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تأريخ

إياد جميل يالحق مهنة المتعة في شوارع حلب
خليل صويلح
فـ ــي ك ـت ــاب ــه «ب ـ ـيـ ــوت الـ ـخـ ـف ــاء فـ ــي حـلــب
الـ ـشـ ـهـ ـب ــاء» (دار الـ ـ ـح ـ ــوار -ال ــاذقـ ـي ــة)،
ً
ي ـق ـت ـح ــم إيـ ـ ـ ــاد ج ـم ـي ــل مـ ـحـ ـف ــوظ ح ـق ــا
شائكًا في الدراسات السوسيولوجية.
إذ ي ـم ـيــط ال ـل ـث ــام ع ــن أس ـ ـ ــرار ووق ــائ ــع
وطـ ـق ــوس «أقـ ـ ــدم م ـه ـنــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ»،
وكيفية ازدهارها في مدينة حلب ،منذ
أن س ـمــح والـ ــي ح ـلــب الـعـثـمــانــي بفتح
لفرمان
«بيوت الفحش» ( )1900تنفيذًا
ٍ
ً
سلطاني ،وصوال إلى  ،1974حني صدر
قرار رسمي بإغالق املحل العمومي في
حي «بحسيتا» الحلبي ،كأشهر مكان
للدعارة العلنية.
يشير امل ــؤرخ الحلبي كــامــل الـغــزي في
كتابه «نهر الذهب في تاريخ حلب» إلى
استياء أهل املدينة من «كثرة املومسات
ووف ـ ــور ب ـيــوت الــري ـبــة «مــاقــات ـخــانــة»،
فـعـجـبـنــا م ــن اع ـت ـن ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ب ـهــذه
األمور الرذيلة» .لكن هذه االحتجاجات
لم تجد آذانــا صاغية ،وإذا بـ «املنزول»
م ـح ـط ــة ع ـ ـبـ ــور س ـ ـ ّ
ـري ـ ــة لـ ـك ــل ال ـط ـب ـق ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ك ـم ــا س ـي ـق ــع ،ب ــن غ ــزوة
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،عـ ــابـ ــر م ـ ــا ف ـ ــي هـ ـ ــوى إح ـ ــدى
فـ ـتـ ـي ــات «امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزول» ،قـ ـب ــل أن ي ـص ـبــح
ّ
تحول مربع
ق ـ ّـوادًا شخصيًا لها .هكذا
معزول
«بحسيتا» إلى مكان حيوي غير
ٍ
ع ــن مـحـيـطــه ،ب ــوج ــود «ح ـ ّـم ــام ال ـه ـنــا».
وق ــد خـ ّـصــص صــاحـبــه أوق ــات ــا م ـحـ ّـددة
الس ـت ـق ـب ــال ن ــزي ــات املـ ـح ــل ال ـع ـمــومــي.
وفي الجهة املقابلة ملدخل «الكرخانة»،
ي ـقــع «م ـق ـهــى الـ ـس ــام» الـ ــذي ل ــم يـمــانــع
صاحبه بمشاركة بعض فتيات املنزول
املوهوبات بتقديم وصلة غنائية على
خشبة مسرحه ،فيما كانت الفرجة على
بــائ ـعــات ال ـه ــوى ف ــي املـ ـن ــزول مـجــانـيــة.
أمــا الـخــدمــة الجنسية ،فكانت تخضع
ألسعار ال تقبل املساومة« :كانت األجرة

