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صیة یلمس تناصا ثابتا یمتد من مجموعتھ األولى حتى  القصمحمد سعید الریحانيالمدقق في عناوین مجامیع : سؤال
ما تعلیلك لذلك؟. األخیرة

في انتظار "لك، فمجموعتي القصصیة  األولى ذول. أستمد عناویني من ریبرتوار الثقافة العربیة واإلنسانیة: جواب
، ومجموعتي "ي انتظار غودوف" ربما تتناص على مستوى العنوان مع مسرحیة الكاتب األیرلندي صامویل بیكیت "الصباح

موسم الھجرة إلى " قد تتناص مع روایة الكاتب السوداني الطیب صالح "موسم الھجرة إلى أي مكان"القصصیة الثانیة 
 یمكن اعتبارھا في تناص على مستوى العنوان ال غیر مع مقال للمفكر والناقد "موت المؤلف"، ومجموعتي الثالثة "الشمال

..."موت المؤلف":  یحمل ذات العنوانالفرنسي روالن بارث

 والتي "وراء كل عظیم أقزام" اإلنسانیة كما في مجموعة الحكم واألمثالكما تتناص عناوین مجامیعي القصصیة مع 
 كما في مجموعة الشعارات السیاسیة واالجتماعیة، ومن "وراء كل عظیم امرأة"تحیل بشكل ملتبس على الحكمة المعروفة 

 وھو عنوان إیجابي یحیل بشكل "عام الثورة، 2011"ومن معجم التسمیة المؤرخة للحقب كما في مجموعة ، "ال للعنف"
خت لفترات مأساویة في حیاة اإلنسانیة ك ْغامض على عناوین سلبیة مجاورة أرَّ عام " و"عام الجفاف" و"عام المجاعة"َ

..."اناتعام مقاطعة االمتح" و"عام الفیضان" و"عام الزلزال" و"االنقالب

لكن المجموعة ظلت " وراء كل عظیم أقزام" عن استعدادك لنشر مجموعتك القصصیة 2004أعلنت عام : سؤال
لماذا كل ھذا االنتظار؟.  للخروج إلى النور2012تنتظر عام 

 في حوار أجرتھ معي2004 یونیو سنة 27األحد المجموعة القصصیة للطبع بتاریخ أعلنت عن إعداد ھذه : جواب
ُاألردنیة ونشرتھ على صفحات ذات الجریدة لكن یبدو أن قدر المجموعة القصصیة  " العرب الیوم" رئیسة تحریر جریدة  ْ َ َ َ

كان ھو انتظار اإلحداث الھامة التي حدثت الحقا في التاریخ العربي والتي كان ضروریا توفیر مقعد " وراء كل عظیم أقزام"
 باألحذیة وانتھاء بحرب جورج بوش ورجم بغداد ومرورا بسقوط الدار البیضاءرات لھا ضمن مواد المجموعة بدایة بتفجی

 من الوقائع التي أیقظت العرب من سباتھم التاریخي لیعلنوھا ثورة عارمة من الخلیج إلى غزة وبغیر حرب غزةإبادة 
...المحیط

بمختلف اإلحاالت " العظیم"و" القزم " بین الموازنة بین" وراء كل عظیم أقزام"وتتأرجح نصوص المجموعة القصصیة 
ُم◌": والدالالت إذ تدرجت النصوص اإلحدى والعشرین كالتالي ُدنُ ْبطنستان"، "ْغزة"إلى " غرنیكا"من ، " األقزامُ َ ْ ِ ْ أرض "، "َ
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في  "،"وطواحین الریحالعظیم "، "ضرائب مستحقة للعظیم"، "ْخلیفة هللا في أرضھ"، "راء كل عظیم أقزامو"، "االنقالبات
ُإني  خیرتكم، فاختاروا"، "الجریمة والعقاب"، "صورة األب العظیم"، "أزبالنا كل أسرارنا َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ّ ِّ مباراة شغل خاصة "، "!ِ

ْتصفیقات"، "حملة انتخابیة"، "بالمتفوقین الشیاطین ال تدخل بیوت "، "نظریة االنفجار األعظم، "َ
"مدینة بوفراح"، "حذاء خاص بوجوه العظماء"، "الوعي بالذات:  القزمصدمة"، "هللا

المصنفة ضمن " الداكنة"، ھما آخر مجامیعي "، عام الثورة2011"، رفقة "وراء كل عظیم أقزام"وھذه المجموعة، 
 ذلك وبدأ التاریخ الوھم وقد تحقق أخیرا" عظماء" ویبدو بأنني كنت دائما في انتظار ثورة عربیة ضد ".  تیمة الحریة"

و حاء " الحلم"، حاء الحاءین المتبقیتیناآلن، بعد ثورة تونس والثورات الالحقة، صار من حقي اقتحام . العربي الحقیقي
...2011  حتى 2003، بعد سواد ھیمن على أغلفة مجامعي الصادرة منذ "الحب"

للوحة الغالف؟ھل من قراءة . ُاطلعت على لوحة غالف الكتاب قبل نشره: سؤال

أن یكون عنوان المجموعة ھو أحد عضویة، وأحرص دوما على أن تكون عناوین مجامیعي القصصیة : جواب
وأن تعكس مضامین عضویة ال بد للوحة الغالف  أن تكون . ونفس الحرص  أكنھ للغالف. عناوین النصوص المضمنة فیھا

...النصوص أو تمثلھا

وراء كل "تشتغل على خلفیة سوداء نظرا النتماء مجموعة "  اء كل عظیم أقزامور"وھكذا، فلوحة غالف مجموعة 
.االستبداد ونقیضھا، الحریةفي مشواري القصصي التي تھیمن علیھا تیمة " المرحلة الداكنة"ل" عظیم أقزام

م حولھ راسمة بینما تتحلق بصمات أقدام األقزا" V "عالمة النصروتتوسط سواد اللوحة بصمة قدمي العظیم راسمة 
...اللون األسود بطلھ ظالم قاتل وسط دائرة مفرغة، رقم الخسائر والھزائم والخیبات، من خالل "الصفر"

؟"وراء كل عظیم أقزام"ما ھو إحساسك وأنت تستعد لنشر المجموعة القصصیة : سؤال

ة نشر مجموعتي القصصیة مع كل إصدار، كانت تتملكني سعادة غامرة ولكن السعادة التي تصاحب فكر: جواب
أشعر وكأنني سأصدر أول أعمالي ألن المجموعة ھي شاھد على بدایاتي ولكنھا . مختلفة تماما" وراء كل عظیم أقزام"الجدیدة 

...تنشر في منتصف الطریق، بعد اثني عشر عاما من السیر على طریق اإلنتاج والنشر

 شاءت الصدف أن أتحرر من عقدة الكتاب األول بھذه الطریقة التي ، فربماأسرى الكتاب األولفإذا كان أغلب الكتاب 
ُعاشرھا  مجامیعي القصصیة ھي أوللم أحسب لھا حسابا بحیث صارت  ...   على الئحة اإلصدارات الورقیةِ

باختصار، أنا سعید للغایة بكون ھذا العمل القصصي الضخم نوعا وحجما قد اكتمل أخیرا، ولو بعد عشر سنوات من 
ًوھي مدة زمنیة لیست بالھینة ولكن المجموعة قضتھا وھي حیَّة تتنفس وتنبض بنصوص ) 2012-2003(الجھد واالنتظار  َ

َھاجر أغلبھا إلى مجامیع قصصیة أخرى قدر لھا النشر مبكرا ِّ ُ  .

د لتنضم ستكون ثاني مجامیعي القصصیة لكن نصوصھا كل مرة كانت تنفلت من العق" وراء كل عظیم أقزام"كانت 
موسم الھجرة "وبھذه الطریقة، ھاجرت بعض نصوصھا األولى إلى مجموعة . إلى تیمة جدیدة مع مجموعة قصصیة  جدیدة

2011 وتوالت الھجرة سنة 2010سنة " موت المؤلف"إلى مجموعة " حالة تبلد" ثم ھاجر نص 2006سنة " إلى أي مكان
، "حوار جیلین"، إدریس الصغیر بالمجموعة القصصیة المشتركة مع "أحالم الظھیرة"و" الذي كان حرا"حین التحق نصا 

التي ال زالت تنتظر الخروج ورقیا من مكاتب " ال للعنف" إلى المجموعة القصصیة عشرة نصوص دفعة واحدةبینما ھاجرت 
...الناشر إلى  أیادي القراء
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دالالت الصبر من " ّأم"بكل ما تحویھ كلمة " ّأم مجامیعي القصصیة الداكنة"وبذلك یمكن اعتبار ھذه المجموعة ھي 
...على النشر ومورثات شكلیة وتیمیة أخرى

ُتقسم مشوارك اإلبداعي إلى مرحلتین: سؤال ّ َ بكل االحتجاج " تیمة الحریة"تھیمن علیھا " داكنة"مرحلة أولى : ُ
تیمة "شرین عاما على تیمة واحدة ھي وألنك اشتغلت لمدة ع. ال زالت مؤجلة" فاتحة"والغضب المتوقع، ومرحلة ثانیة 

في انتظار الصباح، موسم الھجرة إلى أي مكان، موت المؤلف، حوار جیلین، عام ( مجامیع قصصیةستمن خالل " الحریة
ولعل ذلك یبدو أكثر جالء ووضوحا في . "السخریة"، فإن أھم أدواتك في ھذه المرحلة كانت )الثورة، وراء كل عظیم أقزام

... وأین تنتھيالسخریةحیث ال یعرف القارئ أین تبدأ " اء كل عظیم أقزامور"مجموعة 

 والتواصل المجازي والتواصل المباشرالتواصل : في البدایة، ال بد من التمییز بین ثالثة أشكال من التواصل: جواب
:ذجین التالیینالنموب، یمكن االستعانة المجازي والتواصل المباشر بین التواصل أوالوللتمییز  . الساخر

."جعلتھ یحلق بعیداأجنحتھ الممدودة  "-/أ

. "جعلتھ یحلق بعیداقراءاتھ المتنوعة  "-/ب

مستوى فھو ). جعلتھ یحلق بعیدا(وبین المسند ) أجنحتھ الممدودة( بین المسند إلیھ تطابق، ھناك )أ(في النموذج األول 
 یتقصد تطابق مباشرالتطابق إذن بین المسند والمسند إلیھ . المباشرالحقل الدالليعلى  من الخطاب التواصلي الشتغالھأولي

. تحاشي اللبس وااللتباس

 من الخطاب بمستوى ثانفاألمر یتعلق .  سطحي بین المسند والمسند إلیھتناقضفثمة ، )ب(أما في النموذج الثاني 
الخطاب غیر ، یتجاوز الخطاب المباشر إلى طابق رمزيتلذلك فالتطابق بین المسند والمسند إلیھ . الحقل الرمزيالشتغالھ على 

.تفادیا لصعوبة اختیار اللفظ المناسب والمعنى الموازي... المبتكر والبدیھي إلى الالمادي، والمادي إلى المباشر

:النموذجین التالیین، فسنركز على الساخر والتواصل المجازيوإذا انتقلنا إلى التمییز بین التواصل 

.جعلتھ یحلق بعیداتھ المتنوعة قراءا-/أ

.جعلتھ یتبوأ مكانتھ كأحد أھم سماسرة االنتخابات في البالد قراءاتھ المتنوعة -/ب

 التنوع في القراءة ال ینبت ،ففي النمــوذج األول. في كال النموذجین، المسند واحد تابت بینما المسند إلیھ في غیر محلھ
لكن رغم التشابھ . ف القراءات المتنوعة على طرف نقیض مع السمسرة في االنتخابات تق،أجنحة كما أن في النموذج الثاني

 یختلف اختالفا جوھریا عن النموذج )أ( النموذجین فإن النموذج األول يالذي یولده االحتكاك بین المسند والمسند إلیھ في كل
 ومعالجة عن طریق سرعان ما یستحیل توافقاد إلیھ  بین المسند والمسنالتنافر السطحي،)أ( ففي النموذج األول).ب(الثاني 

.»السمو بالمعنى«: المجازوھذه ھي وظیفة .  الذي ال یجد في المعجم ما یحقق وجودهالسمو بالمعنى

. ال مكان فیھ للمصالحة وللتوافق والتوفیقتنافر غائي بین المسند والمسند إلیھ فالتنافر،)ب(أما في النموذج الثاني 
.»المسخ«: السخریةوھذه ھي وظیفة . "مسخ المبنى أو المعنى أو ھما معا" ھو ألن الھدف

؟الساخر والتواصل المجازي واضحة لكن ما ھي وظائف التواصل المباشروظائف التواصل : سؤال
 بین ، فقد میز اإلنسان منذ القدمالتواصل التعبیر و فيالمباشركسر األسلوب  في المجاز والسخریةرغم تقاطع : جواب

…مجاالت اشتغالھما فأنتج التراجیدیا والكومیدیا، الغزل والھجاء، المالحم والنكت
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وھو ما یبرر العجز عن نقل الفكرة  (=البحث عن تعبیر أفضلع اف ھو أسلوب في تكسیر نمطیة التعبیر إما بدفالمجاز
اللتفاف حول الفكرة بالتشبیھات الخوف من القمع أو البطش فیتم اوإما بدفاع ) واإلحساس بالشكل الذي نتصوره

…واالستعارات

، فھي تختلف عن المجاز الذي یرتقي المباشرین، فرغم أنھا أیضا أسلوب في تكسیر رتابة التعبیر والتفكیر السخریةأما 
. عتمریغ المعنى في الوحل وذلك باستبدال المتوقع بالالمتوقإن السخریة تلجأ إلى . محور االختیار نحو أعالي المعنى

للدفاع عن النفس أو  فحاول توجیھھا نفعیا لمصلحتھ فاستعملھا السخریةلقد انتبھ اإلنسان منذ البدایة إلى أھمیة 
...اإلقصاء أو التصحیح

وما ھي أدوات السخریة؟: سؤال

یر  بوضع أحد مكونات النص في غاللعب على الالمتوقع وخلخلة التوازن البدیھيأھم أدوات السخریة ھو : جواب
 ... مكانیة أوإشارة زمنیةا أو لباس أو إیماءة أو جملة أو كلمةا أو حرفسواء كان محلھا 

."ؤنتُ للمَةقابَون للمفرد قابِن ":  ساخرةعبارة، نحصل على في غیر محلھعن قصدفبمجرد وضع حرف 

." لمرؤوسیھ)الرئیس(=الراقصانحنى ": ساخرةفكرة، نحصل على في غیر محلھاعن قصدوبوضع كلمة 

البسملة والحوقلة والحمدلة من آداب األكل، ":  ساخرسیاق، نحصل على في غیر محلھاعن قصدوبوضع جملة 
."والتعوذ

وبیریھ الحمراء ببذلتھصعد اإلمام المنبر  ": ساخرموقف، نحصل على في غیر محلھعن قصدوبارتداء لباس 
."غلیونھ وبیده الیسرى سبحتھى  وھو یمسك بیده الیمن الفستقيورباط عنقھاألصفر 

" !أحبك:  عنھا لیھمس بصدقأشاح بوجھھ":، نحصل على جملة ساخرةفي غیر محلھاعن قصدوباستعمال إیماءة 

1898".عام  ودخل النجومیة 1899سنة ولد شارلي شابلن  ": ساخرةفكرة، نحصل على عن قصدوبقلب التواریخ 

في انعقد الجمع العام التأسیسي للحزب ": ساخرموقف، نحصل على محلھفي غیر عن قصدوباإلشارة إلى مكان 
."بعدما تعذر حضور الحارس الذي یحتفظ بالمفتاح في جیبھحانة السعادة 

 عمدة جحاباإلجماع، انتخبت حضرموت   ": ساخرةجملة، نحصل على في غیر محلھعن قصدوبالتنصیص على اسم 
. "لھا

؟الھجاء والسخریة واھةالفككیف تمیز بین : سؤال

" الكراھیة"و" الحب"للتمییز بین الثالثة، فكاھة وسخریة وھجاء، سیكون من المفید استحضار خاصیتي : جواب
...وموضوعھما

وھذا . تضحك الجمیع وال تقلق أحدا" مستملحات"فھو اجتماعي بطبعھ وھو ینتج " یحب الناس" صاحبھا الفكاھة
... التقلیدوھي شائعة في مجتمعات. الطرفة أو لحةالمستمشرط أساسي من شروط  
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إنھ ال یسخر .  ألنھ ال یراه الئقا بھالعالمویسخر من " یحب نفسھ"فصاحبھا،الحداثةفألنھا سلیلة ثقافة السخریة، أما 
ِخلقتھم"وال من " األفراد"من  َِ .الھجاءنحو فللسخریة أخالق نبیلة وھي تأبى تحت أي مسمى االنزالق ". عیوبھم"أو " ْ

ُوالھجاء .  الھجاءیأتي، في المرتبة األخیرة َّ ال یحب ال نفسھ  قد یكون فنانا أو أدیبا أو غیر ذلك ولكنھ في جمیع األحوال َ
ّومن میزات الرجل الھجاء.  ال أحد یحبھوفي المقابلوال غیره  قصور الرؤیة فھو ال یرى أبعد من عیوب األفراد وعاھاتھم : َ

! األفراد ممسوخینكل ما یراه ھو.  العالمإنھ ال یرى... عللھمونقاط ضعفھم و

بإیجاز، ما تعریفك للسخریة؟: سؤال

السخریة ھي أن تعیش في زمن غیر زمانك، مع مجتمع ال یعرف قیمتك، وتكتب لسبعین في المائة من األمیین، : جواب
ن یتھجون بالكاد أسمائھم ویغلطون إمالئیا في كتابتھا، وتقابل وتتوقع ردود فعل القراء وتفاعلھم، وتصافح أشباه المثقفین مم

صحفیین لم یقرؤوا لك یوما ولو عمال واحدا من أعمالك الخمسین ومع ذلك تراھم یتسابقون لمحاورتك بطرح أسئلة جاھزة  
...!وأحیانا لمناقشتك ومعارضتك

**************

أنس  التي أجراھا الشاعر المغربي األربعینن سلسلة اللقاءات الصحفیة  ماللقاء الثامن والثالثونھذا الحوار ھو * 
 والتي صدرت مجمعة بین دفتي كتاب بعنوان محمد سعید الریحاني مع الكاتب والباحث والمترجم المغربي الفیاللي

 بالعاصمة نشردار الصایل للعن " سلسلة حوارات شاملة من أربعین لقاء صحفیا مع محمد سعید الریحاني: ریحانیات"
. صفحة270 في حوالي 2012 سنة عماناألردنیة 
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االستبداد یضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحایل والخداع والنفاق "
..."ة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك العملموالتذلل وإلى مراغ

عبد الرحمان الكواكبي
"ستعبادطبائع االستبداد ومصارع اال"

107:، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

، ھكذا سماھا أجدادھم وھكذا یسمونھا اآلن، ھم أیضا، حین تطالعھم صدورھا الخشبیة وھي "أشرعة السالم والخیر"
ُفق األزرق ومبحرة في اتجاھھم حیث وقف أجدادھم وأجداد تشق عباب البحر خارجة من حلقة الشمس المشرعة في األ

مما جادت بھ بركة السماء لمقایضتھا بما جادت بھ بركة " أشرعة السالم والخیر"أجدادھم ینتظرون ما تجود بھ حمولة 
:األرض

...! ما ھذا؟-
... األسلحة البرونزیة واألواني الزجاجیة-
...! كیف صنعتم ھذا؟-
.  بالنار-
...!وكیف تشعلون النار؟-
. یضرب حجر على حجر-
..! ھل للنار فوائد أخرى غیر صناعة البرونز والزجاج؟-
...ھي تفید أیضا في الشواء واإلنارة والتدفئة والدفاع عن النفس.  نعم-

یسر من نساء وغلمان  انتعش أبناء البلد بالسلع الجدیدة وفكروا في رفع قیمة المكافأة ھذه المرة فأعطوا الوافدین ما ت
 فضلوا مقایضة السلع بالسلع ولیس باإلنسان فامتثل أبناء البلد كي ال یفقدوا، تحت نشوة الفرح، صدیقا الفنیقیینلكن التجار 

یختصر لھم المسافات فقایضوا البرونز بالفول والباذنجان والزجاج بالبرتقال والعدس وأغدقوا علیھم بالشكر على أمل وصول 
. ال تقل روعة في المرة القادمةسلع أخرى

.الكتابة:  ھا ھي طلبیتكم-
...! وما ھي الكتابة؟-
... الكتابة ھي تدوین كل ما تفكرون فیھ أو تقولونھ أو تریدونھ أو تحلمون بھ-
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...! وما الجدوى من الكتابة؟-
ن  إنھا تقرب البعید- واطر م ف والخ وال والعواط ال واالق ظ األفع اني، وتحف ابر والف د الع ھ، وتخل ر عن ، وتخبر الغائب أو تخب

...النسیان
...! وكیف نكتب؟-
ً تحفظ الرموز أوال ثم تدون مرتبة حسب المراد والقصد في الذھن- َ َّ ُ ُ ّ َ ُ ُ ُُ َ وحین یطلع علیھا الناس، فإنھم یقرؤونھا تماما كما . ْ

... یجتھدون في ذلك فیفھمون أفضل حتى مما قصدتمقصدتموھا أو
...! وماذا تسمونھا؟! رائع-
... سنكون أسعد إذا سمیتموھا نسبة إلینا وتداولتم االسم في ما بینكم-

 ھل أنتم وثنیون؟-
؟"وثنیون" ما معنى -
...!والبقر والنار والحطب؟ أتعبدون الصخر والحجر -
... تلك آلھتنا-
...، فواحد أحد صمد لم یلد ولم یولد"هللا"أما . مجرد سلع.  تلك سلع-
! ھل ھناك دین آخر غیر دیننا؟-
"...دین الفطرة. " نعم-
...! نورونا، إذن-

...!سلع والمدافع والناس على الدواب؟ ألم تعرفوا العجلة بعد؟ أال زلتم تحملون ال-
...! العجلة من الشیطان-
...بل العجلة كوسیلة لتسھیل النقل والتنقل" العجلة في قضاء الحاجة" لیس المقصود -
...! ولماذا العجلة؟-
...عفة حجم البضائع المنقولة العجلة لتوفیر االعتماد على الدواب، وتسریع السیر والخدمات التجاریة، ومضا-
...! إذن، آتنا بالعجلة-

...! أالزلتم تركعون لمن ھو أكبر منكم وتكررون ما ورثتم؟-
... ھذا ما فتحنا علیھ أعیننا-
...! ولكن یجب أن تتغیروا-
... نحن قوم نخشى الفتنة-
...ا اختالفاتكم أوال وستتغیرون بعد ذلك تقبلو-
...! وكیف نتقبل اختالفاتنا؟-
.  ثمة فلسفة تعینكم على ذلك-
...! وما ھي؟-
". الحداثة "-
... ! ھاتھا-
...ضروري من النار والدم والتضحیة بالغالي والنفیس: تحتاج إلى مجھود" الحداثة" ولكن -
...!وأھونھات طریقا آخر أسھل . ال) مقاطعین (-
. أو بالتوافق مع كل األطراف-
...!ھذا أفضل) مقاطعین (-
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... إلى مجتمعاتكم؟" الحداثة" ھال صاحبتني إلدخال -
.اذھبوا أنتم، إنا ھا ھنا قاعدون. كل الھبات تأتینا حتى مكاننا، ھنا. نحن ال نبرح مكاننا. ال) مقاطعین (-
... ! أال تبذلون جھدا-
نقتني كل ما یفید لكن دون قطرة عرق أو . نوفر الجھد ولكننا ال نتجاھل المبتكرات". اقتصاد الجھد"نا ھو  نحن أذكیاء ودین-

...لذلك، تروننا نتطور لكن دون تقدیم ضحایا أو قرابین. دم
...! ولكن التطور یتطلب العرق والدم والضحایا والقرابین-
ْء، دون مالحظاتك على دفتر الزوار من العابرین كما ھو متعارف علیھ أنظر إلى حالتنا وستغیر رأیك لكن، رجا.  ھذا خطأ- ّ َ

... في متاحف الكون كلھ

...! ال بد أن طلباتكم صغیرة في مستوى أحجامكم! كم أنتم صغار في أحجامكمأوه،-
...!وارعكم وساحاتكم؟من یكتب لكم أسماء حوانیتكم ومقاھیكم وش.  األمیة عندكم مرجعیة-
...! المعابد عندكم دائما فارغة، ما ھو الیوم المقدس عندكم؟ یبدو أنھ ال دین لكم-
...! ألدیكم وسائل نقل وأنتم تستخدمون الرجال لحمل السلع والشیوخ والموتى واإلثقال؟-
... ! ھل أنتم حداثیون؟ إنكم تقولون ماال تفعلون، وتفكرون فیما ال تریدون-
إن التاریخ، ". الحیاة على ھامش التاریخ: "ولذلك، كان عقابكم دائما. أنتم قوم مستھلكون تعیشون على عرق غیركم-

ولذلك، فھو، على مدار الساعة، یقضي وقتھ یلقي بالجثث والجیف إلى الصخور والشواطئ المنسیة . كالبحر، ال یقبل الموتى
...مع الطحالب والنفایات واألزبال

2003
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I
عالم من أكواخ روعة 

حقول ومن لیل من 
II

ْوجوه صالحة للحرق وجوه صالحة للرمي َّ
للرفض للظالم لإلھانة للضرب 

III
وجوه صالحة لكل شيء
ھا ھو الفراغ یحاصركم

سیبقى مثال أعلى للجمیعموتكم لكن 
IV

الموت قلب مقلوب
V

َدفعتم ثمن َ َ ُْ ز ْبُ خْ
نوم وءأرض وماوسماء و

وبؤس 
تكمحیا

VII
أصروا وأفرطوا  فتبرأت منھم اإلنسانیة

XII
َأیھا الرجال لمن  وھب ُ ْ  ھذا الكنز َ

َأیھا الرجال بأي حق أتلف ْ  ھذا الكنز ُ
XIII

ْأیھا الرجال الحقیقیون یا من یُغذي الیأُس َ َ ْ َ
َنیران األمل في ُصدورھم َ

َّلنفتح سوی َ ْ ّ َ الغدویةعم ابرالآخرًةُ

Paul Eluard( ،1938 (إیلواربول الشاعر الفرنسي 
"عن دیوانھ Cours naturel "

َّعلبة الثقاب لیعم الھواء أرجاءھا الداخلیة وینیر الضیاء جنباتھا المعتمة، فاستیق" القزم"فتح  ُ داخل " األقزام" بقیة ظَ
. أزمة جلیة یحاول جاھدا االحتفاظ بھا لنفسھالعلبة وھرولوا نحوه  لمساعدتھ على 

عرقانا في لباس نومھ والشعر النافر في كل جسمھ یھتز على إیقاع نبضات قلب خائف ومجنون " القزم"وقف 
، أخیرا، تحت إلحاح اللكز، ویروي لبقیة "القزم"علبة الثقاب قبل أن یستسلم " أقزام"یسمعھا كل من تحلق حولھ من 

:رآه في منامھما " األقزام"
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 لقد حلمت نفسي فرعونا عظیما بلحیة ذھبیة جالسا على عرش ذھبي محاطا بكبار الرھبان والمنجمین وھم یفتون في أمر -
...رؤیتي ویجمعون على ضرورة قتل كل أطفال األرض من موالید ھده السنة

ال محالة وأنھ اختیر من السماء " ظیماع"وأن القزم الرائي سیصبح " رؤیا"استبشرت الحاشیة خیرا ورأت في المنام 
:ھي أرض تحقیق الرؤیا وتحققھا لكن القزم صاح في وجوھھم غاضبا" أرض المیعاد"وأن 

!... أین العظمة فیما رأیت؟ أنا حلمت بقتل األطفال وزجر الثكالى وسفك الدماء-
: بصوت واحد"األقزام"فرد جمیع 

!...إلیھا وھذا ھو النھج الذي سلكھ الفرعون العظیم بنفسھ ھذه ھي العظمة وھذا ھو الطریق المؤدي -

عمت الفرحة والھیاج كل أرجاء علبة الثقاب التي كانت غرفة نوم األقزام لكن أحد حكمائھم طالبھم بالتروي والتحلي 
وبدا ھذه " ظمةالع"الذي حلم اللیلة الماضیة ب" القزم"بالرزانة وربط الرؤیا بالعمل على تحقیقھا على األرض فقاطعھ 

ًالصبیحة مھووسا بھا ُ ْ َ:
!.. وكیف السبیل لذلك؟-

ْھامان القزم"رد  َ َ":
. ال یتطلب األمر أكثر من إرادة تحقیق الرؤیا-

:الحالم بالعظمة" القزم"فقاطعھ 
!؟"الجبارین"وھم شعب " أقزام" ولكننا -

":القزمھامان"فأجاب 
فلماذا ال . ھي ذاتھا الصورة التي یتبناه اآلخر ولو كانت عكس مصالحھ وضد وجوده إن الصورة التي یعطیھا المرء لغیره -

!؟"أقزام"ونعاملھم، ھم، ك" جبابرة"نقلب الصورة ونتصرف، نحن،  ك

ر  َكرَّ ُالحالم بالعظمة سؤالھ" القزم"َ َ َ َ:
!؟"جبارین"وھم " أقزام" ولكننا -

:جوابھ" القزمھامان"فكرر 
.كثر من إرادة تحقیق الرؤیا ال یتطلب األمر أ-

:الحالم بالعظمة، جازما" القزم"قال 
... اإلرادة متوفرة-

":القزمھامان"أضاف 
. بعد اإلرادة، یمكن الحدیث عن التخطیط إلنجاز اإلرادة وتحقیقھا على األرض-

:الحالم بالعظمة، متلھفا" القزم"فقاطعھ 
ُ خططوا لألمر، إذن،  ونوروني- ّ َ َ..!

