الداللة
اللّغة والثورة يف تونس :قراءة يف ّ
د .محسن بوعزيزي *
 )1هل قلتم ثورة ؟
أهت ُّم يف هذا ال ّن ّص بإش��كالية العالقة بني اللّغة والثورة يف تونس .وأس��تعمل مفهوم الثورة مس��تندا يف ذلك
إىل التّس��مية الت��ي أطلقه��ا الفاعلون عىل فعلهم .ورأيي أنّن��ا ،إىل ح ّد اآلن ،إزاء نزع��ة ثوريّة (Tendance
 )révolutionnaireال ميك��ن الحك��م لها أو عليه��ا قبل أن تحقّق مقاصدها وأ ّوله��ا القطيعة ،القطيعة مع
املايض ،تعلّقًا بالح ّريّة والكرامة والعدالة ،حس��ب ش��عاراتها ،ويف الح ّد األدىن ،وإذا ما تعذّرت القطيعة بق ّوة
قبضة املجتمع التقليدي ،أن نس��عى باتجاه التق ّدم  )progrès(.نحن مقبلون عىل احتامالت مختلفة ومنها
احت�مال الث��ورة ،ولكن أيض��ا عىل احتامل نفي الث��ورة ،أو ضد الثورة ،حني تصب��ح الحداثة وصمة تخىش
الس��واد عوض الحديث عن ح ّريته يف
اإلعالن عن نفس��ها ،أو يتح ّول الوضوح عورة ،فيختفي الجس��د تحت ّ
نزعة ثائرة ،أو يصري الواقع حافال مبعاين الس��لف ّية تح��ت عنوان الح ّريّة فتثبت بقدرتها املناورة عىل التّق ّدم
يس��ارا ،وتستدرجك إىل أس��ئلتها ورموزها ومنها ال ُهويّة ،ويتح ّول التنوير إىل نور ،نور املايض .لهذا نحن إزاء
نزعة ثورية مل تحس��م أمرها بعد ،ينكش��ف فيها ما كان تحت ال ّرماد مبختلف تعبرياته وتناقضاته .وسيؤول
أمر هذه النزعة ،بعد تصفية حسابات مختلفة ،إىل الق ّوة االجتامعية التي تعبرّ عن طبيعة اللّحظة التاريخيّة
ومتثّلها ،وأظ ّن أنّها الزالت قيد التش��كّل .وس��تعلن النزعة الثورية عن نفسها حني تنضج طبقتها االجتامعية
وتخلق لغتها وتعبرياتها إبداعيا وفكريا وأيديولوجيا ولغويا ورمزيا ،وأظ ّنها ال زالت جنينية يف رؤوس أطفالنا.
عام عىل الثورة وعيون عليها .فهل حقّقت مقاصدها؟ أو بعضها؟ أو أنّها مقبلة عىل احتامالت مختلفة ومنها
* باحث تونيس
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الثورة أو نفيها؟ يبدو يل أنّنا إزاء نزعة ثوريّة ال ميكن الحكم لها أو عليها حتّى اآلن ،يف انتظار أن تذهب يف
اتجاه القطيعة ،مبا فيها من تغيري جذري عميق ،أو يف الح ّد األدىن أن تسعى باتجاه التق ّدم .عىل أ ّن احتامل
يظل هو أيضا احتامال واردا ،ليس فقط أل ّن االنتكاس��ة السياس ّية ميكن أن تحدث ،فترُ ِج ُع النظام
نفي الثورة ّ
السابق بشكل مختلف ويصبح ما ا ُنجز باهظ التّكاليف ،بل أل ّن فكر الثورة الذي كان ميكن أن يكون مح ّركها
وضامنا ملسارها مل يعلن عن نفسه بع ُد ،ومل يح ّرض إىل ح ّد اآلن عىل ثورة يف املعنى ،مماّ جعلنا نتو ّرط هذه
األيّ��ام يف تعب�يرات احتجاجية مطلب ّية وقطاع ّي��ة ض ّيقة ،يف ّكل مكان تقريب��ا  ،دون تقديم للمعاين الثوريّة
الكربى من قبيل الح ّريّة ومناقشة طبيعة النظام االقتصادي القادم.
الساحات العا ّمة ،يف مدن مختلفة،
وتجد فرضية ال ّنزعة الثوريّة بعض عنارص ق ّوتها ومتاس��كها فيام رأيناه يف ّ
وخاصة يف ش��ارع بورقيبة بعد ع��ام من الثورة من عنفوان الفضاء العام الذي بدأ أفراده يتناقش��ون قضايا
ّ
الشأن العام وجها لوجه بطريقة ح ّرة وعقالن ّية ويضعون األسئلة الجديدة .وهذا هو الوجه املريح يف ّكل ما
يحدث ،والذي يَ ِع ُد مبرشوع ما جديد يلوح يف األفق ،ال يزال قيد التّش��كّل بعرس ،يبحث عن عنارصه التائهة
يظل املرشوع «يف حرضة الغياب» إذا ما اتّس��ع الضّ يق الفكري الذي يتل ّبس نخبنا ،ومتادي
هنا وهناك .وقد ّ
عجزها عىل أن ترى املس��تقبل ،فرتى ما ال يُرى ،وخاصة إذا ما استم ّر كسلها يف القبض عىل اللّحظة املعرفية
التي تقرتحها الثورة وصياغة بدائلها .هذه لحظة انبعاث شعب مل يجد أمامه متّسعاً من الفكر الجديد فراح
لكل زمان ومكان ،ول��ه يف ذلك حكمة .ولك ّن أطفالنا الذين
يعتن��ي مباضي��ه ويأخذ الكتاب بق ّوة ألنّه صالح ّ
تفتّحت أحاسيسهم عىل سجع الثورة سيكونون أكرث تأهيال م ّنا عىل بلورة أفق جديد للمعنى الثوري الخالّق.
وإ ّن أه�� ّم إنج��از تفعله س��لطتنا الحال ّية أن تحافظ ع�لى الصيغة املؤقتة لس��لطتها ،فأطفالنا قادمون .وما
علينا س��وى تعليمهم وتدريبهم عىل «التم ّرد» عىل الس��ائد لخلق البدائل اآلتية .وعلينا تعليمهم أ ّن الثورة
التزام ،التزام بالح ّريّة كام يقول جون بول سارتر ،ح ّرية الجسد ،وح ّريّة الرأي والفكر واإلبداع .وسيكون من
املستحسن أيضا تعليمهم البحث عن االختالف يف كل يشء ألن التّشابه سلوك القطيع.

