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رن ھاتفي في الثانیة عشرة لیالً، كنت مستلقیاً على سریر فسیح بعد دوش      
الھاتف  . أجبت2005سریع في فندق بالعاصمة بغداد في یوم خریفي من عام 

على مضض، ففي ھذا الوقت ال أجیب عادة إال الھواتف التي أعرفھا، والرقم 
الذي یرن علّي غیر معروف عندي. على الجانب اآلخر من الخط، حادثني رجل 

 !مرتبك بعض الشيء، وسألني إن كان وقتي یسمح باالستماع الیھ

ه الساعة المتأخرة استغربت طلبھ، فالوقت متأخر، والمرء ال یخابر غرباء في ھذ 
لیطلب منھم االستماع إلیھ! اجبتھ أنني قد استمع لھ، لكن بالتأكید لیس في ھذا 

الوقت، واقترحت أن نتفق على لقاء في وقت ما في بحر أسبوع. وھكذا انتخبنا 
أیام) في صالة فندق األفندي  3الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبل (بعد 

  .م ھو عامرواعلمني أن اسمھ  ،52الذي أقیم فیھ بشارع 

حین حلت الجمعة، ھبت على العاصمة عاصفة ترابیة، وتقلص مدى الرؤیة إلى 
بضعة أقدام، كما تعسر التنفس بسبب الغبار وشدة الحرارة. كان أیلول في 
 2003منتصفھ، وفي العادة تبدأ درجات الحرارة بالتدني، لكّن العراق ومنذ عام 

یفة على مدى أیام الصیف، وتتطاول حتى تقضم من یشھد عواصف ترابیة مخ
الخریف. التحلیالت المبنیة على نظریة المؤامرة تعزو كل ھذا إلى الدبابات 

 2003نیسان  9والعجالت األمریكیة التي اسقطت نظام صدام حسین وتتجول منذ 
تبط بحریة في كل أنحاء البلد، لكّن ھذا في الحقیقة مستبعد جداً، ألّن ما یجري مر

إلى حد كبیر بالتغیر المناخي الذي یعم الكوكب، ویبدو أن العراق طالھ ھذا التغیر 
بعواصف ترابیة كثیفة بسبب تباین درجات الحرارة بین اللیل والنھار وبین 

 .مناطق العراق المختلفة، وبین بلدان الجوار

الجانب في الموعد المحدد، نزلت إلى صالة الفندق، وانتبذت زاویة فیھ تقع في 
اآلخر من الصالة الذي ال یطل على ساحة الواثق المكتظة بالسیارات لیل نھار، 

فھذا االختیار یقلل من تعرضي وضیفي إلى خطر تفجیر عشوائي أمام مدخل 
الفندق، یطال تأثیره الصالة التي نجلس فیھا، والتفجیرات تجتاح مدن العراق منذ 

 .ھادئة لحدیث قد یتطاول عامین بال ھوادة، كما أنھ یمنحنا مساحة



مضت نحو ربع ساعة، ولم ألتق بمن كلمني، فقد أخبرني أنھ جاوز الستین من 
العمر، أسمر اللون، أصلع الرأس وسیأتي مرتدیاً سترة شاموا بیجیة اللون، 

ریاضي من نوع أدیداس. وبقیت أترقب ھذه األوصاف  وسروال جینز، وسنیكر
في كل من یدخل للصالة بال جدوى، ثم خطر لي أن أطوف بنظري على 

أشخاص، فراودني الشك في  8الجالسین في الصالة، ولم یكن عددھم یتجاوز 
رجل ستیني أسمر اللون، أصلع الرأس، یجلس إلى طاولة منفردة وقد ارتدى 

بخطین على جانبي ذراعھ وسروالھ، وینتعل حذاء ریاضیاً تراكسوت نیلي اللون 
 .أدیداس، ویحتسي بھدوء فنجان قھوة، وھو یدخن بإفراط

بال تردد اتجھت نحو طاولتھ المتكئة على ألواح زجاجیة كبیرة تطل على مدخل 
الفندق، وحین اقتربت منھ، نھض من جلستھ وعلى وجھھ نصف ابتسامة تكشف 

سنان، فیما یعلو بشرتھ السمراء شحوب ملفت للنظر. قدم عن فم شبھ خاٍل من األ
نفسھ بأدب جم، ودعاني للجلوس، فدعوتھ إلى طاولتي البعیدة، وبال تردد نھض 
ورافقني دون أن یلتفت إلى فنجان القھوة نصف الخالي، باعتبار أن النادل سیتبع 

 .الزبون بھ بال تردد

طلباتنا، طلبت عصیر فواكھ مشكل، جلسنا إلى طاولتي، فجاءنا نادل یسألنا عن 
وطلب ھو أیضاً عصیر فواكھ. ثم بادرت أقول لھ أنّھ لم یرتد المالبس التي 

وصفھا لي على الھاتف، وھذا سبب عدم تعرفي علیھ، فابتسم مرتبكاً وقال معتذراً 
إنھ نسي ما قالھ لي، وارتدى ببساطة ھذا التراكسوت وجاء إلى الفندق في الموعد 

ثم بادرت مبتسماً أسألھ عن قصتھ التي أراد أن یسردھا لي كما طلب مني المحدد. 
ھاتفیاً، فعاود االبتسام وتساءل: ھل ھي حقیقة إذا أن عملك ھو االستماع إلى 

الناس، مھما كانت قصصھم، حین أخبروني بھذا واعطوني رقم ھاتفك لم اصدق 
 الحكایة؟

ك تعاني من الوحدة، وترید أن تجد من قلت لھ جاداً: أكید، إنھا وظیفتي، وأعتقد أن
یصغي لك، وھذا جوھر الموضوع، تفضل فأنا أستمع، ھات ما عندك، وأذّكرك 

 .ھنا أن كل ما تقولھ لن یغادر خصوصیة لقائنا ھذا نحن االثنین

تبسم ثانیة وقال: واووو إنھا وظیفة باذخة، وأھنئك علیھا، البد أن في صدرك 
أو ربما ألوف منھا، لكن سؤالي ھو من یمّول  مئات القصص من مئات الناس،

 ھذا المشروع؟



اجبتھ بھدوء متجاھالً مالحظتھ بشأن تمویل المشروع: شكراً للمجاملة الرقیقة، 
 !تفضل قل ما عندك

عاد یتكئ بكل ظھره على مقعده، وتناول من علبة الدخان سیجارة أخرى، رغم 
كائر األنیقة! ثم تنبھ إلى أن أن سیجارتھ ما زالت متقدة على حافة منفضة الس

سیجارتھ ما زالت متقدة، فأعاد السیجارة الجدیدة إلى العلبة، والتقط األخرى 
واستنشق منھا نفساً عمیقاً وقال: تعلمت في خیرة مدارس ھذا البلد، في كلیة 

بغداد، واتممت دراستي الجامعیة في جامعة الحكمة األمریكیة في الزعفرانیة، ثم 
كلترا، جامعة لندن، وحصلت منھا على ماجستیر إدارة أعمال. درست في ان

سنوات، ثم  5واشتغلت في مكتب شركة آي بي أم للحاسبات في بغداد لنحو 
انتقلت للعمل في الحاسبة االلكترونیة لوزارة التخطیط، وكانت في أول عھدھا، 

 .وتولیت إدارة قسم البرمجة فیھا

جامعة، لیلى، واسمھا الحقیقي لیلي، وكانت لي قصة حب مع إحدى زمیالت ال
لكنھم كتبوھا ھكذا في الھویة الشخصیة تجنباً لصعوبات إداریة محتملة، ولكي ال 

یبدو االسم أجنبیاً. أمھا سیدة مجتمع تركیة معروفة في صالونات بغداد 
حقائب وزاریة على مدى ربع قرن. كما أن شقیقھا  3واسطنبول، وأبوھا، تقلد 

، عمتھا أیضاً كانت 1960یراً في عھد الجمھوریة األولى عام األكبر كان وز
أما جدھا فكان عیناً في  1953نائبة في البرلمان العراقي األول الذي تشكل عام 

 .مجلس األعیان، لثالث دورات متعاقبة

في ھذا البیت المترف الذي تختلط فیھ القوة بالمال، كبرت لیلي، وحین عرفتھا في 
اة كل ما فیھا ناعم وصغیر، والجمیع یقولون إنھا النسخة الجامعة، كانت فت

البغدادیة من المغنیة المصریة الشھیرة "نجاة الصغیرة"، فھي مثلھا في الحجم، 
وشكل الرأس والشعر والوجھ، وتھمس في الكالم مثلھا. وتتكلم العربیة والتركیة 

ا جرت في واالنكلیزیة بطالقة تامة. عشنا قصة حب جارفة، كثیر من فصولھ
  .األنیقة 180سیارتھا المرسیدس 

سكت ھنیھة، فسألتھ ماذا یشرب بعد عصیر الفواكھ؟ نظر في عیني وسألني بنبرة 
 من یستأذن: ھل لي في زجاجة بیرة؟



ضحكت، مؤكداً لھ ذلك، فنادیت النادل، وطلبت لنفسي زجاجة كوال، فیما طلب 
 .لنفسھ بیرة مثلجة، وصحن فستق وصحن جبس

ع النادل طلباتنا ومضى لشأنھ، قلت لعامر: من األفضل أن تترك مكاناً حین وض
  .في معدتك لعشاء، مشاویھم ھنا ممتازة

ضحك عامر كاشفاً مرة أخرى عن فمھ الخالي من األسنان وقال : في الحقیقة ال 
یوجد فندق عراقي یقدم مأكوالت شھیة، أشھى المأكوالت تجدھا في المطاعم 

تجدھا في مطاعم ال مكان فیھا للجلوس، بل یتناول الناس  الصغیرة، وأحیانا
طعامھم وھم واقفون، أذكر منھا كباب العاصفة في ساحة الشھداء، ومشویات 
مھدي أمام تمثال الرصافي، ومشویات السعدون مقابل سینما سمیرامیس في 

 .شارع السعدون

ّن ذلك یستوجب علّقت بعد أن لحظت حماسھ لتناول الطعام خارج ھذه الصالة: لك
الحركة واالنتقال الى مكان آخر، وھذا سیقطع سلسلة حدیثنا! ما یھمني أن أستمع 

لقصتك، أما األشیاء األخرى فھي دیكور یكمل المشھد! لنعد إلى حكایة حبك 
 كیف انتھت؟ ،األول

قصة حبنا انتھت بزواجنا وقد أقمنا حفل الزفاف في صالة الكریستال بفندق بغداد، 
ندق ذو النجوم الخمس الوحید في العراق آنذاك. دفع أھلھا وأھلي كل وھو الف

 3النفقات الباھظة. وبعد الحفل سافرنا إلى روما حیث قضینا شھر عسل من 
أسابیع، ھي األجمل في حیاتي، وأقول ھذا بال ندم وبال تردد، نافورة تریفي في 

وساحة نافونا والساللم  روما وفیال تیال افناتور ومدرج كولسیوم ومبنى البانثیون
االسبانیة الرائعة والمنتدى الروماني الفخم وكنیسة سانتا ماریا وساحة ریبوبلیكا، 

 .محطات فرح وسعادة ال أنساھا ما حییت

لم تشتغل لیلي بعد تخرجھا في أي مكان، مع أن أباھا وجد لھا وظیفة مرموقة في 
نا، ورغبتھا في أن تصبح أماً، وزارة الخارجیة العراقیة، لكّن انشغالھا بقصة حب

 .غلبا علیھا، وھكذا رزقنا خالل األعوام الثالثة األولى من زواجنا ببنت وولد

كان بیتنا الصغیر األنیق في حي المنصور، محطة فرح یزورھا عشرات 
األصدقاء والصدیقات، ورغم وجود طفلین، استطاعت لیلي أن توفق بین حیاتھا 

خالل توظیف مربیة مسیحیة تشرف على رعایة االجتماعیة وأمومتھا، من 



الطفلین، ولم تكن لیلي ترضعھما، فقد كانت بال حلیب منذ والدة الطفلین، لذا 
ربتھما على الحلیب المعلب المستورد، فیما تولت عاملة خدمات تنظیف البیت كل 
یوم من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة عصراً. كنا في السابعة والعشرین 

  !العمر وفي منزلنا خادمتان من

ھذا الترف المغلف بالفرح والسعادة الدائمة، بدأ یتخذ منحى آخر مع تعرفنا على 
مقاول عراقي ثري متخرج من الوالیات المتحدة األمریكیة اسمھ ھاشم، وزوجتھ 
وھي شقراء أمریكیة اسمھا فیفیان. فقد تعمقت عالقتنا بعد لقاء عابر جمعنا بھما 

. أقیم الحفل في نادي العلویة، وطیلة السھرة 1971س السنة لعام في حفل رأ
  .تبادلنا األنخاب والزوجات والرقص بشكل جنوني

، عدنا أنا ولیلي إلى البیت في الساعة 1971صبیحة األول من كانون الثاني 
الخامسة صباحاً وقد اتعبنا السھر، وحین دلفنا إلى غرفة النوم، حاولت أن 

ا اعتذرت متعللة بالتعب، فنمنا بال لقاء حب نفتتح بھ العام الجدید. أقاربھا، لكنھ
بالنسبة لي كان صدودھا عني في تلك الصبیحة بدایة السقوط نحو ھاویة القطیعة، 

 .لكني لم أكتشف ذلك بوضوح ولم أكشف  لھا عنھ

مع مرور األشھر، تعمقت صداقتنا بالزوجین، وبدأنا نلتقي كل أسبوع في بیت 
ونخرج في رحالت قصیرة، وطویلة، وفي خریف ذلك العام، ذھبنا  أحدنا،

بسیارتینا في سفرة إلى جزیرة السندباد بالبصرة دون أن نصطحب طفلینا، كما لم 
یصحب ھاشم وزوجتھ طفلیھما، حیث أكترینا بیتین متجاورین. ذات غروب كنا 

لزوارق نجلس في التراس المشترك خلف البیتین، ونحن نتأمل شط العرب، وا
والمشاحیف وھي تمخره بانتظام وعلى متنھا عشرات السائحین، كشف لنا ھاشم 

والتي لم أكن قد سمعت بھا ذلك    LSD عن متعة جدیدة، فقد جلب معھ حبوب
 .الحین

 ھل ھو نوع من المخدرات؟

نعم أنھ من أقوى المخدرات المسببة للھلوسة ولذلك ھي ممنوعة في أغلب بلدان 
تداولھا دون وصفة طبیة، ولشدة قوتھا تقاس جرعاتھا  العالم ومحظور

بالمیكروغرام. تناول ھذه المادة یؤدي إلى أعراض وتأثیرات تستمر لعدة ساعات 
 .وعادة تسمى ب"الرحلة" وھي تتفاوت من شخص إلى آخر



الغالب یشعر الشخص بأن ألوان المحیط الذي ھو فیھ تبدأ بالتوھج وتبدو كأنھا  في
تتحرك وتتنفس یصاحبھا ظھور رسوم وأشكال متحركة على الجدران، تشوه 

اإلحساس بالزمن فیبدو كأنھ یتمطى ویكرر نفسھ وتتغیر سرعتھ وأحیانا یتوقف 
جسد مصحوبة بتعرق تماماً. ثم یتعرض المرء لما یشبھ تجربة الخروج من ال

وجفاف الفم، كما یرتفع ضغط الدم وتزداد دقات القلب وتنتاب المتعاطي ھالوس 
  .بصریة وسمعیة وأحیاناً یتشمم رائح ال وجود لھا

ھذه األعراض تختلف من شخص ألخر، كما تختلف مدة الرحلة وھالوسھا حسب 
شاع استعمالھا بین الجرعة التي یتناولھا اإلنسان وبسبب طبیعة ھذه المادة فقد 

الجماعات الدینیة والروحانیة كما أنھا ال تسبب اإلدمان وھذا یمیزھا عن 
 .الماریوانا والحشیشة والتریاق

سألتھ متعجباً: ھل ھو مسحوق یتنشقھ األنسان أم حقنة یحقن بھا أم قرص یبتلعھ 
 فحسب؟

یروي لي كرع كأس البیرة العمالق مرة واحدة، وسارع یوقد لفافة تبغ، وعاد 
وقائع تلك الحیاة الصاخبة: عادة "إل إس دى" یكون في شكل قرص یبتلعھ 

جیاً، اإلنسان، وأحیانًا یكون قرصاً یوضع تحت اللسان ویمتصھ اإلنسان تدری
ورقة نشافة، ویمزج معھ فوق ماصة طبقة من قبیل  وذلك بعد تثبیتھ على ركیزة

یكون سائل القوام فیستخدم بعض السكر أو الجیالتین المحلى، كما یمكن أن 
  .تجرعاً بقطرات صغیرة ویمكن أیضاً عن طریق الحقن العضلیة أو الوریدیة

ما عرضھ ھاشم علینا في تلك اللیلة كانت أقراصاً للمص، ذات لون بنفسجي 
فاتح، وضعناھا تحت ألسنتنا، ونحن نأكل المشاوي ونتجرع قناني الجعة. وھنا ال 

ثمن األقراص االربعة التي تناولناھا باھظ لدرجة أنّھ  بد أن ألفت نظرك إال أنّ 
یعادل مرتبي لشھر واحد، علماً أن مرتبي كان أربعة أضعاف راتب مھندس 

 .حدیث التعیین

تلك اللیلة، رحلنا طویالً مع عالم الھلوسة، وحین أفقنا صباحاً، وجدنا أنفسنا قد 
بنا! تلك الرحلة كسرت  نمنا عراة في صالة المعیشة في البیت السیاحي الخاص

حاجز الخجل بیننا نحن األربعة، وصار جزء من لقاءاتنا یتم بتبادل القبل 
واللمسات أمام بعضنا، ثم تطور األمر إلى تبادل الزوجات لغرض التقبیل، 



وتطور كل شيء سریعاً إلى لیلة تبادلنا فیھا الزوجتین بشكل كامل، فنامت فیفیان 
في سریر ھاشم. وحین التقینا في الغداة (نحو الساعة  في سریري، فیما نامت لیلي

الواحدة بعد الظھر) وقد غادرنا تأثیر السكر والمخدرات، لم نخجل من بعضنا، 
بل تصرفنا بشكل طبیعي، وصار متعارف علیھ أن یواقع أحدنا زوجة اآلخر بال 

  .حیاء

ه صمت ینتظر رد فعلي، وقد تعودت ممن یروون لي حیاتھم وسیرتھم ھذ
التوقعات، فھم ینتظرون أن أتفاعل معھا، لكني جلیس ولست أنیساً ووظیفتي ال 
تنص على تفاعلي مع الراوي واستجابتي لمشكالتھ، وھكذا بقیت صامتاً ال أرد 

  :على عامر بل أحثھ على المزید فقال بعد أن یئس من صمتي

ثقافة الھیبیز  بقینا نتخبط في الصداقة التي كانت جزءاً من 1973حتى مطلع عام 
الشائعة عبر العالم آنذاك، وما كنا نجد غضاضة في أن تتجاوز ھذه الصداقة 

 .الخطوط الحمراء في مجتمعنا

، وبعد سھرة كبرى في نادي الھندیة بمنطقة المسبح، 1973لیلة رأس السنة لعام 
 توتر الوضع بیني وبین لیلي، وبین ھاشم وفیفیان بشكل كبیر. حین غادرنا الحفلة

إلى صالة استقبال النادي، أصّرت لینا على أن ترافق ھاشم لبیتھ، وطلبت من 
فیفیان أن تذھب معي. مبدئیاً لم یكن ذلك مصدر خالف بیننا نحن األربعة، لكنني 

وفي الیوم األول للعام، أردت أن اجتمع بزوجتي لیلى وبطفلي باعتبارنا أسرة 
ف ثم شجار تبادلنا فیھ الشتائم. وكان تحتفل بالعام الجدید. وتطور األمر إلى خال

ھاشم ما برح یسكتني ویطلب الھدوء، فیما اعتصمت فیفان بالصمت وھي تجلس 
ملتصقة بي. انتھى الوضع بأن ذھبت لیلي مع ھاشم، وجاءت فیفیان معي، وھكذا 

 .لم یتح لي أن أعود بأبني وابنتي اللذین كانا في بیت والدتي في الكرادة

یفیان تحدثني أن ھاشم بات ال یطاق، وأنھا قد تقرر العودة إلى في بیتنا ظلت ف
بلدھا ال سیما أن غیوم خالف سیاسي بین بلدھا وبین العراق تلوح في األفق، 

وھي ال ترید أن تكون وسط ھذا الخالف. وحین اقتربُت منھا وجذبتھا للسریر لم 
لساعة السادسة فجراً)، تمانع في البدایة، ولكن بعد أن غرقنا في قبل متعبة (نحو ا

ابتعدت عني، وسحبت فوقھا دثاًر وھي تعلن أنّھا متعبة وال رغبة عندھا في 
االستمرار، فیما كنت أنا متھیجاً مشتعالً وبحاجة إلیھا فوراً، وألني مدرك أنھا 



أمریكیة، ومن غیر الممكن اجبارھا على خصوصیة المواقعة ما لم تكن بكامل 
 .حاوالً النوم ونسیان الموضوع، ولكن ھذا لم یتمشھوتھا، فقد أھملتھا م

في حدود الثامنة صباحأً، نھضت من فراشي بعد أن جفاني النوم، وارتدیت ثیاباً 
شتویة على عجل وغادرت بسیارتي إلى بیت ھاشم. قرعت جرس الباب، فلم 

یفتح أحد مع أن سیارتھ كانت في الكراج، فتحت باب الحدیقة ودلفت إلى الباب 
اخلي، فقرعتھ بشدة حتى جاء ھاشم والنعاس قد أثقل عینیھ، وفتح الباب الد

متسائالً ما الذي جرى. فأخبرتھ أني أرید رؤیة لیلي ألمر ھام، فقال إنھا تغط في 
النوم، ومحاولة ایقاظھا في ھذا الوقت المبكر قد تثیر مشكلة بینكما. وتجادلنا، 

 !وجتي في النھایة، وأرید لقاءھاحتى وصل بي األمر وتجاسرت وقلت لھ: انھا ز

رد ھاشم بتعبیر ممتعض على وجھھ، ودعاني للدخول وأخبرني أن انتظر في 
صالة الجلوس ریثما یخبرھا. بعد نحو عشرة دقائق، نزلت لیلي من الطابق 
العلوي وھي ترتدي قمیصاً من ھاشم یستر عریھا العلوي، فیما ظل فخذاھا 

بادرتني بالقول: یا لك من قلیل الذوق وثقیل  مكشوفین بشكل صارخ. ودون تحیة
الظل، عزیزي نرید أن نرتاح بعد السھرة، أنا لست مستعدة لسماع أي شيء منك 

  .في ھذا الوقت! الشرر یتطایر من عینیھا، وھي تنظر لي مغتاضة

ابتسمُت قلیالً، ثم أعلنت لھما: أنا بحاجة لِك یا لیلي، وأنِت مع ھاشم، لماذا ال 
  !السریر نحن الثالثة، فتكونین امرأة لرجلین في نفس اللحظة نتقاسم

تصاعد غضبھا فجأة، وتفجرت ترعد وھي تقول: أیھا الحقیر، ھل تظنني كلبة 
شوارع أنام مع رجلین في وقت واحد، إنھ خیالك الكحولي المریض یوصلك إلى 

سبعینیات ھذه النتائج، من تحسبني، واحدة من بنات أم غانم (قوادة اشتھرت في 
 القرن العشرین في بغداد)؟

تصاعد غضبي إزاء رد فعلھا المفتعل، فتفجرُت اقول بصوت مرتفع: ومن 
تحسبین نفسك أذاً؟ نحن متسامحون في عالقتنا الجنسیة، وھذا یجب أن یقوم على 

رضا جمیع األطراف، أما في ھذه الحالة فأنا أریدك لي، اآلن بال تأخیر، أنت 
 !أضاجعك وأنا في أوج الرغبة زوجتي ومن حقي أن

ردت غاضبة: نعم أنا زوجتك، لكن ال رغبة لي بمضاجعتك اآلن، وإذا أردت 
الحقیقة، أنا كرھتك، وأرید ان أنفصل عنك، وال أسمح لك منذ الیوم بأن تلمسني. 



أنس أنني امرأتك! أنس ھذا فوراً، وصرخت منفعلة بصوت أجش: أنَس ھذا، 
  !عد الیوم، ال أطیقك وال أشتھیكأنَس، أنا لكن أكون لك ب

صعدت السلم مسرعة، وبقیُت مع ھاشم في الصالة، وقد بلغ مني الغضب 
والشھوة أشدھما، التفت نحوه أبحث عن نوع من التعاطف، فوجدت وجھھ متصلباً 

ال یبتسم، بل  إنھ مد یده إلى كتفي، كأنھ یطردني، وقال: اذھب یا عزیزي اآلن 
لنحسم ھذا الموضوع، یبدو أن االمور وصلت حداً ال وسنلتقي في وقت آخر 

 .رجعة فیھ

كانت تلك المواجھة الحاسمة فعالً، ولم تعد لیلي إلى بیتي قط، بل أخذت الولد 
، 1973والبنت من بیت أمي وعادت إلى بیت أھلھا. وبعد تأمیم النفط عام 
و أن عالقتھا سافرت فیفیان زوجة ھاشم دون ابنائھا إلى بلدھا بغیر رجعة، ویبد

  .بھاشم قد انتھت كما ھو حال عالقتي بلیلي

وبعد مرافعات قضائیة عدیدة، تخلت لیلي عن حقھا المتأخر الكبیر جداً مقارنة  
بمھور ذلك الزمن، مقابل أن یقع الطالق، وھكذا أعلن القاضي طالقنا بشكل 

ع الطالق خلعي ال رجعة فیھ (رغم أن وجود اطفال صغار السن بین الزوجین یمن
 .(الخلعي النھائي

سكت عامر ال یریم، وھو ینتظر رد فعلي، ومرة أخرى اعتصمت بالصمت، 
 ونظرت إلیھ مطوالً قبل أن أسألھ ھل نطلب طعام العشاء؟

رد ضاحكاً: الحقیقة أنني لم أنتھ من حكایتي، لكني أشعر بالجوع، وال بأس أن 
 نتعشى إن كان ھذا ال یضایقك؟

دنا نتجرع قنینتي جعة باردتین، ونتبادل أطراف الحدیث مثل طلبنا العشاء، وع
صدیقین! وحین امتألت المائدة بأطایب الطعام، انقض محاوري یلتھم ما لذ 

وطاب، فیما بقیت سجائره متقدة ال تنطفي. أكاد أجزم أنھ دخن نصف علبة خالل 
 !لقائنا ھذا

ھ بعد الطالق، قد أصیب كانت نتف من حكایتھ تقاطع انشغالنا بالعشاء، فروى أنّ 
أشھر، حیث تلقى  6بانھیار عصبي، وأدخل مستشفى األمراض العقلیة لمدة 



صدمات كھربائیة كجزء من العالج المعروف آنذاك، ھذا إضافة إلى أنواع من 
 .الحبوب تحتم علیھ تناولھا بانتظام

ّي أن وما أن انتھینا من الطعام، حتى تدفقت روایتھ بال انقطاع: كان صعباً عل
أعیش دون لیلي، إنھا حبي الحقیقي الوحید، وقد سافرت مع ھاشم واألطفال 

األربعة إلى الخلیج منتصف سبعینیات القرن الماضي، وبقیت أنا اتلظى بنار ال 
 .تنطفي

 ھل كنت تعشقھا إلى حد دمر حیاتك!؟

في حیاتي عشقان فحسب، لیلى والخمر...ھما عشقان ال شفاء منھما، وقد بلغت 
 .عاماً، ما زلت أرى فیھما عشقي األھم والنھائي 61یوم ال

رفع النادالن األطباق، وجاء أحدھما بصینیة أنیقة علیھا كتلي المنیوم، وقوري 
فرفوي فیھ الشاي، وقد وضع القوري فوق الكتلي فوق جمر منقلة صفراء 

نتظار استكانات مذھبة انیقة، وطلب من الرجلین اال 4صغیرة أنیقة، وفي الصینیة 
 .دقائق لیحصال على شاي منزل طازج لم یذوقا مثلھ 10

بانتظار الشاي، أوقد عامر لفافة أخرى منتبھاً إلى أن علبة السجائر بقي فیھا 
سیجارة واحدة أخیرة، فنادى النادل وطلب منھ علبة سجائر من نفس النوع، 
فاعتذر األخیر معلناً أن السجائر الموجودة في الفندق ھي من نوعي دنھیل 

 .لبة مارلبوروومارلبورو حصراً. فبھت صاحبي، وسكت ھنیھة ثم طلب ع

عدنا للحدیث، فقال عامر إنھ قد قضى سبعینیات القرن العشرین في نوبات سكر 
متصلة، تتبعھا نوبات عالج ومشافي عصبیة متصلة، وما إن بدأت حرب الثمان 

سنوات بین العراق وإیران، حتى تزوج من فتاة یعرفھا أھلھ، فكانت زیجة 
یتعتعھ السكر  كالسیكیة خائبة، نتج عنھا طفل جمیل عاش مظلوماً بین أب

والعقاقیر المھدئة ونوبات الرقود في مشافي االعصاب والرجات الكھربائیة، وأم 
تزوجت متأخرة بعد حصولھا على شھادة جامعیة ووظیفة مرموقة في أھم وزارة 

بالدولة. ولم یولد بینھما أي حب، بل بقي عامر یجاھر أمامھا بعشقھ المجنون 
 .آخر للمرأة التي ھجرتھ ورحلت مع رجل



سكت عامر، وبقیت انتظر المزید، فجاء النادل لھ بعلبة السجائر التي طلبھا، 
لیسارع بفضھا وایقاد لفافة أخرى. كان رجالً بدیناً مترھالً ال یقوى على الحركة، 

وقد كسى وجھھ شحوب یلفت النظر، فیما خلى فمھ من األسنان باستثناء بعض 
الكھربائیة التي تعرض لھا طیلة حیاتھ  الطواحن، وقد علل ذلك لي بأّن الرجات

 .كانت سببا في انھیار اسنانھ

  سألتھ مغیراً مسار الحوار: كیف تعیش الیوم یا عامر؟

 .أنا متقاعد، راتبي لیس كبیراً ولكنھ یكفیني

   وأین تسكن؟

أسكن في غرفة فوق كراج بیت قدیم یملكھ أحد اصدقاء أھلي، وقد منحني الغرفة 
 .سنة 40رس البیت الذي سكنھا لمدة بعد أن مات حا

 ؟2003نیسان  9أین كنت حین اسقط التحالف الدولي صدام حسین في 

نیسان،  1ضحك كاشفاً عن فمھ القبیح، وقال: كنت في مستشفى الرشاد، ومنذ یوم 
فتح الحراس أبواب المستشفى، لیخرج مرضى األعصاب والمجانین إلى بیوتھم، 

ذاء واألطباء، لكن كثیراً من المرضى وحتى المجانین ألّن المستشفى خال من الغ
لم یغادروا المكان، ألنھم ال یعرفون إلى أین یذھبون. وأنا كنت من بین من بقوا 

في المستشفى ألني لم أكن أعرف مكاناً أذھب الیھ. الغرفة التي أسكنھا اآلن نزلت 
ل علیھا. فیھا قبل عام فحسب، وقد ساعدني بعض األصدقاء القدامى للحصو

  .ذاكرتي تمزقت، ال أتذكر سوى تفاصیل عالقتي بلیلي، وانھیاراتي المتعاقبة

طلب علبة جعة أخرى، وھو منھمك في تدخین ال یتوقف، ونظر إلي بانكسار 
جبتھ بھدوء أن اإلعجاب والتعاطف مع فأ ،وھو یسألني إن كانت قصتھ قد أفادتني

 .القصص لیس في صمیم واجبي

رعات كبیرة من علبة الجعة األخیرة، توقف قلیالً لیبلغني بخبر وفیما ھو یعب ج
 .آخر، كأنھ یرید أن یعلن لي انتصاراً صغیرا حققھ

سمعت من بعض األصدقاء، أن ھاشم قد مات، ولیلي ترقد في المستشفى 
 .إلصابتھا بمرض ألزھایمر



صغیراً  سألتھ وكأني أعلن لھ نھایة ھذا الحوار: سمعت كل ما قلتھ، لكن تفصیالً 
 لم تقلھ، ما مصیر أبناؤك الثالثة؟

أبنتي من لیلي متزوجة من مھندس نفط معروف وتعیش في دبي، وابني منھا 
یعمل في لندن بوظیفة أجھلھا. أما أبني من الزوجة الثانیة، فقد انھى دراستھ 

 .الجامعیة العام الماضي، وھو یعمل في شركة أجنبیة في أربیل اآلن

 ما عندك؟ اعتقد أن ھذا كل

نعم، في الحقیقة أن عندي المزید، لكني أحتاج إلى بعض الوقت لتذكره. شكراً 
ألصغائك وصبرك ألف شكر، تعرف طبعاً أني ال أملك أن أدفع ثمن ما أكلناه 

 !وشربناه في ھذا المكان

س علیك، ھذه الضیافة وتكالیفھا جزء من خدمات الجلیس، وأدفعھا ممتناً. أال ب
ید الوداع، فنھض وصافحني، وحمل علبة سجائره غیر المفضلة، نھضت أمد لھ 

  .في مكان ما من العاصمةسیارة البیت  مرآبوغادر المكان إلى غرفتھ فوق 
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تلقیت رسالة نصیة على موبایلي، كان النص قصیراً ومفعماً باللھفة "رجاء الزم 
أشوفك، قضیة حیاتیة". وكان علّي أن أرن على رقم الھاتف الذي جاءت منھ 

 الرسالة ألفھم المطلوب.

بعد رنتین أجابني صوت نسائي یغلب علیھ الھمس، قلت لھا إنھا قد طلبت 
 صیل الموضوع فقالت بارتباك:مقابلتي، وتساءلت منھا عن تفا

"أھال وسھال أستاذ، آسفة لم أستطع االتصال بك مباشرة لتوضیح المطلوب ألّن 
رصیدي متدني"، ثم أردفت بلھجة یعلوھا الحیاء "في الحقیقة لیس لدي رصید في 

 الھاتف وآمل أن تتفھم ذلك".

أنا بكم، لكني أجبتھا بعفویة واجبة في ھذا المقام "ھذا غیر مھم یمكن أن أتصل 
 أرید أن أعرف كیف ومن أین حصلت على ھاتفي؟"

أجابت بلغة الھمس، إنھا صدیقة من لبنان عرفتھا منذ سنوات بعیدة، دلتھا علّي 
صغاء إلى الناس، وأحیانا یصنع اصغائي حلوالً وكشفت لھا أّن وظیفتي ھي اإل

 لمشكالتھم.

 أن نلتقي ومتى؟قلت لھا: وھو كذلك، أین أنِت اآلن وأین تقترحین 

قالت : أنا في بغداد، بیتي في جانب الكرخ، وأفّضل أن نلتقي أمام مدخل مطعم 
 المحطة العالمیة بعالوي الحلة، إذا كان ھذا یناسبك؟

 لكن ھذا مكان لتناول الطعام فحسب، لن نستطیع أن نتحدث؟

لیھ، بل سأكون ھناك آلخذك إلى مقھى صغیر في أعرف المكان، ولن ندخل إ
اخل المحطة، یناسب مثل ھذا اللقاء، وال یعرفھ أغلب المسافرین وزوار د

 المحطة.

 طیب، كیف سنتعرف إلى بعضنا ونحن لم نلتق سابقاً؟

 بیض اللون، وبیدي مظلة سوداءأقالت: سأرتدي معطفا مطریاً 
 تمام، وأنا سأرتدي معطفاً مطریاً خاكي اللون، وبیدي مظلة سوداء قصیرة.



أیام؟ الساعة السابعة  3ھل یمكن أن نلتقي مساء الجمعة المقبلة بعد قالت: ممتاز، 
 مساء مثالً؟ 

وھكذا كان، قبل السابعة بدقائق، ركنت سیارتي في موقف سیارات بمدخل 
المحطة وحال أن ترجلت منھا بدأ المطر ینّث خفیفاً یھیج رائحة أتربة األرض 

ة الجمیلة، المكان نظیف والمرمر الجافة، فدلفت إلى الصالة ذات القبة الالزوردی
الذي یفترش الصالة الكبرى من عصر اإلنكلیز ما زال محتفظاً بجمالھ ولمعانھ، 
العاملون كلھم بنغال وسریالنكیون ومنشغلون بجد بتنظیف المكان. لمسة رمادیة 

باردة تطغى على كل شيء، إنھا سمة المحطات في كل العالم، وال أدري ھل 
ي للحوار ھذا الشعور أم ال. بحثت عن مطعم المحطة، فوجدت تقاسمني من دعتن

أّن مدخلھ الرئیسي یقابل مطار المثنى، ولھ مدخل ثانوي یطل على أرصفة 
 المسافرین. 

بنایة بیضاء قدیمة من الطراز الفیكتوري أعید تأھیلھا حدیثاً، واضیفت لھا نوافذ 
ت في عشرینیات القرن العشرین، ألمنیوم بدال عن النوافذ الخشبیة القدیمة التي بنی

 وقد طلیت افاریزھا باللون األزرق. 

سنة أن یبنوا مثل ھذه  100والمرء یتساءل، لماذا لم یستطع حكام العراق منذ 
المحطة في جانب الرصافة، لیكون للعاصمة الملیونیة الكبیرة محطتان، شرقیة 

 وغربیة؟

شعر كاشفة في زمن باتت فیھ شاھدتھا من بعید، سیدة قصیرة القامة، قصیرة ال
كل نساء ھذا الجزء من العالم منقبات ومحجبات بأمر الكھنة، وقد رفعت یاقة 
معطفھا عالیاً لتغطي مالمح وجھھا من الجانب. تتدلى من كتفھا األیمن حقیبة 

نسائیة زرقاء صغیرة معلقة بسلسلة فضیة. اقتربت منھا من جھة الیمین، وحین 
تت باتجاھي وابتسمت، فحییتھا بابتسامة وبجملة ترحیب، أوشكت أن أصلھا التف

ومددت یدي أصافحھا دون خشیة أن تكون من "المؤمنات" الالتي ال یصافحن 
الغرباء. فمدت یدھا وصافحتني بأدب وحرارة، وقالت بھدوء بصوت ناعم" 
بشائر صبیح، لنسر باتجاه جنوب الرصیف، ھناك حیث دكات االنتظار التي 

 ودعین والمغادرین ومن لف لفھم".تستقبل الم



سرنا صامتین تساقط على رأسینا حبات مطر ناعمة، حتى وصلنا نھایة الرصیف 
تقریباً، فأشارت كاألطفال إلى بنایة مسقفة قدیمة معزولة، یتخیلھا الزائر مركزاً 

لسائقي ومفتشي الخطوط، فكل جدرانھا زجاجیة، وقد طلیت بعض ألواحھا 
لوریة معتمة، بابھا من خشب مقّطع بألواح زجاجیة. اقتربنا من الزجاجیة بألوان ب

الباب، وفتحتھ بنفسھا فدلفنا، لیستقبلنا مكان دافئ شدید االلفة كأنھ مشھد ھارب 
من فیلم انكلیزي خمسیني. على الجدران لوحات خمسینیة، وبوسترات لممثلین 

المقھى یتوزع  بینھم ھمفري بوغارت وكیرك دوغالس وفیفیان لي. على طاوالت
بضع جالس بعضھم في سن الخمسین فأكثر، وآخرون من الشباب، القاسم 

 المشترك بین الجمیع ھو اللقاءات المختلطة. 

في إحدى الزوایا استقر على طاولة عتیقة عالیة جھاز غرامفاون قدیم قد طلي 
بوقھ الطویل باللون الذھبي وفوھتھ مزنّرة بحزام قرمزي. اتجھت بشائر إلى 
مائدة لصق ھذه الزاویة، واتخذنا كرسیین فارغین من الكراسي األربعة التي 

 تؤطر الطاولة األنیقة العتیقة. 

نا عنا معطفینا، كأننا عاشقان وصال تواً إلى موعدھما الھني. وجلسنا بعد أن نض
حال أن جلسنا قلت لھا: ھذا المكان غریب جداً، ما كنت أتخیل عالوي الحلة فیھا 

ا الجمال. رأیت شیئاً شبیھاً بھذا في القاھرة في وسط البلد، اسمھ مقھى مقھى بھذ
ریش، وھو مكان للقاء المثقفین وقد اعتاد نجیب محفوظ على زیارتھ، ولكن في 

آخر مرة زرتھ وجدت أن صاحبھ قد توفي، وتولتھ إدارة جدیدة، سیئة جداً وتتقن 
 طرد الزبائن!

ا ممتاز، قیاساً بالمقاھي العراقیة األخرى، ابتسمت لمالحظتي وقالت: التعامل ھن
 ً من الطبقة المثقفة.  فأخالق القائمین على المكان رفیعة، والزبائن كلھم تقریبا

المفارقة ھنا، أن مطعم المحطة الكبیر الذي التقینا ببابھ، یرتاده نوع مخالف لنوع 
 جمھور ھذا المقھى...تباین واضح. 

یرتین، فخال لي أّن دمعتین صغیرتین معلقتین نظرت في عینیھا العسلیتین الصغ
بأھدابھما وتریدان رمشة عاطفة صغیرة لتساقطا بكاًء على وجنتیھا المنتفختین. لم 
تعد ھذه المرأة الجمیلة شابة، لكن مسحة جمال وأناقة ما زالت تفیض علیھا، رغم 

بالغ األناقة أّن مالبسھا لم تكن غالیة الثمن، إال أن التناسق األنیق یشي بماٍض 
 وبذوق رفیع.



جاء النادل، فطلبت قھوة مع كرواسان بالجبنة البیضاء، وعرضت لھا أن تطلب 
ھي، لكي أكون أنا صاحب الدعوة وأتولى دفع الحساب فیما بعد، فطلبت قھوة 

 وكرواسان سادة.

ذھب النادل، فوضعت ھاتفي المحمول على الطاولة، وشغلت تطبیق التسجیل فیھ، 
تفضلي یا سیدتي أو یا آنستي، فأنا أصغي لك، وكذلك جھاز التسجیل  وقلت لھا:

 في الھاتف!

ابتسمت بطریقة شاحبة، ثم رنت تختلس النظر إلى ھاتفي، وقالت: أنا سیدة، كنت 
ستطیع أن أروي سنوات إلى التقاعد. ال أ 3سي قبل أعمل ممرضة، ثم أحلت نف

لك كل قصة حیاتي، لكني عشت قصة حب كبیرة مع رجل یعشقني حتى الثمالة، 
ثم تزوجنا، قبل سنوات طویلة. ھو یعمل حداد قالب، وكل عملھ في بغداد، فال 

عاماً لم نفترق فیھا وال لیلة.  25یغادرھا إلى عمل آخر، وھكذا قضینا نحو 
إلى عمان وطھران. تلك ى تفلیسي وإلى اسطنبول وإل 2008سافرنا معاً بعد 

یامنا، رغم وحدتنا المرة ونحن نعیش بال أطفال. ولشدة تعلقنا كانت أجمل أ
 ببعض، لم نعرف حتى اآلن من ھو السبب في عدم االنجاب، ھو أم أنا!

وافانا النادل بطلباتنا، فطلبت منھ قبل أن یذھب أن یأتي لنا بقدحین من عصیر 
تھ في قائمتھم، ورغبت أن أجربھ، وأوصیتھ أن یأتي الفواكھ، وھو خلیط قرأ

بالطلب بعد ربع ساعة من اآلن. حین ذھب، بدأنا نرشف القھوة وقلت لھا، ھذه 
طریقتي في مشاغلة النادلین، فأكلفھم بطلب مؤجل كي یكفوا عن زیارتي كل 

 تمام. ءخمس دقائق للسؤال إذا كنت أرغب بشيء آخر أو إن كل شي

ردت بابتسامتھا الشاحبة، ومدت أصابعھا المنتفخة إلى حقیبتھا، واخرجت علبة 
سكائر أجھلھا، وقدمت لي سیكارة ألشكرھا بإصرار، فاستأذنت إن كنت أسمح لھا 

بالتدخین وال یضایقني ذلك، اتحت لھا ذلك باإلیجاب وفي نفسي  أسئلة كبرى 
 حول مستوى األدب الجم لھذه السیدة؟

ظر إلى زجاج النوافذ: أنظر إلى حبات المطر تسیل على زجاج قالت وھي تن
النوافذ، ما أحلى ذلك، مقھي في محطة القطار، في یوم مطیر، والمكان ھنا ألیف 
رفیق، والجمیع منشغلون بعوالمھم الجمیلة...مثل ھذه اللحظات تذكرني بحبیبي، 

.ثم قالت: وتألقت في عینیھا مرة أخرى تلك الدموع التي توشك أن تسقط..



ولیكتمل المشھد، ھا أّن قطاراً آخر یغادر المحطة إلى وجھة أخرى، ال یھم إلى 
 أین، المھم أنّھ یسافر بركابھ إلى عالم آخر.

كانت نوافذ المقھى وزجاج الجدران والباب قد كستھا أبخرة أنفاس الجالس من 
، ویتحرك جالداخل، فیما تواصل حبات المطر قرعھا السیمفوني علیھا من الخار

بطیئا قطار متثاقال على الخطوط الخارجة من جوف المحطة متجھاً إلى مكان 
. نفثت بشائر من فمھا المدھون بقلم حمرة خفیف دخاناً آخر، قد یكون البصرة

 عطر الرائحة، وشربت قھوتھا حتى الثمالة ثم واصلت قصتھا.

عاماً  83من العمر سنوات، فقد أصیبت أمي التي تبلغ  4بدأ عالمي یتكّسر قبل 
بجلطة دماغیة أعقبھا شبھ شلل أعاقھا عن الحركة. وكانت وحدھا في بیت أھلي 

الكبیر، فاضطررت أن أحیل نفسي للتقاعد ألقضي معي نھاراتھا، فیما تأتي إحدى 
الجارات وھي إحدى زمیالتي في مستشفى الكندي لتقضي اللیل عندھا، تلك 

من أبنائھا، فلم یبق لھا  3اق على زوجھا والجارة كانت أرملة قضت حروب العر
سوى ولد مھاجر، وبنت متزوجة تعیش في األردن. وكان قضاؤھا اللیل مع أمي 

 تسلیة لھا وعزاء عن وحدتھا الصعبة.

وفي كل یوم، حین یعود زوجي من عملھ، یأتي بسیارتھ إلى بیت أھلي، لیأخذني 
 معھ إلى بیتنا. 

فقد سقط زوجي من سقالة البناء في الطابق  ومضى عام، فأصابنا زلزال آخر،
 الخامس ألحد المباني، وانكسر عموده الفقري فبات كسیحاً ضجیع الفراش بشكل

س والحواس التي فیھ، فھو یسمع ویرى دائم، ال یتحرك في جسده سوى الرأ
آخر. وألني  ءشيویتكلم ویتنفس ویتذوق، لكنھ لم یعد أكثر من مجرد رأس. ال 

ستطع عنھ فراقاً، وأمي الھرمة المقعدة ال تحبھ وال ترید لقاءه، فقد شقھ، لم أعأ
بات دوري من جدید ممرضة ألمي الكسیحة ولزوجي الكسیح. كلنا قد بلغنا عتیاً 
من العمر، وكلنا في سن الراحة، لكنني الوحیدة التي یجب أن أكدح وأن أواصل 

 ك ما أنا فاعلة؟الركض والخدمة كي یستمر اآلخرون بالحیاة، قل لي برب

في ھذه اللحظة، جاء النادل بكأسین طویلین من عصیر الفواكھ الذي تشكل في 
داخلھما بطبقات ملونة مغریة، وحین وضع الكأسین الرشیقین الطویلین، خلت أن 

نقاطاً براقة تنبض من داخل الطبقة القرمزیة في الكأس، فسارعت أسال النادل 



ألأل فیھ حبات فضیة براقة مجھولة، فقال باسماً، عن ھذا السائل القرمزي الذي تت
إنھا ثمار فولوكوال، ومصدرھا غابات األمازون في البرازیل، وھي فواكھ نادرة، 

 لكننا نحصل علیھا بجھودنا.

حین انصرف متأنقاً، باشرنا نرشف من كأسینا الطویلین، و ما برحت حائراً في 
حاجز الصمت بالقول: لعلك  العثور على جواب عن سؤالھا، ثم سارعت أكسر

 تحتاجین إلى شخص آخر یعینكم في حیاتكم.

أجابت والدمع المشارف على السقوط قد باشر یسیل فعالً على وجنتیھا 
السمراوین: من أین لي بشخص آخر؟ لیس عندي ال ولد وال تلد، ال شقیق وال 

لوا انفسھم أخت في ھذا البلد، وال ولد وال بنت، وما تبقى من أقربائنا لن یشغ
بمجموعة من المعلولین العاجزین. لم أعد شابة جمیلة فأفكر في زواج جدید قد 

 یغیر كل األوضاع... ال أعرف...وبكت تشھق بشدة مؤلمة.

یحدث ھذا في وظیفتي دائما، فاالستماع إلى ھموم الناس وأسرارھم جوھر عملي 
لة الخل األلیف، وھذا كجلیس، لكّن التعاطف معھم ینقلني من حالة الجلیس إلى حا

 صعب علّي غالباً.

كفكفت شھیقھا المؤلم وعادت تقول: أنا اآلن ممرضة متقاعدة أقوم بخدمة معلولین 
كسیحین، وعلي أن أقضي العمر معھما في ھذه الحالة، أنا الیوم في الرابعة 

والستین وكذلك زوجي، وأمي قد قاربت التسعین، من یلتفت إلى ھذه المجموعة 
ة العاجزة؟ إلى متى أبقى ممرضة للمعلولین؟ لماذا أصالً ذھبت إلى التعیس

 التقاعد؟ متى أرى حیاتي وماذا تبقى منھا؟

تغیرت األغنیة في جھاز تسجیل المقھى، وصارت نجاة تغني أنا بعشق البحر، 
فسارعت افتح موضوع حوار آخر ینسیھا ھذا الھم المرعب، فصرت أسألھا عن 

جمیل وكیف وجدتھ، فنظرت إلي بعینین انھكتھما عشرات ھذا المقھى األصیل ال
السنین من خدمة المرضى والجرحى في العراق المحارب، ثم مسحت دمعھا 

بظاھر كفھا الصغیرة السمینة، وقالت: ھذا المكان عرفتھ مع زوجي، كنا في أیام 
في  الجمعة، قبل سنین طویلة، نأتي إلى ھنا بعد أن نكون قد شھدنا فیلماً مختاراً 

سینما الزوراء في الساعة الواحدة بعد الظھر، وتناولنا الغذاء بعدھا في المتنزه 
الكبیر، حیث كنت أطبخ لنا أشیاء بسیطة، ثم نقضي األمسیة في ھذا المقھى، 

لنعود إلى البیت الصغیر في ساعة متأخرة ونحب بعضنا وننام بانتظار یوم جدید 



ویلة. كان ھذا المقھى في البدایة مجرد بأمل من نوع آخر. فعلنا ھذا سنوات ط
كشك جرائد صغیر، یبیع القھوة والسندویتشات لركاب القطار وللمودعین 
 والمستقبلین في المحطة. ثم طّوره صاحبة حتى بات بھذا الشكل الجمیل.

سكتت برھة وھي تنظر في عیني، ثم قالت وھي تبتھل: حتى ھذه المتعة  
ل علیھا. آتي إلى ھنا أحیاناً لوحدي، لكّن ھذا الصغیرة لم یعد بوسعنا الحصو

 ، ویزید لوعتي وعذابي.كئیب وحزین جداً 

سكتت تنظر في حبات المطر الملتصقة بزجاج المقھى، وانصرفُت اتطلع في 
البوسترات الجمیلة وأرشف من كأس العصیر األنیق. ثم بادرت تسألني: ھل تملك 

كثیراً في االنتحار، لكن...لكن الشمس  حالً یعفیني من ھذا العذاب األبدي؟ أفكر
ما زالت جمیلة ومن المؤسف ان أغادرھا إلى ظلمة القبر، ثم لو رحلت باكرأ 
ھكذا من سیبقى لھذین المقعدین؟ أتدري كیف أقضي أیامي؟ ھناك العم راضي 
وھو جارنا وسائق حافلة صغیرة، یوصلني كل صباح لبیت أمي كي ألبث إلى 

من بیتھا مع حلول الظالم حین ینتھي من عملھ المضني  جانبھا، ثم یلتقطني
ویعود بي إلى ھنا، فأجد البیت في أسوأ حال، رغم اّن لنا جاراً ھو صدیق 

زوجي، یقضي معھ بضع ساعات كل یوم، إال أن رجلین في البیت یزید البیت 
 وسخا وخراباً وال یفید الزوجة في شيء. 

قّسم ما طبختھ والطبخ للیوم التالي، حیث أتنظیف وھكذا أقضي أول كل لیلة في ال
بین أمي وزوجي وبیني وبین العم راضي وجارنا الذي یزور زوجي كل یوم. ھل 

 تتخیل أي حیاة مقرفة أعیشھا؟

تشھق مع نفسھا بصمت، وقد بدأ جسدھا الممتلئ الواھن یھتز لشدة النحیب. أنقّل 
بھا، ثم أربّت بھدوء على بصري بینھا وبین الجدران، بحثاً عن جملة أواسیھا 

كفھا األسمر الصغیر الممتلئ مثل أكف األطفال، وأقول لھا: الحب یلغي كل 
 االعتبارات، وما دمت تحبین ھؤالء فأنت تنسین ھذه المرارة. 

شھقت بالدمع ونظرت إلي وبین أسنانھا المتراكبة على بعضھا بال نظام أسئلة 
 سأرتاح إذا، أي حیاة ھذه التي قضیتھا؟  وقالت: إلى متى؟ إنھا نھایة العمر، متى

قضیت ما تبقى من اللقاء في تھدئة خواطر السیدة بشائر، ودفعت حساب المقھى 
 .الكرخيالجمیل وشكرتھا ألنھا عّرفتني بھذا المكان الرائع في قلب بغداد 



وحین غادرنا، أوصیتھا أن تكتب لي كلما شعرت بحاجة للحدیث، فإذا كنت 
 داد فسوف أوافیھا. وافترقنا بوداع معّطر برائحة بغداد بعد المطر.موجوداً في بغ

                                  *** 
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 ً محاورین ال یطلبوا أن استمع لھم باعتباري جلیساً اسمع  تسوق لي الصدف أحیانا
ھموم الناس وقصصھم، فیحدث حینھا أن یتحول دوري من جلیس إلى محاور 

یتبادل الرأي مع طرف ثاٍن دون اتفاق مسبق وھذا ما جرى لي في الشأن التركي 
 ذات شتاء.

 

ین، رغم البرد. تعج بالمسافرالعصریة بالغة األناقة كانت محطة  قطار روتردام 
وما إن یجتاز المرء المدخل الذي یظللھ مثلث اسمنتي یمثل مقدمة قطار سریع 
وھو یبدو من السماء مثل طائرة نفاثة توشك على االقالع، حتى یغمره دفء 
المكان رغم حجمھ الشاسع. السقف مرتفع بشكل مخیف، والواجھة الزجاجیة 

ترامي األطراف. حشود المسافرین تسرب نور النھار بشكل مستمر إلى الفناء م
تتحرك بشكل كتال بشریة متراصة مسرعة، كل منھا باتجاه بوابة. البوابات 

الزجاجیة التي تقود المسافر إلى طبقات متعددة من السكك الحدید تجبر المرء 
على التأني قبل أن یدلف إلى أي منھا خشیة أن یتیھ في دوامة السكك الحدید 

 واألرصفة.

األلماني العابر ألوروبا مثل سھم أبیض رشیق  ICEأن أستقل قطار كان علي 
الرصیف المكتظ بالمسافرین، بدأ یخلو  لیوصلني إلى محطة برلین المركزیة. لكنّ 

وال أثر لقطاري المنتظر وال لركاب یتجھون إلى نفس وجھتي، رغم أن الیافطة 
ستصل بھ إلى ھذه  238االلكترونیة الزرقاء كانت تبین أن رحلة القطار رقم 

دقائق من اآلن،  10المحطة في تمام الساعة الثانیة عشرة ظھراً، أي بعد نحو 
لكّن ال أثر للمسافرین على الرصیف إال بضع أفراد، وھذا ما أثار مخاوفي من 
وجود خطأ ما. وانتبھت فجأة إلى حیرة مسافر آخر أوروبي المظھر وھو ینظر 

عة ویطیل التحدیق في خطة حركة القطارات في موبایلھ إلى التوقیتات والسا
األسبوعیة الصفراء المعلقة في واجھة زجاجیة تتوسط الرصیف. وقفت خلفھ، 

متأمالً بدوري الخطة. كل القطارات المحددة اتجاھاتھا وأوقاتھا مؤشرة بوضوح، 
واضح التوقیت واالتجاه، وبھذا لم یبق  238والقطار الذي انتظره بالرحلة رقم 

 سوى االنتظار.أمامي 



في تمام الثانیة عشرة، وصل القطار رصیفنا وفتحت أبوابھ، وانتبھت إلى أن عدد 
المسافرین المغادرین من روتردام بھذا القطار لم یتجاوز بضع أشخاص، بینھم 
األوروبي النحیف الذي بدا مثلي متلھفاً للتأكد من وصول القطار. صعدت إلى 

البطاقة، واتجھت إلى مقعدي المطل على طاولة العربة التي ستنقلني كما تشیر 
قراءة یتوفر فیھا وصلة انترنت ووصلة شحن الموبایل. وما إن جلست حتى 

قدمت شابة یافعة وجلست قبالتي متكئة إلى النافذة وغرقت في موبایلھا، وبعد 
دقائق، جاء الرجل الذي كان معي على الرصیف وجلس في مقعد آخر یقابلني، 

مسافرین . وما إن جلس في مقعده،  6یتحلق حول طاولة القراءة  حیث یمكن أن
 حتى جاءت سیدة تجاوزت الخمسین من عمرھا، وانضمت إلى طاولتنا.

كیلومتر،  610ساعات یقطع القطار فیھا  7حسب بطاقتي، تستغرق الرحلة 
وھكذا بدأت أقرأ تقریراً نشره باإلنكلیزیة معھد األمن والسیاسة في برلین عن 

والذي  Turkey's Role in the Middle Eastوعنوانھ  سیاسة التركیةال
 كتبھ باحث ألماني متخصص بالسیاسة واألمن، حول توجھات تركیا اإلردوغانیة
خالل األلفیة الثالثة، وفي عصرنا ھذا یبدو أن النخبة األلمانیة ھي خیر من یفھم 

توجھات السیاسة التركیة. وما برحت أدون في صفحة مالحظات ھاتفي المحمول 
 رؤوس أقالم قد تكون مفیدة لي.

وانتبھت مرتین أّن األوروبي النحیف الذي كان معي على رصیف محطة 
األحمر واألزرق وھو  باللونین  األنیق التقریر إلى غالفروتردام، یختلس النظر 

غارق في ھاتفھ المحمول. بعد نحو ساعة، غادر الرجل الطاولة تاركاً حقیبتھ 
الیدویة ومعطفھ السمیك على كرسیھ. بعد نحو نصف ساعة، غادرت أنا إلى 
عربة الكانتین، وطلبت وجبة غداء مع زجاجة كوال، فیما كان األوربي الذي 
یشاركني طاولة القطار یعب زجاجة بیرة ثانیة بعد أن انتھى من األولى وھو 

واقف إزاء إحدى النوافذ على طاولة طویلة ممتدة على طول العربة. وقفت قریباً  
منھ، وبي شعور أنھ سیبدأ معي حواراً. ما إن شرعت اتناول طعامي حتى 

الغریب أنك مھتم بتركیا، غیر رشیقة: من  ةواجھني بابتسامة وھو یقول بإنكلیزی
وتجلس إلى طاولة واحدة مع مھتم آخر بھذا البلد. وھكذا صرنا نتحدث عن 

سیاسة تركیا فیما یعرف بالعثمانیة الجدیدة التي یخطھا رجب طیب أردوغان. 
أثناء حدیثھ لفت نظري شكل فمھ أثناء الحدیث، وھذه من خواصي الشخصیة، إذ 

وھم یتحدثون أو یضحكون أو یبكون أو حتى تلفت نظري دائما أفواه الناس 



یغنون، وخلت لوھلة أني أعرف ھاتین الشفین وھما تتقلصان وتنفتحان، كما أن 
 انكلیزیتھ بلكنتھا الثقیلة لم تكن غریبة عني.

طالما كانت اسطنبول محطة ترانزیت للمسافرین سارعت أشاركھ الحدیث قائالً: 
ابع لموقعھا الجیو سیاسي، ویتعاظم إلى حد من آسیا إلى أوروبا وبالعكس، وھذا ت

أوروبي في األلفیة الثالثة، لكن یخال لي أننا التقینا  -كبیر دور ھذا المعبر اآلسیو 
 في مكان ما، ال أتذكر أین، ولكن لدي شعور قوي أننا عرفنا بعضنا عن كثب.