:بدائرة االقتراحات وألقوا بعصیھم فإذا بھا أفاع تسعى" األقزام"التحق باقي 
...!ّ حمام الدم-
...! الضرب بید من حدید-
...! النار، الحرق، التطھیر-
...! الدم، القتل، اإلبادة-

:الحالم بالعظمة" القزم"صرخ 
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! وكیف لقزم مثلي أن یحقق كل ھذا؟-

وأثناء تفكیر الجمیع في حل للمعضلة، تقدم قزم ممن لم تتح لھ فرصة اإلدالء . الثقابعم صمت مطبق أرجاء علبة 
" القزم"برأیھ من قبل  ووضع حقیبة على األرض ونفض عنھا الغبار بیدیھ ثم فتحھا وأخرج محتویاتھا وعرضھا أمام عیني 

:الحالم بالعظمة  قبل أن یقول  ببرودة دم
.یرھا ھده أدواتك، ولن تحتاج إلى غ-

:الحالم بالعظمة وقال" القزم"تعجب 
!... ھذه أقنعة صالحة للتمثیل المسرحي على خشبة المسرح أمام جمھور مسرح وال شأن لھا بما نحن بصدد تداولھ-

ّالمھرج"رد  َ :، واثقا من نفسھ دائما"القزمُ
ح مھمتھ حیثما  المسرح ال حدود لھ، والخشبة ال حدود لھا، والجمھور ال حدود لھ، والتم- ُثیل ال حدود لھ،  ومن أتقن دوره نجَّ َ َ

َوجدت وكیفما كانت َ ْ َ َ ْ َ ُ.

:الحالم بالعظمة العجب" القزم"الزم 
!... ولكن ھذه األقنعة صالحة للتھریج واإلضحاك-

ّالمھرج"أجابھ  َ ":القزمُ
َ معي، أنا المھرج، ھذه األقنعة تصلح للتھریج واإلضحاك؛ لكن، معك، - َ َ ُأنت العظیم المختار من السماء، ستصلح ھده األقنعة َ ُ ْ َ َ

فبمجرد وضع ھده األقنعة على وجھك، ستحل روح صاحب القناع في . لتحقیق األھداف بنفس الدقة التي ترسمھا بھا في ذھنك
ري المفعول بھا إن ھذه الطریقة سا. جسدك وستمأل بركتھ فراغاتك وتنیر قوتھ طریقك وستنجح في كل ما سترسمھ أمام عینیك

"!التاریخ یعید نفسھ"في كوالیس تدبیر األمور العلیا في كل أرجاء المعمور ولذلك یقال، بین الفینة واألخرى، 

َصمت  َ ّالمھرج"َ َ ُھنیھة لیراقب مالمح " القزمُ ً َ ْ َ :الحالم بالعظمة في انتظار انفراجھا ثم أضاف" القزم"ُ
" العظیم"تباعا حسب تشابھ الظرفیة التي ستجد نفسك فیھا والظرفیة التي كان فیھا  ضع قناعا من ھذه األقنعة على وجھك إ-

إن التبرك بھؤالء . صاحب  الصورة المرسومة على القناع، تبركا بقوة األباطرة والملوك والزعماء والقواد وصانعي التاریخ
ّسیجنبك، ال محالة، العثرات والزالت والمشاكل واألزمات" العظماء" َّ ُ َُ  واالنكسارات والھزائم النكراء التي یمكن أن تتورط َ

...فیھا

ّالمھرج"ثم بدأ  َ ًیسمي أقنعتھ ویضعھا واحدة واحدة  بین یدي " القزمُ ً َ :الحالم بالعظمة" القزم"ُ
للحجاج، ھذا لفرانكو، وھذا لھتلر، وھذا  نابولیون، و أما ھذا فقناعتشي ھوانغ تي، وھذا قناع رعمسیس الثاني، ھذا قناع-
...لھوالكوھذا لبوكاسا، وھذا لكالیغوال، وھذا لنیرون، وھذا و

ًالحالم بالعظمة، وصاح مھتاجا" القزم"فھلل  ْ ُ:
!..أعیدوني إلى نبوتي! أعیدوني إلى رؤیتي!  ھاتوا األقنعة وأعیدوني إلى حلمي-

ھل كان حلما أم كابوسا أم رؤیا؟
!الصبیان كلقتلف واحد صبي قتل قصدتماما حینیھوداملك  حلم إنھ یشبھ

ھل یمكن لطفل من األقلیات أن یھدد عرشي؟
سآخذ برأیكم، أیھا الكھنة، وسآمر بقتل كل الموالید الجدد لھده السنة مع اإلتیان بمھودھم مخضبة بالدماء كي أتأكد من 

 بالعدد المقتول من األطفال في حلمي والذي لن أفصح لكم بھ إلى األمر وأقارن العدد المقتول من األطفال بین یدي 
... من إخالصكم في تنفیذ أوامري ووفائكم لعرشييغایة تأكد
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سأختار شعبي"
سأختار أفراد شعبي

سأختاركم واحدا واحدا من ساللة
،أمي ومن مذھبي

ي تكونوا جدیرین بيسأختاركم ك
إذن أوقفوا اآلن تصفیقكم كي تكونوا

جدیرین بي وبحبي
سأختار شعبي سیاجا لمملكتي ورصیفا لدربي

 یا أیھا المنتقون، أیھا الناس،قفوا
كما تنتقى اللؤلؤة

لكل فتى إمرأة
في البدء یأتي الصبي: وللزوج طفالن

، ال ثالث،وتأتي الصبیة من بعد
سنتيولیعم الغرام على 

 وال تضربوھن إن مسھن،فأحبوا النساء
الحرام

"سالم.. سالم .. سالم علیكم

كونفوشیوس وال الالو تسوال إمبراطور وال نبي وال حكیم، ال : وال أحد قبليتشي ھوانغ تي اإلمبراطور األولأنا 
...اآلخرأنا األول وأنا األوحد،  وأنا األكبرأنا . بوذاوال 

ولعل تشكیكم في قولي نابع من كتب الترھات واألباطیل التي تحتفظون بھا والتي أنتم مطالبون بإحضارھا الیوم 
ولكنكم لن تنتظروا صدور المرسوم لتأتوني بالكتب . وسأصدر بعد ساعة مرسوما في الموضوع. مساء للحرق واإلتالف

ق ألكویھ بالنار وأسوقھ بیدي إلفناء بقیة حیاتھ في بناء السور  بھ حیا یرزيأما من عصى  أمري، فستأتونن. ألحرقھا بیدي
. فلسطین لینتھي في الصینالعظیم الذي سیبدأ من 

 المارون بین الكلمات العابرةأیھا"
 تنصرفواأنآن 

 شئتم ولكن ال تقیموا بینناأینماوتقیموا 
 تنصرفواأنآن 

 بینناا شئتم ولكن ال تموتوأینماولتموتوا 
نعمل ماأرضنافلنا في 

ولنا الماضي ھنا
األولولنا صوت الحیاة 

ولنا الحاضر،والحاضر ، والمستقبل
اآلخرةو ...ولنا الدنیا ھنا
أرضنافاخرجوا من 

من بحرنا..من برنا 
من جرحنا..من ملحنا ..من قمحنا 

من كل شيء،واخرجوا
من مفردات الذاكرة

"..! المارون بین الكلمات العابرةأیھا
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!أرید ألعابا ناریة
"!ألعابا أكثر من ناریة"لنقل 

!ولكنني لست بحاجة لحضور جمیل یحتفل معي بألعابي
!أنا أفضل أن احتفل بألعابي وحدي وأن ألقي بألعابي على من أرید وأن تحرق ألعابي أھدافي

! رأیكم في األطفال كأھداف أللعابي الناریةفما
ھل من معارض؟

النابالمإذن، فلتكن ألعابي الناریة مصنعة من مواد كیماویة أو من الفوسفور األبیض أو من الیورانیوم المنضب أو 
...الحارق

رین یوما من المھم، أال تقل درجة حرارتھا عن التسعمائة درجة مئویة وأن تكون الذخیرة كافیة الثنین وعش
!االحتفال

ھیا، ماذا تنتظرون؟
!َّإلي بألعابي

ٍمن شھیدین حتى ثمانیة كل یوم: ُخسائرنا" َّ ُ ٍ.
ُوعْشرة جرحى َ َ.
ً.وعشرون بیتا

...ًوخمسون زیتونة
ّباإلضافة للخلل البنیوي الذي ْ َُ َ

َسیصیب القصیدة والمسرحیة وال َّ "ْلوحة الناقصةَ

!أیھا الشعراء، ال شك آن قصائدي ألھمتكم فأبدعتم على خلفیة إبداعاتي
ْوال شك أنكم جربتم لحظة اإللھام ولحظة غیر اإللھام ووصل بكم االستعداد أحیانا لحرق زیجاتكم وأطفالكم لقاء نظم  َ

!  قصیدة
!بل الحرق ھو سیدي. أیھا الشعراء، لست سید الحرق

!ھذه ھي الحقیقة وأنتم، اآلن، أدرى الناس بھا
الشعر قدري والغناء قدري والحرق قدري وأنا أكثر الناس طاعة ألقدارھم وأكثرھم إعطاء للمثل في ذلك فلتمتثلوا 

اریخ، ألقداركم أیضا ولتتقبلوا ألسنة النار في سقوف بیوتكم ولتكبحوا ھلع صغاركم ولتلجموا عویل نسائكم؛ فھذه إرادة الت
!  والتاریخ ال ینصت آلالم األصوات الصغیرة وآمالھا

! یا دامي العینین والكفین
ْإن اللیل زائل 

ٌال غرفة التوقیف باقیة  ُ
ْوال زرد السالسل ُ َ َ !

... نیرون مات، ولم تمت روما
!ْبعینیھا تقاتل

ٍوحبوب سنبلة تموت  ُ
 ! ...ْالوادي سنابلُستمأل 
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ًمن ملك الملوك شرقا وغربا القائد األعظم" ھربوا (...) من (...) یعلم السماء، باسمك اللھم، باسط األرض ورافع: ً
 من جند هللا في أرضھ، خلقناإنا نحن (...) ھذا اإلقلیم، یتنعمون بأنعامھ ویقتلون من كان بسلطانھ بعد ذلكمن سیوفنا إلى

َّسخطھ، وسلطنا على من حل بھ غضبھ، فلكم بجمیع البالد َ معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغیركم وأسلموا لنا َ
ّفتندموا ویعود علیكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى، وال نرق لمن شكر، وقد سمعتم أنناقبل أن ینكشف الغطاء،. أمركم

وعلینا الطلب، فأي أرض تؤویكم، وأي د، وقتلنا معظم العباد، فعلیكم بالھرب،قد فتحنا البالد، وطھرنا األرض من الفسا
سیوفنا خالص، وال من مھابتنا مناص، فخیولنا سوابق، وسھامنا خوارق، فما لكم من! طریق تنجیكم، وأي بالد تحمیكم؟

تنفع، ودعاؤكم علینا ال ر لقتالنا الوقلوبنا كالجبال، وعددنا كالرمال، فالحصون عندنا ال تمنع، والعساكوسیوفنا صواعق،
تجزون عذاب الھون بما كنتم تستكبرون في األرض بغیر الحق وبما كنتم فأبشروا بالمذلة والھوان، فالیوم (...) ُیسمع

لشرطنا وأمرنا الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون، فمن طلب حربنا ندم، ومن قصد أماننا سلم، فإن أنتمتفسقون، وسیعلم
وقد ثبت عندكم أنا . ّنفوسكم بأیدیكم، فقد حذر من أنذر، فلكم ما لنا وعلیكم ما علینا، وإن خالفتم ھلكتم، فال تھلكواأطعتم

ّأنكم الفجرة، وقد سلطنا علیكم من لھ األمور المقدرة، واألحكام المدبرة،نحن الكفرة، وقد ثبت عندنا َ َّ فكبیركم عندنا قلیل، َ
قبل أن تضرم الحرب نارھا، وترمي نحوكم شرارھا، فال تطیلوا الخطاب، وأسرعوا برد الجواب،وعزیزكم عندنا ذلیل، فال 

ًتجدون منا جاھا وال عزا، وال ًكافیا وال حرزا، وتدھون منا بأعظم داھیة، وتصبح بالدكم منكم خالیة، فقد أنصفناكمً إذ ً
وعلى من أطاع الھدى، وخشي سالم علینا وعلیكم،راسلناكم، وأیقظناكم إذ حذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم، وال

".ىعواقب الردى، وأطاع الملك األعل

ُأیھا الواقفون على العتبات ادخلوا،" ُ َ َ ُّ َ
َواشربوا معنا القھوة العربیة َّ َ
ٌفقد تشعرون بأنكم بشر مثلنا َ َ ُ.
!بیوتَأیھا الواقفون على عتبات ال

ُاخرجوا من صباحاتنا،
َنطمئن إلى أننا َّ

ْبشر مثلكم ُ ٌ َ َ!"

! أیھا الجنود، أراكم تتعففون من التدمیر الذي قطعتم كل ھذه األمیال الطویلة لتنفیذه
ة واحترام األماكن أال زلتم تؤمنون بالمواثیق الدولیة وحمایة المدنیین والحفاظ على أرواح األعیان الثقافی

!...المقدسة؟
اقتلوا كل من یحول دون تحقیق أھدافكم بما في ذلك األعیان الثقافیة ودمروا : أیھا الجنود، ھذه تعلیماتي األخیرة لكم
 الذي حاول االحتماء بالكعبة عبد هللا بن الزبیروتذكروا جیدا قصتي مع . كل شيء یعترض سبیلكم بما في ذلك المساجد

فھل كان لھ ذلك؟. للھروب من قبضتيالمكرمة 
َّكال، وألف كال ََّ ََ ْ َ.

َلقد اعتقد بأنني سأحترم بناة الكعبة من مالئكة السماء وآدم أبي البشر وإبراھیم أبي األنبیاء ُ...
ُلقد ھدمت، بالمنجنیق، الكعبة التي كان یسلم بوقوفھا في وجھي وأخرجتھ م: أعتقد أنكم تعرفون تتمة القصة ّ َ َُ َ ْ ًكرھا َ َ ْ

َذلیال صاغرا وعلقتھ من عنقھ عبرة لغیره من العاقین ً فإذا كنت أنا فعلت ھذا مع كبیر المتمردین، فكیف  تعجزون، وأنتم . َ
َمدججین بأفتك األسلحة وأحدثھا، أمام  َ ْ َْ ؟ "أطفال"َ

َالكعبة"أیھا الجنود، اھدموا كل شيء ولو كانت من بین المباني  ْ َ!"

َّسیمتد ھذا الحصار إلى أن یحس" ِ ُ َ َالمحاصر، مثل المحاصر،ُّ َ ُ ُ ِ
ْأن الضجر َ َ َ

ْصفة من صفات البشر ٌ َ ِ"
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! من القوامیس"الغین"كم تمنیت حذف حرف 
"!غزة "إلى" غرنیكا"من " الغین"أكره حرف 

!أكره األقلیات
!ره الثوارأك

!...أكره المقاومین

عازف الجیتار في اللیل یجوب الطرقات"
و یغني في الخفاء

و بأشعارك یا لوركا یلم الصدقات
من عیون البؤساء

العیون السود في إسبانیا تنظر شزرا
و حدیث الحب أبكم

یحفر الشاعر في كفیھ قبرا
تكلمإن 

نسي النسیان أن یمشي على ضوء دمك
فاكتست بالدم أزھار القمر

أنبل األسیاف حرف من فمك
عن أناشید الغجر

آخر األخبار من مدرید أن الجرح قال
شبع الصابر صبرا

أعدموا غولیان في اللیل و زھر البرتقال
لم یزل ینشر عطرا

أجمل األخبار من مدرید
".ما یأتي غدا

ثالث ساعات تكفیھا لقتل ألفي خنزیر من خنازیرھا كما تفعلون دائما مع باقي .  غابة مثل كل الغابات"غرنیكا"
ُونفس الشيء بالنسبة للممتلكات، ألفان من كل ما رصَّ . لن نقبل بأقل من ھذا العدد" غزة"الخنازیر في باقي الغابات وفي  َ ّ ُ ْ

َمن حجر َ َألفا دكان وألفا صیدلیة وألفا كشك وألفا محلبة وألفا ملبنة وألفا مخبزة وألفا مصبنة وألفا معصرة وألفا ألفا منزل و: ْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ َ ََ ْ
ُمدرسة وألفا مسجد وألفا مستوصف وألفا سیارة إسعاف وألفا مقھى وألفا ملعب وألفا حمام عمومي ُُ َّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ َ ْ...

 فستتطلب من اثنین وعشرین "غزة"ات من القصف المكثف إلحراقھا بالكامل أما تطلبت منا ثالث ساع" غرنیكا"
لذلك، لم یتطلب . كنا نحرق البشر والبھائم والشجر والحجر، "غرنیكا"في . یوما بالتمام والكمال ألن مھمتنا ھناك أصعب

 من سواھم عملیة تحتاج إلى وقت ألننا فالتدقیق في الضحایا واختیار األطفال أكثر، "غزة"أما في . منا األمر وقتا طویال
...سنحاسب أمام المحاكم الدولیة على قتل غیر األطفال

أما اآلن فاألحوال ھادئة تماما ً مثلما كانت"
والبري والبحريوالموت یأتینا بكل سالحھ الجوي

ملیون انفجار في المدینة
ماھیروشیما ھیروشی

نصغي إلى رعد الحجارة وحدنا
".ٍوحدنا نصغي لما في الروح من عبث ومن جدوى
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وإذا ما نفذت الذخیرة وتعبتم من القتل، . اقتلوا األطفال: ھذا ال یحتاج إلى مشورة اإلمبراطور فأنتم أعلم باختیاراتي
بة أشھى من لحم األطفال مذھونا بتوابل الھند الزكیة ومشویا على نار ھادئة  فلیس ثمة وج. أتوني بما تبقى منھم أحیاء آلكلھم

ًومملحا ومحمضا باللیمون ومزیَّنا بالفواكھ المجففة ًَ ُ ُ َُ َّ َ ُ َّ َ!
أوف، إنني أموت تلھفا لطبق الیوم فلو كانت معدتي تتسع لكل األطفال من موالید ھذه السنة لطلبتھم أحیاء 

لحم الحمالن ولحم العجول ولحم صغار الیمام وصغار : فال شيء أطرى وألذ من اللحم الفتي. رصاصوالستغنیت عن النار وال
...  وصغار الحمیر الوحشیةتالحجل وصغار الزرافا

ٌوكأنني قد مت قبل اآلن"
أعرف ھذه الرؤیا ، وأعرف أنني

ٌربما. ف ْأمضي إلي ما لست أعر
ٌما زلت حیا في مكان ٍ ما، وأعرف

ما أرید
.سأصیر یوما ما أرید

ْال سیف یحملھا. سأصیر یوما فكرة 
ِإلي األرض الیباب ، وال كتاب ِ “

ٌكأنھا مطر علي جبل تصدع من ٍ ٌ
ٌتفتح عْشبة ٍ ،

ٌال القوة انتصرْت
ْوال العدل الشرید

."سأصیر یوما ما أرید

إذا كانت المقاومة تؤذي شعبنا وتلحق بھ الضرر فنحن ضد الدفاع عن النفس وضد تصعید الخسائر وضد رفع 
نحن مع االنبطاح والخضوع واالستسالم حتى مرور : إننا نقولھا بصوت عال قبل فوات األوان وانقراضنا من الوجود. التحدي

.رقلة خطط المتھورین  الذین یدفعوننا إلى مواجھة غیر متكافئة ستؤدي بنا حتما إلى التھلكةالعاصفة وسنقوم بع

عرب ٌ أطاعوا رومھم"
ٌعرب وباعوا روحھم

"عرب  وضاعوا

السریة الالزمة وأن أھالیكم لم یكونوا على علم بتواطئكم معنا لتحقیق اآلن وقد تبین بالمكشوف أن األمور مرت ب
األھداف التي ما كنا لنحققھا لوحدنا ما دامت األقنعة السحریة كانت تتطلب مشاركة الجمیع في التمثیل؛ اآلن وقد انتھت 

َالتي وعدتكم بھا لقاء تعاونكم معنا ووضعت أوزارھا، ھا ھي المكافأة المالیة الضخمة " عدوانا"الحرب التي سماھا أھالیكم 
َخذوھا وال تقتربوا مني لمصافحتي فیدي ال تالمس أیاد خانت أوطانھا. ضد وطنكم وأھالیكم َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ُ.

القناععنالقناع عن القناع سـقط"
القناعسـقط
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قالع یا صدیقي، الال إخـوة ٌلك یا أخي، ال أصدقاء ُ
عندك َ ، ال الدواء وال السماء وال الدماء ُ وال الشـراعال الماء

. "وال الـوراءوال األمام

 واستعمالھم دروعا بشریة بالنسبة التھامنا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنیین عزل باستخدام مفرط للقوة ضدھم
لالحتماء من رجاالت المقاومة واستخدام أسلحة محرمة دولیا وقتل األطفال والنساء والمسنین والمعاقین والمسعفین 

إن ھدفنا . فإننا نقدم اعتذارنا الكبیر عن كل خطأ في إصابة أھدافنا والذي قد یكون ذھب ضحیتھ غیر األطفال... والصحفیین
وإذا كان من بین الضحایا نساء فربما ألنھن أمھات  أطفال أو ألن . إبادة موالید ھذه السنة من األطفال فقطالوحید كان ھو 

األطفال كانوا في حجورھن مما أدى بطیارینا إلى قصفھم معا وھو ما ال یمكننا تحمل تبعاتھ بعدما وزعنا المناشیر باالبتعاد 
...عن األطفال

أما باقي النساء . ى استعداد لتعویض أسر المسنات تعویضا مالیا ینسیھم  فقیداتھموبالرغم من كل ذلك، فإننا عل
فعلیھن أن یعلمن  بأننا سنعود بنفس العنف الالمحدود وبنفس البطش الفتاك إذا ما حملن من جدید ھذه السنة ووضعن من جدید 

...قبل دخول السنة الموالیة

رؤوس أطفال مقطوعة،
 أیادي نساء مخضبة بالحناء والدماء،

 أشالء بشریة ، 
َحمرة دماء على بقایا جدران، بیاض مخاخ آدمیة على األرض ُ ُ...