 )2منت الح ّر ّية يف لغة الشّ عار:
ست
أجمع يف مدونتي بني املنطوق اليومي والش��عارات التي رفعت يف وجه ال ّنظام التونيس ،بدءا من س��نة ّ
وألفني وصوال إىل يوم هروب رأس ال ّنظام .وأحاول أن أمسك ببعض القواسم املشرتكة التي تجمع بني مختلف
مفاصل هذه املد ّونة،واس��تند يف هذا ،ولو جزئيا ،إىل القراءة الس��يميولوجية ،مبا هي مغامرة يف ال ّدال .وأثناء
هت إىل قاعدة أوىل الفتة لالنتباه مفادها أ ّن الشّ عا َر
التصنيف ،واللّعب بالكلامت والتساؤل عن املرجعيات ،تنبّ ُ
يس��ار ٌّي بالرضورة .القوى الدينية السياس�� ّية تُكبرِّ وتهلّل وال ترفع شعارا ،س��واء أكانت شيع ّية (لبنان ،إيران)
أو س�� ّنيّة أو س��لفيّة .الكابح الديني مينع هذه القوى من أن تُبدع ش��عاراتها .ث ّم إ ّن هذه القوى ظلّت تراقب
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املشهد وتفاعالته ،حذرةً ،غري مطمئ ّنة ،ومل تُعلن عن نفسها جهارا إالّ بعد  14جانفي  /كانون الثاين.2010
القاع��دة الثانية تفيد أ ّن لغة الثورة ،أو اللّغة يف الث��ورة ،تنتقل بنا ،بغتةً ،وعىل غري املتوقّع ،من «براديغم»
ال ُهويّة والخصوصيات املحلّ ّية إىل «براديغم «الح ّريّة بنزعتها اإلنسان ّية ،الكون ّية .ويبدو أ ّن املرور من الهموم
املحلّية إىل أس��مى القيم اإلنس��انية ،بعد فقدان ال ّرجاء ،كان من أهم العنارص التي دفعت باتجاه التعاقد
عىل مصطلح الثورة يف االس��تعامل االجتامعي اليومي وإس��نادها هذا االهتامم العاملي .يتجلىّ هذا من كرثة
تواتر الكلامت التي تحيل إىل القيم اإلنسان ّية« :ح ّريّة ،عدالة اجتامعية ،كرامة وطنية« ،ح ّريات ،ح ّريات ،ال
رئاسة مدى الحياة»« ،الشعب يريد ،شغل ،إسقاط» .وظ ّني أ ّن هذه اللّغة التي ترفع شعار الح ّريّة هي التي
أعط��ت قيمة كون ّية لهذه الثورة .هذا املرور محيرّ  ،ألنّه مباغت ،ويأيت يف لحظة اختنق فيها التاريخ وطغت
العدم ّية وتصاعد الالّمعنى ،فلم يعد لنا يف هذه األرض من وازع إالّ أن مي ّر يومنا بس�لام ،متهيدا لليل يعقبه
نهار آخر دومنا ه ّمة يف اإلنش��اء عالية ،فإذا بنا نتعلّق باألبعاد اإلنس��انية األكرث قداس��ة ونبال ،وإذا بالشّ عب
الحي من امل ّيت .وأتع ّمد اس��تعامل مفهوم الشّ ��عب تنبيها إىل ما كانت فيه من طّاقة إنجازية تُعلن
يُخرج ّ
عن الهويّة الشعب ّية لهذه الثورة.
وأراين الي��وم أك�ثر قدرة عىل فهم الس�� ّد وم ّربرات كتابته من ِق َب ِل املس��عدي :الس�� ّد «كتابة جسرَ ت عىل
معضلة الخلق»؛ حرقُ الجس��مِ قهرا دفَع الكتل التي كانت تس�� ّمى جامدة إىل دحض الع َد ِم بالفعل الثور ّي
الخالّق ،حينام فُهم االحرتاقُ حيا ًة وتُرجم ثورة .والقه ُر يف لس��ان العرب اللحم إذا أخذته ال ّنا ُر وس��ال ما ُؤه.
هذا التأويل وما تاله من فعل صار رديف الح ّريّة يف لغة النزعة الثورية« :ح ّريات ،ح ّريات ،ال رئاس��ة مدى
الحياة» .ورغم ما عبرّ ت عنه الش��عارات من نزعة كون ّية ،إنسان ّية ،غري أنّها عادت لتك ّرس «براديغم «الهوية
الدينية يف السياس��ة العمل ّية ،ولعلّه ش��كل مرحلة رضوريّة يف س�يرورة التغيري التي تبدأ بالصحوة الدينية،
وبعدها يتح ّول ال ّنقاش إىل املسائل االجتامعية واالقتصادية واملعرفية والجامل ّية.

جع:
 )3سقطت البالغة ّ
الس ُ
وظل ّ

القاعدة الثالثة تن ّبه إىل س��قوط البالغة بكل أش��كالها ،مبا هي كالم عىل الكالم أو لغة فوق  -اللّغة Méta-
 ،langageف�لا حاجة إليها هذه امل ّرة إالّ يف القليل .لقد تح ّولت الكلمة يف اللّحظات الحاس��مة إىل فعل ،إىل
رصاصة مبارشة ،محاربة ،غري مواربة ،حتى كادت مبا فيها من تحديدية تقود الثورة وتو ّجه مسارها ،مختزلة
الزمن فيها .وهكذا يتبينّ مع أوستني كيف تصنع األشياء بالكلامت .فالشّ عب ،حني يثور ،ال يحتاج إىل بالغة،
بل إىل ملفوظ إنجازي يتّجه إىل الفعل فيسميه بدون مجازات .إنّها اللّغة -املوضوع « »objet – Langage
التي تُس��قط كل أصناف البالغة من رمز وإيحاء ومجاز واس��تعارة وكناية« :التش��غيل اس��تحقاق يا عصابة
رساق– يا بوليس فيق فيق ،الحجامة تحكم فيك – خبز وماء ،وبن عيل ال – يسقط حزب الدستور ،يسقط
ال ّ
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جالّد الشعب» .وبالرغم من أنّها كثيفة املعنى والداللة ،فإنها توقفت عند درجة الصفر من البالغة ،إال من
السجع واإليقاع ،مبا فيهام من جرس ّية الزمة وانضباط عسكر ّي يسعى إىل تغيري حالة سياسية تتغافل ،بصورة
ّ
قصدي��ة أو عفوية ،عن بقية األبعاد  ،كالثقايف واالجتامعي واالقتصادي .البالغة ش��عرية حاملة أوجه .أ ّما يف
النزعة الثورية التونس�� ّية فال وجود لوس��يط بالغي يف اللّغة إالّ امل��رور إىل الفعل بغرض املواجهة واإلطاحة
بالحكومة :الش��عب يريد إس��قاط الحكومة .إنّها لغة تسعى إىل تغيري الواقع بلغة إنشائية ،Performative
خالية من أقنعة البالغة ،فال مجاز فيها س��وى الكالم لخلق واقع جديد .وإس��قاط البالغة معطى جديد يف
تاريخ الحروب العربية ،إذ كانوا قدميا يدقون طبول الحرب بالبالغة الشّ عريّة قبل خوض غامرها.
أقيموا بني أ ّمي صدور مط ّيكم

فإنيّ إىل قوم سواكم ألميل

تلتق��ي ه��ذه القاعدة مع ما تن ّبه إليه روالن بارت يف «  » Mythologiesح�ين رأى يف اللّغة الثوريّة لغ ًة ال
سيميولوجي
أس��طورة فيها .هذه األخرية يراها بارت نس��قا س��يميولوجيا ثانياً متداخالً أو مرتاكباً يف نس��ق
ّ
أ ّول  .وألنّها كذلك ،نسق عىل ال ّنسق ،فإ ّن الثورة مبا هي فعل تطهريي  Cathartiqueتقصيها من خطابها.

