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لــم تكــن كل األيّــام ســيئة! لحســن الحــظ ّ
أن الحيــاة كانــت تتواصــل ولــو
بتثاقــل ،فــي بقيّــة العالــم.
كانــت أغنيــة يوســف التميمــي «أم شــعر حريــر» تنبعــث مــن مــكان
ُ
ُ
ووجــدت الوقــت قــد تأ ّخــر،
نظــرت إلــى ســاعة هاتفــي
مــا عندمــا
ُ
فتحــت الخزانــة فصاحــت مالبســي بصــوت واحــد« :هــل مازلــتَ
ـرت مالبــس النــوم التــي ظللـ ُ
حيّــا؟» غيّـ ُ
ـت أرتديهــا دون انقطــاع منــذ
إعــان مــا ُسـ ّمي بـــ «الحجــر الص ّحــي» وخرجـ ُ
ـت بعــد أربعــة أيــام من
المكــوث فــي البيــت لشــراء بعــض الحاجيــات الضروريــة لطفلـ ّي مجــد
ومايــا .كان الوقــت زواال وكانــت الســماء ملبّــدة باألفاعــي التــي لــم
ـل يحــدث فــي
تغــادر كوابيســي منــذ عقــود طويلــة مشــيرة إلــى أمــر جلَـ ٍ
المســتقبل .وقــد أثبــتَ ذلــك الكابــوس ك ّل مــا حــدث طــوال الســنوات
التــي أعقبــت ظهــوره أل ّول مـرّة فــي أحالمــي ...وجـ ُ
ي ُمقفــرا
ـدت الحـ َّ
والمح ـاّت مغلقــة .كنــت بصــدد المشــي علــى الرصيــف متف ّكــرا فــي
هــذه «الكارثــة العولميّــة» التــي حلّــت بنــا دون أن تنتظرهــا االنســانيّة،
رغــم المؤ ّشــرات التــي كانــت تظهــر هنــا وهنــاك ورغــم التحذيــرات
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التــي كان يطلقهــا مناضلــو البيئــة بالرســائل اليوميــة التي كانــت تصلني
إلــى بريــدي االلكترونــي .كانوا يســتعيرون صــوت األرض المســتغيث
ليقومــوا بإعالمنــا بمــا يتـ ّم مــن جرائــم يوميــة ضـ ّد الغابــات واألنهــار
والبحــار ،وضــد الهــواء والتــراب ،وضــد األطيــار والحيوانــات البريــة
والزواحــف واألســماك ،وضــد الــذرّات وااللكترونــات والبروتونــات،
ـت أمشــي إلــى أن اقتربـ ُ
وضــد الجبــال والربــى والســهول ...كنـ ُ
ـت مــن
شــخص كان ينتع ـ ُل حــذاء رياضيًّــا ويمشــي قبالتــي .كان يحمــل فــي
ـار
كيــس بالسـ ٍّ
ـتيكي أســود عـ ّدة مفاهيــم ،ويبــدو أنّــه كان يُ َسـ ِّخرُها باحتقـ ِ
ــن لمحاربــة أ ّ
ي خطــر داهــم .كان ينظــر إلــ ّي بعينيــن المعتيــن
ُم ْؤ ِم ٍ
ُ
يعلوهمــا الحــذ ُر والتشــ ّك ُ
بــدأت أشــعر بالتوجّــس بســبب
ك .وعندمــا
االحتمــال الــذي جــال فــي خاطــري والمتعلــق بامكانيّــة حملــه لعــدوى
فيــروس «كورونــا المســتجد» الــذي ينتشـ ُر بطريقــة ســريعة وغامضــة
بيــن جميــع البشــر فــي ك ّل بقــاع الدنيــا ،وق ْبــل أن أصــل إليــه وعلــى
ُ
أصبحــت ال
حيــن غــرّة ،قفــز إلــى الرصيــف ال ُمقابــل ألدرك أنّنــي
أختلــف كثيــرا عــن اإلرهابــي الحامــل لحــزام ناســف وال ُمترفّــع فــي
حالــة مــن الغيبوبــة الدينيّــة ،عــن محــض الوجــود المســتقل بذاتــه ،كمــا
أن العفّــة التــي يبحـ ُ
لــو ّ
ـث عنهــا فــي فــرج الحوريّــة التــي ستســتقبله
بالزغاريــد المق ّدســة فــي أحــد أبــواب الفــردوس ،ســتجعله يقــذف قبــل
أن يولــج آلتــه التناســلية التــي كانــت العضــو الوحيــد الــذي َس ـلِ َم مــن
تفجيــر الجســد!
حيــن وصلـ ُ
ـت إلــى مغازة الحــي كان عل ّي أن أقف فــي الطابور تفصلني
مســافةُ متــر عــن الــذي يتق ّدمنــي ومتــر آخــر عــن الــذي يتأ ّخــر عنّــي.
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فتجربــة «البُعــد االجتماعــي» هــذه ،هــي صلــة الوصــل بيــن المــكان
والزمــان .إذ ّ
أن العالــم يُق ـ ّدم إلــى االنســان ك ّل لحظــة تجربــة الحــدود.
فالحصــر أو الحصــار هــو شــعور بانتفــاء المســافة ،ولكــن فــي التجربــة
التــي نعيشــها ال يتمثّــل الحصــا ُر فــي انتفــاء المســافة وإنّمــا فــي زيــادة
اتســاع المســافات بيــن األفــراد وبيــن الــدول عبــر هــذا التباعــد الــذي
حتّمتــه الظــروف ،إذ انتقــم فيــروس كورونــا المســتجد مــن «عولميّـ ٍة»
ألغــت المســافات بيــن األفــراد والجماعــات والــدول وح ّولــت العالــم
إلــى «قريــة صغيــرة» كمــا يقــول أهــل السياســة وعلمــاء االجتمــاع،
بــل ّ
ض َغـطَ علــى الزمــن وقــارب على
إن الفيــروس ينتقــم منهــا كأُفهــوم َ
ُ
واكتشــفت حينئــذ وأنــا فــي الطابــور ّ
أن جســدي لــم يالمــس
إلغائــه.
جســدا آخــر فــي الشــارع منــذ أكثــر مــن أســبوعين لذلــك شــعرت
بالضيــق ّ
ألن دخولــي إلــى العالــم فــي كل مناســبة ،يمنحنــي إدراكا
جديــدا لمســافة البعــد .فحميميتــي تدفعنــي دائمــا لمصافحــة األصدقاء أو
تقبيــل الصديقــات أو معانقــة األحبّــة حتّــى أنّــي شـ ُ
ـعرت بظمــأ مــا شــبيه
بالجــوع إلــى شــيء غامــض ،لــم أفهمــه إال حيــن صــرت فــي مق ّدمــة
الطابــور والحــارس البديــن ذو وجــه العُقــاب بالبـ ّزة الزرقــاء المكتــوب
عليهــا « »sécuritéيومــئ لــي مــن بعيــد ألدخــل إلــى المغــازة.
ُ
ُ
جبــت
وجــدت المحــ ّل مقفــرا.
مــا إن تجــاوزت بــاب الدخــول حتّــى
ـت مــا وجــدت وسـ ُ
لوحــدي بيــن األروقــة واقتنيـ ُ
ـألت العامــل ذو العينيــن
الكاســرتين الــذي يُغطّــي أنفــه وفمــه بك ّمامــة قماشــية حتّــى غــدا رأســه
مثــل علبــة حليــب فــي شــهر الصيــام ،فــر ّد عل ـ ّي مــن بعيــد ليُخبرنــي
بعــدم وجــود ال الدقيــق وال الس ـ ّكر وكنــت أشــعر طــوال وجــودي فــي
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المغــازة بالضيــق .منــذ الطفولــة ثمــة إحســاس يولــ ُد معنــا وينتابنــا
ـأن هنــاك أنظــارا مص ّوبــة نحونــا .لذلــك أيقنـ ُ
كلّمــا شــعرنا بـ ّ
ـت أنّنــي
فــي مرمــى رصاصــات الح ـرّاس المســتع ّدين لــكل طــارئ إن حــدث
رت ومـ ُ
وأن ته ـ ّو ُ
ـددت يــدي ألضغــط علــى حزامــي الناســف وكأنّهــم
يســألونني بصــوت واحــد
 ما الذي أتيتَ تفعله هنا؟ ما الذي تُري ُدهُ منّا؟وعندمــا تفرّســوا فــي جســدي وجدتُنــي أقـ ُع في ارتبــاك كبير ألنّــي ُ
كنت
ق العلــم مــا الــذي كانــوا ينــوون فعلــه لسـ ُ
أعلــم حـ ّ
ـت أدري كيــف؟ لكنّــي
ُ
ُ
ُ
وركضــت باتجــاه
تراجعــت إلــى الــوراء
كنــت أعلــ ُم ذلــك مســبّقا...
الشــارع وركــض خلفــي ع ّمــال المغــازة وذلــك الحــارس ضخــم الجثّــة
ذو وجــه العقــاب ،وتَبِ َعــهُ ك ّل َم ْ
ــن كان خلفــي فــي الطابــور ثــ ّم بقيّــة
س ـ ّكان الح ـ ّي الذيــن خرجــوا مــن بيوتهــم حفــاة عــراة حتّــى أحسسـ ُ
ـت
«بحــي اإلذاعــة» الــذي أقطنــه كلّــه علــى كتفــي وكان قلبــي يخفــق
بصــوت مرتفــع وبــدت لــي وجوههــم مثــل رســوم الفنّــان التشــكيلي
أبــو العبّــاس عبــد هللا  Abouabes Abdallahفــي مجموعــة رســومه
بعنــوان «الوجــه اآلخــر مــن مخطــوط مريــم» وفجــأة انفتــح أمامــي
طريقــان ولــم أعــرف أيّهمــا أختــار وكان الحفــاةُ العــراةُ يصرخــون فــي
وجهــي كلّمــا التفـ ُّ
ـت لهــم وهــم يل ّوحــون بعصيّهــم وحجارتهم وأســلحتهم
الســوداء والبيضــاء والرماديّــة :كورونــا! كورونــا! ك وفيــد! كــو...
رشيد!
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 رشــيد! يــا رشــيد كلّــم األســتاذ ليتقـ ّدم إلــى «القابــض» هكــذاصــرخ فزعــا مراقــب ال َع َملَــة!
ُ
ُ
تهــت بيــن نــوم ويقظــة وأنــا أنتظــر دوري ألدفــع ثمــن
كنــت قــد
المشــتريات عنــد القابــض رشــيد الــذي وجدتــه علــى غيــر العــادة
ـت ُمه ّمتــي بــكل دقّــة خرجـ ُ
منقبــض األســارير .عندمــا أتممـ ُ
ـت عائــدا
إلــى البيــت دون أن ألتفــت إلــى الــوراء إذ بــدا لــي ّ
أن ُمجـرّد مغادرتــي
البيــت يُ َشــ ّك ُل تهمــةً َح ِريَّــة بالمالحقــ ِة.
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أفقـ ُ
ـت هــذا الصبــاح وفكــرة تجــول فــي خاطــري مفادهــا ّ
أن أســوأ مــا
فــي األمــر الــذي نحــن فيــه ال يتمثّــل فــي ّ
أن العالــم لــم يَعــ ْد حُــرّا،
أن االنســان نســي مــا تعلّــم عــن الحريــة! إذ ّ
ولكــن فــي ّ
أن جميــع َمــن
تمتّعــوا بالحريــة ألقــل مــن عشــر ســنوات فــي تونــس هــم أنفســهم مــن
يطالبــون بالحــد مــن حريــة التنقــل وحرّيــة التواصــل واالتصــال وحتّــى
حريــة التعبيــر ...وهــم أنفســهم َمـ ْ
ـن يضغطــون علــى الحكومــة لتطبيــق
القوانيــن القديمــة بقــ ّوة الســاح ْ
إن لــزم األمــر .جــال بصــري فــي
ســقف الغرفــة وفــي جدرانهــا العاريــة مــن كل لوحــة تشــكيلية أو تحفــة
تزيّنهــا وقــد بــدا عليهــا االصفــرار واكتشـ ُ
ـفت أنّنــي لــم أقــم بدهنهــا منــذ
عشــر ســنوات ...حتّــى األثــاث بــدا مترهّــا .لــم تكــن عالقتــي بالبيــت
حميميّــة بالشــكل الــذي يجعلنــي أهتـ ّم بتفاصيلــه فهــو لــم يكــن يُســتعمل
إال لســماع األغانــي أو للنــوم عندمــا نعــود إليــه علــى مشــارف مدينــة
منّوبــة فــي المســاء مــن تونــس العاصمــة مقــ ّر أعمالنــا وأنشــطتنا.
وقبــل أن تنجــب ســلمى «مجـدًا» فــي الســنة الثانيــة للثــورة ،ومــن بعــده
بثــاث ســنوات «مايــا» ،لــم نكــن نســتعمل المطبــخ إال نــادرا إذ كانــت
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غالبيــة حياتنــا خــارج البيــت ومنــذ خمــس ســنوات عندمــا شــرعنا فــي
بنــاء بيــت صغيــر بحديقــة فــي قليبيــة تغيّــرت إليــه وجهتنــا فــي نهايــة
ك ّل أســبوع وخــال العطــل المدرســية وفــي الصيــف حتّــى أصبــح بيتنــا
هــذا عبــارة علــى ترانزيــت .وقفـ ُ
ـن وأنــا
ـت فــي البلكونــة بــرأس محـ ٍ
أنتظ ـ ُر أن ينتهــي الكابــوس رغــم يقينــي ّ
أن الطريــق مازالــت طويلــة.
ولمحـ ُ
ـت قطّــا شــاردا يبــول إزاء نبتــة متو ّســطة الطــول تشــبه أشــجار
البالســتيك ،وبــدا لــي أنّــه يبــول علــى الصمــت المخيّــم علــى اإلقامــة
التــي تحتــوي أكثــر مــن ســتين شـقّة .جعلنــي الصمــت أشــعر بالخــوف
ُ
وجــدت اإلقامــة خاليــة مــن الســ ّكان وأنــا الوحيــد
وباالختنــاق إذ
الباقــي علــى قيــد الحيــاة حتّــى ّ
أن روائــح الجثــث المتعفّنــة شــرعت
فــي االقتــراب مــن أنفــي وجعلتنــي أنتفــض كفــرخ انقــضّ عليــه رعــب
كاســر وبــدا ّ
أن الجــو يتغيّــر ويعــود أدراجــه إلــى عــ ّز الشــتاء فقــد
لفحنــي هــواء ثلجــي فــي الوقــت الــذي كان مــن المفــروض أن يكــون
الطقــس أكثــر دفئــا...
ُ
ُ
وجلسـت على الكنبة ُمتف ّكرا في الشـعارات
عدت أدراجي إلى الصالون
التـي غـزت القنـوات التلفزيـة وصفحـات التواصـل االجتماعـي «ابـق
فـي البيت لسلامتك وسلامتي» «شـد دارك واحم صغـارك» «عد إلى
البيـت سـريعا» «ال تغـادر بيتـك» « »stay at homeوغيرهـا مـن
الشـعارات التـي أصبحـت بمثابـة المفاهيـم التـي جثمـت علـى صـدري
وح ّولـت بيتـي إلـى زنزانـة بـاردة وموحشـة وتح ّو ُ
لـت فـي لحظـة إلـى
سـجين دون محاكمـة ودون اقتـراف جـرم واضـح ،رغـم ّ
أن الدسـتور
فـي فصلـه الرابـع والعشـرين (فصل  )24يضمـن حريّة التنقّـل وحريّة
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مغـادرة البيـت وحريّـة مغـادرة الوطـن .إال ّ
أن مثـل هـذه الحقـوق التـي
تبـدو فـي الظاهـر مق ّدسـة تنهار فـي أ ّول مناسـبة عندما يصبـح المكوث
فـي البيـت هـو الضامـن لحـق الحيـاة المق ّدس.
ســجين فــي البيــت! تبــدو فكــرة رائعــة .وإذا تــ ّم تطبيقهــا علــى
الســجناء الحقيقييــن ســتمثّل ثــورة حقيقيــة! فلنتخيّــل مثــا لــو تتغيّــر
أحــكام القانــون الجزائــي ويصبــح تنفيــذ األحــكام بالســجن يتـ ّم فــي مقـ ّر
إقامــة المحكــوم عليــه لم ـ ّدة معيّنــة وتكــون هنــاك آليّــة تقنيّــة لتطبيــق
هــذا الحكــم كــزرع شــريحة إلكترونيــة فــي جســده ال يمكــن نزعهــا
دون اتالفهــا .ســتكون عقوبــة قاســية وسيســعى بعدهــا الســجين إلــى
عــدم العــود رغــم احترامهــا لــكل معاييــر حقــوق االنســان .ورغــم مــا
ســتوفّره للدولــة مــن ميزانيّــات ،ورغــم مــا ســتوفّره للســجناء مــن عــدم
االختــاط مــع أقرانهــم الخطريــن ،ورغــم مــا ســتوفّره لهــم مــن رفــاه
فــي مقــر اإلقامــة إال ّ
أن ذلــك لــن يتــم إالّ بتوفّــر شــرط أساســي :أن
يكــون بيــت الســجين عبــارة علــى شــقة ُمعلّقــة بيــن الســماء واألرض،
ّ
ألن الشــعور الــذي انتابنــي وأنــا محشــور فــي بضعــة أمتــار هــو أنّنــي
ســجين فــي قفــص األرانــب فــي حديقــة الحيوانــات! إالّ ّ
أن هــذا القفــص
هــو المــاذ الوحيــد وربّمــا األخيــر للفــرار مــن عــدوى الوبــاء العولمــي
األخــرس وغيــر المرئــي.
ُ
واصلــت تبنّــي الفكــرة ووجــدت أنّهــا قــد تضــع القانــون الجزائــي
ومديــر الســجون فــي مــأزق .إذ كيــف يمكــن الحكــم بالســجن وتنفيــذ
العقوبــة علــى مقتــرف جــرم للمكــوث فــي بيتــه إذا لــم يكــن لــه بيــت أو
إذا لــم يكــن لــه بيــت يســتجيب للمواصفــات؟ خصوصــا وأن النصــوص
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القانونيــة تضمــن الحــق فــي الســكن الالئــق؟ ّ
إن فكــرة الدفــاع عــن
كرامــة شــخص محكــوم بالســجن وتمتيعــه ببيــت الئــق ليُســجن فيــه
قــد تبعــث علــى الحيــرة إالّ إذا كان المقصــود منهــا حمايــة الســجناء
بعضهــم مــن بعــض وحمايــة المجتمــع منهــم بتوفيــر فرصــة حقيقيــة
لتأهيلهــم .ولكــن عقوبــة مــن قبيــل أن يكــون للســجين بيــت ،يحتــوي
علــى كل المرافــق الضروريــة ،يقيــم فيــه ويســمع فــي الصبــاح أبــواب
بقيّــة الشــقق تنفتــح وتنغلــق ويغادرهــا أصحابهــا ويعــودون إليهــا فــي
كل وقــت حتّــى فــي آخــر ردهــات الفجــر ،وهــو محكــوم عليــه بعــدم
االقتــراب مــن بــاب الخــروج ،ســتكون عقوبــة قاســية تنطــوي علــى
روح ســادية مقيتــة ورغبــة فــي التنكيــل بالســجين وتســليط أكثــر
االنتهــاكات جســامة عليــه ،عندمــا يكــون مســجونا فــي فضــاء يتمتّــع
فيــه أجــواره بكامــل الحريّــة!
«البيــوت قبــور والنوافــذ محاول ـةٌ للتراجــع»! أذكــر أنّــي كتبـ ُ
ـت هــذه
«اإليبيغرامــا» ونشــرتها فــي كتــاب «حكمــة العصــر» ولكـ ّ
ـن البيــوت
أصبحــت اليــوم شــبيهة بالقبــور حتّــى فــي وجــود النوافــذ ألنّهــا قــد
تأتينــا بهــذا الوبــاء غيــر المرئــي .ولكــن شــعار العــودة إلــى البيــت ،ال
ـث فــي حقيقــة األمــر علــى الذهــاب إلــى البيــت وإنّمــا يحـ ّ
يحـ ّ
ـث علــى
االنعــزال وعــدم التواصــل مــع اآلخــر خشــية مــن ذلــك اآلخــر وخشــية
مــن الــذات علــى اآلخــر.
لقــد صــار البيــت علــى عكــس الــرأي الســائد ،والقائــل بأنّــه مســاحة
المــاذ الوحيــدة ضــد العــدوى ،مــكان العــزل للمصابيــن بالفيــروس
الــذي ح ّولهــم إلــى آالت عــدوى وحــ ّول اآلخــر إلــى حامــل محتمــل
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للفيــروس لــذا وجــب االحتــراس منــه تمامــا مثــل االحتــراس مــن
اإلرهابــي الحامــل فــي عقلــه دينــا عنيفــا وفــي خاصرتــه حزامــا ناســفا،
فــي وضــع وبائــي ج ـرّد الحداثــة مــن قيمهــا وكشــف عــن هشاشــتها.
ُ
كتبت سنة :1997
في نهاية قصيدة تطير الخطاطيف بي
خطاطيف بيتي تُحلّ ُ
ق في باحة الدار
الذهاب إليها
ال أستطيع
َ
أري ُد الرجوع إلى عزلتي في المسير
ُ
رأيت..
ألنسى الذي قد
وأمضي وفي معطفي جثّتي القلقه
أو ّز ُ
ع في الكلمات دمائي وال أقتفي أث َر األنبيا ْء
وحين تحطّ
ُ
الخطاطيف عن َد يَ َد َّ
ي
وتبسطُ لي ريشها ،لن أنادي عليها
ك الغيوم
لِتأ ُخ َذني خلفَ تل َ
فع ّما قليل سيأتي إلى بيتي األصدقاءْ

1

لقــد صــار االنعــزال فــي البيــت بمثابــة الفوبيــا ضــد الوبــاء لذلــك لــن
يكــون لألصدقــاء مــكان فــي البيــت ،بــل إنّهــم لــن يُلبّــوا الدعــوة خوفــا
مــن انتقــال محتمــل للعــدوى ليــس مــن األشــخاص فحســب وإنّمــا أيضــا
مــن األشــياء ...لقــد صــار االقتــراب مــن أي جســم انســاني أو غيــر
انســاني غيــر مضمــون العواقــب وأصبــح اآلخــر بمعنــاه العاقــل وغيــر
« 1تطري الخطاطيف يب» ،عادل معيزي ،وطّان القصيدة ،دار األطلسية للنرش ،1998 ،ص 69