ركام حدید وإسمنت،
ھیاكل سیارات محروقة،

أنین أصوات بشریة تحت األنقاض، 
دخان في كل مكان،

 أزیز  طائرات تحجب الشمس،
...یرة الجراحین إزاء جروح طفیفة على جلد الضحایا تولد نزیفا داخلیا یؤدي إلى الموتوح

لن نستسلم"
..."في غزة ھده اللیلة

لن نستسلم"
ھذه اللیلة دون قتال

یمكنكم حرق مساجدنا ومنازلنا ومدارسنا
..."لكن روحنا ال یمكنكم الوصول إلیھا

لن نستسلم"
ة دون قتالھذه اللیل

یمكنكم حرق مساجدنا ومنازلنا ومدارسنا
لكن روحنا ال یمكنكم الوصول إلیھا

لن نستسلم
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في غزة ھده اللیلة

النساء واألطفال سواء
َیذبحون ویذبحون  لیلة بعد لیلة َُ ُ ُ َُّ َ َ َ ْ

فیما أدعیاء الزعامات یتجادلون في البعید
..."ُعن المخطئ والمصیب

252009
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أنا الشر وأبي الظلم وأمي : لو كان رجال وأراد االنتساب لقالاالستبداد "
اإلساءة، وأخي الغدر وأختي المسكنة، وعمي الضر وخالي الذل، وابني 
الفقر وبنتي البطالة، وعشیرتي الجھالة ووطني الخراب، أما دیني 

..."وشرفي وحیاتي فالمال المال المال

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

69: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

:قال األول
ط، - ن الوس دأتك م د ب سمنة ق  عندما تنتبھ إلى كونك لم تعد بحاجة إلى حزام لسروالك، فاعلم آنئذ بأن البدانة قد أصابتك وأن ال

...علفانظر حینئذ ما أنت فا

:وقال الثاني
ِ عندما تنحني لربط خیوط ح- ِْ ةذَ دك بالبدان ة عھ ة حداث ك عالم دامك، فتل ى أق ول إل ي الوص دة ف عوبة جدی ھ ص د . ائك فتواج لق

َوحلَّ على المقربین من أقاربك تلقیبك " بدینا«صرت عندئذ  َ "...بطینا"َ

:وقال الثالث
ي- ى األرض ف ذ  عندما تالحظ سقوط قطرات المرق عل اطمئن آنئ ا ف ل جلوس ت تأك ى فخدیك إن كن ا أو عل ل وقوف ة األك  حال

ن . إن شكلك ریاضي وأنیق: لشكلك ر م ار أكب ك ص ستوى بطن ذ أن م اعلم آنئ ك، ف ى بطن أما حین تسقط كل قطرات المرق عل
"... بطریقا"مستوى صدرك، وأنك صرت 

:ب احتفالھم بالبطون فقالسألت أحد المارة عن سبب اھتمام أھالي ھذه المنطقة بشكلي وسب
الد - وم ب ي عم ستان" ھنا، ف ْبطن َ ْ ِ ْ و"َ تقرار وعل ة واالس اه والعظم ال والج ز الم ي رم ة ھ بطن الناتئ ّ، ال ُ سب ُ ة الح شأن ودالل  ال

ین"أال ترى أن علیة القوم كلھم ... والنسب ة؟ ھ" بطین ي النحاف ساوون ف ال یت ساء والعم ا الن ان ذبینم ة ألعی سمة العام ي ال ه ھ
ْبطنستان" َ ْ ِ ْ ْبطریق أباد"كما ھي لمدینة " َ َْ َ ِ ْمنطقة البطریق"، كما یسمیھا أھلھا، أو "ْ ِ َ، كما یسمیھا السُّ"ِ َ ر، . ُاحَّوُ ن األم ق م ال تقل ف

.إنھ فأل خیر وشكل من أشكال األمنیات المقبولة

:كان الرجل یھم باالنصراف عندما سألتھ ثانیة
ا المكان؟ذ ما قصة ھ-
...ن البحر قبل أن یتراجع إلى حیث ال یظھر لھ، من ھنا، أثر ھنا، كا-

ْبطنستان"ِكون البالد  َ ْ ِ ْ ْبطْ◌ر◌یق أباد" بعاصمة تسمى "َ َْ َ ِ ِ ر " ِْ َداللة قویة على أن البحر الذي كان ھنا ھو بح لك، ذل". آرال"ُ
:سألتھ
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شاری"آرال"ه ھي المنطقة المحیطة ببحر ذ ھل ھ- ماك وم ر باألس ي  الذي كان یزخ اس ف رك الن سحب ویت ل أن ین صید قب ع ال
عطالة ومشاریعھم في إفالس؟

...ه المنطقة كانت تعج بطیور البطریق التي ھاجرت إلى حیث ال أحد یدريذھ. أبدا-

:احترت في األمر وغیرت البوصلة وعدت ألسأل
ھ الجلید"االحتباس الحراري"ا ھو القطب المتجمد الذي، تحت ذ إذن، ھ- ة ، تھاوت جبال ھ الحیوانی دأت ثروات ار وب ي البح ة ف ی

تتعرض للھجرة واالنقراض؟
ر - َ ال، لست اآلن ال في بح ْ د"آرال"َ ي القطب المتجم ع ذھ.  وال ف ن روائ ر م ثلج وال الكثی ر وال ال رف ال البح ة ال تع ه منطق

. الناس ھنا بالكاد یستنشقون الھواء. الطبیعة

َووجدت نفسي، وأنا أطفو على الشارع كب ٍالون في لباس آدمي، أتساءلَ ُكیف جْئت إلى ھنا؟: "ُ ِ"

.حتى ذاكرتي أضحت ضعیفة
.حتى ذاكرتي أضحت غیر نشطة

.حتى ذاكرتي أضحت میتة

ي . ال أتذكر ال اسمي وال عنواني وال طفولتي وال أھلي  وال أصدقائي وال أي شيء ن ف م أك ولدي إحساس غامض بأنني ل
... بدینة وال كانت البدانة أمنیة أو حتى ثقافة في حیاتيةت من ساللیوم من األیام بدینا وال كن

ة و ِكنت أمرر یدي على بطني طول المدة التي كان فیھا الرجل قبالتي یتكلم ویطیل الكالم عن البطون والبطن َ ْ ین"ِ ". البطین
زداد وقد كان إحساسا غریبا أن اكتشف نمو حجم بطني مع طول التركیز على حدیث الرجل عن ا لبطون فقد كان حجم بطني ی

وق ذل.  كان بطني ینتفخ بإصرار. ًكبرا دون الحاجة إلى  موائد أو والئم ق ف ى والتحلی ى األعل ز إل لك، بدأت تراودني فكرة القف
ارة سیل الم دھا . الجمیع عندما تخیلت نفسي بالونا آدمیا یطفو على الشارع ویرتطم ب ي وح ن بطن ى لك ى األعل ز إل ت القف حاول

ِھاتَّكانت تستجیب للقفز بینما كانت أقدامي تلتحم باألرض التي تتحمل ثقلي بصبر األم َ  .

ِّه البطن المتزایدة االنتفاخ، صعب علي رؤیة قدمي تحتي دونما بدل قصارى الجھد في مدذبھ َ َ امَُ ى األم َھما إل دأت . ِ ذلك، ب ل
...ولى ثم الثانیة، أرفع األولى ثم الثانیةأمد األ: تمارین مجنونة أمام المإل كي أتمكن من رؤیة قدمي

كلي ِّوبینما اعتقدت أن الناس ستتساقط على األرض ات ى ش ون أو إل لوكي المجن ى س ا إل د انتباھھ ًباعا من فرط الضحك عن َ
ف"البطین" شكل مختل املونني ب رئیس یع شارع ال ون. ، وجدت الناس في ال دیرا وینزع امي تق ون أم الموظفون ینحن ُف َ َ ُ َ اتھم َْ ُ قبع

رب أَّاحتراما، والنساء بعیونھن الواسعة یصوبن إلي ن ق ار یوشوش ن تحت الخم زة وم َ الغمزة بعد الغم َِ َ ِ ِْ َ َ نج، ذْ و الغ نج تل ي الغ َن ْ ِ
َبینما باقي البدینین من البالونات البشریة األخرى یحیُّ صال فُ ة أو ات ابق معرف د دون س ن بعی َونني م ُ ِ كالھا "َ ى أش ات عل البالون

"...  عتق

ِالبالونات"وي المھارات في التعامل مع ذأحد النادلین من  ِ ُ َّحو" َ ة َ ي البدای سي ف ة فوجدت نف ُل لي اتجاھي بلمسة یدویة ودی ِ َ
ّبین عامة زبنائھ في الطابق السفلي أتلقى زخ َ َِ َ َّات العطر من المرشُ َ ِ ِ ِِ ِات والقبالت الناعمة من شفاه الجواري، ألجد نفسي بعد ذلْ ُِ ك ُ

ٍھودج"فوق  َ ة "َْ ات زجاجی ل مكعب وى داخ ث تتل اني حی ابق الث ى الط ٌ، مثل بطریق كسیح، یحملھ غلمان یتقدمون بي صعودا إل ٍ ْ
آت  زن بالمكاف ام ویف ستفردن باالھتم دورھن وی رھن وص ن وخواص ى آذانھ ام عل رزن األرق ھ  لیب الغ فی دلع مب ین ب ور الع ُح َ َْ ِ ْ ُْ ُ ُِ ُ ٍ َ ِ ِ َ

...السخیة

ْسألت الغل ِمان تحت ِْ ٍھودجي"َ َ سَّ" َْ ى ال ة عل ائد حریری ین وس ر ب ّطیحة المطلوھم یحاولون إنزالي على فراش أثی ِ ُِ رة َ ة مباش
ُعلى الشارع الرئیس عن ھویة النساء داخل األقفاص الزجاجیة فقال الغلمان قول غالم واحد َ ْ َ ُ َ ْ ِْ:

َّ ھن- َ لك، أیُُّ ِالعظیم"ھا َ !على المائدة" الدلیل"ا ذكال واألحجام واألذواق في ھوھناك المزید من رفیع األش". َ

ِّدلیل الن"تصفحت  َ ِ ِسوانَ َ ِالموثق بالصور العاریة والمعطیات الحمیمیة عن كل بورتریھ وقلت للغلمان" ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ:
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َّ وإذا ما تطلعت إلى نساء أرفع مما یت◌ضم- َ ََ ُنھ ھَ ؟"الدلیل"ا ذُ

ُقال الغلمان قول غال َ ْ َ ُ َ ْ :م واحدِْ
َ اختر ما شئت من النساء من بین المارة تحتك في الشارع الرئیس، أیھا - َ ي "العظیم"َْ دیك ف ین ی ین ب شة ع ي رم تجدھن ف ٍ، وس َ ْ َ

!مكعب زجاجي

َالھودج"أنزل الغلمان  ْ ة"َ ائد الحریری اطوني بالوس ر وأح راش األثی ى الف ة إل ة فائق وني بعنای رب . على األرض ثم حمل اقت
وینحنون أمامي طول الوقت فقد صار لزاما علي أن " العظیم"وألنھم كانوا ینادونني ب. ن وتأكدت أنھم كانوا أربعةمني الغلما

:لك، أمرت الغالم األولذول". العظماء"یكون كالمي معھم أوامر تلیق ب
َ أنت، أیُّ- ََ ُھا الغالمْ ًاذھب واحضر لي سبعا من كل لون. َ ْ َعة مخنثین وسبعة غلمانسبع صبیات وسبع متزوجات وسب: َ ْ ِ...

ٍوللغالم الثاني كانت صیغة أمر ثانیة ْ َ ِ ِ ُ:
َ وأنت، أیُّ- ََ ُھا الغالمْ ق أوال َّ وطاب من مشروبات ومأكوالت الزَّذاحضر لي ما ل. َ َوال وال تنس أن تسرع بإحضار الخمر المعت ْ

َوأن توقف تشغیل المذیاع حتى ال یعكر صفوي أخبار الشؤم والھموم َ ِ ُ...

:وللغالم الثالث
َ أما أنت، أیُّ- ََ ُھا الغالمْ ِفاحضر لي حرسا یحمیني من الخلف، من طعنات الحاقدین والغادرین.  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ ًْ.

:وللغالم الرابع
َ أما مھمتك أنت، أیُّ- ََ ْ ُھا الغالم،  فاإلسراع بإحضار ُ َیحل لي مشكلتي ویجیب عن أسئلتي" عراف"َ ِ ُ َ ِ ْ فانا ال أعرف ال من أنا وال . َ
...ا أنا ھنا وال أعرف حتى ما أریدهذلما

َحضر  َ َقبل النساء وقبل الخمر و قبل الطعام و قبل الحرس و قبل حتى إیقاف تشغیل المذیاع" ُافَّالعر"َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ًوقد بدا لي حكیما .  َِ
َّھندیا داكن البشرة حافي القدمین عاري الصدر وقد  لف َ صُّ باً ضمومتین قي جسمھ في رداء صوفي یدوي ال دین م اني بی ِنع فحی ْ

َإلى صدره ثم جلس قبالتي لیشعل النار في موقده الصغیر ویرشَّ َ ِ ْ ور ویلفُ ھ البخ ّ علی َ م َ م ویغمغ و یھمھ صاعد وھ ھ المت ي بدخان ِن ُ
ًویوشوش كالما مبھما قبل أن یخاطبني وقد عال وجھھ الخبر الیقین ًَ ْ ُ:

ِّإما أنك اآلن می.  أو حلمھو إما  موت" َّت، وطبقا لمنطق التناسخ، فقد حلَ َ و ھٌ ان ھ سد ث ي ج َْت روحك للعقاب ف ُ سد ذُ ُا الج َ َ
ٌالبدین الذي أنت غارق فیھ ِ َ ُ ِ ذاب ؛َ شقاء والع ي ال ة ف سة موغل اة بائ ع حی ٍ وإما أنك اآلن نائم غارق في حلم بالتعویض عن واق َِ ُ ٍ ْ ُ ٌ ِ َ َ

".واإلقصاء

2009
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َیبلغ فعل االستبداد باألمة أن یحول میلھا الطبیعي من طلب الترقي قد " َُ ْ َ َ َّ ُ
إلى طلب التسفل بحیث لو دفعت إلى الرفعة ألبت وتألمت كما یتألم 
األجھر من النور، وإذا ألزمت بالحریة تشقى وربما تفنى كالبھائم على 

..."عنھا حتى تموت ویموت ھو بموتھاامتصاص دم األمة فال ینفك 

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

117: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

 على مدار الساعة كخبر أول وأخیر في نشرة كل القنوات التلفزیة واإلذاعیة، األرضیة والفضائیة، تنقل نفس الخبر
:وھو یلقي خطابا مرتجال" أب األحرار"األخبار حیث یطالع المشاھد والمستمع والقارئ على السواء 

!"بشرى لكم، أیھا الثوار بھذا النصر العظیم. ھنیئا لكم أیھا األحرار "-

:لیال بانتصارھم العظیم مكبرینفي أفواھھم یرفعون قبضاتھم تھ" الشیشة"في المقھى، الرواد ب
"! هللا اكبر!هللا اكبر"-

... في الھواء " شیشاتھم"یخرجون إلى الشارع للتظاھر ومشاركة باقي رواد المقاھي الالنھائیة ملوحین ب

 تنقل نفس الخبر على مدار الساعة كخبر أول وأخیر في نشرة كل القنوات التلفزیة واإلذاعیة، األرضیة والفضائیة،
:وھو یلقي خطابا مرتجال" أب الثوار"األخبار حیث یطالع المشاھد والمستمع والقارئ على السواء 

..."!ھنیئا لكم، أیھا الثوار بھذا االنجاز التاریخي وھذا النصر العظیم على قوى الظلم والفساد "-

:الرواد متأرجحین للشارع بعلب الجعة في أیدیھم تھلیال بنجاح الثورة مھللینمن الحانات، یخرج 
" !  هللا أكبر!هللا اكبر "-

.في الشارع،  یلتقي الرواد الالنھائیون للحانات الالنھائیة ملوحین بعلب الجعة في الھواء مبتھجین بنجاح الثورة
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كل القنوات التلفزیة واإلذاعیة، األرضیة والفضائیة، تنقل نفس الخبر على مدار الساعة كخبر أول وأخیر في نشرة 
:وھو یلقي خطابا مرتجال" أب الشرفاء"األخبار حیث یطالع المشاھد والمستمع والقارئ على السواء 

...."ھنیئا لكم، أیھا "-

، من ماسحي األحذیة، ملوحین تارة بمنادیلھم المبللة بالمواد الكیماویة "مكارةالش"من المحطات الطرقیة، یتدفق 
...الكریھة وتارة واضعین إیاھا على أنوفھم محتفلین بنجاح الثورة

182009
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ھل للحكومة أن تخصص بنفسھا لنفسھا ما تشاء من مراتب العظمة "
 من ترید بما ترید من حقوق األمة وأموالھا؟ أم یكون ورواتب المال وتحابي

"!...التصرف في ذلك كلھ إعطاء وتحدیدا ومنعا منوطا باألمة؟

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

147: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

...ة تتطلب ذلكالضرور.  نرید عظیما-
. لیس بیننا من ھو أھل للمھمة منك-
...! العظیم تصنعھ المرأة-
...! ومن لم تصنعھ المرأة یصنعھ األقزام-
...!یكفي أن یقف أي كان بین األقزام لیظھر عظیما.  نعم-
...! ویكفي أن یقول المرء  شیئا فیؤیده الجمیع لیظھر عظیما-
...!ء امرئ واحد لیصبح عظیما ویكفي أن یستشھد الجمیع بآرا-
...! ویكفینا أن نفھم كل ھذا لیكون عندنا رجل عظیم یجمع شملنا ویوحدنا ویقودنا-

...! وماذا عن مرتبي إذا ما وافقت على مقترحكم بقبولي لدور العظیم وقیادة مجتمع األقزام؟:المرشح للعظمة
...خدماتكم ستفوق خدمات أي راع من رعاة رعایا التاریخ. ر من راتب أي زعیم من زعماء الدنیاسیكون راتبا أكب: ماألقزا

...! وأنتم؟:المرشح للعظمة
...نحن، بحكم كوننا حاشیتك، سنتقاضى راتبا یساوي رواتب نظراءنا من حاشیة زعماء الدنیا: ماألقزا

...! والرعایا؟:المرشح للعظمة
ثم إن في المقایضة . ؤون للمقایضة في األكل والزواج واللباس فلیس لھم ما یفعلونھ بالمال والرواتبالرعایا سیلج:  ماألقزا

...تخفیف عظیم للمیزانیة وفائدة كبیرة لمشاریع التنمیة
...! أنا موافق على تبوئي عرش العظمة فھات مشاریعكم ولیتقدم كل قزم منكم بمشروع ألبث فیھ:المرشح للعظمة
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.  سنخرج كبار المجرمین من السجون وكل المحكومین بالمؤبد واألعمال الشاقة ممن أدینوا بجرائم الحق العام
ِّھؤالء سینوبون عنا في سن حالة الطوارئ لیال وحظر التجول َ ...

كما .  وامتداح الحریة وحق التجول والتنقل والتعبیر والتفكیر بھذه الطریقة، سنكتفي، نحن، بالظھور على الشاشة
سنحول رقم الشرطة إلى رقم أخضر یصالح الناس ویربط االتصال بالفضائیات لمد البرامج التي ینشطونھا حول التسامح 

...والتصالح مع المنحرفین بالضیوف المجمعین في مخافر الشرطة

فعوض أن نقوم بإخالء الشوارع بالشرطة والھراوات، :  وبذلك، ستتغیر الوسیلة.ھكذا، سیخلو الشارع من الناس لیال
حتى إذا ما استوعب الشعب الدرس، أعدنا المجرمین للسجن في انتظار رصد ردود . سیقوم بھا المجرمون من أبناء الشعب

...رجنا المجرمین من جدیدوإذا ما عاد شغبھم ثانیة، أخ. فعل الشعب والتأكد من انضباطھم  للدخول والخروج لیال

لنخفض العملة إلى أقصى درجاتھا حتى ال یتسنى ألحد .  لنخفض العملة والرواتب ومستوى المعیشة كي ال یھرب لنا أحدا-
حتى ال یتمكن أحد من اإلفالت من قبضتنا، قبضة الواجب،  لنحولھم إلى رھائن ففي ذلك ضمانة الوطن، و/الخروج من المعتقل

.الستمراریة خدمتھم لنا وتفانیھم فیھا
...  لنحارب المعرفة حتى نبقى نحن وأبناؤنا لوحدنا نوابغ البلد-
...ي البناء فال یجاورنا أحد من الرعاع  لنرفع أثمنة مواد البناء ظاھریا لمحاربة السكن العشوائي وباطنیا للتحكم ف-
... لنرفع فواتیر الھاتف واالنترنت  كي یقطعوا صلتھم ببعضھم البعض-
... لنضاعف الضرائب على وسائل النقل لرفع الثمن حتى ال یسافر أحد وال یتجدد أحد-
فنمنع .  األسرة والتقالید والنظام العام لنسن قوانین عقابیة لكل من یخل بالتكافل االجتماعي حتى ال یھرب أحد من قبضة-

...من كل القوامیس" الحریة"السكن المنفرد ونحارب العزوبة والزواج المتأخر ونشطب كلمة 

... سنحرق كل الكتب-
... سنمنع كل الجرائد والمجالت والدوریات-
...اضي وبالمستقبل سنقطع كل اتصال بالم-
... سنشیع اإلیمان بأن األقزام ھم األصل-
... س-

أما أنا، فلیختر لي . أنتم اآلن سواسیة كأسنان المشط. في البدایة، سیكون أول إجراء ھو تنازلكم لي جمیعا عن أسمائكم" 
. م اسما ال یتكرر بحیث أتعرف الحقا بھویة صاحبھ بمجرد التلفظ باسمي الجلیل الذي اختاره لي، لي أنا وحديكل واحد منك
..."ومن قدم نفسھ من خالل اسمي الجلیل، فلیتراجع للخلف لیفسح المجال لآلخرین. واحدا واحدا. ھیا، تقدموا

!الرمز موالي -
!القائد موالي -
!البطل موالي -
!الزعیم موالي -
!الربان موالي -
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!الفارس موالي -
!المنتصر موالي -
!الباني موالي -
!المھندس موالي -
!الراعي موالي -
!األب موالي -
!الباعث موالي  -
!المعلم موالي -
!المحرر موالي -
!... موالي-

أیھا األقزام األوفیاء، سأعینكم في حكومتي بشرط أن تكون كل تصریحاتكم ذكیة وأن تنسبوھا لي وتذكروا اسمي "
"...قبل وخالل وبعد كل جملة

؟قزم األجندات أین -
...الباعث ھاأنذا، یا موالي -
...!ماذا ینتظرني الیوم؟.  حسنا-
الیوم، ھو یوم انتفاضتك على الحكم البائد إلقامة دولة . ، في یوم الفاتح من شھر الفاتح من سنة الفاتحالباعثنحن، موالي -

...النور الحرة وإخراج العالمین من الظلمات إلى الضیاء
اب رواد الحانات وأطلقوا  أقیموا، إذن، الحفالت وأضیئوا األنوار وأجھزوا على الناس بالغناء واإلیقاع والرقص وأدوا حس-

میاه النافورات واقرؤوا خطبتي ھذه في الساحات العمومیة كل ربع ساعة على مدى أربعین یوما، وھي المدة  التي حددتھا 
.لالحتفال بھذا الیوم التاریخي العظیم

...الباعث أمرك، موالي -

 بمناسبة حلول الذكرى األولى لبدایة خلودكم على كرسي الحكم في بلدكم، یشرف :برقیة حاكم عظیم آخر من بلد آخر-)1
...جالل عظمتنا ومھابتنا أن نتقدم إلیكم بأحر التھاني والتبریك

...بمناسبة حلول الذكرى األولى لبدایة خلودكم على كرسي ال: البرقیة المائة-)2
...بمناسبة حلول: البرقیة األلف-)3
...بمناسبة: الملیونالبرقیة -)4

؟قزم االنجازات أین -
...القائد ھاأنذا، یا موالي -
 ماذا كتبت، أنا، الیوم؟-
.، روایةالقائد الیوم، كتبت، یا موالي -
...! وبماذا عنونتھا؟-
".زبیبة والملك" لقد عنونتھا -
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...!؟قزم االنجازات وكم كلفتني ھذه الروایة، یا -
... ،  ثمنا یعادل راتب ألف معلم وعشرة آالف ممرضة ومائة ألف موظف بالجماعات المحلیةالقائد كلفتك الروایة، یا موالي -
...، المحظوظ بھذه المكافأة؟القائد العظیم ومن ھذا المتفاني في خدمة -
... التي ستدخل بھا التاریخةأنا كاتب الروایة وصاحب المكافأة وأنت صاحب الروای. القائد أنا، یا موالي -
... ! وماذا ستفعل بكل ھذه الثروة وأنت مجرد قزم؟-
...القائدأنا أجھد نفسي لھدف واحد وحید ھو التفاني في خدمة موالي . القائد لم أفكر في ذلك بعد، یا موالي -
...!نفأنت قزم إلى یوم الدی.  خذ مكافأتك إذا كنت لم تأخذھا بعد واذھب، راضیا مرضیا-

 وإن طالبتم ؛فإن سلبت البالد مني، كنتم وراء الخیانة. أنا ال أسیر البالد، أنا امتلكھا وأنا ال أدیر أموركم، أنا أمتلككم"
..."بالحریة، عضضتم من التفاحة المحرمة

لقد أصبح ھنا، في بلدك یا موالي، . مار عملنا وبرعمت مجتمعا طالما حلم بھ العظیم وحرص على رعایتھلقد أینعت ث
لألمیة علم وطني كما أصبح لھا حدودا مع الجیران األشقاء وسنعمل على أن تكون لھا ثقافة خاصة بھا وبرامج عمل ومشاریع 

: فحیثما تحدثت األرقام، خرصت األلسن. توھنا، یا موالي اإلحصائیا. ثارة مستقبلیة وثارة ماضویة

سبعون في المائة من الشعب أمي والثالثون في المائة الباقیة سبعون في المائة منھا خرج من المرحلة االبتدائیة فیما 
لمھنیة والثالثون الثالثون في المائة من الباقیة الباقیة سبعون في المائة منھا تقرأ لتنجح في االمتحانات المدرسیة أو المباریات ا

في المائة الباقیة من بقیة الباقیة سبعون في المائة منھا تقرأ بالمجان ما یصل یدھا وال تبذل أي جھد للبحث أو المعرفة 
والثالثون في المائة المتبقیة من بقیة الباقیة المتبقیة سبعون في المائة منھا تقرأ بتوجیھ من الجماعة التي تنتمي إلیھا  والثالثون 
في المائة من بقایا بقیة الباقیة المتبقیة سبعون في المائة منھا ال یستوعب ما تقرا ألنھا تقرأ تحت الضغط والثالثون في المائة 

...من غبار بقایا بقیة الباقیة المتبقیة سبعون في المائة منھا یثور على قدره وانتمائھ ویخرج للبحث عن الكتاب لكنھ سعي عبثي

سبعون في المائة من المكتبات تغلق أبوابھا من :  مشابھة لمتاھة القراءة متاھة ثانیة یجد القارئ فيفي سعیھ للكتاب،
اإلفالس والثالثون في المائة الباقیة سبعون في المائة منھا ھي مجرد حوانیت لألدوات المدرسیة والمقررات الدراسیة 

 من بقیة الباقیة سبعون في المائة منھا تعرض وتبیع الكتب الصفراء والجرائد الیومیة والفوطوكوبي وثالثون في المائة الباقیة
 من كتب الطبخ والتجمیل وقانون اوالرمادیة والكالحة والثالثون في المائة الباقیة من بقیة الباقیة سبعون في المائة عائداتھ

یة الباقیة المتبقیة سبعون في المائة منھا السیاقة وأغاني المطربین من الشرق والغرب أما الثالثون في المائة الباقیة من بق
التعریف "یتحدى الشروط الموضوعیة التي تحد من فاعلیتھ ویفجر إمكاناتھ ویؤسس لتقالید جدیدة ألجیال قارئة جدیدة قوامھا 

ه ، وحین تبدأ ھذ"بالكتاب الحق وتقریب الكتاب من القارئ ووضع الكتاب في موقعھ الصحیح كمركز كل إقالع اجتماعي
المتاھة الثالثةُالمكتبات في ممارسة حلمھا ھذا، بإقامة حفالت التوقیع وفتح المعارض لزوار الكتب والقراءة، تفاجأ ببدایة 

أما الثالثون في المائة الباقیة سبعون في المائة " اللي ما شرا یتنزه"حیث سبعون في المائة من الزوار ال یشترون وشعارھم 
 والطوابع البریدیة أما الثالثون في المائة من البقیة الباقیة فسبعون في المائة منھم لصوص كتب فزبناء البطائق واألظرفة

یشمشمون عن المعارض حیثما كانت ویتقاسمون جنبات المعرض سلفا وینسقون مع بعضھم البعض أثناء العمل داخل خیمة 
... الخاصة في مكان ماالعرض بحیث تكون الكتب المسروقة متنوعة حین ینشرونھا في معارضھم 

...!ما العمل مع المثقفین وقد تعالى صوتھم وتعاظم نفوذھم؟: العظیم
...اعطیھم، اآلن، حریة التعبیر: األقزام
...الحریة والوعي: الكلمة، حریة التعبیر تعني شیوع سالح ضدنا: ولكن سالحھم خطیر: العظیم
...إنھم بال أنیاب وسیجدون أنفسھم یصیحون في واد. ال خطر علیك منھم، یا موالي: األقزام
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كیف؟: العظیم
وبھذا سیشعر المثقفون بالعزلة . ، فنسبة األمیة أوصلناھا إلى سبعین في المائةالمخطط العشاري األوللقد أتممنا : األقزام

.ن حریة التعبیر ال جدوى منھاوالغربة والیأس وسیلوذون بالصمت حین یوقنون بأ
قمتم بمخطط ونجحتموه؟: العظیم
فإذا حاربتھا، زاحمتك وجوه كنت أنت معلمھا . األمیة ھي وسیلة لتغلیب میزان القوى لصالحك، أیھا العظیم. نعم: األقزام

سقط عن وجوھنا أقنعة فبمحاربتك لألمیة، یسقط عن رأسك تاج الخلود في الزعامة وت. وربما صادرت منك السلطة والكلمة
...الحكمة والنبوغ ورجاحة العقل

...!نعم الفعل ودامت األقزام في خدمة األسیاد: العظیم

...األنین ینبعث من كل النوافذ
...دبیب األنین یھزھز األرض من أقصاھا إلى أقصاھا

...األنین لعنة ستوقظ كل النیام
...!ما العمل؟

:قال حكیم
... "ّنصنع لھم وضعیات تفرض علیھم تبني الخضوع ثقافة وقناعة"-

: تحمس العظیم للطرح وطلب الشرح واإلفاضة فقال لھ الحكیم
سنضع المراوح في كل مكان في السقف، ونخبرھم قبل الدخول إلى أن المراوح قد تقطع رؤوسھم إذا اعتدلوا في  "-

