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ثقافة وناس

تحية

من على سرير المرض ،ما زال يواصل معاركه ،مواظبًا على الكتابة عن «ثالثة ّ
يحبهم».
الشاعر األشهر في تونس ،لم تغب أصوات البسطاء والحمام والبحر والرعاة عن قصيدته
التي هي ترجيع إليقاع الحياة ونبضها

محمد الصغير أوالد أحمد...

تونس األخرى ورمادها
تونس ـــ نورالدين بالطيب
ُ ْ
«خضنا حروبًا عديدة ضد استبداد
اإلدارة واس ـت ـبــداد ال ــدول ــة واسـتـبــداد
ال ـن ـقــد األدبـ ـ ــي وال ـت ــأوي ــل ال ــدي ـن ــي .لم
نـنـتـصــر بــالـكــامــل ،ول ــم نـنـهــزم بشكل
حــاســم .وهــا نحن اآلن نـخــوض حربًا
ّ
أم ـ ـ ــي ال ي ـح ـس ــن ال ـ ـقـ ــراءة
مـ ــع مـ ـ ــرض ُ
ّ
والـكـتــابــة .ال نـحــمــل املـســؤولـيــة ألحــد
من هذه البالد التي أحببناها صباحًا

نجح في أن يكون أول شاعر
تونسي بعد أبي القاسم الشابي
يحفظ البسطاء قصيدته
مـ ـس ــاء ويـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد ،ف ــي ان ـت ـظ ــار أن
ّ
تحبنا هــي بــدورهــا إذا وج ــدت يومًا
شــاغ ـرًا فــي أي ــام األس ـب ــوع .ش ـك ـرًا لكل
م ــن اس ـت ـخ ـبــر وس ـ ــأل وواس ـ ـ ــى .شـكـرًا
للطبيبات واألط ـب ــاء .نلقاكم بخير».
ب ـهــذه الـكـلـمــات املـكـثـفــة وال ـغــارقــة في

األس ــى ،أعلن الشاعر محمد الصغير
أوالد اح ـ ـمـ ــد مل ـح ـب ـي ــه نـ ـب ــأ إص ــاب ـت ــه
بالسرطان الــذي اكتشفه األطـبــاء قبل
ثــاثــة أش ـه ــر ،وبـ ــدأ سـلـسـلــة جـلـســات
من العالج الكيميائي في أول نسيان
(أب ــري ــل) الـ ــذي ي ـص ــادف ع ـيــد م ـيــاده
(م ــوال ـي ــد  ٤ن ـي ـســان  !)١٩٥٥ل ــم يخف
ال ـشــاعــر ال ـتــون ـســي األك ـث ــر ش ـهــرة من
املـ ـ ـ ــرض .هـ ــا هـ ــو ي ــواجـ ـه ــه ب ـش ـجــاعــة
مترددًا على املستشفى العسكري في
تونس من دون التخلي عن كلماته وال
نصوصه .ولــم يمنعه املــرض الشرس
«األمـ ــي ال يـحـ ّـســن ال ـق ــراءة والـكـتــابــة»
ـ كـ ـم ــا سـ ـ ّـمـ ــاه ـ ـ ـ مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـلــى
ع ــادات ــه فــي الـت ـجــول فــي تــونــس التي
س ـك ـنــت ن ـصــوصــه ال ـش ـع ــري ــة ،وع ــاش
فــي شــوارع ـهــا وخــانــات ـهــا ومقاهيها
وأس ــواقـ ـه ــا م ـع ـظــم س ـن ــوات ــه الـسـتــن
م ـنــذ أن ج ــاء ه ــا أواخ ـ ــر  ١٩٧٩شــاع ـرًا
م ـغ ـمــورًا لـيـصـبــح ف ــي س ـن ــوات قليلة
نـجــم املـجــالــس واألم ـس ـيــات الشعرية
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـن ـق ــاب ـي ــة وال ـط ــاب ـي ــة
وصوت اليسار التونسي.
م ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة س ـ ـي ـ ــدي ب ـ ــوزي ـ ــد الـ ـت ــي

س ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــول ف ـ ـ ــي  ١٧ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون األول
(دي ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــر)  ٢٠١٠الـ ـ ـ ـ ــى م ـن ـط ـل ــق
لالحتجاج الشعبي على حكم بن علي،
انطلق أوالد أحمد في كتابة نصوصه
امل ـ ـب ـ ـشـ ــرة بـ ــال ـ ـثـ ــورة بـ ـع ــدم ــا احـ ـت ــرق
مـحـمــد ال ـبــوعــزيــزي كـ ـ «ف ــراش ــة» وهــو
عنوان القصيدة القصيرة التي كانت
بمثابة الـبـيــان الـشـعــري ألوالد أحمد
عــن االنـتـفــاضــة الشعبية الـتــي قادها
ال ـج ـيــاع وامل ـه ـم ـشــون وج ـنــى ثـمــارهــا
الحقوقيون واإلســامـيــون اآلت ــون من
وراء الـبـحــار! فــي الحقيقة ،لقد بــدأت
«ثــورة» أوالد احمد باكرًا .بدأها ضد
الزعيم الحبيب بورقيبة في ما يعرف
ب ـ «أح ــداث الـخـبــز» فــي كــانــون الثاني
(ي ـن ــاي ــر)  ١٩٨٤ع ـنــدمــا ك ـتــب قـصـيــدة
«نشيد األيام الستة» التي كانت سببًا
في منع كتابه األول الذي حمل عنوان
ال ـق ـص ـيــدة .لــم ي ـصــدر ال ـك ـتــاب إال عــام
 ١٩٨٨ع ـنــدمــا أق ـيــل بــورق ـي ـبــة وتــولــي
ال ـج ـنــرال ب ــن عـلــي ال ـح ـكــم ،فاستقبله
ب ـق ـص ـيــدة أخـ ـ ــرى ظ ـل ــت م ـم ـنــوعــة مــن
التداول هي «اقبل الجيش علينا ببيان
مــدنــي» فــي إش ــارة الــى «بـيــان السابع