18

العاقــل يحتمــل الخطــر واســتعاد هــذا اآلخــر جحيمــه الــذي كان يحملــه
معــه!
لعــل القــول بـ ّ
ـأن العزلــة  -مطلــب األدبــاء والفالســفة  -هــي مــا يتحقــق
اليــوم ،هــو قــول غيــر صائــب ّ
ألن عزلــة هــؤالء هــي عزلــة فرديّــة
فــي خضــم حركيــة العالــم وتشــابكه وارتباطاتــه وعالئقيتــه وحــرارة
حياتــه ،ولكــن عندمــا تصبــح العزلــة جماعيّــة أو عالميّــة فإنّهــا تكـ ّ
ـف
عــن أن تكــون كذلــك ،وإنّمــا تصبــح ضربــا مــن تمريــن مــا بعــد
ميتافيزيقــي علــى تو ّحــد العالــم وخرســه بوصفــه مقبــرة كبــرى لــكل
الكائنــات بعــد نهايــة الحيــاة عليــه ،وليــس قلقــا ً وجوديّــا مــن الحيــاة
المضطربــة فيــه!! ...ال أدري كيــف قفــزت إلــى ذهنــي نهايــة الحيــاة
علــى األرض وظلــت منبعثــة منهــا موســيقى أغنيــة راؤول جورنــو
فيكمــش خديجــة يــا المحفــل.
ّ
إن العزلــة شــيء ممتــع ولكــن مــن الضــروري أن تجــد شــخصا يقــول
لــك« :إنّــك فــي عزلتــك تعيــش متعــة ال تُضاهــى بعيــدا عــن هــذه
الضوضــاء التــي نحياهــا»!
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ـت عينـ ّي هــذا الصبــاح ووجـ ُ
حيــن فتحـ ُ
ـدت الظــام مخيّمــا فــي أرجائــه
أحسســت أنّنــي فــي نفــق وأن المنــزل أصبــح عبــارة عــن كهــف
ُ
ُ
ُ
ولمســت كتفــي
فوجــدت لحيتــي قــد طالــت كثيــرا
وتحسســت ذقنــي
ُ
ُ
وحككــت رأســي فشــعرت بأظافــري
فوجــدت شــعري صــار مســدال
الطويلــة ازدادت طــوال .ونظـ ُ
ـرت فوجــدت امرأتــي وابنيهــا يرتــدون
جلــود الحيوانــات الباليــة والبائســة بؤســا دون أســرار .لقــد احتمينــا منــذ
مــا يقــرب الشــهر بهــذا الكهــف المظلــم والبشــع خوفــا مــن حيوانــات
مفترســة ظهــرت أخيــرا ولــم أســتطع أن أص ّدهــا وأحمي رؤوس البشــر
التــي أملكهــا إال بالفــرار إلــى هــذا الكهــف المظلــم والبقــاء فيــه حتّــى
تمـ ّر قطعــان الحيوانــات المفترســة التــي تأتــي علــى كل مــا يعترضهــا
فتح ّولــه إلــى عهــن منفــوش ...ليــس ثمــة شــيء فــي هــذا الكهــف ســوى
الظــام ورائحــة عطنــة ربمــا هــي رائحــة برازنــا وبولنــا...
دفعتنــي أغنيــة الحــب ليعــة حارقــة وقويــة للمطربــة عليــة المنبعثــة مــن
جهــاز التلفــزة الــذي يشــتغل بــا توقــف إلــى االســتئذان مــن ماضــي
اإلنســانية البعيــد ألعــود إلــى حاضــري متســائال عــن تاريــخ اكتشــاف
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المرحــاض وتاريــخ اكتشــاف طريقــة الجلــوس للتبـرّز فيــه! إن البقــاء
االلزامــي فــي البيــت جعلنــي أتف ّكــر فــي طريقــة تدبيــر الحيــاة بــه منــذ
بدايــة الخليقــة! حينمــا كنــت طفــا كنــت أالحــظ الفــرق بينــي وبيــن
أختــي فــي طريقــة التب ـ ّول فــي المرحــاض .ففــي الحيــن الــذي كنـ ُ
ـت
أفعــل ذلــك واقفــا وأصـ ّوب خرطومــي إلــى أن ينفــذ بولــي بسالســة إلــى
قعــر الوعــاء وأنــا أرى مســتمتعا ارتطامــه وهــو يشـ ّكل رغــوة ســائلة،
كانــت هــي تتقرفــصُ جالســة فــي عنــاء ،معتقــدا أنّهــا ُولــدت َمخصيّـةً.
ُ
أدركــت أن الفكــر الذكــوري إ ّمــا أنّــه يحتقــر
وبعــد ســنوات عديــدة
النســاء أو أنّــه لــم يف ّكــر ج ّديّــا فيهـ ّ
ـن قــطّ...
كان جســدي منهــكا وروحــي فــي حالــة مــن التوتّــر الزائــد .وعندمــا
ُ
ـتيقظت ســيطرت علـ ّي بعــد برهــة ذكــرى حلــم رأيتــه قبــل شــهرين
اسـ
تقريبــا.
ُ
كنــت أقلّــبُ ملفّــا بــا أوراق فــي مكتــب بــارد وضعونــي فيــه بــا
مه ّمــة واضحــة رغــم أنّنــي كنــت رئيــس إدارة المعلومــات والوثائــق
بديــوان وزارة الماليــة قبــل التحاقــي بهيئــة الحقيقــة والكرامــة .إذ ت ـ ّم
التنكيــل بــي منــذ أن عـ ُ
ـدت إلــى الــوزارة بعــد أربــع ســنوات وســبعة
أشــهر ويوميــن .فــكان الوزيــر الــذي ســبق وأن طُــرد مــن مكتبــه
بُعيــد  14جانفــي ســنة  2011عندمــا ســقط النظــام القديــم وعــاد إلــى
الــوزارة بنفــس خطّتــه بطريقــة ســرياليّة ،يرســلني إلــى الكاتــب العــام
األصلــع فــي هيئــة مالكــم والــذي ال يحمــل أ ّ
ي موســيقى فــي صوتــه
وهــو بــدوره يُرســلني إلــى مديــرة الشــؤون اإلداريّــة صاحبــة العينيــن
الميّالــة إلــى الكيــد والتــي تعيــد ارســالي بدورهــا إلــى الكاتــب العــام
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الــذي ال يســتقبلني إال بعــد ْ
أن أتّصــل بدســتة مــن مستشــاري رئيــس
الحكومــة الــذي كان يســتع ّد لمغــادرة الحكــم ولقــب الفشــل الــذي التصق
بمؤ ّخرتــه جعلــه يمشــي بتثاقــل ،ويرســلني بــدوره إلــى اإلدارة العامــة
للمحاســبة العموميــة واالســتخالص التــي تتبادلنــي لعشــرات الم ـرّات
مــع األمانــة العامــة للمصاريــف للبــاد التونســية ألجــد نفســي فــي هــذا
المكتــب األصفــر!
وبســبب الحفــاظ علــى حيــادي واســتقالليّتي ،فقــد تــم االنتقــام منّــي
مــن طــرف المنظومــة اإلداريــة منـ ُذ أن أنهيـ ُ
ـت مه ّمتــي بهيئــة الحقيقــة
والكرامــة فــي  31ديســمبر  .2018خصوصــا وقــد تحالــف ضــ ّدي
كلٌّ مــن المنظومــة القديمــة والجــزء األكبــر مــن المنظومــة الجديــدة
الحاكمــة ممثّلــة فــي الحركــة المتحالفــة مــع الحركــة االســامية ألنّنــي
لــم أســتجب إلمــاءات مفهــوم العدالــة االنتقاليــة تلــك التــي كانــوا
يريــدون فرضهــا علــى عمــل الهيئــة ،بــل إنّنــي كنـ ُ
ـت أدعــو باســتمرار
إلــى محاســبة المســؤولين عــن االنتهــاكات التــي جـ ّدت فــي الفتــرة بيــن
 2011و 2013كمــا ينــصّ علــى ذلــك القانون وهو ما أكســبني عداوات
جــزء مــن أعضــاء الهيئــة الذيــن كانــوا مواليــن بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر للحــزب األغلبــي آنــذاك م ّمــا عقّــد مه ّمتنــا .مه ّمـةً كان علـ ّي مــن
خــال انتخابــي عضــوا ،أن أســاهم  -بحيــاد ونزاهــة واســتقاللية  -عــن
طريــق مجموعــة مــن اآلليــات والوســائل فــي معالجــة إرث ماضــي
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان وانتهــاكات الفســاد المالــي
واالعتــداء علــى المــال العــام .انتهــاكات اقترفتهــا أجهــزة الدولــة أو
األفــراد أو المجموعــات المنظمــة وغيــر المنظمــة التــي تصرّفــت باســم
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الدولــة أو تحــت حمايتهــا خــال مــا يقــرب عــن ســتة عقــود ،وذلــك
بكشــف حقيقتهــا ومســاءلة المســؤولين عنهــا ومحاســبتهم وتقديمهــم
إلــى القضــاء المتخ ّ
صــص وإعــداد برنامــج لجبــر ضــرر الضحايــا ورد
االعتبــار إليهــم عبــر االعتــراف بمــا كابــدوه واالعتــذار ع ّمــا لحقهــم،
وإصــدار تقريــر ختامــي شــامل ت ـ ّم تســليمه للرؤســاء الثالثــة (رئيــس
الجمهوريــة ورئيــس البرلمــان ورئيــس الحكومــة) وت ـ ّم التعتيــم عليــه
رغــم نشــره فــي موقــع الهيئــة .وقــد احتــوى ذلــك التقريــر الــذي يقــع
فــي مــا يناهــز الثالثــة آالف صفحــة علــى الحقائــق التــي تــم التوصــل
إليهــا والمقترحــات المتعلقــة بإصــاح المؤسســات التــي ســاهمت فــي
االســتبداد والفســاد والتوصيــات المتعلقــة بحفــظ الذاكــرة وتحقيــق
المصالحــة الوطنيــة.
فــي تلــك الفتــرة عندمــا بَـدَأَت العدالـةُ االنتقاليـةُ تقول« :ك َّل شــيء يمكن
دفــع ثمنــه» انتهــى بهــا األمـ ُر إلــى غــضّ بصرهــا وإلــى تــرك األمــور
العســيرة تمضــي علــى هواهــا وهــو مــا أ ّدى إلــى تدميــر نفســها بنفســها.
كان يمكــن أن يــؤ ّدي اكتشــاف عمليــة اغتيــال الناشــط السياســي صالــح
بــن يوســف باإلجابــة ع ّمــن حــرّض ومــن خطّــط ومــن مــ ّول ومــن
نفّــذ ومــن ضمــن التغطيــة السياســية ،إلــى اكتشــاف عمليــة اغتيــال
الزعيــم شــكري بلعيــد التــي حدثــت بعــد مــا يربــو عــن الســتين ســنة
بنفــس األســاليب ونفــس المواضعــات ونفــس الوعــي السياســي المتدنّــي
للمتصارعيــن علــى الســلطة! لقــد كانــت المفارقــة التــي لــم يكــن مــن
الســهل علــى المجتمــع والنخــب اســتيعابها أن العدالــة االنتقاليــة ليســت
آليــة لمعالجــة األعمــال التعســفيّة واالنتهــاكات التــي يقــوم بهــا األفــراد
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والمجموعــات بوصفهــا انتهــاكات للقانــون وبوصفهــا امتناعــا عــن
طاعــة الســلطة العليــا وإنّمــا هــي آليــة لمعالجــة انتهــاكات تلــك الســلطة
العليــا التــي لــم تقبــل عــدم طاعــة أولئــك األفــراد والمجموعــات!
لقــد بحــث البعــض عــن أصــل العدالــة االنتقاليــة فــي حقــل التســويات
التــي تَ ْقت َِر ُحهَــا وتَ ْع َمـ ُد إلــى فَرْ ضهــا عنــد االقتضاء وبحـ َ
ـث عنها البعضُ
اآلخـ ُر فــي الحـ ِّ
ق المشــروع فــي الحصــول علــى تعويــض مناســب ،في
حيــن بحــث عنهــا آخــرون فــي حقــل الحقــد الــذي تفتّحــت زهرتــه بيــن
المتعطشــين لالنتقــام .وفــي الخضـ ّم يُجابَــه ك ّل اتّــزان بمقاومــة رهيبــة!
ـأن يظ ـ ّل العــاد ُل عــادال حتّــى تجــاه َمـ ْ
فـ ْ
ـن أض ـ ّر بــه ويتســلّح بالبــرود
واالتّــزان والرفعــة والالمبــاالة ،وأن يحتفــظ تجــاه ســيل المغالطــات
واإلهانــات والشــتائم والتشــهير الشــخصي ،بالموضوعيــة المترفّعــة
والعميقــة ويحافــظ تجــاه كل ذلــك بأعظــم مقــدرة علــى ضبــط النفــس
وبنظــرة صائبــة تُق ـ ّر ُر وتحك ـ ُم ،فمــن المؤ ّكــد ّ
أن ذلــك يشــبه المســيح
المتج ّســد ...لســت مــن ذلــك النــوع إال فــي مســتوى الــدور الوظيفــي أ ّما
كتابتــي فقــد جــرت العــادة علــى أنّهــا حيويــة وقويّــة وتلقائيّــة وعدائيّــة
تكــرّس جــزء مــن قواهــا ضــد الطغيــان وضــد االســتبداد وضــد كل
نــوع مــن أنــواع التماهــي.
لذلــك أجــد نفســي اليــوم فــي مكتــب بــارد فاغــرا فــاه ،عندمــا دخلتــه أ ّول
مـرّة بــدت األشــياء غائمــة الصــورة فيــه بســبب قلــة اإلضــاءة .ورأيـ ُ
ـت
آالف الملفّــات المهجــورة فــي الخزائــن الحائطيّــة وقــد تراقصــت فوقهــا
حشــرات طفيليّــة ،ولــم تتــم دراســتها وتقريــر مصيرهــا النهائــي بســبب
روتيــن إداري كان أبطــأ مــن دبيــب الحيــاة وتخلّــف عــن الرقمــة التــي
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كنــت أطالــب بهــا وأجهــد نفســي فــي خــوض المعــارك مــن أجلهــا
مــن نهايــة القــرن الماضــي .وفــي درج المكتــب المترهّــل خشــن
الملمــس وجــدت دفاتــر باليــة مــازال فيهــا بقيّــة صفحــات بيضــاء
ّ
وكأن الموظّــف الســابق الــذي كان يشــغ ُل هــذا المكتــب غــادره فجــأة
بســبب موجــة ذعــر داهمــة! كانــت نوافــذ المكتــب تُط ـ ّل علــى «نهــج
رومــا» الخلفــي الــذي يعـ ّج بمحــات بيــع مســتلزمات األكل والمالبــس
واألوانــي والكتــب وقطــع الغيــار وكل مــا يحتاجــه النــاس وكان فــي
مواجهــة نافــذة المكتــب مباشــرة محــل لبيــع الشــرائط المســجلة يبــث
باســتمرار ترتيــا للقــرآن وأحيانــا أغانــي فيــروز وفــي غالــب األحيــان
كوكتــال أغانــي الهــادي الجوينــي.
ُ
أحسســت
فــي األيّــام األولــى مــن عودتــي إلــى الروتيــن اإلداري،
أنّنــي عـ ُ
ـدت مــن هجــرة غامضــة بعــد ســنوات طويلــة ،إذ ّ
أن عملــي
كرئيــس لجنــة حفــظ الذاكــرة الوطنيّــة فــي الهيئــة جعلنــي أغيــب تمامــا
عــن العالــم وأغــرق ألكثــر مــن أربعــة عشــر ســاعة فــي اليــوم فــي
ملفــات الضحايــا وشــهاداتهم الموجعــة ع ّمــا كابــدوه مــن عذابــات...
كان الموظّفــون ينظــرون إلــ ّي بعيــون يملؤهــا الشــ ّ
ك بســبب الحملــة
الصحفيّــة الشــنيعة التــي شــنّتها خــال ســنوات وجــودي فــي الهيئــة
غالبيــة وســائل االعــام ضــد مســار العدالــة االنتقاليــة ،بإيعــاز مــن
المنظومــة القديمــة وأعوانهــا مــن الفاســدين مــن الذيــن مازلـ ُ
ـت أحفــظ
ُ
ومازلــت أراهــم فــي مواقــع القــرار ويتصــ ّدرون المشــهد
أســما َءهم
ُ
وكنــت مــن حيــن آلخــر أســمع وشوشــة الزميــات أو
االعالمــي.
الزمــاء عندمــا يقولــون فــي أحاديــث جانبيــة كلمــا مـرّوا فــي الــرواق
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الــذي يوجــد بــه مكتبــي «هــذا الــذي كان يعمــل مــع ســهام بــن ســدرين»
وهــم يقصــدون رئيســة الهيئــة التــي واجهـ ْ
ـت أكثــر مــن ك ّل زمالئهــا
وزميالتهــا مــن األعضــاء حمــات شرســة مــن أجــل إثنائنــا عــن
مواصلــة عملنــا وإصــدار التقريــر الختامــي ،دون جــدوى.
كنــت خــال أيّامــي األولــى أســتمتع مــن جديــد بالمدينــة الضاجّــة
وأتجــ ّول فــي الشــوارع المحاذيــة لمقــر عملــي الجديــد فــي شــارع
الحبيــب ثامــر بغيــة التآلــف مــع المــكان مــن جديــد .وفــي الحقيقــة كنــت
أفعــل ذلــك بغيــة التآلــف مــع روحــي التــي ظلــت هنــاك فــي شــوارع
الحبيــب بورقيبــة وباريــس وأنهــج مرســيليا وغاريبالــدي ولينيــن
والقاهــرة عندمــا كان مكتبــي فــي نهــج مرســيليا قبــل أن أغــادره إلــى
األبــد .كنــت أســير أثنــاء اســتراحة الغــداء فــي تلــك األنهــج واألزقــة
والشــوارع ُمف ّكــرا فــي أنّــه ال شــيء فــي العالــم أفضــل مــن التج ـ ّول
هكــذا كيفمــا اتفــق فــي أرصفــة العاصمــة .كانــت الموظّفــات تقفــن أمــام
مطاعــم األكالت الســريعة المكتظّــة ولــم يكــن أحــد يســتطيع أن يعلــم إن
ـن يفعلــن ذلــك مــن أجــل األكل أم أنهـ ّ
كـ ّ
ـن يمنحــن الفــرص للرجــال كــي
ّ
ّ
ّ
وبمالبســهن التــي تكشــف عــن
بزينتهــن الرومنســيّة
فيهــن
يتفرّســوا
ّ
راتهــن المغريــة .كانــت الشــمس تنســكبُ أمامــي علــى االســفلت
تك ّو
وعلــى الجــدران العاليــة وتضــيء ســطوح المنــازل وتنعكــس علــى
واجهــات المحــات البلوريّــة .وكانــت هــذه المح ـاّت ذات ديكــورات
متعــ ّددة ومختلفــة ومرايــا متعــ ّددة م ّمــا يجعــل الشــمس تؤ ّمــن لهــا
حصّتهــا اليوميّــة مــن الضــوء.
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عندمــا أزحــت ســتار النافــذة الحاجــب لضــوء النهــار فــي مكتــب يبــدو
فيــه الهــواء دائمــا أقــل كثافــة والصمــت أكثــر رســوخا فــي الطابــق
الثانــي ،ألط ـ ّل علــى الشــارع الواقــع خلــف «نهــج رومــا» وأســتطلع
ســبب الجلبــة غيــر االعتياديّــة التــي أحدثهــا الباعــة ،فــإذا بــي أرى
الهـ ّوة التــي فتحهــا وادي مجــردة فــي معنــى الفيضــان .كانــت األمــواج
المتتابعــة تُغــرق ك ّل مــا يعترضهــا مــن البضائــع والمعزوفــات الشــعبية
والفطائــر الســابحة علــى أغلفــة الكتــب القديمــة وعربــات الفواكــه
الجافــة وتغــرق حتّــى أصــوات الباعــة المتعاليــة ،إذ لــم يمنــع ارتفاعهــا
المــاء مــن أن يغمرهــا .وكان الــوادي يشــ ّ
ق طريقــه بيــن الســيارات
التــي تطلــق صرخــات معدنيّــة إلــى الجهــة األخــرى مــن العالــم .التهــب
دماغــي وأنــا أرى األنهــج المجــاورة تغمرهــا الميــاه وأشــاهد األس ـرّة
والحشــايا وأوانــي الطعــام والمالعــق تتراقــص ســابحة وهــي تغــادر
ُ
وجــدت
البيــوت باتجــاه نهــج المالحــة .وحيــن نظــرت إلــى األفــق
الــوادي انقلــب إلــى نهــر وأغــرق مدنــا بأكملهــا ولــم يبــق منهــا إالّ
ذرى الجبــال الخضــراء .وبســبب عنــف الميــاه فقــد توقّفــت المــآذن
عــن إرســال أصواتهــا الحزينــة وأعلــن «جامــع غنــاء العصافيــر» عــن
اســتعداده لتعويــض اآلذان بعــد مــرور الطوفــان وتقديــر مســاحة الدمار
وحجــم الخســائر ،بالتأذيــن دون انقطــاع لمــدة أربعيــن يومــا وخمــس
ســاعات...
ربمــا تذ ّك ُ
ــرت ذلــك الحلــم ألنّنــي نمــت علــى مشــاهدة الدكتــورة
«نصــاف بــن عليــة» المخت ّ
صــة فــي مقاومــة الفيروســات فــي التلفــزة
بقامتهــا القصيــرة وصوتهــا الخــارج مــن عمــق بئــر جافّــة ،وهــي
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تصــر ُخ فينــا وتترجّانــا أن نطبّــق قواعــد الحجــر الصحــي بحذافيــره
وأالّ نغــادر البيــت إال عنــد الضــرورة القصــوى .وبســبب االســتهتار
بكالمهــا وعــدم التــزام عديــد المواطنــات والمواطنيــن فــي كثيــر مــن
المناطــق بتعليماتهــا ،بــدت لــي كأنّهــا النبيّــة نوحــة وهــي تُ ّ
حذرنــا مـرّة
أخــرى مــن الطوفــان الثانــي.
بعــد فتــرة مــن خلــق العالــم وظهــور الحيــاة تكتشــف اآللهــة أن االنســان
الــذي جعلتــه ممثلهــا علــى األرض لــم يحقّــق الغايــة التــي مــن أجلهــا
ُخلــق .وأنّــه قــد عــاث فســادا وســفك الدمــاء .فتُقـرّر افنــاء الحيــاة علــى
األرض وغســلها بطوفــان شــامل ،تبــدأ بعــده تاريخــا جديــدا .ولكــن
االنســان خــال الفتــرة القصيــرة التــي قضّاهــا تحــت الســماء ،قــد حقّــق
بعــض غاياتــه ،وتــرك منجــزات حضاريــة وثقافيّــة ال يســتهان بهــا.
ولــذا البـ ّد مــن الحفــاظ علــى ذلــك الجــزء الصالــح ونقلــه للعالــم الجديــد
ليكــون أســاس البنــاء الثانــي .ولــن يتســنى ذلــك إال بإنقــاذ مجموعــة
صغيــرة مــن البشــر ،تحمــل معهــا منجــزات العمــل اإلنســاني لتبــدأ
منهــا عهــدا آخــر ،علــى أرض تطهّــرت مــن فســاد األجيــال الســالفة.
ويقــود ملحمــة النجــاة هــذه رجــل حكيــم صالــح تختــاره اآللهــة لهــذه
المه ّمــة الفريــدة ،وتــوكل إليــه مهمــة بنــاء ســفينة هائلــة ،يحمــل فيهــا
أهلــه والمقرّبيــن منــه مــن الصالحيــن ومــن كل زوجيــن مــن الحيوانــات
اثنيــن .لــم يقــم النبــ ّي بصيــد الحيوانــات واألطيــار حيّــة ليبحــر بهــا
ولكــن بمجــرّد أن أتــ ّم بنــاء ســفينته توج ْ
ّهــت ك ّل أزواج حيوانــات
الب ّريّــة وأطيارهــا مــن جهــات الكوكــب األربعــة إلــى الســفينة الضخمــة
وبمجـرّد دخولهــا ترقــد متج ّمــدة ليســتم ّر نومهــا فيمــا بعــد كل الســنوات
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التــي ستســتغرقها الســفينة مبحــرة .فيقلــع بهــا عنــد انديــاح الطوفــان،
وقــد حمــل فيهــا مــن المــؤن مــا يكفــي .وعنــد جفــاف الميــاه يُطلــق
حيواناتــه للجهــات فتمــأ األرض مـرّة ثانيــة ويؤ ّســس بمــن تبقّــى مــن
البشــر مدينــة جديــدة.
«لقــد ج ّســد دارن أرونوفســكي ( )Darren Aronofskyعلــى مــدى
أكثــر مــن ســاعتين وربــع فــي فيلــم نــوح  Noahقصّــة الطوفــان
برؤيــة ابداعيّــة فـ ّـذة» هكــذا قلـ ُ
ـت لصديقــي تيــري ونحــن نغــادر ُمر ّكب
قاعــات ســينما  UGCفــي بروكســل ذات ليلــة ربيعيــة مــن ســنة 2014
وكنـ ُ
ـت أكلّم ـهُ رافعــا صوتــي مســتف ّزا فتاتيــن جميلتيــن للدخــول معــي
فــي نقــاش الفيلــم بــا جــدوى.
ث ـ ّم بــدت ســفينة نــوح وهــو يُع ّدهــا تتب ّخــر أطــراف أســطورتها تحــت
الشــمس حيــن لــم يمســك «مواطنــوه» بأقدارهــم بيــن أيديهــم ولــم يتبعوا
العالمــات التــي أشــارت بهــا اآللهــة إلــى النبــي فصــاروا مــن الخطّائين
وبــدا حملــه مــن كل زوجيــن اثنيــن شــبيها ج ـ ّدا بتلهفنــا علــى اقتنــاء
حاجياتنــا الضروريّــة لالســتهالك والعــودة الســريعة إلــى البيــت وعــدم
الخــروج منــه أثنــاء الحجــر الصحــي الــذي قــد يســتم ّر ألكثــر مــن
أربعيــن يومــا .ومــا زاد فــي تأكيــد الشــبه بيــن القصّتيــن قــرار وزارة
التجــارة التــي أســدت تعليمــات عامــة إلــى جميــع تجــار التفصيــل أن ال
يــز ّودوا كل مســتهلك بأكثــر مــن كيلوغراميــن اثنيــن مــن مــادة الســكر
أو الطحيــن أو الدقيــق.
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وبــدا لــي كأنّنــا نعيــش أســطورة الدمــار الشــامل بواســطة كائن ســماو ّ
ي
المرئ ـ ّي قضــى علــى جميــع مظاهــر الحيــاة التقليديّــة فتوقّــف البشــر
عــن الســفر عبــر الجــو عــن طريــق الطائــرات وعبــر البحــر عــن
طريــق الســفن وعبــر البـ ّر عــن طريــق القطــارات والمراكــب السـيّارة
وتوقّفــوا عــن إقامــة الحفــات والســهرات والجلســات الجماعيّــة
والتج ّمعــات الرياضيّــة وتوقّفــوا عــن التعبّــد والعمــل وتوقّفــوا عــن
النفــاق عــن طريــق القبــل والعنــاق المزيّــف واحتمــت مجموعــة مــن
النــاس ببيوتهــا بعــد أن تــز ّودت بالمــؤن الكافيــة .وبيــن الفينــة واألخرى
كان بعضهــم يفتــح الثقــب الصغيــر الــذي أحدثــه فــي بــاب البيــت ليــرى
إن كان هــذا الكائــن الســماوي غيــر المرئــي مــازال يجــوب المــدن
أم عــاد مــن حيــث أتــى .فــإذا اقتحمــت بيوتهــم رائحــة الجثــث الملقــاة
فــي الطــرق وعلــى األرصفــة وفــي مهابــط الوديــان واألنهــار وعلــى
المراســي فإنّهــم يدركــون ّ
أن ذلــك الكائــن الطوفانــي مــازال يحصــد
األرواح لذلــك يحتمــون ببيوتهــم مــن جديــد ،إلــى أن فتحــوا ذات يــوم
ذلــك الثقــب ليســتطلعوا األمــر فلفــح أنوفهــم هــواء ربيعــي نقــي أدركــوا
معــه ّ
أن الطوفــان قــد انحســر ولكنّهــم فتحــوا أعينهــم علــى أرض
موحشــة وأدركــوا أنهــم الكائنــات الوحيــدة التــي بقيــت علــى قيــد الحياة.
ال يحــدث الطوفــان فــي األرض فحســب وإنّمــا يؤ ّكــد األطبّــاء أنــه
يحــدث أيضــا داخــل جســم المصــاب بالفيــروس نفســه مــن بينهــا ّ
أن
ميكانيــزم االلتهــاب الحــاد المرافــق لدخــول الفيــروس لألعضــاء يُغــرق
األنســجة فــي طوفــان مــن افــرازات الســيتوكين ()les cytokines
وهــذا الطوفــان يــؤ ّدي بالتالــي الــى انســداد فــي الشــرايين وتجلّطــات
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فــي األوعيــة التاجيّــة والدماغيّــة وفــي كامــل الجســم ويتس ـبّب انســداد
الشــرايين التاجيــة فــي تجلّــط عضلــة القلب ويمكــن أن يمــوت المريض
بالســكتة القلبيــة!
يُســ ّمى الحجــر الصحّــي فــي الفرنســيّة الحجــر األربعينــي إشــارة
إلــى البقــاء فــي العــزل أربعيــن يومــا .أال يشــبه ذلــك األربعيــن ســنة
التــي وردت فــي الكتــب القديمــة وهــي الســنوات التــي قضّاهــا نــوح
وأصحابــه فــي ســفينته مبحــرا قبــل أن تظهــر اليابســة مــن جديــد؟؟؟
انتظــر نــوح أمــرا إلهيّــا للخــروج مــن الســفينة ولكــن كيــف ســيكون
خروجنــا مــن جديــد هــل بأمــر علمـ ّي أم بتقديــر خــاصّ مــن الحكومــات
التــي عــادة مــا ترعــى مصالــح األقويــاء؟
لعــل طغيــان النزعــات التدميريّــة واالحســاس الجــارف باإلحبــاط
مــن حضــارة تمضــي دائمــا فــي اتجــاه معاكــس لســعادة البشــر هــو
الــذي يجعلهــا تُضيّــق الخنــاق علــى نفســها وعلــى صانعيهــا وتســعى
باســتمرار لوضــع االنســان علــى حافــة الهاويــة...
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صــرُون ،صبــاح الخيــر أيّهــا المحجــور
صبــاح الخيــر أيّهــا ال ُم َحا َ
عليهــم ،صبــاح الخيــر لكيلوغرامــات المقرونــة ال ُمخ ّزنــة ،صبــاح
الخيــر للدقيــق المفقــود ،صبــاح الخيــر للســ ّكر ال ُمهــرّب ،صبــاح
الخيــر للمحتكريــن وأليديهــم المرصّعــة بالرصــاص والمخضّبــة بــآالم
الجوعــى والمحتضريــن ...الفســاد المتفاقــم وهــو يبعــث بنتانتــه إلــى
اآلفــاق ،الجهــل واألميــة والغبــاء المســتفحل ،التعصّب القانــي المتوضّأ
بالــورع والخيانــات ،الكــذب المتدلّــي كأوراق األشــجار فــي غابــة
الزيــف الكثيفــة ،الجشــع الهســتيري واألنانيّــة الطاعنــة فــي أنانيّتهــا
واالنحطــاط البــارد والملطّــخ باالحتــكار والمضاربــة واســتغالل
القُصّــر والعجــزة ،النذالــة الملطّخــة بالجنــون وبالبغــاء المتواطــئ...
كلّهــا تمظهــرات الد ّمــل ال ُمتقيّــح فــي الشــخصيّة التونســية!
صبــاح الخيــر لصمودنــا البطولـ ّي الــذي يرتفــع إلــى مســتوى المعجــزة
وانعطــاف المزيــد مــن التونس ـيّات والتونســيين إلــى الحجــر الص ّحــي
العــام ،بحيــث أصبــح كل تحليــل جديــد للوبــاء تظهــر نتيجتــه الســلبيّة،
يجــذب المزيــد مــن إرادة الصمــود ،وهــا هــي منظّمــة الص ّحــة العالميّــة
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تعلــن للعالــم ّ
أن تونــس هــي األقــرب مــن بيــن الــدول القــادرة علــى
التح ّكــم فــي الوبــاء...
قــد يصــادف أن تتعــرض فــي حياتــك لصعوبــات قــد تبــدو فــي اللحظــة
ذاتهــا مناســبة غيــر ســعيدة بشــكل خــاصّ  ،ولكــن عندمــا يم ـ ّر الزمــن
وتصبــح تلــك اللّحظــات مــن متعلّقــات الماضــي كســائر الذكريــات
وقــد نُقّيــت مــن األحاســيس الماديّــة المباشــرة ومــا صاحبهــا مــن آالم،
وقــد نُقّيــت مــن الروائــح ومــن حــرارة المشــاعر المتناقضــة ومــن
الــرؤى المؤلمــة ،تصبــح اللّحظــات العصيبــة مجــرّد كلمــات غيــر
مخيفــة والظــروف تأخــذ نوعــا مــن الغمــوض الــذي يزيــد الصــورة
جمــاالّ .
إن الحقيقــة الماضيــة هــي دومــا األق ـ ّل ســوء مــن ذاك الــذي
حــدث بالفعــل ،والذاكــرة هــي مزيّــف خــارق لألحــداث .وأنــا أعيــش
الحصــار واالنتظــار ،انتظــار أن تظهــر علـ ّي عالمــات الوبــاء ،أق ّ
ضــي
الليــل فــي كوابيــس حتّــى أنّــي أفقـ ُ
ـت ذات ليلــة علــى كابــوس ّ
أن آخــر
صيحــات العلــم أصبحــت قديمــة ووجدتُهــا تُبــاع بأبخــس األثمــان فــي
ســاحة الخــردة بســوق «بــاب ســيدي عبــد الســام» بتونــس العاصمــة
ُ
ســألت بائعــا عجــوزا ذو وجــه متطــاول تحفــره األخاديــد
وعندمــا
ويرتــدي بلــوزة متســخة وقــد غطّى رأســه بشاشــية حمــراء باليــة :كيف
آلخــر نظريــة علميّــة تُبــاع هنــا؟ فــر ّد علـ ّي بــا ُمبــاالة ظاهــرة بصوت
ك التــي
أجــشّ يشــبه بقعــة زيــت علــى ربطــة عنــق« :حتّــى نظريّتــ َ
تســعى لبيعهــا لمؤسّســة «كارفــور» ســتصبح قديمــة قبــل وصولــك إلــى
الفضــاء التجــاري الــذي ال يبعــد أكثــر مــن عشــرة كيلومتــرات ،فليــس
هنــاك ســوى حقائــق مؤقّتــة ،فقــط الجهــل يمكــن أن تجــده ُمعلّبــا فــي
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تلــك الفضــاءات الرســميّة وبأســعار باهضــة .وعندمــا تقتنيــه يق ّدمــون
لــك ورقــة ضمــان جــودة الصنــع التــي تمتــد علــى عشــر ســنوات
ويمكنــك أن تــر ّد لهــم بضاعتهــم خــال هــذه الم ـ ّدة إذا اكتشــفتَ عيبــا
ـدت أقــول لــه« :وكيــف عرفــتَ أنّنــي أبحـ ُ
فــي الصنــع» كـ ُ
ـث عــن بيــع
نظريّتــي العلميّــة الجديــدة؟» لــوال أنّنــي اكتشـ ُ
ـفت ْ
أن ال نظريّــة لــد ّ
ي
ســوى بعــض االحتمــاالت األســطوريّة عــن وبــاء كورونــا المســتجد.
فبعــد أن قـ ُ
ـرأت كتــاب ديفيــد كوامــن الصــادر ســنة « 2012الفيــض
أمــراض الحيوانــات المعديــة وجائحــة الوبــاء التاليــة بيــن البشــر»
أدركـ ُ
ـت ّ
أن ســبب هــذه األوبئــة هــي عــدوى تنقلهــا الحيوانــات التــي
كانــت فــي تمــاس مــع تلــك الفئــران الطائــرة التــي كانــت تُشــعرني
بالتق ـ ّزز منــذ طفولتــي وهــي مــا نس ـ ّميها بالخفافيــشّ ،
وأن إحــدى أهــم
المشــاكل فــي علــم األوبئــة هــي التأ ّكــد م ّمــا إذا كانــت هــذه النهايــة
للوبــاء تحــدث فقــط عندمــا ال يتبقّــى أفــراد مــن األكثــر قابليّــة للمــرض،
أو مــا إذا كان تفاعــل العوامــل المختلفــة للعــدوى والشــفاء والوفــاة
قــد ينتــج عنــه نهايــة الوبــاء ،فــي حيــن ّ
أن هنــاك الكثيــر مــن األفــراد
القابليــن للمــرض اليزالــون موجوديــن بيــن الس ـ ّكان غيــر المصابيــن.
لكـ ّ
ـن الخطــر ســيظ ّل محدقــا بالبشــريّة حتّــى بعــد نهايــة موجــة كورونــا
ّ
ألن الزيــادات الصغيــرة فــي القــدرة علــى العــدوى قــد تــؤ ّدي إلــى أوبئة
أكبــر وهــو مــا ســيجعل حياتنــا القادمــة معرّضــة باســتمرار إلــى الخطر
فــي غيــاب الشــعر! اآلن أدركـ ُ
ـت بالضبــط مــا الــذي كان يقصــده ذلــك
البائــع الــذي التقيتــه فــي ســوق الخــردة فــي النــوم عندمــا كان يتحـ ّدث
عــن أحــدث نظريّاتــي ،إنّــه الشــعر! نعــم الشــعر ...فقــد تفاقمــت
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الحــروب واألوبئــة والمجاعــات والتدميــر الممنهــج للطبيعــة والمحيــط
والبيئــة عندمــا تراجــع انتــاج الشعر واســتهالكه!! وقــد ح ـر ُ
ّرت ذات
 21مــارس مــن بدايــة القــرن بيــان اليــوم العالمــي للشــعر ونشــرته
وأعــدت نشــره مــرات عديــدة دون أن تطلــب منــي منظمــة اليونســكو
ذلــك .ومــن بعــض مــا جــاء فيــه «( )...لقــد آن للشــعر أن يســتعيد
رســالته وآن للشــاعر أن يســتعيد دوره! لــو يتأمــل المتأ ّملــون فإنّهــم
ســيجدون أن الشــعر نبّــه لمــا نحــن فيــه اليــوم منــذ زمــن بعيــد ومنــذ
زمــن قريــب أيضــا بفضــل حدوســات الشــاعر وإلماعاتــه وإشــراقات
بوصلتــه الحـرّة وبفضــل مــا يت ّمــع بــه هــذا الكائن مــن طاقات اســتثنائية
فــي االستشــراف واالســتباق ،لمــا تنطــوي عليــه روحــه مــن رهافــة
وشــفافيّة مذهلــة ،عائدتيــن إلــى خصوصيتــه هــو بالــذات أ ّوال ،وإلــى
خصوصيّــة المنطقــة الجوهريّــة التــي يعمــل فيهــا ..إنّــه هدهــد البشــريّة
ودليــل الحاضــر علــى المســتقبل .وال غرابــة إذن فــي أن نجــد عنــد
منعطــف الشــجون ،طاقــات خارقــة عنــد الشــاعر مثلمــا نجدهــا عنــد
الكائنــات األخــرى كحيوانــات الكائــن ونباتاتــه وجمــاده!
مــا يحــدث مــن حــروب ومــن اعتــداءات علــى الحقــوق الطبيعيــة اآلن
وفــي أماكــن كثيــرة مــن العالــم ...ومــا يحــدث مــن اغتصــاب لجوهــر
«إنســان الكائــن» و للطفولــة فــي أبديّــة البــراءة وللفراشــات فــي الهــواء
ولألســماك فــي البحــر ولألشــجار فــي الغابــة ...ومــا ينتشــر مــن
مجاعــات وأوبئــة غريبــة وتخمــة أيضــا ...ومــا نرمــق مــن فقــر مدقــع
و مــن غنــى فاحــش ...ومــا يســتم ّر مــن كوابيــس رماديّــة ومن إحســاس
بالرعــب ومــن تفكيــر فــي الهجــرة إلــى المريــخ أو إلــى المــوت...
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ومــا نستشــعر مــن إحســاس باليــأس الجماعــي واإلحبــاط الكونــي م ّمــا
يجــري ...كل ذلــك وغيــره م ّمــا ســيحدث ال يخلــي مســؤولية الشــعر
والشــاعر فــي المســاهمة فــي حدوثــه علــى األقــل(.»)...
لقــد تأ ّكــد لــي مــا كنــت أؤمــن بــه منــذ البدايــة وأنــا أطالــع اليــوم كتــاب
«حديــث الطريقــة» «لرينيــه ديــكارت» بترجمــة وشــرح وتعليــق
أســتاذ الفلســفة «عمــر الشــارني» الصــادر عــن مكتبــة المعرفــة الجذلى
بتونــس وتوزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة حيــن كتــب «يمكــن
أن نعجــب لوجــود أفــكار أساســية لــدى الشــعراء أكثــر م ّمــا يوجــد منهــا
لــدى الفالســفة والســبب فــي ذلــك هــو ّ
أن الشــعراء يكتبــون تحــت تأثيــر
الحمــاس وقـ ّوة الخيــال ،إذ ّ
أن بــذورا للعلــم توجــد لــدى البشــر ،كمــا فــي
حجــر الصــ ّوان ،فالفيلســوف يبرزهــا بالعقــل ،أ ّمــا الشــاعر فيكشــف
عنهــا بالخيــال ،ولذلــك فهــي تكــون عنــده أكثــر بريقــا»...
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ُ
اســتيقظت علــى موســيقى
كانــت عينــاي مازالتــا مغمضتيــن عندمــا
أغنيــة صافيّــة شــاميّة يــا مثيــل عــرف اليــاس ،يــا جارحــة قلبــي،
ـت قــد بلغـ ُ
وكنـ ُ
ـت حالــة مــن الصفــاء التــام التــي تجتاحنــي عندمــا ال
أســتيقظ بشــكل كامــل وتبقــى جهــة منّــي مشــدودة إلــى عالــم آخــر .عالــم
يكــون فيــه عقلــي مخــ ّدرا وروحــي تتحــرّك عاليــا بطريقــة مكوكيّــة
وبــا أدنــى مشـقّ ٍة وكأنّهــا مشــدودة بمغناطيــس .فــي تلــك اللّحظــات-إن
جــاز لــي أن أطلــق عليهــا هــذا الوصــف ،إذ ّ
أن الزمــن يكــون ُمكثّفــا
وشــبيها باألبديّة-بــدا لــي أنّــه مــن الضــروري أن أتســاءل َمــن هــو
النــوع النقيــض لنــا؟ :لــم تعــد فكــرة الالهوتــي والناســوتي وال الغن ـ ّي
والفقيــر فــي كارثــة التناقــض الطبقــي التــي عرفهــا التاريــخ منــذ آالف
الســنين هــي التــي ســتجيب عــن ســؤالنا! عندمــا نكــون شــاهدنا الكارثــة
عــن كثــب وعندمــا نكــون قــد عشــناها ليــس فقــط كتجربــة شــخصيّة
وإنّمــا أيضــا  -وهــذا األهــم  -كتجربــة جماعيّــة بــل كتجربــة انســانيّة،
وعندمــا تكــون البشــريّة قــد شــارفت علــى الهــاك بســببها ،يمكــن فــي
تلــك اللحظــة بالــذات أن نُح ـ ّدد النقيــض...
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لقــد كنـ ُ
ـت أخــوض الحــرب باســتمرار وحيــدا وبحدوســات أصيلــة أكثر
منهــا بمعــارف عميقــة ،ضـ ّد المفاهيــم الكبــرى التــي انبثقــت منهــا ك ّل
المعــارف وك ّل الفلســفات وك ّل األديــان وك ّل اليقينيّــات ،تلــك المفاهيــم
التــي انبنــت منــذ التأســيس للفكــر اإلنســاني علــى مســلّمات التناقــض
والصــراع! ألــم يحــن الوقــت بعــد ليبــدأ التاريــخ؟ هــل ســنظ ّل إلــى
وقــت أبعــد ونحــن نحيــا فــي ظلمــات مــا قبــل التاريــخ أيــن يتـ ّم انتهــاك
كل الموجــودات باســم الــذكاء اإلنســاني وباســم هللا الــذي ســ ّخر كل
شــيء لهــذا الكائــن الش ـرّير الــذي يس ـ ّمى االنســان؟
لع ـ ّل «المعرفــة الحقيقيــة التــي يمكــن أن تق ـ ّدم تصــورات جديــدة هــي
المعرفــة التــي تبنــى علــى قطيعــة تا ّمــة مــع كل المنجــز الحضــاري،
وكــم أتمنّــى أن يفنــى الكــون إالّ مــن عقــل وحيــد ينطلــق مــن الفــراغ
ويعيــد ســيرة اإلنســان األولــى ،فإنّــه بالتأكيــد ســيصل إلــى نتائــج لــم
نتوصّــل إليهــا نحــن ،وربّمــا ذهــب إلــى أقــاص أخــرى فــي الــذات
الم ّمتــدة كامتــداد الكــون ،لــم نبلغهــا نحــن وال نســتطيع أن نبلغهــا ألنّنــا
مضينــا فــي اتجــاه آخــر مختلــف ...وهــذا اســتثناء مــا لمبــدأ الحتميّــة
الــذي أصبــح مــن إرث الماضــي خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر
بإشــراقات الفكــر وحــاالت الذهــن فــي توافقــه مــع سلســلة ال متناهيــة
مــن التداعيــات الغريبــة وانســيابيته المدهشــة...
ومــن هنــا كان علينــا أن نطــرح الســؤال المركــزي وهــو أن المعرفــة
اإلنســانية ظلــت إلــى اليــوم تراكمــا للمنجــز الحضــاري والمعرفــي
اإلغريقــي ويعتبــر فالســفة الغــرب أن فكرهــم ومعرفتهــم هــي محصلــة
هــذا اإلرث ...وقــد أ ّدعــي  -وهــذا رأي ذاتي  -أن الفكر البشــري الســائد
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بر ّمتــه هــو محصّلــة الفكــر اإلغريقــي القديــم وقــد أجــازف بالقــول ّ
إن
ّ
...إن
المعرفــة لــم تغــادر عتبــات هــذا اإلرث ،وهنــا يكمــن اإلشــكال!
الفكــر الــذي تلــى ،ناقــش الفكــر القديــم ليبنــي أنســاقا معرفيّــة جديــدة
ولكنــه لــم يناقــش المســلّمات التــي جــاء بهــا الفكــر اإلغريقــي القديــم
واعتبرهــا مــن الثوابــت الماقبليّــة ولــم يشـ ّ
ك فــي أســس هــذا الفكــر الذي
كان بــدوره محصلــة انتقــاءات فكر حضارات الشــرق القديمــة ...وعلى
هــذا األســاس فـ ّ
ـإن هــذا اإلرث مشــكوك فــي أمــره مــا لــم يضــع ح ـ ّدا
النتشــار الحــروب واألوبئــة والصراعــات وبشــكل عــام لــم يضــع حـ ّدا
للشـ ّر الكامــن فــي اإلنســان ،هــذه النزعــة التــي اتخذهــا الفكــر الفلســفي
كمســلّمة منــذ اإلغريــق إلــى اليــوم ...ومــن هنــا يمكــن أن نتســاءل عــن
إمكانيــة أخــرى :فلــو تشــكلت بنيــة الفكــر اإلنســاني علــى أســاس تــراث
آخــر غيــر التــراث اإلغريقــي  -كالتــراث البابلــي علــى ســبيل الذكــر
ال الحصــر -لكانــت النتائــج مختلفــة ّ
ألن هــذا اإلرث يتيــح إمكانيــات
لطــرح أســئلة مختلفــة جوهريّــا عــن إمكانيــات الفكــر اإلغريقــي ،ففــي
ملحمــة «هــو الــذي رأى» البابليــة نجــد أن «جلجامــش» كان يُصـر ُ
ّف
ق ّوتــه الجبّــارة فــي العنــف الــذي يمارســه علــى رعيّتــه وعندمــا التقــى
«بإنكيــدو» تصارعــا صراعــا انه ـ ّدت لــه أعمــدة «أوروك» ولكنّهمــا
فــي النهايــة تعــادال فاتخــذه جلجامــش صديقــا لــه ...ومــن هنــا اهتــدت
الحضــارة البابليــة منــذ البدايــة إلــى أن اإلنســان ليــس عــد ّوا ألخيــه
اإلنســان ...وهــي أ ّول ملحمــة فــي التاريــخ المكتــوب تهتــدي إلــى قيمــة
الصداقــة ...ثــم ّ
إن المــرأة فــي هــذه الملحمــة لــم تُتّخــذ كرمــز للخطيئــة
مثلمــا عرفنــا ذلــك فــي التــراث اإلنســاني...إذ أنّهــا أغــرت «اِنكيــدو»
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فكانــت خطيئتــه فــي عالمــه الحيوانــي ولكــن فــي الحقيقــة كان لهــا دور
أ ْن َســنَتِ ِه وإخراجــه مــن هــذا العالــم إلــى الحضــارة ،فبعــد أن أغوتــه
ومــارس معهــا الحــبّ هجرتــه الحيوانــات التــي كانــت متصالحــة معــه
ولــم يجــد طريقــا إال بمرافقتهــا إلــى المدينــة..
وعلـى هـذا األسـاس أدرك اإلنسـان البابلـ ّي بشـكل مب ّكـر أن صراعـه
الحقيقـي مـع الفنـاء وأن تح ّديـه الج ّدي هـو الخلود واألمثلـة كثيرة ...في
حيـن أن الحضـارة اإلغريقيـة تهافتـت علـى الصـراع ـ صـراع البشـر
واآللهـة ـ والحـروب والتقتيـل .ولـو انطلق جون سـتيوارد مـل أو غوتة
أو ديـكارت أو هيجـل أو ماركـس أو فرويـد أو نيتشـه أو غيرهـم مـن
الفالسـفة الذيـن سـاهموا فـي تشـكيل بنيـة الفكـر البشـري الحديـث مـن
إرث مغايـر للإرث الفلسـفي اإلغريقـي لكان الوضع مختلفـا ولكن هذه
سـنّة المراكمـة الحضاريـة التي لـم يحن إلى اآلن زمن وضع مسـلّماتها
موضـع التسـاؤل وبالنتيجـة دحضها».
لقــد كان هــذا جــزء مــن حــوار أنجــزه معــي الصحفــي «نصــر الديــن
بــن حديــد» فــي منتصــف تســعينات القــرن الماضــي ونشــر ســنة
 2000فــي صحيفــة العــرب باســم صحفــي آخــر ّ
ألن «نصــر الديــن»
كان ممنوعــا مــن العمــل الصحفــي فــي تلــك الســنوات...
قــد يكــون الوقــت قــد حــان مــع مــا أحدثــه فينــا فيــروس كورونــا
المســتجد لوضــع كل ذلــك اإلرث اإلنســاني موضــع تســاؤل ودحضــه
مــن أجــل بدايــة معرفيّــة جديــدة!
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كان عل ـ ّي أن أرتّــب إيقــاع حياتنــا الجديــدة فــي البيــت علــى متطلّبــات
الحمايــة مــن العــدوى .كان البيــت عبــارة عــن شــقّة فــي الطابــق
األ ّول فــي حــي اإلذاعــة :مج ـرّد غرفتيــن ومكتــب بــه كتــبٌ مك ّدس ـةٌ
فــي شــكل مكتبــة وحجــرة للجلــوس باإلضافــة إلــى مــا اصطلــح عليــه
بالمرافــق .وأ ّول اإلجــراءات أن يتــدرّب طفــاي علــى المكــوث فــي
البيــت وتحويلــه إلــى عالــم كبيــر فيــه كل مــا فــي العالــم الخارجــي.
وال يمكــن أن يت ـ ّم ذلــك إال بتحفيــز ملكــة الخيــال لديهمــا .لذلــك الب ـ ّد
مــن التحــاور معهمــا بشــكل دائــم ومرافقتهمــا خــال مشــاهدة الصــور
الكرتونيّــة والضحــك حيــن يضحــكان والتبـرّم معهمــا حيــن يتبرّمــان.
أ ّمــا ثانــي اإلجــراءات فهــي أن يغســا أيديهمــا بالمــاء والصابــون
باســتمرار كلّمــا لمســا شــيئا جــاء مــن خــارج البيــت وقبــل األكل
وبعــد األكل وقبــل النــوم وبعــد النــوم وإن لــزم األمــر أثنــاء النــوم.
إذ أقنعتهمــا أنّنــا ال يمكــن أن نذهــب إلــى الحلــم دون غســل أيدينــا
بالمــاء والصابــون فقــد نلتقــي هنــاك أشــخاصا مصابيــن بالفيــروس أو
قــد نكــون نحــن مصابيــن فــي الحلــم ونتس ـبّب بالعــدوى لآلخريــن...
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يرمقنــي مجــد بنظــرات مســتغربة وقــد علــت شــفتيه ابتســامة ســاخرة
ال تــكاد تظهــر ثـ ّم يواصــل مشــاهدة برنامجــه التلفــزي المف ّ
ضــل ،بينمــا
تنســجم مايــا مــع فكرتــي بــل تضيــف أنّهــا إذا التقــت بَيَّـةَ حبيبــة مجــد
فــي الحلــم ،ستســتأذنها بالذهــاب إلــى اليقظــة لغســل يديهــا ث ـ ّم ســتعود
إليهــا مــن جديــد!
أ ّمــا ثالــث اإلجــراءات فإنّهمــا ال يقتربــان منّــي أو مــن أ ّمهمــا كلمــا عــاد
أحدنــا مــن خــارج البيــت قبــل أن نغســل أيدينــا ونغيّــر مالبســنا...
أ ّمــا كيــف نق ّ
ضــي يومنــا فذلــك لــم يعــد أمــرا متــروكا للصدفــة إذ أنّنــا
ننهمــك فــي المطالعــة وإعــداد الواجبــات المدرســية واللعــب ومشــاهدة
التلفــزة وأحيانــا االنشــغال باأللعــاب االلكترونيــة فــي الهاتــف المحمول
وترتيــب البيــت وإعــداد الطعــام وفــي تلــك األثنــاء يرغمنــي مجــد علــى
لعــب الشــطرنج
هــذا الصبــاح عندمــا كنــت أتبــارى معــه فــي مقابلــة حاســمة باعتبــار ّ
أن
خســارتي ســتؤ ّدي إلــى إعــادة المبــاراة ولــن أتوقّــف عــن اللعــب معــه
إال عندمــا أنتصــر عليــه ،كنـ ُ
ـت أف ّكــر فــي حركــة الملكــة علــى رقعــة
الشــطرنج فــي مقابــل حركــة الملــك.
«يمتلــك الرّجــل منــذ أقــدم العصــور ســلطة أعلــى مــن المــرأة تقريبا في
كل المجتمعــات والثقافــات .وإذا أضفنــا المــال أو الجــاه إلــى ّ
الذكــورة
صرنــا فــي محـ ّل َمرْ َكــزة ك ّل الســلّطاتَ ،مركــزة ال يمكــن أن تضاهيهــا
أو تعادلهــا إال ســلطات قليلــة أخــرى كســلطة ّ
الذكــور مــن مشــائخ
ال ّديــن أو الكهنــة .وهــذه السّــلطات التــي يكتســبها ّ
الذكــور وتم ّكنهــم
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مــن الهيمنــة منــذ الصّغــر ،تصبــح واقعــا قائمــا بذاتــه تصعــب خلخلتــه
ألنــه قــد تحــ ّول إلــى ســلطة «محاطــة باألســرار يمنــع اقتحامهــا أو
هتــك حجبهــا ألنهــا محميــة بالغيبيــات ،وهــي فــي المجتمعــات األبويّــة
هرميّــة وعموديّــة ال أفقيّــة ،تراتبيّــة ال تماثليّــة ،يجــري تداولهــا بيــن
أشــخاص متباينيــن ال بيــن أفــراد متســاوين» ،م ّمــا يع ـ ّزز الالّتكافــؤ
بيــن الجنســين ويُخــرج النّســاء مــن دائــرة المواطنــة ويَعْقلهــن كالــدوابّ
بسالســل ال تنقطــع مــن البُنــى المعقّــدة .ومــن المفارقــات أن النّســاء
ضحايــا هــذه الهيمنــة عــوض االنتفــاض ض ّدهــا يُعــدن إنتاجهــا وبشــكل
أقــرب إلــى القســوة والعنــف ،فكلّمــا اســتبطنت المــرأة مزيــدا مــن
الدونيّــة كلّمــا كان حرصهــا أكبــر علــى تثبيــت بنــى الهيمنــة الذكوريّــة
بمــا يتــاح لهــا مــن وســائل».2
ار َسـةً
لقـد ظلـت سـلمى محبوسـة فـي المكتبـة الوطنية طوال أسـابيع ُم َم ِ