نظر إلّي بعینیھ الزرقاوین الثاقبتین، وقد تقلصت االبتسامة على شفتیھ في محاولة 
منھ الستذكار مكان معین التقینا فیھ، وصار یقول لي أنّھ تركي األصل، وقضى 

فترات طویلة من حیاتھ في بغداد وأربیل وبیروت، قبل أن ینتقل إلى برلین 
وقلت لھ: لحظة واحدة، أظن أننا لیستقر فیھا، وھنا استوقفتھ بحركة من یدي 

 اقتربنا من بعض، كان اسمك... حسن علي خان أو...؟

 ضحك بصوت عال وھو یقول: نعم تقریباً وصلت، إحسان بدرخان!

ارتبكت لحظة وأنا أحاول أن استعید تلك األیام التي التقیت فیھا ھذا الرجل في 
ة واحدة أظن أننا ورشة عمل بمكتب مؤسسة كارنیغي في بیروت، وسألتھ: لحظ

بورشة عمل "عالقات تركیا مع عالم عربي متغیر"  2010التقینا في بیروت عام 
نظمتھا مؤسسة كارنیغي في بیروت حیث اجتمع خبراء عرب وأتراك 

 العربیة! اعتقد أنك شاركت بتلك الورشة؟ -وأوروبیون لمناقشة العالقات التركیة 

أنني بدأت أتذكر لقاءنا، نعم تذكرت، ضحك الرجل وقال: نعم، نعم بالضبط، أظن 
وصار یستذكر محطات من ذلك اللقاء بصوت متحمس، ثم وضع یده على كتفي 

وھو یقول مبتھجاً، یالھا من مصادفة غریبة، تخیل نحن نلتقي في قطار یسافر 
عبر أوروبا لنجلس على طاولة واحدة، ثم نلتقي في كانتینا القطار لنجد أننا عرفنا 

 ن قدیم...واووووووووو!بعض قبل زم

وانطلقنا نتحدث عن وضع سیاسة تركیا بشكل عام وتدخلھا في سوریا وموقفھا 
من إسرائیل، وإلى أین یمضي اردوغان بسیاساتھ. فقال إحسان: أنخراط تركیا في 
شؤون الشرق األوسط تعاظم بفضل استخدامھا ما یعرف بالقوة الناعمة، ھل تذكر 

ن والرئیس اإلسرائیلي شمعون بیریز في دافوس، الجدل العلني بین أردوغا
وحادثة أسطول الحریة قبل أشھر، ودعم تركیا للمتظاھرین في میدان التحریر 



ضّد الرئیس المصري السابق حسني مبارك. الدور التركي في الشرق األوسط 
یستند على ثالث ركائز: التحّول الدیمقراطي، والتنمیة االقتصادیة، وسیاسة 

 حسَّنة تعد بتصدیر الحلول.خارجیة م

قلت لھ: لكن المعنى الحقیقي لألردوغانیة ھي إحیاء نموذج تركي اسالمي یتماھى 
 إلى حد كبیر مع اإلخوان المسلمین وصنائعھم من التنظیمات السلفیة المتشددة!

أجاب مظھراً اعتراضھ: لكن السلفیین في مصر، حزب النور، وقفوا مع الرئیس 
 دمحم مرسي اإلخوانیة. فكیف نضعھم في صف اإلخوان؟السیسي ضد حكومة 

ھذا استثناء نادر، فحزب النور أدرك أن قضیة اإلخوان خاسرة بعد سنة مرسي 
سیئة الصیت، وأدرك أن ورقتھم محترقة فذھب لیتحالف مع الطرف األقوى، 

 وھم الجنراالت.

لتفاصیل. األمر قال إحسان: اعتقد أننا متفقان في العمومیات لكننا مختلفان في ا
یتعلق بدول الشرق األوسط غیر العربیة، تركیا وإیران وإسرائیل، الدول العربیة 

تستعید سیادتھا. وما باتت بشكل ما  ،تتّجھ نحو الدیمقراطیةالتي یراھا البعض 
یراه البعض عجَز كِلّ من تركیا وإیران عن لعب دور بارز في العالم العربي 

دولتین عربیّتین، وعلیھما بالتالي أن تتخّطیا عقبات  مرتبط بحقیقة أنھما لیستا
ثقافیة وقومیة كبیرة. كما أن المشاكل التي شابت العالقة بین تركیا والدول العربیة 

 -تعود ھي أیضاً إلى االختالف الكبیر في النظامین السیاسي واالجتماعي
التشابھ الكبیر، االقتصادي لھذین الطرفین. فاألتراك والعرب كان لھما، تاریخ من 

 إال أن األتراك تقّدموا في حین أن العرب تراجعوا.

قلت: أّي دیمقراطیة تتحدث عنھا: النموذج اللیبي، أم المصري اإلخواني أم 
االسالم السیاسي ال یصنع دیمقراطیة وال التونسي المرتبك أم اإلیراني أم التركي؟ 

سیاسي ال تقبل بالدیمقراطیة أنظمة اإلسالم الاستقرار وال دولة عصریة، بل أن 
وال یمكن أن تتبناھا، والدولة الدیمقراطیة الوحیدة في الشرق األوسط ھي دولة 

 غیر عربیة وال إسالمیة، إنھا الدولة العبریة.

عدنا إلى طاولتنا في القطار، وجلسنا متقاربین نواصل الحدیث، فقال محدثي 
، أنظر! نحن اآلن في شتاء مستعرضاً: األوضاع لیست كلھا في صالح أردوغان

 ، انظر إلى ما جرى حتى اآلن:2015عام 



انتخابات برلمانیة مبكرة في األول من نوفمبر/ تشرین ثاني الماضي، تعزز فیھا 
موقع أردوغان وحزب العدالة والتنمیة، واستضافت تركیا قمة مجوعة العشرین، 

كما أنھ حدث شدید  ،.ھي الحدث االقتصادي األھم بالنسبة لتركیا خالل العام
األھمیة ألوروبا التي ال ترید ان تبتعد عن تركیا، فاألخیرة صارت صمام األمان 

الذي یحمي أوروبا من موجات التطرف والقتلة العائدین من سوریا والعراق 
 ومالیین المھاجرین غیر القانونیین. تركیا تحافظ على بوابة أوروبا من  جھتھا.

الروسیة ھي الحدث األھم الذي ألقى بظاللھ على  -ال تنس األزمة التركیة 
 مجریات األحداث في تركیا. 

كما أن رعایة تركیا للمجامیع "الجھادیة" لم تكن كلھا بنفع اوردوغان وحزبھ، فقد 
مواطن ھو الحادث األكثر  109كان التفجیر اإلرھابي بأنقرة، والذي أودى بحیاة 

شھدت منطقة " میدان السلطان  بل ھذامأساویة بالنسبة لتركیا خالل أعوام، ق
أحمد" التاریخیة بإسطنبول، ھجوماً انتحاریاً نفذتھ مواطنة روسیة، منتمیة 

لداعش، في ینایر، على شعبة السیاحة، بمدیریة األمن في المنطقة، وأسفر الھجوم 
 .عن استشھاد مصرع تركي

شباط/ فبرایر قام الصراع بین اردوغان وكولن یتفاقم مثل نار تحت الرماد، ففي 
% من إدارة بنك 63صندوق تأمین الودائع اإلدخاریة التركي، بوضع یده على 

آسیا، التابع لجماعة فتح هللا كولن، بعد أن أظھرت التحقیقات وجود مخالفات 
 كبیرة بالبنك، وذلك في إطار التحقیقات بقضیة "الكیان الموازي".

سیاسیاً في ھذه السنة، فقد وقعت تركیا ویبدو أن فبرایر ھو الشھر األكثر حیویة  
والوالیات المتحدة األمریكیة، على اتفاق تدریب وتجھیز المعارضة السوریة 

 .المعتدلة

وفي فبرایر نفسھ قامت القوات التركیة بعملیة عسكریة ناجحة، لنقل ضریح 
"سلیمان شاه" (جد مؤسس الدولة العثمانیة) من مكانھ القدیم قرب قریة قره 

ق قرب حلب، إلى مكانھ الجدید بقریة "آشمة" غربي "عین العرب"، إثر قوزا
 .تعرض الضریح للتھدید من قبل تنظیم داعش اإلرھابي

وفي نفس الشھر وجھ "عبد هللا أوجالن" زعیم تنظیم حزب العمال الكردستاني 
(بي كا كا) رسالھ من محبسھ، بجزیرة إیمرالى التركیة، لعقد مؤتمر عام حول 



سالح، والتخلي نھائیاً عن العمل المسلح، لینھي بذلك فترة من النزاع ترك ال
 .المسلح دامت أكثر من ثالثة عقود

ثم جرى اغتیال رجل األعمال والسیاسي الطاجیكي، أومارالي قوتوف، بأحد 
شبكة التلفزة االیرانیة جم تي  اغتیل سعید كریمیان مدیر عامثم  أحیاء اسطنبول.

 رصاصات علیھ وھو یستقل سیارتھ.في إسطنبول بإطالق 

ثم جرى قتل المدعي العام باسطنبول، دمحم سلیم كیرازلي، إثر اقتحام متمردین 
منتمین لتنظیم جبھة حزب التحریر الشعبي الثوري، لمكتبھ بالقصر العدلي 

 بإسطنبول، وإطالق النار علیھ. 

فر عن مقتل وفي نیسان نفذ ھجوم آخر على مقر مدیریة األمن بإسطنبول، واس
 .أحد منفذي الھجوم، والقبض على األخر

الملفت للنظر أن البرلمان األوروبي في شھر ابریل نفسھ، وبعد شھر من انھاء 
ارمینیا اتفاقیتھا مع تركیا، قد أقر باإلجماع قبول مشروع قرار یصف أحداث عام 

 .، باإلبادة الجماعیة في حق األرمن1915

 50اكات أثناء فعالیات االحتفال بعید العمال، وإصابة اندلعت اشتب / مایویارأوفي 
 .شخصاً إلثارة الشغب 339شرطي، وتوقیف  25شخصاً منھم 

یونیو جرت االنتخابات البرلمانیة التركیة، وجاءت حزیران/  ھ فيأنّ الملفت للنظر 
% وحصول حزب الشعب  40نتیجتھا فوز حزب العدالة والتنمیة بنسبة فقات 

%. وخسارة حزب  25ر األحزاب المعارضة بنسبة اقتربت من الجمھوري، أكب
العدالة والتنمیة لألغلبیة المطلقة التي تؤھلھ لتشكیل الحكومة ألول مرة منذ أول 

ً  .2002انتخابات خاضھا عام  مع الحراك لم یقد إلى تغییر  لكن ھذا الفوز متزامنا
 في المشھد السیاسي

، بقضاء سوروج، التابع لوالیة شانلي وفي تموز / یولیو وقع تفجیر انتحاري
آخرین. وأعلن  100، وإصابة  23أورفا، جنوب شرق تركیا، أسفر عن مقتل 

 تنظیم داعش مسؤولیتھ عن الحادث.



وما لبثت أن أعلنت الخارجیة التركیة التوصل إلى اتفاق مع الوالیات المتحدة 
باستخدام قاعدة  األمریكیة بخصوص السماح لقوات التحالف الدولي ضد داعش

 ."إنجیرلیك" الجویة وسط تركیا

وفي آب/ أغسطس أعلن الرئیس أردوغان، إجراء انتخابات برلمانیة مبكرة، بعد 
 .فشل األحزاب في الوصول الى اتفاق بشأن تشكیل حكومة ائتالفیة

طائرة  16-في نوفمبر من نفس العام اسقطت مقاتلتان تركیتان من طراز إف
اخترقت المجال الجوي التركي، ولم  24-راز سوخويحربیة روسیة من ط

تستجب للتحذیرات التي أطلقتھا الطائرات التركیة، ونشبت ازمة سیاسیة لكنھا 
انطفأت بشكل غامض یعزوه البعض إلى اتفاق على تقاسم المصالح في سوریا، 

 مقابل السكوت عن قضیة الطائرة. 

عن سرد المعلومات، ولفت نظري دقة معرفتھ بالمشھد التركي، ثم  توقف ھنیھة
وقال: نحن في قراءتنا، نرى المشھد یسیر إلى تغییر كبیر في بوصلة  نظر إليّ 

 السیاسة التركیة، تغییر یمكن وصفھ بأنّھ انفجاري.

 ھل تعني أن منعطفاً غیر متوقع سیطرأ على سیاسة اردوغان؟

یة برمتھا تسیر في طریق الزوال، ھناك تحالف غیر بل أعني أن النخبة السیاس
ولن اإلسالمي غمعلن بین تنظیمات یساریة ودیمقراطیة وبین تنظیم فتح هللا 

 المعتدل إلجبار اردوغان على قبول التغییر.

ھل تتوقع أن یقبل تغییر سیاستھ؟ إنھ یبّشر بالعثمانیة الجدیدة، وبھذا یتفشى  -
ر من األتراك. إنھ ینجح في تعبئتھم ضد االنتلجنتسیا شعبویاً بین الطبقات األفق

والقوى الدیمقراطیة وضد الیسار "الكافر" وبذلك یضمن لنفسھ سیادة مطلقة على 
 المشھد السیاسي. 

إن لم یقبل سیجبرونھ بالقوة، وحتى إذا اقتضى بقوة السالح. جنراالت العسكر 
 لیسوا معھ. 

األوسط غیر العربیة، تركیا وإیران  لدي رؤیة خاصة بشأن دور دول الشرق -
وإسرائیل. ھذه الدول تمثل نموذجاً متقدماً للسیاسة واالقتصاد في المنطقة، وعلیھا 



إذا ارادت أن تغیر المعادالت السیاسیة، أن تجد لنفسھا مكاناً مؤثراً بین النخب 
 السیاسیة العربیة، للخروج بھا من تأثیر كارتل البترودوالر. 

 ً : من جانبي أرى أن تركیا وجدت لھا مكاناً بین النخب السیاسیة السنیة قال مبتسما
في المنطقة وباتت تؤثر في قراراتھا، كما أن إیران نافذة جداً بین النخب السیاسیة 

الشیعیة في العراق ولبنان والیمن والبحرین وبضع دول إفریقیة، وتؤثر ھي 
یدة التي لم تنفذ إلى النخب األخرى إلى حد كبیر في قراراتھا، الدولة الوح

السیاسیة العربیة ھي إسرائیل، وھذا یكشف عن ضعف موقعھا السیاسي في ھذه 
 المرحلة الحاسمة.

إسرائیل تمثل قوة الردع النووي الحقیقیة الوحیدة في المنطقة، ھذا غیر أنھا  -
دولة علمانیة أوروبیة الطراز، وبالتالي فإّن أي مشروع لفتح نافذة على 

یمقراطیة في المنطقة یجب أن تكون إسرائیل جزءاً منھ. ألم تر المشروع الد
؟ إنھ أھمل أن یفتح نافذة على إسرائیل اھماالً 2003األمریكي في العراق عام 

كبیراً، فتحولت البنادق العراقیة كلھا إلى جانب إیران ضد أمریكا وإسرائیل، ما 
 یة في المنطقة. أساء إلى وضع حلفاء الوالیات المتحدة األمریك

قال بصوت ھادئ حاسم: دعني أقول لك شیئاً یا عزیزي،  إسرائیل النوویة 
تخشى تركیا وإیران حتى اذا كانتا نمرین بال مخالب نوویة، إنھم یدركون قوة 
الجیوبولتیك التاریخي في المنطقة، وھذه القوى لن تتغیر مواقفھا بسھولة دون 

لم تجرؤ حتى الیوم أن تدعم أي قوة سیاسیة  كما أن اسرائیل زلزال من نوع ما.
عربیة علمانیة دیمقراطیة، ال تنس أن اسرائیل مشروع دولة تقوم على المزج بین 

الدین والقومیة في النھایة، وھذا یجعلھا جزءاً من تعقیدات مشكالت الشرق 
 األوسط، ولیس جزءاً من مساحة حلول مقترحة.

اإلیراني  ،شروع اإلسالمي التركي العثمانيحتى یؤذن ذلك الزلزال، سیبقى الم-
 سرائیلیة.الصفوي ھو السائد ولكن تردعھ دائماً القوة النوویة اإل

تبّسم وھو ینظر بعین تعلن االعتذار إلى السیدتین الجالستین معنا على الطاولة 
، فابتسمت الخمسینیة بالنسبة لھن وقد ضقن ذرعا بحوارنا السیاسي الرتیب الممل

یمكنكما مواصلة الحوار على وقع االنخاب، مع الكحول تقل حدة وقالت: 
 الحوارات السیاسیة وتصبح مدعاة للسخریة والمزاح.



كانت إشارة ذكیة، مفعمة باإلحساس، وفیھا كثیر من الدقة، لذا سارعنا ننھض من 
 مقعدینا، ونستأذنھما لنذھب إلى الكانتینا مرة أخرى.

نا ننظر من خالل زجاج النافذة إلى الحقول طلبنا علبتي جعة ھولندیة، ووقف
والطرق تمر علینا سراعاً حتى ال نكاد نراھا. وعدنا لنكمل الحدیث من حیث 

وقنا، فقال إحسان: بعد كل ھذه السنین، ما زالت النخب العربیة ال تقبل بإسرائیل 
وم بدیالً عن القوة التركیة واإلیرانیة، وأظن ھذا سیستمر لفترة طویلة غیر معل

 أجلھا.

النخب العربیة لم تستطع أن تغادر حتى اآلن الطرز العثماني  أنّ ھي المشكلة  -
في اإلدارة حتى على مستوى دوائرھا الرسمیة وھیئاتھا التنفیذیة، وھذا بحد ذاتھ 
 مؤشر على مستوى تخلف ھذه النخب عن القیم الدیمقراطیة واللیبرالیة في العالم.

من الجعة لیقلل من رغوتھا المتصاعدة: لعل الخلل  قال وھو یھز كأسھ العمالق
في الدیمقراطیة واللیبرالیة یا صدیقي، كل التجارب التي جرت في المنطقة نحو 

الدیمقراطیة باءت بالفشل، ربما االستثناء الوحید ھي مصر، لكّن دیمقراطیة 
 مصر تحرسھا حراب العسكر وبساطیل الجنراالت. 

 ولتنا نواصل القراءة ساكتین. انھینا حوارنا، وعدنا لطا

---------------------------------------------------------------- 

 15وفي *بعد ثمانیة أشھر من لقائنا في القطار وحوارنا حول السیاسة التركیة، 
، ویالحظ أن یولیو ھو شھر الثورات عبر العالم،  2016تموز/ یولیو من عام 
ء عبر العالم أخبار انقالب واسع نفذه العسكر بدعم سیاسي تناقلت وكاالت األنبا
 ضد سلطة اردوغان.

یبدو أن حملة اردوغان وغریمھ غولن على العسكر وسلطاتھ، قد حسمت و
تھمیش الجیش، وبدأ الصراع على السلطة الموقف لصالح القوى اإلسالمیة فتم 

، علماً أن البالد بین حزب العدالة والتنمیة وحركة غولن من أجل السیطرة على
 .وجود حركة غولن في بنیة الدولة التركیة عمیق للغایة ومن الصعب تتبعھ

نظریات تتھم إردوغان نفسھ بتدبیر االنقالب  وظھرت للعلن عبر وسائل االعالم
تعھد الرئیس إردوغان فیما  إلحكام قبضتھ على البالد والتخلص من كل معارضیھ



اعتقاالت حملة بتطھیر البالد مما أسماه "الكیان الموازي اإلرھابي"، وأطلق 
رھیبة قضت على أغلب مالمح دیمقراطیة اتاتورك العلمانیة الغربیة، وما برح 

قادة الجیش الكبار إلى  وقوف بعضعلى الوضع في ظل  أن سیطرإردوغان 
القوات الجویة ھم من الدرك و قوات عرفنا أنوھو ما یتضح خاصة إذا ما  .جانبھ

قطاعات رئیسیة من الجیش محاولة  نةداوسمعنا عن إ..نقالباالنفذوا محاولة 
 .االنقالب بشدة

المجلس العسكري، الذي حاول االنقالب، احتجز القائد العام  وبحسب تقاریر فإنّ 
وأفُرج الحقا  .للقوات المسلحة واثنین من الجنراالت من القوات البحریة كرھائن

النظریات حول من یقف وراء ھذه المحاولة  وتعددت .ئد القوات المسلحةعن قا
 .االنقالبیة الفاشلة

، وأنھا "عملیة محاولة االنقالب أن الرئیس إردوغان یقف وراء اھاإحد وتُشیع
مزیفة" أراد إردوغان من خاللھا كسب المزید من السلطة، ولكن المنطق یشیر 

 .یة مزیفةإلى أن الحدث أبعد ما یكون عن عمل

بینما تتبنى الحركة الكردیة نظریة أخرى تتمثل في أن الكمالیین الموجودین في 
الجیش، أتباع مؤسس تركیا العلمانیة الحدیثة مصطفى كمال أتاتورك، خدعوا 

ثم فھم  .أتباع فتح هللا غولن وقرروا اإلطاحة بھم من خالل تنفیذ ھذا االنقالب
، إردوغان ضد أنصار غولن وجھواوعندھا  الكمالیون أن االنقالب سوف یفشل،

 .لتطھیر الجیش والدولة منھمفتحرك 

والنظریة الثالثة التي أعلن عنھا أحد مسؤولي الشرطة، تشیر إلى أن حكومة 
 16نصار حركة غولن في الجیش یوم أالعدالة والتنمیة كانت تخطط العتقال 

نقالب عسكري سریع في یولیو/ تموز، وعندما علموا بھذه الخطط قرروا تنفیذ ا
 .یولیو/ تموز، لذلك ظھر بشكل مرتبك وغیر منظم 15یوم 

ووجھ إردوغان ووزراؤه اللوم إلى حركة غولن وحملوھا مسؤولیة تدبیر محاولة 
 .االنقالب، وقالوا إن الجماعة في الرمق األخیر

 ً  ، یشبھ بیان المجلس العسكري، الذي تمت إذاعتھ بالقوة على التلفزیونثانیا
الرسمي للحكومة أثناء محاولة االنقالب، بصورة كبیرة خطاب مصطفى كمال 

 .أتاتورك الشھیر إلى الشباب التركي



أطلق مدبرو االنقالب على أنفسھم أیضا اسم "مجلس السالم في الوطن"، كما 
 ."وھو مشتق من مقولة أتاتورك الشھیر "السالم في الوطن والسالم في العالم

حكومة حزب العدالة والتنمیة أن المدعي العام العسكري یقف وراء  وتزعم
 ً ضابطا ُسربت أسماؤھم إلى وسائل اإلعالم في  46إلى جنب مع  المحاولة، جنبا

 .وقت متأخر من اللیل

، والتھدید في سوریاالحرب  تمدد آثارمن یأتي كل ھذا في وقت تعاني فیھ تركیا 
 والتمرد الكردي.من تنظیم دولة اإلسالمیة، 

شخصیاً، أثارت دھشتي دقة قراءة إحسان بدرخان قبل بضعة أشھر لھذا الحدث، 
بحیث أنھا جاءت مطابقة تماماً لھ، وھذا یضع أمامي مؤشرات مھمة على حجم 

 ھذا الرجل في المشھد السیاسي التركي.

           *** 
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ن تصغي إلّي، أقالت وكل ما فیھا نشوان: ال أریدك أن تشتھیني، علیك فقط        
 وتقول لي رأیك حین أسألك، ھل أبدأ بالكالم؟

وبدأت شھرزاد ھذا العصر تروي ما تحب دون وجل من سیف جالد قد یكون 
لتسلیھ عن عنّتھ  خلف بابي، رغم أني لم أكن قط شھریار المترف المولع بالحكایا

 وعجزه عن مواقعة النساء.

، كبیراً  صغاء وتبادل الحدیث مع الناس. أنال عن ھذا العمل أجراً عملي ھو اإل
في كل مكان یمكن أن یوجد فیھ إنسان وحید یحتاج الى من یبادلھ الحدیث،  وأعمل

ون ن یكأویصغي لھ باھتمام. المستوحدون یعدّون بالمالیین. كل واحد منّا یمكن 
ولمن  ،مستوحدا في لحظة ما، وفي ھذه اللحظة تأتي فرصتي ألمارس عملي

یدفع لي أتعابي؟ أقول إن ھذا ھو جزء  ومن اللحظةیسأل: كیف لي أن أعرف ھذه 
   السرد.ھا خالل ھذا بعضبوح بأمن تفاصیل عملي وقد 

 قالت: حین احتجت لھ لم یكن ھناك، المرأة ترید الرجل معھا حین تخاف، وحین
 ً أبدده اللیلة على طاولة  تحزن وحین تقلق، وھو لم یكن ھناك. ھذا لیس ترفا

 اإلسرافحمر، وفي أجواء صالة باذخة یحكي كل ما فیھا قصة یكسوھا المخمل األ
، ھذا جزء من قلبي الكسیر أضعھ على طاولتك أیھا الغریب الذي وجزاف الترف

 جلست قبالتي تصغي ألنیني دون أن تنطق. 

، وال یھمني أّن السیارة التي تنتظرني في ي أن یكون زوجي أكبر من وزیریھمنال 
ستطیع بعد أمرأب ھذه الصالة قد فاق ثمنھا قیمة بیت منیف، وال یھمني أني 

لى إي مكان أشاء دون الرجوع أساعتین أن أسافر بجواز سفري الدبلوماسي الى 
م بالنسبة لي ھو أن زوجي أي جھة أو سلطة. كل ھذا وأكثر منھ ال یھمني قط، المھ

یزور الطبیب معي لنعرف سر عدم قدرتنا على اإلنجاب. نحن نملك كل شيء،  ال
یرث ھذا الجاه العظیم، نحن نملك كل شيء، لكننا ال نملك  لكننا ال نملك أحداً 

 ً بصندوق العجائب الھندي في غرفة الضیوف، ویحطمھ  صریخ طفل یعبث فرحا
   ضحكة الثغة یطلقھا الطفل.فأغضب لحظة ثم أنساه ألجل 

ً  باإلنجابوصل بلدنا طبیب مختص  لكي  من بلد بعید، بذلت جھداً  الصناعي قادما
أحصل على موعد لزیارتھ، وفعلت، فطلب مني أن أحضر زوجي معي لیجري 



 ً ألن ال أحد  بالعمل، وبقیت وحدي عاقراً  فحوصھ علینا، لكن زوجي رفض متذرعا
ً  معي تحت مبصر الطبیب، ھل تجد ھذا أمراً     ؟  طبیعیا

على -حتى أنت  -قلت: ھذا یعني أن المشكلة في زوجك، وھو ال یرید أن یطلع أحد
 عنین.أنھ 

ھذا ھو االستنتاج الطبیعي، لكن ما ھو غیر طبیعي أن زوجي كان قد تزوج قبل 
 طلقھا طفلة.سنین طوال ، وعنده من زوجتھ االولى التي 

 لماذا طلقھا، أو لماذا انفصال؟ -

  خالفات بینھ وبینھا جعلت حیاتھما جحیما. یقول إنّ 

  طلب الطالق؟ من منھما -

 ھو الذي أراد طالقھا.

قد ال تكون الطفلة منھ إذا، وقد یكون سبب طالقھ من زوجتھ ھو خیانتھا التي  -
 عرفھا من خالل االنجاب، فھو ربما كان یعرف أنھ عنین. 

أي  بیننا، لتعرففي نتائجك، دعني أروي لك ما یحدث عادة  أراك ذھبت بعیداً 
   . إزاءكتجلس  امرأة رجل ھو، وأيّ 

حوال الطبیعیة، أجھز لھ الحمام بنفسي و ال بیت في األفي التاسعة مساء الى الیعود 
ستحمام أجلسھ في الصالة الشرقیة، على تخت دع الخادمة تقوم بأي شيء. بعد اإلأ

مرتفع، وأنضو عني ثیابي اال ما یغطي صدري ومنطقتي الوسطى، آتي بطشت 
مزین بالزخارف أھدي لنا من الھند، وابریق من نحاس مرصع بزمرد ویاقوت 

ماء معطر بماء الورد، ثم أشرع بقوي الباه ابتعناه من بالد الطواویس، امأله ی
أغسل قدمیھ ومنطقتھ الوسطى، أغسل معالم رجولتھ بكفي وأعطرھا بالمسك، 

 ً من حریر بلون السماء، وأبدأ أنظف وأقلم أظافر كفیھ وقدمیھ، كل  وألبسھ جلبابا
 ذلك كعابد یُجري مناسك عبادتھ في محراب إلھ.

ثم أدعو لھ بالطعام، فتضع الخادمة كل ما لذ لھ وطاب على مائدة كبیرة في ركن 
من الصالة الشرقیة، وتضع أمامھ عربة تملؤھا قناني الخمر والنبیذ من أغلى 

حجام نواع، وتصطف في طابقھا السفلي كؤوس الكریستال البوھیمي بمختلف األاأل



ر والمسك، وتُطفأ األنوار إال من لشتى أنواع الخمور. بیتنا تغمره رائحة البخو
توحي بألف شھوة وألف حلم  نواویس الحب تتقد ھنا وھناك وتمأل المكان ظالالً 

 ایروسي. 

نبدأ لیلنا الموّشح بالموسیقى والغناء العذب بالرقص، أرقص لھ بأحلى فساتیني، ثم 
أرقص لھ نصف عاریة، فیحترق لي، وأجلس عنده، في حجره وكل ما فّي یرتجف 

 ً ویھز أعماقھ، یشدني إلیھ بحنین نصفھ شوق الذكر، ونصفھ اآلخر شوق  راقصا
 ً لعالم الغیب حین یبدأ سیاحة أصابعھ في مساحات ومنحنیات  المحبة، ونطیر معا

 وھضاب جسدي الذي تحسدني علیھ كل النساء.

الكحول وصحون الكافیار الفارسي المطلي  لھیبنا، یغذیھ ینطفئبعد البركان، ال 
بالزبدة، فنبدأ نستشكف بعضنا، ونسیح من أعلى الجبھة الى أخمص القدم، وبین 

لیمأل زوادة روحینا برحیق اللذة. تشتعل  الفمذلك وتلك محطات طویلة یقف عندھا 
تى لى بعضنا والحب یلفنا حإجدید، نطفي الحریق بماء الحیاة وننام  نا بحریقٍ ابھض

 الصباح. 

وھي تروي حكایا حبھا لھذا الرجل ذي المنصب الرفیع جدا، یطوف بي خیالي في 
تفاصیل ھذا الفردوس الذي صنعھ المال والجاه والسلطة، ھو في الخمسین، یمتلك 
زوجة ما زالت دون الثالثین وال یوجد عشر نساء بجمالھا في ھذا البلد، وتحبھ بل 

ھا، أي سر یختفي خلف الجزئیات الفاضحة الشھیة؟ تعشقھ، ومع ھذا ال یلتفت الی
حكایتھا وضعتني معھا في ذلك القصر الحلم، وشوقي لھا یفسر لي لماذا قالت في 

وقیانوس أالبدایة " ال أریدك أن تشتھیني"، وكیف لي أن ال أفعل ذلك وأمامي 
 العطاء الذي ال ینضب. 

 رب للزعیققلت لك منذ البدایة "ال تشتھیني"! قالت بلھجة أق

  ألمر لیس كذلك، ولكني أحاول أن ال أسمح لنفسي...ا -

( مقاطعة بلھجة آمرة) ، خیر لك أن ال تسمح لنفسك، وظیفتك أن تصغي لي، أنت 
رجل في العالم سوى زوجي، ویقلقني حتى  جلیسي ولست عشیقي، ال یھمني أيّ 

كان، فال تنس  بأّيٍ الرجل  –الجنون الخراب الذي یدّب بیننا، ال أبدل ھذا الرجل 
 حدود وظیفتك!



صوتھا الحازم القاطع، وسحرھا اآلسر، ووضعي المخیف العجیب، وضع نھایة 
لى منطقة عملي، فعلّي أن أستمع إ سریعة لرحلة أحالمي الذكریة، عدت سریعاً 

، ھكذا ینص عقد عملي مع ... مع كافٍ  فاإلصغاءذا استطعت، وإال إوأن أنصح 
 من أعطاني ھذا الحق.

زوجك كامل لى الحقائق، واسمحي لي أن اتحدث بصراحة، ھل إطیب، لنعد  -
 الرجولة؟

 نعم. -

 ؟واجبھ الزوجيب یصلھل  -

كالبركان، ویفعل ذلك مرتین أو ثالث في اللیلة، لكننا ال  یتفجر رجولةنعم، ھو 
كل لیلة، بل حسب وقت فراغھ، ھو كثیر العمل، كبیر المسؤولیة،  نلتقي في السریر

 ذا یحتم علّي االنتظار.وھ

-  ً   ؟لرجولتھ سؤال ھام آخر، ھل أجرى فحصا

 نعم فعل ذلك أكثر من مرة.

 لعت على نتائج الفحوص بنفسك؟ ھل اطّ  -

نعم، ولكني لست طبیبة أو خبیرة ألعرف ماذا تعني تلك الرموز، طبیب المختبر 
والنتائج  الذي أجرى التحلیالت، كان یخبرنا كل مرة أّن مستوى الخصوبة عال

 ممتازة.

 قد یكون الحل في أن تدعیھ یجرب مع امرأة اخرى.  -

 ھل أنت تقول، أن أدعھ یواقع امرأة أخرى، لتحبل منھ وتنجب ؟

 ھذا ما أقولھ! -

خرى؟ وما مصیر الولد أولكن ھذا عین الجنون، كیف أدعھ یخونني مع امرأة 
 یكون. القادم؟ والى أین ستنتھي عالقتھ بتلك المرأة؟ ھذا ال

لما أقول! بالقدرة التي یمتلكھا زوجك، یمكنكما أن تنجزا صفقة من  صغِ أسیدتي،  -
نوع ما مع أیة امرأة بمبلغ من المال، لتریا قدرة زوجك على اإلنجاب، وحین 



یحصل ذلك، تدفعا لھا المبلغ المتفق علیھ، وتعطیانھا مكافأة لرعایة الولد، وهللا 
 یحب المحسنین!! 

، ثم غضت بصرھا بإمعان الرائعتیننظرت الّي بعینیھا النجالوین الكحالوین 
عني ساھمة وقالت: لعلك  تنظر الى ال مكان في جسدھا، وعادت لتنظر بعیداً 

  مصیب، علّي أن اشاوره.

عني، أمسكت بحقیبة یدھا الجلدیة الثمینة وقالت: كم  نفسھا لترحلوبدأت تلملم 
  ذا الحوار؟أن أدفع لقاء ھ يّ یجب عل

  لك. یا سیدتي، أنا أجري مدفوع، شكراً  ءيشال  -

كبیرتین  رزمتي نقودنھضت من مقعدھا الوثیر، وفتحت حقیبتھا وأخرجت 
  .ذاً إوضعتھما أمامي وھي تقول: ھذه مكافاتي 

، خذي المال ھانة لي، أنا لست نادالً إأرجوك سیدتي! ال أقبل ھذا المال، ھذه  -
  ویمكنك أن تعودي لحواري متى شئت أو ال تعودي.وارحلي بسالم، 

خذ النقود كي نبقى  مكافأتي،ثم قالت: ال أحد یرد  ،وتحدٍ بتفحص  نظرت إليّ 
وتكون الحرب بیننا. قالت ذلك  ال اتخذتك عدواً إأصدقاء، ویمكنني أن أعود لك، و
 وصوتھا یصفر كأنھ صوت أفعى.

ردت لقائي، ھذا لن أ نتِ أانیة للناس، وم خدمة مجقدّ أنا أستطیع، سأفقد عملي، أال 
 . بالوداعكفي لھا  فھذا شأنك. نھضُت باذالً  أن تكوني لي عدوةً  یكون وإذا اخترتِ 

سود یتطایر مثل شراع أزرق كبیر تعصف بھ رحلت وشعرھا األلم تأخذ كفي بل 
  الریاح.

                                        * 
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یُغرق الكأس بدخان سیجارتھ الفاخرة ، في ثنایا الدخان تتسرب تفاصیل عطر      
باذخ یقتنص مشاعر من یجالس ھذا الرجل دون شعور. بزتھ الرمادیة األنیقة 

الجلدي ه ؤوالتناغم، وحذا نسجاماالوربطة عنقھ بالغة  الحریري،وقمیصھ األسود 
بغموض ثمل ویعرض أن  ليّ إة. ینظر واألسود الفاخر، تكشف كلھا عن ثراء وق

 من صالة القمار ذات النجوم الخمس.  ھدوءً لى مكان أكثر إنذھب 

تقترب منا سیارة ھامر بیضاء عمالقة یقودھا سائق الصالة الذي فنغادر الصالة، 
 ً لجلیسي الذي یضع في یده ورقة نقدیة  ما یلبث أن یترجل منھا لیترك بابھا مفتوحا

 لیست صغیرة، ویجلس خلف المقود، فیما أجلس على المقعد المجاور لھ.

لى من یصغي لي إلى أن أتكلم، بحاجة إدون أن ینظر ناحیتي یقول: أنا بحاجة 
ویبدي اھتمامھ بما أقول، المشكلة عندي لیست في صعوبة التحدث، بل في صعوبة 

 ً ھمھ أن یستغل ما سأقول. في صدري أسرار تھز ھذا البلد، وإذا ال ی أن أجد شخصا
 أتحدث الیھ، سأجّن. لم أجد أحداً 

ك على لّي، ومن دلّ إھل لي أن أسأل قبل أن تبدأ الحدیث، لماذا قررت أن تتحدث  -
 مكاني؟

إحدى أھم سیدات ھذا البلد أشادت عندي بحسن استماعك، وھي التي أعطتني رقم 
المال، وتستریح  وقالت لي إنك موجود في كل مكان یعبق بعطرھاتفك الخلیوي، 

، وھا أني قد وجدتك حسب دقة وصفھا. في الصالة كنت أنظر في فیھ السلطة
، وحین طلبتك بھاتفك األقویاءالوجوه، وحین رأیتك توقعت أن تكون أنت جلیس 

 لیك وأبتسم لصدق حدسي ودقة مالحظتي.إنظر أورددت علّي كنت 

ً ھات ما  - ً عندك، ودع صندوق أسرارك مغلقا ، فھذا خیر لي ، أو على األقل مواربا
  ولك. 

 أن أحدثك عن أفضل الطرق لتخفیف ّال إإن لم أتحدث عن األسرار، فلیس لي 
الوزن، أو عن طریقة حیاكة خف غرفة النوم!! األسرار تثقل صدري، مثل مكّب 

 قمامة یكبر كل یوم ویخنق سكان المدینة المجاورة برائحتھ النتنة. 



لنبدأ من منطقة محایدة، قبل مدة وصلتني بالبرید االلكتروني وثیقة مھمة صادرة 
 2.5السلطات التونسیة صادرت نحو  أنّ مریكیة تكشف األعن وزارة الخارجیة 

رملة الزعیم الفلسطیني الراحل یاسر عرفات أملیون یورو من سھى عرفات 
وطردتھا من البالد بعد تجریدھا من الجنسیة التونسیة، عقب خالف نشب بینھا 

 .السابق زین العابدین بن علي زوجة الرئیس التونسيبین و
بعد وفاة الزعیم  لى أنھإالتي أعرفھا قبل وصول الوثیقة تشیر التفاصیل الدقیقة  

اضي السلطة مع ابنتھا زھوة أرغادرت سھى عرفات  2004ام ععرفات في 
من القصر الحاكم لتبدأ التقرب على الجنسیة التونسیة و 2006في عام  لتحصل

صدر أزوجة الرئیس زین العابدین بن علي، ولكن وبعد عام الطرابلسي ومن لیلى 
ً  القصر بیاناً  الجنسیة التونسیة جرى سحبھا من سھى  نإجاء فیھ: " مقتضبا
 عرفات". 

القصة كانت  نّ أمریكي وأبلغتھ من ذلك تحادثت سھى مع السفیر األ وبعد شھرین
قامتا مدرسة أالسیدتین  نّ أعبارة عن انتقام شخصي من لیلى زوجة الرئیس، و

في تونس واندلع بینھما خالف جراء  غنیاءخاصة في تونس، مدرسة ألبناء األ
 في رد فعلھا  ذلك، حیث لم تتردد سھى في اتھام السیدة لیلى بالفساد والتي أمرت

  الجنسیة من سھى.بإغالق المدرسة وعملت على سحب 

لى مبنى أنیق كبیر، تحیطھ حدیقة كبیرة إقطع حدیثھ حین وصلت بنا السیارة 
عال. وقفنا أمام البوابة، وضغط على جھاز التحكم  الطریق جداریفصلھا عن 

البعید من داخل السیارة فانفتحت البوابة، ودلفنا الى مرأب طویل توقفت السیارة 
 في نھایتھ عند باب البیت.

طارھا معدني أسود اللون إدخلنا الى غرفة كبیرة بیضاء اللون بھا نافذة واسعة 
الغرفة إال على أریكتین كبیرتین أنیقتین سود. ال تحتوي وأفریزھا من الرخام األ

یكسوھما مخمل أسود وتتوسطھما مائدة كبیرة كل ما علیھا من المطبخ اللبناني، 
وعربة خشبیة متوسطة الحجم عامرة بالمشاریب واألقداح. فوق الطاولة، من 

سقف الغرفة تتدلى ثریا عمالقة من كریستال معّرق بخطوط رمادیة، فیما أرضیة 
 امرأةصورة من المرمر األسود لسلویت  في قلبھامن الرخام األبیض الغرفة 

ورجل متعانقین، أشار لي بالجلوس على إحدى االریكتین، وجلس قبالتي وعلى 



مزعومة وقال: تفضل یا جلیسي الحمیم، آمل أن یروق لك األكل  ابتسامةوجھھ 
  اللبناني!

 ً من الجعة، وجلست أنظر  كبیراً  أخذت بضع مالعق مقبالت، وأعددت لنفسي كأسا
الیھ وھو یأكل وعیناه ال تفارقان صحون الطعام لكنھما تسیحان في جوف جمجمتھ 
وفي مخزون صدره من األسرار. لم أشأ أن أستعجلھ وأحثھ على قول المزید خشیة 

 ً غیر مبررة، فبقیت أتجرع من كأس الجعة وآكل من حین  أن أثیر في نفسھ شكوكا
 المقبالت الشھي الكبیر.آلخر لقیمات من صحن 

بعد نحو نصف ساعة من صمت تقاطعھ لغة األسنان واأللسن والبطون، لحظت 
 : خاللھا أن الرجل یأكل بنھم كبیر، عاد جلیسي للحدیث قائالً 

سھى كانت  نّ أ عرفتبین السیدتین المترفتین الخالف في تفاصیل غیر معلنة عن 
 بن علير القذافي والذي تدّخل ووبخ معمّ السابق قد طلبت مساعدة الرئیس اللیبي 

ال السابق إفما كان من الرئیس التونسي  - لم یحافظ على أرملة یاسر عرفات ألنھ
 سحب الجنسیة التونسیة من سھى. نّ أ

على المرء أن یعرض الوقائع  عن دائرة اھتمامنا، لكنّ  لى ھنا یبدو األمر بعیداً إ
 لى أین یصل.إبشكل محاید وموضوعي لیعرف 

لى مالطا ألّن شقیقھا غابي ھو ممثل السلطة الفلسطینیة في إذھبت سھى  •
 الجزیرة الصغیرة.

سكنت سھى في بیت أنیق قلیل النوافذ یقع في ضاحیة معزولة ویرّجح أّن  •
مالكھ عراقي یدعى صباح دّھام وھو أحد المقربین من عدي نجل الرئیس 

 العراقي األسبق صدام حسین.
لى مالطا في نفس إقبل وصول سھى عرفات وابنتھا  التقىصباح كان قد  •

 معمر القذافي، التي أقامت بعد لقائھا بھ مباشرة تمثاالً  ابنةالبیت بعائشة 
  لصدام حسین في طرابلس الغرب. 

رافق عائشة في زیارتھا رجل األعمال اللیبي إدریس وھو رجل لھ صلة  •
القذافي. ھذا الرجل الى حد كبیر بما كان یجري في الدائرة القریبة من 

ملیون دوالر في  3من صباح دّھام بعد تلك الزیارة، أسھما قیمتھا  اشترى
ھي واجھة إلنتاج غاز الخردل الستخدامھ في إنتاج  لألصباغشركة خاصة 



قنابل كیماویة، والشركة والمصنع موجودان في إحدى الدول العربیة 
 األفریقیة.

لیة، زار دولة خلیجیة وأقام فیھا بضعة صباح دّھام بعد ھذه اللقاءات المتتا •
مریكیة مع ضباط في القاعدة األ اتصالھ قد أنشأ حلقة أشھر، وقد تسرب أنّ 

 في تلك الدولة.

یرخي حزام سروالھ وشریط حذائھ األنیق وھو یتثاءب  وانحنىسكت عن الكالم، 
 ً لھامش بوحي لك بھذا ا ، ثم عاد یقول: ھذا ھامش مما أعرف... وأعترف أنّ متعبا

...ھل تدري أیھا الجلیس؟  في بعض باالرتیاح الصغیر یبعث فّي شعورا كبیراً 
 واالنتماءاألحیان البد من البوح ببعض األسرار وإال فقد اإلنسان شعوره باألمان 

الى عالم البشر. ال أعرف كیف أشرح مشاعري، لكني ال أقوى على قول المزید 
 اللیلة، ربما سنواصل ھذا الحدیث أو غیره في لقاء آخر. 

لى الفندق الذي أسكنھ والساعة إودعتھ دون سؤال أو تعلیق، وأوصلني سائقھ 
 . تقترب من الثانیة لیالً 
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ة سودانیة كلمتني صحفی 2018جرى كل شيء فجأة، ففي مطلع نوفمبر          
بلغتني أّن لدیھا ما تقولھ لي، ولكنھا ال تعلم كیف تصل ھاتفیاً على واتساب، وأ

 إلي، ودعتني لزیارتھا في الخرطوم لنتحدث بإسھاب عن أوضاع البلد. 

أھم عناصر عملي ھي عدم المجازفة بالعمل في المناطق الساخنة، والسودان منذ 
سنوات واقع في قبضة الفوضى، ومیلشیات ومخابرات عمر البشیر، لذا كان 

ھ یمثل لي مخاطرة كبیرة، وھكذا اعتذرت لھا دون تردد، مبیناً أني ال أذھب دخول
إلى المناطق الساخنة، فھذا یتعارض مع مبدأ عملي وھو االستماع للناس فحسب، 
ولیس حل مشاكلھم.. وتفھمت المرأة وضعي، وبقینا متواصلین على واتس وھي 

ول من كشف عن ترسل لي معلومات وفیدیوھات وصور لما یجري، وكانت أ
آالء صالح التي باتت ایقونة الثورة وھي التي باتت تدعى "حبوبتي كنداكة" 

بسبب أغنیتھا الشھیرة التي شحنت النفوس ضد البشیر. وأرسلت لي الصحفیة 
 (واسمھا لبنى) كلمات األغنیة بسبب ضعف النت عندھا:

 ..ا والدة أعفیليی

 ..وعدي القطعتو معاك

 في شلة الحكامإنو الكالم ممنوع.. 

 ..یا والدة دمي بفور.. لما البلد تغلي

 لما العساكر دیل.. الشوھو اإلسالم

 ..جایبین تفاھاتم

 ..سجنونا باسم الدین

 ..حرقونا باسم الدین

 ..حقرونا باسم الدین

 ..كتلونا باسم الدین

 ..ھالدین بريء یم



 ..الدین بقول الزول.. إن خلى حقو یموت

 ..بیخاوي في شیطان

 ..الدین بقول تمرق

 ..تمرق تقیف في الضد.. وتواجھ الحكام

 ..الدین بقول الزول.. إن شاف غلط منكر

 ..ما ینكتم یسكت

 ..ببقى الغلط ستین

 ..كوز السجم بیغرف.. في خیرنا ویتمتع

 ..نحن السقینا النیل.. من دمنا الفایر

 ..ما بننكتم نسكت.. في وش عمیل جایر

 ..جدي ترھاقا الخوف عدیم الساس.. وأنا

 ..الفضیل الماظ حبوبتي كنداكة.. وعبد

 ..فراس بشیلو الرأس

 .یمة الشباب بحیو.. وأنا بالسكوت میت

وبعد یومین أشتعل یوتیوب بفیدیو آالء وھي تعتلي المنابر في كل مكان وتشعل 
حماس الشبیبة. كشفت لقطات الفیدیو أن الشباب الجامعي والخریجین العاطلین 

على نضوج عن العمل ھم  من أشعل الثورة، أما كلمات القصیدة / النشید فتدل 
اإلسالمیین وھم یحاولون أن  ا لبنى كشفت عوراتھرسلتالثائرین، والصور التي أ

كتاف الثورة، السیما أن قناة الجزیرة القطریة تعمدت عدم التغطیة، یركبوا أ
فسارت باقي القنوات العربیة والدولیة في أثرھا. كان واضحاً أن ثورة الیسار في 

السودان ال تروق لألنظمة العربیة، وال تروق لكثیر من القوى التي تدعم التیارات 
 یة.اإلسالم



حراك السودان یقوده الیسار ألول مرة، وھذا لیس عجیباً فكثیر من السودانیین ما 
زالوا یرون في الحزب الشیوعي السوداني قوة مخلصة یمكن أن تغیر أوضاع 
البلد وتخرجھ من دوامة الفساد واالنقسامات والتشرذم التي نتجت عن سیاسات 

 البشیر واألحزاب اإلسالمیة. 
B0MA-https://www.youtube.com/watch?v=QRWjPX 

عقد في القاھرة مؤتمر قوى االصالح الشعبیة في السودان،  2019في ینایر 
وحضره عدد كبیر من الناشطین والصحفیین والمعارضین أغلبھم من قوى الیسار 

سوداني، وطیف كبیر من سودانیي كردفان التي یتزعمھا الحزب الشیوعي ال
والنیل األبیض ودارفور، كما حضر صحفي وناشط واحد من جمھوریة السودان. 

لم تتسرب عن المؤتمر أي أخبار، ولم تقم قنوات األخبار العربیة والدولیة 
 بتغطیتھ. 

دعتني لبنى وھي من منظمي المؤتمر للحضور، فاتصلت بموسى حنون الذي 
الجلیس وأبلغتھ كل التفاصیل، وضمنھا دعوة لبنى لي، ومستوى یمول مشروع 

تقییمي لھا، فأجاب أّن علي الذھاب واالستماع للجمیع، وطلب مني أن أسجل ما 
یقولھ ناشطو كردفان ودارفور والنیل البیض. وقبل أن ینھي االتصال سألني 

راك دبیات الححول طبیعة الحراك، فكشفت لھ أن أ موسى حنون عن انطباعي
والفیدیوھات التي تتسرب وامتناع اإلعالم الدولي والعربي عن التغطیة بشكل 

خرى قبل أعوام یوحي لي أن ا جرى في أحداث الربیع العربي األمباشر، كم
الحراك یساري، أو متعاون مع الیسار، لكن عسكر السودان الذین تولوا قمة 

 ار.القرار في البلد لم تعرف عنھم روح التعاطف مع الیس

طرت من أربیل إلى اسطنبول ثم إلى القاھرة، واستقبلتني في المطار لبنى، 
واخذتني إلى فندق حجزت لي فیھ غرفة، كان الفندق في وسط البلد، لكنھ سيء 

في كل شيء، فطلبت منھا إلغاء الحجز، لكي أقوم بنفسي بالحجز في فندق 
رافقني لتطمئن على انتركونتننتال القاھرة. وھذا ما جرى وأصرت لبنى ان ت

االنفاق في  سأتولىراحتي معتذرة عن سوء الفندق األول، لكني طمأنتھا إلى أني 
مثل ھذه األوضاع، فالمھم بالنسبة لي ھو الوصول إلى الناس الذین لدیھم ما 

ق السادس من الفندق، یقولونھ، ثم حجزت لنفسي جناحاً مطالً على النیل في الطاب
 اً من مكانات لقاء الناشطین ومؤتمراتھم.صبحت قریبضامناً أني أ

https://www.youtube.com/watch?v=QRWjPX-B0MA
https://www.youtube.com/watch?v=QRWjPX-B0MA


مساء ذلك الیوم رافقتني لبنى للقاء زعیمین من الحراك رشحتھما ھي لمحاورتي، 
والتقیت بھما في غرفة متصلة بصالة نادي المثقفین القدیم في وسط البلد 

"أتیلیھ القاھرة" في حارة كریم الدولة المتفرعة عن میدان طلعت والمعروف باسم 
جدران الغرفة تغطیھا لوحات رسمھا أو صورھا فنانون بأسالیب تجریبیة  حرب.

 توحي للمرء أن الثقافة في ھذا البلد ما زالت تتنفس. 

في جو یسوده التكتم، التقیت شابین في عشرینیاتھما، وتبدو علیھما مالمح الشباب 
سنا في الناشطین في عالم الرقمیات وعلى وسائل التواصل االجتماعي، وما إن جل

الغرفة الھادئة، حتى أخرجت ھاتفي واستأذنتھما أن أسجل الحوار، فأجازا ذلك 
على أن ال ینتشر التسجیل، وأكدت لھما أني لست صحفیاً، ولن أنشر قطعاً ما 

 یقوالن، وطلبت من أحدھما أن یروي لي كیف بدأ ھذا الحراك أوالً فأجاب: 

التي جرت تحت  انفصال الجنوب اً في عملیةرق، كان السودان غا2011عام في 
أنظار البشیر وبرضاه ثمناً لبقائھ على راس الھرم، ویتردد في الخفاء، أن طرفاً 

ملیار دوالر نقداً  3ثالثاً بالتنسیق مع سلطات جنوب السودان قد دفع للبشیر 
ً تاریخ وكما تعلم فإن للسودان. لیسمح بانفكاك الجنوب دون ضجیج من الحروب  ا

ال  وثمة أسباب عدة لذلك مع موجة الربیع العربي لم ینتفض،ذا ترى أنھ ل، األھلیة
 مجال لطرحھا في ھذا اللقاء. لكن یمكن أن نضع سیاق ما جرى بھذا الوصف:

ً اتبّع  ً  سلطویا البشیر نھجا على نحو مختلف في  ھ، لكنھ ُطبِّقفي سوریا، كما شمولیا
لیصل سنوات  دّب على مدىد االقتصادي فیھ كان ق االنھیارالسودان، حیث أن 

ونجح البشیر مثل كل مرة ومثل كل حاكم عربي في ، الشاسع البلدإلى أطراف 
وبمغازلة  تقنیات مكافحة العصیان القضاء على التململ والرفض الشعبي بتطبیق

المجموعات االسالمیة، وألفت  نظرك ھنا إلى أن السودان تتحرك فیھ قوى 
الیة إلیران، وسلفیة وھابیة، وقد نجح البشیر في إسالمیة إخوانیة، وشیعیة مو

تحیید ھذه القوى، وعزلھا عن الحراك من خالل السماح لھا بمشاركة رمزیة في 
العدید من الحكومات العربیة شرعنت الحركات فإن ، الحكم، على صعید آخر

اإلسالمیة بكونھا معارضة غیر رسمیة ألنظمة السوق السلطویة. ھذه الحركات، 
تحالفت مع رأس المال، رّوجت لقیم مفیدة سیاسیاً لألنظمة ترّكز على  اً ماغالب

الصبر والطاعة وتفتقد القدرة على انتقاد سلطویة السوق. في المقابل، استندت 
الطبعة السودانیة من نظام السوق السلطوي إلى التحالف مع اإلسالمیین 



ء تمّكنوا من دمج أنفسھم والرسامیل المالیة والتجاریة، وقوات األمن، وكل ھؤال
النفطي. ولذا،  االنتاجبدا أنھ طبقة حاكمة، نجحت في مراكمة ثروات من  في ما

كان المتظاھرون یھتفون ضد اإلسالمیین الذین كان یُطلق علیھم بالعامیة 
 .تشبع السودانیة نعت "الكیزان" و"الكوز"، أي المجارف، كإشارة إلى شھیة ال

ت تطبیق التسجل على وضع انتظار ألطلب لنا طلبت منھ التریث، ووضع
مشاریب وأوصي على عشاء متأخر، حیث أن األماكن من نوع ھذا النادي 
تعرض كمیات محدودة من العشاء، وجاء جواب النادل مؤكداً لظنوني، فقد 

اخبرني ان لدیھم مقبالت باردة وال عشاء للضیوف (وكأنھ یقول لنا ال عزاء 
المجموعة ان ننجز حوارنا ھنا، ثم نذھب للعشاء في مكان  لكم)، لذا اقترحت على

 آخر.

وعدت أؤكد لمحاوري أني قد استقرأت مقالھ  في شعارات الحراك، وفي 
اتصاالت لي مع ناشطین على مواقع التواصل االجتماعي، وطلبت منھ أن یمضي 

 قدماً في قراءة المشھد فقال:

تغطیة  أن االحتجاجات لم تحظ بأي يالنقطة الملفتة للنظر والتي تدعو للتأمل ھ
. فحركة حقوق اإلنسان ... یكاد ال یبینقلیل من الدعم الدوليدولیة تقریباً، وأیضاً ب

العالمیة، التي تّمكنت من توجیھ تھمة حرب اإلبادة إلى البشیر في المحكمة 
 الجنائیة الدولیة، لم یكن في وسعھا ھذه المرة تعبئة مثل ھذا الدعم. 

متھما  وجعلت منھ مطارداً  إدانة البشیر،ت حملة الدول األوروبیة التي قادأما 
لم تعد مھتمة كثیراً بحقوق اإلنسان في بجرائم جینوساید في مناطق السودان، ف

دابر الھجرة من السودان والدول  قطعت للبشیرقوات األمن التابعة  ، ألنالسودان
إلى بلدان اوروبا الغربیة، وھذا ما یھم االتحاد االوروبي الذي تورط  المجاورة لھ

في دعم الربیع العربي فتدفق علیھ مالیین الالجئین من سوریا والعراق ومصر 
 . وإیران وافغانستان ولیبیا وتونس

 التي یملكھاقوات األمن  استفادت منطالما ، التي األمریكیة الوالیات المتحدة أما
، مساعدة المحتجینتجد حافزاً یدفعھا للم ففیذ حربھا ضد اإلرھاب، البشیر لتن

فالبشیر ومنظومتھ األمنیة ینفذون رغبات الحلیف االمریكي، وفیما یعلن البشیر 
أن السودان جمھوریة اسالمیة، تسرب أجھزة أمن النظام معلومات حول 



سھم مع الجانب التنظیمات االسالمیة والناشطون والدعاة للجانب االمریكي، بل ت
 . األمریكي في القضاء علیھم في أحیان كثیرة

للبشیر برفع الدعم عن المواد  صندوق النقد الدوليفي الجانب اآلخر، فاّن مطالبة 
، بطریقة ما وبشكل غیر مباشر، المحتجین، وھذا ألن قد ساعد الغذائیة األساسیة

ونحن السودان.  في وتظاھرات دامیة دوماً احتجاجات یشعلخفض الدعم كان 
انقالب أحد أسباب للمواد األساسیة كان تقلیص الدعم  1985عام في سمعنا أنھ 

المشیر عبد الرحمن سوار الذھب على حكومة جعفر نمیري الفاسدة ما ادى إلى 
 اسقاطھا.

