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ثقافة وناس
ُ
أقرانه من الكتاب والمثقفين ،على اختالف مشاربهم .وتمخضت قضيته عن حراك ثقافي واعد
لمواجهة الهجمة التكفيرية التي تشهدها الجزائر .لكن صاحب «فوضى األشياء» (منشورات «بوشان»
 )1991سرعان ما عاد لتوجيه سهامه الحارقة إلى عدد من أقرانه الكتاب .وإذا بأصدقائه
– الجزائر –
ّ
ومؤيديه ينفضون عنه ،ليجد نفسه في مرمى النيران ،التي انفتحت عليه مجددًا من كل الجهات.
ووصل األمر بعدد من المثقفين الجزائريين إلى كتابة مقالة غريبة النبرة ،بعنوان« :أما آن لرشيد

23

بوجدرة أن يصمت؟»! ما القصة مع رشيد بوجدرة؟ من يريد إسكات صوت هذا المثقف التقدمي
الصلب ،المتمسك بماركسيته في بلد بات فريسة للتكفير والعنف الفكري؟ لماذا باتت نبرة بوجدرة
النقدية تزعج جميع األفرقاء في الجزائر ،سلطة ومعارضة ،إسالميين ومثقفين تقدميين؟
«األخبار» التقت بوجدرة في بيته ،في العاصمة الجزائرية ،وأجرت معه الحوار التالي:
الجزائر ـ ـ عثمان تزغارت

العنيد يواصل معاركه السيزيفية!
باللغة الـعــربـيــة .وأن ــا مــن جهتي كنت معجبًا
بمواقفه الوطنية ووقوفه بشجاعة ضد العنف
والتطرف الديني.
¶ الشيخ أبــو جــرة سلطاني ،وريــث الشيخ نحناح على
رأس ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ،خ ــال امل ـن ــاظ ــرة الـتـلـفــزيــونـيــة
التي جــرت بينكما ،أعــاب عليك تناولك موضوع املثلية
األنثوية في روايتك األخيرة «ربيع» ،واعتبر ذلك مجاهرة
باملثلية وترويجًا لها .ملاذا كان موقفك دفاعيًا ،إذ بررت
األمــر بأنه يـنــدرج ضمن التخييل الــروائــي ال غير ،بدل
أن تواجهه بــأن موضوع املثلية طرقه وجاهر به كتاب
وشعار كثيرون في التراث الثقافي اإلسالمي منذ القدم؟
لــم أكــن فــي موقف دفاعيًا أو تبريريًا .كــل مــا في
األم ــر أن طبيعة الـبــرامــج التلفزيونية ال تسمح
بتعميق ال ـن ـقــاش ك ـث ـي ـرًا .خ ــال م ـنــاظــرة مدتها
ساعة واح ــدة ،تصعب االستفاضة في الحديث.
لـكـنـنــي أع ـت ـقــد أن ـن ــي ح ـق ـقـ ُـت إنـ ـج ــازًا ه ــام ــا ،فقد
جـعـلــت الـشـيــخ أب ــو ج ــرة سـلـطــانــي يـعـتــرف بــأن
املثلية ومختلف أشـكــال الجنس غير الرسمي،
الذي يعتبره رجال الدين زنا ،هي أمور موجودة
في املجتمعات اإلسالمية ،كما في غيرها .وهو
ّ
قال إن اإلسالم يوصي فقد بعدم املجاهرة بذلك،
وتوخي السترة .هذا موقف متقدم ،وال يستهان
به ،بالنسبة الى رجل دين يتزعم حركة إسالمية.
وقــد تـعــرض للكثير مــن االن ـت ـقــادات والهجمات
بسبب مواقفه تلك.