مھما كانت طریقة تقدمھم إلیك، فالمھم .  سیضطرون إلى االنحناء واالنكباب على وجوھھم وقد یزحفون نحوكوقفتھم، آنذاك
"...أن كالمھم لن یخرج عن شكل مشیتھم وسوف یطلبون الخالص والنجدة

...!ابة على األرضلنجعل المراوح في كل مكان، فوق رأس كل د.  إذن، لنطبقھا على البالد جمیعا-
...! ولكن، أیھا العظیم، األمر سیكلفنا أمواال طائلة-
...! نحن لن نصرف ملیما واحدا-
...! ومن أین لنا بالمال، أیھا العظیم؟-
... ! من أموال الضرائب على من لم ینحني للمراوح بالتحایل علیھا-

... لقد انھزمنا-
...ه مجرد ھزیمتنا األولى ھذ-
...، فالمعجم یعین على التبریر"نكسة" لنسمیھا -
...!النكسة حي على -

... لقد انھزمنا-
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... ھذه مجرد ھزیمتنا الثانیة-
"...عثرة" ھي مجرد -
...!العثرة حي على -

... لقد انھزمنا-
...شرةه مجرد ھزیمتنا العاذ ھ-
...لیس إال" كبوة "-
...!الكبوة حي على -

... لقد انھزمنا-
...ه مجرد ھزیمتنا المائةذ ھ-
... لنسمیھا -
!... حي على ال-

...فلم یعد ثمة كلمة مرادفة تخفف من وقع الھزائم المتالحقة" الھزائم" سیدي، لقد استنزفنا معجم -
... !أتجرؤ على قول ذلك للعظیم وفي حضرتھ؟ ماذا تقصد؟  أن نسمیھا ھزیمة؟. ل ھذا، أیھا الوغد ال تق-
... ولكننا وصلنا إلى أعلى سلم النكسات والعثرات والكبوات-
...! فكر في سالمة رأسك وإال قطعتھ-

 الفاضحة وأسدل ھذه قالكاشفة واخرس ھذه األبواأیھا الراوي المنفلت من قبضتي، أطفئ عني ھذه األنوار "
...!"الستائر واختم ھذه القصة اللعینة

292003
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خلق هللا في اإلنسان استعدادا للصالح واستعدادا للفساد، فأبواه "
سا  التربیة تربو باستعداده جسما ونفأنأي . یصلحانھ وأبواه یفسدانھ

وقد سبق أن االستبداد المشؤوم . وعقال إن خیرا فخیر وإن شرا فشر
یؤثر على األجسام فیورثھا األسقام، ویسطو على النفوس فیفسد 

وبناء علیھ، تكون . األخالق، ویضغط على العقول فیمنع نماءھا بالعلم
التربیة واالستبداد عاملین متعاكسین في النتائج، فكل ما تبنیھ التربیة 

"ضعفھا یھدمھ االستبداد بقوتھ، وھل یتم بناء ما وراءه ھادم؟مع 

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

101: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

:

ھ انقحط آل قحطان بن قحطانمرحبا بكم في الموقع الرسمي لفخامة السمو المفدى  ، راعي العباد وحامي البالد، حفظ
.هللا وغلبھ على الحاقدین والمتآمرین

. لتدخلھناانقر 

)!(

:

:اختر مدخال مما یلي . ھذه خریطة موقع سموه المفدى
.ألبوم سموه.1
.مشوار سموه.2
.ھوایات سموه.3
.غرامیات سموه.4
.مسابقة سموه الكبرى.5

. لتدخلرابطالانقر على 

)!(
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:

قرر سموه حفظھ هللا وغلبھ على الحاقدین والمتآمرین في إطار عنایتھ بالثقافة أن یخصص میزانیة الدولة للسنة المالیة الجاریة 
. للنوابغ من النشء الذي یزخر بھ وطننا الحبیب من خالل المسابقة الثقافیة الكبرى

: لثقافتكاختر المستوى المناسب

 المستوى األول
المستوى الثاني
المستوى الثالث

. لتدخلالرابطانقر على 

)!(

:

. المسابقة تشترط في ھذا المستوى اإلجابة على السؤال في أقل من خمس ثوان
ازفین  صحبة مئة جاریة وخمسین عبدا ھاوايجزر الجائزة عبارة عن إقامة دائمة في  سة ع ن خم یقیة م  وجوقة موس

... مدى الحیاة  وتقاعد مریح"النجدة"وراتب سنوي مواز لمیزانیة محافظة 
. لتدخل"موافق"انقر على زر 

)!(

:

في أي تاریخ ولد سموه المفدى؟
؟ 1948في أبریل .1
؟ 1967شتنبر .2
؟ 1973أكتوبر .3

.ال التالي لتنتقل إلى السؤالجواب المناسبانقر 

)!(

:

ما ھو اللقب الذي یشتھر بھ سموه المفدى؟
خلیفة هللا في أرضھ؟ .1
ظل هللا في أرضھ؟ .2
حبیب هللا في أرضھ؟ .3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

:
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ان ) اإلنترنیت(أول حوار مباشر على الشبكة الدولیة للمعلومات  دى  وك موه المف ع س ري م ذي أج و ال ر ھ یم معاص قام بھ زع
:ذلك عن طریق

البرید اإللكتروني ؟ .1
البال توك ؟ .2
غرف الدردشة والفرفشة؟ .3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

:

ھي ھوایات سموه ؟ما
الغوص واستخراج اللؤلؤ؟ .1
تربیة الصقور؟ .2
بیة الخیول؟ تر.3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

:

ماذا  تشاھد في المعرض األول للخیول بالعاصمة المباركة؟
جیاد سموه المفدى؟.1
الجوائز التي حصل علیھا سموه المفدى؟.2
صور سموه المفدى؟.3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

:

:الذي یحمل اسمممتطیا جواده " الفارس المغوار"فاز سموه المفدى بجائزة 
؟ " !وامعتصماه".1
؟ " ! رعیتيیا".2
؟ " !تبا لكم".3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

:

بماذا بني قصر سموه المفدى؟
االسمنت المسلح؟ .1
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المسلح؟ الزجاج .2
الذھب المسلح؟ .3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

:

:في لحظات االسترخاء، یفضل سموه المفدى حفالت خاصة تنشطھا رقصات تتقن الرقص على
ّْعلى واحدة ونص": الطریقة المشرقیة.1 ُ ْ َ َْ َ ؟"َ
َأم عالیة": الخلیجیةالطریقة .2 َ ّ ؟"ُ
؟ "ْوطُ البّزَھ: "ة المغربیةالطریق.3

. لتنتقل إلى السؤال التاليالجواب المناسبانقر 

)!(

!

Arrêtez-vous!
Stop!

ائلھ الخاص. علم الموقع، بوسائلھ الخاصة، أنك كنت تضحك ساخرا طیلة مدة قراءتك لألسئلة م، بوس ذلك، كما عل ة ك
ة ائزة المالی طب .أنك تشارك طمعا فقط في الج سة وش ن المناف سابقة طردك م ى الم شرف عل سید الم رر ال ذلك، ق ول

.اسمك ومعلوماتك المسجلة عندنا

!

Chao!
A dieu!
A dios!

Goodbye!

132003
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 الحسنة فیضعفھا واألخالق الطبیعیة األمیالأكثریتصرف في االستبداد "
 ألنھ لم یملكھا حق  یكفر بنعم هللاإلنسانأو یفسدھا أو یمحوھا فیجعل 

الملك لیحمده علیھا حق الحمد، ویجعلھ حاقدا على قومھ ألنھم عون 
 غیر آمن على االستقرار فیھ ألنھ وفاقدا حب وطنھ ؛لبالء االستبداد علیھ

 وضعیف الحب لعائلتھ ألنھ لیس مطمئنا على دوام ؛لو انتقل منھویود 
 ألنھ یعلم منھم أنھم مثلھ أحبابھ ومختل الثقة في صداقة ؛عالقتھا معھا

.  إلضرار صدیقھم بل وقتلھ وھم باكونیضطرون وقد ؛ال یملكون التكافؤ
أسیر االستبداد ال یملك شیئا لیحرص على حفظھ ألنھ ال یملك ماال غیر 

وال یملك الجاھل منھ آماال . ھانةرض للسلب وال شرفا غیر معرض لإلمع
."مستقبلة لتبعھا ویشقى كما یشقى العاقل في سبیلھا

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

85: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

ة، أخبار البناء العشوائي واألسواق العشوائیة والمزابل العشوائیة في بلده، ، على صفحات الجریدة األجنبیالعظیمقرأ 
: في حكومتھ كاتباوزیر فائض األرباحفأبرق إلى 

...!؟ھ في صفقات التساھلتتساھلون مع المستفیدین من األزمات والكوارث، فأین حقي مما تربحون-

:دیبھ اإلقلیمیین إلى مناوزیر فائض األرباحفور قراءتھ للبرقیة، كتب 
تربحونھ في صفقات  مما فخامة السید الرئیس تتساھلون مع المستفیدین من األزمات والكوارث، فأین حقي وحق -

...!؟التساھل

:ممثلي السلطة المحلیة في إقلیمھمباشرة بعد قراءة البرقیة، كتب كل مندوب إقلیمي برقیة إلى 
تربحونھ  مما  فخامة السید الرئیس وحقسعادة الوزیرلكوارث، فأین حقي وحق  تتساھلون مع المستفیدین من األزمات وا-

...!؟في صفقات التساھل

لذلك، كانت أول . وجد ممثلو السلطة المحلیة البرقیات المؤرخة بتاریخ األمس على مكتبھم في صباح الیوم الموالي
:الصباحیة موجھة ألعوان السلطة والقوات المساعدةأوامرھم 

فخامة وحق سعادة الوزیر وحق سیادة المندوب اإلقلیمياھلون مع المستفیدین من األزمات والكوارث، فأین حقي وحق  تتس-
...!؟تربحونھ في صفقات التساھل مما السید الرئیس
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ُ یطاردون ھنا أحیانا :خرج أعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة، مذعورین، یجرون في كل االتجاھات من ال سند ِ
ُویطاردلھ في الحیاة  َ  تارة على المحالت التجاریة یھجمون في المكان والزمان؛تجذروا من طرف من ون ھناك أحیانا أخرىُ

 عند التفكیر في الوصول إلى المحالت األكبر المنتسبة  بالحجارة تارة أخرىھاجمونُیوالتي ال أرقام لھا وال عناوین بریدیة 
لیة في ھذا الشارع نحو مكتب ممثل السلطة المحلیة ویجرون زمیال جریحا في الشارع یجرون أكیاس ما. لألسماء األثقل

...اآلخر نحو المستشفى

رسالة إلرفاقھا بعد إیداع الغنائم على مكتب رئیسھم، أومأ ممثل السلطة المحلیة للسكرتیرة الخاصة ببدایة تحریر 
:لیميلسید المندوب اإلقباألكیاس المالیة الموجھة رأسا إلى ا

...! بعد خصم الضریبة المستحقة لي وألعوانيالسید الرئیسفخامة وسعادة الوزیروحصة ،سیدي المندوبھذه حصتكم، -

فتحھا المندوب . وصلت الرسالة بعد الزوال، رفقة رسائل وأكیاس مالیة أخرى من باقي ممثلي السلطة في اإلقلیم
حسب المال في األكیاس، في نفس اللحظة . الذي ینتظره في القاعة المجاورةاإلقلیمي قبل افتتاح أشغال االجتماع الطارئ 

 وأرفقھا وزیر فائض األرباحثم حرر رسالة إلى وبنفس الطریقة التي كان یتصرف بھا نظراؤه المنادیب في باقي أقالیم البالد، 
:بأكیاس المال بعدما خصم نصیبھ منھا، كاتبا

المحلیة  بعد خصم الضریبة المستحقة لي ولممثلي السلطة فخامة السید الرئیس، وحصةسعادة الوزیر ھذه حصتكم، -
...!عوانھمأو

لكنھ لم یستطع قراءة مئات الرسائل  في الیوم الموالي وزیر فائض األرباحوصلت الرسالة رفقة األكیاس المالیة إلى ید 
: عند الغروبللعظیمالتي تقول نفس الشيء واكتفى بحساب المال في األكیاس قبل أن یكتب 

المحلیة بعد خصم الضریبة المستحقة لي ولمندوبي اإلقلیمي وممثلي السلطة ھذه حصتكم ،  الرئیسسیدالفخامة صاحب ال-
...!وأعوانھم

وزیر  ورسالة وزیر الشفافیةبنفس الطریقة التي وصلت بھا رسالة في نفس التوقیت والعظیموصلت الرسالة إلى ید 
وزیر  و الدینياإلصالحوزیر  ورسالة وزیر التكافل االجتماعي ورسالة وزیر حمایة المال العامورسالة محاربة الرشوة

.مرفقة بنفس العدد من األكیاس المالیةو... الثقافياالنبعاثووزیر  واالقتصادياإلقالع

طاعة مرؤوسیھ وفوریة  بابتسامة رضى على العظیموألن عدد األكیاس بالكاد اتسعت لھ مائة شاحنة، فقد اكتفى 
ِّحیث سیتكفل بعد "مخزن المال"ت الحواجز أمام الشاحنات لتسھیل مرورھا إلى َِعفُوبإیماءة من یده، ر. تفاعلھم مع أوامره َ ِ

، "مخزن المال" بنمو رأسمالھ في العظیمِّ المالیة  خدم یعیشون حیاتھم لعد المال وفرز فئاتھ وإبالغ األوراقالقطع النقدیة و
 التي  من التصنیفات الدولیة ألغنیاء العالمًّایِمْحَمَ في األبناك العمومیة و،خصوم الداخل، من دا عن عیون المتلصصینبعی

... وإذكاء نار الفتنةخصوم الداخل لتحریض خصوم الخارجیشرف علیھا 

ني الموارد والغنائم ، فقد طلب جریدة أجنبیة أخرى تتناول عورات سیاستھ لتلھمھ تخریجة جدیدة لجالعظیمأما 
... والضرائبواألرباح

72012
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المستبد في لحظة جلوسھ على عرشھ ووضع تاجھ الموروث على "
ثم یرجع النظر فیرى نفسھ . رأسھ یرى نفسھ أنھ كان إنسانا فصار إلھا

ل ما نال إال بواسطة من في نفس األمر أعجز من كل عاجز وأنھ ما نا
ما : حولھ من األعوان، فیرفع نظره إلیھم فیسمع لسان حالھم یقول لھ

ھل یجعلك . العرش وما التاج وما الصولجان؟ ما ھذه إال أوھام في أوھام
ھذا الریش في رأسك طاووسا وأنت غراب، أم تظن األحجار البراقة في 

رك ومنكبیك أخرجتك تاجك نجوما ورأسك سماء، أم تتوھم أن زینة صد
عن كونك قطعة طین من ھذه األرض؟ وهللا ما مكنك في ھذا المقام 
ّوسلطك على رقاب األنام إال شعوذتنا وسحرنا وامتھاننا لدیننا ووجداننا 
وخیانتنا لوطننا وإخواننا فانظر أیھا الصغیر المكبر الحقیر الموقر كیف 

"!تعیش معنا

عبد الرحمان الكواكبي
"ستبداد ومصارع االستعبادطبائع اال"

64: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

األمازیغیة والعربیة واإلسبانیة والفرنسیة : كل العالم یتحدث عن عبقریة الوطن الذي یتكلم مواطنوه خمس لغات
ِلكن الخالف الناشب مع الجارة الشمالیة دفع بالحاكم الملھم إلى . واالنجلیزیة َ ْ اللغة ،إعالن قرار منع التواصل بلغة العدوُ

. االسبانیة

َوحینما شب خالف مع الجارة الثانیة، سارع الحاكم الملھم إلى إعالن قرار یمنع التواصل بلغة العدو،  َُ ُ .اللغة الفرنسیةُْ

.اللغة االنجلیزیةُ وحین شب الخالف مع الجارة الثالثة، سارع الحاكم العبقري إلى منع التواصل بلغة العدو، 

. اللغة العربیةُوعندما شب خالف مع الجارة الرابعة، سارع الحاكم النابغة إلى منع التواصل بلغة العدو، 

:آنئذ، سارع الناس لتدارك األمر
! فخامة وسعادة وسیادة وأخوة الحاكم العظیم، إن اللغة العربیة لیست لغة العدو-

:فرد علیھم
....دام یتواصل بھا ویحلم بھا ویحب بھا ویكره بھا بل ھي لغتھ ما -

ُوعندما شب خالف مع الجارة الخامسة، سارع الحاكم الملھم إلى إعالن قرار منع التواصل بلغة العدو،  ُ َُ اللغة ْ
:، فھاج الشعباألمازیغیة
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ً لم تبق لنا لغة للتخاطب والتواصل، أیھا العظیم؟- ِ ْ ُ!...

ُفرد الحاكم الملھم ُ َُ :، تحت تصفیق حاشیتھْ
وإال، فلماذا أعطتكم الطبیعة األیدي وسلحتكم بلغة الجسد؟ . لغة اإلشارة:  بلى، فقد أبقیت لكم على أھم اللغات وأكثرھا كونیة-

...ألیس لتتواصلوا باإلیماءات واإلشارات

:صاح الناس وقد نسوا بأنھم في حضرة العظیم األوحد
ھا العظیم؟ وإذا استعملھا عدو آخر، أی-

: رد العظیم
ْ آنذاك، ستشن علیھ الحرب كما شنت على غیره- َّ ُ ُّ َ ُ َ!...

:فجاءه الجواب جماعیا ھائجا كما لم یعھده أبدا
ُّ حروبك ال تشن على أحد- َ ُّحروبك ال تشن إال على علینا وعلى لغاتنا. ُ َ ُ...

92009
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َاالستبداد المشؤوم لم یرض أن یقتل اإلنسان اإلنسان ذبحا لیأكل لحمھ " ًَ َ ُ ُ
فالمستبدون : ًأكال كما كان یفعل الھمج األولون، بل تفنن في الظلم

ًیأسرون جماعتھم ویذبحونھم فصدا بمبضع الظلم، ویمتصون دماء 
ة في حیاتھم بغصب أموالھم، ویقصرون أعمارھم باستخدامھم سخر

األولین الھمج وھكذا، ال فرق بین . أعمالھم، أو بغصب ثمرات أتعابھم
".واآلخرین في نھب األعمار وإزھاق األرواح إال في الشكل

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"
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الضیوف من المنتسبین إلى المعارضة السیاسیة في المنفى یصرح لمقدم البرنامج الحواري على جھاز التلفاز، أحد 
بأن مخابرات النظام السیاسي في بالده تتعقب المنفیین من المواطنین حتى في الخارج بحیث تجد ضالتھا في تفتیش سالل 

...قمامتھم بشكل منتظم بحثا عما یدینھم أو یؤكد إدانتھم ویراكم التھم ضدھم

وأي قیمة تكتسیھا األزبال حتى یسافر عمالء المخابرات جوا لتفتیشھا وجمعھا مبوبة ومصنفة : مبتسمامقدم البرنامج، "
ومرتبة إلى أرض الوطن؟

كل شيء موجود في أكیاس قمامتنا من وثائق ممزقة ومسودات غیر . في أزبالنا كل أسرارنا: حازماالضیف المعارض، 
 منھ والجاھز وكل شيء قد یغیب عن بالي خر بتواقیت االنطالق والوصول وأدویة وأنواع الغذاء،  المطبومتداولة وتذاكر السف

...."اآلن

َكان لھذا التصریح وقع الصدمة عل◌يَّ َ َ ْ َ.

!صدمة قویة

ألیفة شخوص . أشیاء غریبة الحظتھا قبل ھذا التصریح كان بطلھا كیس قمامتي لكنني لم أعر األمر اھتماما یلیق بھ
أحیانا، یصلني فقط خشخشة الكیس البالستیكي وعبث األیادي اآلدمیة بما عاف . وأخرى غریبة تحاور كیس قمامتي كل لیلة

... وأحیانا أخرى، أشباح في الظالم تلقي بكیس قمامتي لدى انتباھھا لوجودي عند منعطف الزقاق قادما إلى بیتي. السبع

لكنني مع . قدوم شاحنة النظافة كي أخرج كیس قمامتي لئال تعترضھا ید طائشةمع مرور األیام، بدأت أنتظر وقت 
مرور األیام الحظت أن رجال واحدا من الرجال المصاحبین للشاحنة یمد یده لكیس قمامتي وال یرمیھا على ظھر الشاحنة حتى 

.بعد المنعطف عند نھایة الزقاق
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: ب،  الطرق على الباببدأت أتغیب عن موعد إخراج األزبال، فبدأ األغر
"!سید محمد، ھات كیس قمامتك "-

ّبدأت أحمل أزبالي معي إلى أماكن بعیدة ألرمیھا لكنني انتبھت إلى أن من الناس من كان یتلصص علي ومنھم من  َ َ
اخلھا ثم رجعت لك، بدأت أحمل قمامتي في حقیبة الحمام، للتمویھ، حتى إذا ما وصلت مكانا مقفرا ألقیت ما بدذل. كان یتبعني

....إلى بیتي

...الغریب، أنني حین أعود إلى ذات المكان في نفس الیوم، ال أجد أثرا لبقایا قمامتي

:لذلك، بدأت أحرق النفایات في سطح بیتي ألفاجأ بالعیون على كل السطوح تتسائل باستغراب
"...ما ھذا األذى؟ نحن في بیوتنا وروائح األزبال تحرق لتزكمنا "-

: في المختبر السري لألجھزة السریة، الیوم األول
!ا؟ذ أیعیش فقط على ھ-
...  البیض مقلي، البیض مسلوق-
...! یعیش على البیض والمعلبات-
. والخمر-
. نعم، الخمر أیضا-
! رديء ھذا الخمر الذي یشربھ-
...! وخارج البیت، یدعي الورع والطھرانیة-
َال یمكن بعثھا لنتعرف على ما كان مكتوبا علیھا؟ وھذه األوراق المحروقة، أ- َُ ْ!

: في المختبر السري لألجھزة السریة، الیوم العاشر
! الیوم، استمتع باحتفالیة خاصة-
! وجبة دسمة-
...مشوي" كوطلیط". مشويإذن :  بال دھون"كوطلیط" ھذه عظام -
ٌتغیٌر ملحوظ.  انظر، ھنا- !شامبانیا: ّ
!ا؟ذ المقطعة والمفتتة وسط األزبال، لما وھذه الوریقات-
... !لم یعد یحرق مسوداتھ كما كان یفعل دائما: ا أیضا تغیر جدیدذ ھ-
...! ھل اكتشف عملنا؟-
أنت، حین تطلب منھ كیس قمامتھ مع مرور شاحنة النظافة اللیلیة، . " راجع شریط األحداث في ذاكرتك وأجب عن سؤالي-

"...؟یقظ؟ خائف؟ عدواني: یةكیف تكون حالتھ االنفعال
ّ ربما، رد فعلي غالبا ما یكون - ّ "...التمثیل بالالمباالة"ُ

: في المختبر السري لألجھزة السریة، الیوم المائة
!ا؟ذ من أین لھ ھ-
... لیس لھ الیوم في كیس قمامتھ غیر قنینات الخمر-
...ا فبدأ یشربلذلك، جاء للبیت شبعان. ھدا ھو التخمین.  أكل في الخارج-
ُ ربما سھر في حانة أو مرقص ولما عاد، أكمل الخمرة ھنا؟- َ َ ْ ُ
! وما ھذه القطع النتنة المتفتتة؟-
ُ برازه- ُ َ ُ.
...! تلمستھ بیدي عاریة! اللعنة-
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... أتراه اكتشف أمرنا وبدأ یتندر بنا؟-
ُّ آنذاك، سیحق علیھ الوبال؟- ِ َ َ!
ُبرازه أیضا مادة جیدة لكن- ُ َ ...!للمختبر إذ أن كل صحتھ وعللھ وأكلھ وشربھ ھناكُ

: في المختبر السري لألجھزة السریة، الیوم األلف
! أین كیس قمامتھ؟-
! لم یخرج كیس قمامتھ-
!ال تعد إال ومعك القمامة. ْ سر مباشرة إلیھ واطلب منھ كیس قمامتھ بطریقتك-
!ة إلى حالة الدفاع سینتبھ لألمر وآنذاك سنتحول من حالة المطارد-
...! ماذا تنتظر؟!ھیا. المھم، أن یكون كیس قمامتھ ھنا. أیقظھ من النوم أو ادخل بیتھ بنفسك.  ھذا لیس مھما-

2004
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إن خوف المستبد من نقمة رعیتھ أكثر من خوفھم بأسھ ألن خوفھ "
 خوفھ عن ؛اشئ عن جھلینشأ عن علمھ بما یستحقھ منھم، وخوفھم ن

 خوفھ على فقد حیاتھ ؛عجز حقیقي فیھ وخوفھم عن توھم التخاذل فقط
وسلطانھ وخوفھم على لقیمات من النبات وعلى وطن یألفون غیره في 

 خوفھ على كل شيء تحت سماء ملكھ وخوفھم على حیاة تعیسة ؛أیام
."..فقط

عبد الرحمان الكواكبي
"ستعبادطبائع االستبداد ومصارع اال"

50: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

 فما السبیل إلى ذلك؟! أرید أن أكون مثلك، یا أبي-
. لن تكون مثلي، یا بني-
.  لكنني أحلم بذلك، وأنت تربیتي على أن األحالم تتحقق-
ربما، لو سلكت سبیال ثانیا بعینیك على نفس الھدف لكان .  الذي سلكتھلكنني ال أوصیك بإتباع نفس السبیل.  نعم، یا ولدي-

.األمر بالنسبة لي مقبوال
 لماذا؟-
. ألنني سلكت طریقا وعرا، وجررت علي ویالت جمة وتسببت في أزمات قاتلة قبل أن أكون الرجل الناجح في عینیك-
! وما الفرق، سأقبل بنفس الشيء-
فالطریق الوعر سابقا . سیكون نصیبك من العقاب مضاعفا والنتیجة ھي أنك لن تصل إلى أي نتیجة نعم ستفعل نفس الشيء و-

اختر األدغال التي ال ...  ال تصنع اإلنسان الناجحتصار معبدا اآلن، والھدف الصعب سابقا صار منتجعا الیوم، والمنتجعا
!أعرفھا وھات شھادة نجاحك ولو بعد سنین

!ادة نجاحي من األدغال؟ وكیف لي أن أنتزع شھ-
! ستكون ناجحا عندما تنسى صورتي، صورة األب-

: أحسست بالغربة في الساحة الجدید
...! لماذا أنا ھنا؟-
! لتعرف خطورة ما اقترفت-
...! وماذا اقترفت؟-
! كتبت قصة قصیرة عن األب-
... ! أب من؟-
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 أب الجمیع؟ -
... ! أي أب أنا لم أكتب عن-

:  أمسكني من باقة قمیصي وھزھزني قائال
... لقد كتبت قصة قصیرة تمس قدسیة الحاكم العظیم المبجل-
.  أنا كتبت عن األقزام-
 لكن، لسوء حظك، لم تسمعك من الجارات غیر ھذه ! فاسمعي یا جارة،ِإیاك أعني:  كتبت عن األقزام وأنت تعني السلطان-

... السیارات

:بھت لقافلة السیارات المنتظرة عند الرصیف القریب انت
... وتلك، ھنالك، إلیصالك إلى المقصلة. وتلك لنقلك إلى المعتقل.  ھذه لنقلك إلى المطار لنفیك-

:أجبت بالمباالة أغاضت الجالدین
...إلى المعتقل حیث أعدمنقلي إلى المنفى  ومنھ :  ولماذا ثالث سیارات؟ سیارة واحدة تكفي لتحقیق األغراض الثالثة-