ً من جعفر نمیري نحو  وعلینا أن ال ننسى أن ما جرى آنذاك كان انعطافا
، الشریعة اإلسالمیة تحكمھاالسودان دولة إسالمیة أعلن نمیري االسالمیین، فقد 

جنوب فدرالیة ألغیت ف مسلمة،غالبیة غیر  الذي تسكنھالجزء الجنوبي وشمل ذلك 
 .1983لى الحكم الذاتي في یونیو السودان المعتمدة ع

سكت الشاب ولید عثمان عن الكالم، ورفع عن عینیھ نظارتھ الطبیة الغلیظة، 
على جفونھ المتعبة، فیما اتجھت بھاتفي إلى الشاب اآلخر، ماسحاً بیده برفق 

ألسالھ عن مخاطر قیام حرب أھلیة متعددة األطراف في البلد في ظل األوضاع 
 المتفجرة الحالیة فقال الشاب مأخوذا قلیالً بالمفاجأة:

السودان منذ ثالثة  جزء متصل من تاریخالحروب األھلیة آ ى نعم  فعال آآآآ ...
انتشرت في األطراف الواسعة والمتنّوعة والغنیة بالموارد  كجنوب عقود، و

السودان بحدوده الحالیة ودارفور وجنوب كردفان والنیل األزرق وشرق 
في دارفور  المسلحةقادة الجماعات لكن  تنتِھ بعد.  لموھذه الحروب  ،السودان

 حكومةواعتقد أن الوأماكن أخرى أعلنوا دعمھم للمتظاھرین في الخرطوم، 
 .وقف إطالق النار من جانب واحدستعلن قریباً 

ید البشیر كان القائد الوحومضى یقول وھو ینفث دخان سیجارتھ: عمر حسن 
. وقد بدا 1989عام منذ تولیھ الحكم عقب انقالب الباقي في منصبھ بال انتخابات 

ي ما زج البلد والشعب فثابتة للقمع في السودان تتمثّل في:  حجةأنھ عثر على 
 الصالحیات؛ ونشر قوات أمن واسعة "مكافحة التمّرد في أطراف السودان" اسماه

المدنیة،  للحقوق واألنشطة والحركاتوقاسیة في المدن؛ إضافةً إلى إلغاء كامل 



 . الكل یعلم اّن ھذه االنشطة والتنظیماتت، ووسائل اإلعالم، واألكادیمیاتوالنقابا
 في السودان.  القويبالحزب الشیوعي  بشكل أو بآخركانت مرتبطة 

سكان الحضریین بأنھ سیقتلھم إذا ما عارضوه، وأثبت وفي المدن، اقنع البشیر ال
 .مراراً أنھ جاد في كالمھ من خالل عملیات القتل الجماعي واالحتجاز التي نفذّھا

 ً تفق معك بأن أن أ كي ال نذھب بعیداً في االستذكار: من الصعب قلت مقاطعا
شیر كان الدیكتاتور الوحید الباقي في السلطة، فالقادة العرب كلھم تقریباً ینطبق الب

علیھم ھذا الوصف، واذا كان البشیر قد نجح سابقاً في تحیید كل الشعب بطرقھ 
 التي ذكرتھا، فلماذا لم ینجح ھذه المرة في تحیید الناس؟

نجح إلى حد كبیر في  قال وھو ینظر إلى لبنى وكأنھ یعاتبھا: الحقیقة أن البشیر
تحیید مالیین السودانیین، وھذا ما یفسر مرور نحو عام على الحراك دون أن 

أولئك الذین لم یتمّكنوا من شراء یسفر عن شيء. من یشعل الحراك الیوم ھم 
وعندما اتّسعت رقعتھا  ،شرارة االحتجاجات األولى واھم من أطلقفخبزھم الیومي 

منظمات المجتمع المدني والنقابات دعم  تاستقطبووصلت إلى العاصمة، 
، 1985و 1964 عاميالمھنیة، التي لعبت دوراً بارزاً في انتفاضتي  والجمعیات

حین أُطیح بالدكتاتوریین األخیرین في السودان. واآلن، حین تصّدت قوات األمن 
بوحشیة للمتظاھرین، وھاجمت المستشفیات واألطباء الذین كانوا یعالجون 

الجرحى، أسفر ذلك عن ازدیاد المعارضة تالحماً وعزیمة، ما ساعد  المحتجین
. اعتقد أنّھا صوالت، وستنتھي على استحضار ذكریات المقاومة السلمیة السابقة

غالبا لصالحنا نحن الرافضین ألالعیب عمر البشیر وتقلباتھ التھریجیة الراقصة 
 بالعصا.

مسیرة الحراك في األیام المقبلة، ما  قلت مبدیاً رغبتي في إنھاء اللقاء: كیف تقرأ
 ھو المشھد في الیوم التالي لسقوط البشیر، لو افترضنا أنّھ سوف یسقط؟ 

 في إحباط انقالب القصر وحالفھم الحظزخمھم  إدامةتمّكن المتظاھرون من  لو
 عسكري ومالي حاجة إلى دعم أجنبيبیبقون فسوف ، المحتمل في كل لحظة
 ن الغذائیة وإعانات الوقود والقمح. لتمویل واردات السودا

كما أن علیھم ألزمات، ل المنتجھم بحاجة إلى إیجاد طریقة تتجاوز ھذا النظام إن
رواتب قوات ، وأعني بذلك السودانمن الغول الذي یمتص أھم أموال التخلّص 



نصف تمتص نحو  والشرطة واألجھزة القمعیة والذیل االعالمي، وكلھااألمن 
، ھذا طبعاً في تقدیري الشخصي، ألنھ ال توجد میزانیات معلنة الدولة میزانیة

 .حقیقیة قط

أعلنت للشابین ولمضیفتي الجمیلة لبنى أن لقاءنا وصل نھایتھ، وشكرتھم، وطلبت 
من الجمیع أن نذھب لنتعشى في مكان آخر، فأعلن الشابان أن لدیھما التزاماً 

فبقیت مع لبنى لنقرر كیف نقضي یوجب حضورھما، وغادرا المكان سراعاً، 
 اللیلة.

غادرنا المكان بحثاً عن مكان أجمل نقضي فیھ اللیل، فاقترحُت أن نذھب إلى 
راق وأنا  في مكانٍ نادي ریجینا في شارع شارل دیغول، وقد قیل لي أن فیھ حفالً 

 بسروال الجینز وقمیص المربعات والسترة الجلدیة؟ ال یمكن، لن أذھب!

دي إذا؟ أنا أرید الذھاب ألنك معي، إثنان یمكن أن یقضیا سھرة وھل أذھب وح
 فستكون سھرتھ مملة. الوحید جمیلة في مدینة غریبة، أما الشخص الواحد

اجابتني ضاحكة: یا عزیزي أنا مقّربة من الحراك الشعبي في السودان، ووجودي 
مي الحراك، ولیس عندي ھنا بفضل تبرعات قلیلة محدودة من بعض داع

 رتدیھ لمناسبة من ھذا النوع.صراحة ما أب

سارعت اقترح علیھا الذھاب إلى مكان قریب تشتري منھ فستان سھرة وسوف  
 اتكفل بقیمتھ!

بعد رفض وتردد، وافقت على اقتراحي، وخرجنا من المكان نبحث عن بوتیكات 
مالبس مفتوحة، ولحسن الحظ وجدنا بعض محالت شارع الشواربي القریبة من 

طلعت حرب مازالت مفتوحة. واستغرقتنا رحلة البحث عن فستان مناسب  میدان
 نحو ساعة، انتھت بشراء الفستان وخروجنا من المحل. 

 مشكلة لبنى الثانیة كانت: أین أستحم وأصفف شعري وأرتدي الفستان؟

حسمتھا بال تردد بأخذھا إلى جناحي بفندق انتركونتننتال، وھناك استحمت بھدوء 
ا وخرجت لي وھي ترتدي ثوب السھرة، فكانت قطعة حلوى وصففت شعرھ

 سمراء ساحرة الجمال ترافقني لسھرة ناعمة في لیلة شتاء قاھریة.

 مضى اللیل ونحن نرقص ونقرع االنخاب، وانتھت اللیلة بأجمل نھایة.



في األیام التالیة نظمت لبنى  لنا لقاءات مفیدة مع ناشطین آخرین، فاجتمعت في 
 ساعات العمل وساعات الفرح.رحلة واحدة 

--------------------------------------------- 

أشھر من لقاءاتي بالناشطین السودانیین في القاھرة، تطور المشھد  4*بعد نحو 
 في السودان بالشكل التالي:

أبریل، احتشدت مظاھرة كبرى خارج المقر العام للقوات المسلحة  نیسان/ 6في 
ھاجمت المتظاھرین عناصر من جھاز األمن والمخابرات واألمن السودانیة وقد 

لكن  ،الوطني، ومعھا میلیشیات غامضة مرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم
 .حمت المحتجین الصغیرةمن ذوي الرتب  -عناصر من الجیش

یحمیھا وھي میلیشیا ، (یل، أبلغ قائد قوات الدعم السریعأبر نیسان/ 9في و 
وتعود بجذورھا إلى الوحدات غیر النظامیة التي شّكلتھا الحكومة خالل  القانون

قواتھ في الخرطوم أنھ یتعیّن علیھم عدم التدّخل ضد التظاھرات  )،حرب دارفور
وبات كما أُشیع أن الشرطة أصدرت أوامر مماثلة في الیوم التالي.  ،السلمیة

 .قیادتھ العلیاسیطرة  قوات األمن لم تعد تحتعناصر  معروفاً لدى الناس أن

أبریل، اعتُقل الرئیس عمر البشیر وحل مكانھ في السلطة مجلس  نیسان/ 11في 
 عسكري انتقالي بقیادة وزیر دفاعھ عوض بن عوف. 

أعلنت القوات المسلحة السودانیة أنھا ستُصدر بیاناً حول األوضاع.  وسرعان ما
ق سراح معتقلین سیاسیین. جھاز األمن والمخابرات الوطني إنھ سیطل أعلنكما 

وھذا أوحى بأن ثمة وفاقاً في صفوف قوات األمن سمح بوقوع انقالب عسكري، 
وبات یتعیّن على قادة ھذا االنقالب أن یبلوروا رداً على مطلب المتظاھرین 

 الخاص بإنشاء حكومة مدنیة انتقالیة.

لدولة، لكن كان تحت تصّرف قادة انقالب القصر ھؤالء كل الموارد الھائلة ل 
 .المحتجین في المقابل حازوا على قوة الزخم

أبریل استقال عوض بن عوف من منصبھ كرئیس للحكومة  نیسان/ 12في 
 االنتقالیة وحّل مكانھ الفریق أول ركن عبد الفتاح البرھان



على المستوى الدولي، كانت جمھوریة ألمانیا االتحادیة أول دولة أعلنت دعمھا 
فالتر شتاینمایر بدعم  -عھد الرئیس األلماني فرانكلجدید، حیث تالعملي للسودان ا

بالده لعملیة االنتقال الدیمقراطي في السودان. وقال شتاینمایر بعد مباحثات مع 
الفریق عبد الفتاح عبد الرحمن برھان رئیس مجلس السیادة في العاصمة 

لتغییرات : "إننا ندعم عملیة ا2020في شباط/فبرایر  السودانیة الخرطوم
  ."السیاسیة، إننا على وعي بصعوباتھا، وإننا نأمل في نجاح كبیر لھذه التغییرات

وفي الوقت ذاتھ، ناشد الرئیس األلماني المجتمع الدولي مساعدة السودان، وقال: 
"یجب أن یعترف العالم بأنھ یتعین علیھ الوقوف إلى جانب السودان". ووصف 

إشارة قویة" وأكد قائال: "إننا نسعى أن نكون برھان زیارة شتاینمایر بأنھا "
شركاء مع ألمانیا ومع االتحاد األوروبي"، وطلب الدعم كي یتم حذف بالده من 

 .قائمة الوالیات المتحدة للدول التي تدعم اإلرھاب
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          ً ً  كل ما في ھیئة الجنرال یدّل على أنھ كان عسكریا ، لم تتلف بشرة مترفا
كفیھ زیوت األسلحة، ولم تخطُّ آالُم الحروب والجبھات خنادق في وجھھ، ولم 

أمضى عمره  یحمل جسده أوسمة الحروب المشوھة البشعة، كان ببساطة جنراالً 
 4ن بلده الذي أكلت الحروب في المكاتب المكیفة األنیقة وفي سفارات دول بعیدة ع

ھذا الحدس، فسرعان ما أخرج من جیب  یخننيعقود من تاریخھ الحدیث. ولم 
ً  سترة الغولف الزرقاء األنیقة التي یرتدیھا سیجاراً  فاعتذرت  لي،قدمھ  فاخراً  كوبیا

أعوام. یتنشق عطر السیكار بشوق ثم  10قد فارقت الدخان منذ  قبولھ ألنيعن 
لیظة ویوقده لیبدأ بالتدخین ونفث الدخان المعطر في ھواء صالة یقضم حافتھ الغ

 حدیثھ:كبار الضیوف في مطار دولة مجاورة لبلده، ویبدأ  استراحة

 ً � ولمعارف أسرتي ولجھودي وكفاءتي  المیدان، شكراً في  لم أكن قط جندیا
الشخصیة التي جنبتني خبرات المیدان الصعبة، تصّور أّن خدمتي الطویلة تزامنت 

ال سویعات لو جمعتھا لما إمع أربعة حروب، ومع ذلك، لم أزر جبھات الحرب 
لى خبرتي في إزادت عن بضعة أیام. سبب ھذا بالطبع حاجة القیادة السیاسیة 

 ارة واالسناد وعقد صفقات شراء األسلحة.  مجاالت اإلد

قاطعك لحظة، أذكر أن القائد األعلى السیاسي أسیادة الجنرال، ھل لي أن  -
ینص على أن یتعایش كبار الضباط  والعسكري في بلدك كان قد أصدر أمراً 

وصغارھم في مواقع القیادة مع أقرانھم في میادین القتال، ھل شملك ھذا األمر أم 
 ال؟ 

شملني بالطبع، وزرت موقعین من جبھة الحرب، بقیت في كل منھما نحو 
لى خطوط القتال المتقدمة، إرتبتي المتقدمة كانت ال تسمح بأرسالي  أسبوعین، لكنّ 

وھكذا كنت أبقى في قیادات الفیالق التي یمكن اعتبارھا فنادق سیاحیة یقوم 
فة، أن قائدي الفیلقین الجنراالت بوظائفھم فیھا. فوق ذلك، ومن حسن المصاد

لى إاللذین زرتھما كانا من أقارب أبي. على كل حال، كبار الجنراالت یحتاجون 
بعضھم البعض، الجنرال الموجود في جبھة القتال ال یعرف شیئا عما یجري في 

، ومن جانبي، كنت لى الكثیر في ھذه المقراتإیحتاج مقرات القیادة العلیا وھو 
 . ي المیدان في أمور كثیرة جداً أُساعد كبار الضباط ف



ظریفة  لك قصةال أرید أن أخوض في تفاصیل خدمتي الطویلة، بل أرید أن أحكي 
غریبة ال یعرفھا كثیر ممن لمسوا وعایشوا نتائجھا التي یعیش حتى الیوم بعضھا 

 بیننا. 

 احتاجتفي مرحلة حاسمة من المعارك وفي بدایة ثمانینات القرن الماضي، 
لى صفقة مدرعات وناقالت أشخاص مدرعة فوریة كبیرة إالقوات المسلحة 

ً إلتحویل ألویة المشاة الراجل   االتحاد، ولكن لى ألویة آلیة، تسلیحنا كان شرقیا
أمتنعت عن تجھیزنا بما نطلب بسبب موقف حكومة  االشتراكیةالسوفیاتي والدول 

یة. طلبنا أسلحة من الغرب بالدي من الحزب الشیوعي ومن أحزاب الیسار المحل
طائرة مقاتلة شرقیة  100فعرضوا تزویدنا بخمسین مدرعة بمبلغ یكفي لشراء 

. أرسل القائد العام لألسلحةمتطورة، وبالتالي كان علینا أن نبحث عن مصدر جدید 
 ً شخاص أناقلة  150یؤمن لنا  أن أجد مصدراً  في طلبي، وطلب مني شخصیا

 أشھر. 6 مدرعة خالل مدة ال تتجاوز

لى لبنان ألتصل بأحد الوسطاء المعروفین بقدرتھم على تلبیة إبعد یومین سافرت 
 ً لى إ طلبات تجھیز السالح السریعة، وكما تعرف، تخضع صفقات السالح دائما

شروط سیاسیة، لكن الوسطاء في بعض األحیان یجنّبون الطرف المعني ھذه 
ط آخر، وبعد شھر من دوامة لى وسیإلى وسیط، ثم إالشروط. الوسیط قادني 

 علّي البحث عن سبیل آخر.  الوساطات أدركت أنّ 

جاءني الجواب بالصدفة، فقد جمعني حفل في سفارتنا في بیروت بسفیرنا في 
" الحدید" وھي  لى مصدر یجھزنا بإالبرازیل، وحین لّمحت لھ عن حاجتنا 

دبابات، أبتسم وقال لي، لى المدرعات والإالكلمة السریة التي كنا نستخدمھا لنرمز 
في البرازیل ھناك أمور غیر القھوة، تعال لزیارتنا ویمكن أن نصل لشيء 

 یرضیك.

ً برازیلیا العاصمةبعد أسبوع كنت في  بیت السفیر  . نزلت في فندق متجنبا
والسفارة. اتصلت بالسفیر والتقینا في صالة الفندق الذي أسكنھ. حدثني عما فعلھ 

 خالل ھذا األسبوع، وطلب مني التریث ریثما یجمعني بالطرف الذي یبیع السالح.

في صباح  البرازیلیة.بعد أیام اتفقنا على اللقاء في مقر وزارة الصناعات الثقیلة 
لمسؤول عن المبیعات الخارجیة في الوزارة المذكورة، خریفي غائم التقیت با

ناقلة أشخاص مدرعة  150وعرضت لھ رغبة حكومة بالدي في الحصول على 



مثل ھذه الصفقة ال تتم  أشھر، ھالھ حجم الطلب، وأخبرني أنّ  6وبمدة ال تتجاوز 
ال بموافقة أعلى مستویات القرار السیاسي، والطلب علیھا یجب أن یأتي ضمن إ
   روتوكول رئاسي یوقع بین رئیسي البلدین.ب

قلت لھ إن رئیس بالدي ال یمكن أن یغادر البلد بسبب الحرب، كما أن زیارتھ 
لبلدكم ونحن في حالة حرب ستسلط األنظار على وجود صفقة سالح بین بلدینا، 

 وھذا ما ال یریده أي منّا.

 طلب مني التریث، لعرض الموضوع على الوزیر.

وطلب مني أن یقوم وزیر الصناعة في بلدي  بي،عاود االتصال بعد یومین 
بزیارتھم لعقد ھذه الصفقة بین وزیرین. اتصلت برئیس بلدي بصعوبة، ونقلت لھ 

ما جرى. بعد أسبوعین وصل الوزیر المختص والتقى بنظیره البرازیلي 
بحضوري. جرى االتفاق على تجھیزنا بمدرعات من ھذا النوع في وجبات تستمر 

على مدى ستة أشھر، لكنھا ستكون مدّولبة ( بعجالت وإطارات) ولیس مسّرفة ( 
 100بسالسل تشبھ سالسل الدبابات)، كما أنھا ستكون مجھزة  بمدفع من عیار 

 ملم، ویمكن لكل واحدة منھا نقل ثمانیة أشخاص مع أسلحتھم وعفشھم. 

لف أ 100أعوام  5لكن البرازیل، اشترطت أن تبیعنا مع ھذه الصفقة وعلى مدى 
سیارة من انتاجھا مع ضمان إقامة فریق الصیانة المعني بھا وعملھ لمدة عشرة 
أعوام.  لم یستطع الوزیر أن یحسم ھذا الشرط، فطلب مھلة للتشاور، ثم اتصل 

بالرئیس وأخبره ، فطلب الرئیس عرض مواصفات وأسعار السیارات على 
 المختصین.

لى الوطن، فیما بقیت في إالتجھیز وعاد  اتفاقیةا بعد أكثر من أسبوع وقّع وزیرن
 برازیلیا أتابع الصفقة.

  أسلحة برازیلیة؟ اشترىسیادة الجنرال، لم أسمع قط أن بلدكم  -

ن أضحك وھو یكشف عن طقم أسنان المع جمیل وقال: القصة لم تنتھ بعد، إذ بعد 
دامتھا، وبعد إوصلت المدرعات وجرى ترجمة الكراریس الخاصة باستخدامھا و

لى الخدمة في بعض الوحدات وجرى تجربتھا في میادین الرمایة إأن دخلت 
فریدة من نوعھا، فبعد أن یُطلق المدفع  مشكلةمدفعھا یعاني من  والتدریب، تبین أنّ 

20  ً  قذیفة یصاب بما یعرف بالترشح الزیتي، وھذا یعني أّن المدفع ال یعود صالحا



شخاص، وھي بالطبع المدرعة مجرد عربة لنقل األوتصبح لالستعمال القتالي. 
(تسیر على غیر صالحة لالستعمال في الخطوط األمامیة في المعارك ألنھا مدّولبة 

طاراتھا البالستیكیة عند تعرضھا إوستنفجر عجالت ولیس على سرفة مثل الدبابة) 
  طالقات.إألیة شظایا أو 

 قة؟ھل تقول إن البرازیل قد خدعتكم بھذه الصف  -

ئھا، وھذا من شروط ال األمر لیس كذلك، فنحن لم نمتحن المدرعات قبل شرا
لم یكن عندنا الوقت الكافي لذلك، عالوة على ذلك فقد اضطررنا  سلحة،صفقات األ

لقبول عرضھم لحاجتنا للحصول على سیارات رخیصة الثمن وبأعداد كبیرة لتلبیة 
 طلب سوقنا المحلیة آنذاك.  

-وفي كل مشكلة البد من وجود كبش فداء یدفع الثمن  -راً مقصّ  ياعتبرنالرئیس  
ن أواجھ اإلذالل والتعذیب خالل التحقیق أوھكذا طلبني للتحقیق، لكني لم أشأ 

ً إفھربت من البرازیل  لسنوات طویلة ھناك. لكن  لى األرجنتین وبقیت أعیش متخفیا
 ً ً  المدرعات المائة والخمسین صارت سالحا لفصائل المعارضة في البلد  ضاربا

الذي كان یحارب بلدي ھذه المعارضة المسلحة كانت تقیم في بلدنا، وقرب نھایة 
الحرب ُزجت المعارضة مع ھذه المدرعات في معركة مع العدو المندحر آنذاك، 
لكن الفشل كان حلیفھا، واحترقت أغلب المدرعات ولم تستطع تنفیذ الھجوم حتى 

ھزیمتھا الحقیقي یعود ال أحد یعرف أّن سبب  بة للعدو.على القطعات المنسح
لى ضعف سالحھا األساسي. كما ال یعرف أحد حتى الیوم أن إولى بالدرجة األ

السیارات البرازیلیة التي تمأل الشوارع كانت شرط البرازیل لبیعنا المدرعات  
 عاما. 30الفاسدة قبل 

ً عام 30خطر لي سؤال سیادة الجنرال، منذ نحو  - ً  ا أنت تعیش ھاربا ، كیف متخفیا
كل ھذه المدة وأنتم دون مصدر  ن تحافظوا على مستوى معیشة راقٍ أتھیّأ لكم 
 جابة طبعا.ن ترفض اإلأیمكنك  للدخل؟

وھذا ما حصل لي فقد  ،من یأكل مع الذئاب علیھ أن یتقن فن الھروب بالفریسة
 ً ھكذا صنعت لي شبكة ، وكنت أدرك أن العمل بطریقة بلدي لم یكن قط مضمونا

منھا لتأسیس تجارة أغلبھا من الممنوعات. ضمنت لي  استفدتمعارف وأموال 
 ً ً  ھذه التجارة أن أعیش ھانئا مع ابنائي وأسرتي حتى نھایة عمري، ومن  آمنا



 ً ً  عجائب الزمان، أني ال أملك في بلدي حتى اللحظة راتبا ً  وال تقاعدیا ، لكني و� بیتا
 الحمد ال أحتاج لذلك. 

ً إنظر  وقال وھو یعید إیقاد سیكاره: أظن أنني قد قلت لك أكثر مما یجب،  لّي باسما
من أسرار ھذا  ولكني كنت أشعر دائما بحاجتي لشخص من بلدي أقصُّ علیھ جزءاً 

 البلد التي كبرت أجیال وھي تجھل عنھا كل شيء. 

عداؤه على دفة أم الحكم وسیطر أن سقط نظا ھذا الذي قلتھ لن یضر أحدا بعد
مور في بلدي، كما أّن الشخص المسؤول عن كل ھذه االخطاء یرقد دون رقبة األ

تحت التراب اآلن، ولیس بوسع أحد أن یعید محاكمتھ وسؤالھ. وأنت یا عزیزي 
نت خزانة أسرار فریدة من نوعھا، ولن أجلیس یحفظ كل األسرار في صدره، 

 ه الخزانة شيء كما أوقن.یتسرب من ھذ
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كم كنت أحب سوریا والسوریین، ولكن ھذا الحب تحول إلى شفقة على        
 2006األلمانیة عام السوریین حین التقیت في مناسبة إعالمیة عقدت بمدینة بون 

 ببثینة شعبان الشخصیة الثقافیة المقّربة من الرئیس السوري بشار األسد.

على ھامش اللقاء العامر بالمآكل اللذیذة والمشروبات، تحلّق المدعوون حول 
طاوالت عالیة، وھم یتعرفون على بعضھم أو یحاورون معارفھم في كل شأن، 

ام الحدیث یدور بعیداً عن المشھد السوري.  وحتى الشؤون السیاسیة للعالم، ما د
 سوریا وسیاساتھا خط أحمر یفرض الصمت على ھذا التجمع. 

في ھذا اللقاء تعرفت على متخصص في الشؤون الثقافیة السوریة، یعیش منذ 
سنوات في باریس، وكنا قد سمعت عنھ في مناسبات عدیدة، وانفردت معھ 

اء الشأن السوري، ما یعني بالنسبة لي أنھ لنتجاذب األحادیث عن كل شيء باستثن
ال یؤید بشار األسد وال یدعمھ، لكنھ یخشى أن ینتقده، وخاصة في ھذا المكان. 
وفي لحظة تجٍل جریئة، ھمس الرجل في أذني أنھ یرید ان یلتقي بي خارج ھذا 

المكان لیحكي لي ھمومھ عن سوریا. فاتفقنا على لقاء مساء غد في كافتیریا فندق 
 الذي أقیم فیھ. اریتمم

مقھى حین دخلت الكافتیریا شاھدتھ جالساً في إحدى زوایاھا، فحییتھ وأخذتھ إلى 
"كافیھ براسري" األنیق الجمیل الصغیر في زاویة تطل على جنائن ومسابح 

الفندق. جلسنا في المقاعد الجلدیة البنیة الغاطسة المریحة، وطلبت كأس مارتیني، 
 نبیذ بوردو فرنسي. فیما طلب محاوري كأس

قال دون مقدمة: أرید أن أتحدث ألني اشعر بوصولي إلى حافة االنھیار إن لم 
 اتكلم.

 إلى الناس ھو وظیفتي! اإلنصاتقلت لھ باسماً: لعلك ال تعرف أن 

 نظر إلي بحذر ودھشة وھو یسألني، ماذا یعني ھذا؟

مسكونین  أوضحت لھ طبیعة عملي بعبارة تخفف من مخاوفھ، كل السوریین
بھاجس الخوف حتى وھم بعیدون عن سلطة األسد بآالف الكیلومترات، وھكذا 

 .2003كان حال العراقیین حتى سقوط نظام صدام في ربیع عام 



بدا متردداً، وندمت ألني كشفت لھ عن وظیفتي، فقد كان األجدر بي أن أقّدر 
 مخاوف السوریین بسبب قسوة نظام األسد البعثي. 

رجل یتحدث في شؤون عامة، وأعلن لي بوضوح تراجعھ عن الھدف ثم انقلب ال
من ھذا اللقاء، ورغبتھ في االنصراف. أدركت مستوى رعبھ، وعذرتھ، وأنھیت 

 اللقاء بسرعة.

وبعد أن انقسمت سوریا إلى أوكار  2015بعد سنوات من ھذا اللقاء وفي عام 
ني منبر االعالم معارضة متنوعة تھتف كلھا بإسقاط نظام بشار األسد، جمع

اإلعالمیة األلمانیة مرة بنفس المثقف السوري،  DWالدولي الذي تعقده مؤسسة 
ھذه المرة بدا أقل حذراً، وأعلن بوجھ باسم متفائل رغبتھ في الحوار.  ذّكرتھ  

بخوفھ القدیم وحاولت أن أستفزه بالقول إن كل السوریین یخافون بشار األسد، مع 
لیة من وزن "عملیات تحریر العراق" تقضي علیھ أنّھم یتمنون معجزة دو

 وتریحھم، لكنھم ما برحوا یعلنون خالف رغباتھم.

بدت المرارة والحزن على وجھھ، فأعلن أنھ لم یعد یخاف النظام وبطشھ، فقد 
أخرج كل أھلھ وأحبتھ من البلد، لذا فإن بطش النظام لن ینال منھ. فأعدت علیھ 

أني اتقاضى أجراً مقابل االنصات للناس، ولكي حكایة طبیعة عملي، وقلت لھ 
نكون في الجانب األمین، كشفت لھ أن رجال سیاسة واقتصاد وإعالمیین 

وصحفیین وبسطاء الناس یتحدثون لي من كل أنحاء العالم، فأنا الجلیس الذي 
 یسمع وال یرشح شيء عنھ.

شرقي حیث تكلل كل ذلك بلقاء لیلي في مطعم ألماني صغیر بطرف المدینة ال
جلسنا إلى طاولة واطئة خشبیة كالسیكیة، وبدأنا نتحاور ونحن نرشف الشاي 

 بھدوء كصدیقین لدودین.

شغلت تطبیق التسجیل على ھاتفي المحمول وأبلغتھ أني سوف أسجل الحوار بعد 
 أذنھ، فأنطلق یروي ما یشغلھ.

ھو دعم  قال متدفقاً في الحوار: طالما كنت أدعم المعارضة السوریة، طبعا
صامت سلبي، فأنا لست رجل سیاسة وال صلة لي بحزب البعث، وال بأحزاب 

 المعارضة المسلحة بكل ألوانھا.



لى تركیا في تموز/ یولیو إالمعبر السوري الحدودي الھام  كما تعلم، فإن انھیار
2012  ً ، صار طریق تسلل المقاتلین لدعم القاعدة والتنظیمات اإلسالمیة مفتوحا

وھكذا تدفق ألوف التونسیین واللیبیین والسعودیین والشیشان وعشرات من 
ألف  15األوروبیین المتحولین الى اإلسالم على المنطقة لیؤسسوا قاعدة لنحو 

مقاتل یستقرون في المنطقة الشمالیة الشرقیة من سوریا والتي أضحت خارجة 
یجھلون في الغالب ما عن كل سلطة سوى سلطة الشریعة التي یتبناھا مقاتلون 

ینّص علیھ القرآن، لكنھم یھتدون بفتاوى شیوخ محلیین نجحوا في تعبئتھم 
" ً إلقامة خالفة إسالمیة جدیدة في منطقة ال تصلھا وسائل اإلعالم إال من  "جھادیا

 .خالل كامیرات الھواة وتقاریرھم التي تفتقر في الغالب الى الحیاد والموضوعیة

، ونظر إلي وقد ارتسمت على وجھھ مالمح الخیبة وتساءل: ألھذا سكت ھنیھة
صبرنا عقود طویلة على حكم البعث؟ ھل یفطر السوریون بعد كل صیامھم المر 

على طبخات الجھادیین المشبوھة الرجعیة؟ ھل نبدل منظومة البعث بشریعة 
 القاعدة وداعش؟

یر جھادیة، وعلى حد أجبنتھ ألحثھ على الحدیث: ھناك فصائل معارضة أخرى غ
ألف  100یتجاوز الیوم حاجز المعارض أّن عدید الجیش السوري الحر  علمي
 .مقاتل

 ً ً  قال موضحاً: ھذا صحیح نظریا ً  إال أّن الجماعات اإلسالمیة التي تتلقى دعما  مالیا
 ً غیر محدود من أوساط خلیجیة فاحشة الثراء، ورغم قلة عدیدھا، تسجل  ولوجستیا
ً میدانی حضوراً  أشد فاعلیة من عشرات االالف من مقاتلي الجیش الحر الذین  ا

 7.62تفتقر بندقیاتھم الكالشینكوف الوسخة الى زیت اإلدامة والى إطالقات عیار 
 .ملم األكثر مبیعا عبر العالم والمتوفرة في كل أسواق السالح الرسمیة والسوداء

ي طلب طعام العشاء، اقتربت نادلة رشیقة من طاولتنا، وسألت إن كنا نرغب ف
فانشغلنا بانتخاب ما نرید من المنیو، وطلبت منھا كأس مارتیني، فیما طلب 

 الرجل كأس نبیذ أبیض، وأوصیتھا أن تؤخر تقدیم العشاء حتى نأذن لھا.

تشمل المنطقة التي یسیطر علیھا عاد الرجل یوضح تفاصیلھ المریرة : الیوم 
 دلبإشددة على محافظات الرقة، حلب، مقاتلو جبھة النصرة والتنظیمات المت

، حماة ، الثورة، فیما یتنازع السیطرة على منطقة الحسكة وھي قبضتھم القویة



المتاخمة للحدود العراقیة قوات حمایة الشعب الكردي ومقاتلو داعش والتنظیمات 
 .اإلسالمیة القادمة من غرب العراق

أخرى على سواحل المتوسط  وال یبدو اإلعالم الغربي قلقا لبروز "وزیرستان"
الى حد كبیر من أثر جبھة النصرة ناسبة الدور  أدبیاتھ تقلل الجنوبیة، بل أنّ 

األكبر الى فصائل أخرى بینھا "الدولة االسالمیة في العراق والشام" والجیش 
فصائل صغیرة من ھؤالء  وھم یتحدثون بشكل غامض عنالسوري الحر. 

لقتال الفعلي، وھي فصائل تتمركز في الوقت الجھادیین (النصرة) تشارك في ا
لى بناء قواعد إكبر فإنھ) یسعى (أما الجھد األ الحاضر في مناطق حلب وحماة،

 ."في المنطقتین اللتین خرجتا منذ زمن طویل عن سلطة االسد

لى الشرق االوسط وھي قد بدأت تعید إغیّرت اتجاه بوصلتھا قد القاعدة  ویبدو أن
ً رسم خارطتھا في س ، وتمثل منطقة شمال شرق سوریا ھدفا وریا والمنطقة عموما

ً  ھاما للتنظیمات الجھادیة ألنھا غنیة بالنفط، وتمثل إمتداداً  لمناطق العراق  جغرافیا
 . وخاصة كركوك الغنیة بالنفط

 أّن وجوداً البد أن یخطر في بالھ أي مھتم بشؤون الشرق األوسط،  ولكنقلت لھ: 
من  لتنظیمات ترتبط بالقاعدة البد أن یثیر قلق إسرائیل، بل أّن كثیراً  مستقراً 

الساسة العرب یرون أّن إسرائیل لن تسمح قط بظھور واستقواء تنظیمات من ھذا 
 . النوع على حدودھا مع سوریا

عن الدولة العبریة ما یشّف عن موقف  لم یصدرأجاب الرجل بیقین شبھ قطعي: 
(مركز ماییر آمیت لالستخبارات ومعلومات  رسمي بھذا الخصوص لكن

لى سعي جبھة إلعدد من الباحثین أشار فیھ بوضوح  اإلرھاب) نشر تقریراً 
لى إقامة خالفة إالنصرة باعتبارھا ذراع تنظیم القاعدة الرسمي في سوریا، 

إسالمیة في منطقة شرق سوریا. ویشیر التقریر الى أّن جبھة النصرة نجحت في 
رض في سوریا لتستقر وتوطن نفسھا في شمال شرق البلد وبسرعة أن تمسك باأل

فغانستان، وبھذا یمسي حضورھا أھي أضعاف سرعة سیطرة تنظیم القاعدة على 
ً إ تھدیداً  ً  رھابیا  .عالمیا

فترة تشبھ نشاطات جبھة النصرة في سوریا الیوم قلت لھ: من خبرتي یبدو لي أّن 
ن ینتشر لیصیب المنطقة المضیّفة برمتھا، الحضانة التي یعیشھا الفایروس قبل أ



أّن طاعون الجھاد (القاعدي) سینتشر الى المنطقة بعد أن یغرق سوریا  وأعتقد
 .لألمن الدولي لیصبح فیما بعد تھدیداً 

لى إسقاط نظام بشار إأّن التنظیمات اإلسالمیة في سوریا ال تسعى  قال: في رأیي
ا الكبرى القدیم، لتقیم من خاللھ خالفة لى إحیاء مشروع سوریإاألسد، بل تسعى 

كشف عنھ إسالمیة تضم سوریا ولبنان واألراضي الفلسطینیة وإسرائیل، وھو ما 
تأسیس  2013سبتمبر/ ایلول  29أّن إعالن دمحم زھران في  التقریر الذي بین

وكتیبة ما ھو إال خطوة استباقیة لكي  فصیالً  50جبھة إسالمیة تضم أكثر من 
ه الفصائل أمام أي مواجھة مع الجیش الحر أو مشروع الجیش الجدید تتخندق ھذ

 .المدعوم من الكرد واألمریكیین

قلت لھ: ھناك عنصر ھام غیر فاعل حتى اآلن في ھذا الصراع، وھو اسرائیل، 
فإسرائیل ال ترى في الفصائل السنیة السلفیة الوھابیة التي تقترب من حدودھا 

اً، إال أنھا ترى في حزب هللا والفصائل الشیعیة في عبر المساحة السوریة تھدید
العراق وسوریا تھدیدا خطیرا ألمنھا، واالمر یتساءل ایھما اخطر فعالً على 

 الدولة العبریة؟

نظر إلي بعمق وقال: الفصائل السنیة ال تھتف "الموت إلسرائیل، أما الفصائل 
قود تھتف "الموت ع 3الشیعیة التي تقودھا إیران فما برحت منذ أكثر من 

إلسرائیل"، وھذا یفسر لماذا تعتبر إسرائیل حزب هللا والفصائل الشیعیة المسلحة 
التقییم الذي ظھر في تقریر (مركز ماییرآمیت) ذھب تھدیداً ألمنھا. ومع ذلك فإن 

الى أّن جبھة النصرة تخطط لمھاجمة إسرائیل من مرتفعات الجوالن، ویُتوقع أن 
للبنیة التحتیة  لیاتیة إرھابیة في المرتفعات تمثل امتداداً تؤسس بنیة تحتیة عم

 ً  االنتفاضةفي منطقة درعا، المدینة التي شھدت بدایة  العسكریة التي تؤسسھا حالیا
 . 2011ضد األسد سنة 

ن حزب هللا وبعض المنظمات الفلسطینیة قد تندمج مع جبھة أ ویكشف التقریر
تنطلق من مرتفعات الجوالن رغم الخالفات النصرة في ھجمات إرھابیة مشتركة 

 .العقائدیة العمیقة بین ھذه القوى

معاكس، یرى عدد كبیر من الخبراء السیاسیین  اتجاهمن جھة أخرى وفي 
العرب، أّن التنظیمات اإلرھابیة المتشددة في المنطقة والتي تكاثرت بعد ما سمي 



أّن من یدعم ھذه التنظیمات  بالربیع العربي إنما ھي صناعة غربیة بحتة، السیما
ً إأنظمة عربیة و  قلیمیة تعد أكبر حلفاء الوالیات المتحدة في المنطقة، مذّكرین دائما

فغانستان لمحاربة الوجود السوفیتي في أأن الجھادیین الذین ظھروا أول مرة في 
سبعینات القرن الماضي (وبضمنھم بن الدن نفسھ) كانوا صناعة أمریكیة 

، بل قطلم یكن إسقاط النظام السوري تلك الفصائل إن ھدف  یقةوالحق ،خالصة
 .بالتعرض لھا إضعافھ، أما إسرائیل فھذه التنظیمات غیر معنیة أصالً 

 ً ً  ورغم أن موقفا من التنظیمات الجھادیة القریبة من خط تنظیم القاعدة لم  رسمیا
ت عدة قد من الخبراء اإلسرائیلیین وفي مناسبا إن عدداً فیصدر عن إسرائیل 

أعلنوا أن إسرائیل قادرة على التعایش مع ھذه التنظیمات الجھادیة أكثر مما ھي 
 .قادرة على التعایش مع النظام السوري

قد أینع ربیع العرب  قلت وأنا أشیر للنادلة أن تقدم العشاء: بدا لي في وقت ما أن
لرجعیة ل في سوریا، فصار البعث وجبھة المقاومة والصمود والتصدي رموزاً 

والتخلف، فیما أضحت السعودیة وقطر وتركیا راعیة للثورات وتصدر ألرض 
، أال یثیر ھذا االنقالب قاسیون الجھادیین السلفیین لیحرروا البلد من رجعیة البعث

 أسئلة لدى السوریین؟

ً قال ساھماً: لدى السوریین مالیین األسئلة التائھة تبحث عن اتجاه،   ولیس غریبا
ھد بھذا الرداء السوریالي، فكل التفاصیل على مدى أعوام األلفیة أن یطل المش

الثالثة اتسمت بسوریالیة قّل نظیرھا. سفینة البعث الراسیة في سوریا منذ نحو 
بمغادرتھا قبل غرقھا، أولھم نائب  كثیرونخمسین عاما بدأت تغرق ، وبدأ 

ً  2010الرئیس عبد الحلیم خدام الذي غادر سوریا في نھایة سنة  ً  ھاربا  ومنقلبا
على نظام كبر معھ في نفس مدارس االیدیولوجیا القومیة البعثیة (لصاحبھا 

 .قدوم الخطر التركي ساطع الحصري ) مستشعراً 

خالد مشعل الذي ظل یقود نضال حماس من مكتبھ في دمشق لیحارب أنظر إلى 
لسوریا  عدواً  انقلب لقد من دعم إیراني غیر خفي، اسرائیل (بال ھوادة) مستفیداً 

لى إوھرب  التغییر قادمٌ أن وقلب ظھر المجن لراعیتھ األكبر إیران بعد أن شعر 
 .من صاروا ثواراً وحالمینقطر، مالذ 



لى القاھرة (بعد إیفكر في نقل مكاتبھ من دمشق وھو سالمي تنظیم الجھاد اإلتأمل 
بیروت الممزقة لى إ)، أو المصریة فیما عرف بعام مرسي فوز االخوان بالریاسة

ن أعادوا اعمار لبنان بعد الحرب یسد الغارق وبین مواالة أعدائھ الذبین مواالة األ
 .االسرائیلي واالحتاللاالھلیة 

یھرب من العراق وھو یفلت لینقلب، نواف الفارس وھو مناف طالس تأمل 
فالموقف لینقلب، والقائمة قد تطول، لكن قائمة التغیرات السوریالیة ال تكاد تنتھي، 

من بشار األسد صار یُحسب الیوم بمعاییر الوالء الطائفي، وتحول زعیم البعث 
لى رمز شیعي ینبغي القضاء علیھ لوقف المد الشیعي اإلیراني في إوربیب بیوتھ 

لیھ عاھل االردن الراحل الملك إالمنطقة (من خالل كسر الھالل الشیعي الذي نبھ 
ً  ف صار األسد البعثي رمزاً ). وال أحد یفھم كی1978حسین عام  وھو  شیعیا

 .العلوي العلماني

المختصون من علماء الشیعة یعدون العلویة فرقة شیعیة ال تنتسب للشیعة اإلثني 
 .دارسة و غیرھم من فرق الشیعةعشریة، وھي في ذلك تشبھ الزیدیة واأل

ً  2010أغرب المواقف في العراق، فحتى نھایة عام   كان العراق حكومة وشعبا
یشكو من رعایة نظام األسد لعناصر اإلرھاب، وقیامھ بإرسال اإلنتحاریین 
والسیارات المفخخة لقتل العراقیین بال تمییز، بل أن االستھداف كان ومازال یقع 
على شیعة العراق الذین تصفھم أدبیات الجھاد الدمشقي والسلفي بالرافضة 

كي وعدد كبیر من ساسة المجوس. وقد أعرب رئیس حكومة العراق نوري المال
لى مجلس األمن لشكایة إھذا البلد، في أكثر من مناسبة عن رغبتھم في التوجھ 

السؤال الیوم، ھل كانت كل تلك الوقائع تمثیلیات یراد  .نظام البعث في سوریا
منھا تظلیل الرأي العام عن المشروع اإلسالمي السني والشیعي على حد سواء، 

ً بین السنة وھم األغلبیة وبین الشیعة بإیھام الرأي العام أن  ً دمویا ھناك صراعا
 وھم األقلیة المتمردة؟

أن سوریا آوت كل قیادات البعث التي ھربت من العراق بعد سقوط  ولیس سراً 
 ً ً  نظام صدام حسین، ووفرت لھم مالذا آمنا أتاح لھم أن یشكلوا تنظیما  جدیداً  بعثیا

 .مدحتحت إسم حزب العودة یقوده یونس األ



وصلت النادلة بعربة الكیترنغ، وبدأت تنزل األطباق على مائدتنا وھي تعرفھا 
 مشفوعة باالبتسام، وختمت العملیة بالتمنیات بشھیة طیبة لكلینا.

 تناولت شوكة وسكیناً، وقبل أن أشرع باألكل قلت لھ: 

منذ تفجرت االحتجاجات في  بشكل كاملقد تغیر الموقف العراقي  أال ترى أن
بشار  اال ترى أن سوریا، وحال انتقالھا إلى طابع المواجھة المسلحة مع النظام.

ً  بات األسد قل، وبالتالي فھو في معادلة تقدیرھا: ھو علوي على األ ،لبغداد قریبا
 ؟في كل حال خیر من البدیل السلفي األصولي الناصبي القادم الى سوریا

أن ھذا یأتي بتأثیر طھران على القرار العراقي، وقال: ال ریب  تناول شوكتھ بیده
فیما نأى كرد العراق وتبعھم كرد سوریا في ھذا الموقف عن مواالة األسد وھو 

، على األقل یغادر عرینھ القومي الذي أذاقھم االمرین على مدى عقود من الزمن
دینیة السلفیة التي تسعى ، كما نأوا بنفس القدر عن مواالة القوى الفي ھذه المرحلة

، وفي تصوري أن محصلة الموقف الكردي في سوریا ستتجھ نحو إلسقاطھ
 مواالة االسد ضد التیارات السلفیة التي تطلق علیھ الرصاص.

العراقیون المقیمون في سوریا وعددھم قد یصل الملیون یواجھون محنة سوریالیة 
لمنتفعین من وجود نظام البعث من نوع آخر، فكثیر من المجاھدین یعدونھم من ا

السیما أنّھ یحمي قیادات البعث العراقي المھاجرة الى سوریا، ویحمي قیادات 
القاعدة التي ھربت من الرمادي لینتھي بھا المطاف في ضیافة البعث السوري 

 .الكافر، وبذا صاروا یستھدفونھم بالقتل والتھجیر

ً بسكین الطعام:  نضم عدد غیر معلوم من ھؤالء في المقابل، أقلت لھ ملوحا
لى قوى التغییر، ورفعوا السالح بوجھ ولي نعمتھم ألسباب إالمھاجرین العراقیین 

 .الطائفي الذي یسود المنطقة االستقطابال تغادر مشھد 

سوریا التي انطلق منھا الربیع القومي في النصف األول من القرن العشرین، 
، حتى ا التقسیم بین األسد وبین خصومھسوریالیة دمویة، أقلھ احتماالتتواجھ 

بعد أن كسرت شوكة التنظیمات الجھادیة السلفیة، ظلت قوة األسد موضع سؤال، 
 . فھو سرعان ما سیتنكر لحلفائھ الشیعیة في العراق وإیران

أسكّت تطبیق التسجیل وانشغلنا بتناول الطعام، ونحن نتحاور في شؤون عامة 
 .تخص غالباً المسألة السوریة
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      ً ، ثم في الحمام، رّن بشكل متصل طویالً  حین رّن ھاتفي النقال كنت آخذ دوشا
نقطع الرنین. بعد أن انقطع الرنین، وعاد لیرن بعد دقائق وأنا ما زلت في الحمام. ا

ً  كان الرقم مجھوالً  المتصل،، خرجت ألنظر من االستحمامانتھیت من   .خفیا

مساء غنج: ما لبث أن رّن الھاتف مرة أخرى، رفعتھ لیأتیني صوت أنثوي فیھ 
لیك، أعطاني رقم ھاتفك الجنرال...الجنرال إالخیر، أسمي خلود وأرید التحدث 

 سالح!!

ً  ، علینا أن نحدد موعداً بكِ  وسھالً أھال ً  .ومكانا

فضل أن یكون في وقت متأخر من أالزمان، ففعندي في البیت، وأما  المكان،أما  -
 اللیل، قل لي أي لیل یناسبك؟

 أین البیت؟ 

  في منزلي الصیفي بشرم الشیخ. -

یا سیدتي، أنا اآلن في بیروت، وبیني وبینك ساعتان بالطائرة، علینا أن نعتني 
 ً   .بترتیب ھذا سلفا

ما سأقولھ لك یتصل بثورة ینایر في مصر، نحن من ظلمتھم الثورة، ونرید أن   -
ینصفنا أحد، ال أحد معنا، الكل مع التغییر ویبحثون عن موقع لھم في عالم الیوم، 
أما نحن، ففي عالم المجاھیل، نقضي لیلنا لوحدنا، أسرتُنا خالیة باردة، وبیوتنا ال 

لى غیر رجعة، تعال یا سیدي، ألحكي لك إالزوج یزورھا الفرح، وحیاتنا غادرھا 
كیف تعیش أرامل الضباط بال أمل في مصر الجدیدة، كان رجالنا یصنعون القرار 
المصري والیوم لم یبق لنا إال التعلّق برحمة الغرباء لنجد من یحل مشكالتنا. تعال 

 عندي ألقص لك ما لن تجده في أي مكان، وما لن یقولھ لك أي أحد.

یھتز في منطقة  ارتجافالمھا شيء یحرك في داخلي مواضع غامضة، مثل في ك
لحظة، ھل یھمني أن أرى تفجر  مجھولة كنبض بركان یھدد أن ینفجر في أيّ 

 البركان؟ ألذھب الیھا إذا. 



ذا وجدت طائرة إنھایة ھذا األسبوع قد تكون مناسبة، لنقل مساء الخمیس المقبل،  -
 .تقلني إلیك في ھذا التاریخ

لى إ سأرسلأرسل لي رقم الرحلة إذا حجزت في رسالة نصیة على ھذا الھاتف، 
 اسمكلى شخص سیحمل یافطة علیھا إلى البیت. أنظر إالمطار سیارة تأتي بك 

الوافدین. أنا بانتظارك  استقبالأرقام من رقم ھاتفك الخلیوي في صالة  4وآخر 
  الخمیس وعندي لك أكثر مما تحلم بھ!

ً إ الھاتف، ونظرتُ أغلقت  ، لى حجز طائرة على االنترنیت، الرحلة موجودة یومیا
، وطبعت التذكرة، وأرسلت لھا الرقم في رسالة ، حجزت الرحلةوبمبلغ زھید

 أمل". لن ..انتظارك.نصیة مع توقیت الوصول. أجابتني بعبارة قصیرة" أنا في 

شرم الشیخ، في صالة  حطت الطائرة بنا في مطار الثامنة،لیلة الخمیس في تمام 
ً  االستقبال ، اتجھت أعدادربعة أیحمل یافطة مكتوب علیھا اسمي مع  وجدت شابا

نت على موعد مع السیدة خلود یا أستاذ؟ أجبتھ أنحوه، فأبتسم وسألني: ھل 
 ، فتناول حقیبة یدي الكبیرة وقال اتبعني رجاء.باإلیجاب

لى سیارة أنیقة، وفتح لي إ اتجھفلى باحة وقوف السیارات، إخرجنا من المطار، 
الباب، ثم وضع الحقیبة في السیارة، وانطلق بنا دون كالم. بعد نصف ساعة، 

لى بابھا، إلى مرآب فیال باذخة تطل على البحر األحمر، وصلنا إدخلت السیارة 
فترجل السائق لیفتح لي الباب وینقل حقیبتي. فتحت لنا خادمة عربیة باب البیت 

 جلست بانتظار أن أرى خلود. ،صالة االستقباللى إوقادتني 

من قوس عریض یربط الصالة بصالة أخرى، دخلت سیدة في مطلع الثالثین، 
ویكسو رقبة  الحنطة،شعرھا األسود الطویل على كتفین عاریین بلون  یلیس

متطاولة تشي برشاقة قدھا الجمیل. كل شيء في وجھھا یدل على األنثى، كل ما 
وھو یرتج في ثوب أبیض تزینھ كسرات الكروشیھ وھي تنتشر  في جسمھا ینادي

في كل المناطق التي تلزمھا لمسة رشاقة، أو رغبة في اقتناص أنظار الرجال، و 
الجسد على العقل وزواج السلطة  انتصاركل ما في عینیھا أسرار تحكي قصة 

 والجمال. 



أقول شیئا، فھا أنا بد من أن  بابتسامة عریضة مدت یدھا لي وقالت: إذا كان ال
، تتكلف أي شيء اشكرك لكل اللطف والرعایة التي أبدیتھا حتى اآلن، أرجوك، ال

 م ندعھ لما بعد؟أكن على طبیعتك، أمامنا الكثیر. ھل نبدأ بالعشاء، 

لنبدأ  سیدتي،ي في الطائرة یا ءأخذت یدھا الناعمة الساخنة وقلت: تناولت عشا
  بالقھوة أو ما شابھ.

لى عربة إى بعضنا على أریكتین منفصلتین متقاربتین، أشارت بیدھا لإجلسنا 
 وكؤوس كثیرة، وقالت: لك أن تشرب ما تشاء! تصطف علیھا قنانٍ 

شكرا یا سیدتي، ال أفّضل الكحول في ھذه الظروف، أرید أن أصغي لما تقولین  -
فنجان میاه معدنیة، مع  لكني سآخذ كأس ،بكل حواسي، الكحول یبعث فّي الخدر

  قھوة.

 ھل سمعت بقصة المدفع الكبیر؟!

 سمعھا منك؟أبل أرید أن  -

 ً  لنترك ھذه القصة حتى النھایة ونبدأ من حیث توقفت حكایتي، كان زوجي ضابطا
في الجیش المصري برتبة مقدم، لم یكن یشتغل في الوحدات الحربیة، بل كان 

شركة نصر وما یتفرع  یعمل في ھیئة المخابرات العامة، ویتعلق عملھ بمشاریع
نشط في متابعة ملف تطویر صناعة رشاش مشترك بین  2005عنھا. ومنذ عام 

المشروع بالغ السریة، وتولى  ).2000مصر وإسرائیل أرادوا أن یسمونھ (معادي 
، ورجل أعمال اسرائیلي معروف مقیم في التمویل رجل أعمال مصري كبیر جداً 

ریة والعبریة إنتاج السالح وتسویقھ بعد إتمام لندن، على أن تتولى الدولتان المص
على ھذه  اطلعتاألبحاث وخطط اإلنتاج األولیة. قبل أن تسألني، أقول لك أني 

زوجي، الذي نقلھا لبیتنا في زحمة أحداث ینایر والفوضى  اختفاءالتفاصیل قبل 
التي رافقتھا حین بدأت العصابات تجتاح المؤسسات الحكومیة، وقد نقلھا من 

خزانة خاصة تضم وثائق سریة بالغة السریة، محفوظة في مكان عام محمي، وال 
یملك حق الدخول إلیھا إال من كان یحمل ھویة خاصة موقعة من رئیس 

  الجمھوریة.

مھال سیدتي، ھل تتحدثین عن انتاج سالح مشترك بین مصر وإسرائیل، منذ متى  -
 بدأ ھذا التعاون؟



، وقد تولى 9، وكانت ثمرتھ االولى إنتاج مسدس مصري أسمھ حلوان إنھ قدیم جداً 
قد دفع لمصر ما  إنھطارق، ویقال  باسم، 1985العراق شراء حق إنتاجھ في عام 

ملیون دوالر لیشتري الخبرة والمواصفات وخط اإلنتاج. على كل  500قیمتھ 
ا جرى لي حال، ھذه التفاصیل لیست مھمة، المھم بالنسبة لي أن أروي لك م

  ولزوجي بعد...

-  ً ً  أرید أن أعرف شیئا ، سیدتي، ھل یعمل زوجك في ھذا المشروع بصفتھ ضابطا
 ؟أم بصفتھ مقاوالً 

، بل ھو ضابط مھندس مختص بمشاریع تطویر إنتاج األسلحة، ال، ھو لیس مقاوالً 
، وھذا بامتیازاتولكن بعض العاملین في فروع مؤسسة نصر العسكریة یتمتعون 

لى إت الذي نسكنھ ھو أحد ھذه االمتیازات. دعني أكمل لك القصة وستصل البی
 تفاصیل مھمة، ولكن علینا قبل ذلك أن نستریح... تعال معي ألریك شیئا.

نھضت من جلوسھا ، فبان جزء من فخذھا القمحي اللفیف الجمیل الصقیل، 
ایقاع حذاء  الجسد المكتنز بالعافیة وھو یھتز على ألتأملوتركتھا تسیر أمامي 

 بكعبین عالیین.

 ً لندخل قاعة بال نوافذ  فیھ سلّم دائري، نزلت السلّم وتبعتھا متأمالً  دخلنا فناء فسیحا
عرض بواجھات زجاجیة  طاوالتتحتل مساحة كبیرة أسفل البیت. تتوسط القاعة 

  مغلقة، فیما تعج الجدران بصور وتذكارات معلقة.

د كل ما حصل علیھ زوجي نبیل خالل أعوام أھال بك في دنیا الذكریات، ھنا تج
لى ھذا إعملھ، بعض الھدایا جاءت من أشخاص بمستوى قادة ورؤساء دول، أنظر 

السیف، إنھ ھدیة من ملك إحدى الدول العربیة لزوجي بمناسبة افتتاح مصنع 
  سیارات مكافحة الشغب. إنتاج ھذه السیارات یتوقف على طلبات المشترین.

ھذا الخنجر المعقوف المرصع بالجواھر، ھدیة من أمیر عربي أنجز لھ زوجي 
ملیون دوالر، وأنتج بندقیة  10لوحده مشروع تطویر بندقیة صید. تكلف المشروع 

األمیر، ثم توقف اإلنتاج بانتظار طلبات بمستوى یلیق  اسمواحدة محفور علیھا 
 بالمنتج.

ة من جلد التمساح المرصع باللؤلؤ وصلتني ھذه الحقیبة الیدویة النسائیة المصنوع
 رئیس عربي قتل مؤخرا أبشع قتلة. ابنةمن 



 أثناء جولتنا العجیبة في عالم القوة، سألتھا: كم یبلغ نبیل من العمر؟

إنھ في الخامسة والثالثین، یا لھفتي على الحبیب الغالي الذي خلفني وحیدة في  -
 ھذا العام الصعب.

 ومتى تزوجتما؟

ً  ھذا - لتخلف ذكریات  ھو العام الثامن لزواجنا، قصة حب كالحلم مرت سریعا
  محنطة في بیوت زجاجیة. 

 ً عني،  واصلنا جولة العجائب وقد بلغ مني اإلرھاق مبلغھ، فصرت أتثاءب رغما
لى أعلى فالوقت متأخر اللیلة، عندي المزید ألقولھ لك إقالت: لنعد ولحالي  انتبھتف

  لى جناح حجزناه لك في فندق غراند روتانا. إق یوم غد. سیأخذك السائ

في  لى الفندق وقالت: نلتقي غداً إلى صالة الضیوف، فطلبت السائق لیأخذني إعدنا 
ن تقضي یومك على أالرابعة بعد الظھر ھنا في بیتي لنواصل الحدیث، یمكنك 

ساحل بحر المرجان، لكن أحذر سمك القرش (مبتسمة) والسابحات 
 غلبھن یبحثن عن صید...الفاتنات...أ

ً  (قاطعتھا القرش أخطر من السابحات في كل حال، السیما إذا لم یكّن  )،مبتسما
  األخطر في رأیي. العربیات ھنّ ...عربیات

  ضحكت بدالل وقالت: نعم فالسمراوات یحسّن الصید حتى دون شباك.

سیدتي في  غداً ال بل إن الحنطیات منھّن یقتلن بطرف العین، ویاله منھّن! نلتقي  -
فحوى تحرشي المقصود وقالت: قبل  التقطتضحكت بصوت عال وقد  الرابعة.

الرابعة ستنتظرك سیارة في مرأب االنتظار أمام بوابة الفندق، لیلة سعیدة وألف 
  ألف شكر لكل شيء.

ھذا البرنامج مع خلود ثالثة أیام، عرفت خاللھا تفاصیل عالقتھا بزوجھا  استمر
زوجھا بعالم السیاسة والسالح. قصة سحریة أضعت في ثنایاھا  وجزئیات عالقة

حدود عملي كجلیس، وبدأت أقترب كثیرا من وظیفة األنیس، وھي بال شك أكثر 
  انفتاحا.حمیمیة وأكثر 
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البحر  شاطئ ىعل لیالً الیوم الرابع في شرم الشیخ، موعدي مع خلود في التاسعة 
في حفل بشالیھ یعود لمطربة لبنانیة معروفة، لتعّرفني على بعض أصدقائھا، 

 عن أجواء العمل التي سادت األیام الثالثة الماضیة كما طلبت. ولنبتعد قلیالً 

 ً في رحلة  ألنطلق الشیخ شرم میناء إلى الفندق غادرت في الثامنة والنصف صباحا
المرجانیة، بعدھا  الشعب لمشاھدة القرش خلیج لىإ فینیق اسمھبحریة بیخت أنیق 

محطة  المرجانیة، ثم حیث المزید من الشعب  نصراني منطقة رأسقصدنا 
 غداء وجبة س نصراني لنتناولأفي مطعم عائم على لسان بحري شمال ر استراحة
وأنواع  السلطة، تلتھا استراحة لمدة  والرز ن المشويالسلمو سمك  دسمة من

عن الجنة وسقط في میاه  نتأ ساحلي كأنھ رتقٌ  امتدادنعمة، وھو  ساعتین على خلیج
 لى التیھ.إحمر شفیفة الزرقة، من ھنا مر موسى النبي وتبعھ العبرانیون البحر األ

، الماء أكثر زرقة وصفاء، آخر ال سیما ونحن اآلن في الخریفلكل شيء ھنا طعم 
والسماء أیضا أكثر زرقة، أیھما یسرق لون اآلخر؟ الشمس أقرب لألرض ھنا، 

لكن رطوبة میاه البحر تلّطف حرارتھا، وحین ینظر المرء من زورق یمخر 
ً  مطمئنةالمیاه، یمكنھ بسھولة أن یرى قطعان األسماك وھي تسبح  من  جداً  قریبا

لطعام ومزید من الشرب والضحك بال حدود، ورغبتھ شھیة اإلنسان ل ،سطح الماء
كیف یتاح لسكان ھذا الفردوس  ھو،في الجنس تفوق الخیال، والسؤال الكبیر 

 األرضي أن یعملوا، أي كیف لھم أن ینسوا ھذه المتع وینشغلوا بالعمل؟ 

ً  ال  على ھذه األرض وبحرھا.  عجب أن یختصم العرب والیھود قرونا

غراند روتانا، كل المباني  فندق شاطئلى إعاد الیخت الصغیر  في الخامسة عصراً 
، البیوت والشالیھات والفیالت والمطاعم ومخافر الشرطة الشاطئھنا على 

وبیوت الصیادین ومراسي الزوارق  الطوارئومحطات إنقاذ السیاح في 
 والیخوت، ساحل ال ینتھي والكل یتنافسون على مساحة فیھ. 