¶ السجاالت املتكررة التي تخوضها ،تثبت في كل مرة
م ــدى شعبيتك وح ــب ال ـنــاس لــك فــي ال ـجــزائــر .لـكــن ،أال
ُ
َ
تخش أن تصاب بـ «متالزمة كاتب ياسني» :كانت الناس،
في العقود األخيرة من حياته ،ال تسمع عنه سوى من
خــال الـسـجــاالت العاصفة التي كــان يثيرها .وكــان له
محبون كثر ،ومنتقدون ال يقلون كثرة .لكن ،ال هؤالء
وال أولئك كانوا يقرأون أعماله .على املنوال ذاته ،الجميع
في الجزائر يتابع حاليًا أخبار بوجدرة وسجاالته النارية
املتكررة ،لكن َم ْن ِم ْن هؤالء يقرأ أعمالك؟
ال ،ال .كاتب ياسني كتب رواية واحدة ثم توقف،
وأنـ ــا س ــأص ــدر الـشـهــر املـقـبــل عـمـلــي األدب ـ ــي ال ـ
 .36ال مجال للمقارنة .كاتب ياسني توقف عن
الكتابة قبل سنوات طويلة من تحوله للكتابة
امل ـســرح ـيــة بــال ـل ـغــة الـشـعـبـيــة ال ـج ــزائ ــري ــة .هــذا
الـتـحــول لــم أح ـبــذه ،ولــم يكن صائبًا فــي رأيــي.
كاتب ياسني كان شعبويًا .كان ماركسيًا ،نعم.
ل ـكــن غ ـلــب ع ـل ـيــه امل ـن ـحــى ال ـش ـع ـب ــوي .أنـ ــا على
ع ـس ـكــه ت ـم ــام ــا .ل ـســت ش ـع ـبــويــا .أحـ ــب شـعـبــي،
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،وأع ـ ـيـ ــش وسـ ـ ــط نـ ــاسـ ــي .وال أؤمـ ــن
ً
باملثقف البرجعاجي .لكنني حــن أكـتـ ُـب عمال
أدي ـبــا ،ال أراع ــي أي اعـتـبــار آخــر غير االنشغال
الفني والهم اإلبــداعــي .في الكتابة ،ال أداهــن أو
أتملق أحدًا ،ولو كان الشعب .لكن خارج األدب،
حــن أنـهــي عـمـلــي ،أم ــارس حـيــاتــي وواجـبــاتــي
كمواطن تقدمي ليس ملتزمًا فحسب ،بل إنني
مندفع شديد االندفاع في نضاالتي وانخراطي
ف ــي ق ـض ــاي ــا ش ـع ـب ــي .مـجـتـمـعــي ي ـح ـت ــاج مـنــي
هــذا االنــدفــاع وه ــذه ال ــروح السجالية .اإلب ــداع
األدب ــي والكتابة السجالية يكمالن بعضهما،
وال تناقض بينهما .شــرط أال يـتــداخــل الشأن
النضالي بالشأن األدبــي .إذا قادتني قناعاتي
املاركسية إلى كتابة روايــة ملتزمة في تمجيد
االش ـتــراك ـيــة وامل ــراف ـع ــة نـضــالـيــا بــاســم الشعب
الفقير ،ستكون رواية فاشلة للغاية .فأنا حينئذ
سأخسر األدبي لحساب السياسي .وإذا تخليت
عن حريتي اإلبداعية ،العتبارات إيديولوجية،
لن يكون ما سأكتبه أدبًا بل بروباغندا.
¶ من امليزات األساسية ألدب بوجدرة أنه لم يقع في فخ
األدلـجــة ،كما فعل بعض أقــرانــك من األدبــاء اليساريني،
كالطاهر وطار وعيد الحميد بن هدوقة وغيرهما ،ممن
انخرطوا في ما كان يسمى بأدب الواقعية االشتراكية.