:تعجب الجالد
...!ألست خائفا؟-
...! مم سأخاف؟-
...  االغتیال-
! االغتیال؟-
... النفي-
!النفي؟-
-...
. أنا أومن بالوالدة من جدید، بالتناسخ.  ال شيء یخیفني بعد ما قلت ما أردت وفعلت ما یتمنى فعلھ كل الخائفون على الالشيء-

وسأبعث قي حاشیة السلطان كما فعل موسى وسأفجر كل شيء من الداخل كما تتناسخ الحضارات وتنتقل سأعود بعد موتي 
القصة القصیرة على الورق وقصة تحریر المستضعفین : من مكان إلى مكان، سأتنقل إلى جسد جدید حیث سأتمم القصتین

.على األرض

رأیتني أحشد المستضعفین من . أشده من لحیتھ فیغتاظ لكن أمي تطمئنھ: عونبعد إعدامي، رأیت نفسي أولد في قصر الفر
...الرعیة وأعبر بھم البحر نحو آفاق مغایرة فیغرق ورائي الطاغیة وتعانق جنوده األمواج
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فالملك : إني أرى قصر المستبد في كل زمان ھو ھیكل الخوف عینھ"
انھ ھم الكھنة، ومكتبتھ ھي المذبح المقدس، الجبار ھو المعبود، وأعو

واألقالم ھي السكاكین، وعبارات التعظیم ھي الصلوات، والناس ھم 
......"األسرى الذین یقدمون قرابین الخوف

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

51:، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

1
2
3
4
5
6

أما من حوكموا ظلما وعدوانا . سلوك السجناء أصبح أكثر تطرفا.  المؤسسات السجنیة القائمة لم تعد تعطي نتائج
أغلب العصابات التي تم تفكیكھا بعد إلقاء . فا وأكثر حرفیة في  الجریمة جراء االحتكاك بالمجرمینفإنھم یصبحون أكثر تطر

...القبض على أفرادھا كانت مجموعات ھنا في زنازین مشتركة

ا ذولھ. لمرشح للعقابمنھ ا" یخاف"لیكن العقاب عقابا حقیقیا ولكنھ، لكي یكون كذلك، یجب اإلنصات أوال لما 
الغرض، یجب تتبع حیاتھ من خالل شھاداتھ وشھادات غیره ومالحظة سلوكھ، وتعریضھ للسؤال والصور والمواضیع 

...المستفزة لردود أفعالھ

:ةذضابط التحقیق ألعوانھ الذین أحضروا للتو محكوما علیھ بعشر سنوات سجنا ناف
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 مم یخاف ھذا؟-
. األعالي من-
...خذوه إلى سطح برج المدینة لیساعد البنائین ھناك لمدة عشر سنوات. األعالي:  إذن، عقابھ-

:ةذالمعتقل یتمسك برجل المكتب متوسال لكن الضابط ینشغل بالرجل الثاني المحكوم علیھ بعشرین عاما سجنا ناف
ا، مما یخاف ھذا؟ذ وھ-
. من النساء-
.أعیروه لمدة عشرین عاما لممون حفالت نسویة محضة لیخدم النساء دون الرجال . النساء:  إذن، عقابھ-

المعتقل یتمسك برجل المكتب وأقدام العمالء الذین یجرونھ إلى الخارج فیتفرغ ضابط التحقیق للرجل الذي دفع إلیھ 
:ةذللتو قبل أن یعرف من لسانھ بأنھ محكوم علیھ بثالثین سنة ناف

 مم یخاف ھذا؟ -
 من السرعة في السفر؟-
 لتكن، إذن، عقوبتھ مصاحبة  مجانین السرعة في السیاقة خالل تمارینھم لمدة ستة عشر ساعة في الیوم على مدى ثالثین -

...!عاما

ّیتمسك بكم ضابط التحقیق لشرح مالبسات ما حدث لكن : یتوسل المعتقل للضابط ویدعو لھ بطول العمر لقاء العفو ُ ِ
ًنھ جرا إلى الخارج لیتفرغ ضابط التحقیق للرجل الموالي المحكوم علیھ بخمس سنوات نافالعمالء یجرو :ةذّ

 مم یخاف ھذا؟ -
 من األماكن المغلقة؟-
. لتكن، إذن، عقوبتھ العمل في المناجم لخمسة أعوام-

م علیھ بالسجن لمدة حاول المعتقل استجداء الضابط لكن العمالء جروه جرا إلى الخارج، فاسحین المجال للمحكو
:سنة

 مم یخاف ھذا؟ -
 من البولیس؟-
. عقوبتھ، إذن، ھي العمل كشاوش في مخفر الشرطة لمدة سنة بالتمام والكمال-

أغمي على الرجل وخر صریعا على األرض، تاركا العمالء یجرونھ من رجلیھ حیث شاءوا بینما انشغل الضابط 
:نافدةبالمحكوم علیھ بخمسة عشر عاما سجنا 

 مم یخاف ھذا؟ -
 من الغرباء ؟-
...! خذوه للعمل في المحطة الطرقیة خمسة عشر عاما كاملة-

المعتقل یصرخ ویدعو للظالمین بالھالك العاجل لكن العمالء یصرون على أن تكون بقیة أدعیتھ خارج المكتب كي 
:ةذیتفرغ ضابط  التحقیق للرجل المحكوم علیھ بسنتین سجنا ناف

م یخاف ھذا؟  م-
 من المھانة؟-
یراه العادي والبادي، ویحاسب كل مساء على ضعف المبیعات إن قصر :  خذوه للعمل كبائع متجول للحلویات على الشاطئ-

.في عملھ أو تھاون

صدم المعتقل من الحكم وانتابتھ نوبة اضطراب شدید بلغت ذروتھا خارج مكتب ضابط التحقیق الذي انشغل 
:رجل المحكوم علیھ بالسجن المؤبدمباشرة بال

 مم یخاف ھذا؟ -
 ال یخاف؟-

.اقترب منھ الضابط ونفخ لھ في عینیھ فلم یرمش
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ّ أعاد الكر . ة لكن الرجل الواقف أمامھ لم یرمش ولم یتزحزح قید أنملةَ

:استدار الضابط وقال للعون
.خذوه، إذن، إلى بیتي فثمة عقابھ. لال أعتقد بأن بیتي مصنف كمركز اعتقا.  حسنا، خذوه إلى بیتي-

212009
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!

كلما زاد المستبد ظلما واعتسافا، زاد خوفھ من رعیتھ وحاشیتھ وحتى "
."وأكثر ما تختم حیاة المستبد بالجنون التام. من ھواجسھ وخیاالتھ

عبد الرحمان الكواكبي
"داد ومصارع االستعبادطبائع االستب"

50: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

فقد سلط إعالمھ على . في عز صراع العظیم مع المعارضة السیاسیة لنظامھ، لجأ إلى حیلة مبتكرة لمحاصرة خصومھ
 واللطیف والتضرع حدث الفضیحة األخالقیة التي ھزت عاصمة خصومھ وما واكب الحدث من نفاذ الصحف والمظاھرات

... إلى هللا

... بعد شھرین، تم إكمال اللمسات األخیرة للفضیحة الموالیة التي أشعلت من جدید فتیل التظاھرات واللطیف والباقي

... بعد ثالثة أشھر، كان دور الدفعة الثالثة من الفضائح بعاصمة المعارضة السیاسیة

هللا وسماع األلقاب والنكت المھینة من كل األفواه واألبواق واإلحساس بعد التعب من التظاھرات والتضرع إلى 
:بالخجل من االنتماء للمدینة، قرر األھالي محاورة السلطة للوقوف على األسباب قصد معالجتھا

...! لماذا یحدث لنا ھذا؟-
... ! ألنكم تدعمون الشیطان، فقد حلت بكم اللعنة-
...!؟ ومن ھو الشیطان الذي ندعمھ-
. ھو تجمع األحزاب الحمراء-
...! وما العمل لرفع اللعنة عنا؟-
اعزلوھم وال تتأخروا في الرد حتى یكون دعاؤكم .  اعزلوا األحزاب الحمراء، فكل عقاب یحل بھم ھو رحمة تنزل علیكم-

...!مستجابا

". الجواز حق لجمیع اإلناث: "تخاذلینلكن الرد تأخر فكان ال بد من شعار جدید یضاعف المسافة الفاصلة مع الم
فحیثما ولیت وجھك، كانت التعبئة وسط اإلناث بالحق في الجواز لالقتراب أكثر من فرص السفر والعمل، وبالحق في الھجرة 

...إلى حیث الطلب على اإلناث أكبر، وبالحق في كراء الجسد لمن یدفع أكثر

ْوألن أغلب النساء كن بال شغل، فقد صكت  ّ ٌلھم مھن على عجلُ َ ْفمنھن من ختمت على جوازھن مھنة . ِ َ ِ " المؤنسة"ُ
"...الحاضنة"ومنھن " المدلكة"ومنھن 

ّإلى الخارج، ھجرت كل نساء البالد نحو كل بلدان العالم ُ .
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 حق الجواز: "وبدأ معھ الجیل الثاني من الشعارات" اللواط"َّوفي الداخل، انفتح الذكور على بعضھم البعض، فعم 
فحیثما ولیت وجھك، كانت التعبئة وسط الذكور بالحق في الجواز لالقتراب أكثر من فرص السفر والعمل، ". لجمیع الذكور

...وبالحق في الھجرة إلى حیث الطلب على الذكور أكبر، وبالحق في كراء الجسد لمن یدفع أكثر

ٌوألن أغلب الذكور كانوا بال شغل، فقد صكت لھم مھن عل َ ِ ْ ّ " الساقي"و" الندیم"و"الراقص"فكان منھم . ى عجلُ
"...المؤنس"و

ّ، جاء دور الدفعة الثالثة من المھجرین، دفعة "المؤنسین"و" المؤنسات"بعد دفعة  َ ، ودوره التدلیل "الدلیل االجتماعي"ُ
...والتعریف باختصاصاتھم واإلغراء بعدم غالء أجورھم" المؤنسین"و" المؤنسات"على أماكن 

وإغراق أسواق العالم بالرقیق األبیض واألسود وفتور تجارة اللحم اآلدمي وتراجع " الذكور"و " اإلناث"د تھجیر بع
...التحویالت من عائداتھ، جاء دور البحث عن توابل لتحریك شھیة الطلب العالمي من جدید

ْ صكت لھم مھنة وقد. نسیا والمخنثونالمتحولون ج: ھكذا، بدأ طبع جوازات السفر للدفعة الثالثة من سفراء البالد ّ ُ
َتحفة: "عجیبة تلیق بعجائبیتھم ْ في القنصلیات والسفارات " التحف اآلدمیة"وھي مھنة تحیل على المتحف إذ ستعمل ھذه ". ُ

 معھ ویصحبھا" تحفة"في القنصلیة قبل أن یختار " المتاحف الوطنیة"التابعة لوزارة الخارجیة وأن یؤدي زبناؤھا ثمن زیارة 
...إلى بیتھ

بعد تھجیر النساء والشواذ والمتحولین والمخنثین حیث لم یبق في البلد غیر العسكر والشرطة واالستخبارات 
والجمارك والقوات المساعدة ورجال السیاسة والمثقفین والسیاسیین، تفرغ العظیم للمثقفین وللمعارضة السیاسیة ینكل بھم 

...تنكیال

جنحة وفر من لھ سیقان طویلة وزحف من بھ عاھة وفارق الحیاة بالسكتة القلبیة من كان ینتظر آنذاك، طار من لھ أ
...السبب للقاء ربھ

خارج البالد، وجد الھاربون أنفسھم محاصرین في بلدان الناس بنظرة ازدراء تنسبھم إلى بالد الفساد والفاسدات 
... لنساء، وبذلك ال یتوقف الطرق على بابھم لیل نھارفیتحرش بھم اللواطیون، وبزوجاتھم زیرو ا: والفاسدین

طال الغیاب وطال معھ المنفى وضاقت الدنیا ونفذ الصبر فعادت جحافل المنبوذین إلى أرض الوطن حیث استقبلتھم 
: الصحافة في المطار مستعجلین ندوة صحفیة

بلد من المھجرین فكلھم مومسات أو شواذ أو قوادون ال نجد حتى مع من نتواصل من أبناء ال. ضاق بنا الحال في الخارج "-
"...یئسنا من الغربة ویئسنا من التیھ. ممن لفظھم الوطن إلى البحر وما وراء البحر

:وبعد الندوة، كانت كلمة العظیم تنتظر العائدین إلى الوطن في حفل استقبالھم بباب قصره

...!أخیرا، جئتم"

...!ة ومكر وعنادةاستنفذتم كل ما جھدكم من قو

... !انطقوا، أیھا الكالب

...!جئتم لتلعقوا الحذاء

...!تكلموا، أیھا اللقطاء
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...!ألیست أرض هللا واسعة؟

...!لماذا، إذن، عدتم إلى أرضي؟

...!ألیس كذلك؟. من أراد هللا فلیذھب إلى أرضھ ومن أرادني فلیبق على أرضي: كنت دائما أقول لكم

... !والیوم، ھل جئتم لتعلنوا توبتكم أم تراكم جئتم لمنازلتي مرة ثانیة؟

رى ة دول أخ ن آلھ الفي م ل أس ا فع م كم شى بك الء ألتع سأقطعكم أش ت . إذا كانت نیتكم ما دون التوبة ، ف ا إذا كان أم
... !المنافقیننیتكم التوبة الصریحة والواضحة، فاعلموا أنني غفور رحیم ولكنني شدید البأس والبطش ب

...َّواعلموا، أیھا التائبون، أن باب التوبة یمر عبر تقدمكم إلي زاحفین على بطونكم للعق حذائي فردة فردة

ذین . ولسوف أنتھز ھذه الفرصة ألحذركم من عواقب ترك أثر للعابكم على جلد حذائي افقون ال ره المن ا أك د م ّإن أش
...!یلعقون األحذیة وھم یبصقون علیھا

...!أرأیتم سعة خبرتي بالمنافقین؟

... !فباسمي األعظم، ألن فعل أحدكم ذلك، ألعلقنھ من دبره على قوس النصر في مدخل المدینة

...مفھوم؟

...!"إذن، تقدموا والعقوا

122007
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 یزال اإلنسان یسعى وراءھا ما لم الترقیات، على أنواعھا الستة، ال"
وھذا المانع إما ھو القدر المحتوم، . سلب إرادتھغالب بیعترضھ مانع 

على أن . المسمى عند البعض بالعجز الطبیعي، أو ھو االستبداد المشؤوم
وأما االستبداد . ّالقدر قد یصدم سیر الترقي لمحة ثم یطلقھ فیكر راقیا

ى االنحطاط، من التقدم إلى التأخر، من فإنھ یقلب السیر من الترقي إل
..."النماء إلى الفناء

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

116: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

:إعالن عن مباراة
ه السنة الدراسیة من إحدى المعاھد عن تنظیر مباراة خاصة بالكفاءات الوطنیة المتخرجة ھذ" خاء راء"یعلن مركز 

.  أو أعلى"حسن جدا"والجامعات المحددة أسفلھ والحاصلین على میزة 

على العنوان التالي خلف القصر الرئاسي وفق منھج عملي تطبیقي حدیث " خاء راء"المباراة ستجري بمقر مركز
بحیث یدمج المتباري الناجح إثرھا في سلك الشغل المتباري "ال/نعم"یرتكز على المقابلة الشفھیة فحسب باعتماد الئحة أسئلة 

. علیھ

ا الیوم على أن تبدأ المباراة غدا صباحا لیعین الناجحون رسمیا في ذآخر أجل إلیداع ملفات الترشیح ھو مساء ھ
.مناصبھم مباشرة بعد الزوال

:في ممر غرف االمتحانات الشفھیة
ما یجري وراء الباب ال یصل سمعھم وثقب باب الغرفة األولى ال : قین حول البابالخوف عارم بین المتبارین المتحل

ًیظھر شیئا كما أن المتباري الذي یدخل من ھذه الباب تفتح لھ باب ثانیة لیخرج منھا إلى الجھة األخرى، جارا معھ أسرار  ّ
...الغرفة وأسئلتھا

:المجموعة األولى من األسئلة داخل الغرفة األولى
ھل أنت مستعد نفسیا للشروع في األمر؟ -
.  بكل تأكید-
. قابل للنقاشر ال تتفاجأ، فاألمر ال یتعلق باإلجابة الشفویة عن سؤال شفوي، بل بالتجاوب ایجابیا مع صیغة أمر غی-
.  حاضر-
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 أال زلت جاھزا؟-
. بكل تأكید-
"!أنا كلب: " إذن، ردد ھذه الكلمة ورائي-
... أنا طالب متفوق بشھادة معترف بھا و! ولكنني لست كلبا-
"...!أنا كلب" قل -
... ولكنني-
" !أنا كلب"قل :  فرصة أخیرةأمامك ال زالت -
...!أنا كلب-
!تفضل.  تھاني الحارة لك بمناسبة مرورك إلى المجموعة الثانیة من األسئلة في الغرفة المجاورة-

:فة الثانیةالمجموعة الثانیة من األسئلة داخل الغر
 ھل أنت مستعد لالختبار؟ -
.  نعم-
 یبدو أنك تجاوزت الحاجز النفسي في الغرفة األولى؟-
.  ممكن-
 أال زلت جاھزا؟-
. بكل تأكید-
!"أنا كلب ألیف مع سیدي الذي یعطیني اللحم والعظم: " قل-
!"أنا كلب ألیف مع سیدي الذي یعطیني اللحم والعظم "-
!تفضل. رك إلى المجموعة الثالثة من األسئلة في الغرفة الثالثة ألف مبروك مرو-

:المجموعة الثالثة من األسئلة داخل الغرفة الثالثة
 جاھز؟ -
.  نعم-
!"ُأنا كلب شرس حین یطلب مني تمزیق خصوم سیدي: " قل-
!"ُأنا كلب شرس حین یطلب مني تمزیق خصوم سیدي "-
!حظ سعید.  إلى المرحلة ما قبل األخیرة في المباراة في الغرفة الرابعة على الیمین یسرني أن أزف إلیك قرار مرورك-

:المجموعة الرابعة من األسئلة داخل الغرفة الرابعة
 جاھز؟ -
.  نعم-
... اثبت أنك كلب یمشي على رجلیھ ویدیھ ویعوي أو ینبح-
.  حاضر-
)یمشي على رجلیھ ویدیھ وھو یعوي(
!ألف مبروك.  لقد تفوقت في كل المراحل وھذه شھادة تنجیحك في المباراة وھذه وثیقة تعیینك في منصبك! تھاني الحارة-

...! تفضل، إلى قاعة الحفالت!ودام لك التفوق والنبوغ

:حفل النجاح في قاعة الحفالت، عند الزوال
:الجوقة الموسیقیة تعزف

وحیاة قلبي وأفراحھ"
وأنا في مسا وصباحھ

قیت فرحان في الدنیاما ل
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"...زي الفرحان بنجاحھ

َمنجحین"یلتحق الجمیع بالجوقة، إدارة وأساتذة و ِ َّ َ :، في كورال جماعي كبیر"ُ
الناجح یرفع یدو"

نغني في عیدنا وعیده
ونجاحنا یدوم دوما

دوما على طول، دوما 
دوما على طول، دوما 

دوما، دوما، دوما
"...!ھیھ

ِفسحة َدَْع بًةَرَاشَبُ الوظیفة، مِكْلِسُةَرَاشَبُم َ ْ :ِالَوّالزُ
شیئا من كتب كل  یخطر على بالك، فالكاتب ھو أي شيءاكتب . ستعد، كل یوم، مقاال مكتوبا باسمك وترفقھ بصورتك

ثالثمائة  ھو أن یكون لك عمود في الصفحة األولى من ،المھم. أما مضمون ذلك الشيء المكتوب، فغیر ذي قیمة. على الورق
...ةكلمة یومیا، وأن یتعود الناس على ظھورك الذي سیسمونھ حضورا، وأن تقتحم عالم النخب

 المال؟

، فسنفرض في القراءة والمقروئیةال تفكر حتى . ..ال تضرب حسابا ال للمال وال للترویج وال للمبیعات وال ألي شيء
في المدارس ومراكز البرید ومكاتب الماء في السوق و: "ضریبة وطنیة"كتاباتك على الناس بالقوة في كل مكان ك

...والكھرباء

أن تبدو علیك :  ألن الكامیرات ستكون ضیفا یومیا على مكتبك قبل مأكلك وشربك، علیك أن تھتم بمظھركلذلك
حضرھا تحلقة في الصفوف األمامیة لكل حاضرا على الدوام ستكون أما خارج المكتب، ف. نجما سینمائیا، منھمكا مشغوال

 حتى یستأنس بك المشاھدون ویتقبلوا المھام التي نخب من عیارك وستركز علیك  الكامیرا بالتناوب مع رفقائك اآلخرین
...لتمثلنا وتمثل الوطنللخارج نرسلك في بعثات ستسند إلیك دون غیرك ألننا س

آنذاك، . العلیا وتصبح أكثر ظھوراوبھذه الطریقة، حین یعتاد الناس على صورتك وحضورك، سترتقي المناصب 
َنجحتح كما جََُّنتوف سلقدم الترشیحات إلى ما یمكن الترشح إلیھ ف ْ ِّ ُلسوف تقحم في، والیومُ َ ْ ، نحن  مراكز القرار لتساعدناُ

...  فوقون دون غیرھمّص بھا المتُفي ھذه المباراة التي خالیوم  بھ ُجََّوُتتالذي َ بذلك الجمیلَّدَُرولت" نعم" على قول السابقون،

2005
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أقل ما یؤثره االستبداد في أخالق الناس أنھ یرغم حتى األخیار منھم "
نھ یعین األشرار على أ وعلى ألفة الریاء والنفاق ولبئس السیئتان،

فال اعتراض وال انتقاد . إجراء غي نفوسھم آمنین من كل تبعة ولو أدبیة
 ألن أكثر أعمال األشرار تبقى مستورة یلقي علیھا االستبداد وال افتضاح

"...رداء خوف الناس من تبعة الشھادة على ذي شر

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

89: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

:، قبیل االستعداداتحكمة المجربین
ة . وارتجل الحلول في الحال الشارع رجل لنبض ْانصت" حبة كلم ة" ال"وإیاك وص ك االنتخابی الل حملت ارض . خ ال تع

.حتى من یعارضونك
ْحدد مخاطبیك بعنایة بحیث یكونوا  ِّ ة " أفرادا"ولیس " كتال"َ ن الكتل ْوواظب، طیلة الحملة االنتخابیة، على استقبال كتلة م

ة ر ف. الوازن سر وأكث ل أی ع الكت ل م رادالتعام ع األف ل م ن التعام ة م وات . عالی ون األص ن یبیع تالت مم ل والتك ى الكت ز عل رك
.بالجملة وال تركز على األفراد ممن یبیعون أصواتھم  بالتقسیط

ف حین تختل اخبین والمرش ین الن داف ب أن األھ نس ب وق : وال ت اة، یت د الحی ى قی اء عل رد البق اخبون مج د الن ا یری فبینم
..."ن بقوا على قید الحیاة من الناخبینالمرشحون دائما لحكم م

:الیوم األول من الحملة االنتخابیة
طاء ا: الوس ى أكتافن وم عل بالد یق صاد ال ل اقت يء. ك ا وال أي ش اري لن ع اعتب ال وض ك، ف ع ذل سناوات . وم رب الح ُنق َ َ ُ

شاریع ا المالجموحات من الرجال الخجولین ممن تفیض جیوبھم أوراقا نقدیة، ونقرب المستثمرین  ن م ردة م ین المج راه الع  ت
حریة ف ... مربحة وفوانیس س ریم فكی ن التك راف وم ن االعت دون م ب، مبع ال التقری ساء ورج طاء، ن یطات والوس ن الوس نح

َنقترب من الصندوق یوم التصویت؟
َاقتربوا من الصندوق وصوتوا ع: المرشح َ ...ني ومن الجمیع ممفي الیوم الموعود وسأقوم أنا، بعد ذلك، بتقریبكََّيلَ

:الیوم الثاني من الحملة االنتخابیة
ي . فالطنجبنا كل ھؤالء األأرأینا النور وتزوجنا و، ھنا. نعیش، ھنا: المنكوبون رة الت امر الكبی ذه المج ي ھ ھنا نعیش، ف

طلب بیوتا جاھزة وال مساعدة ال ن. نرید الترخیص لنا ببناء مساكن الئقة في أحیاء الئقةالیوم، نحن ". ْكاریانات"یسمیھا غیرنا 
.نرید فقط الترخیص بالبناء. مالیة من أبناك
.حسنا، اذھبوا وابنوا حیثما شئتم: المرشح

...لكن المدینة امتألت عن بكرة أبیھا وال مكان لنا فیھا؟: المنكوبون
ا ...ألم یتبق في المدینة ساحات عمومیة ونقط مفترق الطرق وكورنیشات وبولفارات؟: المرشح  اذھبوا وابنوا بیوتكم فیھ

.وأنا الضامنوبجوارھا وعلیھا 
...!وكیف نبني في فضاءات یحرم علینا حتى رمي أعقاب السجائر فیھا؟: المنكوبون
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شاؤون: المرشح ا ت ا كیفم ساكنكم فیھ وا م وا وابن م اذھب ون. أنا أقول لك كل تحب أي ش ا ب وتكم فیھ وا بی ي أو : ابن شكل أفق ب
تیقظوا وجدوا اب. عمودي  أو مائل ا اس نوا على عتبات بیوت أعدائي وخصومي وأتباع أعدائي وخصومي وھم نیام حتى إذا م

ن . أنفسھم في قبور بال أبواب صت م د تخل ون ق اتھم وأك الل والی م یخدمكم خ ن ل ق م ي حل ا ف تم بیوت د ربح ون ق وبذلك، تكون
...یة ألسمع منكم الكلمة األخیرة وتسمعوا مني القرار األخیروموعدنا الیوم األخیر من الحملة االنتخاب... منافستھم وإزعاجھم

:الیوم الثالث من الحملة االنتخابیة
ن : المشعودون ادة الج ة وعب شرك والوثنی ر وال َضیق علینا الخناق وصرنا نطارد حتى داخل بیوتنا واتھمنا بالردة والكف َ ُ

واتنا، الیوم، ونحن... والشیاطین ضة أص تعداد لمقای ا على اس شروعیة عملن عائرنا وم ة ش ا وعالنی ا وكرامتن ترجاع حقوقن  باس
...وتجارتنا

سمعوا : لمرشحا رة وت ة األخی نكم الكلم مع م ة ألس ة االنتخابی لكم ما طلبتم ولي أصواتكم وموعدنا الیوم األخیر من الحمل
...مني القرار األخیر

:الیوم الرابع من الحملة االنتخابیة
َدرُق: القتلة رننرتكب جریمة قتل في یوم من األیامأن  علینا َ ع ق د .  لدافع من الدوافع وأدینا الثمن سجنا ألكثر من رب وعن
...ال زال المجتمع ینفر منامن العمر، كل ھذه السنین ضیاع ، بعد كل ھذا العقاب و بعفو رئاسياإلفراج عنا

...بعدھاوأقبل االنتخابات سواء حد  وا، نحن االثنین،وعلیھ، سیصبح مصیرنا. أنتم ستشتغلون معي: المرشح
...!في عز الحملة االنتخابیة؟، اآلن،  بھالمطلوب منا القیاموما طبیعة العمل : القتلة

 ولم  إغالق ملف الترشیحات والتزكیاتما تمجسدیا كي أبقى المرشح الوحید بعدالسیاسیین  خصومي َونُّفَُصتَس: المرشح
...یدین ممن ینافسوننيتبق فرصة ألحد خارج دائرة المستف

: من الحملة االنتخابیةالخامسالیوم 
ون سائرناذنغ: الفالح ى لخ ا وال حت ت لن ن یلتف واطنین وال م شبع الم ا. ي ون سر دائم سرنا ونخ ا خ ي زراعتن ا  ف وغالتن