 )4زالّت اللّسان:
رص عىل كش��ف املضمر عرب
هذه الفكرة التي تُن ّبه إىل س��قوط البالغة يف لغة الثورة تس��اندها فكرة أخرى ت ّ
زالّت اللّسان  ،Lapsusمبا هي رغبة غري واعية ،دفينة ومكبوتة ،تفضح فساد ال ّنظام ،خروج مباغت عن ال ّنص
م��ن ش�� ّدة ما تضغط عليك الحقيقة الكامنة .تقول امرأة يف إح��دى املناطق التخومية مر ّحبة بنب عيل منذ
رش» ،بفضلك رصنا نتض ّور جوعا .وتقول أخرى أ ّميّة يف لحظة
خمس س��نوات تقريبا« :بفضلك هانا موىت بال ّ
مواجهة دامية مع نظام بن عيل اإلقصايئ « :لقد خ ّرجنا االستعامر فمتى سنخ ّرج االستقالل « .ويف ذلك قهر
للصواب عرب الخطإ وزلّة اللّس��ان .فرغم أنّه كالم نش��از يخرج عن قصد
للّغة عرب التعريف بالض ّد وكش��ف ّ
املتكلّم ،إالّ أنّه يدفع الفرد إىل الوعي بحقيقته والقدرة عىل قولها عرب ال ّزلّة .لقد ت ّم خنق الكلمة ومحارصة
حت��ى مل يعد مث ّة من خي��ار إالّ «الكالم أو املوت» بتعبري مصطفى صفوان  .فإذا بالكبت الس��يايس
التعب�يرّ ،
واالجتامعي يف ّجر طاقة تعبريية هائلة س��اهمت يف إسقاط نظام من أش ّد األنظمة االستبداديّة بُؤسا .الكالم
أو املوت ،هذا الخيار الصعب ،أفىض إىل انبثاق ال ّرغبات الكامنة يف التخلّص من ال ّنظام قبل الثورة ،ويتح ّول
السج ُع يف بناء
بعد ذلك الالّوعي إىل وعي هادر وفصيح « :الشّ عب يريد إسقاط الحكومة» .وغالبا ما يُعتمد ّ
الشّ عار ،مبا هو توافق الفاصلتني يف الحرف األخري :
بن عيل يا جبان الش��عب التونيس ال يُهان  -بن عيل يف الس��عودية والعصابة هي هيdégage dégage -
 dégageيا خماّ ج
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ويف املثال األخري يخ ّرج املنطوق التونيس س��جعه الخاص من لغة ممتزجة بني الفرنس��ية والدارجة املحلّيّة.
السجع بإيقاعه وبتأثريه االنفعايل يوقظ الصمت والالمباالة:
ّ
يا مواطن يا ضح ّيه

إيجا شارك يف القض ّية

فيق
يا بوليس فيق ْ

الح ّجامة تحكم ْ
فيك

حي
الكرطوش حي ْ

والحجامة يف د ْيب

واالنفعال يف هذه الش��عارات ال ّرافضة يأيت من اإليقاع املوس��يقى ،أو مماّ ميكن تسميته مبوسيقى االحتجاج
الصوت ّية الجامعية
وال ّرف��ض ،إيقاع انفعايل ال ي�ترك لك مجاال للمحايدة والالّمب��االة ،بل تخرتقك املوج��ات ّ
فتقحمك يف املشهد بال ّرغبة أو بدونها.

 )5نزعة ثورية تحتاج إىل ثقافة:

القاع��دة الرابعة ميكن بلوغها حني نخ ّرج الحقل الداليل األ ّول لش��عارات الثّ��ورة بناء عىل ما تك ّرر فيها من
السيايس
ألفاظ وصور وما تقارب صوتا ومعنى .هذا الحقل األسايس يشري إىل ال ّرغبة يف القطيعة مع الفساد ّ
دون أن يحمل ،إالّ يف القليل ،رؤية أخرى مختلفة للعامل ،تعد بثقافة جديدة ،ف ّنا وأدبا وعلام وأخالقا وذوقا.
فه��ذه ثورة مل تكن مس��بوقة بوع��ي ثور ّي أنتج فكره ،خالف��ا لبقية الثورات األخرى الربيطانية والفرنس��ية
والبلش��فية ،التي كُتبت قبل قيامها .أما يف مد ّونة الثورة التونس��ية فقد كانت أكرب الغائبني ،إذ ليس مث ّة ما
ونصيته ،إىل نزعة نحو خلق مجتمع جديد ،تص ّورا ومامرسة،
يشري يف إحاالت الشّ عار ،بالرغم من يساريتهّ ،
السياسيّة .ومن الالّفت لالنتباه
يس��عى إىل تقويض بعض عنارص املجتمع التقليدي ،إالّ ما ارتبط فيه بالحياة ّ
السياس ّية يف تونس .ولقد كانت الجامعة
أ ّن الشعارات جلّها قد عادت إىل اللحظة التي توقفت فيها الحياة ّ
التونسيّة مصدرها األ ّول .ومل ّا احتاجت هذه الثورة إىل صوت يضبط إيقاعها ،فإنها مل تجد غري ما خلّفه اليسار
الطالّيب ،وما صاغته الجامعة وبعض األحزاب منذ أواخر س��تينات القرن املايض حتى أواس��ط الثامنينات من
عالمات احتجاجية مناهضة للسلطة .ولو قرأنا هذه الشّ عارات يف مستواها الدياكروين ،العمودي ،لوجدناها
الس��يايس والفكري واأليديولوجي للجامعة التونس��ية يف ح��ركات م ّدها وجزرها .فعىل
تتجانس مع التط ّور ّ
س��بيل املثال ،يتط ّور هذا الشّ ��عار تصاعديا من األرض إىل الخبز إىل الشغل :أرض ،حرية ،كرامة ،وطنية ،ث ّم
خبز ،حرية ،كرامة ،وطنية ،لينتهي يف األخري بشغل ح ّريّة ،كرامة وطن ّية .هذا الشّ عار الذي ارتبط مبا اصطلح
عليه عند اليسار «بالعائلة الوطنيّة الدميقراطية» ،يكاد يختزل مسار التط ّور السيايس واأليديولوجي للجامعة
التونسية يف شقّها اليساري بالخصوص ،إذ مل يكن فيها ميني بارز إالّ الحقا .مل يكن لهذه الثورة إذا ً من بديل
ثقايف غري البدائل التي كانت سائدة قبل عهد بن عيل الذي أ ّجل الثورة ،وقد بدت يف تلك الفرتة تظهر بعض
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عالماتها يف ذبذبات ثورية ( )Impulsion révolutionnaireتحالفت فيها مختلف طبقات املجتمع ،رسعان
بولييس خانق .الثقاف��ة كانت يف «حرضة الغياب» عىل غري ما كان معلوما يف
م��ا أجهز عليها بن عيل بجهاز
ّ
لغة انتفاضة ماي أيار  68يف فرنس��ا ،التي أس��قطت «براديغامت « أنتجت أخرى .لقد كان يف عالماتها ما
يشري إىل نزعة مناهضة للمجتمع التقليدي وللرأساملية ولإلمربيالية:
 ليس��قط مجتمع االس��تهالك  -ليس��قط مجتمع السوق -لتسقط االش�تراكية الواقعية ،عاشت الرسيالية -لتسقط الدولة -ليسقط العامل الهرم  -A bas le vieux mondeالفعل ال ينبغي أن يكون ر ّدة فعل بل إبداع
.L’action ne doit pas être une réaction mais une création
الثورة التونسية ال تعد للوهلة األوىل يف مد ّونتها اللّغويّة بثورة يف الثقافة .وقد امت ّد هذا الغياب بفعل التأثري
ليطال بق ّية الجغرافيات العربية الثائرة ،ومنها اليمن التي تربط يف أحد ش��عاراتها ربطا رشط ّيا بني اإلرضاب
عن ال ّدراس��ة وسقوط ال ّرئيس« :ال دراسة وال تدريس حتى يس��قط الرئيس» .وهو باملناسبة شعار يستعيد
ست وسبعني وتسع مائة وألف عند ظهور ما يس ّمى بالحرس الجامعي« :ال دراسة
إيقاعا تونس��يا رفع س��نة ّ
نكف م ّرة واحدة عن جلد الذات ،أو ليست الثورة ،واإلميان
وال تدريس حتّى يخرج البوليس» .ولكن ،حتّى ّ
بها ،برصف النظر عن تحقّقها ،ثقافة يف ح ّد ذاتها .الثقافة الحقّة ،يقول س��ارتر ،هي الثورة عينها ،تلك التي
تطب��خ عىل نار حامية  ،كأن يرصخ ش��عب أم��ام وزارة الداخلية ،مصدر ق ّوة الحاك��م ،ويأمره قيرصيّا صوتا
وحركة .»Dégage« :الثورة ثقافة ،بحلوها وم ّرها ،بعنفها وس��لمها ،بكلامتها وس��جعها ،وذبذباتها ووهجها،
شعب
بإيقاعها الخاص وغري املسبوق .من يتكلّمها ،ويكتب ّ
قصتها عىل الجدران ،ويرسمها ،وينسج ملحمتهاٌ ،
يف مخاض ثور ّي ،ويف معركة وجود .وكل من حاول احتكار صوته إالّ واكتوى بناره.
وما ميثّل اس��تثناء يف اللّغة قد يكون داالّ أيضا ،فيش��كّل بذلك قاعدة ،أما اس��تثنائيته فتكمن يف انتامئه إىل
منظوم��ة لغويّة مختلفة ،وإىل صنف اجتامعي مغاير .فكلم��ة  ،dégageلغة املد ّونني أبناء ال ّنخبة ،وبالرغم
مام فيها من حس��م وقدرة إنجازية إنشائية ،ما دامت متثّل إمضاء الثورة ولحظتها الحاسمة،فإنها قد توحي
بافتكاكها من أهلها ،وتحويلها من الهامش إىل املركز يف لحظة متويهية تسعى إىل أن تغلّف بعدها الطبقي.
وتخفي صوت الهامش ولغته الثائرة.