لى صالة إبحر، و تقّشرت أطراف قدمّي، أسیر بصعوبة جّف جلدي لملوحة ال
 ً ً  الفندق، ألشتري مرھما لى غرفتي التي یسودھا اللون األزرق، أوأذھب  مرّطبا

ً عشقي ھو األزرق، كیف عرفت خلود ذوقي؟ آخذ  ، أتبعھ بمشروب بارداً  دوشا



، مثلّج، وأرتمي على سریر مریح أغوص في ثنایاه لدرجة یمتنع فیھا النوم عني
 موعدي المسائي. انتظارأن أغفو في  محاوالً 

في الثامنة مساء أیقظني ھاتف الغرفة، السائق ینتظرني في صالة الفندق. على  
 ً وارتدیت بذلة سوداء وربطة عنق وغادرت غرفتي الستقل  عجل أخذت دوشا

لى شالیھ یشبھ قبة مقامة إالسیارة التي أقلتني في طریق أخذ منا ساعة كاملة لنصل 
على أعمدة تواجھ البحر، وتحتھا صالة مفتوحة یزدحم فیھا الناس. مجامیع من 

الحضور یتوزعون على طاوالت منتشرة في كل مكان من الصالة الفسیحة، فیما 
تتحلق مجامیع أخرى على مناقل شي السمك واللحوم المنتشرة في أطراف الصالة 

 المقببة.

ً  اتجھتفي طاولة معزولة،  مرأتینالى إخلود تجلس  ، حین وصلت نحوھن حثیثا
قدمتني خلود لھما باعتباري من معارف األسرة، وقدمتھما لي، إحداھما الفنانة 

صاحبة الشالیھ، وھالني لون بشرتھا الشاحب وقد تعودت أن أراھا في التلفزیون 
تخاصمینا وآه محبة وقلت: لعلك اللیلة س وابتسامةنظرة مشرقة، صافحتھا بھدوء 

 على الوحدة ونص؟

ضحكت للمجاملة ومدت لیدھا لتصافحني مرحبة. ثم مددت یدي للسیدة الثانیة، 
وّصاف.  خلیلفقدمتھا خلود بالقول، السیدة راحیل وّصاف زوجة رجل األعمال 

باردة لتصافحني. ثم جلست إلیھن ودار الحدیث في  بابتسامة مجاملة مدت یداً 
نة وراحیل لتتركاني وخلود وحیدین یصافح وجھینا بحر عمومیات. قامت الفنا
 امتداداألنوار ونیران الباربكیو المنتشرة على  انعكاساتتتراقص فوق سطحھ 

 الساحل الھاللي الشكل. 

أن أزوره مع نبیل حین  اعتدتأعشق ھذا المكان،  قالت ونغمة شوٍق تلون نبرتھا:
ً یكون في البیت، تجري ھنا حفلة كل أسبوع تقر ، المدعوون إلیھا أھم الناس من یبا

 كل أنحاء العالم. في كل زیارة لي لھذا المكان أخرج بصداقة مثمرة.

ً  وھل تثمر صداقتنا اللیلة أیضا؟ قلت بخبث مقصود مغادراً  - الجلیس دور  نھائیا
  مساحة األُنس الحمیم التي تتیحھا الوظیفة األخرى. الى

ھذا یعتمد علیك الى حد كبیر، النتائج في قالت وھي تنظر في عیني بال خجل: 
 النھایات كما یقولون.



 ً لى مسطح إ، وأنتھى بنا الرقص تلك اللیلة رقصنا وشربنا حتى الرابعة صباحا
عربیة. ربما سھر بعض الخلفاء  نا الى لیالٍ ب رافرملي تظلھ نخلتان من بدر تمام یس

صحبة خلیالتھم قبل قرون من التھتك اللذیذ وقرون من التعصب البغیض 
 بانتظارالراقصات وقیانھم المغنیات وجواریھم العاریات وھم یسامرون ھذا القمر 

ً  يشھر عرب  . آخر یؤذن بطقوس یحافظ علیھا المسلمون، ویتنّكر لھا الخلفاء علنا

ألقى بنا اإلعیاء والسكر في حضن الرمال الناعمة الباردة، فتمددت خلود على 
ى السماء وتضحك مع نفسھا كأنھا تستذكر وقائع شبیھة لإظھرھا وھي ترفع حنكھا 

 انكشف فستانھا وقدلى إبما جرى اللیلة أسلمتھا لمثل ھذا الخدر الجمیل. نظرُت 
 وانحنیتلى جانبھا، إعن ركبتیھا وجزء من فخذیھا الناعمین. تمددت بطولي 

 ً من نقطة  جداً  بأنفاسي على أذنھا، أزحت الشعر بأنفي قلیال ودسست فمي قریبا
راعشة وأغمضت عینیھا تنطر الخطوة  ارتجفتأذنھا بالعنق ونفخت قلیال،  التقاء

شحمة أذنھا أمّصھا برفق فتأّوھت  أقبّلھ وعلىالتالیة، نزلت بشفتّي على عنقھا 
تھمس: ماذا تفعل أیھا الشقي؟ ثم لفّت یدھا خلف رأسي وجذبتني إلیھا لتغرس 

شعري، رائحة جسدھا وعرقھا وعطرھا تختلط شفتي في عنقھا وشفتیھا في أذني و
بمثلھا من جسدي، عناقھا عذب ساخن، وساعدھا الذي یطوق رأسي حنون یكاد 

 یقول خذني. 

على رمل ساحل البحر  وتمددنا نفضنا عن اناقتنا رمال الصحراءبعد الحریق، 
 .مالیین الناسف السنین لحظة لذة مثل ھذه بین آالاألحمر الذي شھد منذ 
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ً  وخلودفجأة وجدت نفسي         في سفینة عالقة  التي تصغرني بأربعة عشر عاما
تخوض كل یوم میاه البحر األحمر. فاجأتني بعد لیلتنا على رمال سیناء الرطبة 

صورتي على لي ھو مشاھدتھا  اختیارھامن أسباب  الباردة بالبوح بأن واحداً 
ً فیسبوك بعد قربي  اكتشفتبحبیبھا المتواري نبیل. ثم  كبیراً  ، وقد وجدت فّي شبھا

لى العقل والسلوك. ھكذا قالت إمنھا أن الشبھ ال یقتصر على الشكل بل یصل 
صدقھا فیما قالت حتى إذا كان موقعي في ھذه العالقة ھو موقع أخلود، ولي أن 

البدیل التعویضي، أنا داخل معھا بجھد البدیل وفي ھذا عزاء حتى لو بدا األمر 
 ً   جود في بیتھا وعندھا، وھذا یكفیني.للبعض. في النھایة أنا المو معیبا

ً  ھكذا صرت نزیالً  قصص السیاسة  الشیخ تختلطھنا في شرم  التیھ،في أرض  دائما
وتتكشف بین حین وآخر تفاصیل سریة ال یلتفت إلیھا أحد عن  العشق،بقصص 

  أخطر التحوالت في العالم. 

لیزیة إن كان عندي ذات لیلة، رّن ھاتفي الجول، لیأتیني صوت رجل یسألني باإلنج
أنھ موجود في شرم الشیخ وقد  مؤكداً  لى بعض ما عندهإالوقت للقائھ واالستماع 

ثالثة  انقطاعلى عملي بعد إ. سررت بالعودة حد الكازینوھات قبل أیامأشاھدني في 
  نفس اللیلة.ب احدد لھ موعداً أسابیع وسارعت 

القامة وقد جاوز الشعر متوسط  في الصالة الشرقیة لفندق رتز بالزا إلتقیتھ، أشیب
ي سابق في إقلیم تمدیر عملیا، عّرف نفسھ:  "روبرت بیر" الخمسین من عمره

 مریكیة سي آي أي . المخابرات المركزیة األ

لى طاولة نائیة یعلوھا نور یساقط علیھا من ثریا في عنقود محار تدلى إجلسنا 
أمتار، جلسنا والبحر یواجھنا، وخلفنا تاریخ  10 ارتفاعھفوقھا من سقف یتجاوز 

 ً نتداولھا على سواحل البحر األحمر  من التحوالت یفككھا الحوار فتصیر قصصا
كبیر، وصحن كالبوریا في لیلة خریفیة بدأ البرد یتسرب إلیھا. بیننا صحن مقبالت 

 ثي: ،  وكأسان من نبیذ أسباني عمره خمسة أعوام. دون مقدمات قال محدمقلیة

أعرف عنك من خالل وظیفتي أكثر مما تظن، بل أعرف من یدفع لك أجرك، لكن 
في  األسرار احتواءالعمل، وما أعدت أطیق  زلتتاعھذا ما عاد یھمني، لقد 

لى من أثق فیھ. أنت بالطبع أھل الثقة، ألنك إجوفي، البد لي أن أرشح ببعضھا 



األسرار، وھذه وظیفة قّل نظیرھا في ھذا العصر، ھذه  القتسام تتقاضى أجراً 
التي أضحت مخازن أسرار عمالقة ال تمل  ةاإللكترونیوظیفة تتوالھا الیوم العقول 

وظیفتك مثل وظائف ساعي البرید وطبّاع األلة الكاتبة وناشر  من السكوت، لكنّ 
مثلي بأن ، في مستقبل قریب سیكتفي من ھم نقراضلالمعّرضة الیوم  - الكتب

سرار ھناك محفوظة ارد دسك في كومبیوتر ما لتبقى األیودعوا أسرارھم على ھ
 الى أزل.

حتى یحین ذلك الوقت، أكون قد أحلت نفسي الى التقاعد، وسأبدأ بدوري أفتح  -
 ً لي یا سیدي ما  قل! صندوق الباندورا ألحد الكومبیوترات فأموت بعدھا مرتاحا

  ك المثیرة.عندك، أنا في شوق لسماع قصص

معك  سأبدأأوقد لفافة معطرة، وأحتسى جرعة من كأس نبیذه وقال: كالصحفیین، 
بات حتى الیوم  2011من آخر تحدیث لألخبار، ما یجري في سوریا منذ بدایة عام 

، ردة سلفیة، مشروع تقسیم، سمھ ما شئت ، انتفاضة، ثورة، قصة خراب متصل
كثیرین من  والمشكلة التي تواجھھ أنّ  لكنھ بالتأكید خطوة في طریق التغییر،

خل البلد في مأزق قد جیران سوریا ال یریدون ھذا التغییر في الوقت الراھن، لذا د
التقسیم. ال أنوي الخوض في السیاسة، لكن ھذه مقدمة ، یلیھا أھلیة لى حرب إیقوده 

 ؟2003ألسألك: ما رأیك في التغییر الذي صنعتھ بالدي في العراق عام 

، لم یكن مجرد 2003من جانبي أرى أّن الزلزال الذي أصاب العراق في عام   -
تغییر لحاكم العراق، بل كان الخطوة األولى في مشروع الشرق األوسط الجدید 

 تحاداإلالذي لم تخفھ اإلدارة األمریكیة وحلفاؤھا المعلنون، وغیر المعلنین في 
ما برح یقول إن العراق  بناألبوش جورج دبلیو سبق األوروبي ، فالرئیس األ

القوات األمریكیة من العراق  انسحابسیكون لبنة التغییر في المنطقة، وعند إتمام 
التغییر كلھ سار على  تفّجر الوضع في المنطقة العربیة، وال یغفل المراقب أنّ 

القمع الذي  موروثبسبب  خطى التغییر في العراق، فراغ سیاسي دام عقوداً 
االنقالبات العسكریة القومیة، مألت االحزاب الدینیة الفراغ  مارستھ جمھوریات

شرعیة الوجود بمقیاس  فاكتسبت، انتخابھالى إفلجأ الشعب الذي ال یعرف غیرھا 
الدیمقراطیة الغربیة، ونسي العرب نظریة المؤامرة بعد أن وجدوا أنفسھم 

محلھا إمارات محتشدین في المیادین یسقطون جمھوریات العسكر القومیة لیقیموا 
 باعتبارهلیھ إعن التغییر، والعراق الذي یشار  األحزاب االسالمیة. الكل راٍض 



أألكثر دیمقراطیة واألكثر  ،لفوضى صنعھا الغرب، صار بالمقارنة رمزاً 
، كیف  -وأنا من أعداء نظریة المؤامرة -. ولكن ما لم أفھمھ حتى اآلن استقراراً 

 مریكیة من العراق؟ القوات األ انسحابولماذا تزامنت ثورات الربیع السلفي مع 

ضحك روبرت وقال:  دعني أرجع بك الى البدایة، قمت أنا وثالثة متعاقدین أمنیین 
لدین في ات األمریكیة في صالح ابتأسیس مكتب إقلیمي للوكالة المركزیة للمخابر

، اإلدارة االمریكیة آنذاك لم  1995/ كانون ثاني سنة كردستان العراق في ینایر
مع نظامھ ومع  حتواءتمارس سیاسة االتكن ترید تغییر صدام حسین، بل كانت 

خصمھ اللدود نظام والیة الفقیھ في إیران بالمحافظة على نفس الفاصلة من كل 
/ مارسالمعارضة العراقیة في  اتفقتاة الفوارق الخاصة. وحین منھما مع مراع

آذار من ذلك العام على تنفیذ خطة ھجوم على مقرات البعث في كركوك لطرد 
مریكیة على الضد من دارة األالحكومة والحزب الدیكتاتوري منھا، تدّخلت اإل

مریكي توم الخطة قبل أسبوع من تنفیذھا برسالة وقعھا مستشار األمن القومي األ
، اسمھلیك. كان یتولى مساعدتنا آنذاك لواء ركن عراقي أفّضل أن ال أكشف عن 

 . 1994لى شمال العراق عام إوقد فّر 

عسكري یقوم بھ مع مجموعة من  انقالبھذا الجنرال عرض علّي مشروع 
الضباط إلسقاط صدام حسین وقتلھ، وطلب مني أن أعرض رؤیة بالدي عن ھذا 

وھي التي رفضت ذلك  صدام؟تقبل الوالیات المتحدة بتغییر نظام المشروع، ھل 
. بعد ھذا العرض شاھدت 1991عشیة طرده من الكویت وانتفاضة العراقیین سنة 

الجنرال الذي یبحث عن مظلة دولیة یعبر من زاخو الى تركیا لتقلّھ طائرة  
 عمودیة الى أنقرة لیعرض علیھم نفس الموضوع.

  ً ، وسنة العراق الذین یشكلون البد من القول ھنا أن الجنرال المنشق كان سنیا
 60% من سكانھ یتحركون تحت مظلة تركیا، فیما یتحرك الشیعة وھم نحو 20%

العراقیین سنة وشیعة  من سكان العراق تحت مظلة إیران، لكن ھذا ال یعني أنّ 
افقة الوالیات المتحدة ودون یمكن أن یغیروا النظام السیاسي في بلدھم دون مو

 مساعدتھا. 

األمریكیة آنذاك لم تكن ترید التدخل، بل كانت تعمل بتحفّظ   اإلدارة المشكلة أنّ 
دائما أن تنأى بنفسھا  اختارتوفق شعار"ال عین ترى وال قلب یتوجع" ، ومن ھنا 

عن التدخل في شؤون العراق بشكل مباشر، وھكذا رفضت ھذه اإلدارة خطة 



التي أرسلتھا لھم وجاء الجواب في كلمات قلیلة " أین ھي خطة  قالبناال
 ؟" .االنقالب

 ً وطلب مني  بقیت في زاخو بعد أن سافر الجنرال . أتصل بي أحمد الجلبي ھاتفیا
لى صالح الدین للقاء مدیر عملیات شمال الخلیج في وزارة الخارجیة إالعودة 
لى أن إالسفارة األمریكیة في العراق دیفید لت، ثم طمأنني الجلبي  بأعمالوالقائم 

المعارك بین الحزبین الكردیین التي كانت في أوجھا آنذاك، ستتوقف خالل 
 الزیارة.

مریكي سوى دقائق قصیرة، نظر إلّي فیھا جرت الزیارة، ولم ألتق بالمسؤول األ
ة في كردستان، ثم غادر بذھول، أظنھ ال یدري أني ممثل المخابرات المركزی

ة مریكیمیاه الخیبة والفشل، اإلدارة األ المكان بطائرتھ لیتركنا والعراقیین نسبح في
 ، لكنھا ترید جنى كل شيء.ترید أن تنأى بنفسھا عن كل شيء

قاطعت روبرت مرة أخرى بالقول: أنت لم تجب سؤالي، وأخذتني في زحمة 
ولماذا تزامنت ثورات الربیع السلفي مع  قاطع: كیفالتفاصیل، دعني أسألك بشكل 

  مریكیة من العراق؟القوات األ انسحاب

سأختصر التفاصیل، كثیر من العراقیین، حتى من كانوا في أعلى مستویات  -
القیادة في نظام صدام، وفي أعلى مستویات القیادة في معارضتھ وھم حكام البلد 

ً  الیوم، كانوا یرون أنّ  ً قو الغرب یرید صداما بعض الشيء في السلطة، لیردع بھ  یا
 باتجاهإیران، ولیفزع بھ دول الخلیج، التي ما أن تسمع أنھ قد تحرك في موكب 

حول أمریكا مثل جراء تحتمي بأمھا! وإذا  تھرع لتتحلقجنوب العراق، حتى 
ً أتس ً لني شخصیا في السلطة كل ھذه  ، فأنا أعتقد أّن العراقیین ھم الذین أبقوا صداما

یمكن أن یحكم بلدھم الصعب الذي وصفھ تشرتشل  ین، ألنھم وجدوا فیھ قائداً السن
 "بركان جاحد!". بأنھ 

من أن  في العراق أثبت بشكل كلي ھذا التصور، فبدالً  2003ما جرى بعد عام 
یستقبلنا العراقیون بالورد ألننا خلصناھم من دیكتاتور دموي مرعب، صاروا 

والسیارات المفخخة، وھذا قد عّجل بخروج قواتنا یستھدفوننا بالعبوات الناسفة 
المحررة من ھذا البلد، وربما كان بمثابة إعالن من الساسة األمریكیین، أّن مبدأ 

ودونالد، ھو الذي سیضع  (كوندالیسا رایس) الفوضى الخالقة الذي أطلقھ كوندي
على األمور في نصابھا في العراق وفي المنطقة، وھكذا تدفقت ثورات العرب 



حكامھم بعد أن أدركت القوى السلفیة وأحزاب اإلسالم السیاسي أّن الوالیات 
لتجني بھدوء ثمار ما  لى نھایاتھا،إوستدع األمور تسیر  المتحدة لن تحمي أحداً 

دعني أذّكرك أن بالدي منذ سبعة عقود تحتفظ بخمسین ألف جندي  یحصل. ولكن
 نا على حكومتھا النازیة، مع ذلك المستقرین في خمس قواعد في ألمانیا التي قضی

 أمریكي ألرض الراین والجرمان.   احتاللیتحدث أحد عن 

قاعدة موزعة على الجزر الیابانیة  18ألف جندي في نحو  100ونحن نحتفظ ب
بعد أن جربنا القنابل  1945منذ أن كسرنا ھیبة جیش المیكادو االمبراطوري عام 

المتحدة تحتل  الوالیاتمع ذلك ال أحد یقول إن  النوویة فوق ھیروشیما وناغازاكي،
  الیابان. ھذا یحدث في العالم العربي حصرا، والربیع السلفي یلیق بھذا العالم حقا. 

بعض الشيء: أتراك تقول إن الوالیات المتحدة ال  فقلت محتداً  االنفعالغلبني 
تسعى لحمایة مصالحھا في الشرق األوسط، وقد تركت الحبال على غارب الخیول 

 الجامحة؟

المصالح تحمي نفسھا، إن لم یشتر الغرب نفط العرب، فمن یشتریھ والعرب إن  -
 ً  ؟لم یبیعوه ھلكوا جوعا

ت، إسرائیل في وسطھم، إیران في العرب یعادون جیرانھم في جمیع االتجاھا 
المشرق، وتركیا في الشمال الشرقي، وأوروبا في الشمال حیث یتدفق مھاجرو 

الشمال األفریقي على دول أوروبا الغربیة الغنیة، وأفریقیا في الجنوب حیث یتدفق 
، وبوكو حرام وحركة ونیجریاالسلفیون العرب على تشاد ومالي وأثیوبیا والنیجر 

ا الى ذلك. وإذا لم یشتر العرب من الغرب أسلحتھم لخوض غمار الشباب وم
 سلحة المتطورة إذا؟ ھم المحتملین، فمن یبیعھم األئعداأ ضدحروب محتملة 

 إن لم یدرس الطلبة العرب في الغرب، فاین سیتعلمون إذا؟

 إن لم یدرب الغرب الجیوش وأجھزة األمن العربیة، فمن سیفعل ذلك إذا؟

 فیض أكثر. ستنا وال أرید أن اھذه بعض مصالح

 مع ھذه الكلمات، رّن ھاتفي النقال، خلود على الخط: أین أنت؟

 في صالة رتز بالزا.  -



 لى البیت، عندي لك مفاجأة !إتعال 

 ودعت روبرت بیر وشكرتھ على صراحتھ، وافترقنا على غیر میعاد.
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سیارتھا لى مرأب فیال خلود، قرب مدخل البیت وقفت إدخل التاكسي                  
ً  خّمنت أنّ جانبھا سیارة جیب شیروكي بیضاء فخمة.  والى ، في البیت ضیوفا

 ً صالة المعیشة ، في تریدني ربتھ أن ألتقیھم، لكن، حین دخولي بدا البیت خالیا
أبیض اللون، وفوقھ تي شیرت قصیر من نسیج  جلست خلود وھي ترتدي شورتاً 

. من أذنیھا تتدلى یخفيمما  أكثرمن الجسد القمحي العاري  یكشفمشبّك أسود 
حلقتان ذھبیتان عمالقتان، وبین نھدیھا المشرعین مثل قبتي معبد ھندي، تسیل 

ي صغیر تعلوه فیروزة مشرقة. على طاولة سلسة من البالتین في نھایتھا فنار بحر
ً  أمامھا وضعت كوكتیالً  من عصائر الفواكھ والمثلجات، حین دخلت، أشرق  عمالقا

 شوق وقالت: حدود الحب عند النساء أبعد منھا عند الرجال. بابتسامةوجھھا 

  !وحده ال یقدم دلیالً  شتیاقاالالنساء یبرھّن على ھذا بالشوق، لكن  -

بل ما یلیھ، لكن، دعني أریك المفاجأة أوال، ولنتحدث بعدھا. تعال  ،االشتیاقلیس 
في سیرھا أمامي مثل مصیر غامض یقودني الى أجمل  ىمعي، ونھضت تتھاد

النھایات، خرجت من الفیال وتبعتھا، سارت قلیال وأخرجت من جیبھا مشغّل 
ول: سیارة، ضغطت زره فانفتحت أبواب سیارة الجیب، سلمتني المشغل وھي تق

 خلف المقود! صعدأ

ً  اعتلیت لى جانبي وھي تضحك وتقول: إخلف مقودھا، فیما جلست  السیارة جالسا
 سر بنا الى أي مكان لنرى ما صارت إلیھ قصة المدفع الكبیر!!

ّي لى یوم لقائنا األول حین وعدتني أن تقّص علإنظرت إلیھا وقد عادت بي الذاكرة 
ونسیت ھذا الموضوع، قلت لھا: متى تحكي لي   یامقصة المدفع الكبیر، ثم كرت األ

 ھذا السر؟

 لى طابا؟إنحكي فیھ القصة، ھل تعرف الطریق  یلزمنا مكان ھادئ ناءٍ 

 ال ، كم المسافة الى ھناك؟ -

 كیلومترا، ھل نذھب اآلن؟ 240

ال عند الفجر، تعالي نقضي إیا حبیبتي، الساعة اآلن الثانیة لیال، ولن نصل ھناك  -
 ھنا، ونخرج صباح الغد.اللیلة 



 ً لى طابا. قلت لھا: أبارك لك إ، تحركت بسیارة الجیب الجدیدة في العاشرة صباحا
 ھذه السیارة الجمیلة یا خوخة!

ضحكت وھي تریح كفھا على قبضة یدي التي تمسك ببدال السرع وقالت: بل ھي 
فتحت حقیبة ھدیة خوخة لحبیبھا الغالي، عسى أن ال ینسى قصة المدفع الكبیر!! ثم 

النظارات في سقف السیارة وقالت: وھذه أوراقھا الرسمیة، وھذا عقد ینص على 
، ولتكن باسمكبیعي السیارة لك، كل ما علیك أن تذھب الى إدارة المرور وتسجلھا 

لى آخر العالم، إنھا إبدایة طریق فرحنا وحبنا الذي لن یبرد...یمكننا أن نذھب بھا 
 بأخرى في حال حصول عطل فیھا. استبدالھابضمانة مضمونة لمدة خمسة أعوام 

، ال أوقفت السیارة، ونظرت إلیھا متسائال: لّم كل ھذا یا حبیبتي؟ ھذا یحرجني جداً 
  أعرف كیف أرد مثل ھذه الھدیة، كنت على األقل سألتني قبل أن تفعلي ذلك!

مني وھي تدفع بفمھا نحوي وتقول: إیاك أن تفكر في ردھا، مقابل ھذه  اقتربت
لى آخر العالم، أرید أن أنسى كل شيء إال أنت إالسیارة أرید منك ان تسافر بي 

  حین تكون معي، ھذا یكفیني حتى آخر العمر. 

شھوة  رضابھا العسلي یقطر محبة في فمي تشرقني أخذت فمھا بین شفتي فإذا
 ً ، ثم فارقت فمھا ألشرع في رحلة وامتنان، بحب وشوق قبّلتھا طویالً ، وشوقا

  توقعات.الحب، شھر عسل دون تفاصیل ودون قیود ودون 

أمسكت خلود بدلیل سیناء السیاحي وقرأت: تقع طابا شمال شرم الشیخ مرورا 
بسانت كاترین، وتواجھ میناء العقبة األردني، ھي منتجع رائع یضم شعابا مرجانیة 

 تتوزع في كھوف مربع كم 3590سماكا نادرة ضمن محمیة طبیعیة مساحتھا وا
 وتیر وادي مثل الودیان من ومجموعة جیولوجیة وتكوینات جبلیة وممرات
لى طابا؟ إنخیل... قاطعتھا قائال: ھل ستكونین دلیلي السیاحي  والصوانة والزلجة

جغرافیة جسدك بنفسي.  اكتشفتكتشف تفاصیل ھذه األرض بنفسي كما أفّضل أن ا
  وتلّمست بظھر یدي برفق ذكري حذر زندھا األیسر.

تضم  فالمحمیة فقط، ھذا لیس للمستي:واصلت دون أن تلتفت لقولي لكنھا تبتسم 
 والحیوانات النادرة النباتات بین تجمع فھي تضاھى، ال ونباتیة حیوانیة ثروة

ً  25 حوالي بھا یوجد حیث باالنقراض، المھددة  50 وحوالي الثدییات من نوعا
 ً ً  24 إلي إضافة المقیمة النادرة الطیور من نوعا  بالنسبة أما الزواحف، من نوعا

ً  480 حوالي بالمحمیة فیوجد للنباتات قاطعتھا مرة  .النوع الفریدة األنواع من نوعا



، كما كان االنقراضأخرى: إذا بقیت تقرأین أخشى أن یتعرض حبنا أیضا إلى 
  القدیمة!! حال الثدییات

 نظرت الي ضاحكة: أنا اثقّفك أیھا المتخلف، أنت ال تعرف غیر حانات وفنادق
 نحاء، أنا دلیلك شئت ھذا أم أبیت!!بیروت، ولست سوى غریب في ھذه األ

الخارق...یا لعنتي الحلوة!  وأوسدت فخذھا تحت  عالمك الساحرأنت دلیلي الى 
 ً ال یخشى رقیب في برد السیارة ال یخاف من حر الصیف و یدي ملتمسا دفئا

 الجمیل. 

أخذنا فیھ جناحا على  المدینة،لى فندق وسط إبعد الظھر وصلنا طابا واتجھنا 
البحر، ونزلنا مباشرة الى صالة الطعام. بعد الغذاء اقترحت خلود أن نبحر في 

ً إزورق، ذھبت معھا  ً  لى مرسى الزوارق وأخذنا زورقا مع سائقھ. وضعت  سریعا
لسائق عند صعودنا ورقة نقدیة كبیرة مكافأة تفتح شھیتھ، فانشغل عن النظر في ید ا

بكیني أصفر ساحر وجلست لصقي على  ارتدتإلینا حتى نھایة الرحلة. خلود 
 سطح الزورق تتأمل البحر األحمر متكئة على صدري.

كأننا نعیش لحظات سینمائیة فوق ھذا الزورق، كالنا بلباس السباحة، تحت شمس 
سیناء، فوق قارب سریع، وال ینتظرنا شيء سوى سریر متلھف لعناقنا في ثنایا 
فراشھ المترف المعطر. علینا أن نودع ھذا العالم الجمیل وھذه الشمس الحارقة 

نبیاء وأنثاه التي خرجت بھ من لنذوب ببعضنا في مشھد كان أقدم ابطالھ أول اال
آدم وحواء نزال بدءا على  نّ إ، ھناك من یقول ضالفردوس الى جحیم األرجنة 

جبل ألوھیم في طرف سیناء، علینا أن نبحث عن ھذا الجبل، لربما أخرجني 
 ً على وجھ  امرأةتتبعھ أجمل  جسدك الجھنمي من ھذا الفردوس لیجعل مني نبیا

  لماذا یعیش الحب في المنحنیات؟ متسائالً حبیبة! وتوغلُت األرض، خلود الدافئة ال

ً عاصفتنا في جوف الزورقبعد أن مرت  ً  ، تحسست أذنھا، فافتقدت قرطا  نجمیا
 ً وانحنینا على األرض نبحث عن قرٍط  العناق.سقط في حمى  صغیراً  ذھبیا

لني ذھبي...كانت منزعجة وھي تقول "ھذا ھدیة نبیل، ال أرید أن أفقده"!  یذھ
 ،إخالصھا العاطفي لمن أحبت وقد كانت قبل ثالث دقائق تذوب في رجل آخر

 غیرھا.خلود ال تشبھ 

                                               * 
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 ً ال أكاد أمیزه، ثم تتضح األصوات، رجالن یتحدثان وفي خلفیتھما أنین  اسمع لغطا
 ، الرجالن یتكلمان بالمصریة الدارجة.امرأةوتنھدات 

ھمھ دول اللي جابوا علینا كل البالوي، المصراویة دیت، ومعاھا العرباوي اللي ما 
 یختشیش على دمو، صحیح اللي آل، اللي اختشوا ماتوا..

 للي معاه دیت مش مراتو؟أیھي، لھو الست ا

، یا فرحتي ببنات عجایب وفضایحمراتو منین، دا الواد ولید سواق اللنش، حكالي 
 بلدنا...

 الفلوس یا خویا، الفلوس أصل كل البالوي اللي تتحدف علینا؟

ربنا، مش  ما یخافوشال فلوس وال حاجة، دول عالم یملكوا مال الدنیا، بس ھمھ 
رام، نحن في شعبان، الناس ھنا تصوم وتعبد بیحسبوا حساب الشھور الح

وتستغفر، وشوف أوالد الحرام بیعملوا أیھ... ربنا كریم، یمھل وال یھمل، شوف 
سریر ال حس وال نفس، زي المیت، لو مات الاللي حصل للراجل، ممدود على 

 حیقول لربنا أیھ؟

 ثم تنھدت المرأة وھي تئن وتقول بلھفة: ھل ھي ضربة شمس یا دكتور؟

 قد تكون كذلك، ولكن الزم نشوف نتایج التحالیل، وننتظر نتیجة العالج االولي.

  یعني في خطر من شي أكبر یا دكتور؟

ن تكون ضربة تایفوئید، أضربة الشمس بحد ذاتھا خطر كبیر، لكن في احتمال 
 ودي في العمر ده صعبة شویة.

عشاب البحر أحة صوات، وحل محلھا صوت الموج وتسللت ألنفي رائثم غابت األ
حین یلفظھا الموج على رمال الشطآن. ال أدري في أي زمن أعیش وكل الصور 

 لى سریري وقدّم لي نفسھ باسم:إتتداخل في ذاكرتي، أحدھم صعد 

 . قوات انضباط العاصمةالعقید حواس درویش، من الفوج األول 



 ً ملك ثمنھا في معتقل یضج أالى لفافة تبغ ال  ربما كنت آنذاك جائعا ومحتاجا
بتفاصیل الخوف والموت والحروب، ھكذا قال لي ماھر وھو یختم القرآن بطریقتھ 

طالق نار وأوامر تصدر بلغة غریبة قریبة للعربیة. إالعجیبة للمرة السابعة. صوت 
، أو في تركیا أو إیران قد أكون في سجن في إسرائیل أو في رام هللا أو في الضفة

 ...تركا أو إیرانیین ن أوییمكن، قد یكون الجنود حولي إسرائیلیال ھذا ال 

ً ، أرید أن أسجل في أذنك حنفیشنعم أنا العقید حواس  یشدك الى حقیقة  اعترافا
تتغافلھا، أنت في قبضتھم، نحن ھنا في قبضتھم، وھناك من یسعى لتحریرنا بنقل 

طال في تخطي السور وقد أخبارنا للرئیس القائد، لقد نجح أحد رجال الحمایة األب
علیك أن ال تتسرع في  ،لى عناصر قیادیة مھمة سوف تتولى ملفناإوصل 

قراراتك، فالرئیس معنا في كل مكان وظلھ یحمینا، وسوف ینقذنا من ھذا المأزق، 
  نحن رجال المھمات الصعبة، وأنت أبن ھذه المھمات.

العربیة بلكنة  رن جرس ھاتفي الجوال: على الطرف اآلخر جاء صوت یتلكم
: عندي لك أخبار حدیثة، ھل تحب أن تسمع قصة مقتل سألنيشخص أجنبي عنھا، 

 المبحوح؟

 المبحوح؟ قبل عام؟ ما ھذه السرعة في كشف األسرار؟

ألجیب على الھاتف  نتظراعلیك،  عتمادااللم تعد تھم األسرار، وأنت شخص یمكن 
 !الثاني

؟ لقد كانت الجدران تھتز االسم، ألم تسمع بھذا الحنفیشن اسمي حواس إقلت لك 
 : سمعاحین یتردد، لكن الزمان كبى بنا، ولكل فارس كبوة، 

لى إشو!! صوت آمر بلغة لیست عربیة قلع حواس من سریري وذھب بھ بُلن
 ً  20وقد فقد أكثر من  السجن االنفرادي. حین رأیتھ مرة أخرى كان ناحفا

مقیم في سوریا منذ  حنفیشلم تعرفني، أنا حواس كیلوغراما من وزنھ وقال لي: أ
  خیرة...والدي من بیتي ولكن األحداث األأأعوام وقد طردني 

ھل أنت شبیح أم مجاھد؟ وھل سمعت ما قالھ الرجل عن المبحوح، ھل تعرف 
المبحوح؟ بما كان قد تدرب معك في نفس دورة المھمات الخاصة بالقیادة... لقد 

، باالسموسط، ھي لم تذكرك لى جریدة الشرق األإذلك عرفات عن تحدثت سھى 
 لكنھا تبحث عن رجل مثلك لتلقي علیھ تھمة قتل زوجھا...



 مش ممكن یخرج من المستشفى في الظروف دیت یاھانم..

 خذو عل البیت یرتاح؟آیعني ما أقدرش 

لى عنایة مركزة، وما حدش یعرف إمتى تنتكس حالتو..األفضل إیحتاج  ھوالحقیقة 
 یبقى ھنا...

 نا منتظرة أعمل معاه حوار من الصبح؟أممكن أكلم االستاذ؟ 

 یسمحش.بالصحي ما  آسف یا ست، وضعو

إنھم یلقون بعناصر فتح من سقوف المباني لینفذوا بھم حكم الشرع الخاص 
ت، واآلن حدثني عن تاریخ ین، وقد رأیت ذلك في فلم على النبقصاص المثلی

 الحرب... من أین نبدأ؟

نت جلیس ولست أتشتھیني، ھذا یتعارض مع حدود وظیفتك،  الألت لك یجب ق
 ً  .عشیقا

حاولت أن أقنع أحمد الجلبي بمغادرة صالح الدین قبل ھجوم قوات صدام حسین 
 ً ، وحین بدأ الھجوم مّر علّي بسیارتھ على المصیف، لكنھ قال إنھ ال یخاف صداما

 لى خارج العراق..إوعرض ایصالي 

لى ساعة إلى الغروب، نظرت إة مفتوحة، ولحظت أن الشمس تمیل كانت الستار
الوقت ھو التاسعة مساء... في التلفزیون كانت  نّ أمام فراشي وعرفت أفوق الباب 

 نا، ولماذا یقرأون القرآن في التلفزیون في ھذا الوقت؟أتالوة قرآن، وتساءلت أین 

 ً الجرس وبقیت لى جانب سریري، قرعت إیتدلى  نظرت حولي فوجدت جرسا
 ً في  أحدق في شاشة التلفزیون، ھذه أول مرة أرى الغرفة بوضوح، أنا حتما

 مستشفى، لكني ال أتذكر أكثر من ذلك.

دخل ممرض یافع العمر بلباس أخضر أنیق وقال وھو یبتسم: أنا اسمي سعید، أھال 
  بك في مستشفى شرم الشیخ الدولي. وسھالً 

  منذ متى أنا ھنا ولماذا؟



سابیع، والسبب إصابتك بضربة شمس حادة أفقدتك الوعي كل ھذا أ 3ا منذ نت ھنأ
ً إأن تعود  األنالمدة، نحن نأمل  ن ال تقلق من غیابھا أ، فأرجو لیك ذاكرتك تدریجیا

 المؤقت.

  من یزرني ھنا؟

سیدة أعتقد أن أسمھا خلود وقد كانت عندك الیوم حتى تقریباً تزورك كل یوم 
  ھل ترید أن تكلمھا بالھاتف؟ الساعة السابعة مساء.

أن أتذكر من ھي خلود، ولماذا وكیف تزورني في ھذا  فكاري محاوالً أغرقت في 
ً  ؟أصالً المكان، بل ماذا أفعل ھنا    .سأكلمھا الحقا

لیك إضحك سعید وھو یقول: ال تقلق ألنك ال تتذكرھا، سأعد لك فنجان قھوة یعید 
  من الذاكرة.  حلواً  جزءاً 

خرج فبقیت أتأمل في مصیبة ال أعرف كیف بدأت وكیف ستنتھي. ونسیت أسألھ 
عن القرآن في التلفزیون، القرآن عادة مع وقت صالة المغرب ولمدة قصیرة، ماذا 

 یعني ھذا؟ 

عاد بعد قلیل وفي یده فنجان قھوة كبیر وكأس ماء بارد، فبادرتھ بالسؤال، لماذا 
 القرآن في التلفزیون؟

فطار، لقد دخلت تصف رمضان ونحن قریبون من وقت اإلل : ألننا في منوقا ابتسم
قالھ أحد المصریین  "ال فلوس وال  عندنا في نھایة شھر شعبان، وتذكرت فجأة ما

حاجة، دول عالم یملكوا مال الدنیا، بس ھم مش بیخافوا ربنا، مش بیحسبوا حساب 
د وتستغفر، وشوف أوالد الشھور الحرام، نحن في شعبان، الناس ھنا تصوم وتعب

الحرام بیعملوا أیھ... ربنا كریم، یمھل وال یھمل، شوف اللي حصل للراجل، 
 ممدود على سریرو ال حس وال نفس، زي المیت، لو مات حیقول لربنا أیھ؟" 

إذا كان الرجل یصفني، وتذكرت فجأة ما قالھ الرجل اآلخر، ثم تذكرت الصوت 
قالھ أحد المصریین حین وصف وضعنا في تیراس  ما النسائي، انھا خلود إذا، و

اللنش عاد بجزء من ذكریات ساخنة مع جسد حنطي اللون ببكیني أصفر في ممر 
نھا خلود الرائعة وقد بدأت رحلتي معھا من بیتھا إالزورق یمنحني نفسھ بسخاء، 

 في شرم الشیخ...



شیاء أفي حیاتك ابتسم سعید وقال: اشرب القھوة وستعود لك أشیاء جمیلة كثیرة، 
جمیلة كثیرة كنت تھذي بھا، لیتني عشت وأعیش ربع ما عشتھ، كنز من ذكریات 

 ن تتذكر كل شيء، ففي ھذا وحده فوز كبیر.أال تفنى، علیك 

 دفء حبیبٍ لى إوسافر بي رشف القھوة المرة، فالتقطني مذاقھا العمیق أ نحنیتا
لى عوالم طلعت منھا حبوب إجمیلة تسیح في عقل اإلنسان، ثم تحیلھ  یعبق برائحة

، رض العتیقةلتصلني في ھذا الفنجان بھذه األفستق القھوة لتُطحن وتُقلى وتُعد 
  .أرض الفراعنة
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بكل قوتي فال یسمع صوتي أحد، أطل برأسي من نافذة السیارة وأنادي  أصرخ
 ً إحباط یجبرني على البكاء ینتابني النجدة فال یطلع صوتي من حنجرتي،  طالبا

 ً ً  عطشاً ألصحو بفم جّف  والصریخ، فأبكي حزنا تجرع بضع ألى الماء. إ وشوقا
 شربات ألعود الى نوم تحفّھ الكوابیس.

رتب أحالمي، أیھا كان حقیقة، وأیھا خیال ووھم، أحاول أن أحین أفیق أحاول أن 
   ستعید أجزاء الذاكرة الھرمة التي ذھبت بھا شمس سیناء.أ

لى عالم أحیاء الیوم سھلة، بقیت لمدة طویلة أٌحلق بین الحلم وبین إالعودة  لم تكن
لوقائع قریبة لتختلط الیقظة، بین الیوم وبین األمس. تأخذني تفاصیل یومیة 

، وظل التمییز بین الحقائق وبین أشباھھا یربكني وینبئني س وذكریات مرةبكوابی
لى عالم العقالء، فبقي ھذا الھاجس عائقا أمام عودتي الى إبعجزي عن العودة 

عملي، إذا كیف سأصغي الى أسرار یبوح بھا لي أناس وثقوا في قدرتي؟ سأفشل 
لتّف على ھذه األسرار أوھام من سحب ذاكرتي شك في حفظھا بل سوف ت ال

 ً  وھواجس فیختلط كل شيء. وتمطرھا شكوكا

بعد شھرین من مغادرتي المشفى، قررت زیارة بیتي في بیروت. وأخذت طائرة 
 لى عروس مدائن العالم بیروت. إ

، أجلس في مقھى جرجیس على البحر في ي الثانیة في مدینة الحب والحروبلیلت
حانة، وھو في النتیجة خالصة ان حائر بین صفة مقھى وبین صفة جونیھ، مك

لكلیھما ، لكن بعض بائعات الھوى المقیمات فیھ بشكل شبھ دائم زدن علیھ صفة 
علبة لیل، فتناثرن على الموائد وعلى البار بانتظار زبائن نصفھم سیأتي من الخلیج 

 ال اإلنسان.إاٍل في بیروت كل شيء غ ما یكفیھن لبضع لیال. نّ لینفق علیھ

أن أجلس وبقیت أتلذذ  اعتدتانتبذت طاولة تعانق رصیف المقھى العائم كما 
في مسیرة ذكریاتي التي بدأت تقلقني. بعد نحو  بمشاریبھم الحارة والباردة متأمالً 

ساعتین، لفتت نظري سیدة تجلس الى البار وتدخن كأسھا وھي تحاور النادل. ھي 
لیھ ما إفكاك فیھا، فتبحث عن أي شخص یمكن أن تبث  الوحدة تحتضنھا بقوة ال
 ً أرید أن اختبر نفسي،  ، فألكن جلیسھا، ألیست ھذه وظیفتي؟عندھا. ھي ترید جلیسا

  ھل عدُت صالحا للعمل؟



ً  نھضت عن طاولتي، واتخذت مقعداً  ً أعندھا، وطلبت ك قریبا من نبیذ أسباني،  سا
عن مواجھة السیدة. تأملتھا  مبتعداً لى عملھ إلى غایتي، فانصرف إانتبھ النادل 

وھي تدخن كؤوسھا بشراھة، تبدو متألقة وھي فوق الخمسین، بالغة األناقة ودقیقة 
في متابعة خطوط الموضة، قصیرة القامة وفي وجھھا آثار مالمح من آسیا، ربما 

 بت إلیھا من كازاخستان أو تركمانستان أو قرغیزستان.  رَ سَ 

الي، إلى أّن النادل قد غادرھا لعملھ، فلم یبق بالقرب منھا إة انتبھت السیدة المتوحد
نظرت الي ھنیھة، فبقیت أحدق في وجھھا مبتسما ثم بادرتھا القول: یمكن للمرء 

یسعدني أن أصغي الیك، أنا اللیلة  ،أحیانا أن یجد من یصغي لھ، فإذا رغبتِ 
 وحدي.

بین صحو ال تریده ونشوة تخاف منھا قالت: أیھا السید المحترم، أنا بصراحة لست 
مومسا، وال أرید رجال یشاركني الفراش في لیلتي ھذه، فإن اتفقت معي على ذلك 

 یمكن أن نبدأ كصدیقین، واال فوداعا منذ ھذه اللحظة. 

أسرة من  صدمتني صراحتھا المشوبة بعفویة طفولة مھذبة كبرت علیھا في كنف
الطبقة الوسطى، فقلت : أتفق معك یا سیدتي، وأنا بدوري لست طالب لذة، بل أن 

عندي نوع من وظیفة تتلخص في اإلصغاء للناس، یسمیھا البعض جلیسا، فھّال 
 حاورت ھذا الجلیس؟

تتحدث مثلھ، ھو الذي بنى وخّرب كل عالمي، وكل ھمست من بین الدخان: أنَت 
ً لنبدأ من أب عندي.ما  ما أمي فكانت معلمة أأنفق عمره في المحاكم،  ي ، كان قاضیا

علم في الموتى لى عالم قد یكون أكثر وفاء ، إذ ال نإ، كالھما رحل عن عالمنا 
خوة واحد ومن األخوات واحدة، ھما كل ما یحاكي غدر األحیاء، ولي من األ غدراً 

ترى مدى استجابتي لما یھة لبقي لي في ھذا العالم الجاحد. وتوقفت عن الكالم ھن
من النادل أن یمأله من جدید. قلت  تقالتھ، ثم جرعت كاسھا حتى الثمالة وطلب

  ألجدد رغبتھا في الحدیث: مستطرداً 

أن أرى أثر ما قلتھ في حسن تربیتك، وفي تھذیب ما كان لك أن تنالیھ لوال  بوسعي
فسح لھا أن تمضي جھد أسرة كریمة أھدت العالم خیر ذریة. وسكُت عن الكالم أل

   في قصتھا.



أنا لست لبنانیة كما تلحظ حتما من لھجتي، وقد جئت الى ھنا في دورة تدریب 
لى من إلى أخي وأختي وإمدتھا شھرین ترتبط بعملي، مضى شھر فھاج بي الشوق 

لى حافة البحر أشكو وحدتي. األمّر في قصتي یا سیدي أن بلدي إأحبھم، فجئت 
، ھو مصنع الحزن، ومعدن إقامتھ الدائم، وفي حیاتي مذ العراق ھو بلد الحزن

وعیت كیف ھو شكل العالم لم أعرف سوى حزن العراق، ولعل ھذا ھو سبب 
 ً ً  فشلنا. تنھدت وھي توقد لفافة تبغ أخرى، تأخذ منھا نفسا وتنفث الدخان  عنیفا

 ً  ببعض سعال خفیف، تقول بعده: في بلدي تعلمت النسوة أن یرحل عنھنّ  مشوبا
رجالھن ألسباب خارجة عن إرادة الجمیع، فالحروب تقوم وتنطفي دون أسباب، 

أحد على  ودون نھایة، وقصة السالم إنما ھي حلم من نسیج التمني ال یقوى أيُّ 
 السالم ؟ لنا  .. ھل یھدي أحدٌ إھدائھ

 سكتت تنتظر جوابي.

السالم كالحریة، ال یُھدى، بل یُؤخذ بالقوة، قلت بھدوء أردت بھ أن أخفف حزنھا: 
ال بعد حرب، وفي إوھو النتیجة المنطقیة المقبولة الوحیدة للحرب، ولن یأتي 

فالقصة صار عمرھا  تنتھي،العراق لم تنتھ الحرب بعد، ویبدو أنھا ال ترید أن 
 قرون.

تھ ثالثة ؟ انت تتحدث مثل من أخذ عني كل سالم ھذا الكون، انتظر، من أنتَ أنتَ 
ً عشر  حتى عاد، ولكنھ عاد ولیتھ لم یعد، لكنُت بقیُت أحلم بعودتھ على األقل  ،عاما

 ً قاھرة خارجة عن إرادتھ منعتھ أن یعود، أو لقلت إنھ مات ولم  وأقول إّن ظروفا
 یعثر علیھ أحد لسبب تالحق الحروب.

صعبة عاد وأصابني بجرح لن یندمل حتى أموت. كنت في أعوام الحصار ال ھو 
لى كوم إ، وأنظر في نھایة العام وأنا أنظف رز البطاقة التموینیة أتضور جوعاً 

الذي تراكم خلف منزلي الذي استخرجتھ من رز الحصة التموینیة والحجارة 
ً  فأصحرتالصغیر الغافي قرب غابة خریف أھملھا المطر  من  لتصبح حزاما

قول ال اعتدتخشب یابس تكّسره عواصف الرمال الیومیة. ولكني كنت فرحة ألني 
عاد واسمھ، حتى أسمھ قد  ،لى حیاتي الفرحإإنھ سیعود، وسیعود لي وحدي، لیعید 

 ً  علّي أن أنادیھ باسمھ. تغیر، صار ممنوعا

شھقت بقوة ونظرت الى نفسھا وحركت یدیھا حول خصرھا ونزلت بھما حول 
من كثیر من  سمع غزالً أجمیلة، حتى الیوم  وقالت: الجمیع یقولون أنتِ  ساقیھا



 ً آخر، شيء تعلم منھ الشعراء أن یكتبوا قصائد  الرجال، لكن غزلھ معي كان شیئا
. قصائد الحب التي یكتبونھا أبرد من قصیدة حبنا الكبرى. لكن ھذا بقي الحب.
 ً تخلقھ لھ المرأة التي یحب، ، بقي یعوزه دلیل، كل رجل یبحث عن امتداد ناقصا

ً  ، أنا، أنا عجزت عن ذلك، عجزُت أن أصنع لھ امتداداً أناو . المؤلم أّن ھذا طبیعیا
یسري في عائلتي بشكل موروث، فقد عاشت أختي الحبیبة نفس المأزق مع زوجھا 

ً  الذي غادر بیتھا خلسة لیتزوج سراً  بامتداد طبیعي. وتحقق لھ  بأخرى طامعا
والده، فطلقھا وعاد الى أختي بطفلین لیعیشا أمع أم  لم یستطع صبراً  لكنھ االمتداد

  معھما ویتعلما أن ینادیا أختي بأحلى كلمة ُحرمت منھا: أمي.

مبعدة عن عالم تتكامل فیھ  فحتى الیوم لم یقل لي أحد یا أمي! وبقیتُ  أنا،أما 
األنثى، وبقیت أشتاق لھذا الحلم الذي تبدد في غبار الحروب. ماذا تقول في كل 

سیدي؟  ھل أخطأت بحق من أحب ألني عجزت عن أن أصنع لھ أسرة  ذلك یا
تلّمھ، أم أنھ غادر خائن، وقد واتتھ فرصة الخیانة بفراق إجباري نأى فیھ عني 

 ً ا نعیش في حدین متضادین وما عاد یجمعنا وطن بددتھ ، فصرنثالثة عشر عاما
   الطائفیة والتمزق العنصري؟ 

كما كان یقول أبي الحبیب؟  وأعرضت عني تكفكف  تھامنا سیقف في قفص االأیّ 
فیض دمع تزاحم ببعضھ فغادر العینین الجمیلتین الصغیرتین لیضفي على الوجھ 

 حمرة قد تدعى شفق األحزان.  المستدیر
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في  لألیمانفي رحلتي بین الحلم وبین الیقظة طالما حدثني سعید عن منازل جدیدة 
شمال سیناء، حیث ال تصل عیون الحكومة وال فضول ورغبة السائحین. الفقر 
ھناك سید الموقف والبدو سكان المنطقة یتقاسمون ھموم ھذا الفقر مع البدو في 

 في غزة.  -الجانب اآلخر من الحدود 

ن كنت أملك وقتا لمقابلة الشیخ الھرتاوي، إاتصل بي سعید وسألني  أمس ظھراً 
، وھو یرید السلفیة الناشطین في محافظة شمال سیناء المقابلة لقطاع غزة احد دعاة

وسألتھ أي نوع من الرجال ھو. فأكد لي  أوالً،ترددت . مقابلتي ألمر شخصي ھام
ً یھ الجمیع ویقأنھ شیخ كبیر یجلّ  طمعا في تردد،  بعدقبلت الدعوة بینھم.  مون لھ شأنا

المقبل  سعصر الخمی دت لھا موعداً وحدأن اسمع قصة ال تشبھ أي قصة أخرى، 
 لى مدینة العریش عاصمة المحافظة.إألتمكن من الوصول 

قضیت عند خلود لیلتین، وصبیحة لى شرم الشیخ، إمن بیروت  ثنیناإلطرت 
لى مدینة العریش عاصمة شمال سیناء. المسافة تزید إربعاء توجھت بسیارتي األ

، نزلت في فندق سما العریش اً ة ظھركیلومتر. وصلت المدینة في الواحد 500عن 
ولیات فیھ، وصار كحالحدیث. الفندق تأثر ھو اآلخر بفورة الربیع السلفي، فمنعت ال

 یدقق في جوازات سفر الوافدین.

 ً بلحیة كثة على طریقة السلفیین، ظل  موظف االستقبال الذي حلق شاربھ مكتفیا
  یحدق في جواز سفري ثم سألني: ھل أنت في زیارة عمل یا أستاذ؟

  ھل أنت شرطي؟

، الشرطة ال وجود لھا ھنا، نحن نحمي أنفسنا بأنفسنا، بنادق البدو وتقالید ، عفواً ال
اإلسالم ھي التي تحافظ على إرث العریش وغزة، نحن شعب واحد قّسمھ 

  : ھل أنت في رحلة عمل؟أسألكخرى أة. مرة الصھاین

 أنا ھنا لمقابلة الشیخ الھرتاوي بناء على طلبھ.

 مقابلة صحفیة؟



 نعم!

على وجھھ شبھ ابتسامة شك، وقال لي: ھذا مفتاح الجناح السادس أرضي  ارتسمت
لى الجناح، دع مفتاح السیارة عندنا إمتاعك  اإلخوانفي مجمع نفرتیتي، سیحمل 

 المرأب. لنضعھا في

لى الصالة فشربت إ، أعقبتھا بحمام بارد، ثم نزلت ة الظھیرة في قیلولةقضیت فتر
، وعدت في تمام الخامسة حسب اتفاقنا ألسال موظف االستقبال قھوة عربیة مّرة

 ً وقال لي بعد لحظة، سیأتي بعد دقائق دلیل  عن الشیخ الھرتاوي . طلب بھاتفھ رقما
 في فنجان شاي حتى ذلك الحین؟لى من تبغي، ھل لك إلیصحبك 

دقائق اقترب مني موظف االستقبال وقال: تفضل یا أستاذ، ھو في  10بعد 
 انتظارك.

والشاب االسمر في رحلة البحث عن الشیخ الھرتاوي. بعد نصف ساعة  انطلقت
انتبذ تلة  من التجوال في طرق صحراویة تمر بواحات وقرى بائسة، وصلنا مسجداً 

ً  مھملة.صغیرة قرب قریة  ً  أوقفت السیارة أسفل التلة، وصعدنا معا ً  طریقا  متعرجا
لى المكان فالتقطنا برد فناء المسجد لنغادر لفحة إالى المسجد. دلفنا  قصیراً 

الصحراء. المسجد ال كھرباء فیھ وال میاه صالحة للشرب، بل تصلھ المیاه 
جري تنظیف بالصھاریج، وفیھ بئر میاه عسرة یستخدمھ المصلون للوضوء، وی

 المسجد بھ.

 ً  في باحة مكشوفة صغیرة خلف المسجد، التقیت الشیخ الھرتاوي. كان یرتدي جلبابا
ً أ بلون أقرب للصفرة، ویرتدي تحتھ سرواالً  قصیراً  على رأسھ  ، ویضعفغانیا

 للحیة سوداء كثة طاراً إلتضع  الممتلئكوفیة بیضاء تدلت حافاتھا حول وجھھ 
 تدلت فوصلت الى مقابل حنجرتھ. خطھا بعض الشیب

، كما ھو حال كل السلفیین، وقال: كنت زمن االبتسامة منذرتھ لّي بوجھ غادإنھض 
لى من ھم إمن یملكون مثل وظیفتك یأنفون عن الحدیث  أخشى أن ال تأتي، ألنّ 

 على شاكلتي، وهللا أعلم! 

حة الشیخ تجبرني أدركت لعبتھ االستفزازیة، فرددت بھدوء: بل أن وظیفتي یا سما
  لكل من یجد عنده شیئا یقولھ. ستماعاالعلى 



نوع من الرجال أنا، كما ھي عادة  شدّ على یدي بقوة وھو یصافحني لیعرف أيّ 
ن. جلسنا آلى فرش صغیر ُمدّ على األرض وعلیھ متكإالبدو والفالحین. ثم قادني 

عام، ما كان أحد في ھذه األنحاء یتوقع أن یلتقي بمن ھو  فقال: قبلعلى الفرش، 
مثلك، وھا أنت الیوم تجلس معي في باحة مسجد الزبیر بن العوام ألحدثك بأشیاء 

لى حبل المشنقة! سبحان إلى السجن أو ربما إلو قلتھا قبل بضعة أشھر لقادتني 
 لى حال.إمغیّر األحوال من حال 

م ونسلّم على نبیھ األمین وعلى المجاھدین من أصحابھ نبدأ باسم هللا الرحمن الرحی
المیامین. إسمي الشیخ عبد االعلى عبد السمیع الھرتاوي ، أصلي من السویس، وقد 
تربیت على ید الشیخ مؤنس العریشي، والشیخ  یزید الزرقاوي، الذي بقي معي من 

م أكرمھ هللا سن الثالثة عشرة حتى بلغت العشرین، وحفّظني أجزاء من القرآن، ث
تابع طریق ذات الشوكة وحدي، یعینني أبالشھادة في أحد میادین الجھاد، فبقیت 

 فاضل ھنا وھناك بین فینة وأخرى.وخ األیبعض الش

سالم بعد ھنیھة صمت ظل یتأملني فیھا قال الشیخ الھرتاوي: في تشریعات اإل
وإذا كان الباري  ،حلول لكل مشكالت االنسان، وأھمھا مشكالت الجنس واإلنجاب
 ً لحلول یضعھا أھل  تعالى قد ابتلى البعض بالعقم والعقر، فإنھ قد ترك الباب مشرعا

 الرأي لھذه المشكالت.

من خالل الجنس، الذي یمثل جسر  حل مشكلة االنجابومن الطبیعي أن یمر 
عبور متنقالً ودائماً لتحقیق الھدف المنشود، وھذا ما یمیز اإلسالم عن غیره 

لمانیة التي تجعل الجنس ھدفاً منشوداً على حساب أمور أشرف یعلي اإلسالم كالع
 تكثیر سواد المسلمینمن قدرھا وھي التكوین األسري، وبناء صالت القربى، و

المنال، لكن التعقیدات  ةسھل ةواألصل في الزواج أن یكون طریقھ واضح
 العسیر.  االجتماعیة أكثرت فیھ من الحفر والمطبات، وجعلتھ كالمطلب

األحادي، والتعددي  رتباطاالاج الشرعي عدة أشكال تمثلت في وقد اتخذ الزو
 الظاھر والمستور، وزواج المتعة ، ثم المسیار. 

المسیار مشتق من السیر أي المرور في أوقات معینة، كأن الزوج یسافر وزواج 
شرعي مكتمل  ویمر لیتفقد أھلھ ویذھب. وبحسب فتاوى الفقھاء والمفتین فإنھ زواج

الشروط، تتخلى فیھ الزوجة المسیاریة عن بعض حقوقھا كالنفقة واإلقامة الدائمة 
  للزوج، وھذا حق لھا تفعلھ بإرادتھا. 



والمسیار بھذه الصفة یختلف عن زواج المتعة، فھو لیس زواجاً ألجل محدود، 
ھو زواج تقل فیھ فاعلیة الزوج، مع بل ولیس بقصد التمتع الجنسي وحسب.. 