«حجـرا علميّـا» قبـل أن يدركهـا الحجـر الصحـي فتُواصـل حبسـها
فـي مكتبـة البيـت منغمسـة فـي بحثهـا العلمـي حـول الـرؤى الجندريـة
ّ
وكأن العالـم ومـا يحـدث فيـه مـن زلـزال ال يعنـي لها
لألغانـي الشـعبية
أ ّ
ي شـيء .فقـد أصابهـا شـيء مـن «التوحّـد العلمـي» الـذي جعلهـا ال
تشـترك معنـا فـي مـا نفعـل فـي البيـت إال بمقدار قليـل بما يسـمح لها أن
تغيّـر هـواء المكتبـة .وال نراهـا إال فـي الطريـق بيـن المكتبـة والمطبـخ
فـي مالبـس «الكوليـج دو النـوم» أو أثناء إعداد الغداء أو العشـاء ألظ ّل
أنـا بيـن مايـا ومجـد الـذي يحبسـني فـي لعبة الشـطرنج.
 2ســلمى الجــايص ،أشــعار أغــاين النســاء يف قريــة الكنائــس جمــع وتحليــل مــن منظــور
جنــدري ،ماجيســتري بحــث يف النــوع االجتامعــي والثقافــة واملجتمــع ،كليــة اآلداب
واالنســانيات ،منوبــة .2020
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يحيــط الغمــوض بأصــل لعبــة الشــطرنج وتنتشــر نظريّــات يســيطر
عليهــا الخيــال المتجــ ّدد علــى الــدوام حــول التاريــخ الباكــر لتســلية
الفالســفة والحكمــاء .غيــر ّ
أن التاريــخ الــذي يسـجّل بدايــة ظهــور هــذه
اللعبــة يمتـ ّد ليشــمل حقبــة زمنيّــة واســعة تتــراوح بيــن القــرن الخامــس
قبــل الميــاد والقــرن الســابع بعــده .ويعــود هــذا التبايــن إلــى اســتناد
معظــم النظريّــات إلــى مجموعــة مــن الروايــات األســطوريّة المفتقــرة
إلــى أدلّــة ملموســة بخصــوص منشــأ اللعبــة .وعــادة مــا يت ـ ّم ارجــاع
الشــطرنج إلــى أصــول ألعــاب شــرقيّة قديمــة متشــابهة تتكــ ّون مــن
أشــكال وقطــع ورقعــة تتحـرّك عليهــا .ونظــرا لذلــك فـ ّ
ـإن ســؤال متــى
وأيــن انبثقــت لعبــة الشــطرنج أل ّول مـرّة مــازال يفتقــر حتّــى اليــوم إلــى
جــواب واحــد ومكتمــل .هكــذا يــرى «غيورغــي فالديميــروف».
ف بعض الشـيء ،إذ ّ
إالّ ّ
أن تاريخ الشـطرنج معي ُم ْختَلِ ٌ
أن ما شـ ّدني منذ
طفولتي لهذه اللعبة هو رائحة قطعها سـواء الخشـبية أو البالسـتيكية أو
المصنوعـة مـن قـرون الفيلـة .كان أ ّول عهـدي بلعبـة الشـطرنج عندمـا
ُ
مـررت ذات يـوم وكنـت فـي العاشـرة مـن عمـري بالقـرب مـن كنيسـة
القديسـة فيليسـيتي ( )église sainte Félicitéبنهـج فرحـات ح ّشـاد
بجندوبـة ،القديسـة الرومانيّـة األرملـة التـي استشـهد أبناؤهـا السـبعة
ُ
ووجـدت طفلا فـي سـنّي يلعـب فـي حديقـة
بيـن  161و 165ميلادي،
الكنيسـة مـع صديقـه بقطـع بيضـاء وسـوداء علـى رقعـة مربعة الشـكل
وقفـت لمشـاهدتهما وتشـ َّم ْم ُ
ُ
ت أل ّول
وبهـا مربعـات سـوداء وبيضـاء...
مـرّة رائحـة الشـطرنج مـن خلـل السـور الواطـئ ذو األعمـدة الحديديـة
التـي تُذ ّكـر بالسـجون القديمـة التـي كنّـا نشـاهدها فـي األفلام التلفزيّة،
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كانـت الرائحـةُ تشـبه رائحـة أحجـار القمر هكـذا بدا لي الوصـف حينها
رغـم أنّنـي ال أعرف إن كانت سـقطت أحجار مـن القمر أم ال! ومازلت
إلـى اليـوم أعتقـد أن لعبة الشـطرنج هي لعبـة إلهية كانـت اآللهة تتبارز
بهـا فـي السـماء لتحديـد أقدار الحرب علـى األرض وفي يـوم من األيّام
كان إلـه الريـح يتبـارز مـع إلـه البحـار لمعرفـة مصيـر حـرب «بحيرة
تراسـيمان» بيـن حنبعـل وفالمينـوس ،إالّ ّ
أن إلـه الريـح غضـب غضبا
شـديدا بسـبب الكميـن الـذي سـطّره إلـه البحـار وأوحـى بـه لحنبعـل
فقضـى الكثيـر مـن جنـود الرومـان غرقا فـي «بحيرة تراسـيمان» وهم
فـارّون مـن عـد ّو لـم يفهموا أين هـو ...وأحسّ إله الريح باإلهانة بسـبب
الخدعـة التـي تصـرّف بهـا إاله البحـار وهـو مـا جعلـه يرمـي برقعـة
الشـطرنج بأقصـى عظمـة الريـاح فهبطـت إلـى األرض وسـقطت فـي
قريـة قريبـة مـن قمـة جبـل إفرسـت فـي الهند ومن ذلـك التاريـخ أصبح
الشـطرنج لعبـة أرضيّـة انتشـرت مـن الهنـد وغـزت بقيّة بقـاع العالم...
وأنــا أتأ ّمــل حركــة الملكــة فــي رقعــة الشــطرنج وهــي تتح ـرّك يمينــا
ويســارا ومــن األســفل إلــى األعلــى ومــن األعلــى إلــى األســفل وفــي
كل االتجاهــات فــي مقابــل الحركــة الهرمــة للملــك المقيّــد ،بــدا لــي
ّ
أن الهيمنــة الذكوريّــة التــي تح ّدثــت عنهــا ســلمى فــي بحثهــا الجامعــي
 وهــي بصــدد إعــداده-ال يســتوعب عالقــات «مجتمــع الشــطرنج»،فــي عالقــة بالبنــاء االجتماعــي .إذ تعــزو للنســاء مكانتهـ ّ
ـن االجتماعيّــة
كمتــاع للتبــادل تبعــا لمصالــح الرجــال وهــي بذلــك ُخصّصــت لتســاهم
فــي إعــادة إنتــاج الرأســمال الرمــزي لهــم حيــث يكــون اقتصــاد العنــف
حكــرا عليهــم دون غيرهــم وتتعــرّض هــي بذلــك لالضطهــاد ويتــ ّم
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اختــزال النســاء فــي وســائل رمزيّــة للسياســة الذكوريّــة.
فــي حيــن ّ
أن األمــر يختلــف مــع الملكــة فــي «مجتمــع الشــطرنج»
إذ أنّهــا تحــوز علــى ســلطة متعاليــة علــى كل الرجــال بمــا فــي ذلــك
الملــك بوقــار بدلتــه الرســميّة البيضــاء وفخامــة صدريّتــه المرصّعــة
بالذهــب وتاجــه المر ّ
صــع بالآللــئ البرّاقــة وصولجانــه الذهبــي .فمقابــل
خطوتــه الثقيلــة وشــيخوخته الفطريّــة وكبريائــه الفاتــر ،تمــارس الملكــة
عنفــا ماديّــا علــى كل األفــراد والمجموعــات مــن الجنــود حتــى الملــك
مــرورا بالفرســان والقــاع والــوزراء .تمشــي الملكــة وقــورة بجســدها
المســتقيم وفســتانها الحريــري وح ّمالــة نهديهــا الســاتان وظهرهــا
العــاري وتاجهــا المر ّ
صــع باأللمــاس وقفّازاتهــا البيضــاء وهــي تعبــق
برائحــة زهــور الياســمين ،تــارة تطــ ّل مــن القلعــة وتــارة أخــرى
تُحـ ّدث أحــد الــوزراء وطــورا تدخــل علــى الملــك لطمأنتــه علــى ســير
المعركــة وفــي األثنــاء بيــن هــذا وذاك تقــوم بالقضــاء علــى األعــداء
واحــدا واحــدا ومحوهــم بقفــزات غيــر متوقّعــة ودم بــارد كضــرورة
منطقيــة لمعنــى القيــادة .وأثنــاء قيامهــا بــك ّل ذلــك تُراكــم ســلطات
بعيــدا عــن كل إكــراه خارجــ ّي ،وحقوقــا دائمــة علــى بقيّــة األحيــاء
فــي حلبــة الصــراع ،وهــو مــا يمكــن أن يُنتــج تفاوتــا فــي الهيمنــة فــي
ســعي دؤوب لمحاصــرة الملــك وقتلــه .وهــي بذلــك تبــدو لــي معاديــة
لــكل شــكل مــن أشــكال العبوديّــة االجتماعيّــة إلــى حــد ّ
أن وقوفهــا فــي
طابــور االنتظــار خلــف الخــط األ ّول للبيــادق الســاهرين علــى حمايتهــا
وحمايــة الملــك يُشــعرها بأنّهــا مظلومــة ومهانــة فــي حريتهــا .والتنــازل
الوحيــد الــذي تُ ْقـ ِد ُم عليــه هــو التخفّــي خلــف البيــدق خوفــا مــن إصابتهــا
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برصاصــة طائشــة مــن أحــد قطــع ابنــي مجــد وهــو يحرّكهــا كقائــد
حربــي ســليل حنّبعــلّ .
إن إحســاس الملكــة بأنّهــا تنتمــي إلــى قطيــع
مؤلّــف مــن أنــاس صامتيــن ومنزوعــي القــدرة عــن الــكالم ،يُصيبهــا
بالغضــب إضافــة إلــى ّ
أن القطيــع فــي أزمنــة البلبلــة يف ّ
ضــل العبوديّــة
علــى الفوضــى ومــن هنــا فـ ّ
ـإن مــن يتصرفــون كالماعــز ال يكــون لهــم
زعمــاء يحكمونهــم وإنّمــا تيــوس .لذلــك آلــت علــى نفســها أن تتح ّمــل
مســؤوليّة الحكــم وإعــان الحــرب وعقــد اتفاقيّــات الســلم فــي «مجتمــع
الشــطرنج» ليجعــل ذلــك مــن التناظــر ،كمــا يبــدو لــي ،أمــرا جذريّــا
بيــن الرجــل والمــرأة .فلــم يعــد هــو ذاتــا وهــي موضــوع التبــادل ولــم
يعــد الرجــل هــو المســؤول وس ـيّد اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج والمــرأة/
الملكــة المنتــو ُج ال ُمحـ ّو ُل لهــذا العمــل.
ولكنّنــي وأنــا أرى مجــد يُحفّزنــي كــي أحـرّك القطعــة المواليــة أكتشــف
ّ
أن الملكــة وإن كانــت منــذورة للتجـ ّول بيــن الرجــال الجنــود والــوزراء
والخيّالــة والفيلــة والقفــز مــن قلعــة إلــى أخــرى فإنّهــا فــي الحقيقــة
ُمختَزلــة فــي مكانــة وســيلة إنتــاج وإعــادة انتــاج الرأســمال الرمــزي
واالجتماعــي وذلــك عبــر الدفــاع عــن الملــك والــذود عنــه وتقديــم
حياتهــا قربانــا لــه إن لــزم األمــر!
فــي األثنــاء يصــرخ مجــد صرخــة انتصــار عظيــم ُمل ّوحــا بقتــل الملكــة
منحــدر مــن أحــد أريــاف «بوعــرادة»
عــن طريــق جنــدي بســيط
ٍ
القريبــة مــن قريــة «بيجقــة» ولــم يكمــل بعــ ُد ســنوات تدريبــه علــى
ســاح المدفعيّــة ،وفــي الحركــة التاليــة يقــوم بمحاصــرة الملــك
بالحصــان األشــهب خلــف القلعــة البحريــة وقتلــه ،لتنتهــي مغامــرة
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الملكــة التراجيديــة وهــي تســعى لقلــب األدوار دون أن تف ّكــر في تحرير
الجنــود الذيــن كانــوا تحــت إمــرة الملــك ويســهرون علــى حمايــة ُم ْل ِكـ ِه
وعلــى حمايتهــا ليــس كــذات مســتقلّة وإنّمــا كأحــد ممتلــكات المملكــة!
وبســبب غبــاء الملــك وهيمنتــه الذكوريّــة المســتمرّة ،ســأجد نفســي
مضطــرّا إلعــادة مبــاراة أخــرى مــع مجــد ولــن يُفــر َج عنّــي إال إذا
ُ
انتصــرت عليــه أو شــعر هــو بالملــل مــع غــروب الشــمس.
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«لــوال الفايســبوك لــكان الحجــر الصحــي االلزامــي فــي البيــت جحيما»
كان لهــذه الجملــة حــاوة وهــدوء عظيميــن وأنــا أر ّددهــا فــي نفســي،
إذ أصبــح الفايســبوك والميســنجر والواتســاب والتويتــر والتواصــل
الســمعي البصــري ِهبــة «العولميّــة» التــي يتح ـ ّول معهــا البيــت إلــى
خرافــة يتوسّــطها بســتان رائــع بأشــجار مثقلــة بالفاكهــة المغتبطــة
فــي جزيــرة غارقــة فــي النــور ...حيــن أدخــل إلــى العالــم األزرق،
أتمـ ّدد فــي الكنبــة وأشــعر أنّــي فــي قطــار ينتقــل بــي إلــى مــدن عديــدة،
أمكــث لســاعات طويلــة وأقلّــبُ الصفحــات بشــراهة وأح ـ ّدق بشــغف
فــي الصــور التــي ينشــرها أصدقائــي االفتراضييــن وأقــرأ ال ُملَــ َح
فأضحــ ُ
ك لوحــدي وأقــرأ بيانــات المناضليــن ضــد االســتبداد وضــد
االضطهــاد وضــد القمــع وأقــرأ النصــوص فأحــزن أحيانــا لوفــاة
أحــد أقــارب األصدقــاء وأفــرح الرتقــاء موظّفــة أو نجــاح طالبــة فــي
نشــر كتــاب شــعري جديــد أو صــدور روايــة جديــدة ويمتــأ خيالــي
ت عمالقــة مــن الثلــج وحيوانــات غريبــة وأجــوب فــي لحظــة
بِ ُكــ َرا ٍ
أبعــد القــارّات والمحيطــات وأتحـ ّول دون أن أدري إلــى طائــر بأجنحــة
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كبيــرة وأحلّــق عاليــا خــارج القطــار ،وأذهــب باتّجــاه صــور الجميــات
التــي تثيرنــي فأغــازل صديقــة افتراضيّــة مــن «جامايــكا» وأســتف ّز
كاتبــا تونس ـيّا مــن ســيدي بوزيــد ال يتوقّــف عــن انتقــاد زمالئــه مــن
ال ُكتّــاب دون أن يجــرأ علــى الكشــف عــن اســم أيّــا منهــم وأتحـ ّد ُ
ث مــع
غالميّــة مقيمــة فــي هولنــدا عــن العلــوم الصوفيّــة...
حيــن فتحــت صفحتــي هــذا الصبــاح وجــدت إحــدى الصديقــات
االفتراضيــات كتبــت لــي فــي المســنجر «صبــاح الخيــر» وقبــل أن
أر ّد علــى تحيّتهــا «صبــاح النــور» الحظـ ُ
ـت أنّهــا بصــدد الكتابــة فــي
الجهــة األخــرى مــن خــال ظهــور ثالثــة نقــاط متقافــزة وبعــد برهــة
ّ
رن المســنجر معلنــا علــى وصــول الرســالة:
ك
«تبــدو لــي مــن خــال هيئتــك األنيقة شــخصا مؤ ّدبــا وحتّى حيــن رأيتُ َ
فــي المكتبــة الوطنيّــة بمناســبة مواكبــة محاضــرة ألبرتــو مانغويــل
فــي شــهر فيفــري الماضــي بــدوت لــي رجــا خجــوال .ولكــن حيــن
ـرأت كتابــك األخيــر «هــذا الــذي يقولــه الجســد» صُدمـ ُ
قـ ُ
ـت لإلباحيــة
الفاضحــة! كان عليــك أن تو ّزعــه فــي المواخيــر ال فــي المكتبــات.
ـرأت مــا تكتــب مــن تدوينــات فــي صفحتــك اكتشـ ُ
وحتّــى حيــن قـ ُ
ـفت
انســانا آخــر غيــر ذاك الــذي يظهــر فــي الفضــاءات العموميــة وفــي
وســائل االعــام تنــ ّم شــخصيّته علــى كثيــر مــن االســتهتار والته ّكــم
والبــذاءة وقلّــة األدب ...األدب يــا هــذا ال يعنــي أن تعتــدي علــى أخالقنا
وديننــا وأذواقنــا».
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أنهـ ْ
ـت جملتهــا وقبــل أن أر ّد عليهــا لتفســير وجهــة نظــري فــي معنــى
األدب ودوره فــي مجتمعاتنــا وشــرح موقفــي مــن الفــارق الجوهــري
بيــن األخــاق والقيــم قامــت بحظــري مــن قائمــة أصدقائهــا!
ّ
إن مــا يعجبنــي فــي صفحــات الفايســبوك التونســية قدرتهــا الفـ ّـذة علــى
االنزيــاح وتحويــل أي معلومــات أو أخبــار مهمــا كانــت درجــة حزنهــا
إلــى نــكات ته ّكميّــة ضــ ّد الســلطة أو ضــ ّد ممثلــي هللا فــي أجهــزة
الدولــة ،إنّهــا تــو ّز ُ
ع الجمــال يمينــا ويســارا وتــروي األحــداث اليوميــة
والشــخصيّة ألصحــاب تلــك الصفحــات حتــى يخيّــل إل ـ ّي أنّنــا نعيــش
فــي بيــت واحــد كبيــر وبــا أبــواب...
وحيــن أغــرق فــي الصمــت أشــعر كأنّــي أســمع وقــع أقــدام ســريعة
علــى الســلّم تندفــع إثرهــا عائلــة أخــت زوجتــي ســلمى وتقتحــم علينــا
الصالــون دون اســتئذان ،مــن خــال شاشــة هاتــف ذكـ ّي ذكاء ال مثيــل
لــه ،ويغــرق طفــاي مايــا ومجــد فــي هــرج مــع خالتهــم أو زوج خالتهم
أو أبنائهمــا ،تُطـ ّل الخالــة مــن بعيــد عاريــة الــرأس ومســدلة الشــعر من
خــال الكاميــرا ُمســلّ َمةً علــ ّي وأشــ ّم رائحــة عطرهــا تمــأ الغرفــة،
رائحــة تشــبه تلــك الروائــح التــي تنبعث من شــوارع المحـاّت المكتظّة
بالمــارّة حيــث يستنشــقها المــرء فــي لحظــة ثــم تختفــي ،وأكاد أحــسّ
الملمــس الغريــب والغامــض ليديهــا فأشــعر بالحــرج بســبب مالبــس
النــوم التــي أرتديهــا مــن جهــة ،وبســبب رؤيتــي لشــعرها العــاري الــذي
طالمــا كانــت تغطّيــه بحجابهــا كلّمــا زرتهــم فــي بيتهــم فــي سوســة مــن
جهــة أخــرى .أرســم قبلــة بكفّــي فــي الفضــاء ُمداريــا ارتباكــي ويبــدأ
تبــادل المعلومــات حــول حــاالت اإلصابــة بالوبــاء وطريقــة تص ـرّف
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أجهــزة الدولــة فــي األزمــة وتقصيــر الحكومــة فــي مقاومــة االحتــكار
وغــاء األســعار والخــوف مــن أن يُحــ ّول هــذا التقصيــر جــزء مــن
الشــعب إلــى جوعــى بوجــوه شــاحبة يفتقــدون الرغبــة فــي الحيــاة قبــل
أن يفتــك بهــم فيــروس كورونــا المســتجد ويُح ّولهــم إلــى جُثــث لــن
يعثــروا لهــم علــى مــكان لدفنهــم...
ْ
اتخــذت عديــد الحكومــات فــي العالــم قــرارات «الحجــر
عندمــا
الص ّحــي االجبــاري الشــامل» بــدأ الفالســفة فــي التفكيــر فــي مســألة
تراجــع الفضــاء العــام بمعنــاه الهبرماســي (نســبة إلــى الفيلســوف
األلمانــي يورغــن هابرمــاس) باعتبــاره فضــاء عموميّــا يجتمــع فيــه
األفــراد تحــت رقابــة النظــام ويتــ ّم فيــه تبــادل اآلراء بحريّــة ونقــد
الســلطة وت ـ ّم اعتبــار «عــودة العالــم إلــى البيــت» فجــأة ،نهايــة هــذا
الفضــاء العــام فــي حيــن ّ
أن وســائل التواصــل الرقميــة جعلــت مــن
أكثــر الفضــاءات خصوصيّــة فضــاء يُمكـ ُ
ـن بكبســة زرٍّ وفــي أيّــة لحظــة
أن يتحـ ّول إلــى فضــاء عــام بــكل خصوصيّــات الفضــاء العــام منزوعــا
منــه الجانــب المــا ّدي (بمعنــى حضــور المواطنــات والمواطنيــن معــا
فــي فضــاء هندســي يجمــع بينهــم تقــارب جســماني محســوس) ،بــل
ويتحـ ّول فيــه األفــراد إلــى نقّــاد شرســين ألداء الحكومــة بعيــدا عــن كل
رقابــة .زد علــى ذلــك ّ
أن حــركات مدنيّــة تنشــأ مــن خــال الفضــاء العام
االفتراضــي فيت ـ ّم توقيــع العرائــض والتنظّــم فــي مجموعــات رقميــة
للقيــام بأعمــال تضامنيــة وخيريّــة لفائــدة المعوزيــن أو المصابيــن
بالفيــروس أو لمســاندة أجهــزة الدولــة الصحيّــة ...ولكــن أيــن الشــعر؟
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لــم تطفــئ الحريّــة التــوق إلــى الحريّــة! ّ
إن مــا يحــدث اليــوم شــبيه
جــ ّدا بحــرب عالميّــة غيــر تقليديّــة وغيــر معلنــة لطالمــا انتظرتهــا
البشــرية وتوجّســت منهــا منــذ نهايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة وبدايــة
التســابق المحمــوم بيــن المعســكرين الشــرق ّي والغرب ـ ّي علــى تطويــر
األســلحة النوويّــة واألســلحة الكيمياويّــة واألســلحة الجرثوميّــة حتّــى
تبــادر إلــى األذهــان اليــوم ّ
أن فيــروس كوفيــد  19ليــس ســوى ســاح
جرثومـ ّي تسـرّب خطــأ مــن إحــدى القواعــد الســريّة لتطويــر األســلحة
االســتراتيجيّة «مــا بعــد  -غيــر التقليديــة».
ّ
إن الغريــب فــي هــذا الفيــروس أنّــه يدفعنــا إلــى التدبّــر فــي حياتنــا
بطــرق مختلفــة وفــق أفــق تفكيــر مغايــر وفهــم مختلــف« .إذ أنّــه يقطــع
مــع المألــوف ويعصــف بثوابتنــا ومســلّماتنا فــي مــا يتعلــق بطقــوس
المــوت والــوالدة والحــبّ والــزواج والصداقــة والعزلــة والعمــل
والزمــان والمــكان وســائر العالقــات والموجــودات والكائنــاتّ ...
إن
طريقــة التحيّــة تغيّــرت إذ لــم يعــد هنــاك عنــاق وال قُبَــل وطريقــة
الخيانــات الزوجيّــة تغيّــرت ،وعالقــات الحــبّ والخطوبــة والــزواج
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تغيّــرت ،وطــرق االحتفــال تغيّــرت ،وطــرق الترفيــه تغيّــرت،
وحتّــى مــدن األلعــاب أغلقــت أبوابهــا ولــم تعــد هنــاك ألعــاب جماعيّــة
لألطفــال ،والمقاهــي والحانــات والمطاعــم المكتظّــة أطفــأت أضواءها!
والفضــاءات التجاريّــة الكبــرى تلــك التــي ح ّولــت المواطنيــن
والمواطنــات إلــى حـ ّد اآلن ،إلــى حيوانــات اســتهالكيّة أغلقــت أبوابهــا،
واألســواق األســبوعيّة اندثــرت وحتّــى دور العاهــرات والمواخيــر قــد
ك ّ
تخلّــت عنهــا النبــوءات! وال ش ـ ّ
أن ك ّل ذلــك يهيّــئ لتغيّــر عالقــات
اإلنتــاج ...إنّــه فيــروس لــه مالمــح معلّمــة صارمــة تكــره االكتظــاظ
والفوضــى وتعشــق النظــام وااللتــزام ،فيــروس دكتاتــور ّ
ي يقــف بب ّزتــه
العســكريّة وقــد غطّ ْ
ــت كتفيــه نجــوم الليــل الطويــل ويقــوم بإصــدار
األوامــر مــن أجــل تطبيقهــا! بــل ّ
إن أوامــره صــارت تُطبّــق قبــل أن
يُصدرهــا وفــي غالــب األحيــان تُطبّــق علــى نطــاق أوســع م ّمــا تخيّلــه
ح ـ ّكام العالــم!
لقــد بــدا لــي أن هــذا الفيــروس كائــن عاقــل ،بــل هــو مبــد ٌ
ع يلعــب
معنــا لعبــة الر ّســام! إنّــه بصــدد محــو العالــم ليبعثــه مــن جديــد ...إنّــه
يطلــب منّــا العــودة الــى البيــت والتمـ ّدد هنــاك دون فعــل أ ّ
ي شــيء مثــل
التماثيــل الحيّــة ويقــوم هــو برســمنا ،أحسسـ ُ
ـت أنّــه يُضاجعنــا دون أن
تكــون لنــا القــدرة علــى المقاومــة!
شـ ُ
ـعرت فــي لحظــة مــا أنّنــا صرنــا أشــبه مــا يكــون بأجســام ســابحة فــي
ي تمــاس مــع جســم آخــر .إذ ّ
المجـرّة دون أن يكــون للجســم أ ّ
أن األفالك
التــي تتحـرّك فيهــا النجــوم هــي أفضــل األفــاك المهيّــأة لحركــة أكبــر
عــدد ممكــن مــن األجســام دون أن تتصــادم .ولكــن الفــارق األساس ـ ّي
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بيننــا وبيــن النجــوم أنّهــا تتحـرّك فــي فضــاء النهائــي بينمــا نحــن علينــا
أن نتحــرّك فــي حيّــز محــدود مــع ضمــان تباعدنــا ودون أن نلمــس
بعضنــا البعــض خوفــا مــن العــدوى.
وأحيانــا يُخيّـ ُل إلـ ّي فــي ضــوء هــذه األفــكار أنّنــا أطيــار أشــبه بالجــراد.
كنّــا نســتيقظ فــي الصبــاح الباكــر ونمضــي إلــى الحقــل نعبــث بالســنابل
ونــأكل الثمــار ونلهــو ونتلــف المحصــول وند ّمر ك ّل شــيء فــي طريقنا،
إلــى أن نهضنــا ذات يــوم ومضينــا كعادتنــا إلــى الحقــول إال أنّنــا لمحنــا
يــدا خفيّــة ،يــدا ســاحرة نصبـ ْ
ـت ف ّزاعــة فــي هــذا الحقــل ،ف ّزاعــة تخيــف
أ ّ
ي مخلــوق حتّــى وإن كان رئيــس حكومــة العالــم ،ف ّزاعــة صــار لزامــا
أن تمنعنــا مــن مواصلــة العبــث بالحقــل.
ظــل الفيــروس الــى اليــوم يُطـ ّور ُح َج َجـهُ حــول شــكل حياتنــا الجديــدة
بطريقــة فتّانــة دون أن يرفــع صوتــه أو يخــرج عــن المرئيّتــه بحيــث
أنّنــا ال نســتطيع مناقشــة قراراتــه بقــدر مــا نحــاول فهمهــا .فقــراره
بإيقــاف الطيــران الدولــي كان قــرارا حازمــا منــذ البدايــة إالّ ّ
أن الــدول
التــي كانــت تعتقــد أنّهــا دوال عظمــى تلـ ّكأت فــي تنفيــذ ذلــك فــي بدايــة
األمــر متجاهلــة صــدور القــرار مــن طــرف رئيــس العالــم الســيد كوفيد
التاســع عشــر ،إال أنّهــا رضخــت بعــد ذلــك لمشــيئة الســيد األكبــر.
أ ّمــا قــرار غلــق المــدن الصناعيــة فقــد بــدا قــرارا متهـ ّورا مــن طرفــه
إذ اتخــذه دون استشــارة مجموعــة الثمانيــة وال مجموعــة العشــرين
ودون عقــد مؤتمــر دولــي أو تهيئــة الظــروف المالئمــة التخــاذه لذلــك
شــهد تنفيــذه ارتبــاكا بــل ّ
إن االرتبــاك مــازال مســتمرّا إلــى اليــوم .فقــد
الحــظ س ـيّد العالــم تدميــرا ممنهجــا للطبيعــة واعتــداء صارخــا علــى
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البيئــة ولــم تســتطع أيــة مجموعــة مناضلــة أو قــوة مناهضــة للنظــام
الرأســمالي إيقــاف القــوى التــي تقــوم بتدميــر الكــون وتغييــر المنــاخ
لذلــك اتخــذ قــرارا أحاديّــا بإيقــاف األنشــطة الصناعيّــة وغلــق الحــدود
بيــن الــدول وبيــن المــدن وحتّــى الحــدود بيــن الغــرف فــي الشــقة
الواحــدة قــام بغلقهــا! وهــو مــا جعلــه يشــعر بالضيــق وهــا هــو يترنّــح
فــي تيــه عزلــة ســلطته الواســعة.
أحسسـ ُ
ـت فــي لحظــة مــا ّ
أن القــرار الــذي اتّخــذه كوفيــد التاســع عشــر
ُ
ـعرت باالختنــاق بســبب الضيــق
إنّمــا اتّخــذه ض ـ ّدي أنــا بالــذات إذ شـ
ـت حجــرة المكتــب ووجـ ُ
الــذي اســتب ّد بــي فــي الش ـقّة .وحيــن دخلـ ُ
ـدت
نفســي واقفــا تحــت ضــوء شــاحب وقــد امتــأت خياشــيمي برائحــة
الرطوبــة والغبــار الــذي ينبعــث مــن أوراق الكتــب القديمــة وقــد مألنــي
شــعور باالنهــزام واحســاس بالنفــور ممزوجــا بالتفكيــر فــي ّ
ملــذات
الحيــاة البســيطة التــي تركتهــا خلفــي ،أحسسـ ُ
ـت ّ
أن الماضــي قــد انتهــى
إلــى األبــد...
إالّ ّ
أن القــرار بمكــوث العالــم فــي البيــت واغــاق اإلدارات والمــدارس
والتوقّــف عــن الصــاة فــي دور العبــادة والتوقــف عــن العنــاق والقبــل
والمصافحــة كان القــرار األكثــر قابليّــة لالســتجابة ومــع ذلــك جعلــه
يشــعر أنّــه أكثــر عزلــة مــن أ ّ
ي وقــت مضــى.
لكنــه تو ّ
صــل إلــى قناعــة أنّــه ســيتخذ القــرار األكثــر ثوريّــة فــي الحلقــة
المفرغــة مــن الحــرب األبديّــة والــذي ســيجعل جمــوع البشــر تنتفــض
ضــ ّده وهــو قــرار اإلقــاع عــن التدخيــن! وهــي القــرارات التــي ال
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يعــرف أحــدا ال لمــاذا وال كيــف وال متــى ســيت ّم التراجــع عنهــا.
 «لــن تســتطيع قراراتــك أن تصمــد لوقــت طويــل» هكــذا قــاللــه أحــد جنراالتــه وقــد عــاد للتــو مــن ســاحة الحــرب ُمالحظــا
رغبــة الفقــراء فــي مغــادرة البيــوت مــن أجــل لقمــة العيــش!
 «األمــر ينطــوي علــى تناقــض إذن؟» ر ّد كوفيــد التاســععشــر وكانــت عينــاه تقــدح شــررا.
لعـ ّل حرفــة اإلنســانية فــي اختــراق هــذه القــرارات التــي اتخذهــا ،هــي
عــزاؤه الوحيــد الــذي يُشــعره بأنّــه ســيواصل التعايــش معهــا لمــدة
طويلــة...
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خــال كامــل اليــوم وكلّمــا غي ُ
ّــرت محطّــة فــي التلفــزة إال وســمعت
أهــل السياســة والصحافــة واالقتصــاد وحتّــى الطــبّ يتح ّدثــون علــى ّ
أن
العالــم لــن يكــون هــو نفــس العالــم بعــد كورونــا وهــم يتوهّمــون أنّهــم
يســتطلعون المســتقبل .فــي حيــن ّ
أن الكائــن ال ُمغيّــب باســتمرار منــذ مــا
قبــل الثــورة وإلــى اليــوم والــذي يمكنــه أن يــدرك مــا تعجــز الحكمــة
المدرس ـيّة لهــؤالء علــى إدراكــه هــو «الشــاعر»!
فلا غرابـة أن تجـد فـي قصائـد الشـعراء وفـي ما يُسـ ّمى المـا ّدة اللغويّة
الخـام صـورا لمـا نحـن فيـه اليـوم ولمـا سـيكون عليـه العالـم بعـد أقـ ّل
مـن سـنتين أو حتّـى بعـد أكثـر مـن عقديـن! فمنـذ تسـعينات القـرن
الماضـي ،تاريـخ عـودة الشـعر إلـى الـذات ،بعـد االنهيـارات الكبـرى،
تلـك االنهيـارات التي عصفـت بمفهـوم الحتمية التاريخيـة واالجتماعيّة
وحتّـى بالحتميّـة العلميّـة ،أصبـح االستشـراف لـدى الشـاعر يُمثّـ ُل آليّـة
نفسـيّة ،واسـتراتيجيّة روحيّـة يؤ ّشـر بهـا على المسـتقبل خصوصا وأنّه
أصبـح ذاتـا متحـرّرة مـن اليقينيّـات القديمـة أو باألحـرى مذنّبـا متناهي
الصغـر سـابحا فـي مجـرّة مـع مليـارات النجـوم.
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وبنهايــة الشــاعر بالمعنــى التقليــدي ،أصبــح الشــاعر الجديــد ،أو مــا
يمكــن أن نطلــق عليــه اســم «الشــاعر العولمــي» ،متفاعــا مــع حقــول
معرفيّــة حديثــة ارتبطــت بطبيعــة المجتمع وباالقتصاد والعلم والسياســة
والتقنيــة و«نمــط العيــش الذكــي» ذكاء اصطناعيّــا .وباإلضافــة إلــى
ذلــك فـ ّ
ـإن اشــتغاله فــي الجانــب الروح ـ ّي وانشــغاله بالرؤيــا العاطفيّــة
لمفــردات الكــون والوجــود هــو مــا أضفــى عليــه صفــة الشــموليّة.
وهــو مــا جعلــه يُــدرك المســتقبل اعتمــادا علــى حدســه وعلــى خبرتــه
واستكشــافاته الذاتيــة .ويت ـ ّم لــه ذلــك مــن خــال اعتمــاده علــى منهــج
شــمولي يهتـ ّم بــك ّل الظواهــر والحــركات اســتنادا إلــى التراكــم المعرفي
الــذي يمثّــل فيــه الشــاعر االســتثناء الوحيــد تقريبــا لمنهــج التخ ّ
صــص
وتقســيم العمــل الــذي قامــت عليــه الحداثــة .إذ أنّــه ومــن أجــل التعبيــر
ي ُمتجــاوز لــإرث الشــعر ّ
ع ّمــا يُخالجــه بنــص شــعر ّ
ي فإنّــه يشــحذ
دون أن يــدري موهبتــه الشــعريّة بالربــط الضــروري بيــن التاريــخ
والعلــم السياس ـ ّي والعلــم التكنولوجــي والعلــم الجمالــي اعتمــادا علــى
مــا يتلقّــاه يوميّــا مــن نقــد لحــدود العالــم المعاصــر...
ولذلــك فـ ّ
ـإن استشــراف المســتقبل هــو اجتهــاد شــعر ّ
ي فــي الصميــم،
باعتبــار أن المجــاز هــو «مــا ال نتقبّلــه اليــوم» ويرمــي إلــى صياغــة
مجموعــة مــن التنبــؤات المشــروطة والتــي تشــتمل علــى المعالــم
الرئيســية لوضعيّــة خصوصيّــة فرديّــة أو جماعيّــة مــا ،خــال فتــرة
ُمقبلــة وذلــك باالنطــاق مــن بعــض االفتراضــات الخاصّــة حــول
الماضــي والحاضــر الستكشــاف أثــر دخــول عناصــر مســتقبليّة علــى
المجتمــع...
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قــد يكــون األمــر أعقــد مــن ذلــك بكثيــر وأكثــر دقّــة بحيــث ّ
أن ملحمــة
قلقامــش ،باعتبارهــا أقــدم ملحمــة فــي التاريــخ إلــى ح ـ ّد اآلن ،أنبــأت
عــن المســتقبل القريــب ألبطــال الملحمــة كالصداقــة التــي ستنشــأ بيــن
قلقامــش وأنكيــدو أو كمــوت هــذا األخيــر فــي رحلــة البحــث عــن عشــبة
الخلــود وأنبــأت ع ّمــا ســتكون عليــه بــاد الرافديــن بعــد ألــف عــام مــن
الملحمــة...
أ ّمــا االليــاذة فقــد تنبّــأت بمــا ســتكون عليــه أثينــا فــي القــرون الوســطى
أ ّمــا شكســبير فقــد تنبّــأ بمــا ســيحدث فــي أنقلتــرا مــن ثــورة بعــد أكثــر
مــن قرنيــن!
أ ّمــا الجريمــة والعقــاب لدوستويفســكي فقــد ُكتبــت بــروح شــاعر
وتنبّــأت بالثــورة الروســية بــكل تفاصيلهــا ...وهــل يمكــن أن نغفــل
الــروح الشــعرية لغابريــال غارســيا ماركيــز أو ألخطــر متنبّــي فــي
القــرن العشــرين جــورج أورويــل فــي روايتــه « »1984والتي نشــرها
فــي  1948وتنبّــأ فيهــا بمــآل األنظمــة الشــموليّة وتفاصيــل ســحقها
للحريّــة الفرديّــة وللحقــوق البديهيّــة لإلنســان؟! ولعـ ّل اإلنســانيّة اليــوم
تقــف مشــدوهة أمــام عديــد النصــوص الشــعريّة واألقاصيــد والروايــات
الشــعريّة والســرد الشــعر ّ
ي والنثــر الــذي تكتبــه الشــاعرات والشــعراء
وهــو يحاكــي المســتقبل وكأنّــه يحاكــي الماضــي ...وهــذا المظهــر العام
للنــص إن كان خطابــا أو ســردا يشــ ّكل عالقــة خطابيّــة أو مشــاركة
ســواء كانــت خياليّــة أو حقيقيّــة تنحــو لإلخبــار عــن المســتقبل باعتبــار
ّ
أن المعادلــة األساسـيّة للشــعر هــي محاولــة التماهــي مــع المطلــق وهــذا
المطلــق تتكثّــف فيــه األزمنــة :الماضــي والحاضــر والمســتقبل حتّــى
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يصبــح نقطــة واحــدة متقنــة التصويــر...
قبــل أن يغــرق العالــم فــي االنشــغال بحاضــر الفيــروس وقبــل أن يف ّكــر
ُ
نشــرت منــذ شــهر تقريبــا مقــاال يحمــل عنوانــا بــدا
فــي المســتقبل،
حيــن نشــره باهتــا وربّمــا ين ـ ّم عــن جهلــي وقلّــة معرفتــي باالقتصــاد
العالمــي وبالمؤسســات الماليــة العالميــة ...لقــد حمــل ذلــك العنــوان
تســاؤال وإقــرارا «هــل هــي بدايــة نهايــة «العولميّــة»؟ الفيــروس الــذي
ُ
وأشــرت
ســيغيّر العالــم ،الفيــروس الــذي ســيغيّر نظرتنــا للعالــم»
فيــه إلــى ّ
أن هــذا الفيــروس يمتلــك مميّــزات العولميــة أل ّول م ـرّة فــي
التاريــخ .إذ أنّــه مثــل البشــر والســلع والمعلومــات ينتقــل بســرعة فائقــة
وبــا حواجــز وينتشــر علــى نطــاق جغرافــي واســع ،وهــو مــا ســيؤ ّدي
بالبشــرية جمعــاء أن تحتمــي بالبيــت مــن هــذا الخطــر الداهــم وسيســمح
«إلنســان الكائــن» علــى حــد عبــارة يوســف الص ّديــق أن يتوقّــف قليــا
عــن المض ـ ّي بســرعة فائقــة إلــى حتفــه ،ويتأ ّ ّمــل ولــو لبرهــة فــي مــا
أحدثــه مــن خــراب فــي البيئــة...
وإذا نظرنــا للتداعيّــات االقتصاديّــة ّ
فــإن كوفيــد  19ســيكون لــه أثــر
ف ّعــال ليــس علــى النظــام الليبرالــي فحســب ،ذلــك النظــام الــذي هــزم
كل الحــركات واألنظمــة المقاومــة لــه ،وإنمــا علــى «النظــام العولمــي»
الــذي ســيكون مهــ ّددا فــي جوهــره وفــي مفهومــه إذا لــم ينقــذ نفســه
بتغييــر أســاليبه وآلياتــه...
أ ّمــا أنــا فإنّنــي منــذ زمــان بعيــد «مقيــم فــي البيــت» إن كانــت اإلقامــة
تعنــي اإلنتــاج الفنّــي وااللهــام والكتابــةّ .
إن مــا يقابــل المكــوث فــي
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البيــت هــو تدميــر العالــم عبــر اختطــاف آالف المالييــن مــن الكائنــات
مــن بيوتهــا وتمريــغ جباههــا بالوحــل واقتــاع الصخــور مــن الجبــال
وتشــييد المعابــد المدنّســة وتشــييد القصــور للمتكئيــن وحدهــم علــى
كنــوز الذهــب األحمــر واألســود واألصفــر واألزرق واألخضــر
واألبيــض عبــر اقتــاع عيــون األم /أ ّمنــا األرض ...ال شـ ّ
ك أنّنــا نشــهد
الجيــل الــذي ســيختنق برمــاد الكــوارث الــذي يس ـبّبها البشــر...
ّ
إن المكــوث فــي البيــت الــذي كنــت أمارســه بالكتابــة وبالتنظيــر
لضــرورة نهايــة العمــل حتــى يبــدأ التاريــخ الجديــد هــو الشــكل األمثــل
ُ
حلمــت
لمقاومــة الرغبــة المســتمرة فــي تدميــر العالــم ...إذ لطالمــا
باختــراع حبّــة تشــبه حبّــة الــدواء يتناولهــا الرضيــع فــي أولــى ســاعات
والدتــه وتكتنــز تلــك الحبّــة كل مــا يحتاجــه االنســان فــي حياتــه مــن
مــاء وغــذاء وال يحتــاج بعدهــا للرغبــة فــي اســتهالك أ ّ
ي شــيء آخــر.
وهــو مــا ســيؤ ّدي بــه إلــى التوقّــف عــن الصــراع وتدميــر العالــم وهــو
مــا ســيقوده بالضــرورة إلــى التوقّــف عــن العمــل والتو ّجــه نحــو الفـ ّ
ـن
والحــب والتآخــي مــع الطبيعــة وكائناتهــا وهــو مــا ســيؤ ّدي إلــى بدايــة
التاريــخ اإلنســاني الــذي ســيكرّس ذكاءه مــن أجــل توســيع وعيــه
بالكــون وإقامتــه فيــه .قــد يبــدو ذلــك مثاليّــا ولكنّــه حتمــا ســيتحقّق فــي
يــوم مــن األيّــام!
ُ
حلمــت
وهــا إنّنــا اليــوم ننتهــي ولــو جزئيّــا مــن فكــرة العمــل التــي
بهــا ،إذ منــذ أن عــاد العالــم إلــى البيــت أصبــح تفكيــره مختلفــا ُمتر ّكــزا
علــى الفــن واالبــداع انتاجــا واســتهالكاُ ...متف ّكــرا فــي مصيــر الحيــاة
علــى الكوكــب األزرق و ُمتآخيــا مــع أصغــر الكائنــات وأضعفهــا...
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ْ
ــس العالــ ُم
وتوقفــت المــدن الصناعيــة الكبــرى عــن النشــاط ،وتنفّ َ
برئتيــن جديدتيــن وأصبــح الهــوا ُء أكثــر نقــاء والشــمس أكثــر اشــراقا
وزقزقــة العصافيــر أكثــر ابتهاجــا...
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عندمــا زقزقــت العصافيــر فــي نافــذة حجــرة نــوم األطفــال أل ّول مـرّة
بعــد أشــهر الشــتاء الطويلــة ابتهــج مجــد وقفــزت مايــا ف َرحــا...
 بابا هيّا نضع الزؤان على الشبّاك للعصافيركانــت هــذه عادتــي التــي دأبـ ُ
ـت عليهــا منــذ زمــن طويــل وهــو اتفــاق
ضمنــي بينــي وبيــن عصافيــر النافــذة :أنــا ال أحبســها فــي قفــص وهــي
ال تحرمنــي غناءهــا مقابــل نثــر الــزؤان فــي شــبابيك البيــت!
واســتمرّت هــذه االتفاقيــة علــى مــدى ســنوات طويلــة وكنّــا أنــا
والعصافيــر نج ّددهــا كلّمــا غي ُ
ّــرت اإلقامــة مــن بيــت إلــى آخــر...
ُ
وكنــت
كانــت زقزقاتهــا الصباحيّــة ألغــازا تحمــل لــي أخبــار اليــوم
أترجـ ُم تلــك األلغــاز بطريقــة ســريعة وعــادة مــا تكــون ترجمــة صائبــة
«اليــوم ســتلتقي امــرأة حياتــك»! كانــت هــذه جملــة واضحــة ســمعتها
صبــاح الثانــي عشــر مــن فيفــري الموافــق للثالــث والعشــرين مــن
شــهر رمضــان ســنة ســت وتســعين وتســعمائة وألــف عندمــا كنــت فــي
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فــراش النــوم فــي غرفتــي فــي بيــت الوحــوش فــي مدينــة أريانــة.
كان بيتــا ينتشــر فيــه الظــام فــي كل ركــن شــبيه بقبــر شاســع جــ ّدا
ومحــاط بالحديــد مــن كل جوانبــه ...أبوابــه الحديديّــة تثيــر رعــب َمــن
ُ
نمــت فــي الظــام أشــعر أنّــي أرتفــع إلــى
ينظــر إليهــا .كنــت كلّمــا
ســماوات بعيــدة ولكــن مــا جعلنــي أصمــد فــي ذلــك البيــت أنّنــي لــم
أكــن أخشــى الســقوط .وبســبب إشــاعة سـ ْ
ـرت بشــكل واســع ج ـ ّدا فــي
ســنوات خلـ ْ
أن ذلــك البيــت تســكنه األرواح الشــريرة ،كنـ ُ
ـت مفادهــا ّ
ـت
كلّمــا خرجـ ُ
ـت فــي الصبــاح فــي هيئــة خبــزة خرجــت للتـ ّو مــن الفــرن
الحديــدي يفـ ّر المــارّون الذيــن صــادف وأن كانــوا يعبــرون قريبــا مــن
ك أنّــي كنـ ُ
البيــت .ال ش ـ ّ
ـت أبــدو لهــم روحــا نهضــت للت ـ ّو مــن قبرهــا
ولبســت جثّــة وخرجــت إلــى العالــم...
ـت إلــى النافــذة فوجـ ُ
هرعـ ُ
ـدت العصفــور الــذي ح ّدثنــي بتلــك الزقزقــات
مــازال ينظــر إلـ ّي ممتنّــا وهــو ينقـ ُر الــزؤان .حيــن نهضــت وارتديــت
ُ
بقيــت صامتــا وظللــت أطــوف غرفتــي ذهابــا وإيّابــا
ثيابــي بهــدوء
لربــع ســاعة ث ـ ّم ق ـر ُ
ّرت الذهــاب إلــى الكليّــة لحضــور درس القانــون
اإلداري الــذي أحــبّ  .شـ ُ
ـددت أزرار المعطــف حتّــى عنقــي واتجهــت
بســرعة إلــى محطــة الميتــرو كانــت المســافة القصيــرة الرابطــة بيــن
البيــت والمحطّــة مليئــة بالمــارّة وببــرك المــاء بســبب أمطــار الليــل.
حيــن ولجـ ُ
ـت إلــى كليّــة العلــوم القانونيّــة والسياســية واالجتماعيّــة بُعيــد
العاشــرة صباحــا كان الطلبــة قــد التحقــوا بمقاعدهــم فــي حيــن أنّنــي لــم
أتم ّكــن مــن تناســي تلميحــات ذلــك العصفــور المحتــرف والتــي ر ّددتُهــا
حتّــى حفظتهــا ودون أن أتســاءل إن كان الوقــت مناســبا غــادرت الكليــة
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وركبــت الميتــرو متّجهــا إلــى دار الكاتــب.
ـهور كنــت أزوره بشــكل يومــي،
ب منــز َل كاتـ ٍ
لــم تكــن دا ُر الكاتـ ِ
ب مشـ ٍ
مثلمــا اعتقـ ْ
ـدت ذلــك أخــت ســلمى وخشــيت مــن خياناتــي بعــد ســنوات
مــن تــرددي الدائــم علــى الــدار ،وإنّمــا كانــت ناديــا يلتقــي فيــه األدبــاء
والصحفيــون ومختلــف المبدعيــن بــه مشــرب ومطعــم ويتوقــف فــي
شــهر رمضــان عــن بيــع المشــروبات ال ُمســكرة.
لــم يمــر منتصــف النهــار حتّــى جــاءت ســلمى صحبــة صديقتهــا التــي
تــدرس معهــا فــي كليــة العلــوم اإلنســانية بتونــس إلــى الــدار التــي
تدخلهــا أل ّول مـرّة .هرعـ ُ
ـت إليهــا ُمســلّما فقــد مـرّت أشــهر طويلــة لــم
ألتقيهــا وكنـ ُ
ـت أتحيّــن الفرصــة تلــو الفرصــة ألجلــس إليهــا وأتق ـرّب
منهــا فلربّمــا انتبهــت إلــى اهتمامــي بهــا.
التقيتهــا فــي الســنة الدراس ـيّة التــي ســبقت فــي كليّــة العلــوم االنســانيّة
ـت كلّمــا ضجـ ُ
إذ كنـ ُ
ـرت مــن صرامــة القانــون وجفافــه ومــن الفــراغ
الثقافــي والسياســي بعــد تصفيــة الحركــة الطالبيــة منــذ بدايــة
التســعينات ،أهــرب إلــى كليــات اآلداب والفلســفة والتاريــخ ،ألتقــي
أصدقائــي وصديقاتــي مــن الشــعراء الطلبــة وأواكــب بعــض الــدروس
كلّمــا خطــر لــي ذلــك ...كانــت ســلمى مــن بيــن القـرّاء النهميــن للروايــة
العربيّــة والعالميّــة ومــن بيــن الطالبــات المهت ّمــات بالشــأن الثقافــي
واالبداعــي مــا جعلنــي أقــول فــي نفســي عندمــا رأيتهــا أ ّول م ـرّة :يــا
لجمــال فتاتــي المهمومــة بعينيهــا الســوداوين وق ّدهــا الفــارع وصوتهــا
الخشــن ذو الب ّحــة اللذيذة وروحهــا الشـفّافة والنقيّــة ،نقــا َء األبديّــة ،فــي
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فــردوس الكلمــات األعلــى! سـ ُ
ـعيت فــي تلــك الســنة لمالقاتهــا ولكــن لــم
يحالفنــي الحــظ فــي مـرّات عديــدة رغــم اجتهاداتــي المتكـرّرة إلــى إن
انتهــت الســنة الدراســية وعدنــا إلــى مدننــا هــي إلــى قريــة الكنائــس وأنا
إلــى المــكان .إذ كنـ ُ
ـت أتــر ّدد بيــن بيــت أ ّمــي فــي جندوبــة وبيــن مــدن
كثيــرة مشــاركا فــي مهرجاناتهــا الصيفيّــة وأمســياتها الشــعريّة.
لــم يمــر وقــت طويــل حتّــى انهــال األصدقــاء علــى طاولتنــا كالذبــاب
كنــت أثرثــر كمــا لــم أفعــل مــن قبــل متح ّدثــا عــن الكتــب الملعونــة
وعــن الخبــز اليابــس الــذي اســتضفت عليــه شــاعرا تح ّدثــت عــن
قصــص الحــب الفاشــلة التــي عشــتها منــذ طفولتــي وعــن الرســائل
ُ
ســمعت صــراخ حبيبتــي الغابــرة فــي غرفتــي،
التــي كلّمــا أحرقتهــا
ولطالمــا ســمعت شــيئا فــي الهــواء ينتحــب واألشــكال الغائبــة تتنهّــد
فــي الطــرف اآلخــر مــن الليــل الكثيــف« .إنّهــا ق ّ
صــة حقيقيــة وليســت
تهويمــات وإذا لــم تص ّدقــي قولــي بإمكانــك أن تأتــي معــي إلــى البيــت
لتتأكــدي بنفســك» هكــذا قلـ ُ
ـت لهــا وأنــا أســتدرجها إلــى إحــدى أركانــي
المنســيّة! ح ّدثتهــا عــن قراءاتــي المتقــدة وعــن جســدي الــذي ابتلعــه
الغــول بســبب غيــاب الحــبّ وعــن أحالمــي المــوءودة ،ح ّدثتهــا عــن
حبّــي للمقابــر وعــن ولعــي بالجماجــم «حتــى أنّــي ال أعــرف إن كنـ ُ
ـت
حقّــا هــذا الشــخص الــذي تركتُــه جالســا علــى حافــة الســرير أم أنّنــي
ُ
خرجــت
الكائــن المتلعثــم فــي لوحــة الجماجــم المعلقــة فــي غرفتــي
أللتقيــك!».
اليــوم
ِ
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كان األصدقــاء مثــل رهــط علــى هيئــة القيح يحاولــون تحويــل اهتمامها
ـربت آخــر رشــفة مــن قهوتــي ونظـ ُ
بــي إلــى ســطح األشــياء ...شـ ُ
ـرت
إليهــا نظــرة مــن عثــر علــى بئــر فــي الصحــراء ويخشــى أن يغــرق
قبــل أن يــروي ظمــأه وأدركـ ُ
ـت أنّنــي معهــا ســأكتبُ قصيــدة بــا لغــة
وستحتشــد الرغائــب المتناثــرة فــي القصائــد العاجــزة وستحتشـ ُد لنــداء
العينيــن الســوداوين ذاتهمــا اللتيــن ســتدعوانني بعــد مــرور الســنين إلــى
الوقــوف علــى الهاويــة...
حيــن غادرنــا دار الكاتــب كان األصدقــاء مازالــوا مصرّيــن علــى
مرافقتنــا .توجّهنــا جميعنــا إلــى محطــة الحافــات لتوديــع ســلمى
وكان علــ ّي أن أفــ ّر مــن ذاك الحصــار الــذي ضُــرب علــ ّي ليمنعنــي
مــن دعوتهــا لتنــاول اإلفطــار معــي وفــي اللحظــة الحاســمة وبعــد أن
ركبــت ســلمى الحافلــة وعندمــا ه ّمــت بالســير قفـ ُ
ـزت قبــل أن ينغلــق
ُ
ُ
ُ
فوجــدت
نظــرت مــن النافــذة
وتركــت الجميــع فــي المحطّــة.
البــاب