 )6لغة الدّعاية السياسية:
لي��س مضمون األح��زاب وبرامجها هو الذي مي ّيزها عن بعضها البعض بل تجلّيها ،عىل معنى الشّ ��كل الذي
متنحه لنفس��ها .إنّها تقول ال�شيء ذاته ،يف الكثري من األحيان ،ولكن بأش��كال مختلفة .فالحرب بينها حرب
أشكال وألوان وشعارات دون املرجعيات إالّ فيام تعلّق باإلرصار ،تقريرا ،عن مدنية ال ّدولة ،ذلك املبدأ الذي
ال تعلنه حركة النهضة وال تخفيه ،مثلام ال يُعلن حزب العماّ ل الشّ يوعي التونيس شيوعيته إالّ إيحا ًء ،فيُقيص
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الطّبقة متاما من لغته الدعائيّة ويستبدلها بــ »:أفراد املجتمع» و»املساواة التّامة بني الجنسني» .فدون هذا،
أي تجليّ األحزاب وكيف ّية ظهورها شكال ،يصعب عليك التمييز بني هذا وذاك.
ولنئ غاب صوت خطاب الدين الس��يايس يف لغة الشّ ��عارات الثوريّة ،فقد تكثّف يف الدعاية السياس ّية قبيل
انتخاب��ات املجلس الوطني التأس��ييس .لقد عرفت « النهضة» كيف تتجلىّ  ،وكي��ف تجلب العني التي ترى،
يف حني س��اهمت أحزاب أخرى وقوى « مس��تقلّة» يف استبعاد نفسها ش��كال ،أي مظهرا .ومعلوم أ ّن التجليّ
حماّ ل للداللة واملعنى .أثبت هذا الحزب العائدة قيادته لت ّوها من لندن أنّه يعرف لغة التّس��ويق السيايس،
فبثّ رسائل واضحة يف مستويات مختلفة ،وأه ّمها اللون مبا هو بنية داللية تُجري عالقة معادلة بني الشّ كل
(األزرق واألبيض) واملضمون ( املعاين الذي يريد تبليغها) :الرسالة األوىل ،وإذا ما أجرينا مقاربة سيميولوجية
لأللوان ،تحرص فيها النهضة عىل تكس�ير ال ّنمطيات ومسح األفكار امل ُسبقة والسائدة عنها ،ومنها أنّها حركة
ديني��ة محافظة ،تنظر إىل الوراء وال ترى األفق القادم .ولقد بدا هذا ،خصوصاً يف لونها األزرق الذي اختارته
يف الدعاية السياس ّية.
جل األعالم الغرب ّية ،وينفتح ع�لى العامل ويتخطّى الحواجز،
ه��ذا اللون غر ّيب املزاج والثّقاف��ة ،فهو حارض يف ّ
املتوس��ط ونحو الغرب .ث ّم إنّها تبلّغ رسائل دينية إىل أنصارها ،إذ
وتَ ْعبرُ به «ال ّنهضة» ،بالقصد أو بدونه ،نحو ّ
األزرق كام هو معلوم يشري إىل السامء ،إىل الساموات ال ُعال والحكمة والج ّنة ،وإىل كاظمي الغيظ .ويف رسالة
ثالثة سياس ّية تُطمنئ «النهضة» ال ّناخبني يف ال ّداخل مبا يبعثه هذا اللون من معاين العدالة والتّسامح والتّهدئة.
ومن املثري هنا معاينة تغيرّ ٍ يف لون بعض س ّيارات وزارة الداخل ّية التونس ّية جرى بقصد أو بغري قصد لتتطابق
م��ع هذا اللون .ويف هذا مرور من األس��ود بقتامته وعنف��ه إىل األزرق بهدوئه ولطفه .أ ّما ال ّرس��الة ال ّرابعة
السنة .ويف هذا نوع من املزايدة عىل من يحتكرون
فجامل ّية مو ّجهة للشباب ؛فاألزرق هو لون املوضة هذه ّ
السياق االنتخايب،
فكرة االنفتاح واالقرتاب من النكهة الغرب ّية يف الثقافة والذّوق واللباس .األزرق ،إذا ً ،يف هذا ّ
من��اورة دعائ ّية من حزب أصبح اليوم حاكام ،تدفع باتّج��اه إخفاء ما خفي من منطيات تربطها باملايض ،كأن
ال تراها إالّ يف اللون األخرض مبا يحمله ،كالس��يكيا ،من عالقة باملرجعية اإلس�لام ّية .ولقد تركت كذلك اللون
الس��ابق ،وحافظت جزئيا عىل اللون األبيض بإش��اراته
البنفس��جي الذي افتكّه منها ،بطريقة انقالب ّية ،ال ّنظام ّ
الصفاء والطّه��ارة والعذريّة والنور ،نور املايض .ويبدو
والس�� ّن ّية املح ّمديّة ،وبعالماته التي تدلّ عىل ّ
ال ّدين ّي��ة ّ
واضحا أ ّن الجمع بني األبيض واألزرق ليس اعتباط ّيا بل قو ّي ال ّداللة وال ّرمز ،وال ّرمز عالمة اتفاق ّية بني ال ّناس.
ولنئ تض ّمن اللون يف الدعاية السياسية «للنهضة» إيحاءات دينية ،فقد اختفت مثل هذه ال ّداللة ،تقريرا أو
نصها املكتوب ،فلم يظهر إالّ م ّرة واحدة يف الفصل األ ّول من الدس��تور الذي تعاقد عليه املجتمع
إيحا ًء ،يف ّ
منذ االس��تقالل« :تونس دولة مدنيّة ،اإلسالم دينها والعربيّة لغتها» .ومن املثري مالحظة أ ّن أهم حقل دال ّيل
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ب��رز يف املكت��وب يحيل إىل املع��اين الكربى لقيم الحداثة وأ ّوله��ا الحريّة التي ب��دت إحصائيا مفتاح ال ّنص
الدعا ّيئ« :ندافع عن الح ّريات العا ّمة واألساس ّية ،ندافع عن ح ّريّة الفكر واملعتقد والتّنظّم ،ندافع عن مبادئ