أمسك الشیخ عن الكالم بضع ثم توزع اإلیجابیات والسلبیات على الطرفین. 
لحظات وقال بعدھا : أرید أن تذھب معي الى بیتي لنتم حدیثنا، ھل تمانع أن تكون 

 في ضیافتي ھذه اللیلة؟

ً ئثم دفعني ھاجس داخلي غریب لقبول طلبھ مستقر لحظة،ترددت  تسفر  أن ا
كما ترید یا سماحة الشیخ، لنكمل  فقلت:الزیارة والحوار عن أكثر من لقاء عابر، 

  لقاءنا في بیتك الكریم.

. دخلنا ائقدق 10لى البیت نحو إلى بیتھ، المسافة من المسجد إسافرنا بسیارتي 
لى بوابة عالیة مغلقة. ترجلنا، ثم إلى باحة بیت كبیرة ال زرع فیھا، لنصل إبعدھا 

 رع الشیخ الباب وقال: یا أھل الدار، معنا ضیف، افسحوا لنا في غرفة الضیوف.ق

جلسنا في غرفة فسیحة غطى السجاد أرضیتھا ، فیما أحاطت بكل جدرانھا مفارش 
فقرع  رض،األعلى  تربعناوسائد طویلة غلیظة. سمیكة، وغطیت حافات الجدران ب

الباب، وجيء بخوان كبیر فیھ رطب، وقارورة لبن كبیرة، وأنواع من الفاكھة، 
وخبز قد خرج توا من التنور. قال الشیخ وقد علت وجھھ شبھ ابتسامة: یا ضیفنا لو 

رب المنزل،  زرتنا لوجدتنا نحن الضیوف وأنت رب المنزل، وستكون الیوم فعالً 
  مد یدك یا رجل!

الشیخ ببطن منتفخة وحمد هللا على نعمھ،  اتكأمزید من اللبن، بعد لقیمات كثیرة و
 وعاد للحدیث.

البعض،  مواقعة الرجال لبعضھم قد أباحالشیخ عبد الحق الزمكاني  ھل تعلم أنّ 
على آیة من الذكر  مستنداً  الدین یا صدیقي كما یفھمھ الناس. الزمكاني حلل ذلك

 المبین في سورة الطور:

ْكنُونٌ "﷽����:  و بما أننا  "َویَُطوُف َعلَْیِھْم ِغْلَماٌن لَُّھْم َكأَنَُّھْم لُْؤلٌُؤ مَّ
ً غلمان نّ إھذا الظاھر یقول  نؤمن بظاھر النص وتأویلھ، فإنّ  بمعنى فتیان لم یبلغوا  ا

والحظ كلمة "یطوف " بداللتھا الحسیة في ھذا  - شدة الرجال یطوفون علیھم
وھم كما تعلم أمنیة من یبحثون عن الجماع الذكري، فھم ناعمون  -السیاق 

ن یداعب أكالصبایا ولكنھم ذكور تنتأ قضبانھم عند اللقاء بھم وعلى الُمضاجع 



نھم ألیصلوا بھ الى النشوة. وقال إن الغلمان "لھم" بمعنى  نالغلمان كما یشتھو
نساءھم، فماذا یفعلون بھم إن لم یملكون بحق الیمین ھؤالء الغلمان كما یملكون 

من قبیل التدلیل على جمال خلقھم  ھوؤلؤ المكنون لووصفھم بال ھم؟!ضاجعونی
خالقھم، فھم أشبھ بالنساء ولیسوا بنساء، وھنا على المرء اوبیاض بشرتھم ورقة 

أن یسأل، اذا كان العلي القدیر قد وعد أھل الجنة بحور عین یمتعونھم مدى الحیاة 
  االبدیة، فلماذا الولدان المخلدون إذا؟

مع نفسي راودني خاطر أّن الشیخ یقدّم الكالم لیبرر المواقعة المثلیة، ھل نصل الى 
مرحلة سیطلب فیھا مني مواقعتھ؟ كالمھ المسترسل بوصف الغلمان المخلدین 

 ً   . یوحي بذلك، وال أدري إن كان شعوري صائبا

أنا أقرأ البرھانین كما یلي، ھناك الحوریات عاد ینظر إلي بعمق وھو یقول"  
كمال الدور، إھل الجنة، وھناك الولدان الذین علیھم أالالتي سیواقعن الرجال من 

ن ھناك مالیین منھم یفضلون الرجال على إفلیس كل الرجال یحبون النساء، بل 
 النساء، كما أن لیس كل النساء ترضى بكل الرجال، بعض النساء یحببن الرجال

ھل أشبعون حاجات نساء ن سیُ یالولدان المخلد الذین یشبھون النساء، من ھنا فإنّ 
مفتاح مھم من  الجنة ایضا. إنھم الحل الوسط الذي یرضي الجمیع وھم في الحقیقة

 بدیة.مفاتیح السعادة األ

  قاطعتھ معلقا: في لغة الیوم یسمونھم الجنس الثالث، بین الرجال والنساء.

ً  التوصیف،تفق مع ھذا أ  للغلمان الحضور في بیوت  وقد أباح أمراء المؤمنین سابقا
لى جنس ثالث بین إ لیحولوھمألنھم أشبھ بالنساء، بل أنھم قد أخصوھم  حریمھم

رض، اإلنسان یجب أن یروم الجنة على األ في تقدیري أنّ والنساء وبین الرجال. 
 لذة إذااإلنسان كل  فرب العالمین خلق األرض على صورة الفردوس، وفیھا یجد

توفر على الفطنة والذكاء الكافیین. وفیما بعد ، في حیاتھ األخرى، سیجد لذة 
 اآلخرة. 

كما عرفت من مصادر  لكل ھذا وأكثر منھ ، جئت بك الى ھنا یا صدیقي، فأنتَ 
أسرار ال مثیل لھ، وفي صدرك ترقد أسرار العرب والمسلمین وربما  ثقة، معدنُ 

أن أشارك بھ غیرك. سر یتطلب  أجرؤال  أن یضاف إلیھا سرٌ غیرھم، وال ضیر 
مشاركتك الفعالة المؤثرة، وال أرید أن اسألك إخفاء السر، فكلي ثقة أنك فاعل ذلك 

خلف ھذه الستارة الضخمة  ھل تدري أنّ  الى أبد اآلبدین، لكن لنبدأ حیث نحن،



؟ قال ذلك ویده یجتمعن ثالث من حریمي یصغین الى حوارنا، فھل تمانع في ذلك
 تشیر الى ستارة سمیكة قرمزیة اللون تتدلى على جدار جانبي كبیر.

قول ما أشاء؟ ضحك أوقلت: ألن یثیر كالمنا حرجھن؟ ھل لي أن  عجبت لكالمھ
وستفھم كل شيء نھایة حوارنا  معنا،الشیخ ثانیة وقال: قل كل ما عندك كأن ال أحد 

     اللیلة.

كلھا في الجنس وسار الحدیث بیننا الى تفاصیل مختلفة كثیرة جدا ومتشعبة 
حترت مع نفسي الى أین سیأخذنا الحدیث بھذه اوالجماع والمواقعة واإلنجاب، و

اللیل من منتصفھ ونحن ال نحس بنعاس بسبب دالل القھوة  وأقتربالطریقة. 
 علینا.كھة التي تنھال باریق الشاي واللحوم المشویة والمقلیة وأطباق الفاأو

عریضة صادقة: اقتربنا من النقطة  بتسامةااه ألول مرة ثم قال الشیخ وعلى محیّ 
، علّي أن التقي بحریمي لربع ساعة وأعود لك بحدیث شیق جدید أرید المھمة جداً 
 رأیك فیھ.

قلب الكتب المصفوفة على جدران الغرفة بھدوء وأتصفح بعض أبقیت أنتظر وانا 
 ً یا صدیقي فعندي لك شيء  تفضل بالجلوسوھو یقول:  مكنوناتھا. عاد الشیخ باسما

 مھم. جلست أنصت لھ فقال:

الكافرات  آالف امرأة من األیزیدیات 4في غزوة الموصل، غنمنا نحن المسلمون 
جواٍر واقعتھن بما شّرع هللا،  10عابدات الشیطان، وقد نالني من تلك الغنیمة 

اثنتان منھن، حملتا وخلفت إحداھن صبیًت فیما خلفت  النقطة الجوھریة ھنا أنّ 
األخرى أمة. سكت وأخذ یتطلع إلّي، ثم عاد لیقول، المشكلة اآلن، انھ بعد أن 

إلى دیارھم، عادت الجاریتان إلى جبل سنجار، یزیدیة تغیرت األحوال وعاد األ
 ومعھما أبنائي، وأرید منك ان تساعدني في استعادة أبنائي.

سرت في بدني رعدة غریبة، فھذا الذباح القاتل، یریدني وسیطاً ألجلب لھ ابناه من 
، وفي سفاح قسري مع السبایا األیزیدات، وھذا آخر ما توقعتھ من وظیفتي كجلیس

فھمت أّن رفضي لطلب ھذا القاتل الوسخ سیكون سبباً لقتلي، لحظة ترقب، 
وسارعت اتبنى لغتھ القبیحة مبداً تفھمي لقضیتھ، واستعدادي لمساعدتھ، ولكن 

 كیف؟



ردَّ على سؤالي مبتسماً كاشفاً عن أسنان وسخة ترسبت بقایا الطعام فیما بینھا 
حل متفحم بقذارات فأحالتھا إلى حدود سوداء تحیط بجذور األسنان، كأنھ سا

مجاري المیاه اآلسنة، ثم اجابني بأن المساعدة تكمن في أن أشتري لھ ابنھ وابنتھ 
من امھاتھن، السیما أن القبائل األیزیدیة ترفض قبول أبناء المجاھدین خاصة ان 

أن قد بیّن علناً وبوضوح المجلس الروحاني اإلیزیدي األعلى في العراق قرار 
الناجین للطائفة اإلیزیدیة یعني حصراً األطفال المولودین من قبول انضمام أطفال 

المجلس  استثنى قرارمنطقة سنجار، بینما من أم وأب إیزیدیین، وغالبیتھم 
األطفال الذین یعود نسبھم األبوي وقرارات حكماء األیزیدیة الذین یسمونھم "بیر" 

 المجاھدین، وھذه فرصتي.إلى 

تواجھ األمھات اإلیزیدیات  كما ترى القتلى وقال:ونظر إلي بعین یقطر منھا دم 
مسلمین إذا رغبن الذین یعتبرون خیارین صعبین: األول التخلّي عن أطفالھن 

ً ما  بالعودة إلى المجتمع اإلیزیدي، أو اإلصرار على االحتفاظ بھم وبالتالي غالبا
ارید ، من ھنا اإلیزیدین في العراق سكنسیتم رفض عودة األمھات إلى مناطق 

منك الوصول إلى مناطقھن ومفاوضتھن على العودة لي، أو على األقل ارسال 
 أبنائي لي مقابل مبلغ كبیر اضعھ في خدمتكم لتوصلوه لھن!؟

أسقط في یدي، فالدور المطلوب مني ھو دور نخاس برتبة رفیعة! وكي أنجو 
افھم آلیات بجلدي من بؤرة األفاعي الوسخة، أبدیت استعدادي لمساعدتھ، علّي أن 

 التعاون بیننا.

ألف دوالر سوف یوصلھا  50تبسم منشرحاً لتجاوبي معھ، ومضى یقول إنھ قد ھیأ 
لي في شمال العراق في حال نجحت في لقاء المرأتان. ثم أعطاني رقم ھاتف 
عراقي، ورقم ھاتف سوري، ورقم ھاتف بریطاني، وأبلغني أن بوسعي االتصال 

 تساب الجدید لنؤسس لفعل الخیر الذي اسعھ لھ.علیھا جمیعاً على تطبیق وا

ً مسلحاً  غادرتھم عائداً إلى شرم الشیخ، التي وصلتھ قرب الساعة الواحدة صباحا
 بمعلومات عن الشیخ الھرتاوي قد تفیدني في قضیة أخرى.

                                    * 
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في بیت خلود ضیف مھم، أمام الباب رأیت سیارتھ الجدیدة وفیھا سائق ومرافق 
ینتظرانھ. حین دلفت صالة الضیوف، رأیت خلود جالسة إلى رجل وسیم في 

منتصف الثالثینات، یرتدي بدلة زرقاء دون ربطة عنق. ولفت نظري أنھ یضع 
 على عینیھ نظارة طبیة دون إطار. 

د المعطي، من شباب ثورة عببادرتني  بتقدیمھ: األستاذ النائب عن القاھرة منیر 
 ینایر.

مددت یدي وصافحتھ وھو ینظر إلّي وفي عینیھ أكثر من سؤال عن سبب وجودي 
في بیت السیدة في ھذا الوقت. قلت لھ: أھال وسھال بجیل الساسة الجدید في مصر 

 ما بعد الثورة. 

خوان المسلمون ن ال أحد یعرف الى أین سیأخذ االورة، ألبل قل، جیل ساسة الث
 مصر.

جلسنا، فانطلق یحادث خلود عن زوجھا باذال وعودا باذخة بمواصلة البحث عنھ، 
 وإن لم یكن فبتعویضھا.

 أنا أرید زوجي، أرید نبیل!! تھمني،قالت ملتاعة ھاتفة: التعویض مسألة ال 

تحمل ھذا الوفاء لزوجھا الغائب ،  وكانت صادقة في لوعتھا! كیف للمرأة أن
وتستطیع أن تخونھ كل لیلة وتلتذ مع الرجل الذي یواقعھا كأنھا ال تملك زوجا؟  

 مشاعر المرأة غریبة.

یا سیدتي، إن عوائل شھداء الثورة تستحق أكبر عنایة من لدن الدولة، وقد قدمنا 
حال دون مسودة الى مجلس الشعب لتعویض ضحایا الثورة لكن حل المجلس 

 النظر في القضیة ومتابعتھا.

لكنھم یقولون في الحكومة إن المقدم نبیل فُقد أثناء أدائھ الواجب، وھذا یحرمھ من 
 عنوان شھید!

إنھم یقولون كل شيء، األمور بخواتیمھا، وسنرى كیف یستقر الوضع لننظر في 
 ملفات كل العسكریین المفقودین.



قضیة زوجھا. فالمسألة من  الى خلود، مستغالً شعرُت أّن الرجل یحاول أن یتقّرب 
الناحیة القانونیة تواجھ حقیقة ما قالتھ خلود، المقدم نبیل قد فُقد أثناء خدمتھ في 

جیش مبارك، وھذا یعني أنّھ من فلول النظام السابق في نظر الثوریین الجدد في 
الموقوف عن  مصر، وھذا بحد ذاتھ یلغي كل حقوقھ، فماذا یستطیع أن یفعل النائب

العمل لیحیي قضیتھ؟ لكن، في النھایة، ھذه مصر، واألمور لن یغیرھا خاتم 
سحري سیظھر بعد الثورة، نفس الوجوه ونفس الناس ونفس الروتین اإلداري 

سیسیّر البلد لیصل بقضایاه الى حیث ال یرغب الشرفاء. وبھذا یمكن أن یُعتبر نبیل 
أن یُمنح حقوقا مضاعفة إسوة بشھداء  من المفقودین في سبیل الثورة ویمكن

الثورة، ال سیما وأّن نوابا في مجلس الشعب یتابعون قضیتھ ألجل عیون أرملتھ 
 الرشیقة الجمیلة الشھیة.

لعقد صفقة غیر  استعدادھاتتحدث خلود الیھ برقة ومیوعة مبدیة من طرف خفي 
یة عشیقة، یمكن أن ، فھي في النھالم تتملكني مشاعر غیرة من موقفھامعلنة معھ. 

وھذا یعتمد الى حد كبیر على الظروف، ألم نبدأ  -تبدلني بسھولة بأي عشیق آخر
بمشاھد اإلباحیة المفرطة على سواحل طابا؟  انتھتمعا بقصة المدفع الكبیر التي 

قد تصل مع النائب الشاب الى نتیجة مشابھة، وقد یختاران سواحل لبنان لیعیدا 
 قصة المدفع الكبیر وما یمكن أن یفعلھ. 

أنا یا أستاذ في النھایة حریصة على عودة زوجي، ویمكن بعدھا التحدث في قضایا 
 الحقوق.

ن المفقود حتى الیوم، وقد حاولت الوصول الى أخبار ولكن، یا سیدتي، ال خبر ع
عنھ عن طریق ضباط أعرفھم في مباحث أمن الدولة لكن دون جدوى، الرجل قد 

 دون أن یترك أثرا، قد یكون مسافرا وال یرید أن یكشف عن وجھتھ! اختفى

لو كان مسافرا لكان أوصل لي خبرا على األقل عن مكانھ، لكان اتصل بي بعد ھذه 
ربما تكون جھة غیر رسمیة،  ما،مدة، یراودني شعور دائم إنھ سجین لدى جھة ال

 حزب مثال؟

لبنان أو في ضحك النائب الشاب وقال: لیس لدى األحزاب سجون، نحن لسنا في 
 حزاب ال تجرؤ أن تتمادى الى ھذا الحد.لیبیا، ھنا مصر، واأل

 سجینا في إسرائیل؟ أال یمكن أن یكون سجینا لدى حزب غیر مصري، أو قد یكون



 ضابط مصري؟ اعتقالوما مصلحة ھؤالء في 

 ھا مجرد ھواجس، یمكن للحكومة أن تتابع الموضوع خیرا مني.نّ إال أعرف، 

نعم، ولكن حین تقوم الحكومة! ما یجري الیوم في مصر ھو محاولة إعادة سلطة 
، وھذا یحتاج الدولة، وبعد أن یتم ذلك ستقوم الحكومة الجدیدة لتقود مصر الجدیدة

بع موضوعھ شخصیا، وعندي موعد ھذا أنا أالى بعض الزمن. على العموم، 
اإلسبوع مع مدیر في مؤسسة نصر، آمل من خالل اللقاء بھ أن أصل إلى رأس 

  خیط قد یقودنا الى مكانھ. 

نھض الضیف مادا یدیھ لمضیفتھ التي نھضت متباطئة وھي ترسم على وجھھا 
لحزن وتمد یدھا الیھ مصافحة مودعة. والتفت النائب الجدید ابتسامة یشوبھا بعض ا

تلیق بنواب البرلمان في كل  ابتسامةیودعني مصافحا وھو یلبس على وجھھ 
 مكان، وعیناه تفضحان سؤاال مفاده: ھل تنافسني علیھا؟

شایعتھ خلود الى باب الفیال، وبقیت أتلھى بقنوات التلفزة الفضائیة بانتظار عودتھا 
 استغرقت بضع دقائق.التي 

 حین عادت كسرت حاجز الصمت بزفرة حرى أطلقتھا بلوعة وھي تقول: 

أین أنت أیھا الغالي اآلن؟ ھل عندك ما تأكلھ، أو ما تشربھ؟ قلبي یقول لي أنك حي 
ترزق، ولكنك قد ال تكون في وضع مریح، متى ترجع الى حبیبتك أیھا الغائب 

   الغالي؟

ب بیدھا على ساقیھا وال تنظر صوبي. كأنھا مقدمة وتلت ذلك بزفرة وھي تضر
تتحدث الى بدیل زوجھا)  (كأنھا وأنتلتقول لي شیئا. وبالفعل التفتت إلّي متسائلة: 

 ماذا فعلت اللیلة الماضیة؟ قلبي یحدثني أّن سفرتك لم تكن كلھا سفرة عمل. 

أجد في یا عزیزتي، العمل عندي أوال وقبل كل شيء، ثم ماذا تنتظرین أن 
العریش؟ معممون وسلفیون ومواعظ أصولیة وخطب جھادیة مملة تذھب بعقول 
الشباب، إنھم یلعبون بكم، یریدون أن یعودوا بمصر المتحضرة جوھرة الشرق 

 األوسط إلى العصور المظلمة.



ھم ھكذا منذ األزل، لیس عندھم غیر المرأة ونقابھا، لكن مجالسھم وبیوتھم تفوح 
، أنا أعتقد أن أغلب المنقبات سحاقیات، ھل لحظت كیف والدعارة والشذوذبالخیانة 

 ؟(في إشارة إلى زیارتي لرفح) یسرن مع بعضھن؟ وماذا كنت تفعل عند السلفیین

اتفقنا یا عزیزتي أن ال تسألیني عن عملي وال أسألك عن أي شيء، ھل نغیر 
 ؟ اتفاقنا

 لیتك تفعل وتسألني ماذا یفعل النائب ھنا؟

ذا لیس من شأني، نحن في النھایة أصدقاء بالغین ولكل منا حیاتھ الخاصة، ومن ھ
منھا  اقتربتجانبي ال أود أن أتدخل في حیاتك، وعلیك أن تتعاملي معي بالمثل. 

 وأخذتھا من خصرھا وقلت: 

 ألیس ھكذا أجمل وأریح لكلینا یا خوخة الحبیبة؟ 

 ً تدعوني للسریر الناعم. أخذُت فمھا عن مشروع قبلة  أعطتني فمھا الجمیل منشرحا
 بین شفتي في قبلة ندیة طویلة، فارقت فمي بعدھا وھي تسأل: ھل تریدني اآلن؟ 

 اآلن؟ لم ال، ولكني أكاد أموت جوعا، ألیس عندكم ثمة طعام ھنا؟ 

 بالطبع یا عمري، لنذھب الى المطبخ ونرى ماذا نأكل.

صف جسدھا األعلى من تحتي بنحیث تحركت قصة ھل تریدني؟  توبعد األكل بدأ
 لى عیني بإمعان: ھل تتوقع أن أخونك في یوم ما؟إ وھي تنظر

ً لى درجة ال تفكرین فیھا بخیانتي؟ ھل تسمیّ إوھل تحبیني  ً  ن ما بیننا حبا  ؟مطلقا

لما خنتھ،  ماذا نسمیھ إذا یا استاذ؟ دعارة؟ خیانة؟ أنا أحب نبیل، ولو كان موجوداً 
لكنھ غائب وال أدري متى سیعود، فھل یجب علي أن افني أحلى سنوات الرغبة في 

نا أحبك، وإن كنت تشك في أانتظار غائب قد ال یعود؟ ھل في ھذا ذرة عقل؟ لھذا 
  ذلك فإنك ظالم جحود.

ال أنا أرید أن أعرف، فالغیرة تنتابني من ھذا النائب الشاب، یبدو لي أنھ مھتم بك 
 .یراً كث

قلت لي أن أمره ال یھمك، وأنك ال تسأل  عنھ،ولكن حین طلبت منك أن نتحدث 
 عن خصوصیاتي وال تریدني أن أسأل عن خصوصیاتك، ھل تغیّرت مشاعرك؟



لم أعرف مشاعري حتى دخلنا السریر معا، فكانت صورة الرجل ال تفارقني 
ً  وكأني أراه ینام معكَ  ي ھذا الھاجس یسیطر في نفس ھذا السریر...ال أدر عاریا
 علّي وال أدري سره.

 

                                                                                                      * 
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فاجأتني قبل أشھر عرفتھا على فیسبوك منذ سنوات، وظننتھا متزوجة، حتى 
بقدومھا من أرض روسیا الباردة إلى بروكسل عند أختھا الموظفة في مفوضیة 
االتحاد األوروبي. واتصلت بي على مسنجر فیسبوك حیث طالما تحدثنا، 
وعرضت أن نلتقي في بروكسل لنتعرف على بعضنا أكثر. وكان العرض غریباً 

أن أفّرغ نفسي لصداقات یومیة بالنسبة لي، فأنا غارق في العمل، ومن الصعب 
عابرة، حدث وال حرج صداقات تقلیدیة تدور في إطار جلسات عائلیة، فاعتذرُت 
بانشغالي المزمن، وھو لم یكن تذّرعا بأعذار واھیة قط، ثم عرضُت علیھا من باب 

 .المجاملة فقط، أن تزورنا ھي وزوجھا ھنا في ألمانیا

ھھھھھھھھ" والتي تعني في الحقیقة " فیسبوكیّة العبارة الخالدة على كتبت لي سم
ضحكة طویلة والتعبیر الصحیح عنھا "ھاھاھاھاھاھاه"، ثم قالت" كیف؟ أنا لسُت 

 !"متزوجة" وأردفت بكل شجاعة "أنا عانسة

وتوقفُت ھنیھة عن االسترسال معھا، ھي أوال كتبت عانسة ولم تكتب الوصف 
بكل شجاعة بأنّھا عانس، وھذا نادر  العربي الصحیح "عانس"، وثانیاً ھي اعترفت

جداً بین الشرقیات، ولكّن الذي لفت نظري أكثر جھلي بھذه الحقیقة وجرأتھا في 
 .طلب اللقاء بي رغم أنھا لیست متزوجة

بعد أسبوع كنُت في بروكسل، والتقینا على الغداء في فندٍق أنیق بالحي الدبلوماسي 
یورو،  50ارة لمدة یوم كامل یكلّف ھنا في عاصمة االتحاد األوروبي. وقوف السی

واللیلة في الفندق باھظة حقا، لكّن فضولي لمعرفة ما ترید أو ما تخفي أنساني كل 
التكالیف. وھكذا التقینا في صالة فندق ماریوت برسل، وانتبذنا منھ زاویة لن 

 !نضطر فیھا الى الھمس وال الى الصریخ، بل نتحدث بھدوء عراقي طبیعي

ة األولى أّن عمرھا قارب الستین، لكن نضارتھا في الحقیقة تعطیھا أقل من المفاجأ
ً من العمر، السیما أّن ثوبھا األحمر األنیق القصیر كان یشف عن  خمسین عاما

 .خصر ضامر، وساقین رشیقتین بضتین بیضاوین بال تجاعید

والقدرة المالیة دون مقدمات قلُت لھا: أنِت، وبھذا الجمال والمرتبة العلمیة والذكاء 
 واالستقالل كیف بقیِت بال زواج؟



فاجأتھا صراحتي، فتراجعت في كرسیھا تتطلع في وجھي من خلف عویناتھا 
األنیقة، وقالت: بقیُت دون زواج ألني كنت أخاف الرجال، الرجال یریدون من 
 النساء شیئا واحداً واضحاً، أما النساء فیردن من الرجل حیاة مضمونة، وربما كنتُ 
لحوحة مدققة في مطلبي فلم أتفق مع رجل. تقدّم لي كثیرون ومررُت بقصٍص 

 ."تشبھ قصص الحب، لكني كنُت دائما أنأى بنفسي عن الخوض في تجربٍة معھم

قلت بال ترٍو وبنوعٍ من الغیظ" بل كنِت متعجرفة متكبرة، فأنِت سلیلة آل فالن من 
ساللتان عراقیتان معروفتان جھة األب، وآل عالن من جھِة األم، وكلتاھما 

متنفذتان متعجرفتان، وأرّجح أن أمك قد زرعت فیِك روح التعفف المختلطة 
 ."بالعجرفة البیوریتانیة فھي طالما اعتبرت" الجنس نجس

توقفت عن شرب العصیر مبھوتةً بوقاحتي غیر المعھودة، ثم ابتلعت ما في فیھا، 
نس قط، ولكننا طالما اعتبرناه تابو وقالت بھدوء ملحوظ "أمي لم تحدثني عن الج

 !"محرم في األسرة

وتنبھُت الى أني محتدٌ معھا بال سبب، وسارعُت معتذراً بلطف مشفوع بابتسامة 
 .معلناً رغبتي في أن تأخذ ھي زمام الحدیث، السیما أنّھا ھي من طلبت اللقاء

تھا في استرخت وھي تراني أتراجع عن الھجوم، وبدأت تحدثني بالضبط عن وحد
روسیا الباردة، وانشغالھا الممل بعمل روتیني یومي ولساعات طویلة یقتل فیھا 
الرغبة في الحیاة، ثم وصلنا الى النقطة الحرجة، وقالت" قرأُت كتابك، وعرفُت 
أنك كنت جلیسا تستمع الى الناس وخاصة من أسمیتھم "أھل القمة" وتسّجل 

 ."وي لك قصتيقصصھم، وھكذا تراءى لي أن نجلس معاً وأر

ً في شرح  وانتظرُت أن تنتقل في حوارھا إلى منعطٍف خطیر، لكنھا مضت قُدما
تفاصیل حیاتھا الیومیة، راجعةً الى ذكریاتھا في جامعة بغداد، وفي لندن حیث 
نالت الماجستیر قبل سنوات طویلة، وصارت تسرد وقائع تخلو من أّي إثارة 

كیلومتراً، دافعاً كل ھذه  250. أنا لم اقطع بالنسبة لي، وبدأ الممل یدب الى نفسي
 .التكالیف ألسمع سرداً عادیاً لوقائع یومیة في حیاة امرأة

بعد نحو نصف ساعة من السرد الرتیب، ومن سكوتي المفروض بقوةِ األدب 
ً ذا شأن، القصة القدیمة المعھودة نفسھا،  والفضول الصحفي، لم تقل سمیّة شیئا

یھا لمسة أنوثة، تقضم أیامھا بحسرة وھي ترى الحیاة عانس جمیلة ما زالت ف



تمضي بسرعة، وال أمل لھا سوى انتظار نھایة سعیدة في دار المسنین! وھكذا كان 
علّي أن أستعید وقاحتي المعھودة ألقول لھا : ولكن كل ما تذكرین سببھ رفضك 

وف، للرجال، أنِت بدأت متكبّرة علیھم، ثم في منتصف المسافة شعرِت بالخ
فحاولِت التراجع لكن نجاحِك المھني وضعِك فوق كّل من كانوا حولك، ثم وصلِت 
الى مرحلة الكھولة فبات الرجل حلماً. ال یرضى أّي رجل شرقي بامرأة في 
الستین، الشرقي الذي یبلغ الستین من العمر یبحث عن امرأة في األربعین، وھكذا 

كیف لم تستمر عالقاتِك بالرجال فقد ضاعت الفرصة، لكني لم أفھم حتى اآلن 
 خالل ھذه العقود من العمر؟

ابتسمت بحیاء، ونظرت إلى حذائھا المشبّك األنیق وعدّلت طرف فستانھا األحمر 
ثم قالت: عالقاتي كلھا لم تكن جادة، أنا ما زلت عذراء، عذراء في الستین، فكیف 

ادر الجمیالت ترید عالقاتي أن تستمر، من ینظر الى عجوز في الستین ویغ
 .الحسناوات في محیطھ؟

قلُت بھدوٍء حاٍم: ولكن كان علیِك أن تدركي القطار یا عزیزتي، ال أعرف تفاصیل 
رفضِك ولماذا ترفّعِت عن الرجال، أو لماذا تباعدِت عنھم، لكّن المشكلة تكمن فیِك 

 ."حتماً ولیس فیھم

، أنا أخشى هللا وأرفض قالت بلغة مستسلمة: ال أرید عالقةً خارج الزواج، حرام
  !الزنى

وقع جوابھا مثُل صاعقة على وعیي، فمن ظننتُھا خارج مظلة األعراف تُسّمي 
عالقتھا الطبیعیة بالمذّكر زنى، بلغة الكاھن، وتطلب وھي في الستین عالقة 

بوثیقة الكاھن، وقلت لھا كل ذلك لھا بنَفٍَس واحد وكأني أھجم علیھا بال  مؤطرة
 :ھوادة، فردت بھدوء

یا صدیقي العزیز، الرجل یرید من المرأة الجنس أوالً ثم الحب، والمرأة ترید 
الحب أوالً، ثم تمنُح نفسھا للجنس، والفرق كبیر بین الحالتین، إذا مارست المرأة 

، فھي دعارة، والمرأة تكون ببساطة "عاھرة"، وأنا الجنس دون حب وزواج
 .ارفض ورفضت طول عمري أن أكون عاھرة

وبھدوء مصطنع قلت لھا: وھكذا قضیِت عمرك بانتظار بركة الكاھن ووثیقتھ، 
أنِت بھذا قد عطلِت أھم أعضائِك، وھي أعضاء الحیاة واإلرضاع...كّل ما عدا ذلك 



ً أنِك لم  ھو سفسطة، الكاھن قد انتصر علیكِ  وسلبِك حقِك في الحیاة، ألیس ظلما
تجربي طعم العالقة الطبیعیة بین الرجل والمرأة، فقط ألنِك تبحثین عن ذلك في 

 أطار وثیقِة الكاھن؟

 لماذا تسمیھا وثیقة الكاھن، ھي عقد زواج؟

ھذا العقد ھو امتداد لسلطة الكاھن قبل عصور دیانات التوحید، وبعد ظھور 
لت السلطة من الكاھن الى القس والشیخ والسید والرابي وما الى ذلك، الدیانات تحو

وھم یصدرون الوثیقة التي تقرر أّن الرابطة بین المرأة والرجل ھي زنى، أم 
زواج...ھذا منتھى التسطیح. إذا كان هللا خلق الرجل والمرأة لیتكامال ویتزاوجا، 

مي مصیر جسدِك وكنوزه الى فما دخل الكاھن وسلطتھ بینھما؟ كیف قبلِت أن تسل
 .كاھٍن محتال جاھٍل یتالعب بمصائر الناس إرضاء لمصالحھ

كنُت أرى ما ال تراه، فباَت حوارنا مثل حوار العمیان، ھي في واٍد، وأنا في واٍد، 
وقررُت أن أضع حداً للقاء، فقلُت لھا أني قد جعت، والبد أن نتناول الغداء، فكان 
ھذا، وبانتھاء الوجبة التي لم یتخللھا سوى جمل قصیرة مثل برقیات منقطعة عن 

اٍء كان یمكن أن یقود الى نتائج باھرة، لكّن سلطة المتن، وضعُت نھایة مبتسرة للق
الكاھن غیر المرئیة اسقطت كل شيء، وباتت سمیّة في نظري، إحدى أصدقائي 
األلف على فیسبوك، یمكن في أّي لحظة أن اتخلى عنھا، وتصیَر جزءاً من ماٍض 

 سأنساه سریعا في عصر العولمة.

     *** 
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على حساب فیسبوك جاءني طلب تعارف من شخص یكنّي نفسھ " سالب       
األرواح "! ترددت في قبول الطلب، ثم تطلعت الى صفحتھ على فیسبوك فرأیتھا 
ملیئة بقصص الثورة المصریة وثورة تونس وصور ما جرى للقذافي حین دخل 

رك وھو یعرض للمحاكمة وأخرى القضیب المعدني في مؤخرتھ، وصور لمبا
في لصدام حسین اثناء محاكمتھ وإعدامھ، وتعلیقات من الصحف عن التغییرات 

  عرف من ھو ولماذا طلبني.أن المنطقة. قبلت طلبھ وبي لھفة أ

نتحاور خاللھ على فیسبوك، والتقینا على دردشة فیسبوك  بعد أیام أرسل لي موعداً 
فصار یعّرفني بنفسھ ثم قال لي، إنھ یرید أن یتحدث إلي شخصیا في أمر ھام، 

 االتصالدعوتھ للحدیث فأخبرني أنھ یود أن یحادثني وجھا لوجھ بعیدا عن وسائل 
 الحدیثة غیر المأمونة. 

خ، فأجابني أنھ یفّضل مكانا خارج استجبت لھ، وسألتھ أن نلتقي في شرم الشی
مصر، وتحدیدا في بیروت، وسوف یبعث لي تذكرة الطائرة وحجز الفندق للیلة 

بعد أن جرت الموافقة على  واحدة . وعدتھ بالرد، ثم قبلت العرض بعد یومین
 .طلبھ

نھایة األسبوع في الساعة الثانیة عشرة ظھرا كنت في صالة فندق الحیاة ریجنسي 
، أجلس الى طاولة تمسح وجھ البحر من جھة الروشة، وأحتسي قھوة  في بیروت

ثقیلة. في الثانیة عشرة والربع نھض رجل مربوع القامة ذو مالمح شرق أوسطیة 
جل، واتجھ نحوي مبتسما وھو یقول مادا ن البار وبیده كاس مشروب طویل األع

 ھال وسھال بك في بیروت ، ھل اعجبتك غرفتك؟أذراعھ: 

ھ الباردة القویة في كفي، وھززتھا برفق مجیبا: نعم، إنھا مریحة ورائحة اخذت كف
 البحر ال تفارق جوانبھا.

 وھل كان طیرانك مریحا ؟

نعم، وصلت طائرة الشرق األوسط في موعدھا، وفي المطار مررت بجواز سفر 
مواطنو الدول  األمم المتحدة من بوابة المسافرین الوافدین دون تعقیدات یواجھھا

 العربیة في المطارات العربیة عامة وفي بیروت خاصة. 



جلس الى مائدتي مقترحا: لنبدأ بتناول طعام الغداء، ونتحدث بعدھا، ھل نأكل ھنا، 
 أم عندك مكان خاص تفضلھ؟

 باستثناءھنا مناسب، وأعتقد أن الطعام في بیروت متشابھ في أغلب األماكن، 
 أن آكل سمكا.السمك ولیس بودي الیوم 

اثناء تناولنا الطعام، كان دائم النظر الى ھاتفھ اللوحي وھو یستلم علیھ رسائل 
 ومالحظات ، وترك الطعام مرتین لیكتب رسائل نصیة جوابیة.

بعد الطعام اللبناني الدسم المتبل اللذیذ، غادرنا المكان الى أتلیھ ( األرصفة) في 
على البحر(في بیروت أنت دائما على البحر ، ، انتبذنا ركنا فیھ یطل آخر األشرفیة

والمتوسط ال یفارق نبض قلبك حیثما ولیت وجھك)، ثم اخذنا من البوفیھ شایا 
 وبھذا لن یقاطع أحد حدیثنا الذي سیطول. -ن ال خدمة فیھأفمیزة المكان  -وقھوة 

جلسنا فقال: لنبدأ بوضوح، أعرف من یدفع لك لكي تصغي ألحادیث الناس، 
من یأتیك لیحكي لك الحكایا، وأعرف أنك أمین على األسرار، لذا سأبوح  وأعرف

 لك سرا في أسئلة وعلیك أن تصل الى إجاباتھا بنفسك.

یرقى لھا  ن أجد محادثي مطلعا، یعرف حقائق الأقل ما عندك یا سیدي، ویسرني 
 الشك!

 كالضوء كان"ویصفھ رفاقھ في حماس بأنھ  عاما، 50عمره  المبحوح،محمود 
 یطلع وال أحد، بتحركھ یعرف فال یتحرك، بصمت وكالظل ینفذ، وكالھواء یتسلل،

. "تدبیره وحسن وقوتھ مظھره في المسلم للرجل یبارى ال مثال برامجھ، على أحدا
عاما، ویقول آخرون إن الموساد وّظفتھ  20یقول الحمساویون إنھ دّوخ إسرائیل 

ً عاما، ویقول غیرھم إنھ كان  20 للسافاما اإلیرانیة في المنطقة، وھي التي  مخلبا
أوعزت لھ أن یذھب الى دبي حیث قتل: ھل كانت مأموریة المبحوح في دبي 

 االیرانیة(سافاما)؟لصالح المخابرات 

لم یعلن دخل دبي متخفیا بجوار سفر لم یعلن عنھ، لكنھ لبناني، وأقام في فندق 
ال ھو لماذا سافر المبحوح متخفیا الى ھنا، لكن السؤ سمھا، وال یھم ذكر سمھأ

 دبي؟



 من یأتون فردا، 11 من یتشكل كامل دبي وضعت الروایة بشكل درامي: " فریق
 المبحوح، محمود الفلسطیني ھو واحدا، شخصا لیغتالوا دبي إلى أوروبیة دول 4

 ةایمتطورة" لكن الرو وتقنیات متقدمة، اتصال وسائل ذلك سبیل في ویستخدمون
ھا، وكیف ءلم تقل، كیف اجتمع الفریق، وكم كلفت العملیة، ومن ورااإلماراتیة 

 بلدان في تمریرھا، وما دور دمحم دحالن في كل ذلك؟  4اشتركت مخابرات 

اھمیة المبحوح بالنسبة لإلسرائیلیین اشتراكھ في خطف الجندي جلعاد شالیط 
یقولھ أحد  عالم، ولكن ما الختطاف مشابھتین، ھذا ما یقولھ اإلوتخطیطھ لعملیتي ا

حد یعرف تفاصیلھا، فلماذا ترید الموساد أللمبحوح عالقة مباشرة بالموساد ال  ، أنّ 
 تصفیتھ؟

ال یجب ان  بأسراروأھمیتھ بالنسبة لفتح، انشقاقھ عن مكتب دحالن واحتفاظھ 
أرادت یران أنھا إت الجمھوریة اإلسالمیة في ایحتفظ بھا، وأھمیتھ لجھاز مخابر

عالقتھ  خل قنوات قوات درع الجزیرة خاصة أنّ ادأن تحقق من خاللھ اختراقا 
 بالفریق ع. الفا... كانت استثنائیة. 

السؤال  دوالر؟ألف  200ومساعدیھ  ع،ھل تعلم أن إیران رصدت للقائھ بالفریق 
 ھو: ماذا أرادت إیران من ھذا اللقاء وكیف لم یتحقق؟  األكبر

یكشف  االغتیالخلفان حول تفاصیل  ضاحي الفریق دبي شرطة دولعل ما قالھ قائ
 لھ كان ما مجرما 11 من تشكل الذي الفریق حد كشفھا بعد:" ھذاخفایا لم یتسن أل

 القتلة زود فمن جلدتھ، بني بعض خیانة لوال دبي إلى المبحوح قدوم یستبق أن
 الوصول؟ " لحظة منذ انتظاره في لیكونوا دبي إلى المبحوح قدوم بموعد

وأنا أوجھ ھذا السؤال الى أعضاء مكتب المبحوح، والى المرأة الغامضة التي  
. من ھي ، وما جنسیتھا، وماذا فعلت في اغتیالھزارت غرفتھ في الفندق قبل 

 غرفتھ، وما عالقتھا بسفره الى دبي وكیف علمت بھ؟ 

المبحوح كان یتوخى خالل رحلتھ األخیرة أن یلتقي بالشیخ  ومن غیر المستبعد أنّ 
 100علي الم... من قیادات حزب هللا اللبناني، والذي كان موجودا في فندق یبعد 

لكن ھذا ھو مجرد حدس، فقد یكون  متر عن الفندق الذي قتل فیھ المبحوح،
تي ال وجودھما في مكان متقارب مجرد مصادفة، والعالم مليء بالمصادفات ال

 تصدق.



سرائیلي، اال أن وجود یلقي التھم سریعا على الموساد اإل اادبیات حماس وإعالمھ
كثر من عالمة تعجب، أكل ھذه المالبسات متزامنة مع القتل تضع في االعتبار 

وتدعو للتساؤل : لماذا ینفق الموساد كل ھذه األموال ویجلب كل ھؤالء القتلة 
) لكي یقتل  اللواء ضاحي خلفان دبي شرطةمدیر حسب زعم ( المحترفین

المبحوح؟ وفي إمكان إسرائیل ببساطة أن تقتلھ من خالل آالف العمالء الذین 
 یعملون لصالحھا في غزة، وبمبلغ زھید مقارنة بما جرى في دبي؟

المبحوح ، وھو رجل مخابرات وأمن وممنوعات محترف  أھم من ھذا وذاك، أنّ 
 سفره تذكرة كما كان یشتري نادرا، إال النقَّال ھاتفھ دمیستخ بأن ال  نفسھ یؤّمنكان 

 في یموه كان ما وغالبا المسبق، الحجز عدم على ویحرص سفره، یوم في بنفسھ
 سیر خط یغیر ھناك ومن یقصدھا، التي الوجھة غیر لیبدأ  سفره بوجھة سفره،

 شیئا یأكل وال فیھ، اإلقامة یكرر وال بنفسھ فیھ سیقیم الذي الفندق ویختار رحلتھ،
بشكل عشوائي متجنبا مطاعم الدرجة  مطاعم من طعامھ ویشتري الفندق، من

 فیھا وضعھا التي األمان عالمات أن من التأكد بعد إال بسیارتھ یتحرك وال األولى،
  .حولھ من السیارات على وعینھ ویقودھا أحد، یمسھا لم ھي كما

كل ھذه التفاصیل وردت في تقریر نشره جھاز أمن حماس في خبر سرب الى 
الصحافة السعودیة...عود على بدء إذا، بوجود كل ھذه االحتیاطات، كیف عرفت 

ھ ینزل في الفندق ھ مسافر الى دبي في ھذا الوقت وأنّ نّ أالجھة التي اغتالت المبحوح 
 المعني؟

اللداوي في وصف شخصیة  یوسف مصطفى الفلسطیني لنعد الى ما كتبھ الكاتب
 تحالفات وصنع كثیرة، عالقات ھدفھ أجل من ونسج البالد، كل زار: " المبحوح

 مالحقتھ إلى إسرائیل دفعت غزة داخل للمقاومة نجاحات تحقیق في ساعدتھ عدیدة
 سكنھ منطقة عن المعلومات وتجمع وتحركاتھ، أسفاره تتابع مكان، كل في

 یبیت أین تتبع كانت أنھا حتى منھ، القریبین واألشخاص یرتادھا التي والمناطق
. اذا كان الوصف "یالحقونھ كانوا الذین األشخاص عشرات بنفسھ ورصد سیارتھ،

سراح  بأطالقصحیحا ، فلماذا تركتھ اسرائیل كل ھذه المدة؟ وما عالقة اغتیالھ 
أحد االشخاص  الجندي االسرائیلي المختطف جلعاد شالیط؟  ھل كان المبحوح

 شالیط؟  اعتقالالخمسة الذین یعرفون حصریا مكان 



معتقال فلسطینیا  447مقابل أن تطلق اسرائیل سراح  إلسرائیلوھل باعتھ حماس 
كصفقة ألطالق سراح شالیط؟ اال یحتمل أّن إطالق سراح ھؤالء كانوا مجرد 

 غطاء لمقتل المبحوح؟ 

زرق دائما، وطالما أبیض المتوسط، وھو سئلة الكبیرة ال یغطیھا البحر األاال
 كثر زرقة من غیره؟أراودتني أسئلة غامضة، لماذا المتوسط 

 م أنت ماٍض في روایة المبحوح؟أھل تسألني، 

عمیالن ألكثر من جھة،  المبحوح ومثلھ مغنّیة نّ أعتقد أأسال نفسي وادردش معك، 
وبالمناسبة في نشاط المخابرات الدولیة الیوم الجمیع تقریبا یعملون لجھات متعددة، 

غلب لحساب ن التقى بالمبحوح، ونفذا عملیة مشتركة على األأفإن مغنیة سبق 
 مكتب فلسطین في المخابرات السوریة.

ھجوم بسیارة  في 2008 في شباط تیلاغمغنیة، ھل تقصد عماد مغنیة الذي 
 دمشق؟ كفرسوسة في حي مفخخة

ا، ولیس مرى أّن سوریا وراءھأرى عالقة وثیقة بین االغتیالین...وأومن غیره؟ 
سد ال یطیق شخصیة لبنانیة قویة تتجول وساد كما تذرع نصر هللا. بشار األالم

دارة ...لذا عین سطیف ف. المقدم في اإلبحریة بین لبنان وایران وسوریا والعراق
ا جرى. البعثیون یقتلون العامة بمكتب فلسطین لینسف مغنیة ویمحو معھ كل آثار م

  بو نضال وھو رجل صدام حسین؟أصاب أقویاء، ھل تذكر ما دائما األ

 بتفخیخ االغتیال عملیة نفذوا للموساد عمالء الموساد نفسھا سربت أن مصادر
 مغنیة عماد سیارة في السائق مقعد رأس مسند استبدال طریق عن مغنیة سیارة
 أجھزة مع بالتعاون االنفجار شدیدة لكنھا قلیلة متفجرات شحنة على یحتوي بمسند

للموساد،  وقدمتھا مغنیة تحركات عن معلومات جمعت تكون قد عربیة استخبارات
والمقصود ھنا تحدیدا المقدم سطیف وفریقھ الرباعي. العداء السیاسي قد یكون 
قائما بین سوریا واسرائیل، لكن تعاونھما المخابراتي یبقى قائما وخاصة حین 

 یكون العدو مشتركا.

 ھل تقول لي إن سوریا شاركت في اغتیال المبحوح؟



قویاء، والمبحوح یتحرك دون ب األبیھ ال یحأكید یا عزیزي، فاألسد مثلھ مثل أ
ودفعھ الى  سداألبشار  اثار قلقمظلة األسد وبترتیبات مشتركة مع غیره، وھذا ما 

 .أنھاء قصتھ بطریقة دراماتیكیة تُعلق دائما على شماعة إسرائیل

                                       * 
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تحلق الطائرة فوق جبال االلب، فأرى منتصف الصیف بقایا ثلوج ما زالت تكلل 
القمم الغامضة. یا ترى كیف یحب السویسریون العیش في ھذه القمم، وھم الذین 

ا مدى الحیاة دون الف دوالر شھریآ 3رفضوا عرض حكومتھم بمنح كل فرد 
 ؟ضفثم صوتوا علیھ بالر ستفتاءوضعوا العرض قید االعمل، ف

كرامتھ ال تبیح لھ أن یحصل على مال دون  ھل ھو شعب یحب العمل، أم أنّ  
 50م ھو في نظرھم شكل من االستجداء ال یلیق بشعب معدل دخلھ الفردي أعمل؟ 

 لف دوالر في السنة؟أ

نظر أقال مرة المذاق، وتجرع كاس المارتیني بشریحة برتأنا أغرقت في تأمالتي و
السویسریة، الطائرة تشرع في  الب في سفوحھخالل سحاب تموز الى قمم األ

حزمة وتعدیل المقاعد، اتجرع بسرعة ما الھبوط، والمیكروفون یدعو الى شد األ
ولى وھي تبتسم، طاولتي في الدرجة األس عن أتبقى، فتقترب المضیفة وترفع الك

في الطائرات ال تتقاضى بقشیش واال ذبحوا واحمد حظي اّن اطقم الخدمة 
المسافرین على قدم وساق، خاصة في الخطوط العربیة والھندیة والتركیة 

 یرانیة.  واإل

حب المطارات أ -تخطیت صالة الوصول في مطار جنیف الصغیر المزدحم
قرب للنفس، ثم تلقفني شخص یحمل یافطة علیھا اسمي ألفة وأكثر أالصغیرة فھي 

خذ حقیبتي یسحبھا بنفسھ ویقول أاإلنكلیزیة. اقتربت منھ فحیاني بأدب جم، وباللغة 
سوف بإنكلیزیة سلیمة اتبعني لطفا. وصلنا الى حیث تقف سیارة مرسیدس بیضاء 

مظللة الزجاج، وضع الحقیبة في صندوقھا، ودعاني للجلوس في رباعیة الدفع 
 ن فتح لي الباب .أالمقعد الخلفي بعد 

شجار والسفوح الخضراء، عشاب واألات من نظافة تحیط بھا  األالشوارع مساح
فالشوارع الغارقة في العشب، فأودیة تغمرھا البحیرات ، فشوارع في بطون 

رض، لتفاجئك كیلومترا تحت األ 50أطوالھا الى نفاق تصل أالجبال، فشوارع في 
یلومترا. ك 90بعدھا حافة بحیرة تسیر فیھا السیارة بھدوء وبسرعة ال تتجاوز 

سرنا نحو ساعة، ثم وصلنا الى فیال في ضواحي مدینة "شتیل سانت دیني" 
الصغیرة في القسم الفرنسي من االتحاد السویسري الكونفدرالي. الفیال بنیت في 

خاصرة طریق یتسلق جبال ویطل سفحھ المفتوح من بعید على بحیرة "الك 



ال مكانھا إ خشب عتیق غلیظ ال لواح أنیقة المبنیة من صخور ولیمان". الفیال األ
جھزة جي أن موقعھا ال تُظھره أعتقد أمن یقصده عمدا، واال فھي خارج الطریق و

بي اس للمالحة والقیادة.  دخلت السیارة في فناء وحدیقة الفیال، ثم انتھت الى 
ن تحرك بسیارتھ إالمدخل، فترجل السائق یفتح لي الباب، ثم ینزل لي حقیبتي. وما 

نة تشوبھا لكنیقة دعتني الى الدخول بلغة انكلیزیة سلیمة أدمت لي سیدة حتى تق
 نسبھا.أین أعرف الى أشرقیة لم 

في الداخل ، تلقاني ن. ش. آجي، الذي تلقیت منھ اتصاال ھاتفیا ودعوة لزیارتھ 
لب السویسریة وللدردشة وتبادل المعلومات" وح جبال األ"لقضاء یومین على سف

رسل لي بالمیل بطاقة الطائرة من شرم الشیخ أعلى الھاتف، و كما قال لي شخصیا
. عمره یتجاوز سبعین عاما كما تكشف عنھ صفحتھ في االى جنیف ذھابا وایاب

حد أملیار دوالر ! وبذا فھو  2شركة وثروة تتجاوز  130ویكیبیدیا، ویملك 
 ھ في منتصفنّ أوحت لي أالعمالقة العرب، لكن شكلھ وقوتھ وھو یصافحني 

 خمسیناتھ.

خذني من كف یدي، وسار بي الى شرفة مفتوحة على منظر خرافي، دوحة أ
مریكیة الالتینیة، وتحتھا أا فیھا یتنفس حیاة من م استوائیة مغلفة بالزجاج، كلُّ 

رضیة السمكیة الزجاجیة رضیتھا التي نسیر علیھا.. ولكن األأسماك یمثل أحوض 
ل على سفح بحیرة صغیرة ال یتجاوز تسلمك فجأة الى حافة صخریة مسننة، تط

ي فیھا بحیرة طولھا بضع مئات من األمتار محاطة بسور صخري. جنینة فیال آج
 لب بسویسرا !طبیعیة، في جبال األ

في عریشة على مذبح قوطي غارق بالمتسلقات والریاحین والزھور، نصبت مائدة 
لینا إي، قد ینضم حیطت بأربعة مقاعد، جلسنا متجاورین، وقال لأمربعة فسیحة 

 س فوجودھم سیكون مسلیا ومفیدا.أآخرون، ولكن ال ب

ن جلسنا حتى اقتربت منا خادمة ھندیة تدفع عربة مشروبات، یتبعھا نادالن إما 
 اً میز كثیرأأفریقیان یدفعان عربتي مقبالت منوعة حارة وباردة وفواكھ وخضر لم 

 منھا.

                                          * 



لم یرو لي آجي أي شيء حین وصولي، وبقینا نشرب وناكل ونروي مزحا كأننا 
صبیحة الغداة  كتشفتان یرطب الجو، لكني أنھ یرید أنت صدیقان حمیمان، وخمّ 

  انھ وحید یبحث عن صدیق !؟ 

بحث عن جلیس، وھذا عین لب یأني إزاء شیخ منعزل في جبال األوانتابني شعور 
 وظیفتي.

نھض عن األریكة متثاقال یسحب ساقا خدرة، الى زاویة تكدست فیھا البومات 
صور، وعاد وبیده البوم متوسط الحجم، بدأ یقلبھ بین یدي كأنھ یروي لي قصصا 

 عن أھل بیتھ.

ال یتقن الرجل سیاسة لبنان لكنھ حسن النوایا  ،مع سعد الحریري ھذه صورتي
لو انتخبوا میشال عون رئیسا فقد یعود سعد  بیھ، ھل یكفي ھذا؟أمالیین وارث 

وھذه صورتي مع صدام حسین ونجلھ قصي، في بحیرة الحبانیة  الحریري لقوتھ.
من لھ مختبرات كیماویة محمولة في أؤ، طلب مساعدتي في ان 1999عام 

 شاحنات من جنوب افریقیا.

حفیدة شارل  ھیمین ھلموت كول، والىلماني لمستشار األوھذه صورتي مع نجل ا
 دیغول وزوجھا.

ة ھنا في فیلتي عام رخیر، والصون األرایإھذه الجمیلة ھي فرح دیبا زوجة شاه 
2002. 

نوف ومعھا صدیقھا سائق سیارات السباق الذي مات...نسیت وھذه كاترین د
 اعبرموت أ أنكت شوأاسمھ...التقینا مرة في فینا، واوصالني بسیارتھما الى ھنا و

انظر الى ألب، من سیاقة صدیقھا المجنون. ھذا جورج كلوني معي على سفوح األ
...لم نعد نر ثلوجا كھذه ھنا. واستمر یعرض علي صورا 2005كثافة الثلج عام 

نحاء العالم. ثم انتھى ، فنھض من مكانھ متثاقال وذھب ألمشاھیر وساسة من كل 
بغالف من جلد ثمین تفوح رائحتھ بالبوم الصور، وعاد بالبوم صور صغیر 

 عرضھ علیك.أن أردت أوحافاتھ مذھبة. جلس الى جانبي وھو یقول، ھذا ما 

حد حتى أني تاجر سالح دولي، ولم یستطع أي أیردد كثیرون عبر وسائل األعالم 
وروبا أاآلن أن یثبت كلمة من ذلك. قوانین الضرائب والمعلومات والشفافیة في 

حدى جنسیاتي ھي إنا ساكن في سویسرا كما ترى، وأ، وخفاء أي شيءإتمنع 



ل ما سأعرضھ لك، وستعرف السویسریة. لذا ال تصدق كل ما تسمع عني، فقط تأمّ 
تجارة السالح یصل  أذكرك أنّ ن أمن ھم تجار السالح ومع من یتعاملون، وعلّي 

 . ملیار دوالر 60موال المتداولة فیھا سنویا الى حجم األ

تعمل  معروفة دولیة شركات نّ أبل  مشروعة، غیر تجارة لیست وھي بالمناسبة
 جھزة المختصة في العالم.بھ علني ومعروف لدى الحكومات واألفیھا بشكل ش

الظل ویرتبط بحركات مسلحة  في السالح لتجارة رسمي غیر اجانب ولكن ھناك
لیھا السالح، إر ن یصدّ أغیر رسمیة وعصابات ومبیعات سالح الى انظمة ممنوع 

سلحة خارج الخدمة، بعنوان خردة  ومواد أو أسلحة محرمة دولیا أكما یتضمن بیع 
ھم أاحتیاطیة ألسلحة قدیمة، وتلجأ الیھا دول لیس بإمكانھا تطویر ترساناتھا، و

 یران وكوریا الشمالیة والیمن وكولومبیا.إدول في ھذا الوصف 

عمال  رجل األ خاشقجي ھو عدنان انظر الى ھذه الصورة، من یجلس معي مبتسما
 .األسلحة تجارة عالم في األسماء أھم من واحد أیضا وھو السعودي الشھیر

 وسیطا عمل حیث الماضي القرن ستینیات في األسلحة تجارة عالم خاشقجي في بدأ
 األعمال رجل ىأخف. .السعودیة الحكومة وبین األمریكیة المتحدة الوالیات بین

 التي الدول في الشركات من مجموعة تأسیس خالل من المالیة تعامالتھ السعودي
ذا لم تعد الیوم تستطیع اخفاء سویسرا سابقا، ا مثل كبیرة ضرائب تفرض ال

موال ووصولھا ل األتنقّ التي تروم منع رھاب األرصدة بسبب قوانین مكافحة اإل
 .یدي العصابات االرھابیةأالى 

 بكثرة؟ ین ورد اسم خاشقجيأھل تذكر 

 في المتورطین ابتسمت وشغلت شریط صوري القدیم في ذاكرتي وقلت: ضمن
ً  كان كونترا، -إیران فضیحة المتحاربتین  واإلیرانیة األمریكیة الحكومة بین وسیطا

 رھائن استبدال المتعادیتین وایران تھتف مرك بر امریكا، وبعد ذلك ابرمت صفقة
  .إلیران أسلحة أمریكا منح مقابل أمریكیین

 األحیان أغلب في یعمل و موناكو في ن شیخ كبیر یعیشنعم، ھو بعینھ، لكنھ اآل
 الصفقات، واغلبھا صفقات سالح. اتمام لتسھیل كوسیط

 نھ فارسإھل ترى ھذا الذي یمتطي حصانھ الى جانبي في ضواحي صنعاء؟ 
 صعدة، عمدة منصب 2011 عام منذ وقد شغل الیمن، في سالح تاجر منّاع، أشھر



 مع یتعاملون الذین األسلحة مھربي قائمة في اسمھ األمن مجلس درجأوقد 
ثروتھ بسیطة، ال  .الصومال في) الشباب حركة(وخاصة  الحركات اإلرھابیة

ملیون دوالر، لكنھا تمثل مبلغا ھائال في بالده التي یبلغ متوسط دخل  20تتجاوز 
 دوالر شھریا. 200الفرد فیھا 

 الكاریبي ھو منذر القصار. شواطئمعي على نیق الواقف ھذا السوري األ

جساد لیست عاریة أان اللتان معكما، ھذه ومن ھما السمراوقاطعتھ ملھوفا بسؤال: 
 ؟يالكاریب شواطئبالبكیني على 

نھا ملكة إنت تلتقط الشارات القرمزیة دون وجل، أضحك وھو یرد بصوت عاٍل: 
دري بالضبط، فھما نامتا في أجمال البحر الكاریبي وصدیقتھا أو عشیقتھا ال 

فراشنا متالصقتین، واجبرتانا أن نضاجعھما على سریر واحد، وكانت تجربة 
 القصار الملقب "أمیر مضحكة ومحرجة في حیاتي. كنت انظر الى مؤخرة منذر

العالم، وھي تصعد وتنزل فوق جسد  في األسلحة تجار أھم أحد ھو ماربیال"
  تمنعني من التركیز على وظائفي. ماریكا األسمر الرشیق والقھقھة

 لشراء كوسیط سبعینیات القرن الماضي في األسلحة تجارة في مشواره ھو قد بدأ
 حتى عملیاتھ مركز ھي لندن وكانت .الیمنیة الحكومة لصالح بولندا من األسلحة
 المخدرات في بالتجارة اتھامھ بعد 1982 عام في البریطانیة الحكومة طردتھ

 .ماربیال أمیر لقب اكتسب حیث إسبانیا في ماربیال بعدھا إلى انتقل والسالح و

 والصومال البوسنة، كرواتیا، في األسلحة لبیع الصفقات من عشرات القصار عقد
وتترد  الدول لھذه األسلحة بیع على حظراً  األمن مجلس فیھا فرض التي الفترة في

لمین، وھي عالقة المس اإلخوان بجماعة القصار منذر خبار كثیرة عن عالقةأ
في مصر والعراق  خوانأسس لھا رفعت األسد في سوریا قبل سنوات لتحریك اإل

 ضد حكومات البلدین.