عالمــات الحيــرة ممزوجــة باالســتغراب علــى وجوههــم وبــدت لــي
كأنّهــا نظــرات حاســدة.
أخبـ ُ
ـرت ســلمى أنّنــي كمــن كان يهــرب مــن أشــخاص غلبهــم الفــراغ
فح ّولهــم إلــى وحــوش وقــد طعــن الفقــد قلوبهــم .ح ّدثتهــا عــن رغبتــي
فــي ســرد قصــة حياتــي البائســة علــى مســامعها علــى إفطــار رمضانــي
وعــن رغبتــي فــي قــراءة شــيء مــن الشــعر أمامهــا.
 -ال تضف شيئا فلنذهب حاال!
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هكــذا قالــت ســلمى قبــل أن تدعونــي للنــزول مــن الحافلــة فــي المحطــة
المواليــة .توجهنــا إلــى محطّــة الميتــرو فــي ســاحة الجمهوريــة ولــم
يطــل انتظارنــا.
حيــن وصلنــا إلــى بيــت الوحــوش فــي شــارع الطيــب المهيــري بأريانــة
كانــت الشــمس قــد قاربــت علــى الغــروب وكان علينــا أن نعـ ّد العشــاء
قبــل أن يعلــن آذان المغــرب عــن موعــد اإلفطــار .كان بوســعي أن
أوفّــر طاولــة صغيــرة لتنــاول المقرونــة بالتــن التــي أع ّدتهــا علــى
عجــل وأن نــأكل المندرينــة.
ُ
ُ
وتجــاوزت متاهــات كانــت تنــام فــي
ظللــت أثرثــر
بعــد اإلفطــار
ـتحضرت ك ّل ِحكمــي التــي اعتقـ ُ
ُ
ـدت أنّــي تعلّمتُهــا
ظلمــات الكتــب واسـ
مــن تجربــة الحيــاة إلــى ذلــك الحيــن .كنــت أح ّدثهــا وكانــت تنصــت لــي
طــوال الوقــت بانتبــاه وكنـ ُ
ـت أتأ ّمــل عينيهــا اللتيــن كانتــا تلمعــان ببريــق
االســتنتاجات وكنــت أرى فيهمــا حياتنــا القادمــة.
كان علــ ّي أن أرافقهــا لتســتقل ســيارة تاكســي علــى أن تصــل قبــل
الســاعة التاســعة ليــا إلــى مبيتهــا الجامعــي فــي العمــران األعلــى.
مشــينا معــا تحــت رذاذ المطــر وقطعنــا المســافة دون أن ننبــس ببنــة
شــفة بيــن نهايــة شــارع الطيــب المهيــري أيــن يقــع بيــت الوحــوش
الــذي أســكنه وإدارة البريــد التونســي فــي أريانــة إذ كان ك ّل منّــا غــارق
فــي أحــام المســتقبل بينمــا غرقـ ُ
ـت أنــا إضافــة إلــى ذلــك فــي رائحتهــا
الشــبيهة بيــوم الخميــس الــذي أحــبّ ...
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 هل سنلتقي يا سلمى بعد اليوم بالتأكيد سنلتقي متى وأين؟ ال أعرف ولكن األكيد سنلتقي وإذا لم نلتقي؟ الله ّم إذا مت..وقبــل أن أحــ ّدد الموعــد ومــكان اللقــاء القــادم ،كانــت التاكســي قــد
أخذتهــا إلــى آخــر أضــواء الشــارع الطويــل وتركتنــي تحــت مطــر
شــهر فيفــري فــي ظــل غامــض يرتعــش تحــت األضــواء المرتبكــة
جعلنــي مثــل فواصــل فــي جمــل مه ّشــمة متــر ّددا بيــن الولــوج إلــى أي
مقهــى وبيــن العــودة إلــى البيــت .أخذتنــي قدمــاي إلــى حيــث كنّــا منــذ
قليــل فــي غرفتــي التــي لــم تعــد مــاذا للوحــوش مثلمــا عهدتهــا مــن
قبــل إذ حيــن ولجتهــا مــن جديــد كانــت ظــال ســاعات النهــار األخيــرة
مازالــت مرســومة فــي ك ّل ركــن مثــل نجــوم تخفــق فــي أعمــاق جاذبيّــة
غامضــة وكانــت نظــرات الوحــوش التــي كنــت ألقاهــا كل يــوم قــد
تركــت مكانهــا لحيــرة أليمــة بزغــت بغنائهــا الشــج ّي وهــي متم ّســكة
برغائبنــا المكتومــة ،لزوبعــة ال اســم لهــا ســتظ ّل تعصــف خــال
ســنوات طويلــة لتقــذف بنــا إلــى هــذا الزمــن الــذي نحيــا فيــه جائحــة
الكورونــا بعــد ربــع قــرن علــى ذلــك الزمــن الــذي كنّــا نخفــي خاللــه
مــا نحــسّ بــه...
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كنــت طــوال األيّــام الماضيــة منشــغال بتنظيــم حياتــي مــع طفلـ ّي مجــد
صاحــب الرغبــة الجامحــة للعــب كــرة القــدم فــكان عليــه أن يهيــئ ملعبا
طولــه متــرا مربّعــا واحــدا وعرضــه نصــف متــر بعشــب اصطناعــي
بيــن التلفــزة والكنبــة ويصنــع كــرة مــن جواربــه بعــد أن يكــون أدخلهــا
فــي فــردة قفّــاز شــتائ ّي أحمــر وضغطهــا بطريقــة تجعلهــا مكــ ّورة
قبــل أن يطلــب منّــي باســتمرار أن أشــاركه لعبــه وإذا مــا رفضــت
االســتجابة لطلبــه عل ـ ّي أن ألعــب معــه مقابلتيــن فــي لعبــة الشــطرنج.
أ ّمــا مايــا ذات األربــع ســنوات واألفــكار الخالّقــة والعينيــن الســوداوين
والشــعر الفاتــح والخيــاالت الغريبــة التــي تجعــل مــن كورونــا دميــة
لــم تجــد مــا تــأكل وعندمــا لــم تعــد تصبــر علــى الجــوع خرجــت إلــى
العالــم وأصابــت الكبــار الذيــن لهــم أمــوال لشــراء الشــكوالتة ولكنهــم
لــم يشــتروا لدميــة كورونــا شــكوالتة .وبعــد أن تســرد قصّتهــا الغريبــة
تطلــب منّــي بصــوت يربــك كل حواســي:
 Papito -أعطني شوكوالتة
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 ليس لدينا شوكوالتة ،ألم تأكلي منذ قليل؟ عندنا ،عندنا ،عندنا ،عندنا مايا يكفي!ك يؤل ُم لَقَبِي! أعطني حلوى.
 طيب ال تصرخ ،صرا ُخ َومــع ذلــك ال تتركنــي إالّ وقــد حصلــت علــى أكثــر مــا ترجــوه .وبعــد
ذلــك تطلــب منّــي أن أرســم لهــا طائــرة أو دميــة أو بيتــا أو فراشــة
لتقــوم هــي بعــد ذلــك بتلويــن تلــك الرســوم باأللــوان المائيــة .وفــي
غالــب األحيــان تطلــب أوراقــا بيضــاء وتكتــب رســائل طويلــة وتطلــب
منّــي بعــد ذلــك قــراءة تلــك الخطــوط الغامضــة والدوائــر غيــر المتقنــة
واألشــكال التــي ال يــدرك عقلنــا الهــرم لهــا معنــى .وعندمــا أشــرع فــي
ي أو إلــى أ ّمهــا تقــوم هــي
القــراءة باختــاق نَــصّ رســالة َو َّجهَ ْتهَــا إل ـ َّ
بتصحيــح أخطائــي ...وعندمــا تشــعر بالقلــق تقــف أمــام جهــاز التلفــزة
وتنغمــس مــع موســيقى رموشــها فــي رقصــة الباليــه
وأ ّمــا الســيد مجــد ذو الســبع ســنوات والتفكيــر الجــريء ،فإنّــه ال يبحــث
فــي برامــج التلفــزة إال علــى سلســلة «شــوفلي حــل» الهزليــة أو عــن
القنــوات التــي تبــث المقابــات الرياضيّــة وكأنّــه يتجــ ّول فــي غابــة
زيتــون تشــبه حبّاتهــا خصــل شــعره وعينيــه وأوردة عنقــه الزرقــاء
الفاتحــة .فمنــذ الحجــر الص ّحــي انقطــع عــن التماريــن فــي أكاديميّــة
األبطــال لكــرة القــدم أيــن كان يُقَضِّــي أمتــع األوقــات مــع أصدقائــه
أربــع مـرّات فــي األســبوع وكنــت فــي غالــب األحيــان أواكــب تمارينــه
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وكان كلّمــا ســجّل هدفــا فــي مرمــى المنافــس يركــض إلــى وســط
الملعــب فرحــا بإنجــازه االســتثنائي وكان إذا لعــب مقابلــة ولــم يس ـجّل
هدفــا يحــزن حزنــا كبيــرا وفــي بعــض األحيــان أنتبــه إلــى بكائــه فــي
زاويــة فــي غرفتــه المشــتركة مــع مايــا ُمتعلّــا بأســباب أخــرى للبــكاء
إلــى أن ينــام.
فــي هــذه األيّــام منعتــه «مــادام كورونــا» (كمــا يحلــو لــه أن يس ـ ّمي
الفيــروس) مــن الذهــاب للتــدرّب فــي الملعــب فهيّــأ ملعبــا فــي الصالــون
ولبــس زيّــه الرياضــي ولــم ينزعــه ال وقــت المطالعــة وال وقــت األكل
وال حتّــى وقــت النــوم .وبــدا لــي أنّــه انتصــر علــى الحصــار الذي سـبّبه
لــه الفيــروس بــل إنّــه حقّــق نتائــج لــم يكــن يحلــم بهــا .إذ أصبــح يتــدرّب
ُ
وأصبحــت أنــا ألعــب معــه
يوميّــا فــي ملعبــه بِ ُكــ َر ِة القفّــاز األحمــر
أيضــا وكذلــك أ ّمــه عندمــا تكــون بيننــا ،وأحيانــا أســدي لــه النُّصــح بــدال
مــن المــدرّب ( )...وكان كلّمــا ك ّســر شــيئا يتو ّســل إلــى أ ّمــه ُمعتــذرا
ولــن ينقشــع الحــزن مــن عينيــه ويعــود إليهمــا بريقهمــا الوحشــي إال
حيــن تقبــل اعتــذاره...
وهكذا تنقضي أيامنا!
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فــي ســكون النهــار الــذي يشــبه تمامــا ســكون الليــل ،أشــعر بالرعــب
مــن الصمــت المتســلّل مــع شــمس الربيــع المتّســخة بالغيــوم ،البــرد
شــديد علــى غيــر العــادة والحيــاة خاليــة مــن معناهــا مثــل مقبــرة بــا
عصافيــر ،وعلــى الكنبــة التــي قض ُ
ّيــت فيهــا ليالــ ّي الســابقة أتمــ ّدد
متأ ّمــا .لــم يعــد البيــت ركننــا فــي العالــم يــا «باشــار» بــل صــار
هــو عالمنــا وصــار العالــم الخارجــي بقعــة صغيــرة فــي عالــم البيــت.
ـدأت أتضــاءل وأصبــح البيـ ُ
ـعرت أنّنــي بـ ُ
ـدأت فــي التحـ ّول وشـ ُ
لقــد بـ ُ
ـت
شاســعا بــل إنّــه أصبــح شــيئا فشــيئا شاســعا ج ـ ّدا .فقــد صـ ُ
ـرت أقضــي
وقتــا طويــا ألقطــع المســافة بين الصالــون والمطبــخ .وتح ّولــت مكتبة
البيــت إلــى عاصمــة يفــوق عــدد س ـ ّكانها س ـ ّكان األحيــاء المجــاورة.
سـ ُ
ـألت مايــا الفتــاة المراهقــة فــي روايــة «دفتــر مايــا» إليزابيــل الليندي
بإيمــاءة إعجــاب واســعة عــن موقفهــا مــن وبــاء كوفيــد  ،19وصحّحـ ُ
ـت
فــي الحــال أســلوب نيتشــه الــذي تخطّــى الرســميات فــي ترجمــة بليــدة
قائــا لــه« :معــذرة يــا صديقــي علــى ســلوكي ولكــن هــل أنــت متيقّـ ٌ
ـن
م ّمــا تقــول حــول األخــاق فــي ترجمــة ذلــك المشــرقي الــذي بالــكاد
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يــدرك بعــض الكلمــات األلمانيّــة ويترجــم عــن الفرنســيّة وهــو ال
يتقــن غيــر فرنســية دارجــة؟ !» ث ـ ّم دعـ ُ
ـوت «يافيمــوف» فــي روايــة
«نيتوتشــكا نزفانوفــا» لدوستويفســكي لزيارتــي .وصلـ ُ
ـت إلــى المطبــخ
ـزت قهوتيــن ومشـ ُ
بعــد مســيرة نصــف يــوم وجهّـ ُ
ـيت مســيرة نصــف
يــوم آخــر للوصــول بهمــا إلــى الصالــون حيــث وجــدت الشــمس قــد
غربــت ووجــدت عــازف الكمــان «يافيمــوف» جالســا بغــروره وصلفــه
فــي انتظــار شــيء مــا .حيّيتــه بحــرارة علــى قبــول الدعــوة فــر ّد علـ ّي
بطريقــة تن ـ ّم علــى تكبّــر لــم أفهمــه:
 أتُقَ ِّد ُم لي في هذا الوقت قهوة وبال س ّكر أيضا؟وقبــل أن أفسّــر لــه مســألة نــدرة الســ ّكر هــذه األيّــام بســبب جشــع
المحتكريــن الذيــن قامــوا بشــراء كل الكميــات المتوفّــرة وتخزينهــا فــي
المخــازن البعيــدة عــن األنظــار فــي انتظــار تحيّــن الفرصــة المناســبة
لبيعهــا ،حدجنــي بنظــرة حاقــدة وقــال لــي:
 أال تُق ّدم لي كأس نبيذ؟ أشعر بالظمأ. فــي الحقيقــة ال نبيــذ لــد ّي فــكل محـاّت بيــع الخمــور مغلقــة
بســبب انتشــار الوبــاء الــذي نقاومــه بغلــق الفضــاءات التجارية
والبقــاء فــي البيــت
نظــر إلـ ّي باســتغراب وهــو يقــرأ أفــكاري ويكتشـ ُ
ـف كذبــي وقلّــة حيلتي
وال يــكاد يصـ ّدق أن مقاومــة الوبــاء تتـ ّم بإقفال ك ّل أبــواب الدولة والبقاء
فــي البيــت ،وحيــن هممــت بســؤاله عــن س ـ ّر ادمانــه وافالســه غــادر
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دون أن يلقــي علـ ّي التحيّــة ُمســتمتعا بتركــي أتعـ ّـذبُ فــي أســئلتي...
ُّ
ُ
وجــدت «كونفيشــيوس» ينظــر إلــ ّي هــادرا بصــوت
التفــت
حيــن
جهــور ّ
ي وكأنّــه يرتّــ ُل «إذا كان االســم غيــر صحيــح ،فلــن تبــدو
الكلمــات حقيقيّــة» .عــن أ ّ
ي اســم يتح ـ ّدث؟ هــل يكــون اســم كورونــا
غيــر حقيقــي؟ هــل يكــون كوفيــد التاســع عشــر اســما مزيّفــا يخفــي
ســيرة ذاتيّــة أخــرى؟ هــل توجــد ترجمــة رســميّة لهــذا الوبــاء؟ هــل
يقصــد أنّنــي الترجمــة غيــر المعتمــدة لهــذا الوبــاء؟ نعــم! يمكننــي أن
أكــون وبــاء لهــذه «الــروح التونســية» الســائدة التــي طَبَّ َعـ ْ
ـت مــع الفســاد
بطريقــة تبعــث علــى االشــمئزاز .ليــس الفســاد كتهمــة أخالقيّــة وإنّمــا
كتهمــة قيميّــة تأخــذ معنــى االنحطــاطّ ...
إن ال ُمن َحــط هــو ذلــك النــوع
الــذي يب ّجــل مــا هــو مض ـ ّر باإلنســان وبالدولــة مــن أجــل غريزتــه،
ُ
بحثــت فــي تونســ ّي القــرن الثامــن عشــر عــن هــذه الغريــزة
وقــد
ووجدتُهــا األكثــر انتشــارا وتسـتّرا ،إنّهــا غريــزة البقــاء التــي ظلّــت لهــا
نفــس التجلّيــات بعــد ثالثــة قــرون وبعــد عقــود مــن التمـ ّدن والحضــارة
والثقافــة ...وهــي نفــس الغريــزة التــي ك ّشــرت عــن أنيابهــا إبّــان الثــورة
وإلــى اليــوم حتّــى أصبــح الحديــث عــن الفســاد هــو العملــة األكثــر
تــداوال علــى االطــاق .إذ عندمــا يخلــط شــعب بيــن مصلحتــه الخا ّ
صــة
والمفهــوم العــام للمصلحــة فإنّــه ســيرى نفســه ماضيــا نحــو الهــاكّ .
إن
الغريــزة التونســية التــي انبنــت منــذ الصنهاجييــن علــى ّ
أن الدولــة هــي
البقــرة التــي يتوجّــبُ حلبهــا ك ّل دقيقــة والحصــول منهــا علــى أكبــر
قــدر مــن الحليــب دون التوقّــف عــن فعــل ذلــك حتّــى وإن كان حلبهــا
صــار ينتــج حليبــا دمويّــا أحمــر ،هــي التــي جعلــت النــاس يتجمهــرون
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بأعــداد غفيــرة اليــوم فــي شــكل مجموعــات وطوابيــر أمــام مراكــز
البريــد للحصــول علــى مائتــي دينــار و َع ـد ْ
َت بهــا الحكوم ـةُ العائــات
المعــوزة حتّــى تســتطيع أن تجابــه بهــا الظــرف االقتصــادي الصعــب
الــذي تسـبّب بــه الوبــاء! وحتّــى وإن كان هــذا المبلــغ زهيــدا وال يفــي
بأيّــة حاجــات أساســية أمــام الغــاء الفاحــش لألســعار ،وحتّــى وإن
كانــت المصالــح اإلداريــة ر ّوجــت بشــكل واســع أنّهــا سترســل ثمانيــن
ارســالية لثمانيــن منتفــع لــكل مركــز بريــد مــن بيــن مراكــز البريــد
األلــف المنتشــرة فــي البــاد ،لتجنّــب االكتظــاظ الــذي يكــون البيئــة
المالئمــة لالنتشــار الواســع للعــدوى ،فـ ّ
ـإن ذلــك لــم يثــن تلــك «الــروح
التونســية المنحطّــة» مــن أن تتكـ ّدس فــي مراكــز البريــد بــاآلالف حتّــى
ض ـةً حياتهــا وحيــاة كل س ـ ّكان
وإن لــم تكــن معنيّــة بهــذه المنحــة ُم َعرِّ َ
البــاد إلــى خطــر المــوت مــن أجــل ســتين أورو!!!
ولــم يثــن تلــك «الــروح الماكــرة» أن ترفــض قبــول مصــاب فــي
مستشــفى المدينــة بتعلّــة أنّــه ينتمــي لمدينــة أخــرى ولــم يثنهــا أن
ترفــض دفــن موتــى كورونــا فــي المقابــر وهــي ترغــب فــي إلقــاء
الجثــث فــي أســفل الــوادي لتأكلهــا الــكالب والطيــور الكاســرة ولــم
تُف ّكــر هــذه الــروح التونســية عديمــة الفائــدة أنّهــا بهــذا الموقــف ال ُمقـ ّزز
والعنصــر ّ
ي ســتؤول إلــى كتلــة متراصفــة مــن الجماجــم المقليّــة فــي
زيــت الكلمــات غيــر المفهومــة!
وأنــا أف ّكــر فــي أمــر «الــروح التونسـيّة» وضــع «دون ريغوبرتــو» يده
علــى كتفــي ،حيــن التفـ ُّ
ـت ولمحتــه فرحـ ُ
ـت فرحــا شــديدا ألنّه-فــي رواية
امتــداح الخالة-لماريــو بارغــاس يو ّســا عــادة مــا كان يحتفــي بإقامتــه
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فــي المنــزل مــع زوجتــه وابنــه مــن أرملتــه .ولطالمــا تذ ّكـ ُ
ـرت طقوســه
فــي البيــت مــن تغييــر مالبســه فــي غرفــة النــوم إلــى اغتســاله فــي
الح ّمــام وحلــق لحيتــه وقــصّ أظافــره بــك ّل عنايــة وصــوال إلــى جلوســه
فــي الصالــون قريبــا مــن المدفــأة التقليديّــة التــي يقــوم بتأجيــج نيرانهــا
بإلقــاء الروايــات الرديئــة التــي لــم يجــد طريقــة للتخلّــص منهــا ســوى
برميهــا فريســة للنيــران .قــال لــي مبتســما:
 مــا هــذا الحــزن البــادي عليــك بلحيتــك المرســلة هــذهوالبيجامــا التــي قاربــت علــى الجنــون بســبب عجزهــا عــن
التفريــق بيــن الليــل والنهــار؟
 أنت تعرف أكثر من أ ّي شخص آخر ما الذي حدث.
 ولكــن ذلــك ال يدعــو إلــى هــذا الحــزن وهــذه الحيــرة! ألــمتحلــم طــوال حياتــك بالبقــاء فــي البيــت والتفــرّغ للكتابــة؟
 ولكنّنــي ال أســتطيع ممارســة حتّــى رياضــة المشــي التــيأحبّذهــا.
 هــل نفــذ الظــام إلى ذكائــك؟ إنّني أرى في ممارســة الرياضةشــكال مــن أشــكال البالهــة التــي تُق ـرّبُ الكائــن البشــري مــن
الكبــش ومــن اإلوز والنملــة ،وهــي ثــاث درجــات مهينــة فــي
مملكــة الحيــوانّ .
إن الرياضــات الوحيــدة التــي أســتبعدها مــن
من ّ
صــة التشــهير هــي رياضــات الطاولــة ورياضــات الفــراش
(بمــا فــي ذلــك االســتمناء بالطبــع) .أ ّمــا الرياضــات األخــرى
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فقــد ح ّولتهــا الثقافــة المعاصــرة إلــى عراقيــل أمــام انطــاق
الــروح والحساســيّة والمخيّلــة والمتعــة .ولكنّهــا تُعرقــ ُل أ ّوال
وقبــل ك ّل شــيء الوعــي والحريّــة الفرديّــة.
ُ
تركتــه يتحــ ّدث وتســلّ ُ
وبحثــت عــن
قت الكرســ ّي بصعوبــة بالغــة
الريمــوت كونتــرول علــى طاولــة فســيحة ضغطـ ُ
ـت بقدمــي علــى زر
تشــغيل الشاشــة ألشــاهد آخــر االحصائيّــات وهــي تمســح دموعهــا
وأتابــع أرقــام الذيــن أصيبــوا بالعــدوى وأرقــام الذيــن ذهبــوا ضحيــة
هــذا الفيــروس اللعيــن (.)...
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ليــس مــن شــيء جديــد اليــوم ســوى ّ
أن بشــرة يــد ّ
ي اخشوشــنت مــن
أثــر مــاء الجافــال الــرديء والصابــون محلّــي الصنــع .فقــد الحظــت
ذلــك عندمــا عــدت إلــى الشـقّة بعــد مغامــرة الخــروج للتسـ ّوق معرّضــا
نفســي لخطــر اإلصابــة برصــاص الفيــروس القنّــاص دون أن يكــون
لــي ك ّمامــات واقيــة أو ســاح مضــا ّد ،فقــد سـ ُ
ـرت علــى غيــر هــدى ال
أدري مــاذا أفعــل فــي هــذه الحيــاة الجديــدة مذعــورا كأنّنــي فــي ليلــة
حــرب!
لقــد مــرّت أيّــام طويلــة علــى وجــود الجيــش فــي الشــوارع ولكنّــه
لــم يظفــر بقتــل أي فيــروس أو بدحــر أيــة مجموعــة منــه ودفعهــا
ُ
ـتغربت مــن موقــف نســاء الحكومــة ورجالهــا والقائــد
لالستســام ،واسـ
األعلــى للقــوات المســلحة كيــف يمكنهــم أن يلقــوا بجنودنــا فــي ســاحة
المعركــة لمقاتلــة عــد ّو غيــر مرئــي أربــك أعظــم الجيــوش فــي العالــم؟
اجتاحتنــي خيــاالت مرعبــة إذا لــم يتمكــن العلــم مــن اكتشــاف لقــاح
ضــد هــذا الشــبح! ســيتم القضــاء علــى كل شــيوخ العالــم وكهولــه نســاء
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ورجــاال ولــن يبقــى ســوى األطفــال الذيــن ال يتجــاوز عمــر أكبرهــم
الخمســة عشــر ســنة:
تناقلــت األلســن خبــرا مفــاده ّ
أن الفيــروس ســيدرك جميــع ســكان
األرض الذيــن تجــاوز ســنهم الخمســة عشــر عامــا .إذ أصيــب جميــع
النــاس بهــذا الفيــروس الغامــض وســرت شــائعات كثيــرة مــن بينهــا ّ
أن
الفيــروس ليــس ســوى شــيطان ينقســم عبــر مــرور الدقائــق والســاعات
إلــى شــياطين تتلبــس باألجســاد! وقيــل أيضا ّ
إن حيوانــا أليفــا -تؤ ّكد ج ّل
التقاريــر أنــه قــط بومباي-أصــاب ســائحة شــقراء ذات نهديــن مكتنزيــن
بعيــن الحســد لــدى مرورهــا فــي ووهــان بجــواره .وقــطّ بومبــاي مــن
الســاالت الحديثــة ويتميّــز بلونــه األســود وحجمــه المتو ّســط وعينيــه
المســتديرة والصفــراء ورأســه الكــرو ّ
ي باإلضافــة إلــى ذكائــه الحــا ّد
وهــو مــا جعــل تلــك المــرأة تصيــب ك ّل مــن نظــر إليهــا نظــرة اعجــاب
ترتقــي إلــى الحســد وأصبــح ك ّل مصــاب جديــد يصيــب بالعــدوى
أيضــا ك ّل مــن نظــر إليــه حتّــى انتشــرت العــدوى بطريقــة اســتحالت
الســيطرة عليهــا ...كان فضــول النــاس فــي بقيّــة القــارّات مهتاجــا جــدا
وتكاثــرت األقاويــل دون أن يســتطيع علمــاء الفيروســات واألطبّــاء
تفكيــك لغــز هــذا المــرض وتكاثــر عــدد الموتــى جـرّاء هــذا الفيــروس.
وللحــد مــن انتشــاره ق ـرّر األطبّــاء أن تت ـ ّم عمليــة دفــن الجثــث تبعــا
لبروتوكــول دقيــق يتمثّــل فــي حفــر قبــور عميقــة وإلقــاء الجثــث فيهــا
دون مراســم دفــن بــا صــاة جنــازة وال قــ ّداس ودون حضــور أيّــا
مــن المع ّزيــن بــل ّ
إن المصالــح البلديّــة هــي التــي تتكفّــل بذلــك ُمكفِّنــة
الموتــى بــركام الجيــر وتســابيح الذهــول .إذ تقــوم بنقــل الموتــى فــي
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عربــات جنائزيــة مــن المستشــفيات إلــى المقابــر .وقــد كانــت العربــات
شــبيهة تمامــا بتلــك التــي كانــت تجرّهــا األحمــرة والتــي كانــت تحمــل
أكيــاس القمــح أو صناديــق الخضــر إلــى الســوق ،عربــات مطليّــة
باللــون األســود وبعجــات مترهّلــة هــي نفــس العربــات التــي تجرّهــا
األحمــرة ،عربــات أصبحــت تنقــل الجثــث بيــن المستشــفيات والمقابــر
طــوال الليــل والنهــار وبــا توقــف .إذ تعـ ّودت األحمــرة علــى الطريــق
وعلــى القيــام بنفــس العمــل لذلــك لــم تكــن هــذه العربــات محتاجــة إلــى
سـ ّواق وهــو مــا حـ ّول فــي وقــت مــن األوقــات حركــة عربــات المــوت
إلــى الحركــة الوحيــدة فــي الشــوارع بعــد أن قضــى غالبيــة ســكان
العالــم الذيــن تجــاوزت أعمارهــم الخمســة عشــر ســنة ...وعندمــا أدرك
علمــاء األوبئــة وعلمــاء الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيّــات والطــب ّ
أن
األمــر ســينتهي بمــوت ك ّل س ـ ّكان األرض مــن غيــر األطفــال طلبــوا
مــن كل قــادة العالــم إعــداد حُفــر عميقــة بمــا يكفــي لدفــن أكثــر مــن
ثالثــة مليــارات نســمة! بــدا األمــر فــي البدايــة شــبيها بمزحــة ولكــن
عندمــا تص ـ ّدى حكمــاء العالــم وفالســفته ومتديّنــوه إلــى األمــر الجلــل
وأدركــوا أن النهايــة حانــت حفّــزوا جميــع الــدول للقيــام بــكل مــا يلــزم
إلنقــاذ جيــل آخــر ســيع ّمر األرض .وقــد غيّــرت منظمــة األمــم المتحــدة
كل آليّاتهــا فــي وقــت قياســي مــن أجــل تنفيــذ المهمــة التــي كانــت
ســتكون مســتحيلة لــو لــم يتفتّــق ذهــن شــعراء العالــم علــى فكــرة مثيــرة
بالرغــم مــا تنطــوي عليــه مــن حــزن :يجــب علــى كل شــخص ســيدركه
المــوت المحالــة بعــد أربعــة عشــر يومــا ج ـرّاء الفيــروس أن ينهــض
مثــل صانــع معجــزات عــازم علــى تأثيــث يومــه بحفــر قبــر فــي شــكل
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أســطوانة قطرهــا متــر واحــد وعمقهــا ثالثــة أمتــار فــي المــكان الــذي
يرتئيــه ويتــم وضــع التــراب فــي وعــاء شــبيه بعربــة ويكــون مشــدودا
بحبــل يتدلــى فــي الحفــرة .وعندمــا ينتهــي الحفّــار مــن اعــداد العــدة
يرمــي بجســده فــي تلــك الحفــرة ممســكا بالحبــل وج ـرّاء ق ـ ّوة الهبــوط
ينقلــب الوعــاء فيهيــل التــراب فــي القبــر وبذلــك تكــون عمليّــة الذفــن
ذاتيّــة..
وكانــت آخــر الجثــث التــي لــم تتمكــن مــن المــوت فــي قبورهــا هــي
التــي كان يقــوم المخبولــون والمجانيــن بدفنهــا مــا ســيجعل االنســانيّة
مدينــة فــي معظمهــا إلــى هــذه الفصيلــة التــي اســترجعت فــي لحظــة
تاريخيــة حاســمة شــعورا غريزيّــا قامــت بتنفيــذه بنفــس االتقــان الــذي
قامــت بــه األحمــرة...
***
نهــض مجــد مــن النــوم مرهقــا بعــد أن قضّــى يــوم أمــس فــي نقــل
الكراتــن إلــى داخــل مغــازة الحـ ّي ،كراتــن البضائــع التــي جلبهــا بقيّــة
األطفــال مــن مصانــع اإلنتــاج التــي يشــرف عليهــا أيضــا أطفــال ال
يتجــاوز سـ ّ
ـن أكبرهــم تســعة عشــر عامــا.
كانــت أختــه مايــا البالغــة عشــر ســنوات تنتظــر فطــور الصبــاح عندمــا
ناداهــا مجــد بصــوت مخشوشــن علــى غيــر العــادة وبــدا لهــا صوتــه
أكبــر بكثيــر مــن الثــاث عشــرة ســنة التــي بلغهــا منــذ شــهر .م ـرّت
خمــس ســنوات منــذ أن قضــى كوفيــد التاســع عشــر علــى أبويهمــا
وعلــى جمــوع البشــر فــي العالــم ولــم ينــج إال األطفــال الذيــن لــم
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يتجــاوز س ـنّهم الخمســة عشــر ســنة قبــل أن يختفــي الفيــروس بشــكل
غامــض وتختفــي معــه غالبيــة ســكان األرض...
لــم يبــق فــي الحــي الــذي يســكنان فيــه فــي الضاحيــة الغربيــة لتونــس
العاصمــة ســوى قلــة قليلــة ج ـ ّدا مــن الســكان األطفــال الذيــن كابــدوا
خــال الســنوات الماضيــة ليواصــل عــدد قليــل منهــم الحيــاة بعــد أن
قضــى أغلبهــم بســبب الجــوع والعطــش واألمــراض! وتلــك القلّــة
القليلــة نجــت بفعــل خبــرة بعــض األطفــال الذيــن كان يتــ ّم تشــغيلهم
فــي افريقيــا والصيــن وحتّــى فــي تونــس خالفــا للقوانيــن القديمــة التــي
كانــت تحجّــر تشــغيلهم قبــل طوفــان كورونــا الــذي أودى بغالبيّــة
سـ ّكان الكوكــب .وهــو مــا جعــل بقيّــة أطفــال العالــم يمتلكــون خبــرات
اســتثنائيّة ويط ـ ّورون خبــرات جديــدة ج ـرّاء اإلرث الــذي تركــه لهــم
األســاف.
«عل ـ ّي أن أع ـ ّد نفســي لحضــور االحتفــال» هكــذا قــال مجــد فــي
نفســه وهــو ينتفــض مــن فراشــه ُمســرعا.
احتفــا ًء ببلــوغ أ ّول جيــل مــن االنســانيّة ســن العشــرين ت ـ ّم إعــداد
برنامــج ال ســابق لــه مــن االحتفــاالت العا ّمــة .تجمهــر نصــف
سـ ّكان العاصمــة علــى شــاطئ البحــر الــذي اســتعاد هيبتــه وجمالــه
منــذ ســنتين حتّــى ّ
أن األطفــال كانــوا يســبحون جنبــا إلــى جنــب
مــع الدالفيــن التــي كانــت تتراقــص فــي الشــاطئ الــذي كان يُسـ ّمى
ســابقا «حلــق الــوادي» وبــدأوا فــي ترديــد النشــيد الوطنــي الــذي
ال يــدري مجــد كيــف تس ـر ْ
ّبت لــه ع ـ ّدة تحويــرات نتيجــة أخطــاء
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النطــق التــي دأب عليهــا األطفــال فــي األشــهر األولــى للمأســاة
الكونيّــة حتّــى أصبحــت تلــك األخطــاء جــزءا شــائعا مــن النشــيد
الرســمي الــذي أصبــح يــروي قصــص القطــط والــكالب واألحمرة
التــي ســاعدت األطفــال علــى النجــاة مــن المأســاة المحتومــة.
كانــت مايــا تبحــث تائهــة وســط الجمهــور الســاذج عــن مجــد
لتخبــره ّ
أن هــذا اليــوم يصــادف عيــد ميــاده وعلــى الرغــم مــن
كل الحســابات التــي قامــا بهــا مــن خــال محاولــة مطابقــة بطاقــة
ميــاده التــي عثــر عليهــا فــي إحــدى مكاتــب اإلدارات المهجــورة
صدفــة ،فـ ّ
ـإن ذلــك اليــوم يصــادف عيــد ميــاده!
عندمــا دقّــت ســاعة الصفــر مــن خــال النفــخ فــي بــوق معدنــي،
بــدأ أ ّول منطــاد فــي التحليــق عاليــا وقــد ركبــه بعــض األطفــال
المتدرّبيــن وهــم يتصايحــون فرحــا وبجانبهــم فتــاة وفتــى بلغــا ســن
العشــرين مــن ممثّلــي جيــل العشــرينات ...حلّقــوا فــوق ظــال
مــزارع القمــح التــي تبــدأ خلــف الشــاطئ وال تنتهــي فــي مــا كان
يســ ّمى ســابقا شــارع الحبيــب بورقيبــة ثــ ّم حلّقــوا فــوق بحيــرة
الســيجومي التــي بــدت لهــم بيضــاء نتيجــة األعــداد الهائلــة والتــي
ال حصــر لهــا لطيــور النــوارس ،ليهبطــوا دون أ ّ
ي حــادث فــي
أرض منبســطة فــي قريــة العقبــة الزاهــرة وقــد اســتقبلتهم تلميــذات
ّ
وهــن فــي هيئــة ملــكات جمــال مزيّنــات
المــدارس االبتدائيّــة
بأزهــار طبيعيّــة متفتّحــة وتيجــان مصنوعــة مــن خنافــس مذهّبــة
وقــد جــيء بهــم مــن كل المناطــق علــى ظهــور البغــال (.)...
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ُ
انتفضــت فــي مكانــي وأنــا أطــرد مــن ذهنــي هــذه الخيــاالت
المرعبــة وألتقــط جهــاز التح ّكــم فــي التلفــاز ألبحــث عــن محطّــات
األخبــار لعــ ّل علمــاء البيولوجيــا تق ّدمــوا خطــوة أخــرى فــي
اكتشــاف هــذا الفيــروس الغامــض وطــرق مواجهتــه عبــر صنــع
الــدواء المناســب والتالقيــح المضــا ّدة!
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«العصر بنفسه يقتلني
معزوال
في هذا المأزق المحكم
ي دائما صوب قلبي
أض ّم ذراع َّ
مثل عصفور مطعون
أنا عنص ٌر من رماد
بال بكاء
بال حديث كبار»
هكــذا كتــب الشــاعر اإليطالــي المعاصــر «ميكيلــي كاكامــو» ســنة
 2012لكأنّــه يتحـ ّدث عــن إيطاليــا ســنة  2020ومــا جــرى ألهلهــا وهو
يتوقّــع األشــياء التــي حطّــت بعي ـدًا فــوق ســطح مــن جليــد العواطــف
االنســانيّة التــي كشــف انتشــار فيــروس كورونــا بشــاعتها.
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ال أدري ما حدث لشاعرات إيطاليا وشعرائها!
ال أدري مــا الــذي حــدث البــن مدينــة ميالنــو «أنطونيــو ريــكاردي»
الــذي يتنبــأ منــذ  2004بمــا ســيح ّل بمدينتــه فــي قصيــدة البــركان
والفريســة مــن ديوانــه «الربــح الملحــي» إذ يــرى ّ
أن غطــاء مــن
الرمــاد يحــ ّل بالمدينــة بينمــا صيــده كان فــي بيتــه بالغابــة «ولكــن
ذات صبــاح /ونحــن مســتلقين علــى عشــب ذهبــي معتــم /تهــادى إلــى
مســامعنا حفيــف كئيــب /أو ربّمــا شــكوى ،أو شــيء مشــابه فــي أقصــى
عمــق الغابــة /نســمعه كمــا كان يأتــي مــن مــكان مغلــق /شــيء مــا فــي
قــاع يتبـ ّدد /وإذا لــم نعــرف معلمــا للشــواطئ والــدروب /نندفــع ،ولكــن
ال نعــرف أيــن ســمعنا الغابــة تحتــرق...
ومــا الــذي حــ ّل بابنــة جامعــة ميالنــو الشــاعرة «بــاوال لوريتــو»
هــل مازالــت علــى قيــد الحيــاة هــل هــي مثلــي فــي الحجــر الص ّحــي
وتتقاســم مــع العالــم ألمــه؟ هــل أدركــت توازنهــا الصعــب؟ ال شـ ّ
ك أنّهــا
لــم تــدرك أبــدا هــل تتجــه يمينــا أم يســارا أم تتجــه أمامــا؟ ال أحــد فــي
زمــن الوبــاء فــي متاهتهــا يُرشــدها .تنظــر إلــى األب الــذي ينسـ ّل عاليــا
نحــو المركــز ال شـ ّ
ك أنّــه غادرهــا واالبــن الخامــل أتــراه هــو الطريــق
الصحيــح؟ الشــارع يقـ ّل ِزحامــه ببــطء ،ناعـ ٌم ومبهــور وهــي تريــد أن
تجتــازه كلّــه ،تريــد اليــوم بطــول نهــاره المبتــدئ وهــي تبحــث عــن
التــوازن الصعــب...
أيتها الشاعرة ث ّمة جمال في الذهاب يكفي أن تجديه!
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و«إدواردو تزوكاتــو» مــاذا تــراه يفعــل فــي ميالنــو الجريحــة؟ إذ
ال توجــد ســاعة أفضــل مــن األخــرى فالســاعات كلّهــا طيبــة عندمــا
نســتيقظ مــن نعــاس أســود أو عندمــا نرفــع رؤوســنا مــن بيــن ثنايــا
أعشــاب الظــل مــن الوحــل والعفــن حيــث يبــدو العالــم وقــد أبــى إالّ أن
يزدهــر هنــاك حيــث األمــور ليســت عادلــة!
آه لــو تو ّخيــتَ العــزاء ذات مـرّة يــا إدواردو قبــل ســنوات طويلــة ربّمــا
قبــل عقــد مــن الزمــان علّنــا ال نكــون مجبريــن علــى أن نــر ّدد فيمــا
بيننــا ّ
أن الكمــد هــو أن نعــرف أنّــه ال يوجــد مــا هــو جديــر بتنظيــف
الشــوارع مــن بقــع الجثــث ،ونجــد أنّــه عندمــا نمــأ الفــراغ يبقــى األلــم
فحســب ،الــذي ال يريــد أن يــرى بــل ويُغــرق العيــن فــي البــكاء...
يــا شــعراء رومــا! يــا أدبــاء ...يــا شــعب جارتنــا مــن قديــم الزمــان ،لــم
تعــد الحــرب فيمــا بيننــا هــي التــي تربطنــا! لــم تعــد هجرتنــا الســرية
هــي عائقنــا ...إنّنــي أبكــي وأنــا أرى شــعب رومــا القديمــة يمــوت فــي
عزلتــه وال أح ـ ٌد يم ـ ّد يــده لإلنقــاذ ..أيــن كالب الليــل األوروبّــي أيــن
إخــاء االتحــاد الــذي ظللنــا ننظــر لــه علــى أنّــه معجزتنــا :قــارة بأكملهــا
بأعراقهــا المتن ّوعــة ودياناتهــا المختلفــة ولغاتهــا المتع ـ ّددة تتو ّحــد فــي
مــا يشــبه دولــة واحــدة بــا حــدود ونحــن بــك ّل مــا يجمــع بيننــا مــن
وحــدة التاريــخ ووحــدة الجغرافيــا ووحــدة اللغــة ووحــدة الديــن ووحــدة
المصيــر المشــترك فــي أ ّمــة واحــدة مازلنــا نتج ـ ّزأ ونتفتّـ ُ
ـت إلــى دول
ودويــات وإمــارات وواليــات وأقاليــم متحاربــة ومتصارعــة باســم
الشــيطان المســكين الــذي قســموا ظهــره وأرهقــوا قلبــه بســبب العــبء
الثقيــل الــذي ينــوء بحملــه!
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وكيــف حــال باتريتســيا فالدوجــا وهــي تواجــه الوبــاء برباعيّاتهــا
وتصــرخ« :أحتــاج إلــى الكلمــات ،ينبغــي أن تتعلــم أن تحبّنــي
بطريقتــي .إنّــه العقــل المجنــون الــذي يريــد هــذا :تكلّــم أرجــوك! تكلّــم
أيّهــا اإللــه»!
ولكــن لــم يُكلّــم شــعراء إيطاليــا ال اإللــه وال اإلنســان .فقــد بــدا مــن
خــال األخبــار التــي تتواتــر ّ
أن الشــعب اإليطالــي ظ ـ ّل ألســابيع فــي
صحــراء خرســاء يواجــه محنتــه بمفــرده وظــ ّل يشــيّع يوميّــا مئــات
الجثاميــن ويلقــي بهــا فــي حفــر عميقــة قــرب الليــل مثــل ذاكــرة مضــاءة
ـل ،وهــذه الكلمـ ُ
ـار لتشـ ّج ضميــر
تلمـ ُع العظــا ُم فــي اللّيـ ِ
ـات ألقيهــا كأحجـ ٍ
ٌ
واهــن يرثــي
االنســانيّة المتعــب ،ضميــر متحجّــر يطــوف فيــه ظــ ّل
جنــازات ال يمكـ ُ
ـن ع ّدهــا وقــد بــدت االنســانيّة مثــل قطيــع مــن الثيــران
التــي يتربّــص بهــا الســبع وكلّمــا اصطــاد ثــورا التفــت القطيــع نصــف
التفاتــة ولــم يجــد حيّــزا لرثــاء نفســه وهــو ينظــر إلــى قيــود قاســية
ّ
تلتــف حــول أعناقــه مثــل ســكاكين ترقــص وترثــي جنــازات كثيــرة
تكبــر وحيــدة فــي الليــل الشــاحب وأرثــي نَ ْفســي فــي جنازاتــي الكثيــر ِة.
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أشــعر اليــوم باإلرهــاق والقلــق ربّمــا بســبب األرق الــذي الزمنــي
خــال األيّــام الماضيــة وربّمــا بســبب ألــم طفيــف فــي الحنجرة وانســداد
ـعرت بالرعــب حيــن تصـ ّو ُ
فــي األنــف لــم أعــرف مأتــاه ،شـ ُ
رت ّ
أن هذه
األعــراض هــي أعــراض فيــروس كورونــا ليــس بســبب الخــوف مــن
المــرض وآثــاره ولكــن بســبب كيفيــة تعامــل مصالــح الص ّحــة معــي.
ومــا زاد قلقــي أنّنــي لــم أتو ّ
صــل إلــى معرفــة مــا الــذي أفضّلــه فيمــا
لــو أتيــح لــي االختيــار .بــدت لــي الحقيقــة ال تطــاق وبــدا لــي عــدم
وجــود أحــد يجيــب علــى نداءاتــي المتك ـرّرة علــى الرقــم  190أمــرا
غيــر قابــل للتصديــق .ال أحــد يعــرف شــيئا فــي هــذه المدينــة القرويّــة
وال أحــد يســتطيع تقديــم إجابــة عــن اختفــاء الفيــروس فــي مــكان مــا
وظهــوره فــي مــكان آخــر .أثنــاء التحرّيــات المتع ـ ّددة التــي قــام بهــا
األطبّــاء وعلمــاء الفيروســات عرفنــا أخبــارا كنّــا نجهلهــا أو لــم نكــن
نســعى لمعرفتهــا ،مــن بينهــا مــوت الفيــروس خــال لحظــات قليلــة
عندمــا ترتفــع حــرارة الطقــس ألكثــر مــن  28درجــة ،أو س ـ ّر انتقالــه
فــي الهــواء وامكانيّــة تســلّله مــن النوافــذ وفرجــات األبــواب والوصــول
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إلــى اختــراق جســم االنســان وهــو مــا جعــل العالــم يســتع ّد ليصبــح
«عالمــا مك ّمــم األفــواه»! هــل ســيتخلّى العالــم عــن حريّــة التعبيــر مــن
أجــل حمايــة نفســه مــن فيــروس قاتــل؟ أصبحـ ُ
ـت أتخيّــل نفســي وأنــا
أرتــدي ك ّمامــة وأجلــس فــي مقهــى وأخاطــب حبيبتــي بكلمــات معطوبــة
وهــي تخــرج مــن فمــي لتصطــدم بجــدار الواقــي وتعــود أدراجهــا
وأتخيّــل كيــف أمســك يدهــا التــي تحمــل مثــل يــدي قفّــازات بالســتيكية
فــي حركــة رومنســية وأحــاول تقبيلهــا فأجدنــي أقبّــل قطعــة القمــاش
التــي تشــ ّكل حاجــزا بينــي وبيــن شــفتيها! ولكــن ذلــك ليــس أكثــر
رعبــا مــن أالّ يُســمح لنــا بالتنقّــل داخــل البيــت بيــن الغــرف أو بيــن
الغرفــة والمطبــخ أو بيــن الغرفــة والح ّمــام! ّ
إن مشــهد الجثــث المغتبطــة
فــي عربــة الموتــى وهــي ال تعثــر علــى مقبــرة مناســبة لتُدفــن فيهــا
يصيبنــي بقشــعريرة نظيفــة قبــل أن تســمع نــداء موحشــا يأتــي مــن
عذابــات األزمنــة الغابــرة ،يعبّــر عــن فرحــة االنتصــار واالنتقــام مــن
األجيــال التاليــة التــي د ّمــرت الكــون برغبــة فــي اســتهالك كل شــيء
واســتنفاذ كل طاقاتــه ...تلــك هــي لوحــة الهاويــة التــي ترعــب «كائنــات
بــا أرواح» مــن شــأنها أن تعــدم الدفعــة الثالثــة مــن حياتهــا فــي العالــم
اآلخــر!
د ّ
ق جــرس البــاب بعــد منتصــف الليــل دقّــات مرعبــة لــم تتوقّــف حتّــى
عندمــا قفـ ُ
ـزت مــن كنبتــي التــي أنــام عليهــا فــي الصالــون وعلــى ضــوء
ـت ع ّمــا ألبســه فــي حذائــي وتوجّهـ ُ
جهــاز التلفــزة بحثـ ُ
ـت إلــى البــاب
مرتعشــا بســبب عــدم توقّــف الجــرس عــن الرنيــن ...حيــن فتحـ ُ
ـت الباب
وجــدت أمامــي ثالثــة أشــخاص بمالمــح كانــت أصعــب م ّمــا يمكــن لــي
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أن أتخيّلــه فــي كابــوس! كانــوا بمالبــس غــوص بيضــاء وبالــكاد تظهــر
مالمحهــم مــن تحــت خوذاتهــم وأغطيــة رؤوســهم وقوارير األكســيجين
التــي يحملونهــا علــى ظهورهــم ...كانــوا يتحرّكــون وكأنّهــم فــي
أعمــاق البحــر ،تح ّدثــوا فيمــا بينهــم باإلشــارة ثـ ّم تحـ ّدث أحدهــم معــي
وكان صوتــه مختلطــا بصــوت زفيــر تنفّســه فــي المــاء« :هــل أنــت
مــن اتّصــل بالرقــم »190؟ فأجبـ ُ
ـت دون أن أكــون متأ ّكــدا مــن أنّهــم
لــن يتخلّــوا عــن مخطّطهــم بإســقاطي فــي شــركهم ،وقبــل أن تســتيقظ
زوجتــي وطفــاي ســحبوني بمالبــس النــوم إلــى البــاب! فــي تلــك
اللحظــة التــي كانــت فيهــا خيــاالت شـتّى تضفــي الجديّــة علــى المشــهد،
فهمـ ُ
ـت أنّــه علـ ّي أن أقــاوم بــك ّل مــا أوتيــت مــن قـ ّوة ،إالّ ّ
أن طريقتهــم
التــي تنـ ّم علــى تدريــب عالــي الدقّــة جعلتنــي أفقــد ك ّل وســائل المقاومة.
فقــد تــ ّم تكتيفــي بأطرافــي ذاتهــا إذ قامــوا بربــط ذراعــ ّي ببعضهمــا
بطريقــة متشــابكة لــم تســمح لــي بفصلهمــا عــن بعضهمــا معتمديــن
علــى مــا توفّــره مفاصــل الكتــف والمرفــق واليــد مــن إمكانيّــات لــم
أكــن أعرفهــا وقامــوا بنفــس الشــيء مــع ســاق ّي حتّــى صـ ُ
ـرت وكأنّــي
ميّـ ٌ
ـن غيــر مرئــي وفــي اللحظــة التــي ف ّكـ ُ
ـرت فيهــا بالصــراخ
ـت فــي كفـ ٍ
كانــوا قــد وضعــوا الصقــا علــى فمــي ...حملنــي اثنــان منهمــا فــي
حيــن ظ ـ ّل الثالــث يمســك زوجتــي وابن ـ ّي ليمنــع اختالطهــم بــي قبــل
أن يُركبونــي فــي ســيارة اإلســعاف ويمضــوا بــي ...فــي الطريــق
الليلــي الموحــش لــم أســمع حركــة هــؤالء الثالثــة ورأيتهــم ينظــرون
إلـ ّي ويتح ّدثــون فيمــا بينهــم باإلشــارة وكانــت صورتــي منعكســة علــى
ســقف ســيارة اإلســعاف وبــدت لــي كأنّهــا منعكســة علــى صفحــة مــاء
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مقلوبــة .لــم يربكنــي المشــهد بقــدر مــا أربكتنــي هيئــة الممرّضيــن
األشــبه بغ ّواصيــن وأربكنــي عجــزي عــن الحركــة بســبب قيــودي
الذاتيّــة التــي لــم أتم ّكــن مــن التح ـرّر منهــا .وكانــت أضــواء الشــارع
تتــأأل وقــد نفــذت رقصاتهــا الســريعة مــن فرجــة إحــدى نوافــذ السـيّارة
البلوريّــة وكانــت تبــزغ مــن بيــن أضوائهــا لمعــات مثــل بــروق تحــت
إبــط الســماء.
حيــن وصلنــا إلــى مستشــفى «شــارل نيكــول» أنزلونــي وم ّددونــي
علــى كراســي زرقــاء مرهقــة فــي بهــو قســم االســتعجالي ونزعــوا
عــن فمــي الالصــق الــذي كان يمنعنــي مــن الصــراخ وذهبــوا دون أن
يلتفتــوا إلـ ّي مجـرّد التفاتــة ...بعــد برهــة جــاء غ ّواصون آخــرون وضع
أحدهــم جهــاز التنفّــس فــي فمــي وأخــذ آخــر عيّنــة مــن دمــي وجلــس
غ ـ ّواص ثالــث علــى المــاء وحثّنــي علــى االقتــراب والمحافظــة علــى
ُ
أحسســت ّ
أن حالــة الشــلل التــي تســبّب
الهــدوء ...فــي تلــك اللحظــة
لــي فيهــا الرجــال الثالثــة الذيــن اقتحمــوا بيتــي وجــاؤوا بــي إلــى هنــا
بــدأت تنقشــع شــيئا فشــيئا وبـ ُ
ـدأت أســتعيد حركتــي العاديّــة ...تركنــي
الغ ّواصــون الجــدد وذهبــوا فــي حــال ســبيلهم وبقيــت أنــا ألتفـ ُ
ـت حولــي
وبــدا لــي المستشــفى شــبيه بمعتقــل بــه عديــد المرضــى الصامتيــن
والذيــن ال يثيرهــم الفضــول حتّــى للنظــر إلــى هيئتــي .إذ انتبهـ ُ
ـت أنّنــي
بســبب حــرارة البيــت نمــت عاريــا وقــد اختطفتنــي س ـيّارة اإلســعاف
ولــم تتــرك لــي فرصــة ارتــداء مالبســي ..شــعرت بالخجــل مــن نفســي
ومــن إمكانيــة أن ترانــي علــى هــذه الحالــة الطبيبــة الســمراء التــي كنت
أتابعهــا بشــكل يومــي فــي التلفــزة وهــي تقـ ّدم لنــا النصائــح المفيــدة فــي
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مواجهــة فيــروس كورونــا .إذ أخـ ُ
ـذت وعــدا علــى نفســي أن أحمــل لهــا
باقــة ورد بعــد انتهــاء الوبــاء إلــى مكتبهــا ،ليــس مــن أجــل أن أشــكرها
علــى مــا ق ّدمتــه فحســب ،وإنّمــا عربــون صداقــة وطريقــة مــداورة
ألعــرب لهــا عــن رغبتــي فــي التع ـرّف إليهــا ودعوتهــا إلــى شــرب
قهــوة ...عضضـ ُ
ـت علــى شــفتي بســبب مظهــري المخجــل وقــد كانــت
ع ّ
ضـةً قويّــة جعلتنــي أســتيقظ مــن كابوســي ألجدنــي نائمــا فــي البيــت