املواطنة والحداثة والعدالة االجتامعية .»...هكذا تُ َوظّف الداللة التّقريريّة يف ما هو مكتوب حني التّعبري عن
املرجعية الدين ّية ( ،)Dénotationوأبرز ما فيها وحدة دالّة مكتوبة بخط عريض تُسيطر عىل بقية الوحدات
النص« :أوفياء . ..صادقون ، ». ..لتش�ير إىل لغة سياس��يّة أخرى غري مكيافيليّة ،أو هكذا تريد
ال ّدالة يف هذا ّ
والصدق يف السياس��ة .غري أ ّن هذه الكتابة التي تجعل من
أن تُظه��ر ،لغ��ة ِقوامها األخالق ممثلة يف الوفاء ّ
الهويّة العربية اإلس�لامية رهانا ال مييّز بني الهمزة الوصليّة والهمزة القطعيّة .ويوظّف اإليحاء الديني فقط
فيام ميكن أن يكون حماّ ل أوجه عند التأويل ،كالصورة واللّون .وهذا التخفّي مر ّده الحرص عىل إبراز مدن ّية
ديني ،عقيد ّي .هذا ما فعله «القطب الحدايث الدميقراطي» ،وبش��كل معكوس ،إذ حرص عىل إخفاء
ح��زب ّ
نصه الدعايئ إىل إقرار الفصل األ ّول من دستور
الئكيته ورفضه ملقصد اله ّويّة فيام حدث من تغيري ،فسارع يف ّ
 1959الذي يُعلن إس�لام الدولة .بيد أ ّن نخبويته غري قابلة لإلخفاء بل بادية للعيان يف أغلب مفاصل هذا
الصعبة ال ميكن لإلنسان
النص الفوقي ،بدءا من طغيان املكتوب عىل بق ّية ال ّدوال األخرى ،واملكتوب بلغته ّ
ّ
ولألمي أن يقرأه.
العادي أن يفهمه،
ّ
لكل ه��ذا ،متزج «ال ّنهضة» دعايتها االنتخاب ّية بيشء من مس��حوق الليربالي��ة (االنفتاح ،وح ّريّة
وكمحصل��ة ّ
ّ
العمل ،واالستثامر ،واملبادرة) ،ومن االشرتاك ّية (عدالة ،نوزّع الخريات بالعدل ،القضاء عىل الفقر والتّهميش)
وم��ن معاين الحداثة (تونس منارة العقل والعلم ،الحرية ،التح ّرر ،الح ّريات العا ّمة ،ح ّرية العمل) ،ومماّ ّقل
السامء) .فاإلسالم ،وبشكل
من اإلس�لام (ندافع عن السائل واملحروم ،ش��جرة مباركة أصلها ط ّيب وفرعها يف ّ
أقل الحقول ال ّدالل ّية حضورا يف اللّغة املكتوبة يف البيانات السياس��ية الدعائ ّية «للنهضة» .هكذا
مفارق ،هو ّ
يبدو لديها حرصها واضحا عىل تحرير لغتها الدعائ ّية مام علِق بها من صورة تجعلها ال ترى إالّ «املايض الذي
ال مييض» .ولك ّن مشكلة «ال ّنهضة» القادمة قد تكون فيام ستحاول إنتاجه من منوذج جام ّيل وثقا ّيف ال ينسجم
انس��جاما محكام مع التاريخ واألنرتوبولوجيا يف بلد مل يع��رف يف أ ّي لحظة من لحظاته الصورة اإلخوان ّية يف
الخاصة ،وبذوره التّاريخ ّية التي نسجت كيانا
الحكم والثقافة والحياة العا ّمة .لهذا املجتمع شعائره الجامل ّية ّ
ثقافيا تونس ّيا ولك ّنه مفتوح عىل ّكل الحقول.
السياس ّية ،فقد تقشّ فت فيها بق ّية األحزاب املرتشّ حة .اكتفى «املؤمتر
ولنئ كثرُ ت رسائل «ال ّنهضة» يف دعايتها ّ
م��ن أجل الجمهوريّة» ،مثال ،بإعطاء انطباع يفيد مت ّرده عىل الشّ ��كل االجتامعي الذي يتعاىل عىل اإلنس��ان
محل س��خرية ش��عارا يس��تهوي ال ّناس ويدفعهم إىل
الع��ادي فري ّد الضعف ق ّوة ،بجعل النظّارة التي كانت ّ
اإلحس��اس باإلثم ألنّهم رأوها ضعفا .وبدا حزب العماّ ل الشيوعي التونيس يف مستوى رسائله الدعائ ّية أقرب
رصا عىل عالمات روس��يا البلشف ّية زمن لينني،
إىل املحافظة منه إىل إبداع رؤية لش��يوعية جديدة ،إذ الزال م ّ
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مؤسس��يا بتش��كّل وعي طبقي.
كاملطرقة واملنجل (العامل والفالّح) ،يف س��ياق اقتصادي تونيس ال يس��مح ّ
فاملصانع واملعامل التي كانت تس��مح بنم ّوہ مل تعد موج��ودة خصوصاً يف بلد مثل تونس تفكّكت مصانعه
ومعامله التي كانت تسمح بخلق مثل هذا الوعي.
أ ّما «حركة الشّ عب» فقد اختارت الجمل رمزا لها يف جغرافيات اجتامعية وثقاف ّية متباعدة ،مماّ قد ال يجعل
م��ن هذه ال ّرمزيّة عالم��ة اتفاق ّية بني مختلف فئات املجتمع التونيس .فش��عار الجمل ميثّل عالمة فارغة يف
منطق��ة انتخاب ّية مدينية ال تعرف الجمل إالّ يف الص��ورة (تونس األوىل) ،يف البطاقات الربيديّة ،مثال ،التي ال
يقبل عليها سوى القليل من الس ّواح ،مع أ ّن جهة املرىس تجعل من الجمل رمزا لها ،ولك ّنه رمز بدون مرجع
الصغار والكبار ليتل ّمسونه ويص ّورونه .هكذا
(،)référent
عجائبي بتو ّحش ش��كله ( ،)exotiqueيقبل عليه ّ
ّ
السياسية.
يبدو اللّون ومعه بق ّية العنارص الدعائ ّية موضوعا لل ّرهان وللصرّ اع بني القوى ّ

