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افتراضيا
جزائر بوتفليقة الشعر صار
ًَ

pinterest.com

التعبير في بلد املليون
انحسار منابر ّ
شهيد ،دفع الكتاب إلى التعبير عن آرائهم
عبر مواقع التواصل االجتماعي .قصائد
تنتقد النظام ووجوهه ورموزه ،ورئيس
الجمهورية الذي «جاء يشحت في السياسة
تزوج بالبالد ّ
عهدة /حتى ّ
وعددا»
الجزائر ــ عالوة حاجي
م� ��ع ان� �ح� �س ��ار م� �س ��اح ��ات ال� � � ��رأي ف��ي
ال� �ص� �ح ��ف ال � �ج� ��زائ� ��ري� ��ة ،ال � �ت� ��ي ي �ك��اد
اهتمامها ينحصر بنقل الخبر ،يجد
ّ
بعض الكتاب واإلعالميني في مواقع
التواصل االجتماعي منابر للتعبير
عن آرائهم وانتقاد السلطة والوضع
ال �ع��ام .ال�ش�ع��راء ال يمثلون اس�ت�ث�ن� ً
�اء.
ينشر بعضهم على فايسبوك قصائد
تنتقد ال�ن�ظ��ام وشخصياته بطريقة
الذع � ��ة وس� ��اخ� ��رة .آخ� ��ر ه � ��ؤالء ن�ص��ر
ال� ��دي� ��ن ح� ��دي� ��د ،ال � � ��ذي اخ � �ت� ��ار م��وع��د
االن �ت �خ��اب��ات األخ �ي��رة ال �ت��ي أدت إل��ى
ف��وز ح��زب «جبهة التحرير الوطني»
ب ��األغ �ل �ب �ي ��ة ،ل� �ي� �ق � ّ�دم ه ��دي ��ة م� ��ن ن ��وع
خ ��اص :ق�ص�ي��دة ط��وي�ل��ة ه��اج��م فيها
النظامّ ،
ووجه سهام نقده إلى الحزب،
م �ع� ّ�ب �رًا ع��ن ام �ت �ع��اض��ه م��ن ب �ق��ائ��ه في
س � ّ�دة ال�ح�ك��م ط�ي�ل��ة  50س�ن��ة م��ن عمر
االس �ت �قل��ال ،رغ ��م ال �ت �ع� ّ�ددي��ة ال�ح��زب�ي��ة
امل �ع �ل �ن��ة .ون� ��ال ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال�ع��زي��ز
بوتفليقة ،هو اآلخر ،نصيبًا وافرًا من
النقد ال�ل�اذع .خ��اط��ب ال�ش��اع��ر الشاب
ً
«ال� �ح ��زب ال �ع �ت �ي��د» ق ��ائ�ل�ا« :ي ��ا جبهة
ال�ت�ح��ري��ر ق��د رح ��ل ال �ع��دى /وال�ش�ع��ب
أضحى من زمان ّ
سيدا /لم يبق شيء
ُ
لاّ
يقتضي تحريره /إ م��ؤخ��رة تواعد
مقعدا».
وم� � ��ن ال � �ح � ��زب ال � �ح ��اك ��م إل� � ��ى رئ �ي��س
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال � � ��ذي ان �ت �ق ��د ال �ش��اع��ر