...ف بنا للتشرد سنة بعد سنة، عائلة بعد عائلةذ تلتھم أراضینا ومساكننا وتققروضالو
...!؟القنب الھنديم تجربوا الحل السحري؟ ألم تجربوا زراعة  كیف؟ أل:المرشح

...!؟القنب الھنديومن سیتركنا نزرع : الفالحون
ديرض وراوحوا بین زراعة ازرعوا الحشیش ونوعوا غالتكم كي ترتاح األ: المرشح ة القنب الھن سنة وزراع ذه ال  ھ

ة األفیون ة وزراع سنة القادم ا في ال سنة الثالثالكوك ي ال ن . ة ف ق م سابق والالح ن ال ویض ع ا التع م فیھ شیش فلك وا الح ازرع
ي . ولكم فیھا األرباح تلو األرباحالخسائر سمعوا من رة وت  وموعدنا الیوم األخیر من الحملة االنتخابیة ألسمع منكم الكلمة األخی

...القرار األخیر

: من الحملة االنتخابیةالسادسالیوم 
... وال أي شيءال عمل لنا وال رأس مال نتحرك بھ. نحن ضائعون. لضائعجیلنا جیل الشباب ا: العاطلون
...!تیكم رأس المالأن تمدوا أیدیكم لیأیكفیكم ولكن : المرشح

...!؟ وإلى من سنمد أیدینافي أي اتجاه: العاطلون
شون ل. وتطوعوا لتخلیص المدینة من الكالب والقطط الضالة بقتلھااخرجوا لیال : المرشح ادي وستندھ ل الم یكم المقاب تلق

ون. ا في الحالذلقاء عملكم التطوعي ھ تم ال تعلم الكم وأن ا رأس م ضالة دائم ط ال ت الكالب والقط ا . فقد كان ا واطحنوھ اقتلوھ
 لدوام َالضامن، فسأكون ََّيلَ عصوتمإذا ما و. النقانق وبیعوھا للمطاعم والجزارین وانتعشوا مادیا ومعنویاوواصنعوا بھا الكفتة 

و تثماراتكمّتجارتكم ونم احكم واس امیلكم وأرب رة .  رس ة األخی نكم الكلم مع م ة ألس ة االنتخابی ن الحمل ر م وم األخی دنا الی وموع
...وتسمعوا مني القرار األخیر

: من الحملة االنتخابیةالسابعالیوم 
!... طریقة كسبنا لقوتنا ورزقنابل تقحد یأال . عیاد وال الحفالت ال األ:ال مناسبة ترحب بنا وال أرض تقبلنا: اللصوص
... ویتفھمكمصوتوا علي وسأجعل الجمیع یتقبلكم: المرشح

... الدنیویة واألخرویةَحرم من قبل كل الشرائع والقوانین والتشریعات ُشتغل في مجال المنولكننا : اللصوص
فالقانون ال .   حالال مباركا ومنطق،عرف بقوة القانون الذي یحول األمور إلى السرقة،صبح تصوتوا علي وس: المرشح
ذلك. انتقالھ إلى من یستحقھعلیھ تسھیل نقلھ أو وإنمایحتفظ بھ أال  یجب ،كما أن من ال یستحق شیئا. یحمي المغفلین َرم َُح ی،وب
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د التصویت عو". ینتزع وال یعطى"حلل على منتزعھ ألن الحق ُویما ال یستحقھ علیھ  ة َّيَلَبع ستبدل كلم ة " سرقةال"، ست بكلم
.. ."المناضل" بكلمة "اللص" و"السارق" كما ستستبدل كلمة ".إعادة توزیع الملكیات"و" استرجاع الحقوق"

: من الحملة االنتخابیةالثامنالیوم 
...نحن منبوذات في ھذا المجتمع وال قیمة ألصواتنا: المومسات

بكات ون أنفسكنظمیكفیكن أن تن. .. ضرورةنولوجودك وزنن قیمة ولحضوركناتكوبل ألص: المرشح ي ش اونت ف نتع
سیة . على إنجاحھا فالتعاون قوة شوارع الرئی بن ال تن تج َویكفیكن التعاون معي في حملتي بتعلیق صورتي على مؤخراتكن وأن ْ ُ َ

اتكبالمدینة وإلصاق تن شعاري على جبھ اءكن وأن ن زبن إ.ن تفاوض ع ذ ف ي المجتم تكن ف ات، أدمج زت باالنتخاب ا ف ھ ا م ُوطبَّعت ُ ْ َ
... مني القرار األخیرن الكلمة األخیرة وتسمعنوموعدنا الیوم األخیر من الحملة االنتخابیة ألسمع منك. معكن

: من الحملة االنتخابیةالتاسعالیوم 
...شرطة ورجال دین ومومسات،  في كل مكان ومن قبل الجمیعُدََراَُطنحن ن: المثلیون
ا اعطوني أصواتكم واعط: المرشح ب ركوبھ ن یرغ ك لم شوا بوا ظھوركم بعد ذل ال تخ ائكم ف ن زبن م إذم ة الئ ذلك لوم

...سالمة زبنائكمضامن وحامي ظھوركمسأصبح، بموجب تعاقدنا ھذا، 

: من الحملة االنتخابیةالعاشرالیوم 
...، أیھا المرشحأرید الزواج من ابنتك: الشاطر
ت حّرُكَا وَھْذُة مواطنھ المرشح لالنتخابات؟ خال یمكن للمواطن الزواج من ابنََوأ: المرشح ون . رٌُّ فأن و ملی ي ھ ر ابنت مھ

. صوت قبل انتھاء الحملة االنتخابیة
!...لكن رفقا بي، أیھا المرشح: الشاطر
ي ھملی: تفضلأیھما : المرشح اتذون صوت ف د االنتخاب بة، عی حى؟ أم ه المناس د األض بة عی ي مناس ة ف ون ناق ؟ أم  ملی

...فطان مغربي مرصع بالزمرد واللؤلؤ والفیروز والمرجان في عید الفطر؟ملیون ق
... كمھر أنت في غنى عن قیمتھ المادیة، أیھا المرشحأنا أقترح ملیون سنتیم: الشاطر
رأ البنتي الوحیدة، أنا اآلن ًراْھَالملیون سنتیم التي تقترحھا م: المرشح ي طي منھا اآلالف لمصوتین ال أعرفھم وال أفك  ف

ضاجعتھم ا . الدخول بھم أو م صوتوا عأأن ط لی م فق ا لھ ى َّيَلَعطیھ اولي عل رامتھمذعدون تط رفھم وك ت،  ... ریتھم وش ا أن أم
ا ا ومواقعتھ دخول بھ دة لل ح ال. فلسوف تدفع ملیون صوت لقاء ابنة المرشح الوحی ة المرش سمع؟ ابن م ذي أت ا ث صبح برلمانی سی

ة . رئیسا للحكومة ثم رئیسا للبالد ى الكعب ب عل ا قری ھ عم ل برأس ل یط ع رج صاھرة م وستصبح أنت بالتالي مرتبطا بعالقة م
... ه البالد دون الحاجة إلى الحج إلیھا سیاقة أو سباحة أو طیراناذ ھفيالمشرفة من أعلى ھرم السلطة 

:توقعات الحصاد
...اإلرھاق یتملكني. يالعیاء یكتسحن. سبوعین دون انقطاع أوأ أشعر وكأنني تكلمت لمدة أسبوع -
تالت - ل التك ا ك ت خاللھ بوعین وقابل دة أس ت لم ل تكلم وى و ب ضاغطة والق وى ال ات والق صابات والمافی ات والع اللوبی

ةوالیوم ھو الیوم األ... السائرة في طریق الضغط ة االنتخابی وال . خیر من عمر الحمل الت والتج ت المواص ك قطع ارج بیت وخ
...فلقد حج الناس إلى عتبة بیتك لمبایعتك طبقا للوعد الذي قطعتھ على نفسك وإیاھم. نواعھاأوالحركة بكافة 

 أال تشم في األمر رائحة التمثیل واالدعاء؟-
ي  الخطابة واإلقناعمن خالل مھارتك فيمر إحساسا باالعتراف بكفاءتك وقدراتك  بل أشم في األ- ا  الت ة الكاریزم  وھال

...ال تفارقك
...!ھم أكبرذقویاء وقواعدھم االنتخابیة كبیرة ونفو ولكن خصومي أ-
الل - سیاسیین خ سیك ال ل مناف ا ك رض لھ ال تع ار واالغتی وت واالنتح ن الم ضة م كال غام  آخر األخبار تتحدث عن أش

...الحملة االنتخابیة ولم یبق من الوجوه االنتخابیة أحد غیرك وحظوظك في الفوز مطلقة وأكیدة
...!فعلھا العفاریت؟ أحقا ما تقولھ؟ ھل -
... رحلة األلف میل بدأت ولن یكون بمقدور الحواجز والعوائق إیقافھا-
...!ت تصل مسامعي اآلن؟أ وما ھذه الموجة الصوتیة التي بد-
.الشعاراتإنھا -
!...یتحقق قبل الیقظة وقد بدأ  الحلم ھو-
...! ھال خرجت إلیھم لتحیتھم؟-
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شي  حسنا، اخرج إلیھم أنت وحی- ي أنت ك واتركن ي المح ائج غدا ھ أن النت ت وب دي ثاب ى عھ ھم مكاني وقل لھم بأنني عل
...ا الجو الفردوسي الحالمذ وھالشعارات الحماسیةذه بنجاحي المسبق من خالل ھ

ال بد یوما ننتصر *** إنا وإن طال الزمان
...ھو رمز التحریر*** مرشحنا سید البشیر 

142011



69

االستبداد یسلب الراحة الفكریة فیضني األجسام فوق ضناھا بالشقاء، "
..."فتمرض العقول ویختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

86: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

ٍعة المحتشدة، رفعت المنصة أقصى ما یمكن رفعھ بوضع منبر فوق منبر فوق منبرداخل القا ٍ ٍ...

ٍارتفاع المنصة جعل كراسي الحضور تبدو كأحجار رست بعد طول تدحرج إلى قعر الوادي ُ ْ َ َ...

...الحضور على الكراسي في قصر القاعة تبدو لمن یقف عند المنبر األعلى كالسالحف  یزحفون

اضرین الراسین على الكراسي في قعر القاعة یبدو لمن یقف عند المنبر األعلى انبھارا بجالل حضوره سكوت الح
... وعظمة تكوینھ وعلو شأنھ

على أرضیة القاعة، وقف رجل بلباس رسمي یولي ظھره للمنابر المتصاعدة نحو السماء ویقابل الجمھور بعودین 
، لتسییر الجوقة الكبیرة من الحاضرین بإشارات تفھمھا اللجان "المایسترو"رفیعین بین إبھامیھ وسبابتیھ، على طریقة 

...المنتشرة بین الجمھور لتوزع بدورھا اإلشارة الملتقطة من المایسترو إلى عموم الحاضرین

ة الذي ال یقوم بأكثر من حرك" المایسترو"الحقیقة، أن الجمھور لم یكن بحاجة إلى لجان شعبیة وسیطة بینھ وبین 
بتاتا " مایسترو"وربما، لم یكن الجمھور بحاجة إلى . حركة واحدة تتكرر وتتكرر": صفقوا لي"أو " تصفیق"واحدة تعني 

:مادام العظیم الذي یخطب من أعلى المنابر ینطق بكلمة واحدة ثم یصمت كي یسمع التصفیق قبل أن یتلفظ بالكلمة بالموالیة
" ...إنني"-

...  تصفیق

.." .أنا "-

...تصفیق

"...ربكم "-

..  تصفیق

"...األعلى "-
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.. تصفیق

...العظیم متبوعة بتصفیق الجمھور" كلمة"في البدایة، كانت تسمع 

... ثم بدأت تسمع كلمات العظیم یطغى علیھا تصفیق األقزام

...ثم فقد التصفیق تقطعھ فلم تعد تسمع كلمات العظیم

... یبدأ وال ینتھي ثم بدا التصفیق وكأنھ ال

...ثم حلت محل كلمات العظیم ضحكة تائھة ھنا في مكان ما بین تصفیق المصفقین

...ثم ضحكة تائھة ھناك

...ثم ضحكات صاخبة ھنالك

من الجمھور وتجرجرھم من مقاعدھم بین صفوف " الضاحكین"فقفزت اللجان الشعبیة المندسة بین الناس لتكبل 
إلى خارج القاعة التي لم یتوقف فیھا العظیم عن الكالم كما لم یتوقف فیھا المایسترو عن إعطاء إشارات األقزام من الحضور 

.التصفیق ولم تتوقف اللجان الشعبیة عن تحمیس الحضور للتصفیق بحرارة من قطع علیھ الماء في الحمام العمومي

:في المخفر، سئل المتھمون بالضحك عن سبب ضحكھم
ن والعظیم یخطب لماذا تضحكو-
. نسینا أن نضحك في البدایة فاستدركنا األمر في المنتصف-
 ولماذا الضحك؟-
. ألننا نصفق-
 وما العالقة بین الضحك المتھور والتصفیق على خطاب العظیم؟-
!ن، یا سیدي الضابط التصفیق والضحك ال ینفصال-

082010
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سبق ّإلى كاتب مغمور فك ي ت ة الت سنة الرابع ي ال ة ف ر في تجریب الكتاب
ھ . تقاعده وموتھ تح فی وج ینف ب مونول ي تجری وحین لم تسعفھ العبارة، فكر ف

ي ِاتھ فقابل المذعلى  ھ الت الح وجبھت ھ الك ھ بوجھ ة خلقت ھ ذمام ث ھالت ْرآة حی
ھ ُتمتد من فوق حاجبیھ منزلقة نحو ظھره صل الوج ة ت  على متن صلعة لزج

ا لفھ . بالقف ل س ا فع ورتھُ، كم و ُص دل أن یھج ة"َوب و"ُالحطیئ َّ، ح ھ َ َل عدائیت
.وعدوانیتھ نحو ضمائر األمم ومشاعل الشعوب، نحو الفنانین والمثقفین

الت أكثر من منظر ھذا القرد في المحطة الطرقیة، لم یكن ثمة ما یثیر نظر المسافرین بعد العالمات المحددة التجاه الحاف
:البئیس الذي یجره من عنقھ رجل أكثر بؤسا رغم أریحیتھ الظاھرة في الجواب على كل أسئلة الفضولیین

ا القرد المسكین، یا رجل؟ذ ھّ إلى أین تجر-
ً حیث سیعلن الیوم مساء عن میالد مراكش إلى - ُ َ ْ جائین من كل األنواع ، وھي جمعیة تضم ھ"جمعیة اتحاد ھجائي جامع الفنا"ُ

...ه الجمعیة بدعم مالي ومعنوي من الدولة مباشرة بعد منتصف اللیلذوستحظى ھ. الحیوانیة من بشر وقرود وغیرھما
تقبلھ ذ؟ مامراكش وكیف عرفت أن قردك سیقبل كعضو مؤسس في الجمعیة قبل وصولھ إلى - دك واس ْا لو حدث ما لم یدر بخل ُ َ

دة  فحناألعضاء المؤسسون بإیماءة ة واح وه بكلم ة أو الق ل الموقوت بط القناب ا تح ّ واحدة فأحبطوه كم َ َُ ُ ْ یح ُ نط التماس ا تح وه كم ُط ُ َّ َ ُ
...!واألفاعي؟

ّ إنھ قرد ھج- َاء وأنا واثق من قبولھ عضوا مؤسسا ونائبا لرئیس الجمعیة قبل حتى وصول الحافلة التي ستقلنا معاَ ُّ ِ ُ َ!...
 وما مواضیع ھجائھ؟-
...انون والمثقفون الفن-
...!ھامھ؟ِ والسیاسیون والطغاة والمستبدون، أال یدخلون في دائرة س-
ھم ال یبرأ والقرود َالسیاسیون شرسون وعضُّ. ْ القرود ال تفقھ في السیاسة كي تھجو السیاسیین فضال عن كونھا تخشى العقاب-

.ْالھجوم علیھم سھال وآمنالك، كان ذل. أما المثقفون والفنانون فال أنیاب لھم. اذتعرف ھ
 ھجائھ؟"بروفات" من "بروفة" ھل یمكنني حضور -
...علیك فقط أال تتفاجا بقدرة القرد على النطق بمقطعین لغویین أو أكثر دفعة واحدة.  بكل سرور-

سذ القرد الّتملكت السعادة رب ّي أخرج من قربتھ ال ِ ِ َ ضربات سوطھْ ما ب رد، راس اق الق ك وث ل أن یف ى األرض وط قب  عل
.حدودا لتحركات القرد في عروضھ

: القرد شعره ثم جذبھ بقوةإلى الخلف حتى تمططت جبھتھ وطالت صلعتھ فصاح القردمسح ربُّ
"!السوبرمان"-

: القرد إبھامیھ وسبابتیھ حول عینیھ راسما دائرتین فصاح القردثم وضع ربُّ
"!الكناوي"-
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ُقاطع الرجل السائل سیولة العرض ِ القردي، موجھا السؤال للقرد الممثل مباشرةُ ِْ:
ْه ألقاب تطلقھا على فنانین ومثقفین إما صلع أو لھم نظاراتذ أفھم أن ھ- ُ َُ رد الھج. ْ ا الق صذاء، بھّلكن، أنت، أیھ رة ّه ال ِلعة المنف َِ ْ ُ

ا الوجھ الذمیم، ما اسمك؟ ذوھ
ْعبزف" أنا - ْ ْ َ!"

ً:فسرا القرد، مستِّاستدار الرجل نحو رب
ْعبزف"ا ھو اسمھ، ذ ھل ھ- ْ ْ !؟"َ

ِ القردأومأ ربُّ :ُي بدأ احتجاجھ على تسمیة حیوان باسم مھینذ بإیجاب استفز السائل الْ
ِا إجحاف في حق القرودذ ھ- ُ ِردةِ والقُ َ ماء الكالب. َ ك، : ْألیس من حق القرد أن یستفید من اسم مقبول، على األقل كأس وبي، دی ب

... !ا االسمذا، أشعر باالشمئزاز من ھ؟ أنا، شخصیدوغي
ْعبزف" كیف تشعر باالشمئزاز من - ْ ْ ا األسبوع؟ذ كاسم مرشح لنیل جوائز ھ"َ
...!ا؟ على ھجاء الفنانین والمثقفین؟ذ الجوائز على ما-

:ي القى فیھ قردین ینتمیان إلى نوعین من األحیاءذي بدا نادما على الیوم الذتأفف الرجل ال
ًت الجوائز مستسھلة إلى ھا كانذ إ- َ َ ْ َْ زف"ي بدأ یتشكل أمامي اآلن ھو أن ذه الدرجة، فالیقین الذُ ْعب ْ ْ رد أو ق"َ م ف ط اس یس فق ِ ل ْ ْ ْرد َ

اء ال ن األحی ة م ي غفل دماء ف ي ال شري ف مت وتست سھم ذوإنما ھو عالمة ثقافة جدیدة تنخر العظام في ص یجدون أنف ات ذین س
ًردة خاسئین ینتظرون ِصباح ق َ ّمواضیع للھجاء، وأكفَ ُ ِصفیق، وسّ للتَ ْیاطا لرسم الحدودَ َ!...

212011
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ذلك الیوم الذي . بواسق العلم وما بلغ إلیھ تدل على أن یوم هللا قریب"
وعندئذ تتكافأ القوات بین . یقل فیھ التفاوت في العلم وما یفیده من القوة

شر فتنحل السلطة ویرتفع التغالب ویسود بین الناس العدل والتوادد الب
، یعلمون ما معنى ذوحینئ. فیعیشون بشرا ال شعوبا، وشركاء ال دوال

..."الحیاة الطیبة

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

159:، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

.سیدي,  صباح الخیر:الزائر
.صباح الخیر: وظف االستعالماتم

.أن أقدم لكم معلومات عن شخصي وقصدي  جئت ضیفا على بلدكم وأردت من باب إزالة اللبس على قدومي :الزائر
. تفضل ،حسنا: الموظف

في ھذه " االنفجار األعظم"في بلدكم لشرح نظریة  أنا أستاذ باحث جئت بدعوة من عدة جامعات وجمعیات ثقافیة :الزائر
ھناك التواریخ وأسماء الجامعات ومكان . تفضل بقراءتھا. خذ البطاقات.المدن المكتوبة على ھذه الدعوات 

... المحاضرات

ال :  وصادق االحترام حین قمت بھذا اإلجراء لقد قمت بعمل نبیل یشف عن بیاض النیة وحسن الخلق,أیھا األستاذ الكریم 
وألنك األول فسیكون جزاؤك األمن المطلق والحمایة الالمرئیة . أحد في تاریخ السیاحة ببالدنا أقدم على خطوة من ھذا النوع

نعم بحراسة وست. بدخولك البلد عبر بوابتنا، كیف نصنع األمن والطمأنینة, وسترى. بلد آمنفي إنك . خالل زیارتك لبلدنا 
سعید . بمضایقة  أو استفزازحین تشعرضا ھذه األرقام الھاتفیة واتصل بي یخد أنت أ. تفضل. ترافقك حتى تنام قریر العین

.وإقامة سعیدة. بمعرفتكـ، أستاذ

اي منذ نزولي من ترى من ھذا الرجل بنظارتین سوداوتین ومعطف قاتم وھاتف نقال ال یبارح أذنھ ویھو یتعقب خط
الحافلة؟ ھل یمكن أن تنفعني أرقام صدیقي في مكتب االستعالمات؟ 

 االستعالمات؟ركزھذه العاصمة اإلداریة؟ مأ، ألو-
؟ "االنفجار األعظم" نعم ، سیدي ، ھل ھذا صوت األستاذ الباحث في نظریة -
... ھو عینھ-
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ھل من خدمة؟ .  أھال وسھال، أنتـ في بلدك-
!ھنا شخص یبدو من أعوانكم یطاردني بال ھوادة: تصل بك طلبا للمساعدة  أنا أ-
 في اي مدینة أنت؟-
".عرب أباد" في مدینة -
 في أي حي؟-
" .الدھالیز" في  حي-
ما أجمل : "قل لھ.  التالیة وسینصرف لحالھالكلمة السریة لھاذھب إلیھ مباشرة وقل. "رعد بن غضبان"ذاك  آه،-

"!المكان

 ووجدتھما ورائي أعطیت ،كلما استدرت. عشرین درھما لكل منھمابالتقسیط ترى ماذا یرید ھذان المتسوالن؟ لقد أعطیتھما 
:ي مكتب االستعالماتفسأتصل بصدیقي .  فھما ال یفارقاني،ومع ذلك.  على أن ینصرفاواحد منھمادرھما لكل 

 االستعالمات ؟ركزم؟ ذه العاصمة اإلداریةأھ، ألو-
، )ة( طالب930, )ة( أستاذ100 منھم 1050عدد الحضور :  أھال، أستاذ؟ وصلتنا التقاریر عن محاضرتك األولى-

... دقیقة أعقبتھا مداخلة الحاضرین 40كلمتك استغرقت .ما بین أعوان خدمة ونادلون 10صحفیین، 10
 والغایة من مطاردتھم  ھویة مطاردي الجددنلالستفسار عبكم تصل أ عن المقاطعة، سیدي، التقریر صحیح لكنني عذرا-

؟ثنیھم عن إزعاجيسبل وعن لي
 كیف تخلصت من الرجل السابق ؟ -
...، فابتسم ونزع نظارتھ وصافحني بحرارة صدیق الطفولة "!دما أجمل ھذا البل: " لقد نفدت نصیحتك وقلت لھ -
 ما المشكلة ؟، واآلن-
...! نفس المشكلة، سیدي-
 في أي مدینة، أنت اآلن؟-
"... ظلیمات" في مدینة -
 في أي حي ؟-
" ...الحجاج بن یوسف الثقفي" في حي -
. "ابن القطیع" و"خاي أحمد الذاكرة":  أنت إذن مراقب من قبل اثنین من المتسولین -
...  نعم، سیدي ، وھذا یقلقني-
" . !هللا یخلف: "قل لھما. بیلك التالیة وسیخلیان سكلمة السر حسنا، قل لھما -

    ترى ماذا یدور في خلد ھذه المرأة الملتحفة حائكا أبیضا ولثاما أسودا، وھي تسبقني فوق السطوح المتساویة وتطل دونما 
األحیاء وارفع عیني ألجدھا ابتعد داخل . ھي تلفح ظھري بعینیھا حین أنصرف وتشیح بوجھھا حین ألتفت إلیھا: رغبة أنثویة

. حد سطوح ھذه المنازل المتراكمة تراوح بین المراقبة والالمباالةأعلى أو ھنالك و ھناك أدائما قربي ھنا 

ص علي؟صَُّلَّھل ھي امرأة واحدة أم فریق متجانس من النساء یتعاقب على دور المراقبة والت

ھل ھي امرأة فعال؟

: یعرف الجوابعالمات في مركز االستربما صدیقي
االستعالمات؟ركز ھذه العاصمة اإلداریة؟ م, ألو-
لكننا غاضبون ھذه المرة، فالتقاریر التي وصلتنا عن محاضرتك الثانیة فیھا جملة سطرنا . صدیقي األستاذ الباحث, أھال-

"!...ةوإن االنفجار األعظم لیست نظریة بل نب: "الجملة تقول بالحرف. علیھا باألحمر
. فأنا مضایقأما  اآلن،... كما أن مداخالت الحاضرین ال سلطة لي علیھا.  أعتذر، سیدي، فأنا ضیف ولست مسیرا للندوة-

" ...الرجاء في هللا"في حي" موالي سیدي بابا"أنا اآلن في مدینة 
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" !دیما حي":الیةت الكلمة السر امرأة، ارفع یدیك إلیھ، وقل لھ ّ زيمتنكر في أنت مضایق من قبل شاب -

األرض تتزلزل والمباني الفارعة تتداعى والفنادق الباذخة تتھاوى كقصور من ورق والغبار والرماد یتصاعد في كل مكان 
ن أالبد ...  ونخیل الشوارع والناس،كالدجاج المذعور، یجرون في كل اتجاه وبال اتجاهقوألسنة النیران تلسع أشجار الحدائ

... في الموضوعرأيمامي لھ أالشیخ الواقف 

ھذه العاصمة اإلداریة؟,  آلو-
-… 

. ال أحد یجیب

ھذه العاصمة االقتصادیة؟,  آلو -
-...  

.  ال أحد على الخط اآلخر

ھذه العاصمة العلمیة ؟,  آلو-
-... 