 )7جوالن الشّ عار من تونس إىل مرص:

مث ّة عالقة قُرىب بني الشّ ��عار التونيس والش��عار املرصي ،ت ُِش��ي ُع فينا غريزة التّواصلِ ،وتذكِّرنا مبا كان بيننا من
وش��ائج الثقاف ِة حني امت ّدت أذرع التاريخ من املهديّة إىل قاهرة املعز .ارتحل الشّ ��عار من تونس « :الشّ عب
َ
يُريد إس��قاط الحكومة» فَ َعال صدا ُه هادرا يف ميدان التحرير« :الشعب يريد إسقاط ال ّنظام» .ويف استهداف
رص تعرف بأ ّن حاكمها توغّل بعمق يف أجهزة
ال ّنظام ،يف ّ
السياق املرصي ،رغبة يف تفكيك ال ّنسق بأكمله ،أل ّن م َ
ال ّدولة منذ أن عرف كيف يُح ِكم قبضته مس��احيا عىل منبع الحياة فيها الذي هو ال ّنيل .اللّغة تجمعنا كلّام
السياس��ة وال ّرياضة واملنافسة االستثامريّة .ك ْم هي س��احرة هذه اللّغة ومج ّددة للحياة،
الس��بل عرب ّ
ف ّرقتنا ّ
يُطلقها أبو القاس��م الشّ ��ايب من هنا ،من تونس يف عرشينات القرن املايض لتحتفي بها مرص قبل تونس عرب
مجلّة «أبولو» ،ث ّم تعود مظفّرة باعرتاف مرص ّي لتصبح نشيدا وطنيا تونسيا منذ والدة دولة االستقالل« :إذا
الشّ عب يوما أراد الحياة» .وها هو صدر بيت قصيد يدفع ّكل املنطقة العربيّة إىل استجامع ما تبقى لها من
قالع بعد أن كادت تضعهم العوملة يف هامش التاريخ ،فإذا بش��ارعهم ينتقم من حكّامه الفاس��دين ويواصل
ال�ّص�رّ اع ش��اهرا صدر بيت قصيد ،يكفي مج ّرد التّلويح به ليُص َنع األم��ل ،وتضيق قدرة الحاكم عىل املناورة،
سخي يعيد إنتاج الحياة.
يطارده دم ّ
سافر الشّ عار التونيس ،إذا ً ،إىل مرص برصامته وبأسه وإرصاره املباغت عىل حقّه يف الحياة الح ّرة ،يصلها كأنّه
خارج لت ّوہ من فوهة بندقيّة ،فيتأنس��ن فيها .وترتتّب األولويّات بحس��ب السياق املرصي ويومياته ونكهته
املازحة ،والهازئة من ش�� ّدة الفقر وغالء املعيشة ومن االس��تبداد السيايس وطول بقائه ،فتختار من األحرف
أخفّها ،ومن الصياغة أبسطها:
ويا سوزان قويل للبيه

كيلو الع ْدس بعرشه جنيه
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ويا سوزان قويل للبيـــه

ربع قرن كفاية عليــــه

وحسني بيه يا حسني بيه

قويل محارص غ ّزہ ليـــــه

آه يا حكومة هشّ ك بشّ ك

بُ ْك َرہ الشّ عب املرصي يكشّ ك

حتقابل تونس يف
ْ
اإلنسان املرص ّي ميزح يف أش ّد لحظاته غضبا،وينك ُّت حني يثور»:لو نجحت مظاهرات مرص،
النهائـي» « ،الرشطة يف خدمة الشعب ،سخّنت امليّه قبل ما ترشّ ها عىل املتظاهرين» ،ويرفع الفتات ساخرة:
«كلّموه بالعربي ميكن يفهم»« ،اِرحل عايز أتج ّوزْ»« ،مش حرنحل من امليدان حتى لو طلّقت سوزان».
هك��ذا ال ت َـن�سى مرص وهي تدفن موتاها بأن تنش�� ِغل بالتفكري يف الخبز واملاء والع َدس ،انش��غاال تفيض منه
وعنه روح الفكاهة والدعابة املرصيّة .أ ّما الشعار التّونيس فص ٌّم ،حا ٌّر وحارقٌ  ،ال ي ْرىض بأنصاف الحلول ،كاملزاج
يزج بنفس��ه يف املس��اومة،
االجتامعي الذي أنتجه ،يَلعن خصمه ويُعلن بإرصا ٍر قصاصه من رموز الفس��اد ،وال ّ
فإ ّم��ا أن يولد أهله متاما أو ميوت��ون متاما « :أوفياء ،أوفيا ْء ،لدماء الشّ ��هداء» .وكلّام أطلقت الشرّ طة رصاصها،
فيق ،الحجامة تحكم ْ
فيك».
حي والح ّجامة يف ديب»« ،يا بوليس فيقْ ،
أطلق الشارع شعاره« :الكرطوش حي ْ
ك ْم هي مثرية رحلة املالحم الشّ ��عب ّية كام تنقلها اللغة من أرض ثقاف ّية إىل أخرى ،وخصوصاً إذا تعلّق األمر
السحريّة ،ومنها التغريدة الهالليّة وهي
بالتقاطعات التونسيّة املرصيّة التي الزال التاريخ يخفي بعض أبعادها ّ
الصعيد ومضارب الهاممة ،ر ّواد اآلفاق النائية ،تلك التغريدة التّي س��عى عبد ال ّرحامن األبنودي إىل
تتنقّل بني ّ
اقتفاء أثرها من هنا وهناك ،وبني هذا وذاك .يف مرص ،مل يعد ال ّزحام قاحال كام رآه محمود درويش يف «رحلة
يضج باملعنى بعد ما حدث ويحدثُ هذه األيّام مماّ ال يكرسه العزم .ولك ّنه معنى
املتنبي إىل مرص» .بل صار ّ
ّ
منق��وص من قيمة الح ّرية كام وصلني من مد ّونة الش��عارات التّي رتّلته��ا الحناجر املرصيّة .فالح ّريّة ،مبعناها
ٌ
التقريري الحريف ،مل يكن لها متّس��ع فيها .ولكن أوليس��ت الح ّرية رغيفًا ؟ ما الح ّريّة إن مل تكن يف رغيف الخبز
أقل أو أكرث ؟ أوليس الذي يُنادي بالح ّريّة يَنش ُد كذلك فيام يَنشد ويُ ِ
نش ُد
أيضا لش��عب بلغ التس��عني مليونا أو ّ
رغيفا وحليبا لش��عب مل يتجاوز يف الحالة التونس�� ّية أحد عرش مليونا منهم نصف مليون من البرش الذين إن
كانوا يف األحياء ،فهم ميّتون ما داموا يرزحون تحت خ ّط الفقر ؟ هكذا مي ّر بنا الشّ عار من اللغة إىل الحياة.