ف ــي أرب ـع ـي ـن ـيــات وخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
الـعـشــريــن ،ت ــراوح مــا بــن لـيــرة ونصف
إلى خمس ليرات ،تبعًا للشكل والعمر
والـ ـخـ ـب ــرة» .ي ـن ـهــض امل ـح ــل ال ـع ـمــومــي،
وفقًا ملا يقوله هذا الباحث ،على أربعة
أركان :البترونة ،املومسّ ،
القواد ،املكان،
بــاإلضــافــة إلــى الــزبــون بالطبع .يشرح
ً
خصائص كل مهنة ،معوال على الجانب
اإلن ـســانــي ف ــي امل ـق ــام األول ،وال ـظ ــروف
القاهرة التي جمعت هؤالء في مكان من
هذا الطراز .كما يروي حكايات شفوية
ع ــن م ـص ــائ ــر هـ ـ ــؤالء الـ ـبـ ـش ــر ،واألق ـ ـ ــدار
ال ـت ــي رمـ ــت ب ـه ــم إلـ ــى ال ـع ــال ــم ال ـس ـف ـلــي.
ً
وي ـخ ـص ــص ف ـص ــا ل ـل ــرق ــاب ــة الـصـحـيــة
ع ـلــى امل ــوم ـس ــات ب ــوج ــود ع ـي ــادة طبية
ملحقة باملحل العمومي مهمتها إجراء
الفحوص الطبية الــدوريــة للمومسات،
وحجر املصابات بــاألمــراض الجنسية
ال ـســاريــة .إل ــى جــانــب ال ـع ـيــادة الطبية،
توجد املـفــرزة األمنية لتنفيذ القوانني
وت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش الـ ـ ــزبـ ـ ــائـ ـ ــن ع ـ ـ ــن األس ـ ـل ـ ـحـ ــة
وم ـصــادرت ـهــا ،خـشـيــة أن ي ـقــوم أحــدهــم
ً
ب ـج ــري ـم ــة ش ـ ــرف غـ ـس ــا لـ ـلـ ـع ــار ،وم ـنــع
دخـ ـ ــول األح ـ ـ ـ ــداث وامل ـ ـتـ ــزوجـ ــن ،وم ـنــع
تـعــاطــي الـكـحــول داخ ــل امل ـنــزول تجنبًا
للمشاجرات .لكن هــذه األوام ــر ال تنفذ
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي ح ـ ــال ك ـ ــان ال ـش ــرط ــي
ً
ً
متساهال ،أو قابال للرشوة.
مــا لــم يـشــر إلـيــه الـبــاحــث ،ربـمــا سـهـوًا،
ّ
أن الـجـنــرال عبد الحميد ال ـسـ ّـراج ،أحد
رج ـ ــاالت ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر ف ــي زمــن
الــوحــدة الـســوريــة املـصــريــة ،بــدأ حياته
العسكرية حــارســا على بــاب الكرخانة
في حلب ،قبل صعوده إلى أعلى مراتب
السلطة فــي أواخ ــر خمسينيات الـقــرن
املـنـصــرم ،وفـقــا ملــا يــذكــره غـســان زكريا
فــي كتابه املمنوع «السلطان األحـمــر».
رغ ــم بــريــق اس ــم «بـحـسـيـتــا» فــي ذاك ــرة
الحلبيني ،إال أنـهــم كــانــوا يتجاهلونه

كرخانة ّ
حلب ظلت
تعمل
حتى عام
1974

ً
نحو أسماء أخــرى ،أكثرها تــداوال 142
وهــو رقــم ال ـشــارع ال ــذي يقع فيه املحل
ال ـع ـمــومــي .م ــن ه ــذا الـ ـش ــارع ،تـتـنــاســل
حكايات ال تنتهي عن «أوه ــام املتعة»،
إلـ ـ ــى أن أصـ ـ ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس ج ـ ـمـ ــال عـبــد
الناصر إبان الوحدة املصرية السورية
الـ ـق ــرار رق ــم  10ع ــام  1961بــإل ـغــاء دور
ال ــدع ــارة املــرخ ـصــة .لـكــن كــرخــانــة حلب
قاومت تنفيذ القرار مباشرة ،إذ استمر
ال ـع ـمــل فـيـهــا ح ـتــى ع ــام  ،1974وج ــرى
هــدمــه بــأمــر م ــن ب ـلــديــة ح ـلــب لتوسيع

