نحوي أنا بالّذات بيني وبينو، لكّف صوتيا

 .ال يغّير شيئًا مف حقيقة أّف الصفعة كانت موّجية نحو خّدي أنا بالّذات( جبّلوي)ألّف وقوع الصفعة عمي خّد 
 

 :صرخت بو مف وراء جّثة جبّلوي
 
وعميو .. ّننا والحمدّلمو نعيش في مدينة، والمدينة فييا شرطة وقوانيفإ. نحف لسنا في غابة. اسمع يا نعماف -

 .فإنني سأطمب َرّد اعتباري مف الحكومة نفسيا
 

 :شّوَح بيديو
 
القانوف بيننا، وسنري إف كاف لدي الحكومة اعتبار لمف يضرب أوالد .. أتيّددني؟ سأذىب معؾ ببل تأّخر -

 .الجيراف
 

 :ت، قبؿ أف أندفع نحو مركز الشرطةكّررت ما قمتو عشرات المّرا
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لـ أفعؿ غير أف طمبت منيـ باإلشارة أف ينزلوا مف عمي مقّدمة .. إّنيـ كّذابوف. ولـ أشتميـ. لـ أضرب أوالدؾ -
 .سّيارتي

 
 :أكّد جبّلوي وىو يحاوؿ أف يستوقفني، ويستوقؼ نعماف الّراكض في أثري

 
 (.كش كش كش)فقط قاؿ ليـ .. لـ يضربيـ -
 

يف لـ يفمح في إيقافنا، جارانا في اليرولة، وعندئذ توّقفت وطمبت منو العودة، لكّنو أصّر عمي مرافقتنا إلي وح
 .الشرطة كشاىد

 
 :قمت لو متحاميًا مّما ال تحمد عقباه

 
 .إنني أستطيع الدفاع عف نفسي.. ُكف في شأنؾ يا جبّلوي -
 

 :قاؿ نعماف متحّدياً 
 
 .إنو ال ُيخيفني. دعو يشيد -
 

 :انفجرت حانقاً 
 
 .ارجع يا جبّلوي. يا أخي ال أريد شيادتو -
 

 :وقاؿ مف خبلؿ لياثو. لكّف جبّلوي لـ يرجع، بؿ زاد مف سرعتو وكأنو ينافسنا في سباؽ
 
أمسكت بطرؼ جمبابو وتوّسمت إليو أف يخرج مف القضّية، لكّف . أنا أدافع عف الحؽّ . أنا ال أدافع عف أحد -

 .قفو، بؿ جّرني وراءه كعربة قطارإمساكي بو لـ يو 
 

 :قمت لممحقؽ باختصار
 
إّنيـ ال يختاروف مف . المسألة وما فييا أّف أوالد جاري ىذا ال شغؿ ليـ سوي الّرقص فوؽ سّيارتي طوؿ اليـو -

كثرة ما وقد تعبت، دوف جدوي، مف .. جميع السّيارات التي في ساحة العمارة إاّل سّيارتي أنا ليقيموا فوقيا دبكتيـ
واليـو جاءني جاري . توّسمت إلييـ أف يكّفوا عف ىذا العبث، ولطالما شكوتيـ لوالدىـ لكّف المشكمة لـ تنتو أبداً 

لكّنو أزبد .. أقسـ لؾ أنني لـ أفعؿ غير أف أشرت ليـ بأف ينزلوا مف عمي سّيارتي. ىذا واّدعي أنني ضربت أوالده
 .أطمب أف تأخذوا بحّقي منو وأف ترّدوا لي اعتباريإنني يا سّيدي .. وأرعد وشتـ وبصؽ وصفع

 
 :وّجو المحّقؽ بصره نحو نعماف وسأؿ



 98 

 
 ما قولؾ أنت؟ -
 
 ..والدليؿ أّنيـ كانوا يبكوف مف شّدة الوجع. حمفوا لي أنو ضربيـ. قولي أّنو ضرب أوالدي -
 

 أليس كذلؾ؟.. اإلشارة باليد ال تجعؿ األطفاؿ يبكوف مف األلـ
 

حظة اندفع جبّلوي موّسعًا بذراعيو الفجوة ما بيني وبيف نعماف، حتي التصؽ بطاولة المحّقؽ، تاركًا في ىذه الم
 :إّيانا خمفو، وصاح بصوت مجمجؿ

 
 .أقوؿ الحّؽ وال شيء غير الحؽّ  -
 

 :بيت المحّقؽ، وحّدؽ فيو مغيظاً 
 
 !َمف أنت؟ -
 

 :قاؿ جبّلوي بأدب
 
 .أنا جبّلوي يا حضرة المحّقؽ -
 

 :المحقؽ والغيظ ال يزاؿ مرتسمًا عمي مبلمحو تساءؿ
 
 !ما عبلقتؾ بالقضّية؟ -
 
 .أنا شاىد -
 

 :رمي المحّقؽ ببصره نحونا مف فوؽ كتفي جبّلوي وسألنا
 
 أكاف ىذا حاضرًا عندما تشاجرتما؟ -
 

 :لـ يدع لي جبّلوي فرصة لمّرد، بؿ انطمؽ ُيعّدد كالمدفع الّرشاش
 
 .اضر وناظر وباظر أيضاً ح.. نعـ يا حضرة المحّقؽ -
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أقسـ بالّمو العظيـ أَف األوالد قد افتروا عمي ىذا . رأيت كّؿ شيء وسمعت كّؿ شيء مف التيسي لمفيسي لمّريسي
وكّؿ ما فعمو أّنو قاؿ ليـ (.. زيؽ فيؽ بيؽ)رأيتيـ بعيني قبؿ أف يخرج وىـ يتقافزوف فوؽ السّيارة . الّرجؿ الطّيب

 (.شاؾ طراؾ طراؾ)عندما لـ ينزلوا أعطاىـ و (.. كيش كيش كيش)بيده 
 

 :استوقفو المحّقؽ حانقاً 
 
 !ماذا أعطاىـ؟.. ىيو.. ىيو -
 
( تشرمب تشرمب تشرمب)ويبدو أّنيـ خافوا حينئذ، إذ أّنيـ .. صار يخبط عمي السّيارة بغضب لكي ينزلوا -

 .واحدًا بعد اآلخر
 

 :صرخ المحقؽ بو
 
 !ماذا تقوؿ يا رجؿ؟ -
 

 :وي بكّؿ تيذيبقاؿ جبلّ 
 
ـْ )وما ىي إاّل لحظات حّتي جاء األخ نعماف ييّز األرض ىّزًا .. أقوؿ يا سّيدي إّنيـ قفزوا إلي األرض - ـْ ُد ُد
بكّؿ قّوة فوؽ زجاج النافذة، ثـ توّجو ليذا الّرجؿ الطّيب بكّؿ ما في الدنيا ( طراااخ)ومف دوف سبلـ أو كبلـ ( ُدـْ 

 (.كذا وكذا ما كذلؾ)مف 
 

 :تّمو المحقؽ إليو مف جمبابو بعنؼ حتي حاذي وجيو، وحّدؽ في عينيو بغضب مسعور
 
 !ماذا تعني بيذه الكذاءات؟.. احؾ ما رأيت ببل موسيقي تصويرية. لقد دّوختني -
 

 :ثاب جبّلوي إلي الواقع، وقاؿ وىو يبمع ريقو خوفاً 
 
 .كاف يسّبو ويسّب أّمو سّيدي -
 
اّل فسأضطر ألف ألعف كذا ما كذاؾ. كاف بإمكانؾ أف تقوؿ ىذا - ماذا جري بعد .. واِصؿْ .. تكّمـ باختصار وا 

 .ذلؾ؟
 

 :قاؿ جبّلوي، وقد استعاد جمبابو وىدوءه
 
ولـ يكتؼ بيذا بؿ .. كانت صفعتو قّوية سامحو الّمو. وطار الّشرر مف عيني( تشاؾ)ثـّ يا سّيدي لـ أنتبو إاّل  -

 ..(تفوووه.. تفوو.. تفو)نزؿ عمينا 
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 :استوقفو المحّقؽ صارخاً 

 
 .لـ أعد بحاجة إلي المزيد.. كفي، كفي -
 

 :ثـّ التفت نحو الشرطي الواقؼ بالباب وأمره بحـز
 
 .خذ ىذا اليربوع واحبسو في غرفة النظارة، وبعد أف تقفؿ الباب عميو، اذىب إلي بيت نعماف وأحضر أوالده -
 

 :والد، قاؿ لممحّقؽغاب الشرطي مّدًة، وعندما عاد مصطحبًا األ
 
 .وجدتيـ يرقصوف فوؽ سّيارة -
 

 :ىتفت بانشراح
 
 .أرأيت يا سّيدي؟ إّنيا سّيارتي بالتأكيد -
 

 :قاؿ المحّقؽ لنعماف بميجة جاّفة ومؤّنبة
 
ذا تكّرر عبث األوالد فإنني . عميؾ اآلف أف تعتذر مف األخ، وعميؾ بعد ذلؾ أف تحسف تربية أوالدؾ - وا 

 .س لمدة شير مع الغرامةسأضعؾ في الحب
 

 :مدَّ نعماف يده إلّي مصافحًا، وابتسر الكممات مرغماً 
 
 .أنا الغمطاف.. سامحني يا أخي -
 

 :قاؿ المحّقؽ
 
 .مع الّسبلمة.. تفّضموا اآلف -
 

 :قمت لو
 
 !.وماذا عف جبّلوي؟ -
 

 :قاؿ مبتسمًا ألّوؿ مّرة
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وسأحبسؾ .. نزع جميع أشرطة الموسيقي التصويرية مف دماغوسيبقي في الحبس إلي أف يقّدـ تعّيدًا خطّيًا ب -
 .أنت أيضًا إذا جئت بو لمشيادة مّرة ثانية

 
ضحكت برغـ صعوبة الموقؼ، وضحؾ المحّقؽ عاليًا، وانتقمت عدوي الّضحؾ إلي نعماف الذي ىمس لي 

 :كالمتشّفي
 
 .َخمّْْص شاىدؾ -
 

 :ؼ القائمة في الزاوية القصّية مف ردىة المخفر، وناديتووّجيت بصري نحو جبّلوي المقرفص في غرفة التوقي
 
 .الحبس لمّرجاؿ. ال تجزع يا جبّلوي. سأجمب لؾ العشاء -
 

 :وجاء صوتو المغضب محمَّبًل بكؿ بروؽ ورعود األفبلـ
 
نوف أـ أىذا قا.. تَررـر َبَرـر َطْنطف!! حكومة شيطي بيطي ميطي، تحبس الشاىد وتطمؽ المّتيـ.. عشنا ورأينا -

 !.كمنجة؟
 
 
 
 
 
 

 صدقات
 

لكّنؾ تصطدـ، . الكممة الطّيبة، عند الّمو، خير مف صدقة يتبعيا أذي، بؿ إّف الكممة الطّيبة ىي بحّد ذاتيا صدقة
أحيانًا، بكممات طّيبة يمتصؽ األذي الفوري بيا كالذيؿ كانسًا مف خمفيا آثار خطواتيا المؤنسة، بشكؿ يجعمؾ 

 .ّمو بديبًل عف ىذا البديؿ الذي َسّد مسّد الصدقة المؤذيةتتمّني األذي اآلجؿ ك
 

 .وألّف الكبلـ ال يكّمؼ شيئًا فإّنؾ تميؿ إلي االعتقاد بأّف ذلؾ األذي ىو في الغالب نتيجة لخيانة التعبير ليس إالّ 
 

اّل فإنّنا .. ئؾشفاؾ الّمو وعافاؾ وأعادؾ سالمًا إلي قرا: )مف مثؿ ذلؾ أّف قارئًا سمع أّني مريض فكتب يقوؿ وا 
 (!.نسألو أف يبدلنا منؾ ويعّوضنا عنؾ

 
 !.وكما ىو واضح فإّف الّصدقة ىنا خرجت مف غرفة الّدعاء بالخير ودخمت غرفة المفاوضات

 
اّل فإّنو يطمب تعويضًا عّني.. إّنيا مفاوضة صريحة بيف القاريء ورّب العالميف، فإذا شفاني فبيا  .وا 
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 (!.آميف)ىنا تعني أّنو احتسبني عند الّمو وأغمؽ تربتي بالفاتحة  وال يخفي أّف أداة الشرط

 
ولقد ذّكرني ذلؾ بما رواه الباحث التراثي الكويتي عادؿ العبدالمغني عف صديؽ لو بشأف طرؽ الّتداوي والعبلج 

 .في الكويت القديمة
 

، دوف أف تنفع معو كّؿ المسّكنات يقوؿ ذلؾ الصديؽ إّنو أصيب، في ذلؾ الّزمف، بصداع حاّد تواصؿ لعّدة أّياـ
 .ليقرأ عمي رأسو ويكتب لو تعويذة( الَعْيدروس)المعروفة، فنصحو المجّربوف بزيارة شيخ يقاؿ لو 

 
 .وحمؿ معو طاسة حموي كيدية( الَعْيدروس)ولشّدة وجعو توّجو فورًا إلي 

 
فأجابو .. ي األبد، وتجمب لو الحّظ أيضاً سألو الّشيخ عف اسمو واسـ أّمو ليكتب لو تعويذة تشفيو مف الّصداع إل

 (.قماشة)واسـ أّمو ( عبداهلل)بأّف اسمو 
 

بعد التعازيـ والتمتمات والتيويمات، اختمي الشيخ ساعة، ثـ عاد وفي يده تعويذة طمب مف عبدالّمو أف يعّمقيا في 
 .رقبتو

 
ضوؿ إلي استجبلء سّر ىذه التميمة العجيبة يقوؿ عبدالّمو إّف الّصداع زاؿ في الحاؿ، ولـ يعاوده قط، فدفعو الف

ذا بو يقرأ التالي ياني عبدالّمو بف قماشو، وشايؿ بإيده طاسو، : )التي تفّوقت عمي جميع المسّكنات، ففتحيا، وا 
ذا ما طاب عند َيدّْي.. إذا طاب ُوّدي.. ويقوؿ يَعوره راسو  (!.وا 

 
، فيذا األخير دعا بالشفاء (العيدروس)طؼ نفسًا مف ولكي أكوف منصفًا ينبغي عمّي االعتراؼ بأف قارئي أل

 !.أي أف يقبض روحو.. لعبدالّمو، لكّنو لـ يشترط تعويضًا في حالة عدـ شفائو، بؿ طمب مف الّمو أف يمحقو بجّده
 

ومف طريؼ ما أتذكره في ىذا الصدد حكاية صديؽ عراقي قاؿ إّنو، في وقت مف األوقات، كاف ميتمًا بصّحتو 
،  البدنية والنفسية إلي درجة الَيَوس، إذ كاف يمارس الَجري والّسباحة ويؤدي التماريف السويدية صباح كّؿ يـو

وأشباىيا، وأّنو في رحمة بحثو عف ( طبيبؾ)وينّظـ وجبات طعامو وفؽ القواعد الصحّية التي يجدىا في مجّمة 
دع القمؽ )ؽ ىذا فإّنو قرأ كتاب دايؿ كارنيجي الّسبلـ الّروحي اكتشؼ رياضة اليوغا فمـ ينقطع عف ممارستيا، وفو 

 .أكثر مف مّرة، وحرص عمي تطبيؽ ما قرأه عمي كّؿ شأف مف شؤونو( وابدأ الحياة
 

كنت بصّحة وعافية وفي غاية البيجة واإلقباؿ عمي الحياة، عندما التقيت مصادفة .. باختصار: يقوؿ صديقي
 !(.شمونؾ وردة؟.. ىبل بالبطؿ: )وت صاعؽ ُيفّزز الموتيبصديؽ لـ أره منذ مّدة، فإذا بو ُيحّييني بص

 
لكّنو بعد أف حضنني وقّبؿ وجنتي، بدا كما لو أنو ندـ عمي تقميدي وساـ البطولة ومنحي رتبة الوردة، فصار يبعد 

عة، ثـ عينيو عني ويقّربيما مّني كمف يدّقؽ في لوحة انطباعية، ولو استطاع لقمَّبني وجيًا عمي قفا مثؿ أّية بضا
 (.جّنؾ ديج منشوؿ؟.. ىاي شبيؾ مصوفر وزايع عافيتؾ: )صرخ بحرقة أـّ ثكمي
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؟: )والترجمة الحرفية ليذا التشخيص ىي  (!.مالؾ ُمصّفرًا ومعدـو العافية كأّنؾ ديؾ مزكـو

 
الطبيب  قاؿ صديقي ضاحكًا إّنو منذ ذلؾ المقاء وقع مريضًا ثبلثة أشير، وحتي بعد شفائو لـ يفمح كارنيجي وال

 !.القّباني وال تمريناتو الرياضية في إعادتو إلي سابؽ لياقتو وبيجتو
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 ثمج
 

باعتباره صحفيًا، أف يستطمع أسباب ظاىرة انتحار بعض الفتيات المحّجبات في إحدي المدف التركية ( كا)حاوؿ 
وفي الوقت ذاتو اّتيمو العممانيوف . غميؿ العممانييف في أنقرة النائية، فوصفو اإلسبلميوف بأنو ممحد يريد إرواء

أّما األكراد الذيف لـ يترددوا . بالتعاطؼ مع اإلرىابييف الذيف لف يتوّرعوا عف قطع رأسو إذا ما استولوا عمي السمطة
لقومية عف الشكوي إليو مف بطالتيـ واضطياد السمطة ليـ، فقد كانوا عمي ريبة مف صمتو بذوي النزعة ا

وبالنسبة لرفاقو القدماء مف العسكر الذيف كانوا ينتقدوف . العنصرية مف العممانييف واإلسبلمييف عمي حدٍّ سواء
صبلتو بكؿ أولئؾ، كاف مفترضًا بو وجوبًا أف يكوف مشاركًا ليـ في انقبلبيـ المحدود لمحفاظ عمي المباديء 

المخابرات تعتبره مجّرد آلة تسجيؿ ينبغي أف تُفرّْغ المعمومات وفي معزؿ عف كّؿ ىؤالء كانت دائرة . األتاتوركية
 !.منيا حوؿ جميع تمؾ التّيارات، ولو تحت طائمة التعذيب

 
لـ يكف مؤمنًا فيما مضي، لكّنو انتيي، فيما بعد، إلي أف يري قدرة الّمو مجّسدة حتي في حّبة ( كا)والواقع أّف 

متطّمع إلي سعادة االرتباط ( مواطف)آخر األمر إلي أف يكوف مجّرد  الثمج النازلة مف الّسماء، ثـ توّصؿ في
لكّنو، في . بجميع المواطنيف عمي اختبلؼ توجياتيـ برباط المواطنة ومباديء اإلخاء والحرية والعدؿ والمساواة

بداًل مف أف يحظي  ذلؾ أّنو. مف حولو( الّشموليات)توجيو ىذا، لـ يجد لو مكانًا آمنًا أبدًا وسط غابة تتعّدد فييا 
بموّدة الجميع لو واعترافيـ بو، وجدىـ يرفضوف نموذجو الوسطي والموضوعي، عمي الرغـ مف ألحاف الوجد التي 

 .تطمقيا شعاراتيـ عف الحرية، وعمي الرغـ مف إدعائيـ الوصؿ جميعًا بميمي اإلخاء والمساواة
 

جتماعية مختمفة مف أجؿ الوصوؿ إلي تحقيؽ الحرية التعّددية في مثؿ ىذا المناخ ليست منافسة بيف تيارات ا
لمجميع والمساواة بيف الجميع، بؿ ىي سباؽ بيف ديناصورات حديثة تحمؿ بيف أنيابيا الّشعارات وأصابع 

وتحقيؽ أقصي درجات العدؿ في توزيع بركات ( القبيمة المنفردة بالسمطة)الديناميت معًا، لموصوؿ الي ديمقراطية 
 !.ّؿ التيارات األخرياإلبادة عمي ك

 
ولعّمنا ال نبالغ (.. ثمج)كما يقّدميا الّروائي التركي أورىاف باموؽ في روايتو األخيرة ( كا)تمؾ ىي خبلصة محنة 

في ىذا الشرؽ .. إذا قمنا إّنيا محنة باموؽ نفسو، ومحنة جميع الخارجيف عمي حظائر فرعوف أو ىاماف أو قاروف
 .السعيد

 
عمي باموؽ في معظـ أعمالو ىي محاولة فيـ حالة ببلده تركيا التي شاءت األقدار ليا، جغرافيًا  المسألة التي ُتمحّ 

ومف ثـ محاولة التوّصؿ إلي . وتاريخيًا، أف تكوف كتوأميف سيامييف أحدىما رجمو في آسيا واآلخر رجمو في أوروبا
ات الحضارة الغربية التي يري فييا إغناًء صيغة حياة ممكنة ال تفّرط في الموروث الشرقي وال تستغني عف مستجد

 .لمموروث، واستنياضًا لو لممشاركة، بعد سبات طويؿ، في صنع الحياة، والتقّدـ بالحضارة اإلنسانية إلي األماـ
 

والواقع أّف ما يصّح بالنسبة لتركيا في ىذا الشأف، يصّح في التقويـ النيائي، بالنسبة لكّؿ ببلد الشرؽ التي كانت، 
، واقعة تحت نفوذ تركيا العثمانية، قبؿ أف تشيخ وتمرض وُتسمّْـ الَجمؿ بما حمؿ لورثتيا الغربييف ذات ولذلؾ . يـو

فإّف محاولة باموؽ، في النياية، ال تختّص بتركيا وحدىا، بؿ بكّؿ الببلد الشرقية، وىذا ما يجعمنا شخوصًا غير 
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بحثو عف الصيغة المنشودة لمتعايش والتبادؿ الحضاري،  منظوريف في رواياتو، ومف ثـّ شركاء أصمييف في رحمة
 .ودوف االنقطاع عنو.. دوف الذوباف في اآلخر

 
بقالب فّني استدعي فيو تاريخ فنوف ( اسمي أحمر)لقد عالج باموؽ ىذه العبلقة المتوّترة في روايتو الشييرة 

 .التشكيؿ لدي الغربييف والشرقييف
 

فقد اختار أف يعالج الموضوع نفسو عف طريؽ الفنتازيا ( الحياة الجديدة)و أّما في روايتو األقرب إلي نفس
البوليسية، دوف أف يترّدد، خبلؿ ذلؾ، عف االحتجاج بوضوح وبصوت حاّد النبرة ضّد المنسمخيف مف اليوية 

اراف طريقيف الشرقية مف جية، وضّد المتقوقعيف في قمقـ تمؾ اليّوية مف جية أخري، إذ يري أّف الفريقيف ال يخت
وال فرؽ حينئذ، بالنسبة لو، (.. الموت)بؿ ىما يختاراف مكانيف مختمفيف لمبلقاة (.. الحياة)مختمفيف لموصوؿ إلي 

 .بيف أف ينتحر المرء في بيتو أو أف ينتحر في عرض الشارع العاـ
 

 .صّرح أورىاف باموؽ بإّنيا ستجّر عميو المتاعب( ثمج)في أثناء عممو عمي رواية 
 
 أحسب أّف تصريحو بذلؾ كاف نوعًا مف الّنبوءة، فقد كاف واضحًا لو، كما أصبح واضحا لنا بعد قراءة الّرواية، وال

أّنو بالصيغة الفنّية الجديدة التي عالج بيا موضوعو األثير، قد دخؿ إلي أرض الواقع المعيش والحي والمعروؼ، 
ّف الحيؿ الفنّية، ميما اتسعت، لف تستطيع مراوغة آفاقيا وىو يعرؼ أّنيا أرض مزروعة حتي ىامتيا باأللغاـ، وأ

 (!.الفرقة الناجية)الضّيقة، حيث كّؿ جماعة فييا تؤمف مف صميـ قمبيا بديمقراطية 
 

 .مف العذاب( كا)لـ ينج 
 

لكّننا، باإللحاح، عمي إدانة ىذه الحالة، سوؼ ننجو جميعًا في . مف غضب جميع األطراؼ( باموؽ)ولـ ينج 
 .ايةالني
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 المنبوذ
 

وكأنو قد عاد الي صباه، ( غابرييؿ غارسيا ماركيز)في عامو السادس والسبعيف، يبدو شيخ كّتاب أمريكا البلتينية 
فمثؿ أّي تمميذ كسوؿ ومشاغب يطرد مف الصؼ، يواجو ماركيز، اآلف، قرار منعو مف المشاركة في المؤتمر 

 .اإلسبانية الذي ينظمو، كّؿ أربع سنوات، مجمع الّدوؿ الناطقة باإلسبانيةالعالمي لّمغة 
 

البريطانية قبؿ أّياـ، فيو يعني أّف الناس ىناؾ ( الغاردياف)إذا صّح ىذا الخبر المدىش والمؤسؼ الذي نشرتو 
 .حيف تصؿ األمور إلي حّد المساس بييبة الّمغة( كبير)ليس عندىـ 

 
مائة عاـ مف )وزيرة الثقافة األرجنتينية التي تستضيؼ المؤتمر الحالي، قالت إّف مؤلؼ ( سيماجدالينافيبل)السيدة 
قد منع مف الحضور بسبب ما أحدثو مف ازعاج في المؤتمر الذي عقد في المكسيؾ قبؿ ثمانية اعواـ، ( العزلة

 !يجب اف يحاؿ عمي التقاعد ذلؾ اإلرىاب النازؿ عمي البشرية مف الميد الي الّمحد، .. حيف قاؿ إّف اإلمبلء
 

.. ويبدو أّف ماركيز، عندما اقترح رمي اإلمبلء في مقمب النفايات، لـ يكف يتوقع أف يصبح منبوذًا إلي ىذا الحد
 .لكف ىذا ىو ما حصؿ

 
 الذي صّرح بأّنو سيعيد( خوزيو ساراماغو)وقد استفز قرار منعو زميمو الّروائي البرتغالي الحاصؿ عمي جائزة نوبؿ 

 .بطاقة الدعوة الخاّصة بو الي منّظمي المؤتمر، إذا صّح خبر منع ماركيز مف الحضور
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 .ومف جيتيا أّكدت وزيرة الثقافة األرجنتينية أّف مجمع المغة ىو الذي أّصر عمي منعو مف المشاركة
 

أىمية، عف الدافع وفيما يدور التساؤؿ حاليًا حوؿ صّحة ىذا األمر أو عدميا، يستوقفنا تساؤؿ آخر، ال يقّؿ 
أكاف ذلؾ نابعًا مف حكمة خبير . مف المغة اإلسبانية( اإلمبلء)الحقيقي الذي دعا الّروائي الكبير إلي اقتراح إلغاء 

بالّمغة، رأي، بعد طوؿ التجربة، أّف الوقت قد حاف لتخميص المغة مف زوائدىا غير الضرورية، وتيسير األمور 
 عمي الناشئة مف الكّتاب؟

 
إّنو المغة نفسيا، وعمي الكاتب أف يبذؿ الجيد مف أجؿ إتقانو، إذا . فاإلمبلء ليس زائدة دودية تمحؽ بالمغة. .كبلّ 

 .كاف يعد نفسو لمكتابة بالقمـ، ال لمرواية بالمساف
 

 ما سبب دعوة ماركيز الغريبة إذف؟
 

و مثؿ كعب أخيؿ طيمة السبب، ببساطة شديدة، ىو ضعؼ ماركيز الشخصي في اإلمبلء، وتمؾ مشكمة رافقت
 .حياتو

 
بضجره مف اإلمبلء، ألّنو ال يحسنو، وروي حكاية مف ماضيو ( عشت ألروي)وقد اعترؼ ماركيز في سيرتو 

الّدراسي، حيف كاف عميو أف يكتب الخطاب االفتتاحي ألحد احتفاالت المعيد الرسمية، فقاؿ إّنو بعد أف قابؿ 
 .ر بفظاظة إلي عدد مف األخطاء اإلمبلئية التي ارتكبياالمدير لعرض الخطاب عميو، نّبيو األخي

 
فأنا . إّف أكثر ما أّثر بي في تمؾ المقابمة ىو مواجيتي، مّرة أخري، لمأساتي الشخّصية في اإلمبلء: يقوؿ ماركيز

ال  وقد حاوؿ أحد أساتذتي أف يوّجو إلّي الضربة القاضية، عندما قالي لي إّف سيموف بوليفار. لـ أستطع فيمو
. بينما حاوؿ آخروف مواساتي بالقوؿ إّنو داء يصيب كثيريف. يستحؽ كّؿ تمؾ األمجاد، بسبب أخطائو اإلمبلئية

، بعد أف صار لي سبعة عشر كتابًا منشورًا، ما زاؿ مصّممو تجاربي المطبعية ٌيشّرفونني بكياسة  وحّتي اليـو
 !ة تصويب أخطائي اإلمبلئية، عمي أّنيا مجّرد أخطاء مطبّعي

 
إّنيا مشكمة شخّصية، كاف مف الممكف لماركيز أف يذّلميا باالستيعاب، أو بالتعايش معيا، ما دامت قد .. حسناً 

لكّنو بداًل مف ذلؾ، . أصبحت عّمة مزمنة، خاّصة أّف المصّححيف لف يتخّموا عف كياستيـ أماـ روائي عظيـ مثمو
 .يده وحده، وليست ضرورة حيوية لمغة أّمة كاممة حاوؿ أف يتفادي المشكمة بإلغائيا وكأّنيا بثرة في

 
ويبدو أف ماركيز كاف يحتمي بشيخوختو وبطوؿ قامتو اإلبداعية، عندما واتتو الجرأة عمي المطالبة أخيرًا بإعداـ 

ف لكف لـ يدر بخمده أّنو، بعد كّؿ ىذا العمر وكّؿ ىذه الشيرة، سيواجو مَ . الذي رافقو منذ الطفولة( اإلرىابي)ذلؾ 
 !لو القدرة عمي طرده، ببساطة، مف الّصؼ

 
ما ىذا : لو كنت في مكاف ماركيز ليززت يدي في وجوه سدنة المغة اإلسبانية، ولقمت ليـ بمنتيي االستخفاؼ

ماذا فعمت يا سنيورات حتي أستحؽ كّؿ غضبكـ ىذا؟ إّنو . اليراء؟ لـ يبؽ إاّل أف تطمبوا مني إحضار ولّي أمري
أأىوف عميكـ مف أجؿ ىذا الشيء التافو؟ ماذا سيقوؿ عنكـ إخوانا العرب إذا وصؿ . مجّرد إمبلء. .إمبلء ليس إالّ 
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إّنيـ . إلييـ خبر تحّجركـ وقّمة عقمكـ؟ إّف صبيانيـ ىناؾ قد تجاوزوا مف زماف مسألة ضرب اإلمبلء عمي مؤخرتو
سبلسة وعذوبة إلي تجريد الكممات مف  اآلف ال يتوّرعوف عف المطالبة بإعداـ النحو والصرؼ، بؿ ويعمدوف بكؿّ 

نيـ ليتساءلوف بسخرية ُمّرة  ما حكاية المعاني ىذه التي جاءتنا عمي آخر الّزمف؟: معانييا، وا 
 

ومع ذلؾ فإف لغتيـ الرؤـو تبدو سعيدة بيـ، وال ييميا شيء سوي ألـ فراقيـ الغالي عمييـ، وال تزاؿ تناغييـ بكّؿ 
 :حناف

 
 ئو الّدرُّ كاِمفٌ أنا البحر في أحشا)
 

 (فيؿ سألوا الغّواص عف َصدفاتي؟
 

وىي عمي يقيف تاـ مف أنيـ، عندما يكبروف، سيسألوف الغّواص عف صدفاتيا وعف الّربياف أيضًا، لكي تستطيع 
 !بالّربياف، حيف تعّد ليـ الشاطر والمشطور في األعواـ المقبمة( الكامخ)مجامعيـ المغوية المجّددة أف تطبخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرأة عمي السُّمَّم
 

أنت طالؽ إذا َصعدِت، وطالؽ إذا نزلت، : ُتحّدثنا طرفة فقيية عف زوج رأي زوجتو تصعد السُّّمـ، فاستوقفيا قائبلً 
ّمـ.. وطالؽ إذا وقفِت   !فما كاف منيا إاّل أف قفزت إلي األرض مف منتصؼ السُّ
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أليس كذلؾ؟ ومف واجبنا نحف الّسامعيف الكراـ .. أف يغتبط لذكائيا أليست كذلؾ؟ ومف حّؽ زوجيا الصالح.. ذكّية
 أليس كذلؾ؟.. أف نرسؿ إلييما مف مجامع قموبنا أسمي آيات التينئة واالعجاب

 
ىو كذلؾ، عندما يتعّمؽ األمر بنا كقطعاف ماشية، ألننا في الواقع نسخ مف صورة تمؾ المرأة الّصالحة، .. نعـ

 !ًا بقدرة أمثالنا عمي ممارسة أسوأ أشكاؿ الذّؿ بأعمي درجات الّذكاءومف شأننا أف نسعد جد
 

ًّ األمر ليس كذلؾ إطبلقًا، إذا كّنا عمي سوية البشر األحرار ذلؾ ألف المكاف والحدث والشخوص ستتيح . لكّف
خيار الذي لنا، حينئذ، رؤية األمر بصورة أفضؿ، وستفتح في جدراف تمؾ الطرفة نوافذ خيارات أخري غير ذلؾ ال

ال يؤدي إال إلي عيادة الكسور في مستشفي العظاـ،وال يعود إال إلي حظيرة ذلؾ الفحؿ الصالح الذي في يده 
 .وكؿ ُعقد الدنيا األخري.. عقدة الطبلؽ

 
ال ريب أف الطرفة ستفقد طرافتيا إذا نحف فتحناىا عمي خيارات أخري، لكّف ذلؾ ثمف بخس مقابؿ استعادة الدنيا 

 .، واستعادتنا نحف لسّويتنا اإلنسانيةلبيجتيا
 

لنفرض أّف المرأة ليست ذكّية بما يكفي، ولذلؾ فإنيا وقفت لتفكر في َحّؿ لمشكمتيا، ولنفرض أف الّزوج رأي أنيا 
عندئذ ستكوف المشكمة برّمتيا قد وجدت الَحّؿ، إذ ليس .. استغرقت مف الوقت ما جعميا في حالة الوقوؼ الّناجز

 .إاّل أف تزغرد مف صميـ قمبيا، لخبلصيا مف مثؿ ىذا الّرجؿ األحمؽعمي المرأة 
 
لكي يمكننا االفتراض أنيا بادرت فورا إلي النزوؿ ثـ حزمت  -كما ىي في الطرفة  -لتبؽ المرأة ذكّية .. أو

بيت أىميا،  أمتعتيا، واستدارت في طريقيا إلي الباب، لتشكر الذي في يده عقدة الُعقد، ولتذّكره بأنو يعرؼ مكاف
 .وعميو فإنو لف يجد عناء في ايصاؿ ورقة الطبلؽ السعيد إلييا

 
لكّننا .. أما إذا كاف البيت ممكيا، فما عمييا إال أف تفتح لو الباب، وىو ببل شّؾ سيعرؼ طريقو جيدًا إلي الشارع

المعب بعقدة الطبلؽ، وأكثر سنظؿ في َشّؾ بالنسبة ليذا االحتماؿ، ألف مف ال يممؾ البيت سيكوف أعقؿ قميبًل مف 
 .ميارة في ترويض ُعقده النفسية المتراكبة

 
فإما أف تتصؿ بالقاضي طالبة : ىناؾ خيار آخر أماـ المرأة، ىو أف تصعد إلي الطابؽ الثاني النتقاء أحد خياريف

ّما أف تّتصؿ بمستشفي المجانيف محّددة بالضبط مقاس بعميا، لكي  ال يكوف قميص منو تأديب ذلؾ البيمواف، وا 
 .المستشفي ضّيقًا بحيث يصعب معو ربط أردانو مف ورائو بسيولة

 
وألف المرأة ذكية كما تقوؿ الطرفة، فإنيا ستستبعد خيار االتصاؿ بالقاضي، لخشيتيا مف أنو كفحؿ وكفقيو، سوؼ 

 .لف تسيؿ عميو التضحية بتمؾ الطرفة الفقيية الّرائعة مف أجؿ سواد عينييا
 

 :نميؿ إلي االعتقاد بأنيا ستدير قرص الياتؼ، لتقوؿ لمطرؼ اآلخروعميو فنحف 
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ونفيـ مف ىذا أنيا قد أضافت ثبلث درجات مضاعفة إلي مقاس زوجيا، لتضمف أف يكوف القميص (.. 52)
 .بصورة كافية لتقييده جيداً ( مرحرحاً )
 

يا، ال عف امرأة مخطوفة نحف ىنا نتحدث عف زوجة شرعية اختارت ذلؾ البعؿ بمحض إرادتيا وبرضا أىم
بؿ ىي تستأىؿ أف تكوف بطمة مأساة اغريقية، وذلؾ .. ومغتصبة، فيذه األخيرة ال ينفعيا أف تكوف بطمة طرفة

ألف مثميا لف تفوز أبدًا بعرض الطبلؽ السخّي ىذا مف مختطفيا، وعميو فإف خياراتيا المفترضة ىي أف تتوسؿ 
لفرصة لميرب أو االتصاؿ بالشرطة، أو أف تشعؿ النار في البيت، وتقفز إليو راجية أف يعتقيا، أو أف تتحّيف ا

 .مف الناقذة.. حاالً 
 

فنحف ال نستطيع اقناع .. وحتي بالنسبة لحالة ىذه المرأة المنكودة، تبدو حالتنا، نحف السامعيف الكراـ، أسوأ
وال !(. الغربة َمَذّلة)ب مف البيت ألف وال نستطيع الير . خاطفينا بعتقنا، ألف أدمغتيـ مرّكبة في أعقاب بنادقيـ

وال نستطيع، في النياية، إحراؽ البيت، . نستطيع االتصاؿ بالشرطة ألف االتصاؿ بالخارج عمالة وخيانة عظمي
ألنو ممكنا نحف، وحتي لو فعمنا فإننا سوؼ لف ننجو مف االحتراؽ ألف الخاطؼ قد سّمر جميع النوافذ واألبواب، 

 .عمي البيت وعمينافي لحظة استيبلئو 
 

خسائرنا بالجممة عمي كؿ اتجاه، وىذا ما يوضح سبب انحيازنا المرأة الطرفة الفقيّية، ألنيا تمنحنا فرصة لبلدعاء 
فبذلؾ وحده سيمكننا، .. بمحض إرادتنا، وبمؿء روحنا الّرياضية والفكاىية( المميميف)بأننا اخترنا ىؤالء الخاطفيف 
 !مف فوؽ السُّّمـ.. إلي مشاء المَّو( بالرّوح والّدـ)ؿ القفز ببل حرج أو حياء، أف نواص
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 الحكيم األخضر
 

وقد ألقوا عصا الّترحاؿ، ذات ظييرة، في بمدة ىادئة، وجدوا . كانوا ثبلثة إخوة يسيحوف في أرض الّمو طمبًا لمحكمة
اعنًا في الّذىوؿ، يجمس مستندًا إلي حائط بيت، تحت ليب الشمس في أحد طرقاتيا المقفرة مف الماّرة، شيخًا ط

 !.الحامية، وكأّنو يستظّؿ منيا بيا
 

 .كانت لمشيخ لحية خضراء، وعميو ثوب أخضر، وتحت إبطو كتاب أخضر
 

زموا سّمـ اإلخوة عميو، فمـ يرّد عمييـ الّسبلـ، بؿ وضع إصبعو عموديًا عمي شفتيو، طالبًا منيـ باإلشارة أف يمت
 .الَصمت، فألقوا عصا الّترحاؿ أمامو، وتحّمقوا مف حولو صامتيف، وفي يقينيـ أّنيـ قد بمغوا الغاية

 
لكّنو تبّسـ، وركز . وىّزىا في وجوىيـ، ثـّ انياؿ عمييـ ضربًا، فتباعدوا عنو قميبلً ( عصا ترحاليـ)تناوؿ الشيخ 

وما . عمييـ، وىـ في أثناء ذلؾ يتأّممونو صامتيف خاشعيفالعصا أمامو، وراح ينبش األرض بأناة، ويحثو الّتراب 
مضت ساعة حّتي كاف الشيخ قد صنع حفرة، ما لبث أف زحؼ نحوىا حّتي غّطاىا بمؤخرتو، ونشر حوليا ثوبو، 

وسكت فجأة، ثـ ابتسـ، ثـّ عبس، ثـ (.. الفضاء الفضاء.. األرض األرض.. الطبيعة الطبيعة: )وارتعد صائحاً 
 !.تغرؽ في الّذىوؿبكي، ثـ اس

 
 .قاـ اإلخوة الثبلثة ينفضوف التراب عف ثيابيـ، وقّبموا يد الشيخ تباعًا، ثـّ التقطوا عصا ترحاليـ وانصرفوا

 
 :وفيما كانوا سائريف بحثًا عف خاٍف يستظّموف بو مف القائمة، قاؿ أكبرىـ

 
 !.الّشيخ أنبأنا بأّف مف حفر حفرة ألخيو وقع فييا -
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 :وسطوقاؿ األخ األ

 
 !ألـ ترياه قد تبّسـ ثـّ بكي ثـّ استقّر فوؽ الحفرة؟.. بؿ أنبأنا بأّف الموت مصير كّؿ حي -
 

 :قاؿ األخ األصغر
 
بؿ ىو قد لّخص لنا ناموس الطبيعة، فقاؿ إّف الماء ّسر الحياة المودع في األرض كما ىو مودع في الّسماء،  -

 !.ء، قد حفر لنا بئرًا في األرض؟ألـ ترياه، ونحف في موسـ انقطاع قطر الّسما
 

وبعد أف استراحوا وطعموا وارتووا، . سار اإلخوة طوؿ الظير يترّنحوف تحت الشمس، حتي الح ليـ خاٌف فدخموه
قّصوا عمي صاحب الخاف حكاية الشيخ، وأبدوا تعّجبيـ مف ترؾ حكيـ مثمو يقتعد الطريؽ في عراء الظييرة دوف 

 .شيخ بغية التّبرؾ بذكره والدعاء لوثـّ سألوه عف اسـ ال. ظّمة
 

 :سأليـ صاحب الخاف
 
 ماذا رأيتـ الشيخ يفعؿ بعد أف قعد فوؽ الحفرة؟ -
 

 :قاؿ األخ األكبر
 
 .رأينا الحكمة مثّمثة -
 

 .ثـ روي لو ما استنتجوا مف حكمتو
 

 :قاؿ صاحب الخاف
 
 .بؿ تتكّرر. إّنما حكمتو واحدة ال تتجّزأ وال تنقسـ وال تتعّدد -
 

 :ثـ ابتسـ قائبلً 
 
 !.مجنوف البمدة( ُعميراف األخضر)إّنو . لقد اعتاد الشيخ أف يحفر حفرة كّمما أراد أف يتّبوؿ -
 

 !.ىا ىي ذي حكمتو قد ترّبعت بعد تثميث.. يا سبحاف الّمو: ىتؼ أحد اإلخوة
 

ف لـ يتدّفؽ مف األرض  (!.النير االصطناعي) المجوء إلي فميس أماـ المرء إالّ .. فإف لـ ينزؿ الماء مف الّسماء، وا 
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 :عقد العجب لساف صاحب الخاف، لكّنو استطاع أف يقوؿ بعد حيف
 
 معكـ؟( ُعميراف)لماذا ال تأخذوف  -
 

 .مثمكـ، والّمو، أولي بمثمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصدقاء رائعون
 
 

درايفر . جي.الّروائي والشاعر البريطاني سي كتب 1962مف وحي صورة فوتغرافية يعود تاريخ التقاطيا إلي عاـ ،
 .األدبية الفصمية( غرانتا)مقالة تشبو رواية مكثّفة، في العدد الثمانيف مف مجّمة 
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وىو بالضبط ما تعكسو الصورة التي تتقّدـ النّص الذي خّطو درايفر مف ( كّنا أصدقاء رائعيف)المقالة عنوانيا 

جميعيـ تقريبًا يبتسموف . ف أعمارىـ، ُمتحّمقوف حوؿ مائدة في مطعـتسعة أصدقاء في العشرينات م: وحييا
 .ابتسامات عريضة، وىـ يتطّمعوف إلي عيف الكاميرا، بزىو الفتّوة المطمئنة في ربيع العمر ودعة الحياة

 
وصؿ المرء  غير أّف الّروح تدّب تدريجّيًا في تمؾ الصورة الجامدة، تبعًا لسحر حركة القمـ في يد الكاتب، فإذا ما

إلي النقطة األخيرة في الصفحة العشريف مف المقالة، تجّمي لو ما كاف مخبوءًا وراء تمؾ الوجوه الناعمة المبتيجة، 
فإذا بأولئؾ الفتياف المبتسميف قد تفّرقوا عمي دروب نيايات مريرة، تبدأ باالعتقاؿ . مف مصائر عاصفة بالمحف

المنافي التي اتّخذىا بعضيـ أوطانًا إلي األبد، ومنيـ درايفر نفسو، الذي وتمّر بالتعذيب أو القتؿ، وتنتيي إلي 
وتواصمو، بطريقة أو بأخري، مع َمف ّضمتيـ، ولوال كفاءتو األدبية، لما تيّسر ليؤالء ( الصورة)لوال حضوره في 

 !.الشّباف مف يقّدـ عنيـ شيادة منصفة نظير ما بذلوه مف أنفسيـ مف أجؿ اإلنصاؼ 
 

سطور األولي ينبئنا درايفر بأَف الصورة التقطت لمناسبة احتفاؿ أحد األصدقاء الظاىريف فييا، بعيد ميبلده منذ ال
وينّبينا كذلؾ، بغيظ واضح، إلي عدـ . الحادي والعشريف، وذلؾ في مطعـ صيني في كيب تاوف بجنوب أفريقيا
ف سود، وذلؾ ألّنو، في ذلؾ الزمف، لـ وجود أّي شخص أسود معيـ، برغـ أّف بعضيـ يرتبط بصداقات مع شّبا

يكف في كيب تاوف كّميا سوي مطعميف فقط يسمحاف باستقباؿ البيض والسود معًا، ولـ يكف ذلؾ المطعـ الصيني 
 .واحدًا منيما

 
ىو حّدة الوعي اإلنساني لدييـ بمشكمة السود في  -وىـ جميعًا مف األفريكاف البيض  -ما يجمع أولئؾ األصدقاء 

أفريقيا، ووقوفيـ جميعًا ضَد الفصؿ العنصري، وتّدرجيـ في ذلؾ الموقؼ مف التعاطؼ عف بعد، إلي جنوب 
التضامف الفعمي، إلي االحتجاج المفظي، إلي النضاؿ الحقيقي الذي أورد بعضيـ الميالؾ، وقضي عمي بعضيـ 

اؿ، ومنيـ كاتب المقالة الذي باالعتقاؿ الطويؿ والتعذيب، ودفع البعض اآلخر لميرب إلي الخارج بعد االعتق
 .استقر نيائيًا في بريطانيا واّتخذىا موطنًا لو

 
ىي كممات رثاء لصديقو .. يختتـ درايفر مقالتو بكممات مشحونة بالعاطفة، تمشي كنشيد جنائزي فوؽ الّسطور

 :الظاىر في مقّدمة الصورة وىو يبتسـ بعنفواف
 
ة بالحياة، فإّف َمف أراه بكّؿ وضوح ىو ريؾ تيرنر وأتخّيؿ، ثانيًة، عندما أنظر إلي تمؾ الوجوه التسعة النابض)

المحظة التي ُقرع فييا جرس باب بيتو، فقاـ مف األريكة، حيث كاف يجمس، وتوّجو نحو الباب األمامي الذي كاف 
ىناؾ ىؿ أدرؾ؟ ىؿ ترّدد؟ ليس ىناؾ جواب ممكف، وليس : إنني أتساءؿ.. يقؼ وراءه شخص مبيـ يحمؿ بندقية

 (.جواب ضروري
 

 .و تيرنر في سياؽ المقالة ىو واحد مّمف اغتالتيـ الّسمطة البيضاء، بسبب نضاليـ ضّد الفصؿ العنصري
 

ذا كانت صورة واحدة قد حّدثتنا بكّؿ ىذا، فما أكثر الصور التي لـ تجد راويًا يبعث الحياة فييا، وما أكثر  وا 
 أو أشرطة مسّجبلت الصوت؟الصور التي لـ تمتقطيا عدسات الكاميرات، 
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وليس في الّدنيا َمف ىو . ليس في الدنيا ما ىو أجمؿ وأرقي مف العدؿ واإلنصاؼ واإلخبلص لقّضية اإلنساف

 .أطوؿ عمرًا مّمف ينحاز إلي ىذه المعاني، حتي لو مات مبّكرًا مف أجميا
 

أمثاؿ ىؤالء الشّباف شيادة رائعة، يصعب أف لقد أعادتني كممات درايفر إلي مذّكرات نيمسوف مانديبل الذي قَدـ في 
لكّنو واحد مّمف وىبيـ الّمو .. تصدر مّمف غطس طيمة حياتو في ىواف العبودية تحت مقارع عنصرية البيض

 .جماؿ العدؿ واإلنصاؼ واإلخبلص لقضّية اإلنساف
 

 -ريف عامًا، لـ يفتو أف يري فعمي رغـ كّؿ ما كابده مانديبل مف مرارة العذاب في سجنو البغيض طيمة سبعة وعش
براءة اإلنساف الفطرية، حتي في نظرات أو سموؾ بعض سّجانيو، فاّدخر رؤيتو تمؾ، عمي  -ولو لثانية واحدة 

لتدعيـ ثقتو بالجنس اإلنساني، ولترميـ ذاتو في أشّد حاالت انييارىا، واّدخرىا كذلؾ ليؤالء السّجانيف  -ضآلتيا 
 .ضي مف أجؿ التطّمع لممستقبؿكمسّوغ لمصفح ونسياف الما

 
و مانديبل الذي ال يجيؿ أّنو أصبح أسطورة، ال يترّدد عف التأكيد عمي أّنو مجّرد إنساف عادّي صنعت ظروؼ 

الظمـ أسطورتو، وأّنو مديف بذلؾ لمكثيريف مّمف لقوا حتفيـ في ىذه الَسبيؿ، وال يتوّرع عف أف يضع في رأس قائمة 
الذيف قاتموا وسجنوا وتشّردوا وماتوا وىـ يواجيوف قوميـ، مف ( األفريكاف)يرًا مف البيض ىؤالء األبطاؿ عددًا كب

 .أجؿ تحرير مواطني جنوب أفريقيا الّسود، وتحرير أرض ىؤالء مف سطوة إجراـ األقّمية البيضاء
 

بيض كانوا يقاتموف وفي ذلؾ يقوؿ مانديبل إّنو كاف يقاتؿ مف أجؿ رفع الظمـ عف شعبو األفريقي، لكّف أولئؾ ال
 .وشّتاف بيف موقؼ المضطر وموقؼ المتطّوع.. شعبيـ األبيض مف أجؿ رفع الظمـ عف شعب مانديبل 

 
 .وعمي ىذا فإّف ىؤالء البيض، في نظر مانديبل، ىـ األولي بوصؼ البطولة
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 !َحَسنًا؟ -
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 !وماذا تسّمي الكمب؟ -
 
 .الكمب حيواف -
 
 .إذف أنا حيواف، ألنّني كمب -
 
 .أنت إنساف.. ال يا عزيزي -
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 تعرؼ شعور الكبلب، فمماذا تّتيـ شعوري بالكذب؟ لماذا تييف كمبّيتي؟إذا كنت ال . أنت بيزنطي يا دكتور -
 
بيني وبيف . ال تثرني أرجوؾ. إنني أحاوؿ منذ الصباح أف أضبط أعصابي. لقد فمقتني. كفي يا ابف آدـ -

 .استر عمّي يسترؾ اهلل. االنفجار مجّرد شعرة
 
 ماذا فعمت لؾ يا دكتور؟ -
 
 !.ت تّدعي أّنؾ كمبماذا فعمت؟ منذ ساعات وأن -
 
 !وماذا تريدني أف أفعؿ؟ أغّير جنسي؟ -
 
 ىؿ فيمت؟. لسَت كمبًا، ولف تكوف كمبًا، وىذا آخر كبلـ. المعنة عميؾ وعمي جنسؾ. عدنا مف جديد -
 
 .لـ أفيـ.. ال -
 
 ىؿ تستطيع أف تنبح متي تشاء؟: دعني أسألؾ، إذف، ياحضرة الكمب -
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 المصوص؟ىؿ تستطيع أف تعّض  -
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 ىؿ تستطيع أف تشتغؿ في أجيزة المخابرات؟ -
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 !لقد بدأت أدرؾ أنني مجّرد مواطف. دكتوركبّل يا  -
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 !إلي األبد.. األخ األكبر
 

لمتعبير عف قسوة متابعة الّسمطة المستّبدة ( األخ األكبر)مف المؤّكد أّف جورج أورويؿ عندما اخترع مصطمح 
. ّخاذىا برنامجًا ِلّميو والمتعةلدقائؽ حياة المواطف، لـ يكف يقصد مف إشارتو ليذه الحقيقة أف يغري المجتمعات بات

لغائيا نيائّيًا مف برنامج  بؿ ىو، عمي العكس مف ذلؾ، أراد أف يثير رعب المجتمعات منيا، بغية الثورة عمييا وا 
 .الحياة الواقعّية

 
ذا كاف أورويؿ قد بني بعض أعمالو األدبية عمي أساس ىذه الفكرة، فإّف صانعي فيمـ تروماف شو قد ترجموىا  وا 

ينمائيًا بشجاعة نادرة، فوضعونا مباشرة أماـ حالتنا الّرىيبة الّراىنة كأرقاـ تعيش وتموت تحت وطأة رقابة س
 (!.العالـ)السمطة الجّبارة المسيطرة، وسط ديكورات معّدة بإتقاف ضمف نطاؽ موقع تصوير واسع يسّمي 

 
صًا لمّصورة الحقيقية البشعة التي يحيوف العجيب أّف ىذه الصورة المتخّيمة التي حاولت أف تعرض لمناس ممخّ 

داخؿ إطارىا، قد استحالت إلي ممياة يعشقيا الناس ويتابعونيا بدأب وشغؼ، عبر برامج مستنسخة في كّؿ 
، وال تتوّرع عف االتفاؽ بأجمعيا عمي إصابة (األخ األكبر)البمداف، ال تستحي مف أف تحمؿ بفخر واعتزاز عنواف 

 !.صدمة والشعور بالغثيافاإلنساف الَسويّْ بال
 

ما حاجتكـ إلي تجزئة البشاعة : ولو أّف حياة أورويؿ امتدت إلي زماننا، لكاف مف المؤّكد أف يتساءؿ بمرارة
ف   .وعرضيا كنماذج مقمَّدة في أكثر مف مكاف؟ إنكـ تعيشونيا في الواقع فعبًل، وفي مكاف واحد ىو عالمكـ الُمدجَّ

 
شو أدىشتني شجاعة منتجيو، وأسعدني أف أري السينما األمريكّية وىي تقتحـ، بيذه عندما شاىدت فيمـ تروماف 

