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موسيقى «التحرير» عنوان لرحابة
اللحظة االستثنائية ،و«معازف»:
استعادة التاريخ أهم من التاريخ،
والغرافيتي في اليمن يكشف تآمر
«الــش ــرك ــاء» .مـلــف بـمـنــاسـبــة 4
سنوات على « 25يناير».

جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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الشعر يـتــورط فــي االستهالكية
وبات مرآة مكسورة :نقد .وما بين
الهمس واملدافع :قصيدة النثر في
امليدان .وقصائد من العراق ومن
البحرين .ورس ــوم غرافيتي من
مصر ومن تونس.
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 ..و«يناير» آخر :طقوس وأساطير
رأس ال ـس ـنــة االمــازي ـغ ـيــة ،حيث
االحتفاء بتجدد األرض وحملها
لـلـخـيــرات .وف ــي «بــألــف كلمة»:
اثنتان من أفضل  20صورة عاملية
في  2014تخصان فلسطين.
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في ذكرى الثورات :عن الهاربين من قهر إنسانيتهم في مصر
جناحان يتنازعان التوجهات الفكرية والسياسية لـ
«حركة النهضة» التونسية ،قد يمكن اختزال الفارق
بينهما بــاإلشــارة إلــى موقع كل منهما إبّــان حكم زين
ال ـعــابــديــن ب ــن ع ـلــي :املـعـتـقـلـيــن ف ــي ج ــان ــب ،واملنفيين
الـســائـحـيــن ف ــي األرض الــواس ـعــة ف ــي ال ـجــانــب اآلخ ــر.
وفي الذكرى الرابعة النــدالع الثورات العربية ،وبينما
يقبع «بــن عـلــي» فــي م ــالذه الـسـعــودي ،يظهر شبحه
في شــوارع تونس نفسها ،كما يوحي قمع املعارضين
فــي مـصــر أن لــه شـبـحـاً آخ ــر يـحــوم ح ــول عـبــد الفتاح
الـسـيـســي ،إذ يـنـقـســم ال ـث ــوار ال ـش ـبــاب اآلن ف ــي أرض
الكنانة إلى معتقلين في الداخل ،مسجونين او مضيق
عليهم ،وإلى مهاجرين أو هاربين أو منفيين اختيارياً
في الخارج .فإن كانت هناك استحالة لعودة األوضــاع
إلى ما كانت عليه قبل «ثــورة يناير» ،بسبب تغيرات
اجـتـمــاعـيــة ت ـجــري حــالـيـاً بـفـضــل انــدالع ـهــا ،وف ــي ظل
التفاعالت التالية لها ،إال أن آمــال املتفائلين باملستقبل
املتوسط – على األقل – تظل رهينة تلك العالقة املرتقبة
بين العائدين من الخارج وبين الخارجين من غياهب
السجون ..حين تأتي لحظة تعافي الثورة املأمولة.

الخروج من السجن الكبير

يصعب فصل الذاتي عن املوضوعي في حالة كاتب هذا
املقال .فأنا شاب تجاوز األطروحات اإلسالموية ونشاطه
السابق مع جماعة اإلخــوان املسلمين وانخرط في العمل
املدني غير املسيس ،ثم انضم إلى حملة «دعم البرادعي
ومـطــالــب التغيير» ،الـتــي وُص ـفــت بأنها حملة متجاوزة
لأليديولوجيات والـتــوجـهــات الفكرية مــن غير مناهضة
ألي منها ،وتهدف إلى إيجاد بديل سلمي لحكم مبارك.
كنت واحــداً من هــؤالء املتفاعلين مع قضية مقتل الشاب
السكندري خالد سعيد تعذيباً على يد الشرطة في الشارع،
ومشاركاً في تأسيس لجنة التنسيق بين شباب القوى
الوطنية باإلسكندرية ،تلك التي شاركت في إشعال فتيل
 25يناير  .2011أربع سنوات من اآلمال واآلالم ،ومن العمل
في قضايا املهمشين حقوقياً وصحافياً وبحثياً ،حاولت
فيها أن أصل سيناء بأسوان والنوبة ،وأن أضم شالتين
إلى واحة سيوة ،في معركة وطنية تناضل فيها األطراف
املصرية النائية ضد سردية العاصمة املركزية وإقصائها
وتهميشها .لكني في النهاية ،كغيري من شباب الثوار ،لم
أجد في املليون كيلومتر مربع متسعاً فاضطرت إلى الخروج
املجهول األجل.
ليست حالة فردية .فالثوار املصريون الشباب منتشرون
حول قــارات العالم القديم وأميركا الشمالية ،وبعضهم
وصــل إلــى أسـتــرالـيــا وأمـيــركــا الالتينية .تـتـفــاوت كثافة
«املصريين فــي املـهـجــر» ،وهــو تعبير شــاذ لــم تألفه آذان
املصريين مــن قبل ،وتختلف مــن دولــة إلــى أخ ــرى .رحل
كثير من اإلسالميين إلى السودان وقطر وتركيا وماليزيا،
كمجموعات وشبكات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية،
مصطحبين مـعـهــم وحــول ـهــم ب ـعــض املـحـســوبـيــن على
الصف الثوري من غير اإلسالميين ،الذين ربما تربطهم
عالقات إنسانية وعائلية باإلسالميين أكثر من غيرهم.
أمــا الراحلون من الـثــوار املصنفين يساريين وليبراليين
فاختلفت وجهاتهم بين باحثين عــن فــرص عمل آمنة
من املالحقة األمنية (ولــو كانت في السعودية أو اإلمــارات
أو الـكــويــت) ،معتزلين النشاط السياسي والتعبير عن
توجهاتهم عبر شبكات التواصل اإللكترونية تفادياً لألذى
املعيشي في الــدول الخليجية املــذكــورة .والبعض منهم
وجد طريقه إلى الشمال الغربي ،أي اسكندنافيا ووسط
وغرب أوروبا والواليات املتحدة وكندا ،وآخرون إلى بلدان
غير مألوفة للمصريين ،مثل شرق أوروبا وآسيا الوسطى
وأفريقيا جنوب الصحراء.
ليس الدافع هو الهروب من املالحقة األمنية أو األحكام
امل ـل ـف ـقــة ف ـقــط ،إذ الـ ـه ــروب م ــن اإلحـ ـب ــاط وفـ ـق ــدان قيمة
التضحيات حاضر بقوة ،وكذلك السعي وراء حياة يومية
كريمة ال تُنتهك فيها األجساد داخل املنازل وفي الشوارع
وامل ــواص ــالت ال ـعــامــة .يبحث الــراح ـلــون عــن إنسانيتهم
املقهورة في مصر ،إذالالً من أجل كوب ماء نظيف ،وإرهاقاً
بـسـبــب ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــي فــي الـصـيــف الـقــائــظ،
واستباحةً ألجساد النساء في املجال العام ،وإزهاقاً ألرواح
املتظاهرين السلميين عقاباً على تعبيرهم عن آرائهم .ال
تنتهك األجساد فقط في السجون وأماكن االحتجاز ،وال
تُعذب األرواح فقط بين قضبانها وجدرانها ،بل صار البقاء
في مصر كالسجن االختياري الذي لم يعد مستغرباً فيه
أن يسألك الشرطي حال توقيفك في غير منطقة سكنك،
مستنكراً ومتشككاً« :ما الذي
أتى بك إلى هنا؟!».
تاقوا إلى التحرر والكرامة

أنس سالمة  -سوريا
في وطنهم ،وقدموا في سبيلهما تضحيات كثيرة باألرواح
واألجـســاد واألم ــوال واألوق ــات ،فلمّا تعذر الوصول إليهما
رحلوا باحثين عن شيء منهما في رحاب الكوكب األرضيّ.
انتوى بعضهم الهجرة بال عودة ،لكن أغلبهم عازمون على
استثمار الوقت الضائع في االسـتــزادة العلمية واملهنية
على أمل التهيؤ للعودة املنشودة .تتفاوت استعداداتهم
لالنفتاح الفكري والتوسع املعرفي ،لكن تجربة الخروج
والترحال تفرض عليهم جميعاً قدراً إلزامياً من حزم املتاع،
واجتياز الحدود ،وتجربة الفنادق واملطارات ،ورؤية التنوع
اإلنساني في اللسان والعرْق والدِين وأنماط الحياة .قليلون
منهم من ينخرط في أعمال لها عالقة بالشأن العام املصري،
سواءً مشروعات إعالمية أم تنموية أم أكاديمية ،فردياً أو
جماعياً ،واألغلب يجتهد من أجل توفير مستلزمات الحياة
الضرورية ورعاية عائلته مختبِراً قسوة العالم الرأسمالي
االستهالكي.
ينتهي اآلن ذلــك العهد الــذي ينتظر فيه القابعون في
نـجــوعـهــم وق ــراه ــم عـ ــودة امل ـســافــر كــي يـتـحـلّـقــوا حوله
مشدوهين إلــى مــا يحكيه مــن غــرائــب الـعــالــم الخارجي
وعجائبه ،أو إلــى مغامراته وقصصه املبْهرة .صحيح أن
ثــورة االتـصــاالت وشبكات التواصل االجتماعي نقلت إلى
أكثر املنغلقين صور العالم املتنوع وأصواته ،الصور األقرب
الى الواقع بعيداً عن الخيال الهوليوودي والزيف الدرامي،
لكن الحكم الحالي يدفع قطاعاً مهماً من املصريين اآلن
إلى اختباره شخصياً بذواتهم في تجربة ثالثية األبعاد،
يمتزج فيها الضوء بالصوت ،والفكرة باملشاعر ،وامللموس
باملعتقَد.