أمــام التلفــاز المعـ ّدل علــى قنــاة «ناشــيونال جيوغرافيــك» التــي كانــت
ّ
تبــث برنامجــا عــن أســرار الكائنــات البحريّــة فــي أعمــاق البحــار
وكان الصــوت المرتفــع يتغيّــر بيــن نبــرة المعلّــق ونبــرة الغــ ّواص
المستكشــف غيــر المكتــرث بتح ّولــه مــن مم ـرّض فــي كابوســي إلــى
رجــل آخــر يتح ـ ّدث بشــغف مــا ّدا عنقــه نحــو األفــق ليرعــى بعينيــه
الالمعتيــن قطيعــا مــن الماعــز البحــري!
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ُ
اســتيقظت هــذا الصبــاح ودون ســابق إنــذار وجدتنــي متصالحــا مــع
فيــروس كوفيــد التاســع عشــر .بــدا لــي كأنّــه المســيح الــذي جــاء
لتخليــص العالــم مــن الشــرور التــي انتشــرت فيــه وذلــك لخدمــة
الضعفــاء ليــس بالمعنــى الفيزيولوجــي أو القيمــي ولكــن بالمعنــى
االقتصــادي واالجتماعــي وحتّــى بالمعنــى السياســيّ .
إن هــذا الفيــروس
يحــ ّل بيننــا فــي شــكل صدفــة ســعيدة إذ ال يُخشــى وجــوده بالنســبة
لألجــدر فــي الحيــاة ولكــن مــن منطلــق الخــوف أصبــح نقيضــه هــو
النــوع المرغــوب فيــه!
لقــد أثبــت فيــروس كورونــا المســتجد ّ
أن القــوى العظمــى هــي مج ـرّد
فكــرة بــل وفكــرة خاطئــة أيضــا باعتبــار ّ
أن هــذه القــوى العظمــى
التــي قهــرت شــعوب العالــم مــن الفقــراء والمســتضعفين ورغــم
ترســاناتها العســكرية والنوويّــة ورغــم صناعاتهــا األكثــر تطــ ّورا
ورغــم هندســاتها االلكترونيّــة األكثــر دقّــة ورغــم علومهــا الطبيــة
والبيولوجيّــة والكيميائيّــة األكثــر ذكاء ،فقــد وقفــت عاجــزة أمــام هــذا
الفيــروس الشــبح .ولعــ ّل مــن مهــازل التاريــخ أن تســتعين الواليــات
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المتحــدة األمريكيــة بالجيــش لمحاربــة كوفيــد التاســع عشــر الــذي
انتصــر عليهــا بقتــل أربعــة عشــر ألفــا مــن أبنائهــا إلــى حــد هــذه
الســاعة فــي هــذا اليــوم!
ّ
إن المســيح الجديــد الــذي يظهــر اليــوم مؤ ّكــدا أنّنــا فــي آخــر الزمــان،
يخــوض حربــا نيابــة عــن الشــعراء ضــد ذلــك النــوع الســافل مــن
الكائنــات وهــو «انســان الكائــن» ونابــذا كل الغرائــز األساســية لهــذا
النّــوع المنفّــر ،منحــازا لــك ّل الضعفــاء والمتواضعيــن والذيــن لهــم
رغبــة فــي النجــاح لــم تتحقّــق ،إنّــه يخــوض حربــا مــن أجــل تطهيــر
االنســانيّة مــن الخطايــا واآلثــام والضّــاالت...
لقــد رفــع هــذا الفيروس/المســيح الســتار عــن فســاد االنســانيّة وكشــف
عــن القــذارة التــي تــر ّدت فيهــا القيــم حتّــى أصبــح االنحطــاط هــو القيمة
الســائدةّ ...
إن العدوانيّــة واألنانيّــة والعصبيّــة ،والجهويّــة ،والعنصريّة،
واحتقــار اآلخريــن والوحش ـيّة وكل مظاهــر الالإنســانيّة هــي غرائــز
دفينــة فــي اإلنســان تعــود للظهــور كلّمــا أمكــن لهــا ذلــك.
وقــد بــدا لــي ّ
أن فيــروس كورونــا جــاء ُمشــفقا علــى االنســانيّة و ُمطهّــرا
لهــا .ولكنّــه فــي اآلن ذاتــه قــد اعتــدى علــى الحريــات الفرديّــة التــي
نُمجّدهــا ،فبـ ِه أغلِقَـ ْ
ـت المالهــي بــؤرة ســعادة الزمــن الراهن أيــن تختلط
العالقــات وتنتشــر الدعــارة واللــواط والســحاق وتتف ّشــى الجريمــة
واســتهالك المخــ ّدرات واالدمــان علــى الكحــول ...وبِــ ِه عــاد النــاسُ
إلــى البيــت ليقيمــوا فيــه مرغميــن ويســتعيدوا مــا يُســ ّمى «بالوئــام
األســري» مرغميــن ،بعــد مــل يدعــوه المحافظــون «باالنحــال
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العائلــي والخيانــات الزوجيّــة» التــي ســادت لعقــود طويلــة وهــو بذلــك
مثّــل لــدى هــؤالء أداة أساس ـيّة لحفــظ الحيــاة التقليديــة وإنمــاء قيمتهــا
عبــر العــودة للمســيح والتأ ّمــل فــي الخلــق قبــل الفنــاء أو باألحــرى قبــل
يــوم القيامــة!
ولقــد جــاء كوفيــد التاســع عشــر ُمشــفقا علــى الطبيعــة وعلــى البيئــة،
لذلــك بحركــة إعجازيّــة أغلــق كل المصانــع الكبــرى التــي تتســبّب
فــي تل ـ ّوث المحيــط وأوقــف المواصــات وأغلــق كل المطــارات فــي
كافّــة دول العالــم وأوقــف غالبيّــة الســيارات ليتراجــع اســتهالك الطاقــة
بشــكل كبيــر جــ ّدا م ّمــا جعــل منســوب األكســيجين يرتفــع والعالــم
يتنفّــس هــواء نظيفــا لــم ينعــم بمثلــه منــذ قــرون.
وبســبب جشــع رأس المــال المالــي النّ ِهــم الــذي لــم تســتطع أيــة قـ ّوة أن
تنتصــر عليــه ألنّــه دائــم االســتعداد الفتــراس اآلخريــن دائســا علــى كل
القيــم التــي تقــف فــي طريــق صعــوده ونجاحــه ،فقــد أغلــق المســيح
البورصــات العالميّــة وزلــزل كبــرى الشــركات العابــرة للقــارات وبــدأ
يتحــ ّول شــيئا فشــيئا إلــى القــ ّوة الحيويّــة األساســيّة والمرشــد للثــورة
االنســانيّة األكثــر عمقــا إلــى حــ ّد اآلن والتــي تحمــل علــى عاتقهــا
تحريــر االنســان مــن اســتغالل االنســانّ .
إن التناقــض الــذي شــرع فــي
البــروز خــال األيّــام األخيــرة بيــن رغبــة رأس المــال الــذي يريــد أن
يســتأنف اســتغالل قــوى اإلنتــاج بفظاعــة فائقــة واســتنزاف المقـ ّدرات
الطبيعيــة بحقــارة الحــدود القصــوى وبيــن الرغبــة فــي حمايــة االنســان
والطبيعــة وبيئتهــا مــن أجــل التصــ ّدي النتشــار الفيــروس ،هــو
الــذي سيشــ ّكل العصــب الداخلــي للســيرورة التاريخيّــة .إالّ ّ
أن هــذا
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التناقــض غيــر المنســجم وصعــب التقويــم ســيتّخذ شــيئا فشــيئا نســقا
تصاعديّــا وســيوفّر ظروفــا مناســبة للســيد كوفيــد التاســع عشــر عليــه
الســام إللغــاء الفوضــى واألزمــات واالجهــاز علــى الوجــه الشــرس
«للعولميّــة» وقــد شــرع فــي انهــاء الحــروب واالعتــداءات علــى
الشــعوب المســتضعفة ُمجبــرا حامــات الطائــرات علــى الرجــوع إلــى
قواعدهــا وفارضــا هدنــة علــى الجميــع .وشــرع مــن جهــة أخــرى فــي
الضغــط علــى القــوى االمبرياليّــة وممثّليهــا مــن المؤسســات الماليّــة
العالميــة علــى إلغــاء الديــون التــي أغرقــت بهــا الــدول الفقيــرة وجعلــت
شــعوب تلــك الــدول تــرزح تحــت نيــر الفقــر واالضطهــاد.
وج َعلَنَــا هــذا المســيح نعيــد النظــر فــي ك ّل مــا تعلّمنــاه بإغــاق المدارس
والمعاهــد والجامعــات تلــك المؤسّســات التــي ظلّــت تحشــو رؤوس
الناشــئة منــذ آالف الســنين بأخــاق العبــادة! عبــادة المــا ّدة وعبــادة
الربــح وعبــادة التف ـ ّوق وعبــادة الغطرســة :عبــادة الدنيــا وعبــادة مــا
وراء الدنيــا فــي رغبــة ال تضاهيهــا رغبــة أي كائــن في اجتيــاح المطلق
وتدميــر بنيــة الكــون وانســجامه! ...لقــد جعلنــا الوبــاء صلــى هللا عليــه
وســلّم نغــدو أكثــر تواضعــا ونعــود إلــى موقعنــا بيــن بقيــة الحيوانــات
والكائنــات وجعلنــا نعــود إلــى ذواتنــا فــي وقفــة تأ ّمــل جماعيّــة وطويلــة
جـ ّدا وأعــاد أســلوب حياتنــا إلــى مــا قبــل الحداثــة لنطهــو خبزنــا علــى
الحطــب ونتنقّــل علــى الــدواب ونبحــر فــي المراكــب الشــراعيّة وننســج
أقمشــتنا بالمنســج اليــدوي...
وعــوض أن نح ّمــل أنفســنا المســؤوليّة فإنّنــا نح ّمــل اآلخريــن (حتــى
وان كانــت القــوى الماورائيــة) مســؤوليّة وضعنــا وتبعــات أدنــى
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تو ّعــك يصيبنــا وإن كان مجـرّد أنفلونــزا موســميّة ليجعلنــا ذلــك نطـ ّور
تجارتنــا بالديــن ونشــرع فــي إدانــة ك ّل رؤيــة عقالنيّــة وك ّل حريّــة
شــخصيّة ليصبــح انتشــار الوبــاء عقابــا إالهيّــا نتيجــة ابتعادنــا عــن
التعاليــم الدينيّــة ومحاربتنــا لممثلــي هللا فــي الدولــة ،وقــد أ ّدى اقصاؤهــا
مــن إدارة الشــأن العــام إلــى تســليط أقصــى العقوبــات علــى االنســانيّة،
إالّ ّ
أن «المســيح الجديــد» أمــر بإغــاق جميــع دور التجــارة باألديــان!
لقــد كانــت هــذه الــدور فــي ك ّل أ ّمــة حريصــة علــى تخديــر الجمــوع
مــن جهــة ،وعلــى خدمــة رجــال الســلطة وتبريــر حكمهــم مــن جهــة
أخــرىُ ،محفّــزة طموحــات هــؤالء و ُمتيحــة لهــم ســيطرة واســعة باســم
شــعب مســتكين إلــى قــدره و ُمق ـرّة لفائدتهــم غلبــة افتراضيّــة ...وهــا
هــي اليــوم أقــدم أحــام الثــ ّوار تبــدو ممكنــة باإلجهــاز علــى أعتــى
مؤسســة تجاريّــة بأحــام الفقــراء والمســتضعفين ،مؤسّســة لطالمــا
زيّفــت الوعــي وب ّشــرت البؤســاء بالقبــول بقدرهــم مــن أجــل الجنّــة
الموعــودة فــي الســماء بــل إنّهــا باعــت علــى م ـ ّر العصــور صكــوك
الغفــران مــن أجــل الحصــول علــى مقعــد فــي الفــردوس الموعــود
حتّــى ّ
إن أحــد ممثّلــي حركــة النهضــة فــي جندوبــة قبيــل انتخابــات
ســنة  2011زار أبــي المتقاعــد فــي البيــت ،أبــي الــذي فـ ّر مــن مالحقــة
جندرمــة االســتعمار فــي القيــروان إثــر األحــداث التــي ج ـ ّدت نتيجــة
اغتيــال الزعيــم النقابــي فرحــات حشــاد ليتخفّــى فــي جندوبــة باســم
مســتعار ويعمــل ألكثــر مــن ثالثــة عقــود فــي أكبــر مصنــع للنجــارة في
الشــمال الغربــي ،ولــم يكــن معروفــا عليــه ممارســة الشــعائر الدينيّــة
والحضــور إلــى المســاجد يــوم الجمعــة ولــم يكــن منخرطــا فــي أي
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حــزب أو مؤسّســة إلنتــاج النفــاق االجتماعــي والمتاجــرة فيــه قائــا
ك
لــه «إن كنــتَ تري ـ ُد أن تضمــن مقعــدا ُمريحــا فــي جنّــة ال ُخلــد فعلي ـ َ
بالتصويــت لحركــة النهضــة»!!! خــال الســنوات التــي تلــت تلــك
االنتخابــات كان أبــي يحتقــر ال ُح ـ ّكام الجــدد قــدر احتقــاره لزمــن بــن
علــي دون أن يفهــم أحــد مــن أفــراد العائلــة ســببا لذلــك وأوعــزه بعــض
اخوتــي إلــى أنّــه ظـ ّل دائمــا معارضــا فوضويّــا لــك ّل ســلطة مهمــا كان
مأتاهــا منــذ االســتعمار وحتّــى زمننــا الحاضــر ،إلــى اليــوم الــذي روت
فيــه لــي أ ّمــي حادثــة الحملــة االنتخابيــة.
لقــد منــح هــذا االمبراطــور العظيــم الحريّــة للحيوانــات في البـ ّر والبحر
وفــي الســماء فأصبحــت قطعــان الغــزالن النــادرة والتــي قاربــت علــى
االنقــراض تنتقــل مــن الصحــراء التونســية إلــى صحــارى مــا بعــد
مالــي دون أن يصيبهــا أذى الصيّاديــن وخرجــت قطعــان الخنازيــر
مــن الغابــات المجــاورة لتجــوب أحيــاء المنــزه الســادس وحــي النصــر
وتدخــل إلــى المغــازات بحثــا عــن المعلّبــات التــي ســتع ّد بهــا غداءهــا
وعــاد الحــوت إلــى الميــاه المنخفضــة لينعــم بمــا يتّصــل بالبحــر مــن
أشـعّة الشــمس وتكاثــر الحجــل بأضعــاف مضاعفــة خــال هــذا الربيع!
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كان عــدد المصابيــن بالفيــروس اليــوم حســب اعــان وزارة الص ّحــة
خمســة أشــخاص فحســب مــع تســجيل حالــة وفــاة واحــدة!
إنّــه أمـ ٌر يبعــث علــى االســتغراب خصوصــا فــي خضـ ّم الحديــث عــن
تطويــر الفيــروس لذاتــه إذ لــم يعــد يعلــن عــن وجــوده فــي الجســد عــن
طريــق التحاليــل مهمــا كان نوعهــا وإنّمــا ينــام ويســتهدف االنســان إلــى
أن يمــوت فجــأة بســكتة قلبيــة!
ومــن جهــة أخــرى بــدا الحديــث فــي وســائل االعــام عــن ضــرورة
التأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة بعــد الحجــر الص ّحــي باتبــاع تقاليــد جديــدة
فــي التعاطــي مــع هــذا الوبــاء بأنّــه مق ّدمــة إلنهــاء الحجــر الصحــي
لصالــح عــودة النشــاط االقتصــادي بســبب تضــرّر لوبيّــات المــال
واألعمــال...
ولكــن كيــف يمكــن للحكومــة أن تلقــي بشــعب كامــل إلــى التهلكــة مــن
أجــل عيــون زمــرة مــن األثريــاء ومــن البرجوازيــة القــذرة التــي ال
قيــم لهــا ســوى البحــث عــن مصالحهــا االقتصاديــة والماليــة مــن أجــل
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تحقيــق المزيــد مــن فوائــض القيمــة ومراكمتهــا...
إنهــم يرســمون الخطــط للمســتقبل وهــا هــي عبقريّتهــم تتفتّــق عــن فكرة
ســحرية :يجــب إيجــاد الوســائل التــي تشــغل النــاس بحيــث ال يكــون
أمامهــم متّســع مــن الوقــت للتفكيــرّ ،
ألن ك ّل االضطرابــات المزعجــة
كانــت وليــدة تفكيــر الشــعب ولذلــك وجــب إلهــاؤه .وبالفعــل بــدأوا فــي
تنفيــذ الخطــة وذلــك بإعــان إصابــة خمســة أشــخاص فقــط حتّــى يزهــو
الشــعب بهــذا االنتصــار الباهــر ويخــرج النــاس إلــى الشــوارع بدايــة
مــن الغــد وممارســة حياتهــم الطبيعيّــة..
لــم يكــن لــي ال َجلَــد ألرغــم مجــد ومايــا علــى تغييــر المحطــة فــي التلفزة
ألســتمع إلــى ثرثــرة هــؤالء السياســيين الذيــن صـ ُ
ـرت أكرههــم كرهــي
لصورتــي فــي مــرآة محنتهــم المســتقبلية .إذ أنّهــم بتالعبهــم باألرقــام
وإخفــاء الحقائــق لصالــح مؤجّريهــم مــن الفاســدين ســيدفعون ثمنــا
باهظــا جــ ّدا مــن جثــث أبنــاء الشــعب وأرواحــه والهيــاكل العظميّــة
ألحمــرة الح ّماليــن فــي القــرى النائيــة التــي تتثــاءب خلــف العلــف
المفقــود فــي اصطبــات أشــبه مــا تكــون بأكــواخ الفقــراء المبنيّــة
بالطــوب والملتصقــة بعــرق أهلهــا المخلــوط بالبصــاق والتــي تنبعــث
منهــا روائــح البــراز والبــول الكريهــة وهــي تفتقــد لمطبــخ وموقــد
وتتراكــم فيهــا األلبســة الباليــة التــي يســتعملها أصحابهــا أس ـرّة للنــوم
وأغطيــة لبــرد الشــتاء ومالبــس ألجســادهم المنهكــة وعلفــا لحيواناتهــم
عندمــا يشــت ّد الجــدب...
حقّا ّ
إن للفيروس عال ٌم واس ٌع وماك ٌر أيضا!
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أنــا فيــروس كورونــا المســتجد ويطلــق علــ ّي المثقّفــون اســم كوفيــد
 19وأحيانــا يطلــق األطبّــاء علــ ّي تســميات ال أحبّذهــا مثــل ســارس
كــوف 2مــا يثيــر حنقــي ويجعلنــي أســتهدفهم هــم بالــذات برصاصاتــي
دقيقــة التصويــب .لســت ف ّزاعــة علــى االطــاق وال غــول .بــل إنّنــي
مــن فصيلــة نقيضــة لطبيعــة إنســان العقــود الخمســة األخيــرة ،هــذا
الكائــن الــذي يق ـ ّدس الرذيلــةْ .
ول ْقلهــا بينــي وبينكــم ّ
إن ذلــك بالــذات
هــو مــا يبــدو لــي أحــد عناصــر احتقــاري لــه ورغبتــي الجامحــة فــي
محــوه مــن علــى البســيطة فــي أســرع وقــت ممكــن فأنــا تلميــذ للكوليــرا
والح ّمــى االســبانيّة وإيبــوال ...إنّــي ألف ّ
ض ـ ُل أن أكــون طاعونــا عاقــا
علــى أن أكــون إمامــا!
ك ّل شــيء يتّســع لــي فأنــا الجبّــار والقديــر والقــو ّ
ي وفائــق اإلدراك،
ُ
شــئت وأغيّــ ُر ك ّل شــيء ،أتجــ ّدد وال أشــيخ وأجــ ّدد ك ّل
أتغيّــ ُر متــى
شــيء ،دائــم العمــل ومســتريح ،أغضــب وأثــور وألتهــم ك ّل شــيء،
أغيّــر أعمالــي وال أغيّــر مقاصــدي
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ّ
إن آخــر مــا أع ـ ُد بــه هــذه الفصيلــة الواطئــة هــو القضــاء علــى هــذا
النســل الفاســد مــن أجــل انقــاذ األطفــال وبعــض الشــعراء .وليعلــم
الجميــع ّ
أن تمريــغ الغــرور فــي الوحــل هــي حرفتــي ،ذلــك أنّــه منــذ
أن أبتُ ِدعــت أكذوبــة أعراضــي المتمثّلــة فــي ارتفــاع حــرارة الجســم
والســعال واالســهال مــن أجــل تجريــدي مــن فعاليّتــي ،غيّـ ُ
ـرت التكتيــك
وأصبحـ ْ
ـت أعراضــي تختلــف مــن مــكان إلــى آخــرْ .
كأن تصبــح وجعــا
فــي المعــدة أو إحساســا بالجمــوح أو حمــرة فــي العينيــن أو ح ّكــة فــي
الجلــد أو رغبــة جامحــة فــي ممارســة الجنــس أو حالــة انتشــاء واضحــة
أو غيرهــا مــن آالف األعــراض التــي يمكــن أن تصيــب االنســان.
وبعــد ذلــك عندمــا أصبحـ ْ
ـت أكذوبــة وســائل التحليــل الكميّــة هــي التــي
ســتنقذ البشــرية مــن جوعــي ومــن غضبــي ،أصبحـ ُ
ـت أســكن األجســاد
دون أعــراض ظاهــرة وأحصــد األرواح دون أن ينتبــه لذلــك أحــد.
ّ
إن التزييــف الــذي تقــوم بــه البشــريّة اليــوم بقيــادة علمــاء الفيروســات
والبيولوجيــا واألطبّــاء هــو تزييــف بلــغ ح ـ ّد تقديــس األوهــام العلميّــة
المناقضــة لتلــك التــي كان بإمكانهــا أن تتفطّــن للحيــف الــذي يلحــق
بالكــون وتســعى بــا هــوادة لتدميــره.
مــن يعــرف كيــف يتنفّــس الهــواء الــذي أســكنه ســيدرك أنّــه هــواء
مجبــول لمثــل هــذا الزمــن ،هــواء حــا ّر ال يصيــب بســوء.
مــن بيــن ك ّل انجازاتــي يحتــ ّل األطفــال والشــعراء والفقــراء موقعــا
صــا ،عبرهــم تق ّدمـ ُ
خا ّ
ـت إلــى البشــريّة بأكبــر هديّــة لــم يســبق لهــا أن
ليــس أعظَــم عنــدي ِم ْ
ــن أن أمــرّغ
نالــت مثلهــا إلــى حــد اآلنْ ...إذ
َ
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رؤوس القــوى العظمــى فــي التــراب وأن أجعــل مــن الشــركات العابــرة
للقــارات تخســر نصــف عائداتهــا فــي بضعــة أشــهر وأن أغلــق غالبيّــة
المناطــق الصناعيــة فــي العالــم وأن أجعــل الكــون يتنفــس هــواء نقيّــا
لــم يتنفّــس مثلــه منــذ أكثــر مــن قرنيــن وهــو مــا ســيعيد أنواعــا قاربــت
علــى االنقــراض إلــى األنهــار والبحــار والغابــات
ُ
ألســت أنــا َم ْ
ــن جعلهــم يدركــون هشاشــة الحداثــة التــي يتبجّحــون
بهــا وهشاشــة «العولميّــة» التــي يفاخــرون بهــا وهــم يدوســون علــى
الطفولــة وعلــى كرامــة األكثــر فقــرا مــن بيــن ع ّشــاق الدنيــا بــا رحمــة
أو شــفقة ويســحقون أحــام أجيــال كاملــة دون التفاتــة صغيــرة؟ هــؤالء
الذيــن ي ّدعــون العظمــة أثبتــوا أنّهــم عاجزيــن علــى مواجهتــي حتّــى
بصنــع ك ّمامــات ورقيّــة...
ُ
ّ
كنــت نتاجــا
إن ســعادة وجــودي ومــا يحــ ّدد طابعهــا المتفــرّد أننــي
لصلــف أولئــك الذيــن ي ّدعون العظمــة .هــؤالء المزهـ ّوون «بالعولميّة»
باعتبارهــا أرقــى مراحــل التطــور التاريخــي للبشــريّة متمثّلــة فــي
انتهــاء الحواجــز والحــدود بيــن الــدول وتحقيــق االنتقــال األكثــر
ســرعة وانتشــارا للبشــر والســلع والمعلومــات وتحقيــق األربــاح
األكثــر مراكمــة عبــر المضاربــات العابــرة للقــارات واحتــكار الطاقــة
وتطويــر العلــوم وتجويــع الشــعوب المضطهــدة.
لقــد كنــت نتاجــا لغرورهــم وانتقلــت بــا حواجــز وال حــدود بيــن الــدول
ووصلــت إلــى أبعــد مــكان فــي العالــم بســرعة فائقــة وتلــك ميزتــي
الخا ّ
صــة أيضــا.
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إنّنــي أتمتّــع أكثــر مــن أ ّ
ي فيــروس آخــر بحا ّســة ذكاء مرهفــة اللتقــاط
عالمــات األطبّــاء قبــل محاصرتــي! ذلــك أنّنــي عرفـ ُ
ـت الطريــق التــي
تُم ّكننــي مــن تطويــر نفســي المســتم ّدة مــن آليّــة التنقّــل الحــر والســريع
التــي وفّرتهــا لــي أســباب «العولميّــة».
مــات أبــي «كورونــا» وأنــا فــي الثانيــة مــن عمــري ،كان عليــا مثــل
كائــن مهيّــأٍ ليكــون عابــرا ال أكثــر ،مجــرّد ذكــرى لــم تبلــغ غايــةً
تســتح ّ
ق الذكــر .فــي تلــك الفتــرة كان علــ ّي أن أتخلّــى عــن الخطّــة
التــي رســمها أبــي ألنّهــا أثبتــت فشــلها وســيت ّم القضــاء عل ـ ّي بمج ـرّد
اكتشــافي .لذلــك قضّيـ ُ
ـت بقيّــة الســنوات قبــل بدايــة هجومــي فــي هيئــة
شــبح فــي ووهــان ثـ ّم عشــت فــي هيئــة شــبح فــي ميالنــو وفعلــت األمــر
نفســه فــي مدريــد ونيويــورك وبرليــن وباريــس ولنــدن...
وفــي اللحظــة الحاســمة التــي تأ ّك ُ
ــدت فيهــا مــن انتصــاري بعــد أن
ـت الخطــط واالســتراتيجيّات وتكتيــكات التحـ ّول والتطـ ّور بـ ُ
وضعـ ُ
ـدأت
الهجــوم .فــي الحقيقــة ال يمكــن أن أصــف رســالتي «بالهجــوم» ّ
ألن فــي
ذلــك معنــى الحــرب التــي يشـنّها األعــداء علــى األعــداء ممتلئيــن بحقــد
غامــض ورغبــة شــريرة فــي االنتقــام.
إن رســالتي التــي جئـ ُ
ـت بهــا إلــى العالــم أســمى مــن اعــان حــرب ّ
ّ
ألن
لــي حــسّ مرهــف للفــوارق الدقيقــة فــي حيــن ّ
أن الحــرب ال تفــرّق
بيــن الشــيوخ واألطفــال وبيــن الفقــراء واألغنيــاء .أ ّمــا الرســالة فلهــا
ٌ
هــدف محــ ّدد أســمى مــن الحــرب .وكانــت تلــك أطــول دربــة لــي،
ُ
اســتثنيت األطفــال  -أو ألقــل الغالبيــة الســاحقة ألطفــال العالــم
لذلــك
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باســتثناء البعــض م ّمــن أصابتهــم ســهامي خطــأ وأقــ ّد ُم اعتذاراتــي
ُ
واســتثنيت الــدول
الخالصــة ألرواحهــم وألمهاتهــم الالتــي فقدنهــم -
اله ّشــة والقــرى الفقيــرة تلــك التــي تــ ّم اســتثناؤها مــن التنميــة ومــن
تطويــر نظــام صحّــي قــادر علــى مواجهــة أبســط األمــراض لمــ ّدة
عقــود طويلــة .وكان ســكانها عرضــة لفســاد مســتم ّر لرجــال السياســة
وبارونــات الفســاد .لذلــك تســتطيعون أن تفهمــوا لمــاذا ال أصيــب قــرى
بعيــدة ومقطوعــة عــن أي اتصــال مثــل تلــك التــي توجــد فــي جندوبــة
أو فــي ســليانة بأيــة رصاصــة!
لسـ ُ
ـت نبيّــا ولســت أحــد المب ِّشــرين بفنــاء الدنيــا ،ولكــن يجــب علــى هــذا
الكائــن البائــس الــذي يس ـ ّمي نفســه «االنســان» أن يصغــي جيّــدا إلــى
حكمتــي قبــل أن أؤوب إلــى وحدتــي مــن جديــد.
انصرفــوا عنّــي إذن واحترســوا منّــي بــل وأكثــر مــن ذلــك اخجلــي مــن
نفســك أيتهــا الــروح االنســانيّة الســافلة ولتترفّعــي قليــا بعــد مــروري
بــك ولتفهمــي ّ
أن الحــبّ ال يعنــي البتّــة المتعــة الماديّــة! وعــوض أن
تبحثــي عنّــي للقضــاء عل ـ ّي ابحثــي عــن نفســك!
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أفقــت اليــوم متأ ّخــرا ج ـ ّدا فقــد ســهرت إلــى ســاعات الصبــح األولــى
بســبب األرق الــذي الزمنــي خــال األيّــام األخيــرة وكان علــ ّي أن
أخــرج لشــراء بعــض الحاجيّــات الضروريّــة فقــد م ـرّت أيّــام طويلــة
لــم أقتــرب مــن بــاب الخــروج.
كان المقابــل الــذي يجــب أن أدفعــه مــن أجــل أن يُعـ ّد مجــد دروســه هــو
أن ألعــب معــه مبــاراة فــي الشــطرنج ألنّــه أكمــل واجباتــه لهــذا اليــوم
وهــو يشــعر بالراحــة مثلمــا أخبرنــي وابتســامة ســعيدة تعلــو وجهــه.
بــدأت معــه المقابلــة وأنــا أف ّكــر فــي الوقــت الــذي يمكــن أن تســتغرقه
هــذه المعركــة...
كان علـ ّي أن أخــرج وأبحــث عــن محــل مفتوح ألطبــع أوراق الواجبات
المدرســية لمجد التي أرســلتها إدارة مدرســة خزنــدار الخاصّة.
بعــد العــودة الــى الزنزانــة اســتندت إلــى جــدار الغرفــة مخفيــا حزنــي
عــن مجــد ومايــا وســلمى وقــد اغرورقــت عينــاي بالدمــوع وأنــا
أســتمع لـــ «أغنيــة معلــوم هــذا معلــوم الدنيــا يــوم بيــوم» .لطالمــا قلــت
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فــي نفســي ّ
إن مــا نحــن فيــه ليــس أكثــر مــن حالــة إيقــاف مؤقــت فــي
انتظــار المحاكمــة والحكــم علينــا بعــدم ســماع الدعــوى ،ولكنّــي بــدأت
أدرك أننــا لــن نحظــى بــأ ّ
ي فرصــة لإلفــراج عنّــا بــل ســنقضي أســابيع
وربّمــا أشــهرا طويلــة قبــل انتهــاء هــذا الكابــوس.
كان األمـل الوحيـد يتل ّخـص فـي اكتشـاف دواء فعّال وتصنيعه بسـرعة
فائقـة إلخراجنـا مـن هذا السـجن ولكـن عل ّي الصمود في هـذه الظروف
الصعبـة حتّـى ال أؤثّـر علـى معنويـات بقيّـة أفـراد العائلـة .وبينما كنت
أتظاهـر بالنـوم علـى كنبة الصالون أمـام التلفاز ،كان مجـد يع ّد واجباته
المدرسـية وكانـت مايـا تروي لنفسـها حكايات تسـتحضر فيهـا معلّماتها
فـي روضـة األطفـال وأحيانـا تغـوص بحكاياتهـا فـي عوالم ال يسـتطيع
أحـ ٌد غيرهـا أن يُدركهـا ،محاكيـة أحيانـا اللغـة الفرنسـيّة وأحيانا أخرى
اللغـة األنقليزيـة ،وكانـت سـلمى كعادتهـا محبوسـة فـي المكتـب إلتمـام
خاتمـة بحثهـا ومق ّدمتـه حتّـى تتم ّكـن غـدا مـن ارسـاله إلـى أسـتاذتها
المؤطّـرة الكاتبـة رجـاء بن سلامة.
نزعــت مالبســي ودخلــت تحــت الــدوش ألنــزع عنّــي رائحــة كريهــة
ظلّــت تُــازم أنفــي أليّــام .كنــت محرجــا قليــا لحظــة نــزع مالبســي
ـت فــي وجــل مغمــورا بالمــاء الســاخن إذ الحظـ ُ
ثــم تق ّدمـ ُ
ـت ّ
أن بنــات
كورونــا ينظــرون إلـ ّي بنظــرات قاســية ويبــدو ّ
أن معلومــة أنّنــي بصــدد
كتابــة مذ ّكراتــي عــن الحجــر الصحّــي ومــا تح ّدثــت بــه عــن قائــد
العالــم الــذي قــام بتركيــع أمريــكا وأوروبّــا والصيــن وبقيــة العالــم لــم
تعجبهــن .والحظــت مــن جديــد أنّهــم بــدأوا باالقتــراب منّــي والنعــوت
النابيــة تتســاقط علـ ّي كالبصــاق .كانــت شــتائمهم تخلــع مالبســها وتقفــز
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إلــى جانبــي تدفعنــي خــارج مســاحة مــرشّ الماء المنســاب على رأســي
لتأخــذ هــي مكانــي ،حاولــت الحفــاظ علــى هدوئــي ومــع صــوت رقرقة
الميــاه ميّــزت أصواتهــم بوضــوح
 لديه آلة ُمغرية (قالت إحدى بنات كورونا ضاحكة). إنّها تحتاج أن نتذ ّوقها قالت أخرى في غنج. ولديه مؤ ّخرة طفل. استدر أيّها الشاعر حت ّى نرى ثقبك الصغير.ولفــرط الهلــع الــذي أصابنــي مــا عدت قــادرا علــى الحركة وتســارعت
دقّــات قلبــي ،وفــي أش ـ ّد اللحظــات هلعــا ويأســا نتيجــة احساســي أنّــي
وقعــت فريســة أبنــاء كورونــا ،ظهــرت مــن أعمــاق ادراكــي فطنـةٌ ذات
وجــه مشــرق ونظــرات حازمــة وقامــة فارعــة تشــبه شــجرة النخيــل
 لــن يلمســه أحـ ٌد مــا دمـ ُـت هنــا قريبــة مــن حلمــه ومــن أحزانــه
ّ
أنتــن! هــذا
العميقــة التــي ال يدركهــا أحــد حتّــى وإن كنتــن
الــذي تســتهزؤون بــه يطــرق حديــد الزمــن ويجفّــف الســنوات
الســعيدة ليو ّزعهــا علــى النــاس عندمــا تنتهــي مؤونتهــم ،إنّــه
ينبثــق مــن شــقوق الكلمــات مب ّشــرا بالحــب.
حينهــا أدركــت بطريقــة هالميّــة وبــا وســاطة أنّــي فــي حلــم وأنّــه عل ّي
أن أفـ ّر إلــى اليقظــة ...فخرجـ ُ
ـت عاريــا مــن غرفــة االســتحمام وحيــن
ُ
اســتيقظت ألجدنــي نائمــا علــى كنبــة الصالــون
لفحنــي هــواء بــار ٌد
ومجــد ومايــا يعيثــان فســادا فــي كل مــا وجــدوه بالقــرب منهمــا!
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كنــت فــي حلــم داخــل حلــم! كنــت فــي بيــت العائلــة فــي جندوبــة أجلــس
إلــى طاولــة وأد ّو ُن حلمــا كنــت قــد رأيتــه :اعترضني الشــاعر المنصف
المزغنّــي قبالــة نــزل إفريقيــا فــي تونــس العاصمــة ســحبني إلــى الداخل
وفــي االســتقبال قبالــة الجــدار الرخامــي الضخــم والمزخــرف ســحبني
مــن يــدي ليهدينــي كتابــا جديــدا ،كانــت البدايــة أصعــب ممــا يمكــن أن
أتخيّلــه فــي كابــوس ،أخــذت منــه الكتــاب الــذي لــم أســتطع أن أتذ ّكــر
عنوانــه وقــ ّدم لــي معــه كتابــا آخــر زائــدا عــن حاجتــه كان روايــة
لحنّــا مينــا ال أعــرف عنوانهــا أيضــا ،غالفهــا األبيــض مرســومة عليــه
شــجرة خضــراء فــي شــكل ســنديانة.
ـت مــن النــزل وجـ ُ
عندمــا خرجـ ُ
ـدت الشــاعر أوالد أحمــد وقــد بــدا لــي
فــي هيئــة الصحفــي والروائــي حســن بــن عثمــان دعانــي لمقـ ّر إقامتــه
الــذي يبعــد عــن العاصمــة بعــض الكيلومتــرات لعلــه فــي رادس الغابــة
التــي بــدت لــي فــي الحلــم فــي الضاحيــة الشــرقية للعاصمــة قريبــا مــن
ضواحــي مدينــة أريانــة ،ليهدينــي كتابــه الشــعري الجديــد وكان رفقتنــا
شــخص لــم أتبيّــن مالمحــه .وكان كتابــه عبــارة عــن ســمكة كبيــرة
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مطه ـ ّوة وكان عل ـ ّي أن آكل تلــك الســمكة ليفهــم الوعــي ّ
أن ذلــك هــو
الكتــاب .وبعــد ذلــك قـ ّدم شــوك الســمكة إلــى ذلــك الشــخص الصامــت
الــذي كان قريبــا منّــا .عندهــا غضبــت غضبــا شــديدا ألنّــي فهمــت
أن شــوك الســمكة هــو المخطــوط فسـ ُ
ّ
ـحبت األديــب إلــى ركــن بحيــث
ال يســتطيع ذلــك الشــخص ذو المالمــح الغامضــة أن يســمعني فيــه
وقلــت لــه« :أال تعــرف خبرتــي فــي التوثيــق واألرشــفة لِـ َم ال تعطينــي
مخطوطتــك» فــر ّد علـ ّي بهــدوء وقــال لــي «ال عليــك لــد ّ
ي الكثيــر مــن
المخطوطــات»
ـت وجدتنــي فــي بيتــي فــي قليبيــة وكان علــى ربــوة وسـ ُ
حيــن أفقـ ُ
ـألت
ســلمى عــن عنــوان روايــة لحنّــا مينــا غالفهــا األبيــض مرســوم عليــه
شــجرة خضــراء شــبيهة إلــى حـ ّد مــا بالســنديانة .كنّــا نســتع ّد للرجــوع
إلــى تونــس حيــن انهمــرت أمطــار غزيــرة جعلــت وادي مجــردة يفيض
ويغــرق المدينــة الهادئــة بــكل مــا فيهــا وســمعت النســاء اللواتــي كان
المــاء يحملهـ ّ
ـن فــي طريقــه إلــى المصــب يقلــن «كل مــا نعرفــه أنّنــا مــا
كنّــا لنجــد أنفســنا فــي هــذه الحالــة» كنــت أمضــي جيئــة وذهابــا بيــن
المنخفــض أيــن يحمــل الــوادي األحمــر كل شــيء وبيــن الربــوة حيــث
بيتــي ،فــي سلســلة مصادفــات عصيّــة عــن الفهــم ُمحــاوال أن أنقــذ
الــدواب والدواجــن وقــد أصــاب عمــى أبيــض الغرقــى فــي الــوادي
ُ
أمعنــت النظــر إليــه تحــ ّول إلــى نهــر جــارف ألولئــك
الــذي كلّمــا
المســاكين البائســين الذيــن كانــت األمــواج تصفعهــم علــى وجوههــم
وعلــى مؤخراتهــم العاريــة إلــى أن بــدا األمــر كأنّهــم ولــدوا أمواتــا
واألمــواج وقــد اختلطــت بمخلفــات مصانــع الطماطــم والســمك وعجين
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الزيتــون تطلــق روائــح نتنــة تشــبه رائحــة خلّفهــا تغ ـ ّوط الصيــن فــي
غرفــة مغلقــة!
 يــا إلهــي أ كلُّ هــذا الــدم هــو دم النهــر المجــروح؟ صرخــتمايــا.
 نعــم يــا عزيزتــي ،أجبتهــاّ ،إن النهــر وهــو يفيــض يخــرج
عــن مســاره ويدخــل المدينــة وفــي طريقــه يمـ ّر علــى مصانــع
البلّــور والحديــد والرخــام ويحطّــم مســتودعات النجــارة
والحــدادة ويكسّــر بقبضــة يديــه كل مــا يجــده فــي األســواق
لذلــك يُجــرح ويظــ ّل ينــزف طــوال فيضانــه.
أحسسـ ُ
ـت وأنــا أنظــر إليــه مــن علــى الربــوة بموجــة تعصـ ُ
ـف فــي
دخيلتــي :الفقــراء ال يملكــون شــيئا ومــع ذلــك يأخذهــم هــذا النهــر
األحمــر مــع اآلخريــن إلــى جحيــم ملكــوت الســماء حيــث يكــون هللا
واحــدا لــدى الجميــع :الفقــراء واألثريــاء!
«مائــة وســبعون دولــة ستشــهد انكماشــا لدخــل الفــرد لديها وســتدفع
نصــف مليــار شــخص إضافــي الــى الفقــر» هــذا مــا كانــت تنقلــه
ُ
انتفضت
قنــاة فرانــس  24عــن مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي حيــن
مــن كابــوس الفيضــان الــذي أصبــح يتكـرّر معــي...
خلــف هــذا الكابــوس يتهيــأ العالــم بحــرص وخــوف! وعلــى عتبــة
مــوت الفقــراء تبــدأ حيــاة األثريــاء الذيــن أل ّول م ـرّة منــذ زمــان
طويــل ســينظرون برمــوش مرتخيــة إلــى إمبراطوريّاتهــم بمناظير
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حزينــة مــن رخــام أبيــض تترنّــح تحــت ضربــات الفيــروس
لالقتصــاد المــا ّدي وســيكتبون مــا لــم يكتبــوه ذات يــوم :كل شــيء
مســتع ّد لالنتحــار ومــع ذلــك نحــن المســتعبِدون ،الخارجــون عــن
القانــون ،المتهرّبــون مــن الضرائــب ،الملعونــون ال نستســلم!
ســنمتصّ دم الفيــروس إن لــزم األمــر!
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أمــس فرغـ ْ
ـت ســلمى مــن بحثهــا الجامعــي وقامــت بإرســاله لمؤطرتهــا
وســهرنا معــا علــى غيــر العــادة وهــو مــا جعــل مجــدا ومايــا يحدثــان
الشــغب الــذي لــم يحدثــاه بالبيــت منــذ دخلنــا الحجــر الصحــي وظ ـاّ
ســاهرين إلــى مــا بعــد الواحــدة صباحا وهمــا يلعبــان في مدينــة األلعاب
التــي ش ـيّداها فــي الصالــون بــكل مــا تج ّمــع لهمــا مــن خــردة اللُّعــب
التــي ظلّــت بحوزتهمــا بعــد أن قامــا بتدميرهــا بالكامــل منــذ زمــن.
وبــدا وكأنّهمــا فــي ليلــة حفــل راقــص و ّزعــا فيــه علينــا المشــروبات
والحلويّــات فَ َر ًحــا ،وكل الثــروات المتبقيــة فــي ليلــة واحــدة وســمعت
مايــا تُغنّــي:
ُ
«البيت ملجأ في العاصفة
بينما كل ما أريده هو أنت»...
واليــوم وقــد ع ّمــت الحركــة والض ّجــة البيــت وكأنّنــا نســتع ّد للخــروج أو
إلــى العــودة المدرسـيّة بعــد عطلــة الصيــف الطويلــة فقــد أدخلت ســلمى
مايــا إلــى غرفــة االســتحمام لتأخــذ ح ّمامــا دافئــا وأخرجتهــا بعــد حيــن
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وألبَ َس ـ ْتها لبا َســها ث ـ ّم أدخلـ ْ
ـت مجــدا بعدهــا ولـ ُ
ـذت أنــا بالمكتبــة للنجــاة
بنفســي مــن هــذه الضوضــاء وقــد أثــار فـ ّي البقــاء فــي المكتبــة فضــوال
ُ
رأيــت حشــرة صغيــرة تســعى بــدت لــي كأنّهــا أ َرضــة
ُمحتدمــا .إذ
ـت منهــا أكثــر وتأ ّملـ ُ
كبيــرة غــادرت بيتهــا فــي أحــد الكتــب اقتربـ ُ
ـت
فيهــا فبــدت لــي كأنّهــا خنفســاء حمــراء دقيقــة .و ُخيّــل إلـ ّي أنّهــا شــخص
مهــووس بفكــرة واحــدة اعتــزل العالــم وبنــى بنفســه وبــأدوات خاصــة
عالمــا مص ّغــرا داخــل أحــد الروايــات واســتغرق فــي القــراءة عمــرا
كامــا فــي غضــون ذلــك بــدأ يبتعــد عنّــي ويتحاشــاني فــوق الــرف
كلمــا حاولــت االقتــراب منــه أكثــر ألتف ّحــص ســحنتهُ فلعلّــي عرفتــه
مــن خــال مالمحــه الخنفســائيّة أنــا الــذي لــم تُتَــح لــي إلــى ح ـ ّد اآلن
أن تعرّفـ ُ
ـت علــى إنســان ُمسـ َخ إلــى خنفســاء .وكلّمــا حاولــت االقتــراب
أكثــر ازداد ابتعــادا وهــو مــا جعلنــي أنزعــج وأشــعر بالضيــق وأنــا
أرى فرصــة التع ـرّف عليــه تتب ّخــر أمامــي .أ ّ
ي حقيقــة إلنســان ُمســخ
وســجن طــوال حياتــه فــي حيّــز ال يتجــاوز حجــم كتــاب؟؟ كنـ ُ
ـت أدر ُ
ك
ـت أف ّكـ ُر فيــه باســتمرار وقــد أنفقـ ُ
حســب التجربــة مــا كنـ ُ
ـت حياتــي بحثــا
عــن المعنــى وعــن القيــم فــي حيــن كان زمالئــي مــن المتخرّجيــن مــن
ك ّ
كليــات القانــون يراكمــون ثرواتهــم ويُشــيّدون القصــور ...الشــ ّ
أن
أغلبهــم ال يشــعر بوطــأة الحجــر الص ّحــي التــي يشــعر بهــا َمــن هــو
مثلــي معلّــق فــي قفــص األرانــب هــذا ،وال ش ـ ّ
ك أنّهــم يتم ـ ّددون فــي
كراســيهم اله ـ ّزازة فــي حدائقهــم الغنّــاءة يســتمتعون بأغنيــة «مفتــون
بخــزرة عينيهــا» للهــادي الجوينــي وهــم يتر ّشــفون شــايا أو نبيــذا أو
مشــروبا روحيّــا أو مــا تي ّســر لهــم وتع ّســر علينــا نحــن الكادحيــن...
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 أنــت علــى حــق ولكــن المشــكلة ليســت فــي أولئــك الذيــنراكمــوا الثــروة ،وإنّمــا فيــك أنــت لــم تســتطع إلــى حــد اآلن،
ورغــم ادعائــك بأنّــك كاتــب وقــارئ ومثقّــف ،أن تجــد المعادلة
بيــن أن تكــون فــي بحبوحــة مــن العيــش وتضمــن حيــاة مرفّهــة
ألســرتك وبيــن القيــم والمبــادئ التــي تُدافــع عنهــا ...لقــد نذرتَ
حياتــك فيمــا مضــى لمناهضــة روح الغبــاء القــذرة التــي تســود
العالــم بحكمتــك الحزينــة وأنــت تبحــث عــن الحقيقــة وتحلــم
ك كنــت
ك ذا َ
ك فــي ســعي َ
أبــدا بإعــادة تأســيس العالــم ولكنّــ َ
تنعــزل عــن العالــم وتتّبــع دروب الرفــض واالنقــاب حتّــى
علــى أعماقــك حتّــى تــاه بريــق روحــك فــي خطايــا العقــل ولــم
تعــد تعــرف الطريــق المؤ ّديــة إلــى الحلــم وال الطريــق المؤ ّديــة
إلــى تجــاوز الــذات (.)...
ت أنــت مثلــي
ت أن تدلّينــي علــى الطريــق؟ ألسـ ِ
 وهــل لــك أنـ ِت عمــرا كامــا بيــن الكتــب وبيــن الكتّــاب تقرئيــن لهــم
ظلل ـ ِ
ت؟
وتتعلّميــن منهــم وفــي النهايــة مــاذا تعلّم ـ ِ
انتبهـ ُ
ـت فــي تلــك اللحظــة ّ
أن الخنفســاء الصغيــرة ج ـ ّدا والتــي كانــت
فــي شــكل أرضــة كبيــرة قــد اختفــت مــن جديــد بيــن الكتــب وأحسسـ ُ
ـت
بأنّهــا تركتنــي أسـ ّ
ـف التــراب .دون أن تتــرك لــي الفرصــة ألقـ ّدم إليهــا
تفســيراتي البائســة.
ظلــت مداخلــة الخنفســاء ذات اإليقــاع المترنّــم تضفــي خلفيّــة جديــدة
ونظــرة أخــرى لمكتبتــي التــي أشــعر باســتمرار لفــرط مــا فيهــا مــن
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كتــب ومجــات وصحــف ومخطوطــات وتســجيالت ّ
أن لهــا صوتــا
ويمكنهــا فــي ك ّل لحظــة أن تكلّمنــي أو أن توعــز ألحــد مخلوقاتهــا أن
يكلّمنــي ســواء كان صــورة أو قلمــا أو حشــرة أو أحــد أبطــال الروايــات
أو حتّــى أحــد األحذيــة الموجــودة هنــا غصبــا عنّــي!
قـر ُ
ّرت أن أخــرج إلــى الصالــون ألغيّــر األفكار الســوداء التــي انتابتني
إالّ أنّنــي وجـ ُ
ـدت شــريط األخبــار يمـ ّر فــي أســفل الشاشــة ويُعلــن عــن
ظهــور أول إصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد بواليــة جندوبــة أيــن
يســكن أبــي الــذي جــاوز الثمانيــن عامــا وأ ّمــي التــي ال تصغــره بأكثــر
مــن خمــس ســنوات وأختــي التــي ســتبلغ الســتين بعــد عــام ولــم أجــد
ب ـ ّدا مــن نــزع مالبســي والتســلّل تحــت ش ـاّل الميــاه الســاخنة ألغيّــر
األفــكار التــي صــارت تشــبه لوحــة ســالفادور دالــي «وجــه الحــرب».
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لقــد اكتشـ ُ
ـفت خــال الحجــر الصحــي ّ
أن البيــت الحقيقــي للمــرء هــو
فراشــه .لــم أكــن أعبــأ كثيــرا باألســرّة والفــرش ولكــن خــال فتــرة
البقــاء فــي البيــت اكتشـ ُ
ـفت ّ
أن جــزء مــن أتعــاب الليــل هــي الفــراش.
ـت كلّمــا دخلـ ُ
كنـ ُ
ـت غرفــة نــزل خــال ســفراتي ال أنظــر إلــى أ ّ
ي شــيء
آخــر عــدا الفــراش .عندمــا يكــون عامــل الفنــدق بصــدد الحديــث عــن
ميــزات الغرفــة وإطاللتهــا علــى البحــر أو الغابــة أو المدينــة وعندمــا
كان يشــير إلــى رفاهيــة بيــت االســتحمام أو إلــى طريقــة تشــغيل التلفــاز
كنــت عــادة مــا أنظــر إلــى الفــراش ومالءتــه البيضــاء ومخ ّدتــه الكبيــرة
المحشـ ّوة بالقطــن .وكنــت غالبــا مــا أنــزع كل مالبســي وأدخــل تحــت
الغطــاء عاريــا تمامــا وكأنّنــي أدخــل إلــى مغطــس بمــاء دافــئّ .
إن
التصــاق جســدي بالفــراش وبالمــاءة البيضــاء التــي تعبــق منهــا رائحة
الغســيل يُشــعرني بأمــل غامــض واحســاس رائــع وال أدري هــل كنـ ُ
ـت
أتــدرّب علــى النــوم فــي القبــر بجســد عــار ملتـ ّ
ـن أبيــض أم
ـف فــي كفـ ٍ
ق جســدي وأنــا أبحـ ُ
ـت أبحـ ُ
أنّنــي كنـ ُ
ـث عــن اللــذة التــي تختــر ُ
ـث عــن
جســد المــرأة المفقــود وهــي ترقــد عاريــة بجانبــي!
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ُ
وأصبحــت أنــا ُم فــي
غــادرت غرفــة النــوم خــال فتــرة الحصــار
الصالــون علــى الكنبــة وهــي الحالــة التــي تذ ّكرنــي بالوضعيّــات
االســتثنائيّة التــي تابعــت فيهــا عــن طريــق القنــوات التلفزيّــة خبــر
ســقوط بغــداد ســنة  2003أو حــرب لبنــان ســنة  ...2006إذ كنّــا خــال
األيّــام األولــى لســقوط النظــام بُعيــد الرابــع عشــر مــن جانفــي ســنة
 2011نعيــش فــي بيوتنــا حالــة اســتثنائيّة.
بعــد مــرور مــا يربــو عــن التســع ســنوات مازالــت راســخة فــي ذهنــي
صــور تلــك الجمعــة التــي نزلنــا فيهــا إلــى الشــوارع مطالبيــن بإســقاط
النظــام .فــي العاشــرة صباحــا وصلــت أنــا وســلمى وأحــد األصدقــاء
مــن أبنــاء حــزب الع ّمــال الشــيوعي التونســي المحظــور إلــى العاصمــة
علــى متــن سـيّارتي ألمانيّــة الصنــع بولــو 5ركنتُهــا فــي نهــج مرســيليا
وســرنا علــى األقــدام فــي اتجــاه الشــارع الرئيســي .فــي تلــك المســافة
مــن المســيرة الصامتــة وقــد تــراءت لــي الحشــود مــن بعيــد ،انتابتنــي
أكثــر األفــكار إثــارة للمشــاعر بســبب درجــة العنــف التــي بلغهــا النظــام
فــي التعاطــي مــع المظاهــرات فــي داخــل البــاد وبســبب شراســة
شــرطة النظــام ضــد الشــباب األعــزل الــذي كان ينتفــض هنــا وهنــاك
فــي بقــاع كثيــرة وتأتينــا أخبــاره عبــر األصدقــاء وعبــر صفحــات
األنترنــات التــي اخترقــت الحجــب وعبــر بعــض القنــوات المناضلــة
وباألســاس عبــر قنــاة الجزيــرة القطريّــة .فــي منــاخ التوتّــر العالــي
ذاك وفــي تعبيــر الخطــاب السياســي األكثــر ضبابيّــة عــن حالــة البــاد
المعنويّــة وفــي انتشــار اإلشــاعات المتضاربــة حــول مــا كان يحــدث
فــي القصــر وفــي الدوائــر القريبــة مــن القــرار ،نزلــت الحشــود إلــى