منطقة بــاب الـفــرج .هكذا جــرى ترحيل
امل ــومـ ـس ــات الـ ـل ــوات ــي ق ــدم ــن م ــن ب ـل ــدان
ّ
املحليات ،ففضلن
أخرى .أما األخريات
االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى ك ــرخ ــان ـت ــي ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
والـقــامـشـلــي للعمل ه ـنــاك حـتــى مطلع
الثمانينيات.
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ص ـ ـنـ ــف ثـ ـ ــالـ ـ ــث ان ـ ـت ـ ـهـ ــى إلـ ــى
ال ـتــوبــة ،أو بـيــع ال ــزه ــور ف ــي ال ـش ــوارع،
أو م ـس ـت ـخ ــدم ــات فـ ــي دوائـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة،
وأخ ــري ــات أن ـش ــأن ب ـيــوتــا س ـ ّ
ـري ــة ضمن
ش ـب ـك ــات دعـ ـ ـ ــارة ك ـ ـبـ ــرى ،مـ ـتـ ـح ــررة مــن

الـقـيــود الـصــارمــة ،وبـتــواطــؤ مــع بعض
ضـبــاط األم ــن .تحمل بـعــض الـعــاهــرات
املـ ـشـ ـه ــورات أس ـ ـمـ ـ ً
ـاء وه ـم ـي ــة ،وأل ـق ــاب ــا
ب ـ ّـراق ــة ،كـمــا ستشتهر فــي ه ــذا الـحـقــل،
بـعــض الـغـجــريــات مـثــل املـغـنـ ّـيــة يسرى
ال ـبــدويــة ال ـتــي كــانــت تــديــر أح ــد أشـهــر
املالهي في حلب هو «الكاسبا».
ك ـ ــان األخ ـ ـيـ ــر يـ ـج ــذب م ـ ــزارع ـ ــي ال ـق ـطــن
وال ـق ـم ــح وب ـع ــض عـلـيــة ال ـق ــوم وس ـيــاح
ب ـلــدان الـخـلـيــج .ول ـعــل قـصــة صـعــودهــا
م ــن بـيــت م ـتــواضــع إل ــى فـيــا ف ــي أرق ــى
أحـيــاء حـلــب ،تــؤكــد قــوة سطوتها لدى
ً
الطبقات الغنية ،ومثاال على التحوالت
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي أصـ ــابـ ــت امل ــدي ـن ــة.
بانطفاء بريق املحل العمومي ،احتلت
امل ــاه ــي ال ـل ـي ـلــة وال ـك ــاب ــري ـه ــات جــانـبــا
مـ ــن م ـه ـم ــات ــه ل ـج ـه ــة تـ ـص ــدي ــر امل ـت ـع ــة،
وأصناف الرقص والطرب ،وقد جذبت
هــذه األمــاكــن فــي عهدها الــذهـبــي كبار
املـ ـط ــرب ــن والـ ـفـ ـن ــان ــن ال ـ ـعـ ــرب م ـث ــل أم
كـلـثــوم ،ومـحـمــد عـبــد ال ــوه ــاب ،ون ــورى
ال ـ ـهـ ــدى ،وب ــدي ـع ــة م ـص ــاب ـن ــي ،ون ـج ــوى
فؤاد ،قبل أن تنحدر إلى الدرك السفلي
وس ـ ـ ــوء الـ ـسـ ـمـ ـع ــة ،ب ـس ـب ــب ان ــزي ــاح ــات
حــداث ـيــة وس ـمــت مـهـنــة املـتـعــة بــأعــراف
جديدة تتمثل بـ«الدعارة االلكترونية»،
و«الـ ـ ــدعـ ـ ــارة ش ـب ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة :الـ ـ ــزواج
ال ـ ـعـ ــرفـ ــي» ،و«ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــارة ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة»،
و«ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــارة ال ـع ـك ـس ـي ــة» .رغـ ـ ــم أه ـم ـيــة
ّ
تـشــريــح ه ــذه املـهـنــة وتــواب ـع ـهــا ،إال أن
ال ـب ــاح ــث ات ـك ــأ ع ـلــى امل ـ ـ ــوروث ال ـش ـفــوي
ل ـ ـهـ ــذه املـ ـهـ ـن ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــراءة
السيسيولوجية املـعـ ّـمـقــة .وتــالـيــا فإنه
ي ــذه ــب إل ـ ــى ت ــوث ـي ــق املـ ــأثـ ــور الـشـعـبــي
ّ
املتعلق بمهنة املتعة ،أكثر من عنايته
بـمـكــابــدات الـجـســد األن ـث ــوي والتنكيل
ب ــه ع ـل ـن ــا .الـ ـي ــوم أضـ ـح ــت «ب ـح ـس ـي ـتــا»
وحكاياتها أثرًا بعد عني.