! وال أحد

...!أین ذھبوا؟

 لماذا ال تجیب الھواتف؟ -
... ! ومن سیسمعھا؟ ذوي االنفجار،با سیدي، أعلى من كل رنین-
...! ولكني أتصل بمدن أخرى-
َوعَر في العالم بأجمعھ وَعِمُ ذوي االنفجار س- ...! الدنیا بأسرھاَّ
... ھل سمعت بانفجار أعظم من ھذا؟-
...!لیس ھناك انفجار أعظم من ھذا.  لم أشھد انفجارا بھذا الحجم طیلة حیاتي-
؟"االنفجار األعظم" ھل ترید القول بأنھ -
 . Big Bangالبیغ بین، نعم-

162003
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ّستبد یتحكم في شؤون الناس بإرادتھ ال بإرادتھم ویحكم بھواه ال الم"
بشریعتھم، ویعلم من نفسھ أنھ الغاصب المعتدي فیضع كعب رجلھ على 
أفواه المالیین من الناس یسدھا عن النطق بالحق والتداعي 

..".لمطالبتھ

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

27: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، العربيالشرق دار 

الذي یقضي كل وقتھ غارقا في كرسي جلدي قرب عتبة الباب یسبح  وبحمده كلما رآني ، والدي الطاعن في السن
:شاردا غارقا في ھمومي، قطع تسبیحھ لیغمغم لي

!القنوط من الذنوب والذنوب من الشیطان.  رحمة هللافي ظلال قنوط -

فال شھیة للعمل وال شھیة للكالم وال شھیة لإلنصات وال : ي سبب القنوط الذي یعتریني منذ دخولي مكتبي ھذاال أدر
...شھیة ألي شيء من أي نوع

، لفسرتھ بكونھ الیوم األول من أیام األسبوع الطویل وبالغبن االثنینلو اقترن ھذا اإلحساس الفظیع بالقنوط بیوم 
ولو اقترن بیوم الجمعة، لفسرتھ بكونھ آخر أیام األسبوع . دة تفوق األسبوع بالعد الزمني النفسيالذي ینتظرني في العمل لم

ووجدتني ألول مرة أطرح السؤال السحري الذي . لكنھ قنوط مزمن ال یبدأ وال ینتھي... وآخر أیام الطاقة والقدرة على العطاء
:یفتح أبواب السماوات ویكشف الغیب

"؟ذا القنوط یالزمني ھلماذا "-

ثم وجدتني أتخلص رویدا رویدا من قنوطي وضجري وبدأت أشعر بالتحفز لمعرفة األسباب وبالنشاط في البحث 
...وأحسست بنفسي أراجع المنقوالت واللوحات واأللوان واألصباغ في المكتب كمن یدخلھ ألول مرة

صمموه على معاییر علمیة ھدفھا بعث النشاط المكتب مزین ومؤثث على أیدي أخصائیین في فن التصمیم والدیكور 
والحیویة في نفوس الموظفین داخل المكتب، وھي الحیویة التي لم أشعر بھا في یوم من األیام على مر السنین الثالثة عشرة 

ماما وھذا أیضا ما یتعارض، بشكل صارخ، مع األسس العلمیة التي انطلق منھا المصممون ت. التي قضیتھا بین ھذه الجدران
كما یتعارض، من جھة أخرى، مع النتائج اإلیجابیة التي حققتھا نفس التصامیم والدیكورات في مؤسسات أخرى في مغارب 

!فلماذا یفشل ھذا ھنا، وھنا فقط؟. األرض ومشارقھا

.ثم وجدتني أبحث عن األشیاء التي توجد داخل المكتب والتي لم یدرجھا المصممون في حساباتھم وتصمیماتھم
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.  كانت الخزانة ھنا بالفعل. أذكر أنني كنت أول من تسلم المفاتیح بعد انتھاء التصمیم بل وأول من دخل المكتب
. وكانت طاولة االجتماع ھنا أیضا وحولھا ھذه الكراسي العشرة. وكان ھنا ھذا المكتب العریض ووراءه نفس الكرسي الدوار

ثم إنني أذكر أنني كنت سعیدا بالمنظر واأللوان . ء والزربیة التركیة القرمزیةكما كانت ھنا ھذه الستائر الحریریة الزرقا
. واألشكال وطرق تنظیم الفضاء وتأثیثھ

ولكن ھا ھو القنوط . اآلن فقط، أشعر بتلك السعادة تعود إلي من الذاكرة لتضخ دماء جدیدة من الحیویة والنشاط
لقطة اقتحام المدیر لفضاء المكتب یتبعھ من الخلف أربعة موظفین یئنون تحت : اكرةیعود ثانیة مع اللقطة الموالیة العالقة بالذ

انبثقل أربع لوحات ضخمة لفخامة السید الرئیس المعظم قبل أن یسمروھا على الحائط بحیث اتسعت كل واحدة منھا في ج
. طابق عدد وجوه المكتب وحیطانھمن الجدران األربعة وربما لو كانت الجدران ألفا لحمل الموظفون ألف صورة لكي ت

وبذلك، بدا السید الرئیس في الصورة األولى على الجدار قبالتي یقرأ، وفي الصورة الثانیة على الجدار على یمیني وھو یفكر، 
وفي الصورة الثالثة على یساري وھو یكتب، أما في الصورة الرابعة ورائي مباشرة فوق راسي بدا وھو یتواصل مع الالأحد  

... قتحما الفضاء بیدین مبسوطتینم

ھل یمكن أن تكون ھذه الصور ھي سبب أزمتي؟: ثم وجدتني أتساءل

!أنا أشعر بالقنوط حیثما حللت وارتحلت. ولكنني، على ما أذكر، أشعر بالقنوط في كل مكان من ھذا العالم

ھل أحمل معي الصور في مخیلتي مؤبدا بذلك معاناتي؟

...بقدرة سحریة ال أراھا وال أستطیع البرھنة علیھا؟ھل تطاردني الصور 

مراقبة التغیرات التي تطرأ علي في : وھذا بالضبط ما علي فعلھ. كیفما كان الحال، فالوعي باألزمة ھو مفتاح حلھا
.األزمنة واألمكنة المتغیرة

وكان أول .  انتظار الناقلةدقت الساعة منتصف النھار فارتدیت معطفي وتوجھت خارجا من المكتب نحو الباب في
ما خطف بصري ھو صورة عمالقة لفخامة السید الرئیس المعظم متدلیة من سطح عمارة مقابلة ترفرف فوق شرفات سكان 

. ال یستمتعون بضیاء النھار الذي یحبسھ قماش الصورة السمیك، على مدار السنة،العمارة الذین

صورة براقة لفخامة السید الرئیس المعظم وھو یبتسم مادا یدیھ لتحیة أخیرا، وصلت الناقلة وقد صبغ على جانبیھا 
.وكانت نشوة عظیمة أن أع  المد والجزر اإلیقاعي الذي یرقصھ القنوط داخلي مع تعاقب الصور أمامي. شعبھ األبي

رفرف فوق نزلت أمام السوق المركزي، ولما ارتفع إیقاع القنوط داخلي، رفعت عیني ألرى الرایات الوطنیة ت
طأطأت رأسي ودخلت السوق ألقتني حاجات البیت التي . رأسي وبینھا سمرت صور متباینة لفخامة السید الرئیس المعظم

.ینتظرھا مطبخ منتصف النھار

صورة فخامة السید الرئیس المعظم : ْأمام الجزار، خطفت بصري صورة ضخمة معلقة في قاع الدكان قبالة الزبناء
.لعید وحاشیتھ تمسك بتالبیب جلبابھ األبیضوھو یذبح خروف ا

صورة فخامة السید الرئیس : ْوأمام الخضار، جذبت نظري صورة ضخمة معلقة في قاع الدكان قبالة الزبناء
.المعظم وھو في حقل تطل منھ كل أنواع الخضر التي ال یجمعھا ال الزمان وال المكان

صورة فخامة السید : رة ضخمة معلقة في قاع الدكان قبالة الزبناءْوأمام بائع السمك، استحوذت على اھتمامي صو
الرئیس المعظم وھو فوق الصخور المحاذیة للبحر یظھر للكامیرا صیده الثمین، سمكة كبیرة تتلوى من خیط قصبتھ في 

.الھواء

دار المخدع دخلت مخدعا ھاتفیا ألخبر زوجتي بنوع السمك الذي وجدتھ فامتصتني  صورة ضخمة معلقة على ج
.لفخامة السید الرئیس المعظم وھو یتحدث في الھاتف
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وھذا ما یعني . بعدما شاھدتھا فیلما سینمائیا وأحبتھا" ذھب مع الریح"في الھاتف، ذكرتني زوجتي باقتناء روایة 
رئیس المعظم یقرأ كتابا وھناك قابلت فخامة السید ال. على األقداممشیا عودتي إلى المكتبة التي تبعد عن السوق بعشر دقائق 

.داخل الصورة الضخمة التي علقھا الكتبي بعنایة قبالة زبناء المكتبة

وألن العطش تمكن مني، دخلت أقرب مقھى ألشرب أي شيء لكن لیس قبل فخامة السید الرئیس المعظم الذي 
ّنا أم كحوال ولكنھ كان دائما یسبقني ُوجدتھ في صورة عظیمة فوق رؤوس الرواد یشرب من فنجان ال أدري ھل كان شایا أم ب

...إلى كل شيء حیثما حللت وارتحلت مھما غیرت اتجاھاتي

. اآلن، صدى آذان الظھر یدوي في كل مكان

وضعت حذائي ومحفظتي وسلة مشتریاتي عند باب المسجد واستقمت ألداء تحیة المسجد ولكن إحساسا غریبا 
. تملكني فجأة

.لم أعد قانطا

. م والمللأس بأي شكل من أشكال الضجر والقنوط والسال أح

. ثم وجدتني كالمجنون أحملق في جدران المسجد بحثا عن صورة لفخامة السید الرئیس المعظم

...أصوب نظري ذات الیمین

...ذات الشمال

...إلى األمام

...إلى الخلف

...إلى األعلى

...إلى األسفل

:ظراتي وحركاتي المجنونة فاقترب مني وربت على كتفي وھو یھمس مطمئناانتبھ أحد المصلین إلى ن
! ال تقلق، یا سیدي، فالشیاطین ال تدخل بیوت هللا-

212011
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. فاقد الحریة ال أنانیة لھ ألنھ میت بالنسبة لنفسھ، حي بالنسبة لغیره"
ومن كان وجوده في . ا ھو شيء باإلضافةكأنھ ال شيء في ذاتھ، إنم

ّالوجود بھذه الصورة وھي الفناء في المستبدین، حق لھ أن ال یشعر  ُ
..."بوظیفة شخصیة فضال عن وظیفة اجتماعیة

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

110: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

" كل جیل جدید"كان یلعب مع .  األطفال، لقصر قامتھ، یعانقونھ ویالعبونھ ویعاملونھ كواحد من جیلھمكان صغار
األطفال یكبرون وھو یلزم مكانھ ینتظر الجیل القادم من صغار الصبیة لیكبروا كي یلعب معھم ویؤجل . من أطفال الحي

، عظمة "رجال عظیما"ھا لتحدثھ عن أبیھ الراحل الذي كان وحدتھ وقلقھ إلى ما بعد مغیب الشمس حیث تجلسھ أمھ على ركبتی
:كان یقرنھا دوما بالقامة فیقول ألمھ

 كأبي؟عظیما  متى سأكبر كالناس وأصبح -
من الناس من یأخذھا بالتدریج كأصدقائك ومنھم من یأخذھا دفعة واحدة كما ستفعل .  الكبر والعظمة، یا بني، قسمة ونصیب-

!النتظارلذلك، علیك با. أنت
ال أرید أن أبقى طفال لثالثین عاما ثم التحق بھم .  ولكنني أرید أن أكبر مثل أصحابي رویدا رویدا وأعاشرھم في مغامراتھم-

...دون سابق إشعار
...ال تحزن.  ال تحزن، یا ولدي-

...وتمضي السنون وھو الزم مكانھ وأجیال أصدقائھ یكبرون ویرحلون

ُنسب األجسام"یة، في حصة في درس التربیة الفن ُْ َ  المادة لمقارنتھ بزمیلھ، قائال وھو یضع یده على ذ، أخرجھ أستا"ِ
: رأس زمیلھ

.  ھي سبعة ونصف بحساب الكف كوحدة قیاسالجسم العادي نسب -

:ثم ناقال یده إلى رأسھ
ة في الكبر على حساب باقي األجزاء األخرى ، فلیست لھم نسب یعتد بھا في القیاسات الفنیة لكن األجزاء الطاغیاألقزام أما -

...فھي الرأس والكفین والقدمین

: أن یغمى علیھالقزمكاد 
... !؟ ھل سأبقى ھكذا؟قزم ھل أنا -
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.ّ في البیت، ألح على رؤیة صورة أبیھ

صورة : یھتسنى لھ ذلك بعد جھد جھید ناورت خاللھ األم وراوغت لكنھا أخیرا أخرجت الصورة ووضعتھا بین ید
.أمھ القزمة وھو یعانق في حفل زفافھ القزمأبیھ

: أن ینھار على األرضالقزمكاد 
، یا أمي؟العظیم أین أبي -
...! في العطاء والحضورالعظمة.  لیست في الطول والحجم، یا بنيالعظمة-
...! أین سأحضر بھذه القامة وماذا سأعطي؟-
كل . إنھا وسیلة ألداء مھمة في ھذه الحیاة. األجسام  لیست غایة". وزرة"أو " عمللباس " األجسام، یا ولدي، ھي مجرد -

بشرا وأسودا ودالفین وثعابین وورودا : أما داخل اللباس فنتساوى جمیعا" وزرة"، "لباس عمل"األحیاء أجسادھم ھي مجرد 
...وأشجارا

:القزملكن القناعة كانت تقف على خالف مع 
ْقزمیننتما مجرد  لماذا ولدتماني وأ- ...!؟ لماذا؟َ
الطوال یخلدون الطول والقصار یخلدون  القصر والبیض .  كل األحیاء تلد وكل األحیاء تعیش حیاتھا وتؤبدھا في نسلھا-

...یخلدون البیاض والسمر یخلدون السمرة
َا  اخترتموني أنا من بین كل العالمین كي تخلدوا في ذ ولكن لما- ُ ّ َ ...قزمیتكمُ

.  من البیتالقزمھرب

تحت فعل الغضب، لم ینتبھ إال بعد سنة من التیھ في مدن البالد وبوادیھا فوجد نفسھ یمشي دون أن تلمس أصابع 
یدیھ األرض فانحنى فوجد سروالھ الطویل قد ارتفع إلى مستوى الركبة وانتبھ إلى جدعھ فوجده قد تراجع عن طولھ لفائدة 

 سیارة قریبة فوجد حجم رأسھ متناسقا مع باقي جسمھ المنعكس على الزجاج فتملكھ الشوق أطرافھ السفلى وأطل على زجاج
...للذھاب إلى المرآة حیث كانت فرصتھ عارمة إذ لم یصدق عینیھ فظل ینظر خلفھ للتأكد من أنھ ھو ذاتھ على الواجھتین

لبالغ یساوي سبع وحدات ونصف، حجم الطفل یساوي خمس وحدات وحجم اإلنسان ا:   تذكر القاعدة التشكیلیة
وتذكر بأن وحدة القیاس كانت عند الفراعنة ھي البوصة ثم صارت .  فال یخضع لقیاسالقزمأما .  باعتماد الكف كوحدة قیاس

.في عھد النھضة األوربیة ھي الكف والتي بتغیر حجمھا، تتغیر أحجام األجساد

لقد خدعتھ أمھ طوال حیاتھ بأنھ سیكبر ذات . وحدات ونصفأمام المرآة، أشھر كفھ وبدأ یقیس جسده فوجد سبع 
! كأمھ، فھل تخدعھ ھذه المرآة للبقیة الباقیة من العمر؟عظیمایوم ویصبح 

تملكھ شعور بضرورة التأكد من األمر من أفواه غیره من الناس لكن سرعان ما أدرك سخریة الموقف عندما 
"...؟ قزماأالزلتم ترونني: "سیقف أمام الناس لیسألھم

. فكرة ساذجة

.ال بد من تغییر االتجاه

.  فكر في الذھاب للشارع الرئیسي ومجاراة المارة لمقارنة حجمھ بأحجامھم

قضى یومھ یصول ویجول في الشوارع المكتظة بالمارة یقارن نفسھ بغیره حتى تبددت شكوكھ وانفتحت عیناه 
: على واقعھ الجدید

"!الھجرة كانت الدواء "-



83

:ثم بصوت عال
ُ أخیرا صرت !عظیمالقد صرت   "- ْ "!عظیماِ

ھكذا صاح وھو جالس على الدكة في الحدیقة العمومیة دون أن ینتبھ إلى الرجل الجالس بجانبھ الذي بدأ یقارن 
:لباسھ بلباسھ ومالمحھ بمالمحھ

!؟عظیما بماذا صرت -
... بتغیري، بتطوري، بارتقائي سلم التطور-
عت یدك على كنز نفیس؟  ھل وض-
. ال-
 ھل تزوجت سیدة ذات جاه؟ -
. ال-
... ھل استطعت التسلق ورئاسة قبیلة أو جمعیة أو منظمة أو حزب؟-
. ال-
!قزما أنت، إذن، الزلت -
.أما اآلن، فقد تطورت.  فیما مضىقزما كال، كنت -
.لمال والجاه والقبیلةا:  إلى حین انتزاعك مفتاحا من المفاتیح الثالثةقزما ستبقى -

 وأن األحجام لیست معیارا أقزامھانھض الرجل وضاع بین المارة تاركا إیاه یفكر مرة أخرى أن لكل ساللة 
ُال یقارن بالبشر وال یتخذھم مرجعا فیقطع بذلك الطریق أمام  أوھام " مالكا"وبدأ یفكر في ھجرة ثانیة یصبح بعدھا . للعظمة َ َ ُ
. إلى األبدالعظمة

182010
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ْوبَص الـذي ّالحذائـيمسدسـكّ
ـــا ھـأبیاتقصیـدةالفـداءفيلك
ادرا ـــھـًبحـراكـأنوقفـتلما
ھائـال ـداـــرعكـأننطقـتلما
ُعذبـوا قـدنــمـكأنرمیتلما

عھـده كیخونـلنحذاءكعاھد
الذيبھوارمالنصرحذاءواصنع

ًبفـردة الظلـوموجھفيأنتقف َ ْ ِ
الذي الوجھوبخیطھابھاوارشق

ده ــعنــزمـــتقلـرجـمـنأفدیك
نـا ــموقأعلـمالیـوملــقبكنتما

ا ــمسدسـالحـذاءجوففيوبأن
دا ـفوائـحـذاءــللأعـرفكنتما

ُــاءـالشرفـھیصوغالقـرارجعل
ُراءــــــالشعقالھـامـاموزونـة

ُــاءـمجبینـكوفيساعدیكفي
ُـمـاءـسوتحتھـنالحروففوق

اءواــفـجــدیـر،ـالقهللایاھـمـأح
شـاءوامـنـدواـلیعاھھمـواتركـ

ُـواءـاألھـلـبـھـــوبقبـھوـــتلھـ
ُھــــراءفالقــــاذفــات، ـیـةـــبن َ ُ
ُبلـھـاءـحــمالملیـھــعلبـتغ

ُواألمـراءوالكبـراءالرؤسـاء
ُدواءأســاءـنــلمـذاءــالحأن

ُضوضاءرصاصنـاكـلوبأن
اءواــأسللذیـنّدىـــتصحتـى

152008

سم  ذة الق ى تالم ي عل وق الدراس ور في حفل توزیع جوائز التف اء أم اء وأولی ات واآلب ضور األمھ دائي، وبح األول ابت
اوم . التالمیذ، صعدت المنصة رفقة تلمیذین آخرین، تحت زخات تصفیق   الكبار وھتاف الصغار م أق ي ل ائزتي لكنن تسلمت ج

ین ب أس الرغبة القویة في فك الخیوط الوردیة حولھا وعرض مضمونھا، عالیا، على الحاضرین، على طریقة المحتفل الفوز بك
. العالم

كانت الجائزة كتابا تسابق، عند خروجي من قاعة الحفل، الكبار والصغار لمعرفة عنوانھ وتصفحھ والتبرك بھ بتلمس 
ي " نوادر العرب"لم یكن عنوان الكتاب غیر . غالفھ الناعم الجمیل ل قلب ن ك حك م ھ وأض تھم طرائف ل أل الذي قضیت لیلة الحف

وقيعلى متاعب شخصیات محبو ي بتف ل مع اب لتحتف ي كت ت . بة اجتمعت بین دفت وريأ"وأحبب م الطنب ا القاس ع " ب صتھ م وق
:الالنھائیة التي استبدت بھ بسبب الحذاء حتى دفعھ لیصرخ بحرقةحذائھ والمتاعب 

"!أفقرني ھذا الحذاء الملعون وألبسني الدیون "-

ان ي ك ات الت والي األزم ام ت ا أم م تجد نفع ِلكن الصرخة ل ْ اُ ا الحذاء دائم ى .  وراءھ ة، إل ام الحكای ي خت دم، ف ذلك، تق ل
:القاضي بطلب تبرئتھ رسمیا من الحذاء، متوسال
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ي "- و من ھ ھ ذاء وبراءت ذا الح و . موالي  القاضي، أتقدم إلیكم، وأنا في كامل قواي العقلیة، بأن تكتبوا براءتي من ھ ال ھ ف
"!صاحبھكل منا بريء من. مني وال أنا منھ

:ُخلوتي، تساءلتفي 
...ألزمتھ وللعنة حذائھ ولم یفكر في تحویلھا كسالح قوي ضد أعدائھ؟" بو القاسم الطنبوريأ"لماذا استسلم  "-

.فكرت طویال في األمر لكنني لم أتوصل إلى جواب

ال ن أطف دقائي م ة ألص ت الحكای ي، روی ي الح د ف صباح الوحی وء الم ت ض ي في تجمعاتنا المسائیة الصغیرة تح  الح
ا  وا جمیع الیھم وأحب ع أھ وتھم م وريأ"فضحكوا من كل قلوبھم وطلبوا قراءة النص في بی م الطنب ا القاس وددا، " ب اروا، ت وص

".با القاسم الطنبوريأ"ینادونني باسمھ، 

ادونني ب صغار ین ن ال دقاء م شفت أن األص ى أن اكت ل إل ة الظ صیة خفیف ى شخ ي أ"كان مجرد لقب جمیل یحیل عل ب
ذائي"  الطنبوريالقاسم وا. وھم یتفرسون ح ر غل اروا أكث ام، ص رور األی ع م دیھم . وم ى أی ولي، عل ون ح بحوا یتحلق د أص فق

:وأرجلھم، واضعین أعینھم الصغیرة قرب حذائي مرددین
"!الطنبوري" وا-
"!الطنبوري" وا-
"...!الطنبوري" وا-

ى أ ونني، عل انوا یتبع نھم ك ضایقاتھم لك ذائي كنت أجري ألفلت من م ون ح ستھویھا  ل راء ی ولي كج وا ح ع، لیتحلق ٍرب َ ِ َ
...وشكل حذائي وحجم حذائي

ھ  ذائي  لنزع ى ح وم عل ة الھج ون لمرحل أحیانا، كنت أتركھم یكملون مسرحیتھم، في مرحلتھا الخفیفة، لكن حین ینتقل
ال أ ضتھم ف ن قب ت أھرب م ادرة، كن واتھم من قدمي بغیة التلویح بھ أمام الناس كقطعة أثریة ن دیر خط وت ھ ع خف ف إال م توق

ذائي  ل ح سي أتأم ورائي فأجلس على عتبة بیت آمن في زقاق بعید وأسند رأسي على ذراعي المتصالبتین فوق ركبتي ألجد نف
...بشكل مختلف

د ام محای وعیة أو أحك شكیل رؤى موض ول دون ت واس ویح د الح شيء یبل صر . إن التعود على ال ت أح ك، كن ع ذل وم
ى انتباھي عل ي إل ع أب ذاكرة م ي ال افرت ف ى زوج الحذاء تحتي وأتأمل خیوطھما ولونھما وحجمھما فال أحس بنفسي إال وقد س

لقد كان أبي یشتري لي . متجر األحذیة في مناسبة من مناسبات األعیاد السنویة القتناء الحذاء الذي سیصاحبني لمدة سنة كاملة
ةحذاء واحدا في السنة بمناسبة حلول العید لك ذاء ذا مواصفات خاص ون الح رص أن یك ان یح ن : نھ ك ر م ھ أكب ون رقم أن یك

ل  د یحتم ن جل ون الحذاء م ادم؛ وأن یك د الق ذاء العی ار ح ي انتظ ھ ف ي داخل و الطبیع ة النم دمي فرص اء ق الرقم المناسب إلعط
...الخیاطة والترمیم والترقیع

وريأ"الحقیقة أن لقب  م الطنب ا ب" بي القاس ى م ي حت د رافقن دین عن دقاء الراش ي أحد األص تج عل د اح ة فق د الطفول ع
:اختیار الالعبین لمنازلة خصوم فریق الحي في مباراة لكرة القدم،  قائال

!؟"الطنبوري" ھل ستخوض معنا ھده المنازلة بحذاء -

ي ر ریاض ذاء غی دي ح وني أرت رد ك ان لمج ب ث تبدالي بالع ي اس رب أن . لم أستسغ قرار فریق حی ل األغ الالعب ب
!البدیل خاض المباراة برجلین حافیتین

رت  مع الجمھور، على المدرجات، جلست أرقب عمل أرجل الالعب البدیل الحافیة وأنتقل بعیني إلى واقع حذائي وفك
ور . وأزمتھ التي كان وراءھا حذاؤه" بي القاسم الطنبوريأ"من جدید في مأساة  ة فت ي إمكانی ر ف د التفكی وأصابني الرعب عن

دم . روابط الصداقة التي تربطني بمجموعتي بسبب حذائي رة الق ات ك وض مباری فمع تكرر المشكلة، قد أطرد لیس فقط من خ
.ھكذا، بدأت التفكیر في شراء حذاء ریاضي. رفقة  فریق الحي بل من المجموعة كلھا وبشكل نھائي
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ذاء الریا ق الح اة بمنط ین الحی اديمع أول حذاء ریاضي، أحسست بالفرق ب ق الحذاء الع اة بمنط ي والحی ذاء . ض فالح
الحذاء العادي یجعلك رزینا بینما یجعلك الحذاء . العادي یلزمك األرض أما الحذاء الریاضي فیبث في جسمك الحیویة والشباب

...الریاضي تواقا للنشاط والمغامرة

َلم یغیر الحذاء الریاضي مشیتي فحسب وإنما غیر،  بالتوازي، رؤیتي للح ّ وتغیرت .  یاة فصارت الحیاة خفیفة وممتعةَ
شاط  روح الن اء ل اني إذك ال األغ ي ارتج ارك ف ي وأش رقص الحرك أذواقي فصرت أحب األغاني اإلیقاعیة السریعة وأعشق ال

...وروح الفرح وروح الشباب

سلط كان غیري من الناس یتساءلون عن مصدر الشباب والسعادة التي أنھل منھا قوتي وحیویتي بینما ا انون م ٌلشقاء ق ّ َ ُ
". الطاغیة"كتاب عنوانھ : أحدھم قاوم الغیرة التي تنھش غیري وعرض علي صداقتھ وقدم لي ھدیة مفتوحة. على الجمیع

ن  ِقبلت صداقتھ وھدیتھ لكنھ نادى على النادل وعرض علي شرب فنجان قھوة على حسابھ وامتدح لي الكتاب ورفع م ُِ ُ َ َ
.  وتمنى أن أقرأه في حضورهمقامھ حتى مرتبة القداسة

ا  ي أقلبھ ُفتحت الكتاب تحت دافع إرضاء طلبھ ووضعتھ على ركبتي وأنا أتحسس قوة تركیز عینیھ على الصفحات الت
...وعلى الوقت الذي أقضیھ مع كل صفحة وعلى حركات یدي ورجلي

ْرفعت الكتاب عن ركبتي ووضعتھ على الطاولة واقتربت منھ أكثر َ...

ْرفعت ِ الكتاب عن الطاولة ووضعتھ على ساعديََّ َ..