 مؤسستھ السودان في الترابي حسن أسس عندما 1991 عام في ویقال إنھ 
 منذر أصبح الدولي واالعتماد التجارة لبنك بدیلة تكون لكي الدولیة اإلسالمیة

 الجدید، قتصادياإل الكیان ھذا في رئاسیة عناصر إخوانیة وقیادات القصار
 ھو الدولیة اإلسالمیة مؤسستھ تأسیس من الرئیسي الھدف أنّ  التقریر ویضیف



 األعمال عن الناتجة موالاأل غسیل عملیات في واالعتماد التجارة بنك بدور القیام
 .القصار منذر بھا یقوم التي المشروعة غیر

وھو یقلب صفحة االلبوم قائال : ھذا الجالس معي الى طاولة  تنفس بھدوء
الحسناوات االیطالیات على سواحل بحر االدریاتیك في ریمني یعّرف نفسھ بانھ 

 في الوسطاء أھم وأحد بنغالي أعمال شھر رجلأوھو  شمشیر بن موسى الدكتور
 .والصواریخ العسكریة والمركبات الدبابات تضم التي الثقیلة األسلحة تجارة عالم

صدة ھنا في سویسرا تتجاوز ألھ ثالث  نّ أویعتقد  موسى، في آسیا یلقب باألمیر
 دوالر ملیارات 7 بقیمة األرصدة تلك أحد دمّ جُ  وقد ملیار دوالر، 15بمجملھا 

 أھم مع واسعة عالقات لھ .نظامیة وغیر قانونیة غیر بشان تحویالت شكوك لوجود
عراس الرؤساء أنھ ضیف دائم على موائد أ، حتى  األوسط الشرق في الشخصیات

وسط وبلدان بنائھم وبناتھم في الشرق األأمراء والزعماء والملوك والشیوخ وواأل
ملیون من  10تصدیر نحو  داتكو وروبا الشرقیة وبلدان وسط اسیا . تتولى شركتھأ

 في رئیسیا دوراً  الشركة ھذه لعبت .العالم أنحاء مختلف في اآلسیویة العمالة مجمل
ً  كان كما األوسط، بالشرق األسلحة صفقات أغلب ً  وسیطا  األسلحة بیع في مھما

 .السابق السوفیتي االتحاد دول من القادمة

مغامر  ھو ما ھذا الجالس في طائرة ھلیكوبتر وفي كتفھ غدارة فھو دیل ستوفیلأ
 على ةمعلق آلیة بندقیة وبصحبتھ إال یتحرك وال السیجار فمھ یفارق ال ویسترن

بطائرتھ المروحیة، كما یملك  العالم عبر الحروب مناطق في یتنقل حیث كتفھ
طائرة نفاثة صغیرة فقدت بعد مقتلھ، ویرجح أن مقتدى الصدر العراقي قد استولى 

 .علیھا

التي فتحت سوقا لتجارة   ،2003 عام بعملیات العراق في ستوفیل دیل اسم ارتبط
 على) تكنولوجیا أوك واي( شركتھ حصلت حیث ة بشكل ال سابق لھالسالح الدولی

 40 إلي العقود ھذه قیمة وصلت وقد الجدیدة، العراقیة الدفاع وزارة مع عقود أول
دوالر، بعد ذلك تولت الصفقات شركات یدیرھا امراء قطریون وسعودیون  ملیون

 30بین  الصفقاتقیمة مجمل وكویتیون وسیاسیون ایرانیون واتراك وتراوحت 
  .ملیار دوالر 40الى 

 البنتاغون عمالء مع خالفات بعد 2004 عام العراق في مصرعھ ستوفیل لقي
 ستوفیل اتھم و المالیة، مستحقاتھ دفع في االنتظام عدم بسبب العراقي والجانب



ً  اعترافاتھ وكانت بالفساد األمریكي الجیش ضباط من عدداً   عدد مع للتحقیق أساسا
 .الغتیالھ أدت التي ھي الخالفات ھذه أنّ  ویبدو األمریكي، الجیش عناصر من

ابتسم ثم وضع اصبعھ العتیق على صورة تتوسط صفحة االلبوم الصغیر وقال 
 على سالح تاجر أھم بو ویعد فیكتور وھو یبتسم: ھذا صدیقي العتید الروسي

 في علیھ القبض ألقي وقد أناتولفیش فیكتور ویعرف ایضا باسم العالمیة الساحة
 في میلیشیات خالف مع الرئیس الروسي بوتین. واعتقل بتھمة تمویل بعد 2010

 تمویلھ جانب ىإل األمریكیة، القوات ضد عسكریة عملیات شاركت في كولومبیا
 اسمھ كما ارتبط التسعینیات، فترة في إفریقیا في األھلیة الحروب من للكثیر

 .األوسط الشرق في األسلحة تھریب بعملیات

 في هللا حزب ألسلحة الرئیسي الممول ھو بو فیكتور الى أن تشیر تقاریر ھناك
 بعد اللیبیة المخابرات جھاز في وثائق على عثر كما. 2006 حرب أثناء لبنان

 البریطانیة المخابرات من تحذیرات تتضمن ،2011 في القذافي سقوط
 .لیبیا في بو فیكتور عملیات نطاق اتساع بشأن اللبیبة لالستخبارات

ني أكما ترى یا صدیقي، أنا صدیق الھم تجار السالح في العالم، ولذا یتھموني ب
 ني لست كذلك.أتاجر سالح، والحقیقة 

 سوجھانلیان المولود ! ھو صدیقي الراحل سركیسبنظر الى ھذا الجمیل الغریأ
مریكیة وبات المتحدة األأھلھ الى الوالیات في ارمینیا والذي ھاجر  1929 عام في

 أماكن بكل اسمھ ارتبط الموت" بعد أن "تاجر شھر تاجر سالح في العالم ولقبأ
 اعتمد الذي الرئیسي السالح تاجر وھو التاریخ، مدار على والحروب الصراعات

ولن تصدق اذا قلت لك إنھ كان یخاف من  .الثمانینیات في حسین صدام علیھ
و نومھ، فیرفض الدخول ما أحلیة في مكان جلوسھ السحالي، واذا صادف وجود س

 و تقتل السحلیة !ألم تطرد 

 بیعھ عملیات نسقت التي األمریكیة المركزیة المخابرات بدعم سوجھانلیان حظي
 في للمیلیشیات األسلحة ببیع اشتھر كما اإلیرانیة، العراقیة الحرب أثناء لألسلحة
الفلسطینیة المختلفة، عالوة على حزب هللا في األوسط وتحدیدا الفصائل  الشرق

 أثناء عتقلأنھ أإفریقیا. المضحك  و الالتینیة أمریكا لبنان وفصائل مسلحة في
 اعوام ستة لمدة بالسجن علیھ حكم ) ثم1988الى  1980األولي (  الخلیج حرب
 بعد عامین ىخفضت إل عقوبتھ ولكن العراق، إلى بیعھا بنیة أسلحة امتالك بتھمة



 مدة خفض مقابل في استخباراتیة معلومات فیھا قدم األمریكیة السلطات مع صفقة
  .عقوبتھ

تعاقد  1987ي عام خر دبره سوجھانلیان بعد سقوط الكتلة الشرقیة. ففآموضوع 
 یغتأھیل مجموعة من طائراتھ ومنھا طائرات م عادةإللمانیا الشرقیة أمع العراق 

الى عند زیارتھ سعدون حمادي  خارجیة العراق آنذاكوقعھ وزیر . ھذا العقد 21
 .ا الشرقیة المانی

تمدید الفترة الى  جرهلكن  1990كان العقد یتضمن اكمال عشر طائرات في عام 
سقطت المانیا الدیمقراطیة الشرقیة  1989. وسبق السیف العذل، ففي 1992عام 

حربیة في الحزب الشیوعیة، وانفرد بقیمة العقد ممثل وزارة الصناعات ال
الشیبوعي االلماني العقید فرانك فوتسھایم بیرغر الضابط االقدم في وزارة 

الصناعات الحربیة االلمانیة، الذي فر الى أرمینیا والتقى سوجھانلیان وال یعرف 
 أحد كیف تسربت تلك االموال وكیف وظفت.

بل انتقلت  مصانع الطائرات في دریسدن قط، ات منئرلم یتسلم العراق تلك الطا
الى دولة ثالثة قبل ان تباع في سوق الطائرات المستعملة الدولیة، ویقال إنھا بیعت 

 ، وضاعت المبالغ الى أبد ..لدولة افریقیة
نیق، ونظر الي بعینین غزاھما دخان المدافع والصواریخ التي أغلق األلبوم األ

نا لست أل ھذا ، صدقاؤه تجار السالح، وابتسم بیأس وھو یقول: مع كأتداولھا 
كذب علیك، فأنت الجلیس الذي ال یكذب عنده أتاجر سالح، ولست مضطرا أن 

ن تكون صدیقا أأحد، وشكرا لألمیرة مادلین التي ارشدتني الیك. یا صدیقي، 
سألك، ھل تعرف أبي عثمان أنك شریكھ. دعني ألشخص ال یعني بالضرورة 

  االیوبي الحلبي؟

  قادة داعش؟من ھو، اسمھ یوحي بأنھ من 

وھو كذلك، ھو قائد فصائل خلدون الحلبي في سوریا، وقد نحر بسكینھ الشخصیة 
ك تعرفت علیھ، وتكلمت الیھ وجالستھ، ھل تعتبر صدیقھ؟ أنّ انسانا. لنفرض  50

ھل تعده أنت صدیقا لك؟ أنت تؤدي وظیفتك في االنصات الیھ، وھو أحد معارفك، 
  ابي مثلھ، ألیس كذلك؟ولكن ھذا ال یعني قط أنك قاتل ارھ

غرب الناس في العالم، أبالتأكید لن أكون مثلھ، في مسیرتي المھنیة التقیت أھم و
  ني واحد منھم.أولكن ھذا لن یعني قط 



اتسعت ابتسامتھ وقال: وبھذا وضعتني أمام الجزء الثاني من ھذا اللقاء على سفوح 
ي؟ لن تصدق اذا قلت لك إنھ یوبي الحلبلب، ھل تقبل لقاء أبي عثمان األHلجبال ا

یرید لقاء جلیس، واعتقد أنك الوحید المعروف في الشرق األوسط بھذا التخصص 
  النادر ! ما رأیك؟ 

تجمد الدم في عروقي لحظة، ثم سارعت الى الرد وأنا انظر بعینھ : بالتأكید ال، لن 
 ي شخص قد یعرض لقائي بھ حیاتيألتقي بأاذھب الى مناطق الصراع، ولن 

 للخطر!

ضحك بصوت متعثر بسبعین عاما من المال والعجائب وقال، ال یا صدیقي، األمر 
لیس كذلك، ستلتقي بھ في قبرص، في الجزء التركي من قبرص، وسآخذك 

دعك وحدك معھ ثم أطیر بك الى شرم أبطائرتي الشخصیة الیھ، ونلتقي بھ معا، لن 
 یر الطائرات.الشیخ فال یضیع وقتك في الحجوز والمطارات وتغی

ملتھ برھة ثم قلت : علّي أن أسال، لست وحدي من یقرر ھذا، اعطني فرصة أت
 ألجیبك اللیلة.

ضحك بشدة حتى اھتز كتفاه وقال وھو یضع یده على ذراعي: لك ما ترید، وھذه 
حیثما شئت لتتصل بمن شئت ورد لي الخبر  اذھبسیارة وسائقھا تحت تصرفك، 

 لیال.

واعتذرت عن قبول اقتراحھ بلقاء أبي عثمان األیوبي  بھ،تلك اللیلة اتصلت 
الحلبي، ولكن تركت االحتمال مفتوحا لتطورات الحقة قد تبرر ھذا اللقاء الغریب 

 المفعم بالخطورة.

                                            * 
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اجأني ھاتف برقم فرنسي من أسعد البصري الذي لم أره أو أسمع عنھ أي خبر ف
، في أوج الھجمة البعثیة على الجبھة الوطنیة، حیث خطفتھ أجھزة 1977منذ عام 

األمن وصدیقتھ الطالبة في أكادیمیة الفنون من داخل مقھى اللقاء على أبي نؤاس. 
 .لة نھایة األسبوعفصار علّي أن أخّف للقائھ في شرق فرنسا بعط

المدینة خرافیة الجمال، طویتھ  ستراسبورغ،إلى  الفندق الذي أقیم فیھالطریق من 
، بسیارة مرسیدس سوداء عزلتني عن العالم كأني أحلق في طائرة ساعات 3في 

مع استراحة قصیرة، تناولت فیھ وجبة خفیفة مع قدح قھوة ثم كبست للسیارة 
 .سا عبر حقول ال نھایة لھاالبنزین كي تطیر إلى شرق فرن

انتھت رحلتي في فندق ھلیتون ستراسبورغ حیث واعدني أسعد البصري في قاعة 
أن أمكث لحظات متأمال وجوه الموجودین، حتى  الضیوف الصباحیة، وكان عليّ 

ً "ھاي  إلىتقدم  رجل بدین أسود حلیق الرأس، باذخ األناقة، وھو یصرخ باسما
  ."سنة 40شبیك، نسیتني، ھي كلھھ 

عقود، لكّن أناقتھ ببذلتھ  4أسعد البصري الذي أمامي ال شيء فیھ ممن عرفتھ قبل 
البیضاء، وقمیصھ الحریر األسود بماركة الكوست مطرزة على یاقتھ، وحذائھ 
األبیض غریب الشكل، ویده الممدودة باتجاھي بخاتم زینتھ ماسة كبیرة، أوجزت 

األسود البصري النحیف، إلى ساحل أھل لي قصة نجاح ساحق رسا بالیساري 
 .القمة المعطر المخیف

جلسنا ولم یفسح لي أن أسألھ، بل عاجلني ھو بقصص عالمھ الغریب، على 
بحدیث كان بدأه  طریقة أھل المال والساسة والقادة الغامضین، ومضى مسترسالً 

ي قبل أیام معي على الھاتف: "لن تصدق كیف وجدتك، كنُت في اجتماع عمل ف
، وفجأة ظھرت  24باریس، وكانت شاشة على الجدار تعرض أخبار قناة فرنسا 

أنَت وما كنت ألعرفك لوال عرضھم اسمك معّرفاً تحت صورتك، وبدأَت تتحدث، 
فاستأذنت الجالسین معي لحظات، ورفعت صوت التلفزیون، فوجدتك تتحدث عن 

سكرتیرتي، وقلت ، وبقیَت تتحدث، فطلبُت االیزیدیات مع عناصر داعش محنة
لھا أن تجدك وتؤمن لي اتصاال بك، وعدُت إلى االجتماع. في الیوم التالي عادت 

، وبصور لك على سویسراوبرقم ھاتفك وحتى بعنوانك في  بإیمیلكلي السكرتیرة 



النت، وھكذا وصلت إلیك، ثم جئتني إلى ھنا وأنت ال تعرفني فیما أنا أعرفك، في 
 ."ار ولم یعد أي شيء بعید عن متناول المرءعصر المعلومات لم تبق أسر

وتناول جرعة من عصیر بكأس معقد التفاصیل، ودعاني أن أختار ما أشاء من 
مائدتھ العامرة، رغم أّن الساعة كانت ما زالت تقترب من الثانیة عشرة ظھرا. 
ً من عصیره ذي الطبقات  فسكبت لنفسي من دورق كریستال ضخم كأساً رشیقا

 .ت اتجرع ذلك الشيء بقصبة زجاجیة نحیفةالخمس، وبدأ

وسألتھ بلھفة: یھمني أن أعرف أوال كیف نجوت وصدیقتك الفنانة من قبضة 
 ؟1977األمن عام 

شقت وجھھ ذات االبتسامة العریضة باألسنان شدیدة البیاض التي میزتھ منذ 
ذونا أربعین سنة، ثم قال: یا صدیقي، أنا نفسي ال أعرف كل التفاصیل، لكنھم أخ

من مقھى اللقاء مباشرة إلى بیت في منطقة القصر األبیض، ثم فرقونا ھناك، ولم 
ً معصوب العینین إلى  أعرف مصیر رفیقتي ح، ونقلوني بعد رحلة طویلة نسبیا
زنزانة انفرادیة صغیرة جداً، حتى أني كنت مضطراً إلى النوم وساقي نصف 

 .ملتفة تحت ركبي

ً بال تحقیق  ام، وفجأة، جاءوا إلّي لیال وأخذوني كما أنا بسیارة أی 10بقیت سجینا
من السیارة معصوب  وأنزلونيمرتفعة معصوب العینین إلى مكان قریب، 

العینین، وقالوا ال تفتح عینیك حتى تحسب إلى المائة. وبقیت أحسب وأنا أرتجف 
ً حیث ال أدري، ثم فتحت عصابة عیني ووجدت نفسي في منطقة الرشاد  واقفا

 .من مستشفى الشماعیة، ھل كنُت سجینا في المشفى؟ ال ولن أدري قریبا

 وبعدھا، ماذا جرى لك، وما مصیر ح التي اعتقلت معك؟

نظر في كأسھ متعدد الطبقات برھة، ثم قال" لم أسمع عن ح من یومھا أّي شيء، 
لكني استنتجت مما جرى أنھم كانوا یریدونھا، وال یریدونني، ومع ذلك أرعبني 

، فلم أكمل عامي الدراسي األخیر بكلیة الھندسة، بل عبرت بعد أسبوع ما جرى
 ً  ."من من إطالق سراحي إلى الكویت، ومن ھناك بدأت قصة أخرى تماما

تنبھ إلى رسالة وصلتھ على ھاتفھ الذكي، فانشغل بھ لحظة، ما دفعني كالعادة أن 
العبادي تحاصره افتح ھاتفي، ثم بدأت بقراءة تطورات الوضع في البصرة، حیدر 



جموع المتظاھرین في فندق عشار شیراتون، المتظاھرون یقطعون طریق أم 
قصر، أعمال عنف تطال مقرات حزب الدعوة، مقرات عصائب أھل الحق 
والتیار الصدري لم یقترب منھا أحد...ثم خاطبني أسعد قائالً "ما ھذه التعاسة، ھل 

بار على الھاتف؟ أترك ھاتفك یا نلتقي بعد أكثر من أربعین سنة، لنتابع األخ
صدیقي، واألفضل أن تجعلھ على وضع طیران، وسأفعل مثلك، ھذا الیوم سیكون 
خارجا عن المألوف" ووضع ھاتفھ على وضع طیران، ففعلت مثلھ، وقلت لھ: 

 .""كنت اتابع أخبار البصرة، یبدو أن األمور تشتد ھناك

ً عبر مفاتیح تفریغ ما الجدید في أخبار البصرة، البحارة یسرقو" ن النفط یومیا
خاصة صنعوھا في مناطق باتت معروفة ویحرسھا مسلحون، ویھّربون النفط 
الخام إلى مصفاة عبادان في إیران وإلى مصفاة رأس الخفجي في السعودیة، حیث 
یحّول الى منتجات نفطیة، ویتم تداولھ مع المھربین بطرق سریة. البصرة الیوم، 

ألف برمیل نفط یسرق  300 -100بیر، وقرأت أّن ما بین معبر نفط مھّرب ك
ً من عدادات النفط في البصرة وتصل قیمتھا الى  ملیون دوالر أي بما  20یومیا

 ."یعادل سبعة ملیارات دوالر سنویا

ولفت نظري أنھ لم یتطرق إلى الحراك الجاري في البصرة، فسألتھ" ألم تسمع بما 
 "طرابات؟جرى ویجري ھناك من تظاھرات واض

ضحك والتقط بمعلقة بضع حبات رمان مھیلة من صحن كریستال، دسھا في فمھ 
وھو یقول "یا صدیقي ال أتابع أخبار السیاسة، بل أتابع نتائجھا وتأثیراتھا على 

 ."االقتصاد، وھذا ما یھمني

 "سارعُت أسألھ" ولكنك لم تقل لي ما عملك الیوم، ما سر النجاح الذي یلفك الیوم؟

م بھدوء، والتھم مزیداً من حب الرمان المھیّل، ثم قال "أنا أعمل في التجارة، ابتس
شاحنة من فالن، بسعر أقل من المعروض  20وأبیع وأشتري كل شيء، تشتري 

بالمائة، ثم تبیعھا إلى فالن بسعر السوق، فتكون حققت ربحاً  25في السوق بنحو 
فالعروض من كل أنحاء العالم، معقوال، وھكذا، المھم أن تعرف من أین تشتري، 

 ."وأین تبیع، فكل أسواق العالم تشتري، ولكن لكل سوق زبائنھ



سارعت اسألھ بخبث على ضوء حدیثھ عن نفط البصرة المھرب "وھل تشتري 
 "النفط أیضا؟

ابتسم بھدوء وھو یقول" قلت لك اشتري وأبیع كل شيء، ولكن كل ذلك یتوقف 
 ."لعلى سعر البیع، وھذا حدیث طوی

سارعت أسألھ مرة أخرى ألبقي الحوار في ملعبھ "أین تسكن، وما وضعك 
 "األسري؟

قال "مبدئیا أنا أسكن باریس، ولكن لدي بیت في لوكسمبورغ للعطل، ولدي بیت 
في أوكرانیا للعمل، ولدي جناح نصف محجوز بھذا الفندق بشكل دائم للعمل 

ان قریب علیھم، وال تقترب منھ وخاصة للصفقات مع الزبائن األلمان، فھذا المك
 ."الفضائح، ستراسبورغ عالم غریب صامت

 واألُسرة، ماذا عن وضعك األسري، أین تسكن زوجتك وأبناؤك؟

ضحك بشدة وھو یقول" أما عن الزواج فعندي زوجتان، واحدة فرنسیة ولي منھا 
عي ولد وبنت متزوجان یسكنان في باریس، وواحدة إرتیریة بلجیكیة وھي تسكن م

في لوكسمبورغ، ولدي منھا ولدان وبنت، وعندي صدیقة في أوكرانیا، ھي معي 
 ."سنوات، ولي منھا ولد وبنت وھم یسكنون في بیتنا بأوكرانیا 10منذ 

اتكأت على مقعدي محاوال أن أستوعب ما جعل أسعد البصري الیساري النحیف 
نفسي من سؤالھ بكل الفقیر، ملیونیرا یجول بین النساء والعواصم، ولم أتمالك 

وقاحة: "كیف حدث ھذا یا أسعد؟ كیف تغیرت من ذاك البصري الفقیر الساكن 
في قسم داخلي بائس في باب المعظم والمطارد من أجھزة األمن، إلى ملیونیر 

 "باذخ یتنقل بین النساء والبلدان؟

دفع نحوي بصحن كافیار صغیر وھو یقول "جّرب الكافیار اإلیراني، إنھ مفید 
للباه ویطیل العمر، ُكل معھ بعض الزبدة على شریحة خبر سمراء، وستلحظ 
الفرق ھذه اللیلة. یا صدیقي لكل إنسان قصة، ولم یحن األوان بعد ألروي قصتي 
خاصة وأن محّدثي اآلن صحفي فضولي قد یختلف معي ذات یوم فیكشف ما 

تیق، دع عنك أخفي من تفاصیل حیاتي أمام أنظار الناس. یا صدیق العمر الع
األسئلة، ودع البصرة ألھلھا فھي قد خربت من زمان، وخلینا في برنامجنا لھذا 



ً إلى جزیرة آراك في جنوب  الیوم وھذه اللیلة، سأغادر ستراسبورغ غدا صباحا
إیران، ومنھا إلى كییف، وعلینا أن نقضي الساعات المقبلة بطریقة ال تُنسى، 

اء آخر قط، أو قد یجمعنا لقاء في أجل غیر لنفترق بعدھا وربما لن یجمعنا لق
 ."معلوم

حین عدت في الیوم الثاني إلى بیتي في ألمانیا، لم أكن قد عرفت عن عمل أسعد 
ساعة معاً في ضحك وكالم وغناء بدد  14البصري أي تفصیل، رغم قضائنا نحو 

كل أوھامي التي حاول أن یوحي بھا إلّي عن عدم اھتمامھ بالبصرة ونفطھا 
 .لمھرب بمالیین الدوالراتا

                                 *** 
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كتب لي على ایمیلي الشخصي المعلن والمطبوع على كارت الزیارات الخاص 
ً بي، معرّ  " صحفي متخصص في الشأن حیدري لواننفسھ باسم" أمیر ع فا

بدفع تذاكر السفر واإلقامة في فندق  اإلیراني، وطلب أن نلتقي في القاھرة متعھداً 
 ماریوت القاھرة لیلة واحدة.

ً بعد الظھر وصلت مطار القاھرة  وكما اتفقنا راجعت  التقینا،، من شرم الشیخ قادما
 ریتھم حجز الغرفة، فارسلوا موظف الخدمات یأخذ  حقیبتي الیھا ،أاالستعالمات و

مطلة على النیل، تحت سقیفة من قماش وقادني شخص آخر الى شرفة رواق 
اصطف على جانبیھا تختان شرقیان  مرمریة كبیرةشفیف لكنھ ظلیل. على طاولة 

رضیة بسط مصریة قیل بني غامض اللون، فیما غطت األكبیران من خشب ث
باریق كروم المعة أصغیرة ملونة، وعلى المائدة صینیة عمالقة من الفاكھة، و

خنة، ھذا غیر صحون المقبالت وھي تغطي المائدة للشاي والمشروبات السا
العمالقة. حول الشرفة انتشرت أصص الزھر واآلس والمیموزا، كما انتشرت 

مام الشرفة یرسو الیخت العمالق أ بضع فسائل من نخیل الكاریبي القزم.
 سمیرامیس في میاه النیل الزرقاء.

عالمة الكوست وینتعل  نھض رجل في الخمسین تقریبا، یرتدي بدلة سفاري علیھا
ب بي وھو یرحّ وابتسامة فسیحة  ةجلدیا بجوارب، واستقبلني بذراع ممدود صندالً 

ویعید تقدیم نفسھ وكأنھ یؤكد لي أني قد وصلت الى الشخص المطلوب دون شك، 
حساسھ األمني العالي.إوھو ما نبھني الى   

 ً حدنا في الشرفة الباب العمالق خلفھا، فبقینا و انسحب موظف الفندق، مغلقا
  الخاصة نستمتع بالحدیث وبمشاھدة النیل.

مانع تدخینھ مبینا أنھ اختار الشرفة أما إن جلسنا حتى سألني الصحفي إن كنت ال 
ایقني الدخان، فبادلتھ ابتسامة مشفوعة بفتح ذراعي والقول " المفتوحة لكي ال یض

واء تشرین المطعم دخن كما تشاء یا سیدي، ففي النھایة یتطایر الدخان في ھ
 برائحة النیل ورطوبتھ".



ال یخفى علیك أّن إیران منطقة تھم العالم العربي بشكل متزاید، أنا أبحث عن 
اتصاالت عربیة معنیة بھذه المنطقة الحیویة، وسأروي لك ما جرى ھناك، وقد 

 نتفق بعدھا على التفاصیل األھم.

فھي الراعي والخصم، وھي عالقة یران بتنظیم القاعدة، إالموضوع یتعلق بعالقة 
ما عندي یبدأ كالتالي:  ،فیھا غموض  

تردد میر میرزا رضا كثیرا قبل أن یفتح قلبھ لحوار حمیم معي. كان قد قضى " 
عاما في مخیمات الالجئین العراقیین في إیران. ھو  65سنة من عمره البالغ  35

في العراق حال أن دّب مزیج أفغاني إیراني عراقي، وقد سفّرتھ حكومة البعث 
الخالف مع إیران الشاه حول حقوق المالحة في شط العرب في سبعینیات القرن 
العشرین. كنت أرید من ھذا الشیخ العالمي الراضي بسجنھ المجھول األسباب أن 

النساء المنقبات وأطفالھن الذین وصلوا الى مخیم إبراھیم آباد  یكشف لي سرّ 
شمال شرق أراك عاصمة المحافظة المركزیة ( في  لالجئین العراقیین الواقع

 ).2002نیسان عام 

بعد أن قرأ "دعاء كمیل" كامال على مسمعي، مضى شوط طویل من لیلة الخمیس، 
وصرنا نقترب من منتصفھا. علّي أن أعود الى طھران غدا صباحا ألّن اجازة 

عن بیت (...)  دخولي المخیم تسمح لي بالبقاء لیلة واحدة. وقد تواریت بصعوبة
 .الذي اتخذت منھ ذریعة لزیارة المخیم

بكلمات تختلط فیھا العربیة البغدادیة بالفارسیة بنطق أفغاني غلیظ قال میر میرزا 
رضا:" ھل سمعت بـِــ بن الدن؟ ھنا جاؤوا بعائلتھ بعد أن حاصر األمریكان مقره 

بناتھ، والفتاتان في أفغانستان. ھؤالء النسوة زوجاتھ، وبعض الصغار أبناؤه و
 ."الكبیرتان یقال إنھما بنتاه من زوجتھ األولى

قاطعتھ متسائال، وأنا أدس بضعة من ثمرة افكادوا مغموسة بالعسل وغارقة 
بمسحوق لوز دقیق في فمي" نحن نتحدث اذا عن بضع من عائلة الملیاردیر 

 "اإلرھابي أسامة بن الدن؟

 2013صدر في آذار/ مارس  نسيخبري فرتقریر ذكرك ھنا بأرید أن أنعم، 
من أوالده ھم عثمان ودمحم وسعد (  4كشف أّن بین ھؤالء فاطمة، ابنة بن الدن، وو

ومن العجائب أّن اسم الدن الذي ال یملك أي جذور عربیة یشیر بالفارسیة الى اسم 



زھرة تشبھ النرجس). التقریر كشف أّن المشار إلیھم قضوا سنوات طویلة تحت 
الجبریة في إیران، ولكن السلطات اإلیرانیة ضمنت لھم السالمة والحمایة اإلقامة 

والسریة. مصادر التقریر أكدت أن االحتجاز ال یعني بالضرورة السماح لھؤالء 
 .بأن یتخذوا من إیران قاعدة لعملیات ترتبط باإلرھاب الدولي

وفھ بشغف ثم تناول الكاتب أمیر كأسا من بیرة الھاینغن الھولندیة، وسكبھ في ج
 وقد لفافة ثالثة وھو یقول:أ

كالم میر میرزا رضا، لكن الشكوك في مدى دقة كالم الشیخ العجیب  يیفاجئنلم 
ظلت تعیش معي أسابیع عدة. بعد أعوام، نُقلت القافلة الثمینة بعد تقسیمھا إلى 

منطقة "تجریش" في طھران والى مجمع "برند" السكني الحدیث جنوب مدینة 
د رباط كریم)، وألكثر من مرة ُشوھدت السیدة الغامضة المخیفة التي كرج (عن

والتي یعتقد كل من یعرفونھا أنھا  -ترافق القافلة العجیبة الملقبة بالدكتورة سھام 
التي تدعى  ة (في عھد صدام) واالستخبارات عمیلة مزدوجة للمخابرات العراقی

تویوتا برادو مظللة من نوع ا تنتقل بسیارتھ -انیةاطالعات" اإلیر"بالفارسیة 
الزجاج بین تجریش وبین معتقل كھریزك قرب مرقد اإلمام خمیني جنوب 

 .طھران

 تُ حدس ماذا ترید إیران من احتجاز ھؤالء اذا ما تذكرأأن  بسھولة بإمكاني نوكا
أسلوب الجمھوریة اإلسالمیة في احتجاز الرھائن األمریكیین حتى سقوط إدارة 

جیمي كارتر في الوالیات المتحدة، واحتجازھا قیادات المخابرات واالستخبارات 
العراقیة حتى ثبت لھا أن الغرب سیُسقط صداماً، فاطلقت سراحھم بصفقة غریبة 

ي یقرع طبول الحرب ضد نظام فیما كان التحالف الدول 2002في شباط من عام 
  .صدام حسین

عالقة الجمھوریة اإلسالمیة في وھذا یقودنا الى تفصیل سیاسي بعض الشيء، ف
إیران بتنظیم القاعدة غامضة. إذ أن ھذا التنظیم یمثل العدو األیدیولوجي األشد 
یم للشیعة الذین یفترض أّن إیران تمثل دولتھم الكبرى في العالم. لكن عالقة التنظ

اطالعات" ال وبخالیا المخابرات اإلیرانیة " بتشكیالت الحرس الثوري (باسداران)
 .تبدو سیئة البتة

فقیادة مكتب االرتباط الخاص بتنظیم العالقات اإلیرانیة مع التنظیمات السنیة 
المتشددة المسلحة والمسمى "قراركاه قدس" ، تتولى نقل وتمریر قیادات التنظیم 



یھا عبر محطاتھا المنتشرة في باكستان إلى حد كبیر وفي مناطق من أفغانستان وإل
فھا بأنھا صداقة من العراق وجنوب لبنان وسوریا. العالقة بین الطرفین یمكن وصّ 

فاالثنان متباعدا األھداف، مفترقا الطرق، متعادیان إلى حد التقاتل، لكن  ،لدودة
یساعدھما دائما على تجاوز القاسم المشترك بینھما ھو العداء ألمریكا وھو جسر 

   ."األكبرالخالفات إللحاق أشد الضرر الممكن بـ "الشیطان 

قاطعتھ برفق متسائال ومعلقا في نفس الوقت : "ولكن ھذه الشھادة تصب في صالح 
الشیعیة التي ما برح  االنظام الذي تتسامى براغماتیتھ المخابراتیة فوق األیدیولوجی

  یعلنھا"؟

یعّب مزیدا من الجعة التي تقاطرت حبیبات مغریة شھیة على رد برفق وھو 
 زجاجاتھا المصفوفة بعنایة في حوض ثلج أنیق من الكروم ینتصب على الطاولة:

یمكن أن یُفسر ھذا بأنھ براغماتیة الدبلوماسیة الخارجیة الساعیة إلى تصدیر الثورة 
جانبین غالبا ما اإلسالمیة وھو ھدف مشترك للجمھوریة وللقاعدة، حتى أن ال

ا التاریخیین المفترضین. وفي مواقع ھمیوحدان جھودھما وینسقانھا باتجاه أعدائ
كثیرة، ساعدت عناصر متنفذة في القاعدة، عناصر ناشطة من الجمھوریة 

اإلسالمیة في إیران على النفوذ إلى السعودیة والبحرین والیمن، وذلك بشكل ال 
لسعودیة الضروس على إیران وحوثییھا یمت إلى المنطق بصلة في ظل حرب ا

 .في الیمن

ھذه البراغماتیة لیست غریبة بتاتا، فقد قامت الثورة اإلسالمیة في إیران "انقالب 
بھمن" بتحالف بعض اإلسالمیین مع قوى الیسار اإلیراني : حزب توده  57

ن الشعب (بجناحین)، مجاھدي خلق، اتحاد الطلبة الجامعیی و"الشیوعیون"، فدائی
في إیران، والجبھة الشعبیة اإلیرانیة "جبھھ ملى إیران"، وأجنحة من حزب العمال 

الشیوعي في كردستان إیران. ثم ظھر تحالف علماء الدین وحزب جمھوري 
وھكذا فإن المشروع السیاسي   اسالمي فیما بعد لموازنة كفة األحزاب الیساریة.

اریین الملحدین إلسقاط الشاه، ثم اإلسالمي اإلیراني لم یأنف أن یتحالف مع الیس
 .انقلب علیھم وانفرد بالسلطة بعد أن صفّاھم بالقتل والسجن والتشرید

ھل أفھم من كالمك أّن ایران تأوي عناصر كي  ال نبتعد عن أصل الموضوع، 
 القاعدة وتدعمھم؟ 



ات جوناثان إیال رئیس قسم الدراسما أكده  سمعإنا، أقول أابتسم للسؤال وقال : ال 
أّن إیران قد منحت من األمنیة في المعھد الملكي للخدمات المشتركة في بریطانیا 

، بما في ذلك عناصر من 2001اللجوء لعناصر عدة من تنظیم القاعدة بعد عام 
قیاداتھم، مستدركا أن حق اللجوء ال یشمل بأي حال حق النشاط التخریبي أو 

  .)بلغة اإلسالم السیاسي السیاسي أو (التبلیغي

 الى أنّ  2013صدر في نیسان/ أبریل عام   وذھب تقریر لوكالة األنباء الفرنسیة
صھر بن الدن المدعو "سلیمان أبو غیاث" قد أبعد من إیران إلى تركیا ومنھا إلى 
األردن حیث اعتقل وُسلم الى الوالیات المتحدة األمریكیة لیواجھ القضاء. وحقیقة 

ن سلمتھ إلى تركیا بدال من أن تسمح لھ بالتسلل إلى باكستان، كما سبق أن أّن إیرا
تكشف عن توتر العالقة بین ھذه الحقیقة فعل عدة مرات خالل السنوات السابقة، 

السلطات اإلیرانیة وبین تنظیم القاعدة على خلفیة دورھما في الحرب بسوریا 
 .ومالبسات مقتل أسامة بن الدن

ل أسامة بن الدن ما زال یحف بھ الغموض، ولست أظن أّن قلت معترضا : مقت
 لقاءنا القصیر ھذا قد یكشف عن جوانب خفیة مھمة فیھ؟

أجاب وھو یبتسم ویعدّل من وضع جلوسھ مادا جسده على األریكة "معذرة ، اسمح 
لي أن استلقي وبوسعك أنت ایضا أن تفعل ذلك؟" الحقیقة أني صحفي وقد جمعت 

 ي القصر الریفي بباكستان والذي قتل فیھ بن الدن، حیث  أنّ خیوطا مما جرى ف
قد كشفت عن شكوك زعیم  -حیث قُتل أسامة -رسائل ُعثر علیھا في (أبوت آباد) 

القاعدة في أن إیران تلعب دورا مزدوجا في المنطقة (متحالفة مع القاعدة 
السي آي إیھ والتنظیمات المتشددة السنیة في بعض األحیان، وواشیة بھا لمكاتب 

المنتشرة في الشرق األوسط عبر عمالء عراقیین وأفغان في أحیان أخرى). وفي 
ھذا الصدد تحدث بن الدن عن دور إیران في الوشایة بابنھ سعد الذي قتلتھ طائرة 

 .درون أمریكیة أثناء عبوره الحدود من إیران إلى باكستان

 2014شباط/ فبرایر  12صحیفة "واشنطن بوست" في عددھا الصادر في بل إن 
كشفت عن مغادرة أحد أكبر قیادیي القاعدة الناشطین مؤخرا ألراضي إیران التي 
كان قد وصلھا قادماً من أفغانستان عشیة الھجوم األمریكي على نظام طالبان عام 

2001. 



تقریر واشنطن بوست استند إلى معلومات صادرة عن مصدر في سي آي أیھ 
واسمھ، وھذه المعلومات كشفت أن مغادرة " ثروت  رفض اإلفصاح عن ھویتھ

شحاتھ" ألراضي إیران تثیر أسئلة عن دوافع ھذه الدولة في إرغام ھذا العنصر 
المفصلي في قیادات القاعدة على مغادرة أراضیھا رغم أنھا قد آوتھ وغطت علیھ 

 .طیلة عقد من الزمن

 فدتك بكل ھذا الحدیث؟ أوختم كالمھ متسائال : آمل أن أكون قد 

نعم بالتأكید، وأنا بدوري آمل أن أتمكن من مساعدتك، إذ لم افھم حتى اآلن ماذا 
 سلفت في البدایة؟أبوسعي ان افعلھ لك كما 

طبعا، ولھذا اجتمعنا ھنا، لكن دعنا نخرج من ھذا المكان، وسأذھب معك الى مكان 
 ھل ھذا ممكن؟ن تحاوره، أفي داخل القاھرة لنلتقي بشخص یھمني 

ن نتحدث ھنا، لذا أن نلتقي في ھذا المكان، وأ اتفقنانظرت الیھ بریبة ثم قلت: نحن 
ن أذھب الى أي مكان آخر. أما عن التحدث الى شخص آخر، فبودي أل أن فضّ أال 

طلب موافقة من یدفعون لي ألجري الحوار، فقل أوال، وعلّي أن أأعرف من ھو 
 لي اذا من ھو؟

لیم عبد المجید، الى ھنا یبدو حجماعة االخوان المسلمین وأسمھ عبد ال إنھ قیادي في
الموضوع عادیا ویخلو من اإلثارة، لكّن ھذا الشخص ھو من المستبصرین( السنة 

عاما، وعاد الى مصر بعد ثورة  15یران إالمتحولین الى شیعة) ، وقد عاش في 
خوان المسلمین في القاھرة، ، وظھر فجأة كقیادي في مكاتب اإل 2011ینایر 25

یران. ھذا إودرس وكبر في  متشیعھ أنّ وخصصوا لھ مساحة اھتمام واسعة، رغم 
 ، ھل تذكر حین زارمصراب زیارة محمود أحمدي نجاد الى الشخص ھو عرّ 

سالمیة؟ للمشاركة في القمة اإل 2013فبرایر  5محمود أحمدي نجاد القاھرة في 
دمحم مرسي المسجون حالیا ن الرئیس المصري كاتلك كانت واقعة خارقة حیث 

أول  تلك كانت  .مراسم استقبال رسمیة فيعلى رأس مستقبلیھ في مطار القاھرة 
التي كانت سببا في قطع العالقات  1979عام  ثورة خمینيزیارة لرئیس بعد 

  .البلدینالدبلوماسیة بین 



ن أھذه القصة یجب ف ،ما كیفأاب ذلك اللقاء، ھذا الشخص ھو عرّ  المثیر أنّ 
، واظنھ متشوق أن یسرد لك كل ما عنده، ضعك في اتصال معھأنا أتسمعھا منھ، 

 یك؟أ، ما رعنھن یكشف أما یرید على األقل كل و أ

رد لك الجواب، ربما یكون مكان أأعطني ساعتین، استحم فیھا واجري اتصاالتي و
في ھذه الشرفة الجمیلة ھذه ن نعقد لقاءنا بھ ھنا، أاللقاء سببا للرفض، فھل یمكن 

 اللیلة مثال؟

لي الخبر أوال وسنحاول  ال أستطیع أن أجیب عنھ، فأنا أیضا یجب أن أسألھ، ردّ 
 مر باالتفاق. ترتیب األ

                                                 * 

صال بھذا جاءني الردّ سریعا وحاسما: " خذ وقتك معھ، ومن الضروري تأسیس ات
 ". الشخص وتأمین حوار معھ

جرى اتصاالتھ وعاد لي بعد نحو ساعة بعرض أمیر، أوحین كلمت الصحفي 
یقص فندق ارابیان نایتس في القاھرة وسیأتي لوحده آخر" نلتقي عصر یوم غد في 

 لمدة ساعتین ، ما رأیك؟" علیك ما عنده

 أین ھو فندق "ارابیان نایتس"؟

القاھرة، واسمھ العربي ھو فندق "سیدنا الحسین"، نجوم في مركز  4ھو فندق 
وینزل فیھ السیاسیون االسالمیون وضیوفھم، في مركز القاھرة لكنھ یقدم خدمات 

 اآلن. تدرجة أولى لضیوف من مختلف أنحاء العالم، یمكنك أن تراه على الن

اجریت بحثا سریعا على النت، ورأیت الفندق ومكانھ، فأخبرتھ بموافقتي. ثم 
خرى في القاھرة، كما ھاتفت شخصا آخر أبلغتھا أني سأبیت لیلة أاتصلت بخلود و

 وابلغتھ تأجیل لقائي بھ المتفق علیھ یوم غد لیال الى موعد آخر.

س في سھرة برحلة نھریة عبر ، وأخذنا یخت سمیرامیلتقیت ثانیة بأمیرأتلك اللیلة 
ة. حین عدنا الى الفندق كانت لھب مغٍن ومغنیة وراقصات شرقیة تلك اللیلأالنیل، و

 الساعة تقترب من الثانیة صباحا. 

                                              * 
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، ثم تناولت طعام في تصنیف بعض ما وصلني من معلوماتقضیت صباحي 
خبراتھ في الملف اإلیراني، فلّمح  الحدیث عنالغذاء ومع مضیفي وتجاذبنا أطراف 

یود كشفھا ما لم یحصل على لي أنّھ یعرف تفاصیل عن مشروعھم النووي لكنھ ال 
ً بعض األ بیننا ألرى ما یمكن عملھ  رباح. لم أجبھ، بل تركت الفضاء مفتوحا

وألرى مدى تحمسھ لبیع ما عنده ومدى جدواه، أغلب المعلومات المتعلقة باألسلحة 
غیر حقیقیة ومظِللة، ولست متأكدا التي تاتي من وشاة ومخبرین تسلیح وبرامج ال

 أّن أحدا سیھتم لما یعرضھ ھذا الصحفي.

"سیدنا الحسن" الذي تشبھ بوابتھ مدخل  رة الى فندقأجقلتنا سیارة أبعد الظھر، 
  االستقبالنوع ضیوفھ. دلفنا الى غلب نوافذه المؤصدة على أمسجد، كما تدل 

ودلفنا بیة فوق السطح. لى شرفة عرإحد الموظفین أموعدنا فقادنا  وكلمناھم عن
شخص ت عربیة بانتظار وصول ضیفنا. بعد عشرین دقیقة وصل ولنجلس على تخ

زرق بیاقة أقصیر القامة، یرتدي بذلة بمودیل قدیم، رمادیة اللون، وتحتھا قمیص 
على الطریقة  مفتوح زرھا األعلى فحسب، وتغطي وجھھ لحیة خفیفة ولیست لحیة

السلفیة، ومد یده مصافحا وھو یقدم نفسھ بابتسامة محببة لكنھا غامضة: عبد الحلیم 
 .عبد المجید. صافحتھ، ثم صافحھ أمیر وجلسنا 

 نبدأ من حیث قصتك.ثم شرع یقول: لابتسم وھو ینظر إلّي بشك 

خوانیة شیعیة قادمة اما یھمني ھو ھذه التولیفة الغریبة في شخصیة قیادیة قلت لھ: 
بقایا إمبراطوریة تضم یران ، ما ھي انطباعاتك عن إیران، لكن لننتقل الى إمن 

ظلم  اظلم القومیة، ویشكو سنتھ اوبلوشھ اوعربھ ایشكو كردھحیث مما شتى، أ
، ویفر اھییظلم إسالم ا، ویشكو زرادشتیوھاظلم مسلمیھ ا، ویشكو مسیحیوھاشیعتھ

تسلط  اتشكو مدنھفیما ، م الجائرةمن قوانین دولتھ بأرواحھم ھربا ابھائیوھ
 ا؟ریافھأ

ً نت یا سیدي مطلع تشي بھ للسلطات ! أال وھو یختلس النظر الي كأني قد أق  ماما
فرزتھ خبرتي في ھذا كما یبدو على المشھد اإلیراني لكن دعني أقول لك ما أ

بین المدن  المختلفة والسیما قم ومشھد  عاما قضیتھا متنقالً  15المجال من خالل 



وضعت الجغرافیة إیران في عین عاصفة التاریخ، فتظافر عامالن تخلّف ، لقد 
سمة  ، وھوالتعددوالشحیح في ھذه البالد.  -الماء –دائما عنھما عنصر الحیاة 

بالمائة من مكوناتھا، لذا یصبح  63تمیّز أرض فارس التي ال یشكل الفرس سوى 
عن الشعب الفارسي  والحضارة الفارسیة وأرض التشیع مصادرة لحقائق  الحدیث

 لحق الجغرافیة.   التاریخ وابتزازاً 

سمي" الجمھوریة یران على تلقین الشعب لقب الدولة الریصّر اإلسالمیون في إ
وخاصة  -م یران" لكن الشعب یرفض ذلك في الغالب. بل إّن العالاإلسالمیة في إ

یتعامل مع مصطلح إیران  -روقة السیاسة ة واإلعالم وأعلى مستوى الصحاف
نین. كوصف نھائي لكتلة الجغرافیة والتاریخ التي حملت الوصف عبر مئات الس

قلیمي، عالوة على ضغط قوى الرفض ورغم ضغط الخارج الدولي واإل
ن یبنوا بلدا قویا وصناعة متینة والمعارضة في الداخل، فقد نجح اإلسالمیون في أ

 10ثبتت فاعلیتھا حین عجزت أمتنوع المصادر وھذه كلھا  اصادا ال ریعیواقت
رغم تدني ر الدولي عن ترك أي تأثیر على االقتصاد اإلیراني(سنوات من الحصا

 سعر صرف اللایر داخلیا وخارجیا بشكل سریع).

أسمُع في لھجتك تذمرا من المشروع اإلیراني اإلسالمي؟ كیف ھذا وقد عشَت في 
  بل واخترت التشیع طریقا لك؟ عقائدھم،ربیت على كنفھم وت

التشیع ألني غریب، وال سبیل لغریب غیر شیعي أن یعیش برخاء في ھذا  ترتخا
 نھا الشفرة السحریة " شفرة دافنشي" بلغة الیوم.إالبلد ، 

ھم القوة الخفیة في" ، والتركاآلذریون  إنھم: قول لك من یحكم ھذا البلددعني أ
سالمیة" ویحملون الورقة الرابحة، فمنھم "مرشد الثورة" علي الجمھوریة اإل

خامنئي ( ویلقّب على المستوى الرسمي مقاِم معّظم رھبرى) واللقب نفسھ یثیر 
یراني، فكثیرون یرفضون النطق بھ كبرى وانقسامات داخل المجتمع اإل اشكاالت

سالمي طوري اإلأما المتدینون الرافضون للقب اإلمبراویكتفون بالقول خامنئي، 
 ن باختصار" سید علي". وفیقول

(  یرانيحرس الثورة "باسدران" وللجیش اإل اآلذریون ھم العمود الفقري لقوات
نسبة كبرى من ضباط  نّ إغلب المتطوعین في صفوف الجیش وبذلك فأفمنھم 



را من رجال ونساء " ّن كثیإالصف في الجیش النظامي ھم آذریون). كما 
 ھم آذریون.وأذرعھا الضاربة والقویة میة" سالالجمھوریة اإل

یران یدرسون الفارسیة في مدارسھم، ویعتبرونھا لغة العمل ولغة إاآلذریون في 
التعایش مع سائر وطنھم إیران، ولكنھم في بیوتھم وقراھم ومدنھم یتكلمون 

و العربي أو التركي أاآلذریة بتأثیرات مختلطة اكتسبوھا من جوارھم الفارسي 
 قل.أبشكل 

یا یراني العلذریین النفوذ في مراكز القرار اإلولكن ھذا التكوین الغریب، سھل لآل
اذ تسلق ھرم النفوذ مئات ، 1979سالمیة عام ، خاصة بعد قیام الجمھوریة اإل

منھم، وباتوا یمتلكون ناصیة القرار في مناح كثیرة، وفي النھایة ، وفي عام 
خامنھ شمال  ناحیةالعظمى علي خامنئي ( اآلذري القادم من تربع آیة هللا  1989

راك ان مركزي" التي تضم الیوم مفاعل آغرب مدینة آراك عاصمة محافظة "است
مستفیدا یران بعنوان" مرشد الثورة" أعلى ھرم السلطة في إالنووي المثیر للجدل) 

جیر میكروفون من ذراعھ المعاق وعینھ الزجاجیة البدیلة التي حصل علیھا في تف
كان یخطب خاللھ حین كان رئیسا لجمھوریة إیران في ثمانینات القرن العشرین 
نفذتھ منظمة مجاھدي خلق القویة آنذاك، تربع خامنئي اعلى ھرم السلطة بوصیة 

 یران الفارسیة الشیعیة !إفتح الباب لمزید من النفوذ التركي الشیعي في الخمیني 

، ولم تتصاعد أي ریینذاآلوساط حالة تململ في أالمزدوج لم یخلق  ھذا الوضع
صوات ذریین، لكن وفي المقابل تصاعدت أصوات مطالبة بحقوق قومیة لآلأ

قدام الخفي الذي یسحب البساط من تحت أ فارسیة كثیرة تندد بالنفوذ اآلذري
 یران تاریخیا بال منازع .ّكون الفارسي الذي یرى نفسھ سید إالم

ن الطبقة السیاسیة العلیا في ایران لي إقاطعتھ مرة أخرى متسائال: ھل تقول 
وریا آذریة، على طریقة التكارتة في العراق زمن صدام حسین، والعلویین في س

 سدین األب واألبن؟على طریقة األ

قاعدتھ فھم یشكلون جیش ایران الیوم، لیس بھذا الشكل، بل إنھم العمود الفقري ل
% ( حسب 60، بنسبة تصل الى ضباط وضباط الصف والجنودصغار ال من

، فھناك ھمسلك كبار الضباط یخلو من نّ أتقدیرات غیر رسمیة). ولكن ھذا ال یعني 
، وھم یدینون سالمیةفي جیش الجمھوریة اإلعداد كبیرة من الجنراالت اآلذریین أ



شد منافسي خامنئي على أ نّ أ، والملفت للنظر ھنا بالوالء المطلق للخامنئي .
الحركة الخضراء، ھو اآلخر آذري من  قادالسلطة میر حسین موسوي الذي 

منطقة خامنھ التي تحدر منھا خامنئي نفسھ. بین ھذین القطبین المتنافرین ینشط 
یران. إنحاء أعدد كبیر من الشخصیات السیاسیة والعلمیة والعسكریة في مختلف 

التي تكشف حجم نفوذ اآلذریین غیر المرئي ھي خرى والنقطة غیر المرئیة األ
یران، وھما الحرم الرضوي مین دینیین شیعیین في إعلَ ھم مَ أعلى خدمة  سیطرتھم

 في مشھد، وحرم السیدة معصومة في قم.

 ثنیاحدث اختالال ان یُ أیران یمكن إعلى ھرم السلطة في أوھكذا فإن أي تغییر في 
 لیة فیھا. ھأوانشقاقا مجتمعیا قد یشعل حربا 

ھل زّور قل عمومیة، ألى أحداث أكثر حداثة وإقاطعھ بلطف محاوال جره أ
  ؟2009سالمیون انتخابات عام اإل

ة بشكل عام تصّر على القول إن وسائل االعالم العربیة والدولی نّ أرغم 
عاٍر عن الصحة.  دعاءایرانیة، فإن ھذا یبقى تخابات اإلسالمیین قد زورا االناإل
نفوذھم، یرانیة الكبرى لم تصّوت لإلسالمیین وتلك االنتخابات أّن المدن اإلیقة حق

سالمي السیاسي. والتظاھرات الكبرى التي رأیناھا وذھبت لتصّوت لإلصالح اإل
دت الى مقتل طالبة طالق النار على المتظاھرین التي أفي المدن، وواقعة ا
، ھي اثباتات اعالمیة خسلطان في شوارع طھران كمثال صارالموسیقى ندا اغا 

 . الریفیة سالمیینھوریة اإلحقیقة تثبت رفض سكان الحواضر لجم

ّن الریف برمتھ صّوت أراني وجمھوره، لكن ما لم یره اإلعالم غیر اإلی
ین (سكان یسالم% من الشعب مع اإل65لإلسالمیین، وھذا یجعل النسبة بحدود 
")، وما تبقى "مناطق محروم كشور یرانیةالریف الذین تسمیھم أدبیات السیاسة اإل

 صالحیین وبین الحنین الستعادة المجد الشاھنشاھي .راوح بین انتخاب اإل

ما نراه من  لكنقلت لھ من وحي معرفتي بكثیر من اإلیرانیین في المھجر: 
یرانیین في الخارج شيء آخر تماما، انھم متفاعلون ذائبون في قیم العالم اإل

 یرانیین؟ریكیة، فھل نحن أمام نوعین من اإللقیم االمالغربي، وتحدیدا في ا

یرانیین داخل إیران د في نسیج المجتمع، فبتنا نرى اإلحا نقسامانھ في الحقیقة إ
یرانیون المھاجرون ینتمون غالبا الى الطبقة الوسطى اإل .ھاواإلیرانیین خارج



ن، فالحدود ن یخوض بحذر في ھذا المیداأوالطبقة المرفھة، لكن على المراقب 
 لوان نسیجھا معقدة. أبین ھذه الطبقات و

یرانیة األجواء اإلالنساء االیرانیات المسافرات وحال مغادرة الطائرة اال ترى أّن 
قطعة مالبس تنتمي الى الحجاب  یذھبن الى مرحاض الطائرة ویتخلصن من كل

النظام . انتزاع مظھر یضا یفعلونھأوھو ما بات الشباب الرجال  ؟سالمياإل
عالن لطالق المسافرین مع كل ما ینتمي الى الدخل، السیاسي اإلسالمي ھو أول إ

وھكذا تنمو الفجوة بین الشعبین ! أھل الخارج یضعون كل أھل الداخل في سلة 
بالمقابل فإّن أھل الداخل یضعون كل أھل الخارج  ،الوالء للنظام واالنصیاع لھ

 على وجھ الخصوص.  في سلة قلة الوطنیة والوالء ألمریكا

أي مراقب لوضع المھاجرین في الوالیات المتحدة والعالم اتفق معك وبوسع 
ة كثر انسالخا عن منظومرانیین عن غیرھم، فھم األین یمیز بسھولة اإلأالغربي 

 5. ولكن ورغم الحدیث عن سالمیة في العالمالقیم األخالقیة والمجتمعیة اإل
وة معارضة حقیقیة تھدد النظام ؤالء أي قملك ھییراني مھاجر ال مالیین إ

 سالمي، ھل ھي قوة النظام أم ضعف المھاجرین؟اإل

یران، كما ال یجد أي ایراني ایرانیة محجبة خارج إال یجد المرء أي كالھما، إذ  
متدین خارج " الجمھوریة االسالمیة " وھو ما یختلف جذریا عن وضع 

یرانیون ھم الشعب المسلم االسالمي. اإلمن العالم العربي و المسلمات المھاجرات
الوحید الذي ال یملك مساجد في الخارج، وإیرانیو الخارج ال عالقة لھم باإلسالم 

ھذا یدعو المتخصصین لدراسة ظاھرة رد فعل الشعوب قول ھنا إن أ، وخاصة 
حزاب زمام ي البلدان التي تملك فیھا تلك األسالم السیاسي فحزاب اإلألضغوط 
عالم مرسي واإلخوان كما تسموھا في اإلولعل في مصر بعد سنة  السلطة،
 مثال عربي حي على ھذه الظاھرة. الغربي

یبدو أّن  االصالحیین قد نجوا في التخفیف من دعوات تصدیر الثورة التي 
تصدرت المشھد خالل عقدي الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي، كیف 

 تصف ذلك؟

راء المكونات الموالیة للسلطة عوضا عن المالیین ش ھم یعملون وفق مبدأ
 مجلس الشورىصادق  وقد المھاجرة الرافضة لإلسالم على طریقة الماللي،



على قانون یتیح للحكومة منح الجنسیة  2016خالل شھر نیسان/ ابریل  اإلیراني
أثناء الحرب العراقیة  "لمصلحة البالد"لعائالت أجانب قضوا خالل قتالھم 

ویعني تعبیر   اإلیرانیة والحروب التي تدور رحاھا حالیا في سوریا والعراق.
على سالم السیاسي "مصلحة البالد" أّن القتلى قضوا في سبیل قضیة نشر اإل

 .الطریقة الخمینیة

ویمكن أن یسري ھذا القانون على "المتطوعین" األفغان والباكستانیین الذین قتلوا 
 نت مطلع حتما على ما تنشرهأو ،المعارك إلى جانب القوات السوریةالل خ

عالم اإلیرانیة بانتظام عن مقتل متطوعین أفغان وباكستانیین في سوریا وسائل اإل
  والعراق، ویجري دفن جثثھم في إیران.

فعل صدام حسین في العراق وآل  ھم یعملون على طریقة شراء الوالءات، كما
االمتیازات لذوي الوالء المحسوم بغض النظر عن ا، أي منح سد في سوریاأل
 ، ھل ھذا ما ترمي إلیھ؟صولھمأ

یرانیة، فقد قاتل الوف المھّجرین الحرب العراقیة اإلیام أنعم، وقد فعلوا ذلك منذ 
یرانیة العراق بتھم التبعیة اإل من صدام حسینالعراقیین (الذین ھّجرھم وعائالتھم 

سي الشیعیة سالم السیاوة على الوف المنتمین ألحزاب اإلالعقود)، ع 3على مدى 
سالمیة" ت أن تقف الى جانب "الجمھوریة اإل، واختارالتي عارضت سلطة صدام

فغان وھم في في حرب السنوات الثمان، وقاتل معھم بضع مئات من المقاتلین األ
نظام  قاتل الى جانبیضا، كل ھذا الخلیط أالغالب من المھّجرین من العراق 

ولئك وكل أُسر من قُتلوا المیة ضد العراق. كل األحیاء من أسالجمھوریة اإل
یران، وتسنّم منھم البعض ولى في إیتمتعون بحقوق مواطني الدرجة األ منھم،

 مناصب علیا في الدولة .