وبديل الخروج ..الدفن

قبل أربــع سـنــوات ،عــاد املهندس الشاب هاني الجمل
من الــواليــات املتحدة ،تــاركـاً وظيفة جامعية مرموقة في
إحــدى جامعاتها ،يـحــدوه أمــل املشاركة فــي بناء وطنه
املنتفض ضد فساد مبارك واستبداده .لم يكن الجمل
يوماً قريباً من صفوف أعــداء السيسي من اإلسالميين
الجاري شيطنتهم واستباحتهم منذ انقالب  3يوليو/
تموز  ،2013بل كان عضواً مؤسِّساً في حزب الدستور
الذي تزعمه محمد البرادعي ،أحد رموز جبهة اإلنقاذ التي
تصدرت مشهد معارضة
حكم اإلخوان
املسلمين .شارك
الـ ـجـ ـم ــل ف ـ ــي وق ـف ــة
احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة أم ـ ــام
مــجــل ــس ال ـ ـشـ ــورى
اعـتــراضـاً على قانون
ال ـت ـظــاهــر ،امل ـط ـعــون
قـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـيـ ـ ـاً ف ــي
دسـ ـت ــوريـ ـت ــه،
فــان ـت ـهــت
ب ـ ـ ـ ــه

السنة الرابعة من الثورة خلف أســوار السجن محكوماً
عليه بخمس عشرة سنة .ينتظر هاني الجمل ورفاقه
حكم محكمة النقض ،أو ربما عفواً رئاسياً بفضل ضغوط
إقليمية ودولية إلتمام شيء من املصالحة الداخلية ،وإال
فــإنــه مــن املـفـتــرض أن يـخــرج مــن السجن ليجد طفليه
شابين يافعين ،أحدهما في الجامعة واآلخر في الثانوية.
ليستْ حالة فردية كذلك ،فأساتذة الجامعات واملهنيون
وكــل أصحاب الحضور االجتماعي واملكانة يتم التنكيل
بهم وإذاللهم إذا وقعوا في أغــالل االعتقال .وليس بعيداً
عــن ذلــك مــا نـشــره أحــد مــواقــع جــريــدة «ال ـيــوم السابع»
املــوالـيــة للسلطة الحالية مــن تسجيل مصور ملحاكمة
استغرقت أرب ــع دقــائــق حكم فيها الـقــاضــي بالحبس 3
سنوات على مهندس اتهمه ضابط شرطة بأنه أساء إليه.
فبدعوى الضابط فقط ،من دون أدلة أو شهود أو دفوع أو
مرافعات ،ومن دون تحقيق في النيابة أو محضر مكتوب،
حكم القاضي بهذا الحكم ضارباً بكل القوانين واألعراف
القضائية عرض الحائط .وهو القاضي نفسه الذي حكم
على أحد الشباب بالسجن عدة سنوات إضافية ألنه تجرأ
وسأله إذا كان يملك حساباً على موقع «فيسبوك» أثناء
إحدى جلسات محاكمته .كما حرصت الشرطة على نشر
صور أستاذ جامعي رفض منصباً وزارياً في بداية االنقالب
وهو منكسر أمام عدسة مصورهم ،وكشفت عائلته الحقاً
أن تصويره كان تحت تهديده بتعذيب أخيه أمام عينيه.
عاد القمع املادي واملعنوي ألسوأ مما كان عليه تحت حكم
مبارك ،وصودرت هوامش حرية التعبير واملعارضة والعمل
املــدنــي .قد يكون ذلــك مجرد عَ ـرَض من أعــراض انحسار
املد الثوري ،وليس مؤشراً على الهزيمة النهائية أو وقف
ديناميكيات التغيير التي انطلقت ال يوقفها شــيء ،لكن
أحداً ال يمكنه أن ينفي األضرار الجانبية والتشوهات التي
تحدثها هذه األوضاع في املقهورين بالداخل ،سواءً كانوا
داخــل السجون الضيقة أم في السجن املصري الكبير.
يتداول الخارجون من االعتقال والعائدون من زيارة ذويهم
في السجون أخباراً مؤكدة عن انتشار الفكر التكفيري في
أوساط الشباب داخل السجون .لعل ذلك يستدعي القصة
الكالسيكية الشهيرة عن نشأة «جماعة املسلمين» ،أو عن
تلك التي أطلق عليها «التكفير والهجرة» داخل السجن في
الستينيات من القرن املاضي ،بالتزامن مع التطرف الشديد
الــذي أصــاب األدي ــب سيد قطب ،حتى صــار املنظّر األول
للجماعات الجهادية الحقاً.
ال يخفى على املقيمين بمصر ،بل حتى على زائريها ،ما
يمارسه الـنــاس مــن رقــابــة ذات ـيــة ،ومــا يشيع بينهم من
تربص وتوجس .وخير مثال على ذلك هو حادثة توقيف
آالن جــريــش ،رئيس تحرير جــريــدة لوموند ديبلوماتيك
الشهرية املرموقة ،بسبب وشاية «مواطِنة شريفة» عنه
وعن مرافقتيْه ،حين سمعتهم يتحدثون في الشأن العام في
إحدى مقاهي حي جاردن سيتي ،وهو حي السفارات املليء
باألجانب من الدبلوماسيين وغيرهم .يشعر الناس أنهم
مراقَبون وعُرْضة للوشاية دائماً ،فيمارسون الرقابة الذاتية
ويتطوع بعضهم بالوشاية االحترازية على سبيل إبداء
حسن النية والتعاون .اشتد السعار االجتماعي ،واحتد
االستقطاب ،وتوحشت املعايير ،فرخصت الدماء ،وشاعت
الشماتة ،واستبيح السكوت عن الجرائم واالنتهاكات.
يـجــري دفــن امل ــروءة فــي الــداخــل امل ـصــري ،بــالـتــوازي مع
انفتاح املهاجرين واملسافرين على العالم الواسع واختبارهم
جوانب إنسانية جديدة .ستمر األيام والشهور والسنون ،ثم
نجد التغيير في مصر رهينة التفاعل بين العائدين من آفاق
الخارج والخارجين من أقبية القهر الداخلي ،حتى إننا حينئذٍ
سنستدعي من الذاكرة لحظة هروب «بن علي» من تونس
في كانون الثاني /يناير 2011والتفاعالت التي شهدتها
تونس بين ضحايا نفيه وسجنه ،وذلك قبل أن يظهر شبحه
في الظرف اإلقليمي املمهّد لفوز الباجي قايد السبسي في
نهاية .2014

اسماعيل االسكندراني

باحث في علم االجتماع السياسي ـ من مصر

«املخاطرة»
بحسب اإلسرائيليين
إســرائ ـيــل غــاضـبــة ألن املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
الدولية ،التي قبلت في وقت سابق من الشهر
الـجــاري عضوية فلسطين ،قــررت الشروع
في فحص أولي لشبهة ارتكاب جرائم حرب
في فلسطين .وأما نعوت «أوّلــي» و»شبهة»،
وهي تحفظية ،فال تُرضيها .كانت تريد من
املحكمة أن ترفض عضوية فلسطين أساساً
(بــاع ـت ـبــارهــا لـيـســت «دولـ ـ ــة» وفـ ــق تـصــريــح
نـتـنـيــاهــو ،أي لـعـيـبٍ فــي الـشـكــل كـمــا تقول
لـغــة ال ـقــانــون) .وه ــي ال ـيــوم تـهــدد مــن جهة
وتُطمْئِن نفسها من جهة ثانية :تفكر بكيفية
«تجفيف م ـصــادر ت ـمــويــل» ..املـحـكـمــة! (كما
تجفَّف مصادر تمويل املنظمات اإلرهابية)،
وتفكر أيضاً بتشكيل جبهة سياسية ضدها
(س ـت ـك ــون عـضــويـتـهــا م ــن امل ـت ـض ــرري ــن من
أحكامها ،أي من املجرمين) .وهي من جهة
ثانية تعتبر أن التحقيقات ستشمل أيضاً
أفعال الفلسطينيين ،فهم أرسـلــوا صواريخ
عليها! وأن أع ـمــال املحكمة عـلــى كــل حــال
ب ـط ـي ـئــة وتـ ـ ـ ــدوم لـ ـسـ ـن ــوات ق ـب ــل خ ــروج ـه ــا
ب ــاسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات .ب ـ ــل ويـ ـنـ ـص ــح مـ ـس ــؤول ــون
إســرائ ـي ـل ـيــون الفلسطينيين أن خطوتهم
تـلــك ،ومــن بعدها تحقيقات املحكمة ،تمثل
«مخاطرة» عليهم .وأما الدرة فيفصح عنها
ليبرمان من دون خشية من املسخرة ،قائال
إنهم لن يتعاونوا مع املحكمة في إجراءاتها
وطلباتها ،ألن التحقيقات تلك تـهــدف إلى
«ت ـق ــوي ــض ح ــق إس ــرائـ ـي ــل ف ــي الـ ــدفـ ــاع عن
نفسها بوجه اإلرهــاب» .بلغة أخرى :دعونا
نقتل ونــدمــر كما يحلو لنا وبشكل متكرر
كل يوم ،بل قولوا معنا إننا محقّون في ذلك،
واعتبروا أي مقدار من املساءلة اعتداء.
إسرائيل لم توقّع طبعاً على «نظام روما»
الذي أسس املحكمة الجنائية الدولية وال هي
عـضــو فـيـهــا .والـتـحـقـيـقــات الـتــي بــوشــر بها
بشكل تمهيدي وأول ــي ،تخص فحسب ما
جرى في الصيف الفائت ،أي منذ حزيران
 ،2014ول ـي ــس م ـج ـمــل م ـلــف الـ ـع ــدوان ــات.
وفــي نهاية هــذه املرحلة ستقرر املحكمة ما
إذا كــانــت ذات صالحية وكيفية استكمال
تحقيقاتها ..وبكل األحــوال ،فقرارتها تطال
أفراداً مُحددَّين (أي ضباطاً وجنوداً) وليس
كيانات .وبكل األحوال أيضاً ،فلتلك القرارات
مؤدى معنوي ورمزي ،وهي لن تتسبب مثال
بإعالن الحصار الدولي على إسرائيل ،مثلما
استُسهِل ويُستسهل إعالنه حيال أي بلد
عربي ،حتى لو كان بحجم العراق ومكانته.
 ...وبعد ذلك يتساءل البعض ببراءة عن
أس ـب ــاب والدة «الـ ـتـ ـط ــرف» ،وع ـمــا إذا كــان
داءً نفسياً مثال أو جينياً تختص بــه بعض
الشعوب.

نهلة الشهال
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ناس واقفة وناس خايفة وناس اقتنعت بقانون الغاب
وناس تستنا في تصريح باش تشوف فلذة األكباد
ناس تتسلف وناس تتسول وناس عزة النفس ما خالتهاش

سنة رابعة ثورة
«أمِـلَ» في معجم املعاني الجامع هي «ترجّى ،تمنّى ،رغب
في» .ويُضيف «علَّق اآلمال على كذا ،أي اعتبر ما يرغبُ فيه
كأنّه سيُحقَّق».
«إحباط» في معجم املعاني الجامع هو «إعاقة النشاط املتّجه
نحو هدف ،إمّا بإيقافه أو اإليحاء بأنّ مآله إلى الهزيمة والخيبة»،

أغنية بديعة بوحريزي ،تونس

و»شعر باإلحباط أي بالفشل والتدنّي» .ويُضيف «قَامُوا بِإِحْبَاطِ
كُلِّ خُطَطِ العَدُوِّ :بإبْطَالِهَا وَالحَيْلُولَةِ دُون تَنْفِيذِهَا».
ما سبق يمكنه تلخيص املشهد الــذي يسبق دنـوّ التاريخ
الــرمــزي للخامس والـعـشــريــن مــن كــانــون الـثــانــي .انقضت
أربــع سـنــوات على «لحظة ثــوريــة» أطــاحــت بكلّ ش ــيء ..أو

أمِـلــت بــذلــك .ث ــورات اشتعلت فــي وقــت كــان االستنقاع قد
وصــل ح ـدّه ،والـجــوع أصــاب نصف األمــة التي تراجعت في
كل املجاالت ـ كلها ـ حتى غدت في الحضيض ..مما أصاب
الـنــاس فــي كرامتها وفــي رجائها بحياة آدمـيــة قبل إصابة
البطون وبمقداره.