استمراره في الحكم  13عامًا ،ليكون
ال��رئ �ي��س األط� � ��ول م �ك��وث��ًا ع �ل��ى رأس
السلطة في تاريخ الجزائر بعد قيامه
ع� ��ام  2008ب �ت �ع��دي��ل دس� �ت ��ور ال �ب�ل�اد
ال��ذي ك��ان ّ
يقيد فترة الرئاسة بوالية
واح� ��دة ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د م ��رة واح ��دة.
ّ
وشكك في إعالن بوتفليقة عزمه على
ت�س�ل�ي��م ال �س �ل �ط��ة ل �ج�ي��ل ال �ش �ب��اب في
خطاب شهير قبل أشهر ،خاطب فيه
ً
مواطنيه قائال «ط��اب جناني» ،وهو
ّ
تعبير ّ
عامي جزائري يعني التقدم في
ّ
السن وع��دم القدرة على ٌ تحمل املزيد
ّ
م��ن امل �س��ؤول �ي��ة« :ف ��زاع ��ة ه ��ذا ال�ع��زي��ز
ّ
ب ��أرض� �ن ��ا /وال �ط �ي��ر ح� ��ط ع �ل��ى ي��دي��ه
وغ� ّ�ردا /قد جاء يشحت في السياسة
ع�ه��دة /حتى ت � ّ
�زوج ب��ال�ب�لاد وع � ّ�د ُدا/
م��ن «ط��اب» ف��ي ه��ذي ال�ب�لاد «جنانه»
ّ
وتمددا».
أكل «الجنان» بعشبه
ف��ي ح��دي��ث ل �ـ«األخ �ب ��ار» ،ي �ق��ول نصر
الدين حديد عن قصيدته« :هي غصة
ّ
انفلتت ش �ع �رًا» .وي��رى أن «األص ��وات
امل �ن ��اوئ ��ة ل �ل �ن �ظ��ام ال م �ك��ان ل �ه��ا على
منصة الشعر .حتى ج��رائ��دن��ا مجرد
أب � � � ��واق ت� �ق� �ت ��ات ب� �م ��ا ي �ن �ف �ق��ه ع �ل �ي �ه��ا
�اول��ت ن�ش��ر القصيدة
ال�ن�ظ��ام ،وق��د ح� ّ
ف��ي بعضها وت �ع��ذر ه ��ذا» .ق�ب��ل ذل��ك،
ن � �ش ��ر ال � �ش� ��اع� ��ر ري � � � ��اض ب��وح �ج �ي �ل��ة
ب�ع��ض ال�ق�ص��ائ��د ال �ت��ي ت�ه�ج��و رئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،م � ��ن ب �ي �ن �ه��ا ق �ص �ي��دة
ّ
«اش� ��رب» ،ال�ت��ي ات �ه��م فيها بوتفليقة
ّ
ً
ب��ال��دك �ت��ات��وري��ة ّوال �ت �س��ل��ط ،ق��ائ�ل�ا في
املقاطع« :دخن /فدى رئتيك آالف
أحد
ّ
ال��رئ��ات ت��دخ��ن ال�غ��از امل�س�ي��ل للدموع
وللكرامة /لو تجرأ واح��د منهم فقط
وأذاع في أحالمه رأيًا مخالفا /أركل/
ف ��دى ن�ع�ل�ي��ك ق �ط �ع��ان ال �ج �ي��اع تسير
خلف الخبز ..تعبد درهما /وتفر من
ن ��ار ال �ف ��داء ل�ت�س�ت�ظ��ل ب�ن�ع��ل ط��اغ�ي��ة/
وال ت� ��دري أن ال �ن��ار زائ �ف��ة وأن ال�ظ��ل
زائ ��ف /اص �ف��ع /ف��دى ك�ف�ي��ك أوج�ه�ه��م
فليسوا غير قطعان ّ
تسيرها الدراهم

الكلمة والرصاص
ّ
إذا كان البعض يرى أن نصوص الهجاء هذه تعكس
ّ
حرية التعبير في الجزائر ،فإن الشاعر رابح ظريف
ّ
(الصورة) يعتقد أن «السلطة التي تسجن شاعرًا
بسبب قصيدة تمنحه أيضًا أوسمة بسبب قصائد
أخرى .ال فرق عندها بني الشاعر واملحارب ،بني
الكلمة والرصاص .أما عندناُ ،
فاهج الرئيس وامدحه.
في الحالتني ،أنت مجرد شاعر».

رحيل

محمد علي الخفاجي رثى نفسه ومضى
بغداد ــ حسام السراي
ف ��ي ن �ه��اي��ةٍ م �ت��وق �ع��ة ،وب� �ع � َ�د ع��ام�ين
م ��ن امل �ط��ال �ب��ات ب �ن �ق �ل��ه إل� ��ى ال �خ ��ارج
للعالج ،توفي محمد علي الخفاجي
(1942ـ� �ـ� �ـ  )2012وج ��رى تشييعه من
م �ق��ر «ات� �ح ��اد األدب � ��اء وال �ك �ت��اب» في
َ
ناشد اتحاد
بغداد بحسب وصيته.
األدب��اء في كربالء ،وقبله في بغداد،
ب � �ض� ��رور ِة ال �ت �ح � ّ�رك ال �س��ري��ع إلن �ق��اذ
حياة الشاعر الذي كان عالجه ممكنًا
ل��و انشغلت ال�ص�ح��ف والفضائيات
بتنظيم حملة ضغط على الجهات
ّ
املعنية ،أو اتفقت األقسام
الحكومية
ال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�ص�ح��ف ال �ب �غ��دادي��ة على
ص �ي��اغ��ة ب �ي��ان أو دع� ��وة ت �ه��دف إل��ى
إق ��رار ق��ان��ون رع��اي��ة ال � � ّ
�رواد ،ووض��ع