كيف ترى هؤالء؟ ماذا تبقى من أعمالهم اليوم؟
ل ــأس ــف ،ح ـت ــى ك ــات ــب ي ــاس ــن انـ ـس ــاق الـ ــى ذل ــك
الفخ ،تحت تأثير املحيطني بــه ،حني ّ
تحول إلى
الـكـتــابــة املـســرحـيــة بــالـعــامـيــة ال ـجــزائــريــة .كـنــتُ
ّ
أف ــض ــل ل ــو اس ـت ـمــر ف ــي ك ـتــابــة أع ـم ــال أدب ـي ــة من
م ـصــاف «ن ـج ـمــة» ،ب ــدل االن ـس ـيــاق نـحــو الـكـتــابــة
ُ ّ
ال ـش ـع ــوب ـي ــة .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى كـ ــتـ ــاب «ال ــواق ـع ـي ــة
االش ـتــراك ـيــة» ،وأب ــرزه ــم الـطــاهــر وطـ ــار ،لألسف
ال أجــد فــي أعمالهم أي زخــم أدبــي أو قــدرة على

الـتـجــديــد واإلب ـ ــداع .ل ــذا ،لــو أسـقــط عــن أعمالهم
الجانب اإليديولوجي والخطاب التقدمي ،تسقط
عنها ورق ــة ال ـتــوت! كــاتــب مثل الـطــاهــر وط ــار لم
ً
يكن مؤهال لكتابة رواية فلسفية أو نفسية ،ألن
ثقافته كانت محدودة ،وألنه لألسف لم يكن يقرأ!
ُ
انتقلت للكتابة
لهذا السبب هاجمني كثيرًا حني
بالعربية ،ألنني برهنت بأن القصور لم يكن في
ُّ
العربية ،بل في كتاب اللغة العربية في الجزائر.
ال أتحدث عن وطار وحده ،بل عن تيار أدبي كان
مهيمنًا آن ــذاك .إذا قمنا بجريدة حـســاب الـيــوم،
مــاذا تبقى مــن رواي ــات عبد الحميد بــن هدوقة،
ً
مثال؟ ال شيء ،لألسف!
¶ لـكـنــك تخليت الح ـقــا عــن الـلـغــة الـعــربـيــة ،وع ــدت الــى
الكتابة بالفرنسية .ملاذا؟
لم أتخل عن اللغة العربية .ما زلت حريصًا على
تــرجـمــة كــل أعـمــالــي ال ــى الـعــربـيــة .لكنني ع ـ ُ
ـدت،
بالفعل ،إلى الكتابة بالفرنسية .سبب ذلك غياب
دور نشر جدية باللغة االعربية .كل دور النشر
ُ
تعاملت معها بالعربية ،نهبت حقوقي .كان
التي
ً
لدي عقد مع «منشورات البرزخ» مثال ،واملفروض
أنها إحدى دور النشر األكثر جدية في الجزائر،
ُ
اضطررت لتقديم شكوى
لكنها سرقت حقوقي.
ضــدهــا مــرتــن ال ــى دي ــوان حـقــوق الـتــألـيــف ،ولــم
تــدفــع لــي حـقــوقــي إال بـعــد إلــزام ـهــا قــانــونـيــا .لم
يقتصر األمر على ذلك ،صاحب «البرزخ» سفيان
حجاج ـ رغم ما بيننا من صداقة ـ لم يكتف بنهب
حقوقي فــي الـجــزائــر ،بــل بــاع كتابي «املـجـتــزآت
الخمس مــن الـصـحــراء» الــى نــاشــريــن أوروبـيــن
في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،من دون علمي،
ً
وتقاضى منها مستحقات لم يخبرني بها أصال.
ُ
التقيت صاحبة دار نشر
لم أعرف باألمر إال حني
فرنسية في معرض الكتاب في الجزائر ،فهنأتني
على الكتاب ،وقالت لي :بعثنا لك  3آالف يورو،
وقــريـبــا سـنــرســل لــك دفـعــة جــديــدة مــن الـحـقــوق.
وص ْ
ُ
عقت بأنني لــم أكــن على علم بأنها اشترت
ً
حـقــوق الـكـتــاب أص ــا! وحــن واجهتها بسفيان
حجاج ،بدأ يغمزني ،ويقول :رشيد صديقي ،وال
ُ
فقلت للناشرة
مشاكل بيننا .إلــى أن أخجلني،
الفرنسية بــأنــه ال إشـكــال فــي األم ــر ،وأن ــه مجرد
ســوء فـهــم .رغــم ذل ــك ،لــم يـســدد لــي تلك الحقوق،
سوى بعد عامني كاملني! هذا عن دار كبيرة ولها
سمعة كـ «الـبــرزخ» ،ناهيك بــدور النشر األخــرى.