ح ـطّ األم ــل .فتفجرت طــاقــات إبــداعـيــة لــم تكن محسوبة.
وظهر قدر هائل من التآخي والتضامن ومثلهما من التسامي.
قال املتضررون العفنون :ال بد من خنق األمل ذاك :انتشاء
الناس وشعورهم بذواتهم وباإلمكان وباالحترام أخطر من
أي سالح.

بينما امتدت الطوابير الطويلة على مداخل ميدان التحرير
لساعات ،راسمة باملنتظرين في صفوفها الحد الفاصل بين عاملين،
لتقودهم بعد إجــراءات التفتيش إلى عالم الثماني عشرة يوم
الطوباوي ،كانت صفوف من املعتصمين داخل امليدان تستقبل
القادمين الجدد بأهزوجة «أهالً أهالً بالثوار ..أهالً أهالً باألحرار»
على اإليقاع املنضبط لدقات األواني املعدنية وتصفيق األيدي التي
صلّبها برد كانون الثاني /يناير وحماء ثورته .أضحت موسيقى
مراسم االستقبال عنواناً ليوتوبيا التحرير ،وأغاني رامي عصام
(فقيرة املوسيقى ،ساخرة النصوص ،سهلة ال ـتــرداد) أيقونته
العفوية جنباً إلي جنب مع طربيات «مصطفى سعيد» املؤملة في
ثقلها ،ومعها تراث «سيد درويش» و «الشيخ إمام» الذي أعادته
للحياة فرقة «إسكندريال» .كانت موسيقى التحرير عنواناً لرحابة
لحظته االستثنائية ،فاعتالء كــورال كنيسة «قصر الدوبارة»
اإلنجيلية ملنصة االعتصام بترنيمة «بارِك بالدي» التي طاملا ردّدها
املعتصمون من املسلمين بحماسة ال تقل عن رفاقهم األقباط ،بدا
وكأنه كسر لتاريخ طويل من التنابذ الطائفي وتحرير للفضاء
العام من قيود السلطة والهويات الخانقة.
لكن مــزاج املـيــدان املوسيقي لــم يكن متسامحاً على إطالقه.
فمحاولة املغني واسع الشهرة «تامر حسني» التسلل إلى التحرير
بتوبة متأخرة ،انتهت بالقبض عليه من اللجان الشعبية ،ثم
طرده خارج االعتصام بعد قدر ال بأس به من اإلهانة .الحقاً ،وعبر
شهور من االضطرابات السياسية ،كان الفرز املوسيقي يسير
على أشــده جنباً إلى جنب مع عمليات الفرز السياسي .فبينما
وجد فيه املوسيقيون املحرومون من الولوج للفضاء العام نقطه
للتالقي بينهم وبين جمهور باحث عمن يمثله ،تصدى فريق من
موسيقييّ «الرواج» لشن حملة إعالمية ضارية على الثورة ،كان
على رأسها «عمرو مصطفى» ،واندفع فريق آخر منهم لتضمين
املوضوع الثوري في منتجهم املوسيقي ألغراض ترويجية .كانت
تلك إرهاصات أولية ملعركة تحتدم عند تقاطع يشمل الوضع
السياسي واالجتماعي القائم ،والرغبة في التغيير ،واملوسيقى
الرائجة ومؤسساتها ،والحاجة لطرح خيار موسيقي بديل.

املوسيقى البديلة وإشكالية التعريف

ارتبط صعود مصطلح املوسيقى البديلة بتلك الثورات ،فشهد
العام  2011تدشين «مهرجان قرطاج للموسيقى البديلة» ،وبعده
بعامين مهرجان «دم تك» للموسيقى البديلة في عَمّان باألردن،
باإلضافة لعدد من امللتقيات انطلقت تحت مظلة املصطلح نفسه
فــي دول عربية منها لبنان وفلسطين وم ـصــر ...وعلى الرغم
من رواج املصطلح في األدبيات املكتوبة بالعربية مؤخراً ،إال أن
املوسيقى البديلة تواجه املعنيين بتحليلها بإشكالية اصطالحية
غير هيّنة .فاعتماد املصطلح على صيغة سلبية ،تـعـرِّف ذلك
النوع املوسيقي فقط بنفي تنميطه داخل أي من القوالب الفنية
املعتمَدة ،كاملوسيقى التجارية والفولكلورية والشعبية والغربية..
ال يطرح تأطيراً واضحاً أو تعريفاً متماسكاً ملحدِّدات املوسيقى

البديلة جمالياً أو إيديولوجياً .باإلضافة لذلك ،يبدو املصطلح
غير منضبط إجــرائـيـاً ،فيتم استبداله أو إحــاللــه بمصطلحي
املوسيقى املستقلة حيناً وموسيقى «اإلنــدرجــرونــد» حيناً آخر.
وبينما يفضل فنانون توانسة وأردنيون ولبنانيون (واملؤسسات
الثقافية فــي بـلــدانـهــم) اسـتـخــدام مصطلح «الـبــديـلــة» ،تظل
املؤسسات الثقافية األهلية املصرية وفنانوها وفية ملصطلح
«املوسيقى املستقلة» األقدم .يرجع االخالص املصري للمصطلح
الثاني للخلفيات التاريخية لعملية اإلنتاج الفني في مصر ،والتي
ظلت حكراً على الدولة منذ مطلع الخمسينيات وحتى منتصف
سبعينيات القرن املاضي ،ثم تمّ تقاسم مواردها وأسواقها الحقاً
بين مؤسسات الدولة ورأسمالية شبة احتكارية ارتبطت عضوياً
بالنظام الحاكم .من هنا وجد املوسيقيون املصريون الباحثون
عن تجريب بدائل مفارِقة للسائد ضالتهم في مصطلح املوسيقى
املستقلة ،لتوصيف سعيهم لتحرير منتجهم الفني من ارتباطه
تمويلياً بمحددات السلطة ومتطلبات السوق االستهالكية ،في
تأطير ضمني ملنتجهم املوسيقي على أساس إيديولوجي معني
بطبيعة عمليات اإلنتاج الفني ومواردها ومحدداتها السوقية ،من
دون إبداء حماسة مماثلة لصيغة الفن البديل التي تبدو معنية
أكثر بجماليات الشكل املوسيقي وتفاصيله التقنية.

الفرص الغنية ..واألخرى املؤملة

فتحت الثورة املصرية آفاقاً استثنائية أمام موسيقى البدائل
على أكثر من مستوى .فتحول املوسيقى الى ركن أساسي من
الفعل االحتجاجي والثوري ،كسر الحصار التي فرضته الدولة
في السابق على الفن املستقل ،وفتح الفضاء العام بكامله كساحة
مباشرة للتفاعل بين املوسيقيين والجماهير من دون وسائط .لم
يكن الغناء في التظاهرات هي صيغة التحرر الوحيدة ،فمهرجان
«الفن ميدان» الذي جاب ميادين املدن املصرية بعد الثورة لتقديم
فنون مستقلة ،بينها املوسيقى مجاناً للجمهور ،كــان فرصة
ملوسيقيين اقتصرت عروضهم في السابق على قاعات وسط
مدينة القاهرة ودوائر نخبتها الثقافية املحدودة ،ملواجهة جمهور
لم يعهدوه ولــم يعهدهم .تبِع كسر حصار الفضاء العام في
الشوارع وامليادين ،انفتاح غير مسبوق في دوائر اإلعالم ،فوجدت
أغــانــي «حـمــزة نـمــرة» و «إسكندريال» مكاناً فــي بــرامــج محطات
اإلذاع ــة الـخــاصــة ،وأضـحــت استضافة موسيقيين مستقلين
مصريين وعــرب في برامج «الـتــوك شــو» في قنوات التلفزيون
الخاصة والحكومية فقرة شبه أسبوعية ،بل وجدت فرق الغناء
البديل طريقها لبرنامج «البرنامج» األوسع انتشاراً على اإلطالق.
دفعت الــروح الجماعية التي أشعلتها الـثــورة ،صيغاً مختلفة
لتأليف املنتج املوسيقي ،فتوّج «مشروع كــورال» رحلته الفنية
ال ــذي ب ــدأت قبل ال ـثــورة بقليل بأغنيته األك ـثــر شـهــرة «حياة
امليدان» ،وجاب مدناً مصرية وعواصم عربية وأوروبية ،مُشرِكاً
جمهوراً من غير املحترفين في تأليف كلمات وألـحــان األغاني
وتأديتها جماعياً .من جانب آخر ،طرحت الثورة أسئلة حول دور

املوسيقى في املجال العام ،وانطلقت قوافل «املورد الثقافي» التي
حوت موسيقيين وفنانين مستقلين في مجاالت أخرى ملخيمات
الالجئين السوريين في دول الجوار الـســوري ،باإلضافة لقرى
معدمة في صعيد مصر ،تحت عنوان «قوافل اإلغاثة الثقافية».
لكن انفتاح املوسيقى البديلة على الفضاء الـعــام حمل معه
خـيــارات مؤملة أيـضـاً .فسرعان ما اندفع فريق من املوسيقيين
املستقلين الستغالل ومضة الشهرة االستثنائية التي أتاحتها
الثورة لالندماج داخل منظومة اإلنتاج الفني االستهالكية ،مقدمين
عروضاً برعاية شركات رأسمالية ضخمة .بل لم يجد بعض
منهم في بعض األحيان غضاضة من املشاركة في عروض أمام
رجاالت الدولة وبرعايتها .فعلى سبيل املثال ،قبل املغني «محمد
محسن» دعوة للغناء أمام رئيس الجمهورية ولفيف من رجاالت
السلطة ،وإن كان قد تمّ منعه في آخر لحظة قبل العرض .وقدم
فريق «إسكندريال» عــرضـاً برعاية السفارة املصرية فــي لندن
توخوا فيه تقديم أغانٍ ذات صيغة وطنية عامة ،من دون التعرض
ألعمالهم التي تحمل املضامين الثورية والصدامية مع السلطة.
على الجانب اآلخر ،أعتبر فريق أكثر راديكالية من املوسيقيين
املستقلين أن االندماج في منظومة السلطة أواإلنتاج االستهالكي
خيانة إيديولوجية ملفهموم الفن املستقل ،ودفعتهم الظروف
السياسية وتراجع املد الثوري ثم انكساره بالكامل الحقاً ،أما
للتمترس داخل قالب املوسيقى النضالية أو لالنسحاب مرة أخرى
الى دوائر جمهورهم النخبوي.