121

الشــارع بقــرار مســبق باإلضــراب العــام مــن قبــل قيــادة االتحــاد العــام
التونســي للشــغل التــي كانــت تحــاول مالحقــة األحــداث وتؤطّــر رغبــة
الجماهيــر الغاضبــة...
بعــد ســاعتين مــن رفــع الشــعارات والذهــاب وااليّــاب فــي الشــارع
أمــام وزارة الداخليّــة قبلنــا الدعــوة مــن بعــض األصدقــاء إلــى الغــداء
فــي مطعــم فــي التقاطــع المكتــظ بيــن شــارع بورقيبــة ونهــج قرطــاج،
فــي ذلــك الجــو المتوتّــر جلســنا لتنــاول الغــداء ولــم تكــن البيتــزا
قــد قُ ّد ْ
مــت إلينــا بعــ ُد ،حتّــى اختنقنــا بالغــاز المســيل للدمــوع وسُــمع
صــوت الرصــاص .بقينــا فــي المطعــم ألكثــر مــن ربــع ســاعة وكان
المنتفضــون يز ّودوننــا بالحليــب وبمشــروب الكــوكا إلزالــة آثــار
الغــاز لكـ ّ
ـن صاحــب المطعــم طلــب منّــا المغــادرة حتــى يغلــق المحــل
خوفــا مــن اقتحــام البوليــس لــه وتحطيــم كل محتوياتــه ...كان علينــا
أن نركــض باتجــاه الس ـيّارة ولكــن البوليــس كان يحاصــر ك ّل مداخــل
شــارع الرئيــس وقفــت أنــا وســلمى حائريــن م ّمــا نشــاهد أمامنــا ومــن
أصــوات القنابــل والرصــاص إلــى أن صــرخ فينــا أحدهــم فجــأة «هيّــا
تحــرّكا ،اركضــا قبــل أن أنهــال عليكمــا!» .كان أ ّول مــا خطــر لــي
أن أش ـ ّ
ق الشــارع فــي اتجــاه شــارع باريــس ولكــن الك ـ ّر والف ـ ّر بيــن
المتظاهريــن والبوليــس وبدايــة تصاعــد ألســنة النيــران فــي كل شــبر
الــذي كان يأتــي مــن العجــات المطّاطيــة التــي أحرقهــا المتظاهــرون
والدخــان الكثيــف الــذي أبكــى الهــواء جعلنــا نغيّــر الوجهــة وندخــل
عبــر نهــج عاصمــة الجزائــر متح ّديــن أخطــار األنهــج والشــوارع التــي
أصبحــت فــي حالــة حــرب ومحاوليــن الوصــول إلــى مقــر الحــزب
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الديمقراطــي التق ّدمــي .كان يكفــي أن نتجــاوز زقاقــا ونحــاذي نهــج
ســيف الدولــة وهكــذا صعدنــا درج البنايــة قافزيــن لنجــد أنفســنا فــي
مقــر الحــزب المكتــظ بمنخرطيــه ور ّواده وقيــل لنــا ّ
إن القيــادة بصــدد
التفــاوض علــى طريقــة تســوية مــع الحكومــة ...كان فــي بهــو المقــر
جهــاز تلفــزة يعلــن عــن «بيــان هــام جـ ّدا ســيت ّم إذاعتــه بعــد حيــن»...
كنــت مــن حيــن آلخــر أطــ ّل علــى البلكونــة ألجــد الســماء مكفهــرّة
يعلوهــا دخــان أســود يتصاعــد مــن الســيارات المحترقــة بينمــا كانــت
مجموعــات الشــباب الغاضــب ترمــي رجــال الشــرطة بمــا تطالــه
أيديهــا مــن الحجــارة والمقذوفــات ...فــي تلــك اللحظــات كانــت األخبــار
المتضاربــة تنقــل فــرار بــن علــي وعائلتــه علــى متــن طائــرة رئاســية
خــارج أرض الوطــن...
عندمــا بــدأ الوقــت يتأ ّخــر وقبــل ســاعة مــن بدايــة حظــر الجــوالن كان
علينــا أن نصــل إلــى سـيّارتنا فــي نهــج مرســيليا .عندمــا عزمـ ُ
ـت علــى
المغــادرة ولتأميــن وصولنــا ســالمين إلــى الســيّارة رافقنــا الصديــق
إصــاح الــداودي الــذي وجدنــاه وصــل قبلنــا إلــى مقــر الحــزب.
ركضنــا باتجــاه مقصدنــا عبــر نهــج ســيف الدولــة قاطعيــن شــارع
باريــس ونهــج لينيــن لنجــد أنفســنا وجهــا لوجــه أمــام مجموعــة مــن
الشــباب الهائــج مــن الذيــن كادوا أن يشـجّوا رؤوســنا نتيجــة عــدم فهــم
تصرّفنــا ونحــن نتقــ ّدم إليهــم تاركيــن خلفنــا رجــال الشــرطة الذيــن
كانــوا فــي مواجهتهــم .ولــوال أن رفعــت ســلمى وشــاحها بيدهــا عالمــة
للســام لــكان مصيرنــا مختلفــا...
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كان يمكــن لنــا أنــا وســلمى أن نمــوت فــي ذلــك اليــوم الــذي تداخلــت
فيــه األحــداث والوقائــع والصراعــات التــي لــم تعــد مفهومــة وكان
مــن المســتحيل معرفــة حقيقــة مــا يجــري إال بعــد ســنوات طويلــة ولــم
تحصــل حتّــى يومنــا هــذا قناعــة ُمجمعــة حــول حقيقــة مــا حــدث فــي
ذلــك اليــوم...
عندمــا رجعنــا إلــى البيــت كانــت ألســنة اللهــب فــي الطريــق تتصاعــد
مــن معظــم شــوارع العاصمــة وكانــت هنــاك سـيّارات مقلوبــة وأخــرى
تشــتعل فيهــا النيــران وكانــت اإلذاعــة إلــى ذلــك الوقــت ونحــن فــي
ي أخبــار وحيــن حاولــت تغييــر المحطــة وجدتهــا ّ
الســيارة ال تُقـ ّدم أ ّ
تبث
أغنيــة يوســف التميمــي «بيــن الخمايــل» وكانــت تلــك الســاعات أشــبه
بحلــم .حيــن وصلنــا إلــى مفتــرق طريــق العقبــة والطريــق المــؤ ّدي
إلــى بيتنــا فــي ح ـ ّي اإلذاعــة وجدنــا قبالتنــا شــرطيّا شــاهرا مس ّدســه
فــي وجهينــا وهــو فــي حالــة اضطــراب قصــوى وكانــت تلــك الم ـرّة
األولــى فــي حياتــي التــي يشــهر فيهــا أحــد مــا ســاحه فــي وجهــي وأنــا
قبالتــه مباشــرة وال تفصلنــي عنــه ســوى مســافة قصيــرة ،بعــد تــر ّدد
لــم يــدم أكثــر مــن بعــض أعشــار الثانيــة أمرنــي بالمــرور بســرعة...
عندمــا دخلنــا إلــى البيــت انهـ ُ
ـرت علــى الكنبــة .كانــت نشــرات األخبــار
فــي التلفــزات ترســم ســيناريوهات عديــدة لهــروب الرئيــس فــي طائرته
الرئاســية متجهــا حينــا إلــى فرنســا وحينــا إلــى جزيــرة جربــة وحينــا
آخــر إلــى العاصمــة الليبيــة إلــى أن جــاءت األخبــار المؤ ّكــدة والتــي
تشــير إلــى أنّــه فــ ّر إلــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة .وفــي طريقــه
إلــى ج ـ ّدة كان يُجــري االتصــاالت مــن طائرتــه لالتفــاق علــى صيــغ
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طــوارئ وكانــت أكثــر تلــك الصيــغ إلحاحــا ،هــي التو ّجــه إلــى المملكــة
العربيــة الســعودية مــع عائلتــه والمكــوث هنــاك أليّــام حتّــى يهــدأ
الوضــع المتفجّــر قبــل أن يعــود لمباشــرة مها ّمــه واالنتقــام مــن كل
المعارضيــن والثائريــن! ومــع وصولــه إلــى ج ـ ّدة نهايــة المســاء ،كان
الجنــرال قــد فقــد االتصــال مــع أكثــر المقرّبيــن لــه خطــورة ...ووســط
األخبــار الكثيــرة والمتضاربــة ظهــر الوزيــر األ ّول وبجانبــه رئيــس
البرلمــان ورئيــس مجلــس المستشــارين فــي تــاوة بيــان مضطــرب
يعلــن فيــه عــن الشــغور المؤقّــت لمنصــب رئيــس الجمهوريّــة قبــل
أن يتـ ّم اإلعــان عــن الشــغور النهائــي بعــد أقــل مــن أربــع وعشــرين
ســاعة.
فــي تلــك الليلــة تســلّم الجيــش زمــام األمــور وتعـ ّددت إشــاعات فــي قنــاة
حنّبعــل الخاصّــة تشــير إلــى ّ
أن الســ ّكان يهاجمــون بعضهــم البعــض
بــل إنّهــا فتحــت خطوطــا هاتفيّــة يتصــل مــن خاللهــا المواطنــون
والمواطنــات بالمذيــع وينقلــون اســتغاثاتهم وبــدأت أخبــار الفايســبوك
فــي نقــل وقائــع تبيّــن بعــد أســابيع أنّهــا كاذبــة :فــرار المســاجين
وهجومهــم علــى السـ ّكان ،امــرأة تـ ّم احراقهــا ،رجــل تــم رجمــه حتّــى
المــوت ،مجموعــات مســلحة تطلــق النــار علــى المواطنيــن ،منحرفــون
يهجمــون علــى البيــوت يقتلــون الرجــال ويغتصبــون النســاء ويســرقون
كل مــا يجــدون أمامهــم...
كل تلــك األخبــار المتدافعــة جعلتنــا ننــام بمالبســنا وبأحذيتنــا فــي
الصالــون متو ّســدين عصيّــا وســكاكين لع ـ ّدة ليالــي وكنـ ُ
ـت مــن حيــن
إلــى آخــر أســتفيق علــى وقــع ز ّخــات رصــاص متفرقــة مــن القنّاصيــن
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المنتشــرين فــي عــ ّدة بنايــات أو مــن قــ ّوات الجيــش المرابطــة فــي
الشــوارع وأخــرج ألجــوب مق ـ ّر اإلقامــة متفقّــدا أعضــاء لجنــة الح ـ ّي
التــي تشـ ّكلت تلقائيّــا  -كمــا فــي كافــة األحيــاء  -أو مشــاركا معهــم فــي
حراســة اإلقامــة...
ووفقــا لالســتذكارات التــي ســمعتها مــن ســلمى بعــد ســنوات ،كنّــا رغــم
كل المخاطــر المحدقــة بنــا نشــعر بق ـ ّوة أنّنــا غيــر مســؤولين إالّ عــن
أنفســنا إذ م ـرّت حتّــى ذلــك الزمــن إحــدى عشــر ســنة دون أن نظفــر
بقــدوم مجــد وال مايــا .لذلــك كان علينــا فــي اليــوم الموالــي لســقوط
الجنــرال أن نعــود إلــى العاصمــة ونتّجــه إلــى نقابــة الصحفييــن وفــي
الطريــق كانــت ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن عديــد المراكــز التجاريــة
والمقـرّات الحكوميّــة .عندمــا وصلنــا وجدنــا الفقيــدة نجيبــة الحمرونــي
قــد ســبقتنا إلــى هنــاك تبادلنــا بعــض األخبــار حــول مــا يجــري وقفلنــا
راجعيــن ويــم األحــد كان علينــا أن نعــود إلــى الشــارع الرئيســي لتقــوم
ســلمى بإنجــاز عمــل صحفــي وننجــو مــن الرصاص فــي تبــادل إطالق
النــار قــرب نــزل افريقيــا بيــن عناصــر مــن الجيــش وقنّاصــة ال نعــرف
إلــى اليــوم إلــى أيّــة جهــة كانــوا ينتمــون ...قبيــل ذلــك ركنـ ُ
ـت السـيّارة
فــي موقــف قــرب وزارة الســياحة منتظــرا ســلمى التــي توجّهــت إلــى
نــزل إفريقيــا لمالقــاة صحفيّــة كنديّــة وصلــت للتــو إلــى تونــس وطلبــت
أن تســتعين بهــا إلجــراء مقابــات صحفيــة لفائــدة القنــاة الرســمية
الكنديــة .اتصلـ ُ
ـت بالشــهيد شــكري بلعيــد طالبــا لقــاءه للتفكيــر بشــكل
ج ـ ّدي فــي ثــورة أحدثــت فراغــا فــي الســلطة واضطرابــا فــي النظــام
فجاءنــي صوتــه منشــغال:
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 أهال عادل كيف حالك؟ أهــا شــكري بخيــر ،بخيــر ،أريــد أن نلتقــي لنف ّكــر فــي أمــرمــا يحــدث.
 حاضــر عــادل أنــا اآلن فــي اتحــاد الشــغل يمكننــا أن نلتقــيفيمــا بعــد.
 إلى اللقاء. إلى اللقاء.ولكنّنــي لــم ألتــق بــه بعــد ذلــك أبــدا وكان عل ـ ّي أن أو ّدعــه مــع مئــات
اآلالف مــن التونســيات والتونســيين فــي أحــد أيّــام شــهر فيفــري 2013
بعــد اغتيالــه علــى أيــدي متطرّفيــن اســتئصاليين اند ّســوا فــي الثــورة
وقامــوا بتخريبهــا وتحويــل وجهتهــا إلــى توزيــع الســماء علــى الديانــات
القديمــة والجديــدة!

127

 - 23الثالثاء  14أفريل 2020

«لقــد اغتــرب الفيــروس عبــر العديــد مــن األنــواع وخــاض صراعــات
بقــدر يزيــد أو ينقــص مــن النجــاح ليســمها بميســمه العبــا دورا جذابــا
حينــا ودورا فيــه الكثيــر مــن الوضاعــة حينــا آخــر موقــدا وحشــيّته
النائمــة .ثــم بعــد أن أرهقــه الترحــال ،ال شــك أنــه تــاق إلــى الراحــة،
فبحــث ع ّمــن يســتطيع إلزامــه بتف ّوقــه بســام دون أن يبــدي أ ّ
ي ص ـ ٍّد
لنزواتــه واســتبداده وع ّمــن يســتطيع التعويــل عليــه ،فتل ّمــس وج ـرّب
يمنــة ويســرة ثـ ّم عثــر أخيــرا علــى الكائــن البشــري ،هــذا إن لــم يكــن
هــو َمـ ْ
ـن صنعــه .فــي غمــرة انهماكــه بتطويــر نفســه لترميــم الجينــات
التــي تــم اســتهدافها وإعــادة ترميــم ذاتــه نســي كوفيــد التاســع عشــر
أبســط شــؤون الحكــم ،إلــى ان اصطــدم بالواقــع :لقــد وقــع فــي الحــب!
ولــم يتــم ذلــك فــي المائــة وتســعين دولــة التــي اجتاحهــا ولكــن حــدث
ذلــك فــي «قريــة عرقــوب الريحــان» الصغيرة فــي جندوبة .وانتشــرت
إشــاعة بيــن الفيروســات تقــول إنّــه اســتدعى أخــاه كوفيــد الثامــن عشــر
علــى جنــاح الســرعة ،حيــث وجــده يتلـ ّوى مــن الشــعور بالخــزي علــى
ســرير الهــواء البــارد وأمــره بشــكل صــارم« :انــزع قلبــي مــن مكانــه
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وألــق بــه فــي نهــر مجــردة!» ...رئيــس العالــم يبكــي يائســا أمــام أخيــه
متو ّســا أن يشـ ّ
ق صــدره بســكين وينــزع قلبــه الــذي أحــبّ امــرأة مــن
بنــي البشــر ويرميــه فريســة لميــاه النهــر الجائعــة...
وبعــد ســنوات وبينمــا هــو علــى فــراش االحتضــار ســيتذ ّكر تلــك
األمســية الحــارة حيــن دخــل عليــه أخــاه ووجــده علــى تلــك الحالــة مــن
اإلحبــاط واليــأس بســبب ســقوطه فــي بئــر الحــب حيــن طلــب منــه أن
يشـ ّ
ق صــدره ويُخــرج قلبــه ويرميــه إلــى حيوانــات البريّــة وقــد رفــض
أخــاه طلبــه بعــد أن تعـرّف علــى المــرأة الجميلــة التــي وقــع فــي حبّهــا،
صارخــا فــي وجهــه « َمـ ْ
ـن يســتطيع االقــدام علــى ســفالة كهــذه؟» .لذلــك
لــم يتــر ّدد كوفيــد التاســع عشــر مــن إطــاق الرصــاص علــى أخيــه
ليرديــه قتيــا.
أ ّمــا محرزيــة فلــم تســتطع أن تنســى فــي تلــك األيّــام مــن اجتيــاح الوبــاء
لقريتهــا ،كيــف كانــت تتصــرّف فــي البيــت كك ّل أهــل القريــة الذيــن
أصيبــوا بالهــوس والجنــون جــرّاء الرعــب الــذي ســبّبه الوبــاء .فقــد
كانــت تنهــض مــن النــوم وتبــدأ بالغســل وال تنتهــي إال عندمــا يأخذهــا
النــوم فــي آخــرة الليــل إلــى مملكتــه الســوداء وأحيانــا تواصــل التنظيــف
فــي الحلــم .فكانــت تغســل األوانــي والجــدران واألبــواب والنوافــذ وتغيّر
مــكان األثــاث كل يــوم وتقــوم بغســل األغطيــة والمــاءات ونشــرها
فــي الحديقــة .وقــد صرّحــت إحــدى الجــارات أنّهــا الحظــت منــذ م ـ ّدة
تبـ ّدال غريبــا فــي ســلوكها .إذ كانــت تقــوم بمــلء إنــاء كبيــر بالمــاء وبعــد
أن تضــع فيــه قطعــا كبيــرة مــن الصابــون األخضــر تركضــه بيديهــا
لتصنــع منــه رغــوة ضخمــة وتشــرع بعــد ذلــك فــي غســل أشــجار التفاح
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والر ّمــان والســفرجل التــي كانــت ثمارهــا تتدلّــى المعــة .إذ أنّهــا كانــت
تق ّ
ضــي الســاعات تلــو الســاعات وهــي تتســلّق ســلّما خشــبيّا المعــا وتقوم
بتنظيــف ك ّل ثمــرة علــى حــدة وذلــك بدعكهــا بقطعة مــن الحلفاء ثـ ّم تقوم
بتجفيفهــا بخرقــة بيضــاء .وكانــت ال تتــر ّدد حتّــى فــي غســل األغانــي
القــذرة بالمــاء والصابــون .إذ كانــت كل نصائــح أطبّــاء الفيروســات هــي
غســل اليديــن ك ّل دقيقتيــن وتنظيــف ك ّل مــا يحيــط بنــا حتّــى نتم ّكــن مــن
التغلّــب علــى الفيــروس الغامــض الــذي وقــف أمامــه العالــم مندهشــا
وعاجــزا علــى مواجهتــه رغــم أنّــه لــم يبــح بــك ّل أســراره.
وفــي عصــر أحــد األيّــام بينمــا كانــت محرزيّــة تنضــو مالبســها
قطعــة بعــد قطعــة لترتمــي فــي مغطــس الح ّمــام الدافــئ ،كان عليهــا
أن تشــ ّ
ق باحــة الــدار الواســعة عاريــة بيــن غرفتهــا وبيــت الح ّمــام.
وعندمــا لمــح كوفيــد التاســع عشــر ،الــذي كان يترصّدهــا علــى ســطح
البيــت ،جســدها البرونــز ّ
ي المصقــول وجيدهــا المضــيء وشــعرها
الليلــي وعينيهــا الضاحكتيــن وقــد تفتّحــت أســفلهما زهــرة الفـ ّل الرقيقــة
وشــفتيها وقــد بدتــا لــه وكأنّهمــا َس ـنَتَا والدتــه ونهديهــا الشــهيين وقــد
علقَ ْ
ــت بهمــا حبّتــا ر ّمــان وبطنهــا الحاســر وقــد تربّعــت بــه ياقوتــة
لولبيّــة تشــبه سـرّة المجـرّة ،وعندمــا تم ّعــن فــي لوحــة «أصــل العالــم»
للر ّســام غوســتاف كوربــي بيــن فخذيهــا لــم يتمالــك نفســه ولــم يشــأ أن
يُفـ ّوتَ فرصــة ال تتكـرّر ،فارتمــى فــي الهــواء وتو ّغــل فيهــا مــن أكثــر
الثقــب حميميّــة .ولــم يمــر اليــوم حتّــى أزهــرت فــي أعمــاق جســدها
الح ّمــى الطاهــرة.
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كانــت محرزيــة هــي أ ّول مــن يســتيقظ فــي البيــت وآخــر مــن يــأوي
إلــى الفــراش إذ كانــت مشــغولة باســتمرار بشــؤون البيــت وبأبنــاء
أخيهــا الــذي هجرتــه زوجتــه وفـرّت مــع عشــيقها المهاجــر إلــى إيطاليا
وتركــت لــه ثالثــة أطفــال ال يتجــاوز أكبرهــم العاشــرة فمــا كان منــه
ســوى أن نــزح إلــى العاصمــة ليختفــي عــن األنظــار بســبب العــار الذي
خلّفتــه لــه زوجتــه .فمنــذ أن تبــدأ فــي أعمالهــا المنزليــة ال تركــن للراحة
إال فــي وقــت متأ ّخــر مــن النهــار فمــع انشــغالها باألطفــال والغســيل
والطعــام وأعمــال الفالحــة فــي البســتان ورعايــة الخرفــان والماعــز
والبقــرة الحامــل والدجــاج والحمــار والــكالب والقطــط والبــط ،فإنّهــا
مغرمــة بالعنايــة بجســدها ووجههــا ويديهــا وأظافرهــا إذ ال تتأ ّخــر
أبــدا عــن صناعــة األقنعــة للوجــه بمــح بيــض البــطّ البــر ّ
ي والليمــون
ومعجــون المســك والتيفــاف وزيــت الزيتــون وتضعــه لمــدة ســاعة
وخمــس وعشــرين دقيقــة قبــل أن تغســله بمــاء العطرشــاء المع ـ ّد فــي
البيــت والــذي تركتــه علــى ســطح البيــت طــوال الليالــي المقمــرة ،وهي
ال تتأ ّخــر أبــدا عــن تمســيد كامــل جســدها بزيــت زهــر عبّــاد الشــمس
األخضــر المنقــوع فــي مــاء زمــزم ُمر ّكــزة علــى يديهــا وذراعيهــا
وربلتــي ســاقيها ورقبتهــا ونهديهــا ووركيهــا وهــو مــا يُحـرّك فيهــا فــي
ك ّل م ـرّة لـ ّـذة غامضــة وهيجانــا طفيفــا عــادة مــا يــدر ُ
ك ذروة النشــوة
ثـ ّم يهــدأ بعــد آهــة مكتومــة مــا يجعلهــا تعيــد الكـرّة فــي كل يــوم بنفــس
الطقــوس وهــي ال تتأ ّخــر أبــدا فــي معالجــة أصابــع يديهــا وباطــن كفّهــا
بأغلــى المراهــم التــي تجلبهــا لهــا زوجــة أخيهــا الثانــي مــن فرنســا
كلّمــا عــادت لزيــارة األهــل ك ّل صيــف...
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كان عــذاب كوفيــد التاســع عشــر يتل ّخــص فــي تــر ّدده بيــن أن يتغلغــل
فــي كامــل جســدها نتيجــة العشــق األســطوري الــذي أحسّــه والــذي
ســيودي بحياتهــا ،وبيــن أن يبقــى فــي الجانــب المظلّــل مــن الجســد
لينعــم بحــبّ ناقــص .وكان علــى محرزيــة أن تقــاوم هــذا الحــب بــك ّل
مــا أوتيــت مــن تمنّــع.
ومنــذ تلــك الحادثــة الحــظ األطبّــاء ّ
أن أعــراض الفيــروس تغيّــرت
بــل ّ
إن الفيــروس أصبــح يســتوطن جســد المصــاب دون أيّــة أعــراض
ظاهــرة م ّمــا جعــل منظّمــة الص ّحــة العالميّــة تتخبّــط فــي اســتنتاجات
متناقضــة جعلــت الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يقــرّر تعليــق
مســاهمة بــاده فــي ميزانيّتهــا ويدعــو لحقــن النــاس بالصابــون!
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«لــن يقضــي علــى الفيــروس إالّ الفيــروس! عندمــا تتمكــن اإلنســانية
مــن خلــق فيــروس مضــاد يمكــن أن يقضــي علــى كوفيــد التاســع عشــر
وتتم ّكــن مــن التح ّكــم فــي الفيــروس األجــد عبــر صناعــة األدويــة
المناســبة لــه والتالقيــح المضــادة النتشــاره ،عندهــا ســتنتصر! ألــم يقــل
علمــاء الفيروســات ّ
إن الفيــروس يتغيّــر مــن بلــد إلــى آخــر وهنــاك
مــن قــال ّ
إن الفيــروس التونســي هــو أخطرهــا؟ أال يمكــن أن نضــع
مصابــا تونسـيّا مــع مصــاب إيطالـ ّي مثــا لنــزع فعاليّــة الفيــروس فــي
الحالتيــن؟»
ُ
ـتيقظت علــى وقعهــا وقــد وصلتنــي مــن الحلــم إلــى اليقظــة
كلمــات اسـ
وكنـ ُ
ـت أختلــج مــن الحنيــن بســبب هــذا الصــوت األنثــو ّ
ي الــودود الــذي
ال شــك أنّــه يُعبّــر عــن عجــز العلــم عــن إيجــاد الحــل ،عندمــا أرادت
االنســانيّة أن يق ـ ّدم لهــا أجوبــة ســريعة .كنـ ُ
ـت أجلــس فــي مقهــى مــع
الســيدة وئــام مديــرة نــادي األطفــال الــذي يقضّــي فيــه مجــد أوقــات
فراغــه أيــن يلعــب كــرة الطاولــة ويتــدرّب على لعبــة الشــطرنج ويطالع
القصــص ،وكنّــا ند ّخــن ونشــرب القهــوة ونتحـ ّدث حديثــا ُمبهجــا ووئــام
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هــذه امــرأة تفيــض رقّــة وحنانــا وكــم كنــت أشــتهي أن أعــود طفــا فــي
ناديهــا .كان نهداهــا ينبجســان حا ّديــن وردفاهــا يرقصــان تحــت ثوبهــا
كلّمــا تحرّكــت مــن علــى الكرســي وذهبــت إلــى كنتــوار المقهــى أو
عــادت متّجهــة نحــوي ذلــك أنّهــا كانــت وهــي تمشــي بخطــوات طبيعيّة
تبــدو كأنّهــا ترقــص ...وهــو مــا جعــل الرغبــة تتنامــى لــديّ ،رغبــة
تنضــاف إلــى أمنيــة طالمــا راودتنــي كلّمــا لمحــت مهرجــان ابتســامتها
عندمــا كنــت أذهــب للعــودة بمجــد بعــد ح ّ
ـس إليهــا
صــة اللعــب ،أن أجلـ َ
فقــط لالســتمتاع بمــاء صوتهــا الــذي ينســاب مثــل الآللــئ التــي تتدفّــق
مثــل خيــط مــاء يجــري عبــر الجبــال ويتح ـ ّول شــيئا فشــيئا إلــى نهــر
متدفّــق بــا ضفــاف ...لــم أعــد أف ّكــر فــي النــادي وال فــي ســبب عودتــي
إلــى التدخيــن الــذي أقلعــت عنــه منــذ أشــهر طويلــة وال فــي جلوســي
فــي المقهــى زمــن الحجــر الص ّحــي ...كنـ ُ
ـت أف ّك ـ ُر فــي إلقائهــا علــى
المــوكات الناعمــة فــي مكتبهــا بعــد عــودة كل األطفــال والعامــات
وإغــاق كل األبــواب وعلــى وقــع أغنيــة «تعالــي للمغنــي ســليم دمــق»
التــي كانــت تتناهــى إلــى الســمع مــن الطابــق األول ،كنــت أف ّكــر
فــي مداعبــة نهديهــا وامتــاك جســدها الدافــئ واالغتســال فــي مــرح
وجههــا...
ـت زرّا مــن قميصهــا انتظـ ُ
حيــن فككـ ُ
ـرت أن تكمــل هــي مــا بَدَأتُـهُ أنــا
ولكنّهــا خيّبــت ظنّــي .لــم تتعـرّى ولكنّــي أحسسـ ُ
ـت أنّهــا لــم تكــن تملــك
رغبــة فــي مقاومتــي ولــم أســتطع أن أدرك هــل كان ذلــك بســبب عجــز
س ـبّبه لهــا شــل ٌل عاطف ـ ّي فــي قلبهــا وورم جنس ـ ّي فــي دماغهــا أم أنّهــا
ترغــب أن تكتشــف السـ ّر البيداغوجــي الكامــن خلــف رغبتــي .عرّيتُهــا
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وهــي تنظــر إل ـ ّي بعينيــن حييّتيــن زادت فــي االغــراء دون أن تبــدي
تذ ّمــرا بقــدر مــا أبــدت خجــا إذ غطّــت نهديهــا الذيــن بــدا لــي كأنّهمــا
كنــزان تـ ّم اخــراج صندوقهمــا للتـ ّو مــن أعمــاق البحــر .وهكذا ســيكون
ُ
لعقــت
فــي وســعي -بفضــل اللغة-الغــرق فيهمــا بعــد أن أكــون قــد
بلســاني ك ّل الجواهــر والآللــئ والماســات وك ّل األحجــار الكريمــة وأنــا
أختبــر الكنــز ...نزعـ ُ
ـت مــن يدهــا كتــاب الشــاعر اإليطالــي ســالفاتوري
كوازيمــودو (« )Salvatore quasimodoالقُبَ ـ ُل غطــاء النهديــن»3
والــذي كانــت قــد أخذتــه مــن درج بجانبهــا لتغطّــي بــه صدرهــا
وأ َع ْدتُــه إلــى مكانــه واقتدتُهــا إلــى ســرير القيلولــة فــي غرفــة جانبيّــة
كانــت المر ّوضــات يتداولــن علــى االســتراحة عليــه أثنــاء ح ّ
صــة نــوم
األطفــال بعــد الغــداء .لــم تبــدي ممانعــة رغــم انصاتــي إلــى صــوت
داخلــي خــرج مــن أعماقهــا دون أن تحـرّك شــفتيها «لسـ ُ
ـت مســتع ّدة!»،
ولكنّــي أحسسـ ُ
ـت أنّهــا وهــي ترغــب فــي قولهــا لــم يكــن ذلــك بدافــع
تغييــر الموقــف وإنّمــا كان تمنّعــا مــن أجــل أن أمضــي قُ ُدمــا فــي مــا
ترغــب فيــه فــي أعماقهــا .اســتلقت علــى الغطــاء األبيــض الــذي تــأأل
تحــت جســدها الحريــري الناعــم والعــاري شــددتُها نحــوي وكانــت يدي
تداعــب شــفتيها وعنقهــا ونهديهــا حتّــى أدر َكـ ْ
ـت مــن خــال المالمســة
ّ
أن جســدها الرخــو هــو الــذي يقودهــا خــارج ك ّل إرادة .كان جســدها
يتلهّـ ُ
ـف إلــى هجمــات يــد ّ
ي بيــن فخذيهــا الرخامييــن المرتعشــين وكانــت
أناملهــا التــي تمرّرهــا علــى وجهــي بتــؤدة فــي شــبه ظــام الغرفــة
ب علــى العثــور علــى كنــز فــي الصحــراء .ثـ ّم
كأنّهــا ُمتَقَفّــي آثــار قــا َر َ
مــ ّر َر ْ
ت أصابعهــا تتل ّمــس مؤ ّخرتــي وغرســت أظفارهــا فــي لحمــي
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لتســتجيب إلــى شــهوة تأج ْ
ُ
كــدت يُغمــى علــ ّي مــن فــرط
ّجــت حتّــى
اللـ ّـذة .قبّلـ ُ
ـت شــفتيها بتــؤدة ث ـ ّم عضضتهمــا بشــفت ّي قبــل أن أمصّهمــا
وأنــا أحــاو ُل أن أصطــاد لســانها ألمتصّــه وكان تمنّعهــا يزيــد فــي
اهتياجــي واهتياجهــا إلــى أن بــدأت تمتثــل لتوزيــع األدوار الجديــد إذ
ُ
صــرت أنــا المــر ّوض وهــي المــرأة
لــم تعــد هــي المر ّوضــة وإنّمــا
التــي ترغــب فــي ترويــض جســدها علــى إيقــاع تمثيليّــة الحــب .عندمــا
نزعـ ُ
ـت لهــا ســروالها الداخلــي أصبحــت عاريــة تمامــا تحــت ضــوء
خافــت وأشــعرها المــاء المتدفّـ ُ
ق منهــا ببعــض الخجــل وبــدا لها جســدها
ـت كلّمــا تحرّكـ ُ
أل ّول مـرّة جســدا اســتثنائيّا وكنـ ُ
ـت علــى وقــع حركاتهــا
ازداد اهتياجهــا وســرت اللـ ّـذة فــي جســدينا مثــل حقنــة المورفيــن التــي
تخـ ّدر المســا ّمات وتأخذنــا إلــى لـ ّـذة غامضــة تنتشــر بنهــم فــي كل خاليا
الجســد دون أن تجــد منفــذا للهــروب لتتحـ ّول النشــوة إلــى زهــرة ســريّة
تتفتّــح فــي غمــرة هــواء الشــاطئ الربيعــي.
وبعــد لحظــات ومثــل اللهــب الــذي يرتعــش ث ـ ّم يتالشــى اختفــت تلــك
الصــورة ووجدتُنــي م ـرّة أخــرى فــي المقهــى مــع وئــام وقــد تح ّولــت
إلــى أفعــى تتر ّ
صـ ُد أ ّول حركــة منّــي لتنقــضّ علـ ّي بسـ ّمها .وكان علـ ّي
أن أظــ ّل جامــدا فــي مثــل هــذه المواقــف وحيّرتنــي المبــاالة ر ّواد
المقهــى وهــم يتصرّفــون بطريقــة طبيعيّــة ويلعبــون الــورق ويتبادلــون
الشــتائم الالذعــة والصــراخ الحضــري والعنــاد البــدوي...
ـت مــن النــوم كنـ ُ
حيــن أفقـ ُ
ـت أتصبّــبُ عرقــا وقــد بــدأ طقــسُ الربيــع
يُط ـ ّل مــن الشــرفة بعــد ليالــي الشــتاء الطويلــة ...جعلنــي ذلــك أشــتاق
إلــى الجلــوس فــي مقهــى الصيّاديــن الشــعبيّة التــي لــم أجلــس فيهــا منــذ