وزعمت أّنو يكفي ىذا الفيمـ نجاحًا أّنو حمؿ الي الناس رسالة ميّمة . القّوة، مجاؿ إثارة الوعي بداًل مف تغييبو
 .ًا ودولّياً وضرورية، واستطاع، بشكؿ ذكّي ومقنع، أف يضعيـ أماـ حقيقة وجودىـ المخيفة محميّ 

 
لكف لـ يخطر في بالي مطمقًا أف يكوف ُمِميما بصورة عكسية، ولـ أتوّقع أف يبمغ شغؼ القطعاف بالّزريبة المتخّيَمة 

حّدًا يدعوىا إلي إعادة انتاجيا ووضعيا ثانية داخؿ الّزريبة المخيفة القائمة أصبًل في الواقع، عمي نسؽ الدُّمي 
 !الروسّية 

 
بنسختو األلمانّية، يبّشرنا بأّنو سيقفز، في الربيع المقبؿ، قفزة عمبلقة، بافتتاح مدينة ( األخ األكبر)فيا ىو برنامج 

 !.صغيرة عمي أرض الواقع، تحاكي بالضبط مدينة فيمـ تروماف شو 
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 ال تختمؼ عف مدينة تروماف إاّل مف حيث مشاركة سّكانيا في( ىامبورغ)ىذه المدينة التي تـّ بناؤىا خارج 
رادتيـ  !.العرض، وىـ بكامؿ وعييـ وا 

 
وتقضي الخّطة أف يقيـ المشاركوف ألعواـ قد تمّتد لعّدة عقود، في ىذه المدينة التي ستحتوي عمي غابة وميداف 

ومتاجر وكنيسة ومدارس وشركات، حيث سيحيا ىؤالء ويتعّمموف وُيحّبوف ويتزّوجوف وينجبوف، تحت نظر مبلييف 
 !.اء العالـ، وعمي مدار الّساعةالمشاىديف مف كّؿ أنح

 
يقوؿ منتجو البرنامج إّنو سيّتـ انتقاء أفضؿ مجموعة مف الناس، لمعيش في ىذا المكاف الذي يعتبر مزيجًا مف 

عاطميف عف العمؿ، .. فيمـ تروماف شو و عالـ ديزني ، وسيكوف جميع أفراد المجموعة التي ستتجاوز المئات
موا الّمغات، وأف ُيؤّدوا مختمؼ االختبارات المينّية التي تؤّىميـ لمنجاح في األعماؿ حيث سيمكنيـ، ىناؾ، أف يتعمّ 

 .التي سوؼ يختارونيا
 

وليذا فإّف ىؤالء المنتجيف يأمموف في إغراء الشركات بفتح فروع ليا في المدينة مف أجؿ تشغيؿ سّكانيا العاطميف، 
 .فييا مثمما يأمموف في إغراء المدّرسيف واألطباء بالعيش

 
مف أف تكوف ىي ( وىي الّرائدة في ابتكار مثؿ ىذه المشروعات المدّمرة)ورّب سائؿ يسأؿ عّما منع أمريكا 

 البادئة؟
 

والجواب عمي ذلؾ ىو أّف فكرة إنشاء ىذه المدينة األلمانية مأخوذة أصبًل مف تجربة قناة فوكس التمفزيونية 
واّتخذت إلقامة المشاركيف فيو ( جّنة عدف إلي األبد)جيا الخاّص األمريكية، التي أنتجت في ىذا المنحي برنام

 .واحدة مف الجزر الكاريبية
 

وكاف مقررًا أف يبقي عرض ىذا البرنامج غامضًا وغير محّدد األمد، لكّنو، وألسباب غير معمومة، ألغي في أبريؿ 
 .الماضي بعد أف ُبّثت منو ثبلث حمقات فقط

 
لـ يكف عبثًا، فقد كاف مف شأنيا أف تبّث، بسرعة عجيبة، نعمة دماره الشامؿ إلي أبعد غير أّف بّث ىذه الحمقات 

 !.جميع دوؿ عالمنا الحّر السعيد -كما ىو متوّقع  -مدي، لتمتقطيا ألمانيا، ولتمتقطيا مف ألمانيا 
 

ًا لعالـ تروماف الذي كاف لف تكوف مطابقة حرفي( األخ األكبر إلي األبد)يقاؿ إّف فكرة ىذا البرنامج الذي سيسّمي 
يجيؿ منذ والدتو أّنو ماّدة تمفزيونّية تعرض عمي الّناس أربعًا وعشريف ساعة، وذلؾ ألّف مدينة ىذا البرنامج 

لكّف المنيج الذي سُيّتبع في ىذا المشروع سوؼ لف يختمؼ عف . ستمنح المعجبيف حَؽ الّدخوؿ إلييا لزيارة سّكانيا
مف حيث اىتمامو بمتابعة حاالت المصاعب الجنسية، ونوازع االفتتاف التي تنطوي ( راألخ األكب)منيج برنامج 

 !.عمييا طبيعة البشر
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عالـ النفس جو غرايبؿ المتخّصص في سايكولوجيا اإلعبلـ، عّبر عف قمقو حياؿ ىذا المشروع بقولو إّف الّناس 
، سيجدوف صعوبة فيما بعد في التكّيؼ مع الذيف سيمكثوف في مدينة البرنامج، وميما كاف طوؿ مّدة إقامتيـ

 (.العالـ الواقعي)
 

وال أعمـ بالضبط ما إذا كاف السّيد غرايبؿ يقصد أّف البرنامج سيدّمر شخصياتيـ، أـ أّنو سيمّطؼ حياتيـ، نوعًا 
 !.تو؟ما، فيتيح ليـ عند عودتيـ إلي الواقع، أف يدركوا، ولو بشكؿ متأخر، شّدة وطأة عالميـ الواقعي وبشاع

 
لكنني أعمـ جيدًا أّف ىذا البرنامج بعد اجتذابو المشاىديف وتواصؿ عرضو، َسيبسط جاذبيتو عمي جميع قنوات 

وستعمؿ بأمانة متناىية لمحفاظ عمي كّؿ ما يحتويو مف شوائب ( السّباقة إلي فعؿ الخيرات)العرب الفضائية 
تيا في إنماء بنائو الحضاري، وذلؾ بأف تضيؼ إلي أخبلقية، لكّنيا سوؼ لف تترَدد أيضًا عف المساىمة بحصّ 

وتمؾ الممسة ستتمّثؿ في جعؿ نصؼ سَكاف . البرنامج لمسة تجديدية خاصة نابعة مف صميـ تقاليد العالـ التالؼ
 .مف رجاؿ المخابرات.. المدينة المفترضة

 
لشيود، لكّف ليـ مبلييف الوسائؿ صحيح أّنيـ لف يستطيعوا ممارسة أعماؿ التعذيب المعيودة تحت رقابة مبلييف ا

 !.األخري غير المنظورة التي يستطيعوف بيا أف ينتزعوا المعمومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة األصفار
 

باشا أّوؿ أميف عاـ لجامعة الّدوؿ العربّية، .. التقي الصحفي سميـ زّباؿ بالسّيد عبد الرحمف عّزاـ 1974في عاـ ،
وقد سألو، في ذلؾ المقاء، عف ظروؼ . ببيروت، بعد أف بمغ الثمانيف مف عمره وكاف الّرجؿ معتكفًا في منزؿ ابنو
كّنا نبحث عف عروبتنا تحت وطأة االحتبلؿ اإلنجميزي والفرنسي واإليطالي : وكيفية والدة الجامعة، فأجاب قائبلً 

ا مختمفيف في الّرأي كاف كؿُّ مّنا ال يعرؼ اآلخر، وكن.. المسيطر عمي كّؿ شبر مف أرض وطننا العربي الكبير
عف ( ممؾ العراؽ حينذاؾ)وأذكر أنني تحّدثت مّرة مع الممؾ فيصؿ األّوؿ .. والتفكير وحّتي في معني العروبة
 ًِ : فقاؿ( 3تساوي  1+1+1: )أجبتو(.. كـ تساوي يا عّزاـ؟.. صفر+ صفر : )الوحدة العربّية، فرّد عمّي قائبًل

 (!يحًا، تعاؿ وكّممني يا عّزاـعندما تصبح كّؿ دولة عربية واحدًا صح)
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ما الّذي تغّير إلي األحسف منذ ذلؾ الحيف؟ ومف أيف لنا، اآلف، برجؿ : أتأّمؿ رأي مميكنا المفّدي ، وأتساءؿ
متواضع وحصيؼ وصريح مثمو، ليختزؿ الحالة بمثؿ ذلؾ القوؿ المختصر والمغني عف كّؿ تعميؽ؟ إّف االختبلؼ 

ي معني العروبة لـ يعد أمرًا ذا أىمية أماـ االئتبلؼ في الكوارث الكبري التي بدأت في الّرأي والتفكير، وحتي ف
باالنقبلبات الدمّوية والغزوات المتبادلة شأف الجاىمية األولي، ومّرت باالختبلؼ في معني اإلسبلـ نفسو الذي تـّ 

ب، وتوقيت الدساتير عمي تفصيمو وبيعو في سوؽ التجزئة عمي مقاس كؿ ذي ساطور، وانتيت بإلغاء الّشعو 
نسؽ القنابؿ الموقوتة، وتأبيد الحّكاـ عمي نسؽ األحكاـ المؤّبدة، وجممكة الجميورّيات عمي صدور الجماىير التي 

رساء األنظمة عمي  ال رؤوس ليا وال أقداـ، وال نفوس بيا وال أحبلـ، وتوريث المسالخ كاممة ألبناء الجّزاريف، وا 
كّؿ شبر مف أرض وطننا العربي الكبير ، والسعي إلي اإلصبلح الذاتي باستبداؿ  أمريكية صمبة في( قواعد)

المحراث بالبندقية بالنسبة لمشؤوف الخارجية، واستبداؿ البندقية بالمحراث بالنسبة لمشؤوف الداخمية، والتخمي عف 
ّضاؿ مف أجؿ تثخيف البغيض، باستبعاد الجزرة نيائيًا عف الموضوع، ومواصمة الن( العصا والجزرة)أسموب 

 !العصا إلي أبعد حّد، في ىذه المرحمة الحاسمة مف تاريخ أّمتنا المجيدة
 

قد ذىبا، لكف الحسبة الرياضية  -وكبلىما اآلف في ذّمة العزيز المقتدر  -إّف فيصؿ األّوؿ وعبد الرحمف عّزاـ 
كمبشة الّدوؿ )يف عامًا تقريبًا عمي إنشاء ولو أنيما عادا إلي الحياة اآلف، بعد ستّ . البسيطة بقيت بعدىما كما ىي

صفرًا  21+ صفر : )لما اختمفت الحسبة إاّل في تثخيف األصفار، ولما ترّدد فيصؿ األوؿ عف أف يقوؿ( العربية
 (!أـ بيد عمرو.. ليس ىناؾ أي واحد صحيح، سواء أكاف األمر بيدؾ.. تساوي صفرًا يا عّزاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعود؟من أين يبدأ م
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 .قّرر مسعود أف يكتب مذّكراتو
 

 :أخرج القمـ، ووضع األوراؽ عمي المنضدة، وأطرؽ يفّكر
 
 ِمف أيف أبدأ؟ -
 

في الساعة الثالثة ودقيقتيف وأربع وعشريف ثانية مف عصر الجمعة المقبؿ، يكوف مسعود قد بمغ الثانية والخمسيف 
 .مف عمره

 
، وىو . ية، الُبّد أف يقّرر، مثؿ مسعود، كتابة مذّكراتو يومًا ماكّؿ امريء عاقؿ وحصيؼ ومجّرد مف األنان واليـو

األحد المصادؼ يومًا ما، قّرر مسعود وىو بكامؿ شعوره بالمسؤولية، أف يتخمي لؤلجياؿ الطالعة عف ثمار نصؼ 
 .قرف مف التجارب والعبر

 
 مف أيف أبدأ؟ -
 

 مف أيف يبدأ مسعود؟.. نعـ
 

فدوف بداية جّيدة عميو أف يتوّقع أّف كّؿ شيء . كف أف يواجيو المرء عندما يريد أف يكتبالبداية ىي أصعب ما يم
 .سينتيي نياية سّيئة

 
مجّرد فرض، .. لنفرض، مثبًل أّف السّيد عبد الّسميع عبد القادر محمد آغا الموصمي، شكا مف التياب البواسير

ولف يشكو أبدًا، ألّنو في آخر مّرة شكا فييا مف سوء أخبلؽ  فالسّيد عبد الّسميع ال يشكو ىذه األّياـ مف أّي شيء،
جاره، تبّيف لو أّف الجار مخبر سّري، فوصفت لو إدارة األمف زجاجة في مؤّخرتو، ومنذ ذلؾ اليـو شفي تماما مف 

 !الشكوي ومف احتماالت اإلصابة بالبواسير
 

 :و في ىذه الحالة الُبّد لو مف مراجعة الطبيبأّف عبد الّسميع شكا مف التياب البواسير، فإنّ ( لنفرض)نقوؿ 
 
 ِمـّ تشكو؟ -
 
 .مف آالـ في مؤّخرتي -
 
 .افتح فمؾ -
 
 آآآآ -
 
 قؿ آه -
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 آآآه -
 
 اسعؿ -
 
 .كح كح كح -
 
 ماذا أكمت أمس؟ -
 
 .ركمتيف إاّل صفعة -
 
؟ -  ماذا شربت اليـو
 
 .أربعة مقالب -
 
 (قفٍر وليس بقرب قبر حرٍب قبرُ  َقبُر حرٍب بمكافٍ )حاوؿ أف تقوؿ بسرعة  -
 
 .فالقفر كّمو مزروع بالقبور مف شماؿ الوطف حّتي جنوبو.. ثـ َأّف قبر حرب لـ يعد في مكاف قفر. صعبة -
 
 ( حوش خالد خوش حوش)ُقؿ، إذف، بسرعة  -
 
.. و في المستقبؿتبّيف أّنو يقع في منتصؼ الّشارع العاـ المزمع افتتاح. ىدمتو البمدية. خالد ليس عنده حوش -

لقد كاف، في أثناء . كّؿ ما فعمو ىو أنو انتقؿ إلي رحمة المَّو. واعمـ يا دكتور أّف خالد لـ ينتقؿ إلي حوش جديد
 .عممية اليدـ، موجودًا بالّصدفة داخؿ الحوش

 
 .ويكتب.. عندئذ يضع الطبيب نّظارتو

 
صفة، ويناولو قارورة مصحوبة بابتسامة طافحة يقرأ الصيدلّي الو . يذىب السّيد عبد الّسميع إلي الصيدلية

 :بالحكمة
 
 .ىذا آخر مكتشفات الطّب الحديث لمقضاء عمي الّسعاؿ الّديكي.. بالّشفاء -
 

 الواقع أف كتابة الطبيب ىي التي أصابت الّديؾ بالّسعاؿ، فيما كاف يجب أف تصيب بواسير عبد السميع
 
 .بالشفاء -وىي بواسير مفترضة كما قمنا  -
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وفي قضّيتنا ىذه كاف عمي الطبيب أف يبدأ . كتابة األطّباء، عمومًا، كتابة ركيكة، ألّنيـ ال يحسنوف اختيار البداية
 .مف النياية لكي تكوف كتابتو صحيحة، أي أف يبدأ مف مؤّخرة عبد الّسميع مباشرة

 
 .مف ىنا فإّف تساؤؿ مسعود ينـّ عف حكمة بالغة

 
 مف أيف أبدأ؟ -
 

 .ة ينبغي لو أف يعتصـ بالفطنة والحذرىذه المرّ 
 
فرصتؾ اآلف أف . ضّيعت نصؼ قرف في البدايات الغبّية. جّيدة وذكّية وال تخّر الماء. بداية جّيدة يا مسعود -

 .تختـ األمر ببداية ممتازة
 

 (:مف أيف أبدأ؟)ليست مذكرات مسعود كّميا إاّل ثمرة .. نعـ
 
 .تعمب بذيمؾ قؿ كّؿ ما لديؾ نحف نعرؼ كّؿ شيء، فبل تحاوؿ أف -
 
 مف أيف أبدأ؟ -
 
 .ارجع بذاكرتؾ إلي الوراء جّداً .. مف البداية ّجداً  -
 

 .يرمي ذيمو وراء ظيره، مخافة أف يغريو بالمعب، ثـ يبدأ
 

حتي أسماء الّذيف سمموا . أسماء، أسماء، أسماء. يسّرح دماغو فتتساقط األماكف واألحداث والمؤامرات واألسماء
يو بالغمط، حتي أسماء الساقطيف في البكالوريا، حتي أسماء بنت أبي بكر رضي المَّو عنيما، بغّض النظر عف عم

 !أّف السمطة لـ تصدر حتي تمؾ المحظة بيانًا توّضح فيو ما إذا كانت راضية عنيما أـ ال
 

 .بعد أربعة أعواـ ..يتعب مف االعتراؼ فيناولونو وجبة مف التعذيب، ويفرجوف عنو في الّميمة نفسيا
 
ال تخذؿ نفسؾ، لست مضطرًا إلي . ليس معؾ إاّل ضميرؾ. أنت اآلف وحدؾ. في كّؿ مّرة ال تحسف البداية -

 .ىو ذيمؾ وأنت حّر فيو يا أخي. ابدأ كما تشاء، العب بذيمؾ كما تشاء. تسريح دماغؾ
 

 .انتصؼ الّميؿ ومسعود منيمؾ في ىرش رأسو
 
 مف أيف أبدأ؟ -
 

 :لقمـ، وكتبتناوؿ ا
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 ....(أنا مسعود بف عبد الواحد) -
 
 أأنت مجنوف؟. ال تذكر اسـ أبيؾ.. ىيو.. ىيو -
 

؟ أأنت مضطر إلي ىذا يا أبمو؟ اختر لنفسؾ (أنا مسعود)ثـّ ما حكاية . مف يجبرؾ عمي ىذا؟ اشطبو، اشطبو
 :َمف يعرؼ؟ الفطنة يا مسعود شطب مسعود اسمو وكتب.. اسمًا حركّياً 

 
 ...(ا أبو الّريحأن) -
 
ؿّ . أنت يا أبا الّريح، ال تسرؼ في الكبلـ.. ىيو - ًً  .ال تطّينيا كالعادة. ما َقّؿ وَدؿّ . انتبو جّيدا. اكتب ما قّؿ وَد
 

 :كتب مسعود
 
وقد واجيت كثيرًا مف األىواؿ في حياتي،وذكرياتي عف ىذه األىواؿ التزاؿ مطبوعة بالّنار في .. أنا أبو الّريح) -

أكتفي بيذا القدر مف مذّكراتي المؤلمة ىذه، وقد أكممت كتابتيا في يـو .. عزيزي القاريء.. وفي جسديروحي 
 (!تّمت -أبو الّريح : التوقيع.. ما
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصل وصورة
 

عمي القناة الّرابعة في التمفزيوف البريطاني، قّدـ نيؾ نايجؿ موضوعًا طريفًا عف الناس ذوي األسماء المتشابية، 
 (.Namesakes)ئؾ الّذيف يكوف الواحد منيـ سمّيًا لآلخر أول
 

لمكاتبة جاكي كولنز ، فوجد أف بطميا يحمؿ اسمو ( نجـ أمريكي)وقد بدأت فكرة الموضوع لديو عندما قرأ رواية 
شبو ، وألّف ىذا البطؿ، كما تصّوره الّرواية، صاحب سيرة جنسّية فظيعة، فقد شعر نايجؿ بما ي(نيؾ نايجؿ)كامبًل 

 .اإلغماء بسبب االضطراب واإلثارة معًا، وىو يتابع سموؾ َسمّيو القصصّي الخيالي
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وانطبلقًا مف ىذه النقطة، تساءؿ عّما يحدث في الواقع، عندما يجد المرء نفسو َسمّيًا لشخص مشيور، وعف مدي 
التشابو لممغموريف، خاّصة  ما يعكسو تشابو األسماء مف تشابو في الطباع، وعف األثر النفسي الذي يحممو ىذا

 .إذا وجد الواحد منيـ أّنو َسمّي لشخص ترتكز شيرتو عمي سوء السمعة؟
 

، فإذا بو يقع عمي (كشوؼ الناخبيف البريطانّييف)وفي بحثو عف إجابات ليذه األسئمة، عمد نايجؿ إلي التّنقيب في 
 .ميرجاف مف الطرافة

 
 .أسماء المشاىير( أصمّياً )ديد مف الّناس الذيف يحمموف لقد وجد أّف الجزر البريطانّية تحفؿ بالع

 
في البدء تتّبع األسماء المألوفة جدًا، فاكتشؼ أّف ىناؾ كثيريف مّمف يحمموف اسـ توني بمير و جورج بوش و 

 .مايكؿ جاكسوف 
 

ؾ البحث في لكّنو سرعاف ما دخؿ مغامرة البحث عف أسماء أخري ليس مف الوارد التفكير بيا، فطبع عمي محرّ 
 .جياز الكمبيوتر اسـ دونالد دؾ ، فظير أّف ىناؾ ثبلثة يحمموف ىذا االسـ

 
وعندئذ لـ يترؾ اسمًا مشيورًا مف الماضي أو الحاضر، ومف الواقع أو الخياؿ، إاّل وعرضو عمي محّركات 

ناس الذيف يحمموف البحث، فتوّصؿ إلي عدد كبير مف األسماء المتشابية، وعمي ذلؾ قّرر أف يقابؿ ىؤالء ال
. أسماء المشاىير، فبدأ بالكتابة إلييـ، أو االتّصاؿ بيـ، وانتيي إلي الوقوؼ عمي عتباتيـ والطرؽ عمي أبوابيـ

 .وقد حفؿ ىذا األمر بالكثير مف المواقؼ المضحكة والمحرجة
 

وف المشيورة التي وىو َسمّي شخصية الكارت.. أّوؿ شخص حاوؿ نايجؿ أف يمتقيو ىو السّيد فريد فمنتستوف 
 .والتي تعيش في العصر الحجري بمواصفات العيش في المدينة الحديثة( باربيرا -ىاّنا )اخترعيا الثنائي 

 
أخبره أحد السّكاف أّف السّيد فمنتستوف لـ يعد يقيـ في ىذا ( فولياـ باالس رود)عندما وصؿ إلي عنوانو في 

 .ّقي الّرسائؿ الواردة إليو وتعيدىا إلي مصدرىاالعنواف، برغـ أّف صاحبة المنزؿ ما زالت تتم
 

أّما دونالد دؾ أو بطوط َسمّي الشخصّية الكارتونية في أفبلـ ديزني، فقد وجده يعيش في األطراؼ النائية مف 
وقد قاؿ إّنو لـ يخطر في . مرتفعات سكوتمندا، وىو طبيب عاـ متقاعد ذو منزلة رفيعة، ويتمّتع بروح دعابة عالية

ـَ أَنو، في كّؿ األحواؿ، ىو األسبؽ، إذ ولد قبؿ عشرة أعواـ مف  بالو أف يغّير اسمو، ألّنو وجده مدعاة لمفكاىة، ث
 .ميبلد شخصّية ديزني الكارتونّية

 
لكّنو أشار إلي أّف أحد مرضاه ىو َمف وقع، لؤلسؼ، . وقاؿ دونالد دؾ إّف اسمو لـ يسّبب لو شخصّيًا أّية مشكمة

فقد أحالو مّرة إلي أحد مستشفيات أدنبره، وىناؾ قرّروا عرضو عمي محّمؿ نفساني، ألّنو . تباسضحّية ليذا االل
 !.ظّؿ مّصرًا عمي القوؿ بأّف طبيبو ىو دونالد دؾ 
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وىما لـ يرّدا عمي . وفي رحمة االستكشاؼ ىذه وجد نايجؿ زوجيف عجوزيف يحمبلف اسـ دنيس و مارغريت ثاتشر
نعـ، : )ا أغمقا الخّط في وجيو، ثـ سرعاف ما اتّصؿ بو ابنيما المتزّوج ليقوؿ لو بجفاءرسالتو، وحيف اتّصؿ بيم

، وصفؽ السّماعة بعنؼ، دوف أف يترؾ (رجاًء ال تزعج أبي وأّمي ثانيةً . لقد تمقيا رسالتؾ، وقد مّزقتيا بنفسي
 !.سابقةلنايجؿ فرصة لسؤالو عّما إذا كاف اسمو مارؾ أيضًا مثؿ ابف رئيسة الوزراء ال

 
وىناؾ اثنتاف أخرياف اسميما مارغريت ثاتشر قالتا لو إّنو خبلؿ االنتخابات في الثمانينات كاف بعض الناس 

 !.يوقظونيما في منتصؼ المّيؿ لكي يوّبخوىما بسبب سياسات حزب المحافظيف
 

عمي مدي عّدة أسابيع ، قد تمّقي (سكاربره)وفي ميرجاف الطرافة ىذا كاف مدّرس الجغرافيا ديفيد بيكياـ مف 
مكالمات ىاتفية تشتمو وتيّدده، بعد أف تـّ طرد البلعب ديفيد بيكياـ مف المباراة لسوء تصّرفو في بطولة كأس 

 .1996العالـ لكرة القدـ عاـ 
 

 !.أف يؤذي الُمسّمي( الَسِميّ )، حيث يمكف لممشعوذ بإيذاء (الفودو)إّنيا مسألة تبدو كنوع مف سحر 
 

أيضًا نتعّرؼ عمي نعومي كامبؿ األخري، وىي مسؤولة تغذية في مدرسة بإحدي ضواحي لندف، وليا في القائمة 
 .مف طيبة النفس ما يكفي ألف تتحّدث بمرح عف الفرؽ الشاسع بينيا وبيف عارضة األزياء الشييرة

 
 (.ة َجداً إّنني لست جميمة، ولست طويمة، ولست سمراء، وفوؽ ىذا فأنا بدين: )فيي قالت بكّؿ بساطة

 
لي جانب ىذه المفارقات الفكاىية، كانت ىناؾ قصص أخري تحمؿ غصص أصحابيا، إذ يعاني أكثرىـ مف  وا 

 .صعوبة إقناع اآلخريف بأّف أسماءىـ ىي أسماؤىـ
 

الغرب غرب والّشرؽ )ومف ىؤالء السّيد روديارد كبمنغ َسِمّي الشاعر والكاتب المعروؼ، صاحب المقولة الّشييرة 
 (. يمتقياف إاّل كما يمتقي عظيمافشرؽ وال

 
فيذا الَسميُّ المسكيف أمضي ليمة كاممة في الحبس، ألّف الشرطي اعتقد أّنو يسخر منو عندما قاؿ لو إّف اسمو 

 !.روديارد كبمنغ 
 

أّما جنكيز خاف مراقب المستودعات في برمنغياـ، والبالغ مف العمر سبعة وعشريف عامًا، فقد اعترؼ باألثر 
، ألّنو رجؿ مسالـ وذو روح (فايروساً )أو ( كابوساً )وجع السمو عميو، وأشار إلي أّف اسمو يمّثؿ بالنسبة لو الم

 .وقاؿ إّنو، في سنوات الّدراسة، فّكر جّديًا بتغيير اسمو. ساخرة، ويقؼ فطّريًا ضّد الحروب
 

مد نفسو، إذ أّف السمعة الّرديئة ىذه لكّف األكثر بؤسًا ىو مف يجد نفسو َسِمّيًا لشخص رديء الّسمعة، في الب
 .تبلحقو أينما ذىب، وقد تشّكؿ لو متاعب عبر الحدود الدولّية، أو مصاعب في الحصوؿ عمي عمؿ
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ومف ىؤالء دزينة تقريبًا مّمف اسميف ماكسيف كار الّمواتي عانيف مف كونيف َسمّيات المعممة في مدرسة سوىاـ، 
ف جيسيكا شابماف و ىولي ويمز ، والتي كانت قد أمضت مّدة في السجف، وصديقة إّياف ىنتمي قاتؿ الطفمتي

 .وغادرتو باسـ وىمي، بعد أف كّذبت في شيادتيا أماـ المحكمة، مف أجؿ إنقاذ صديقيا القاتؿ
 

 !.واحدة مف ىؤالء الفتيات وجدت نفسيا مضطّرة لمّزواج، فقط، لكي تتخّمص مف اسميا حيف تحمؿ لقب زوجيا
 

بو األسماء ىذه، بكّؿ ما تحتويو مف فكاىات وأحزاف، جعمتني أعود بذاكرتي إلي الوراء، حيث كانت لي ظاىرة تشا
 .ذكري مف طفولتي تنتظـ في الّسياؽ ذاتو، وال تزاؿ حتي اآلف تحممني عمي الضحؾ كمّما مّرت في ذىني

 
وسرعاف ما أصبح ىذا الّرجؿ موضع تمّوز بقيادة الّزعيـ الركف عبدالكريـ قاسـ ،  14قامت ثورة  1958في عاـ 

عجاب جميع الفقراء  .حّب وا 
 

وفي تمؾ األّياـ، كاف بالقرب مف بيتنا دّكاف لبيع الثمج يديره رجؿ اسمو قاسـ ، لـ تبؽ عّمة معروفة أو مجيولة إاّل 
نجاب ولد، وكاف ىذا الّرجؿ دائـ الشوؽ إل. وطرقت باب بيتو وحّمت ضيفة دائمة عميو وعمي جميع أفراد أسرتو

 .بعد سمسمة طويمة مف البنات
 

 .وعندما حّقؽ الّمو أمنيتو، سّمي الولد عمي الفور عبدالكريـ تيّمنًا باسـ قائد الّثورة المحبوب
 

 .أشبو بفأر مدىوس، مّما جعمو مبعثًا لمخوؼ ولمشفقة معاً  -وراثيًا وبيئّيًا  -كاف ذلؾ الصغير 
 

اض المتوّطنة، حمؿ قاسـ ابنو إلي المستوصؼ، كخرقة بائسة ممفوفة بخرقة وعندما جاء موسـ الّتطعيـ ضّد األمر 
 .أكثر بؤساً 

 
 :سألو كاتب المستوصؼ عف اسـ الولد، فأجاب باعتزاز

 
 .عبدالكريـ قاسـ  -
 

 :ولّما كشؼ عف جثّتو المفزعة، جفؿ الكاتب وارتّد إلي الوراء قائبًل ببل مواربة أو ترّدد
 
 .ال بارؾ الّمو .. تؼ -
 

 :ثـّ أردؼ متسائبًل باستنكار
 
 !.طّيحت حّظ الّزعيـ . الّمو ال يسامحؾ! ىذا عبدالكريـ قاسـ؟ -
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أّما بالّنسبة لي، فأنا أعرؼ حّتي اآلف أّنني َسمّي ثبلثة أشخاص، منيـ موّظؼ كبير في الطيراف الَسعودي، 
 .وشاعر شعبي قطري، والعب كرة قدـ كويتي

 
لكنني سأكوف أكثر سعادة إذا عممت أَف اسمي لـ ُيمحؽ . يـ لـ يسّبب لي أّية مشكمةوأنا سعيد ألّف أحدًا من

 !.بأحدىـ أّي أذي
 
 
 
 
 
 
 
 

 منبع الخوف
 

في سالؼ األعواـ، كاف صاحبنا إبراىيـ يقطع المسافة الطويمة المظممة بيف محّمتنا والمّحمة المجاورة، وىو يركض 
حكمتو في ذلؾ ىي أّنو لكي ال يخاؼ، كاف يوىـ الخوؼ بأّنو . بلحقةبسرعة، مطمقًا صرخات متنّوعة عالية ومت

 .ليس وحده، بؿ أّف ىناؾ حشدًا مف الناس يركض معو ويصرخ
 

لماذا يخاؼ ىذا الولد الغبّي مف وحدتو؟ كاف َحّريًا : عندما سمع عبدوف الزّباؿ بذلؾ ضحؾ كثيرًا، وتساءؿ بدىشة
 !حشد مف الناس الّراكضيف معو بو أف يشعر بالخوؼ أكثر لوجود ىذا ال

 
كانت مارليف ديتريتش ساحرة السينما األمريكية في مطمع القرف العشريف، قد بمغت أرذؿ العمر، حيف سأليا 

الموت؟ كبّل، عمي : صحفي مف وراء الباب الذي رفضت فتحو، عّما إذا كانت تخشي الموت، فأجابت ببل ترّدد
 !إف ما أخشاه ىو الحياة . اإلطبلؽ

 
قد رفضت في أعواميا األخيرة أف تفتح بابيا ( العزيمة)ومثميا، في مصر، كانت النجمة فاطمة رشدي بطمة فيمـ 

 .ألحد مف الناس، حيث وجدت أف الوحدة ىي مبلذىا اآلمف مف اآلخريف
 

لذي ُحكـَ وليس بعيدًا ذلؾ المغزي العميؽ الذي سّجمو الفيمسوؼ الفرنسي جاف بوؿ سارتر حيف كتَب عف المذنب ا
عميو، يـو الحساب، بالذىاب إلي الجحيـ، فوجد أّف الجحيـ مكاف جميؿ ومريح وفيو كؿ ما يحتاجو المرء، لكّنو 
كاف أيضًا يكتظ بالناس المناكفيف الذيف ُيحّولوف حياة بعضيـ البعض إلي عذاب حقيقي ال ُيطاؽ، فاكتشؼ، 

مارليف ديتريتش، وفاطمة رشدي، وجاف بوؿ سارتر، عمي عبدوف الزّباؿ، و (! اآلخروف)عندئذ، أّف الجحيـ ىو 
 .رغـ تباعد األزمنة واألماكف، توّصموا إلي النتيجة نفسيا، بعد أف وقفوا أماميا وجيًا لوجو، وأدركوىا جّيداً 

 
ًّ إبراىيـ المسكيف حيف توّصؿ إلييا فيما بعد، لـ يتسع لو الوقت أبدًا، لكي يدركيا  .لكّف
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قتمو اإلنساف المستبّد، ذلؾ النوع المتفرد بيف جميع الحيوانات، الذي ال . راىيـ، والظبلـ لـ يقتموالوحدة لـ تقتؿ إب

 !يتوّرع عف قتؿ أبناء النوع الذي ينتمي إليو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عكس السَّير
 
 

 .السريع في مدينة بيرف السويسرية، كاف رجؿ في السادسة والثمانيف مف عمره، يقود سّيارتو عمي الطريؽ
 

وىذا أمر ليس فيو أّية غرابة، لكّف الغريب ىو أّف ذلؾ الّرجؿ كاف يسير في االتّجاه الخطأ بمواجية طوفاف مف 
 !السيارات المسرعة

 
 ىؿ أدرؾ أّنو ماٍض في الطريؽ الخطأ؟

 
ؾ فإّنو كاف يشعؿ بؿ كاف مقتنعًا بأّف جميع الّسائقيف األخريف ىـ َمف كانوا يسيروف عكس االتّجاه، ولذل.. كبلّ 

 !المصابيح العالية في وجوه أولئؾ الحمقي القادميف نحوه لتنبيييـ إلي خطأىـ
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وألّف الشارع كاف يبدو لو مزدحمًا بعدد ىائؿ مف ىؤالء المجانيف الذيف يقودوف سّياراتيـ في االّتجاه غير 
 فة عمي جانب الطريؽ حتي توّقؼالّصحيح، فإّف الّرجؿ الثمانيني الحكيـ ما أف رأي دورية لمشرطة متوقّ 

 
بمطؼ شديد، انتزع رجاؿ الدورّية مفاتيح سّيارة العجوز، ثـّ ! وعّبر ليـ عف شكواه مف مخالفة الّسائقيف األخريف

 .أوصموه بسّيارتيـ إلي بيتو
 

نقاذ الَناس مف رعونتو  .تمؾ كانت ىي الطريقة الوحيدة إلنقاذ الّرجؿ مف نفسو، وا 
 

رثة التي كاف ممكنًا أف تتسّبب فييا قيادة ىذا الّرجؿ، يظّؿ صغيرًا جّدًا بالمقارنة مع قيادة أمثالو ومع أّف حجـ الكا
ألوطاف بكامؿ ما فييا مف مبلييف البشر، فإنّنا إذ نضحؾ ساخريف مف رعونة العجوز، نشعر بكّؿ عار الّدنيا، 

لقيادة مف سائؽ مجنوف يقود الوطف بأكممو عمي مفاتيح ا -أّية دورّية -ونصرخ ُمحتّجيف، إذا ما انتزعت دورية 
 !طريؽ اليبلؾ المحّقؽ

 
 .مف ُحسف حّظ الّرجؿ السويسري الّثمانيني أّنو لـ يصطحب معو ىيئة قضائية تشجب تصّرؼ رجاؿ الّشرطة

 
نًا معو، ومف ُحسف حّظ الّناس أّنو لـ يسحب وراءه قطيعًا مف الُعرباف الُمسمَّنيف بالكوبونات، ليتظاىروا تضام

 .التي فتحوىا عمي آخرىا فداًء لكوارثو المقّدسة( الّروح والّدـ)مستنكريف أف تغمؽ الدورّية حنفية 
 

فالواضح مف مجري حكاية العجوز السويسري أّنو استسمـ في النياية وأذعف لمشرطة، لكّف األمر، لؤلسؼ، ال 
 . يجري بمثؿ ىذه السيولة مع سائقي األوطاف المجانيف

 
الذي كاد يبمغ الّتسعيف، ( أوغستوبينوشيو)مس، مثبًل، شاىدت، عمي شاشة التمفزيوف، جّزار شيمي البغيض فباأل

 !(لكف ماذا فعمت لكي أعتذر؟. إّنيـ يريدوف ِمّني االعتذار عّما فعمتو: )وىو ُيصّرح قائبلً 
 

ورخصة القيادة منذ عّدة أعواـ، وبرغـ  إّنو برغـ انتزاعو آلالؼ األرواح، وبرغـ أّف الدورية قد سحبت منو المفاتيح
ما زاؿ يعتقد أّنو كاف يسير في االتّجاه .. كونو يستحؽ اإلعداـ ألؼ مّرة، لقاء حوادث القتؿ التي ارتكبيا

 !الصحيح، وأّف جميع ضحاياه األموات واألحياء، ىـ الّسائروف في االَتجاه الخطأ
 

 قائد الطّيارة الورقّية
 

ّروايات والقصص بإحدي المكتبات المندنّية الكبري، لفت انتباىي كتاب متوّسط الحجـ عمي أحد رفوؼ قسـ ال
 .ُطوَي غبلفو مف منتصفو بورقة حمراء عريضة كادت تأكؿ العنواف كّمو وصورة الغبلؼ

 
 :تقوؿ فييا( إيزابيؿ ألّميندي)التقطت الكتاب، فوجدت أّف الورقة تتّضمف سطورًا بقمـ الّروائية الشيمّية 

 
 .إنَّيا واحدة مف تمؾ القصص التي ال تُنسي، والتي تبقي منطبعة في الّنفس عمي مدي سنوات.. رائعة)
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الحّب، الّشرؼ، : كّؿ الموضوعات العظيمة في األدب وفي الحياة قد شّكمت نسيج ىذه الّرواية غير العادية

 ...الّذنب، الخوؼ، الفداء
 

 (!.كّؿ شيء قرأتُو، بعد فترة طويمة مف قراءتيا، كاف يبدو لي باىت التأثيرإّنيا رواية قوّية جّدًا، إلي درجة أّف 
 

ما ىذه الّرواية التي أخذت بمجامع قمب ألّميندي؟ وَمف ىذا الّروائي الذي استطاع أف ييّز فروع : تساءلت مأخوذاً 
دو باردًا بالنسبة ليذه المبدعة ىذه الشجرة الشاىقة الّراسخة؟ وأّية حرارة إبداعية ىذه التي جعمت كّؿ ما عداىا يب

 !.الكبيرة؟
 

 (.The Kite Runnerقائد الطّيارة الورقّية )الّرواية ىي 
 

 (.خالد حسيني)أّما المؤلؼ فيو 
 

 !َمف خالد حسيني؟
 

ىو طبيب أفغاني شاب يعيش في أمريكا، والّرواية ىي عممو اإلبداعي األّوؿ، وقد رسـ فييا، بقدرة عالية، صور 
فغاف، عمي مّر العيود الحديثة، ابتداًء مف أواخر العيد الممكي، مرورًا بالحكـ الّشيوعي واالحتبلؿ مأساة األ

وكّؿ ذلؾ مف خبلؿ حكاية .. الّروسي ودويبلت بارونات الجياد، وانتياء باليجـو األمريكي وسقوط إمارة طالباف
ويعيشاف عبلقة ممتبسة تفضي إلي أحداث ( ةالبشتوف واليزار )صبّييف ينتمياف إلي قطبيف اجتماعييف متنافريف 

 .مستقبمّية أكثر التباساً 
 

الطريقة المتمّيزة في الَقّص لدي خالد حسيني، تجعؿ قارئو، عند نياية كّؿ فصؿ، يقفز بشوؽ وليفة إلي الفصؿ 
مؤلفي  الذي يميو، ألّنو يبرع في إقفاؿ الفصوؿ بجمؿ مفاجئة وصادمة ومستثيرة لمّرغبة في المتابعة، شأف

 .القصص البوليسّية الُمحكمة
 

وألّنو اختار أف يكوف البطؿ ىو الّراوي، فقد استطاع بحذؽ وميارة، أف يوىـ القاريء بأّنو ىو البطؿ، وأّف الّرواية 
لكّنو أكّد في إحدي المقاببلت التي أجريت معو، أّف القّصة بشخوصيا وأحداثيا ىي مف . ىي سيرتو الشخّصية

 .ـ كونيا تستمد حبكتيا مف وقائع معروفةنسج خيالو، برغ
 

وقاؿ، في ىذا الشأف، إّنو إذا كاف قد استطاع، فعبًل أف يوىـ القاريء بأف الشخصيات حّية وممموسة إلي ىذا 
 (.راٍو جّيد)أي أّنو بعبارة أخري (.. كّذاب كبير)الحد، وأّف األحداث كّميا حقيقّية، فيذا يعني أّنو 

 
وحّتي لو لـ يكتب بعد ىذه الّرواية شيئا آخر، فإّنيا وحدىا . د بالفعؿ، بؿ ىو راٍو مف طراز فريدوالحّؽ أّنو راٍو جيّ 

تؤّىمو لحجز مكانو البّلئؽ في صّؼ أفضؿ الّروائييف في العالـ، وىي في الوقت نفسو تكفينا دليبًل عمي أّف نواحينا 
أعداء الّمو وأعداء اإلنساف، ( شمولّيات)قافية المتحّررة مف ال تفتقر إلي المواىب الجبارة لكنيا تفتقر إلي البيئة الث
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سواء أولئؾ الّذيف يّدعوف أّنيـ يحكموف بتفويض مف الّمو، أو أولئؾ الذيف يزعموف أّنيـ يحكموف بتفويض مف 
 !.اإلنساف

 
داث والشخّصيات وحركة األح. قاعدتو أفغانستاف، وضمعاه باكستاف وأمريكا: المكاف في الّرواية عبارة عف مثّمث

تتواصؿ في فضائو متنافرة بيف ىذه المواقع، لكّنيا تتقارب في نمّوىا الحثيث، لتمتقي برغـ تباعد الفصوؿ، األمر 
 .الذي ينـّ عف خبرة الّراوي وكفاءتو الفنّية

 
ّويتو كأفغاني الّذي كتب الّرواية باإلنجميزية كواحد مف أىميا، لـ ينَس ى( حسيني)ومف جميؿ ما نبلحظو فييا أّف 

مسمـ، فضّمف كثيرًا مف سرده وحواراتو عبارات ىي مف صميـ بيئتو، وىي في معظميا عبارات عربّية خالصة، 
حاجة ( كما ىي بمسانو)ولعّمو وجد في استخداميا . ترجميا لآلخريف في سياؽ عفوّي ال يؤّثر في مجري الّسرد

 .الّرواية، مّما ال تستطيع التعبير عنو أّية لغة أخري لتحقيؽ التوّىج والحرارة المعّبريف عف روح وىوّية
 

خبلؿ قراءتي ليذه الّرواية الممتعة جّدًا، شعرت بأنّني أتنّقؿ بيف مواقع عمي األرض ال عمي الورؽ، وبيف بشر 
 .حقيقييف ال مجرد أشخاص مرسوميف بالكممات

 
ختمؼ االنفعاالت اإلنسانية، فينجح، بفعؿ وفي خضـ رحمتي ىذه كاف المؤلؼ يقودني، صعودًا وىبوطًا، عبر م

 .حرارة صدقو الفّني، في استثارة غضبي ىنا، أو انتزاع ضحكتي ىنالؾ، أو إشعاؿ كراىيتي ىناؾ
 

 !.وال أترّدد عف االعتراؼ بأّنو في واحدة مف ُذرا تمؾ الحوادث المحورّية في قّصتو، قد أسممني إلي البكاء
 

ليست الّرواية فيممًا ىنديًا، فمو أّنيا كانت كذلؾ لوّفرت عمي بطميا الكثير مف العناء، . ال يذىبّف الظّف بعيداً .. كبل
لو أّنو كاف شخصّية في واحد مف  -وتمّنينا معو  -وألسعفتو بحموؿ جاىزة لمعقد المستحكمة التي واجييا، فتمّني 

أّية حركة أو سموؾ أو قوؿ سيمكف لمبطؿ تمؾ األفبلـ اليندية التي طالما شاىدىا، والتي يعرؼ عمي وجو الدّقة ب
فييا أف يخرج مف محنتو، لكّنو، إذ تّمر في ذىنو مثؿ ىذه الخواطر، يتأّسؼ ألّف ما يجري في الواقع ىو شيء 

 .مختمؼ تمامًا عّما يجري في تمؾ األفبلـ
 

أشرطة فيديو في أمريكا،  ولمناسبة ذكر األفبلـ، أوّد أف أجتزيء ىنا لمحة مف الّرواية، يدخؿ فييا البطؿ محؿّ 
وألّف البطؿ كاف قد شاىد ىذا الفيمـ . الذي ينوي استعارتو( العظماء السبعة)فيسألو أحد الّزبائف عف رأيو بفيمـ 

َمرات عديدة حيف كاف في أفغانستاف، فقد أسيب في إطرائو، إلي حّد أّنو روي لمّزبوف قصتو كاممة، مما جعؿ 
 !.مف أف يبدي امتنانو، وذلؾ ألّف البطؿ أفسد عميو لّذة مشاىدة الفيمـالّزبوف يتّميز غيظًا بداًل 

 
أردت، باجتزائي ىذه الممحة، أف أبّيف السبب الذي دعاني لئلحجاـ عف تمخيص مسار الّرواية أو عرض 

وىو .. بيإّنو الحرص عمي عدـ إفساد لّذة قراءتيا بالنسبة لمقاريء العر . محاورىا، أو نقؿ بعض تفاصيميا المؤّثرة
حرص يصاحبو األمؿ بترجمتيا قريبًا إلي المغة العربّية، ويسبقو األلـ لصدور طبعتيف إنجميزيتيف وطبعتيف 
.. أمريكّيتيف منيا حّتي اآلف، إضافة إلي صدور ترجماتيا لؤلسبانية واأللمانية واليولندية والسويدّية والدانماركية

 !.لـ أسمع ليا أّي صدي في جنبات عالمنا الثقافي حّتي ىذه الّساعةواىتماـ ىوليوود بإعدادىا لمّسينما، فيما 



 136 

 
 .أتمّني أف يكوف صوتيا وصداه قد انطمقا عندنا، لكّف صممي أنا ىو الذي حاؿ دوف سماعيما

 
 .أتمّني ذلؾ مف كّؿ قمبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مداواة الحنين
 

 
لمكاتب األفغاني خالد حسيني، وذكرت ( الورقّيةقائد الطّيارة )كنت، في األسبوع الماضي، قد تحّدثت عف رواية 

راويًا لمقّصة، األمر الذي أوىـ كثيرًا مف القّراء بأّنو ىو نفسو البطؿ، فيما أكّد في إحدي ( البطؿ)أّنو جعؿ 
المقاببلت أّف روايتو متخّيمة تمامًا، عمي الّرغـ مف أّف حبكتيا مستمّدة مف الواقع األفغاني، وبرغـ نقاط الشبو 

وعمي ذلؾ عّقب مفاخرًا بأّنو إذا كاف .. العاّمة بينو وبيف البطؿ مف حيث البيئة وظروؼ التربية أو ظروؼ النزوح
أو بعبارة ( كّذاب كبير)قد استطاع أف يوىـ القاريء بأّف الشخصّيات حّية والحوادث حقيقّية، فمعني ذلؾ أّنو 

 (.راٍو جّيد)أخري 
 

ّياـ إلي إغناء ىذا الموضوع، في مقالة لو في الممحؽ الثقافي لجريدة وقد وجدت خالد حسيني يعود قبؿ أ
 (.الغاردياف)
 

بأّف ذلؾ الوىـ لدي القاريء قد أّجج الفضوؿ لدي الّراوي، إذ قّرر األخير أف يتبع ( حسيني)في ىذه المقالة ُينبئنا 
ا بو يتوّصؿ إلي نتائج مثيرة خطي بطمو عمي أرض الواقع، في محاولة الستكشاؼ أوجو الشَّبو بينيما، فإذ

 .لمدىشة
 

لكّنو، قبؿ ثبلث . إّف أمير سيكوف أّوؿ َمف ُيخبركـ بأّنو ليس األنبؿ وال األشجع بيف الّرجاؿ(: )حسيني)يقوؿ 
التي كانت آنذاؾ  -فيو قد عاد إلي أفغانستاف . سنوات مضت، قد قاـ بعمؿ جامع لصفَتي الّنبؿ والّشجاعة معاً 

عاد بعد عشريف عامًا مف الغياب، لمتكفير عف خطيئة كاف . مف أجؿ تصفية حساب قديـ - تحت حكـ طالباف
نقاذ نفسو مف الّمعنة  .قد اقترفيا وىو صبّي، وذلؾ بإنقاذ طفؿ لـ يعرفو مف قبؿ، وا 
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قد كاف والمسألة ىنا ىي أنّني أنا الّشخص الذي أرسمو في ىذه الميّمة، و .. وقد كادت رحمتو تمؾ أف تكّمفو حياتو
 (.قائد الطّيارة الورقّية)فيو بطؿ روايتي (.. أمير)األمر سيبًل عمّي، ألنني، في النياية، أنا َمف اخترع 

 
أترّسـ  2113لكّنني، بعد وضع الّممسات األخيرة عمي مسوّدة الْرواية، وجدت نفسي في مارس ،: )ويواصؿ قائبلَ 

 .خطي بطمي، فأخذت مكاني في الطائرة عائدًا إلي أفغانستاف، بعد غيبة طويمة امتّدت سبعة وعشريف عامًا تقريباً 
 

نحيؼ البنية في الصّؼ السابع االبتدائي، وىا أنا أعود عندما غادرت ببلدي كنت في نحو الحادية عشرة، صبّيَا 
إلييا وعمري ثمانية وثبلثوف عامًا، بوصفي رجبًل متّزوجًا وأبًا لطفميف، حيث أعمؿ طبيبًا وكاتبًا، وأقيـ في شماؿ 

 (.كاليفورنيا
 

قد ( أمير)بأفكار  بضعة أسطر مف الّرواية، فإذا( حسيني)ما أف ىبطت الطائرة في كابوؿ حّتي ترّددت في ذىف 
لعّؿ أفغانستاف لـ تكف . لكّف ىذا لـ يحدث.. كنت أظّف أنّني قد نسيت ىذه األرض: )أصبحت، فجأة، أفكاره ىو

 (.قد نسيتني ىي أيضاَ 
 

إّف الُعرؼ القديـ في (: )حسيني)وفي غمرة ذىولو مف ىذا اإلحساس الغريب الذي جعمو يتماىي مع بطمو، يقوؿ 
 (!أّما في حالتي أنا فقد كنت ذاىبًا لتجربة ما كتبتو َسمفاً . تكتب حوؿ ما جّربتو الكتابة يقوؿ إّنؾ

 
أّف كثيرًا مّما تخّيمو كاف ُمنتصبًا أمامو في الواقع، وأّف معظـ ( حسيني)وخبلؿ زيارتو القصيرة، يكتشؼ 

ويتقّمص ( أمير)بقدَمّي  األحاسيس التي بّثيا في روح البطؿ قد عادت حّية وتمّبست روحو، حتي أّنو كاف يمشي
 .انفعاالتو ويري األشياء بعينيو

 
لكف مثؿ أمير أيضًا شعرت قميبًل . مثؿ أمير، كنت ممتمئًا بإحساس العائد إلي وطنو لمقاء صديؽ قديـ: )يقوؿ

بت لقد كت. كبلنا لـ يشارؾ في الحروب، كبلنا لـ ينزؼ دمو مع األفغانييف اآلخريف.. بأنّني مثؿ سائح في ببلدي
 (.وىا أنا اآلف أجَربو بنفسي.. عف شعور أمير بالّذنب

 
وحيف يعثر، بعد جيد، عمي بيت أسرتو القديـ، ُيحّس في داخمو بانكسار حاد، كذلؾ االنكسار الذي أحّسو بطمو 

اء ىو يعيد عمينا ما جّربو الكثيروف مّنا مف شعور بالّصدمة والحزف، إز . تمامًا عند العودة إلي المنزؿ القديـ
 .األماكف التي تعيش رحبة وشامخة في ذاكرتنا، ثـ نراىا، بعد طوؿ غياب، صغيرة ومتضائمة

 
لكّنو ُيقسـ أّنو رأي حّتي آثار زيت الّسيارات ُيغّطي أرض مرآب بيتيـ القديـ بالصورة نفسيا التي رسميا خيالو 

 .لمرآب بيت أمير
 

قائد )أمرًا غير عادّي، ىو أَنو لو لـ يكتب ( حسيني)، أدرؾ وحيف استدار موّدعًا بيتو القديـ بقمب مفعـ بالحزف
في : )يقوؿ. لكانت مشاىدتو األخيرة لبيت أبويو أشّد وطأة عمي نفسو، وأكثر إيبلمًا لمشاعره( الّطيارة الورقّية

بت شعوره لقد وقفت، مف قبؿ، مع أمير أماـ بّوابة منزؿ والديو، وجرّ : النياية كنت قد مررت بيذه التجربة سمفاً 
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بالفقد، ورأيتو وىو يضع يديو فوؽ القضباف الحديدّية الصدئة، وحّدقنا معًا في الّسقؼ المتداعي، وفي درجات 
 .السبللـ المكسورة

 
 (.إّف كتابتي ليذا المنظر في الّرواية قد خّففت كثيرًا مف قسوة ألـ تجربتي الشخّصية في الواقع

 
 .بلصة مفادىا أَف الفّف يعمؿ، في الخفاء، عمي تمطيؼ آالـ الحياةمف كّؿ ىذا إلي خ( حسيني)وقد توّصؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والوارد.. الّصادر
 

 
ذو السنوات الخمس البيضاء، وانتصب في باب الّصالة ( ىادي)كنت قد بدأت تناوؿ غدائي لمّتو، عندما دخؿ 

 .مثؿ بسطار عسكرّي ممّطخ بالوحؿ
 

 (.أّمي تريدؾ: )قاؿ
 

 .عة وتبعتو مستكمبًل بمع المقمة في طريقينيضت بسر 
 

 (.إّنيـ لف يطيروا.. أكمؿ طعامؾ: )صاحت أّمي حانقةً 
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 (.غطّيو واحرسيو مف الّذباب.. سأعود حاالً : )قمت ليا وأنا أجري
 