شعر

«رفات جلجامش» لصالح بوسريف :األسطورة مرآة للواقع
عبد الرحيم الخصار
من يقرأ «رفات جلجامش» (دار فضاءات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األردن) لـ ـلـ ـش ــاع ــر امل ـ ـغـ ــربـ ــي ص ــاح
ب ــوس ــري ــف ،س ـي ـك ـت ـشــف ن ــوع ــا آخ ـ ــر مــن
الكتابة ،تتآنس فيه نصوص منتزعة من
مرجعيات متعددة تسبكها يــد الشاعر
رغـ ـ ــم اخ ـ ـتـ ــاف م ـن ــاب ـع ـه ــا وم ـص ـب ــات ـه ــا،
حيث يلتقي التراث باألسطورة ،والدين
بـ ــاألدب لـيـتــآلــف امل ـح ـســوس م ــع امل ـجــرد،
والفلسفة مع الوجدان في تناغم شعري
كـبـيــر ،يتفتق عـنــه مـنـتــوج أدب ــي جــديــد،
ب ـق ــدر م ــا ي ـت ـقــاطــع م ــع امل ــن األس ـط ــوري
ال ـس ــوم ــري ب ـق ــدر م ــا يـقـطــع م ـع ــه .ان ـحــاز
صــاح بوسريف ،بوعي تسنده الخبرة
وال ــدرب ــة ف ــي ال ـك ـتــابــة ،إل ــى تــأل ـيــف عمل
شـعــري مـطــول ( 330صـفـحــة) وف ــق بناء
محكم يقوم على فكرة «املشروع» ،ال على
تجميع الـنـصــوص .مــا يـقــوم بــه الشاعر
هــو كتابة فــوق كتابة ســابـقــة .ال يتعلق
األمر هنا بعملية التناص فحسب ،حيث
يستقي الكاتب ّ
نص مادته من نص آخر
أو يـتـفــاعــل م ــع أنـظـمـتــه األس ـلــوب ـيــة ،بل
ي ـت ـجــاوزه إل ــى إعـ ــادة إنـتــاجــه وتوظيفه
في سياقات راهنة .هذا التجاوز سيبدو
للقارئ منذ العتبات األولــى للنص .فقد
اخـتــار بوسريف أن يضع عنوانًا فرعيًا
ل ـل ـع ـمــل« :ال ــرج ــل ال ـ ــذي سـ ُـي ـن ـبــت شـجــرة
ج ــدي ــدة» .وتـتـيــح مـســاحــة ال ـتــأويــل هنا
ّ
أن ن ــدرك أن الـشــاعــر يــراهــن عـلــى الــزمــن
ّ
كعنصر يخدم العملية اإلبداعية ويعمق
تيماتها ،فهو يستدعي كائنًا أسطوريًا
مــن املــاضــي إل ــى الـحــاضــر ،مــن أج ــل أداء
مهمة في املستقبل :إنبات شجرة جديدة.
يـ ـسـ ـت ــدع ــي ال ـ ـشـ ــاعـ ــر جـ ـلـ ـج ــام ــش ،وم ــا
جلجامش سوى قناع ّ
يمرر عبره خطابه
الـفـلـسـفــي وال ـتــأم ـلــي ف ــي مــاضــي الـعــالــم
وراهنه .يلجأ إلى من يقوم بمهمة عجز