عمار أبو بكر ـ ـ مصر

شادي لويس

كاتب واختصاصي نفسي مقيم في لندن ،من مصر

الغرافيتي في اليمن

استعادة التاريخ أهمّ من التاريخ
ت ـبــدأ مـقـطــوعــة «مــال ـكــش ديّـ ــة» للموسيقي
املصري موريس لوقا من دون مقدّمات تطفو
ع ـلــى مـسـتـنـقـعــات عــاط ـف ـيّــة ،وت ـض ـجّ مـبــاشــرة
بــأصــوات مضخّمة للمزمار واألورغ والطبول
عـلــى أنــواع ـهــا ،لينقضّ عـلــى املـقـطــوعــة صــوت
«عالء فيفتي» ،بعد  17ثانية فقط ،كأنّه حمولة
زائــدة ،لكنّها ضروريّة لالستمرار ،باثّاً رسائل
على شكل جملٍ قصيرة غير مترابطة ،ال تروي
قصّة بقدر ما تحاول حماية اإليقاع من االنهيار:
«الدنيا غابة ،وغـالّبــة .في الحتّة ديّــا ،مالكش
ديّة .ضربة قويّة ،هتروح ضحيّة .دمّك ساح،
مفيش سالح».
يمثّل لوقا ،الــذي أصــدر أسطوانته «بنحيّي
البغبغان» الـعــام املــاضــي على موقع «مـعــازف»،
جيل موسيقيين عــرب يبدو أنّـهــم ق ـ ـرّروا ،في
لحظة واحــدة ،العبَث بالنوستالجيا املقدّسة،
واالن ـغ ـمــاس ،ب ــدالً مــن ذل ــك ،فــي أدوار جماليّة
مقترحة مــن تفاصيل يوميّة تتجلّى فــي ذلك
اإلحـســاس بــأن كل شــيء سينهار فجأة .لكن
مع الوعي بأنّه ليس ثمّة طريقة ملنع ذلــك إال
بالتخلّي عــن امـتـيــاز تقليد الــواقــع والتفكير
بأنّهم جزء منه .لذلك ،يمكن التفكير في هؤالء
املوسيقيين على أنّهم يطفون في بحيرة باردة،
ال تظهر منهم إال رؤوس ـهــم وه ــم يـحــاولــون
التنفّس.
بـ ــدأت «مـ ـع ــازف» فــي ن ـهــايــات ال ـعــام ،2012
مــن هــذه الـحــاجــة إلــى االرت ـبــاط بــالــواقــع ،األمــر

خاتمة

أفضى االنقسام العميق بين معسكرَي املوسيقى املستقلة حول
الخطوط اإليديولوجية ،وعودة محاصرة الفضاء العام بالكامل
بعد « 30يونيو» ،الى طمس أسئلة كانت وما زالت واجبة حول
جماليات القالب املوسيقي وتجديده واالشتباك معه فنياً .كان والء
املوسيقيين املصريين ملصطلح املوسيقى املستقلة على حساب
املوسيقى البديلة ،لإليديولوجي على الجمالي ،ابــن لحظتهم
التاريخية الـتــي ربـمــا كــان مــن املستحيل الـفـكــاك مــن زخمها
االستثنائي .وكــان عنواناً لضياع فــرص من الظلم تحميلهم
وحدهم أوزار تحطّمها على صخرة الوضع السياسي واملواريث
الفنية الثقيلة .لكن اشتباك املوسيقى في صيغتها املستقلة أو
البديلة في مصر ،مع ثورتها ،فتح آفــاقـاً جديدة لطرح أسئلة
حول الجمالي واإليديولوجي في الفن ومعها في السياسة ،وورّط
موسيقييها في خبرات إنسانية وفنية فريدة يصعب محوها،
وطرح وعوداً بأن مسارات املوسيقى البديلة في املستقبل لها أن
ترتبط بحراك املجتمع إجماالً في بحثه عن بدائل وتمرّده على
األمر الواقع ..الذي ال بدّ له أن يزول!

معازف:

الــذي فرضته بــدايــات الـثــورات العربيّة .فبعد
ثــالث سنوات من استعمال امتيازات التفكير
والتحضير إلنشاء املوقع ،تكثّفت تلك اللحظة
على األرض كصدام بين ما يجب أن يحدث ،وما
حدث فعالً  .فإذا كنّا نتكلّم عن «لحظة ثوريّة»،
فهذه اللحظة تمثّلت في القبض على املسافة
النقديّة بين كــل مــا تمثّله ال ـثــورات ،وكــل ما
تمثّله السلطة واالضطهاد واألبويّة الدينيّة.
من هنا جــاء االســم الــذي يشير إلــى املوسيقى
كإثم .ومن ثم النّظر إليه كما يُنظر إلى املوروث
الثقافي العربيّ ،على أنّه آتٍ من منطقة مقدّسة
وغيبيّة ترفض النّقد واملساءلة العقالنيّة.
بدأنا كمراقبين نشاهد كيف نزل النّاس إلى
الشّوارع ليغنّوا« :زيّنوا املرجة» بدالً من «غداً
يــومٌ أفـضــل» .ونــالحــظ فــي هــذا السياق كيف
أن اسـتـعــادة الشيخ إمــام فــي مـيــدان التحرير
أهــم مــن الشيخ إمــام بــذاتــه .وكيف تستعاد
األهازيج الشعبيّة من قصور الثقافة الرسميّة.
هكذا أدركنا أن استعادة التاريخ وتوثيقه ربما
يكونان أهم من التاريخ نفسه .خاصّة عندما
تقوم التحالفات املعقّدة باالستيالء على التقبّل
الشّعبي للموسيقى غير املفتعلة ،من خالل إيهام
املتلقّين بما يجب سماعه ،ومن ثمّ :االستيالء
على التاريخ.
ه ــذه «ال ـل ـح ـظــة» كــانــت حــاسـمــة أي ـض ـاً في
التواصل مع الكتّاب والصحافيين والباحثين
ال ـعــرب ،س ــواء أكــانــوا مختصّين باملوسيقى

غرافيتي عمار أبو بكر ـ ـ مصر

موسيقى «التحرير» عنوان لرحابة اللحظة االستثنائية

حملة «الجدران تتذكر وجوههم» كشفت تآمر ..الشركاء
العربيّة أو مهتمّين بها .هكذا توسّعت شبكة
«مـ ـع ــازف» لـتـصــل ب ـيــن ك ـتّ ــاب م ــن فلسطين
وســوريــا ومصر وال ـعــراق واليمن والسعوديّة
واألردن ولبنان والجزائر والسودان وغيرها..
وذل ــك فــي الـقـبــض عـلــى «الـلـحـظــة» مــن خــالل
ال ـت ـعــامــل مــع اإلن ـتــاجــات املــوس ـي ـق ـيّــة الـعــربـيّــة
الجديدة التي انفجرت إبّــان الثورات العربيّة،
والـتــي أثبتت الصحافة التقليديّة والقنوات
اإلعالميّة السائدة قصورها عن التعامل معها.
نعيش اليوم عصراً مختلفاً يضغط بعبئه على
الجميع بمستويات متعدّدة .إذ يشعر الكثيرون
بأنّنا في هذا املكان وهذا العصر «مالناش ديّة».
«م ـ ـعـ ــازف» ت ـش ـبــه صـ ــوت «ع ـ ــالء ف ـي ـف ـتــي»:
تحاول أن تقبض على اللحظة املكتظّة ،تبدو
كــأنّ ـهــا حـمــولــة زائـ ــدة تـعـبــث بالنوستالجيا
واملقدّس ،لكنها ضروريّة في محاولة حمايتها
لــإلي ـقــاع ك ـس ـيــاق ت ــاري ـخ ـيّ .املــوس ـي ـقــى ،ف ـعــالً ،
دمــويّــة وحاسمة ضد املطلق وضــد السّلطة.
وشوارعيّة :خريجة كباريهات ومعازف محرّمة.

أحمد الزعتري

] معازف مجلة متخصصة بنشر املقاالت
والدراسات حول املوسيقى العربيّة .أسّسها
ويحرّرها ويدير محتواها معن أبو طالب وأحمد
الزعتري بالتعاون مع «إيقاع».
www.ma3azef.com

مشروع  Zooـ تونس

فــي منتصف ال ـعــام  ،2012دشــن الـفـنــان مــراد
سبيع أول حملة للغرافيتي فــي اليمن ،وكانت
الـحــرب لــم تضع أوزارهـ ــا مــن ش ــوارع العاصمة
صنعاء ،املقسمة إلــى أكـثــر مــن ب ــؤرة عسكرية.
ول ــذا اسـتـهــدفــت الـحـمـلــة تـلــويــن الـ ـج ــدران في
نقاط التماس بين «اإلخوة األعــداء» ،مثل شوارع
«كنتاكي» و «الحصبة» و «الستين» و «جولة
الرويشان» ،وهي وسط العاصمة .وظهرت الصور
األول ــى صــادمــة ،حيث نــزل الـجـنــود واملسلحون
للرسم مــع الشباب ،بــل وتباطأت حركة املــرور
ال ـس ـيَّــارة ألن الـعــائــالت توقفت ملـشــاهــدة األل ــوان
الزاهية ،وأطــل األطفال من نوافذ السيارات ،في
حالة احتفال وبهجة قلت مشاهدتها خالل العام
الذي سبق.
وال زلت أتذكر تعليقات أصدقاء من سوريا ،وهم
يذكرون تلك الرسوم ويعتدَّون بها كدليل على
حالة التعايش وال ـســالم التي ابـتــدأهــا متطوعون
خارج الدائرة الرسمية ،بعد أيام قليلة من الحروب
الطاحنة التي لونت تلك الـجــدران بصور مروعة
من الــدمــاء والــدمــار ..ومــع ذلــك ،كشفت الحمالت
املتتابعة لفن الغرافيتي ،والتي ابتدأت بحملة للرسم
الحر ،ولم تنته عند الحمالت الحقوقية املنظمة ،عن
تباينات وفجوات داخل منظومة الثورة.
فبعد وقــت قصير من حملة «ال ـجــدران تتذكر
وجوههم» ،التي تلت حملة «لوِّن جدار شارعك»،
وكانت الثورة لم تزل مخيِّمة في الشوارع ،جرى
طـمــس منظم لــوجــوه املخفيين ق ـســري ـاً الــذيــن