ً
ن ـش ـ ُ
ـرت ،م ـثــا ،م ـقــاالتــي الـصـحــافـيــة ال ـتــي كانت
تصدر بعنوان «حلزونيات» في كتاب عن «دار

الحكمة» .لم يمنحني صاحب هــذه ال ــدار ،أحمد
م ــاض ــي ،حـتــى نـسـخــة واحـ ــدة م ــن ال ـك ـتــاب! كنت
مسافرًا حني صــدر ،وحني عـ ُ
ـدت الى البالد كانت
نسخه قد نفدت من السوق .مع ذلك ،لم يدفع لي
ّ
حقوقي إال بعدما وكـلـ ُـت ضــده محاميًا .نشرت
أيضًا روايتي «االنبهار» عن «منشورات جمعية
االخ ـ ـتـ ــاف» .وحـ ــن طــالـبـتـهــم ب ـح ـقــوقــي ،بـ ــدأوا
يتباكون ويقولون :نحن جمعية ثقافية ،وليست
ً
لــديـنــا أم ـ ــوال .ت ـبـ ّـن أن ـهــا ف ـعــا جـمـعـيــة :جمعية
أشرار!

الـفــرنـسـيــة تـعــاديـنــي ألن ـنــي شـيــوعــي ومتمسك
بـمــاركـسـيـتــي .أت ــذك ــر ،حــن كـنـ ُـت أنـشــر روايــاتــي
عند مـنـشــورات «دون ــوي ــل» ،كــانــوا ينصحونني
بتفادي املجاهرة بماركسيتي ،ألن ذلك ال يوافق
هوى االستبلشمنت اإلعالمي والثقافي املهمني.
ل ـك ـن ـنــي ك ـنــت أت ـ ـمـ ــادى ،الع ـن ــا أم ـهــات ـهــم ف ــي كــل
مناسبة .لــم أهـتــم يــومــا بما يكتبه عني اإلعــام
الفرنسي .لــدي قــرائــي ومحبو أدب ــي ،ولــم أحتج
يومًا ملداهنة االستبلشمنت الثقافي الفرنسي أو
املراهنة عليه من أجل الترويج لرواياتي.

¶ مل ــاذا لــم تـجـ ّـرب الـنـشــر فــي دول عــربـيــة أخ ــرى لديها
تقاليد عريقة في مجال النشر؟
أي تـقــالـيــد ع ــري ـق ــة؟! ج ـ ّـرب ـ ُـت أن أن ـشــر ع ـنــد «دار
الفارابي» القريبة من الحزب الشيوعي اللبناني،
ول ـ ــم ي ـك ــن ح ـظ ــي أحـ ـس ــن ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .ن ـش ـ ُ
ـرت
عندهم ثالث روايات في نسخها األصلية املكتوبة
بالعربية ،لكنهم لم يدفعوا لي أي حقوق .لم يخطر
ً
في بالهم أصال أن يسددوا لي ولو مئة ليرة! هذه
حــال الـنــاشــر الـعــربــي .إنــه يعتقد بــأنــه يـســدي ّلك
ً
جميال حني ينشر عملك ،وعليك أن تكون ممتنًا
وشاكرًا لفضله ،ال أن تطالبه بحقوق تأليف! هذا

¶ ال ش ــك ف ــي أن امل ــوق ــف ال ـج ــذري امل ـنــاصــر للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،الـ ــذي تـتـبـنــاه م ـنــذ أن ن ـشــرت «يــوم ـيــات
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» ع ـ ــام  ،1972أسـ ـه ــم أيـ ـض ــا فـ ــي تــأل ـيــب
االستبلشمنت الثقافي الفرنسي ضدك؟
نعم ،بكل تأكيد .لكن ذلك لم يثنني عن الدفاع
باستمرار عن القضية الفلسطينية .أنا ال أتملق
الغرب ،وال أخافه .ال أنظر إليه بانبهار ساذج،