من نوفمبر» الــذي ألقاه بن علي حال
توليه السلطة .بدأ أوالد أحمد ثورته
بــاكـرًا ضــد البيروقراطية اإلداري ــة في
وزارة الثقافة وضــد مثقفي السلطة،
فـ ُـس ـجــن ع ــام  ١٩٨٥ف ــي س ـيــاق األزم ــة
النقابية بني «االتحاد العام التونسي
للشغل» والحكومة .أمضى شهرًا في
السجن وفصل من عمله الذي لن يعود
اليه اال مطلع التسعينات عندما ّأسس
«بيت الشعر» عام  ١٩٩٣الذي أقيل منه
سنة  .١٩٩٧من يومها ،عاد أوالد أحمد
الى الشارع الذي يعرفه جيدًا ،إذ كان
«يـسـكــن فــي ال ـشــارع ويـنــام فــي بيته»
كما يقول عن نفسه!
نجح في أن يكون أول شاعر تونسي
بـ ـع ــد أبـ ـ ــي الـ ـق ــاس ــم الـ ـش ــاب ــي يـحـفــظ
البسطاء قصيدته «نحب البالد /كما
ّ
نحج إليها /مع
ال يحب /البالد أحد/
املفردين /عند الصباح/
وبـ ـع ــد املـ ـ ـس ـ ــاء /وي ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ــد /ول ــو
قتلونا /كما قتلونا /ولــو شــردونــا/
كـمــا ش ـ ّـردون ــا /ول ــو أب ـع ــدون ــا /لـبــرك
الغماد /لعدنا غزاة /لهذا البلد» .بهذه
ال ـق ـص ـيــدة يـتـغـنــى ال ـش ـبــاب والـطـلـبــة
والعمال .لقد تحولت قصيدته نشيدًا
ث ــانـ ـي ــا ،ول ـح ـن ـه ــا وغـ ـن ــاه ــا عـ ـ ــدد مــن
الفنانني مثل الزين الصافي ،ومحمد
بحر كما غنتها صوفية صادق إحدى
نجمات الغناء في تونس.
ال ـي ــوم ،ي ـبــدو أوالد أح ـمــد ه ــادئ ــاُ .بـ ّـح
صــوتــه مــن ك ـثــرة الـنـقــاش مــع «وزراء
ال ـلــه» كـمــا سـمــاهــم لـيـنــن ،وك ــاء الله
عـ ـل ــى األرض مـ ــن جـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان
املسلمني ومشتقاتهم الــذيــن اعـتــدوا
ً
عليه م ــرارًا مـنــذ الثمانينات وص ــوال
ال ــى سـنــة  ٢٠١٢حــن ن ــال نصيبه من
ً
«ثقافة أوالد الغنوشي» كما قال مرة
في إشــارة الى املقولة الشهيرة لزعيم
ّ
حركة «النهضة» راشد الغنوشي بأن
السلفيني يبشرون بثقافة جــديــدة .ال
يــوجــد كــاتــب تونسي عــانــى مــا عاناه
أوالد اح ـم ــد م ــن قـبـضــاتـهــم املـفـتــولــة
وحـ ـ ـم ـ ــات الـ ـتـ ـش ــوي ــه عـ ـل ــى ش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي ومنابر املساجد،
إذ تم تكفيره ونعته بأبشع النعوت.
حتى عندما أعـلــن مــرضــه ،لــم تتوقف
آلــة التشويه اإلخــوانـيــة الـتــي وصلت
الى حد الشماتة!
ّ
ورغم أن أوالد أحمد استقبل مجموعة
ّ
من قياديي «النهضة» في بيته ،إال أن
قواعدهم لم تتوقف عن شتم الشاعر
ال ـ ـ ــذي ن ـ ــدد ب ـطــري ـق ـت ـهــم فـ ــي اح ـت ـك ــار
الـحــديــث بــاســم ال ـلــه وبــاســم االس ــام.
وكـ ــان ق ــد دع ــا ال ـلــه م ـنــذ الـثـمــانـيـنــات
إلى تمزيق تذاكر دخولهم الى الجنة
فــي قصيدته «أدع ـيــة» مــن مجموعته
الثانية «ليس لي مشكلة»« :إلهي /:لقد
تم ُ
ْ
َّ
بيع
لآلخره /ولم أجد املال،
التذاك ِر
ِ
َ
ُ
ْ
َ
والــوقــت ،والــعــذر /كــي أقتني تــذكــره/
فـ ـم ــزق ت ــذاك ــره ـ ْـم ي ــا إلـ ـه ــي /لـيـسـعـ َـد
ْ
باملغفره».
قلبي /ألم تعد الناس
لم يتغير أوالد أحمد منذ أن جاء من
س ـي ــدي ب ــوزي ــد ش ــاب ــا ح ــامل ــا غــاضـبــا،
ب ـن ـفــس ال ـت ــوه ــج وال ـت ـع ـل ــق بــال ـح ـيــاة
يستقبل أص ــدق ــاءه ويستقبل وزراء
ومـسـتـشــاري الــرئـيــس ورج ــال أعـمــال