 :متيّممة عند باب البيت، وجّرتني مف يدي إلي الّداخؿ قائمة مثؿ كّؿ مّرة( أـّ جواد)استقبمتني 
 
 (.ءؾ رزؽجا.. تعاؿ)
 

 .كنت أعرؼ ىذا، لكّف تصريحيا كاف يسعدني دائمًا ألّنو تأكيد مسبؽ عمي أّف األمر لف يكوف لوجو اهلل
 

طمبت مّني الجموس عمي البساط، فجمست، ومضت ىي إلي زاوية الحجرة، وغمست يدىا في صندوؽ مف 
رمت المظروؼ والقمـ في . دت لتجمس قبالتيعا. الكرتوف، ما لبثت أف أخرجت منو مظروفًا وقممًا ودفترًا مدرسّياً 

 .حجري، وانتزعت ورقة مف الدفتر ثـ سوتيا فوقو ووضعتو فوؽ ركبتي
 

 (.اكتبْ : )قالت بعجمة وليفة
 

 .أمسكت القمـ وانتظرت
 

ومساء .. إف كاف صباحاً . صباح الخير.. بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: )رّصْت قبضتيا عمي خّدىا، وتنّيدت قائمة
 .توّقفُت عف الكتابة..( حضرة جناب األخ المحتـر والدي العزيز أبو زىرة.. إف كاف مساءالخير 

 
 (.اكتبْ : )نخزتني بسّبابتيا محتجة ومستحثة

 
 !(.كيؼ يصير جناب األخ والدؾ؟.. خالتي أـ جواد: )قمت ليا

 
 (.ىكذا كاف عمي يكتب لو.. ما عميؾ: )قالت

 
 !(.لكنو أخوه: )قمت ليا

 
 (.اكتبْ .. وىؿ أنا مف فطر الحائط؟ أنا أيضًا ابنتو) :قالت بحسـ

 
خشيت أف أواصؿ الجدؿ فيضيع رزقي، فعممت بكؿ ما أممكو مف رداءة في اإلمبلء عمي تصريؼ طوفاف أحزانيا 
ولوعتيا وشكواىا مف نزؽ جواد وىادي، ومف فراؽ زوجيا الجندي الذي ال ُترجي عودتو مف حرب الشماؿ، ومف 

 .، ومف سوء كؿ شيء تقريباً عداوة الجيراف
 

 .وحيف انتييت، ورفعت رأسي عف الورقة، رأيت عينييا الحمراويف طافحتيف بالّدموع
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ال تحرؽ . مف ىنا، ومف ىنا، ومف ىنا.. ال أوصيؾ: )قامت، مثؿ كؿ مرة، وأشعمت سيجارة، ثـ قدمتيا إلّي قائمة
 (.الكبلـ

 
 .رقة قمبياكانت تمؾ ىي طريقتيا في التعبير عمميًا عف ح

 
شرعت أثقب الورقة مف أطرافيا بجمرة السيجارة، محاذرًا مف اندالع الميب فييا، وحيف انتييت، بدأت في طييا، 

 (!.قدري قاد بقرنا -دور .. دار -نور .. نيراف.. نار: )فانتبيت إلي أف ظيرىا ممتميء بالكممات المكررة
 

واكتشفت أف نار السيجارة قد . مف دفتر جواد، وعمييا واجب القراءةأدركُت حااًل أّف الخالة قد انتزعت ىذه الورقة 
 !سوي حروؼ الباء( بقرنا)أحرقت نار الّدرس، وشّبَت في الدُّور، ولـ تُبِؽ مف 

 
فكرت في أف أماـ جواد ثبلث سنوات ليصبح مثمي في الصؼ الرابع االبتدائي، وعندئذ سيتولي وظيفتي ويقطع 

 .رزقي
 

فكرة، شعرت بالغيظ، فدسسُت الورقة في المظروؼ، ولعقتو بمساني وألصقتو، دوف أف أبدي وتحت سطوة ىذه ال
وىذه العشرة .. ىذه العشرة لمطابع: )أعطتني عشريف فمسًا، وقالت. لمخالة أّية مبلحظة عمي واجب جواد المحترؽ

 (.لؾ
 

 (.ّدي يريدؾج: )في باب الصالة، وقاؿ باقتضاب( ىادي)لـ يمض أكثر مف شير، حتي انتصب 
 

كنت قد تعشيت منذ ساعتيف، ولذلؾ فقد انطمقت ىذه الّمرة دوف خوؼ مف حنؽ أمي، ودوف حرج مف تكميفيا 
 .بحراسة طعامي

 
 .عف ضرس واحد يكاد ينيدـ مف فرط الوحشة( أبو زىرة)ابتسـ 

 
أمامو ُتعّد الشاي عمي جالسة ( أـ جواد)كاف جالسًا فوؽ البساط وسط الحوش، متكئًا عمي وسادة غميظة، وكانت 

 .منقمة الفحـ
 

 (.اقرأ لي ىذا المكتوب.. تعاؿ يا سبع: )دّس يده في جيبو وأخرج مظروفًا مغمقًا، وقاؿ لي بما يشبو الغمغمة
 

 .في المظروؼ بريبة ظاىرة، لكّنيا لـ تنبس ببنت شفة( أـّ جواد)حّدقْت 
 

كانت الثقوب السوداء جاثمة فوؽ النار والدور . فضضت المظروؼ، فاستحاؿ شّكي عمي الفور يقينًا قاطعاً 
 .وبقرنا
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يده مسكتًا إّياىا ( أبو زىرة)رفع !( ىذا مكتوبي: )كالممدوغة( أـ جواد)ما أف شرعت بالقراءة حتي صرخت 
 .باإلشارة، لكي يستطيع مواصمة االستماع، وكاف في أثناء ذلؾ ييّز رأسو بتأثر واضح

 
َمف : )تمتمع فوؽ خّديو، ورأيتو يميؿ ناحية ابنتو ويحضنيا بحناف ويقّبؿ رأسيا قائبلً وعندما انتييت رأيت الدموع 

وقد التحؽ بعممو قبؿ سّتة أسابيع، ولـ يعد إلي . يدريني؟ المضّمد حمداف ىو وحده الذي يستطيع قراءة المكاتيب
 (.األقؿّ  لو كنت أعمـ أف المكتوب منؾ لفتحتو وشممت رائحتؾ عمي. القرية منذ ذلؾ الحيف

 
 !حمدت اهلل ألنو لـ يفتحو، إذ لو أنو فعؿ لما َشَـّ سوي رائحة احتراؽ بقرنا

 
 .وأعطاني عشرة فموس( ُخْذ يا سبع.. نسيتؾ.. ىاه: )التفت إليَّ وابتسـ

 
ىكذا قمت في نفسي وأنا أشعر (.. عشرتاف لمكتوب واحد. )مددت يدي والتقطت العشرة بفرحة مشوبة بالخجؿ

 .مةبغبطة عار 
 

وضعت العشرة في جيبي، ومضيت نحو الباب، لكّنني قبؿ أف أخرج، التفتُّ بقمب خافؽ بالطمع، وسمعت صوتي 
 (.ىؿ تريد أف أكتب لؾ جوابًا عمي المكتوب؟: )الخفيض يتأّود بوقاحة مثقمة بالحياء
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 ثقافة اإلرهاب
 

أنو قرأ، مرًة، رواية يمتقي في أحد فصوليا جد ( كتاب المعانقات)جاليانو في  يحكي الكاتب األوروغواني إدواردو
 .مسف جدًا بأصغر أحفاده

 
، وىو يبتسـ ابتسامات الىية (كما تصفو الرواية.. أفكاره ىي لوف الماء)الجد الطاعف في السف ىذا خرؼ تمامًا 

 .تشبو ابتسامات حفيدة المولود حديثاً 
 

 .و فاقد الذاكرة، وحفيده األصغر سعيد ألنو لـ يمتمؾ، بعد، أية ذاكرةالجد األكبر سعيد ألن
 

لكنني ال أرغب في أي نصيب .. إف ىذه، كما أتصور، ىي السعادة الكاممة: ويعمؽ جاليانو عمي ذلؾ قائبلً 
 !منيا 

 
أخري، سعادة المواطنيف ال يريد جاليانو نصيبًا مف ىذه السعادة، ألنيا في الواقع سعادة البمياء، أي أنيا، بعبارة 

الصالحيف بالنسبة لؤلنظمة الديكتاتورية ومف الطبيعي بالنسبة لرجؿ مثمو، أمضي أعوامًا عديدة مف عمره بيف 
المنافي والسجوف، بسبب دفاعو عف الحرية، أف يرفض ىذا الصبلح الفاسد ، وأف يستخدـ كؿ مواىبو مف أجؿ 

 .نيتعريتو، سواء أجاء بوجو أجنبي أـ بوجو وط
 

قائمة بذاتيا، ( ثقافة)ىذا النوع مف السعادة، عنده، ىو معادؿ االرىاب الذي يتحوؿ عمي يد السمطة المستبدة الي 
حيث تستخدـ كؿ الوسائؿ الممكنة مف أجؿ تجذيرىا في بنية المجتمع، حتي تثمر، مع األياـ، يقينًا عامًا بأنيا 

 .جزء ال يتجزأ مف كينونة ىذا المجتمع
 

ا ىو ما يفسر لنا اختبلط المشاعر الذي يدعو المضطيديف الي الخوؼ مف التحرر المفاجيء، أو يحمؿ ولعؿ ىذ
 !الضحايا عمي البكاء، لدي زواؿ جبلدييـ فجأة
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تتحوؿ، بعد تجذرىا، الي حمقة تبادلية فعالة، تنتج الطغياف مف األعمي، وتنتج الطغاة مف ( ثقافة االرىاب)إف 

 !األسفؿ
 

 :و لبعض عناصر ىذه الثقافة يقوؿ جاليانو وفي استعراض
 

 .إنو يمنعؾ مف الكبلـ، يمنعؾ مف الفعؿ، ويمنعؾ مف الوجود: إف االستعمار الواضح يشوىؾ دوف أية ذريعة
 

إنو يقنعؾ بأف : أما االستعمار الخفي، فيو يقنعؾ، بأية طريقة، بأف العبودية ىي قدرؾ، وأف العجز ىو طبيعتؾ
 !تنطؽ، مف غير الممكف أف تفعؿ، ومف غير الممكف أف توجد مف غير الممكف أف 

 
 !وماذا يكوف االستعمار الخفي سوي السمطة الوطنية الجائرة؟

 
إف الكاتب ال يفاضؿ، ىنا، بيف جور وجور آخر، لكنو يصفع بشدة وجوه أولئؾ الذيف يعتقدوف اف الخضوع 

قوع فريسة لمغزو الخارجي، في محاولة اليقاظيـ عمي لسمطة القمع الداخمي ىو البديؿ الوحيد واألىوف عف الو 
ىي أف الفرؽ بيف االستعمار الخارجي واالستعمار الداخمي، ىو أنيـ في الثاني يشاركوف، باقتناع : حقيقة مروعة

 ! تاـ، في حفمة اعداميـ
 

عمؿ حتي وقت ويسوؽ مثااًل عمي تمقيـ الخنوع، وتحويؿ المواطف الي مجرد رقـ، مف كتاب مدرستي كاف يست
 :في ما يتعمؽ بالطفؿ المثالي: )قريب في مدارس أورغواي

 
 .فتاة صغيرة تمعب بدميتيف وتوبخيما لكي تظبل ساكنتيف

 
 (.جميمة جدًا، وطيبة، وال تزعج أي أحد: الطفمة نفسيا تبدو مثؿ دمية

 
 .حية إف صدي مثؿ ىذا التأليؼ المدرسي المجرد يتردد في الواقع عمي شكؿ ُدمي حقيقية

 
وذلؾ ما نجد مثالو في حكاية فتاة اسميا راميونا كارابالو كاف أسيادىا قد وىبوىا الي بعض الناس كيدية، عندما 

 !كانت بالكاد تتعمـ المشي
 

إذ كانت تمؾ الفتاة ال تزاؿ طفمة، اشتغمت كعبدة في أحد بيوت مونتيفيديو عاصمة  1951وفي عاـ ،
 .يء مقابؿ ال شيءاألوروغواي، حيث كانت تعمؿ كؿ ش

 
وكاف عمي الجدة القادمة مف الريؼ أف تعود . وذات يـو جاءت جدتيا لزيارتيا، ولـ تكف راميونا تعرفيا أو تتذكرىا

الي قريتيا بسرعة، وليذا فإنيا شرعت، حاؿ دخوليا البيت، بإنجاز ميمتيا، إذ حممت السوط وراحت تجمد 
 .الطفمة تنحب وتنزؼحفيدتيا جمدًا مبرحًا، ثـ انصرفت، تاركة 
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 :جدة راميونا كانت تصرخ بيا وىي تنياؿ عمييا بالسوط

 
 (!إنني أضربؾ بسبب ما سوؼ ترتكبينو.. إنني ال أضربؾ بسبب ذنب ارتكبتو) -
 

ىؿ ثمة فرؽ بيف ما فعمتو تمؾ الجدة وبيف ما تفعمو جميع السمطات في أوطاننا السعيدة، أو ما تفعمو أمريكا عمي 
 !لـ كمو؟مستوي العا

 
اف الفّعالية التي تتحرؾ بيا دائرة التبادؿ بيف الطغياف وضحاياه، ال تقتصر عمي تمؾ النماذج الناتئة الواضحة، 

 .ألف ذلؾ التمقيف المقدس يتناسؿ حتي في األماكف التي يظنيا المرء خارج ىذه الدائرة
 

اإلىانة، التيديد، الصفع، الضرب، الجمد، الغرفة االبتزاز، (: المكرمات)يعدد جاليانو في ىذا االتجاه، طائفة مف 
المظممة، الدوش المثمج، التجويع، االتخاـ بالقوة، الحرماف مف مغادرة البيت، الحرماف مف قوؿ ما تعتقد، الحرماف 

ثـ يقرر بشكؿ صاعؽ أف تمؾ االشياء كميا ىي بعض مناىج العقاب .. مف فعؿ ما ترغب، االذالؿ العمني 
 !الحياة األسرية التقميدية في

 
التي ( ثقافة االرىاب)فمف أجؿ معاقبة التمرد، وتيذيب السموؾ الخارج عف المياقة، يعمد التقميد األسري الي تخميد 

 .تييف المرأة، وتعمـ الطفؿ عمي الكذب، وتنشر حوليا وباء الخوؼ
 

إف حقوؽ االنساف يجب أف : مرة وليذا فإف أندريس دومينغيز أحد أصدقاء جاليانو لـ يتعد الصواب حيف قاؿ لو
 .تبدأ في البيت 

 
إف ىذه البداية الصحيحة ىي التي يمكف أف تحقؽ لبلنساف حصانة ضد األوبئة المدمرة كميا، وفي مقدمتيا 

 .وسائؿ االعبلـ التي لـ يسبؽ لعصر أف ابتمي بسيطرتيا التامة والواسعة مثؿ عصرنا المنكود
 

، فإف ممؾ ىذا الزماف، ببل منازع، ىو االعبلـ ، واف سمطتو الجبارة األقوي مف فإذا كاف الناس عمي ديف مموكيـ
 !أية سمطة، ىي في أغمبيا لساف صدؽ في فـ الكذاب، إذا تأكد شرط امتبلكو لمقوة

 
ولعؿ الحكاية النموذجية التالية التي يروييا جاليانو كافية تمامًا الظيار صورة الدمار اليائؿ الذي يخمفو ىذا 

 :وباءال
 

يقوؿ جاليانو انو اطمع لدي محاـٍ يدعي بيدرو ألغورتا عمي ممؼ ضخـ حوؿ جريمة قتؿ امرأتيف نفذت بالسكيف 
 .في احدي ضواحي مونتيفيديو  1982في نياية عاـ ،

 
المتيمة ألما دي أغوستو كانت قد اعترفت بجريمتيا المزدوجة، وقد مر عمي ايداعيا السجف أكثر مف عاـ، وكاف 

 .لجمّي أنيا قد ُحكـ عمييا بأف تتعفف ىناؾ حتي آخر لحظة مف حياتيامف ا
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وكما جرت العادة، فإف رجاؿ الشرطة اغتصبوىا وعذبوىا، وبعد شير مف مواصمة ضربيا بقسوة، استطاعوا اف 

 !عدة اعترافات: ينتزعوا منيا
 

كثيرة مختمفة، فقد كاف ىناؾ أشخاص لـ تكف اعترافات ألما متطابقة، وبدت كما لو أنيا ارتكبت الجريمة بطرؽ 
 .مختمفوف يظيروف في كؿ اعتراؼ مثؿ خياالت وىمية ال أسماء ليا وال عناويف

 
واألكثر مف ذلؾ فإف . وذلؾ ألف التعذيب كاف مف شأنو أف يحوؿ أي شخص الي مؤلؼ قصصي كثير االنتاج

 !زوني، وببراعة مصارع ثيراف محترؼىذا المؤلؼ يقدـ حكاياتو برشاقة العب أولمبي، وبزينة ميرجاف أما
 

المبلبس، : ففي كؿ اعتراؼ كانت ألما تصؼ بدقة بالغة. لكف األكثر اثارة لمدىشة كاف غني التفاصيؿ
 .االيماءات، األجواء المحيطة، المواقع، واألشياء

 
 !وموضع العجب في ىذا كمو ىو أف ألما المسكينة كانت عمياء

 
 .يمة الذيف يعرفونيا جيدًا ويحبونيا كثيرًا، كانوا مقتنعيف تمامًا بأنيا ىي القاتمةاألدىي مف ذلؾ أف جيراف المت

 
 :سأليـ المحامي

 
 ! لماذا؟ -
 
 .ألف الصحؼ قالت ذلؾ  -
 
 !لكف الصحؼ تكذب  -
 
 !والتمفزيوف .. ولكف الراديو قاؿ ذلؾ أيضاً  -
 

 ؾ الجيراف؟ىؿ يحؽ لمغالبية العظمي منا أف ترفع اصبع المـو في وجو أولئ
 

 !الشاممة( ثقافة االرىاب)ألننا في الواقع مثميـ تمامًا، خيوط مرتبة بكؿ نعومة وتناسؽ في نسيج .. كبل
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 هّدية لمضمير المستتر
 

 
 .الّزلزاؿ اآلسيوي قتؿ ما يقارب مائة وسبعيف ألفًا مف الّناس في إثني عشر بمداً 

 
 .واحد وصّداـ الّرجيـ قتؿ مميوني إنساف في بمد

 
 .الّزلزاؿ اآلسيوي شّرد خمسة مبلييف إنساف في اثني عشر بمداً 

 
 .وصّداـ الرجيـ شّرد خمسة مبلييف إنساف مف بمد واحد

 
 .الخسائر التي خّمفيا دمار الّزلزاؿ اآلسيوي قدرت بما يقرب مف مائتي بميوف دوالر

 
قّدرت بما يزيد عمي أربعة أضعاؼ خسائر فقط،  1991والخسائر التي خّمفيا دمار صّداـ الرجيـ حّتي عاـ 

 .الزلزاؿ اآلسيوي
 

 .القّوة التدميرية لمّزلزاؿ اآلسيوي، حسب تقديرات العمماء، كانت تعادؿ قّوة مميوف قنبمة ذرية
 

 .وعمي ىذا المقياس يتبّيف لنا اّف قوة صّداـ التدميرية كانت تعادؿ عشريف مميوف قنبمة ذرّية
 

( قنبمة ذرية)قد خّصص ( الميموف)ضبط، عدد سكاف العراؽ، فإّننا نخمص إلي أّف عيده ولّما كاف ىذا ىو، بال
 !.كاممة لكّؿ فرد عراقي

 
نضعيا بكّؿ تقدير أماـ أنظار جميع الخصاونة .. تمؾ أرقاـ بسيطة ال تحتاج إلي تحميؿ، وال تحتمؿ الّتحايؿ

 :لنسأليـ بعد ىذا.. الكراـ
 

 حتواء العراؽ عمي سبلح الّدمار الّشامؿ؟ىؿ كّذبت أمريكا حّقًا بشأف ا
 

 !أأنتـ أدري مف أمريكا بنوع الّسبلح الذي اخترعتو ونصبتو في العراؽ طيمة سّتة وثبلثيف عامًا؟: بعبارة أخري
 

ىدّية خالصًة .. أف تأخذ منو، في زيارتيا المقبمة، القنبمة الذرية الخاّصة بي( محقاف)أتمني مف ىيئة الّدفاع عف 
 !إذا استطاعت أف تعثر عمي ىذا الضمير.. لكي تغسؿ بيا ضميرىاليا، 
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 بدايات خالدة
 
 

لكف . ليس ىناؾ حصر لمقصص والروايات الرائعة التي خمفيا المبدعوف، شرقا وغربا، عمي مختمؼ العصور
لمبدعيف اعماليـ ىناؾ مايشبو االجماع عمي روعة وتميز عدد محدود مف البدايات التي افتتح بيا بعض ا

 .القصصية
 

وليس المقصود ىنا قدرة الكاتب عمي جذب قارئو وتشويقو منذ الصفحة األولي لمكتاب، اذ الحصر ايضا، 
لمموىوبيف القادريف عمي ذلؾ، خاصة اف البداية الجيدة والمحكمة كانت، والتزاؿ، اليـ االكبر لجميع القصصييف، 

 .ريء أو تردده او تركو العمؿ االدبي برمتوباعتبارىا المؤشر األوؿ النشداد القا
 

لكف المقصود ىو تمؾ البدايات التي التتعدي فقرة صغيرة، او جممة قصيرة قد التكوف غريبة او ذات ببلغة 
عالية، لكنيا مع ذلؾ تممؾ مف السحر وقوة التأثير، ما يجعميا تترؾ بصمتيا المميزة في نفس القاريء، سواء 

ىا، او بأثر النص كمو بعدما ينتيي القاريء مف مطالعتو، فاذا ترددت عمي مسمعو عبارة بحمولتيا الخاصة وحد
االفتتاح تمؾ، في األعواـ البلحقة، احس بحرارة الميسـ التي احسيا عند قراءة العمؿ االدبي مف قبؿ، وعادت الي 

 .ذىنو حرارة العمؿ كمو
 

عمينا اف نصغي باىتماـ لما يقولو ( األيقونات)لي مايشبو ولكي نعمـ مقدار اثر مثؿ تمؾ البدايات التي تحولت ا
 (:المسخ)واحد مف اعظـ الروائييف في عصرنا، عف شدة األثر الذي طبعو في نفسو المفتتح لقصة فرانز كافكا 

 
عندما استيقظ غريغور سامسا ذات صباح مف احبلمو المزعجة، وجد نفسو وقد تحوؿ، في فراشو، الي حشرة )

 (.ضخمة جدا
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يقوؿ غابرييؿ غارسيا ماركيز انو عندما قرأ ىذا في بداياتو، ادرؾ، مف خبلؿ دىشتو وانبياره، اف كؿ شيء ممكف 
 .في القص

 
ولعمو وجد في ذلؾ حافزا اليرد عمي أف يمضي في سبيمو بجرأه غير معيودة، ليطمع عمينا في النياية بشيء 

 (.الواقعية السحرية)العيد لنا بو مف قبؿ اسمو 
 

قد كاف ليا، عمي بساطتيا، ( مائة عاـ مف العزلة)ولعؿ ماركيز يعمـ ايضا اف جممتو االولي في عممو الكبير 
 :التأثير ذاتو في نفوس قرائو، مما سيجعميا واحدة مف البدايات الخالدة

 
ـ البعيد الذي اخذه بعد أعواـ عديدة، فيما كاف يواجو كتيبة االعداـ، تذكر العقيد أورلياندو بوينديا عصر ذلؾ اليو 

 (.فيو والده لمشاىدة الثمج
 

لكف ىؿ كاف الكاتب النرويجي كنوت ىامسوف يتخيؿ اف تعبيره االفتتاحي عف اثر مدينة كريستيانا عمي نفس 
يفتتح ىامسوف روايتو . سيكوف لو الوقع ذاتو عمي نفوس قراء الرواية عمي مر االعواـ؟( الجوع)بطؿ روايتو 

 :ىكذا
 
في تمؾ االياـ التي كنت فييا مشردا اتضور جوعا في مدينة كريستيانا، تمؾ المدينة العجيبة التي حدث ىذا )

 (.اليغادرىا احد قبؿ اف تسمو بسماتيا وتترؾ عميو آثارىا
 

دوف اف تسمو بسماتيا وتترؾ عميو آثارىا، بحيث يكفي اف يسمع الفقرة ( الجوع)وكذلؾ اليغادر احد رواية 
يستعيد االثر الموجع لمرواية كميا، ميما تباعدت االعواـ، اذ اف تمؾ الفقرة ىي تمخيص مكثؼ  االفتتاحية، لكي

 .لممرارة التي احتوتيا الرواية، حيث انتصب التشرد والجوع بطميف اساسييف فييا
 

 :لتولستوي( آنا كارنينا)وفي رأس قائمة تمؾ البدايات التي التنسي، تأتي بداية رواية 
 
 (.سعيدة متشابية، أما األسر التعيسة فمكؿ منيا تعاستيا الخاصة المميزةكؿ األسر ال)
 

التي تكرست عمي مر العيود، سواء مف قبؿ القراء العادييف او مف قبؿ المبدعيف ( األيقونات)انيا واحدة مف 
ي قمة جميع في قمة ىذه االعماؿ، وف( آنا كارنينا)فعمي الرغـ مف عظمة جميع اعماؿ تولستوي، تبقي . الكبار

االعماؿ االدبية االوروبية ايضا، كما رأي ديستويفسكي وتبقي افتتاحيتيا في الصؼ األوؿ مف تمؾ االفتتاحيات 
 .ذات االثر الدائـ

 
قصة )اما الكاتب االنجميزي تشارلز ديكنز فيأخذ مكانو في ىذا الصؼ بفعؿ البداية الرائعة لروايتو الخالدة 

 (:مدينتيف
 
 .زمنة، وكانت اسوأ االزمنةكانت افضؿ األ)
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كاف موسـ النور، وكاف موسـ . كاف عيد االيماف، وكاف عيد الشؾ. كاف عصر الحكمة، وكاف عصر الحماقة

 .كنا نممؾ كؿ شيء أمامنا، وكنا النممؾ شيئا مما امامنا. كاف ربيع األمؿ، وكاف شتاء القنوط. الظبلـ
 

 (!.ميعا ذاىبيف في االتجاه اآلخركنا جميعا ذاىبيف مباشرة الي الجنة، وكنا ج
 

اف قراء ديكنز قد ينسوف كثيرا مف تفاصيؿ قصصو المؤثرة، وقد ينسوف حتي الموقؼ الموجع لمصغير اليتيـ 
لكنيـ اليمكف اف ينسوا مطمع .. وىو يطالب بمزيد مف الحساء( أوليفر تويست)الجائع أوليفر في مفتتح رواية 

ناقضات، والعابر مف تشخيص حاؿ مدينتيف ىما لندف وباريس، الي تشخيص الحافؿ بكؿ المت( قصة مدينتيف)
 !.موجز وحاد ومؤلـ لحاؿ الجنس االنساني الذي تنفصـ مدينتو نفسيا الي مدينتيف وينقسـ زمنو ذاتو الي زمنيف

 
ماؿ االدبية البدايات القصصية المميزة قد تكرست، غالبا، نتيجة تطاوؿ العيود، وازدحاـ المارة عمي دروب االع

المذكورة عمي مختمؼ االزماف، واذا كنت قد ذكرت تمؾ البدايات فميس النيا البدايات المميزة حصرا، اذ الريب اف 
 .ىناؾ كثيرا مثميا، لكنني انحزت الي النماذج التي وجدتيا اكثر شيوعا

 
بما يكفي لبلحاطة بكؿ تمؾ نتيجة متابعتي، وىي متابعة محكومة بسقؼ قراءاتي الذي اعترؼ بانو ليس عاليًا 

 .البدايات
 

-ىا)لمكاتب الصيني ( انتظار)بقي القوؿ اف الحافز الذي حرؾ في ذىني شرارة ىذا الموضوع ىو مفتتح رواية 
إذ إنني حاؿ وقوع عيني عمي ىذا الُطعـ الذي وضعو الصطياد القاريء، وجدتو مؤىبل لدخوؿ موسوعة (.. جف

 .ابيا، اذا اتسعت شيرة الرواية، وتعددت منافذ ترجمتيا الي مختمؼ المغاتالبدايات المميزة مف اوسع ابو 
 

 :في السطر األوؿ مف روايتو( جف -ىا)يقوؿ 
 

 !.يو  -كؿ صيؼ، كاف لف كونغ يعود إلي قرية البجع مف أجؿ تطميؽ زوجتو شو 
 
 

 ال أعتقد بد؟ىؿ يمكف لمثؿ ىذه البداية أف تمر عمي القاريء دوف اف تنطبع في ذاكرتو إلي األ
 اإلنجميز يتمرغون بتراب الميري

  
 

قبؿ أربعيف عامًا بالضبط حصمت إنجمترا، لممرة األولي واألخيرة، عمي كأس العالـ لكرة القدـ، نتيجة ىدؼ بقي 
طوؿ تمؾ األعواـ مشكوكًا في صحتو، حتي أثبتت األجيزة الدقيقة، حديثًا وبشكؿ قاطع، انو بالفعؿ ىدؼ غير 

 .صحيح
 
 .نذ ذلؾ الوقت ظؿ منتخب إنجمترا يواصؿ االشتراؾ في البطولة العالمية قانعًا مف الغنيمة باإلياب في كؿ مرةوم
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 .وفي البطولة األخيرة، لـ يخالؼ المنتخب تقاليده العريقة في الخروج مف التصفيات مبكراً 

 
عدىا في جميع انحاء العالـ، فإف وعمي الرغـ مف اف انجمترا ىي التي اخترعت كرة القدـ الحديثة، ونشرت قوا

منتخباتيا عمي مّر األعواـ، لـ تكف لتيدد أحدًا أو لتحظي بتنبؤات الفوز بالكأس، كغيرىا مف منتخبات أوروبا أو 
 .أمريكا البلتينية

 
 وقد اعتاد الناس عمي عودة منتخب إنجمترا ساحبًا ذيمو بيف رجميو، مثمما اعتادوا عمي تصريحاتو النارية التي

 !تضع الحؽ دائمًا عمي الطمياف 
 

لكنو في الدورة األخيرة وضع الحؽ، ألوؿ مرة، عمي مدربو السويدي إريكسوف ، وىو، لممناسبة، مستحؽ تمامًا 
 .ألكبر كمية مف المـو والتعنيؼ

 
الضعة  لكّف المضحؾ المبكي في األمر، ىو أف اإلنجميز لـ يكتفوا بإعفاء الطمياف مف المـو فقط، بؿ بمغت بيـ

 .والصغار وقمة الحيمة، حد التعمؽ باقداميـ مف أجؿ الفوز بشيء مف رائحة الكأس
 

 !بعبارة أكثر وضوحًا اف االنجميز آمنوا بأف فوز إيطاليا بالكأس ىو، بصورة أو بأخري، فوز محقؽ إلنجمترا نفسيا
 

 !كيؼ؟
 

وتا كاف قد ولد، ذات مصادفة عمياء، ُيحكي اف ىناؾ العبًا ضمف صفوؼ المنتخب اإليطالي اسمو سيموف بير 
 !في مانشستر

 
 .ىكذا، ومف يبحث عف صورة كاممة لميواف وقمة الحياء، يجد في ىذه الصورة غاية االكتماؿ.. نعـ
 

واألكثر مف ىذا اف االنجميز لـ يكتفوا مف ىذه الصمة الواىية بالحديث عف سيموف باعتباره بريطاني الجنسية، بؿ 
 !بادعائيـ انو إنجميزي  اقترفوا المستحيؿ

 
ولف نعرؼ أبدًا سر ىذه التركيبة اإلنجميزية السحرية التي تجعؿ المواطنة عرقًا، ىذا إذا صح في األصؿ انو 

 !مواطف بريطاني
 

فعمي مساحة ثبلث صفحات كاممة، نشرت احدي الصحؼ اإلنجميزية تحقيقًا عف ىذا البلعب بالكبلـ والصور، 
يبلده لبللتصاؽ بالعرؽ االنجموسكسوني، أو محاولة ذلؾ العرؽ المحاؽ بميري سيموف أو غايتو استدراج تاريخ م

لكف التحقيؽ، مع ذلؾ، لـ يخرج، برغـ الجيد، إال بنتيجة واحدة مذلة ومخجمة، وىي أف ليمي .. التمرغ في ترابو
 !التي يّدعي اإلنجميز وصبًل بيا، ال تعرؼ مف لغة الغراـ سوي اليجراف
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وعميو، فمنذ المطمع ال يجد .. د أواًل سيموف وليس سايموف ، واسـ عائمتو بيروتا ىو اسـ إيطالي صرؼاسـ الول
 .المرء أية داللة سكسونية في قصيدة ىذا البلعب

 
وثانيًا اف أبويو االيطالييف كانا قد وصبل إلي بريطانيا في منتصؼ الستينات ثـ عادا إلي موطنيما األصمي القح 

وفي أثناء إقامتيما المؤقتة أنجبا دّرة التاج ىذا، ثـ غادرا وىو لـ يبمغ الخامسة مف عمره، . انيناتفي بداية الثم
وعميو فإنو لـ يتوفر لو الوقت الكافي حتي ليكوف . حيث عاش ثبلثة وعشريف عامًا ىناؾ، في موطنو األصمي

 .مجرد مواطف بريطاني
 

و قد أعطي الثبلثة فرصة لرفع العمـ اإليطالي عاليًا عمي الخمفية وثالثة األثافي ىي اف الحوار مع البلعب ووالدي
 .اإلنجميزية، ولخرؽ بالوف التحقيؽ بمسمار غميظ وتفريغو مف محتواه تماماً 

 
أما في إيطاليا، فإف . انني ال أتذكر مف إنجمترا سوي اف السماء كانت رمادية وممطرة عمي الدواـ: سيموف قاؿ

 .الحظ، فأنا ال استطيع العيش دوف ذلؾ الطقس مشمس دائمًا لحسف
 

أتمني لو كنت استطيع التحدث باإلنجميزية لكنني ال أعرؼ كيؼ، فصحيح انني ولدت في بريطانيا، : وأضاؼ
 .لكنني غادرتيا وأنا في الخامسة فقط

 
لنسبة لي في ولقد قيؿ لي، بناء عمي ىذا، انني استطيع اف ألعب لممنتخب اإلنجميزي، لكف ليس ىناؾ أي شؾ، با

 !انني أحب أف ألعب إليطاليا، وانني لفخور جدًا ألني مواطف إيطالي
 

مف : وبعد ىذا اليدؼ الساحؽ، تطوع أبوه لتسجيؿ اليدؼ الثاني في مرمي التحقيؽ، إذ قاؿ فرانسيسكو بيروتا 
 .الطبيعي اف يشعر ابني قميبًل بأنو بريطاني، لكف ليس إلي حد كبير

 
لقد تمقي سيموف منذ : آنا ماريا الشوط الثاني مف التحقيؽ بيدؼ إيطالي ثالث، عندما قالتثـ اختتمت والدتو 

اف ابني قد ولد في بريطانيا لكنني أعرؼ . سنوات عرضا مف نادي أفرتوف اإلنجميزي، لكنو قرر البقاء في إيطاليا
 .انو فخور بانتمائو إليطاليا

 
إلي خاصرة اإلنجميز، ظمت الصحيفة تعمف، بيف فقرة وأخري، ذلؾ  وبرغـ جميع ىذه الركبلت الموجية مف الثبلثي

 !لسيموف بيروتا.. إف إنجمترا ال تزاؿ قادرة عمي حمؿ كأس العالـ ىذه المرة، والشكر كؿ الشكر في ذلؾ: الدعاء
 

ا بجمدىا ىناؾ مثؿ يتحدث عف قرعاء تفاخر بشعر ابنة اختيا، وأنا لـ أعرؼ إال اآلف أف ىذه القرعاء ىي إنجمتر 
 .وعظميا

 
دبارىا، ولو كانا يفيماف العربية، لوجيت إلي سيموف الشطر  إف سيموف وانجمترا يمخصاف حاؿ الدنيا في إقباليا وا 

 :األوؿ مف القوؿ العربي المأثور
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ـُ عمي الوتدْ .. إذا أقبمت  .باض الحما
 

 :والحتفظت بالشطر الثاني إلنجمترا العتيدة
 

ف أدبرتْ   !!عمي األسدْ  باؿ الحمارُ .. وا 
 
 
 
 

 أفالم أصيمة
  
 

قد عاشت طوؿ عمرىا تقتات  -إذا استثنينا منيا المأخوذة عف نصوص أصمّية  -معظـ األفبلـ العربية الجيدة 
فقد أتيح لي خبلؿ السنوات العشريف . فضبلت مائدة السينما الغربّية، واألمريكية منيا عمي وجو الخصوص

مف أفبلـ الفترة الذىبية ليوليوود، وكثيرًا ما انكسرت متعتي تحت وطأة الغيظ حيف  األخيرة أف أشاىد عددًا كبيراً 
 .يذكرني الفيمـ الذي أشاىده بأننا سمخناه وقدمناه عمي أنو مف بنات أفكارنا

 
إنني لست في معرض اإلحصاء، ولو تطّمب األمر مّني ذلؾ ألمكنني أف أشير إلي أفبلـ عربية كثيرة وشييرة ىي 

لكنني  -ربما لـ تشاىدىا الغالبية العظمي مف جميور الترسو  -اّل تقميدًا حرفّيًا ألفبلـ أمريكية قديمة جدًا ليست إ
قبؿ أف يسيطر عمييا المحاسبوف،  -مع ذلؾ أجد ما يشفع ليا تجاوزًا فتقميد الفف ىو فف أيضًا، إذ أّف ىوليوود 

كانت تقّدـ أفبلمًا توازف بدقة بالغة بيف الكفاءة التقنية  -وقبؿ أف تستيمكيا المؤثرات الخاصة وحيؿ الكمبيوتر 
والحمولة اإلنسانية، أّما اآلف، فمف بيف أكثر مف أربعمائة فيمـ تنتجيا ىوليوود سنويًا، ال تعثر إاّل عمي أفبلـ تعّد 

 .عمي أصابع اليديف، تحمؿ ذلؾ التوازف الدقيؽ بيف القدرة التكنولوجية والبعد اإلنساني
 

نا ال نستطيع مجاراة اإلبيار التقني لمسينما األمريكية، فقد وقؼ جيدنا عمي مشارؼ تقميد التفاىات وحدىا، أو وألن
 !.اصطناع تفاىاتنا الخاصة التي ال تحتاج إلي جيد كبير، لحسف الحظ، فيي تكاد تكوف صفة أصمية فينا

 
التقنية، بؿ في الزحؼ المغولي األىوج عمي مواقع العّمة، كما أري، ال تكمف في العوائؽ المالية أو الرقابية أو 

الستنقاذ جوىرة الفف مف ( نعـ النضاؿ)الفف الخالص والفنانيف المخمصيف، وانكفاء الطاقات األصمّية عف النضاؿ 
أيدي الغوغاء، واستسبلميا ليذا الدجؿ الفاقع مف أجؿ إشباع بطونيا دوف أف تعمـ أّف الموت الحقيقي لمفناف 

 .جوعو إلي الفف أكثر مف جوعو إلي الطعاـ يكمف في
 

لقد تيّسر لي في الفترة األخيرة أف أشاىد ثبلثة أفبلـ مف أقطار يحكميا فقر اإلمكانات التقنية واستبداد الرقابة 
وندرة األسواؽ، لكنيا كانت تخفي وراء الصور كنوزًا مف المشاعر اإلنسانية النبيمة، والنقد االجتماعي الذي يذبح 

 .يشة النعامةبر 
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، كاتب قصتو ومخرجو ىو تشيف كيج ، وبرغـ قّمة أشخاصو فقد كاف ممتمئًا (معاً )الفيمـ األوؿ صيني، عنوانو 
وىو يحكي، عبر ثبلثة رجاؿ وصبي، حكاية عامؿ بسيط يبذؿ كّؿ جيده ومالو مف أجؿ توفير مدرسيف . بالحركة

لتي ليا دور بطولة ال مناص منو، ىناؾ امرأة جميمة أيضًا، ومع الموسيقي ا. أكفاء لولده الموىوب بعزؼ الكماف
ننصرؼ عف وجييا ومبلبسيا الحديثة، لندخؿ، بفعؿ موىبة التمثيؿ العالية،  -لبراعة النّص واإلخراج  -لكننا 

 .إلي أعماقيا ونشيد جماؿ الروح األّخاذ
 

صتو ومخرجو عباس كيارستمي ، وىو يحكي ، كاتب ق(أيف بيت صديقي؟)أّما الفيمـ الثاني فيو إيراني، عنوانو 
قّصة تمميذ صغير يحاوؿ أف يرجع دفتر زميمو الذي نسيو معو في زحمة الخروج مف الصؼ، وىو يعمـ أف 

المدّرس سيعاقبو في اليـو التالي إذا لـ يكف قد كتب واجبو المدرسي، وذلؾ ألنو قد كّرر نسياف دفاتره أكثر مف 
 .مّرة
 

 يعرؼ عنوانًا محددًا لزميمو سوي أّف بيتو يقع خمؼ التبلؿ البعيدة، فإف استغراقو في البحث وألّف بطؿ الفيمـ ال
، يأخذنا معو في رحمة إنسانية رائعة، عمادىا الشخصيات المبثوثة في البيت والطرقات  عف العنواف طوؿ اليـو

ة في الفيمـ، فنحّس بأثرىا عميقًا دوف وفي غضوف ذلؾ تعمؿ مباضع النقد االجتماعي البّناء برىاف. والقري النائية
ونخمص إلي حقيقة قاليا الفيمـ دوف أف ينطؽ بيا، وىي أّف ىناؾ اثنيف في المجتمع ال . أف نراىا تسيؿ دماً 

 .الطفؿ والمرأة: يجداف مف يصغي إلييما
 

وجوىر القّصة استقاه  ..، وكاتب قصتو ومخرجو أيضًا ىو نوري جيبلف (بعيد)أما الفيمـ الثالث فيو تركي عنوانو 
والعجيب أّف ىناؾ شخصيتيف رئيسيتيف فقط، طوؿ الفيمـ، غير أف . المخرج مف حياتو الشخصية وتجاربو وقراءاتو

وقّصة الفيمـ تدور حوؿ رجؿ يعيش وحيدًا في شقتو باسطنبوؿ، حتي يأتيو . المشاىد، مع ذلؾ، ال يشعر بالممؿ
وىنا تبدأ العقدة، إذ يقع الرجؿ . عف عمؿ في العاصمة، فيقيـ معو مؤقتاً يومًا شاب مف أقاربو في الريؼ باحثًا 

وعمي مدار األّياـ التي يقضييا الشاب .. في صراع بيف شعوره بانتياؾ خصوصيتو، وبيف واجبو في إكراـ ضيفو
فسية معو، قبؿ أف يغادره فجر أحد األياـ تحت وطأة سوء طبعو، نعيش دراسة تشريحية حّية عمي الصعد الن

 .واالجتماعية واألخبلقية، فنكاد نممس عناصرىا بأصابعنا، ونكاد نري جوانب كثيرة مف أنفسنا فييا
 

األفبلـ الثبلثة السالفة كميا لـ تعتمد عمي أية مؤثرات خاصة، بؿ اعتمدت عمي عيف وقمب المخرج، وعدسة آلة 
اإلنسانية ببراعة تاّمة، واألكثر مف ىذا إنيا  ولـ تعرّْ جسد امرأة لكنيا عّرت خفايا النفس. التصوير العادية

قد أحرقت قمب السينما األمريكية، لمقدرتيا  -وليس عندي أي شّؾ  -بأجمعيا لـ تحرؽ عممًا أمريكيًا مثبًل، لكنيا 
عمي صنع فيمـ ال يممؾ مئات المبلييف مف الدوالرات، لكّنو في النياية ينثر غناه الفّني الفاحش عمي كؿ 

ويحصد جوائز الميرجانات السينمائية المحترمة، بقرارات نخبة النّقاد، وىي قرارات برغـ كونيا متطمبة، الشاشات 
 .جميع الناس.. ال تمنع مف أف يكوف الفيمـ شعبيًا ومحققًا لمتعة الناس

 
ـ يبدو لي أف سبب نجاح تمؾ األفبلـ ىو أّف مخرجييا، الذيف كتبوا قصصيا أيضًا، ىـ عمي اختبلؼ ميولي

واتجاىاتيـ، ينتموف إلي أمـ تشترؾ في صفة محّركة كنار المرجؿ، وىي أنيا أمـ تقرأ بشراىة، وىذا سبب حيوي 
 .إلبقاء جمرة اإلبداع مّتقدة
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.. ال تقرأ، وتحمؼ بالطبلؽ عمي أاّل تقرأ، فإننا سنظؿ بحاجة دائمة إلي إحراؽ المزيد مف األعبلـ( اقرأ)وألف أّمة 
 !.واألفبلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ال تأكل فيالا 
 
 

  
منذ أكثر مف ألؼ عاـ كاف العرب يرووف القصص، لكنيـ يسمونيا أخبارًا، غير عابئيف بتطوير تقنياتيا الفنية، 

وذلؾ ألنيـ لـ يطمبوا مف ورائيا سوي الّطرافة . فيي في تراكيبيا تكاد تكوف واحدة، لوال اختبلؼ الموضوعات
تبارىا وسائؿ الترفيو الوحيدة المتاحة لسواد الناس المضغوطيف بيف مدينة خانقة يزحميا والغرابة والفكاىة، باع

 .عسس الخميفة وجباتو، وصحراء قاحمة تتحكـ فييا غزوات القبائؿ وىجمات الضواري
 

وكانت تمؾ األخبار تروي عمي أنيا أحداث حقيقية وقعت ألشخاص حقيقييف، خاصة اف المصنفيف ىـ رجاؿ 
والحؽ أف كثيرًا مف تمؾ الحكايات يمكف قبولو عمي انو حقائؽ . ترقي إلييـ شبية االختبلؽ والكذب أفاضؿ ال

بالفعؿ، لكف جانبًا كبيرًا منيا أيضًا ال يمكف لعاقؿ أف يسمـ بصحة وقوعو، وحيث انو ال يمكنو كذلؾ أف ُيكذب 
 .في دائرة الكذب الجميؿ الذي نسميو فناً أي انو سيدخمو .. صاحب الخبر، فإنو سيحيمو إلي الحذؽ وسعة الخياؿ
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( نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة)غير أف أكذب تمؾ الحكايات ىي تمؾ التي وردت في الجزء الثالث مف 
لمقاضي المحّسف بف عمي التنوخي، وىي مروّية عف الطبري عف جعفر الخمدي عف أبي اسحاؽ الخّواص 

 .الصوفي
 

عف رحمة لو في البحر مع جماعة مف الصوفية فمما أوغموا في الرحمة تحطمت يحكي ( الخواص الصوفي)ذلؾ 
وأقاموا أيامًا ال يجدوف .. السفينة، فركب بعض الناجيف أخشابيا فرمتيـ إلي ساحؿ ال يعمموف أيف ىو وال ما ىو

. ـ مف ذلؾ المكافما يأكمونو، حتي أدركيـ اليبلؾ، فاجتمعوا لينذروا هلل عمي انفسيـ نذورا إذا أنجاىـ وخمصي
فنذر بعضيـ أف يصـو الدىر، وقاؿ بعضيـ انو سيصمي كؿ يـو كذا وكذا ركعة، وقاؿ بعضيـ سأدع الكذب ما 

 .نذرت هلل أال آكؿ لحـ فيؿ أبداً : حييت، وىكذا، إلي أف سئؿ الخواص عما يقوؿ فقاؿ
 

مدت اليزؿ، ولكني منذ بدأتـ صرت واهلل ما تع: وعاب عميو الجماعة ىزلو في مثؿ ىذا الموقؼ، فقاؿ بصراحة
أعرض عمي نفسي شيئا أدعو هلل عز وجؿ، فبل تطاوعني نفسي إلي غير ىذا الذي تمفظت بو، وما قمت إال ما 

 .اعتقدتو
 

عمي فرخ فيؿ، فاحتالوا فيو  -! ويا لممصادفة اليندية -الميـ أف الجماعة انتشروا يبحثوف عف طعاـ، فوقعوا 
عوا فيو نيشًا، ودعوا الخواص لمشاركتيـ فأبي، متعمبًل بأنو قد تركو منذ ساعة هلل، ولعؿ حتي ذبحوه وشووه، ووق

 .اهلل قد أراد ىبلكو بيذا وىو راض بما قدره البارئ
 

ذا بفيؿ أقبؿ مف الموضع الذي استخرجوا منو الفرخ، وىو ينعر وقد امتؤلت األرض بنعيره  فمـ يكف إال ساعة، وا 
الفيؿ يتشمـ الجماعة واحدًا واحدًا، ثـ يشيؿ إحدي قوائمو ويضعيا عمي الرجؿ حتي وراح ذلؾ . وشدة وطأتو

يفسخو فإذا عمـ انو قد مات تركو إلي غيره، وىكذا فعؿ بالجميع، فمما وصؿ الدور إلي الخواص تشممو مف سائر 
روؿ ويسرع إلي أف أعضائو، وبعد وقت مف التفحص لّفو بخرطومو ورفعو في اليواء وأقعده عمي ظيره، وجعؿ يي
 .أضاء الفجر، فوقؼ وأنزلو برفؽ إلي األرض، ثـ تركو وانقمب عائدًا في الطريؽ التي جاء منيا

 
. فقصده وفاز بالحياة. فمما بُعد الفيؿ، تأمؿ الخواص موضعو فإذا ىو عمي القرب مف بمد عظيـ مف بمداف اليند

 !ر بو في تمؾ الميمة الواحدة مسيرة عدة أياـوعندما روي قصتو لمناس ىناؾ زعموا لو أف الفيؿ قد سا
 

إف ىذا الخواص الصوفي ىو في نظري أكبر : ولنا اآلف أف نأتي لمنظر في عناصرىا العجيبة.. انتيت الحكاية
خّباص ، فعمي الرغـ مف صوفيتو فاف نفسو لـ تطاوعو عمي نذر العبادة التي ىي ىواه الطبيعي، ولـ يجد في 

 !ء يتركو لربو إذا نجا إال التعيد بعدـ أكؿ لحـ فيؿموقفو العصيب مف شي
 

 فمـ يجدوا لطعاميـ إال ابف الفيؿ -الذيف تقربوا إلي اهلل بأفضؿ ما يتقرب بو العبد  -أما جماعتو 
 

لكنو بالغ كثيرا في إكراـ ذلؾ الخواص .. فقد كاف مف حقو اف يثأر مف آكمي ضناه  -أو األـ  -وأما الفيؿ األب 
وقد كاف يكفيو اف يتركو ليموت في موضعو أو ليجد مف رحمة البارئ ما ينزؿ عميو مف السماء دجاجة . الخباص
 .نظير نذره السخيؼ.. مشوية
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إف ذلؾ الفيؿ المنتقـ، تحوؿ في لحظة واحدة مف قاتؿ إلي راىب في إرسالية خيرية، ومف فيؿ إلي طائرة 

 !إنقاذ ذلؾ الخواص البيمواف وىي معجزات ال سبب ليا وال ضرورة إال.. كونكورد
 

وىي تختص بنوع النذر الذي نذره ذلؾ .. ىناؾ فائدة واحدة يمكف اف نستخمصيا مف ىذه الحكاية المثقمة بالدسـ
 .إذ حصر كؿ وعوده هلل في امتناعو عف أكؿ لحـ الفيؿ.. الصوفي

 
ووعودىـ لجماىير أمتنا المجيدة عمي  ليت جميع حكامنا المؤبديف وزعماء أحزابنا التوابيت يقتصروف في شعاراتيـ

وألف األطعمة عمي اختبلفيا، متاحة في الواقع دوف لحـ الفيؿ فإننا . وعد واحد يتمثؿ بعدـ أكؿ لحـ الفيؿ
سنحظي، ألوؿ مرة في التاريخ، بساسة ال يكذبوف في وعودىـ، أما إذا أراد اهلل أال يتوفر طعاـ سوي لحـ الفيؿ، 

 !وعندئذ سنسعد بالتخمص منيـ سمميًا إلي األبد فإنيـ سيموتوف جوعًا،
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 كانت لدينا مواسم لممشمش

 
 

قاؿ لي أحد األصدقاء ضاحكًا، بعد أف قرأ الجزء الخاص برجؿ السمطة مف نص بالمشمش الذي نشر ىنا في 
 :األسابيع الماضية

في أحبلمؾ وآمالؾ إلي حد السرؼ الميمؾ، كمف يطمب إنؾ تبالغ .. اآلف عرفت سبب ما أنت فيو مف آالـ -
.. الدنيا ظممة دامسة وأنت تريد منيا أف تمنحؾ سراجيف اثنيف. قرص الشمس مف أجؿ أف يقمي فوقو بيضة

 .العاقؿ يا صاحبي يطمب عقب شمعة أو حتي عود ثقاب
 :قاطعتو

 لصحيحة؟ما ضيرؾ أو ضير الدنيا مف أف أحمـ بسيادة األمور ا.. عمي رسمؾ -
 :ضحؾ مجدداً 

إنؾ حتي لـ تطمب الحد األعمي، بؿ بالغت فتجاوزتو إلي طمب . لكنؾ ال تتذكر أبدًا أف ىناؾ حدًا أدني لؤلمور -
يا رجؿ، كيؼ استطعت أف توقؼ رئيس الجميورية وىو عجوز وقور في الطابور الطويؿ .. ما فوؽ العادة بأمياؿ

اآلخريف؟ ثـ كيؼ بالغت في تعريضو لمسخرية مف قبؿ شاب نزؽ واقؼ أماـ مخزف التمويف شأنو شأف عباداهلل 
 :قمت بجد! في الطابور ىو أيضًا، ويتبيف لنا أنو ابف وزير الداخمية، ومع ذلؾ فيو ال يعرؼ رئيس الجميورية؟

مف أيف لو أف يعرؼ؟ الشوارع والمكاتب خالية مف صور وتماثيؿ الرئيس، والصحؼ ال تضيع صفحاتيا  -
إنو مجرد .. ي في استعراض صورتو يوميًا، والتمفزيونات ال تخنؽ أنفاس الفضاء باستقباالتو وتوديعاتواألول

صحيح أف وظيفتو كبيرة ومتعبة، لكنيا تبقي وظيفة كغيرىا مف الوظائؼ، فمماذا يتميز عف بقية . موظؼ
 الموظفيف بجعؿ صورتو قرينة لمشمس والقمر؟

ذا كاف البد أف يتحدث فإف نتائج إذا كاف البد مف ظيور الرئيس فإ ف أعمالو ىي التي تممؾ حؽ الظيور، وا 
 .أعمالو ىي التي يجب أف تتحدث

 :استغرؽ صديقي في الضحؾ، ثـ أقفؿ الموضوع قائبلً 
 !بالمشمش: لقد قمتيا أنت، وىا أنا أقوليا لؾ.. اسمع -