الدولة أمام مسؤولياتها في الحفاظ
ع�ل��ى اإلن �س��ان ال �ع��راق��ي ،وخصوصًا
الكتاب والفنانني.
ال�غ�ي��اب امل��ؤس��ف للخفاجي امل��ول��ود
ف� ��ي ك � ��رب �ل��اء ،ي �ع �ي��دن��ا م � �ج� ��ددًا إل ��ى
م �س �ي��رت��ه ك� �ش ��اع ��ر وم � �س ��رح ��ي .ه��و
ُ
صاحب النتاجات املميزة والجوائز
�رح
امل� �ع ��روف ّ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي امل �س� ً
�ري ،وم�ن�ه��ا م�س��رح� ّ�ي��ة «ث��ان�ي��ة
ال �ش �ع�
يجيء الحسني» التي ف��ازت بجائزة
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة .وك��ان��ت ق��د ف��ازت
ّ
العراقي»
قبل ذل��ك بـ«جائزة املسرح
في ستينيات القرن املاضيّ ،
ثم دخلت
ضمن امل�ن�ه��اج ال��دراس��ي للمرحلتني
امل �ت��وس �ط��ة واإلعدادية ،ومسرحية
«أب � ��و ذر ي �ص �ع� ُ�د م � �ع� � َ
�راج ال ��رف ��ض»
ال�ت��ي ف��ازت ب�ج��ائ��زة األونيسكو عام

ّ
الدراسي
 ،1980وأدخلت في املنهاج
في الجزائر ،بينما ف��ازت مسرحيته
ّ
الشعرية «وأدرك ش�ه��رزاد الصباح»
ب � �ـ«ج ��ائ ��زة امل � �س ��رح ال � �ع� ��راق� � ّ�ي» ع��ام
 ،1973ف��ي ح�ين ح ��ازت «ح�ي�ن يتعب
ال��راق �ص��ون ت��رق��ص ال �ق��اع��ة» ج��ائ��زة
ّ
«اتحاد الكتاب املغاربة» ع��ام ،1974
م��ع م�س��رح�ي��ات ش �ع� ّ
�ري��ة أخ ��رى مثل
«أح��ده��م يسلم ّ ال�ق��دس ه��ذه الليلة»،
و«ح � � ّ
�ري � ��ة ب� �ك ��ف ص� �غ� �ي ��ر» ،و«ذه � ��ب
ليقود الحلم» تأليف مشترك ،و«نوح
ال يركب السفينة» ،و«جائزة الرأس»،
وك ��ان ��ت ل ��ه م� �غ ��ام ��رة ال �ت �ج��ري��ب ف��ي
األوبرا عندما ك�ت��ب «س �ن �م��ار» .إل��ى
جانب املسرح ،أصدر الراحل العديد
ّ
الشعرية منها« :شباب
من املجاميع
وس��راب» ( ،)1964و«م�ه�رًا لعينيها»

( ،)1965و«ل � � ��و ي �ن �ط��ق ال� �ن ��اب ��ال ��م»
( ،)1967و«ل� ��م ي ��أت أم ��س س��أق��اب�ل��ه
الليلة» (« ،)1975يحدث بالقرب منا»
(« ،)2001ال �ب �ق��اء ف��ي ال�ب�ي��اض أب �دًا»
( ،)2005و«الهامش ّ
يتقدم» (.)2009
ال� �ك�ل ُ
�ام ع ��ن م�ص�ي��ر ال �خ �ف��اج��ي ال ��ذي
ُ
ل��م يكن صعبًا ال�ح�ف��اظ ًعلى حياته،
ً
ل� �ي � َ�س دع � � ��وة م �س �ت �ه �ل �ك��ة إل � ��ى رث� ��اء
ٌ
�ال ال
م� ّك��رور وم�ع�ت��اد .ه��و تذكير ب�ح� ٍ
بصيغ قانونيةٍ تكفل
ب��د أن ينتهي
ٍ
ع�لاج ال ��رواد ور ّع��اي�ت�ه��م .أم��ا ال��رث��اء،
َ
ّ
ف ��إن ال�ش��اع��ر ت�ك��ف��ل ب��ه ق�ب��ل غ�ي��ره في
ّ
مقطع من ن��ص «نزهة ال�خ��وف»« :لم
ٍ
�ارع م�ه�م��ل/
ي �ع��د ل �ل��رش�ي� ِ�د س ��وى ش � � ٍ
وامل �ح�ل�ات خ��اوي��ة /وه ��ي م�ح��روس��ة
ّ
بالتبسمل والصلوات /ها هنا ..كل
شيء موات».