كـمــا يـفـعــل بـعــض مثقفينا ال ـج ــدد املـمـجــديــن
للهيمنة الغربية ،على غــرار بوعالم صنصال
أو كـمــال داوود .بــوعــام صـنـصــال وصـلــت به
الصفاقة إلى حد اتهام جيش التحرير الجزائري
بالنازية فــي روايـتــه «قــريــة األملــانــي»! هــل هذا
معقول؟ الجيش الذي قاد الثورة الجزائرية لم
يكن على رأســه ضباط نــازيــون على اإلطــاق،
بل كــان أغلبهم يساريني .هل يجهل صلصال
أن الـ ـيـ ـس ــار هـ ــو ال ـخ ـص ــم الـ ـت ــاريـ ـخ ــي األبـ ـ ــرز
لـلـنــازيــة؟ وم ــاذا نـقــول عــن كـمــال داوود ،الــذي
تبجح في أحد البرامج التلفزيونية الفرنسية
ب ــأن الـقـضـيــة الفلسطينية ال تـعـنـيــه ،وأن ما
ُ ّ
يـحــدث فــي غــزة ليس مشكلته! ه ــؤالء الــكــتــاب
مــن ي ـ ّ
ـروج لهم ويـلـ ّـمــع صــورهــم؟ إن ــه ،بالطبع،
برنار هنري ليفي وزمــرة الصهاينة املحطية
ب ــه .ه ــؤالء ه ــم م ــن ي ـسـ ّـوقــون أع ـم ــال صنصال
وداوود وغ ـيــره ـمــا م ــن امل ـث ـق ـفــن املـمـســوخــن
املـتـمـلـقــن ل ـل ـغــرب .انـتـهـيـ ُـت أخ ـي ـرًا م ــن تأليف
ك ـت ــاب س ـجــالــي ،ب ـع ـنــوان «م ـهــربــو ال ـت ــاري ــخ»،
يفضح خمسة مــن ه ــؤالء الـكـتــاب الجزائريني
املنسلخني عن هويتهم ،سيصدر هذا الكتاب،
في تشرين االول (أكتوبر) املقبل ،عن منشورات
«فــرانــز فــانــون» فــي الـجــزائــر .ال يجب أن نترك
املـ ـج ــال لـ ـه ــؤالء ك ــي ي ـ ـ ــزوروا ت ــاري ــخ ال ـج ــزائ ــر،
تملقًا ألسيادهم الجدد ،من خالل الترويج بأن
«األقدام السود» من املعمرين األوروبيني الذين
استوطنوا الـجــزائــر كــانــوا يعيشون بـتــآخ مع
األهالي ،خالل الفترة االستعمارية .من «األقدام
السود» من كانت لهم مواقف مشرفة ومؤيدة
للثورة الجزائرية ،وخاصة اليساريني منهم.
وهؤالء ال ننكر مواقفهم وتضحياتهم .وهناك
معالم بارزة في الجزائر اليوم تحمل أسماءهم،
كساحة موريس أودان أو مستشفى مايو .لكن
ّ
املعمرين كانوا إقطاعيني ومستبدين
غالبية
وأعداء للشعب الجزائري .التآخي بينهم وبني
ال ـجــزائــريــن ال وج ــود لــه س ــوى فــي املـخـ ّـيــات
املريضة لبوعالم صنصال وياسمينة خضرا
ُّ
ومــن معهم من الكتاب التلفيقيني .أذكــر ،حني
ً
ك ـنــت ط ـفــا ف ــي قـسـنـطـيـنـيــة ،ك ـنــت أت ـج ــول مع
وال ـ ــدي ،وأقـ ــرأ يــاف ـطــات مـعـلـقــة عـلــى واج ـهــات
بـعــض امل ـح ــات مـكـتــوب عـلـيـهــا :مـمـنــوع على
ُّ
الكالب والـعــرب! وإذا بكتاب جزائريني يأتون
اليوم للتباكي على التآخي الذي كان قائمًا بني
«األقدام السود» والجزائرينيّ .