 :قمت عمي الفور
نا بالفعؿ مواسـ حقيقية لممشمش؟ إنني حيف أحمـ لست عسانا عمي خير إذف، فمعمؾ ال تدري أنو كانت لدي -

 .أبالغ في طمب المستحيبلت، بؿ أوسع األمؿ في اجتبلب تمؾ المواسـ
ذات زماف استعماري بغيض، كاف لدينا رئيس جعمتو منشورات : ىاؾ مثبًل ىو ليس إال حبة في مسبحة أمثاؿ

وي عمي كثير مف شمائؿ رئيس الجميورية الذي ذكرُتو الثورييف أخًا بالرضاعة لمشيطاف، لكنو مع ذلؾ كاف ينط
 .في رجؿ السمطة 

وعند تأسيس الدولة الحديثة، شارؾ في . كاف ذلؾ الرجؿ ضابطًا كبيرًا مشاركًا في الثورة العربية ضد العثمانييف
 .ىندسة بنائيا بحرفنة بالغة، وأثبت أنو رجؿ دولة مف الطراز األوؿ

فقد كاف مف صفوة أبناء األصوؿ الرفيعة، وموقعو عمي سمـ الطبقات كاف يقؼ بو أما عمي الصعيد االجتماعي 
 .عمي رتبة الباشا 
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وعمي الرغـ مف خطورةمنصبو، وكثرة أعدائو مف اليسارييف والقومييف في الداخؿ والخارج، فقد كاف بيت ذلؾ 
مما تخبزه نساء الجيراف، دوف أف  وكاف ال يطيب لو أف يأكؿ لقمتو إال. الرجؿ مبلصقًا لبيوت الناس العادييف

 .يقؼ في بمعومو متذوؽ فدائي يأكؿ نصؼ الرغيؼ قبمو، خوفًا مف أف يكوف السـ معجونًا بو لقتؿ الباشا
واألطرؼ مف ىذا ىو أف ذلؾ الرئيس الخطير كاف ينزؿ مف بيتو في الصباح، مرتديًا الروب فوؽ بيجامتو، حامبًل 

ليتجوؿ في السوؽ ويبتاع احتياجات بيتو اليومية، وال تكاد تميزه أبدًا عف غيره مف  زنبيبًل مثؿ كؿ الناس البسطاء،
 .المتسوقيف، فميس مف أمامو مدرعة، وال مف خمفو قطيع حماية

رجؿ عمي سجيتو، يتزاحـ بالمناكب مع الناس ويفاصؿ الباعة عمي أسعار البضائع ببل حرج، ثـ يعود إلي بيتو 
 .يذىب إلي عممو، ليدير شؤوف بمد بكاممو ببراعة منقطعة النظيرويرتدي مبلبس الوظيفة، و 

لقد أسقطت الثورة المباركة عيد ذلؾ الرجؿ، لتفتح الباب واسعًا لعيود رىيبة مف حكـ أوالد الشوارع .. حسناً 
 .والشطار والعياريف

أخرج . أيدي الجنود  لكنو عندما أحاط بو العامة الذيف تخصصوا في التمثيؿ بجثث الموتي بعد استبلميا مف
مسدسو وأطمؽ النار عمي نفسو بكؿ شجاعة، فمات بكرامة مثمما عاش بكرامة، وىو األمر الذي لـ تسمح أصوؿ 

 !صداـ الرجيـ وال تربيتو بأف يفعمو، فقد ُقبض عميو في بالوعة، ورشاشتو معو مذخورة لوقت الشدة 
 :سألني صاحبي وىو بيف مصدؽ ومكذب

 !عمف تتحدث؟ -
 :تو بنبرة ىادئة وقاطعة ومفعمة بالوجعأجب
أتحدث عف صنيعة االستعمار وربيب االمبريالية العميؿ الخائف نوري السعيد رئيس وزراء العراؽ المزمف في  -

 .وعمينا.. العيد الممكي، رحمة اهلل عميو
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 تحيا مصر
 

 .ة الحديثة، توالت عمي الحكـ مف بعده سمسمة مف ذرّيتوبعد وفاة محمد عمي باشا، مؤسس الدولة المصري
أف يشيدوا خبلؿ أعواـ حكـ  -ويالمعجب-وعمي الرغـ مف أّف النظاـ كاف ممكّيًا وراثيًا، فقد تسنَّي لممصرييف 

لموت ولـ يكف بقّوة ا. األسرة فواصؿ ترفييية كثيرة تمّثمت في التغييرات السريعة أو متوسطة السرعة لوجوه الحّكاـ
وحدىا، ولكف بقّوة العزؿ أيضًا، مّما أتاح لؤلجياؿ الغاربة المحظوظة أف تتمّتع برؤية حّكاـ سابقيف أحياء، وىو ما 

 .لـ تحظ األجياؿ البلحقة برؤيتو حّتي في األحبلـ
يف وقائع لقد دفعني الفضوؿ الي استطبلع سّجؿ الحّكاـ الممكّييف والجميورييف في مصر، فيالني الفارؽ الّشاسع ب

األنظمة الغريبة المستبّدة المتوارثة العميمة لبلستعمار، وبيف مزاعـ األنظمة الثورية الوطنية المستقّمة المبّشرة بالغد 
 :األفضؿ، وىو فارؽ لـ يكف عمي اإلطبلؽ في صالح الوطنية واالستقبلؿ

 (.1848نوفمبر -1848مارس .. )حكـ تسعة أشير فقط: إبراىيـ باشا بف محّمد عمي
 (.1854يوليو -1848نوفمبر .. )حكـ ست سنوات تقريباً : عّباس حممي األّوؿ
 (.1863يناير -1854يوليو .. )حكـ ثماني سنوات وسبعة أشير: محّمد سعيد باشا
 (.1879يونيو -1863يناير .. )حكـ خمسة عشر عامًا وستة أشير: الخديوي إسماعيؿ

 (.1892يناير - 1879يونيو )ستة أشير حكـ أحد عشر عامًا و : الخديوي محّمد توفيؽ
 (.1914سبتمبر -1892يناير .. )حكـ إحدي وعشريف سنة وتسعة أشير: الخديوي عّباس حممي الثاني

 (.1917اكتوبر- 1914ديسمبر .. )حكـ سنتيف وعشرة أشير: السمطاف حسيف كامؿ
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 (.1936أبريؿ - 1917أكتوبر .. )حكـ ثمانية عشر عامًا وستة أشير: الممؾ فؤاد األّوؿ
 (.1952يوليو  -1936أبريؿ .. )حكـ ستة عشر عامًا وثبلثة أشير: الممؾ فاروؽ

 (.1953يونيو  -1952يوليو .. )حكـ أحد عشر شيرًا فقط: الممؾ أحمد فؤاد الثاني
 :أما الحكاـ الجميوريوف فقد كاف سجميـ كالتالي

القصيرة التي ال تميؽ بعسكري ثوري، مجرد غمطة حكـ خسة عشر شيرًا، ويمكف اعتبار فترة حكمو : محمد نجيب
مطبعية خارجة عف إرادتو وداخمو في إرادة قيادة الثورة التي صححتيا بأخذ مكانو في المقعد األبدي حتي الموت 

التي نسأؿ اهلل أف يعافييا مف .. في تمؾ المحظات الحاسمة مف تاريخ أمتنا المجيدة)مف أجؿ غد مشرؽ وضاء 
 (.يعافي التاريخ مف وجودىا كزائدة دودية في خاصرتو أمجادىا، وأف

 (.1971-1954.. )حكـ ستة عشر عاماً : جماؿ عبدالناصر
 (.1981-1971.. )حكـ أحد عشر عاماً : أنور السادات
وال يزاؿ ( أي أكثر مف أي حاكـ ممكي أو جميوري سبقو)حكـ، حتي اآلف، أربعة وعشريف عامًا : حسني مبارؾ

ني ألدعو اهلل مخمصًا أف يمنحو عمر نوح، وأف يرزقو كثيرًا مف يحكـ، وسيظؿ يح كـ إلي ما شاء الباريء، وا 
األحفاد األصحاء، لكي يواصموا، بعده وبعد بنيو، حمؿ شعمة القيادة الحكيمة التي لـ ُيخمؽ مثميا في الببلد، حتي 

نعـ : )يا صاحب مخزف في القاىرة، والتي تقوؿيصموا بيا إلي أبواب يـو القيامة، تحقيقًا لبلفتة المستفّزة التي رفع
 (!لمبارؾ والبف ابف مبارؾ

ـَ ال؟  وِل
 !َمف في البمد أحسف مف ىذا الولد؟

 أحزاب المعارضة؟
التي طمعت عمينا فجأة مف باطف األرض مثؿ الفطر، مرتدية الستر الخاكية ( الفرقع لوز)و( الياميش)أىي أحزاب 

 !اهلل، لتشارؾ في زفة الحزب الحاكـ؟ فوؽ الجبلبيب المخططة كفرؽ حسب
: أـ ىي تمؾ األحزاب األرضية التي يمكف عد أفرادىا عمي طريقة جحا في عّد غنمو، والتي ال تتعدي عدتيا

 صحيفة تصدر في المناسبات السعيدة، ومقيي يفتح في المناسبات التعيسة؟
عبلقتيا باألرض مستمدة مف استنباطيا حكمة أـ ىي تمؾ األحزاب السماوية التي ال عبلقة ليا بالدنيا، وكؿ 

 الحياة مف رميـ الموتي الغابريف؟
قادتيا مومياءات نسي : إف تمؾ األحزاب كميا، وعمي تنوع جعجعاتيا، ىي صور مزورة عف صورة السمطة

نقؿ الحكـ  األثريوف اكتشافيا، وأىدافيا المغّمفة بطبقة رقيقة مف السكر، ىي في النياية استبدادية خالصة تحاوؿ
 .األبدي مف اليميف إلي اليسار أو إلي الوراء أو إلي أسفؿ سافميف

 .أما الشعب الميمش برغـ كونو جوىر المسألة، فيبدو أنو قد استدار بعيدًا جدًا عف ضجة ىذه الكرنفاالت الخاوية
في طاقتو وال في رغبتو أف  لقد تعود ىذا الشعب، دائمًا، عمي الخروج مف المر إلي األمر منو، ولذلؾ فإنو لـ يعد

 .يراوح أو يصّفؽ مف جديد بيف دواليب المرارات
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 !ال توجد أدلة
 
 



 162 

 
تساءؿ والد . لـ نتوصؿ حتي اآلف إلي دليؿ واحد عمي أف ابنؾ مات نتيجة التعذيب: قاؿ الطبيب الشرعي

 كيؼ مات إذف؟: الضحية
المشكمة، يا سيد، ىي أف مف المستحيؿ عمينا أف نعثر عمي أي دليؿ بغياب .. ما يحيرنيىذا : قاؿ الطبيب

 .الجثة
 !لكف الجثة عندكـ: تساءؿ الوالد مذىوالً 

 .ليس لدينا سوي الرأس.. كبل يا سيد: قاؿ الطبيب بميجة قاطعة
 !أليس ىذا دليبًل مؤكدًا عمي أنو مات تحت التعذيب؟: صرخ الوالد
لو وجدنا جثتو ألمكننا بفحصيا أف نعرؼ ما إذا كاف قد مات .. َمف يدرينا؟ ربما كانت الجثة سميمة: قاؿ الطبيب

 .تحت التعذيب أـ ال
 .افحصوا الرأس: صاح الوالد

مف الصعب جدًا أف يظير . فحصناه يا سيد، لكننا لـ نتوصؿ إلي أية نتيجة: قاؿ الطبيب ببرود عممي خالص
 .اماً إنو ميشـ تم.. فيو أي دليؿ
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 !الشيخ عبد يؤبن
 
 

الحؽ أف كؿ إنساف وكؿ شيء في منطقتنا ... مات القصاب عبدالباري بف مزباف صبيحة يـو الجمعة الموافؽ
 .موافؽ حتي األياـ

زعـ مات القصاب عبدالباري بف مزباف عف عمر يناىز الخامسة واألربعيف، قضاه في البر والتقوي، كما ي
 .اإلعبلف المنشور في الجريدة التي أطمعنا عمييا المعمـ أيوب

. مات القصاب عبدالباري بف مزباف وال أحد يدري مف دفع ثمف إعبلف وفاتو، وال أحد يعمـ لماذا أعمنوا عف وفاتو
 .إف بقاء المرء حيًا في ببلدنا ىو وحده الشيء العجيب الموجب لتنبيو الغافميف

اري بف مزباف وترؾ موتو حسرة عظيمة في قموب عدد كبير مف عارفيو ومحبيو، ذلؾ أف مات القصاب عبدالب
 .منطقتنا تكاد تكوف األولي بيف المناطؽ في قدرتيا عمي استيعاب الكبلب السائبة

مات القصاب عبدالباري بف مزباف لكي ال يكوف لو أي دور فاعؿ في ىذه الحكاية، فيا ىو يظير فييا ساعة 
ولممناسبة فإننا ال نجانب . كأي رجؿ عظيـ.. مشروع حكومي، وىا نحف نحتفؿ بسيرتو بعد وفاتو كأي.. موتو

الواقع كثيرًا، فإف لـ يكف عبدالباري مف الرجاؿ العظاـ حقًا، فإف كبلب المنطقة تشيد لو بأنو كاف مف رجاؿ 
 .العظاـ ببل منازع

شارة شؾ كبيرة تدور حوؿ حقي قة انتمائو إلي منطقتنا، فمجرد نظرة عابرة إلي اسمو مات عبدالباري بف مزباف وا 
تؤكد أف جده لـ يستشر الشيخ عبد في شأف تسمية أبيو، مثمما تؤكد أف ذلؾ الجد الذي ال نعرؼ اسمو لـ يكف ذا 

شيء ليس ميمًا كثيرًا، لكنو كاف كفيبًل بأف .. موىبة في اختيار األسماء، و لوال ذلؾ لتغير شيء ما في التاريخ
 :ساعدنا عمي قراءة العبارة، مثبًل، عمي النحو التاليي

 !مات القصاب عبدالباري بف لؤي 
وتبقي المسألة، عمي أية حالة، مسألة تجميؿ ال أكثر، فعبدالباري مات، ومزباف لف يستفيد مف ذلؾ التغيير 

، فقد عوض  أما الشيخ عبد الذي ينبغي أف. التاريخي قطعًا، ألنو مات قبؿ عبدالباري بزمف بعيد يموت ذات يـو
 .وقفتو المفترضة عند ميبلد مزباف، بوقفتو المؤكدة اآلف لتأبيف عبدالباري

أوؿ مظير لمصنعة اقتضي أف يقؼ الشيخ عبد صامتًا محتقف الوجو، قبؿ أف يغافؿ الحاضريف فينسؼ اسماعيـ 
 :بصرخة جزع حادة

 .ال ااااا  -
 :نوفواشرأبت األعناؽ إليو، فواصؿ صراخو كالمج

 .عبدالباري مات؟ ال ااااا، عبدالباري ما مات  -
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 :والتمعت الدموع في حدقتيو الفاغرتيف
 .عبدالباري ما مات .. مف قاؿ إنو مات؟ ىاه؟ مف قاؿ؟ كبل ثـ كبل. ال أصدؽ. ال يمكف. مستحيؿ. ىييات -

مؤمنيف عمي قولو، تأميمًا لـ يكف ما يقولو الشيخ صحيحًا أبدًا، لكف كاف عمي الحاضريف أف ييزوا رؤوسيـ 
غير أف أحدًا ال يستطيع التحكـ في آلية العطار . لمكذب المقدس المفترض احترامو في مثؿ ىذه المناسبة الجميمة

. حميد ذي األسناف الغاربة، فبعد الصمت العميؽ الذي أعقب الصرخة العميقة، تطوع العطار بتصحيح المعمومة
 :قاؿ ببرود تاـ

ذا لـ يكف قد فطس فعبًل فمماذا نحف ىنا؟ إذا كنت في شؾ مف . الطبيب الشرعي أكد ذلؾ. ماتواهلل العظيـ  - وا 
 .األمر فاسأؿ زوجتو بدرية 

 :صرخ الشيخ بأعمي ما يستطيع
 .مثؿ عبدالباري ال يموت .. ال اااا -

 :قاؿ العطار محتداً 
ىؿ ىو . موت غصبًا عف الذيف خمفوهلماذا ال يموت؟ ي.. يموت ورجمو عمي رقبتو. بؿ يموت ويشبع موتاً  -

 ! .أحسف مف األنبياء؟
 :صرخ الشيخ

 .ال يمكف . مستحيؿ -
 :قاؿ العطار بتسميـ اليائس

إف بدرية لف تغفر لو . لكف توؿَّ وحدؾ ميمة إرجاعو الميمة إلي مخدع الزوجية. حسنًا يا شيخ عبد، كما تحب -
 .وال لؾ 

 .كت، موضحًا لو باإلشارة أف ىذه ليست ساعة الحقائؽجذبو الحاج عبدالعزيز، وطمب منو أف يس
 :عندئذ استرسؿ الشيخ عبد في رثائو

وىؿ يموت مثمؾ؟ أنت الورع التقي الطيب الصادؽ الشريؼ المحسف، كيؼ .. يقولوف إنؾ مت يا حبيبنا -
 ! .تموت؟

 :ردد الحاضروف ببكائية مفرطة
 .إي واهلل .. إي واهلل -

 :قاؿ الشيخ
وىؿ كنت تسكر إال بسبب العذاب النفسي الذي . وماذا في ذلؾ؟ اهلل غفور رحيـ.. ت تسكر وتعربدىب أنؾ كن -

كـ كنت تأسي لذنبؾ، وال تنجو مف سوء الظنوف بؾ .. كنت تعانيو وأنت تري ابتعاد الناس عف دينيـ؟ آه وألؼ آه
نت خارج مف بيت العاىرات؟ ماذا أتذكر عندما أوقفؾ الشرطي ماىود قبؿ سنتيف، وأ. حتي وأنت تقـو باإلحساف

ماذا كاف يعتقد الشرطي؟ لكف .. كنت تعمؿ ىناؾ يا عبدالباري؟ آه مف وساوس الشيطاف ومف لـؤ اإلنساف
ف الباطؿ كاف زىوقاً  لقداقتنع ماىود بأنؾ كنت توزع الصدقات ىناؾ فأطمقؾ واعتذر . مصير الحؽ أف يظير، وا 

 !أال رحمة اهلل عميؾ، كـ كنت عطوفًا وكريماً ! بدالباري؟ىؿ شممتو ىو أيضًا بصدقاتؾ يا ع. منؾ
إي واهلل . أشيد. ماذا أقوؿ فيؾ؟ ماذا أقوؿ عنؾ؟ قالوا، وبئس ما قالوا، إنؾ كنت تذبح، في بعض األياـ، كبلباً 

لتي لكف آه مف لـؤ البشر، لماذا لـ يصدقوؾ عندما أعمنت أنؾ تذبحيا إلطعاـ الكبلب المسكينة الضالة ا.. أشيد
 ىؿ تذكر؟ ىؿ تذكر؟ . كأني أسمع صوتؾ اآلف.. ليس ليا معيؿ؟ مازاؿ صدي حكمتؾ يرف في أذني

 :اندفع العطار مف جديد
 .يذكر ماذا؟ قمنا لؾ إنو ميت يا شيخ  -
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 :صاح الجميع
 .ىش  -

 :وواصؿ الشيخ
أراد اهلل أف يرحمؾ فماذا إذا . الكبلب لمكبلب والخراؼ لمخراؼ؟ أنت وربؾ يا عبدالباري: ىؿ تذكر يـو قمت -

 .الكبلب لمكبلب والخراؼ لمزبائف .. نعـ يا عزيزنا. يطمع في أيدينا؟ ربما كنت مف الصادقيف
 .صاح النجار سبتي 

 .لقد قاؿ إف الخراؼ لمخراؼ .. ال -
 :قاطعو المعمـ أيوب 

 .كاف ابف نكتة  -
 :قمت
 .الكئيب كاف نكبة  مزباف القبيح.. أبوه مزباف لـ يكف نكتة. ىذا افتراء -

 :قاؿ المعمـ أيوب 
 .لـ أقصد ىذا  -

 :قمت
 ..لكنني أنكت .. أدري -

 :َولوَؿ الشيخ عبد متوعداً 
 ! .أتنكتوف في ىذا الموقؼ العصيب؟ أتنكتوف وجثة الميت لـ تبرد بعد؟ -

 :قاطعو العطار متيمبلً 
. إنيا اآلف قالب ثمج.. تو لـ تبرد؟ صدقنيلكف مف قاؿ إف جث. نشكر اهلل عمي أنؾ صدقت أخيرًا أنو قد مات -

 .أنا شاىدتيـ بعينيَّ ىاتيف وىـ يضعونو في ثبلجة المستشفي 
 :ىز الشيخ يده واستطرد

لقد اتيمناؾ بسرقة لحاؼ أـ جوني ، ولـ يخطر في باؿ أحد منا أنؾ كنت تنوي . رحمة اهلل عميؾ، كـ ظممناؾ -
ؾ الجنة يا عبد الباري، وألـ جوني العوض في لحافيا، وال أقوؿ فيؾ إال ل. آه مف لـؤ البشر.. تجديده لدي النداؼ

 :كما قاؿ الشاعر
 مكر مفر مقبؿ مدبر معاً 

 .كجممود صخر حطو السيؿ مف عؿ 
 :ىمس المعمـ أيوب في أذني ونحف خارجاف مف مجمس التأبيف

 !لقد كانت تمؾ أروع خطبة تأنيب سمعتيا في حياتي  -
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 استطالعات
 
 
 

نستورد كؿ شيء مف الغرب، وعمي رغـ ارتفاع الكمفة وطوؿ االستعماؿ، فإننا ال نحسف، إطبلقًا، تنمية أو تطوير 
وىؿ في الدنياة أمة أقدر منا عمي التخريب أو عمي .. أو إصبلح ما نستورده، لكننا نستطيع تخريبو بكؿ جدارة

 اب؟االحتفاء بالخر 
 .مف ذلؾ ظاىرة استطبلعات الرأي في وسائؿ اإلعبلـ العربية

إف استطبلع الرأي و حده يعد أمرًا غريبًا في عالـ لـ يتعود أىمو عمي أف ُيسألوا عف ر أييـ، ولـ يممكوا منذ ألؼ 
نتاج اآلراء، لكف األغرب مف ىذا ىو أف َمف يجروف االستطبلعات  ي ىذه ف -وخمسمائة عاـ فرصة التفكير وا 

األمر الذي ينتج عنو . ىـ في األغمب أغبياء بالفطرة الطبيعية، أو متغابوف بالفطرة الحكومية، -الحفمة التنكرية
 .ما يحرؽ قمب الضحؾ مف الحزف، ويجري دموع الحزف مف شدة الضحؾ

اء أبيو، فيو في أننا بتقميدنا األعمي أو المتعامي، نبدو كطفؿ يمبس حذ -و في كؿ شأف -المسألة في ىذا الشأف
وأيًا كاف البلبس، فإف . الظاىر يبدو مرتديًا الحذاء، لكف منظره المثير لمضحؾ يقوؿ إف الحذاء ىو الذي يرتديو

 .كبًلمنيما يعطؿ فاعمية اآلخر
مرة قرأت استطبلعًا في جريدة سمطوية، لمناسبة البدء بمفاوضات سبلـ بيف السمطة والمعارضة المتيمة 

بمناسبة بدء الحوار بيف الحكومة والجبية الفبلنية : وكاف االستطبلع عمي النحو التالي. دعـ غربيباستنادىا إلي 
 مستندة إلي ضغوط غربية مشبوىة، أـ مدفوعة بتكتيؾ خياني؟: العميمة، ىؿ تري أف الجبية

تسألو، وضعتو أماـ  إف الجريدة، بعد أف عبأت القاريء سمفًا بالعداوة لممعارضة، وأبدت رأييا العدواني قبؿ أف
إجابتيف ىما في الواقع إجابة واحدة، وىي إجابة ستنزؿ بالمعارضة إلي الحضيض، حتي لو كاف المشاركوف في 

 !االستطبلع قارئًا واحدًا فقط
وفي صحيفة أخري كاف االستطبلع ثقافيًا أنصح القاريء الحصيؼ أف يغطي دماغو في ىذه المناسبة لكي ال 

ا أمة أميةحتي النخاع، وىو استطبلع يسأؿ القراء عف أعظـ كاتب عربي، لكنو لـ يضع ليـ يخجؿ إذا تذكر أنن
وىناؾ خانة يتيمة مرمية بعيدًا مثؿ برميؿ قمامة، .. أـ عبلف؟ .. لبلختيار سوي اسمي كاتبيف اثنيف فقط فبلف

 .أـ ال أحد منيما؟ : تقوؿ ليـ
 .ال أحد منيما: وقد جاءت النتيجة بالطبع

 !مف األعظـ إذف؟: ؿ الميـ ىناوالسؤا
إف صيغة االستطبلع غبية أو متغابية، وىي ال ُتحمد في الحالتيف، ووجودىا مثؿ عدميا تمامًا، إذ لـ تستفد 

 !فعبلـ كاف االستطبلع؟.. الصحيفة ولـ يستفد القاريء ولـ تستفد الثقافة
الذي يراه عظيمًا، فإف استطبلعًا كيذا أبعد وحتي لو أف الصحيفة تركت األمر مشاعًا ليختار كؿ قاريء الكاتب 

إذ ماذا تستفيد الثقافة إذا اختار سبعة مف اثني عشر قارئًا، . ما يكوف عف الثقافة وأقرب ما يكوف إلي لعبة الموتو
 كاتبًا ما واعتبروه األعظـ؟

مف رعب،  وفي الصحيفة نفسيا ظير استطبلع جديد فرضتو سطوة اإلرىاب، وىو برغـ ما يوحيو موضوعو
 .صالح ألف ُيؤتي مف ببلد بعيدة لُيضحؾ ربات الحداد البواكيا كما قاؿ المتنبي
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 أـ إذا وقع عمي غيرؾ؟.. وقع عميؾ: ىؿ تعتبر اإلرىاب عمبًل سيئًا إذا: يقوؿ االستطبلع
قيني أف إف ىذا ىو أغبي استطبلع رأيتو في حياتي، ولو لـ أكف موقنًا بأف الصحيفة ضد اإلرىابييف لقر في ي

 .الذىنية المنتجة لو ىي ذىنية إرىابي خالص
مثؿ ىذا األمر، وبصيغتو اآلنفة، ال ُيسأؿ عنو عامة الناس، ألف الغالبية العظمي منيـ ىي عمي فطرتيا السوية، 

وىـ بأغمبيتيـ يرفضوف االرىاب جممة وتفصيبًل، سواء أوقع عمييـ أـ و قع عمي غيرىـ، وأف اختيارىـ ألحد 
ما أف يكونوا متوحشيف الجوابي ف ال يتيح ليـ أبدًا أف يكونوا بشرًا أسوياء، فيـ إما أف يكونوا أدنياء أنانييف، وا 

 .كارىيف لحياتيـ
ألف واقع الحاؿ .. ولو أف الصحيفة طمبت رأيي، لنصحتيا بتوجيو ذلؾ السؤاؿ إلي مكائف فتاوي اإلرىاب وحدىـ

 .ـ لبلختيار بيف السيئيفقد أرانا مف قبيح أفعاليـ ما ينـ عف بيجتي
ومف نماذج ىؤالء واحد دعاه انفجار بعض أصابع األلعاب النارية في بمده إلي تركيب مكبر صوت لحنجرتو 
المكبرة أصبًل، مف أجؿ تصعيد استنكاره لمسماء السابعة، لكف سقوط عشرات اآلالؼ مف المدنييف العراقييف 

 !ـو بيا مجرموف حقيقيوف، لـ يحرؾ شعرة واحدة مف ىدبواألبرياء ضحايا لمتفجيرات الحقيقية التي يق
وواحد آخر جرؼ مئات الشباف األغرار في غفمة مف ذوييـ، لكي يقتموا األبرياء في العراؽ ويقتموا أنفسيـ، لكنو 

حتي رمي دفتر فتاواه، وركض نحو رجاؿ أمف ببلده  -وكاف الولد يمزح -ما أف سمع أف ولده سيذىب في ركابيـ
 .، متوسبًل إلييـ أف يعتقموا الولد العاؽ الذي يريد أف يثكمو بارتكاب الجياد في سبيؿ اهلل الىثاً 

فالسؤاؿ الوحشي المتمفح بثوب االستطبلع ال .. مثؿ ىذا االستطبلع يجب أف يوجو إلي أمثاؿ ىؤالء وحدىـ فقط
 .يميؽ إال بالوحوش المتسترة بثوب الديف

 :ؽ بالقاريء السوي، والذي ينسجـ مع نمط االستطبلعات العربية، ىو التاليولعؿ االستطبلع األمثؿ الذي يمي
: ىؿ تري أف اإلعبلـ العربي الدميـ المئيـ المستعير مف الببغاء تقميده لؤلصوات، ومف القرد تقميده لمحركات

 !أـ كبلىما؟.. أـ مزيؼ لمحقائؽ.. كذاب
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 !أين هي الِقربة؟
 
 

المؤتمر القطري العاثر لمحزب القائد ببل توقؼ نحو الياوية، أعمف عف توقفو االضطراري عند محطة التغيير، 
 .بعد رحمة استغرقت أكثر مف أربعيف عامًا عمي طريؽ الصمود والتصدي 

 
ب التي طاؿ وفي ىذه المناسبة التاريخية، بشرنا بأنو قد أعطي الركاب كامؿ الحرية في أف يتزودوا مف المكاس

.. دخوؿ قفص الزوجية، ودخوؿ ساحة المدرسة، ودخوؿ صالوف الحبلقة: انتظارىـ لمحصوؿ عمييا، وعمي رأسيا
 !دوف حاجة إلي الخروج مف الدنيا إذا لـ يستأذنوا المخابرات قبؿ ذلؾ

 
. المؤتمر، كما ىي كؿ مف تابع األخبار وغص بيا يعمـ أنني ال أسخر، بؿ أنقؿ القرارات الجادة التي تمخط عنيا

وىو أمر يعني أف الحزب القائد قد تغير فعبًل، فيا ىو، ألوؿ مرة في تاريخو المجيد، يسخر مف نفسو عمنًا نيابة 
 !عف جميع الساخريف

 
ومثمما مارس، قبؿ التغيير، نظرية خميس كمش خشـ حبش فأغمؽ صحيفة الدومري ، ىا ىو اآلف، وبكؿ 

 !رية حبش كمش خشـ خميس فيغمؽ صحيفة المبكي شجاعة، يمارس بالعكس منيا نظ
 

وربما يتبادر إلي ظف ذوي النيات الحسنة أف الحزب القائد ال يحب أف يبكي الناس في محطة التغيير الزاىرة، 
لكف ىذا ظف كمو .. وأنو قد عـز جديًا عمي السماح لمركاب بأف يتزودوا حتي مف الضحؾ دوف إذف المخابرات
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أخاه شياب الديف القائد األبدي في الناحية األخري، قد أغمؽ مف قبؿ صحيفة أضحؾ لمدنيا ،  إثـ، فقد عممنا أف
 .لسبب أو لغير سبب.. مما يعني أف الضحؾ في جميع أدبيات اإلصبلحات الداخمية الشفافة ىو عيب وقمة أدب

 
 حسابو الخاص؟ وعميو فمماذا ينزعج الحزب ممف يساعده عمي إبكاء الناس تطوعًا لوجو اهلل و عمي

 
وىو أف المبكي قاتمو اهلل، قد انتحؿ، مع سبؽ .. الجواب عمي ذلؾ، كما أعتقد، متضمف في السؤاؿ نفسو

 !اإلصرار صفة ىي مف صمب اختصاص الحزب القائد وحده ال شريؾ لو
 

في قربة إنيا أمة موات،و أنت يا صاحبي تنفخ . ُكّؼ عما أنت فيو: كؿ ىذا وصاحبي الطيب يعاتبني قائبلً 
 .مثقوبة

 
 !أية قربة مثقوبة؟

 
 !وأنا، اآلف، إنما أنفخ في ثقبيا الذي لـ يبؽ منيا سواه.. لقد ذابت منذ زماف بعيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !أرزقنا مقاومة غير شريفة
 
 

  
عندما اسُتخرج صداـ مف الكنيؼ الذي كاف يختبئ فيو، جري وصؼ حفرتو في التقارير .....أحمد مطر

وعمي الرغـ مما يحممو ىذا الوصؼ مف تحقير لمقائد الضرورة، فإف بعض (. حفرة العنكبوت)ا اإلعبلمية بأني
قد برز ( حفرة العنكبوت)مؤرخي الحروب قد احتجوا عمي تحقير الحفرة بإقرانيا بذلؾ الجباف، وقالوا إّف تعبير 

امي شجاع، ليباغت الجنود خبلؿ حرب فيتناـ، وقد كانت الحفرة عبارة عف كميف ضيؽ يختبئ فيو مقاتؿ فيتن
أي أف الحفرة جزء مف ميداف معركة يقيـ فييا جندي انتحاري . األمريكييف فيطمؽ النار عمييـ ثـ يمقي مصرعو

سيؼ )وذلؾ منتيي الشرؼ لممقاتؿ ولمحفرة، وىو ما لـ يكف متحققًا إطبلقًا في حالة . لمواجية جنود معتديف
 (!.العرب
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تصاعدت أصوات عمماء الحشرات دفاعًا عف كرامة العنكبوت، فقالوا إف أىـ ما  وفي أعقاب تمؾ االحتجاجات،
تمتاز بو حفرة العنكبوت ىو انيا بالغة النظافة، وىو ما لـ يكف متحققا في حفرة صداـ، فيي قذرة أصبًل، وىي 

 !أكثر قذارة لوجوده فييا
 

عيف بالمقاومة الشريفة عمي طريقة الفاضمتيف وىذه اؿ نحف عائدة إلي العرباف المتر  -نحف اآلف في مأزؽ جديد 
مع استبعاد المحامية بشري وجوقتيا المشغوليف بالنضاؿ عمي جبية تنظيؼ سجؿ ! )حسنة ممص وزىرة الطويمة

فيا ىي وكالة االنباء الفرنسية تطرح تقريرًا  -!( القائد األسود، وىي مقاومة مف نوع يصعب عمي الكممات وصفو
احتجاجيـ الشديد ( الكاميكاز)يو األحياء اليابانيوف مف انتحاريي الحرب العالمية الثانية مف الياباف يبدي ف

، لتمويث مبادئيـ القتالية بتشبيييـ باالنتحارييف السفمة الذيف يستيدفوف المدنييف  وشعورىـ باإلىانة وغضبيـ العاـر
 !نيـ مقاومة ضد قوات االحتبلؿاألبرياء في العراؽ خصوصًا وفي غيره مف األقطار عمومًا، بدعوي كو 

 
، البالغ مف العمر ثبلثة وثمانيف عامًا، والذي انتيت الحرب قبؿ أف ينفذ ميمتو (ىيروشي شينجو)الكاميكاز 

انني أشعر باإلىانة عندما توصؼ ميماتنا وكأنيا شيء يشبو : االنتحارية، يعبر عف غضبو في ىذا الصدد قائبلً 
إف ما قمنا بو كاف في غمار الحرب، وكنا مقاتميف في مواجية .. تنفذ باسـ اإلسبلـاالعتداءات االنتحارية التي 

 ! .مقاتميف، أما ما يقـو بو ىؤالء المتشددوف فيو ىجمات عمياء ترمي إلي قتؿ األبرياء
 

وصًا البالغ مف العمر واحدًا وثمانيف عامًا فيقوؿ ال يحؽ ألحد أف يقتؿ األبرياء، وخص( شيغي يوشي)أما نظيره 
والفرؽ ىائؿ بيف ما كنا نفعمو وما يفعمو اإلرىابيوف في ىذه األياـ، ذلؾ أف ميماتنا قد انتيت مع انتياء .. األطفاؿ

 .الحرب، لكف اإلرىاب ال نياية لو 
 

في باكستاف، ولـ ( الدينية)مشكمة اليابانييف انيـ ال يعرفوف لغتنا، ولـ يدرسوا في عشرات اآلالؼ مف المدارس 
وا مف الفكر المظمـ كأقرانيـ ىؤالء مصحوبًا بمميارات الدوالرات المنزوعة مف جمود الفقراء المضطيديف في يتمول

ولو كانوا كذلؾ الستطاعوا ببساطة أف يعرفوا طريقتنا العجيبة في تشطير معاني (. سفينة الصحراء البرمائية)
ًَ . مف األلواف السوداءإلي تشكيمة واسعة  -بعمامة ولحية ساحر  -المفردات وتحويميا  إذ يصبح الشرؼ قرينًا

لمجبف والجريمة، و األمف دائرة لفنوف التعذيب، و التنمية تأميمًا لمجوع، و اإلصبلح تأبيدًا لمحاكـ، وحيث تصبح 
.. ديمومة الجموس عمي الكراسي -حسب تفسير عميد الحكماء - Democracyالديمقراطية بمفظيا األصمي 

 .نبطاحاً وىمـ جرا وزحفًا وا
 

قرأت قبؿ عاميف خبرًا عف رجؿ ياباني يعمؿ دفانًا لمموتي، كاف قد التقط مضربًا لمغولؼ وانياؿ بو ضربًا عمي 
 !وعند القبض عميو أفاد بأنو قد فعؿ ذلؾ ألنو كاف بحاجة إلي عمؿ.. رأس عمتو حتي ماتت

 
ر الشرؼ عندىـ كعود الكبريت ال كوالعة الذيف يعتب( الساموراي)مسكيف ىذا الّدفاف، ألنو ياباني مف سبللة 

ال لحظي بدعاء مكائف الفتاوي في طوؿ و عرض الببلد العربية، وبتصفيؽ فضائيات  كارتيير مثمما ىو عندنا، وا 
ال يمكف أف يوصؼ  -بقياسات كؿ ىؤالء  -رّيا وسكينة، وبتطبيؿ مرتادي أحزاب العصر الحجري، ألف ما فعمو 

 (!مقاومة شريفة)إال بكونو 
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 !الّرجل الموسوعة
 

 
 

محّررًا في مجّمة فنّية تعني بشؤوف السينما والتميفزيوف ( جيكوب.جي.أي)بعد تخّرجو في الجامعة، عمؿ األمريكي 
إلي حّد دعاه إلي  وعمي مّر السنوات اكتّظ ذىنو بكّؿ شاردة وواردة مف أخبار الفنانيف والفّنانات،. والموسيقي

 .التوّقؼ ومساءلة نفسو عّما آؿ إليو مف طالب مثّقؼ وذكي إلي مجّرد كيس ممتميء بالَقش
 

ذ تنّبو، وىو في منتصؼ الثبلثينات، إلي أّنو بات يعرؼ عف  بطؿ المسمسؿ الكارتوني ( ىومر سيمبسوف)وا 
 .أّنو ماض إلي وىدة الجيؿ المطمؽ الشاعر األغريقي المعروؼ، أدرؾ( ىومر)الشيير أكثر مّما يعرؼ عف 

 
وعند ىذه النقطة قّرر بحسـ أف يشرع بعممية تنظيؼ لدماغو مف تفاىات عممو، وأف يعيد تأثيثو بأكبر قدر مف 

 .الحقائؽ والمعمومات في ىذا العالـ
 

 ماذا فعؿ؟
 

 !كّميا مف األلؼ إلي الياء( دائرة المعارؼ البريطانية)قّرر أف يقرأ 
 

أي أّنو، في ىذه المّدة، قرأ بعناية وتركيز اثنيف .. ب أمكنو، فعبًل، أف يختميا في غضوف عاـ واحدوبعناد عجي
وثبلثيف مجّمدًا، تضـّ ثبلثة وثبلثيف ألؼ صفحة، وخمسة وستيف ألؼ ماّدة، وأربعة وعشريف ألؼ لوحة، وأربعة 

 !وأربعيف مميوف كممة
 

بكونو الَنّص الذي يتألؼ مف تسعة وأربعيف صفحة عمي األقؿ، فإّف ( الكتاب)ولّما كانت األمـ المّتحدة قد عّرفت 
 !كتابًا في ذلؾ العاـ، أي بواقع كتابيف تقريبًا في اليـو الواحد 673وفقًا ليذا التعريؼ قد قرأ ( جيكوب)
 

مطمب ): ذّيمو بعنواف فرعي يقوؿ( العارؼ بكّؿ شيء)كتابًا بعنواف ( جيكوب)عف تجربتو المدىشة ىذه، أّلؼ 
 (.متواضع لرجؿ يريد أف يكوف أذكي شخص في العالـ

 
وكما يوحي عنواف الكتاب الذي صدر ىذا العاـ، فقد تضّمف قدرًا كبيرًا مف المعمومات المدىشة التي ستجعمو، 

صاحب الكتب ( بيؿ برايسوف)دوف شؾ، واحدًا مف أكثر الكتب مبيعًا، وتقّدـ لنا مؤلفو كاتبًا جديدًا مف نمط 
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لكّف روح الفكاىة والسخرية التي عرض بيا (.. تاريخ كّؿ شيء تقريباً )و( صنع في أمريكا)رائبية المشيورة مثؿ الغ
عف موىبة  -بعيدًا عف المعارؼ المكتسبة-قّصتو وعّمؽ بيا عمي المعمومات التي أوردىا في الكتاب، تكشؼ 

 .األصيمة والعالية في ميداف الكتابة الساخرة( جيكوب)
 

مف كّؿ شيء ومف كّؿ شخص، وبخاصة مف نفسو، حيث ينبئنا بأّنو ( جيكوب)صفحات الكتاب يسخر  عمي مرّ 
ذا لـ يجد (اإلنسيكموبيديا)منذ بدئو بقراءة مادة الحرؼ األّوؿ مف  ، صار يغتنـ أّية فرصة لممباىاة بمعموماتو، وا 

عض المناسبات، ال يتوّرع عف ذكر وىو إذ يروي لنا قصص انتصاراتو في ب. مثؿ ىذه الفرصة فإّنو يخترعيا
 .انتكاساتو وخيباتو وىزائمو المذّلة في مناسبات أخري

 
ليس نسيج وحده في الغرائبية، فيناؾ أبوه الميندس المتقاعد الذي أّلؼ سبعة ( جيكوب)وفي ىذا السياؽ نعمـ أّف 

ي ربع الصفحة، فيما يمتيـ اليامش وعشريف كتابًا في مجاؿ اختصاصو، وىي كّميا تمتاز بأّف المتف فييا ال يتعدّ 
لؤلرقاـ القياسية، ( غينيس)مف عدـ دخوؿ كتب أبيو موسوعة ( جيكوب)ثبلثة أرباعيا، األمر الذي يستغرب معو 

الذي ال يتعّدي الحادية ( دوغبلس)وىناؾ أيضًا ابف أختو ! باعتبارىا الكتب ذات اليوامش األطوؿ في التاريخ
ظ في جيبو دائمًا بكتّيب لشوارد القواعد المغوية، بحيث يقؼ في بمعـو أّي شخص عشرة مف عمره، والذي يحتف

 !وفي أّية مناسبة، مصّححًا لو العبارات الخارجة عف القواعد، ولـ تنج مف تصحيحاتو حتي أستاذتو في المدرسة
 

احتساب، برغـ تدّرعو في حرج اليزيمة مف غير ( جيكوب)كثيرًا ما وقع ( األب وابف األخت)وبيف ىذيف القوسيف 
 !بكّؿ معمومات الّدنيا

 
أف يقـو بضربة استباقية، تمجـ ابف ( جيكوب)حاوؿ ( الولد النحو)ففي إحدي الجمسات العائمية التي حضرىا ىذا 

، فقاؿ إّف  في اإلنجميزية القديمة لـ تكف صامتة، بؿ كانت تنطؽ، ( Light)في كممة ( gh)أختو عف أّي ىجـو
 (.Licht)الي اسكتمندا ينطقونيا وما زاؿ بعض أى

 
 : غير أّف أحدًا مف الجالسيف لـ ُيبد دىشة مف ىذه المعمومة، وخاّصة ابف األخت الذي انبري لسؤاؿ خالو

 
 ما أطوؿ كممة في الّمغة اإلنجميزية؟ -
 

 : بيذا السؤاؿ، وأجاب بسرعة( جيكوب)ابتيج 
 
 .بيف الحرفيف األوؿ واألخير( ميؿ)أي ( Mile)ذلؾ ألّف ىناؾ (.. Smiles)إنيا  -
 

 :لـ يتراجع أماـ ىذه اإلجابة الذّكية، بؿ قاؿ متمممبلً ( دوغبلس)لكّف 
 
 ما رأيؾ بيذه الكممة؟ -
 

 .وتيّجي لو كممة مف خمسة وأربعيف حرفًا، مع أّف مف الصعب جدًا إف لـ يكف مف المستحيؿ نطقيا
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 !بار ثاني أكسيد السميكوف الناشيء عف انفجار البراكيفثـ شرحيا قائبًل إّنيا اسـ المرض الذي يسّببو غ

 
 .بأّف المعركة انتيت في بدايتيا، وىو يعني أّنو انيـز ىزيمة ساحقة( جيكوب)وعمي ذلؾ عّمؽ 

 
( بيريؿ)، وكاف مف بيف الحاضريف أختو وزوجيا (جيكوب)وفي أحد األعياد، التأـ شمؿ العائمة في بيت أبوي 

 .أحد األحجار الكريمة الذي يطابؽ اسمو اسـ
 

 .Be3 Al2 (sio3)6: )إلي عزيزي: )ىدية لزوج أختو مرفقة ببطاقة كتب فييا( جيكوب)وعند تبادؿ اليدايا، قّدـ 
 

والمكتوب فييا ىو الّرمز الكيمياوي .. نعـ: مزىواً ( جيكوب)أجاب ! أىذه البطاقة لي؟: وعندما قرأىا الّرجؿ تساءؿ
 !لحجر البيريؿ الكريـ

 
وعمي .. إّف واحدة مف أكبر قطع ىذا المعدف النّفيس وجدت في البرازيؿ، وكاف وزنيا مئتي طف: واصؿ قائبلً  ثـّ 

يستكمؿ ارتشاؼ حبلوة زىوه بمعموماتو، ( جيكوب)ولـ يكد ! مجّرد شيء ضئيؿ جّداً .. ىذا فإَنؾ بالمقارنة معيا
 :حّتي عاجمو أبوه قائبلً 

 
 رؼ سرعة الضوء، أليس كذلؾ؟أنت تع.. عندي لؾ معمومة جّيدة -
 

 :ببل تردد( جيكوب)أجاب 
 
 .ألؼ ميؿ في الثانية 186إنيا .. نعـ -
 

 لكف ىؿ تعرؼ كـ سرعة الضوء بالقامة في مّدة نصؼ شير؟. نعـ ىذا صحيح: لكّف أباه قاطعو
 

ة، وعمي ىذا فإّنو مف ذىولو أخبره أبوه بأنو قد حسب ىذه السرعة بالقامة في ىذه المدّ ( جيكوب)وقبؿ أف يخرج 
 .يعتبر نفسو الشخص الوحيد في العالـ الذي يعرؼ ىذه المعمومة

 
 ! 1098x1014: )إّنيا: )ثـّ حّددىا لو قائبلً 

 
 !ىذه النكبة صاغرًا، متذّرعًا بما تفرضو روح الّسماحة في األعياد المقّدسة( جيكوب)لقد تقّبؿ 

 
لمعمومات أضخـ مف أف تستوعبيا أكبر دائرة لممعارؼ، وأّف المرء ولعّمو أراد بذلؾ أف يقوؿ لنا بأّف الحقائؽ وا

 . ميما تدّرع بالعمـ، يظّؿ بحاجة إلي التعّمـ دائماً 
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ليست ضخامة المعمومات ىي كّؿ شيء في الحياة، بؿ العبرة تكمف في االستفادة بأّي قدر منيا عند وضعو في 
 .المكاف المناسب

 
 :مة مف المعمومة التالية التي وردت في الكتابورّبما أمكننا استخبلص ىذه الحك

 
 .ويقَدر وزنو بحوالي مئتي ألؼ كيموغراـ 1733إَف أكبر جرس في العالـ قد تـّ بناؤه في موسكو عاـ ،

 
 !فقد تكّسر، خبلؿ صنعو، بفعؿ حرارة الّنار.. لكّف ذلؾ الجرس لـ تصدر عنو حتي رّنة واحدة

 
وغدت مجّرد كومة مف .. يطات واآلماؿ، تحّولت في لحظة إلي ال شيءكّؿ تمؾ الجيود والتكاليؼ والتخط

 .السكراب تنتصب في روسيا كرمز لمفشؿ
 

كانتا مف نصيب ( الّرنيف)إّف ذلؾ الجرس الضخـ بقي مجّرد عمبلؽ كسيح وأخرس، لكّف الّرشاقة وفصاحة 
 .األجراس األصغر

 
 أال تقوؿ لنا ىذه الحكاية شيئاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ج في االنتحالمنه
 
 

 



 177 

ىواية اقتطاؼ ( برناردو أتشاغا)يمارس الكاتب الباسكي المشاغب ( أوبابا كواؾ)في روايتو الغريبة والممتعة 
القصص مف حقوؿ اآلخريف، ُمستخدمًا ما يقطفو عضاداٍت لحبكتو، معتذرًا في أثناء ذلؾ بأّف تمؾ القصص 

يري أّف الحكايات تتكاثر باالنتحاؿ، وأّف وجود المنتحميف  المقتطفة ىي نفسيا منتحمة في األصؿ أيضًا، حيث
واألعجب مف ىذا أّنو ال يتوّرع، في ىذا السبيؿ، عف .. المبدعيف ىو سبب غزارة القصص عمي مّر األزماف

فبل يعود االنتحاؿ عند ذلؾ أمرًا (.. منيجًا في االنتحاؿ)تخصيص فصؿ كامؿ يؤّسس فيو أحد شخوص الرواية 
 ! فقط، بؿ ينتصب كعمـ لو قواعده وأصولومشروعًا 

 
باالنتحاؿ ىو ليس المفيـو المستقر في أذىاننا كمعادؿ لمسطو الفاقع والوقح، بؿ ىو ( أتشاغا)إّف ما يقصده 

 .البناء عمي األصؿ وتوجييو وجية أخري مختمفة تمامًا، وىو في النياية أمر ال ينجح فيو إاّل مبدع حقيقي
 

وىي القّصة التي كثر ُمتبّنوىا حتي لـ يعد أحد (.. الخادـ والتاجر الثري)ي ىذا الّسياؽ قّصة ومف أمثمة ما يرد ف
فاإليرانيوف يروونيا عمي أّنيا حكمة فارسية، والينود يتداولونيا باعتبارىا تراثًا ىنديًا، وىي . يعرؼ أباىا األصمي

تحاؿ الفّج الذي اليغّير سوي أسماء األماكف وبرغـ االن. بالطبع قّصة عربية أصمية بالنسبة لنا نحف العرب
استحالة فرار اإلنساف )واألشخاص، فإّف القّصة بكّؿ ىّوياتيا القومية، تبقي ممتعة ومؤثرة، الرتكازىا عمي فكرة 

 (.مف قدره
 

 :تقوؿ القّصة
 
خادـ منذ الصباح وفي أحد األّياـ توّجو ال. كاف يا ما كاف، في مدينة بغداد، خادـ يعمؿ في خدمة تاجر غني)

ولكّف ذلؾ الصباح لـ يكف مثؿ غيره مف الصباحات األخري، ألّنو رأي في . الباكر إلي الّسوؽ لشراء لواـز البيت
 :ذلؾ الصباح الموت، وألّف الموت أومأ إليو، فقد رجع الخادـ مذعورًا إلي بيت التاجر وقاؿ لو

 
أريد الّذىاب إلي مدينة أصفياف . عف بغداد ىذه الّميمة أريد أف أبتعد. سّيدي، أعطني أسرع حصاف في البيت -

 .البعيدة
 
 ولماذا تريد اليرب؟ -
 
 .ألّني رأيت الموت في الّسوؽ وأومأ لي متوّعداً  -
 

 .أشفؽ التاجر عميو وأعطاه الحصاف، فانطمؽ الخادـ آمبًل في الوصوؿ إلي أصفياف في الميؿ
 

 :ورأي الموت ىو أيضًا، فقاؿ لو وىو يدنو منووفي المساء خرج التاجر نفسو إلي السوؽ، 
 
 لماذا أومأت إلي خادمي متوّعدًا؟.. أّييا الموت -
 

 :فرّد عميو الموت
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نما إيماءة استغراب ودىشة، فقد فوجئت برؤيتو ىنا،  - أتقوؿ إّني أومأت متوّعدًا؟ ال، لـ تكف إيماءة توّعد، وا 

 (!بض روح خادمؾ ىذه الميمة في أصفيافبعيدًا عف أصفياف، ألّنو يتوّجب عمّي أف أق
 

ىكذا تنتيي القّصة بجميع أزيائيا وألسنتيا، غير أّف بطؿ رواية أتشاغا المؤمف بضرورة أف يكوف المنتحؿ مبدعًا، 
، وكأنيا (نرد)يبدو غير مؤمف عمي اإلطبلؽ بقدرية القّصة، فيو يراىا قدّرية ال ترحـ، بتصويرىا الحياة مثؿ رمية 

 .تقوؿ بأّف مصير المرء محسـو منذ الوالدة، وأّف إرادتو ال تفيد في شيءتريد أف 
 

 .وبناًء عمي ىذا فإّنو لـ يقتنع بأّف نياية القّصة ىي النياية الوحيدة الممكنة
 

 ؟(باألحري.. أو أتشاغا)ماذا فعؿ ذلؾ البطؿ 
 

ارة وجعميا قّصة أخري، إذ بداًل مف لـ يفعؿ سوي أف يثني القّصة مف طرفيا ثنية صغيرة، فكاف أف انتحميا بجد
وشّتاف ما بيف نياية أبوابيا مؤدية . أف يكوف القدر ماحقًا، أصبح مف الممكف أف تتدّخؿ إرادة اإلنساف في تغييره

 .لبلستسبلـ لقبضة الموت، ونياية أبوابيا مفتوحة عمي أشواؽ الحياة
 

 :اؾ يخّبئو رجؿ في دكانو قائبًل لوفي الثنية الصغيرة نري أّف الخادـ يصؿ إلي أصفياف، وىن
 
إذا كاف الموت قد صّمـ عمي أخذؾ ىذه . إذا استطعت البقاء حّيًا حتي شروؽ الشمس فسوؼ تنجو.. ال تيأس -

 .ىذا ىو القانوف. الميمة ولـ يتوّصؿ إلي تحقيؽ ىدفو، فإّنو لف يستطيع ذلؾ مطمقاً 
 

لكّف الدىشة مؤلت عينيو، .. بأ الخادـ، ففتح باب الدّكاف بالقّوةَشَـّ الموت آالؼ الّروائح، وفي الحاؿ اكتشؼ مخ
 !ألّنو رأي أكثر مف عشرة خدـ يشبيوف ذلؾ الذي يبحث عنو

 
كانت أولي خيوط الشمس قد بدأت تممع، ولـ يبؽ أماـ الموت وقت لبلستقصاء، فقبض عمي واحد مف أولئؾ 