وتتبنى حكومة" الجمھوریة االسالمیة" نفس الموقف من مقاتلي حماس والجھاد 
 یران،نح عائالت قتالھم امتیازات داخل إفي لبنان، اذا تماالسالمي وحزب هللا 

یرانیة، ومنحھم وحدات سكنیة في مشاریع تصل الى مستوى منحھم الجنسیة اإل
تي تقیمھا الحكومة والبازار على أطراف المدن فتقّوي السكن العمالقة ال
زمة السكن وتشتري والءات مالیین المنتمین لمشروع " االقتصاد، وتحل أ

بانتظار اكتمال حلقات ولى حلقاتھا أیران إجمھوریة االسالمیة" التي تمثل ال
 خرى .السلسلة األ



ن تسألني عن خبرتي الشخصیة، فقد تولى عناصر من االطالعات أذا اردت إو
، في حین كنت اشتغل مواردي المالیة االیرانیة طیلة فترة مكثي في ایران تأمین

شرف على تحریر مجلة تصدر بالعربیة ة وأبحاث تابع لوزارة الخارجیأبمركز 
ن أیران وجیرانھا العرب. ھم كانوا یدفعون لي مقابل إلتحسین العالقات بین 

 في العالم العربي. مأرّوج لقضایاھ

عّراب زیارة الرئیس سؤال حیوي یتعلق بتطورات الوضع ھذه االیام، سمعت 
للمشاركة في القمة  2013فبرایر  5القاھرة في الى محمود أحمدي نجاد  اإلیراني

 ؟ ، ما صحة ھذا التقییم لقدراتكاإلسالمیة

حد المصریین القالئل أ، لكني أخيال سبیل للبحث في تفاصیل ھذا الموضوع یا 
دراء عامین في الذین یتقنون اللغة الفارسیة، والوحید الذي یملك عالقات بمستوى م

ید الذي تعامل مع مفردات سالمي الوحوالمصري اإلیرانیة، وزارة الخارجیة اإل
الخارجیة  ين تطلب منأوخفایا المشھد السیاسي في إیران، لذا لم یكن مستغربا 

ما التفاصیل ة، أیراني لتأمین الزیارالمصریة تأمین قنوات االتصال مع الجانب اإل
ھا ومن أطلقھا وكیف استجاب لھا أالدقیقة المتعلقة بالمبادرة نفسھا ومن بد

 التاریخ.المقطع من بوح بھا ألحد في ھذا أمن الصالح أن الطرفان، فلیس 

شحن طاقاتنا، نحن بحاجة الى ل وتشعب، فكان البد من استراحة بیننا الحوار متدا
.فاصل غذائي وھذا ما أعلنتھ  

صلي المغرب، أن أرید أ، واستراحةفقال مضیفنا الشیخ عبد الحلیم، نعم البد من  
ھل تمانع  أدعوكم ألن نفطر معا،فطر بعد الصالة، وأنا بالمناسبة صائم والبد أن أ

 في ان نفطر معا؟ 
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كت في ذھني ذكریات حول مائدة افطار شرقیة حرّ  التقینابعد صالة المغرب،   
وما إن أتّم الشیخ عبد الحلیم  سالمیة.بعیدة من ماٍض اترعتھ الطقوس الشرقیة اإل

 افطاره، حتى سارعت أسألھ مرة أخرى:

مساحة شاسعة إیران ال تبدو لي عن بعد دولة متماسكة، رغم أّن ما یمیزھا ھو 
من تفاوت بین تاریخ متحضر عریق طالما وضع شعوب أرض فارس في 

مام أعقب الھزیمة أحروب اطماع ملوكھا الغزاة ضد أمم الجوار، وبین تاریخ 
التحضر سالم لیقھروا بھا بادیة وھم یحملون سیوف ورایات اإلغزو عرب ال

االمبراطوري. كأّن إیران مھد لتفاوت وتباین واختالف ال ینتھي، وال یسع 
 المراقب اال أن یتساءل، كیف بقي ھذا النسیج ملتحما كل ھذه القرون؟ 

 في فمھ، وقال: أداممضغ بقایا یستند الى ذراع التخت العربي وی مد ساقھ وھو

المقارنة فھو متماسك كما روسیا شئت  وإذابالعكس، أنا أرى ھذا البلد متماسكا،  
لتصبح كما نراھا  قضمت اطرافھاالشاسعة المتباینة، وكما تركیا الكبیرة التي 

. برز عالمات التباین السیاسي المجتمعيین تكمن أأبین لك أعني الیوم، ولكن د
مدن  8یران تشمل إصراع المدینة والریف، فالحواضر الكبرى في  في نھا تكمنإ

ربع عواصم ألربع ممالك شاسعة. طھران (تھران)  العاصمة أبینھا  ملیونیة
مالیین  8مالیین نھارا و 10القاجاریة البھلویة االسالمیة یتراوح عدد سكانھا بین 

سالمیة التي غیّرت كل شيء لم تفكر أن تتخذ ال، ومن الغریب أّن الجمھوریة اإللی
أّن في البلد مدینتي مشھد رغم جدیدة تناسب وضعھا اإلسالمي لنفسھا عاصمة 

 ن تصبح عاصمة الدولة الشیعیة.أمنھما  وقم الملیونیتین وتصلح كلٌّ 

ضداد وتناقضات على مساحة شاسعة بحضن آسیا، تضم أنھا امبراطوریة تمتد إ
مجتمعیة ونسیجیة واخالقیة وقیمیة قّل نظیرھا، ویتجلى ذلك في اطرافھا البعیدة 

 ( آزرى) غالبا. اآلذري  -عن المركز الفارسي 

ربعة عقود من عمر دولتھم، تجلى فشل سلطة المعممین على مدى أفي مشھد ی
فغانستان على باكستان وأ ا(أستان خراسان) المطلة حافاتھ نااسرفوالیة خ

مام علي بن موسى مرقد اإل فیھامدینة مشھد (الطوس) التي تضم وتركمانستان، 
سمیا على السیاحة الیین نسمة، تعیش رم 3الرضا. ویقترب عدد سكانھا الیوم من 



نتاج السجاد، وزراعة القمح لكنھا مركز لحواضر مجاورة في الدینیة، وعلى إ
ایران وفیما حولھا وتمثل رأس ممر طریق الحریر القدیم، الذي بات الیوم ممرا 

لتھریب المخدرات وقطع السالح وكل بضائع آسیا الشرعیة وغیر الشرعیة تقریبا 
غلى المحاصیل في العالم. ورغم قول لورد الزعفران، وھو واحد من أرضھا حأ. 
سالمیة، أن یعد محسوما للحكومة اإلوالء أھل مشھد ( الشیعة غالبا) ینبغي  نّ أ

بیع عضاء البشریة ودرات وما یتفرع عنھا من تجارة األلكن مشكالت المخ
حدى طة وتجعلھا إرح والء المدینة للسلخواتھم تجالمدمنین لزوجاتھم وبناتھم وأ

 ساعة عن طھران بالسیارة) المثیرة للمشاكل.  13(  المدن النائیة

ھي  مشھد نّ إغرافیة: ولماذا قلت في سیاحتھ الدیمو مضي مستطرداً اقاطعھ وھو ی
  مظھر فشل المعممین؟

 ن یجعلوھا بدیال عن مدینة النجف في العراق التي یقدسھاألنھم سعوا جاھدین أ
ضفائھا من اسقاطات سیاسیة كثیرة حاولوا إمحاولین االستفادة الشیعة عبر العالم، 

حد مدافن أئمة ألیھا باعتبارھا تضم إعلى مشد ساعین الى نقل المرجعیة الشیعیة 
 فشلت جھدھم.لكّن المرجعیة الشیعیة العراقیة أالشیعة، 

وبلوشستان "أستان قلیم سیتسان في جنوب مشھد إومن عجائب الصدف أن یقع 
عبر على المرجع الشیعي األ ي یتحدر من احدى قراهذال بلوچستان" و سیستان

ھل بلوشستان في الغالب لب شیعة، وأھل سیستان في الغاالعالم علي السیستاني. أ
سنة، لذا ربطت الحكومة المركزیة الوالیتین في والیة واحدة لتخفیف الفرق 

 وتغلیب المذھب األكبر.

البلوشیة ثنیة البلوش في مناطق الحدود مع افغانستان وباكستان ولغاتھم إوتسكن  
مدینة زاھدان  قلیماإلوأغلبھم من السنة، وعاصمة ھذا ، الرخشانیة البراھوئیة و و

مم ون نسمة، ھم خلیط مختلف غریب من أالبالغ عدد سكانھا نحو نصف ملی
في مركز واحد یصّدر ویمّرر ویستورد "الجھادیین"، والراغبین في  تتجمع

نواع فغان، وتجار المخدرات من أفغانستان وباكستان، وكل أمن األ الھجرة
 القراصنة في بحر العرب وجنوبھ. 

مسات مناطق بلوشستان وزاھدان تضم معابر المخدرات والخادمات والمو
فة الى شواطئ الخلیج لتتجھ الى دول سیویة كاوالعمالة والسلع الرخیصة اآل



امریكا واسترالیا والعالم أبحار الى أو لتواصل اإلالساحل الغربي العربیة الغنیة 
واق العالم السفلي تتجھ أالعابر للمحیطات، أو أّن تلك الُمھَربات المطلوبة في 

 وروبا عموما. سواق أأغربا موغلة في السیر عبر تركیا ومنھا الى 

یراني الرسمي یعیش على المخدرات وقائمة ني طبعا أّن االقتصاد اإلذا ال یعھ
سالمیة تحارب ھذه المصالح غیر المھربات الممنوعة، فحكومة الجمھوریة اإل

 -القانونیة بشكل شرس، وتشنق المھربین على الرافعات علنا  في الشوارع 
خدرات سالمیة بتھمة تھریب الممعھم كل المعارضین للجمھوریة اإل وتشنق

طنان مھربة في حمالت علنیة تحرق فیھا أوتتلف المواد ال -"مخدر مواد قاچاق"
لكن كمیات كبیرة تتخلف عن ھذه من المخدرات قیمتھا ملیارات الدوالرات، 

 طنان المحروقة فتتسرب مواردھا الى جھات غامضة. األ

الثورة الخضراء،  مفاجأةلیتك حدثتني عن المشھد السیاسي في إیران، كیف رأینا 
 صال في بلد المعممین؟من أین ظھرت األصوات المعارضة، ھل توجد معارضة أ

حزاب سنیة أتنشط التي ذكرتھا بالذات في ھذه المناطق نعم توجد معارضة، و
 .دینیة، یغلب علیھا التوجھ السلفي 

حواز، وھي قیت قبل مدة بمعارض إیراني من األدعني استوقفك ھنا، فقد الت
حواز السنة وتحدث عن ظلم كبیر یلحق بعرب األ زء العربي في إیران،الج

خاصة، وتحدث عن خذالن عرب الخلیج لھم، ما قصة جنوب إیران العربي، 
 الشیعة؟ نولماذا ھو منسي وال یمر علیھ العرب رغم خالفھم مع دولة المعممی

ھ مرة أخرى وشت بھ نظرتھ الشبحیة المذھولة وكأني أوشك أن أدّل علی
یران على وجھ الخصوص یصعب رسمھ إجنوب السلطات، وما لبث أن قال: 

عالي بحر العرب، أجغرافیا، فھو صغیر مدبب ینتھي بالحدود الباكستانیة على 
لكن تنوع الدیموغرافیة یمتد صعودا مع سواحل شرق الخلیج وصوال الى البصرة 

الدریة دگالیالجو شیةالبلو جنوب العراق. جنوب ھذه السواحل یتكلم الناس اللغة
 غلبھم من السنة. أمتأثرین الى حد كبیر بلغات جنوب غرب باكستان، و

لمنطقة التي تسكنھا ابتداء من بندر عباس وجزیرة كیش تصبح العربیة لغة أھل ا
رون على العرب ھا االیرانیون أھواز بالھاء وینكیسمیو( –حواز قبائل عرب األ

ً وھي  ")حاءھم التي یدعونھا "ھاء حسني خرى. ھؤالء أمختلطة بأقوام  عموما



بل یرون فیھا  میةاإلسالغلبھم من السنة وال یدینون بالوالء للجمھوریة أالعرب 
 ً غنیاء في ھذه المناطق لھم یصادر عروبتھم ویلغي ھویتھم المذھبیة، لكن األ نظاما

 مصالح مشتركة عبر الخلیج وفي البازار الموالي للحكومة المركزیة، وتتحرك
 رؤوس اموالھم العمالقة عبر المیاه الدافئة الى كل العالم. 

الى مناطق حدود العراق، تكون العشائر الساكنة على طرفي الحدود(  وصوالً 
كعب، مالك، السواعد، طرفة، بني الم، الزرقان، السود، البیض، بني تمیم، زبید، 

ً أوقبائل اخرى كثیرة) في الغالب شیعیة، وھنا  اسي قومي، فقد نجح انقسام سی یضا
صدام حسین في استمالة بعض ھذه العشائر فسلّحھا وزجھا في الحرب ضد 

سكنھا مناطق غرب العراق (الرمادي أ 1988یران، وبعد انتھاء الحرب عام إ
)، بعد اسقاط  صدام، في المستقبل یرانإوالخالدیة (وكان یخطط لحشدھا ضد 

عربیة واوروبیة ومن بقي منھم  لى بلدانإوضاعھم وھاجر كثیر منھم أارتبكت 
 سالمیة. احتشد مع بعض عشائر المنطقة التي بایعت تنظیم الدولة اإل

غلبھا ینشط أحواز أحزاب سیاسیة سریة تعارض النظام لكن الیوم، لدى عرب األ
 .في الداخل یوجد نشاط فردي سیاسي تقمعھ السلطات بقوة .یرانإخارج 

كثیر من وجوه قبائل عرب  اعداد وتجنیدجراء مضاد، نجحت السلطات في إك
شھرھم ھو األمیرال علي أوجعلتھم في مناصب قیادیة حاسمة، ولعل  االحواز

 یراني.من اإلشمخاني أمین مجلس األ

شیعة على  أظنھمیران، كنت إفي  ان یكون العرب بھذا االنقسام والتباینلم اتوقع 
ن عاشوا على حدودھم أنھ ھل العراق الذیأطالق، بل أني سمعت مرارا من اإل

 شیعة، ھل غیروا مذھبھم؟

 .یراني حتمت اختالفھمن جغرافیة ودیموغرافیة التنوع اإلال ، ولك

االكراد في ایران عموما ضد السلطة ولھم قضیتھم على لى العرب فإن إاضافة 
مدى التاریخ. ھم  ضد السلطة أوال ألنھا ترفضھم كقومیة (كما الحال في تركیا) 

ھا تمنعھم عن عباداتھم، نّ أخرى ألنھا تخالفھم المذھب ویرون أرة وضدھا م
ولكنھم عموما لیسوا متمسكین بالعقیدة الدینیة قدر تمسكھم بقضیتھم القومیة، ولم 

تنجح الحركات السلفیة التي نشطت في الشریط الحدودي المقابل في العراق ( 
یران إموطئ قدم بینھم. ن تجد لنفسھا أوادي بیاره وطویلھ، ووادي بنجوین) في 



اللر والكرد سماھا البعض قدیما "عراق العجم"  طمسا لتاریخ الكرد، وتمییزا لھا 
عن العراق الذي ضم المدائن وما تحتھا وما فوقھا وصوال الى میدان بأعلى وادي 

 حلون في دیالى بالعراق وسموه "عراق العرب". 

التي نسمع عنھا، وماذا عن دعم وماذا عن المعارضة الكردیة وعملیاتھم الكبرى 
 یرانیة؟حسین لھم أیام الحرب العراقیة اإلصدام 

نھم یحبونھ حتى الیوم ویعتبرونھ الزعیم أال لم یدعمھم صدام حسین قط، مع 
ھم حجارة السكوت والذل. میران دروسا في السیاسة والقإالعربي الوحید الذي لقن 

حزاب قیادات األ نّ أ، بل كان الوضع مقلوبا، اذ مصدام لم یدعمھ لكني أؤكد لك أنّ 
ھربا من أنفال صدام  یرانإالكردیة العراقیة كانت تلجأ الى عمق كردستان 

بارزاني" شقیق مسعود بارزاني رئیس اقلیم  إدریس، وقد قتل واسلحتھ الكیماویة
لكن  یران بمنطقة سربل زھاب بمحافظة كرمنشاه.إكردستان العراق في 

حزب ومنظمة، أھمھا: الحزب  15في كردستان إیران الكردیة قویة، فالمعارضة 
. "پژاک" ، حزب كوملھ كردستان إیران، حزب یرانيالدیمقراطي الكردستاني اإل

ھذه االحزاب تمتلك فصائل مسلحة، وھي مصدر قلق دائم لحكومة الجمھوریة 
فرق عسكریة مفتوحة بشكل دائم في مناطق  4كثر من أالمضطرة لوضع 

حزاب بھجمات منظمة على كردستان. وتقوم مفارز مسلحة من بعض ھذه األ
عالم ، لكن اإلالقوافل والمخافر والنقاط الجبلیة الحكومیة وتكبدھا خسائر ملحوظة

 الرسمي ال یمر على ذكر ذلك.

، وارتسمت على وجھھ نفس النظرة الحائرة البوحیم عن لسكت الشیخ عبد الح
راحة كبرى.  صبتُ أما قلتھ یكفي، ففي البوح ھنا  نّ أعتقد أثم قال:  ليّ إالوجلة 

 روي لك المزید.أربما التقینا في مكان وزمن آخر ف

                                        * 
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 ً أو خارطة طریق لعالقتي  عدت الى شقتي في بیروت محاوال أن أجد طریقا
ھا أكثر من حیاتي، وبت أشعر أنّ باتت تشغل مساحة كبیرة من والتي بخلود، 

عشیقة. قصص الحب ما عادت تھمني بعد كل ھذه التجارب، لكن امرأة تستطیع 
 ً ً  أن تشعلني مثل خوخة البد أن تكون شیئا  .جداً  خاصا

قررت أوال أن أغیر شقتي الى شقة أصغر اقتصادا في النفقات، ولكن مثل ھذا 
 أن أسأل، ھل بوسعي ذلك.  في حالتي، عليّ  لیس سھالً 

بني صوت على الخط من الجانب البعید، ولماذا تغیر، ھل قررت اجأحین سألت 
 أن تسكن في شرم الشیخ مع عشیقتك؟

لم تفاجئني معلوماتھ وقراءتھ حتى لما في داخلي، فسارعت ال أنفي عن نفسي ما 
 ً ستأجر شقة في أذا قضي جّل وقتي معھا، فلماأ: نعم، فأنا في الحقیقة یعرفھ مجیبا

 بیروت بأربعة االف دوالر في الشھر؟

مداعب ولكن حاسم: ولماذا تھتم، أنت ال تدفع ذلك، ھناك من یدفع.  سلوبأقال ب
، االجتماعيھذا یحفظ موقعك ن تبقى في مسكنك الحالي، أفضل أعتقد أّن من األ

 احتاجوك.ذا إكثیرین یعرفونك اآلن في ھذا العنوان، ولن تغیب عنھم  كما أنّ 

ذھب الى مكان أن أھذا بالضبط ھو ما یقلقني، كثیرون یعرفون مكاني ھذا، بودي 
 ال یعرفني فیھ أحد.

ضحك الصوت على الطرف اآلخر من الھاتف وقال: وما الفائدة في أن ال یعرفك 
أحد، لن تجد من یروي لك حكایاه، وھذا ما یھمنا، ونحن ندفع لھذا السبب. 

تبقى حیث أنت، اال إذا تعرضت لخطر ما، ففي  نألة األفضل في ھذه المرح
اإلمكان تغییر سكنك بسھولة. أما فكرة أن تسكن لفترات طویلة مع عشیقتك، فھي 

 ً ھا ستصل بك الى كثیرین. ، فھذه السیدة تعرف الكثیر، وكلي ثقة بأنّ مفیدة تماما
  ا.نھ عندنإ، المقدم نبیل طیك معلومة عن زوجھا الغائبعأوبالمناسبة، 

سألھ إن كان معتقال أصعقت لھذا الكالم، وھالتني بساطتھ في البوح، فسارعت 
لدیھم، فضحك الصوت وقال، لماذا نعتقلھ؟ إنھ من خیرة مھندسي السالح في 

 نا في مصنع حربي متقدم، ووضعھ االجتماعيالمنطقة، الحقیقة أنھ یعمل عند



على البحر مع عشیق لھ، فاخر، واألكثر من ذلك، فھو یعیش في بیت وثیر یطل 
 أدري كیف ستتعامل معھ. وھذا سٌر ال

 صعقني قولھ، فسارعت أسال: ھل ھو مثلي؟

 ً ، فمالیین الناس ومنھم ضحك الصوت وقال: نعم، في عالم الیوم ھذا لیس غریبا
ھ ال أنّ  نبیلقادة ووزراء وملوك وسالطین یعلنون مثلیتھم، ولكن المشكلة مع مقدم 

ً ذا بسبب الكتمان الذي یحیط بوظیفتھ، كما أظنھ حریصن یعلن ھأیستطیع  على  ا
عیش في دفء وھناء مع ت ایصل خبر عالقتھ المثلیة لزوجتھ خلود، رغم أنّھ أال

 عشیقھا الجلیس!

لى البحر األبیض المتوسط إانتھت المكالمة، ووقفت أنظر من نافذتي الفسیحة 
ف بالمعلومة التي حصلت والسفن التي تتالشى في األفق، وأفكر، كیف سأتصر

 علیھا اآلن بشأن زوج خلود عشیقتي التي تحبني ألني أشبھ زوجھا؟

 قول لھا إنھ حي متواٍر ویعمل في دولة أجنبیة؟أھل 

ھل أقول لھا إنھ ھجرھا لیعیش مع عشیق فیقضیان وقت فراغھما عاریان 
 یتناغیان على البحر وقد نسیا جنس اإلناث برمتھ؟

ال تھمھ األنثى، وقد نجح في إخفاء ھذه الصفة عن زوجتھ سنوات  نبیلالمقدم 
ن أطویلة، لكن األقدار غیّرت مسار ذلك، وكشفت لھ عما في داخلھ، فاختار 

 یھجرھا دون سبب معلن، لیدخل عالم األسرار الغریب الجدید.

                                         * 

ً أقضیت في بیروت  ننا نتكلم دائما على ألى خلود رغم إفھزني الشوق بشدة  سبوعا
الھاتف ومعا على فیسبوك ومعا في واتس آب لكن كل ذلك یتوارى أمام لمسة 
 واحدة من شعرھا الفاحم وھو یمسد صدري، أو فحیح لسانھا وھو یأكل أذني.

محة غریب ولھفة جا ت بیتھا، كان شوقٌ لى شرم الشیخ، وحین وصلإ عدت طائراً 
 ة فاحتضنھا في عناق طویل.أدلف فجألى أن إشدني ت

زرق وقد حمام وھي ملتفعة ببرنس الحمام األجدتھا قد خرجت توا من الدلفت فو
ً لى أإعقدت حول شعرھا منشفة ترفعھ  باسمھا  على، فركضت نحوھا ھاتفا



سھا في صدري، وضممتھا بكلتا أغمدت رأوالتفتت، وكان عناق بال كالم، 
ا نقبل بعضنا كالمجانین، وبال ھدف، فمرة في العین، ومرة في ذراعي بشوق كنّ 

الجبین وفي الشعر وفي الشفاه وفي الرقبة، ونضونا ثیابنا بال رویة، فبتنا متعانقین 
 نتوسد أرض البیت ونغرق في بعضنا.

ً  انطفأ الحریق، فمشت متراخیة الى الحمام، ولبثتُ  بحسن  على األرض ثمالً  عاریا
وم معا في حوض لنعمن جسدي، ثم لحقت بھا،  جزءاً  تواً  جسدھا الذي كان

كثر بالصابون والماء الفاضح الحمام المرمري األسود، وندلك بعضنا ونقترب أ
 من كل التفاصیل البدائیة الخالقة.

                                    *         
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ألصدقائھا على  تلك اللیلة، ذھبنا الى صالة فندق حیث أقامت األمیرة میریام حفالً 
 ساحل شرم الشیخ.

لى صالة الحفل یقودنا نادل إخذ السائق سیارتي وتركنا ندلف أفي باب الفندق 
وملیونیرات ونجوم وساسة تذكر حفالت ملوك أنا أخر، ضحكت في داخلي وآ

سماء الداخلین، ودلفنا الى المكان، صالة اجب ویعلن أأوروبا ، حیث یدلف الح
 طقم أرائك بیضاء وثیرة كسیتأالملونة، وانتشرت حولھا  األنوارنیقة تغمرھا أ

قم تتوسطھ مائدة عامرة بالمآكل أو نصف طقم بأفرشة من جلود الحیوانات، كل ط
خرى، مرتفعة بعض أوالمشروبات، كما تنتصب على جناحھ مائدة مستدیرة 

وان المقبالت وبعض الكحولیات لتسھیل أنواع  السكائر وأالشي، صفت فوقھا 
في تمام العاشرة حلفة  أذ تبدإو الراقصین منھم، أخدمة الواقفین من الضیوف، 

 غنائیة كبرى یحییھا نجوم من مصر ومن لبنان. 

وروبیة، وبعض یوف بعض نجوم الغناء والسینما األّن بین الضأ لفت نظري
الریاضیین العالمیین، وخاصة نجوم من لایر مدرید وبایرن میونخ كما شرحت 

 لي خلود ونحن جالسون نقرع الكؤوس ونعبھا. 

ثیوبیة صومالیة، إطافت على الضیوف األمیرة میریام وزوجھا علي، ھي أمیرة 
 وحین وصلتنا، صعقني جمالھا رغم أنھا في منتصف األربعین، وھالني قدھا

، ثم سلیمة لكّن فیھا لكنة واضحةزیاء، خاطبتني بعربیة أالرشیق كأنھا عارضة 
تاجر دولي  ،علي بغداديھو . زوج األمیرة الجمیع باإلنكلیزیةن تحادث أطلبت 

خلیجي یبدو أصغر منھا سنا، وحین كلمنا بالعربیة وجدت في لھجتھ غلظة غریبة 
یھ عربي من الخلیج وأمھ في مخارج بعض الحروف، ثم فھمت الحقا أّن أب

  فارسیة. إیرانیة 

بحث أصفقة، وكنت بدوري  تعقدكانت  باذخا للنخب، وفي كل زاویة كان حفالً 
فریقیة ذات قوام ألى زاویة جلست فیھا میریام، مع سیدة إعن صفقة. قادتني خلود 

غلیظ، فستانھا األخضر اللماع یكشف عن كتفین مكورین، ونھدین نافرین 
وجنات وجھھا متعالیتان على األغلب بفعل البوتكس، وإن كانت منتفخین، 



ھا خلود لي باسم " نھلة الساحلي، سیدة فریقي بامتیاز. قدمتّ أالوجنات النافرة ملمح 
  أعمال". 

وما إن تكلمت الحسناء الساحلیة حتى أیقنت أنني أمام حوت كبیر ولیس مجرد 
، فظلّت تتكلم بعربیة واضحة فيّ سیدة صالونات. وبحسھا المغامر وجدت ضالتھا 

" كان الربیع العربي قد أربك القائد لكن فیھا بعض لكنة أفریقیة وعینھا عليّ 
صیاغة خطاب یرد بھ على الحملة في  الرئیس القذافي، وفیما كان ھو منشغالً 

عالمیة العربیة الخلیجیة الدولیة التي تصفھ بالطاغیة األخضر، ومعتوه لیبیا، اإل
ھا في كل صوب. وفاجأني فیشرون نتوه یقتربون من العاصمة، بل یكان معارض

قیادات مخابرات وأمن لیبیا لم تكن تعي ما یجري قط، ولم تقدر حجم الھجوم  أنّ 
المقبل الذي بدأ یدّب في كل مكان، وحین عرضنا علیھم نوعا من التعاون، طلبوا 

  منا موافقة القائد على مشاركتنا".

نعة" لم أفھم یا سیدتي أو آنستي، ھل كنِت تعملین في سفارة قاطتُعھا بلھفة مصط
   دولتك بالعاصمة طرابلس إبان وقائع التغییر العربي؟". 

ضحكت كاشفة عن أسنان سلیمة ناصعة البیض في فم كبیر مكتنز الشفتین" بل 
 سیدة، أنا كنت الضابط الثاني في طاقم حمایة الرئیس القذافي".

فویة ترافقھا بسمة غامضة تبدد الشك ألمنعھا أن تلحظ تكلمت بسرعة مفتعلة ع
 ،زونیاتاألمر، الراھبات الثوریات، الراھبات الخضیاه، شدة اھتمامي بأھمیتھا" 

 وھو المعروف بآرائھ السلبیة القرن العشرین تسعیناتمفاجأة العقید القذافي في 
المرأة مرارا . أذكر أنّھ وصف في السبعینات، وفي كتابھ األخضر لمرأةا عن

دور المرأة یقتصر على التدبیر المنزلي  إنّ  حتى في أحادیثھ المتلفزة بالقول"
 توظیف الكادر النسائي العتقاده أنّ  بضرورةقال  وھو نفسھ عاد و، "واألمومة

ّن عتقد أأي الرجال المسلحین یجدون صعوبة في إطالق النار على النساء. ولكن
ن ، وإملك ملوك أفریقیااستعراض د جانب من في الواقع مجر كنّ  زونیاتاالم

  كنت مخطئا فأرجو أن تصححي لي".

استفزت كلماتي انتباھھا الشدید، فقالت من خلف ابتسامة متدلیة قسرا على فمھا" 
صحیح، لكننا الفریق الوحید الذي كان یرافق الرئیس أینما ذھب،  جزء مما قلتَ 

نفسھ اذا كنّا مجرد فتیات  وكنّا وحدنا نتولى حمایتھ، فكیف یأمن على
 استعراض؟"  .



ً أھذا یعني أنّھ  في  وكل لكّن كل قضیة الحمایة، لكن ھذا الفریق اختفى تماما
ساعات محنة العقید، وحین انتھى قتیال برصاصة مشفوعة بھستیریا التكبیر 

 ً ً  والصراخ، وتزاحم علیھ الرجال حتى دس أحدھم قضیبا في مؤخرتھ لم  معدنیا
 يٌّ من األمزونیات".تكن معھ أ

جابت دون ابتسام" المرحوم منح الفریق إجازة قبل أن یغادر أانتابھا الجد، و
التي اعتبرھا حصنھ الذي  معقلھ المؤقت بمدینة سرتلى إقصره في طرابلس 
ً  المتآمرین،سیحمیھ من ھجمات  لیبیا الى جھة ال أرید أن  وغادر كل الفریق تقریبا

عضاء الفریق مكافأة أأكشف عنھا حفظا لسالمتھن، كما منح القائد كل واحدة من 
 ".احتفظن جمیعا بجوازات سفرھن الدبلوماسیةوسخیة 

ً  لماذا قلتِ    ؟ ھل بقي بعضھن معھ؟تقریبا

ن تقرر ھل تطلق للسانھا العنان أم تسكت، ثم أنظرت الي متفحصة كأنھا ترید 
مامھا ورفعتھ لتقول " نخب ألى كأس الشمبانیا الطویل الرشیق إمدت یدھا 
 سالمتھن"!

لى الحمام. وبقیت مع األمیرة إقرعنا األنخاب، وضحكنا، فاستأذنت نھلة لتذھب 
میرة، أظن میریام، فلم أبدد الوقت بل التفت إلیھا بكل جوارحي متسائال" سمو األ

 ً تروین لي قصة اإلمارة  من حكایا شھرزاد، لیتكِ  أّن قصصك أكثر أنسا
  الصومالیة، لم أسمع بوجود إمارة في ھذا البلد قط" .

حتى باتت ت الرشیقات اكشفت عن أسنانھا الرائعة في بسمة ال تفارق السمراو
مصفوفة عالمة مسجلة باسم افریقیا، بشرة سمراء صقیلة وأسنان بیضاء المعة 

وعاصمتھا  "لطنة عدلس"وقالت دون تردد" ھي لیست إمارة بل ، ؤكاللؤل
في عھد وقد توسعت ،  1402سلطنة إیفات عام  حلت محل "، ھذه السلطنةزیلع"

السلطان عمر دین بن دمحم وفي عھد اإلمام أحمد بن إبراھیم الغازي فاتح الحبشة. 
التي من ضمنھا منطقة  -كان من ضمن أراضیھا معظم أراضي سلطنة ھرر

بسبب دخول االستعمار البرتغالي  -أوغادین الحالیة، وبعد انكماشھا وضعفھا
انفصلت عنھا بعض  -سالميالحبشة ضد الوجود اإلمملكة مع  وتآمرهللمنطقة 

الممالك واإلمارات اإلسالمیة مثل ممالك فطجار ودوارو ومملكة بالي، وسلطنة 



لما یعرف  ىوكلھا قامت في األقالیم الشرقیة والوسط ،وھدیة وسندفا ،عروسى
."حالیا بإثیوبیا  

ر التي اعجاب ودھشة حقیقیین" یالھ من تاریخ، قرأُت عن ھرإقلت لھا معبرا عن 
مركزا لتصدیر الرقیق والسالح واألبنوس والعاج، ونشطت في القرن  كانت

التاسع عشر وقبلھ بشكل فاضح ثم انطفأت، ولكن ما لم أعرفھ ھو: أین أضع سمو 
 األمیرة میریام في ھذا التاریخ الشیق؟"

طربت لمجاملتي وھزت قدح المارتیني في یدھا، فاقترب من الظالم نادل لیمأله 
ً  بالسائل السحري، یتراقص بین أصابعھا الرقیقة الطویلة" أنا میریام  فبات كأسا
اإلمام أحمد بن إبراھیم حفیدة سلمان عثمان میرغن سفر... بنت إبراھیم بن

 ، باني ھذه األمة وصانع تاریخھا".الغازي

في ھذه النقطة وصل زاویتنا زوجھا األنیق الیافع علي بغدادي، واستأذن قبل 
لى القول" إوسارعت  ودٍ فبادلتھ المجاملة ببسمة  ؟طع حدیثناس إن كان ال یقالوالج

"، ومن العدل أن تكون معنا فأنت لطنة عدل"س أبدا حبیبي، نحن نتكلم في تاریخ
نسیب السلطنة الشرعي" وقدمت لھ وجنتھا الرقیقة المرتفعة لیلثمھا بحب وھو 

 یجلس.

ینیتھ علینا، أخذ صینیة كؤوس شمبانیا، فمر بنا ومرر صلى نادل یحمل إأشار 
 ً ً علي كأسا  لن ابتعد النادإوما  ھ راقصة بالیھ نضت ثوبھا.كأنّ  ، وأخذت لي كأسا

 ً نك موجود ھنا، وددنا فعال إحدیثھ لي ولزوجتھ" حین قالت خلود  حتى قال موجھا
ً أ ً  ن نلتقي لنتبادل حدیثا قد ینفع الجمیع في عصر العولمة والثورات حیث  صمیما

 با".االستقرار بات صع

من حوارنا  استلمُت الرسالة بوضوح، فقلت لھ، وھل تكون نھلة الساحلیة جزءاً 
 لى مكان ھادئ فنتحاور؟إفننتظرھا، أم نمضي وحدنا 

ن نتفق على موعد أقالت األمیرة میریام" نھلة جزء فاعل في الحوار، ربما علینا 
وبقینا نثرثر بانتظار عودة نھلة  حبیبي علي لنواصل فیھ الحوار نحن األربع؟"
على  األحد المقبل على لقاء یومالساحلي األمزونیة الغریبة. حین عادت، اتفقنا 

  خلود. اللقاءفي  األمیرة واشترطت المرأتان أن ترافقنيیخت 

 



                                * 

 سأتكلم بإیجاز، الوجوه األبرز في االجتماع ھي: 

الضابط الثاني في قیادة فصیل االمزونیات، متزوجة من الكابتن  ساحلي،النھلة 
العقید  عھدبحري عایش السنوسي، الضابط الثاني في قیادة القوة البحریة في 

طلب منھا العقید القذافي أن ترحل  .ایالقذافي. حال بدء الحراك السیاسي في لیب
"  المدمرة -الیختاألسطول الرئاسي الذي یضم الى مكان آمن مع زوجھا برفقة 

في مصانع الیخوت الفاخرة و السفن  2009الشراع االخضر" الذي انجز في عام 
زوارق دوریة متوسطة  6ملیون دوالر، إضافة الى  500الحربیة االیطالیة بكلفة 

 ملیون دوالر لحمایة الیخت المدمرة. 200كلفت  

بعد بدء  2011ابریل  رافقھما في الرحلة التي انطلقت في األول من نیسان /
محافظ البنك المركزي اللیبي معن السایس نائب عملیات الناتو ضد القذافي، 

درت مصطحبا معھ موجودات الخزانة اللیبیة السائلة بشكل عمالت صعبة قُ 
 بعشرة ملیارات یورو ودوالر وباوند استرلیني.

ر رسا األسطول الذي رافقھ ضباط وجنوٌد من القوة البحریة ومن عناص
في جزیرة تیران باالتفاق مع  جنرال في البحریة المصریة  المخابرات اللیبیة
ملیون دوالر وضعت  20دون اطالع القیادة المصریة مقابل  موافق على حمایتھ

 یرة مالطا. زھ في مصرف بجتبحساب ابن

ن تحرك الشارع المصري، نسي الجمیع قضیة السفینة، واختفى الجنرال أبعد 
صر مسلحة كان یحمیھا، لكنھا بقیت راسیة في تیران، بحمایة عناالمصري الذي 

ً أاسالمیة من المنطقة كان الفریق المسافر على السفینة یدفع لھم  شھریة  تعابا
زھیدة ویجھزھم بالسالح والعتاد من مخازن القذافي التي نقل الضباط الھاربون 

 ن سرا. غلبھا الى مخازن سریة في جزیرتي صنافیر وتیراأمن لیبیا 

 ً ، بتكلیف من سائالً  یقدر بأربعة ملیارات یورو نقداً  اصطحبت نھلة الساحلي مبلغا
ً  عائلة القذافي، لتكون رصیداً  لى إل سقوط النظام وفرارھا اللعائلة في ح مضمونا

، لكن مفي رحلتھوفریقھا ن ترافق عائشة القذافي نھلة أ الخارج، وكان مقرراً 
ھذا الفریق الیوم  .سطولفقة األلیبیا منعتھا من مراالتطورات المتسارعة في 

 یبحث عن منطقة نفوذ یستثمر فیھا أموالھ وتكون قاعدة ثابتة لھ.



األمیرة میریام وزوجھا علي البغدادي. تطمع میریام في أن تكون حاكمة على   
طموح على عدد من جزء من الصومال، وقد عرضت مشروعھا الكل أو على 

ثیوبیین والمصریین على أمل المساعدة، لكنھا لم تحصل على الدبلوماسیین اإل
مساعدة حقیقة على األرض. زوجھا علي البغدادي ھو تاجر سالح یتقن العربیة 
واالنكلیزیة والفرنسیة والفارسیة، تزاید نشاطھ بعد ما جرى في تونس ولیبیا 

عبر العالم. ومصر، وتولى بیع جزء كبیر من ترسانة السالح اللیبیة الى مشترین 
 ً بتمریر  یتولى شحن صفقاتھ فریق قراصنة صومالي تونسي لیبي. یقوم حالیا

صفقات سالح الى حركة حماس وحزب هللا وتنظیم جند هللا في الیمن، وتقدر 
موجوداتھ المحفوظة في  ھذا عالوة علىموجوداتھ السائلة بنحو ملیار دوالر، 

  قارب زوجتھ.أقاربھ وأسماء أمصارف دولیة بحسابات تحمل 

، عنصر ارتباط مع وزارة الخارجیة المصریة، وما دامت میریام عبد العالخلود 
ونھلة قد أصرتا على حضورھا في لقاء األسبوع المقبل، فإنھما تخططان 

 لمشروع تریدان أن تكون أطرافا مصریة متنفذة شریكة فیھ.

رة، المشفّ  "رامتلغ"سكایب جتماعي على شبكة أنھیت كالمي لتكون ھذه خالصة ا
فر اللذان طلبا مني اصطحاب اص للیلىمع العقید عبود ماسیاس، والدبلوماسیة 

التابلت الخاص بالعملیات الخاصة والمجھز بدائرة اتصال ساتالیت مستقلة عن 
لینقل لھما على النت وقائع اللقاء فیما تولى اعداده أن أالشبكات الدولیة. وطلبا 

ن یظھر على أبالنر للعمل المكتبي دون  ومبیوتريیحافظ على مظھره كتابلت ك
 و شبكة ھاتف. أثر أي اتصال بشبكة انترنیت ألوحھ 

                                     * 
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سمھ میریام وقد كتبت بحروف انكلیزیة مجنحة، حین أ یخت میریام، األنیق 
میریام على الكابتن بحري عایش السنوسي زوج األمیرة فتنا عرّ  ،سطحھاعتلینا 

فتھم على وعرّ السیدة نھلة الساحلي، وعجبت لدقة المعلومات التي وصلتني، 
بسروال جینز ابیض، وبوت من  صدیقتي خلود وھي في أحلى انوثتھا الطاغیة

جلد بلون الجوز یصل ركبتھا، وكنزة شاموا فوقھا سترة حمراء قصیرة یحار 
 المرء في خامتھا.

انطلق الزورق مبحرا یبتعد عن میناء شرم الشیخ. بقینا نتبادل المزاح واللطائف 
لمھ فریقي عمالق وسیم ال یتقن العربیة وتكأوالتعلیقات فیما یقود الزورق قبطان 

الى  ناه، ثم غادرالى ساحل تیران نا. بعد أقل من ساعة وصلباإلنكلیزیةمیریام 
سمھا "لوبة" ھي لیست أكثر من قبة ترابیة أجزیرة صغیرة بین تیران وصنافیر 

عائمة یجللھا البردي والقصب. رسا الیخت على ساحلھا، وأوقف محركھ، ثم 
 شوسطھا طاولة یغطیھا فردعتنا میریام الى جوف الیخت، حیث قاعة أنیقة 

ولة وعلیھا أنواع من امخملي أزرق بخطوط صفراء كأنھ بیرق. جلسنا الى الط
المشروبات الباردة والساخنة، واطباق معجنات وسناكس متنوعة، فیما تقف الى 

على وجھھا ابتسامة ترحیب ال تسقط وجانبھا نادلة أفریقیة جمیلة بنصف مالبس 
 بضیوف األمیرة.

علنت أّن " دابي" تقف في خدمتنا ولكنھا ال تتكلم ألى الجلوس وإمیرة نا األدعت
 إلكترونیاً سوى االنكلیزیة والسنغالیة، ثم ابلغتنا أن المنطقة التي نحن فیھا مقفوزة 

ضافت وھي تبتسم " أوال تعمل فیھا الھواتف الخلیویة وال شبكات االنترنیت، ثم 
 تعمل ھنا، وھي نعمة إلھیة تریحنا حتى شبكات األنترنیت الفضائیة الخاصة ال

 ابت العالم بجنون المعلومات".أصلوھلة من الرقمیات التي 

ھ لوح كومبیوتري التابلت الخاص بي على الطاولة وأنا أعلن للمأل أنّ  وضعتُ 
ھاتفي وال  اتصاللتدوین بعض المالحظات التي قد نحتاجھا، ولیس فیھ 

وورد فیھ، تاریخ اللقاء واسم الجزیرة" كتب على صفحة أ. ثم شرعت "باإلنترنیت
  ال أكثر. إلكترونيھ لوح كتابة نّ ألوبة" لیطمئن الناس 



بدأت الحدیث میریام وھي تنظر الّي مباشرة " نحن بصدد مشروع كبیر، مشروع 
"الربیع العربي" ومعنا في جھدنا  سیاسي، سیغیر المنطقة التي تعیش حراك

الحدود اآلن وتقوم حدود دول أخرى، وفي شركاء كبار، وكما تعلمون تسقط 
اعتقادي أّن بوسع مجموعتنا ھذه أن تشارك في رسم الخارطة الجدیدة، وخاصة 

"البحر األحمر" باعتباره بحیرة عربیة دولیة یجب أن  في منطقة نشاطنا الحیوي
 تبقى مفتوحة للجمیع ولیس للعرب فحسب".

تھا لما یجري وما سیحدث في ثم صارت تنقّل بصرھا بین اآلخرین شارحة رؤی
لى دقة المعلومات التي إحال أطلقنا المشروع الذي تحلم بھ. ومرة أخرى انتبھت 

دولة في شراكة دولیة سیاسیة، لصناعة وصلتني من مصدري." البد من إقامة 
ي من الصومال، دولة تحمي حقوق الصید وحقوق الصومال قالجزء الشمالي الشر

صید الجائر ومن االطماع الدولیة ومن النفایات السامة في حمایة شواطئھا من ال
ھذه التي تدفنھا الكارتالت الدولیة في سواحل الصومال منذ عقد من الزمن. 

، وتضم أراضیھا ومیاھھا لطنة عدلسالدولة ھي جزء من الحق التاریخي ل
بقاء مضیق إثروات تؤھلھا أن تكون دولة، كما أّن التوازن الدولي الحریص على 

إیران تتحرك في الیمن من  باب المندب مفتوحا سیسمح بھذا المشروع ال سیما أنّ 
خرى، وھي ترید في النھایة أن جند هللا والتنظیمات الشیعیة األ خالل حركة

تسیطر على الممر الدولي وتخنق من خاللھ البحر األحمر. الخلیجیون لن یقبلوا 
بالتأكید، نحن سنطلق مشروعنا بھذا وكذلك المصریون، واإلسرائیلیون یرفضوه 

مكانات المنطقة إطراف، ولكننا قبل الشروع نرید أّن نرى ألبتحالف مع ھذه ا
   إمارة عدل"؟" لقبول الدولة الجدیدة

 ً مام أنظار أعلى التابلت في صفحتھ المفتوحة  كنت قد دونت بضع مالحظات علنا
على خط حوارھا وأنا أرقب جمالھا األّخاذ الذي یتناقض مع  دخلتُ م ثالجمیع، 

ً  جدیة الطرح الذي تقولھ وخطره، وقلت محاوالً  ً  أن ال أبدو معترضا  " وال موافقا
سمو األمیرة تتحدث عن تغییر جیوسیاسي في منطقة تتشابك فیھا المصالح 

یتولى دعمھا؟ مارة التي تتحدثون عنھا ھنا، ومن سإمكانات اإلالدولیة، ما حجم و
القوى الدولیة الكبرى ال ترید تجربة مثل العراق وترفض أن تقیم دولة على 
المقاییس الغربیة، لذا یجب أن ینھل المشروع من نبع مصادر وموارد المنطقة 
ویقوم بقوة سواعد أھلھا، عند ذاك سینھمر الدعم الدولي على اإلمارة الفتیة بما 

، التي حظیت بتأیید دولي، فقامت ولة جنوب السودانوأمامنا تجربة دیھبھا الحیاة. 



"إمارة عدل" ھذه تملك فھل  ،بقیادة سیلفا كیر زماتأبسرعة دون مشاكل و
  ". المقومات؟ أم أّن المشروع ینتظر دعما دولیا لكي یولد؟

تقول" نحن ھنا نظرت األمیرة في وجوه الجمیع، ثم عادت تنظر في عیني وھي 
كانات، سنعرض ھنا بالتفصیل ما تملكھ اإلمارة المقترحة ملنبحث معكم ھذه اإل

من مقومات حیاة خاصة في مجال الموارد والقوة العسكریة التي سوف تحمیھا 
مصادر التمویل متعددة،  وتعفیھا من شروط حروب القبائل والفصائل والقراصنة.

 ً  هتسلیح فمصدرمنھا یأتي من السیدة نھلة الساحلي وفریقھا، أما ال كبیراً  لكن قسما
عایش السنوسي، عندنا في الحقیقة تحت الید السید علي البغدادي، والسید األصلي 
 72دبابة روسیة تي  50لى إضافة إ، جدا كبیرة ة ومتوسطةخفیف أسلحةترسانة 

مدفع،  100یرة مختلفة عددھا نحو ع، ومدافع میدان مسحوبة من أملة التسلیحكا
 20وفرنسي الصنع  155لى عشرین مدفع میدان ذاتي الحركة من عیار إاضافة 

صاروخ قصیر المدى صیني الصنع  200راجمة روسیة غراد محمولة، ولدینا 
سیارة  1000. وعندنا فوق ھذا یطلق من قواعد أرضیة او بحریة حسب الرغبة

جیش وعجلة میدان صغیرة ومتوسطة وثقیلة، أغلبھا روسیة الصنع من مخلفات ال
طار سیارة عسكریة بأحجام إلف أ 400وھناك نحو اللیبي والجیش العراقي. 

مختلفة مكدسة في مناطق الزنتان وبرقة في لیبیا والبد من جھد لنقلھا الى 
بحریا، عندنا ستة زوارق دوریة مجھزة بقواعد اطالق صواریخ صینیة  قواعدنا.

 ملم ( وأكد ھذا دقة معلومات مصدري). 30

ون فإّن القدم األولى إلنشاء جیش ھي توفیر السالح، والقدم الثانیة وكما تعلم
إلكمال الخطوة األولى ھي إدامة تدفق العتاد والصیانة لھذا السالح. وھنا تبرز 

عتقد أالحاجة الى تعاون دولي یمدنا بالعتاد والمھمات ومعامل المیدان والصیانة، و
 با الشرقیة . أننا ھنا بحاجة الى مصادر روسیة أو من أورو

أما بالنسبة للحشد والدعم على األرض، فإننا على اتصال وثیق بعدد من شیوخ 
ابراھیم عبد هللا شحاذ  مالمتنفذة في المنطقة، وأكبرھ القرصنةالقبائل ومن قیادات 

سلحتھ زوارق تحمل قواعد راجمات أمسلح، وتضم ترسانة  300الذي یأمر على 
ملم مقاومة  37قیلة وحتى بطریة مدفعیة عیار صینیة بحریة خفیفة ورشاشات ث
 .ةللطائرة مع خطوط عتادھا الثالث



قبائل الغبوییي والھرتي الورسنجلي وشمال غرب الصومال تساندنا شرق شمال 
وأفخاذ من قبیلة الدارودن األبرز منھا  وقبائل النوري والسمرون والدولباھنتي

ل مسلحة. ولكي أختصر فقد وعدنا مریحان، ماجرتین، لیلكسي ودبیس، وكلھا قبائ
اتنا، وھذا ولى من عملیاأل المرحلةف مقاتل في أل 50بتعبئة زعماء ھذه القبائل 

والبد من القول ھنا  كلما حققنا انتصارات سریعة. العدد بالطبع مرشح لالرتفاع
طنانا من السالح واآللیات، لكنھا دون عتاد ودون صیانة فباتت أإّن القبائل تملك 

  حكم الخردة.في 

 جیوبولتیكیة ھامة:استراتیجیة ووضح ھنا بضع مسائل أن أرید أ

*نحن غیر مھتمین بإقامة إمارة عدل في عموم الصومال، ألّن ھذا األمر صعب 
 ً ً  لوجستیا، نرید أن نقیم إمارة بمنطقة الشمال برمتھا غربا  .وشرقا

غالق حدودنا إ ولى للخروج من الفوضى التي تعم الصومال، البد منأ*كخطوة 
  مع ما تبقى من دولة جنوب الصومال.

الصومالیون الذي یعتبره  "الحیر"ھم ھي التخلص من نظام *الخطوة اإلداریة األ
 ً ً  نظاما وھو عبارة عن  ،مھم العرفیة وقوانینھم العشائریةمن أحكا مستمداً  قانونیا

المشكلة األصعب  القانونیة.میثاق متعدد المراكز إلى دستور أو أقرب ما یكون 
، وكالة أو ھیئة أو جھة احتكاریة معینة توضح ماھیة القانونھنا ھي عدم وجود 

كل مرة إلى رئیس رجع التقییم إذ ی ،الحكم المتبع في حالة قضائیة معینةو
وھذا  .المحكمة العرفیة أو مجلس العشیرة لتحدید الحكم المناسب وكیفیة تنفیذه

ذا البلد، انھ بلد بال قانون، والجھل المتفشى بالتحدید ھو سبب الفوضى في ھ
  والمجاعة والحروب تعمق ھذا.

معتمدة رسمیا في الصومال رغم *البد من التذكیر ھنا أّن اللغة العربیة لغة غیر 
عضو في الجامعة العربیة، ھذا البلد في الحقیقة أفریقي ولیس عربي، وقد  أنھ

البعث في العراق وسوریا والسودان  حاول دمحم سیاد بري أن یتعلق بأذیال حزب
منذ سبعینات القرن الماضي لیضمن لنفسھ وبلده مواردھما ودمھما. البد أن نعتمد 

  .ھي اللغة الرسمیة للبالدواللغة الصومالیة 

یؤسس *البد من تأمین مناطق إیواء فوریة للمقاتلین وعوائلھم وقبائلھم، وھذا س
 تعززھا.مارة ولمناطق مدنیة تخضع لسلطة اإل



خوض في مشكلة النفایات السامة والصید الجائر التي دل ال*ال ترید إمارة ع
تضرب الصومال الیوم وتساعد في ھدمھ وتشتتھ. في ھذه المرحلة نحن بالتأكید 

  غیر معنیین بھذا األمر.

سعاف میدانیة ومستشفیات جوالة ومراكز جراحة بشكل إ*البد من تأمین مراكز 
ً  سریع في مناطقنا، وجنوب  وأرتیریاعلى محیطنا في جیبوتي  ما یحقق تفوقا

  ثیوبیا.إالصومال وحتى في 

*تأمین جبھة القراصنة ھام جدا بالنسبة لنا، ولنفعل ھذا سنضمھم ضمن تشكیالت  
  مقترحة لقوة بحریة خفیفة ننشئھا في البحر األحمر. 

و سؤال، أ قٍ األمیرة میریام ونظرت في وجوه الحاضرین بانتظار تعلی تسكت
، تفضلِت بھغلب ما أالسادة الحضور ھنا مطلعون على  القول" أعتقد أنّ  فبادرتُ 

دعو السیدة خلود أالموضوع بالنسبة لي وللسیدة خلود جدید بكل تفاصیلھ، لذا 
 یھا".أر إلبداء

لم تؤخذ خلود بمقترحي الرسمي على حین غرة، بل ابتسمت ووضعت زجاجة 
ھا على الطاولة وقالت" المشروع كما عرضتھ سمو الكوال التي كانت في ید

لى نقطة استراتیجیة ھامة، العنق الشمالي للبحر األحمر تمسك إلم یتطرق األمیرة 
بھ مصر، وإذا لم توافق مصر على مشروع إمارة عدل فلن یتم. آمل اّن لقاءنا ھنا 

ي أروع بسیمھد للقاءات بمستوى قیادات البلدین للتفاھم على المشروع قبل الش
 خطوة على األرض".

كثر مما فاجأني كل ما یجري حولي. ھذه أفاجأتني خلود بدقة طرحھا وعمقھ، 
 ً بمستوى دبلوماسي في الیوم بعشٍق بال حدود، تتكلم  المرأة التي تبادلني ِعشقا

وزارة الخارجیة المصریة. أظن أّن االنثى التي فیھا أعمتني عن حقیقتھا. عشیقتي 
ھل  !وزارة الخارجیة، أو مدیر مكتب في إدارة المخابرات العامةمدیر عام في 

أغض الطرف عنھ؟ اشتراطات األمیرة ونھلة  أجھل ھذا أم كنتُ  كنُت فعالً 
الساحلي على إشراك خلود، لم تأت من مبادرة نسویة ترید تأمین جانبي الذكري 

م أنَس قط زوجة امرأة ھي. طبعا ل بأنثى مرافقة، بل ھما تدركان منذ البدایة أيّ 
    وال مستوى عالقتھا بالنائب في مجلس األمة.  ھي،من 



حكومة  نّ أتدخل في الحوار عیاش السنوسي الذي أسمع صوتھ أول مرة " الحقیقة 
 ً ً  مصر وقفت موقفا عادة السلطة الى إن لیبیا، وحین عرضنا أمن طلباتنا بش مشرفا

ً  دت مصر ذلك، وقدأیّ الشرعیة الملكیة السنوسیة،  في بوكیل  التقیت شخصیا
بالده تدعم عودة الشرعیة الملكیة  نّ أبلغني أوزارة الخارجیة المصریة آنذاك، و

الى لیبیا. مواقف مصر تضعھا دائما في مرتبة قیادیة بالمنطقة العربیة وفي 
الشمال األفریقي. أما عن مشروع إمارة عدل، فالقائمون على ھذا المشروع 

ا الدولة األفریقیة والعربیة األكبر مصر الشقیقة یضعون نصب أعینھم دائم
سیاسات المنطقة منذ قرنین. مصر ستبقى  الكبرى التي شاركت في رسم كل

في حال قیام إمارة عدل  حمر، وقوقھا بحریة المالحة في البحر األمحتفظة بح
سیضمن القائمون على المشروع للدولة المصریة ممرات بحریة أكثر أمنا من 

، وسنضمن للمجتمع الدولي ن زیادة واردات مصر من قناة السویساآلن تضم
ایضا القضاء على النشاط القرصاني الصومالي االرتیري في عموم البحر 

مصر الخاصة  . كما أننا نضع نصب أعیننا عالقةاألحمر والمحیط الھندي
 قوى في المنطقة العربیة رغم صمتھا".بإسرائیل، الالعب األ

ي ال أمثل لى أنّ إنبھ ھنا أدون أن یظھر على وجھھا أي تعبیر قالت خلود" أرید أن 
عطي إجابات نھائیة عن كل أمصر بشكل رسمي في ھذا اللقاء، وال یمكنني أن 

األسئلة والتوقعات، لكن باستطاعتي التأكید أّن مصر ال تعارض خیارات الشعوب 
فریقیة في الجزء أیؤید قیام إمارة  العربیة واألفریقیة، واذا كان شعب الصومال

الشمالي منھ، أو إذا عجزت حكومة الصومال الحالیة عن رفض ھكذا مشروع، 
 فإن مصر ستختار الوقوف الى جانب رأي الشعب كما أعتقد". 

ً إأخذ المبادرة علي البغدادي وقال وھو یقّسم نظراتھ   لى الجمیع بالتساوي مانحا
األحزاب االسالمیة في  "ربما ال یعلم كثیرون أنّ  خلود قدراً أكبر من التركیز

ین لتجھیز ودعم وتسلیح الحركة مصر دفعت مبالغ كبیرة جدا لتجار السالح الدولی
رتیریا، وقد یكون من المناسب أن تضع أسالمیة في السودان والصومال واإل

لى إسیر یما أّن الوضع في الربیع العربي یمصر الیوم ثقتھا في مكان آخر، ال س
رفع فوق ثكناتھم رایات ن تُ أمساحات غامضة والعسكر في مصر ال یرغبون 

 .القاعدة"



لى اتخاذ إكلمات علي وضعت خلود في زاویة حرجة كما یظھر، لكنھا سارعت 
قرارھا وقالت" بالطبع القوة في مصر الیوم لیست محسومة، واألیام المقبلة 

 ث".البوصلة، ولكل حادث سیكون حدی اتجاهستكشف عن 

نھضت األمیرة میریام، وأضاءت شاشة كبیرة على جدار القاعة الصغیرة، ثم 
فیك ملون على الشاشة، یحدد حدودا مقترحة راشغلت عارض الصور فظھر غ

لمشروع " إمارة عدل" ، وبدأت تؤشر بعصا الكترونیة قصیرة المناطق وتقول" 
شروع صومالي الند تحدث عنھا ستشمل مأالمناطق التي  ح ھنا أنّ وضّ أأرید أن 

 ستقراراالتمتاز بدرجة عالیة من  التيالمسماة "جمھوریة أرض الصومال" 
بعالقات غیر رسمیة تھا تحتفظ حكومالتي و ،واألمن مقارنة ببقیة أرض الصومال

إلى العاصمة غیر معلن عنھا مع بعض الحكومات التي أرسلت وفودا بروتوكولیة 
ً في ھرجیسا. ومع ذلكھرجیسا ً تجاریا ھذا زال یال  ،. كما تملك إثیوبیا مكتبا
وقد وصلنا الى تفاھم مع  دولیة.غیر معترف بھ من قبل أیة دولة أو منظمة النظام 

بشان دمج مشروع صومالي وإسرائیل والبرتغال  امسؤولین في اثیوبیا وبریطانی
ود على المحیط الھندي وعلى حد مارةلإل، وبذلك ستكون الند بمشروع إمارة عدل

 مر".البحر األح

قاطعتُھا برفٍق دبلوماسي لبق بالقول" سمو األمیرة، لیتك كنت دعوت لھذا اللقاء 
   من یمثل حكومة جمھوریة أرض الصومال لنسمع رأیھ".