تبًا لهم!

االعالم الفرنسي يعاديني
ألنني شيوعي وأعارض مواقفه من
األزمة السورية و«الربيع العربي»
الوضع ال يناسبني ،فأنا أعيش من كتاباتي .لذا،
عــدت مضطرًا الــى الكتابة باللغة الفرنسية .وقد
ّ
قدمت  12روايــة مكتوبة مباشرة باللغة العربية،
ً
فضال عن مجموعتني شعريتني .أال يكفي ذلك؟
¶ ك ـيــف تـفـســر امل ــوق ــف ال ـع ــدائ ــي ت ـجــاهــك ف ــي اإلع ــام
الفرنسي ،رغم عودتك للكتابة بلغة موليير؟
إنـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــداء س ـ ـيـ ــاسـ ــي ولـ ـ ـي ـ ــس أدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا .اإلعـ ـ ـ ــام
الفرنسي ال يهاجم أعـمــالــي األدبـيــة بــل مواقفي
الـسـيــاسـيــة .يـعــادونـنــي ألن ـنــي ال أداهـ ــن ال ـغــرب،
وأع ــارض ــه مــواقـفــه مــن األزم ــة ال ـســوريــة ،وقبلها
مـ ــن االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـع ــراق .هــاج ـمــونــي
فــي فــرنـســا بـسـبــب مــوقـفــي ال ـن ـقــدي ملــا أس ـمــي بـ
«الــرب ـيــع ال ـعــربــي» .لـكــن ال ـغــرب اآلن ب ــدأ يعترف
بخطئه ،ويقر بالفشل الذريع الــذي مني به هذا
الربيع املزعوم .كما أن الكثير من وسائل اإلعالم

روايته الجديدة «السلب» عودة إلى صراع اإلخوة األعداء!
ستصدر خــال أسابيع روايــة جديدة لرشيد بــوجــدرة ،بعنوان «السلب» (منشورات «غراسيه» ـ بــاريــس) .في هــذا العمل،
يستعيد صاحب «الحلزون العنيد» (منشورات «دونويل» ـ باريس ـ  )1977تيمة دامية سبق أن طرقها في روايتني سابقتني،
ّ
الصبار»
وهما «التفكك» (أول أعماله املكتوبة بالعربية – منشورات «املؤسسة الوطنية للكتاب» – الجزائر –  )1982و«شجر
(مـنـشــورات «غــراسـيــه» ـ ـ بــاريــس ـ ـ  .)2010تيمة «اإلخ ــوة األع ــداء» ،الــذيــن احتدمت الـصــراعــات بينهم فــي صفوف الصورة
الجزائرية ،ووصلت الى حد التصفيات الجسدية.
في «التفكك» ،تناول بــوجــدرة موضوع التصفيات التي ّ
تعرض لها عشرات املناضلني الشيوعيني الذين التحقوا بالثورة
ُ
الجزائرية ،وذبحوا على أيدي رفاقهم في السالح ،بسبب رفضهم التنكر لقناعاتهم املاركسية .موضوع تناوله أيضًا الراحل
الطاهر وطار في روايته األشهر «الالز» (منشورات «الشركة الوطنية للطباعة والنشر» ـ الجزائر ـ .)1974
ّ
الرئيسيني للثورة الجزائرية ،عام .1957
في «شجر الصبار» ،خرق بوجدرة تابو اغتيال الشهيد عبان رمضان ،أحد القادة
ُ
تقول الرواية الرسمية الجزائية إن عبان «استشهد في ساحة الوغى» ،في حني أنه اغتيل خنقًا ،في «تطوان» املغربية ،من قبل
ثالثة ضباط من رفاقه في السالح ،اشتهروا بلقب «الباءات الثالثة» (عبد الحفيظ بوصوف ،لخضر بن طوبال ،كريم بلقاسم).