 )8الكلمة للجدران

االنتصار والغنيمة السياس ّية:
نص مقروء ،بل إىل طائفة من ال ّنصوص
بعد هروب بن عيل ،حلّت اللغة ّ
محل الصمت ،وتح ّولت الجدران إىل ّ
تتقاط��ع ،بعد أن كانت الكلمة املعارض��ة مطاردة يف ّكل مكان .من هنا تبدأ تونس الجديدة ،ومن هنا يبدأ
أ ّول األمل .هذا يقتل ذاك ،هذه الكلامت الجديدة الثائرة متس��ح أثر املايض وألوانه البنفسج ّية وصوره التي
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كانت تحاول أن تضفي بالغة سياس��ية بدهاء اإلخراج عىل عس��كر ّي لبس لبوس الرئيس .لقد ت ّم التخلّص يف
البنفسجي الذي كان ُمسقطا عىل األذواق قرصا ،وأحرقت صور بن عيل بالسرّ عة ذاتها.
ملح البرص من اللّون
ّ
وبدأت صور جديدة تعلّق ونصوص أخرى تُكتب ،منها ما يس��تحرض عمر املختار بطل املقاومة الليبية زمن
الفاشية« :نحن لن نستسلم ،ننترص أو منوت» « ،لن نعود حتّى تسقط بقايا النظام»« ،قرب أم الحالقة بثالثة
مليارات».» Enfin libre « ،
القصبة األوىل دالّ مدلولها االنتصار وال ّرغبة يف تثبيته .وكان الب ّد من قافلة تنطلق من الهامش ،ومنه ولدت
الفكرة ،من منزل بوزيّان ،املنذورون للجمرة ،بلد أ ّول شهيد يف الثورة (محمد العامري) ،لتتع ّزز ببعض أهايل
املكنايس ،ث ّم لتث ّبت مبن أراد ش�� ّد ال ّرحال من ال ّرقاب إىل الشّ �مال ،إىل املرك��ز .ومعهم جاءوا برائحة األرض
وج��اءوا برائحة الترّ اب ،فأودعوها حياة أخرى ولو للحظات .أ ّما القصبة الثانية فكان عنوانها الغنيمة ،وهذا
أم��ر بات معروف��ا يف تاريخ الثورات ،إذ هناك من يصنعها وهناك من يس��تفيد منها .وحلّت ،إذا ًّ ،كل قافلة
السياس ّية
تحمل معها عنوان الجهة أو العش�يرة .حطّوا ال ّرحال يف مش��هد تاريخي أمام القصبة ،رمز املركزيّة ّ
منذ العهد الحفيص .وقبل ذلك كانت األرض ض ّيقة ،منتزعة ومراقبة ،ال س��احة فيها لكلمة واحدة معارضة،
رص
فصمتت األفواه حتّى حاك أحدهم فمه كام تُحاك الثّياب ،إرضابا عن الكالم ،فإذا بها تعود بعد عصيان م ّ
إىل أهلها ومن أوس��ع أبوابها .وتعود ولو للحظ��ات إىل الطّبقات الجامدة التي ال تتكلّم يف العادة بل يُتكلّم
الخاصة ،ومنها خيمة عرب ّية تُنصب يف باب
م��ن خاللها .وها هي اليوم ترصخ وتعلن عن هويته��ا بعالماتها ّ
القصبة ،إيذانا بعنوان املعركة وبداية عهد يَبني فيه الهامش عنارص الق ّوة.
وكان ال ب ّد من أن يرس��موا عالمات هذه الثورة عىل الجدران؛ خيمة ،ومكنس��ة ،ومرقوم بربري ولغة تذكّر
نصا جامع ّيا مبدعا ،عنوانه «الشعب
بعصب ّية القبيلة .يف القصبة األوىل ملحمة ش��عب ّية صاغت عىل الجدران ّ
نص بدأت
يريد إسقاط الحكومة» ،فنادوا »:اعتصام ،اعتصام حتّى يسقط ال ّنظام» .ويف القصبة الثانية صيغ ّ
السياس��ة .وعىل الجهة املقابلة ما ّرة من هنا وهناك مندهش��ون ويتذ ّمرون خفية ًمن هذا
تفوح منه رائحة ّ
ال ّزح��ف اآليت من الجن��وب .ويف ّكل األحوال فإ ّن يف القصبة األوىل ويف القصبة الثانية موقف ،مكش��وف أو
مضمر ،من أن ال تأخذ الثورة عنوان الياسمني« :ثورة الياسمني» ،أل ّن أرض من قاموا بالعصيان ال تنبت مثل
والسيايس أن يكون معهم،
هذه النبتة الط ّيبة ،الناعمة .القصبة اآلن لهم ،ولو إىل حني .وعىل املثقّف والشاعر ّ
حل الحكومة،
مع اإلنسان العادي ،مع الذي كان يقاتل .ولك ّنها أيضا للجميع ،فهتفوا بصوت واحد « :واجب ّ
حل التّج ّمع ،واجب مجلس تأسييس ،واجب دميقراطية ،واجب ثورة شعبية ،واجب ضد ال ّرجع ّية».
واجب ّ
لق��د كانوا يف حاجة إىل تدريب أصواتهم من جديد عىل الصرّ اخ بعد إس��كات ق�صر ّي طال ،فتفطنوا إىل ما
فيه��م من عطش إىل الفرح .وجاءت أص��وات حناجرهم ،يف البداية كنصوصهم املعلّقة عىل جدران القصبة
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وكل جهة
واعدة مبرشوع حدايث ،ولك ّنه عاد ليطفح مبزاج عشائر ّي يف القصبة الثانية .لقد مترتست كل عشرية ّ
ع�لى حده يف مدخل القصبة ،وأخ��ذت موضعا موازيا عن غريها وعلّقت عنوانها هناك تس��جيال لحضورها
ومش��اركتها يف هذه الهبّة أو لعلّها «الفزعة»« :ثورة شباب الحامة»« ،أحفاد الدغباجي قادمون» « ،املالّسني
رصون عىل إس��قاط الحكومة» .وكانت ّكل جهة
مع الثورة»« ،الفراش��يش وصل��وا» « ،أهايل منزل بوزيان م ّ
تسعى إىل أن تزايد عىل األخرى بال ّنضال وق ّوة مشاركتها يف الثورة بحثا عن توازن جديد للتوزان القديم.
وأل ّن البدايات كانت كذلك فيها عبق العشرية ،فإ ّن عشائر سياسية بدأت تتشكّل يف األشهر األخرية التي تلت
السياس�� ّية صارت تتمرتس اليوم يف طموحاتها االنتخابية خلف من له
اعتصامات القصبة ،حتّى أ ّن األحزاب ّ
الس��يايس للحزب .وما فعلوا ذلك إالّ بعد أن انتبهوا إىل ما
عصب ّية تس��انده ،برصف النظر عن عالقته بالفكر ّ
يجري يف القصبة ،وما يجري فيها (القصبة) فقر يهزم ال ّرخام؛ ثأر ال ّريف من عنف رمز ّي دفني لطاملا مارسته