  قالت األمیرة وھي تبتسم: أعتقد أّن نھلة الساحلي تملك إجابات ھنا.

الند من قبیلة  یتكون سكان صومالي"  اسمة:حبلھجة  الساحلي تحدثت نھلة
إسحاق وقبیلة القدبیرسي أو السمرون قبائل الغبوییي والھرتي الورسنجلي 

، % من سكان جمھوریة أرض الصومال70والدولباھنتي. وتشكل قبیلة إسحاق 
وإقلیم  ادینغفي شمال غرب الصومال في إقلیم ھود وأو ھذه القبیلة تنتشرو

بعض المدن مثل ھرجیسا وعیرجابو وحول الصومال في إثیوبیا وجیبوتي 
 .وبربرة وبرعو وسیریجابو

كبرى قبائل اسحاق التي تنضوي تحتھا األجذم الستة ھو  ھبر جیعلوشیخ قبیلة 
بدى استعداده للدخول في أو معھ مطوال عن ھذا المشروع خي، وقد تحدثتُ أ

  . ضمن اإلمارة اتحاديمشروع 



% من 33تشكل  والتي شمال شرقي الصومال ) الواقعةبالد بونت (بونت الندأما 
 نسمة والتي تتحكم فیھا اآلن ملیون 2.5األراضي الصومالیة ویقطنھا حوالي 

أرض فھي تنازع جمھوریة الجبھة الدیمقراطیة إلنقاذ وخالص الصومال 
میریام قد ضمنت  عتقد أّن األمیرةأو الصومال على منطقتي "صول" و "سناج".

األف مقاتل، وھكذا ستكون  50والء زعماء القبائل والقراصنة بما یؤمن لھا 
الند وبونت الند، التحدي األكبر ھو  من صومالي ةإمارة عدل دولة كونفدرالی

أخرى، وفصائل متشددة صغیرة  اتالمحاكم اإلسالمیة ومن ارتبط بھا من تنظیم
 ادیشو وجنوب البلد ویھددون كل المنطقة".فھم یتمركزون الیوم في العاصمة مق

"ھل حاور أحٌد  لى عرض نقطة لم یشر إلیھا الجمیع فقلت بنبرة سؤالإسارعت 
ثیوبیا فیما سیجري على حدودھا؟ اثیوبیا لعبت دورا كبیرا في سیاسات القرن إ

 ".الند ن وجمھوریة صوماليیقلیم اوغادإاالفریقي، وخاصة في الصومال و

ثیوبیا حلیف إسرائیل إلى عرض النقطة األصعب في الحوار" إسارع البغدادي 
ضمن   وجود إسرائیل في إثیوبیاالقوي في القرن األفریقي، ونحن نعلم أّن 

 تطلعات إسرائیل نحو الدول  ال یخفى أیضا على المراقب، كما للمستقبل ھاخطط
 عن دورٍ تبحث ل إسرائی ونعتقد أنّ ، المحیطة بأثیوبیا، خاصة الصومال

الستغالل الحدود الطویلة التي تفصل بین  استراتیجي لھا یمر عبر إثیوبیا تمھیداً 
إثیوبیا والصومال، والتوجھ نحو العمق الصومالي خصوصا األقالیم الشمالیة 

المحكومة بواسطة سلطة موالیة إلثیوبیا وغیر مھتمة بالبعد العربي وتبحث ھي 
ونحن معنیون ومھتمون بتطویر عالقات  ،عن تقارب مع إسرائیل أیضا

فریقي وأثیوبیا بما یضمن أمن البحر األحمر والقرن األ سرائیلإاستراتیجیة مع 
جریناھا مع أثیوبي ھنا تنطلق من اتصاالت ، وقراءتنا للموقف اإلواستقرارھما

ھم سیدعمون مسؤولین عسكریین ودبلوماسیین في ھذا البلد، وكشفوا فیھا أنّ 
سالمي تشكل حائط صد ضد التمدد اإل رة كونفدرالیة شمال الصومالمشروع إما

 ليّ إ" نظر سالمیة وبوكو حراماكم اإلالمتنامي الصاعد من عمق أفریقیا عبر المح
نتم من یستطیع أالكرة اآلن في ملعبك یا صدیقي،  وھو یشیر بطول ذراعھ وقال"

. أن یحرك الموقف ویضع مفتاح الموتور في وضع التشغیل"  

لى القول" أنما أنا وسیط بین القوى، ال أنتمي إفھمت رسالتھ بوضوح، فسارعت 
لجھة بعینھا، كانت وظیفتي وما زالت االستماع الى الجمیع، وخصوصا من 



حظى بثقتھم، ولكني قد أستطیع تقریب وجھات النظر وجمع األطراف ذات أ
تحدثنا ھنا  المصلحة للقاء في منطقة محایدة تضم كل أطراف العالقة الذین

 عنھم".

 میریام، لى األمیرة مریام" بعد أذن سمو األمیرةإقالت نھلة الساحلي وھي تنظر 
أود أن اقترح لقاء على سطح یختي المسّجل دولیا باسم "الشراع األخضر" وفیھ 

على ضیوف قد تحملھم طائرة. الیخت یرسو یضا مھبط طائرات ھلیكوبتر لا
عن المیاه لى المیاه الدولیة لنبعد إ بحار بھاإلیمكننا و ،ة تیرانرجزی ساحل

طراف ذات العالقة قلیمیة المصریة، فنصبح في منطقة محایدة تجتمع فیھ األاإل
 وتتحاور وجھا لوجھ".

أعتقد أّن من  ،ساعة، ولكن 24قلت بسرعة سأوصل لكم الجواب في أقل من 
ن المناسب دعوة طرف من صومالي الند وطرف من بونت الند وطرف م

طراف القبائلیة والقرصانیة لحسن إدارة سمو األمیرة، ما ترك األأأثیوبیا، و
 رأیكم؟"

 ً خلود وھو یبتسم:" وھل یشاركنا اللقاء الحاسم  قال عیاش السنوسي مخاطبا
بھذا الحجم،  المقترح ولنسمھ "مؤتمر البحر األحمر" من یمثل مصر في قرارٍ 

ذلك؟" یمكنھا تأمینأعتقد أّن السیدة خلود   

سأسعى بنفس الوتیرة مع اآلخرین  ابتسمت خلود وھي تنظر لي ثم قالت:" 
ً أواحتاج أنا  لإلجابة".على األقل ساعة  24الى  یضا  

من الكافیار وعصیر البرتقال واالفوكادو وأطباق  وأطباقٌ  نخابٌ أوكان الختام 
 حلوى لم أّر مثلھا قط.

                              *  
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(غیر  لى شقتي ببیروت، وعرفت من بعض العالمات الخاصة أّن غرباءإعدت  
لیس مسكني ، ولم یقلقني ھذا قط، فالمكان سیدة التنظیفات) قد زاروا مسكني

أشبھ بمكتب عمل، وإصرار مشغلي على أن تبقى الشقة بمعنى الكلمة بل ھو 
لى بیت خلود أكد لي أّن ھذا إ إغالقھا واالنتقالائمة حین عرضت علیھم مفتوحة ق

فاجأني ھاتف مكتب عام للعمل ولیس مجرد سكن خاص بي. بعد أیام في بیروت 
برقم العراق یطلبني بإلحاح على واتس آب، طلبت الرقم بعد الموافقة، فأجابني 

ل "مساء الخیر، صوت فیھ جرس كأنھ موسیقى، لرجل عّرف نفسھ بسرعة بالقو
إسمي سلیم سالم سالمة، من ساللة سین وأنا الوریث الوحید لمؤسسة سین 

 للسیرك وحفالت األكروبات عبر العالم العربي والشرقي والغربي".

  تشرفت بمعرفتك یا سیدي، أنا في خدمتك، تفضل.

ین قافلة روي لك حكایة سألتقیك وأسمعت عنك من حیث ال تتوقع، ویھمني أن 
ائب التي تسحب التواریخ خلفھا إلمتاع الناس، قصتي التي لم یسمع بھا أحد العج

قد تھمك، ولكني ال أملك أن أدفع لك تذكرة الطائرة والفندق. أنا في أربیل اآلن 
في كردستان العراق وباٍق فیھا ألربعة أشھر مقبلة، لو زرتني لك مني لیلة ساھرة 

 والخالي من الحیوانات المفترسة.في سیرك سین المطابق للقیاسات الدولیة 

األصغاء لكن لم یدر بخلدي قط طلب من ھذا  طلبات تصلني أغربن أتعودت 
ن یمكن أن أطلع عالظر في جدول أعمالي، ھل عندكم إنأن أ النوع. قلت لھ" عليّ 

  علیھ؟

 نعم عندنا إعالن، ولدینا صفحة الكترونیة أسمھا "سین سیرك العجائب".

 وسأعود لك بالجواب.اعطني بضعة أیام 

ي ما ني لست من أھل القمة، لكن عندإلك ما ترید یا جلیس أھل القمة، وأقول لك 
یومك  العذر ممنوع والعتب مرفوع والرزق على هللا"قد یسرھم ویثیر اھتمامھم. "

ل كیف متأأغلق ھاتفھ، وبقیت أسعید، وأنتظر منك رداً باإلیجاب والموافقة . 
   یرك سین إن ذھبت.یسكون وضعي مع صاحب س



لم أعرف بالتحدید ( الذي انتظرتھ بشوق أنعقد أخیرا قبل أیامحمر مؤتمر البحر األ
الخارجیة المصریة لم  كما أنّ  المشاركة،ن توجھ لي دعوة أدون متى وأین) 

انتھى دورنا التعریفي في صفقة دولیة من العیار  شرك خلود في المؤتمر، وھكذاتُ 
ھذه الفترة أن أحصل على جواز سفر جدید، وال أدري أین  علّي في الثقیل جدا.

  ستكون محطتي المقبلة.  

بحثت في النت عن "سین سیرك العجائب" فظھرت لي صفحة ملونة ومبھرجة 
فیھا صور مھرجین والعبي سیرك ونعامات وُحمر وحشیة وقرود وجماھیر 

خیم أصغر  غفیرة تقف في صفوف الدخول الى خیمة عمالقة تتربع وسط أربع
 للخدمات على الطریقة التتریة في بناء الخیام.

   علّي اآلن أن أعرف ھل بوسعي الذھاب أم ال؟

حین اتصلت وكلمت "لطفي" ضحك وھو یقول "مقاوالتنا ال تشمل أصحاب 
السیرك، الحقیقة أنھ لم یخطر ببالي قط أنك قد تجالس مدیر سیرك أو مدیر 
مدرسة وما شابھ. لكن المغري في الموضوع، أّن ھذا العرض متزامن مع 

نحتاج مأموریة في كردستان العراق، نرید أن نفتح مكتب عالقات عامة ھناك، و
الى من یؤسس للمكتب مستلزماتھ اإلداریة والفنیة، وأعرف أن ھذا لیس من 
صمیم عملك، ولكن ھذه المأموریة ھي الوحیدة التي قد تمكنك من مجالسة السید 

 سیرك في أربیل. اعتقد أني أحتاج بعض الوقت ألعود لك بالجواب". 

بحاجة الى جواز سفر أشھر، أنا  3مسالة أخرى مھمة، جواز سفري ینتھي بعد 
 آخر.

ھذا موضوع ھین یا عزیزي، أكتب الى یونان، واخبره بھذا األمر فھو المكلف 
 بمتابعة الجوازات والسمات والبطاقات وما الى ذلك.

حتى تفتح خیمة سین رواقھا لي سأذھب اذا الى خیمة خلود، عندي اجازة إذا، 
 . اإلجازةحلى في ھذه فھي األ

یرد، كتبت لھا على مسنجر فیسبوك وأرن علیھا على فایبر ھاتف خلود یرن وال 
 وال شيء...أكتب لھا إیمیل وانتظر. 



لیس یسیرا أن یصنع اإلنسان لنفسھ بیتا، البیت أوال امرأة ورجل، ولكي یكون 
المفھوم مقتربا من الدفء األسري ومن أمان ال یخترقھ الغرباء، البد أن تكون 

أم  اوالرجل بمستوى أكثر من ذكر. ھل یكفي لقبالمرأة بمستوى أكثر من أنثى 
 وأب لتحقیق ذلك؟  

إلیھ؟ ھل  لعل ھذه الخاطرة تأخذني لقرار طال ھروبي منھ، ھل أرید بیتا آمنُ 
 أرید امرأة تكون لي وطنا؟  ومن تكون ھذه المرأة بعد كل السنین التي مرت؟ 

ھذا القلق، ولم أحر جوابا أمي لمَّ كل حتى اآلن ما كنت أرید بیتا، وطالما سألتني 
ألني ال أملك لھ سبیال، وفي الخمسین، ھل تكفي امرأة ھي مزیج من أنثى ومن 

   شيء خطیر ملغم باألسرار لتكون مشروع بیت؟

واجھ لوحدي من نافذة غرفتي في بیروت البحر أھا أنا  جاباتي، وإأشكُّ حتى في 
البحر وحیدا، فھو أمر یبعث على األبیض المتوسط ، ولیس سھال أن یتأمل المرء 

 الشمس حین تغرب على غرفتي ال تجد من الخوف والملل في آٍن واحد، كما أنّ 
مؤلم للغایة. تلك كانت عبارتي في محاولة ھا علیھ سواي، وھذا نور قي بخیوطتل

شمس اللیلي" كتبتھا لحبیبة غابت عني لسوء فعالي  كتابة متعثرة لروایة بعنوان" 
    عنھا ھاربا من فشلي المالزم لعطفھا المفرط. ، وتواریت 

، كنت أطیر فرحا أكثر یفعا لن تؤنسني الكؤوس ولن یسلیني السفر. حین كنتُ 
لغة اخرى. الناس یأكلون وینامون لكل مناسبة تحملني الى بلد آخر، وشعب آخر و

في كل بلد بشكل  ویتناسلون ویخرجون فضالتھم ویھرمون، لكنھم یفعلون ذلك
بات  ، وھذا الذي كان یثیر فضولي. الیوم وبعد الخمسین،تلف بعض الشيءمخ

یام، أنجزه دون كثیر تفكیر ودون شوق، وحین السفر مجرد جزء من روتین األ
 فرغ منھ ال تعتریني لذة النصر وال نشوة الذروة الجنسیة. أ

لیب نترنت والكومبیوتر لم تعد لذة اكتشاف ودھشة تقیضا في عصر األأالقراءة 
نیقة تكتنز األسرار، فمحركات البحث والكتب المحملة على النت أكتاب أو مجلة 

صول الى المعلومة والفكرة حرم تغنیك عن أي كتاب أو مجلة، وھذا الیسر في الو
  نسان من التمتع باالكتشاف.اإل

لیوم فكلما تفاقم تعبي، تعب، أما اأال حین إنام أالنوم بات أصعب، وكنت ال 
  رق ساعات لذیذ الكرى.ألسرقني ا



غاني على النت، ما قیمة أن ننصت لمغٍن نحبھ؟ كل لحظة یولد فنان بتوفر كل األ
غنیاتھ المحملة على یوتیوب مالیین أ، وتتناسل على صفحتھ اإللكترونیة و

المشاھدات، وحین تقرأ االسماء تجد نفسك غائبا عن ھذا العالم. یقول المتزوجون 
  بتھم للعالم، ولمن ال یملك أطفاال ھل تبقى األبواب موصدة؟ إّن اطفالھم ھم بوا

ء سي دي كنا نتسابق لشراء كاسیت حفلة فیروز الجدیدة، ثم صرنا نتسابق لشرا
، كل ھذا بات دون جدوى ما دام النت فیھ كل شيء، آلخر كلیبات كاظم الساھر

تدفع خمسمائة ومادام كل شيء بات متوفرا على الھاتف الذكي. في ھذه العصر 
، دوالر لھاتف ذكي وبضع دوالرات الشتراك شھري فیمسي كل العالم قید أناملك

نساء جمیالت بالمستحضرات، ویمسي الغناء بال طعام والفن بال معنى، كل ال
 غاني لھا مالیین المشاھدات.وكل األ

أدخل على حفالت فیروز أو عبد الحلیم حافظ أو الساھر على یوتیوب، وأنظر  
ى عدد المشاھدات فأصاب بخیبة أمل لقلتھا حین أقارنھا بفیدیو توأم ألماني ال

أشھر  6لمراھقتین وضعتا تقلیدا لمطالع أغاني المغنین على یوتیوب، وخالل 
ملیون مشاھدة. مغنیة أمریكیة مصنوعة لعالم  50وصل عدد المشاھدات الى 

لیب ملیار ونصف أشھر حقق الك 9المراھقین، وضعت كلیب على یوتیوب، بعد 
 ملیار مشاھدة!

كومبارس یسخر من صناعة المطبخ یضع فیلما تافھا على یوتیوب كلف انتاجھ 
ملیون مشاھدة...ما قیمة الفن واإلبداع إزاء  100عشرین دوالرا فحقق خالل سنة 

 ھذا اذا، ولمن یحرق الفنان نفسھ ومشاعره ؟

نفسي شيء، وحین أحضر لكن كل ھذا السیل من "الفن" الرخیص ال یحرك في 
دفع مبلغا أحفلة سمر لمجموعة ممثلین عرب تلتقیھم محطة منوعات لبنانیة، و

لیس صغیرا لتذكرة الحفلة، أجد اللقاء رتیبا بطیئا ممال مكررا مقلدا لما تعرضھا 
  طلع في النھایة ضجرا مقرفا محبطا .أ ،الشبكات الغربیة، والخالصة

ن ترف وبذخ وتباھي وفیاشة، سیارات فاخرة ھل القمة بما فیھ مأالعمل مع 
تحٍد یتطلب جھدا، ، یبقى أنیقة وسفر ال ینقطع وسھرات باذخةوبیوت راقیة وشقق 

  وال یحقق لمن یعتاده أي لذة. 



حین یرتفع دخل المرء، ترتفع سطوح مطالبھ، ثم تستقر عن مستوى معین 
 وتصبح جزءاً من یومیات مملة تتكرر علیھ.

المترفات المثیرات وھّن یتقلبن معي على فراش اللذة، ما عدت  حتى الجمیالت
أجد فیھّن أّي لذةٍ استثنائیة. المرأة الجمیلة جدا عادة تافھة جدا بسبب التزاحم 
الذكوري حولھا. وحین تكون جمیلة الجمیالت ثریة، یصبح التزاحم حولھا 

ة حین تحتاج رجال بالمالیین ولیس بالعضالت والوسامة والرجولة. الجمیلة الثری
فوق العادة، تجده في متناول خنصرھا، فال تجد في لقیاه ھي األخرى لذةً 

 استثنائیة.  

أرن ھاتف خلود مرة أخرى بشكل آلي، فال یجیبني أحٌد على الطرف اآلخر. ألقي 
ً إبنفسي  عما یسلي وحدتي، وفي بیروت یموت الوحید لشدة  لى حضن بیروت بحثا

  ضجره. 

                               * 
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األبنیة ربیل فتبدو قلعة المدینة فوھة مظلمة مرتفعة تحیط بھا أتحلق الطائرة فوق 
ربیل صحراء مجدبة ال خضرة فیھ، أ. حول كأنھا أذرع تتوسل الى سمو مترفع

نھ یحلق فوق العراق حین یصبح المنظر أالمسافر على متن طائرة یعرف  بل أنّ 
بلون الرمال تتخللھا شوارع ضیقة ویسیل بامتدادھا  ومرتفعاتٍ  الً تحتھ رما

عین یسیالن بال أمل في محیط أجرد ال تشوبھ النھران مثل نصلین المعین رفی
    مجدبة؟الخضرة. كیف باتت أرض السواد 

أھال بكم في مطار أربیل حطت الطائرة على مدرج صغیر، وكتب على الجدار " 
مقارنة  طت متدلیة ( ربما خجال من حجم االسمسق "بكم"، الباء من  الدولي"

 بالمكان المتواضع).

تني سیارة أجرة الى فندق تدیره سیدة عراقیة في أواخر الثالثین، ثوبھا ذأخ
البنفسجي یلتصق على صدر نافر ومؤخرة متمردة، وبیدھا ثالثة ھواتف نقالة 

عدات الكترونیة ، تحجز لي الغرفة وھي تنظر في عیني بوقاحة وتسألني وجملة م
بغنج ظاھر" عراقي بجواز سفر دبلوماسي لبناني ینزل في فندقنا، أحلى خبر 

 "م مقّوى؟أھل ترید غرفة بخط انترنیت عادي  ،سمعتھ منذ شھر، أھال بك وسھال

 قوى.أحتاج النت بشكل أما الفرق بینھما؟ بالطبع 

عطیك جناحا في الطابق أساذا  الفرق في نوع الخدمة وفي السعر طبعا، :قالت
 بسبب معرض أربیل التجاري الدولينا جناح فارغ، دیاألول، ولحسن حظك ل

ربیل الدولي للكتاب كل الفنادق محجوزة، وھذا ھو المتیسر، أرجو أن أومعرض 
 یروق لك.

الفنادق مشغولة  نّ أانبأني مسبقا الحقیقة أّن سائق السیارة ھو من اختار الفندق وقد 
 سیدتي. بسبب المعرضین، شكرا لكرمكِ 

ضحكت وھي تضع ھواتفھا على المكتب وتعبث بالالب التوب الوردي المثیر 
كون یالزبون على حق حتى حین كأنھا تغازل شاشتھ ثم قالت" شعارنا ھنا، 

زیارة حمام  ، ال تنسھذا الشعار خالل إقامتك ستلمس حقیقةوآمل أنك  سكرانا،
. الفطور الساونا والمساج الصیني أسفل الفندق...إنھ األول من نوعھ في أربیل

على مائدة  ساخنامفتوح حتى الساعة الحادیة عشرة، وعندنا تنور یقدم الخبز 



ولیس عندنا اختیارات مطعم  ،الفطور. البوفیھ في اللیل مشاوي عراقیة فحسب
غرف ال توجد عندنا خدمة طعام في الو لیال،البار یغلق في الحادیة عشرة  كامل.

  ". ن ال یضایقك ذلك للمحافظة على النظافة، أرجو أ

ھ كبیر مریح، لكنھ لألسف انطباعي األول عن الجناح الذي خصصتھ لي السیدة أنّ 
وتنقصھ كثیر من وسائل الراحة، كما یغیب عنھ  یطل على شارع حیوي ال ینام،

یل األثاث والستائر واألرضیات والحمام (الحمامات الذوق الرفیع غالبا في تفاص
بالنسبة لمائة وعشرین  دائما سیئة في فنادق العراق وال أعرف سبب ھذه المثلبة)،

    دوالر في اللیلة بدا المكان ممتازا. 

ما إن وضعت رحالي في فندق اللیالي، حتى بدأت رحلة البحث عن مكتب 
ھذا الشأن مع مختصین ومعارف. الموضوع جریت اتصاالت بأللعالقات العامة. و

لیس سھال، فالعروض المقدمة لیست كلھا مغریة. المكان یجب أن یكون محمیا 
أوال، لذا فمن األفضل أن یكون قریبا من مقرات حكومیة أو نیابیة مھمة تتوفر لھا 

قلیم). مضى یوم كامل من المحاوالت مع مكاتب قوات أمن اإلحمایة االسایش (
   الداللیة والعقارات، دون أن أحقق شیئا ملموسا. 

نصحني أحد المعارف أن أسأل في مكاتب الفنادق، فعندھم عادة اعالنات 
 و شقق لإلیجار. أمخصصة لألجانب الباحثین عن مكاتب 

التصال بخلود. ھاتفھا تلك اللیلة، أویت مبكرا الى سریري، بعد أن حاولت عبثا ا
ال یجیب وحسابھا على فیسبوك ال یجیب ولم یسجل فعالیة منذ أكثر من اسبوعین. 

 .االستغرابایمیالتي ایضا، وھذا یبعث على لم تجب 

و صاحبتھ) فبادرتني (أ ن تناولت فطوري، مررت بمدیرة الفندقأفي الصباح بعد 
 ةمقرنص بلوزة زرقاءلیھ نیق، وعأبالسالم وھي ترتدي سروال برومودا وردي 

وقدح  سیكارهالنھایات، وتضع في قدمھا حذاء ریاضیا غالي الثمن...في یدھا 
 عدوانيٌ  أنثويٌ  وھاتف . شيء في ھذه المرأة یذكرني بخلود، ربما حسٌ أنیق ھوة ق

 یحتك بشدة بذكورة الرجال.

 ھل" بادرتني بسؤال تزاحمھ ابتسامة عریضة من فمھا الذي یبوح بالشھوات
بعض السیارات التي تمر في استطعت النوم رغم  أنكلیلة ھادئة؟ آمل  قضیتَ 

 الشارع".



ً  نعم، تعب السفر غلبني فنمتُ   صغیر لو سمحت؟ ، ولكن لي سؤالٌ مرتاحا

 تفضل !

ً  أبحثُ  ، بخدمات خمسة نجوم طبعا. قیمة اإلیجار عن مكان یصلح أن یكون مكتبا
  ھمیة عوامل األمن والسالمة والخدمات. ألیست باألمر الھام، قدر 

 ضحكت، ونظرت في عیني وقالت: تفضل الى مكتبي لنتحدث على انفراد.

د. كل ما في ، وأغلقت بابھ الزجاجي المورّ مؤنثٌ كل ما فیھ نیقا أدخلنا مكتبا 
الالب  ،المكتب، طاولة الستائر ،المكتب باللونین البنفسجي أو اللیالكي. الھاتف

رضیة الغرفة مغطاة بسجادة تتبادل اللونین. علقت ممازحا: أح الشاي، قداأ، توب
 ! یبدو أني دخلت مملكة السیدة البنفسجیة

خترت البرتقال وجلست الى اضحكت وھي تدعوني النتخاب علبة عصیر فاكھة ف
رائك البنفسجیة اللیلكیة، فجلست على أریكة مقابلة لي وھي تقول" البد حدى األإ

 ؟؟"صیرفةعالم، إألي غرض ترید المكتب، تجارة، أن أعرف أوال 

لود للعالقة العامة للعالقات العامة، مسجل باسم شركة الخ اریده مكتبأقلت لھا" 
 وسط"عبر الشرق األ

عالنات، تجارة، في أي إابتسمت وھي تنظر لي بتحٍد" ماذا تعني عالقات عامة، 
  شأن سیعمل مكتب العالقات العامة؟"

عالم، إعالن، عقارات، إتجرع عصیر البرتقال " في كل شيء، تجارة، أنا أقلت و
ن یكون متكامل أكل شيء تقریبا. المھم صیرفة، فالم، تصدیر صناعة استیراد، أ

 الخدمات، وفي موقع محمي وآمٍن تماما".

ھنا والجریمة  رھاب ضعیف جداً قلیم آمنة، اإلاإلن ھنا في ماكفھمت، أغلب األ
 فھم ماذا تقصد بموقع محمي؟"ألكني لم  ،محدودة

أو نیابیة تحمیھا قوات ن یكون قریبا من مباٍن حكومیة أھ یجب أنّ عني أ ،محمي
لیل  دٌ حأثناء عملھا وال یجرؤ أن یقترب منھ أسایش، فتكون عینھا على المكتب األ

  نھار.



ل على مكان بھذه صوغام وجھھا بعض الشيء وقالت" من الصعب الح
 ال یمكن حمایة المكتب باستئجار عناصر حمایات خاصة؟"أ المواصفات تحدیدا،

كون خاٍل، وسیكون من التبذیر ال لألسف ھذا غیر ممكن، فالمكتب أحیانا سی
سراف وضع عناصر حمایة وحرس على مبنى خاٍل! األفضل أن یكون قریبا واإل

  مما ذكرت لك". 

ن یمكنھ تأمین صمتت برھة وھي تفكر، ثم قالت" أحتاج بعض الوقت ألجد لك م
  ذلك، ال أخالك في عجلة من أمرك؟".

سبوعا لیس أكثر، ألتمكن بعدھا من تأمین أیعني، مع نفسي خصصت لھذا األمر 
 حتیاجات المكتب وافتتاحھ والعمل فیھ.إ

بأي حجم ترید المكتب، وھل تفضلھ في مبنى مستقل أم شقة في بنایة، أم من 
 مكاتب الموالت؟

ان یا سیدتي، فاذا كان شقة واسعة في عمارة حكومیة محمیة ھذا یرتبط بنوع المك
دائما فھذا أفضل الخیارات، واذا توفر مسكن مستقل بھذه المواصفات فال بأس، 

 أما خیار مكاتب الموالت فھو أسوأ الخیارات.

 لتھا، وھي تتصفح تابكترونيوضعت بین شفتیھا نھایة قلم ذھبي للمس االل
 تصل بھ؟أقالت، ھل عندك رقم ھاتف الوردي، ثم كتبت فیھ شیئا و

 ورقمي الجدید في أربیل.دولیة ال ھواتفي رقامأعطیتھا أ

                                           * 

تلك اللیلة اتصلت بسلیم سالم سالمة صاحب سیرك سین، فدعاني لعرضھم 
 جمیل ھادئ حسب وصفھ.الساعة السابعة، وبعدھا للقاء في مكان 

سود والنمور ت الدولیة الجدیدة، إذ خال من األكان العرض فعال مطابقا للقیاسا
والتماسیح والثعابین والفیلة، واقتصر على الطیور والخیول الذكیة والقطط 

كروبات الخطرة ومن العاب الرمایة والتھدیف ، عروض األمن العجیبة. كما خال 
خفیفة ممتعة، وعروض دراجات ودراجات  واقتصر على عروض اكروبات

 ناریة معلقة، وعروض خیول راقصة ورقصات على الحبال.



الملفت للنظر أّن أكثر من نصف رجال ونساء السیرك كانوا من األفارقة، بعضھم 
رشیق طویل القامة، وبعضھم ممتلئ القامة قصیرھا، نساء برقاب طویلة وشعور 

یتقافزون في أداء اكروباتي  وس حلیقةبرؤجدلت لصق جلدة رؤوسھن، أطفال 
 رائع.

أھم مشھد في العرض، كان لكبش بقرنین جبارین، وأربع نعاج. نصبت خیمة 
شرقیة قرمزیة مزركشة، وفي أطرافھا تدلت حبال مجدولة من البریسم، وفوق 
وتدھا األوسط استقرت رایة غامضة سوداء حاشیتھا شریط أخضر. دخل الكبش 

روقتھا بحیث یرى جمھور السیرك ما یجري داخلھا من أفعت الى الخیمة التي ر
الفحل الى الخیمة، وامتطاھا الكبش في  ةجمیع الجھات، فدخلت نعجة منقادة إلراد

مشھٍد رمزي قصیر، ثم خرجت مسرعة، تنحني للجھور، وتبعتھا النعجة الثانیة 
ن وقف أبعد  لتقوم بنفس الدور والثالثة فالرابعة وتعالى تصفیق وصفیر الجمھور

 الكبش واصطفت النعجات المطیعات األربع خلفھ وھم یحیون الجمھور.

خذني سلیم سالم سالمة لمكان نادر من نوعھ، فھو كازینو للنخبة، أبعد العرض 
نارة خافتة، والزبائن یجلسون في كابینات واإل الموسیقى تنساب بصوت ھادئ

نادالت یرتدین ما قل ودل  وشرفات مغلقة منفصلة عن بعضھا. والخدمة تقدمھا
 من المالبس.

جلسنا في شرفة تطل على صالة توزع فیھا الزبائن على طاوالت البوكر والبالك 
 جاك والرولیت. 

ن ون في الصالة مشغولوقال سلیم" ھنا ال یھتم الناس سوى لشأنھم، والموجود
 نھم ینسون بیوتھم ".أباللعب حتى 

رمادیتین، وجسم  تماما، وبحاجبین أشقرین وعینین حلیقس أفوق الخمسین، بر
بقامتھ المدیدة ممثل سینما  سلیم بقیت منھ كتل عضالت غیر مترھلة، بدا

الى عرف أكثر منھ العب سیرك. ما إن جلسنا حتى قال لي بلھجة لم أسطوري أ
 نسبھا، " ھل أطلب لك سمكا مع ویسكي؟"أین أ

 ي!عزیزبل مائدة لبنانیة مع عرق یا 



ھكذا كان، فاجتمعنا حول صحون الحمص بطحینة والكبة نیة وكبة بلحم و
والشامیة والتبولة والعرایس، وسطھا وضعت النادلتان الرشیقتان أربع قواریر 

 بالضبط. بلبنان عرق صغیرة، كما تعرض كازیونھات زحلة 

ما إن شرع في الكالم، حتى نسیت أنني في جلسة عمل، وھذا یحدث نادرا معي، 
أحاور صدیقا قدیما في حمیما الى درجة شعرت فیھا أنني  المكان والحدیث كان

  جلسة سمر ال جلسة عمل. 

یبدأ صاحب السیرك دائما قال وھو یقاطع نفسھ بجرع العرق ولقیمات المزة" 
عمال یوفر المال أنھا لیست مھنة مقاوالت یتوالھا رجل إكالعب سیرك، 
دق لتصل الى ملك، وھو ما یختلف حتى عن من بی أمھنة تبد بلویشتري الخبرة، 

أي  "ھشت رنج"صلھا أكلمة شطرنج فارسیة ھندیة  نّ أالشطرنج، ھل تعرف 
شارة الى المربعات والى توزیع البیادق؟ على كل حال ال إ"ثمانیة صفوف" في 

بعیداً، فقد بدأت مع أخي األكبر الذي كان العب اكروبات على  أذھب بكن أرید أ
صیب بفوبیا المرتفعات بعد سقوط زوجتھ من ذراعیھ ومقتلھا، أالحبال، لكنھ 

كروبات على األرض. ال فرار من السیرك، فحین تبدأ أفترك الحبال وعاد لیلعب 
المقعد ، وحتى تصاب بما یقعدك عن العمل أوموت ال أن تستمر أو تإال خیار لك 
للطبخ أو البیع أو إلطعام الحیوانات ورعایتھا أو  منھ ستفادةیمكن اال في السیرك

 . مع االوركسترا

عوام، أقفاصھ، أنا أمیر القافلة وراعیھا منذ سبعة أبیتي ھو قافلة السیرك وخیامھ و
 كم تعطیني من العمر؟

 رَت الخمسین توا".قلت وأنا اتلذذ بقضم كبایة شامیة بحجم قطعة بقالوة" عب

"بل أنا في الثانیة والستین، ومن حسن حظي أّن ھذا ال یظھر علّي فھذا یحسب 
لصالحي في عالم النسوان"! ضحكنا لعالم النسوان، وعاد یروي لي حكایة إمارة 

  سین. 

كنت صبیا ألعب بین وفوق قدمي أخي وھو یشقلبني شماال وجنوبا دحرجة وتقاذفا 
لعبة السكاكین، فكنت مختصا برمي السكاكین حول جسد  كأني كرة، ثم تعلمت

كان ذلك شائعا جدا في تلك ة فاتنة كانت تقف بالمایوه على خلفیة حمراء. عبال
قبل أن تخرج على العالم العربي شمس البارودي وزوجھا الفنان حسن األیام، 



ر. ثم و التاسعة عشرة من العمأي الثامنة وكنت فیوسف ببدعة الحجاب والتوبة. 
لعاب السحر بالسیوف والسكاكین، وھي خدع الصندوق وما أطورت اللعبة الى 

الدراجة الناریة المعلقة في الكرة الحدیدیة، ثم صرت  ابلعأیحتویھ. ثم انتقلت الى 
حیانا أقوم أستقر بي الحال على مھرج الفواصل. وما زلت أخیرا أالعب الدببة، وأ

بھذا الدور، یظن البعض أّن المھرج ھو األقل شأنا في السیرك، لكن الحقیقة ھي 
أّن السیرك لیس فیھ مراتب، وكرامات بل ھو عالم القدرات، والالعب یتحول 

 حسب قدراتھ. 

مسنة؟ إنھا كانت ثناء الفواصل؟ السیدة الأیت السیدة التي تبیع ساندویتشات أھل ر
ل فباتت بائعة احوعاما، ثم تغیرت األ 30ولى قبل نجمة سیرك سن األ

. من یبدأ في سیرك ال یغادره، بل ، لم یقل شأنھا، بل تغیرت وظیفتھاسندویتشات
خین ومربي یغیر عملھ، الحیاة تسیر ھنا، نحن بحاجة الى مدارس وسائقین وطبا

، ھل رأیت المصور الشاب الذي یرسل صورا لمن حیوانات وباعة ومصورین
بھ في فیسبوك؟ إنھ أبني من زوجتي التركیة الثالثة. وقد كبر في اب على حسیرغ

ھذه القافلة ولیس بوسعھ مغادرتھا. أصعب ما یواجھنا ھو المدارس، فأنظمة 
 التدریس في العالم العربي وما حولھ وأفریقیا متفاوتة، واللغات مختلفة، ولھذا ال

والدنا الى مدارس بعض أي ضم حیان ننجح فیقبلون الشھادات، لكن في بعض األ
البلدات فتسیر األمور. المشكلة األكبر ھنا ھي عدم استقرارنا، فنحن متجولون 

  رحالة ال نستقر وكیف لتلمیذ أن ینھي دراستھ وھو ال یستقر؟ 

ف تجري آلیة كیتتنقلون، ماذا عن التامین الصحي واالجتماعي، بما أنكم رحالة 
  ؟التأمین

كن بعضنا یملكون بطاقات تأمین من البلدان التي یحملون ھذه مشكلة أخرى، ل
ھناك، صحیا ن علیھ تركیا) وھو مؤمّ ( مھأني مثال یحمل جنسیة بلد بإجنسیتھا، 

خرى. بعض الزمالء المصریین مشمولون أمین غیر فعال في دول ألكن ھذا الت
لدھم صعب ھم السوریون، فباالجتماعیة والصحیة في بلدھم، األبنظام الرعایة 

العالج مجاني، لكنھم ال یتمكنون من العودة الى بلدھم غالبا و النظام اشتراكي
جاتھم اسیاسیة، وھكذا یحتاجون دائما الى تأیید من جھة ما لتلبیة احتی ألسباب
 .الطبیة

 في رحلتك الطویلة مع قافلة السیرك؟ تأھم تجربة مرمنك سمع أید أن أر



حیانا الى أدعى وحكام ورؤساء وملوك. كنّا نُ طلبات غریبة كانت تردنا من أمراء 
دوٍل عربیة لتقدیم عرض واحد في قصر األمیر أو الشیخ أو الملك. عرض واحد 

جرتنا في العمل لمدة شھر. وھذه أُ ن نتقاضى أجورا تعادل أ، نغادر بعده البلد بعد 
  وح بأسماء مضیفینا.أأفضل العروض، ولكنني ال أجرؤ ھنا أن 

. كان العراق 2001نا من صدام حسین عام تلقینا من طلبات فجاءما أغرب ما أ
حینھا في أوج الحصار االقتصادي الدولي، والحدیث عن دول محور الشر التي 
یتصدرھا العراق یطلقھ الرئیس األسبق جورج بوش األبن في كل مناسبة. جاءتنا 

ة من سفارة دعوة من المكتب الرئاسي العراقي، فحضرت أوال بنفسي لتلقي الدعو
موفد رفیع من الرئیس العراقي  بلغنيأسطنبول حیث استدعوني. إالعراق في 

سبق أنّھ ینقل لي طلب صدام حسین بتقدیم عرض خاص في أحد قصوره في األ
تكریت، وشرطھ في ھذا العرض أن تروضوا الخرفان وتقدموا بھا عرضا تمثیلیا 

 یلیق بممثلین حقیقیین من بني البشر.

  ھو المشھد الذي یرید أن یراه بالتحدید؟ سألتھ وما

قال لي بالحرف الواحد ھو یرید مشھدا تتصرف فیھ الخراف كأنھا بشر، لیعرضھ 
"في مناسبة النصر األكید القادم على أمریكا ورئیسھا بوش الذي یتطاول على 
العراق ورئیسھ، نحن نرید أن نجعلھم مضحكة للشعوب ومسخرة لألمم" ھذا نص 

اصة وحفظتھا ألنقلھا صادتھ بال تحویر، وقد كتبتھا بنفسي على ھذه القكلمات سی
 لك.

قلت لھ، سأحاول أن أجد خرافا وأدربھا لمثل ھذا العرض. ولكن كیف أوصل لكم 
  الجواب؟

قال: تتصل بالسفارة وتقول لھم أسمك الثالثي وتبلغھم أنّك تحمل رسالة للسید 
بطاقة طائرة المطلوبة اضافة الى  السماتالرئیس، وسأبلغھم أن یرسلوا لك 

 مرجعة لتوصل لھم رسالتك. 

شھر، بات العرض جاھزا، فاتصلت ھاتفیا من لیبیا حیث كنا نقدم أبعد ستة 
رسلوا لي بطاقة الطائرة مع أخبرت السفارة بما اتفقنا علیھ، فأعروضنا آنذاك و

الذي  فیزا الى تركیا. وحین وصلت اسطنبول واطلعتھم على تفاصیل العرض
 .بالقصر الرئیس، طلبوا مني التریث حتى االتصالطلبھ مني "ع.ح.م" ممثل 



لیاٍل دفعت حقھا السفارة العراقیة،  3 بإسطنبولوبعد أن أمضیت في فندق 
حیث ذكرى  2002تموز  17الرئیس راغب في مشاھدة عرضي في  أبلغوني أنّ 

عراق. قلت لھم ھل الثورة، وسألوني عن حجم القافلة التي سوف تتوجھ الى ال
یرید سیادتھ فقط ھذا العرض أم یرید مشاھدة عروض السیرك بأكملھا. عادوا 

 ساعة أخرى أبلغوني أنّ  24واتصلوا بالقصر الجمھوري، وبعد انتظار دام 
، ولكن بوسعي أن آتي بالسیرك لیقیم في أطراف سیادتھ مھتم بھذا العرض فحسب

لناس على أن ال یجري عرض الكبش العاصمة لبضعة أسابیع لتقدیم عروضھ ل
والنعاج ھناك وال في أي مكان في العالم، فھو عرض خاص لسیادتھ، وسیتكفل 

 . طبعا بكامل نفقاتھ

وھكذا انشغلت في األشھر التي تلت بأعداد فریق الخرفان لتقدیم العرض 
  الرئاسي. قاطعتھ متسائال" ھل ھو العرض الذي قدمتموه اللیلة؟"  

"ھو بعینھ، وبات ھذا العرض من أھم وأنجح عروضنا، ولم أقدم  أجاب مفتخراً 
ن صدام حسین وبعد یوالعرض الى الجمھور علنا إال بعد أن أسقط األمریك

 إعدامھ".

 عجبھ العرض؟دمت العرض لصدام، ھل قابلتھ، ھل أوكیف ق

 18رض قرب قصره في قریة العوجة، في یوم رض في مساحة من األ"جرى الع
بناه قصي وعدي، ومجموعة من أحضر العرض صدام و .2002تموز 

   المسؤولین العراقیین من الخط األول.

متحلقین على تخوت منخفضة رتدى الجمیع مالبس مدنیة وعربیة، وجلسوا إ
" بھ، وقال لي الرئیس بعد نھایتھ  كأنھم في مضیف، وشاھدوا العرض واستمتعوا

الكبرى بعد النصر النھائي  التالعرض أریدك أن تقدمھ في ساحة االحتفاھذا 
الحاسم على أمریكا بعون هللا. نحن أمام منازلة كبرى، وسنجعل األمریكان 

  خرفان مطیعة مثل خرفانك". 

كلمات صدام حسین وطریقة القائھا كانت مرعبة حقا، وكنت أخشى أن أزل أو 
باالنحناء  اكتفیتأرتكب خطأ ما فتطیر رقبتي أو أنتھي في السجن، وھكذا 

  والرضا. واإلیماء برأسي عالمة االتفاق



توقف الرجل عن الكالم وقال" ھذه أھم واقعة حدثت في قافلة السیرك، وأردت أن 
أرویھا لك فأرتاح بعدھا ألني ال أكتب وال أدون والبد أن یوصل أحٌد ھذه القصة 

 الى العالم."

                                      *  
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أجمل ما في جمھوریة مالطا، أن كل شيء قریب منك، وكل شيء تدركھ بال    
جھد، واالنتقال من المطار إلى المدینة وبالعكس یستغرق بضع دقائق. وھكذا 
آكل اخترت الیوم أن أصل مطار الجزیرة في وقت مبكر، ففیھ مطعم جمیل یقدم م

شھیة من مختلف مطابخ العالم، كما أن وصلة االنترنت فیھ قویة وتدخل ضمن 
عروض المطعم، وعلي الیوم أن أرتب تقاریر نھایة رحلة العمل المزدحمة التي 

 انتھت في مالطا بلقاء صدیقي القدیم جیري وصدیقتھ المالطیة ماغي.

على الالب توب،  تناولت طعامي متمھالً ، وحال أن انتھیت منھ، شرعت أعمل
ساعات حتى إقالع الطائرة، وھذا یكفي إلنجاز التقاریر. وسط  3أمامي نحو 

انشغالي اقترب مني نادل یافع حلیق الوجھ في وقت یطلق فیھ أغلب الشبان لحاھم 
 وشواربھم بكثافة، ثم استأذن مني لیرفع الصحون عن مائدتي.

االنترنت تضعف،  فتلفت  غرقت في العمل لنحو نصف ساعة، وفجأة بدأت وصلة
أبحث عمن یمكن أن یساعدني في حل المشكلة، ومرة أخرى اقترب مني الشاب 
الیافع الحلیق، وسألني بإنكلیزیة ضعیفة إن كانت وصلة االنترنت ال تستجیب!؟ 
ابتسمت ألنھ أدرك مشكلتي، فأومأت براسي إیجاباً، وقلت لھ أعتقد أنھم رصدوا 

ابتسم ھو االخر وسألني بعربیة أھل العراق إن كنت أتكلم  وقتاً محدداً لكل زبون؟ 
العربیة، أجبتھ بلھجة بغداد: بلي یا عیني، وأھال بالعراقیین الذین ألتقیھم عبر العالم 

 حرفیاً في كل مكان!

انبسطت أساریره، وأنطلق یتحدث بلھجة بغدادیة فیھا بعض الثقل وقال: صاحب 
ساعة، وأنت قد تجاوزت الساعة، أفضل حل المحل حدد مدة جلوس الزبون بنحو 

ھو أن تحول كابول الربط ب"واي فاي" إلى الوصلة المجاورة، لن ینتبھ أحد 
ألنھما متقاربتان، وبعد ساعة، یمكنك أن تعود للوصلة األولى، شرط أن ال یكون 

 زبون آخر قد جلس بقربك وشغل الوصلة.

تھ ووضعت في یده قطعة نقد فعلت كما قال، فتجدد االرتباط وقوي النت، شكر
یورو. فاعتذر عن أخذھا، مشیراً بلغة تملؤھا العاطفة أنھ سعید  2معدنیة من فئة 

 للقائھ بعراقي یحدثھ بلغة بلده، وأضاف مؤكداً بإصرار "خلیھھ عمي، شكراً لك"!



وتركني أعمل، واتطلع بین وقت وآخر إلى لوحة توقیتات الرحالت المغادرة 
اً توقیت رحلتي المرتقبة.  وبعد نحو ساعة أخرى، أعلنت اللوحة، والوافدة  متابع

ستتأخر رحلتھا نحو  -التي سوف استقلھا-أن الطائرة المغادرة إلى اسطنبول
 ساعتین!

في نفس الوقت بدأت وصلة االنترنت عندي تضعف، فسارعت أنقل الكابل إلى 
مبتسماً وفي یده الوصلة األولى، فقویت الشبكة، واقترب مني الشاب العراقي 

فنجان قھوة وھو یقول بود" عمي القھوة تناسب الشغل، انتبھ أن ال تفوتك 
 طائرتك!"

یورو، قیمة القھوة مع البقشیش  10فاجأني كرمھ، فسارعت أدفع لھ بورقة 
لخدماتھ الرائعة، لكن الرجل رفض بإباء، واقترب مني وھو یقول: عمي ال أرید 

لي قصة ال أجرؤ أن أرویھا سوى للعراقیین ألنھم منك سوى أن تسمع لي، ففي داخ
 الوحیدون الذین یفھمونھا، ھل تسمعني؟

المفاجأة األخرى من ھذا الشاب، أنّھ یعرض علّي أن أمارس عملي، غیر مدرٍك 
 لوظیفتي كجلیس، فابتسمت وقلت لھ، بالتأكید، قل ما عندك!

ي أتحدث إلیك طویالً وقد وقف قریباً مني وقال: لیس ھنا یا سیدي، فالمدیر سیران
یعاقبني، ھل یمكن أن تخرج إلى صالة االنتظار، حیث قاعة المسافرین المغادرین، 

 سآتي لك وأجلس معك نحو ساعة ألحدثك، ممكن؟

نظرت في لوحة الرحالت، فوجدت أن أمامي نحو ساعتین ونصف حتى اقالع 
لھ: نعم ممكن، لكن الطائرة، وما زال في یدي تقریر أخیر یجب أن انجزه، فقلت 

لنتحدث  رامنحني نصف ساعة حتى أنجز ما في یدي، وسأذھب إلى صالة االنتظا
 على الرحب والسعة.

 40، وانھمكت في كتابة التقریر، فاستغرق ذلك نحو حغادرني مبتسماً بانشرا
دقیقة، رزمت بعدھا الالب توب، وأخذت امتعتي مغادراً إلى صالة انتظار 

ین، حیث انتخبت مقعداً في آخر الصالة، یطل على مدرج المسافرین المغادر
 الطائرات، وجلست انتظر ورود "زبوني" العراقي الغریب.

بعد دقائق، جاء الشاب، وسارع یجلس قربي ویمد یده لي بالتحیة وھو یقول: علي 
 إبراھیم، من بغداد!



عّرفت نفسي أخذت یده أشد علیھا محییاً، ورددت مبتسماً دون أن أعلن اسمي، بل 
 بالقول: أھالً وسھالً بك، تشرفت بمعرفتك، أنا أبو صباح!

جلس إلى جانبي، فأخرجت ھاتفي المحمول وقلت لھ: ھل تسمح بأن أسجل ما 
ستقول، أنا لست صحفیاً، بل أسمع قصص الناس، وأسجلھا عندي للمستقبل، ربما 

 كتبت بھا روایة في زمن ما!

ل أنا یھمني أن تنشر قصتي، عسى أن یسمعھا بدا على وجھھ الحزن وھو یقول: ب
 من یمكنھ حقاً أن یحل مشكلتي!

، فقد قرر صدام حسین 1980شغلت تطبیق التسجیل، فقال علي: بدأت الحكایة عام 
ذوو تبعیة إیرانیة، رغم أنھم عراقیون من الكرد الفیلیة، وھكذا فقد نقلت  أن أھلي

حافلة عسكریة جدي وجدتي وأمي وخاالتي الثالث إلى الحدود في منطقة یقال لھا 
میدان، وتركوھم یسیرون لیالً باتجاه إیران بعدما أخذوا معھم فقط ما تمكنوا من 

ببغداد، وفقد جدي محل بیع السجاد   حملھ، وھكذا فقدنا بیتنا في محلة الكاظمیة
الخاص بھ في سوق السجاد بشارع المصارف بقلب بغداد. أنا طبعا لم أكن قد 
ولدت آنذاك، لكني سمعت القصة من أھلي. أھا...وفاتني أن أذكر أن الشرطة 

سنة وھو طالب في كلیة االدارة  19اعتقلت خالي حیدر وكان عمره آنذاك 
د، ووضعوه في سجن التسفیرات، ولم نسمع خبره منذ ذلك واالقتصاد بجامعة بغدا

 التاریخ. 

تضاعفت المأساة حین وصل أھلي إیران، فقد وضعوھم في مخیمات المسفّرین 
ویسمونھم في إیران "معاود" وبلغت أعدادھم كما سمعت عشرات االلوف، 

مة واستقر أھلي في مخیم بمدینة كرج جنوب العاصمة طھران، وحلوا كلھم في خی
أشھر، ثم منحوھم غرفة في ما یعرف ب "أُردوكاه" وتعني  6واحدة لمدة نحو 

 مضیف مؤقت للوافدین.

تطاولت األیام، ولم تُحل مشكلتنا، فالمسفرین من العراق وأغلبھم من الكرد الفیلیة 
نوعان، القسم األكبر منھم، لدیھم صحائف في السجل المدني اإلیراني، ألن 

انیة، وقد ھاجروا إلى العراق قبل عقود، تصل أحیانا إلى جدودھم ذوو أصول إیر
مئة سنة، لذلك، جرى منحھم وثیقة تثبت أنھم إیرانیون ریثما تصدر لھم الوثائق 

 الرسمیة. 



أما األقلیة التي ال تملك صحفاً في السجل المدني اإلیراني فھم عین المأساة. العراق 
تقبالھم  وتجنیسھم ألن أسامي طردھم باعتبارھم إیرانیین، وإیران ترفض اس

 أجدادھم غیر مثبتة في السجل المدني اإلیراني، وھكذا تعتبرھم إیران عراقیین!

سكت وقد تشعب الحزن في وجھھ، فانطفأت شبھ االبتسامة التي كانت تلوح على 
وجھھ الیافع الحلیق. وعاد یقول بصوت یشبھ الھمس: وقامت الحرب، فاشتدت 

وتزوجت أمي بأبي، وھو أیضا من المسفرین الفیلیة، المشكالت على أھلي، 
ولألسف فقد كان ھو أیضا بال صحیفة في السجل المدني اإلیراني، ورزقا ببنتین، 
ثم توقفا عن االنجاب ألن المولودین في إیران ألبوین ال یملكان أوراقاً ثبوتیة تثبت 

ان زواجاً شرعیاً، تابعیتھم ال یسجلون في السجل المدني. وحتى زواج أمي بأبي ك
 غیر مسجل مدنیاً.

ولدتني أمي وقد كانوا یسكنون في مدینة كرمنشاه، وھي من مناطق  1993عام 
لرستان اإلیرانیة التي یقطنھا اللر وھي التسمیة الفارسیة للفیلیة. ومن المفارقات أن 

عمي كانت لھ صحیفة في السجل اإلیراني فكان مواطناً إیرانیاً، كما كانت لھ 
حیفة في السجل المدني العراقي، ولذا كانت لھ حصة تموینیة، كان یعبر الحدود ص

كل شھر لیستلمھا من خانقین! ویعود لیعطیھا لعائلة أخیھ أي عائلتي وقد كنا نعاني 
 من ضیق الید.

كبرت في كرمنشاه بال مستمسكات، ولم یتمكن أھلي من تسجیلي في مدرسة، لكن 
غت العاشرة من العمر، بمدرسة دینیة عراقیة في قم، أبي تمكن أن یلحقني حین بل

كانت تقدم دروساً حوزویة للعراقیین مجاناً وتؤمن لھم مبیتاً وحداً أدنى من الحیاة. 
 2003في تلك المدرسة اتقنت التحدث والقراءة والكتابة بالعربیة. وفي عام 

لي أن ، وحاول أھ2004اسقطت أمریكا صدام حسین، فعدنا إلى العراق عام 
یستخرجوا لھم صحیفة في السجل المدني العراقي بال جدوى، فسكننا في كردستان 

قررت الھجرة إلى تركیا، وخرجت عن طریق  2011بال مستمسكات، وفي عام 
التھریب، واشتغلت في العدید من المدن التركیة، لكّن لعنة عدم امتالكي لھویة 

 2014في ھذا البلد، فغادرتھ عام  ظلت تالحقني أینما ذھبت، حتى یئست من البقاء
إلى مالطا عن تطریق التھریب بالزوارق، وھا أنا أعیش في ھذا المكان منذ ذلك 

 التاریخ!



توقف عن الكالم، وعلى وجھھ مالمح ألم وحسرة، وكان ما رواه صاعقاً حقاً، 
فسألتھ عن أوضاعھ في مالطا، وھل قدم على طلب لجوء أم ال، فجاءت إجابتھ 

إذ قال: أنا لست في مالطا، انا أعیش منذ ورودي للجزیرة في ھذا المطار، صاعقة 
أمارس أعماالً متنوعة، أغلبھا في التنظیف وخدمة المطاعم، وأعیش بشكل غیر 

قانوني في المطار، لدي مكان أنام فیھ مع مجموعة عمال البناء والصیانة، وأحیانا 
لمطار بالحافلة التي تجلب عمال أنزل إلى المدن فأتجول وأعود صباحاً ألدخل ا

الخدمات، وھذه النزالت محفوفة دائماً بخطر أن أنكشف ویأخذوني للحجز، ثم 
یسفروني، وقد حدث معي مثل ذلك في تركیا، فحجزوني وحاولوا أن یعیدوني إلى 

العراق فرفض العراقیون ألنني ال أملك جوازاً عراقیاً، ثم حالوا أن یعیدوني إلى 
ت إیران دخولي ألني ال أحمل جواز سفر إیراني، وفي النھایة خففوا إیران، فرفض

 من إجراءات الحجز علي فھربت وجئت إلى مالطا!

ذھلت لما قالھ، وسألتھ مرة أخرى كم سنة ھو على ھذا الحال، فقال إنھ في المطار 
 سنوات، وال یجد أفقاً یشجعھ على مغادرة المطار. 3منذ 

مع رحلة ھذا الرجل، جاوز عمره ربع قرن وما زال بال سافرت بي األفكار ذاھالً 
، قانونیاً ھو غیر موجود! إنسان ال وجود لھ ءھویة، یتنقل بین البلدان وھو ال شي

رسمیاً! أي عالم غریب عالمنا؟ یعني الورقة الرسمیة أھم من وجود اإلنسان. عدت 
منح اللجوء اإلنساني أسألھ: ماذا تنوي أن تفعل، لماذا ال تطلب اللجوء، فأوروبا ت

 للقادمین من بلدان الحروب.

أجابني أنھ ینوي أن یفعل ذلك، لكن علیھ أوالً أن یصل ألمانیا، وھناك یعلن لھم أنھ 
سوري ھارب من حلب مثالً، وال یملك أوراقا ثبوتیة، وقد یمنحوه لجوء یتیح لھ 

 الحصول على ھویة!

عاً وقد ألح في أن أنشر قصتھ أطفأت تطبیق التسجیل، وشكرت علي وصافحتھ مود
 لعل أحداً "من المسؤولین" في أي بلد یلتفت لمأساتھ ویغیثھ. 

انتھت قصة علي إبراھیم الحزینة التي ال تشبھھا قصة، فھو ضحیة الھجرات، 
والبیروقراطیة واختالفات السیاسة، وجھل األھل الذین أنجبوا ولداً دون أن یھیئوا 

 ة!لھ مساحة قانونیة في الحیا

                         *** 
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ً  شھد 2012مطلع عام     ترك  عليّ  بلغوني أنّ أفي حیاتي، فقد  اً دجدی منعطفا
شعار إحتى  ھناكرة مكتب العالقات العامة ادإقامة في اربیل ومكتب بیروت، واإل

المكتب.كمال تجھیز إآخر مع فریق عمل سیلتحق بي حال   

ثم سافرت . ربیلأمكتب  لىإلى بیروت، وشحنت ممتلكاتي من شقتي إوسافرت 
ً إ عن خلود فكانت مفاجأة صاعقة. بیتھا في شرم الشیخ كان  لى شرم الشیخ بحثا

 ً ً  فارغا ، وسألتھ منیر بعد المعطي ھاتفیا برقم النائب اتصلتُ  لھا.، وال أثر ومغلقا
ً  فاجأهعنھا،  خبراً  لكعن خلود وھل یم و قریبان أ سؤالي فقال" ظننتكم تعیشان معا

ً أ، الحقیقة أني ال و شيء من ھذا القبیلأ قط سوى ما جرى فیھ  عرف عنھا شیئا
.مامك من بحثنا عن آثار لزوجھا المفقود المقدم نبیل"أالحدیث   

تفاقمت حیرتي واستغرابي، ثم قصدت دائرة المرور في الغردقة حیث سیارتي 
حد المأمورین بعد العودة الى أ فأخبرنيعن مصیر السیارة،  مسجلة، وسألت

السجالت أّن السیارة مسجلة باسمي، والبد أن تكون معي، وسألني إن كانت قد 
زعاجھ بعد أن وضعت في إسرقت أو تعرضت لحادث، فشكرتھ واعتذرت عن 

  جنیھ مكافأة للجھد الذي بذلھ معي. 500جیبھ 

ذھول مشوب بالحزن لغیاب خلود الغریب، ثم وضعت  في األیام التي تلت انتابني 
 ً أقوم بوظیفتي وانتھت  أنھا كانت تقوم بوظیفتھا كما كنتُ  األمر في سیاقھ، مسلّما

مة وذھب كل منّا لحال سبیلھ.ھَ المَ   

ھكذا فجأة انتُزعُت من عالٍم ملوٍن جمیٍل عشت فیھ نحو عامین وأُلقیت بقوة في 
ني فیھ، وال أدري من سیكون جلیسي التالي فیھ.  عالم جدید ال أعرف ما ینتظر  

تتفاقم، وأعتقد أّن مكتب العالقات ولیبیا والیمن والعراق كانت األوضاع في سوریا 
ً أالعامة في  بھذه األوضاع وتداعیاتھا. ربیل سیكون معنیا  

2017تمت كتابتھا في بون/ ألمانیا في شتاء عام   