ل  ب ك ع قل دني م شعر ب اره ویق ن أفك رة م ل فك كان الشاب یتفرسني وأنا أقرأ الكتاب وأذوب في ثنایاه وأرتجف مع ك
...صفحة من صفحاتھ

ي أن"الطاغیة"، إلى آخر ھدیة، كتاب "نوادر العرب"منذ أول ھدیة تلقیتھا في حیاتي، كتاب سبق ل م ی ا ، ل رأت كتاب  ق
راءة الل الق ھ خ عرت ب ذي ش ب ال شعور الغری نفس ال ام ب عورا . كامال خالل جلسة قھوة؛ ولم أشعر في یوم من األی ان ش د ك لق

. یستعصي على الوصف، إنھ تجربة تعاش ولیس لوحة تعرض

..ربما كان إحساسا أقرب إلى الشعور بقوة عظیمة تملؤني

!...لحذاء ذاتھ برجل تكتسحھ وتمأل  فراغاتھربما كان إحساسا أقرب إلى إحساس ا

ي  اب ف راءة الكت د ق ي عن ي تملكتن ة الت وة الغریب ب ذات الق ى دبی ي عل ى فراش وم عل ز الن ي ع تیقظت ف تلك اللیلة، اس
...قوة تكتسحني، تغمرني، تملؤني، تنفخني: المقھى

اثتي ّفكرت في الصیاح وطلب النجدة لكن األھل نیام غارقون في غطیطھم وحت ستطیع إغ ن ی دھم فل تیقظ أح ى ولو اس
...من نفسي، فالدبیب داخلي والخوف داخلي واألزمة داخلي

ع  صعوبة لیق ي ب ت عین راش، ففتح ى الف ددا عل ة متم ذة المفتوح اج الناف ن زج أدركتني شمس  صباح الغد المتسربة م
...یب باالنتفاخ الغریب الھدیة على المنضدة قرب السریر فعاودني الشعور الغر-بصري على الكتاب

اب  ة كت ة"خرجت من البیت إلى المقھى حیث احتشد األصدقاء لمناقشة موضوع على خلفی سدي "الطاغی شعر ج ، فاق
...ثانیة وعاودني الشعور باالنتفاخ واالنتفاخ واالنتفاخ
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ون . ل مكانخارج المقھي، كانت ھتافات األبواق الدعائیة تطفو على األثیر فتصل إلى كل اآلذان في ك صوت المجن ال
ضیفا جادت بھ السماء على المدینة ویدعو كافة شعراء المدینة للحضور وإلقاء " اإلمبراطور العظیم"خلف البوق یھتف بحلول 

...عند قدمیھ، یوم االستقبال" العظیم"قصائد مدح 

.المناشیر الموزعة على المارة تعید نفس الخبر ونفس الدعوة
.وق رؤوس المارة تعید نفس الخبر ونفس الدعوةالالفتات المعلقة ف

.الملصقات على واجھات المحالت تعید نفس الخبر ونفس الدعوة
.أعوان السلطة یكررون على مسامع المارة ویؤكدون علیھم نفس الخبر ونفس الدعوة

.نشرة األخبار على الرادیو تعید نفس الخبر ونفس الدعوة
....نفس الخبر ونفس الدعوةنشرة األخبار على التلفزة تعید 

یرة  ي ال س وا من م یطلب دح، فل عراء الم تقدمت إلى مندوبیة وزارة الثقافة بھدف تقصي شروط التسجیل ضمن الئحة ش
دي . ذاتیة وال سیرة غیریة ین ی تلقى ب ار " العظیم"كل ما طلبوه مني ھو القصیدة التي س راءة وانتظ ة الق دیمھا للجن ھ لتق وقدمی

.االموافقة علیھ

صائد  ضع ق ت ب ل، نقل ى عج لعل رزدق واألخط ر والف د لجری ص واح ي ن ا ف د وأدمجتھ عري واح وزن ش ة ل  المنتمی
م تبدلتھا باس ا واس واردة فیھ وزراء ال راء وال وك واألم ماء المل ى أس ة عل دیالت طفیف ت تع ا وأجری سقت بینھ ور "ون اإلمبراط

صائد ووضعت قصیدتي لدى مندوبیة وزارة الثقافة مذیلة " العظیم ب ق ى جان زوال إل ت ال باسمي ورقم ھاتفي وعنواني في وق
وم  باقي النوابغ من شعراء المدح ومحترفي الحضور في المناسبات التاریخیة مع الشخصیات العظیمة وانصرفت لالستعداد لی

".اإلمبراطور العظیم"القصیدة عند قدمي " إلقاء"

اء" والي ا"اإللق ع ت سب م ة تكت ارات عالی ب مھ اُ یتطل سنین وأھمھ رور ال شھور وم ب ال ام وتعاق النفس : ألی ة ب الثق
ضور  م الح رة وك وه الحاض ة العرض والوج یم قاع كل تنظ شاط وش واإلیمان بالجھد المبذول في النص والتعود على مكان الن

ستعیدو ة ی رة راح ى فت اجون إل ي، فیحت غ، مثل ا النواب ال أم ي المج دئین ف م المبت ي تھ شروط الت ا وغیر ذلك من ال ن خاللھ ن م
معنویاتھم ونشاطھم ولذلك فكرت في وسیلة طفولیة في التسلیة تریح مخیلتي وذاكرتي من التعب الذي یالزمھا وتقوي التركیز 

.  وترفع القدرة على إصابة األھداف

...مجرد وسادة وحبل وأحذیة األھل ونعالھم: لم تكن ھذه اللعبة تتطلب مني أدوات ذات شأن

ة ربطت الوسادة  لة األحذی ارا س دت ج م ابتع ت ث بالحبل الذي علقتھ على أحد غصون الشجرة في الحدیقة  الخلفیة للبی
...األحذیة على الھدف المتدلي" إلقاء"والنعال بضعة أمتار قبالة الوسادة وبدأت في 

أ. على بعد عشرة أمتار، كانت النتائج مشجعة ط أخط ة فق الث أحذی ذاء، ث و فمن أصل عشرین نعال وح ا نح ت طریقھ
. لذلك، فكرت في اختبار قدرتي على إصابة الھدف من مسافة أبعد. الھدف

داریب  دأت ت رین األول وب ي حددتھا للتم سافة الت اعفت الم د وض جمعت األحذیة والنعال ووضعتھا في السلة من جدی
"...اإللقاء"

افي رین إض ي ثالث. بدا لي أن قدراتي تتحسن مع كل تم أت ف ا أخط رین فبینم ي التم شرین ف ل ع ن أص اوالت م  مح
اني  رین الث ي التم دة ف األول على مسافة عشرة أمتار من الوسادة المعلقة على غصن الشجرة، لم أخطئ سوى في محاولة واح

...ٌرغم أن المسافة مضاعفة في البعد عن الھدف

دأت بدافع الحماس، جمعت األحذیة والنعال مرة أخرى ووضعتھا في السلة ونأیت عن  م ب ي ث ا یمكنن صى م الھدف أق
...التداریب
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ة  عند عودتي إلى البیت، كنت في أعلى معنویاتي وقد ضاعف من سعادتي علمي بقبول قصیدتي في التصفیات النھائی
".اإلمبراطور العظیم"على مسامع " لإللقاء"لقصائد المدح المقررة 

ا غف ى إذا م را حت وني كثی ن جف وم ع أخر الن وة تلك اللیلة، ت ذات الق دبیب ل ت ذات  ال ل تح ز اللی ي ع تیقظت ف وت اس
...الغریبة التي تملكتني عند قراءة الكتاب في المقھى وھي تكتسحني وتغمرني وتملؤني وتنفخني

ي  وف داخل فكرت ثانیة في الصیاح وطلب النجدة لكنني  تذكرت أال أحد یمكنھ إغاثتي من نفسي، فالدبیب داخلي والخ
...واألزمة داخلي

راش ى الف ت عل ا ال زل ة وأن ذة المفتوح تائر الناف ي . كالعادة، أدركتني شمس الصباح المتسربة من تحت س ت عین فتح
عور -بصعوبة لیقع بصري على الكتاب ب،  ش اخ الغری ب باالنتف شعور الغری اودني ال سریر فع رب ال ضدة ق ى المن ة عل  الھدی

...غریب ینسیني فطوري وغذائي وعشائي

سخة ت الن ةحمل ة الثقاف ر مندوبی و مق ت نح ن البی ت م دح وخرج صیدة الم ن ق سیة م صر .   الشم ى الق دخول إل فال
التفتیش  م ب صر ث اب الق ام ب اإلمبراطوري بالمدینة یمر عبر بوابة إثبات الھویة في مندوبیة وزارة الثقافة ثم بالتفتیش عاریا أم

...بالمالبس داخل القصر

.الحرس في كل مكان

.حجامالحرس بكل األ

.الحرس بكل أصناف السالح والحیوانات

...حیثما ولیت وجھك فثمة الحرس والحراس

، استوقفني آخر الحراس ناظرا إلي "اإلمبراطور العظیم"أمام الباب األخیر المؤدي إلى قاعة احتفال نوابغ الشعراء ب
دت أن الي وك ت أوص وني وارتجف فر ل ي فاص ْبریبة  أدخلت الفزع إلى قلب ُ ْ ِ أمرني َ ك ف ظ ذل ھ الح طراب لكن دة االض ن ش ار م ُھ َ

.بالجلوس على كرسي قریب وطلب مني نصل حذائي إلخضاعھ للتفتیش الدقیق

ل  ا قب ا وینصت إلیھم َناولتھ الفردة األولى ثم الثانیة وبقیت أنظر إلیھ وھو یفحصھما ویقلبھما ویتحسسھما ویھزھزھم َ ْ ِ
ةلكن نظرة الریبة والشك. أن یعیدھما إلي ى القاع ولي إل د دخ ى بع ھ حت و ال .  الزمت عینی اني وھ ست مك ى جل ي حت د تبعن فق

.یدري سبب تعقبي

ة" العظیم"داخل القاعة، كان  ارج القاع صوره أي واحد خ ا یت ر مم ل وأكب ن قب ك  . أكبر مما تصورتھ م ان دل ا ك ربم
ًوتأثیر تأثیث مشھد العرض حیث وضع العرش عالیا بحو" اإلخراج"ُفعل  ُ َ ِ الي مترین فوق المنصة العالیة بدورھا عن األرض ُ

اه  اد االنتب ن بالك ة یمك ت واطئ ضور كان اقي الح شعراء ولب صة لل ي المخص ا الكراس سقف بینم ة ال ي قاعة عالی َعلوا موازیا ف ُ ً ّ ُ ُ
...لألرجل األربعة التي ترفعھا عن األرض

رش سار ع ى ی صة، عل ن المن سرى م ة الی ى الجھ زام إل یم "تقدم أحد األق ور العظ االت "اإلمبراط ل احتم ددت ك ، فتب
ُالذي بدأ ، باسمنا، یتلو خطابا یلحق فیھ جمیع الشعراء بمجتمع " القزم"و" العظیم"المقارنة بین  ِ ْ الذي جاء یحبو للقاء " األقزام"ُ

...الذي ألھمنا قصائد وأشعارا ما جادت قریحتنا بمثلھا من قبل" العظیم"

و مرة أخرى، اقشعر جسدي و و وأعل و وأعل دتني أعل اخ فوج اخ واالنتف اخ واالنتف شعور باالنتف اودني ال مرة أخرى ع
ام " العظیم"وضاھت قامتي قامة " العظیم"حتى تساوى علوي بعلو  یم"وشارف مقامي مق ذائي "العظ ردة ح ى ف ت عل ِ، فانحنی

ارج . ابقتھاِالیمنى وصوبتھا دون خطا على وجھھ ثم انحنیت على فردتي الثانیة واتبعتھا بس داخل والخ راس ال ع ح ا تجم وبینم
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افیة  ة إض سحب أحذی شغال ب ض، من حولي وتعاونوا على إسقاطي أرضا، كنت، تحت الركل والرفس والضرب والقرص والع
...من أرجل الحراس لتصویبھا على الھدف الذي ال یمكنني أبدا أن أخطئھ

172008
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عظم بالء، یتعجل هللا بھ االنتقام من عباده الخاملین وال االستبداد أ"
..."یرفعھ عنھم حتى یتوبوا توبة األنفة

عبد الرحمان الكواكبي
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"

29: ، ص2003،  الطبعة الخامسة، الشرق العربيدار 

ْبوفراح"الحي بأكملھ ینتظر الیوم الذي سیفرح فیھ  َ ْ حول المنزل الذي لیتحلقواتدافع الكبار والصغار كالفراشفی" ُ
ُستنبعث منھ روائع اإلیقاعات وتصدح منھ أجمل األصوات وتبث◌ منھ أحلى األغاني إلى كل أحیاء المدینة فینجذب لھا  َ َ ُ

تھم في سباق الكبار والصغار من األحیاء األخرى، المجاورة والنائیة، ممتطین دراجاتھم أو مترجلین مسرعین في خطوا
مع الباعة المتجولین وھم یدفعون عرباتھم الیدویة نحو بیت الفرح في یوم الفرح لبیع السجائر بالتقسیط واأللعاب الناریة 

...والبالونات الزاھیة األلوان" عسولة"و" الشامیة"والحلوى و

ْبوفراح"ال یعرف الباعة المتجولون وقت فرح  َ ْ لكنھم ینشطون من عقال حین تصل .اموال تنفع في األمر نمیمة نم"ُ
إلى مسامعھم طالئع اإلیقاعات السعیدة ولو كانوا في خلوة لیلیة مع زیجاتھم فیقفزون من الفراش نحو العربة یرتبون 

ْبوفراح"سلعھم فوقھا على عجل ویتسابقون نحو عنوان َ ْ في المدینة التي ال یتزوج فیھا فھو الوحید الذي یمكنھ أن یفرح" ُ
...د وال یولد فیھا أحد وال ینجح فیھا أحد وال یعود إلیھا من دیار الغربة أحد من األحبة الذین یفرح لھم القلبأح

ْبوفراح"لیس ل َ ْ یوم خاص بالفرح كیوم الجمعة أو السبت أو األحد أو غیرھا من األیام على أجندات االنضباط " ُ
ُإذا نقر دفھ، دقت معھ ساعة اولكنھ.والتنظیم لخروج في المدینة برمتھا ودقت ساعة الحج نحو بیتھ المغلق في وجھ ُّ
ْبوفراح"یوم فرح . الجمیع َ ْ ...مھرجان ما بعده مھرجان، انتفاضة فرح ال یغیب عنھا إال الموتى" ُ

ْبوفراح"في الصبیحة الموالیة لكل لیلة فرح، یتسابق الناس لمعرفة من ھو  َ ْ ي فیصطفون قرب باب البیت، الذ".ُ
َالباحثین عن حم◌ام سعادة، للظفر بشرف لكلجاذباكان في اللیلة السابقة قبلة الباحثین عن الرواج والربح ومغناطیسا َ

...رؤیة الرجل الذي یطرب المدینة ویسعدھا دون أضواء ودون مطامع ودون حتى أن یظھر للناس الدین یسعدون بسعادتھ

ِیخرج من باب البیت المحتشد حولھ َ َ ْ عربة یدفع رجل وقور بلحیة طلیقة وبصمة الزھد والتعبد على جبینھ وھوُ
...علیھا میزان صدئ وصنادیق خشبیة فارغة

...األیدي یخطون مسرعین نحو المدرسةمتشابكيبعد فترة، یخرج من الباب أطفال بمحافظ صغیرة

...خلفھا بالمفتاحفي األخیر، تخرج من الباب امرأة بسلة فارغة وتقفل الباب الخشبي 

:یتساءل الفضولیون المحتشدون حول الباب
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 أھذه ھي كل العائلة التي تقطن ھنا وتطرب المدینة بأكملھا؟-
!...الذي خرج أمام أعیننا یبدو زاھد في أمور الدنیاالرجل أین صوت الرجل الذي یغني طول اللیل؟ إن-

حذرة وال وقت لھا لالسترخاء أمامنالیال؟ إن المرأة التي خرجتالتي تمول وتغني وتبدع المواویل المرأة أین-
...!والمواویل

ْبوفراح"بجوار بیت  َ ْ ْبوفراح"، في المدرسة، طلبت المعلمة من التالمیذ في حصة التربیة الفنیة، رسم حفل "ُ َ ْ ُ "
لكنھا، وھي تتجول بین صفوف وظلت تشرح وتطیل في الشرح، تفصل في التفصیل في تقنیات الرسم والترمید والتلوین

تحتك بكراستھ من فرط التالمیذ، انجذبت إلحدى اللوحات تحت رأس تلمیذ مندمج في التلوین غیر آبھ بجبھتھ وھي
.االنصھار مع موضوع الرسم

یشرح لوحتھ وھو یسمي شخوصھ فشرع الطفل الفنانلوحة فرحھ البھیج،بھاسألتھ عن الشخوص التي یؤثث
"...أختي"و" ماما"و" بابا"

:سألتھ
 من تكون؟-

:فأجاب
ْبوفراح "- َ ْ ْبوفراح"ھو أبي وبیت " ُ َ ْ !ھو بیتنا" ُ

:المعلمة ونسیت أنھا في القسم وعانقت الطفل بحرارة انتبھ لھا باقي التالمیذ فصرخ آخر من الطاولة الخلفیةفرحت
ْبوفراح" وأنا أیضا ابن - َ ْ ُ!"

:علمة وعانقتھ قبل أن تصل مسامعھا صرخة ثالثة من الصف الثالث على الیمینفجرت إلیھ الم
ْبوفراح" وأنا بنت - َ ْ ُ"!

:وصرخ طفل آخر من ھنا وآخر من ھناك وآخر من ھنالك
! وأنا طفل جاره-
! وأنا ابنة أخیھ -
!... وأنا من قبیلتھ-

طفل وتقبلھم بحرارة في نفس الوقت الذي كان فیھ التالمیذ المعلمة تعانق تالمیذھا طفلة بعد طفلة وطفال بعد كانت
والتحایا، نما إیقاع خافت وبدأ غناء ھامس شرع وفي قلب العناق. حولھا یعانقون بعضھم البعض ویقبلون بعضھم بعضا

مدرسة إلى یكبر ویكبر حتى غدا إیقاعا مسموعا على الطاوالت وكوراال جماعیا لتالمیذ لم ینتبھوا حتى لدخول مدیر ال
.القسم

حاول المدیر أن یرسم على وجھھ مالمح القسوة لفرض النظام واستعادة ھیبة المؤسسة لكن حیلتھ لم تنجح مع أطفال 
...سعداء عرضوا علیھ الرقص معھم مثنى وثالث ورباع

قسم لكنھ حین تمكن منھ في البدایة، كان المدیر یطلب منھم أن یطلقوا من یده كي یسیطر على الوضع ویعید النظام لل
كي یشد بأطراف جلبابھ ویركل األرض على إیقاع االندماج والفرح صار المدیر یطلب من أطفال القسم أن یطلقوا من یده

حتى إذا ما فتح عینیھ كان معلمو ومعلمات السحناتویدیرھا مغمض العینین سعیدعجیزتھالنقر على الطاوالت فیفرز
أرض وألن.موا القسم بتالمیذھم منجذبین لسحر اإلیقاع مختلطین بھیاج الھائجین وفرح الفرحیناألقسام األخرى قد داھ

القسم ضاقت بالحشود، فقد صعد الصغار للرقص على الطاوالت بینما خلت أرضیة القسم للمعلمات والمعلمین والمدیر 
...وطباخي المطعم وحراس المدرسة
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حركة دائبة والجموع غفیرة والبالونات الزاھیة تحلق في األجواء واأللعاب في الخارج كانت التجارة رائجة وال
ُوحین فتح باب القسم لخروج التالمیذ، شبت سعادة إضافیة . الناریة تزین السماء والناس ترقص وتتراقص فرادى وزمرا َ ِ ُ

یت، مضطرین لحمل أطفالھم على أكتافھم بینھم وكان آباء وأولیاء التالمیذ الذي ألفوا مرافقة أطفالھم خالل العودة إلى الب
...وسط الزحام والھیاج والدفع والتدافع

رصیف المدرسة، كان المدیر، تحت تأثیر اللحظة یحمل میكروفونا وھو یخطب أمام جمع لم یجتمع حول على
شركاء المدرسة بنغمة فوجد نفسھ یخاطب اآلباء واألمھات والتالمیذ و. المدرسة منذ اخترعت الكتابة قبل آالف السنین

:في صوتھیعھدھالم

ولتخلید ھذه الذكرى العظیمة في نفوسنا جمیعا سأعمل ما في . لیوم عظیم لم أشھده في حیاتيإنھأیھا األحبة،" 
ْبوفراح"إلى مدرسة " مدرسة الحجاج بن یوسف الثقفي"جھدي لتغییر اسم ھذه المدرسة من  َ ْ وسنستحضر ھذا الیوم " ُ

"...في أفراحأفراحولتكن حیاتنا كلھا. بكامل تفاصیلھ كلما نطقنا باالسم الجدید لھذه المدرسةالجمیل 

ْبوفراحمدرسة: "في الغد، كانت لوحة جدیدة مذھبة قد علقت على مدخل المدرسة كتب علیھا َ ْ ُ."

ُوفي الیوم الموالي، استبدل االسم القدیم للشارع الرئیسي للمدینة ب  ُ َ ِ ْ ْبوفراحرعشا"ُ َ ْ وفي األسبوع الثالث، افتتحت ". ُ
ْبوفراحسینما"السینما الجدیدة بالمدینة وأطلق علیھا اسم  َ ْ لتصبح الطرقیةوفي الشھر الموالي، غیر اسم المحطة". ُ

ْبوفراحمحطة" َ ْ ْبوفراححي"وتقدم سكان الحي لتغییر اسم حیھم لیصبح ". ُ َ ْ لمصالح ، وتسابق التجار والمقاولون على ا"ُ
ْبوفراحملبنات"البلدیة لتغییر أسماء مقاوالتھم ومشاریعھم فكانت َ ْ ْبوفراحمطاعم"و" ُ َ ْ ْبوفراحمقاھي"و" ُ َ ْ ُ "

ْبوفراحمخابز"و َ ْ ْبوفراحمعاصر زیتون"و" ُ َ ْ ْبوفراحمصابن"و" ُ َ ْ ُ..."

لكن األمر . مدینة على أعالھاالذي قلب أسفل ال" بوفراح"وفي عز ھذا الھیاج، شاعت الرغبة في معرفة من ھو 
َانتھى إلى حقیقة محیرة َّ ُ.

ْبوفراح" َ ْ ْالفریحیین"اسم رجل من دوار " ُ ِ ِ ْ َ ْبوفراح"واسمھ الكامل "ْ َ ْ ِالفریحيُ ْ َ وھو بائع خضر متجول یقیم حفال " ْ
ت ویحافظ على معنویاتھم، البؤس ویسلي صغاره في البیولیعوض.عائلیا خاصا في بیتھ عندما ال یبیع شیئا خالل النھار

وقد انتبھ األطفال خلسة لمصدر سعادتھم فصار مطلبھم السري . كان یقیم سھرة عائلیة ال تنتھي إال بنوم سعید لكل أطفالھ
ْبوفراح"ھو أال یبیع والدھم شیئا خالل النھار كي یرقصوا طیلة اللیل في الوقت الذي كان فیھ  َ ْ یعتقد أن الدافع للحفل " ُ

.ایةسري للغ

...احتار الناس

...!رمقھ ورمق صغارهبھالرجل الذي یسعد الجمیع ھو رجل ال یجد حتى ما یسدإن

شبت الحیرة بین أزقة المدینة وألھبت األلسن واألفئدة وبدأ التفكیر في الخروج في تظاھرة من أقصى المدینة إلى 
ْبوفراح"أقصاھا مطالبین فیھا بأن یكون  َ ْ . السعادة لقلوب الناس رئیسا لعموم الشعبالذي یدخل"ُ

إلى " مدینة الحجاج بن یوسف الثقفي"خرجت الجموع الغفیرة في مسیرة عفویة مطالبة بتغییر اسم المدینة من 
ْبوفراحمدینة" َ ْ ْبوفراحجمھوریة"إلى " الحجاج بن یوسف الثقفيجمھوریة"وتغییر اسم البلد من " ُ َ ْ ْبوفراح"ولیكن " ُ َ ْ ُ "

.أول رؤسائھا

. باب المجلس البلدي بالمدینةانتھت المسیرة العفویة بالوقوف الجماھیري الغفیر الصاخب عند

:خرج إلیھم رئیس المجلس عارضا استعداده للحوار لكنھ لقي صرخة جماعیة موحدة
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ْبوفراح" نرید- َ ْ !...رئیسا للبالد" ُ

:صوت مسموعفاستدار الرئیس جھة أحد مرافقیھ وسألھ ب
ْبوفراح" من ھو - َ ْ ؟"ُ

:فھاجت الجموع الغفیرة
ْبوفراح" إنھ ال یعرف حتى - َ ْ ...!؟"ُ

:فزعق صوت منفرد من بین الجموع
ْبوفراح" أي حوار یمكننا فتحھ معكم وأنتم ال تعرفون حتى - َ ْ ...!؟"ُ

:صرخت الجموع صرخة رجل واحد
ْبوفراح" نرید- َ ْ !...رئیسا للبالد" ُ

:الرئیس من علصوتفأجابھم
! ولكن رئیس البالد یتم اختیاره من خالل صنادیق االقتراع-

:فزأرت الجموع زئیر أسد واحد
ْبوفراح"أما نحن، فقد قررنا أن یصیر .  خذوا صنادیقكم واختاروا بعضكم بعضا- َ ْ إلى یدخلھافالسعادة التي. رئیسا لنا" ُ

ْبوفراح"نحن نرید. اقتراعكمبھایقكم ویضیقصنادبھاقلوبنا وحیاتنا تضیق َ ْ !رئیسا للبالد" ُ

:عاد الصوت الذي لم یعد عالیا ھده المرة لیطمئن الجموع الجادة في مطلبھا، قائال
. حسنا، سنرسل مطلبكم للجھات المعنیة لدراستھ وسنرد علیكم بعد أیام معدودة-

ئیس ذاتھ، وزغردت النساء احتفاء بأول إجماع حصل في حیاة سكان الجماھیر بفرح وصل دبیبھ أوصال الرھللت
:المدینة وبتحقق أول مطلب في تاریخ البلد، فانطلقوا مھللین

ْبوفراح" عاش - َ ْ ُ"!
!... عاش-
ْبوفراح" عاش - َ ْ ُ"!
!... عاش-

ھد على جبینھ محموال على الحشود الغفیرة المتدفقة نحو شوارع المدینة الرئیسیة، كان رجل ملتح ببصمة الزفوق
:األكتاف وھو یرسم بسبابتھ ووسطاه عالمة النصر للجماھیر التي تردد بانتصار

ْبوفراح" عاش - َ ْ ُ"!
!... عاش-
ْبوفراح" عاش - َ ْ ُ"!
!... عاش-

122008
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د تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من جمة والتواصل والصحافةالتر في الماستر حاصل على شھادة - لجامعة عب
سعدي ك ال وانالمل رب/، تط ھادة )المغ ى ش تر، و عل ي الماس ة ف ة اإلبداعی ة الكتاب وم االجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی ستر م ة النك بجامع

ھادة  ى ش دة، وعل ة المتح ازةبالمملك ي األدب اإلناإلج زيف سانیة جلی وم اإلن ة اآلداب والعل ن كلی سعدي م ك ال د المل ة عب ، بجامع
. المغرب/تطوان

ضو - رب" ع اب المغ اد كت ذ "اتح ضو2008من ر ، وع أة تحری ة" ھی ات إفریقی ة كتاب " مجل
ة  وث  African Writing Magazineاألنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ذ إنجلت ضو، و2010 من شاریة ع ة االست ي الھیئ ر العرب للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة لإلسم الفردي، "االسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "أي مكانموسم الھجرة إلى "-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2009، األولالجزء " (العب باالمتحانات المھنیة في المغربتاریخ الت"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ِعدو الشمس، ا "- ْ َّ ُّ ُ ًلبھلوان الذي صار وحشاَ ْ َْ ََ َ َِ ُ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "ال للعنف "-
المغرب/بالرباطیة  وزارة الثقافة المغربمنشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي اآلخر"شعار قناة الجزیرة، " (صدقیة الشعار اإلعالمي العربي من خالل بناء الصورة اإلخباریة "-

:وصدر لھ باللغة اإلنجلیزیة
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