 .الخدـ وخرج إلي الشارع
 

، وذلؾ ألّف مخبأ الخادـ كاف دّكانًا لممرايا، (مرآة)وت لـ يحمؿ معو عند خروجو سوي وفي الّصباح نعمـ أّف الم
 . وأّف صورتو كانت منطبعة عمييا كّميا

 
 ! ونجا الخادـ.. قبض الموت عمي المرآة

 
ؿ ذلؾ وىو ما كاف لو أف يفع. ىا ىو ذا باسكّي عفريت قد َولََّد لنا مف رحـ القّصة الحبمي المتعّسرة قّصة جديدة

 .منتحؿ عظيـ الموىبة.. لوال أنو منتحؿ حقيقي
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 !المسيسّبي
 

 .تقّدمت إلي االمتحاف ولـ أنجح
 

صبرت حّتي نما شاربي فسّويتو بالمقّص، ثـّ بعت المقّص ومكواة الفحـ لقاء مبمغ زىيد اشتريت بو مف محّؿ 
 . النفثاليف فيو أكبر كثيرًا مف كمّية خيوط القطفالخردة نفسو قميصًا رثًّا تنبيء رائحتو عف أّف كمّية 

 
كاف البرد قارسًا في الخارج، فحرصت قبؿ مغادرة المحّؿ عمي ارتداء القميص ذي النفحة الّتاريخية فوؽ قميصي 

 .ثـّ انطمقت إلي الشركة لممّرة الثانية. المّيت
 

 :قاؿ لي الموّظؼ البديف
 
 .لمقابمةلقد جئت إلينا قبؿ ىذا، وفشمت في ا -
 

 :قمت لو بحّدة مؤّدبة
 
 أال تري شاربي وقميصي؟ . لـ يسبؽ لي أف وطئت عتبة شركتكـ الموقرة أبداً . أنت مخطيء يا سّيد -
 

 :قاؿ باسماً 
 
 وفي المّرة.. أراىما بالطبع -
 

 .الّناس ال يأتوف إلينا عراة. السابقة أيضًا رأيت قميصؾ ولو جئت ألؼ مّرة ألمكنني أف أري قميصؾ
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 .استبّد بي غيظ مسعور، وأنا أشيد بأـّ عيني ضياع كّؿ ما تكّمفتو مف أجؿ إتقاف التزوير

 
 :بادلتو ابتسامة باىتة، ونيرتو بميجة مستجدية

 
 .إنني لـ أشتِر ىذا القميص إاّل اليـو! يا سبحاف الّمو -
 

 :قاطعني قائبًل ببرود. كيؼ أمكنؾ أف تري ما في الغيب؟ انظر، انظر، إّنو
 
 .لـ أكف أقصد ىذا -
 

 :ىجمت عميو ثانية
 
 ..دّقؽ جّيداً . َدّقْؽ في وجيي يا سّيد -
 

 .ال تقؿ لي إّنؾ قد رأيت ىذا الّشارب مف قبؿ أيضاً 
 

 : حّدؽ بي، ثـّ ما لبث أف انقمب عمي ظيره في الكرسّي الدّوار، وَمّد إصبعو نحو شاربي، وىو يقيقو
 
 !كافية لتغيير خمقتؾ؟ أتظّف أّف عصارة تمر اليند ىذه -
 

 :ثـّ اعتدؿ، وجذب أنفاسو، ورّبت عمي كتفي مواسيًا، وَمّد يده نحو سّماعو الياتؼ قائبلً 
 
 .ربما كاف بمستطاعي أف أجد لؾ فرصة جديدة.. انتظر لحظة -
 

 :أدار القرص، وتحّدث ىامسًا، ثـ أقفؿ الخّط، والتفت إلّي ووجيو طافح بالبشاشة
 
 ىؿ أنت مستعد؟.. تاذ فرصةلقد أعطاؾ األس -
 

 :ابتسمت ممتّناً 
 
 ولماذا تظّنني جئت؟ -
 

 : طمب مّني أف أجمس عمي كرسّي قبالتو، ثـّ سألني
 
 ما طوؿ نير المسيسّبي؟ -
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 :شعرت كأنّني تمّقيت صفعة عنيفة، فمـ أممؾ إاّل أف أصرخ بو محتّجاً 

 
 كاف طولو مميوف ميؿ أو أربعة أشبار؟ ماذا يفيدكـ إذا! ماذا تريدوف أف تصنعوا بالمسيسّبي؟ -
 

فأّي ضرر سيحيؽ بشركتكـ إذا لـ أعرؼ؟ .. لقد ُسئمت ىذا السؤاؿ عندما كنت حميؽ الشارب، وقمت ال أعرؼ
وحّتي لو كنتـ تريدوف مّني تحضير .. أنتـ تبيعوف أدوات كيربائية ال أكثر، وأنا أطمب وظيفة فّراش ال أكثر

 ..يمكنكـ أف تسحبوا المياه مف أّية نقطة فيو.. تقدير طولو لف يشّكؿ أّية عقبة الشاي بماء المسيسّبي فإفّ 
 

 :قاطعني محّتدًا وىو يكفكؼ ُرشاش كمماتي بيديو
 
ىؿ تعرؼ ما طوؿ . أجب عف السؤاؿ أو اترؾ الفرصة لغيرؾ. إنّني أّتبع قواعد الشركة.. رجاًء، رجاًء، رجاءً  -

 المسيسّبي؟
 

 :قمت مسّممًا بالفشؿ
 
 .ال أعرؼ -
 

 :قاؿ بمطؼ
 
 .انتيت المقابمة -
 

وفيما ىو يتقّدـ نحونا، أعممت . في المحظة ذاتيا نزؿ مف الطابؽ األعمي شاب أنيؽ، بدا لي أنّني رأيتو مف قبؿ
 .لقد كاف أغبي تمميذ في صّفنا االبتدائي.. ذىني بضراوة، وسرعاف ما تذّكرتو

 
امتحاف الّتاريخ عف سؤاؿ يتعّمؽ بجيوش الحمفاء، إذ كاف الوحيد مف وبسرعة ومضت في ذىني واقعة إجابتو في 

وجدتني أندفع نحوه مأخوذًا بمفاجأة ! بيننا الذي انفرد بالقوؿ إّف الحمفاء الّراشديف أربعة، وعّدد أسماءىـ بكؿ دقة
 .لقائو، وابتسمت وأنا أبسط ذراعّي إليو تييئة الحتضانو

 
 !عدناف؟ -
 

 . ، فيما ىّب الموّظؼ البديف قائمًا، ورفع يده إلي رأسو بالتّحية، وقد مؤل الّذعر وجيوارتّد خطوة كالجافؿ
 

 :سّدد عدناف إلّي نظرة استنكار، وقاؿ باقتضاب
 
 نعـ؟ -
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 أال تذكرني؟.. أنا ماجد -
 

 :اغتصب مف نفسو رّدًا كالّصدقة
 
 .ال أتذكرّ .. آسؼ -
 

 :ألحفت وقد شعرت بالميانة
 
 !أال تذكر؟.. مدرسة األشباؿ -
 

 :قطع الموضوع بكممة باردة كالثمج
 
 .ال أعتقد أنني رأيتؾ مف قبؿ. المعذرة -
 

 :تطّوع الموّظؼ الستنقاذه مف براثف إلحاحي
 
 . توّكؿ عمي الّمو. األستاذ ال يعرفؾ، وقد أعطاؾ فرصة ثانية ولـ تنجح.. ُكؼَّ عف مضايقة األستاذ -
 

 !األستاذ؟
 

لكنني اجتيدت ما وسعتني الّطاقة أف أحتفظ . ؼ، وأحسست باألرض تميد مف تحتيصعقت لما قالو الموظّ 
 :جذبتو مف جانبي سترتو ورحت أىزه بعنؼ. بتوازني، ووجدتني أنقّض عميو انقضاضاً 

 
يبدو أّف . كيؼ ال تتذّكرني؟ قاتؿ الّمو النسياف. ماجد الذي لـ ينجح بالفرصة.. أنا ماجد الشاوي يا أستاذ عدناف -

 !آفتو المئيمة قد أكمتؾ تمامًا فمـ تعد تذكر حّتي الحمفاء الّراشديف
 

تداعي الموظفوف والسعاة، فجأة، مف كّؿ ناحية، وجّروني بمساعدة الموّظؼ البديف كالخرقة البالية خارج مبني 
مف الغضب وكنت في تمؾ األثناء أتمّفت فأري عدناف يعّدؿ سترتو، مرسبًل نحوي نظرة تحمؿ مزيجًا . الشركة

 .واالحتقار واالستغراب
 

كاف لي مف شفاء الغميؿ ما أنساني اإلىانة، وكاف . ابتعدت عف مبني الشركة بخطي حثيثة، وأنا مفعـ بالكرامة
 .لي مف فوراف دمي مدفأة حامية أنستني البرد القارس

 
ارؽ في العتمة، فتوّقفت، بعد ساعة مف التسّكع البلىث في متاىات الدروب الممتوية، خموت إلي زقاؽ ضّيؽ غ

 .ومددت يدي في جيب بنطموني، وأخرجت محفظة عدناف
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 :استندت إلي الجدار، ورحت اتفّحص محتوياتيا

 
 .بطاقتاف شخصيتاف، عدد مف بطاقات االئتماف، صور فتيات ال أمؿ ليّف بالجّنة، رزمة كبيرة مف األوراؽ النقدية

 
 .يبي، ثـّ انطمقت إلي ضوء النيار، ومشيت عمي رصيؼ الشارع العاـالتقطت رزمة النقود بعناية ووضعتيا في ج

 
 .ىطؿ المطر بغزارة، لكّنني واصمت المشي تحت وابمو ببطء شديد وكأنّني في نزىة

 
وفيما ىي تصطرع . نّبيني أحد مجارير الشارع بخريره اليادر، فتوّقفت، وألقيت المحفظة بكّؿ حمولتيا الفارغة فيو

 !تحت وطأة الّتيار، ىمسّت لممجرور بمطؼ بالغ أف يحمميا معو إلي المسيسّبيمندفعة في فمو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !المحروم
 

 
 

أمير موناكو، وىو جاىؿ تمامًا بكّؿ ما فاتو مف أطايب ( رينيو الثالث)في غضارة الثمانينات مف عمره، يرحؿ 
 .الحكـ وُمقّببلتو

 
 .تتبلطـ فوؽ جثمانو ُمعنّْفة وُمشفقة في الوقت نفسو( أعندىـ أرواح؟)ّكامنا الغابريف والقابريف أكاد أري أرواح ح

 
يرحؿ رينيو المسكيف دوف أف تكّحؿ ناظريو، يومًا، عبارة في صحيفة، ودوف .. بعد ستة وخمسيف عامًا في الحكـ

 (!قيادة تاريخية)أف ُتشّنؼ أذنيو عبارة مف بوؽ تذّكره بأّنو 
 

، ودوف أف يتمّذذ في عمره (مؤامرة دنيئة)دوف أف يتذّوؽ في حياتو طعـ القضاء عمي أّية ( الّرجؿ األمير)ؿ يرح
فيما يستطيع أتفو واحد مف أوالد الشّوارع عندنا .. كّمو حّتي بوجبة إعداـ واحدة لخائف واحد مف عمبلء اإلمبريالية

 !يقتؿ مميونيف في ربع تمؾ المّدةأف ُينشيء جيشًا مميونّيًا في نصؼ مّدة حكمو، وأف 
 

يرحؿ رينيو المنكود دوف أف يخطر في سمعو أبدًا النشيد القومي الذي يرّدده الموتي عندنا لمقتمة األحياء، 
رّبما ألّف نشيدًا كيذا كاف سيبدو نكتة أو فضيحة، ألّف شعب (.. بالّروح بالّدـ نفديؾ يا رينيو: )والمقبوريف أيضاً 

 !ال يكاد يمؤل نصؼ ممعب كرة قدـ، فكيؼ إذا ضّحي بنفسو فداًء لرينيو؟( روحو ودموب)موناكو كّمو 
 

يرحؿ رينيو المغبوف دوف أف يسمح لو عدد مواطنيو الذي ال يزيد كثيرًا عف ثبلثيف ألفًا، بأف يتمّمظ، ولو مّرة، 
 (.باليورو والدوالر)بًل ، مع أّف إمارتو التي بحجـ الكِؼ ىي حبيبة المبلييف فع(حبيب المبلييف)بكونو 
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أو ببركات ( خّطة خمسية)وبرغـ خّمو إمارتو مف أّية ثروة طبيعية أو ثورة اصطناعية، فإّنو لـ يتنّعـ َقط بثمار أية 
 !.ىما توأماف سيامياف( تأميـ المجاعة)و( ربط األحزمة)، ولـ يخطر في ذىنو اطبلقًا أّف (تقّشؼ)أّي 
 

ر مف شركة بموّظفييا، وىي ال تحتاج ألكثر مف مجمس إدارة لتصريؼ شؤونيا لكّنو، إمارة رينيو بشعبيا ليست أكب
 !واحسرتاه، أتي إلي الدنيا وعاش في الّدنيا، وىا ىو يغادر الدنيا، وتمؾ اإلمارة ُتدار بواسطة حكومة منتخبة

 
زاعقيف بكّؿ ما في أوتارىـ وىنا أيضًا أكاد ألمح حّكامنا الصالحيف ُينشبوف نواجذىـ في جثّتو التي لـ تبرد، 

اإلصبلح مف )حكومة ُمنتخبة؟ لماذا يا ناقص العقؿ والّديف؟ أال تعرؼ شيئًا اسمو (: عنؼ ثوريّ )الصوتية مف 
 !؟(الّداخؿ

 
مارتو التي بحجـ الكؼ بقيت عصّية عمي الترويض في محيط األقوياء، دوف مارشات عسكرية في  يرحؿ رينيو وا 

دوف شعارات ثورية عمي الجدراف، وحجزت لمؤخرتيا مقعدًا في األمـ المّتحدةبحجـ مقعد اإلذاعة، وظّمت مستقمة 
 .الصيف بالضبط، وكّؿ ذلؾ دوف أف يقّدـ كوبوف نفط ليذا أو كوبوف دـ لذاؾ

 
ف ألّنيا، واأسفاه، ممتدة أصبًل بحكـ الدستور، ودو ( تمديد فترة الحكـ)يرحؿ رينيو، دوف أف يمّتع قمبو أبدًا بمعبة 

 (مجمس خّياطيف)أف يترؾ مف بعده 
 

ذلؾ ألّف ميراث االبف .. منتخبًا بالتعييف، لكي يقصقص الدستور ويفّصؿ منو بذلة عمي مقاس ابنو المحروس
 .محفوظ ىو أيضًا بحكـ الدستور، بؿ األنكي مف ذلؾ أّف الدستور نفسو محفوظ مف كّؿ فنوف الّتفصيؿ والخياطة

 
جامعة الدوؿ )إلي ( موناكو)ؿ رينيو المسكيف بحسرتو دوف أف تسعده األقدار بضـّ وأخيرًا، وليس آخرًا، يرح

فيمضي بغفمة .. ، بشفاعة القيادات التاريخّية التي طالما وضعت دماءنا عمي موائد القمار في إمارتو(المونيكّية
مف فكاىات عميده ( ّضرورةال)مف قمـ التخت الشرقي، وحارمًا نفسو ( المجيد)حّظو ويقظة منّيتو، حارمًا شعبو 

 !األخضر
 

 !َلَكـ كنَت محروماً .. أّييا المرحـو رينيو
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 دور الُمخيَّمة
 

 
 

عف العبلقة ( اسـ الوردة)في إحدي مقاالتو النقدية تحّدث الفيمسوؼ والّروائي اإليطالي أمبرتو إيكو صاحب 
.. ء والنّص األدبي، فمنح القاريء مكانة ممّيزة عمي قدر المسؤولية التي حّممو إّياىاالصحّية المفترضة بيف القاري

وىي مسؤولية تتطمب منو أاّل يكوف مجّرد تابع أو مسافر منقاد، بؿ أف يكوف جزءًا مف الَنّص، وشرط ذلؾ ىو أف 
 .ًا مف الّنص الذي يقرؤهفبيذه الُمخيَّمة وحدىا يستطيع القاريء أف يكوف جزء. يكوف ذا ُمخيَّمة واسعة
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باعتباره جزءًا مف الّنص، بؿ إّنو يكافئو، نظير سعة خيالو ، ( إيكو)ولفرط ثقتو بيذا القاريء المفترض، ال يكتفي 
 !باعتباره شريكًا في التأليؼ أيضاً 

 
ات عظيمة بيف ويضرب مثبًل عمي ذلؾ بقولو إّننا عند النظر إلي الخريطة يمكننا أف نتخّيؿ رحبلت خارقة ومغامر 

بحار وجزر مجيولة، لكف الخريطة في ىذه الحالة ىي مجّرد محّرض أو مميـ، بينما قاريء الخريطة ىو الّراوي 
 .الحقيقي لتمؾ المغامرات

 
ذلؾ ألّف الفرؽ شاسع جدًا بيف خطوط (. اسـ الوردة)يبدو ىذا المثؿ عويصًا ومبيمًا مثؿ متاىة المكتبة في رواية 

ء وبيف العوالـ الّمصيقة بالواقع والشخصيات الحّية التي نكاد نسمع أصواتيا في األعماؿ الخريطة الصّما
 .القصصّية

 
قد يمكف القوؿ، مثبًل، إّف صور األماكف والشخصّيات التي يرسميا الّراوي، تكتسب لدي القاريء ألوانًا 

ّنو ال يمكف أف يتعّدي حدود ىذه المشاركة وأشكااًلومبلمح وطبائع إضافية مستقاة مف تجربتو الحياتية الخاّصة، لك
الرمزية التي تجعمو كمف يمؤل الّرسـو المخطوطة بألوانو األثيرة، وبخبلؼ ىذا ليس لو إاّل أف يكوف تابعًا طائعًا 

 .عمي قدر سطوة سّيد الحبكة
 

أحممو معي إذا ما رمتني  كّمما ُسئمُت عف الكتاب الذي سأختار أف(: إيكو)وفي تركيزه عمي أىمية الُمخيَّمة يقوؿ 
ذلؾ ألنني، مع كّؿ ىذه الشخصيات التي يضّميا ( دليؿ الياتؼ.. )األقدار إلي جزيرة نائية، فإف إجابتي ىي

 .الدليؿ، سيمكنني اختبلؽ عدد ال نيائي مف القصص
 

ف يدفع المرء ألف ، وىو الُبّد أ(أمبرتو إيكو)إّف ىذا الجواب ىو آخر ما يتوقع المرء سماعو مف كاتب كبير مثؿ 
ىؿ يحتاج كاتب موىوب واسع الخياؿ إلي أسماء دليؿ الياتؼ لكي يمكنو أف يتخّيؿ قصص : يتساءؿ متعّجباً 

أصحابيا؟ أليس مف األسيؿ عمي َمف سيبتدع عددًا غير نيائي مف القصص، أف يختمؽ قبؿ ىذا عددًا غير 
 نيائي مف األسماء؟

 
 .ما داـ رأسو معو.. يرتو النائية إاّل إلي قمـ وأوراؽإّف الكاتب الموىوب ال يحتاج في جز 
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 نطاق الشََّفق

 
 

 
سمسمة مف القصص الغرائبّية، قّدميا التمفزيوف ( رود سيرلنغ)في أوائؿ سّتينات القرف الماضي، ابتكر األمريكي 

بلؿ ظيوره المفاجيء والسريع يشارؾ في التعميؽ عمييا شخصّيًا، مف خ( سيرلنغ)عمي شكؿ حمقات تمثيمّية، كاف 
 .في واحد مف َمشاىد كّؿ حمقة

 
وقد استقطبت تمؾ الحمقات التي تجاوزت المائة والخمسيف، جميورًا عريضًا سواء مف األمريكييف أو غيرىـ مف 

ير مف سّكاف المعمورة، وذلؾ ألّنيا كانت تقّدـ بِحرفية عالية قصصًا جميمة وقصيرة وفائقة الغرابة، يؤدييا عدد كب
 .نجـو ىوليوود

 
والداللة المتضمنة في (. نطاؽ الّشفؽ)أو ما يمكف ترجمتو إلي ( توايبليت زوف)وقد اشتيرت تمؾ الحمقات بعنواف 

العنواف ىي أّف أحداث القصص تقع في ذلؾ النطاؽ الغامض المبيـ الذي تتداخؿ فيو األزمنة واألمكنة عمي نحو 
إلي أقاليـ األرض المعروفة، شأنو شأف الحاّسة السادسة بالنسبة لحواّس  غير معقوؿ، وكأّنو نطاؽ سادس يضاؼ

 .اإلنساف الخمس
 

غير مجانّية، فيي ليست مؤّلفة إلبيار المتفرجيف فقط، ولكّنيا تترؾ وراءىا سمسمة ( توايبليت زوف)إّف غرائبية 
كوكب األرض مف ىذا الكوف مف التساؤالت حوؿ حقيقة ومقاصد الوجود اإلنساني، وحوؿ موقع اإلنساف في 

وتترؾ في نياية كؿٍّ منيا مغزي حّيًا وعميقًا، يتمّثمو المرء ببساطة في مجري حياتو البسيطة، .. الفسيح الغامض
 .دوف حاجة منو إلي الّمياث في صحاري الفمسفة الجاّفة

 
متفّرج المطمئف خطوة خطوة، سيمة المأخذ، أليفة وممتعة، لكّنيا في ألفتيا تقود ال( توايبليت زوف)تبدو قصص 

لوحات سمفادور دالي، فكَؿ جزء مف تمؾ  -عمي وجو ما  -وىي في ذلؾ تشبو . حّتي تدخمو بّوابة الغرابة والحيرة
الموحات يبدو طبيعيًا ومألوفًا، لكنو يتحّوؿ إلي غرائبي عند اتّصالو باألجزاء األخري التي تبدو، ىي أيضًا، 

 !عف الموحة الكمّيةطبيعية ومعقولة إذا ُفصمت 
 

الذي يأخذ ( ىنري تروايا)بقصص الفرنسي  -مع اختبلفيا الواضح في التوّجو والبناء -وىذه القصص تذّكر أيضاً 
القاريء إلي عالـ قّصتو بسيولة ويسر، فيدخمو، عمي سبيؿ المثاؿ، إلي مدينة ما، حيث الناس ىـ الناس الذيف 

ألفيا، والقضايا الحياتية ىي ذاتيا التي يعيشيا، لكّنو في نياية المطاؼ، يعرفيـ، وحيث الشوارع ىي نفسيا التي ي
 !ودوف سابؽ إنذار، يكتشؼ في السطر األخير، مثبًل، أّف أرجؿ جميع الناس ىي حوافر ماعز

 
أماـ محنة عجوز يحّب القراءة ّجدًا، لكّف كّؿ مف حولو ( سيرلنغ)يضعنا ( توايبليت زوف)في واحدة مف حمقات 

ففي البيت تحرص زوجتو المتسّمطة عمي إخفاء أّي كتاب أو صحيفة، وتنقّْب عف . عو مف ممارسة ىذا الحبّ يمن
وفي عممو كمحاسب في أحد المصارؼ، ييّدده رئيسو بالّطرد كّمما .. أّي كتاب يخفيو لكي تمّطخ صفحاتو بالحبر
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بًا صغيرًا مفتوحًا فوؽ ركبتيو، ليسترؽ إليو نظرة، ولذلؾ فيو يحاوؿ دائمًا أف يضع كتا. رأي في يده كتابًا أو مجّمة
 .األمر الذي يكتشفو رئيسو فينذره، آلخر مّرة، بالّطرد.. مف وراء نظارتو السميكة، كّمما خبل مف خدمة زبوف

 
وفي بمّيتو المرّكبة ىذه، يغتنـ الّرجؿ فرصة الغداء، فيحمؿ جريدتو ويختبيء في خزانة المصرؼ الكبري المّدرعة، 

وبعد ذلؾ بمحظات يشعر بيّزة .. وفي تمؾ الجريدة يقرأ خبرًا عف احتماؿ ىجـو نوّوي. مستغنيًا عف األكؿ بالقراءة
 .عنيفة ترتّج ليا الخزانة الثقيمة المدّرعة

 
ويأخذ طريقو بيف . وعند انتياء فرصة الغداء، يخرج صاحبنا مف الخزانة، فيري أّف كّؿ ما حولو خراب في خراب

ليكتشؼ، مذعورًا، أّف المدينة كّميا ركاـ َمباٍف، وأّنيا خالية مف البشر، فيسعي كالغريب الّتائو بيف  األنقاض،
حطاـ المتاجر التي تناثرت فييا كمّيات ىائمة مف عمب الطعاـ المحفوظ، فيطمئف إلي أّنو سيكوف بمنأي عف 

ذلؾ ألّنو .. ء بيجتو برؤية أبواب الجنة مفتوحة أماموالجوع مّدة طويمة، لكّف اطمئنانو ىذا ال يعود شيئًا مذكورًا إزا
 !يجد نفسو وجيًا لوجو أماـ ذخائر المكتبات الممقاة أكداسًا مف الكتب التي طالما تمّني قراءتيا

 
ولـ العجمة؟ جميع الكتب طوع يده، . يجمس العجوز بيف الكتب متصّفحًا بعضيا ومستعرضًا عناوينيا عمي ميؿ

 .وال أحد ىناؾ ليمنعو مف القراءة وكّؿ الوقت ممكو،
 

 !يمّد الّرجؿ أصابعو اللتقاط نّظارتو، لكّنيا تسقط فوؽ ركاـ الكونكريت فتتكّسر
 

عندئذ يحتقف وجو العجوز ببؤس الّدنيا كّمو، ويحّدؽ في الفراغ بعينيف زائغتيف، وال نسمع منو سوي عبارة واحدة، 
 (!عدالً ىذا ليس : )يطمقيا بزفرة كأنيا آخر أنفاسو

 
دعؾ مف األثر . القّصة طريفة وممتعة ومؤلمة في الوقت ذاتو، لكّف أعظـ ما فييا ىو المغزي الذي تنطوي عميو

لكّف المغزي ىنا يمكف أف ينطمؽ . الموجع الذي تتركو في نفس القاريء المدمف، فميس جميع الناس قّراًء شرىيف
ما : ًا، حيث ينشطر إلي عدد غير محدود مف التساؤالت، مثؿسياسيًا واجتماعيًا واقتصادي: عمي مختمؼ الموجات

معني أف يكوف اإلنساف حّرًا إذا كاف شاىدًا عمي فناء كّؿ الّناس؟ وما جدوي امتبلؾ المرء لمطعاـ بعد تيّتؾ 
 !؟:معدتو وسقوط أسنانو؟ وأَية فائدة ترجي مف حصوؿ المريض عمي دوائو في ساعة موتو

 
قّصة امرأة دخمت المستشفي إلجراء جراحة تجميؿ لوجييا، ولكّف الطبيب : ثبًل آخرلنستعرض، عمي عجالة، م

الّجراح وطاقمو، وىـ كّميـ يعمموف في مكاف شبو معتـ، يدركوف أّف العممّية لـ تنجح، ولذلؾ فإّف الطبيب ُيمضي 
 .وقتًا لتييئة المرأة لمواجية ىذا األمر، ويدّربيا عمي التعايش مع قبحيا

 
لكّننا بعد . ع األربطة عف وجو المرأة يتأكّد لمطبيب فشؿ العممية، فيرّدد مع نفسو بمرارة أّنو كاف يعمـ ذلؾعند نز 

اكتماؿ نزع األربطة نري أّف وجو المرأة باىر الجماؿ، فنعجب مف رأي الطبيب، وندىش أكثر مف صرخة الفزع 
 .التي تطمقيا المرأة حيف تري صورتيا في المرآة
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نري، ألّوؿ مّرة، وجو الطبيب ووجوه طاقمو، ووجوه العامميف والمرضي، ووجوه الّناس في .. مقطةبعد ىذه ال
 !الشوارع، فإذا نحف أماـ مسوخ يبدو وجو كؿٍّ منيـ خمطة مف مبلمح القرد والخنزير واإلنساف

 
ًا حّرًا وسط قطعاف مف ماذا لو وضعنا إنسان.. أىذه غرابة مجاّنية؟ ماذا لو وضعناىا في سياؽ آخر؟ لنقؿ مثبلً 

 العبيد؟ أو عاقبًل وسط أّمة مف المغّفميف؟ أو مبصرًا بيف شعب مف العمياف؟ 
 

وتمؾ ىي لمسة السّحر التي . إّف مغزي القّصة يمكف أف ُيحمؿ عمي ألؼ محمؿ، وسيبدو ثمينًا في كّؿ األحواؿ
توايبليت )و أّف حمقات كثيرة جدًا مف والدليؿ عمي ذلؾ ى. ، وذلؾ ىو سّر نجاحو(سيرلنغ)تتّصؼ بيا أعماؿ 

انتجت باأللواف، بعد وفاة سيرلنغ، لكّنيا بأجمعيا ال تضارع عمبًل واحدًا مف أعمالو التي ُصّورت باألبيض ( زوف
األمر الذي يقنعنا تمامًا بصواب المثؿ القائؿ بإعطاء الخبز لخّبازه، وىذا مغزي كّمي آخر تقرّره .. واألسود
 .بالجممة (سيرلنغ)أعماؿ

 
 
 
 
 
 

 !في جميع أحواله.. مشكمة
 
 

ويبدو أّننا سنظؿ نواجو بسببو موجات ال تنتيي مف اإلحراجات، حتي وىو .. ىذا القائد الّضرورة مخزف أضرار
 .معتقؿ

 
فبعد أف أعرب أحد رجاؿ الفاتيكاف عف حزنو وىو يري مييبنا ُيعاَمؿ كالبقرة بيف َيَدي البيطري، وضعت يدي 

فمّما َمّر األمر بسبلـ تذكّرت، فورًا، صورة البقرة .. إذ توّقعت نشوب أزمة بيف ىولندا والفاتيكاف.. عمي قمبي
 .الضاحكة فأرجعت ىدوء األوضاع إلي أّف األبقار بطبيعتيا مسالمة ومتسامحة

 
 !لكف سرعاف ما اكتشفت أف توّقعاتي انتظرت الببلء مف الشرؽ، فإذا بو يجيء مف الغرب

 
يبي كوببلند مَحرر الواشنطف بوست يمضي ُقدمًا في استقصاء التعبيرات العسكرية الممتبسة، مدفوعًا فيا ىو ل

 .بعبارة حفرة العنكبوت التي استخدميا المتحّدث العسكري األميركي في وصؼ الحفرة التي انتشؿ منيا ّصداـ
 

كبوت لـ تُفّصؿ خصيصًا مف أجؿ صّداـ، بؿ وفي بدء حممتو االستقصائية ينّبينا كوببلند إلي أّف عبارة حفرة العن
ىي قديمة، وتعود إلي فترة الحرب العالمية الثانية، وقد استخدمتيا، ألّوؿ مّرة، قّوات مشاة البحرية األميركية أثناء 

 .القتاؿ في المحيط اليادي
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ـ بريست وىو مؤلؼ كتاب وبناء عمي ذلؾ يشرع في مساءلة المؤرخيف عف المعني المحّدد ليذه العبارة، فيّرر وليا
قاموس العبارات العسكرية ، أّنو كاف مف عادة الجنود اليابانييف أف يحفروا ُحفرًا صغيرة جدًا ال تّتسع الواحدة منيا 

إاّل لرجؿ واحد، ليختبيء فييا المقاتؿ حتي يظير جنود العدو، فيخرج ليـ بشكؿ مفاجيء، ويطمؽ الّنار ليقتؿ 
 .وعمي ىذا فإّف حفرة العنكبوت اليابانية ىي حفرة انتحارية. رعوهأكبر عدد منيـ قبؿ أف يص

 
وطبقًا لمعمومات معيد التاريخ العسكري األميركي، فإّف عبارة حفرة العنكبوت كانت تستعمؿ أيضًا في فيتناـ، 

 .لوصؼ مكامف القّناصة الفيتنامييف
 

فاألخير كاف يستخدـ حفرتو لبلختباء .. فيًا لمدّقةوعمي ذلؾ فإّف استخداـ ىذه العبارة في حالة ّصداـ يعتبر ُمجا
ولذلؾ فبل مجاؿ لوصفو ىنا بكونو عنكبوتًا في حفرة، ولعّؿ الوصؼ .. وليس لمقنص، كما أّنو استسمـ دوف مقاومة

 !.األمثؿ لحالتو ىو أّنو دجاجة في سّمة 
 

 !.وال يخفت احتجاج المؤرخيف العسكرييف حتي ُيّدوي احتجاج عمماء الحشرات
 

إّف حفر العناكب باردة ومدّثرة بالحرير : تقوؿ ليندا رايور األستاذ المساعد في عمـ الحشرات بجامعة كورنيؿ
 .ونظيفة جدًا، عمي عكس حفرة ّصداـ القذرة

 
وأعربت رايور عف أنيا أحّست باالنزعاج عند سماعيا لعبارة حفرة العنكبوت بعد اعتقاؿ ّصداـ، واعتبرت ىذا 

 !.لمعناكب الوصؼ إساءة
 

ذا كّنا قد عرفنا رأي عمماء الحشرات في ىذه القضّية، فإننا ننتظر أف نعرؼ رأي عمماء الدواجف بالنسبة  وا 
 !.لوصؼ أخينا بالّدجاجة

 
وفي الوقت الذي تدور ىذه االستقصاءات في أميركا ُمتزامنة مع استقصاءات العراقييف عف قوائـ اإلعدامات لدي 

ظاـ قتبلىـ في المقابر الجماعية، يدور الحديث أيضًا عف عـز اّتحاد المحاميف العرب مراكز التوثيؽ، وعف ع
 !.إرساؿ فريؽ مف أعضائو لمدفاع عف ّصداـ الّرجيـ خبلؿ محاكمتو المرتقبة

 
ّف وما داـ لدينا مثؿ ىذا الفريؽ الّركف مف حماة العدالة الذيف ييّبوف تطّوعا لمدفاع عف أكبر مجـر عرفو زماننا، فإ

 !.عمينا أف نتوّقع المزيد مف الحفر، والمزيد المزيد مف احتجاجات المدافعيف عف كرامة الحشرات والزواحؼ
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 !الهاربان
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 .جمسا عمي مقعد في الحديقة القريبة مف شارع الّسفارات
 

بة بيضاء، وكاف الثاني مربوع القامة وّضاح الّسحنة ذا لحية كاف األّوؿ طويؿ القامة وّضاء الوجو ذا لحية ُميذّ 
 .ميّذبة غّراء

 
عمي المقعد القائـ قبالتيما كاف يجمس رجؿ مكّور ذو لحية كّثة مستطيمة تكاد ترتطـ بكرشو، فيما جمبابو يكاد 

 .يرتفع حتي ركبتيو
 

 َبشّْْر؟: قاؿ األّوؿ لصاحبو
 

 وأنت؟.. عمي لجوئي إنسانيًا إلي ىولندا لقد وافقوا. الحمد لّمو: قاؿ الثاني
 

سنكوف قريبيف مف بعضنا، وسيمكننا أف نتزاور بيف وقت وآخر، فقد حصمت أنا عمي . ىذا خبر طّيب: قاؿ األّوؿ
 .حؽ المجوء إلي الّسويد

 
 (!أخي في ىولندا)مف اآلف فصاعدًا سأسميؾ : ثـّ أردؼ مازحاً 

 
 اف يمكف أف نمكث ىنا بسبلـ لو أننا التزمنا بأدب الصحوة ولـ نفعؿ ما فعمنا؟أال تري أّننا ك: زفر الثاني مبتئساً 

 
اّل فبل أمؿ لنا بالّنجاة إذا بقينا . لقد فات أواف الندـ: قاؿ األّوؿ متذّمراً  ونحمد الّمو عمي أّننا وجدنا مف ُيمجئنا، وا 

 .ىنا
 

ىؿ كاف مف الضروري أف تقوؿ لمّرجؿ إّف زىده .. آه لو أّنؾ كبحَت ِحّدتؾ قميبًل يا أبا عبدالّمو: قاؿ الثاني
 مضحؾ ألّف جمبابو قصير وسّيارتو طويمة؟

 
 .اسكت يا أبا حسف: ىتؼ األوؿ بحّدة

 
 أنسيت ما فعمتو أنت؟. أنت آخر مف يعاتبني

 
 !ونحف خارجاف مف المسجد؟ لقد عّكرَت عبوس القـو وكدت توردنا التّيمكة( تبتسـ)ىؿ كاف ضروريًا أف 

 
 أال تستحياف أف تفعبل ذلؾ وأنتما إسبلمياف؟: دفع الّرجؿ الجالس قبالتيما إلي القوؿ دوف استئذافان
 

 .نحف مسمماف.. نحف لسنا إسبلمييف: قاؿ الّرجؿ الطويؿ
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 .أعوذ بالّمو: صرخ الغريب مغضباً 

 
 !ما الذي دعاؾ إلي االستعاذة بالّمو؟: تساءؿ الّرجؿ الطويؿ

 
إنكما لـ تكتفيا، ونحف في زمف الصحوة المباركة، بممارسة االبتساـ أماـ المسجد، أو . لّشنيعفعمكما ا: قاؿ الغريب

إىانة سّيارة أخيكـ في الّمو، بؿ لبستما لباس المشركيف، وطمبتما الّمجوء إلي فسطاط الكفر، وفوؽ ىذا كّمو يستنكر 
 !كّؿ منكما أف يكوف إسبلميًا، ويكتفي بأف يكوف مجّرد مسمـ

 
ثـ أّف اإلسبلـ عقيدة تستقر . وال عبلقة لييئة الثوب بجوىر المعتقد.. لباسنا ىو لباس عصرنا: الّرجؿ الطويؿقاؿ 

إّنو ليس بطاقة انتساب حزبّي يشبكيا المرء عمي صدره . في القمب، وتتبّدي مظاىرىا في فعؿ الخير والرّْحمة
 (.ياء النََّسب)بدّبوس 

 
.. توبا إلي الّمو. ىذا انحراؼ صريح عف سّنة الّسمؼ رضي الّمو عنيـ... أستغفر الّمو: َولَوَؿ الّرجؿ المكّور بحّدة

 .توبا إلي الّمو
 

 أأقوؿ لو َمف نحف؟! عف أّي َسَمؼ يتحدث ىذا القنفذ؟: التفت الّرجؿ الطويؿ وىمس في أذف صاحبو
 

دعنا نغادر ىذا المكاف بأسرع ما . ىت بيذارّبما ستحيؽ بنا الكارثة حّقًا إذا تفوّ . أرجوؾ. كبلّ : رّد صاحبو ىامساً 
 .كفانا ما لقيناه مف َعَنت حّتي ىذه المحظة. نستطيع

 
وتوّجيا بخطي حثيثة نحو باب .. ودوف أدني التفاتو نحو الّرجؿ المكّور، قاـ عمربف الخّطاب وعمي بف أبي طالب

 !الحديقة
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 !َقها.. َقها
 
 

 
 

أعواـ تقريبًا، تبّدي أّوؿ وآخر مظير لئلصبلح الّداخمي في سوريا، مف خبلؿ الترخيص بإصدار جريدة  منذ ثبلثة
 .الساخرة المستقمة، بقرار خاص مف رئيس الجميورية المنتخب بالوراثة( الّدومري)
 
ولعّؿ .. ارعكممة شاعت في العيد العثماني، وكانت تطمؽ عمي الشخص المكّمؼ بإيقاد مصابيح الشو ( الدومري)و

ورفاقو المشاركيف معو في إصدار الجريدة قد اختاروا ىذا العنواف ( عمي فرزات)رساـ الكاريكاتير المعروؼ 
لمّداللة عمي إشاعة نور الوعي والنقد الّصريح بيف الناس، إضافة إلي إعادة الضوء إلي ىذا النوع المنقرض مف 

 .الموّحد الرسمية المطبوعات التي تختمؼ تمامًا عف مطبوعات الّزي
 

إذ ُسحبت رخصتو في زمف اإلصبلح . نفسو قد تـّ إطفاؤه في بدء شروعو بإشعاؿ المصابيح( الدومري)لكّف ىذا 
السعيد، قبؿ إتماـ سنتو الثالثة في الوظيفة، عمي الّرغـ مف أّنو كاف يؤّدي ىذه الوظيفة وىو يمشي عمي حبؿ 

وىي تيمة ال تعني في (.. قانوف المطبوعات)ىي أّنيا قد خالفت وكانت التيمة الموّجية لممطبوعة . مشدود
 !الّتفسير النيائي إاّل أّف المطبوعة قد خالفت قانوف التَّعتيـ

 
ىي أّنو لـ يدرؾ أّف مينتو قد وّلت مع أىميا، وأّف أنظمة الحداثة عندنا لـ تعد تعترؼ عمي ( الّدومري)غمطة 

إضاءة ال تستطيع صنعيا أو التفّنف في إشاعتيا إاّل صواريخ الغزو  اإلطبلؽ إاّل باإلضاءة الحديثة، وىي
 !األمريكي
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ذا كاف يممؾ شمعة لكي يوقدىا ( الّدومري)فإذا كاف ىذا .. ومع ذلؾ، فإّف لدينا ما يواسيو بداًل مف )ال يزاؿ حّيًا، وا 

(.. اضحؾ لمّدنيا)المصرية فإنو سيستطيع أف يقرأ في ضوئيا خبر بكاء شقيقتو (.. أف يمعف الظبلـ المديد
ىي أعداد )فيضحؾ مف أعماقو، شاكرًا رّبو عمي حسف الحّظ الذي أميمو حّتي ُيضيء أكثر مف مائة مصباح 

التي ( اضحؾ لمّدنيا)في حيف أف صحيفة .. قبؿ أف ُتطفئو ظممة اإلصبلح الداخمي الباىرة( الدومري التي صدرت
إذ قرّرت . ـ، قد ماتت بالسكتة القممّية في نفس الّربيع والجّو البديعصدر عددىا األوؿ في مطمع ربيع ىذا العا

 .إدارة الّرقابة عمي المطبوعات إعداـ جميع نسخ العدد الثاني وىو في المطبعة
 

ىو أّف الصحيفة نشرت تحقيقًا حوؿ تشابو األسماء بيف بعض المواطنيف المصرييف ( اإلعداـ)وقيؿ إّف سبب 
ليجد أّف ىناؾ موظفًا بسيطًا وبائع ( دليؿ الياتؼ)صري ونجمو، وىو تحقيؽ رجع ُمعّدُه إلي البسطاء والرئيس الم

 (!رضي الّمو عنيما)خبز يحمبلف اسـ نجؿ الرئيس جماؿ مبارؾ 
 
 

مف ( كعادتنا في كّؿ شيء)ينبغي القوؿ، في الّسياؽ، اّف ىذا التحقيؽ ليس أصمّي المنشأ، بؿ ىو منسوخ حرفّيًا 
قبؿ عّدة أشير، وقد سبؽ لي في حينو أف ( نيؾ نايجؿ)يوني مماثؿ قاـ بو الصحفي البريطاني تحقيؽ تمفز 

الصحفية التي لـ توّفر ( نايجؿ)ضّمنتيا عاصفة ( أصؿ وصورة)استعرضت تفاصيمو الطريفة في مقالة بعنواف 
استقبموا تمؾ العاصفة بعاصفة مف قد  -بمختمؼ طبقاتيـ-غير أّف الّناس في بريطانيا .. رئيسًا أو أميرًا أو خفيراً 

ينظروف إلي األشخاص البارزيف، ميما عمت مقاماتيـ، باعتبارىـ  -ويالمغرابة-الضحؾ، وذلؾ ألّف البريطانييف 
بشرًا يأكموف الطعاـ ويمشوف في األسواؽ، ال باعتبارىـ آلية، مثمما تنظر إلييـ عندنا أحزاب الّسمؼ الّصالح أو 

 !أنظمة الخمؼ الّطالح
 

في أحد األفبلـ، عف مسافر نسي اسـ المحّطة التي ( يوسؼ وىبي)أتذّكر نكتة جرت عمي لساف الفّناف الراحؿ 
ىّي زي ما بتكوف نّص : )يريد الوصوؿ إلييا، وبعد أف فرؾ رأسو مفكرًا استطاع أف يقوؿ لرفيقو في الّسفر

 (.ضحكة
 

 (!قيا.. قصدؾ تقوؿ محّطة: )فرّد عميو رفيقو
 

ال يعني سوي عدد واحد، فإنني أقترح عمي ناشر الصحيفة -بمقاييس اإلصبلح الداخمي 1الّضحؾ لمدنيا وما داـ 
 !وَحْسُبو أّف نصؼ الّضحكة أفضؿ كثيرًا مف الحسرة الكاممة(.. قيا)السّيد عادؿ المصري، أف يتواضع فيسّمييا 
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 !ترام بجنيهين
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ومشكمة ىذا . يرًا مف طرفة القروي المصري الذي اشتري التراـ، ونعجب كثيرًا مف فرط حمقو وغفمتونضحؾ كث
 ..الكروي ىي أّنو ُوجد في بيئة ووقت يساعداف بغمظتيما عمي تجريده مف نقوده وعقمو

 
خبلؿ ثبلثينات لكف لو أف خمبًل بسيطًا اعتري حركة الزماف والمكاف، فألقي بيذا الكروي في الريؼ البريطاني 

 !القرف الماضي، ألمكنو، بكّؿ بساطة، أف يشتري ذلؾ التراـ، بؿ ألمكنو، فوؽ ذلؾ، اف يشتريو بجنيييف ال أكثر
 

في روايتو الجميمة ( وليـ نيوتف)أو ىذا في األقؿ ما يؤكده لنا الكاتب البريطاني .. ليس في األمر أّية مبالغة. نعـ
 (!تراـ بجنيييف)
 

، وأّف ىذه ىي روايتو األولي التي ناؿ بيا (أكسفورد شاير)ىو أّنو طبيب متقاعد مف ( وليـ نيوتيف)ما نعرفو عف 
 .التي تمنح ألّوؿ عمؿ روائي لمؤلؼ فوؽ السّتيف( ساجترياس)عند صدورىا قبؿ عاميف، جائزة 

 
يتوّصؿ إلي إثارة شّكنا ( وتفني)لكف ألّف بطؿ الّرواية الذي يتوّلي سرد أحداثيا ينتيي إلي أف يكوف طبيبًا، فإّف 

فعمي الّرغـ .. في أّنو ىو البطؿ، وأّف تمؾ األحداث ال تعدو كونيا ذكرياتو الخاّصة عف مرحمتي الطفولة والّصبا
مف احتواء الّرواية عمي وقائع تبدو غير مألوفة، فإّف الحميمّية والصدؽ والبساطة في الّسرد، تنبيء بأنيا في 

ة التي سكنت أعماقو طيمة العمر، وأّنو قّرر، بعد اختمارىا، أف يطرحيا كتعويذة في وجو جوىرىا حكايتو الشخصي
الشيخوخة، وأف يقيـ بواسطتيا معاداًل نفسيًا بيف عالـ العشرينات والثبلثينات الذي عاشو بكّؿ بساطتو وبراءتو، 

 .وبيف عالـ المتغّيرات الفّظ الذي يحياه اليـو
 

ولدا في العشرينات وترعرعا في ( دانكف)و( ويمفريد)مف الّريؼ البريطاني ىما  تتحدث الرواية عف شقيقيف
الثبلثينات، في كنؼ والديف لـ تكف صمتيما بيما تتعّدي مشاركتيما الطعاـ في بعض األحياف، في حيف كانا 

برّية، أو يقضياف معظـ أوقاتيما، بعد المدرسة، في التجّوؿ خبلؿ الحقوؿ الصطياد الطيور والحيوانات ال
 .الصطياد الفراشات مف أجؿ تحنيطيا

 
وفي أثناء ممارستيما ليوايتيما األخيرة، يسوقيما الجري وراء فراشة نادرة إلي اجتياز ممتمكات ثرّي ألماني مقيـ 

في الجوار ىربًا مف الّنازي، فيقبض عمييما مدّبر المنزؿ، ويحاوالف جاىديف إقناع ذلؾ الثرّي بأّنيما جامعا 
 .ات وليسا لّصيففراش

 
وتنتيي المشكمة بعد اف ييدياه الفراشة النادرة، حيف يعمماف أّنو جامع فراشات محترؼ وأّف لو اتّصاالت دولّية في 

فتنشأ بينو وبينيما صداقة متينة تكوف مبلذًا ليما في سنوات محنتيما التي تبدأ في أّوؿ بموغيما، إذ .. ىذا المجاؿ
معيود باختفاء أّميما مف حياتيما فجأة والي األبد، بعد انفصاليا عف أبييما الذي يضطرب عالميما الياديء ال

يكّدر أّياميما، بعدىا، بسمسمة مف النساء القاسيات، ثـ ينتيي في واحدة مف ثورات غضبو إلي طردىما نيائيًا مف 
 .المنزؿ
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قد أصيب بالتياب الّسحايا ونجا منو  الذي كاف( دانكف)ومّما زاد في قسوة تشردىما المبّكر أّف األخ األكبر 
بأعجوبة، لـ يعد بعد شفائو قادرًا عمي النطؽ، األمر الذي اضّطر األخويف إلي اختراع لغة خاصة يتفاىماف بيا 

 .بواسطة اإلشارات
 

منذ بدء الّرواية نعمـ أف األخويف كاف يحتفظاف بقصاصة إعبلف اقتطعاىا مف إحدي الصحؼ، تحتوي عمي 
 .قديـ خارج الخدمة، معروض لمبيع، في محّطة بادنغتوف، بجنيييف استرلينييف صورة تراـ

 
وقدكاف ىذا اإلعبلف حمميما الذي يتعمقاف بو في ساعات النـو واليقظة، ويّدخراف مف أجمو كّؿ بنس يناالنو، حّتي 

 .تجّمع ليما، بعد طوؿ توفير، جنيياف وبضعة شمنات
 

منزؿ، انطمقا نحو الحمـ، قاطعيف عشرات األمياؿ مف مقاطعة ساسكس إلي وفي المحظة التي طردا فييا مف ال
 .محطة بادنغتوف في لندف، سيرًا عمي األقداـ

 
وعند وصوليما وجدا التراـ المعروض في اإلعبلف، رابضًا ضمف مجموعة أخري مف العربات القديمة، لكنيما 

فقنعا .. ر يحتاج إلي سّكة والي شريط كيربائياكتشفا حااًل أّف مف المستحيؿ نقمو مف مكانو، ألّف األم
باالستعاضة عنو بتراـ آخر مف جيؿ سابؽ مّما تجره الخيوؿ عمي عجبلت فوؽ كّؿ الطرؽ، وبالشمنات الباقية 

.. استطاعا اف يشتريا حصانًا عجوزًا، فربطاه بالعربة وعادا إلي مقاطعتيما عبر خطوط التراـ القديمة الميممة
 .راـ مركبًة ومصدر رزؽ ومأوي ليماليتّخذا مف الت

 
ذلؾ ليس كّؿ الحكاية، بؿ ىو في الحقيقة بداية فصوؿ تتبلطـ فييا المغامرات العجيبة والحوادث المضحكة 

لكنو برغـ زوالو يبدو حاضرًا وحّيًا وبيّيًا بكّؿ (.. عالـ قد صار إلي زواؿ)المبكية في عالـ يصفو المؤلؼ بأّنو 
ب تصديؽ بعضيا، لكّنيا تظّؿ قابمة لمتّصديؽ بفعؿ براعة القّص التي تّطرز الوقائع تفاصيمو التي قد يصع

 .بتخييؿ قادر عمي لجـ أّي تكذيب
 

يرسؿ إلينا مف خبلليا ( وليـ نيوتف)وسواء أكانت الّرواية ذكريات حقيقية أـ خيااًل محضًا، فإف مؤّلفيا الستيني 
ال يعني التقاعد عف الحياة، وأّف لدي كّؿ إنساف قّصة والسعيد ىو مف إشارة ميّمة مفادىا أّف التقاعد عف العمؿ 

يستطيع أف يروييا، وأّف مراحؿ العمر عمي اختبلفيا صالحة لتحقيؽ رغبات الّذات العميقة، إذا ترؾ المرء وراء 
ليس مف الحتـ  ظيره كّؿ احتماالت اإلخفاؽ، ومضي إلي ىدفو بعزيمة وجّد، مؤمنًا مف كّؿ قمبو بأّف شراء التراـ

 .أف يكوف نكتة دائمًا، بؿ يمكف، مع بذؿ الجيد، أف يكوف رواية ممتازة
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 َمشارط وأقالم
 
 
 

ىناؾ مشيداف مستقراف في نفسي لمعبلقة بيف الطبيب والمريض، رسميما كاتباف خبلؿ سردىما لتجاربيما العممية 
 .، عندما وضعتيما الظروؼ كشاىديف عمي تمؾ العبلقةاألولي في العقد الثاني مف القرف العشريف

 
وعمي الّرغـ مف أّف الكاتبيف لـ يكونا غير شاىَديف محايديف ال يممكاف سوي نظرة العيف وخفقة القمب الحّساس، 

مًا فإّنيما بتسجيميما لممشيديف قد أثبتا أّف قمـ الكاتب أقوي أثرًا مف مشرط الطبيب، وأّف لشيادتيما المجّردة حك
 .أمضي مف كّؿ أحكاـ القضاء، وأبقي مف عمر الكاتب والطبيب والمريض عمي الّسواء

 
تجربة لقائو، خبلؿ فترة عممو كوكيؿ ( خّمييا عمي المَّو)رحمو المَّو، في كتابو ( يحيي حّقي)يروي األديب العظيـ 

 :يقوؿف.. إدارة في األرياؼ، بطبيب مركز كاف كّؿ ىّمو اإلثراء العاجؿ بأّي ثمف
 
 
. ال تبرح ذىني ذكري جمسة لي مع ىذا الطبيب فوؽ مقعديف عمي الجسر عند القرية، ننتظر إصبلح الّسيارة)

سمر لذيذ، تتخّممو الضحكات العالية، ثـ إذا  -دفعًا لبلنقباض-وجري بيننا .. تمّفنا ليمة غطيسة غابت نجوميا
 :ليؿبأذني تسمع مف تحت الجسر صوتًا خفيضًا ييمس بتوّسؿ ذ

 
 ..يا دكتور، سايؽ عميؾ النبي، أنا في عرضؾ إعمؿ معروؼ -
 

 :وصرخ -وأنا ال أري صاحبو-قطع الدكتور كبلمو لي والتفت الي مصدر الصوت 
 
 ..ىات الّرياؿ وتعاؿ -
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حسانؾ -  .حاتفرتؾ.. أنا تعباف بالحيؿ.. ما عنديش الميمة دي، ما احكمش عمي قرش واحد، مف فضمؾ وا 
 
 .جنبؾ ذنبؾ عمي -
 

اّنو فبّلح عنده حصوة .. سألت الدكتور عف الذي يطمبو منو الّرجؿ، والعجيب أّنو أجابني ببل خجؿ وىو يضحؾ
في المثانة، تتحّرؾ أحيانًا فتمنعو مف التبّوؿ، فإذا حدث لو ىذا جري اليو في المركز فسمؾ لو مجري البوؿ 