ـادي
عـنـهــا اإلنـ ـس ــان امل ـع ــاص ــر .ل ــذل ــك ،ي ـنـ ّ
على جلجامش ويعيد إحياء رفاته ،ألنه
أقوى وأعلى من اإلنسان العادي العاجز،
فهو بشر ســرت فــي جـســده دم ــاء اآللـهــة،
ثلثه إنـســان وثلثاه إلــه ،وفــق األسـطــورة
السومرية التي تعود إلى بداية الحضارة
في بالد ما بني النهرين ،ولم يتم االنتباه
إليها إال في أواسط القرن التاسع عشر.
يـتـمــاهــى ال ـشــاعــر م ــع األسـ ـط ــورة حينًا،
وأحيانًا يسعى إلى إنزالها من عليائها
الـ ـخ ــراف ــي إلـ ــى واقـ ـ ــع ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة،
ّ
ف ـت ـح ــس أن م ـ ــا ي ـق ـت ــرح ــه م ـ ــن م ـش ــاه ــد
تخييلية ال يختلف كـثـيـرًا عـمــا نعيشه
في حياتنا الراهنة ،خصوصًا ما يتعلق
بتيمة الصراع بني الخير والشر.
تـ ـتـ ـع ـ ّـدد ش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـنـ ـ ّـص ال ـش ـع ــري
وف ــق تـعــددهــا فــي الـحـكــايــة األسـطــوريــة،
ّ
مــن أنـلـيــل إل ــى نـنـســون وأن ـكــي وإي ــراك ــا
وأتـ ـ ـ ــو ن ـب ـش ـت ــم وخـ ـمـ ـبـ ـم ــاب ــا وسـ ـ ـ ــدوري
وأورش ـن ــاب ــي ،وت ـتــداخــل أصـ ــوات الـســرد
وت ـت ـن ــاوب ع ـلــى ن ـقــل األح ـ ـ ــداث ووص ــف
ّ
املشاهد ،لكن أقرب صوت في هذا النص
امل ـل ـح ـمــي ل ـص ــوت ال ـش ــاع ــر ه ــو أن ـك ـيــدو
ال ــذي ج ــاء ملجابهة ج ـبــروت جلجامش،
املستبد ال ــذي ك ــان يسطو عـلــى زوج ــات
اآلخـ ــريـ ــن .أن ـك ـي ــدو ال ـ ــذي ي ــري ــد أن ينقذ
جلجامش مــن غـ ّـيــه ،ليتأتى لــه أن يعيد
الحياة إلى مجراها املثالي ،حيث ال ظالم
وال مظلوم« :أنــا الــذي ســأبـ ّـدل املصائر/
ســأنــزع عــن أوروك الـشــوكــة /العالقة في
حلوق الـعــذارى /.لن يجري ماء في رحم
امــرأة /غير ماء زوجها» .يفتتح الشاعر
جــزء «أوروك ذات األسـ ــواق ،أوروك ذات
األســوار» بالسؤال التالي« :لم البالد زاد
أن ـي ـن ـهــا؟ /جـفـلــت ال ـش ـم ــس /واسـتـفـحــل
فيها ضجر الطغيان» .سؤال ال ينحصر
طــرحــه بــاملــاضــي امليثولوجي السحيق،
بل ينسحب أيضًا على الراهن الواقعي.

ّ
تتعدد
الشخصيات
وفق
تعددها
في الحكاية
األسطورية

يفتح الكثير مــن املـقــاطــع الـشـعــريــة بــاب
النقاش الوجودي الذي تتصادى أسئلته
باستمرار ،منذ بداية الوعي بالخلق إلى
نهاية الوجود البشري .الشاعر يتساءل
عـمــا إذا ك ــان الـخـيــر وال ـشــر ي ـعــودان إلــى
أصــل واح ــد .هــذا مــا يقوله أنكيدو ألمــه:
«نـنـســون /أيتها األم الـتــي بظلك أفــيء/
يــا حــامـيــة جـلـجــامــش الـعـتـيــد /وخــالـقــة
ـت مــن جعلته لــي ن ـدًا/
جـبــروتــه )...( /أن ـ ِ
كما لو أننا معًا /خرجنا من نفس املاء».