136

أكثــر مــن عشــر ســنوات وأجلــس علــى كرســ ّي أعــرج قريبــا مــن
مرحــاض تنبعــث منــه روائــح البــول وأتر ّشــف قهــوة م ـرّة ...أشــتاق
اليــوم إلــى ك ّل ذلــك.
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منــذ بدايــة اجتيــاح فيــروس كورونــا غالبيــة دول العالــم منــذ شــهر
والسياســيون يــر ّددون شــعار «مــا بعــد كورونــا» وتبعهــم فــي ذلــك
علمــاء االقتصــاد وعلمــاء االجتمــاع والصحفيّــون حتّــى أصبــح هــذا
الشــعار عالمــة إلحــدى البرامــج التلفزيّــة.
ّ
إن هـؤالء الذيـن يـر ّددون بشـكل يومـي وفـي كل مـكان شـعار «مـا
بعـد جائحـة كورونـا» وكيـف سـيكون العالـم مـا بعـد كورونا ،يسـتبقون
األحـداث بشـكل سـاذجّ .
ألن االنسـانيّة ستسـتم ّر فـي خـوض حـرب ضد
الفيروسـات المسـتج ّدة لم ّدة عشـر سـنوات على األقل ولن يمكننا الحديث
علـى مـا بعـد الفيروسـات المسـتج ّدة إال بدايـة مـن !2030 - 2029
إذ أثبــتَ لنــا التاريــخ منــذ بدايــة تســعينات القــرن الماضــيّ ،
أن
التحـ ّوالت التاريخيّــة أصبحــت تحـ ّوالت عشــريّة .فمنــذ انهيــار جــدار
برليــن ســنة  1989ومق ّدمــات انهيــار االتحــاد الســوفياتي الســابق
عبــر اعتمــاد منظومــة البريســترويكا والتبشــير بنهايــة التاريــخ ،كان
عقــد التســعينات عقــد تأســيس لحركــة تاريــخ جديــد ســتكون حركتــه
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أكثــر تســارعا وانتشــار تأثيــره علــى كل العالــم أشــ ّد وطــأة عبــر
تصفيــة األنظمــة الشــمولية القديمــة فــي أوروبــا الشــرقية وتفكيــك
دول البلقــان وانتشــار الحــروب الطائفيّــة والعرقيّــة بهــا وســط تواطــؤ
الــدول الغربيــة وإعــادة توزيــع الثــروة النفطيــة فــي المنطقــة العربيــة
وتحصيــن الكيــان الصهيونــي عبــر اضعــاف دول الجــوار واســتم ّر
ذلــك إلــى بدايــة األلفيــة الجديــدة وتدشــين عقدهــا األول بأكثــر العمليّــات
اإلرهابيــة مشــهديّة فــي أمريــكا فــي اعتــداءات  11ســبتمبر 2001
علــى برجــي التجــارة العالميــة ،لتكــون عشــريّة مقاومــة اإلرهــاب ومن
خاللــه محاربــة اإلســام السياســي المتطـرّف وذي النزوع األســطوري
باعتبــار طبيعتــه غيــر العقالنيّــة ،والــذي شــ ّكل فــي غالــب األحيــان
تهديــدا حقيقيّــا علــى المجتمعــات الحديثــة فــي العديــد مــن المجــاالت.
ومــع نهايــة العشــرية األولــى مــن القــرن الجديــد اندلعــت مــن تونــس
شــرارة مــا أُطلــق عليهــا ب «ثــورات الربيــع العربــي» التــي أ ّدت إلــى
انهيــار عديــد «األنظمــة الجمهوريــة» القديمــة فــي تونــس ومصــر
والجزائــر وموريتانيــا والســودان وانــدالع حــروب أهليــة فــي «أنظمــة
جمهوريــة» أخــرى كليبيــا وســوريا واليمــن والعــراق دون أن يكــون
ـر علــى األنظمــة الملكيــة! وعــدى ذلــك،
لهــذا «الربيــع» ولــو مجـرّد أثـ ٍ
فقــد وصــل تأثيــر هــذه التغييــرات إلــى مشــارق األرض ومغاربهــا
بفعــل تأثيــر وســائل االتصــال األكثــر حداثــة ،ليــس فقــط عبــر االنتقــال
الحــر والســريع للمعلومــات المصـ ّورة والمســموعة والمقــروءة وإنّمــا
أيضــا عبــر انتشــارها اآلنــي والتفاعلــي وبالطــرق المؤثــرة فــي كامــل
أرجــاء المعمــورة...
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ومــا إن انتهــت اله ـ ّزات السياســية الكبــرى قبــل أن تســتكمل دورتهــا
حتّــى أدركنــا العشــريّة الثانيــة بانتشــار فيــروس غامــض شــبيه
بالديانــات الجديــدة أو األفــكار المســتجدة ولــم يســتطع العلــم تقديــم
أجوبــة واضحــة حولــه رغــم أنّــه حصــد بشــكل تراجيــدي أرواح أكثــر
مــن مائــة وعشــرة آالف ضحيــة إلــى حــد اليــوم منــذ ظهــوره فــي
الصيــن فــي شــهر ديســمبر .2019
ك ّ
وال ش ـ ّ
أن هــذه الــدورة التاريخيــة الجديــدة المتعلّقــة بالحــرب علــى
الفيــروس المســتجد ســتتواصل علــى مــدى هــذا العقــد عبــر االنتشــار
الســريع لهــذا الوبــاء وعبــر تطــ ّوره فــي ك ّل مــرّة وتطويــر لقاحــات
ض ـ ّده فــي ك ّل م ـرّة!
لقــد أصبــح التاريــخ فــي زمــن «العولميّــة» (التــي يمكــن اعتبارهــا
أعلــى مراحــل العولمــة إن جــاز األمــر) يتحـرّك علــى إيقــاع التو ّحــش
الرأســمالي العالمــي الــذي أصبــح يفــرض هيمنتــه ،ليــس بقـ ّوة الســاح
فحســب ،وإنّمــا بإخضــاع الطبيعــة وتغييــر النَّزعــات اإلنســانية وكذلــك
تغييــر أحكامهــا لفائــدة اقتصــاد الســوق عبــر تأليــة االنســان وصــوال
إلــى تغييــر جوهــره مــن خــال التحكــم فــي غرائــزه ونوازعــه عــن بعد
وتدميــر البيئــة وتغييــر المنــاخ مــن أجــل مراكمــة الربــح األســرع...
وهــو مــا أ ّدى إلــى االرتــدادات التــي تمظهــرت عبــر االرهــاب فــي
العقــد األ ّول وثــورة الشــعوب المضطهــدة فــي العقــد الثانــي وظهــور
الفيــروس الغامــض فــي بدايــة هــذا العقــد والــذي سيســتم ّر علــى مــدى
الســنوات العشــرة القادمــة علــى أقــل تقديــر...
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لــم أتصــ ّور قــطّ أن تدخــل علــ ّي ســلمى الهثــة وقــد علــت قســمات
وجههــا ألــوان الهلــع ممزوجــة بمشــاعر الفــرح .لــم يكــن أمــرا متوقّعــا
وليــس مــن الســهل روايتــه:
 عادل! عادل أبشرْ ما الذي يجري؟ لقــد نفــذت كل كتبــك التســعة مــن الســوق بمــا فــي ذلــك كتابــكاألخيــر «هــذا الــذي يقولــه الجســد» الــذي نشــرته دار الكتــاب
فــي أواخــر شــهر فيفــري الماضــي ،وليــس كتبــك فقــط هــي
التــي نفــذت بــل ّ
إن كل الكتــب قــد اختفــت مــن المكتبــات فــي
وقــت قياســي وقــد قــررت وزارة التجــارة أن تتصـ ّدى لعمليّات
االحتــكار التــي يقودهــا بعــض بارونــات التوزيــع متحالفيــن
مــع دور النشــر .وقــد تقــرّر أن يكــون لــكل مواطــن يوميّــا
حصّــة بكتابيــن ومــع ذلــك ظلــت الكتــب مفقــودة إذ أنّهــا ال
تصــل إلــى األريــاف وإلــى المناطــق الجبليّــة البعيــدة...
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كانــت ســلمى مندهشــة م ّمــا يحــدث وهــي تتفقّــد مكتبتنــا وتغلــق نافذتهــا
المقابلــة لنوافــذ الجيــران خوفــا مــن أن يبلّــغ أحدهــم الشــرطة واشــيا
باحتفاظنــا بأكثــر مــن حاجتنــا مــن الكتــب وســعينا لتهريبهــا مــن
البيــت وبيعهــا فــي الســوق الســوداء بأثمــان باهضــة! لطالمــا كانــت
الفضــاءات التــي تحتلهــا الكتــب فــي البيــت ترهــق تفكيرهــا فقــد كانــت
تســعى باســتمرار إلــى التخلّــص مــن المكتبــة مــن أجــل جعلهــا فــي
البدايــة مكانــا لوضــع األدبــاش الموســميّة والتــي ال نجــد مكانــا شــاغرا
لحفظهــا ث ـ ّم بعــد ذلــك انصــبّ تفكيرهــا علــى تهيئــة غرفــة لمايــا ولــم
يكــن ث ّمــة مــكان صال ـ ٌح لذلــك ســوى غرفــة المكتــب .لذلــك كان الب ـ ّد
مــن التخلّــص مــن الكتــب بنقلهــا إلــى مــكان آخــر إ ّمــا إلــى بقيّــة غــرف
البيــت أو إلــى بيتنــا الصغيــر فــي قليبيــة.
بــدا لــي األمــر غيــر قابــل للتصديــق إذ أنّــي منــذ بـ ُ
ـدأت النشــر كان عــدد
الســحب فــي كتبــي األولــى ال يتجــاوز ألفــا نســخة وبــدأ يتناقــص إلــى
أن وصــل فــي كتابــي األخيــر الــذي نشــرته قبيــل أن يعــود العالــم إلــى
ـت أقــاوم الفشــل وراء الفشــل وكنـ ُ
البيــت إلــى خمســمائة نســخة .كنـ ُ
ـت
أمنّــي نفســي بالقــول ّ
إن القـرّاء هــم الذيــن فشــلوا فــي العثــور علـ ّي .إذ
ّ
أن دور النشــر عــادة مــا تقــوم بطبــع الكتــاب وتو ّزعــه علــى بعــض
مكتبــات العاصمــة وفــي الحــاالت القصــوى علــى بعــض مكتبــات
المــدن الكبــرى ...كنــت أحــسّ بمــا يشــبه اليــأس ولكنّــي كنـ ُ
ـت أقاومــه
بمزيــد الكتابــة ومزيــد النشــر وكنــت أنتزعــه مــن كيانــي كمــا ينتــزع
الجـرّاح زائــدة دوديّــة ملتهبــة مــن جســم الشــجرة .وكنــت أبتســم أحيانــا
مرتاحــا لمــا تحقّــق مــن نتائــج وكنــت أمنّــي النفــس بثــورة ثقافيّة ســتأتي
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فــي يــوم مــن األيّــام لتصلــح ك ّل هــذه االنكســارات واالحباطــات .ولكــن
عندمــا جــاءت الثــورة مــن جهــة لــم ننتظرهــا ســاءت أمــور الكتــاب
أكثــر رغــم مــا تحقّــق مــن حريّــة فــي النشــر وفــي التوزيــع! أ ّمــا أن
يتســبّب الوبــاء فــي نفــاذ الكتــب مــن األســواق فهــذا مــا ال يُص ّدقــه
عقلــي البســيط
«عليــك أن تُصـ ّدق» قالــت لــي ســلمى وهــي تــرى ذهولــي ،ثـ ّم أضافت
لقــد كان النــاس يتزاحمــون أمــام المكتبــات القليلــة مــن أجــل الفــوز
بقليــل مــن الكتــب وكان رجــال الشــرطة واالطفــاء ينظّمــون الصفــوف.
ُ
ـررت إلــى
وكانــت الكتــب تتب ّخــر مــن متاجــر الكتــب بســرعة شــديدة .مـ
ســوق الكتــب القديمــة بالدبّاغيــن فلــم أعثــر علــى أ ّ
ي كتاب! وقــد أعلنت
الحكومــة أنّهــا زادت فــي اإلنتــاج بالتعــاون مــع المطابــع ودور النشــر
ولكــن الطلــب المتزايــد علــى الكتــب هــو الــذي جعــل الســوق تشــهد
انخرامــا فــي التوزيــع وارتفاعــا مشــطّا فــي األســعار .هــل تتصـ ّور ّ
أن
صديقتــي حنــان أبلغتنــي أنّهــا أوصــت أحــد المهرّبيــن فجاءهــا ببعــض
الكتــب القليلــة والقديمــة ومنتهيــة الصلوحيّــة وأنّهــا اشــترت مــن عنــده
مجموعتــك األولــى «وطّــان القصيــدة» التــي كانــت تبــاع بديناريــن
بخمســين دينــارا وحصلــت علــى نســخة باليــة مــن مجموعــة قصصيــة
لبيراندلــو بمائــة وخمســين دينــارا.»...
لــم أســتطع أن أكـ ّـذب حمــاس ســلمى وهــي تتح ـ ّدث عــن نفــاذ الكتــب
مــن األســواق ...لقــد بــدا لــي ّ
أن الطبيعــة االنســانيّة كانــت جشــعة وذات
طبيعــة مزدوجــة مــن الجهــل واألميّــة لذلــك كعقــاب ألخطائهــا تــ ّم
ســجنها فــي البيــوت وجعــل تفكيرهــا ينصــبّ علــى القــراءة والمطالعــة
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لمواجهــة الفيــروس الغامــض ومواجهــة القلــق الوجودي الــذي وضعها
أمامــه هــذا الطاعــون.
وقــد أثبــت هــذا الفيــروس أنّــه يمكــن أن يكــون هنــاك عالميــن تا ّميــن
فــي الطبيعــة اإلنســانيّة ولهمــا نفــس الحجــم :عالــم الجــوع الــذي يهيمــن
عليــه الجهــل والحــرب والفقــر واألوبئــة وهــو العالــم الــذي يســتعيض
فيــه النــاس عــن الكتــب بــاألكل :أكل كل شــيء ،النباتــات والمعــادن
واللحــوم بمــا فــي ذلــك اللحــوم البشــرية ...إنّــه عالــم مذهــل ال يتوقــف
فيــه البشــر عــن التهــام الحشــرات والزواحــف والرخويــات والحيوانات
الصغيــرة واألقــل صغــرا والحيوانــات الكبيــرة واألكثــر كبــرا وإذا لــم
يجــد مــا يــأكل مــن هــذه األنــواع يقاتــل مــن أجــل أكل الحــدود التــي
رســمها كمؤونــة ليــوم كهــذا وأكل حتّــى االنحنــاءات فــي الروائــح
المعتــادة التــي تمتــزج فيهــا المــواد الكيميائيّــة بفئــران التجــارب فــي
أقفاصهــا!
وأ ّمــا العالــم الثانــي فهــو عالــم اإلشــباع أيــن تصبــح فيــه المكتبــة
محرابــا ســريّا وحرمــا خفيّــا تحيــا فيــه األرواح وتنتقــل فــي العالــم
لتزويــد البشــر بمــا يحتاجونــه مــن تص ـ ّورات وأفــكار وقيــم وحلــول
لمشــكالتهمّ ...
إن تلــك األرواح وهــي تســعى فــي األرض وتســبح فــي
الســماوات تتآمــر ســريّا علــى عالــم الجــوع وتأمــل باســتمرار لإلطاحــة
بــهّ ..
إن هــذه العــداوة الراســخة التــي تجمــع العالميــن غيــر المتجانســين
هــي التــي تح ـرّك التاريــخ إذ أنّهمــا يتمتّعــان بمخزونيــن مختلفيــن إذ
ّ
أن عالــم الجــوع ال يعــرف شــيئا عــن فنــون الرســم أو عــن الشــعر أو
الفلســفة كمــا ال يعــرف شــيئا عــن علــم العقــل اإلنســاني وال عــن الحــب
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وفــن ممارســة الحيــاة واإلقامــة فــي الوجــود...
صاحت سلمى من بعيد:
ُ
قلــت لــك؟ لقــد نفــذ
 عــادل! عــادل! عــادل ألــم تســمع مــاالدقيــق مــن األســواق ،ربّمــا لــن نجــد الخبــز فــي المخابــز...
حــاول أن تتدبّــر لنــا كيلوغراميــن مــن الطحيــن وكيلوغراميــن
مــن الدقيــق حتّــى أع ـ ّد خبــزا منزليّــا إن لــم نجــد الخبــز! ألــم
تســمع األخبــار ودعــوات وزارة التجــارة لمقاومــة االحتــكار؟
ـت عينـ ّي مــن حلــم يقظــة فوجـ ُ
فتحـ ُ
ـدت ســلمى مازالــت تح ّدثنــي بكلمات
ـت نحــو بــاب الخــروج وقلـ ُ
ـت واقفــا وتوجّهـ ُ
لــم أستســغها ونهضـ ُ
ـت:
«ســأذهب ألبحــث لــك عــن كتابيــن»!
تركتهــا مندهشــة ال تقــوى علــى الــر ّد علــى إجابتــي وأغلقـ ُ
ـت البــاب
خلفــي.
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«مقــال صحفــي قصيــر جــدا بعنــوان «غابريــال غارســيا ماركيــز لكــم
أحسســت أنــك مــن جندوبــة وبالتحديــد مــن حــي المنكوبيــن».
لــو َشــا َء ْ
ك ُرؤًى
ك هنــاك بجانــب طفولتــي ،و َوهَبَ ْتــ َ
ض َع ْتــ َ
ت اللغــةُ لَ َو َ
ـب مــا كنـ ُ
ـت دو ًمــا أفَ ِّكـ ُر فيــه وأعجـ ُز عــن اإلتيــان بــه...
أخــرى ،لِتَ ْكتُـ َ
ك ولكنِّــي ل ـ ْم أ ُكـ ْ
لــم أكـ ْ
ـن ُمجْ تَ ِه ـدًا
ك قب ـ َل اللِّقــاء بِ ـ َ
ـن أتَ َمنَّــى أبــدا غياب ـ َ
صـر ْ
َّف هنَــاك بِمــا يَلِيـ ُ
أحبُّـهُ
بِ َمــا فيــه الكفايــة تَ َ
ق بال ُعظَ َمــاء وقُــلْ للَّــذي ِ
َك ـ ْم فَاتَنِــي ْ
أن أُبَرْ ِهــنَ َعــن ُحبِّــي الكبيــر لَ ـكَ ،وتَأ َّك ـ ْد َّ
أن هنــاك الكثيــر
الح ْك َمــة حتَّــى ْ
وإن كنــتَ هنــاك! ال تنــد ْم على
ـل تَ ْعلِي ِمنَــا ِ
ســتفعله مــن أجـ ِ

ت فقــط فَ ّكــرْ فــي طريقــة الســترجاع الزمــن فــي
مــا أض ْعــتَ مــن وق ـ ٍ
معادلــة أخــرى .ال شـ ّ
ك َّ
ك
أن أصدقا َءنــا ال ُعلَ َمــاء القَا ِدميــن َسيَ ْستَ ْن ِسـ ُخونَ َ
ويَ ْستَ ْن ِس ـ ُخونَنِي لِيُ ِعي ُدونَــا إلَــى ال َحيَــاة ألنَّنَــا نَحْ تَــا ُج إلــى ثالثمائــة عــام
صابِ ِعنَــاَ ...حافِـ ْ
ك وبَلِّـ ْغ ت َِحيَّاتِــي
وسـ َ
ـر َغ َمــا فِــي أ َ
ـظ عَلــى طُقُ ِ
قصيــرة لنُ ْفـ ِ
إلــى األصْ ِدقَــاء ،حافِـ ْ
ـظ بِقُرْ بــك علــى َمـ ْ
ـن تحــب.»...
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ُ
علمت
هــذه كلمــات كتبتهــا فــي مثــل هــذا اليــوم مــن ســنة  2014عندمــا
برحيــل روائ ـ ّي لطالمــا اعتبرتــه مــن أكبــر الشــعراء الس ـرّيين الذيــن
يكتبــون القصائــد والمالحــم الشــعريّة فــي شــكل روايــات وعــادت إلـ ّي
اليــوم فــي صفحتــي بالفايســبوك لتذ ّكرنــي بمــا كتــب منــذ ســت ســنوات.
اكتشـ ُ
ـفت ماركيــز فــي نهايــة ثمانينــات القــرن الماضــي عندمــا قــرأت
لــه أ ّول م ـرّة روايتــه الصغيــرة «ليــس لــدى الكولونيــل مــن يكاتبــه»
ُ
قــرأت لــه بعــد ذلــك روايتــه األشــهر «مائــة عــام مــن العزلــة»
ثــ ّم
وتتالــت قراءاتــي لهــذا الروائــي الفــذ «الحــب فــي زمــن الكوليــرا»،
«خريــف البطريــق»« ،الجنــرال فــي متاهتــه»« ،أجمــل رجــل غريــق
فــي العالــم»« ،عاهراتــي الحزينــات» وغيرهــا كثيــر وصــوال إلــى
ُ
«عشــت ألروي»
مذ ّكراتــه
ربّمــا لــم تكــن رواياتــه هــي أ ّول مــا ابتدعــه ر ّواة أمريــكا الالتينيّــة
مــن رؤى مختلفــة عــن الروايــة الغربيــة ولكــن ليــس هنــاك ش ـ ّ
ك فــي
ّ
أن «مائــة عــام مــن العزلــة» كادت أن تعصــف بــكل المنجــز الروائــي
للقــرن العشــرين وحتّــى القــرن الــذي ســبقه .فبنيــان روايــة تفاصيــل
تاريــخ قريــة ماكنــدو قائــم علــى االمتــزاج بيــن واقعيّــة روايــات القــرن
التاســع عشــر وســحر الشــرق أو ألكــن أكثــر دقّــة ســحر وأســاطير
ومقــوالت العقليــة نشـ ُ
ـأت عليهــا فــي عائلتــي الصغيــرة وفــي محيطــي
العائلــي األكبــر بيــن جندوبــة والقيــروان وهــو مــا شـ ّدني لهــذا الكاتــب
الــذي يتبــادر لــي أحيانــا أنّــه كتــب رواياتــه وهــو ينصـ ُ
ـت إلــى أ ّمــي
وهــي تح ّدثنــي حيــن ال أســتطيع أن أدرك الفــارق الهــشّ بيــن الحلــم
والواقــع .كانــت تــؤ ّول فــوران القهــوة علــى الموقــد بخبــر ســعيد ســيأتي
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إلينــا متر ّجــا ويطــرق بــاب بيتنــا فــي الســاعة منتصــف النهــار والربــع
وكان يزورهــا فــي المنــام ج ّدنــا ا ْمح ّمــد الولــي الصالــح ويأتــي إليهــا
مــن القيــروان إلــى جندوبــة ويخبرهــا ع ّمــن ســيموت مــن أهلهــا ومــن
ســيولد أيضــا وكانــت تطلــب منــه أن يشــفي أختــي التــي باتــت ليلتهــا
مصابــة بالح ّمــى فتســتيقظ فــي الصبــاح كأنّهــا لــم تمــرض أبــدا ...كانت
أ ّمــي كلّمــا هممـ ُ
ـت بالســفر إلــى خــارج البــاد تضــع فــي جيوبــي كميــة
مــن الحبّــة الســوداء ألنّهــا ســتقيني مــن ش ـ ّر الحســد وســتمنع الطائــرة
مــن الســقوط وكنـ ُ
ـت فــي ك ّل مـرّة أجــد نفســي أف ّســر لحـرّاس مطــارات
البلــدان األوروبيّــة ّ
أن مــا عثــروا عليــه بجيوبــي ليــس ســوى تعاويــذ
يفرضهــا علينــا ديننــا!
«لــم يحــدث لــي أن أحببـ ُ
ـت روائيّــا وشــغفت بقراءتــه مثــل ماركيــز»
ُ
قلــت مح ّدثــا ســلمى وأنــا أقلّــبُ الكتــب فــي المكتبــة وأكتشــف
هكــذا
مــن خــال اليوميّــة المعلّقــة علــى إحــدى جدرانهــا ّ
أن أيّــام األســبوع
انقضــت كمــوت بطــيء وأتظاهــر أنّنــي أمــارس حياتــي العاديّــة ليــوم
الســبت فــي حيــن أنّنــي ألحــظ قلــق ســلمى المتصاعــد وهــي تتبــادل
معــي النظــرات المتوتّــرة وأنــا بصــدد محاولــة إخفــاء ارتعــادي خوفــا
وأتمنّــى أن تحــدث بلبلــة كبــرى تضــع حـ ّدا لهــذا الترقّــب عندمــا ســمعنا
صــوت المذيعــة يتناهــى لنــا مــن التلفــزة فــي الصالــون وهــي تنقــل
أن منظمــة الصحــة العالميــة «تؤ ّكــد ّ
ّ
أن الظــروف أصبحــت خارجــة
عــن الســيطرة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،حيــث يســتمر كوفيــد  19فــي
حصــاد األرواح فــي غضــب دون أن يتــم التم ّكــن مــن الســيطرة علــى
انتشــاره».
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ُ
ُ
فوجــدت مجــدا يمســك بيــد كتابــا ويقــرأ
خرجــت إلــى الصالــون
بصــوت عــال ق ّ
صــة «فــأر الريــف وفــأر المدينــة» التــي يتنافــس فيهــا
الفــأران علــى أفضليــة عوالمهمــا ويدحــرج بيــده األخــرى كــرة قمــاش
بينمــا تقــوم مايــا بعــرض مالبــس جديــدة أمــام جمهــور غفيــر ،وحيــن
انتبهـ ْ
ـت لحضــوري وأنــا أتأ ّمــل مشــيتها وهــي تقلّــد عارضــة األزيــاء
قالــت لــي «بابــا انظــر لــي وحيــن أقتــربُ منــك قــل وااااوْ » كعالمــة
اعجــاب بمــا تق ّدمــه فــي عرضهــا
حيــن اقتربـ ْ
ـت منّــي مايــا لــم أتمالــك نفســي مــن الضحــك وحتّــى أداري
خوفــي م ّمــا يحــدث فــي العالــم وانزعاجــي مــن وبــاء يقتــرب نحونــا
شــيئا فشــيئا صرخـ ُ
ـت« :واااااو»
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بعــد االســتماع إلــى حــوار رئيــس الحكومــة شــعرت بالقلــق المتزايــد
علــى مصيــر التونســيات والتونســيين إذ ّ
أن بارونــات الرأســمالية فــي
العالــم شــرعت منــذ مـ ّدة طويلــة فــي الضغــط فــي اتجــاه إعــادة الع ّمــال
إلــى مواقــع العمــل واســتعادة الــدورة االقتصاديّــة العاديّــة حتّــى أصبــح
الحديــث عــن االقتصــاد أهــم مــن الحديــث عــن الص ّحــة العا ّمــة حتّــى
تـ ّم شــيئا فشــيئا تغييــب الحــق فــي الحيــاة كحــق مقـ ّدس
وهــا إنّنــي اآلن فــي لحظــات الفجــر األولــى لــم أســتطع النــوم نتيجــة
األرق الــذي تم ّكــن منّــي خــال األيّــام األخيــرة...
أحزنتنــي ابنتــي مايــا ذات األربــع ســنوات حيــن فتحـ ْ
ـت هــذا المســاء
شــرفة حجــرة الجلــوس ووقفــت فــي البلكونــة .أحزنتنــي حيــن رأيتهــا
تقــف حافيــة القدميــن وفردتــا حذائهــا األبيــض كانتــا موضوعتيــن جنبــا
إلــى جنــب علــى منشــفة صغيــرة خصّصتهــا مايــا كحاملــة أحذيــة
 pendrierبالقــرب مــن الموقــع الــذي تقــف فيــه وكانــت تزيــح شــعرها
عــن وجههــا مــن حيــن إلــى آخــر بســبب الريــح الخفيفــة التــي كانــت
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تهــبّ علــى فســتانها الصغيــر فترفعــه كلمــا تغيّــر اتجــاه الهــواء
وحين سألتها أ ّمها:
 مــاذا تفعليــن هنــاك يــا مايــا؟ لمــاذا ال تدخليــن لتلعبــي مــعمجــد؟
 ألننــي أنتظــر صديقتــ ّي إلــزا وآنــا (بطلتــا سلســلة صــورمتحرّكــة) ألنّهمــا وعدانــي بالمجــيء إلــ ّي واالنتصــار علــى
كورونــا...
كانــت مايــا ترقــص الباليــه مــن حيــن آلخــر أمــام التلفــزة بفســتانها
الــذي اختــارت أن ترتديــه لهــذا الغــرض بالــذات بطريقــة شــبه محترفــة
تجعــل أ ّمهــا تتســاءل باســتمرار أيــن تعلّمت كل هــذه الحركات الرشــيقة
ومتــى دخلــت إلــى مدرســة رقــص الباليــه؟ أ ّمــا أنــا فتجعلنــي أعتقــد
باســتمرار ّ
أن األجنّــة فــي بطــون أ ّمهاتهــم يق ّ
ضــون مــا يــوازي حياتنــا
هــذه يكبــرون ويتعلّمــون ويُطـ ّورون مواهبهــم ويعملــون ثـ ّم يغــادرون
عالمهــم المائــي إلــى عالــم اليابســة واليبــاس هــذا!
أحزننــي مجــد وهــو ينتحــبُ مــن حيــن إلــى آخــر جـرّاء احساســه بالقلق
ُ
خر َجـهُ منــه ألنّنــي أشــعر بنفــس قلقــه .قرأنــا ك ّل
الــذي لــم أســتطع أن أ ِ
القصــص ولعبنــا ك ّل األلعــاب وقمنــا بالكثيــر مــن الواجبــات المدرســية
وشــاهدنا كل سالســل الصــور المتحرّكــة والمسلســات ومقابــات كــرة
القــدم ولــم ينتــه الحصــار ...يمضــي بحركــة عبثيّــة بيــن غرفتــه وبيــن
الصالــون ويســألني بيــن الفينــة واألخــرى عــن التوقيــت وال أعــرف أ ّ
ي
ســاعة ينتظـرُ...

151

أجــوب اآلن أركان البيــت :ســلمى تنــا ُم علــى الكنبــة في حجــرة الجلوس
أمــام تلفــزة تبـ ّ
ـث بــا توقّــف أخبــار فرانــس  24عبــر شــريط مل ـ ّون
تســير كتابتــه بــا توقّــف فــي أســفل الشاشــة وفــي الكنبــة المجــاورة
لهــا تنــام مايــا .أتأ ّملهمــا فــي صمــت وأشــعر بالمــرارة عبــر الوميــض
األزرق الــذي يُخَلّفــهُ جهــاز التلفــزة ويُ َزيّــن فــراغ الصالــة ويكسّــ ُر
هيمنــة الصّمــت المنهمــر مــن الجهــات األربعــة.
ـت حجــرة األطفــال فوجـ ُ
دخلـ ُ
ـدت مجــدا يتنفّــسُ بهــدوء وبجانبــه تســهر
شــهرزاد فــي كتــاب «ألــف ليلــة وليلــة» .كان عل ـ ّي خــال األســابيع
الســابقة للحجــر الص ّحــي أن أقــرأ لــه ولمايــا قبــل أن ينامــا ليلــة مــن
الليالــي وكان علــ ّي أن أحــ ّور القصّــة نتيجــة عــدم انســجامها مــع
ســنّهما...
قبــل دقائــق دخلـ ُ
ـت حجــرة النــوم المهجــورة منــذ بدايــة الحجــر الص ّحــي
ـت نافــذة مــن نافذتيهــا الشــرقيتين وأخرجـ ُ
وفتحـ ُ
ـت رأســي أطـ ّل بــه مــن
ُ
وجــدت ســيّارات الجيــران
الطابــق األ ّول علــى ســاحة اإلقامــة أيــن
مدفونــة فــي قبــور متوازيــة.
لفحنــي هــوا ٌء بــار ٌد ولكنّــه مختلــطٌ بروائــح صــدأ لــم أتبيّــن مصدرهــا
ولــم أفهــم ســبب تسـرّبها مــع ألــوان الفجــر األولــى وحاولـ ُ
ـت االصغــاء
ُ
ـعرت بثقــل فــي الســمع أو ربّمــا هــو الصّمــم الــذي يصيبنــي
لكنّــي شـ
هــذه الليالــي فلــم أســمع ال أصــوات نبــاح الــكالب المشـرّدة وال عريــر
الصراصيــر وال زقزقــة الخطاطيــف وال حتّــى شــخير الجــار الــذي
عــادة مــا كان يتعالــى فــي مثــل هــذه الســاعات مــن الفجــر...