 .بالقسطرة لقاء لاير كّؿ مرة
 
 لوقتي؟والقسطرة مش معاؾ د -
 
 ..أيوه -
 
 .وفييا إيو لو ترّيحو، حراـ عميؾ -
 
 .سيبو ده ابف كمب، الّرياؿ أحسف مف عينو -
 

 :وقمنا الي الّسيارة وال يزاؿ الشبح تحت الجسر ينادي
 
وفي الفترة ذاتيا عمي الجانب اآلخر مف المحيط، كانت ىناؾ (! يا دكتور سايؽ عميؾ النبي، أنا ح اتفرتؾ -

بطبيب محّمي مف ( طريؽ الّتبغ)صاحب ( أرسكيف كالدويؿ)جمعت الّروائي األمريكي الشيير تجربة أخري 
 :يقوؿ كالدويؿ(. َسّميا خبرة)الجنوب، وىو يروييا عرضًا في كتاب سيرتو المينية ككاتب 

 
ه بدأت أقـو بجوالت يومّية خبلؿ األرياؼ، بصحبة طبيب محّمي، كاف مرضا 1919في فترة مبكّرة مف صيؼ )

 .منتشريف في أماكف متباعدة قد تفصؿ الواحد منيـ واآلخر عّدة أمياؿ
 

كانت ميّمتي ىي أف أقود السّيارة دوف مقابؿ، ودوف أف أتقاضي حتي تكاليؼ اإلصبلحات الصغيرة التي كانت 
رؤية كيؼ  كما لـ أكف أتوّقع أّية مكافأة مف وراء ذلؾ، فقد كاف محّؿ اىتمامي منحصرًا في. تحتاجيا السّيارة

 .يعيش الّناس في األرياؼ، وقد كنت سعيدًا بأف تُتاح لي فرصة كيذه
 

في بعض المّرات كاف الطبيب يتنّقؿ بيف بيوت المرضي طوؿ الّميؿ، وكاف يناـ نومًا عميقًا خبلؿ انشغالي بتبديؿ 
 .إحدي العجبلت المعطوبة، أو في أثناء قيادتي لمسّيارة مف منزؿ الي آخر

 
فإضافة . لؾ الطبيب ليمّيز بيف أولئؾ الذيف يستطيعوف دفع ثمف خدمتو أو أولئؾ الذيف ال يستطيعوفولـ يكف ذ

إلي عدـ تقاضيو أجرًا عف فحص المرضي المعوزيف، كاف كثيرًا ما يوّفر ليـ األدوية الضرورية كذلؾ، وغالبًا ما 
 (!.تًا مف بيوت ىؤالءرأيتو يضع دوالرًا أو دوالريف عمي كرسي أو منضدة قبؿ أف يغادر بي



 212 

 
وبعيدًا عف ىذيف المشيديف المتنافريف لوقوؼ الكاتب بيف الطبيب والمريض، تموح في الذىف ذكري لقاء آخر بيف 

 .ىذه األطراؼ الثبلثة، تـ في فترة سابقة قميبًل عمي المقاءيف الّسالفيف، في صقيع بعيد مف أصقاع شرؽ أوروبا
 

 !جميع أطرافو كانوا شخصًا واحدًا، وأّف كؿ طرؼ منيـ كاف شديد الحّساسية المفارقة في ىذا المقاء ىي أفّ 
 

فالكاتب، في ىذا المشيد، إنساف عظيـ الموىبة بالغ الّنبؿ، ُيجري الكممات عمي الورؽ لحنًا إنسانيًا خالد األثر في 
فيء صحتو مف أجؿ رعاية مرضاه، والطبيب كذلؾ إنساف كبير القمب فائض الّرقة، ُيط.. جميع الّناس قّراًء وكّتاباً 

 (.كالدويؿ)وغالبًا ما يأخذ سمت ذلؾ الطبيب األمريكي في تجربة 
 

أّما المريض فيو إنساف رقيؽ جدًا وحّساس جدًا، وعمي معرفة دقيقة بتفاصيؿ مرضو، ولعّمو لذلؾ لـ يستطع 
 !الشاىد والطبيب المشيود مقاومة المرض، األمر الذي جعمو يرحؿ شييدًا، ويجّر معو الي بارئو الكاتب

 
لكف آثار . ورّبما بسبب مف ىذا التوّحد، لـ يستطع القمـ في ىذه الحالة أف يكتب شيادتو عمي المشرط والعّمة

دة جعمت الكثيريف، في مشارؽ األرض ومغاربيا، يتطّوعوف لكتابة ىذه  الفيض اإلنساني لكّؿ ىذه األطراؼ الموحَّ
 .ليا ممؤىا الحّب والتقديرالشيادة في صفحات ال انقطاع 

 
 

 (.أنطوف تشيخوؼ)إّنو الكاتب الروسي الفّذ 
 
 
 
 

 !...ولو في الّصين
 

 
 

فوجئت بحضوره دوف أف أطمبو أو أتمّناه أو .. ىناؾ، بعيدًا، في أقاصي شرقنا الّسارب في سعادتو البّلنيائية
 .أتوقّعو

 
الذي تناوؿ محنة ثبلثة أجياؿ مف ( يونغ تشانغ)لصينية لمكاتبة ا( بجعات برّية)كنت بعد فراغي مف قراءة كتاب 

الخمسة التي تناولت أحواؿ الصيف منذ غروب امبراطورية أبناء الّسماء حتي ( آنتشي ميف)أسرتيا، وبعده كتب 
ورقة في )قد بدأُت، بإصرار، رحمة جديدة إلي ربوع األوجاع المرّكبة، عبر كتاب .. قياـ امبراطورية أوالد الشوارع

 (.ىسنغ يي -تنغ)لمكاتبة ( الّريح القارسة
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ولـ يكف يدفعني إلي استطبلع ُكّؿ ىذه العذابات الصينّية إاّل الطمع في العثور عمي السموي، تبعًا لممأثور القائؿ 
 .بأّف َمف رأي مصائب غيره ىانت مصيبتو

 
فإنني كنت أواسي النفس، خبلؿ  -ال في عيد سبللة الياف وال في عيد رفاؽ اليواف  -ومع أّف مصيبتي لـ تيف 

رحمتي المؤلمة، بأنّني ال أري في ما أري إاّل مآتـ الغرباء، وحسبي مف ذلؾ أف أتشاغؿ، ولو إلي حيف، عف 
بفضؿ عدد ( ببلد الُعرب أوطاني)مآتمي الشخصّية التي عشت عمري ُكّمو وأنا أراىا منصوبة في طوؿ وعرض 

 !ف بالنياشيف واألوسمةمف ُقّطاع الطرؽ األمّييف المدّججي
 

إذ أنني وجدتو .. غير أنني لـ أنعـ حتي بيذه المواساة المصطنعة التي وّطنت نفسي عمي إغماض عينّي وبمعيا
أمامي، بكّؿ حصافتو ولطفو وثقافتو ولياقتو، وقدرتو اليائمة عمي إشعاري بالخجؿ مف نفسي، وبأثر رجعي، ال 

 . التي ابتميت بو وبأمثالولشيء إاّل النتسابي إلي األرض نفسيا 
 

ُيذكر، دعني أقؿ أّواًل إّف مآسي المواطنيف الّصينييف في عيد ماوتسي تونغ، ال يمكف ( السَّّيَء بالسَّّيءَ )وألّف 
حصرىا في كتاب واحد، فعمي الّرغـ مف تشابو ِسَير ىؤالء المواطنيف، فإّف باستطاعة المرء أف يعثر في تجربة 

، (ىسنغ يي -تنغ)وذلؾ بالضبط ما وجدتو في كتاب . د جديدة توّسع الجرح وتعّمؽ األلـُكؿِّ منيـ عمي مشاى
في نفسي قد جعمتني أعتقد أنني قد أحطت ( آنتشي ميف)و( يونغ تشانغ)برغـ أّف تخمتي باآلالـ التي صّبتيا 

 .بالمأساة الصينية كّميا ولـ أعد بحاجة إلي مزيد
 

.. شئت ذلؾ فسأحتاج إلي تأليؼ كتاب جديد، لكّنني سأكتفي بعبرة ونموذج لف أستعرض ىذا الكتاب، ألنني إذا
فأّما العبرة فيي أّف ما نمقاه مف عنت وعذاب تحت أيدي قّطاع طرؽ اإلصبلح الداخمي عندنا ىو ليس إاّل 

لمترجمة بدورىا ترجمات عربية رديئة، مزيدة أحيانًا، ومكّبرة أحيانًا أخري، وغير منقّحة دائمًا، لمنسخة الصينية ا
 .عف أسوأ نسخ الشموليات البغيضة في الشرؽ أو في الغرب

 
 !وأّما النموذج فيو ظاىرة ىياـ الطغاة باأللواف، عمي الّرغـ مف كونيـ أبناء الظبلـ وحارسيو

 
حمر ىو األ. في تجربة الصيف الُمّرة، قاـ الّموف األحمر بديبًل لبوذا، وانتصب الكتاب األحمر بديبًل لكونفوشيوس

 .الّموف المقّدس الذي انتظـ أسماء البشر، والمعاني، والمباني، وجميع المناسبات
 

وبأثر مف ىذا الولع المَرَضي الخارج عمي المنطؽ والّذوؽ، نجد أّف بعض القادة العقائدييف جدًا في صيف ماو، قد 
يـ وفؽ النيج الثوري، وذلؾ بجعؿ اقترحوا بحماسة ثورّية منقطعة النظير، تصحيح عمؿ إشارات المرور، لتستق

 !الّموف األحمر إشارة لبلنطبلؽ، والّموف األخضر اشارة لمتوّقؼ، عمي نقيض ما يجري في جميع أنحاء العالـ
 

لقد : وألعد، اآلف، إلي ذكر الببلء الذي فاجأني بطمَّتو فيما كنت أحاوؿ التشاغؿ عنو بمواجية ببلء اآلخريف
وىو عمؿ . أواخر تجربتيا المريرة، إلي العمؿ مترجمة لموفود الرسمّية الّزائرة لمصيففي ( ىسنغ يي -تنغ)انتيت 

 !كانت تقـو بو تحت سطوة رقباء عمييـ ىـ أيضًا رقباء ال يغفموف
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تروي الكاتبة بعض وقائع مرافقتيا لمسؤوليف أجانب كبار، وشخصيات ممكّية مف الشرؽ والغرب، فتدىشنا بذكر 
س وعفويتيـ وتواضعيـ، وتمّيز زياراتيـ بالّمطؼ واليدوء، وانصرافيـ كمقدميـ مثؿ نسمات بساطة ىؤالء الّنا

 .عذبة
 

. ومف أمثمة ذلؾ أّف ممكة إسبانيا شكرت كاتب مخزف ألّنو لفت نظرىا إلي تنسيؿ في جواربيا، وأّف السيدة شولتز 
مدة نيويورؾ، لـ يتوّرع عف مغافمة حّراسو، زوجة وزير خارجية أمريكا كانت امرأة لطيفة وودودة، وأّف إيد كوغ ع

ليجّرب كنس أحد شوارع شنغياي بمكنسة مف صنع صيني، لتجربتيا مف أجؿ عقد صفقة لشراء عدد منيا 
 !لمدينتو

 
 .ال تمبث أف تنصرؼ عف ىذا كّمو، لتوّجو صفعة عنيفة إلي وجيي -سامحيا الّمو -لكّف الكاتبة 

 
كنت أتطّمع إلي رؤية رجؿ سمعت .. عقيد القّذافي، فقد كاف يمّثؿ نوعًا آخر مف المشاكؿأّما القائد الّميبي ال: )تقوؿ

قريف الشيء منجذب )عنو كثيرًا، ووصفتو البمداف الغربية بأّنو مجنوف، بينما اعتبرتو الّصيف صديقًا عظيمًا 
ليبيا أقيمت وليمة كبري عمي شرفو  وقبؿ عودتو إلي. تمّقي ترحيبًا حاّرًا عندما زار بّكيف 1982ففي خريؼ (.. إليو

كاف . وعندما وصمت إلي قاعة الوالئـ عممت أّف القّذافي رفض الحضور. في شنغياي بدعوة مف عمدة المدينة
وقد حاوؿ أناس .. وكاف رفضو حالة غير مسبوقة في خرؽ البروتوكوؿ. غير راٍض عف المحادثات في بّكيف

واختصر القّذافي زيارتو وغادر في اليـو التالي، وفي المطار كاف جّؿ ما  مختمفوف ثنيو عف قراره، ففشؿ الجميع،
 (!رأيت منو ىو حركة عباءتو السوداء الممتّفة وىو يركب الطائرة

 
أّما عف خرقو البروتوكوؿ فذلؾ أمر ال يدىشني، ألنني وجميع العرب الكراـ نعمـ أّنو مف أصحاب السوابؽ 

ي أتساءؿ عّما جري حّقًا في محادثاتو مع المسؤوليف الصينييف في بكيف، لكنن.. والمواحؽ في خرؽ كّؿ شيء
فيؿ يكوف قد .. حّتي بمغ بو األمر ىذا الحّد مف عدـ الّرضا، وال أستطيع منع نفسي مف التفكير في مسألة األلواف

ذلؾ باإلىانة الشاممة نمي إلي عممو تفكير القيادة الّصينية باإلصبلح الّداخمي إلشارات المرور، فشعر مف جّراء 
مف .. التي تنسؼ كّؿ المكاسب الثورّية التي بذؿ الغالي والنفيس مف أجؿ أف يحيا الّميبيوف في نعميا الخضراء

 !الثورة إلي الّساحة إلي الّزحؼ إلي الكتاب إلي تفسيرات الكتاب؟
 

أّف حّظيا العاثر الذي جعميا مف إاّل ليبيا، وسبب ذلؾ بالتأكيد ىو .. كّؿ شيء في ليبيا كاف وال يزاؿ أخضر
 !مكاسبو، لـ يجعمو في يـو مف األّياـ واحدًا مف مكاسبيا
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 !لمكتب أرواح

 
 

 
ًُ حية حافمة بأنواع األماكف وأصناؼ  في صباي المبكر كاف يداخمني دائمًا إحساس غريب ولذيذ بأف الكتب ُمدٌف

ي اإلطبلؽ ما فييا مف ضجة األصوات وحركة الناس الناس، وكنت أتخيؿ أف انطباؽ أغمفتيا ال يوقؼ عم
يناع النبات وذبولو، بؿ أف األغمفة ال تعدو كونيا أبوابًا تخفت بإغبلقيا الضجة وتختفي مف ورائيا  والمركبات، أوا 

 .الصور
 

كاف األمر بالنسبة لي سرًا شخصيًا، إذ كنت مف خبلؿ الحروؼ السوداء الصماء أري الصور بكؿ األلواف، 
لكنني، في الوقت نفسو، كنت أضمر أف كؿ قاريء شغؼ ربما كاف ينطوي ىو . سمع األصوات بكؿ النبراتوأ

 .أيضًا عمي سره الشخصي المماثؿ، لكنو يري ألوانو الخاصة ويسمع أصواتو المميزة
 

ؤلطفاؿ وقد صدؽ اعتقادي ىذا بعد أعواـ طويمة، عندما قرأت كممات ألحد النقاد، عمؽ فييا عمي أوؿ فيمـ ل
مأخوذ مف قصص المغامرات المصورة التي برع بانجازىا الرساـ البمجيكي العبقري ىيرجيو وجعؿ بطميا صحفيًا 

وىي القصص التي قرأتيا بكامميا في صباي وأوائؿ شبابي، ومازلت إلي اليـو أعود إلييا .. شابًا اسمو تاف تاف 
 .بيف الحيف واآلخر بدافع الحنيف

 
تعميؽ ذلؾ الناقد أف أحد األطفاؿ الذيف شاىدوا الفيمـ، خرج مف صالة العرض متعمقًا بيد أبيو، أتذكر مما ورد في 

 .وقد بدا ساىمًا وحزينًا وممتمئًا بالخيبة
 

 !إف صوت ذلؾ الشخص في الفيمـ ال يشبو صوت تاف تاف .. لقد ُخدعنا: وعندما سألو أبوه عف سبب حزنو قاؿ
 

إنو إذا لـ يكف ىيرجيو قدحظي بأي نوع مف التقدير عمي أعمالو، فإف كبلـ ىذا  :واختتـ الناقد تعميقو بالقوؿ
ألنو بخطوط ريشتو وبكمماتو .. الصغير ىو جائزتو الكبري التي تغنيو عف كؿ جوائز التقدير وكممات الثناء

 !المكتوبة قد استطاع أف يسمع ذلؾ الصغير صوت شخصيتو القصصية
 
 

ت وحدىا التي تبدو حية لمقاريء الولوع، بؿ إف الكتب بحد ذاتيا تبدو لممتعمقيف الواقع أف شخصيات الكتب ليس
 .بيا كائنات حية يستمدوف منيا الحياة، بالقدر الذي يمدونيا فيو بالحياة

 
ولعؿ أصدؽ تعبير وأدؽ تصوير ليذه الحالة ىو ما نجده في مفتتح رواية ظؿ الريح لمكاتب االسباني كارلوس 

ي يضع عمي لساف الراوي حديثًا عف كيفية عثوره عمي نص تمؾ الرواية، يخبرنا فيو أنو في رويث ثافوف الذ
وعند بموغو العاشرة .. طفولتو عاش مع أبيو بعد وفاة أمو في شقة تعمو محبًل لبيع الكتب المستعممة يممكو األب

، قبؿ بزوغ الفجر، لزيارة مكاف خاص، مف أجؿ أف يضع خطوات و األولي عمي طريؽ وراثتو أخذه أبوه ذات يـو
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وبعد مسيرة طويمة عبر دروب وأزقة ضيقة، يقفاف .. إنو يريد أف يريو مقبرة الكتب المنسية: في المينة، قائبًل لو
وما يكاداف يعبراف ممرًا فخمًا ومديدًا حتي يفاجأ .. أماـ باب خشبي ضخـ منحوت، فيقرع األب الباب ويفتح لو

اسعة تطرزىا الممرات، وتنعقد عمي جدرانيا العالية رفوؼ طويمة غاصة بالكتب الطفؿ بوصوليما إلي باحة و 
 .ترتفع حتي تبلمس السقوؼ البعيدة جداً 

 
 .أىبًل بؾ يا دانياؿ في مقبرة الكتب المنسية : عندئذ يبتسـ األب قائبًل لولده

 
موضع األسرار، وىو عمي ذلؾ ثـ يبدأ في تمقينو ما تعممو ىو نفسو مف أبيو، موضحًا لو أف ىذا المكاف ىو 

ىي روح الشخص الذي كتبو، ومعيا أرواح أولئؾ الذيف قرؤوه .. إف كؿ كتاب تراه ىنا لو روح: موضع مقدس
وفي كؿ مرة تتبادؿ فييا األيدي كتابًا، أو تجري فوؽ صفحاتو نظرات شخص ما، فإف .. وعاشوا معو وحمموا بو

 .روح الكتاب تزداد نموًا وقوة 
 

عندما تختفي مكتبة عامة، أو ُيغمؽ محؿ كتب، وعندما : سأخبرؾ بما أخبرني بو أبي: لي ذلؾ قائبلً ويضيؼ إ
عمينا واجب  -نحف رعاتو وحراسو -يودع كتاب في مخزف ما ليطويو النسياف، فإننا نحف الذيف نعرؼ ىذا المكاف

 .التأكد مف أف تمؾ الكتب سوؼ تنتيي إلي ىنا
 

في ذاكرة أحد، وكتب فقدت مع الزمف، تعيش ىنا إلي األبد في انتظار اليـو الذي  في ىذا المكاف كتب لـ تعد
 .تصؿ فيو إلي أيدي قراء جدد 

 
إننا في المكتبة نبيع الكتب ونشترييا، لكف : وينبيو إلي حقيقة ميمة، تغرب برغـ بساطتيا عف أذىاف جميع الناس

ذات يـو أفضؿ صديؽ لشخص ما، لكنيا، اآلف، ليس  فكؿ كتاب ىنا كاف. الحقيقة ىي أف الكتب ال مالؾ ليا
أتعرؼ ما أفضؿ شيء نصنعو بيا؟ طبقًا لمتقاليد فإف أي شخص يزور ىذا المكاف ألوؿ مرة، عميو .. ليا سوانا

إنو تعيد في . أف يختار كتابًا ثـ يتبناه ، وأف يكوف واثقًا مف قدرتو عمي حمايتو مف االختفاء، فذلؾ ما سيبقيو حياً 
 .وعميؾ اليـو أف تؤدي ىذا الدور .. ة األىمية ينبغي لممرء أف يمتـز بو مدي الحياةغاي
 

أخذت أتجوؿ بيف تبلؿ الكتب المرصوفة بحثًا عف كتاب أتبناه : وعف سعيو لتأدية دوره الذي قد حاف، يقوؿ الراوي
عبر مشاىدة مباريات كرة القدـ أو أو يتبناني، فيما كاف الناس خارج جدراف ىذا المكاف يسمحوف لمحياة بأف تتبدد 

 !االستماع إلي التمثيميات اإلذاعية، وىـ ال يفعموف شيئًا سوي التحديؽ إلي مواضع حبؿ السرة في بطونيـ
 

ولـ .. بقمـ جولياف كاركاس .. ظؿ الريح: وبعد نصؼ ساعة مف التجواؿ، ظير لي العنواف باألحرؼ المذىبة
ؤلفو مف قبؿ، لكنني لـ أىتـ، فقد اتخذت قراري وأنزلت الكتاب بكؿ عناية أكف قد سمعت بيذا العنواف وال بم

وحذر، وحالما حررتو مف سجف الرؼ ومف سحابة الغبار، شعرت بالغبطة الختياري، فوضعتو تحت ذراعي 
رني لقد كنت واثقًا مف أف ظؿ الريح كاف ينتظ.. وانقمبت عمي أعقابي خبلؿ ممرات المكتبة واالبتسامة تعمو شفتي
 !ىنا منذ أعواـ، ومف المحتمؿ أنو كاف ينتظرني مف قبؿ أف أولد 
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إف ما مر بنا في مفتتح رواية كارلوس ثافوف، ينتيؾ في أذىاننا غشاوة العادة التي فرضت عمينا رؤية الكتاب 
كيو، وأنو باعتباره مجرد ورؽ و حبر، وينقؿ إلينا عدوي اليقيف بأف الكتاب كائف حي يعيش حرًا برغـ تعدد مال

 .معرض لمنسياف أو المرض أو الموت، وأنو قابؿ لمتبني و الرعاية والحماية
 

قد يبدو ىذا مجرد خياؿ، أو لعبًا في ساحة المجازات، لكف تجربة الكاتبة البريطانية مارغريت فورستر خبلؿ 
واقعية مذىمة مف ىذه الناحية، ال تضعنا أماـ حقائؽ .. كتابتيا لسيرة دافني دومورييو مؤلفة الرواية الشييرة ربيكا 

 !نممؾ معيا سوي التسميـ بأف الكتب، عمي نحو ما، ىي كائنات حية بالفعؿ
 

 .وتمؾ حكاية أخري تستحؽ أف ُتروي
 
 
 
 
 
 
 

 !رواية تنعي كاتبتها
 
 

 
واح ىي روح الشخص الذي كتبو وأر .. إف كؿ كتاب تراه ىنا لو روح: قاؿ بائع الكتب المستعممة لولده الصغير

 .القراء الذيف تداولوه وعاشوا معو وحمموا بو 
 

ومثؿ ىذا التعبير عف أرواح الكتب كثيرًا ما .. ذلؾ ما ورد في مفتتح رواية ظؿ الريح لبلسباني كارلوس ثافوف
يموح لنا عمي صفحات العديد مف المؤلفات، وعمي ألسنة العديد مف المشتغميف بالكتابة أو القراء المدمنيف، وال 

أف كؿ واحد منا، ميما بمغت درجة اقتناعو بصدؽ التعبير، سيسارع إلي إدخالو في درج المقاربة المجازية،  ريب
إذ ليس مف المعقوؿ أف يبمغ االقتناع بالمرء حد التصديؽ، واقعيًا، بأف الكتاب كائف حي بالفعؿ يمكنو مثبًل أف 

 .الموت مذكرًا إياىـ بأف الوقت قد حاف لتأبينو يحمؿ لآلخريف رسالة مف صاحبو، أو ينعيو ليـ وىو عمي فراش
 

 !لكف ماذا نقوؿ إذا عممنا أف كتاب ربيكا لدافني دومورييو قد فعؿ ذلؾ بالضبط؟
 

 :لنبدأ الحكاية مف أوليا
 

تضمف كتاب حيواف لمبيع لمارؾ بوستريدج، حكاية الكاتبة مارغريت فورستر عف تجربتيا في كتابة سيرة دافني 
ي روائية بريطانية معروفة ليا كثير مف األعماؿ المميزة التي تحوؿ معظميا إلي أفبلـ سينمائية، دومورييو وى

 .وغيرىا.. الطيور، نزؿ جامايكا، بيت عمي الشاطيء، ربيكا: مثؿ
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كوؾ لكف ربيكا تظؿ أشير رواياتيا وأبقاىا أثرًا، وقد ناؿ الفيمـ الذي اقتبس منيا بالعنواف نفسو وأخرجو الفريد ىيتش

 .1941جائزة األوسكار كأفضؿ فيمـ لعاـ 
 

كانت تحاوؿ أف تتناوؿ كتابًا مف عمي رؼ المكتبة، عندما  1989أبريؿ  16تقوؿ فورستر إنيا في يـو األحد 
التي سبؽ أف قرأتيا وىي في .. سقط كتاب آخر عمي األرض، وحيف التقطت ذلؾ الكتاب وجدت أنو رواية ربيكا 

 .عمرىا، ولـ تعاود قراءتيا بعد ذلؾنحو الثالثة عشرة مف 
 

ثـ وجدت .. وقفت في مكانيا، وبدأت تقرأ الرواية مف جديد، مستعيدة اإلثارة التي اعترتيا أثناء قراءتيا أوؿ مرة
 .نفسيا تتساءؿ عما إذا كانت دافني دومورييو التزاؿ عمي قيد الحياة، وما إذا كاف ىناؾ أي كتاب سيرة عنيا

 
في كتابة السير، فقد رغبت فورستر أف تستطمع ىذا األمر، مؤممة بأف تكوف أوؿ مف يحظي وألف ليا تجارب 

 .بإذف كتابة سيرتيا لكي يكوف ليا الحؽ الحصري باالطبلع عمي كؿ أوراؽ الكاتبة
 

ؾ وفي الحاؿ كتبت بطاقة إلي ناشرة كتبيا تبدي ليا فييا رغبتيا في كتابة سيرة دافني، وتسأليا عما إذا كاف ذل
 .سيروؽ لدار النشر

 
وفي يـو الثبلثاء .. في صباح اليـو التالي وضعت البطاقة في البريد، ثـ عكفت عمي إعادة قراءة أعماؿ دافني 

تمقت ردًا مف الناشرة أبدت فيو ترحيبيا بالفكرة، وأنبأتيا بأف دافني التزاؿ حية، وأنيا تعرؼ وكيؿ أعماليا، 
 .وستتصؿ بو لترتيب األمر

 
 :ارغريت فورستر تقوؿ م

 
الصدفة الغريبة ىي أف سقوط رواية ربيكا مف رؼ المكتبة بدا كما لو أنو إشارة إلي أف دافني كانت قد بدأت 

 !تستعد لموتيا
 

أبريؿ نفسو، عندما استيقظت دافني مف النـو قالت إنيا تريد أف تذىب إلي الشاطيء حيث  16ففي يـو األحد 
 .اجيت منيتياكانت ربيكا بطمة الرواية قد و 

 
وبالرغـ مف أف الوقت كاف ربيعًا، فإف الطقس كاف متوحشًا في ذلؾ اليـو كما في الرواية ، حيث ىبت الرياح 

 .ىوجاء، وىطؿ المطر بغزارة وشدة
 

وقفت دافني ىناؾ لفترة تحدؽ في البحر كشاخص تراجيدي ضئيؿ وصامت، ثـ عادت لزيارة عدد مف الصديقات 
 .مف أجؿ توديعيف 
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وصحيفة صاندي تايمز  4وفي اليـو نفسو الذي و صمتيا فيو بطاقة الناشرة، تمقت فورستر اتصاليف مف راديو 
 !يطمباف منيا فييما كتابة نعي لدافني دمورييو التي ماتت لمتو

 
وبفورستر التي فكرت .. تمؾ ثبلث مصادفت غريبة تتصؿ بنفس الروائية منذ سقطت روايتيا مف عمي الرؼ

 !يرتيابكتابة س
 

لـ أكف، بالطبع، أعرؼ أي شيء عف ىذا، عندما طمبت أف أكوف الكاتبة المخولة لسيرة دافني، : تقوؿ فورستر
فاحتفظت ببطاقة الناشرة بطوابعيا .. لكنني أحببت االحساس بأف القدر قد تدخؿ، بطريقة ما، في ىذا األمر

 .أنا مف اختمقت ىذه البداية  المؤرخة بوضوح، وذلؾ خوفًا مف أف يداخمني االعتقاد بأنني
 

بعد أربعة أعواـ، حيف نشرت سيرة دافني كاف عمي مارغريت فورستر أف تييئ نفسيا لمظيور في المناسبات 
وقد حمميا ذلؾ عمي أف تتجوؿ بيف المحبلت لشراء ثياب جديدة الرتدائيا في زياراتيا . الخاصة بترويج الكتاب

 .ا عف كتابيالتسع مدف كاف مقررًا أف تتحدث فيي
 

وبعد جولة طويمة عمي محبلت األلبسة وقع اختيارىا عمي سترة أعجبتيا لكنيا لـ تكف تحمؿ بطاقة توضح ثمنيا، 
فتوجيت فورستر إلي البائعة وسألتيا عف الثمف، فقالت ليا إنو موجود عمي الرقعة الخاصة بالمقاييس وىي داخؿ 

 .إياىاجيب السترة، ثـ سحبتيا مف الجيب لكي ترييا 
 

رأت فورستر الثمف عمي جانب مف الرقعة، لكف الغريب أف الجانب اآلخر مف الرقعة الخاص باسـ مصممة 
 !ربيكا .. األزياء، كاف يحمؿ اسـ

 
إف ىذا يذكرني . تقوؿ فورستر عف ىذه المصادفة المذىمة أنيا التزاؿ تود االعتقاد بأنيا لـ تكف مصادفة إطبلقاً 

يكي المميز بوؿ أوستر التي تقوؿ بأف أحداث الحياة الواقعية ىي ليست إال سمسمة مف بفمسفة الروائي األمر 
 .المصادفات

 
وعمي أساس ىذه النظرة، فإف ترادؼ المصادفات في حكاية فورستر إنما يشكؿ حقائؽ واقعية خالصة، األمر 

 !الذي قد يقنعنا بأف لمكتب أرواحًا بالفعؿ
 
 
 
 
 
 
 
 

 !يا خالق الجرادة
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. ؾ حكاية شعبية عراقية عف رجؿ أّمي بميد متبّطؿ ال يحسف أّية صنعة وليس لو أدني حّظ مف المعرفةىنا

 .ىي عمي النقيض منو تمامًا، راجحة العقؿ سريعة الفيـ( جرادة)وكانت لو زوجة اسميا 
ال تحتاج إلي  عمي بعميا بأف يمتيف الّسحر وقراءة الطالع، فيي مينة( جرادة)ولكي تخرجو مف بطالتو أشارت 

كفاءة، إذ ليس عميو سوي أف يجمس في الّسوؽ ويعمف لمناس أّنو يطرد الحسد ويشفي األمراض ويجمب الحّظ 
وليس مّيمًا إذا كاف ال يعرؼ الكتابة، ألّف الّناس ُسّذج، وأّية خربشة عمي الورؽ ستبدو ليـ . بواسطة التمائـ
 !.طمسمًا سرّياً 

 .فكسب كثيرًا مف الماؿ، وذاعت شيرتو في اآلفاؽوانصاع البميد لمشورة جرادة 
وألّف الحكايات الشعبية أوسع ذّمة مف األفبلـ اليندية، فقد تيّيأت لمبميد سمسمة مف المصادفات التي جعمتو يكشؼ 
عف خاتـ الخميفة الضائع، وعف صندوؽ مجوىراتو المسروؽ، فأمر لو بمنزؿ جميؿ وراتب ثابت، وقّربو، وصار 

بيف األمراء، فرغب أحدىـ مّرة في أف يشيد بعض خوارقو، فاستدعاه الخميفة، ولّما مثؿ بيف يديو َمّد لو يباىي بو 
 (.ماذا في يدي؟: )قبضتو مضمومًة وسألو

: عندئذ ارتمي البميد عمي األرض منيارًا جزعًا يندب سوء حّظو اّلذي أوصمو إلي ىذا المأزؽ، وصار يبكي قائبلً 
 (.أخيرًا يا جرادة لقد وقعنا في الفخّ )

وىنا أيضًا يطيب لمحكاية أف تمسح األرض بجميع أفبلـ اليند، إذ أّف الخميفة ما أف فتح قبضتو حّتي طارت منيا 
 !.جرادة كاف ُيخفييا

أف تجد لو مخرجًا مف المآزؽ اآلتية، فأشارت عميو بأف َيّدعي ( جرادة)وبعد ىذه المحنة، طمب البميد مف 
 .لو أف ينعـ بالمنزؿ والما بعيدًا عف أّي خطر وبيذا تـّ .. الجنوف

عمي ىامش تمؾ الحكاية، نستعيد حكاية غبّينا العاطؿ عف أّية قيمة، فيبدو لنا أّف حّظنا العاثر قد وىبو حّظًا لـ 
 .يحمـ بو غبي الحكاية الشعبية عمي اإلطبلؽ

تبشع، وكّؿ الفرؽ بينيا وبيف جرادة الحكاية ىو غبّينا ىذا تيّسرت لو جرادة أمريكية بدينة، تضع وترفع وتبمع وال 
أّنيا لـ تستند الي سذاجة الناس، ألنيا تعمـ أّف بميدىا الفّذ ليس سوي نفاية في مقمب زبالة ميد الحضارة 

اإلنسانية، ولذلؾ فإنيا بداًل مف أف تعطيو قممًا ليخربش، وضعت في قبضتو مسّدسًا، فكاف كفيبًل بأف ُيحدث أثرًا 
 .مف جميع طبلسـ البشر، ومف كّؿ خوارؽ الجفّ أقوي 

لكّف عشرات الكتب واألطروحات . في جميع خطبو النحاسّية، لـ يستطع ىذا الجاىؿ أف يقيـ جممة مفيدة واحدة
 !.الجامعية تناولت شرح فكره الثاقب وفمسفتو العميقة

أبدّيًا مف التجنيد، لكّنو حمؿ فجأة أرفع رتبة ولـ يخدـ ىذا البميد الّرعديد يومًا واحدًا في الجيش، إذ كاف ىاربًا 
 !.لو قاما مف قبرييما أف يؤّديا لو التحّية( مونتغمري)و( رومؿ)عسكرية في العالـ، توجب عمي 

وعندما احتاج، مضطّرًا، إلي ارتداء قناع الّديف، لـ يكف قادرًا عمي أداء أبسط مقتضياتو، فقد كاف يسجد دوف 
وىو األوؿ .. أي أّف ىذا الفدـ يظّف أّف الّمو يظفّ (.. نريد أف نكوف عند حسف ظّف الّمو)ركوع، ويرّدد خاشعًا 

 !.واآلخر والظاىر والباطف وىو بكؿ شيء عميـ
بؿ حّتي عندما تمادي في التدّثر بعباءة الدّْيف لكي ينجو مف مآزؽ حمقو، فقّرر أف يكتب بخّطو عمي عمـ الببلد 

 .زة لفظ الجبلة ىمزة قطعجعؿ ىم(.. الّمو أكبر)عبارة 
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عبدالّمو )لتبايعو خميفة لممسمميف، وُسّمي ( بإلحاء ال بالميـ رجاءً )ومع ذلؾ فقد جاءتو وفود القنافذ اإلسبلحييف 
ولـ يجرؤ أّي واحد مف أولئؾ القنافذ الذيف . ، وحمؿ تسعة وتسعيف اسمًا ال تنقص عف أسماء اهلل الحسني(المؤمف

تي عمي شرب الماء، أف يشير عمي خميفتو بالّركوع قبؿ السجود، أو أف يصّحح لو ىمزة لفظ ُيكّفروف عباد الّمو ح
الجبللة عمي العمـ، فظّمت ىمزة القطع كما ىي يكّررىا الخطاطوف بكؿ تقديس حّتي بعدما قطع الّمو دابره، 

 !.إلي سّدة الخبلفة( غير المحافظيف الجدد)وأكرمنا بوصوؿ 
ريكية، كعادتيا مع سحرتيا اآلفميف، أف تدعو ينجو؟ وىؿ فّكرت، مف أجؿ ذلؾ، في األم( جرادة)ىؿ أضمرت 

 صياغة دعوي جنونو بسمسمة مف المضحكات المبكيات؟
 .ففي البداية أخرجتو مف الكنيؼ بما ىو أسوأ مف ىيئة المجنوف.. كّؿ شيء ممكف

 !.النيار يحتاج إلي دليؿوكأّف .. ثـّ أّجمت محاكمتو ما يزيد عمي عاميف، بدعوي جمع األدَلة
 !.وكأّف أحدًا يدغدغو( نعـ يضحؾ)ثـّ عرضتو عمينا مربوطًا بالسبلسؿ، وىو يضحؾ لحارس المحكمة 

، ثـّ لـ تمبث أف نشرت أخيرًا حديثو إلي (رّبما إكرامًا لمخصاونة)ثـّ جاءت إلينا بو عاريًا إال مف لباسو الّداخمي 
 !.القصر عندما يعود إلي الّسمطة سّجانيو وىو يعدىـ فيو بدعوتيـ إلي

نحف لـ نعش في عذاب مقيـ إاّل ألننا كّنا نؤمف إيمانًا قاطعًا بأّف . نحف ال نحتاج إلي كّؿ ىذا لنعمـ أّنو مجنوف
اّل ألننا أردنا أف يكوف عصؼ جنونو عمي أىمو وحدىـ ال عمينا  .تحت قحؼ رأسو كومة تبف، وا 

ذا كاف غبّي الحكاية قد نجا بجن ألّنو، فوؽ كونو خيالّيًا، لـ يقتؿ أحدًا، ولـ يسرؽ ماؿ أحد، ولـ .. ونو فينيئًا لووا 
لكّف مجنوننا ىذا قد زرع الببلد كّميا بالمقابر الجماعّية، حتي أصبحت القبور المفردة .. ييتؾ عرض أحد

 .المعمومة نوعًا مف البدع الّداعية إلي التعّجب واالستغراب
 .شرسًا، فإّف جميع قوانيف السماء واألرض، ال تبيح أبدًا اإلبقاء عمي حياة الكمب المسعور وحّتي إذا عددناه كمباً 

قد خّمصتنا مف ( إرادتو بيا)ونحف نحمدالّمو عمي أّف (.. لؾ بيا إرادة يا خالؽ الجرادة: )في القوؿ العراقي الشائع
ألّف مف قتؿ نفسًا بغير نفس أو فساد في  لكف حاشي ليا أف تبقيو عمي قيد الحياة،.. صنيعتيا الجاىؿ األّفاؽ

 !.فكيؼ بمف قتؿ الناس جميعًا؟.. األرض فكأّنما قتؿ الناس جميعاً 
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 !العهد الّزاهر
 
 

 
لـ يعجبو الشكؿ اليندسي الذي و ضعتو لمكافتيريا .. تناقشت مع المدير، ىذا الصباح، حوؿ خرائط المبني الجديد

 .محقة بالمبنيالم
 !ما ىذا؟: سألني بازدراء

قدرت أف تصميـ الكافتيريا عمي شكؿ شبو منحرؼ سيوفر في مادة البناء مف ناحية، وسيجعميا : قمت لو موضحاً 
ال مكاف، في ىذا العيد الزاىر، لبلنحراؼ أو .. اخرس يا وغد: صاح محتجاً . أكثر حميمية ودفئًا مف ناحية أخري

اذىب ونظؼ أفكارؾ، واحذر أف تموث . ىذه المباني ال توجد إال في عيد االستعمارإف .. شبو االنحراؼ
 .اخرج.. الخريطة ثانية بأي شكؿ مف أشكاؿ العمالة والرجعية

 .الحظ رئيس القسـ عبلمات الضيؽ عمي وجيي.. خرجت مكفيراً 
 ماذا حصؿ؟: سألني
 .يبدو أف المدير منحرؼ المزاج ىذا اليـو: قمت لو

لقد ولي االنحراؼ مع عيد .. ال تصؼ المدير بمثؿ ىذا الوصؼ القبيح.. اخرس يا وغد: جييصرخ في و 
لقد .. إنني أصؼ مزاجو فقط: قمت مدافعًا عف نفسي. مديرنا رجؿ وطني مخمص وأميف. االستعمار البغيض

 .عاممني بمنتيي العنؼ ألتفو سبب
ؽ بمدير وطني مثمو أف يكوف عنيفًا في زمف العنؼ خمي.. بإمكانؾ، إذف، أف تقوؿ إنو عنيؼ: قاؿ رئيس القسـ

 .الثوري
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 :طمبت سيارة أجرة، قمت لمسائؽ، وأنا أشير إلي مدخؿ العمارة التي تقع فييا العيادة.. أستأذنت لمراجعة الطبيب
 .انحرؼ إلي اليميف رجاء

. مص مف زمف االستقبلؿانني سائؽ وطني مخ.. أخرس يا وغد: أوقؼ السائؽ سيارتو فجأة، والتفت إلي معنفاً 
. لقد ولي زماف االنحراؼ مع أسيادؾ المستعمريف. إنني قد أستدير ألؼ مرة، لكنني لف أنحرؼ ولو ذقت الموت

 .لقد لوثت سيارتي. أنزؿ ىنا
مـ : لبس الطبيب ابتسامتو، وسألني. وصمت إلي العيادة وأنا أليث.. قطعت المسافة المتبقية سيرًا عمي قدمي

 تشكو؟
 .أشكو مف انحراؼ في الصحة يا دكتور: قمت

الصحة ال تنحرؼ في ىذا العيد .. اخرس يا وغد: نزع الطبيب ابتسامتو فورًا، وضرب الطاولة بجمع كفو
لقد ولي االنحراؼ مع جبلوزة .. الصحة قد تمرض، قد تسوء، قد تنعدـ، لكف أف تنحرؼ فبل وكبل ولف.. الزاىر

 .أعالج العمبلء أمثالؾأنا ال . اخرج مف عندي. االستعمار
كانت شاحنة مسرعة قد انحرفت عف الخط، واندفعت قاطعة الرصيؼ . مشيت كالنائـ.. خرجت مف العيادة مثقبلً 

 .قفزت مبتعدًا عف طريقيا بكؿ ما أستطيع مف سرعة، ونجوت باعجوبة.. في اتجاىي
 .خرج بائع الخضار الذي ارتطمت بصناديؽ دكانو

 ماذا حصؿ؟: سألني بيمع
 .فكرت ىذه المرة قبؿ أف أجيب

 .لقد أستقامت الشاحنة عف الطريؽ، وكادت تدىسني: قمت لو
 !استقامت عف الطريؽ؟ ماذا تعني؟: قطب البائع حاجبيو

الشاحنات . كؿ شيء مستقيـ في ىذا العيد الزاىر. ال تجرجرني بالكبلـ.. كما قمت لؾ: قمت وأنا أنيض مبتعداً 
 .ىذا جيداً  افيـ.. ال تنحرؼ عف طريقيا

 :صفؽ البائع بكفيو، ثـ رفعيما عالياً 
 .الميـ اكفنا شر الجنوف

كانت شفتاىا تؤرجحاف العمكة ببطء .. المسني عمي الرصيؼ المقابؿ طف مف األصباغ متنكر بييئة امرأة
 .غمزتني، وشقت حمقيا ضاحكة. واتساع

بث أف قرصتني بمطؼ، وسألتني بميجة مذيعة مشت بإزائي وىي تصفر، ثـ لـ تم.. تجاىمتيا، لكنيا لـ تتجاىمني
 ما رأي بعض الناس في الحب؟: فضائية

 ماذا تريديف مني؟: رددت بسأـ
 .أريدؾ كمؾ: قيقيت برقاعة وصفعت كتفي

 .ىذه ارادة مكمفة: ابتسمت بمرارة
 .أقبؿ بأي مبمغ تدفعو: قالت

 !ماذا تقوليف؟: شعرت بالحرارة تشوي وجيي
 .بأي مبمغ: قالت

 .أنت عديمة األدب: بوجيياصرخت 
 .أنا منحرفة.. ىذا صحيح: ضحكت ببل مباالة

 ماذا؟: استوقفتيا محققاً 
 .أنا منحرفة: قالت بكؿ ثقة
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عاىرة وطنية .. قولي إنؾ عاىرة. ال تنطقي بمثؿ ىذا الكبلـ القبيح.. اخرسي يا وغدة: صرخت بكؿ قوتي
 .االنحراؼ ولي مع االستعمار. ىذا العيد الزاىر ال توجد عاىرة منحرفة في.. مخمصة مف زمف االستقبلؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (رجل األمن( )3-1)بالمشمش 
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 :التفت أحدىما فجأة، وصرخ في وجو الرجؿ الغامض الذي كاف يتبعيما
 مف أنت؟ وما ىدفؾ مف السير وراءنا منذ تركنا المقيي؟. مكانؾ -

 :قاؿ الرجؿ بيدوء وثقة
 .أريد أف أعرؼ بالضبط ما ىي وجيتكما، وماذا تنوياف أف تفعبل. وىدفي واضح جداً . ا رجؿ أمف يا سيدأن -
 ما الذي دعاؾ إلي ىذا؟ -
.. كؿ ما سمعتو منكما ىو . لـ أستطع أف أفيـ مف كبلمكما شيئاً . صوتكما كاف خافتًا لمغاية. أنتما دعوتماني-

لو لـ أتبعكما . أعتقد أني معذور يا سيد. ما لكي أعرؼ ىذا الشيء ألماأنا وراءك. حسناً . البد مف فعؿ شيء ما 
 .عمي الفور لضحؾ مني حتي األطفاؿ

أرجوؾ أال تبلحقنا، . نريد أف نسقط نظاـ الحكـ بأية طريقة. نحف لدينا مؤامرة.. في الواقع يا أخ.. معؾ حؽ -
 .قع عمي أطراؼ البساتيفمكاف اجتماعنا مع قادة المجموعة ي. فالطريؽ طويؿ وسوؼ تتعب

 :تنيد رجؿ األمف
أما كاف بإمكانكما أف تتحدثا بصوت أكثر ارتفاعًا؟ لو فعمتما ذلؾ لما داخمني سوء الظف، . أخزي اهلل شيطانؾ -

اآلف فقط . سامحكما اهلل. لقد حسبتكما تدبراف لعممية سطو أو قتؿ. ولما تورمت قدماي مف طوؿ المشي وراءكما
 .سبلمةمع ال. طمأنتني

 !أال ييمؾ أف نتآمر إلسقاط النظاـ؟.. ميبلً  -
النظاـ كفيؿ بالحفاظ عمي . واجبي ىو أف أحفظ أمف الناس ال أمف النظاـ. ال ييمني عمي االطبلؽ. كبل -

. نفسو، ثـ أنكـ لف تستطيعوا إسقاطو إذا كاف مستندًا إلي تأييد الناس وحبيـ، ألف الناس سيسقطونكـ في الحاؿ
استطعتـ أف تسقطوه بسيولة، ولـ يفكر الناس بإسقاطكـ، فذلؾ يعني أف النظاـ متيريء وبغيض وجدير أما إذا 
 !ألؼ مبروؾ لكـ، وشكر اهلل سعيكـ.. وفي ىذه الحالة. بالسقوط
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 (2/3)بالمشمش 
 

 (رجل الّرقابة)
 
 
 
 

 :قاؿ مدير الّرقابة
 
 .ال يمكننا الّسماح بنشر كتابؾ. آسؼ -
 

 :قاؿ الكاتب متعّجباً 
 
 !ىؿ وجدتـ فيو شيئًا ال ُيعجبكـ؟ -
 
 .لـ نجد فيو شيئاً .. كبلّ  -
 
 !لماذا ال تسمحوف بنشره إذف؟ -
 
ذا شئت الدّقة. بصراحة يا أخ، كتابؾ تافو. ألننا لـ نجد فيو شيئاً  -  .كتابؾ نوع مف الّزبالة النظيفة.. وا 
 
 !ؾ؟أنت تقوؿ ذل! كتابي زبالة؟! زبالة؟ -
 

 .لقد سكبت فيو عصارة قمبي مف أجؿ إبراز منجزات الثورة العظيمة
 
 !لـ نجد فيو عصارة قمب، بؿ وجدنا فيو ما يشبو عصارة شيء آخر. آسؼ -
 

دع منجزات الثورة تتحّدث عف . إّف ما ييّمنا قبؿ كّؿ شيء يا أخ ىو منجزات أسموبؾ ولغتؾ وفّنؾ وصدقؾ
 .نفسيا، وتحّدث عف منجزاتؾ أنت

 
 !لقد سمحتـ منذ أّياـ بنشر ديواف شعر يسّفو الّدولة، فكيؼ تمنعوف كتابًا يمّجد الدولة؟.. ىذا فظيع -
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إّف كّؿ سطر فيو . ذلؾ الديواف، في الواقع، كاف يمّجد الّدولة، ولكف بطريقتو الخاّصة. أنت مخطيء يا أخ -

يكوف أكبر مف كوف صاحب ىذه الموىبة واحدًا فأّي مجد يمكف أف تحصؿ عميو الدولة س. يشير إلي موىبة فّذة
 مف مواطنييا؟

 
 أّي زمف ىذا؟ وأّية رقابة ىذه؟ -
 

 .سأنشر كتابي في الخارج
 
 .انشره -
 
 .لكنكـ ستمنعوف دخولو -
 
 .ليس ىذا مف عاداتنا.. كبلّ  -
 
 !لماذا، إذف، تمنعوف نشره ىنا؟ -
 
سّيئة الذوؽ إلي درجة تجعميا تسمح بنشر كتاب متخـ بالّنفاؽ  لكي ال يقاَؿ إّننا دولة. لكي نبريء ذّمتنا فقط -

 !وساقط مف الناحية الفنّية
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 (رجل الّسمطة) 3/3بالمشمش 
 
 
 

 .قفز الّشاب األنيؽ، فجأة، إلي مقدمة الطابور الطويؿ أماـ مخزف التمويف
 .، وحاولوا دفعو إلي الوراء دوف جدويارتفعت أصوات الواقفيف باالحتجاج

 :مف منتصؼ الطابور اشرأب عجوز وقور وناداه بمطؼ
 .نحف واقفوف ىنا منذ ساعتيف، وليس مف العدؿ أف تتخّطانا إلي المقّدمة وقد جئت لتّوؾ. بالّدور يا ولدي -

 :قيقو الشاب ساخراً 
 .العدؿ في وزارة العدؿ يا جّدي -
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 :صاح العجوز
 .وينبغي أف يكوف العدؿ في الطابور أيضاً . .أعمـ ذلؾ -

 .عفط الشاب، ولـز مكانو
 :عندئذ ترؾ العجوز موضعو، ومشي نحو الّشاب بتؤدة، حّتي إذا حاذاه قاؿ بصوت خفيض

 .نحف جميعًا غير راضيف عّما فعمت. خذ محّمؾ في آخر الطابور -
 :نفر الّشاب وأمسؾ بياقة العجوز

اّل فسأمسح بؾ األرض واآلف عد. وصمتنا رسالتؾ -  ىؿ تعرؼ َمف أنا؟. إلي مكانؾ، وا 
 .ال أعرؼ َمف أنت، لكنني أعرؼ أّف ما فعمتو خطأ -
 .اقفؿ فمؾ، وعد إلي مكانؾ قبؿ أف تندـ -
 .لف أندـ عمي قوؿ الحّؽ أبداً  -
اّل فإَنؾ ستبوؿ بمبلبسؾ إذا عرفت َمف أنا -  .أنصحؾ لوجو المَّو أف تغرب عف وجيي، وا 
 َمف أنت؟.. لممناسبة. أقوالؾ أقبح.. ليس فعمؾ وحده القبيح. حؾ المَّوسام -
 !أنا ابف وزير الّداخمية؟ -
 !ابف وزير الّداخمية؟ -
 .وزير الّداخمية.. نعـ -
 .يا لمويؿ.. لـ يخطر في بالي شيء مف ىذا عمي اإلطبلؽ. يا لمويؿ -
 ألـ أقؿ لؾ إّنؾ ستندـ؟ -
 .أكثر ندمًا مّني ليس في الدنيا مف ىو. صدقت -

 !استدر يا ولدي وطأطئ؟
 .تطأطئ، لكي استطيع أف أركمؾ بقّوة تكفي إلرسالؾ إلي أحضاف أبيؾ الذي لـ يعرؼ كيؼ يربّيؾ.. نعـ -

 :احتقف وجو الّشاب غضبًا، وتطاير الّشرر مف عينيو
 .ضّيعَت عمرؾ.. ضّيعَت عمرؾ -
 .ضّيعتو مع أمثالكـ. نعـ -
 !ؼ، كيؼ تواتيؾ الجرأة عمي مخاطبتي بيذه الطريقة؟ َمف تظّف نفسؾ؟أّييا العجوز الخر  -
 ..إنّني أعرفيا حّؽ المعرفة. إّنني ال أظّف نفسي -

 !أنا رئيس الجميورية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تّمت الموافقة
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مف فوؽ أـ مف تحت؟ مف فوؽ يا قميؿ . وصورتيف لمَقفا. أحضرت. قالوا يا عبد المجيد أحضر صورتيف لموجو

عمي األقؿ إذا أرادوا صفعي، ذات مّرات، فستكوف . أال تنفع؟ منعًا لبللتباس. تنفع. فعمت يا أخي. األدب
 .الّصفعات عمي حجـ قفاي

 
قمت ليـ ىذا ال . قالوا ارفْع رجميؾ. حسنًا، ارفعوىا. رفعوا بصمات أصابع يديّ . حّولوني إلي قسـ البصمات

تنفع أال تنفع؟ عمي . ال بأس. ا غير مشمولتيف برفع البصماتمغطوا ُأذنّي، مع أنيم. يحدث في بمد متحّضر
 .رفعت رجمّي فرفعوا بصماتيما، وعرفت حينئٍذ أّنو رفع مف أجؿ الّرفع. األقؿ صرت أسمع وأطيع بشكؿ أفضؿ

 
ف كنت سأدفع ربع دينار لممختار مف أجؿ ذلؾ. ال بأس. استخرج شيادة ُحسف السموؾ يا عبد المجيد يا . وا 

وربع الدينار . الناس لمناس.. حاضر. إذف، أشيد أّنو جّيد. ا رأيؾ بسموكي؟ سموكؾ جّيد يا عبد المجيدمختار م
كيؼ تظف يا مختار أنني . ماذا تقوؿ يا وسخ؟ أنا آخذ منؾ ربع دينار؟ ليس أقؿ مف خمسة دنانير. لؾ يا مختار

وستري أّنو سّيئ حتي لو . يا عبد المجيد أممؾ خمسة دنانير، مع أنؾ تشيد بأّف سموكي جّيد؟ إذف سموكؾ سّيء
آخروف؟ ىؿ ىناؾ آخروف؟ طبعًا يا عبد المجيد، كأّنؾ لست مف ىذا . اآلخروف سيطمبوف أكثر. شيدت لؾ مجاناً 