حني صــدرت «شجر الصبار» ،يقول بوجدرة ّإنــه ّ
تعرض لضغوط وتهديدات من قبل عائلة كريم بلقاسم ،بسبب فضحه
اشتراك األخير في مؤامرة اغتيال عبان .يقول« :اتصل بي شقيق كريم بلقاسم ،وهددني .قال :سأقاضيك .وحني لم أخف،
ّ
هدد بضربي أو حتى قتلي .لكنني قلت له :دز معاهم (افعل ما تشاء)! وحني فهم أنني ال أخاف أحدًا ،اختفى ولم يتصل بي
ثانية».
في روايته الجديدة «السلب» ،يغلق بوجدرة «حلقة املشاحنات» بني اإلخوة األعداء الجزائريني ،راصدًا كيف دارت الدوائر بكريم
ّ
ليتعرض بدوره لالغتيال من قبل مخابرات العقيد بومدين ،في فندق في فرانكفورت ،عام  ،1970بعد  13سنة من
بلقاسم،
اشتراكه في اغتيال رفيقه عبان رمضان.
استقى بوجدرة روايته لوقائع اغتيال كريم بلقاسم من مصدر خاص كان طرفًا مباشرًا في املؤامرة .يقول« :روت لي ما
ّ
تخرجت من مدرسة املمرضات في «أقبو» (منطقة القبائل)،
حدث مجاهدة سابقة ،وهي ابنة عمتي .كانت في العشرين ،حني ُ
والتحقت بالثورة الجزائرية هناك ،تحت قيادة العقيد عميروش .حني أحكم الحصار على الثوار في املنطقة ،أرسلها عميروش
إلى تونس .هناك تعرفت إلى كريم بلقاسم ،عام  ،1957وكسبت ثقته .صار يعتبرها مثل ابنته .هذه الثقة هي التي استعملتها
مخابرات بومدين للوصول الى كريم بلقاسم ،رغم الحماية التي كانت محكمة على جناحه في الفندق الذي كان يقيم فيه
بفرنكفورت .استغل زوار الفجر وثوق العالقة بينها وبني بلقاسم ،فطلبوا منها املبيت عنده .وبعدما نام حرسه ومساعدوه،
قامت بفتح الباب خفية ،فتسلل القتلة وقاموا باغتياله خنقًا».
ويضيف بوجدرة« :لم أعرف حقيقة الدور الذي لعبته ابنة عمتي في مؤامرة اغتيال كريم بلقاسم ،إال قبل سنوات قليلة .لم ترو
لي وقائع ما حدث ،إال على فراش املوت ،بعد إصابتها بالسرطان .وكانت تبكي بحرقة ،ندمًا على ما فعلته».

¶ م ــن خ ــال ه ــذا ال ـك ـتــاب س ـي ـعــود ب ــوج ــدرة ،بــروحــه
السجالية التي نعرف ،إلى فن الهجائيات األدبية ،الذي
هو صنف أدبي قائم بذاته .هل ستتخذ من هذا الشكل
من الكتابة السجالية ،التي سبق أن ّ
جربتها في «الجبهة
اإلسالمية للحقد» ( )1992و«رسائل جزائرية» (،)1995
ً
بديال عن الجداالت التلفزيونية العقيمة والسطحية التي
تسيء كثيرًا إلى مكانتك؟
لن أكتفي بهذا الكتاب .سأصدر كتابًا سجاليًا
آخ ــر ،فــي بــاريــس ،مطلع السنة املقبلة .سيكون
عـنــوانــه «ال ـغــرب األع ـم ــى» ،وفـيــه أفـضــح أالعـيــب
بــرنــار هـنــري ليفي وزم ــرة الصهاينة ومشعلي
الـحــروب الذين معه .بعد تصفية حساباتي مع
ُّ
الكتاب املمسوخني ،سأتنقل إلى الضفة األخرى
للمتوسط ،ألتصدى ألكاذيب ليفي وأمثاله من
املثقفني التلفيقيني فــي فــرنـســا ،أمـثــال باسكال
بروكنر وأالن فينكلكروت وغيرهم!