استحضرتهم الحملة الغرافيتية .ففي شارعي
«الستين الغربي» والشوارع املحيطة بالجامعة
ال ـجــديــدة وال ـقــدي ـمــة ،وال ـتــي كــانــت تـقــع ضمن
شـ ــوارع «ســاحــة التغيير» ال ـتــي انتفضت ضد
الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،تعرضت
بعض صور املخفيين للطمس.
بــرزت بجالء أمــور عــدة ،منها مــدى تــورط قادة
انضموا للثورة في عملية اإلخفاء القسري أثناء
وجودهم كجزء من آلة النظام السابق القمعية،
خاصة أن بعض الـقــادة املنضمين كانوا موضع
اتهام سابق من قبل الثوار أنفسهم ،باعتبارهم
اليد الدموية للنظام ،إلى جانب أن قادة في بعض
أحزاب املعارضة تورطوا أيضاً في مسألة اإلخفاء
والتعذيب القسريين في البالد بحكم قربهم من
النظام السابق ،وعملهم في أجهزة االستخبارات
سيئة الصيت.
فــي «ش ــارع الـسـتـيــن» ،مـ ـوّل الـجـنــرال املنضم
للثورة ،علي محسن األحـمــر ،واملتهم بكونه يد
ن ـظــام صــالــح الــدمــويــة ،حملة مشابهة لحملة
املخفيين قسرياً .فالجنرال بدا منزعجاً من حملة
«الـ ـج ــدران تـتــذكــر وجــوه ـهــم» ال ـثــوريــة ،والـتــي
رحبت بها املكونات السياسية والثورية في البالد،
فعملت حملة الغرافيتي التي موّلها على الرسم
فــوق لــوحــات الـجــزء األكـبــر مــن حملة املخفيين،
هــذا إلــى جانب تعرض بعض وجــوه املخفيين في
شوارع الجامعة الجديدة والقديمة لطمس أعين
أصحابها ،بشكل مقصود وبانتقاء وعناية .وخيّل

جنزير ـ مصر

إلي وأنا أرى الصور املطموسة ،بأن أحدهم تسرب
ليالً إلى هذه الصور وأراد إعماء نظر أصحابها،
خاصة أنها تمركزت على مداخل ومخارج هؤالء
ال ـقــادة الـسـيــاسـيـيــن ..الــذيــن ش ـعــروا رب ـمــا بــأن
ضحاياهم يحدقون في وجوههم..فقلقوا واقتلعوا
العيون! وقد طمست ناصية بعض الوجوه اعتقاداً
من الفاعل أنه يطمس العينين ،ما يحملني على
االعتقاد بأن الفعل وقع ليالً  ،تحت جنح الظالم.
يجب اإلشارة هنا إلى أن بعض املخفيين قسرياً
غيّبوا خــالل ال ــ 33عاماً من حكم صالح ،وال يزال
الفاعلون ،فاعلين أساسيين في املشهد السياسي
اليمني حتى الوقت الحالي .الصور التي رسمت
على الجدران املقابلة ملنزل الرئيس السابق صالح
تـعــرضــت لطمس كــامــل ،وبـشـكــل جـ ــريء ،وبما
يشكل دليال على وقــوف ذلــك النظام وراء األمــر،
وبدون أي وجل.
تأثير حملة «الجدران تتذكر وجوههم» تثبت
أن حملة الغرافيتي ،التي قوبلت بداية باستهانة
من الجميع ،عادت ففرضت شكالً آخر من الحقائق،
حتى لدى الثوار أنفسهم ،وكشفت جزءاً من اآللة
القمعية التي تذرعت باالنضمام للثورة لإلبقاء على
مصالحها ،فيما كانت اآللة اإلعالمية للثورة تمجد
هؤالء القمعيين وترفع من قدرهم.

ريان الشيباني
فنان تشكيلي ،وعضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين
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بسلميّة بيستشهد شاب اسماعيلي بتشييع شهيد سنّي
بمقبرة للجعفريّة بتحرِق حقول الشعب
رح احرِق حقول نفطك

سنة رابعة ثورة
حطّ اإلحباط .بدأ من اإلمساك بالسلطة من جديد،
وهو األسهل ،وهو ما يوفر أدوات للقمع وكذلك الدِّعاء
النطق بشرعية من يُقرِّر ..ولكن شيئاً ما كان قد وُلد
عندما امتلك الناس الحلم ولو لوقت قليل ،والتقطوا
حريتهم ،حرية التفكير والقول والفعل واالعتراض،
وه ــو مــا يسمى «الـ ـث ــورة» .فــي تــونــس ومـصــر وليبيا

راب ،هاني السوّاح (درويش) ،سوريا

وسوريا والبحرين واليمن بشكل صريح ،وفي سواها
بالترقب ،تصارع األمل واإلحباط .وما زاال.
نـ ـح ــاول ف ــي هـ ــذا املـ ـلـ ـفّ ال ـت ـقــاط ت ـلــك ال ـح ــرك ــة ،با
نوستالجيا بائسة بل كاستثمار في املتغيّر اإليجابي
القائم ،الــذي ال يزيله القتل واالعتقال وديماغوجيا
السياسة كما تُمارَس.

الفنانون ،ومعهم كــل واحــد يرغب بــذلــك ،رسموا
عـلــى ال ـج ــدران ،فــازدهــر الـغــرافـيـتــي .وكــذلــك ال ــراب
والشعر واملوسيقى واملدونات حاملة مقاالت كل من
لديه رأي أو فـكــرة ..ومــا أكثرهم .قد تكون القبضة
األمنية محْكمة ،ولكنها ال تملك محو تلك اللحظة :ال
إزال ــة طعمها مــن النفوس وال معناها مــن العقول .ال

تملك طي التجربة في النسيان وال تحريف معناها..
وال تملك التنبؤ بــاآلتــي ،كما لم تتنبأ من قبل .وهذا
أملٌ كثير.
بعض من هذا هنا .فاستمتعوا.

ملف من إعداد زينب ترحيني

استهالكية الشعر
ـ ـ الشعر اليوم بات مرآة مكسورة ..بينما قيل قبالً :
«أيتها الحياة ،يا أرملتي»
الشِّعر عابر للزمن .سنعيد قراءة قصائد
ألمرؤ القيس اآلن وكأنها كُتبت في الطابق
العلوي من ناطحة سحاب ،بينما سيذهب
الكثير مــن الـشِّـعــر السطحي ال ــذي يكتب
اليوم إلى الزوال.
لم يَعدِ العنف في الـشــوارع وعلى مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ولـ ــم ت ـعــد الـقـنــابــل
ورائحة البارود على الجبهات املفتوحة في
بلدان الثورات العربية فحسب ،وإنما بات
يتسرّب إلــى النصوص ،إلــى الكتابة ،وإلى
الشِّعر على وجه التحديد .هكذا جُرّ الشعر
إلى مكامن العنف ،وصار جزءاً من مشاجبه
ومن ديكوره العام.
أوقـفـتِ الحرب األهليّة في لبنان عباس
بيضون عــن كتابة الشِّعر لسبعة أعــوام.
ج ـنــون ال ـحــرب وال ـص ـخَــب يـجـعــل الـشِّـعــر
م ـت ــوتّ ــراً وم ـت ـس ـرّع ـاً والغـ ـيّـ ـاً ل ـل ـتــأمــل .لكن
ال ـشِّ ـعــر يـكـســر ال ـق ــواع ــد ،شـ ــؤون كـتــابـتــه
ليست مُسلّمات ،فمحمّد مظلوم ،الشاعر
العراقي ،كتب قصائد وهو سائق دبابة في
الحرب العراقيّة اإليرانية« :أيتها الحياة ،يا
أرملتي».
وإذا كان العنف والحرب ال يعنيان التوقّف
عن الكتابة ،إال أن هذا ال يعني مجاراتهما،
أو التماهي معهما ،وإنـمــا إدانـتـهـمــا .إال أن
شابا سوريا يكتب من وسط الرماد« :في
ليلة رأس السنة  /سأهديك حزاماً ناسفاً»،

بعد والدة ساجدة

روحي
بائعُ األدعيةِ
يبيعُ اللهَ
وثمَّةَ من يشتريهِ حِرْزَاً
وثمَّةَ فتاةٌ تقتنيهِ زوجاً
وثمَّةَ طفلٌ عامرٌ بالبكاءِ
يـ ـنـ ـث ــرهُ ع ـل ــى اإلسـ ـفـ ـلـ ـتِ دراج ـ ـ ـةً
هوائيةً.
يسوقُ املالئكةَ بيدٍ
وبيدٍ أُخرى يهشُّ على شياطينهِ
برذاذِ اآللهةِ
يلوّنُ جلباب ُه
بـحـنـكـةِ ت ــاجــرٍ ،ي ـقــودُ رَهْـ ـطـ ـاً إلــى
حتفهم.
بربيعٍ ال ينتهي
ال ينتهي هو.

روحي
رُوحي صَحراءٌ وأيامي رمال
وأولئكَ البدوُ العَطاشى أحالمي.
باألمسِ
شطفتُ عَقلي باملَودّ ِة
ودَهنتُ قلبي بالرحيلِ،
تَركتُ أصابعي وأخذتُ حَقيبتي.

عمار أبو بكر ـ ـ مصر

كَانتْ السيّدةُ األنيقةُ تَبيعُ شَعرَها
كــانـتْ الـبــالدُ خــواتـمَ تتقافزُ على
األضرحةِ
والـ ـه ــوي ــاتِ ت ـن ـطُّ إل ــى الـ ـش ــوارعِ
كالغِيالن.
قُـلـتُ رُوح ــي صـحــراءٌ وسأُوجعُها
بالتحليل
أضعُ كلَّ مَباضعي في قَلبِها
أت ــركُـ ـه ــا تَ ـ ـنـ ــزفُ وتَ ـ ـج ـ ـفُّ عـلــى
الشراشف
وأغسلُ كلَّ أثارَها.

مرثيَّة للوقت

()...

ال هيبة في تمجيد موت الوقت ،وال
رصاصاتٍ أخيرةً يطلقها مشجِّعو
كــرة قــدم متحمِّسون ،وال خــدود
تُخمَش وصدوراً تندلق .وال صورةً
تُعلَّق في ساحة املدينة الستذكارهِ،
فقط ،الشوارع تكتظ بالصمت
والـ ـح ــاض ــر واملـ ــاضـ ــي ي ـخ ـب ـطــان
بعضهما بعضاً في زقاق.