. وراءؾ مركز الشرطة، وبيت الحزب، ودائرة األمف، وشعبة العمؿ الوطني، وقسـ اليجرة، واالتحاد النسائي. البمد
 . أنا لست امرأة.. مختارسامحؾ المَّو يا 

 
وىؿ عندؾ . لكّف المرأة يا مختار ناقصة عقؿ وديف. ما ليا المرأة يا ولد؟ المواطنوف سواسية مثؿ أسناف الرئيس

 .سوؼ تضيع يا ولد. نصيحة لوجو المَّو. إياؾ. أنت عقؿ وديف؟ إّياؾ أف تبوح بيذا ألحد
 

سيعرضوف صورتؾ عمي جميع نساء الببلد . الحتياط يا بنيبماذا سيشيد االتحاد النسائي يا مختار؟ مف باب ا
فإذا كانت ثيابؾ ُقّدت مف . أّي الصورتيف يا مختار؟ كبلىما يا حمار. ربما كنت قد تحرشت بواحدة.. مف يدري

أأنا مجنوف؟ طبعًا . وما شأف قفاي؟ ربما تكوف قد غازلتيا وأنت ُمدبر عنيا. ُقُبؿ فقد صدقت وأنت مف الكاذبيف
أنا لـ . ماذا تكوف سوي مجنوف؟ عمي رسمؾ يا مختار.. تغازؿ امرأة وأنت ُمعطييا ظيرؾ. نوف يا عبد المجيدمج

 .كّؿ نساء الببلد يا مختار؟ طبعاً . فقط أنبيؾ يا ُبني. أفعؿ شيئًا كيذا
 

 .خمفؾمتي ستنتيي الشيادة إذف؟ تنتيي وقتما تنتيي، لماذا العجمة؟ قوانيف الدولة أكبر مف رأس الذي 
 

ماذا أبيع أكثر؟ لـ : قمت لنفسي وأنا أتخيؿ القائمة. وعندئذ اقتنع المختار بحسف سموكي. بعُت سريرنا يا أخي
كادوا يحبسونني . كّذاب. لـ ُيطالبني اآلخروف بشيء. تبيف أف المختار سيء السموؾ. أحتج إلي بيع أي شيء

(.. متعاوناً )كؿ ما طمبوه مني ىو أف أكوف . ائديوفموظفوف عق. ال يقبموف الرشوة. حيف ىممت بفتح الموضوع
كاف . وانيالت البركة أكثر مما يجب. قالوا بارؾ المَّو فيؾ(. قـو تعاونوا ماذّلوا.. )قمت ليـ أنا مؤمف جدًا بالتعاوف

ا كيؼ أعرؼ الخونة ي. عّمف؟ عف الخونة أعداء الجماىير. عمّي أف أكتب تقريرًا يوميًا لكؿ دائرة عمي حدة
ما عبلمة ذلؾ؟ . المواطف الجيد يعرؼ الخائف مف نظرات عينيو. جماعة؟ الخونة معروفوف يا عبد المجيد
 .العبلمة تدركيا بضميرؾ اليقظ الّصافي
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. البد أف تمقي حطبًا ُكّؿ يـو. حطب، حطب، حطب. المسألة يا أخي مثؿ التّنور. وكاف عمي ضميري أف ُيدرؾ
 .لممناسبة دعني أنظر في عينيؾ. في السنة، بخبلؼ السنوات الكبيسة ثبلثمائة وخمسة وستوف خائناً 

 
 .قالوا في مركز الشرطة أأنت مجنوف يا عبد المجيد؟ تجاوزت الثبلثيف ولـ تستخرج حتي اآلف شيادة الجنسّية

 
ال تتصنع يجب أف تكوف لديؾ شيادة لمجنسية والشيادة مف يشيد ليا؟ قالوا . قالوا ال تنفع. قمت معي الجنسية

 .خفة الّدـ
 

لممناسبة َمف ُقطز ىذا؟ . بحثوا في كشوؼ المواليد مف حمورابي وفرعوف األكبر مرورًا بقطز. أربعة أشير يا أخي
أربعة أشير ومائة دينار حتي شيدوا أّف جنسّيتي ىي جنسيتي، مع أّف االمبريالييف أعداء الجماىير يكتفوف 

 .ببطاقة اليوية
 

استمارة واحدة مف عشر . ىذه عشر استمارات كبّل إنّيا واحدة يا عبد المجيد. يا عبد المجيد أمؤل ىذه االستمارة
إنو وحيد . اسـ أبيؾ وجميع إخوانو. االسـ الكامؿ حتي الجد السابع والثبلثيف. ومؤلُت عبد المجيد. صفحات

اذكر انتماءات . ؾ وجميع أقاربياوأمي؟ وأم. اذكر أوالد عّمو وخالو، وال تنس أشقاءؾ وأوالد عمؾ وخالؾ. أبويو
أيف كاف يسكف أىمؾ قبؿ أف تولد؟ ولماذا؟ ماذا . الجميع، وميوليـ، واتجاىاتيـ عنوانؾ الحالي والسابؽ والذي قبمو

أيف بدأت الدراسة؟ وأيف أنييتيا؟ إذا كنت لـ تبدأ الدراسة . كاف يطبخ جيرانكـ في ساعة مولدؾ؟ حّدد نوعية الزفر
لـ أعرؼ . بدأىا؟ ماذا كاف يفعؿ المدرس إذا انقطع رباط حذائو؟ ولماذا؟ اذكر سبعة أبيات لمشنفرياذكر أيف لـ ت

استحؽ الدكتوراه بامتياز عمي . يا أخي أّف لعائمتي كّؿ ىذا التاريخ العريؽ إال بعدما انتييت مف مؿء االستمارة
سامحوني بعد أف دبغوا . ؿ مف ال ينسينسيت، وج. ومع ذلؾ كدت ارتكب الخيانة العظمي. الجيد الذي بذلتو

. جمدي، وأضافوا المعمومة الناقصة عف قطتنا التي أنجبت قبؿ ثبلث سنوات وماتت ليا ىّرة بعد أياـ مف الوالدة
آه يا : قمت لنفسي(. قّطوطة)قالوا كبّل إنيا (. قطقوطة)قمت ليـ إنيا . نسيُت اسـ اليّرة، لكنيـ مازالوا يتذكرونو

قالوا لي . إنيا قاؼ ىّرتنا المرحومة(.. ُطزّ )ويمؾ يا . كنت أظنيا قاؼ الّتشبيو. ـ الذيف بّمعوؾ القاؼإذف ى. ُقطز
ف لـ ينتـ طعنوني في شرفي يا أخي جعموني . في بيت الحزب إّف كؿ مواطف شريؼ ىو عضو في الحزب وا 

 (!عضواً )
 

ىيئة المجاري، وفي مصمحة األلباف لمدة لـ تشيد لي شعبة العمؿ الوطني حتي تطوعت في مصنع النسيج، وفي 
 .ثبلثة أشير

 
. ىا ىي الموافقة: قمت ليـ. حممتو في شاحنة إلي المؤسسة العامة لؤلجيزة الدقيقة. أصبح عندي طف مف الورؽ

تسعة أشير يا عبد المجيد، وحيف جاء . وانتظرت يا عبد المجيد. انتظر دورؾ يا عبد المجيد. قالوا نفدت الكمية
 !ولـ يعطوني الشريط( اآللة الطابعة)يا عبد المجيد، عطوني دوري 

 
أال ينفع؟ . يا جماعة لكّف الشريط ينفع. كيؼ أطبع يا جماعة؟ ماذا تريد أف تطبع يا عبد المجيد؟ الحقيقة نسيت

ذا خمؽ لما. االعتماد عمي النفس فضيمة. عيب يا عبد المجيد. عمي األقّؿ سأطبع بو تقاريري اليومّية عف الخونة
 المَّو األصابع يا عبد المجيد؟
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 !خمقيا لرفع البصمات يا جماعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !كتب مشاكسة
  

 ......أحمد مطر
مف الظواىر الغريبة في عالـ التأليؼ، أّف بعض الكتب تمارس عمي مؤلفييا نوعًا غميظًا مف المشاكسة، وتستحيؿ 

مستحكمة ترافؽ الكاتب طوؿ حياتو دوف أف يفمح في حّميا  أحيانًا إلي ِشراؾ يصعب التخّمص منيا، أو إلي ُعقد
 .برغـ كثرة المحاوالت

 
والمفارقة ىنا ىي أّف فرحة الكاتب بنجاحو . وأطرؼ ما في ىذه الظاىرة ىو أنيا تختص بالكتب الناجحة جداً 

ريت يحجب وراءه تشبو إلي حٍد بعيد شعوره بغّصة الفشؿ، ذلؾ ألّف نجاح الكتاب يقـو كحائط سميؾ مف الكونك
 .جميع اإلبداعات التالية لمكاتب، أو رّبما يتطاوؿ حتي يحجب الكاتب نفسو

 
 .وتمؾ الظاىرة قد تتعّمؽ بروعة مضموف الكتاب بأكممو، أو بروعة بناء إحدي شخصياتو

 
مو أسيرًا خذ مثبًل عمي ذلؾ أّف السير آرثر كوناف دويؿ مبتكر شخصّية شرلوؾ ىولمز قد بمغ مف النجاح حدًا جع

بالفعؿ ليذا المفتش الخاص المختمؽ، ذلؾ أّنو بعد سمسمة طويمة مف القصص حاوؿ أف يستريح، فدّبر محاولة 
لقتؿ ىولمز، لكّنو لـ يدرؾ عقـ محاولتو ىذه إاّل عندما وجد أف جميور القّراء قد حاصر بيتو في مظاىرة احتجاج 

تؿ ىولمز، ولـ ينُج دويؿ مف غضب الجميور إال حيف ابتكر، منددًا فييا، بجدية بالغة، بدويؿ المجـر الذي ق
 !.برغـ أنفو، حيمة أدبية، أعاد فييا شخصية ىولمز إلي الحياة، وربط رقبتو في حبميا إلي آخر حياتو

 
قنديؿ أـ )ومف أمثمة ىذا، عندنا، تمؾ العقدة الحادة التي عاناىا األديب العظيـ يحيي حّقي ، بسبب قّصتو 

عمي رغـ كونو أحد أبرز رّواد القّصة القصيرة في العالـ العربي، ولو منيا رصيد ضخـ وميـ، وعمي ف(.. ىاشـ
رغـ إبداعو لمعديد مف القصص الطويمة الميّمة األخري، وعمي رغـ إتحافو المكتبة العربية بعشرات الكتب التي 

فإّنو عاش ومات وىو مدموغ بيذه القّصة،  تضّمنت مئات المقاالت في شّتي النواحي التاريخية واألدبية والفنّية،
 (!.صاحب القنديؿ)وال يشار إليو إاّل بأّنو 
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وأحسب أنني قرأت لو في أكثر مف موضع تعبيره عف الضيؽ والنفور مف ىذا الوصؼ الخانؽ الذي ال يريد أف 

فرنسا )اؿ، كتاب ومف طريؼ ما قرأت، في ىذا المج. يتزحزح قميبًل ليفسح المجاؿ لبروز إبداعاتو األخري
فيذا الكتاب الذي نقمو إلي العربية .. لمكاتب الفرنسي بيير دانينوس ( عمي لساف الرائد طومسوف.. والفرنسيوف

 !.الدكتور ثروت عكاشة، يقؼ في مثابة واحدة مع تمؾ الكتب التي شّكؿ نجاحيا مقمبًا ألصحابيا
 

ت متتابعة في صحيفة فيجارو الباريسية، ثـّ ما لبث كمقاال 1954كاف دانينوس قد نشر فصوؿ ىذا الكتاب عاـ 
أف أصدرىا في كتاب في السنة ذاتيا، فإذا بو ينجح نجاحًا مذىبًل، ويترجـ إلي العديد مف المغات، ويباع مف 

 .طبعتو الفرنسية وحدىا، في ذلؾ الوقت، أكثر مف أربعة مبلييف نسخة
 

روائيًا، بؿ مجرد مقاالت تستقصي بالنقد الساخر جميع ما وقع  وأعجب ما في أمر ىذا الكتاب ىو أّنو ليس عمبلً 
لممؤلؼ عف فرنسا والفرنسييف، لكّنو، مع ذلؾ، ُأِعدَّ ليصبح مسرحية، ثـّ ُسّجؿ عمي اسطوانات، وتحّوؿ بعد ذلؾ 

 !.إلي فيمـ سينمائي
 

و ابتكر شخصية ضابط وألّف دانينوس قد خشي مف غضبة الجميور الفرنسي عميو إذا ىو صارحو بآرائو، فإن
، وزّوجو مف امرأة فرنسية، وجعمو يعيش في باريس، ثـّ وضع (طومسوف ولياـ مارماديوؾ)انجميزي متقاعد اسمو 

عمي لسانو جميع اآلراء الساخرة في الحياة االجتماعية الفرنسية، واكتفي بأف يكوف مساعدًا لمضابط المتقاعد 
 !.ومترجمًا لمذّكراتو

 
في بناء شخصّية طومسوف، ونجح إلي حد بعيد في رصد تفاصيؿ الحياة الفرنسية وتناوليا بالنقد  وألّنو نجح جداً 

بأسموب ساخر بالغ الروعة، فإّف شخصّية ذلؾ الرائد اإلنجميزي قد طغت عمي شخصيتو جدًا، بؿ استطاعت أف 
سي، أف يرصد حياة تمحوه تمامًا، عمي الرغـ مف كونو قد حاوؿ، مف خبلؿ شخصيتو كمساعد ومترجـ فرن

 .اإلنجميز وسموكيـ بالنقد الساخر في موازاة نقده لمفرنسييف
 

وبمغ مف طغياف شخصية الرائد طومسوف، أّف الناس باتوا يذكرونو وينسوف المؤلؼ، حتي أّف سفير بريطانيا في 
وف، وكـ كنت سأكوف كـ أنا شاكر لو أبمغت تينئتي لمرائد طومس: )باريس قد كتب إليو بعد صدور الكتاب قائبلً 

 (!.سعيدًا لو أّني رأيت توقيعو عمي اإلىداء
 

بؿ إف إحدي القارئات الفرنسيات ضاقت ذرعًا بعبارات النقد الساخرة التي وجييا ذلؾ الضابط اإلنجميزي 
إاّل إلي الفرنسييف، فعابت عمي دانينوس اىتمامو بترجمة ذلؾ الكتاب الذي ال ُيقبؿ فرنسي عمي ترجمتو ( الخيالي)

 !.إذا كاف مرتشياً 
 

ومف الطبيعي، بعد ذلؾ، أف تصبح شخصية طومسوف المختمقة مثيرة لغيرة دانينوس ألّنيا استأثرت بالشيرة مف 
ما : )إذ قاؿ.. وىذا ما عّبر عنو في كممتو أماـ إحدي الجمعيات البريطانية التي استضافتو في ذلؾ الوقت.. دونو

ذا أنا ال مكاف لي  أشّد ُحمقي حيف استضفت إنجميزياً  في كتابي، فإذا ىو ينّحيني جانبًا ليأخذ مكانو في الكتاب، وا 
 (!.ىؿ كانت لي أـ لمرائد طومسوف؟: فيو، حتي بتُّ أتساءؿ عف دعوتكـ
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موسـ )وكممة دانينوس ىذه تذّكرنا بكممة مماثمة لمكاتب الكبير الطّيب صالح، الُمبتمي ىو أيضًا بنجاح روايتو 

 .التي حجبت بشيرتيا رواياتو وكتبو الرائعة األخري( الشماؿ اليجرة إلي
 

ففي منتصؼ الثمانينيات كاف الطّيب صالح قد دعي إلي تونس، وكاف حينذاؾ موظفًا في اليونسكو، فروي في 
 أأنت أبوصالح الطّيب؟: كممتو أماـ مضيفيو أّف رجبًل عربيًا استوقفو ذات يـو ليسألو

 
 أية خدمة؟.. نعـ: لتصحيؼ الذي لحؽ باسمو، وأجابوتجاوز الطّيب عف ذلؾ ا

 
ّنو قرأ لو ديواف شعر اسمو  فإذا بذلؾ الرجؿ يسرؼ في إبداء حفاوتو بالكاتب قائبًل إّنو مف أشّد المعجبيف بو وا 

 !.وقد ُأعجب بو كثيراً ( ىجرة الشماؿ إلي الجنوب)
 

لـ يقرأه يحّوليا إلي ديواف شعر بعنواف مختمؼ وبعد ىذه المخبطة التي سببتيا شيرة روايتو حتي جعمت رجبًل 
إف ىناؾ موظفًا في اليونسكو اسمو الطّيب صالح، : ولمؤلؼ مختمؼ، خمص كاتبنا إلي مخاطبة مضيفيو قائبلً 

نو يخشي أف يكونوا قد وّجيوا الدعوة .. كما إّف ىناؾ رجبًل آخر يحمؿ االسـ ذاتو يكتب القصص وما إلي ذلؾ وا 
 !.ـ الثانيإلي األوؿ فجاءى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البّطة التي ماتت من الضحك
 
 

، وعمى الرغـ مف كونو جائعًا جدًا، فإنو امتنع عف أكميا، واستخدـ الذّرة الوحيدة (بيضة)عثر رجؿ فقير عمى 
 . الباقية مف عقمو الستعادة الحكمة الصينية القائمة بتعمـ الصيد بداًل مف ابتبلع السمكة الميداة مف الصياد

ليس عندي أكثر مف وقت الفراغ، ولذلؾ سأجمس فوؽ ىذه البيضة الى أف تفقس، وكؿ ما سيأتي : لنفسو قاؿ
 . منيا سأتبناه

إذا كاف الوليد فرخ دجاج فسأطعمو أفخر انواع الديداف ليكبر ويصبح دجاجة : وفكر في األمر عمى النحو التالي
 . خر لمممحنيف ليسمقوه ويقدموه أغاني شبابيةسمينة تبيض لي بيضًا كثيرًا آكؿ بعضو وأبيع بعضو اآل
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ذا تبّيف انو ديؾ فسأبيعو ألحد احزاب المعارضة ليتخذه رمزًا لو، كأف يضعو فوؽ مزبمة لكي يصيح، فالديؾ  وا 
 . مثؿ تمؾ االحزاب تمامًا، يؤمف بأف الشمس ال تشرؽ إال استجابة لصياحو

ذا تبّيف اف الوليد أوّزة، فسأىدييا ألحد معس مشية )كرات الحركات التصحيحية مف أجؿ اف يتدرب القادة عمى وا 
أّما إذا كانت مف تمؾ األوزات التي تبيض ذىبًا، فستصادرىا السمطة مني، وستعطيني بداًل منيا وسامًا (.. األوزة

 . مف النحاس، وىو كؿ ما ينقصني في ىذه الحياة
ذا تبّيف أف الوليد أفعى، فستمدغني قبؿ اف أتبّناىا ، وعندئذ سأدخؿ الجنة باعتباري مف شيداء العمميات الجيادية وا 

 . كأيّْ واحد مف أطفاؿ العراؽ السعداء( المتتّرسة)
أّما إذا كاف الوليد سمحفاة، فسأىدييا الى وزارة االقتصاد، مف أجؿ دفع عجمة التنمية، وبذلؾ سأكسب األجر 

 . والثواب، اضافة الى تنمية ثوبي برقعة جديدة
ابيع مف جموسو فوؽ البيضة، فقست عف بّطة صغيرة جدًا، وبرغـ مرور أشير عمى خروجيا مف القشرة، بعد أس

وتبّيف لمفقير أنيا معاقة وعاقر وحوالء أيضًا وال تعرؼ السباحة عمى . بقيت البّطة ضامرة وبائسة مثؿ كرة مضرب
 (. واؾ: )االطبلؽ، لكّنيا، والحّؽ ُيقاؿ، كانت تستطيع أف تقوؿ

ذا أنكرت بنّوتيا فإنني لف أىنأ بأكميا : الرجؿ بقسمتو صاغرًا، وقاؿ في نفسو رضي إنيا ابنتي عمى كؿ حاؿ، وا 
 . وعميو فإنني سأبقييا معي لكي تؤنسني. ألنيا أقّؿ مف لقمة

حوالء، ولـ يدر الرجؿ ذو النية الطيبة بما تخبئو لو األقدار، فما أف سمعت وسائؿ االعبلـ بخبر البّطة المعاقة ال
 . حتى ىّبت جميعيا في منافسة حامية مف أجؿ توقيع عقود عمؿ معيا

بتوقيع عقد مع الرجؿ تدفع لو بمقتضاه مبمغًا ضخمًا مف الماؿ، ( آكمؾ منيف يابطة)وفي النياية فازت فضائية 
لمبرنامج كقائدة لمتغيير، مف خبلؿ تقديميا ( حصرياً )مقابؿ اف تحتكر طّمة البطمة المعجزة عمى شاشتيا 

 (. أكاديمية البطّ )االجتماعي اليادؼ 
وحده يحيا البّط ، وأّف شرط المذيعة الناجحة ىو أف تضحؾ ( واؾ) لكف المحطة نّبيت الرجؿ الى أنو ليس بالػ 

وأبمغتو بأفَّ . حّتى لو كانت تذيع خبرًا عف مصرع مائة طفؿ بانفجار سيارة مفخخة.. عند إطبللتيا عمى الجميور
 (. شر البمّية)تضع مسألة الضحؾ، في ىذه الحالة، ضمف بند القناة 

وأماـ ىذا الشرط اضطّر الرجؿ إلى تدريب البّطة عمى الضحؾ، لكي تستكمؿ المؤىبلت الضرورية لمنجاح الفني، 
 . وتيزّ .. عارية: خاصة أنيا جاءت إلى الدنيا وكّؿ مؤىبلتيا االصمية معيا

لكف ألنيا معاقة . وبعد وقت طويؿ وجيد جييد تعممت كيؼ تضحؾ(.. ه قاهقاه قا: )ظؿ يكّرر عمييا صبح مساء
 (. ىاؽ.. ىاؽ: )وغبية وحوالء، فقد تعّممت أف تضحؾ بالمقموب

وقد كاف ىذا نذير كارثة لـ تكف في الحسباف، إذ لـ يمض زمف حّتى سمعتيا إحدى الحركات الجيادية، 
 ! كرانة فاختطفتيا عمى الفور، وحكمت باعداميا ألنيا س

بأّف  -التي كانت تتوسط بينو وبيف المجاىديف  -وفي مفاوضة يائسة حاوؿ الرجؿ اقناع ىيئة عمبلء المسمحيف 
 . لـ تكف سكرانة، لكنيا غبية تضحؾ بالمقموب( ىاؽ ىاؽ)بطتو عندما قالت 

 ! مًا مف السكرولـ تصؿ المفاوضات الى نياية طيبة، ذلؾ ألف الضحؾ في مفيـو المجاىديف لـ يكف أقؿ إث
لكف (.. الذئب الوديع)وعمى الفور قامت المجموعة الخاطفة بذبح البّطة، وأرسمت شريط ذبحيا إلى فضائية 

األخيرة امتنعت عف عرض الشريط، ألنو، حسب تصريح الناطؽ باسميا، يصدـ المشاعر االنسانية، ويحّرض 
 ! لمينية عمى قتؿ البّط ، األمر الذي يعتبر خروجًا عمى القواعد ا
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 الموت لنا
 
 
 

 .نحف أّمة ال تستحؽ الحياة
تأتي االنقبلبات ليا بقادة مف رحـ المجيوؿ فتخرج األّمة لتيتؼ وتصّفؽ، وتذىب االنقبلبات المضادة 

حتى تضجر البنادؽ، وتسأـ وىكذا دواليؾ، .. بالمجيوليف، فتخرج األّمة لتيتؼ وتصّفؽ لممجيوليف الجدد
ولفرط . الّدبابات، وتمّؿ الببلغات األولي، وتبقى األّمة النشطة وحدىا صامدة ضّد الممؿ والضجر والسأـ

 !.يعيش .. يعيش: إخبلصيا لميتاؼ العتيد، ال تنتبو لمموت وىو يمممـ وفاتيا المعّتقة، فتموت وىي تيتؼ
ممة نقدية صغيرة ترمى لمشّحاذيف، وال ىي بضاعة رخيصة تباع في الحياة ليست ع. نحف أّمة ال تستحؽ الحياة

 .سوؽ السمع المستعممة
 . الحياة قيمة كبرى ال يستأىؿ امتبلكيا إاّل مف يستطيع دفع ثمنيا
 . وَمف ال يممؾ الكرامة ال يممؾ ثمف الحياة ولو امتمؾ أمواؿ قاروف

ة توزيعيا عمى المعوزيف، لوجو الّمو، فإنيا ستركف في حوزة وحّتى لو ابتاع أحد الكراـ المحسنيف ىذه القيمة بغي
 .ىؤالء حتى تصدأ، إذ ال يعرفوف كيفية تشغيميا، وال يعرفوف ما إذا كانت تصمح لمتبريد أـ لمتدفئة

الحياة خسارة في ىؤالء، ألّف َمف ال يتقنوف استخداـ الحطب لمطبخ، مف العسير عمييـ أف يستخدموا شيئًا يسّمى 
، وكّؿ ما سيمكنيـ فعمو عندما يمتمكونو ىو أنيـ سيباىوف أماـ الجيراف بأّف لدييـ جياز تمفزيوف (يكروويؼالما)

 !.ببل ىوائي
 .نحف أّمة ال تستحؽ الحياة

ألنيا تحمؼ بالطبلؽ عمى طغاتيا بأاّل يموتوا وأاّل يمرضوا وأاّل ينيزموا، لكي ال تقع الطاّمة عمييا باالحتبلؿ 
 . األجنبي

تفمفؿ عمى االحتبلؿ الداخمي، وتنتشي لمف ييتؾ عرضيا إذا كاف منيا، وتتفّجر احترامًا .. أّمة منزلية ىي 
وتوقيرًا لمف يسرؽ لقمتيا الوحيدة مف بيف أسنانيا إذا كاف مف العائمة، وتفرفح لمف يحبسيا في صندوؽ زبالة 

 !.البررة ويساقييا العصّي في مؤخراتيا، بشرط أف يكوف واحدًا مف أبنائيا
ىي أّمة ترى االغتصاب الوطني عّفة، والسرقة الوطنية مجّرد اقتباس، والتعذيب الوطني شأف داخمي مف العيب 

 . إاّل االحتبلؿ األجنبي.. كّمو عسؿ. أف تشكو منو لمغرباء
 !.وال محّتؿ غريب واحد.. مميوف طاغية

اف دائمًا البوابة العريضة التي يدخؿ منيا المحتؿ وتنسى ىذه األمة الممحونة المفمفمة أّف الطغياف الداخمي ك
وتنسى ىذه األّمة الميتوكة العرض ذاتيًا أّف معظـ االحتبلالت األجنبية كانت رحمة مف اهلل عمى . الخارجي

 . عباده، مقابؿ نقمة االستقبلؿ الوطني المستبد
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االستقبلؿ عمىابتبلع األنفاس والنفوس  ألّف ذلؾ االحتبلؿ ينشغؿ عف النفوس بابتبلع الخيرات، فيما ينيض ىذا
 . والخيرات معاً 

وتنسى ىذه األّمة الفاجرة بالمّجاف أّف َمف يّمد نحره لكي ُيذبح بسيؼ أخيو، ليس مف حقو أف يتأّوه مف سطوة 
 .سيؼ الغريب، إذ ال فرؽ بيف السيوؼ في المغة والعمؿ

بؿ ىو كائف ساقط . ليس فيمسوفًا وال حكيمًا وال وطنياً  وَمف يستنكر الذبح العدواني ويستمرىء الذبح األخوي ىو
 .تمامًا مف سجّؿ الحياء والحياة

 .نحف أّمة ال تستحؽ الحياة
 .ألّنيا تباىي بفضميا عمى العالـ، وىي قاعدة تشحذ الّصدقات عمى أرصفتو

وتمبس وترى وتسمع  أسبلفيا الذيف تفّضموا ماتوا وماتت مآثرىـ، وىي ال تزاؿ منذ ذلؾ الوقت تأكؿ وتشرب
 . وتتداوى وتسافر بفضؿ كـر األجنبي الذي استفاد مف فضؿ أسبلفيا ونّماه وطّوره وَجّمؿ بو حياتو

 . نحف أّمة ال تستحؽ الحياة
ألّف أمتف وأجمؿ األبنية التي نراىا في ببلدنا، وأفضؿ مشروعات العمراف والزراعة والّري، وأدّؽ النظـ اإلدارية 

عامًا بعد عاـ، بؿ وحتى نظـ التسّمح والتدريب التي تعمفيا بؤر تفقيس االنقبلبات ( الكوبياب)التي نطبعيا 
بؿ وحتي أزياء ضّباطنا وجنودنا، ىي كّميا مف مخّمفات االحتبلؿ األجنبي .. التصحيحية والتخطيئية المباركة لدينا

 !. ءات ال تعرؼ حتى كتابة أسمائياالبغيض الذي بذلنا الغالي والنفيس لمخبلص منو، ثـ استبدلناه بموميا
 . نحف أّمة ال تستحؽ الحياة

 . ألنيا تغرؼ مف الغرب كّؿ سّيئاتو، وال تغمط مّرة واحدة بأخذ شيء مفيد منو، وما أكثر األشياء المفيدة لديو
وبأسوأ ما إف تظير صرعة عري أو شذوذ أو تيتؾ أو عبادة شيطاف في الغرب، حتى تجد ترجمتيا الفورية لدينا، 

 . وأبشع مّما لدى الغرب نفسو
، وزدنا عميو القبعة األكاديمية (سوبرستار)في بريطانيا، طمع لدينا ( بوب آيدؿ)في الوقت الذي ظير برنامج 

موعد )أو ما يمكف ترجمتو إلي ( ببليند ديت)، وقّمدنا حتى برنامج العير الصريح (ستار أكاديمي)فأصبح لدينا 
 . أف نكوف أكثر تخّمعًا مف أىمو، فمـ نقّصر في (أعمى
لكف ألـ يسمع أحد عف البرنامج (.. ولو بكشؼ ما فوؽ الرُّكب)إّنيا عولمة، وال ُبّد لنا أف نمحؽ بالّركب .. حسناً 

 ؟ (القراءة الكبرى)أو  The Big Readتحت عنواف  BBCالكبير ذي الضّجة العارمة الذي نظمتو محطة 
قصوف عمى جانب، لكنيـ في الوقت ذاتو كانوا منيمكيف في شأف أدمغتيـ عمى لقد كاف القـو يتنّططوف ويترا

 . الجانب اآلخر، وكانوا يميثوف بنفس الطريقة في سباؽ ترشيح الكتب التي طالعوىا وأّثرت فييـ
مف عمى مدى عّدة أسابيع، تـّ اختيار آالؼ العناويف، وتـّ خضوعيا لمتصفيات ليتفّوؽ منيا مائة عنواف، وليفوز 

 . بينيا عنواف واحد بكونو الكتاب األكثر قراءة
عمى مدى عّدة أسابيع، والمكتبات التي بعدد مّحبلت أشرطة الكاسيت لدينا، تعرض في واجياتيا الكتب 

 . المرشحة، وتجري حسمًا عمى أثمانيا الرخيصة أصبًل، لتكوف في متناوؿ القراء
 !. بريطانيا، وموضوع قياميا وقعودىا ىو الكتاب وال شيء غيره عمى مدى عّدة أسابيع والدنيا قائمة وقاعدة في

 ألـ تسمع عروبتنا بذلؾ؟ 
 . ألّف الضجيج كاف أقوى ِمف صوت المتنبي الذي أسمعْت كمماتو َمف بو صمـ. بؿ سمعت

تكوف أّمة أمّية  وكأنو يميب ظيرىا بالسوط آمرًا إّياىا بأف( إقرأ)لكّف المشكمة ىي أننا أّمة بدأ الوحي لدييا بكممة 
 . ال تستحؽ الحياة.. التي ال تقرأ( إقرأ)إّف أّمة . حتى النخاع
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بالمائة، بعد عشرات األعواـ مف النفط واالستقبلؿ الوطني والقومية العربية والشرعية  43إّف أّمًة نسبة األمّية فييا 
 .الثورية والصحوة اإلظبلمية ىي أّمة ال تستحؽ الحياة

ألّننا أنيينا الخبلفة الّراشدة باالغتياؿ، ووضعنا اإلسبلـ بعدىا في صندوؽ ربطناه ...ؽ الحياةنحف أّمة ال تستح
بمميوف سمسمة ورميناه في بحر الظممات، وجعمنا القرآف العظيـ مّجرد آيات تتمى في المآتـ، ووضعناه عمى منّصة 

ـ نعرفو قط، منذ قتمنا اإلسبلـ غيمة الشيود ليحمفوا في المحاكـ عمى أف يقولوا الحّؽ، وىو الشيء الذي ل
واستبدلناه بشيء ال عبلقة لو بالسماء وال باألرض، إكرامًا لعيوف السفمة المستبديف المستحوذيف عمي خير الناس 

 . ورقاب الناس
واحد مف أبطالنا المياميف الذيف أعمنوا مسؤوليتيـ عف نسؼ مئات األبرياء في قطار مدريد، أعمف بعد حمد الّمو 

 . والثناء عميو، عف وقؼ العمميات حتى حيف في ببلد األندلس 
 ! ببلد األندلس؟

 ! أكانت ممؾ الذيف خّمفوكـ؟
لماذا ال يصّر الصياينة المجرموف عمي تسمية أرض فمسطيف بإسرائيؿ، إذا كّنا ال نزاؿ، حتى بعد خيبتنا التي 

ظممًا وعدوانًا باسـ اإلسبلـ البريء الذي اغتمناه، طوليا سبعمائة سنة، نّدعي ممكية أرض ليست لنا، احتممناىا 
 ومضينا نوّقع ببصمة إبيامو كّؿ فعؿ قبيح ال تصدر فتواه إاّل مف شيطاف؟ 

عمي مدي سبعة قروف، لـ نترؾ في أرض الناس تمؾ عممًا وال عدالة وال لغة وال دينًا، بؿ انيمكنا في امتصاص 
ىداًء لمتسرية عف أمير المؤمنيف خيراتيا قطرة قطرة، واستعباد أبنائيا، و  استحياء نسائيا، وتبادليف إماًء بيعًا وا 

ال : المثقؿ بالجياد الميمي الوثير، والمتحّمي مف الديف كّمو بمجرد ختـ عمى رقعة يمعمع دوف حاجة أو مناسبة
 . غالب إاّل الّمو 

مؾ األرض، فثابت إلى نفسيا، وكأّننا لـ نكف وقد صدؽ الّمو وعده، فكنسنا بكّؿ قبائحنا وفجورنا وأّميتنا عف وجو ت
 !. قد أثقمناىا بوجودنا لسبعة قروف

البطؿ الميموف الذي أجـز أّنو لـ يقرأ في حياتو أكثر مف ثبلثة كتب تكفيرية، يرفع يده متفّضبًل عف ببلد 
 !. األندلس

ال يستحقيا مّيت مثمو، يمشي  وىي ببلد ستكوف متفّضمة لو بصقت في وجيو احتقارًا، ألّف بصقتيا نفحة حياة
 . ليوّزع الموت بيف األحياء

تقوؿ تقارير صندوؽ األمـ المتحدة لمتنمية، وتزّمر ليا مؤيدًة تقارير الصندوؽ العربي لمتنمية إّف ما ترجمتو إسبانيا 
 !. مف الكتب خبلؿ عاـ واحد يعادؿ عدد الكتب التي ترجمتيا الدوؿ العربية كّميا في ألؼ عاـ

ودوؿ الغرب األخرى ومع ذلؾ فإننا نخرج .. فماذا إذف عف أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. في إسبانيا وحدىاىذا 
ألسنتنا بكؿ وقاحة في وجوه ىؤالء الكّفار، ونحرميـ مف بركة رضانا ونتركيـ كاليتامى في فسطاطيـ البائس، 

 !. مستفيديف لوحدنا بنعمة فسطاط اإليماف
لـ تجد ُمحسنًا يكرميا بالدفف، تتباىى عمى األحياء بعفنيا، وتعتدي عمى رب السماوات  نحف الجثث المكّدسة التي

 . واألرض بحيازة رحمتو بأيدييا، لتوّزعيا بمعرفتيا وبمزاجيا عمى مف تشاء وتحـر منيا مف تشاء
 !َمف إذف لمموتى بامتبلؾ مقادير الحياة؟
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 !لغة األضداد
 
 

دوؿ مثؿ سوؽ الخردة، كّؿ . إّنيـ فقط يفعموف ذلؾ نكاية بي. كبلّ . االوروبّيوف ليسوا جاّديف حقا في مسألة الوحدة
ومع ذلؾ، يتسّمت .. دولة ليا في رقبة االخرى طوفاف مف الّدـ، خمطة متنافرة مف األلسف مثؿ بيارات كالكوتا

لفة، وينفقوف الوقت والماؿ والجيد، والىدؼ ليـ مف وراء ذلؾ ىؤالء الخبثاء حوؿ الطاولة، ويتصّنعوف الموّدة واأل
 .إاّل أف يجعموني أتسّمـ مف الغيظ
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الي ( اليورو)لف اشاىد التمفزيوف، ولف أقرأ الّصحؼ، ولف اسمح بدخوؿ . لف اترؾ ليـ فرصة لمفتؾ بي. ىراء
والماؿ والجيد، ليكتشفوا في النياية دعيـ يخسروا الوقت . دعيـ يكمموا وحدتيـ. مطبخنا حّتى لومتنا مف الجوع

 .انني لـ أَر ولـ اسمع ولـ أتسّمـ مف الغيظ، وأف مؤامرتيـ لـ تنجح
 لماذا اغتاظ؟.. ثـّ تعالوا

 ماذا عندىـ احسف مّما عندنا؟
عندىـ شبكات مواصبلت متبلحمة؟ عندنا شبكات كممات ! ايضا( باتا)، واحذية (بتاتاً )؟ عندنا (بطاطا)عندىـ 
 (!الموت لمخونة: )كّؿ ثبلث او اربع خانات تقؼ في بمعوميا خانة سوداء: عةمتقاط

ىؿ توّد الّرجوع مف حيث جئت، اـ تُفّضؿ . اسمؾ عمى الكومبيوتر: ممحوظة)يحاوؿ زيارة بمد شقيؽ : أفقيا -
 (:الّدخوؿ في ىذه الخانة الناصعة الّسواد؟

 (!ُيَحبس: )أربعة حروؼ
 (!ُيشنؽ: )اربعة حروؼ: ييطمح إلى المعال: عموديا -

(. انتحابات)؟ عندنا (انتخابات)عندىـ . الّرخاـ؟ عندنا قوس قزح، ونجـو الظير ايضا)ماذا عندىـ؟ ىاه؟ قوس 
نحف فقط عندنا، ومرفؽ طّييا شاعر . ؟ ىييات(لغة ضاد)ىؿ عندىـ ! عندىـ بيتزا؟ عندنا خارطة الوطف العربي
 :االطمس أشعث أيضًا ينّط في وجيؾ كّمما فتحت

 فبل َحدّّ ُيباعُدنا 
 وال ديٌف ُيفّرُقنا

 ِلساُف الّضاِد يجمعنا
 بعدناِف وقحطافِ 

 !أّما الّديف الذي ال يفّرقنا فمعمـو
وفي مصر (. ظاءً )في الخميج والعراؽ ٌندّلمو فنجعمو : فنحف بفضؿ الباري ننطؽ بو مثؿ الكناري( الّضاد)وأّما 

 (.إشنو يعني الّداد؟..)أّما في المغارب المزيانة ؼ(. ءً طا)والشاـ ندّلمُو أيضًا فنجعمو 
وألننا اسرّيوف جدا، فنحف ال نجتمع في العادة اال في . الميـ أف الضاد يجمعنا بعدناف وقحطاف. ىذا ليس ُممّياً 

 (!بيت خالتنا)
 ىؿ عند االوروبييف اسماء اضداد؟.. قؿ لي

 .أكثر مّنا( زىيرية)ليس عمى وجو االرض أّمة عندىا اسماء . مستحيؿ
 .سّيد مطاع، وأيضا عبد ممموؾ: مولى: مثبلً 
 .صحيح البدف، وايضا ممدوغ: سميـ: مثبلً 
 .ُجونو أبيض خالص ، وايضا اسود خالص: مثبلً 
.. رتبة عميا لمعسكري االصيؿ المخضـر في الجندية، وايضا البف الشوارع اليارب مف التجنيد: مييب: مثبل

 ..وَىممّجرا
َـّ َجّراً )ة، ليس لدى االوروبييف وعمى فكر  المواطف عندىـ ال يأتي َجّرًا حتى لو أرادت اجيزة المخابرات اف (. َىُم

 !تطمئف عمى صّحتو
 !كّؿ ىذا، والمرحـو عبداهلل القصيمي ظؿ يردد حتى آخر حياتو اف العرب ظاىرة صوتية

 !ة؟ىذا افتراء فمتى كاف لنا صوت حتى يكوف ظاىر . غفراهلل لؾ يا رجؿ
 (!صوت السيارى.. )الصوت الوحيد الذي امكف لمعرب اف يطمقوه خبلؿ اربعة عشر قرنًا ىو
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 البحث عن الذات
 
 
 
 .أريد أف أصدح بالغناء مثمؾ، وأف أتنّقؿ بحرية مثمؾ..أييا العصفور الجميؿ -

 :قاؿ العصفور
 أأنت عصفور ؟ ..لكي تفعؿ كؿ ىذا، ينبغي أف تكوف عصفورًا مثمي-
 ما رأيؾ أنت ؟ ..أدري ال -
 . حاوؿ أف تغني وأف تتنقؿ عمى طريقة جنسؾ . إني أراؾ مخموقًا مختمفًا -
 وما ىو جنسي ؟  -
 . إذا كنت ال تعرؼ ما جنسؾ ، فأنت، ببل ريب، حمار  -

 *** 
 . أريد أف انيؽ بحرية مثمؾ، وأف أتنّقؿ دوف ىوية أو جواز سفر، مثمؾ ..أييا الحمار الطيب -

 : لحمار قاؿ ا
 ىؿ أنت حمار ؟ . يجب أف تكوف حمارًا مثمي ..لكي تفعؿ ىذا -
 ماذا تعتقد ؟  -
 . ىيئتؾ ال تدؿُّ عمى أنؾ حمار ..قؿ عني حمارًا يا ولدي، لكف صّدقني -
 فماذا أكوف ؟  -
 . لعمؾ بغؿ ! فأنت أكثر حمورّيًة مني ..إذا كنت ال تعرؼ ماذا تكوف -

 *** 
 أريد أف أكوف قويًا مثمؾ، لكي أستطيع أف أتحّمؿ كؿ ىذا القير، ..دأييا البغؿ الصندي -

 . وأريد أف أكوف بميدًا مثمؾ، لكي ال أتألـ مّما أراه في ىذا الوطف 
 : قاؿ البغؿ 

 َمف يمنعؾ ؟ ..ُكػفْ  -
 . تمنعني ذلَّتي وشّدة طاعتي  -
 . إذف أنت لست بغبًل  -
 وماذا أكوف ؟  -
 . أعتقد أنؾ كمب  -

** * 
 . أريد أف اطمؽ عقيرتي بالنباح مثمؾ، وأف اعقر َمف ُيغضبني مثمؾ ..أييا الكمب الُيماـ -
 ىؿ أنت كمب ؟  -
 . طوؿ عمري أسمع المسؤوليف ينادونني بيذا االسـ، لكنني ال أستطيع النباح أو العقر ..ال أدري -
 لماذا ال تستطيع ؟  -
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 . ادروف إلى عقري دائمًا إنيـ ىـ الذيف يب..ال أممؾ الشجاعة لذلؾ -
 . ما دمت ال تممؾ الشجاعة فأنت لست كمبًا  -
 إَذف فماذا أكوف ؟  -
 . قـ وابحث عف ذاتؾ ..إعرؼ نفسؾ بنفسؾ..ىذا ليس شغمي -
 . بحثت كثيرًا دوف جدوى  -
 . فبل ُبدَّ أنؾ مف جنس َزَبد البحر ..ما دمَت تافيًا إلى ىذا الحد -

 *** 
 . إنِفني مف ىذه األرض أييا البحر العظيـ ..إنني تافو إلى ىذا الحد..لعظيـأيُّيا البحر ا -

َبد   . إحممني فوؽ ظيرؾ واقذفني بعيدًا كما تقذؼ الزَّ
 : قاؿ البحر 

 أأنت َزَبد ؟  -
 ماذا تعتقد ؟ ..ال أدري -
 . قميبًل  حسنًا، أدفُ ..ىػو.. دعني أبسط موجتي لكي أستطيع أف أراؾ في مرآتيا..لحظًة واحدة -

 ! أنت مواطف عربي ..المعنة..أوووه
 وما العمؿ ؟  -
 . لو كنت مكانؾ النتحرت ..بصراحة. أنت إذف مواطف عربي جدًا ! تسألني ما العمؿ ؟ -
 . إبمعني، إذف، أييا البحر العظيـ  -
 . ال أستطيع ىضـ مواطف مثمؾ ..آسؼ -
 كيؼ أنتحر إذف ؟  -
 . في مجرى الكيرباء  أسيؿ طريقة ىي أف تضع إصبعؾ -
 . ليس في بيتي كيرباء  -
 . ألِؽ بنفسؾ مف فوؽ بيتؾ  -
 ! وىؿ أموت إذا ألقيت بنفسي مف فوؽ الرصيؼ ؟ -
د إلى ىذه الدرجة ؟ -  لماذا ال تشنؽ نفسؾ ؟ ! مشرَّ
 ومف يعطيني ثمف الحبؿ ؟  -
 . ال تممؾ حتى حببًل ؟ أخنؽ نفسؾ بثيابؾ  -
 ! يا البحر العظيـ ؟أال تراني عاريًا أي -
 . إنيا طريقة مجانية وسيمة، لكنيا ستجعؿ انتحارؾ ُمدوّيًا . لـ تبَؽ إاّل طريقة واحدة ..إسمع -
 ماىي ىذه الطريقة ؟ ..قؿ لي بسرعة..أرجوؾ أييا البحر العظيـ -
 !إبَؽ َحّيػًا  -
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 فيمم واقعي
 
 
 

 . وقرر الناقد السينمائي أف ينقد السيناريو نقدًا واقعيًا حقًا . يصنع فيممًا واقعيًا حقًا  قّرر كاتب السيناريو أف
 . جمس الكاتب، وجمس الناقد 

 ( الموظؼ يحمؿ أكياس فاكية، واقؼ يقرع باب بيتو: نيار -منظر خارجي : )الكاتب
ال بد لو أف يدوخ الدوخات السبع بيف . في الواقع، ليس ىناؾ موظؼ يعود إلى بيتو نياراً . بداية سيئة: الناقد

إذا عاد في ىذا الزمف المكتظ بالمؤامرات  -طوابير الجمعيات ومواقؼ الباصات، فإذا ىبط المساء وعاد إلى بيتو 
 ! فميس إاّل مجنونًا ذلؾ الذي يصّدؽ أنو يحمؿ أكياس فاكية  -والخونة 
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ذا تصادؼ انو أخذ ر . الواقع اّنو مفمس عمى الدواـ ، فالواقع أف الفاكية غير موجودة في وا  شوة في ذلؾ اليـو
 . السوؽ 
 ( . الموظؼ يقؼ ليقرع باب بيتو: ليؿ -منظر خارجي : )الكاتب
ذا أردت رأيي فاألفضؿ أف ُتزّودُه بمفتاح..ىذا أحسف: الناقد انت تعرؼ . ال داعي لقرع الباب في ىذا الوقت . وا 

. يرعب أىؿ الدار ويجعؿ قموبيـ في ببلعيميـ -بالمؤامرات والخونة في ىذا الزمف المميء  -أف قرع الباب 
يمكنؾ التمّسؾ بمسألة قرع الباب، عمى شرط أف ..نعـ. الموظؼ نفسو لف يكوف واقعيًا إذا فعؿ ذلؾ بأىمو كّؿ يـو

 . تبدؿ الموظؼ بشرطي أو مخبر 
لكف يا صديقي الناقد، ما ..( يدخؿ الموظؼ يضع المفتاح في قفؿ باب بيتو و :ليؿ -منظر خارجي : )الكاتب

لماذا ال أضع الموظؼ في البيت منذ . ضرورة ىذا المنظر؟ إنو يستيمؾ ثبلثيف مترًا مف الفيمـ الخاـ ببل فائدة
 البداية ؟ 

ذا لـ . ىذا ممكف، لكف األفضؿ أف تُبقي عمى ىذا المنظر: الناقد فالواقع اف جاره يراقب أوقات خروجو وعودتو، وا 
، فإنؾ تفترض أف تقرير الجار سيكوف ناقصاً يظير ع وىذا في الواقع أمر . ائدًا، وفي نفس موعد عودتو كؿ يـو

 . غير واقعي، بؿ ربما سيدعو الجار إلى اختبلؽ معمومات ال أصؿ ليا 
 ...( الموظؼ يخطو داخؿ الممر: متوسط -منظر داخمي : )الكاتب
 . لى غرفة النـو ينبغي أف يدخؿ مباشرة إ.. خطأ، خطأ : الناقد

 ! لكفَّ ىذا غير واقعي عمى اإلطبلؽ : الكاتب
. إنؾ تفترض دخوؿ الموظؼ إلى بيت، وىنا وجو الخطأ. أنت غير الواقعي. بؿ واقعي عمى اإلطبلؽ: الناقد

دعؾ مف أدونيس، ..البيت غرفة واحدة تبدأ مف الشارع. ىذا ىو الواقع. نعـ. الموظؼ عادًة يدخؿ إلى وجر كبلب
 . فيو غرفة النـو وىو المطبخ وىو حجرة الجموس وىو الحوش . بيت ثابت لكّنو متحّوؿال

تنتقؿ الكاميرا إلى وجو الزوجة  -الموظؼ يخطو عمى أجساد أوالده النائميف : قريب -منظر داخمي : )الكاتب
 . ..تبدو الزوجة مبتسمة، وعمى وجييا امارات الطيبة" كموزآب"وىي تبدو واقفة وسط البيت 

 ( مساء الورد.. أىبلً .. أىبلً : الزوجة
في الواقع ليس ىناؾ زوجات طيبات، والزوجات أصبًل ال . بدأت بداية حسنة لكنؾ طيَّنتيا.. إقطع: الناقد

ثـ ماىذا الحوار الذي مثؿ قّمتو؟ َمف ىذه التي تقوؿ لزوجيا أىبًل ثـ تكرر ..يبتسمف، خاّصة زوجات الموظفيف
 ! ىذا بمساء الورد ؟األىبًل ثـ تشفع كؿ 

أّية واقعّية في ىذا ؟ دعيا تنيض مف بيف أوالدىا نصؼ مغمضة، مشعثة الشعر، بالعة نصؼ كبلميا ضمف 
 .. ثـ اتركيا تولوؿ كالمعتاد.. وجبة كاممة مف التثاؤب

مصيبتؾ . اف ىذا أنت؟ إييو ماذا عميؾ؟ األوالد ناموا ببل عشاء، وأنت آٍت في ىذه الساعة ويداؾ فارغت: الزوجة)
 ..( بألؼ ياسنّية

لو تركتني أزّوده بكيس واحد مف الفاكية عمى األقؿ، لما اضطرَّ إلى مواجية أناشيد ..انظر ماذا فعمت: الكاتب
 . سنّية 
إف كيس . بؿ ستزيد..ثـ أف أناشيد سنّية لف تنقص حرفًا واحداً . لكنؾ لف تكوف واقعياً . زّوده يا أخي: الناقد

اًء جديدًا البنتو التي تيّرأ حذاؤىا، وال ىو مصروفات الجامعة البنو األكبر، وال أجرة الرحمة الفاكية ليس حذ
 . المدرسية التي عجز ابنو األوسط عف دفعيا حتى اآلف 

 . يصعب بناء الحبكة المشّوقة بوجود مثؿ ىذه المشاكؿ التي ال حؿَّ ليا في الواقع : الكاتب
 . ص مف أوالده قبؿ مجيئو حاوؿ أف تتخمّ ..اجتيدْ : الناقد
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 ماذا أفعؿ بيـ أكثر مف ذلؾ ؟ . إنيـ نائموف أصبلً : الكاتب
ال يمكف أف يكونوا في ىذا . ىذا منتيى الواقعّية. في السجف مثبلً . ولكف في مكاف آخر..دعيـ نائميف: الناقد

 ! العمر ولـ ينطقوا حتى اآلف بكممة معّكرة ألمف الدولة 
 . سنّية؟ إفَّ اناشيدىا ستكوف أشدَّ حماسًة في ىذه الحالة وماذا أفعؿ ب: الكاتب
 . مف الواقعي أف تموت األـ الرؤـو مصدومًة باعتقاؿ جميع أبنائيا دفعًة واحدة ..اقتْميا بالسكتة القمبية: الناقد

 ! ماذا يبقى مف الفيمـ إذف ؟: الكاتب
 . عندؾ الموظؼ : الناقد

 ماذا أفعؿ بالموظؼ ؟ : الكاتب
الزوجة في ذّمة اهلل، والموظؼ وأوالده . تخّمْص مف الجميع بضربة واحدة. َدْع جاره يفعؿ ..ال تفعْؿ أنت: اقدالن

 . فإذا فّكرَت أف تذىب أبعد مف ىذا فستمحؽ بيـ . ونصيحتي أف تقؼ عند ىذا الحد. في ذّمة الدولة
فيمـ ىذا؟ ال يا أخي، دعنا نواصؿ حبكتنا كما  أيُّ . في بداية الفيمـ ( النياية)كأّنؾ تقوؿ لي ضع كممة : الكاتب

 . كنا، وبعيدًا عف السياسة 
 . واصؿ . كما تشاء : الناقد

 ( وجو الزوجة وىي غاضبة -كموز : )الكاتب
ىذا أنت؟ إييو ماذا عميؾ؟ األوالد ناموا جائعيف، وأنت آٍت كالبغؿ في مثؿ ىذه الساعة ويداؾ فارغتاف : الزوجة)

 ( مصيبتؾ سوداء يا سنّية .كقمب أْـّ موسى
 ( يبدو ىادئاً  -الكاميرا عمى وجو الزوج  -قطع )
 ( الصباح رباح. نامي يا عزيزتي. الصبر طّيب. ماذا أفعؿ يا عزيزتي؟ ىذا قدرنا: الموظؼ) 

اؽ بشرفؾ ىؿ بإمكانؾ أف تتحّمى بمثؿ ىذه الرّقة حيف تختتـ يومؾ الش! ىذا نبي . ىذا ليس موظفاً ..ىراء: الناقد
 ... كموز رجاًء ، حتى أريؾ كيؼ تكوف الواقعّية. بوجو سنّية؟ إنقؿ الكاميرا إلى وجو الموظؼ 

؟ أكّؿ ليمة تفتحيف لي باب جينـ؟ أال يكفيني ..ُعدنا يا سنّية يا بنت اؿ: الموظؼ حانقًا يكاد وجيو يتفّجر بالّدـ)
أنِت طالؽ طالؽ .. إذىبي(يصفعيا)الجحيـ إذىبي إلى. تعبت. يـو كامؿ مف العذاب؟ تعبت يا بنت السعالي