ي ـح ـضــر ال ـ ـسـ ــؤال امل ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي بـشـكــل
ص ـ ــارخ ،عـلــى ل ـســان أن ـك ـيــدو« :ال صــوت
يأتي من السماء /كأن ال آلهة هناك /أو
ّ
كــأن األعــالــي خــاء» .يوظف الشاعر هنا
تشبيهًا مــاكـرًا يتوخى عـبــره التشكيك،
لكنه ال يبحث عن جواب ،ال يهمه اليقني،
بـقــدر مــا يهمه االح ـت ـفــاء ب ــأدب املصائر
واأله ـ ـ ـ ــوال ،ح ـيــث األس ـئ ـل ــة ال ـك ـب ــرى هي
مداخل الكتابة .أما األجوبة فتوجد دائمًا
خارج النص.

في نقاشاته املستمرة وأبحاثه النقدية،
يتحدث بوسريف باستمرار عن مفهوم
«م ــا ب ـعــد ال ـق ـص ـيــدة» وي ـع ـنــي ب ــه الـنــص
املركب الذي تتماهى فيه أجناس الكتابة،
وال يحمل صوتًا واح ـدًا ،وال يراهن على
ب ـن ــاء واحـ ـ ــد ،ل ــه ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة يتحكم
ّ
ال ـش ــاع ــر ف ــي زم ـن ـه ـمــا وش ـك ـل ـه ـمــا .ل ـعــل
«رف ــات جـلـجــامــش» هــو الـتــرجـمــة املثلى
لتصورات بوسريف النقدية بخصوص
كتابة الشعر .نحن أمام نص ال خاتمة له،
على األرج ــح أمــام نــص ال ينتهي .ربما،
لــذلــك سـمــى ال ـشــاعــر صـفـحــاتــه األخ ـيــرة
«ع ـت ـب ــات األب ـ ــدي ـ ــة» ،ك ــأن ــه ي ـت ـب ـنــى ف ـكــرة
الــروائ ـيــة الـفــرنـسـيــة سـيــدونــي غابرييل
تقود الكتابة إال إلى مزيد من
كوليت «ال ّ
الكتابة» .ثم إنه نص حافل بالسرد ،وفي
اآلن ذات ــه يتدفق بــالـصــور والتشكيالت
الشعرية ،حيث تتجاور أجناس الكتابة،
ويتقاطع الخيال مع املعرفة.
تـخـتـلــط امل ـت ــون ب ــال ـح ــواش ــي ،وي ـتــداخــل
املكتوب األســاس بمكاتيب أخــرى ،فنقرأ
بـ ــن م ـق ــاط ــع وأجـ ـ ـ ـ ــزاء الـ ـن ــص ال ـش ـع ــري
ن ـص ــوص ــا مـ ـجـ ـت ــزأة مـ ــن م ـل ـح ـمــة أت ـ ـ ــرا -
حـسـيــس ،الـعـهــد الـقــديــم ،إنـجـيــل ســومــر،
القرآن ،سفر التثنية ،سفر التكوين وسفر
العدد ،إضافة إلى نصني شعريني لبابلو
نيرودا وتيد هيوز.
فــي رحـلـتــه األس ـطــوريــة ،ك ــان جلجامش
يبحث عن تلك املادة السحرية التي تمنح
نعمة األبدية للكائن البشري ،وكان يقلقه
ّ
أن هذه النعمة استأثرت بها اآللهة دون
البشر« :ال خـيــار لــي /فــأنــا لــن أعــود إلى
أوروك/إال /ظافرًا /وفي يدي أبدي» .في
امل ـقــابــل ،لــم ينشغل بــوســريــف فــي عمله
ه ــذا ،وفــي مــا سبقه مــن أعـمــال ،بالبحث
ً
عن ّ
سر لخلود اإلنسان .لقد كان منشغال
أكـ ّثــر بالبحث عـمــا يمنح نعمة الخلود
للشعر.