152

منــذ أن ينــام طفــاي أدخــل مرحلــة مــن الصمــم إذ خالفــا لصوتهمــا لــم
أعــد قــادرا علــى االصغــاء أليّــة أصــوات أخــرى ...وأظـ ّل هكــذا إلــى
أن يســتيقظا فــي الغــد لتعــود لــي حا ّســة الســمع...
ُ
كنــت أســتيقظ عنــد الفجــر عندمــا أكــون متأهّبــا إلــى الســفر أو إلــى
العــودة إلــى أرض الوطــن وأرتّــبُ أغراضــي فــي الحقيبــة متح ّمســا
لشــيء غامــض وكأنّنــي أســتع ّد لكتابــة قصيــدة .ولكــن م ـ ّر اآلن أكثــر
مــن عــام ولــم أســافر رغــم أنّــي كنـ ُ
ـت علــى وشــك الســفر إلــى باريــس
لحضــور حفــل توقيــع كتابــي الجديــد قبــل أن يتــ ّم تأجيــل معــرض
الكتــاب هنــاك وتأجيــل ك ّل التظاهــرات الثقافيّــة وغلــق الحــدود...
ســافرت خــال الســنوات العشــر األخيــرة ولكــن حقيبــة الســفر تشــعر
اآلن بالفــراغ الــذي أشــعر بــه قبــل ســفر جديــد ال شـ ّ
ك أنّــه ســيتأ ّخر...
ال أشــعر باإلهانــة ج ـرّاء الحجــر الص ّحــي الــذي تع ـ ّو ُ
دت علــى مثلــه
ولكــن أن أرى ابنتــي مقيّــدة باألصفــاد وابنــي متشــنّجا حــ ّد ّ
أن ردود
ُ
ذهبــت إلــى المطبــخ أو إلــى
أفعالــه عنيفــة وهمــا يلحقــان بــي أينمــا
البلكونــة أو إلــى مكتبتــي أو حتّــى إلــى الح ّمــام ،وهمــا يبتكــران أنفاســا
ضــد القلــق وضحــكات ماهــرة يؤجّــان بهــا دموعــي ...ك ّل ذلــك
يُشــعرني باإلهانــة ويدفعنــي نحــو الهاويــة...
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ُ
أفقت هذا الصباح فلم أجد الفيروس!
علمـ ُ
ـت بعــد ســنوات أنّــه اختفــى فــي ذلــك اليــوم دون أن يتــرك أثــرا
يــدل عليــه .وقــام األطبّــاء بالبحــث عنــه دون أن يظفــروا بطائــل .لقــد
تــرك الحكومــات فــي وضــع حــرج إذ تعوزهــا اآلن القــرارات الصائبــة
التــي عليهــا أن تتخذهــا فعــادت إلــى التخبّــط فــي الصراعــات السياسـيّة
التــي بــدأت بهــا مواجهــة هــذا الفيــروس الغامــض...
بــدا للســيد كوفيــد التاســع عشــر ّ
أن الرغبــة لــم تتوقــف عــن إغوائــه فــي
أن يكــون علــى رأس حكومــة العالــم وهــو يرغــب فــي اخضاعنــا وفــي
تحويلنــا إلــى مجــرد أشــياء ممارســا ض ّدنــا فــن االحتقــار الــذي ال يجيده
ســوى الفالســفة الذيــن نفــخ هللا فيهــم مــن روح القلــق! إنّــه ُمتَ َع ِّ
طــشٌ
المتــاك جميــع الســلطات التشــريعيّة والتنفيذيّــة والقضائيّــة والسياسـيّة
والقانونيّــة واالجتماعيّــة واألخالقيّــة والدينيّــة وغيرهــا وامتلكهــا...
وحيــن شــعر بالقلــق تخلّــى عــن هــذا العــرش وهــو فــي ذروة المجــد
أن الق ـ ّوة مهمــا عظمــت وتجبّــرت فـ ّ
ُملقّنــا العالــم درســا مفــاده ّ
ـإن لهــا
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قـ ّوة أخــرى متعاليــة يمكــن أن تُخضعهــا .إنّــه وهــو يتخلّــى عــن ســلطته
هكــذا بســهولة وبــا أدنــى مقاومــة إلغراءاتهــا الســاحرة جعــل هــذا
الزهــد يبــدو مثــل الشــذوذ الــذي ال يحــدث أبــدا عنــد بنــي البشــر إال فــي
الحــاالت االســتثنائية التــي تربــك جوهرنــا.
لقــد وصــل الســيد كوفيــد التاســع عشــر فــي لحظــة مــن تاريــخ هيمنتــه
إلــى ْ
أن ج َعلَنــا نشــعر فجــأة أنّــه مســؤول عــن ماضينــا وعــن حاضرنــا
وعــن مســتقبلنا أيضــا .وال أخفــي سـرّا إن كنـ ُ
ـت أشــعر نحــوه باالمتنــان
نتيجــة األمــل الــذي بــدأ يغزونــي منــذ انتشــاره الواســع فــي كل دول
العالــم .ذلــك األمــل الــذي حلمـ ُ
ـت معــه باالنفجــار ،انفجــار المشــاعر
الخالّقــة واألفــكار البنّــاءة...
لقــد توصّــل أخيــرا إلــى حالــة مــن الصفــاء التــام التــي ظــل يبحــث
عنهــا دون تســرّع وعينــاه مغمضتــان وهــو يتجــ ّول دون مشــقّة فــي
متاهــة االنســانيّة كثيفــة الظــال وينــزع عنهــا مــا علــق بهــا م ّمــا أحدثته
الضغائــن والحــروب والتدميــر الممنهــج لمقــ ّدرات الطبيعــة بــل إنّــه
بحركــة بســيطة أعــاد الميــاه للســباخ الجافّــة وأعــاد األســماك المنقرضة
إلــى أعالــي البحــار وأعــاد الحيويّــة إلــى الهــواء الثقيــل وخــاط جــرح
األوزون الغائــر وق ّدمــه مــن صــور األقمــار الصناعيّــة فــي مظهــر
أكثــر لطفــا م ّمــا كان عليــه فــي الســابق مــن خــال خلفيّــة تضـ ّم غابــات
األمــازون التــي اســتأنفت الرقــص وجبــال البيرينــي التــي توقفــت عــن
البــكاء وبــاد األســكيمو التــي صــار النــور فيهــا نظيفــا ...وف ّكــر كوفيــد
التاســع عشــر أو مــا أصبــح قلمــي يدعــوه بالقائــد فــي انتهــاز هــذه
الفرصــة للقضــاء علــى الطاعــون الصناعــي الــذي زحــف علــى مــدى
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قــرون بــا هــوادة وابتلــع الحقــول والغابــات والجبــال والبحيــرات
وســعى إلــى حجــب الكوكــب األرضــي بدمامــل الشــوارع اإلســفلتيّة
والحدائــق المعدنيّــة والســاحات الصخريّــة وســعى إلــى حجــب الســماء
بطفــح الغــازات الســا ّمة وســعى إلــى تدميــر الشــمس وجعــل عظامهــا
تتحلّــل فــي تجــارب األكســدة التــي ال يتوقّــف عنهــا العالــم المجنــون...
وبعد؟!
ليــس هنــاك بعــد! ســنظل فــي زمــن كورونــا لوقــت طويــل وســنضط ّر
للتعايــش معــه لمــ ّدة ســنة ونصــف علــى األقــل وســيبدأ التغيّــر بعــد
ديســمبر !2021
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خرجـ ُ
ـت هــذا الصبــاح مــن البيــت وق ـرّرت االبتعــاد أكثــر عــن حــي
اإلذاعــة عازمــا علــى كســر «العــزل الصحــي» مهمــا كان ثمــن ذلــك.
كان علـ ّي أن أمضــي لقباضــة منّوبــة ألدفــع آداء معلــوم الجــوالن الــذي
حــل أجلــه منــذ الخامــس مــن أفريــل الماضــي حيــن وصلـ ُ
ـت وجــدت
بابــا خارجيّــا مفتوحــا وحيــن أدركــت البهــو وجــدت األبــواب البلوريّــة
مغلقــة واألضــواء مطفــأة ...خرجـ ُ
ـت مــن هنــاك وتوجّهــت إلــى مدينــة
«الدنــدان» لشــراء بعــض حاجيــات البيــت التــي قــد نحتــاج إليهــا فــي
شــهر رمضــان الــذي ســيح ّل يــوم الجمعــة القــادم ومــا شــ ّد انتباهــي
أن الشــوارع بــدت لــي مزدحمــة ّ
ّ
وأن المحــات مفتوحــة وكأنّنــا لســنا
فــي زمــن الحجــر الصحــي .الصفــوف طويلــة جــدا أمــام البريــد وهــي
طويلــة أمــام المخبــزة والجــزار والخضــار وبائــع الســمك والمغــازة،
طوابيــر فــي كل مكان واالســتعدادات لمهرجان االســتهالك االســتثنائي
فــي رمضــان تجــري علــى قــدم وســاق وكأنّنــا لســنا فــي جائحــة وبائيّــة
وهــو مــا جعلنــي أشــعر بخــوف أكبــر ...هنــاك مــن يحمــل الك ّمامــات
وهنــاك مــن ال يحملهــا بــل إنّــي قــرأت فــي مــا تتداولــه األخبــار أن
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أحــد أطبّــاء األشـعّة اســتخلص مــن مقارنــة صــور أشــعة شــهر جانفــي
مــع صــور األشــعة خــال الفتــرة األخيــرة ّ
أن االلتهابــات الرئويــة التــي
أصابــت المرضــى فــي نهايــة ســنة  2019وبدايــة الســنة لهــا نفــس
مواصفــات التهابــات المصابيــن بالوبــاء وهــو مــا جعلــه يرجّــح أن
الفيــروس بلــغ مرحلــة الــذروة فــي شــهر جانفــي وهــو اآلن فــي مرحلــة
تبـ ّدده!
عـ ُ
ـدت إلــى البيــت وأنــا أف ّكــر فــي محــن الخــوف التــي عشــتها طــوال
حياتــي منــذ طفولتــي األولــى .كالخــوف مــن ســقوط الليــل علــى رأســي
وأنــا خــارج البيــت ّ
ألن أهــل جندوبــة يقولــون بلهجتهــم الدارجــة
ليعبّــروا عــن قــدوم الليــل بالقــول «الليــل طــاح» وهــو مــا يعنــي أنّــه
ســقط! وكان خيالــي الطفولــي يصـ ّور لــي ّ
أن الليــل طبقــة مــن المعــدن
الصلــب واألســود الــذي يســقط مــن الســماء ليحجــب أشــعة الشــمس
ويهبــط علــى المدينــة ولــن يرتفــع إلــى الســماء مج ـ ّددا إالّ فــي الغــد...
والخــوف مــن عصــا المعلّــم والخــوف علــى أ ّمــي التــي رقــدت فــي
المستشــفى ولــم أبلــغ السادســة مــن عمــري والخــوف مــن مــوت أبــي
ونحــن بــا أهــل فــي جندوبــة إذ كان كل أعمامــي وأخوالــي وخاالتــي
فــي القيــروان ،وحيــن كبــرت كبــر معــي الخــوف وفهمـ ُ
ـت ّ
أن الخــروج
عــن النواميــس قــد تكــون عواقبــه وخيمــة كالطــرد مــن نــادي المصائف
ُ
ّضــت لــه بســبب أنّــي لــم أقبــل أن تتــ ّم معاملتــي بطريقــة
الــذي تعر
مهينــة أو الطــرد مــن المكتبــة العموميــة ألنّــي مللـ ُ
ـت مــن جنــاح كتــب
المطالعــة المخصّصــة لتالميــذ االبتدائــي أو الطــرد مــن دار الشــباب
ألنّنــي لــم أكــن أملــك خمســين مليمــا ثمــن لعــب مقابلــة كــرة الطاولــة أو
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الطــرد مــن المدرســة ألنّنــي ألعــب فــي ســاحتها الخارجيــة بالكــرة مــع
أترابــي فــي أيــام اآلحــاد والعطــل وبعــد ذلــك ت ـ ّم طــردي مــن المعهــد
ألنّنــي ال أف ّكــر بطريقــة أســتاذ التفكيــر اإلســامي الغبيّــة ! وحيــن
أدركــت الســنوات النهائيّــة فــي المعهــد فهمــت ّ
أن الســلطة قــد تالحقنــي
إن خرجــت ض ّدهــا وال تتــورّع فــي أن تطلــق علــ ّي الرصــاص فــي
الشــارع وتردينــي قتيــا ...كنــت أخــاف علــى مــوت والــد ّ
ي حتّــى
صــرت أخــاف مــن موتــي علــى والــد ّ
ي وخصوصــا علــى أ ّمــي وأنــا
أتح ّســس مشــاعر الشــهيد التــي كان يعبّــر عنهــا مارســيل خليفــة فــي
قصيــدة محمــود درويــش «أحــن إلــى خبــز أ ّمــي» ،حين يمــوت ويخجل
مــن دمــع أ ّمــه .لقــد نشــأت فــي خض ـ ّم الســنوات التــي كان ك ّل شــيء
فيهــا يب ّشــر بالمــوت وكنـ ُ
ـت كلّمــا نجــوت مــن مرحلــة إال وحلّــت مرحلة
أخــرى أخطــر منهــا فقــد نجــوت بأعجوبــة مــن المــوت بالحصبــاء وأنــا
لــم أدرك ســنتي األولــى وفــي ســن العاشــرة نجــوت مــن حــادث طريــق
بأعجوبــة عندمــا ســرقت دراجــة أبــي وجبــت بهــا الطرقــات وأنــا
مازلــت ال أحســن الســياقة بتــوازن خصوصــا وأنــي كنــت أتمايــل حتــى
أدرك الدواســة بقدمــي الصغيــرة وأديرهــا ،وفــي ســن الرابعــة عشــر
نجــوت مــن رصــاص الجيــش الطائــش الــذي كان يســتهدف الفقــراء
مــن الثائريــن إبّــان انتفاضــة الخبــز فــي الرابــع مــن جانفــي 1984
وأصابــت رصاصــة الشــهيدة ســلوى المفتاحــي عوضــا عنّــي فــي حــي
الحفنــاوي قريبــا مــن بيتنــا عندمــا كنـ ُ
ـت أجــوب األزقّــة بحثــا عــن أخــي
الــذي التحــم مــع المتظاهريــن وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة نجــوت مــن
مــرض اإليباتيــت ونجــوت مــن فــرق «البــوب» األمنيّــة التــي كانــت
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تالحقنــا بمج ـرّد أن تجدنــا نلعــب الكــرة فــي الطريــق العــام ...بعدهــا
كنــت خائفــا مــن الدخــول إلــى الجامعــة فقــد كانــت تبلغنــا نحــن الشــباب
المطّلــع ع ّمــا يجــري مــن أحــداث سياســية والمنشــغل بالشــأن العــام
والحالــم بالثــورة فــي معزوفــات فــرق البحــث الموســيقي والحمائــم
البيــض ،أخبــار الجامعــة والشــهداء مــن الطلبــة والمجنّديــن قســريا فــي
محتشــد «رجيــم معتــوق» وتواصــل ذلــك الخــوف بعــد أن دخلــت إلــى
الجامعــة ونجــوت مــرات عديــدة مــن االعتقــال والتعذيب الــذي تعرّض
لــه زمالئــي وزميالتــي فقــط مــن أجــل الرغبــة فــي التفكيــر الحـ ّر فــي
غالــب األحيــان ونقــد الســلطة بحريّــة والحلــم بالثــورة وبالحريّــة! ولــم
ـت واشـ ُ
يتبـ ّدد الخــوف حتّــى بعــد أن تخرّجـ ُ
ـتغلت فــي اإلدارة فســرعان
مــا ت ـ ّم طــردي مــن اتحــاد الكتّــاب بســبب الرغبــة فــي التفكيــر الحــر
والكتابــة بحريّــة وعشــت ســنوات مــن الخــوف مــن امكانيــة قتلــي بــدم
بــارد علــى أيــدي كتّــاب حاقديــن حتّــى ّ
أن صديقــي أوالد أحمــد ظ ـ ّل
ذات ليلــة يهاتفنــي كل خمــس دقائــق وأنــا فــي طريــق العــودة إلــى أن
اطمئـ ّ
ـن علــى وصولــي إلــى البيــت ســالما ألنّــه شــهد معركــة كالميــة
حاميــة الوطيــس فــي دار الصحفــي بينــي وبيــن مجموعــة مــن األدبــاء
(إن جــاز لــي أن أســميهم كذلــك) وقــد حــ ّدث زوجتــه زهــورا ع ّمــا
أتع ـرّض لــه ...إلــى أن تــم االعتــداء عل ـ ّي بالعنــف ســنة  2009مــن
طــرف مجموعــة مســلحة بالعصــي وباألســلحة البيضــاء فــي حادثــة
ظلّـ ْ
ـت إلــى اليــوم غامضــة األطــوار وقــد ر ّجــح الكثيــر مــن األصدقــاء
أنّــه كان اعتــداء تأديبيــا بســبب قصيــدة كتبتهــا فــي اليــوم العالمــي
لحريّــة الصحافــة وهاجمــت فيهــا الســلطة التــي كانــت تســعى لتكميــم
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حتّــى أفــواه العصافيــر التــي تزقــزق فــوق األشــجار ! ولــم تمر ســنتان
حتــى أقبلــت الثــورة وكانــت النجــاة مــن المــوت أو اإلصابــة يــوم
الرابــع عشــر مــن جانفــي  2011واأليّــام التــي تلتــه بمثابــة المعجــزة
وكان الخــوف مــن التهديــدات باالغتيــال التــي رافقــت عضويتــي فــي
هيئــة الحقيقــة والكرامــة هــو الــذي يسـيّر خطواتــي وتحرّكاتــي وأحيانــا
مواقفــي إلــى أن أدركنــا هــذا الوبــاء .جعلنــي الفيــروس أشــعر أل ّول
م ـرّة بالخــوف علــى المحيطيــن بــي أكثــر مــن الخــوف علــى نفســي،
ليــس الخــوف علــى زوجتــي وابن ـ ّي فقــط وإنّمــا علــى المحيطيــن بــي
فــي األماكــن العامــة مــن العابريــن الذيــن ال أعرفهــم عــادة وأصبحـ ُ
ـت
أشــعر أكثــر مــن أي وقــت مضــى بمســؤوليتي تجاههــم وهــو مــا ن ّمــى
لــد ّ
ي شــعورا إنســانيّا غامضــا تجــاه أشــخاص قــد أختلــف معهــم فكريــا
أو إيديولوجيّــا أو دينيّــا وقــد أختلــف معهــم طبقيّــا ولكنّــي مــع ذلــك علـ ّي
أن أســهر علــى صحّتهــم وســامتهم حتّــى وإن لــم تكــن تلــك مهنتــي أو
مه ّمتــي .فقــد أصبحــت مســألة واقعيّــة محسوســة تلــك الشــعارات التــي
عــادة مــا أر ّددهــا كمعطيــات نظريــة مجـرّدة ال تقبــل الترجمــة العمليّــة
بــل كأفهــوم متعــال يتعلّــق بإحســاس مشــترك بيــن كل الذيــن ينظّــرون
لقيــم الحــق والخيــر والعدالــة والمســاواة...
ُ
ّ
عــدت إلــى البيــت بعــد
إن اإلحســاس بالخــوف الــذي ينتابنــي كلّمــا
مغامــرة البحــث عــن الحاجيــات الضروريــة لالســتمرار علــى قيــد
ـعرت بــه فــي الســابق ...تخطّيـ ُ
الحيــاة يتخطّــى ك ّل إحســاس شـ ُ
ـت طــوال
األيّــام الســابقة الحــدود المعتــادة لتأ ّمالتــي الماضية حتّى شــعرت ّ
أن في
الذعــر شــهوة حسـيّة غامضــة جعلتنــي متّقــدا ومتحفّــزا لمنازلــة كائــن
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المرئ ـ ّي يمكننــي قتلــه بطعنــة غــادرة .ولكـ ّ
ـن الفــزع ال ينــي يقتحمنــي
كلّمــا ف ّكــرت فــي ّ
أن نزالــي مــع هــذا الوحــش قــد ينتهــي بهزيمتــي
وهــو مــا يعنــي مــوت طفلــ ّي وزوجتــي وأبــي وأ ّمــي وإخوتــي! ّ
إن
تلــك األحاســيس الشــنيعة والغامضــة جعلتنــي أحــسّ اليــوم وأنــا فــي
طابــور المخبــزة عندمــا ســعلت المــرأة التــي خلفــي بطريقــة متك ـرّرة
أنّنــي فــي مواجهــة الخطــر أل ّول مــرّة وجهــا لوجــه وســأدفع الثمــن
الحقيقــي لمغامرتــي المتهـ ّورة .منــذ بدايــة انتشــار الوبــاء كنـ ُ
ـت أرفــض
أن أتخلّــى ولــو قليــا عــن نظــام الحمايــة الــذي صرنــا نتّبعــه بــل فــي
الواقــع كنــت مســتع ّدا أن أض ّحــي دون تــر ّدد بــكل شــيء بمــا فــي ذلــك
حريّتــي مقابــل عــدم التفريــط فــي أي اجــراء مــن إجــراءات الســامة
التــي يجــب اتّباعهــا.
عندمــا عـ ُ
ـدت إلــى البيــت فــي الســاعة الثانيــة بعــد الــزوال لــم أشــأ حتّــى
ي قبــل أن أنــزع كل مالبســي وأضعهــا فــي
أن أتكلّــم مــع ســلمى وابن ـ َّ
الغ ّســالة وأدخــل تحــت الــدوش الســاخن والجــدل الداخلــي المتّقــد حتّــى
انبعثــت رائحــة لذيــذة هــي مزيــج مــن الصابــون والذعــر ...أمضيـ ُ
ـت
ـرج مــن أعماقــي أ ّ
ي
نصــف ســاعة ولســاني منعق ـ ٌد ال أســتطيع أن أخـ ِ
صــوت وأنــا أرتع ـ ُد نتيجــة الفرضيّــات التــي تخيّلتهــا وأصابتنــي فــي
الصميــم وجعلتنــي أحــسّ معهــا أنّــي منــزوع الســاح وفرضيّات تشــير
فــي مجملهــا إلــى كارثــة متوقّعــة.
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«بــطء انتشــار فيــروس كورونــا فــي شــمال إفريقيــا غيــر مفهــوم»
هكــذا أعلنــت منظمــة الص ّحــة العالميــة منــذ ســاعات وهــو مــا أعــاد
لــي هدوئــي بعــد ليلــة مضنيــة مــن الكوابيــس وشــجعني علــى كســر
الحجــر الصحــي...
ُ
طلبــت مــن ســلمى واألوالد أن يرافقونــي لشــراء اللحــم اســتعدادا
لشــهر رمضــان أو باألحــرى اســتعدادا ألطــول مهرجــان للتســوق
واالســتهالك مثلمــا يحلــو لــي أن أسـ ّميه .كنّــا قــد وصلنــا هــذا الــزوال
إلــى وادي الليــل ،حيــث مح ـاّت الجــزارة التــي كانــت وجهــة غالبيــة
مــن يملكــون سـيّارات ويســكنون فــي قطــر خمســة كيلومتــرات لشــراء
لحــم األغنــام التــي ُذبحــت للتــو وبأســعار تقــ ّل فــي غالــب األحيــان
عــن تلــك األســعار الموجــودة فــي بقيّــة المحـاّت .لــم تكــن لــد ّ
ي أدنــى
فكــرة عــن إمكانيّــة وجــود محـ ّل مفتــوح بســبب الحجــر الص ّحــي .كنـ ُ
ـت
أتصـ ّور ّ
أن انغــاق المحــات والصمــت المخيّــم حولهــا والمختلــط بمــا
تخلّفــه الريــاح مــن أكيــاس وأتربــة ســيجعلني لــن أتعـرّف علــى المــكان
مــن الوهلــة األولــى .دخلــت طريــق وادي الليــل مــن الجهــة الخلفيــة
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وتركــت «الحنايــا» علــى يســاري وبــدوت وكأنّــي عائــد إلــى منوبــة
فوجــدت فــي الطريــق الرئيســي الســيارات بجميــع أنواعهــا وأشــكالها
ســيارات التاكســي الصفــراء والســيارات العائليــة والشــاحنات
والحافــات والدراجــات البخاريــة والهوائيــة كلّهــا تجــوب الطريــق
جيئــة وذهابــا إلــى أن ُخيّــل إل ـ ّي أنّنــي فــي موســم التس ـ ّوق فــي األيّــام
العاديّــة .كانــت المدينــة كأنّهــا مولــودة جديدة بعينيــن كبيرتيــن وذاهلتين
بصــوت غليــظ وفــظّ! فــي لحظــة أحسسـ ُ
ـت أنّنــي الوحيــد مــن بيــن كل
س ـ ّكان تونــس الــذي تع ـرّض إلــى خديعــة الحجــر الذاتــي!
ـت األوالد فــي الســيارة ونزلـ ُ
تركـ ُ
ـت أنــا وســلمى ووقفنــا فــي الطابــور
وعندمــا حــان دورنــا أخذنــا مــا طلبنا وركبنــا السـيّارة عائديــن أدراجنا.
وفــي طريــق العــودة أل ـ ّم بــي حنيــن غامــض للنــوم فــي الحقــول التــي
كانــت تتــراءى لــي علــى جانبــي الطريــق و ُخيّــل إل ـ ّي أنّنــي أصبحـ ُ
ـت
ُ
وودت أن أخلــد للمــوت فــي تلــك
ف ّزاعــة ماكثــة هنــاك ليــا نهــارا
المــروج الش ـفّافة التــي أشــعرني وجودهــا قربــي بالعدميّــة.
ف ّك ُ
ــرت فــي االكتئــاب الــذي ينتظرنــي مــا إن تتالشــى هــذه األفــكار
ّ
الجذابــة وتأثيرهــا الســاحر علــ ّي عندمــا أجــد نفســي مجبــرا علــى
العــودة إلــى البيــت .ف ّكـ ُ
ـرت فــي أن أواصــل حلــم الف ّزاعــة فقــد وجدتهــا
وظيفــة مناســبة جـ ّدا لــي أن أقــف يومــا كامــا فــي الحقــل أهــشّ علــى
الطيــور وأســتمتع بهــواء البريّــة وبحريّــة النظــر إلــى الســماء ولكــن
هــل ســأكون حـرّا فــي الحركــة؟ مــا أشــبهنا بالف ّزاعــات ونحــن موقوفين
فــي بيوتنــا! لقــد راق لــي رغــم ذلــك أن أكــون رجــا ال وجــه لــي حتــى
ال تدمــع عينــاي كلّمــا حزنـ ُ
ـت وال تــرى الطيــور ســعادتي بهــا فتتجـرّأ
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علــى الحقــل...
وفــي الوقــت الــذي وصلنــا فيــه إلــى مقبــرة البيــت المنســية أمسـ ُ
ـكت
ُ
وأولجــت
بمقبــض البــاب الــذي بــدا لــي علــى شــكل نهــد حديــدي
المفتــاح .وعندمــا دخلنــا وجــدت ريحــا بــاردة تجــوب الغــرف ورائحــة
فحــم تحــت ســقف المطبــخ ولــم يملــك أ ّ
ي منّــا الشــجاعة للبحــث عــن
مصــدر تلــك الرائحــة أو طــرح األســئلة حــول مأتاهــا ولهــذا لــم يكــن
بمقدورنــا أن نكــون واثقيــن مــن ّ
أن أحــدا دخــل إلــى البيــت فــي غيابنــا
وأشــعل كانــون الفحــم لوضــع البخــور لطــرد الشــرور الغامضــة...
ُ
ســمعت معزوفــة جرجيــس لرضــا القلعــي والحــاج مح ّمــد اللجمــي
تتناهــى إل ـ ّي مــن الطابــق العلــوي شــبيهة بضحــك كأنّــه البــكاء
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ـت كنـ ُ
حيــن أفقـ ُ
ـت كمــن كان ينــا ُم تحــت الســرير ممـ ّددا علــى صــدري
ُ
ُ
التقيــت الكثيــر مــن أصدقائــي
رأيــت أنّنــي
وخــ ّدي علــى األرض.
ُ
الشــعراء واألدبــاء والغريــب أنّــي كنـ ُ
افقت
ـت أخطـ ُئ فأصافحهــم بيــدي
ـت مذعــورا إلــى الح ّمــام غسـ ُ
فَ ِز ًعــا واتّ َجهـ ُ
ـلت يــد ّ
ي بالمــاء والصابــون
ُ
وعــدت إلــى النــوم! رأيــت حبيبتــي مايــا وقــد أصيبــت بالفيــروس
وكانــت تســعلُ .غي ْ
ّــرت ســلمى حجــرة الجلــوس إلــى غرفــة إنعــاش
وجعلــت فيــه نقّالــة ووضعــت عليــه مايــا المصابــة وقامــت بربطهــا
بأحزمــة وألبســتها زيّــا أبيــض يشــبه ذلــك الــزي الــذي ألبســه تــوم
هانكــس لزميلــه حــارس الســجن وقيّــده بــه عقابــا لــه قبــل أن يدخلــه
إلــى الزنزانــة االنفراديــة فــي فيلــم نســيت عنوانــه
كانــت تقــف أمامهــا وتداويهــا وأنــا أنظــ ُر إليهمــا مــن فتحــة الحلــم.
كانــت تلــك الفتحــة تشــبه شــرخا فــي جــدار البيــت أو فرجــة زرقــاء
تشــبه نافــذة دائريّــة أطــ ّل منهــا علــى العالــم!
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وبعــد ذلــك كان علــى مايــا أن تقبــع فــي الحجــر الصحــي االلزامــي
مــع مجموعــة كبيــرة مــن األطفــال فــي نــزل فــي المنطقــة الســياحية
بسوســة .ومــن أجــل الوصــول إلــى هنــاك كان البــ ّد علــى العربــات
أن تحملهــم وتجتــاز بهــم جســر وادي الحجــر وهــو وادي مياهــه قــذرة
خــال هــذه الفتــرة مــن الســنة بســبب الفضــات الصناعيــة التــي يقــوم
أصحــاب المصانــع برميهــا فيــه متجنّبيــن مصاريــف إضافيــة لمعالجــة
تلــك القــذارة ثـ ّم تنحــدر بهــم إلــى الطريــق الحزاميّــة وهــو طريــق الفقر
التقليــدي مجنّبــة أهالــي األحيــاء الراقيــة إمكانيــة إصابتهــم بالعــدوى ثــم
تجتــاز بهــم األراضــي الخــاء والتــي تختلــط فيهــا المزابــل مــع األحياء
علــى مــدى كيلومتــرات لتصــل بهــم أخيــرا إلــى ســجنهم الص ّحــي .ولــم
يكــن ذلــك مــن أجــل حمايــة المحيطيــن بهــم مــن العــدوى وإنّمــا كان كل
ذلــك مــن أجــل أن يتم ّكــن المــز ّودون مــن بيــع ســلعهم فــي شــكل أكالت
جاهــزة تدفــع الدولــة مقابلهــا أمــواال طائلــة ويقــع األطفــال ضحيــة
التســمم بســببها باعتبــار أن تلــك العصابــات تــر ّوج الســلع التــي انتهــت
مــدة صالحيّتهــا ...وكان عل ـ ّي أن ألحــق بابنتــي فوجـ ُ
ـدت ّ
أن الشــمس
تخ ّمــرت وأصبحــت في شــكل متاريــس تعيق وصولــي ...كان يخالجني
إحســاس غامــض ّ
أن كل هــذا ســوف ينتهــي عاجــا أم آجــا ولكــن كان
ي شــيء وأن ال أطبّــع مــع أ ّ
علــ ّي أن ال أعتــاد أ ّ
ي ممارســة حتّــى ال
أفقــد أســئلتي واندهاشــي ممــا يحــدث حولــي .وبــدا لــي فــي لحظــة ّ
أن
العالــم يمــارس لعبــة ولكنــي شــخصيّا ال أعــرف لمــاذا يمارســها ث ـ ّم
لمــاذا يمارســها معــي أنــا بالــذات ...إنّــه عالــم محتــال يختلــق القصــص
وأنــا علــ ّي أن أص ّدقــه وأن أخضــع لسلســلة مــن الطقــوس الصعبــة:
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البحــث عــن ابنتــي فــي أي مصحّــة تنفّــذ الحجــر الصحــي ،محاولــة
الدخــول لزيارتهــا عبــر اعتمــاد األســاليب الملتويــة التــي ال أجيدهــا،
البحــث عــن وســيلة إلخراجهــا مــن هــذا المــكان الغامــض ...وفــي حــال
النجــاح فــي اعتمــاد هــذه الطقــوس أنض ـ ّم إلــى المجموعــة ومــن ث ـ ّم
أخضــع لقوانينهــا الصارمــة وهــذا يتض ّمــن خضوعــا للحجــر الصحــي
الذاتــي لم ـ ّدة أربعــة عشــر يومــا ونظامــا صارمــا مــن التــدرّب علــى
غســل اليديــن كل دقيقتيــن ووضــع الكمامــة علــى الوجــه وتجنّــب لمــس
األشــياء المحيطــة بــك وشــرب المــاء باســتمرار والتخفيــض التدريجــي
مــن األكل وهــو مــا يجعــل الشــخص يــدرك فــي ذات الوقــت ذروة
الق ـ ّوة وذروة الضعــف....
أفقــت مختنقــا مــن هــذا الكابــوس المــد ّوي وقــد اســتحالت هــذه المشــاهد
إلــى ضبــاب فــي ذهنــي وبحثــت عــن مايــا فــي غرفتهــا فوجدتهــا
نائمــة بهــدوء وعندمــا اقتربــت منهــا ألجــسّ حرارتهــا بكفّــي اســتفاقت
مبتســمة لــي...
اليــوم هــو أ ّول أيــام رمضــان لذلــك كان علينــا أن نســتقبله بأخــذ ح ّمــام
دافــئ وكانــت تلــك لحظــة ادراك فظيعــة بالنســبة إل ـ ّي ألنّنــي شــعرت
بالخــوف الشــديد مــن انتشــار الفيــروس بيــن الصائميــن الذيــن يفقــدون
مناعتهــم مــع فقدانهــم لالحتياطــات الواجبــة فــي مــا يتعلّــق بالتباعــد
الجســدي واتبــاع توصيــات الحمايــة
بعــد ذلــك وأنــا أســاعد مايــا علــى ارتــداء مالبســها قالــت لــي بلكنــة
عســليّة «هــل تالحــظ أنّنــي أحضــرت مالبــس الخــروج لقــد ضجـ ُ
ـرت
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مــن مالبــس النــوم» .
ُ
وقلــت
حــ ّز ذلــك فــي نفســي كثيــرا وشــعرت بمغــص فــي روحــي
لهــا «أظـ ّ
ـن أنّــه ينبغــي عليــك العــودة إلــى المنــزل فقــد طــال تجوالــك
خــارج البيــت».
نظــرت إل ـ ّي باندهــاش ممــزوج بضحكــة مكتومــة قائلــة« :مــا لــك يــا
أبــي؟ هــل جُننــت؟».
 هذا عيب يا مايا هل تقولي لبابا هذا الكالم. -آسفة يا أبي.
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فـي الوقـت الـذي كنـت أطالـع فيـه األخبـار عبـر الفايسـبوك والتـي
تتحـ ّدث عـن دعـوات لالنقالب علـى منظومة الحكم عبـر االعتصامات
فـي الشـوارع وفـي القصبـة وفـي بـاردو وحـل البرلمـان واإلطاحـة
بالحكومـة ،كان االنقلاب يُنفّـذ فـي البيـت فـي غفلـة منّـي!
دخلــت مايــا إلــى غرفــة النــوم دون أن ننتبــه إليهــا ووضعــت أســلحتها
علــى المنضــدة .لــم تعترضهــا أيّــة دوريّــة أمنيّــة أو عســكريّة وكان
تســلّلها إلــى معقــل الســلطة سلســا .وحالمــا دخلــت شــرعت فــي تفتيــش
أقجــر طاولــة التجميــل وفتحــت كل علــب الماكيــاج واســتعملتها بطــرق
شـتّى حتّــى غــدا وجههــا أشــبه بوجــه دميــة مشـ ّوهة وبعــد ذلــك قامــت
بفتــح خزانــة المالبــس وأفرغــت ك ّل محتوياتهــا علــى األرض مؤسّســة
بذلــك ســوقا لبيــع المالبــس المســتعملة وكانــت تنــادي علــى الزبائــن
الذيــن كادوا أن يتج ّمعــوا حولهــا «بدينــار واحــد فقــط قطعــة المالبس».
عندمــا تفطّنــت أ ّمهــا لمــا أحدثتــه أطلقــت صيحــة فــزع أيقظــت نصــف
سـ ّكان العمــارة .مــن الجهــة األخــرى قــام مجــد بإفــراغ كل محتويــات
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المحافــظ الموجــودة فــي غرفتــه وصنــع بهــا مكتبــة لــأدوات المدرســية
المســتعملة وشــرع فــي بيعهــا...
بعــد أن أنّبتهمــا أ ّمهمــا وقامــت بإعــادة كل شــيء إلــى مكانــه ظــ ّل
ضحكهمــا المكتــوم يتناهــى إلــ ّي بعــد أن دخلــت ســلمى إلــى غرفــة
المكتــب غاضبــة وهــي تتو ّعدهمــا بعقوبــات قاســية ...كانــت ريــح
المســاء البــاردة تتســرّب مــن نافــذة الصالــون والشــمس الناعســة
تضــيء بانعكاســها جــدران العمــارات المقابلــة ...مــازال الوقــت مب ّكــرا
لذهــاب األوالد إلــى النــوم لذلــك ق ـرّرت أن أج ـرّب حظّــي وأتحــاور
معهمــا فــي مــا قامــا بــه مــن شــغب.
كانــت أرضيــة غرفــة النــوم مثــل كـ ّوة ضــوء فــي متاهــة أزقّــة الظــام،
حيــث مــا تــزال آثــار الشــغب الــذي أحدثــاه تخــدش الجــدران بأحمــر
الشــفاه واألرضيّــة بمــا تخلّــف مــن أوراق وأقــام .لقــد كانــت لعبتهمــا
مثــل لعبــة الحــرب التــي ال تبالــي بمــا تخلّفــه مــن دمــار ومــن ضحايــا.
جلســت مايــا علــى أحــد الكراســي تراقــب حركــة أ ّمهــا المتوتّــرة
والمتو ّعــدة وفــي حضنهــا دبّهــا القطنــي الصغيــر وعلــى شــفتيها
ابتســامة شــاردة.
أ ّمــا مجــد فــكان يجمــع أحجــار الشــطرنج ويعيــد نثرهــا ليجمعهــا مــن
جديــد فــي حركــة المباليــة .تــر ّد ُ
دت قبــل أن أخاطبهمــا:
 هل أدركتما حجم الخطأ الذي اقترفتماه؟ -نعم يا آبي (مثلما يحلو لمايا أن تناديني) وأضاف مجد:
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 ليس لنا ما نلعب وقد شعرنا بالضجر. ّإن احساســكما بالضجــر ال يجعلكمــا تقومــان بمــا قمتمــا بــه
وعليكمــا أن تتوجّهــا إلــى أ ّمكمــا وتطلبــا منهــا الصفــح وتعتــذرا
لهــا.
لــم تكــن المه ّمــة ســهلة وكان علـ ّي أن أتركهمــا يلقيــان علـ ّي محاضــرة
مفادهــا أنّنــا ال نحبّهمــا بمــا يكفــي لذلــك نمنعهمــا مــن اللعــب قبــل أن
يقتنعــا باالعتــذار.
 ماما! ماما لقد أرسلني أبي للعتار لك قالت مايا. يعني ذلك أنّك لست مقتنعة بما اقترفت؟ ال أجيبــك لــد ّي مشــاغل أخــرى علـ ّي القيــام بهــا .قالــت مايــا
ذلــك ثـ ّم ابتعــدت.
أ ّما مجد فقد ارتمى في حضن أ ّمه يقبّلها ويطلب منها االعتذار...
ك ّل ذلــك يحــدث فــي البيــت ومازالــت التلفــزة تنقــل أخبــار االنقالبــات
الغامضــة التــي لــم نعــرف إلــى حــد اآلن مــن يخطّــط لهــا ومن ســينفّذها
ومــن المســتفيد منهــا!!!
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لقــد م ـ ّر اليــوم أربعــة وأربعــون يومــا واثنــا عشــر ســاعة علــى عــدم
ارتدائــي لباســي الرســمي.
بعــد هــذه الم ـ ّدة كان عل ـ ّي أن أع ـ ّد قميصــي وكســوتي وربطــة عنقــي
وأن أمســح حذائــي اســتعدادا للذهــاب أل ّول م ـرّة إلــى العمــل بعــد كل
هــذا الغيــاب.
نسـ ُ
ـيت معنــى النهــوض باكــرا إذ عندمــا اســتيقظت هــذا الصبــاح كان
كل شــيء قاتــم ونــد ّ
ي فــي غرفتــي .األطفــال يغطــون فــي نــوم عميــق
وكذلــك ســلمى ،وكانــت شــمس الصبــاح تتسـرّب بوميضهــا المشــع مــن
ســتار النافــذة وتحــدث فيــه فجــوات كأنّهــا شــروخ النهــار...
كان عل ـ ّي أن أمــارس طقوســي التــي كــدت أنســاها بســبب الحصــار
ُ
وقفــت أمــام المــرآة
الــذي فرضــه علــ ّي الفيــروس .دخلــت الح ّمــام
وجـ ُ
ـدت لحيتــي مفزعــة ال أذكــر أنّــي تركتهــا مــن قبــل مهملــة كل هــذا
الوقــت ...بحثــت عــن حذائــي فوجدتــه بصعوبــة إذ م ـ ّر وقــت طويــل
لــم أســتعمله ،مســحته ثــم لبســت مالبســي وكأنّنــي ألبســها أل ّول م ـرّة:
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القميــص والســروال والحــزام وربطــة العنــق ثــم الجــوارب والحــذاء
وأخيــرا وضعــت ســترتي وألقيـ ُ
ـت بروحــي خــارج البيــت! لــم أ َر فــي
حياتــي الســماء مثلمــا رأيتهــا هــذا الصبــاح بزرقتهــا الرطبــة والمشـعّة
فــي ذات الوقــت .مـ ُ
ـأت صــدري بهــواء الحريّــة المنعــش كمــن يتــذ ّوق
شــرابا ُمس ـ ِكرًا ،تلـ ّـذ ُ
ذت الهــواء النق ـ ّي بمــا يحملــه مــن طعــم الفواكــه
وطعــم الحــب فــي شــهر مــاي
وكمــا لــو أنّهــا قبــور مل ّونــة كانــت الســيارات رابضــة فــي الموقــف
م ّمــا جعلنــي أتح ـرّك بحــذر وأنــا أم ـ ّر بينهــا للوصــول إلــى ســيارتي
وكأنّنــي أعبــر بيــن القبــور وأخشــى أن أدوســها ...حيــن ركبت الســيارة
كان أ ّول شــيء قمـ ُ
ـت بــه هــو تشــغيل الراديــو فوجــدت أغنيــة صافيــة
ّ
وكأن المرســى تقــع فــي
شــامية علــى شــط المرســى القيتــو ،فأحسســت
مــكان بعيــد أو كأنّهــا منطقــة أثريّــة تأتــي مــن الزمــن الماضــي ،ك ّل
شــيء تــوارى خــال فتــرة الحجــر ،عندمــا تحرّكــت الســيارة بــدا لــي
أن الهــواء المنعــش يختــرق كيانــي وشـ ُ
ّ
ـعرت بلـ ّـذة الســكر وأنــا أتن ّشــق
رائحــة البحــر البعيــد .وأل ّول مـرّة منــذ أن ُسـ ُ
ـجنت فــي البيــت هيمنــت
علــ ّي رغبــة أخــرى أكثــر واقعيّــة وهــي أن أعــبّ الهــواء فــي كأس
ّ
وأتلــذذ عذوبتــه ونقــاءه
كبيــرة وأتر ّشــفه كشــراب التفّــاح الصافــي
أردت أن أغمــض عينـ ّي ولكــن تذ ّكـ ُ
ُ
ـرت أنّنــي أمــام المقــود
المســكر...
ّ
وأن محاولــة كهــذه ســتكون عواقبهــا وخيمــة.
كنـ ُ
ـت أقطــع الطريــق المقفــر إالّ مــن بعــض الس ـيّارات وأقتــربُ شــيئا
فشــيئا مــن وســط المدينــة وبــدا الضــوء المنتشــر علــى جنبــات الطريــق
وعلــى أشــجار غابــة البلفيديــر مبهــرا إذ أنّــه ينعكــسُ فــي ذاكرتــي
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ليجعــل طفولتــي فــي جندوبــة أكثــر رقرقــة.
كان النظــر إلــى الشــارع يســاعدني علــى الثرثــرة الصامتــة وأنــا
أســتعيد الحيــاة القديمــة وكأنّنــي عـ ُ
ـدت للتــو مــن المــوت ،لــم تتــرك لــي
المشــاهدات فرصــة للتأ ّمــل .فبينمــا أنظــر هنــا وهنــاك وهنالــك يمينــا
ويســار وأعلــى وأســفل وأراقــب أحجــار الرصيــف وأضــواء العبــور
وأتفحّــص فــي وجــوه بعــض المــارّة ،وحيــن ال يتوقّــع المــرء ذلــك
تمـ ّر امــرأة صحبــة طفليهــا واضعيــن علــى وجوههــم ك ّمامــات بيضاء!
كنــت أريــد أن أفعــل شــيئا كأن أنــادي الطفليــن وأدعوهمــا إلــى لعبــة
علــى الرصيــفْ ،
كأن نكـ ّور أ ّ
ي شــيء األحــزان أو العزلــة أو الصمــت
ونجعــل منــه كــرة نتقاذفهــا ونجعــل مــن المرمــى المســافة الفاصلــة بيــن
شــجرتين هرمتيــن ونضحــك حيــن نســجل هدفــا ..لــم أكــن قريبــا منهمــا
ولكنــي ســمعت صوتهمــا وهكــذا ســرت مــن شــارع إلــى آخــر محتفــا
بهمــا كأنّهمــا كانــا ابنــاي الذيــن كنـ ُ
ـت ســأركض خلفهمــا فــي الرصيــف
وأعلّمهمــا معنــى الهــواء النقــي ومعنــى التنفّــس فــي وطــن لــم يل ّوثــه
فســاد الساســة...
فــي مثــل هــذا الوقــت كنــت أنزعــج مــن ثانــي أكســيد الكربــون الــذي
كان ال يدعنــا نتنفّــس إذ كان يغــزو ك ّل الهــواء وكنـ ُ
ـت أنزعــج كثيــرا
مــن أصــوات منبهــات الســيارات وزعيــق الدرّاجــات الناريــة وصــراخ
الباعــة ونهيــق المتخاصميــن فــي الشــارع ألجــل أتفــه األســباب إذ ّ
أن
الجــوع فــي رمضــان هــو الــذي يحــ ّول عالقــات النــاس إلــى عــداء
مســتحكم يجعــل معركــة تنشــب بيــن قبيلتيــن ألتفــه األســباب ،كان
ضجيــج الحافــات ونواقيــس الميتــرو التــي بالــكاد تُســمع حيــن يختلــط
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بهــا صخــب الشــارع تُزعجنــي...
كانــت أكثــر األشــياء التــي تثيــر غضبــي واحتقانــي هــي الســياقة فــي
العاصمــة مــن أجــل الوصــول إلــى العمــل وعــادة مــا أصــل إلــى
المكتــب منهــكا وكأنّنــي كنــت فــي حفلــة قتــال .بينمــا ذهابــي اليــوم إلــى
العمــل جعلنــي ال أشــعر بــأي شــيء مــن ألــم األعصــاب القديــم إذ كان
ذلــك أشــبه بالخــروج فــي نزهــة رائقــة.
ُ
وصلــت إلــى مربــض الســيّارات فــي نهــج علــي درغــوث
حيــن
قريبــا مــن مقــر جريــدة الشــعب موقــع عمــل زوجتــي ســلمى ،وجدتــه
ـت السـيّارة وأوقفـ ُ
مقفــرا .ركنـ ُ
ـت المحـرّك ولــم أشــأ أن أغلــق الراديــو
قبــل االنتهــاء مــن ســماع أغنيــة عذبــة للمطــرب محمــد الجموســي
«الربيــع» كانــت موســيقاها تتقافــز مثــل القطــط الصغيــرة التــي تعلّمــت
للتــو اللعــب مــع األشــياء الصغيــرة التــي تحرّكهــا الريــح المهملــة م ّمــا
جعلنــي موقنــا أنّنــي كنــت أحلــم ...ثـ ّم وضعـ ُ
ـت الك ّمامــة البيضــاء علــى
وجهــي وحجبـ ُ
ـت بهــا فمــي وأنفــي مثــل طبيــب متمـرّس يســتع ّد لدخــول
قاعــة العمليّــات فــي مستشــفى شــارل نيكــول.
حيــن مشـ ُ
ـيت فــي شــوارع العاصمــة بعــد غيــاب قســر ّ
ي امتـ ّد ألربعــة
ُ
أحسســت وكأنّنــي أزور تلــك
وأربعيــن يومــا واثنــي عشــر ســاعة
ُ
دلفــت إلــى نهــج أحمــد التليلــي
األماكــن أل ّول مــرّة فــي حياتــي.
وقطعتــه فــي اتجــاه نهــج الحســين بوزيّــان ثـ ّم أدركـ ُ
ـت نهــج  18جانفــي
ُ
ومشــيت قوامــا وببــطء فــي اتجــاه شــارع الحبيــب بورقيبــة
1952
حيــث وجـ ُ
ـدت الصمــت اســتفاق مــن فراشــه الحجــري وجــاب بعينيــه
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الصافيتيــن تفاصيــل المدينــة.
رغــم مــروري لســنوات طويلــة بيــن هــذه األنهــج والشــوارع إال أنّنــي
ُ
انتبهــت أل ّول مــرة ّ
أن شــارع الزعيــم الحبيــب بورقيبــة كان محاطــا
برفاقــه فــي الحركــة الوطنيّــة.
كانــت أغلــب المحــاّت مغلقــة وكانــت تفاصيــل مقهــى باريــس قــد
تالشــت مــع صرخــات الســكارى وضجيــج المجانيــن وعــواء الع ّشــاق
واالســتمناء فــي المراحيــض الســفليّة ولــم يبــق منهــا غيــر صــدى
كلمــات الصبــاح تتحــاور فــي مــا بينهــا .وفــي الشــارع الرئيســي الــذي
قضيــت فيــه ثالثيــن ســنة كان عل ـ ّي أن أنتبــه أل ّول م ـرّة إلــى الزوايــا
المألوفــة واألشــكال الجميلــة ،كانــت حواســي تمتـ ّد إلــى كلمــات حديديّــة
مكتوبــة باألحمــر  I love Tunisiaتحــت تمثــال ابــن خلــدون حيــث
كانــت تتشــابك مــع الس ـ ّواح وملتقطــي صــور الذكريــات بهواتفهــم...
كانــت تعرّجــات تمثــال ابــن خلــدون وتشــابك زوايــا الكتــاب تبــدو لــي
وكأنّهــا هديــر صامــت لشــمس بــا غســق .كانــت عناصــر الطريــق
تواصــ ُل ثرثرتهــا الصامتــة بطالقــة :األشــجار الخضــراء ،األبــواب
الحديديّــة ،مفاتيــح ســامة األبــواب االلكترونيّــة المعلقــة علــى جــدران
المحــاّت ،كاميــرات المراقبــة ،ســيّارة الشــرطة ،واجهــة البنــك
البرتقاليّــة ،نوافــذ نــزل الهنــاء الدولــي ،بلّــور زجاجــة ويســكي أســفل
الرصيــف ،واجهــة محــل صرافــة ،مكتبــة الكتــاب ،بــاب مقهــى الكــون
المغلــق ،ك ّل ذلــك شـ ّكل دائــرة تترنّــح علــى وقــع موســيقى تدنــدن عميقا
فــي الــروح .ح ّد ُ
قــت فــي مــا كان عليــه الكــون :األســرى والجوعــى
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والغنائــم ولــم أشــأ أن أفســد علـ ّي اإلحســاس بالبهجــة بتذ ّكــر مأســاة مــا
مضــى وســرعان مــا اجتـ ُ
ـزت مم ـ ّر نهــج عاصمــة الجزائــر المكســو
ُ
ودلفــت إلــى شــارع الحبيــب ثامــر .وأنــا أســير
بالظــال البيضــاء
باتجــاه مبنــى اإلدارة الــذي ظهــر لــي جاثمــا علــى ركبتيــه مســتع ّدا
الســتقبالي ،تملّكنــي شــعور نــادر وأنــا أحـ ّدق فــي الوجــوه القليلــة التــي
تمـ ّر متباعــدة «لقــد اســتغرق األمــر أربعــة وأربعــون يومــا واثنا عشــر
ســاعة حتّــى أفهــم معنــى «صبــاح الخيــر يــا صــاح ،صبــاح الخيــر
يــا خالــة ،صبــاح الخيــر أيتهــا الحيــاة ،صبــاح الخيــر أيهــا الهــواء
المنعــش ،صبــاح الخيــر أيتهــا الحريّــة.»...
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