 ( ىو..طالؽ بالمميوف . طالؽ باأللؼ. طالؽ
 ( وآآآآي.. وآآآآي: وتصرخ. الزوجة تتسع عيناىا كمصائب الوطف العربي، أو كذّمة الحكومات)
. لموظؼيزداد صراخ ا. يصرخ األوالد. يستيقظوف مذعوريف عمى صوت اميـ الحنوف. الكاميرا تنتقؿ إلى األوالد)

تنتقؿ الكاميرا إلى الباب لكنيا ال تمحؽ، الباب ينيدـ تحت ضغط الجيراف، وتمتمئ . قرع عمى الباب ولغط وراءه
ولعّمو الذي يكتب  -أحد الجيراف .ضجة الجيراف تعمو. الغرفة بيـ، ويتعّمؽ بعضيـ بالمروحة لضيؽ المكاف

 ( يحاوؿ تيدئة الموقؼ -التقارير 
 اذا حصؿ يا أخي؟ ماذا حصؿ يا أختي ؟ ماذا حصؿ؟ م: الجار)

 . لعنة اهلل عمييا : الموظؼ
 ماالحكاية ؟ ..تعّوذ مف الشيطاف: الجار
 . بعد كؿّْ المّر الذي تحّممتو منو، طّمقني ..طمََّقني. ىووووء : الزوجة
 . ليس الطبلؽ أمرًا بسيطًا . انت عاقؿ يا أخي. ال: الجار

 . لعنة اهلل عمييا . ـوأبسط مف مقابمتيا كّؿ ي: الموظؼ
 ماذا فعمُت لو؟ ..إسألوه يا ناس: الزوجة

 . انقبري : الموظؼ
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 . لكؿ مشكمة حؿ يا جماعة : الجار
 . ال حؿ : الموظؼ
 ! ىؿ ىي جريمة أف اقوؿ لو ال تشتـ الرئيس ؟. يابني آدـ. يا ناس: الزوجة

 ( إظبلـ..يحّدؽ في وجو الموظؼ..الجار فاغر الفـ والعينيف)
 ! وبعد ؟: كاتبال

بعد إعداـ الزوج، سيمكف الزوجة أف تعمؿ خادمًة لتعيؿ أوالدىا قبؿ إلقاء القبض .. ليست ىناؾ مشكمة: الناقد
أدخمو في النقابة وعّممو . دع أحدًا مف األوالد يترؾ الدراسة ليعمؿ سمكرّياً . تصرَّْؼ يا أخي. عمييـ في المستقبؿ 

كؿ ىذه . بحبحيا يا أخي. استو، لكف اجعؿ اختو تنخرط في اإلّتحاد النسائيأو دعو يواصؿ در . كتابة التقارير
 . األمور واقعية 

 ! أّية رقابة ستجيز ىذا السيناريو ؟.. واقعية ُتوقع المصائب عمى رأسي: الكاتب
 . أعترؼ لؾ بأفَّ الرقابة لف توافؽ ..إذا أردت الواقع: الناقد

 ما العمؿ إذف ؟ : الكاتب
 . اقعّية المأمونة ىي أاّل يعود الموظؼ، وال توجد سنّية وأوالدىا، وال يوجد البيت الو : الناقد

 . ىذا أفضؿ : الكاتب
 . ويرفع الناقد لسانو عف النقد ..يرفع الكاتب يده عف الدفتر

 *** 
 . يرفع الكاتب رجميو عمى الفمقة، ويرفع الناقد رجميو عمى المروحة .. في اليـو التالي

 !كؿُّ شيء ُمراَقب .. ف المميء بالمؤامرات والخونةفي ىذا الزم
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 وجه
 
 
 

 ... في ليمة مف الميالي
، فالكبلـ ممؾ أيدينا، وال سمطة (في ليمة مف الصباحات)أف نقوؿ  -في الحقيقة  -كاف بمستطاعنا ..لحظة واحدة

ىي أف الصباحات لدينا ال  -في الحقيقة  -لكفَّ المشكمة . متفاؤؿ ألحد عمينا، إذا أردنا تفجير المغة قربانًا ل
 . تختمؼ عف الميالي 

 . نعود إلى القوؿ إنو في ليمة مف الميالي، خرج ثبلثة رجاؿ لمبحث عف الحقيقة 
نصافًا لمحقيقة، نقوؿ إنيـ خرجوا لمبحث عف الحقيقة في ببلدنا بالذات، ألنيا الببلد الوحيدة التي لـ تك ف تعرؼ وا 

 . الحقيقة 
 : ولّما كاف الظبلـ حالكًا، فقد تاه الرجاؿ الثبلثة 

ويحسف بنا اإلنتباه إلى أف الرجؿ كاف . لـ يكف يحمؿ فانوسًا  -في الحقيقة-واحد منيـ سقط في بئر، وذلؾ ألنو 
 ! يممؾ فانوسًا، لكنو لـ يكف يممؾ نفطًا وسبب ذلؾ ىو أزمة النفط في ببلدنا 

الثاني فقد زلؽ في طيف أحد البساتيف، فوقع عمى وجيو، وحيف تمالؾ نفسو واستطاع أف يقؼ مف أّما الرجؿ 
 . جديد، لـ ينَس أف يقتمع معو شيئًا مكّورًا وباردًا، كاف يستقر بيف بطنو وبيف الطيف 

كما ذكرنا، لـ يكف يعرؼ أيف وقع، ألنو، ىو أيضًا، لـ يكف يحمؿ فانوسًا، لغبلء النفط  -في الحقيقة  -ىو 
 . لغبلء الطعاـ، كما لـ نذكر  -في الحقيقة  -وألنو، مف شدة جوعو لـ يكف يحمؿ رأسًا، وذلؾ 

أما الرجؿ الثاني فقد وصؿ بعده ..وعندما طمع الصباح، كاف الرجؿ األوؿ قد وصؿ إلى مبنى البمدية يقطر زفتاً 
 . وىو يحمؿ بطيخة 

 . ت مف انعقاد المجمس البمدي لكفَّ الرجؿ الثالث لـ يصؿ إاّل بعد ساعا
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 . لـ يكف يقطر زفتًا ، ولـ يكف يحمؿ بطيخة 
 ماذا وجدت ؟ : سألو رئيس البمدية 

 ( . ال شيء : )أطبؽ عينيو مف فرط التعب، وزفر قائبًل 
، أف معنى ىذا، أييا األخوة: عندئذ أطرؽ رئيس البمدية قميبًل، ثـ رفع رأسو ببطء، وأعمف بمنتيى اليدوء والحسـ 

 . ومنذ ذلؾ الوقت، نشأت في ببلدنا ظاىرة التحزب . لمحقيقة أكثر مف وجو 
 . ومنيـ تكّونت الحكومة ..المؤمنوف بحقيقة األوؿ شّكموا حزبًا لمزفت

 . ومنيـ تكونت المعارضة ..والمؤمنوف بحقيقة الثاني شّكموا حزبًا لمبطيخ
ايدًا، جيبو يستعطي الزفت، وقمبو يتعاطى البطيخ، ورأسو يعطي أّما المؤمنوف بحقيقة الثالث فقد شّكموا حزبًا مح

 ( . البلشيء ) 
 ( !الحداثة ) ومف ىؤالء تكونت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يحدث في بالدنا
 
 
 

 : ضبػط إيػقاع * 
كانت أّمي تعزؼ عمى الرّْؽ بميارة، وكاف . تعّممْت أختي العزؼ عمى الكماف، وتعّممُت أنا العزؼ عمى العود 

 . ي طبااًل مرموقًا أب
 . توّسمت إلينا المعارضة أف ننضـ إلى صفوفيا، حيث أف مواىبنا ضرورية جدًا لمواكبة الّرقص عمى الحباؿ 

 . وفي الوقت نفسو توسمت إلينا الحكومة أف ننضـ إلى صفوفيا، حيث أف مواىبنا ضرورية جدًا لمواكبة القانوف 
 .. وال نزاؿ في حيرة شديدة

 ! أصحاب المواىب في ىذا البمد المحب لمفف  ما أشد حيرة
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 : مجاممػة * 
 . دعاني صديقي إلى العشاء، امس، وقّدـ لي طبقًا فارغًا 

، دوف أف يكوف في  ولّما كانت األصوؿ في ببلدنا تقضي بردّْ الدعوة، فإنني دعوتو إلى الغداء عندنا، ىذا اليـو
 ! ألف تراثنا العائمي ال يسمح لنا باقتناء األطباؽ ذلؾ ..نّيتي أف أقّدـ لو طبقًا فارغًا كما فعؿ

ولكي أحفظ ماء وجيي، استقبمت صديقي عند الباب بابتسامة ..كاف الموقؼ محرجًا جداً ..لـ أدر ماذا أصنع
 . ثـ طردتو فورًا ..عريضة، وصافحتو بحرارة

 ! ابعي حرارة المصافحة أغمقت الباب وراءه، ثـ ازدردُت، بشيّية، حبلوة ابتسامتي، ورحت ألعؽ مف أص
 : ما نتعّممو مف الدنيا * 

 . في إحصاء السكاف الماضي كانت أسرتنا تتكّوف مف عشرة أشخاص 
فر مف العشرة   ! وفي اإلحصاء األخير قامت الدولة بحذؼ الصّْ

، لـ ُيبّمغوا السمطة  أنا الواحد المتبّقي سأعدـ بعد يوميف، أّما الصفر المحذوؼ فقد ُأعدموا ألنيـ، قبؿ القبض عميَّ
 . بأني خائف 

 . لقد تعّممت مف الدنيا أفَّ الصفر في ببلدنا ُيساوي تسعة ..حتى اآلف أستطيع القوؿ افَّ العمر لـ يذىب دوف فائدة
 .وال ريب عندي في أف الناس، بعد إعدامي، سيتعّمموف مف الدنيا أفَّ العشرة في ببلدنا تساوي صفرًا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة دعبولقضيّ 
 
 
 

وظؿ يتدرج في تقّوسو شيئًا فشيئًا، "..يوغا"عمى األرض، وشرع في تقويس ظيره ببراعة العب " دعبوؿ"استمقى 
 . حتى تـ لو في النياية أف ُيطبؽ رجميو عمى فمو 
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 . وحالما استكمؿ شكمو الدائري، فتح شدقيو بشيية بالغة، ثـ ابتمع نفسو 
 *** 

 ! نفسو " دعبوؿ"ة، فإف الخبر وصؿ إلى القطب الشمالي، حتى قبؿ أف يصؿ إلى وألف العالـ أصبح قرية صغير 
جاءت، عمى الفور، وفود مف شتى أنحاء العالـ، واكتظ بيت دعبوؿ عمى اتساعو بالصحافييف وعدسات التصوير 

ركة وكاميرات التمفزيوف وميكروفونات اإلذاعات ولجاف الحقوؽ المختمفة، حتى دعت الحاجة إلى تعطيؿ ح
 . ذلؾ ألف بيت دعبوؿ ىو رصيؼ الشارع العاـ ..المرور

وكاف دعبوؿ كّمو عبارة عف كرة مبيمة راقدة بسكوف وسط الضجة ..كانت أنظار العالـ كميا مصوبة إلى دعبوؿ
 . العارمة 
 *** 

 : صرخت مندوبة الجمعية العالمية لمدفاع عف حقوؽ األحذية 
إنني أطالبو، باسـ ..يريد، لكف ليس مف حقو أف يبتمع األحذية المسكينةمف حؽ ىذا المتوحش أف يفعؿ بنفسو ما

 . مف غير نقصاف نعؿ أو مسمار ..جمعيتنا الموقرة، بأف يطمؽ سراح الفردتيف حاالً 
 *** 

وقاؿ ناطؽ ..وفي تمؾ األثناء أصدر صندوؽ النقد الدولي احتجاجًا شديد الميجة عمى ىذا العمؿ الوحشي الجباف
 . كر اسمو أف وراء احتجاج الصندوؽ أسبابًا تنافسية، لكنو لـ ُيعِط توضيحات أكثر طمب عدـ ذ

 *** 
وأصدر رئيس جمعية الدفاع عف حقوؽ األزرار بيانًا استنكر فيو العمؿ البربري الذي قاـ بو دعبوؿ، وركز عمى 

ازمة بوجو مثؿ ىذه األعماؿ ضرورة إنقاذ األزرار بأسرع وقت ممكف، كما ناشد الضمير العالمي الوقوؼ وقفة ح
إننا نحتـر رغبة ىذا الدعبوؿ في ابتبلع قميصو وبنطمونو، بؿ وحتى : وختـ بيانو بالقوؿ . البل مسؤولة 

لكف ما ذنب ىذه األزرار الصغيرة المغموبة عمى أمرىا، والتي ال تستطيع النطؽ أو الدفاع عف نفسيا بأية ..حذائو
 ! وسيمة ؟
 *** 

وقاؿ مسؤولوف إفَّ ىذا العمؿ ُيعطي صورة بشعة ..أعدمت السمطات رجبًل حاوؿ أف يقمّْد دعبوؿ..وفي كوااللمبور
 ! لمغربييف عف تخّمؼ سكاف آسيا، وذلؾ حيف يشاىدوف واحدًا منا وىو يأكؿ نفسو دوف استعماؿ الشوكة والسّكيف 

 *** 
قاؿ فيو إف جمعيتو تندد بيذا العمؿ وأدلى مندوب جمعية الدفاع عف المصاريف بحديث إلذاعة مونت كارلو، 

 . وتطالب دعبوؿ بالخروج حااًل مف مصارينو الدقيقة والغميظة عمى حد سواء ..اآلثـ
وال أدري كيؼ تأّتى ليذا البغؿ أف ..إنني لـ أَر في حياتي كميا مثؿ ىذه القسوة: ومما جاء في الحديث قولو 

 ! ؟" اآليس كريـ"ؿ يظف نفسو قالبًا مف ى! يخنؽ ىذه المصاريف الرقيقة بحشر نفسو فييا 
 *** 

وحّذر مف احتماالت أف تعطؿ ىذه "..دابولز سيتيويشف"وناقش البيت األبيض، في جمسات مطّولة ما سّماه ب
 . وأنحى بالبّلئمة عمى بكيف، كما حّذر إيراف مف مغّبة المعب بالنار ..المسألة مسيرة السبلـ في الشرؽ األوسط

تعتبر تيديدًا صارخًا ألمف " بمعة دعبوؿ"أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بيانًا أّكد فيو أف  وفي الوقت نفسو
 . إسرائيؿ 
 *** 
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وارتفع سعر الدوالر إلى أعمى معّدؿ لو منذ سبع سنوات، فيما انخفضت أسيـ نفط بحر الشماؿ إلى أدنى معدؿ 
 . لقضية دعبوؿ تأثير مباشر في ىذا الشأف  ليا، ولـ تتوفر عمى الفور أية معمومات عّما إذا كاف

 *** 
إنيا ..ال ييمنا نوع قماش قميصو أو بنطمونو: وأدلى مندوب لجنة الدفاع عف حقوؽ األقمشة بتصريح قاؿ فيو 

كمُّيا في النياية، أقمشة بكماء ضعيفة ..مسألة مبدأ بالنسبة لنا، ال فرؽ إف كاف قميصو مف الحرير أو مف الخيش
 . وعميو فإننا نطالب ىذا الدعبوؿ األجرب باإلفراج عف قميصو وبنطمونو فورًا ..الدفاع عف نفسياال تحسف 

 . إف أنظار العالـ تراقب معنا، بقمؽ شديد، معاناة ىذه األقمشة المرتينة في جوؼ ىذا األحمؽ 
 *** 

أيّّ منيا إلى مسألة بمع وأعمف أكثر مف فصيؿ عربي معارض مسؤوليتو عف بمع دعبوؿ لنفسو، دوف أف يتعّرض 
 ( . البمعة)فيما نفت جميع الحكومات العربية أف يكوف ليا أي دور في مثؿ ىذه..األمواؿ مف أّية جية كانت

حيث قاؿ أف خبرتو الطويمة في الشؤوف العربية ( رفض فقداف عموالتو)وعززَّ ىذا النفَي تصريح لدبموماسي غربي
 . ع غير متعارؼ عميو رسميًا لدى جميع حكومات المنطقة تجعمو يعتقد بأف ىذا النوع مف البم

 *** 
عف قمقيا البالغ عمى مصير الغّدة المسكينة، واتخذت بالتعاوف (البنكرياس)وأعربت الييئة الدولية لمدفاع عف حقوؽ

ف عمى اعتبار أ(الفيفا)إجراءات فورية لتقديـ شكوى عاجمة إلى منظمة(األنزيمات)مع حركة الدفاع عف حقوؽ
 . دعبوؿ في شكمو الكروي الراىف، يدخؿ ضمف مسؤوليتيا 

 *** 
 .. بدا فجأة، أف كرة دعبوؿ قد أخذت تتمّدد..وفيما كاف العالـ يتابع ىذه القضية بذىوؿ وترّقب وقمؽ

ثـ استوى دعبوؿ قائمًا عمى قدميو (..تفوووو)وعمى حيف غّرة، انطمؽ منيا صوت صاعؽ أقرب ما يكوف إلى
 ! ًا حافيًا عاري

ولمعت فبلشات أجيزة التصوير، وتراكض مندوبو وسائؿ اإلعبلـ لتسجيؿ صورة إفراج ..بيت الجميور الغفير
 . لحظة بمحظة ..دعبوؿ عف نفسو
فماذا أفعؿ سوى أف ..ما أنا إاّل جائع ،عاٍر ،مشّرد ،عاطؿ عف العمؿ...يا أوالد الكمب المحترميف: زمجر دعبوؿ 

 ! مي وأنا بيتي ؟آكؿ نفسي، ألكوف أنا طعا
إنني ضحّية كؿ ىذه الجيات التي أنكرت واستنكرت واحتجت وندّدت ونفت وأعمنت واّدعت وحّذرت، في الوقت 

 . الذي كاف فمي مغمقًا بجسمي، وال قدرة لي عمى الشكوى أو نفي اإلتيامات 
، برؤية منظمات لمدفاع عف حقوؽ كؿ شيء في ىذه القرية ال وىا أنتـ تروف أف ..صغيرةلقد تشّرفت، ىذا اليـو
سرائيؿ بخير وأنا الوحيد الذي ليس ..األحذية بخير، واألقمشة بخير، والمصاريف بخير، والبنكرياس بخير، وا 

 ! فمماذا ال أرى، وسط كؿ ىذه القيامة، منظمة واحدة لمدفاع عف حقوؽ دعبوؿ ؟..بخير
 . أجبرني عمى اإلفراج عف جسمي ستقولوف، يا أوالد الكمب المحترميف، إفَّ الضغط الدولي قد 

 ! إنني،ببساطة شديدة، تقّيأت نفسي َقَرفًا مف ىذا العالـ .. ال واهلل 
 *** 

األمر ..عقوبة لو لوقوفو عاريًا وسط الشارع..تقوؿ أنباء غير مؤّكدة إف السمطات أجبرت دعبوؿ عمى ابتبلع نفسو
 !الذي يعتبر خدشًا لمحياء العاـ 
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 والما بعد الز 
 
 
 

التراب تحت أرجميـ رماد، والسماء فوؽ . كاف بيف األنقاض ثبلثة رجاؿ، ىـ كؿُّ مف تبّقى بعد المذبحة األرضية 
 . رؤوسيـ دخاف 

ىا نحف أوالء وحدنا عمى ىذه . لـ يعيشوا ولـ يتركوا األبرياء يعيشوف. طمعوا بيا فدّمروىا. فعميا األشرار: األوؿ
 . يقة لمحياة دعونا نفّكر في طر . األرض
 . أشتيي أف أدّخف : الثاني
 . اليواء كمُّو تحت أمرؾ ..دّخف كما تشاء: األوؿ
 . حّبذا لو كانت سيجارة أجنبية . أريد سيجارة. كبّل : الثاني
 . نحف وحدنا األحياء، وليس بيننا أجنبي . ليس في األرض أجانب يصنعوف السجاير: الثالث
 . الميـ اآلف أف نجد ما نأكمو . وقتو ليس ىذا. كفاكما جدالً : األوؿ
 . يجب أف نجد ما نأكمو . ىذا صحيح: الثالث
. التدخيف يكوف أشيى بعد الطعاـ. أنا جائع في الحقيقة، لكف ال تظّنا أنني سأنسى رغبتي إذا ما شبعت: الثاني

 . ثـ إنني أرغب في كوب مف الشاي بعد أف آكؿ 
الحظا أننا سيمكننا مواصمة العيش ببل . األمر الضروري ىو أف نجد ما نأكمو. أّييا الطيباف، ىذه كماليات: األوؿ

 . تبغ أو شاي، لكننا لف نعيش ببل طعاـ 
 . ليست سوى وسيمة مف وسائؿ اإلستعمار . ىي أصؿ الشر. السجاير أصبًل اختراع ىولندي: الثالث
 . برعوا في جعمو وسيمة مف وسائؿ اإلستعمار صحيح انو اختراع صيني، إاّل أف اإلنجميز . والشاي كذلؾ: األوؿ
 . يسقط اإلستعمار : الثاني
 . لقد سقط فعبًل، لكّنو واأسفاه أسقط الدنيا كمَّيا معو : األوؿ
 . لندّخف إَذف عمى شرؼ سقوط اإلستعمار : الثاني
 . حاوؿ أف تصبر يا صديقي، ودعنا اآلف نفّكر في طريقة الستعمار األرض : األوؿ
 . لف أسمؾ طريؽ اإلمبريالية حتى لو ِمتُّ جوعًا . فّكر وحدؾ: الثاني
اإلستعمار ىو أصؿ وجود آدـ عمى ىذه األرض، لكفَّ . اإلستعمار عمؿ عظيـ. أنت مخطئ يا عزيزي: األوؿ

 . قراصنة الغرب ىـ الذيف شّوىوا سمعتو 
 . إذف فيو مشّوه السمعة : الثاني
 . نحّسنيا عمى أيدينا  دعونا. لنبدأ سمعتو مف جديد: األوؿ
 . دعونا نحّسف سمعتو عمى أيدينا ..نعـ. إنو مشّوه السمعة. نعـ: الثالث
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 أأنت معي أـ معو ؟ . إنؾ تؤلمني. إرفع قدمؾ عف أعصابي: الثاني
 . أنا معكما : الثالث
 . وأنا أيضًا معكما : األوؿ
 . ولذلؾ فأنا مضطر ألف أكرىو ..لديو وجية نظرأّما ىذا فميس . أنا أكره وجية نظرؾ، لكنني أحترميا: الثاني
 أال تروف أف الكراىية ىي التي أوصمت األرض إلى ىذه النتيجة ؟ . ينبغي أاّل يكره أحدنا اآلخر: األوؿ
 . إذف، أنا مضطر ألف ال أكرىو، وأحسب أف ىذا األمر سيجعمني محتاجًا إلى التدخيف : الثاني
 . التدخيف مضر بالصحة : الثالث
 صّحتؾ أـ صّحتي ؟ : الثاني
 . لكنني أتضايؽ أيضًا مف رائحة التبغ . صّحتؾ طبعاً : الثالث
 . بإمكانؾ مثبًل أف تخرج إلى القطب الشمالي . إبتعد عّني حيف أدّخف: الثاني
 ! رّبما نحف في القطب الشمالي فعبًل . في الواقع نحف ال نعرؼ موقعنا عمى األرض بالضبط: األوؿ
 . ىناؾ سعة لمف ال يحب رائحة التبغ . يذىب إلى خط اإلستواءل: الثاني
 . إنني ميتـ اآلف بتحديد موقعنا عمى ىذه األرض . ال يعنيني تدخينؾ، وال كراىيتو لمتدخيف..أووه: األوؿ
 ىؿ أنت متأّكد مف أننا فوؽ األرض حّقًا ؟ : الثاني
 ! وأيف يمكف أف نكوف ؟: األوؿ
 .  عمى المّريخ مثبلً : الثاني
 . ليس عمى المريخ حياة . ال يمكف: الثالث
 . ماذا نعرؼ عف المريخ ؟ كؿُّ ما نعرفو اآلف ىو أف ليس عمى األرض حياة . اسكت أنت: الثاني
 . نحف الثبلثة ال نزاؿ أحياء ..عمييا: الثالث
 ! أحياء ؟ثـ َمف يستطيع أف يؤكد أننا . أييا الغبي، لـ نتحقؽ بعد مف أننا فوؽ األرض: الثاني
 . فالموتى ال يتكمموف . أعتقد أننا أحياء: األوؿ
وىا نحف . ىؿ ِمتَّ مف قبؿ لتعرؼ أف الموتى ال يتكمموف ؟ رّبما لـ نكف نفيـ كبلـ الموتى ألننا كنا أحياء: الثاني

 ! أوالء يفيـ بعضنا بعضًا ألننا ميتوف 
 . كمـ إطبلقًا ىؿ تتذكروف ؟ عندما كنا نحيا في الوطف العربي لـ نكف نت

 . ىذا صحيح، أذكر ذلؾ جيدًا : الثالث
 . كؿُّ المسائؿ نسبّية يا جماعة . إذف فميس الموتى وحدىـ الذيف ال يتكمموف: الثاني
 . ومع ذلؾ فنحف نتكّمـ ..فنحف مازلنا عرباً . ال أتفؽ معؾ: الثالث
ع يا رجؿ، ينبغي أف تدرؾ أنؾ تتكمـ اآلف ألنؾ إسم. طبعًا ال تتفؽ معي، ألّنؾ مّصر عمى أف تظؿَّ عربياً : الثاني

 . إذا أردت الدّقة أنت اآلف ثمث نفوس العالـ . أنت اآلف عالمي. لـ تعد عربياً 
 أيُّ عالـ ؟ : الثالث
ذا كّنا أحياء، فميس عندي شؾ في أنؾ العالـ الثالث : الثاني  ! إذا لـ نكف عمى المريخ، وا 
 . نحف جميعًا في موقع واحد : األوؿ
 أال ترى أنو ببل رأي ؟ . لكنني أعتقد أنو جاءنا الجئاً . في المحظة الراىنة نعـ: الثاني
 . لقد عبَّر عف رأيو بكؿ وضوح : األوؿ
 . لـ يقؿ شيئًا سوى أف التدخيف مضر بالصّحة . أيُّ رأي؟ إنو يرّدد ما أقولو أو ما تقولو: الثاني
 . وبالبيئة أيضًا : الثالث
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 ! ة ؟البيئ: الثاني
 . ينبغي أف نفّكر ريثما يزوؿ ىذا الدخاف . البيئة نفسيا تدّخف اآلف..اسكتا: األوؿ
قؿ لو أف يشفؽ عمى أعصابي بقدر إشفاقو . مغروز في خاصرتي( األخضر)ال أستطيع التفكير وىذا: الثاني

 . عمى البيئة 
 . إذا واصمنا الجداؿ فسنيمؾ : األوؿ
 . ؾ سيخمصني مف ىذا الببغاء ال بأس، إذا كاف اليبل: الثاني
 . الجدؿ مفيد إذا كاف مفيدًا : األوؿ
 ! حكمة واهلل : الثالث
 . عمينا أف ننّظـ تفكيرنا وحوارنا : األوؿ
 . اإلختبلؼ قائـ ال محالة : الثاني
 . عمينا أف ننّظـ تفكيرنا . نعـ نحف نختمؼ ال محالة: الثالث
 . وحوارنا كما قاؿ : الثاني
 . وارنا وح: الثالث
 ! ألـ أقؿ إنؾ ببغاء ؟: الثاني
 لماذا ال ننتخب واحدًا مّنا ليكوف ىو القائد، ويكوف عمى اآلَخريف احتراـ رأيو ؟ . إننا ندور في حمقة مفرغة: األوؿ
 َمف يضمف لي أف يجري اإلنتخاب دوف تزوير ؟ : الثاني
 . ا جميعًا سنراقب العممية عف كثب إننا لـ نعد في الوطف العربي، كما انن. أنا أضمف ذلؾ: األوؿ
 . نحتاج إلى صندوؽ : الثالث
 ! ما حاجتنا لمصندوؽ ؟: الثاني
 كيؼ يجري اإلنتخاب دوف صندوؽ لبلقتراع ؟ ..ىو: الثالث
 . إذا عثرنا عمى صندوؽ فأوؿ ما سأفعمو ىو أف أضعؾ فيو وأشّيعؾ إلى مثواؾ األخير : االثاني
 . أنت دكتاتور : الثالث

 . ىو ديمقراطي ..كبلّ : وؿاأل
 لماذا يقؼ ضدَّ فكرة صندوؽ االقتراع ؟ : الثالث
 أال ترى أنو ال يوجد صندوؽ ؟ . يا كائف: الثاني
 . نبحث عف صندوؽ : الثالث
 . لننتخب أحدنا ليقود عممية البحث ..حسناً : األوؿ
 . ىذا أحسف حؿ : الثالث
 ! كيؼ ننتخب ؟: الثاني
 . باالقتراع : األوؿ

 . نحتاج إلى صندوؽ : لثالثا
 . نحف نحاوؿ انتخاب أحدنا ليقود عممية البحث عف صندوؽ : األوؿ
 . حؿ جّيد : الثالث
 . سأقتؿ ىذا الببغاء : الثاني
 . بإمكاننا في ىذه المّرة أف نجري االنتخاب بالتصويت المباشر . ال تشتبكا: األوؿ
 . في ىذه المرحمة فقط : الثالث
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 . ّشح نفسي أنا أر : الثاني
 . وأنا ارّشح نفسي : األوؿ
 . وأنا أرّشح نفسي : الثالث
 . أنت ال : الثاني
 ! لماذا؟ أأنتما أحسف مّني ؟: الثالث
 . إذا رّشحنا جميعًا فمف سيراقب سير االنتخاب؟ البدَّ أف يتوّلى أحدنا ميمة الرقابة : الثاني
 . لننتخب أحدنا ليذه الميمة : الثالث
 . أرّشحؾ وأصّوت لصالحؾ  أنا: الثاني
 . سأصّوت ضّده : األوؿ
 . إذف، أعّينؾ أنت رئيسًا لمجنة الرقابية : الثاني
 . يجب أف يجرى انتخاب ..َمف أنت حتى تعّينو؟ كبلّ : الثالث
ة ال شأف لي بانتخابات رئاسة المجنة الرقابية، أنا مرّشح قيادة لمبحث عف صندوؽ اقتراع النتخابات القياد: األوؿ

 . العامة 
 . أنا منسحب : الثاني
 . في ىذه الحالة رّشح نفسؾ النتخابات المجنة الرقابية : األوؿ
 . لف أرّشح في أي انتخاب : الثاني
 . إذف إدِؿ بصوتؾ كمواطف عادي : الثالث
 ما ىو برنامجؾ االنتخابي ؟ ..أنت مثبلً . ال ثقة لي بأي مرّشح: الثاني
 ! برنامجي ؟: الثالث
وأعد بشرفي انني إذا تـّ انتخابي، . ومف أبرز أىدافي أف أكوف في خدمة ىذيف الرفيقيف الطيَبيف: ...األوؿ

خبلص لتحقيؽ المكاسب التالية إجراء :العثور عمى صندوؽ لبلقتراع، ثانياً :أواًل : سأعمؿ بكؿ طاقاتي وبتفاٍف وا 
طبلؽ حرية توحيد الّصؼ :انتخابات حرة مستندة إلى صندوؽ االقتراع، ثالثاً  ومحاربة األمّية وتوفير الوظائؼ وا 

 . الرأي 
 ! ماذا يقوؿ ؟: الثالث
 . رجؿ عنده برنامج . أحسف منؾ: الثاني
 أىذا ىو البرنامج ؟ : الثالث
 ؟ ( ما يطمبو المستمعوف)أـ كنت تظنو برنامج. ىذا ىو. نعـ: الثاني
 . ا البرنامج أنا أيضًا أستطيع أف أقوؿ مثؿ ىذ. ىذا سيؿ. ويحي: الثالث
 . ىات ما عندؾ : الثاني
: وأقسـ بشرفي أف أحقؽ المنجزات التالية. ومف أبرز أىدافي أف أكوف في خدمة ىذيف الرفيقيف الثبلثة: ..الثالث

 . توحيد الصؼ ومحاربة اإلمبريالية : العثور عمى طعاـ، ثالثاً : العثور عمى صندوؽ، ثانياً : أوالً 
 . مجاف أمامؾ برنا..حسناً : األوؿ
 . لـ يتطرؽ أّي منكما إلى ضرورة توفير السجاير لي . ليس في البرنامجيف ما يغريني بانتخاب أحدكما: الثاني
 . الطعاـ أّواًل : األوؿ
 . السجاير مضيعة لمماؿ والصّحة : الثالث
 . انتخبا لوحدكما : الثاني
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 وماذا ستفعؿ أنت ؟ : األوؿ
 . مقاطعة االنتخابات : الثاني

 . ال يجوز لممواطف األصيؿ أف يتخذ موقفًا سمبّيًا مف قضّية االنتخابات . موقؼ غير حضاري: وؿاأل
 . الحياد اإليجابي . أنا عمى الحياد. لست سمبياً : الثاني
 . أعتقد أف ال مفر مف القيادة الجماعية : األوؿ
 ! كنا ىكذا منذ البداية : الثالث
 . ا اآلف وقد تبمورت القضّية، فإننا نستطيع أف نسّمي أنفسنا مجمس قيادة أمّ . لكف بطريقة بدائية. نعـ: األوؿ
 ! نقود َمف ؟: الثاني
 . أنفسنا : األوؿ
 . نحف اآلف عالميوف . ىذه بدعة عربية: الثاني
 ماذا نفعؿ إذف ؟ : األوؿ
 . احسف شيء ىو أف يمضي كؿ واحد منا في اتجاه : الثاني
 . ًا فكرة عربية لكنيا أيض..فكرة جيدة: الثالث
لماذا انتما معّقداف مف العروبة؟ لماذا ال نكوف عربًا وعالمييف في الوقت نفسو؟ أال يكفي العرب كرامة عند : األوؿ

 ! اهلل أف يكوف منيـ الثبلثة الوحيدوف الذيف بقوا عمى قيد الحياة فوؽ األرض ؟
ض؟ مف قاؿ إف ىذه ىي األرض حقًا؟ كرامة؟ أينبغي عمى قيد الحياة؟ مف قاؿ إننا أحياء حقًا؟ فوؽ األر : الثاني

 ! أف يزوؿ جميع البشر لكي يستطيع ثبلثة مف العرب أف يشعروا بكرامتيـ ؟
 كيؼ أشعر بيا وأنت عاكؼ عمى إىانتي ؟ . أنا ال أشعر بالكرامة. إثناف فقط: الثالث
 .. ف ىذاإذا كانت كممتي ثقيمة عميؾ فبإمكانؾ أف تطمب حؽَّ المجوء م: الثاني
 . أنت تعمـ أنني ال أستطيع البتَّ في طمبات المجوء قبؿ االنتخابات . ال تحرجني: األوؿ
 . أقترح في ىذه الحالة أف تجرى انتخابات مبّكرة : الثاني
 .. سنحتاج إلى صندوؽ: الثالث
لى ناخبيف: األوؿ  .. وا 
لى لجنة رقابية: الثاني  ...وا 
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 لقمةمكان شاغر عمى ا
  
 
 

تمّقى الكاتب الشيير رسالة مف كاتب ناشىء، يشكو فييا بمرارة مف ثقؿ شعوره باإلخفاؽ عمى الرغـ مف بذلو غاية 
الجيد، قائبًل إنو قد أرسؿ العديد مف قصصو القصيرة إلى جميع المجبلت المعروفة، لكّنو، مع طوؿ انتظاره، لـ 

وألنو ال يعرؼ ماذا يصنع، فقد توّجو إليو طالبًا . يفقد الثقة في نفسويحظ بنشر أّية واحدة منيا، األمر الذي جعمو 
 .منو النصيحة

والطريقة الُمثمى . ىناؾ دائمًا مكاف شاغر عمى القّمة لكاتب جّيد جديد: وقد رّد عميو الكاتب الشيير قائبلً 
ذا لـ تكف ممف يروؽ ليـ االبتدا. لموصوؿ إلى ىناؾ ىي أف تبدأ مف أسفؿ السفح ء مف األسفؿ، فيذا يعني أّنؾ وا 

وعمى أّية حاؿ، فإف ىناؾ آالفًا مف الصحؼ األسبوعية، والمطبوعات . لست ممف يروؽ ليـ اّتخاذ الكتابة مينة
التجارية، والمجبّلت الصغيرة، والمنشورات اإلعبلنية، والبّد لمف كانت لديو درجة معقولة مف القدرة عمى الكتابة، 

، فرصة  .لمنشر في واحدة منيا أف يجد، ذات يـو
ذا كاف أىـّ شيء في حياتؾ ىو أف يظير عممؾ باألحرؼ المطبعية، فإف األمر سيبدو لؾ جيدًا، ميما كاف  وا 

ذا بدا ذلؾ العمؿ جيدًا لمقارىء أيضًا، فإنؾ الُبّد أف تجد كثيرًا مف المحّرريف والناشريف . المكاف الذي يظير فيو وا 
 .الصعود ُقُدمًا إلى القّمة الذيف يرغبوف في مساعدتؾ عمى

لواحد مف قرّائو المتطّمعيف ألف يكونوا ُكّتابًا، وقد ( أرسكيف كالدويؿ)تمؾ ىي نصيحة الروائي األمريكي الكبير 
جاءت في سياؽ رّده عمى مجموعة مف األسئمة الشائعة التي تجّمعت لديو عبر سنوات عممو، فأفرد ليا فصبًل 

 .، الذي روى فيو تفاصيؿ تجربتو الشخصّية في تعّمـ الكتابة(خبرة سمّْيا)ختامّيًا في كتابو 
والواقع أّف تمؾ اإلجابات ىي ليست سوى خبلصات لوقائع تجربتو المريرة التي حفر خبلليا الصخر بأظافره، مف 

 .أجؿ أف يستوي أخيرًا عمى مقعد الشيرة واالكتفاء المالي
ولكّنو يخبرىـ . اجّي، لتطميف أبناء الشقاء المتزاحميف في أسفؿ المبنىإّنو ال يطرح المواعظ الجوفاء مف برجو الع

، في مثابتيـ، وقد اقتضاه الوصوؿ إلى موقعو الحالي أف يدفع كؿ  بتواضع خالص، بأنو كاف واقفًا، ذات يـو
: ختصارأي أنو يقوؿ ليـ با. وىي كما يروييا كانت ضرائب فادحة.. الضرائب المترّتبة عمى مف يبتغي الوصوؿ 

، إذا استطعتـ أف تكونوا مثمي باألمس"  ".مف الممكف أف تصبحوا مثمي اليـو
، في البرد أو في الحر، لينتج مئات  لقد عاش ىذا الرجؿ أعوامًا طويمة وىو جالس وراء آلتو الكاتبة، كّؿ يـو

. اليأس أو الممؿ القصص ويرسميا إلى مئات المطبوعات، لتمقى نيايتيا في سبلؿ الميمبلت، دوف أف يداخمو
 .وكاف، عامًا بعد عاـ، يختصر نفقات الطعاـ، ليزيد في نفقات الطوابع التي يحتاجيا إلرساؿ قصصو

والعمؿ الوحيد الذي استطاع أف يحصؿ عميو، مف أجؿ أف يعيش، ىو كتابة عروض سريعة لمكتب الجديدة، 
، غير أّنيا بداًل مف أف تدفع لو مااًل نظير ما لحساب إحدى المجبّلت التي كانت ترسؿ إليو رزمًا منيا كّؿ شير

يكتبو، كانت تسمح لو بأف يحتفظ بالكتب المرسمة إليو، فكاف بدوره يبيع بعضيا لتّجار الكتب المستعممة مقابؿ 
 .بضعة سنتات لكّؿ كتاب
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صؼ فييا ذكرى ولممرء أف يتخّيؿ بشاعة ما كاف يعانيو مف فاقة، حيف يقرأ البيجة العارمة في السطور التي ي
لقد ُأتيح لنا في ذلؾ : " نشر أوؿ قّصة لو، وتمّقيو ثبلثة دوالرات مكافأة عنيا مف المجّمة التي نشرتيا، إذ يقوؿ

 " !اليـو أف نتذّوؽ طعـ المحـ، بعد زمف طويؿ مف الحرماف 
خمصًا لمكتابة حتى والكتاب بجممتو درس لكّؿ كاتب، فيو يقّرر أّف عمى مف يريد أف يكوف كاتبًا، أف يكوف م

 .الرمؽ األخير، عمى الرغـ مف كؿ العوائؽ والمحبطات
ولعّؿ جوابو القصير عمى سؤاؿ حوؿ مقدار الماؿ الذي يكسبو مف عممو، يبّيف لنا بإيجاز المعنى الكبير لمرسالة 

 . التي تضمنيا كتابو
. مكافآت التي أتقاضاىا لقاء ما أكتبوليس لي دخؿ منتظـ، ألف ما أكسبو يعتمد عمى ال: " يقوؿ أرسكيف كالدويؿ

 " ! فأحيانًا أكسب عشرة دوالرات في عاـ كامؿ، وأحيانًا أكسب ثبلثة آالؼ دوالر في أسبوع 
والمعنى الكامف وراء ىذه اإلجابة ىو أنو ليس ميّمًا أف يكوف النشر منتظرًا لدى الباب، وليس ميمًا أف يكوف 

ىو أف تكتب وتكتب وتكتب، مضمرًا في قرارة نفسؾ أّف الكتابة، بحّد ذاتيا،  بؿ الميـ.. المكسب في متناوؿ اليد 
 .ىي الوسيمة والغاية معاً 
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 نوع العقوبة
 
  
 

 بانقبلب عسكري، بدأه بإطبلؽ نيراف المدفعية عمي( أوغستو بينوشيو)قاـ الجنراؿ الشيمي السفاح  1973في عاـ 
مما ادي الي مصرع االخير وغرؽ شيمي في مستنقع الرعب والقتؿ (.. سمفادور ألميندي)بيت الرئيس المنتخب 

الجماعي طيمة اعواـ لـ تنتو إال في وقت قريب، بعد اف كنست عواصؼ التغيير شيخوخة الجنراؿ ونظامو الي 
 .مزبمة التاريخ

 
عد احتجازه لممحاكمة بدعاوي اىؿ ضحاياه وانصارىـ، لوال وقد كاد ىذا الوحش يواجو العقاب في لندف مؤخرا، ب

فتـ تيريبو مف (.. حرب الفوكبلند)اف شفعت لو عمالتو القديمة، يـو اف سخر ارض ببلده لمبريطانييف في 
 !العقاب، تحت جنح ظبلـ العدالة

 
وحتي . ة االعداـ ممغاة فيياوالمرء يتساءؿ عف العبرة مف محاكمتو في بريطانيا؟ اف عدالتيا لف تعدمو، ألف عقوب

وفي الحاليف لف يكوف في عقوبتو ما يطفيء غّؿ . اذا اعدمتو فما الفائدة؟ انو في ارذؿ العمر، وموتو راحة لو
 .ضحاياه
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، وىي ابنة عـ الرئيس المغدور سمفادور، وواحدة مف ضحايا بينوشيو، (إيزابيؿ ألميندي)الروائية الشيمية الفذة 

لقد ُسئمت في شيمي : البريطانية قالت( التايمز)اتور عمي طريقتيا، ففي مقابمة ليا مع صحيفة قررت عقوبة لمدكت
مؤخرا عف النياية التي أود كتابتيا لمجنراؿ بينوشيو، فأجبت بأنني اتمني لو اف يصبح عجوزا جدا جدا، حتي 

ف خانيـ اوأرىبيـ او قتميـ، يتجاوز عمره المائة عاـ، واف يكوف طيمة ىذا الوقت محاطا بأشباح ضحاياه مم
 .ومحاطا ايضا بأبناء ىؤالء حتي آخر لحظة مف حياتو الطويمة 

 
 .انت تفترضيف اف السفاح يمتمؾ نوعا مف الضمير : وقاطعيا المحرر قائبل

 
 !لو كاف يممؾ ضميرا حقا، لما كانت ىناؾ حاجة إلحاطتو باالشباح : فردت

 
المناضؿ، الذي اخرجو االميركاف مف جحره عمي ىيئة نشاؿ، وبصحبتو أتأمؿ كبلميا، ويخطر في ذىني رئيسنا 

 !!مسدسو ورشاشاتو التي كاف يدخرىا لوقت الشدة الذي لـ يأت ابدا
 

بأية اشباح سنخيؼ ىذا األشعث االغبر الذي كاف نائما في حفرة ضب بصحبة الجرذاف؟ انو : وأتساءؿ في نفسي
 .مف االىؿ والجيراف لصوصا وخونة وغوغاءبرغـ ذلتو وىوانو ما زاؿ يسمي ضحاياه 

 
ثـ ماذا سيفيدنا عذابو بيذه الطريقة الرومانسية، اذا كنا ال نزاؿ غارقيف في توابع زلزالو مف المرتزقة االنذاؿ الذيف 
يرقصوف عمي دمائنا في وسائؿ االعبلـ، ومف الجيمة الذيف ما زالوا يصدقونيـ برغـ ظيور كؿ محتويات جحيمنا 

اتمني انا ايضا ليذا السفاح اف يعيش مائة عاـ فوؽ عمره، بشرط اف يوزع عمي .. والداني؟ بالنسبة لي لمقاصي
لكف بواقع خمس سنوات لكؿ دولة، (.. عمي طريقة مجمس حكمنا االنتقالي)جميع الدوؿ العربية، ليحكميا دوريا 

 .عمي اف يوظؼ يتاماه الطبالوف اعضاء في مجمس قيادتو
 

واحدة ستكوف كافية ووافية تماما، لكي يعرؼ شعب كؿ دولة اف اهلل حؽ، واف الشعب العراقي أخمف اف سنة 
 !حيف استطاع اف يبقي حيا، وىو عمي قيد الوفاة طيمة ستة وثبلثيف عاما.. بالتأكيد( معجزة)
 

مو منيـ أما اعضاء مجمس قيادتو، فانيـ سوؼ لف يعرفوا اطبلقا ما ستعرفو الشعوب، وذلؾ ألف الصورة ستخ
كما كاف يقوؿ مييبنا ( حسابات الحاضر والماضي)حسب  -بنظاـ الشفتات-تدريجيا بارساليـ الي السماء 
 !اليارب مف الخدمة العسكرية

 
فاذا اكمؿ القائد دورات حكمو، وامكف اف يجدوا فيو نفسا يتردد، بعد استخراجو مف الحفرة العشريف، فبل بأس، 

 .عندئذ، مف البدء بمحاكمتو
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 ..وكممة فوق المسان .. مابين خفٍق في الفؤاد 

  
 

في أوؿ ىدأة لممرض كنت أنوي أف أنفض الميؿ المطبؽ عمى األوراؽ وأشرع في الكتابة، ميما كمفني ذلؾ مف 
الصبلة، أو القراءة أو حتى جيد، أنا الذي وجدتني أخوض صراعات شاقة مف أجؿ القياـ بأمور معتادة وبسيطة ك

 .مشاىدة فيمـ مسؿٍّ لتخفيؼ حّمى الوقت
 أليس مف الغريب أف يصطفي المرض مف عمري سنواتو األقسى واألكثر ألمًا ويدّس سّمو فييا؟ : كنت سأقوؿ

أف يتسّمؿ عمى أطراؼ أصابعو ويعبث بكريات دمي فيما أنا واقؼ عمى أطراؼ أصابعي أتأمؿ مف نافذة غربتي 
الحزيف، وقد آؿ إلى ضياع جديد، وأفكر في جدوى أف أعرؽ كمما ارتفعت حرارة الوطف فيما العصابات " راقيع"

 ىناؾ تعيث في روحو فسادًا وتسرؽ الحياة مف شرايينو؟ 
، تمؾ السيرة (ثبلثوف)أليس مف المؤلـ جدًا، ولـ تمض أربعة أشير بعد، عمى كتابتي قصيدة : كنت سأقوؿ

التي ضبطت نفسي وأنا أغالب عبرتي أثناء كتابتيا، أف يؤّمف المرض عمى رحمة السندباد  القصيرة الطويمة
 وييديني زوبعة جديدة بغرض التمّيي عف الزوبعة األولى ربما؟ 

ىؿ يممؾ مف يحمؿ في داخمو وطنًا كالعراؽ طاقة إضافية لمصراع مع مرض آخر، وىؿ يستطيع حقًا أف ينشغؿ 
 و؟ بعبلج بدنو عف عبلج روح

كنت سأقوؿ وأسيب عف موسـ واحٍد فقط يعرفو سرير المرض وىو موسـ الشتاء، فبل صيؼ وال ربيع وال حتى 
نما برودة ضارية تتخمؿ األغطية البيضاء وتوسع قاموس األدوية والمضادات وتحيؿ حتى كأس الماء  خريؼ وا 

 . إلى قطعة جميد
ّف (أبريؿ) ىو أقسى الشيور وليس  ، الذي وعيت فيو عمى مرضي،(سبتمبر) كنت سأقوؿ أّف  مات " إليوت"، وا 

 . قبؿ أف يرى األرض الخراب الحقيقية
كنت سأضحؾ مف شّر البمية وأنا في البرزخ بيف جرعة عبلج وأخرى وقد رجتني الطبيبة أف أغمض عينّي 

ف تستدرؾ وىي ترى قالت ذلؾ قبؿ أ.." فكر مثبًل في بمدؾ "وأسترخي قميبًل كأف ألوذ بالتفكير في شيء جميؿ 
" معالـ الدىشة عمى وجيي وتتذكر أنني مف البمد الذي يمعب اآلف دور البطولة التراجيدية عمى شاشات التمفزيوف 

ثـ تتحوؿ الضحكة إلى نوبة نشيج مكتـو عندما يعيد ابني األكبر !" بؿ فّكر في أي شيء آخر عدا بمدؾ.. ال ال 
 ! وثبلثاً  عمى إخوتو رواية الحادثة مرة واثنتيف

أنني لـ أعتد عمى اإلستسبلـ، منذ كنت طفبًل غّرًا، وأنني أستطيع  –صادقًا  –كنت سأقوؿ ألست أنا مف أرّدد 
الوقوؼ وحيدًا في وجو أقسى اليزائـ ألحيميا إلى انتصارات تشبو إرادتي، وأنني لـ أتخّؿ يومًا عف إيماني العميؽ 

يافعًا، مف شّر خمؽ اهلل، وأّف ىذه األشير ىي اختبار ال مفّر منو برحمة اهلل التي أنجتني أيضًا، منذ كنت 
 لصبلبة نفسي؟ 

عف االستماع إلى نشرات األخبار وعف  -قسراً  –كنت سأقوؿ إنو لو كاف لممرض مف حسنة فيي أنو أبعدني 
تكب بشكؿ قراءة الصحؼ وعف كؿ ما لو صمة بالموت ىناؾ، سواء بوجيو الفيزيائي مف خبلؿ المجازر التي تر 

يومي أو بوجيو اآلخر المتبدي جميًا في الضمائر المموثة التي تبيع وتشتري باسـ الوطف والوطنية، لوال أّف 
األخبار تتسمؿ، رغـ حيطة المقربيف، عف طريؽ مبلحظة عابرة أو ىامش صغير أو تداع لكممة مف ىنا وصوت 

يقاظ اآلالـ التي تتصّنع الغفوة داخمي وعودة مف ىناؾ أو عنواف رئيسي لصحيفة ميممة، وأف كؿ ذلؾ كاؼ أل
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عمى األقؿ في فترة مرضؾ، "أبنائي إلى التوّسؿ إلّي أف أضرب عرض الحائط بكؿ شيء وأفكر فقط في نفسي 
 "!حاوؿ أف تنسى كؿ ما مف شأنو أف يثير انفعالؾ وأساؾ

ى أبسط طقوس الحياة وعف جبيتو كنت سأقوؿ أشياء كثيرة عف خطورة المرض والشروط القاسية التي يممييا عم
الواسعة والمفتوحة عمى معارؾ شتى، وعف الوطف الذي يبتعد كمما اقتربت وعف المصوص المتنفذيف بداخمو 

والمحيطيف بو مف كّؿ جانب، وعف اإلرادة والوقت وأشياء أخرى مصطفة بأدب جـ في انتظار أف أفضح صمتيا، 
ناء، يمكف تأجيميا، أو باألحرى يجب عمييا أف تجمس عمى كراسي غير أف كّؿ ىذه األشياء، كميا دوف استث

الصّؼ الثاني وتشخص بأعيٍف ممتمئة باالمتناف ألصحاب الصّؼ األوؿ، أولئؾ الذيف رافقوني مع أسرتي طيمة 
رئيس صحيفة الراية و : الرحمة الصعبة، فكانوا وطنًا آمنًا وشفاًء، وكانوا كؿ ما يجب أف يقاؿ اآلف في ىذه المحظة

تحريرىا الصديؽ األستاذ يوسؼ درويش، الذي لـ يكّؼ عف السؤاؿ واالطمئناف، والذي احتوى فترة مرضي 
وانقطاعي الطويؿ عف الكتابة بكثير مف الُنبؿ واألريحية وأصّر عمى أف أبقى بينيـ حاضرًا في الغياب وكأّف قممي 

 . لـ يتوقؼ عف النبض لحظة وكأّف صوتي لـ يتحشرج لثانية
ـ ثّمة األصدقاء والصديقات الذيف تركوا العواصـ المتباعدة خمفيـ وطووا المسافات الطويمة لكي يغتالوا وحشتي ث

: بحضورىـ ويمدوا أيدييـ، ولو لبضع ساعات، إلى كتفي وييمسوا في أذني لعّؿ المرض يسمعيـ فينكمش خجبلً 
 . إننا ىنا يا أحمد

، وىـ شعب مف األجناس المختمفة واألعمار المختمفة (قرائي)جازًا ومثميـ ذلؾ الجيش المبلئكي الذي أسميو م
والمستويات المختمفة وربما القموب المختمفة أيضًا، الذيف بمغني أنيـ يتابعوف أخباري بكؿ الوسائؿ المتاحة لدييـ، 

ـ الياتفية، وىي أكثر صدقًا ونقاء مف جميع وسائؿ اإلعبلـ العربية، ويتبادلوف الدعاء مف أجمي عبر رسائمي
ويبلحقوف أنباء صحتي في مواقعيـ الشخصية عمى اإلنترنت، والذيف اجتمعوا عمى أف يوصموا إلّي حّبيـ 

 ! وكمماتيـ ودعواتيـ التي كاف ليا فعؿ السحر عند رجٍؿ يعمموف جيدًا أنو أعزؿ
الوطف الخافؽ في الفؤاد والساكف أنتـ جميعًا، أييا األعزاء، سندي وقّرة عيني، وأنتـ الرىاف الذي ال يخيب، وأنتـ 

 . تحت المداد
ىذا تمامًا ما أريد قولو في أوؿ ىدأة لممرض، ومف دؼء ىذا اإلحساس يمكنني أف أقتبس النور في بمٍد ال تزوره 

 . الشمس إال بشكٍؿ عابر
 . شكرًا لكـ: مف كؿ قمبي
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