عمر الجفال
مواليد  ١٩٨٨العراق

نُبْنَا عن الجرحى
تعهّدنا املذابح
أينما سقط الرصاص فإننا من أطلق
القتلى عليهم
وانتظرنا في طوابيرٍ مالكَ الحربِ
كي نستبدل املوتى بأكثرنا حياة
وان ـت ـظــرنــا ت ـصــدر ال ـس ـل ـطــاتُ قبل
شهادة امليالد
أوراق الثبوت على الشهادة
كلنا قتلى
ولكن بعضنا انتظر الزيادة
واإلذاعة حذرتنا:
أغلقوا أحالمكم
يتسلل الغاز (املُصرّح) بعد (قانون
السالمة)
ثم يصمت في املذيع كالمه
تركوا لهم أُحُداً ،ولم يُرجع له عيني
قتادة (])]2
واإلذاعة نبهتنا:
أوال ـ ـ موتوا على مَهلٍ
ليبتكروا لكم سببا وجيها
ثانيا ـ ـ ال تكثروا من نشرة األخبارِ،
ناموا جيداً
ومذيعة ملست بالغة نهدها املسؤول،
فاستلمت وظيفتها تقول:
هناك ـ ـ كحّت ـ ـ
شاهد لم تكشف السلطاتُ /أو لم
تكتشفه بعدُ
قال رأيتهم يتسللونَ
ويدخلونَ املوت دون خريطةٍ

جبناءُ

عـ ـم ــداً يــده ـســون بـلـحـمـهــم (خــط
املشاة) ومركباتِ األمنِ
واتصلت مشاهدة تقول:
رأيتُ كهال قد تجمهر مفرداً،
ورأيتُ أيدٍ خارجية،
روّعونا،
لم يعد زوجي ينام معي
وقال متصلٌ:
أنا ال أدخل الحمامَ،
صرتُ (أشخُ) ملتبس اإلرادة
ومندسُّون جداً
أيـنـمــا سـقــط ال ــرص ــاص فــإنـهــم من
أطلق القتلى
وال أدري ملاذا
كـ ـلـ ـم ــا ق ـ ـ ـ ـ ـرّوا شـ ـ ـه ـ ــادة م ــوتــه ــم
يستصدرون لهم والدة
وانتظرنا
تصدر السلطاتُ قبل شهادة امليالد
أوراق الثبوت على الشهادة
كلنا قتلى
ولكن بعضنا انتظر الزيادة.
] . 1ساجدة :رضيعة بحرينية قتلها
غاز الدولة.
] . 2قتادة بن النعمان ،قاتل مع محمد
في أحد ،فسالت عينه بسهم على خده،
فأعادها له صحيحة في محجرها.

علي الجالّوي

مواليد  1975البحرين

بينما تهديه حبيبته «انـف ـجــاراً فــي كــراج
ال ـســومــريــة أو تـحــت املـتـحـلــق الـجـنــوبــي»،
وي ـهــدي ـه ـمــا ال ـل ــه «ق ــذي ـق ــة ه ـ ــاون ع ـم ـيــاء».
ليس هــذا شـعــراً غــريـبـاً ،إنــه يُكتب اليوم
بكثرة .صار نمطاً وأسلوباً ،أصبح مألوفاً،
ولــه أماكنه التي يُـقــرأ فيها ،ويُــدافــع عنه.
ولـيـســت املشكلة وحــدهــا فــي ب ــذرة العنف
داخله ،وإنما تلك السطحيّة املوجودة فيه..
ليس الشّعر منعزالً عن الواقع ،وال متنكّراً
لــه ،فهو ابــن الحياة ،لكن للشِّعر طريقته
الواعية في وصف األمــور والتفكّر بها ،هو
ليس نــاقــا حرفيا ملــا يـحــدث ،وإنـمــا متأمل
ملــا ت ــؤول إلـيــه األح ـ ــداث .الـشِّـعــر لـيــس ابــن
العجالة والعفويّة الساذجة ،هو روح العالم
الـجــوانـيّــة ،املـكـســورة وامل ــذع ــورة والخائفة
والثائرة والحُرّة في آن .هو ليس استهاكا
لألحداث ووصفها وانطباعها ،وإنما غائر
في مجاهلها وقلقها.
الـشِّـعــر ال ـيــوم بــات م ــرآة مـكـســورة .دخل
مرحلة الهزّات .أفسدته امليديا .صار «نوع
الشِّعر» الغارق في «العاديّات» و «املُفرقات»
ي ـخ ـلــق ن ـش ــوة ك ـب ـيــرة لـ ــدى ال ـ ـق ـ ـرّاء على
صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،فهو
بالنسبة لهم صادم وجديد وينهل مفرداته
م ــن ال ــوق ــائ ــع ال ـي ــوم ـيّ ــة .ل ـكــن ال ـشِّ ـعــر عــابــر
للزمن .سنعيد قــراءة قصائد ألمــرؤ القيس
اآلن وكأنها كُتبت في الطابق العلوي من
ناطحة سحاب ،بينما سيذهب الكثير من

الـشِّـعــر الـسـطـحــي ال ــذي يكتب ال ـيــوم إلــى
ال ـ ــزوال ،يُـشـطــب بـعــد ي ــوم مــن ن ـشــره ،لن
يعود له مكان فور اختفاء الفوران ،ال يعلق
منه شــيء في الــذاكــرة بعد حلول الرخاء.
هو شعر مرتبط بالحدث وينجلي بزواله.
وهــذه أزمــة تقنيّة ،ألنــه شعر مباشِر يعاني
م ــن الـتـسـطـيــح ل ــدرج ــة اق ـت ــراب ــه م ــن امل ـقــال
السياسي أو الخاطرة ،أو الستاتوس على
«الفيسبوك».
يـكـتــب أغ ـلــب ال ـشّ ـع ــراء بتحفيز املتلقي
الـ ــذي يـعــانــي م ــن االخ ـت ـصــار ف ــي الـحــركــة
والـقــراءة ،ويُؤخذ الشاعر بمجاراة املتلقّي
وكتابة شعر سهل ج ـدّاً وطـيّــع وفكاهي.
وهــذه الكتابة ال تجعل الشعر قابا للعيش
بسبب ارتـبــاطــه بــزمــان ومـكــان محددين،
بجميع أحداثه وشخوصه ،من دون توريات
أو استعارات ،يسرد الوقائع من دون كثافة
وال إيجاز ،يردم املسافة بين الشِّعر والنثر.
ال يلغي كل هــذا وجــود شعراء جيدين،
مُ ـص ـغ ـي ــن ل ـه ـس ـه ـســة ال ـط ـب ـي ـع ــة ،وق ـع ـق ـعــة
الحرب ..لكن الطغيان للسيئ ،والسيئ مُعْدٍ،
خــاصــة بــوجــود اإلع ــام االجـتـمــاعــي .يطفح
السوء على السطح ،ويُلغي أرشيف الحياة
التي يكتبها الشِّعر ،الحياة بسعادتها وأملها
وخوفها.

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

ما بين الهمس واملدافع
 «تحتك فيه ناس عاوزة األمل /مش عاوزه؟ /سيبهولهم!» «الجدع جدع والجبان جبان ،واحنا يا جدع ،بايتين في امليدان» «املجد للباقي ع العهود والجي /املجد للشاهد وللمشهود من الشُهدا/املجد للثابت ع املبدأ وع الكلمة /املجد لكل شهيد لسه ماماتش».
 «نجّينا م الشرّير /ارحمنا م التجربة /املعركة املرّا دي  /مش هيّنة /املعركة غايمة  /غربال ورا غربال /وفْ صفّنا الجنرال  /املعركة مرعبة».
قـبــل ال ـث ــورة ب ـس ـنــوات قـلـيـلــة ،ك ــان يُنظر
لـقـصـيــدة الـنـثــر فــي مـصــر بــوصـفـهــا قــاطــرة
الـتـغـيـيــر فــي املـ ــزاج ال ـش ـعــري .سـمـعـتُ مــرة
ال ـشــاعــر ال ــراح ــل حـلـمــي ســالــم وه ــو يـقــول
وصفاً بليغاً في هذا املوضوع« :شعر التفعيلة
يملك الشرعية الدستورية فــي مصر اآلن،
أما قصيدة النثر فتملك الشرعية الثورية».
صخبٌ شديد أثــارتــه قصيدة النثر وقتها،
مــؤت ـمــرات وم ــؤت ـم ــرات بــديـلــة أقـيـمــت على
شرف قصيدة النثر وقصيدة النثر البديلة.
هذا الصخب كان غريباً على قصيدة طاملا
تـفــاخــرت بـ ـ «هـمـسـهــا» .الـتـفــاخــر بالهمس
نفسه كان غريباً.
فــي الــوقــت ذات ــه ،كانت خـطــوات الشاعر
أحمد فؤاد نجم تقترب من دار «ميريت»..
بـعــد اخـتـفــاء طــويــل عــن األن ـظ ــار ،وبـعــد أن
بدا أن شعر العامية األيديولوجي (الزاعق/
الفكاهي /املـبــاشــر) لنجم قــد خـفَـتَ نجمه.
وف ـ ــي «مـ ـي ــري ــت» شـ ـ ــارك ن ـج ــم ف ــي حــركــة
«ك ـتــاب وفـنــانـيــن مــن أج ــل الـتـغـيـيــر» ،التي
ك ــان ــت ال ـ ـ ــذراع ال ـف ـنــي ل ـحــركــة «ك ـف ــاي ــة»،
وبـعــدهــا لــم تنقطع أقــدامــه عــن دار النشر
الصغيرة التي جمعت الكثير مــن الشباب.
نجم الــذي كــان نجماً لعصر سابق تحاور
فيه بكلماته مع الشيخ إمام بعوده ،بدأ يعود
بالتدريج ليصبح نجماً للعصر القادم أيضاً.
وشيئاً فشيئاً بــدأ الشباب يعلنون ضيقهم
من قصيدة النثر.
ف ــي مـ ـي ــدان ال ـت ـح ــري ــر ،وبـ ـع ــد أن ت ـحــول