وطلبة وناشطات في الحركة النسوية
وسياسيني من كل األطياف ونقابيني.
رغم شراسة املرض ،ما زال يتجول مع
ابـنـتــه ال ـص ـغــرى كـلـمــات ( ٨س ـنــوات)
ف ــي األس ـ ـ ــواق وال ـ ـشـ ــوارع غ ـيــر عــابــئ
باملرض الذي يعتبره إحدى معاركه،
قــد يخسرها وقــد يربحها إلــى حني،
فـ «املــوت» هو أحــد ثالثة يحبهم كما
قال في قصيدته األخيرة التي كتبها
قبل أسبوع في املستشفى العسكري
فـ ـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس« :ال ـ ـط ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـتـ ــاسـ ــع/
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ـع ـس ـك ــري /ت ــون ــس 16
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جوان  /2015قسم
ً
والحساسيةُ /أ ُّ
أبي/
ماتوا:
ثالثة
حب
ً
ْ ُ ُّ
واملـ َ
َ
العظيم /أجل ثالثة
والشعر
ـوت/
ْ
َ
ومضارعَ
وبن َتهاُ /
عاشوا /الحياة/
ْ ُ ُ
القويم /أطــل على
النحو
األفعال في
ٌ
ٌ
ُ
الـ ْحـقـيـقــة“ :ف ــوه ــة جـبـلـيــة” /ال الـ ُـرمــل
ُّ
ُي ــش ـب ـ ُـع ـه ــا /وال امل ـ ـ ـ ُ
ـاء ال ـع ـم ـي ـ ْـم /أقـ ــل
َ
ْ
ُ ْ
ـاد/
عـلــى السفينة نــسـخـتــن م ــن اُلـبـ ُ
وخـ ـيـ ـم ــة /أغـ ـف ــو بـ ـه ــا /وأن ـ ــا أح ـ ـلـ ــق،
ك ــال ـف ــراش ــة ،ف ــي الـ ـس ــدي ـ ْـم /أل ـ ـ ّـح عـلــى
ال ـفــواصــل وال ـن ـق ــاط /ألن ـنــي ال حــرف
لي غير ٌالفواصل والنقاط /سماؤنا
م ـش ـك ــول ــة أيـ ـض ــا /وال ل ـغ ــة ل ـه ــا مـنــذ
َ
القديمّ /
ْ
أعد طعام من يبكون حولي/:
َ
َ
َ
ص ـ ــادق ـ ــن /وكـ ـ ــاذبـ ـ ــن /وع ــاشـ ـق ــن/
َ
ـن /وق ــارئ ال ـقــرآن ال أنـسـ ُ
ـاه/
وشــامـتـ
َ
ُ ََ
ُ
يختصر الوثائق و”املـغـيــرة” هكذا/:
ْ
ْ
ْ
ّ
أل ــف /الم /مـيــم /أص ــر على اعتبارك
ن ـس ـخ ــة أصـ ـلـ ـي ــة م ـ ـنـ ــي /وأنـ ـ ـ ــي أن ـ ــتَ
ٌ
فارق في ْ
فهم “جنات
بالتحديد /لوال
النعيم”ُ /أقـ ُّـر بأنهم طمعوا بما َب ْعدَ
ْ
ً
ْ
ـ الـحـيــاة /ف ـكــان /أن عــاشــوا حـيــاة…
ْ
كالجحيم !»
م ــرض أوالد أح ـمــد ت ـحــول إل ــى حــدث
ي ـخ ـي ــم عـ ـل ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،فـ ـه ــو ظ ــاه ــرة
تونسية حــول الشعر مــن مجرد نص
يكتب في الصالونات الى إيقاع حياة.
في كل أعماله الشعرية والنثرية التي
دشنها بـ «نشيد األيام الستة» (١٩٨٤
ـ ـ ل ــم ي ـص ــدر إال ف ــي  ،)١٩٨٨ل ــم تـغــب
أص ـ ــوات الـبـسـطــاء وال ـح ـمــام والـبـحــر
وال ــرع ــاة الــذيــن ع ــاش معهم طفولته،
ف ـش ـعــره إي ـق ــاع ال ـح ـيــاة ون ـب ـض ـهــا .لم
ي ـت ـخــل عـ ــن أي م ـع ــرك ــة س ـي ــاس ـي ــة أو
نقابية فــي الـبــاد :أح ــداث الخبز عام
 ،١٩٨٤األزم ـ ـ ــة ال ـن ـقــاب ـيــة عـ ــام ،١٩٨٥
وفــي التسعينات بعد مغادرته «بيت
الـشـعــر» بسبب مــواقـفــه وتصريحاته
وان ـ ـح ـ ـيـ ــازه ل ـل ـح ــرك ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ً
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة بـ ــن ع ـل ــي وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة ال ـت ــي أنـهــت
نظام بن علي .كان دائمًا ضد السلطة
ّ
إليـمــانــه ب ــأن دور املثقف هــو التنديد
بالسلطة واالنتصار للناس.
ل ــم ي ـن ـجــح املـ ـ ــرض ف ــي ال ـت ــأث ـي ــر عـلــى
معنوياته ،لكن هناك شيء من األسى
يشعر به .لقد عاش حياته في معركة
ضد البيروقراطية واالستبداد ،وناله
التشرد والقمع والـحــرمــان مــن العمل
بسبب مواقفه السياسية .لكن ذلك قدر
املـثـقــف ال ــذي يــرفــض هــدايــا السلطان
املسمومة ومصيره ،فــأوالد أحمد هو
«تونس األخرى ورمادها» كما وصف
نفسه.