«امل ـ ـيـ ــدان» إلـ ــى رمـ ــز ف ــي ذاتـ ـ ــه ،راج هـتــاف
«الـ ـج ــدع جـ ــدع وال ـج ـب ــان ج ـب ــان ،واح ـن ــا يا
ج ـ ــدع ،بــايـتـيــن ف ــي امل ـ ـيـ ــدان» .ه ـك ــذا حُ ــرف
بيت مــن أبـيــات نجم بشكل بسيط ليقوله
الجميع في املظاهرات .وفــي كل مكان من
امل ـيــدان ظـهــرت حلقات تغني «ن ــاح الـنــواح
والـنــواحــة على بـقــرة حــاحــا الـنـطــاحــة» .مال
كــف امل ـيــزان بشكل عنيف وفـجــائــي ناحية
شعر العامية املباشِر واملسيَّس الــذي طاملا
احـ ـتـ ـق ــره الـ ـشـ ـع ــراء املـ ـص ــري ــون ،وت ـخ ـلــص
شباب الشعراء من وصمة العار التي الحقت
ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـش ـعــر ،وأعـ ـ ــادوا اكـتـشــاف
األبنودي ،خاصة في قصائده الثورية .وفي
 2013أص ــدر ال ـشــاعــر مصطفى إبــراهـيــم
(مواليد  )1986ديوانه «مانيفستو» ،الذي
عدَّ ،كما يدل اسمه ،بيانا للثورة ،وتأسس
على قصيدته الرئيسية ملذبحة ماسبيرو،
وحـقــق أعـلــى املبيعات ووص ــل اإلع ـجــاب به
لدرجة كتابة بيت من أبياته بخط عريض
على أحد جــدران وسط البلد ،حيث كانت
ت ـجــري املـ ـع ــارك الـيــومـيــة بـيــن املـتـظــاهــريــن
والداخلية« :تحتك فيه نــاس عــاوزة األمــل/
م ــش ع ـ ـ ــاوزه؟ /سـيـبـهــولـهــم» .ك ـمــا أص ــدر
مايكل عادل (مواليد  )1987ديوانه في عام
 2012عن الدار نفسها بعنوان «س ،»28
وه ــو االسـ ــم ال ـك ــودي للمحكمة العسكرية
في زهــراء مدينة نصر ،ويقول فيه« :املجد
لـلـبــاقــي ع الـعـهــود وال ـج ــي /امل ـجــد للشاهد
ولـلـمـشـهــود مــن ال ـشُ ـهــدا /املـجــد للثابت ع

امل ـب ــدأ وع الـكـلـمــة /امل ـجــد لـكــل شـهـيــد لسه
ماماتش».
محمود عزت (مواليد  )1984شاعر عامية
آخر كتب قصيدته «صاة خوف» في أيلول/
سبتمبر  ،2013أي بعد إزاحة محمد مرسي
بأيام ،ليتحدث فيها عن التجربة السياسية
 /الشعورية القاسية لـ «شباب الـثــورة» في
تلك األيام .يقول« :نجّينا م الشرّير /ارحمنا
م التجربة /املعركة امل ـرّا دي  /مش هيّنة
 /املعركة غايمة  /غربال ورا غربال /وفْ
صفّنا الجنرال  /املعركة مرعبة».
لــم ي ـع ـنِ ه ــذا أن قـصـيــدة الـنـثــر الفصحى
ق ــد اخ ـت ـف ــت .ب ــال ـع ـك ــس ،م ــا زال ال ـش ـع ــراء
املخضرمون يصدرون دواوينهم بالفصحى،
وينضم إليهم شعراء شباب أيضاً .الشاعرة
إيمان مرسال تكمل مسيرتها الشعرية في
 2013عبر ديــوان «حتى أتخلى عن فكرة
الـبـيــوت» .ومــا بين  2012و ،2014يصدر
الشعراء الشباب إبراهيم السيد وملكة بدر
وأم ـي ــرة أدهـ ــم وه ــرم ــس دواوي ـن ـه ــم األول ــى
أو الثانية ،ويُحتفى بهم ،وال تفقد قصيدة
النثر شرعيتها أبداً ،كل ما في األمر أنها لم
تعد شرعية ثورية كما تم تصور األمر منذ
عشر سنوات ،وإنما شرعية الهمس وسط
ضجيج املــدافــع ،كما يليق بشعر النثر أن
يُكتب ويُحترم.

نائل الطوخي

روائي ومترجم من مصر
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كل واحد منا له فكرة وله حرية في التعبير
حرية التعبير تضمن لي ولــو جزء بسـ ـيــط
اني ماشي في درب التغيير

متابعات

راب , Mc Swat ,ليبيا

«يناير» األمازيغ ..طقوس وأساطير
في الثاني عشر من شهر كانون الثاني /يناير من كل
عام ،يحتفل األمازيغ في الجزائر ،على غرار إخوانهم
في كل بلدان الشمال اإلفريقي من واحــة سيوة في
مــصــر إل ــى مــديــنــة طنجة فــي املــغــرب ،ب ــرأس السنة
األمازيغية والفِالحية الــذي يوافق هــذه السنة العام
 2965حسب التقويم األمازيغي ،الذي يسبق التقويم
املــيــالدي بحوالي عشرة ق ــرون .يطلق على االحتفال
محليا اســم «ينّاير» (بتشديد الــنــون) ،و yanuyar
كلمة أمازيغية مركبة من كلمتين yan :وتعني واحد،
و  ayurوتعني الشهر .كما يطلق على الشهر األول
مــن الــســنــة األمــازيــغــيــة كــذلــك تسميات «إم ــالل ــن» و
«أقــورارن» حسب اختالف املناطق واللهجات ،وأيضا
«ب ــورت أوســقــاس» أي ليلة السنة ،ويعتبر البداية
السنوية في ممارسة األعمال الفِالحية.
يختلف الجزائريون في طريقة إحياء «ينّاير» من
منطقة إلــى أخ ــرى ،وهــو أمــر يعكس التنوع والــثــراء
الــذي يميز الثقافة الجزائرية .إال أن هناك مجموعة
من التقاطعات التي تجعل بعض الطقوس مشتركة
بين الجميع ،منها ذبــح ديــك أو دجــاجــة وتحضير
وجبة عشاء فاخرة من أحد مشتقات القمح مثل طبق
الكسكسي أو ما يشبهه ،كالشخشوخة أو الثريد
الــتــي تطبخ باستخدام سبعة أن ــواع مــن الخضار.
وتقوم املرأة بأغلب طقوس االحتفال وكذا بمشاركة
األطفال (تعبيرا عن الخصب والنمو) ،في الوقت الذي
يكتفي فيه الرجال بمساهمة رمزية.
ومع كل دورة عام جديد يطفو إلى السطح تساؤل
عن كيفية تمكن طقوس ينّاير االحتفالية من الصمود
ملدة ثالثين قرناً دون أن تندثر ويلفها النسيان؟ أي
كيف تمكن أمازيغ الشمال اإلفريقي ،رغم الغزو املتكرر
ألرضــهــم بــدءا مــن العهد الفينيقي لغاية االستعمار
الفرنسي ،أن يستمروا في إحياء «ينّاير» عاما بعد عام
من دون أن يتخلوا عنه أو ينسوه؟
لإلجابة ،علينا السفر بعيدا إلى لحظة البدء األول لهذا
االحتفال ،أو ما يطلق عليه في األنثروبولوجيا الدينية
«لحظة التكوين» ،فنجد أنفسنا مجبرين على االلتجاء
لألساطير في محاولة الستكشاف لحظة الوالدة الفارقة
تلك .يرى أصحاب نظرية األصل الطقسي لألسطورة
التي ظهرت ألول مرة في كتاب «دين الساميين» ملؤلفه
روبرتسون سميث ،أن الطقوس القديمة تفقد بمرور
الزمن معناها وغاياتها ،فتتحول إلــى مجرد حركات
ال معنى لها .وهنا تأتي األســطــورة لكي توضح أصل
الطقس ومعناه ،وتقدم تبريراً مقنعاً لتلك االحتفاالت
التي تتناقلها األجيال .وبالتالي فاألسطورة والطقس
مترابطان ،وال بقاء ألحدهما دون اآلخــر ،فاألسطورة
بحاجة للطقس لضمان خلودها ،والطقس بحاجة
لألسطورة لتبرير وجوده والحفاظ على فعاليته.

الفرعون األمازيغي

يرتبط إحياء طقوس»ينّاير» بمجموعة من األساطير
التي يرويها السكان املحليون ،وأشهرها على اإلطالق
أسطورة القائد األمازيغي «شيشناق» قاهر الفراعنة
ال ــذي حكمت أســرتــه مــصــر مل ــدة قــرنــيــن .وتختلف
الروايات اختالفا كبيرا في أصل «شيشناق» وكيفية
استيالئه على بلد األهرامات ،فتذهب بعض الروايات
إلى أنه من بني سويس وأنه صد هجوما قرب مدينة
تلمسان غرب الجزائر قام به الفراعنة للسيطرة على
بــالد األمــازيــغ وهــزمــهــم شــر هزيمة وطــاردهــم حتى
بالدهم واستولى عليها ونصب نفسه فرعونا ملصر
ومــا ج ــاوره ــا ..وتــم االحــتــفــال بــهــذا النصر العظيم
واخــتــيــاره ليكون بــدايــة للتقويم األمــازيــغــي تقديرا
وإجالال لهذا القائد .في حين تذهب روايات أخرى إلى
أن «شيشناق» ينحدر من قبيلة أمازيغية ليبية ،وكان
عــادال ومتسامحا لــدرجــة أن املصريين التجأوا إليه
ليخلصهم من ظلم الفرعون ،وقاموا بتنصيبه ملكا
عليهم .فيما تذهب روايــة ثالثة إلى أن «شيشناق»
كــان قــائــدا عسكريا فــي جيش الفرعون سمحت له
الــفــوضــى واالضــطــرابــات الــتــي عــانــت منها مــصــر أن
يسيطر على البالد وينصب نفسه فرعونا عليها.
وبغض النظر عن صحة املعلومات التاريخية الواردة
في مختلف الروايات ،فإن طقوس االحتفال بـ «ينّاير»،
إذا نظرنا إليها من منظور األنثروبولوجيا الدينية ،هي
نوع من الطقوس الدورية الكبرى التي ترتبط بأساطير
التكوين .فالطقس هنا هو األسطورة وقد تحولت إلى
سلوك يستهدف استعادة الزمن امليثولوجي البدئي
حسب تعبير الباحث السوري فراس السوّاح.
أس ــط ــورة الــقــائــد «شــيــشــنــاق» ه ــي مــجــمــوعــة من
األحـ ــداث التاريخية الــتــي حــدثــت فــي الــزمــن الغابر،
زمن البدايات ،وهي تحكي لنا كيف تشكل األمازيغ
واكتشفوا هويتهم في مقابل اآلخر ـــ وهو هنا الفراعنة
ــ وانتصروا عليه وأثبتوا تفوقهم وضمنوا تميزهم.
وهــذا الــزمــن األول تتم استعادته وعيشه مــن خالل
الطقس الــدوري ،ألن الزمن املقدس ليس زمنا خطيا
يمتد من املاضي إلــى الحاضر ،بل هو زمــن سرمدي
يمكن لإلنسان استرجاعه والدخول فيه ،واألمازيغ في
احتفالهم بـ «ينّاير» يدخلون في الزمن األول من أجل
االستعانة بقوة األصول لتجديد الحاضر وبعث الحياة
في املستقبل ،وبالتالي املشاركة بطريقة ما في إعادة
صنع عاملهم وهويتهم.

يوم العجوزة

وباإلضافة إلى أسطورة «شيشناق» ،يروي األمازيغ
أسطورة العجوز التي استهانت بقوى الطبيعة واغترت

 ..بــألــف كـل ـمـة

حـل ـ ــم..

بنفسها ونسبت صمودها ضــد الشتاء القاسي إلى
قوتها ،ولم تشكر السماء وشتمت ينّاير قائلة« :لقد
مرت أيامك وكأنها ربيع ،وها أنت ستغادر ليحل فورار
(شهر شباط/فبراير) الذي لن يصيبني فيه البرد ولن
تعرقلني فيه الثلوج» .غضب ينّاير كثيرا وطلب من
شهر فبراير إعارته يوما وليلة كي ينتقم من العجوز
التي شتمته ،فلبى فبراير رغبته وتنازل له عن يومين
من عمره .خرجت العجوز إلــى حقلها ومعها قطيعها،
وهي مطمئنة بأن ينّاير رحل ،وهنا استدعى هذا األخير
البرد والثلوج والرياح القوية ،فهلكت هي وقطيعها.
وانطالقا من هذه األسطورة ،أصبح شهر شباط/فبراير
أقصر شهر في السنة! وال يــزال الكثيرون إلــى اليوم
يخشون «يوم العجوزة» وال يخرجون فيه للرعي.
ه ــذه األس ــط ــورة تــتــنــاول ال ــرواب ــط امل ــوج ــودة بين
اإلنــســان والطبيعة ،وهــي من أساطير الخصب التي
ترتبط بالطقوس الــدوريــة ،ويجري تكرار أحداثها
واستعادة دورة الحياة فيها بهدف اإليحاء للطبيعة
النباتية باالنبعاث بعد انقضاء الشتاء ،ودفــع دورة
الــفــصــول الــتــي ال غــنــى عنها للحياة الــزراعــيــة .ومــا
يقوم به املحتفلون من طقوس ال يتخذ صفة العبادة
للقوى العلوية ،بل املشاركة مع هذه القوى بالرجوع
طقسياً إلــى زمانها األول ،مــن أجــل مساعدتها على
إعــادة االنبعاث من جديد .ومن هنا فقط يمكننا فهم
ح ــرص رب ــات الــبــيــوت فــي ه ــذا الــيــوم عــلــى اســتــبــدال
األواني القديمة بأخرى جديدة ،وتغيير حجارة املوقد
التقليدي ،بــاإلضــافــة إلــى نسج أفــرشــة جــديــدة وفي
مقدمتها الزربية ليتم استقبال العام األمازيغي الجديد
بألبسة وأفرشة وأوان جديدة ،بعد أن تتم إعادة طالء
البيت وتزيينه والتخلص من كل ما هو قديم ،كعملية
مشاركة لقوى الطبيعة في إعادة االنبعاث املتجددة.
فأسطورة «شيشناق» وأسطورة «العجوز» وإن كان
يبدو للوهلة األولــى أنهما متباعدتان ال صلة بينهما،
إال أنهما وجهان لحقيقة واح ــدة ،ألن التكوين األول
لألمازيغ مرتبط بالخصب الــدوري لــألرض ،واالنبعاث
الجديد للفصول ،الذي لواله ملا كان لهم أن يستمروا
في الزمن .فاألرض هي األم الحاضنة ومنها تولد كل
الخيرات التي تسمح بتأبيد وجــود هــؤالء الفالحين.
لهذا تحتل األرض مساحة واسعة في الطقوس التي
تقام في «ينّاير» ،تمجيداً لهذه األم واعترافاً بخيراتها
وطــلــبـاً للخصب والــرخــاء والــغــلــة الــوفــيــرة ومحاولة
لتجنب غضبها الــذي يأتي فــي شكل جفاف وجــدب
وأوبئة.

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ ـ كيف تراجعت مطالب الثورة املصرية؟ ـ ـ هدير املهدوي
ـ ـ انتحار األطفال في تونس ـ ـ حسان حاجبي
ـ ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

مبروك بوطقوقة

مؤسس ومدير موقع «أرنتروبوس» aranthropos

ورئيس تحرير «املجلة العربية للدراسات األنثروبولوجية
املعاصرة» ،من الجزائر.

من أفضل  20صورة عاملية في 2014

سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين قرب دمشق يتدفقون للحصول على مساعدات من األونروا بعد أشهر من الحصار التام واالفتقاد لكل مؤونة.

زينب سديرة/الجزائر

(اختيارات الغارديان البريطانية)

أب يبكي ابنه الذي استشهد بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة صيف 2014

(الصورة لـمصطفى حسونة)

مدونات

أزمة الغاز :من املسؤول؟

حيث تحوم أساطير الشعوذة

الحكومة حيّة تغرّد!

أزمة غاز طاحنة دخلت كل بيوت األقاليم وبعض بيوت الخرطوم ،وامتدّت ألكثر من أسبوع...
أتذكّر ندوة عن الغاز في شركة النيل للبترول في نهايات التسعينيات عُرض فيها إحصاء لعدد
األسطوانات في الواليات ،وكانت النتيجة أنّ كثيراً من الواليات تملك صفراً ،أي لم تدخلها
أسطوانة غاز .اآلن دخل الغاز (تقريباً) كل البيوت .زاد انتشار الغاز في أيام ما قبل االنفصال.
وكانت الوفرة تحقق العدالة .وذهب بترول الجنوب وبدأ الشح في العملة والغاز .وكان على
الدولة أن تستورد الفرق في استهالك الغاز والجازولين لتكملة النقص .وصار إنتاج وزارة النفط
يذهب لوالية الخرطوم ،وما هو مستورد لبقية السودان.
غير أن اضطراب استيراد الغاز كان كبيراً ،فطوال السنة املاضية لم ينسب الغاز كما ينبغي
إال في رمضان .والشحّ كان السمة الغالبة والتعقيدات ازدادت يوماً بعد آخر ،والحديث عن شحّ
الغاز صار على كل لسان..
والحكومة باردة وكأن وزراءها يقيسون حال الناس بحالهم حيث ال ينقصهم إال شكر الله.
بالله كيف تدار هذه الدولة؟ وملن ترفع التقارير؟ أكثر من عشرة أيام تنعدم سلعة هامة كالغاز
في كلّ السودان (إال الخرطوم) وال يخرج بيان واحد وال اعتذار وال توضيح للمشكلة وال تحديد
للجهة املسؤولة؟ وال يملك الناس سبباً واضحاً لألزمة؟

مجرّد حملك لكاميرا بالقرب من ضريح سيدي علي بن حمدوش ،سيجعل أنظار الجميع تترّكز
عليك ،فأنت لست طالباً لبركة ستجعلك تقضي غرضاً ما ،بل ما تلتقطه عدستك ستنشره في
مواقع التواصل االجتماعي .لذلك لم يكتفِ من ينتفعون من الشعوذة املحيطة بهذا املكان بمنع
التصوير شفهياً ،بل وضعوا الفتة كبيرة تؤكد هذا املنع الذي ال ينفع معه ترخيص وال طلب .كل
هذه السرّية تجد جواباً لها في شجرة تحيط بها شموع وأحجار سوداء ودماء أضاحي والكثير
من املشعوذين ،هي لـ«للة عيشة» موالة املرجة ،أو عيشة الحمدوشية ،نسبة إلى الضريح الذي
تتواجد به .غير أن «للة عيشة» ال ضريح لها وال قبر ،روحها تطوف باملكان حسب ما يسود من
اعتقادات ،وبركتها قادرة على تحقيق أماني كل من يقصدها..
مباشرة بعد وصولها ،قامت سيدة في الثالثينيات أو األربعينيات بالتوجه عند عطاّر
لشراء طبق يحتوي على شموع وبخور وزهــر وحليب ،وبعد ذلــك توجهت إلــى ضريح
سيدي أحمد الدغوغي البعيد قليالً عن املكان ،لتعود إلى املرحلة األهم ،وهي زيارة شجرة
لـ «للة عيشة» ،أو الحفرة كما يطلق عليها هنا ،حيث اختارت دجاجة سوداء ،ذبحها أحد
«الشرفاء» املتواجدين هناك ،وبعدها تركت «مجمراً» يتوسط رجليها ،مستمتعة بالبخور
الذي يصّعد إلى أركان جسدها..

لطاملا كانت الحكومات اليمنية املتعاقبة ،كغيرها من حكومات دول العالم الثالث ،تفرض تعتيماً إعالمياً على
األحداث التي تدور في بلدانها ،خصوصاً في ما يتعلق بأزماتها الداخلية كحروب صعدة واحتجاجات الجنوب في
اليمن .لكن خالفاً للمألوف ،أضحت الحكومة اليمنية ضحية للتعتيم اإلعالمي هذه املرّة ،ضحية للسياسات التي
اعتمدتها في السابق ،سابقاتها ،محاصرة من دون أدواتها اإلعالمية الكبيرة  -باملقارنة مع إعالم الداخل  -بعدما
استولى خصومها عليها ،واحتلّت موقعها كأنها أحد الناشطين املحاصرين من اإلعــالم في دولة قمعية لتنشر
أخبارها ومواقفها عبر مواقع التواصل االجتماعي .لربما هو قدر حكومة محفوظ بحاح الوليدة منذ بضعة أسابيع،
في ظل ظروف غير طبيعية ،مع سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة ،أن تكون ضحية ال جالداً هذه املرّة.
منذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثي على املؤسسات اإلعالمية بصورة رسمية ،بعد سقوط صنعاء في 21
أيلول/سبتمبر ،فرضت الجماعة رقابتها على أخبار الرئاسة والحكومة ،وصوالً حدّ منع الحكومة من نشر
مواقفها في اإلعالم الرسمي املركزي في صنعاء ابتداء من األحد املاضي ،حينما أعلنت الحكومة موقفاً حاداً تجاه
اختطاف الحوثيين ملدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك ،الذي وصفته بالجريمة...
من مدونة «سامي نعمان» اليمنية (الثالثاء  20كانون الثاني/يناير )2015
/http://ahraryemen.blogspot.com

من مدونة «استفهامات» السودانية (األحد  18كانون الثاني/يناير )2015

/http://istifhamat.blogspot.com

من مدونة «اسماعيل عزّام» املغربية (االثنين  19كانون الثاني )2015
http://www.azzami.com