املدينة عليه؛ ال ّريف الذي هو املقاومة واألرض والتّاريخ يأيت ليقول كفى .وقوله رس��مه عىل أبواب القصبة
وجدرانها »:أحفاد ال ّدغباجي والطاهر األسود ومحمد عيل والطّاهر الح ّداد قادمون» .وهؤالء قادة ميدانيون
ميثّل��ون رشعية املقاومة الحقيقية يف مقابل الشرّ عيات املزيّفة .وما أحوج قصبة اليوم إليهم لتحريرها .فهي،
مبا هي عالمة الثرّ اء ورمز الس��يادة فيام مىض ،بدت يف نصوصهم التي رسموها عىل جدرانها محتلّة .فجاءها
ال ّري��ف لتحريره��ا وإعادة إحيائه��ا بعد أن كانت معطّل��ة ،جثّة هامدة ،بفعل هيمنة الق�صر عليها .لكأ ّن
االستعامر متواصل ،فكانت الثورة عىل االستعامر الجديد الذي فرضه بن عيل بسياسته الجشعة التي انتهت
ب��ه إىل الهروب ذليال مطاردا .والقصب��ة الدولة كانت ممنوعة ضمنا عىل «اإلنس��ان العادي» ،فجاءها ثائرا
هذه امل ّرة لري ّدها سكنا حتى تعود إليها حيويتها .ولك ّن األمر يؤول يف النهاية إىل أسالك شائكة توحي بربودة
جليديّة ال تقبل البرش وال تقبل الحياة.
ولعل أه ّم ما فيه ذاك الجمع بصيغة
كان م��زاج االعتصام مثريا ،إذ يجمع بني التصميم والنش��وة والذهولّ ،
املفرد الذي ت ّوحد يف «الشّ ��عب يريد ،»...وكلّام ُرفع هذا الشّ ��عار حقّق ما راهن عليه .واللفظ جسم روحه
فهب لكرس قيوده .لقد تج ّمع ،يف لحظة نادرة من
املعنى ،ومعناه «إرادة حياة» لش��عب س��ئم ليله الطويل ّ
تاريخ العرب ،ما يُقارب خمس�ين ألفاً من املتظاهرين وهتفوا »:الشّ ��عب يريد إسقاط الحكومة» ،فأسقطها
حق املواطن يف تغيري الحاكم ومقاومة االس��تبداد ،فإذا بثورة يف
رشعت ّ
يف س��ابقة أوىل يف التاريخ املعارصّ ،
مرص تطيح بنظام جاوز الثالثني يف الحكم ،وإذا مبواجهة دام ّية بني كتائب القذايف يف ليبيا والث ّوار ،وإذا بثورة
والصدر وهو يف قرصه ،وها
اليمن تنتهي بعيل عبد اللّه صالح يف مستش��فى س��عودي وقد أصيب يف الرأس ّ
هي س��وريا تنزف ومع ذلك تهتف «الشّ ��عب يريد إس��قاط ال ّنظام» .وها هي الصني تلغي مهرجانا سنويّا
تحتفي فيه بالياسمني.
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والكتاب��ة ع�لى جدار القصبة برخامه من قبل فاعلني ،قد يكون بعضهم يق��ف أمامها أل ّول م ّرة متثّل تطاوال
م��ن الهامش عىل املركز ،والرغبة يف تغيري موازين القوى االجتامعية باتجاه األطراف .ولكن ،ها هو الباجي
قائد الس��بيس ،املديني بامتياز ،والقادم من عهد البايات يعود إليها ليطرد من كان فيها من «العا ّمة» .وها
الس��احل ،يخلفه فيها بعد سنة من الثورة .فتتواصل التعبريات االحتجاجية يف
هو رجل آخر «نهضو ّي» ،من ّ
هذه األطراف املقصيّة وكأ ّن شيئا مل يك ْن.
الكلمة صارت للجدران ،كام كانت يف انتفاضة أيار  1968يف فرنس��ا .لقد عبرّ االعتصام عن أهدافه ومطالبه
ن��ص مكت��وب ومص ّور عىل الجدار األمامي للقصب��ة ،ويف مدخل الوزارة األوىل .ف��كان مثل هذا ال ّنص»:
يف ّ
مجلس دس��توري ،دس��تور جديد ،لتسقط الحكومة ،لن نبيع دماء ش��هدائنا بأ ّي مثن كان،RCD dégage ،
نعم لحكومة وطنيني مخلصني للوطن والشعب . » The power of people « ،لقد بدا هذا املكان املتعايل
ع�لى العا ّمة يف العادة يلعن ماضيه ويعد بيشء ما جديد ،وبروح ش��ابّة ،تس��عى إىل التخلّص من عامل هرم
مت��آكل ومزيّف .كان اإلرصار كبريا والع��زم قويا ،كأنّهم يخافون أن يخطئوا الوجود فيفوتهم ،وكانوا يعلمون
أو يش��عرون بأ ّن أ ّي خطوة إىل الوراء تعادل الهالك ،وأ ّن نصف الثورة تعني حفر مقابرهم بأيديهم ،فساروا
قُ ُدما يطلبون املستقبل ويلعنون املايض والحارض ،يلعنون ما كان بداخلهم من خوف وصمت وعجز ،لكأنهم
انتبهوا إىل أ ّن الثورة ال تكون إالّ بتكس�ير ما بداخلهم من أصفاد ،ويلعنون ركام الفس��اد وركنه ،ويطلبون
حكومة ذك ّية .فهذا أحدهم يحمل رس�ما كاريكاتوريا لحامر وقد كتب عليه » :زين البهائم ...هذا كلّه من
النص املكتوب ع�لى الجدار ،وأحيانا تنزل الص��ورة من الجدار إىل
الح ّجام��ة (الحالّقة)  «.والصورة تس��اند ّ
قارعة الطريق إمعانا يف اإلهانة .فهذه عربة الجيش تقطع الطريق وتدهس بتلذّذ صورة بن عيل الذي كان
عسكريا يف األصل .ولك ّن املساحة التي تش ّدين فيها هي تلك العجلة العسكرية التي تدهس يد الرئيس وقد
وضعها عىل صدره كرضب من التّح ّية الربوتوكولية املعروفة لديه ،هذه اليد التي صارت عالمة عىل الفس��اد
وه��در اإلمكانات تداس ع�لى قارعة الطّريق ،إيذانا مبرحلة جديدة .وهذه النقطة التي تخرج من املش��هد
تظل الصورة عص ّية عىل القراءة .إنّها،
كسهم لتعربين هي ،عىل صغر مساحتها يف الصورة ،متثّل ثقلها ،وبدونها ّ
كام يقول عنها روالن بارت ،كالوصمة أو العالمة التي تخلّفها آلة حا ّدة  .ولعلها هذه الصدفة التي جعلت
عربة الجيش ال تختار إالّ قطع اليد التي اتّخذت ،كرضب من املكر الس��يايس ،موضعا يف القلب من الجس��د.
هي صورة خف ّية االس��م ،ولك ّن العجلة التي تدور عىل اليد تش�ير إىل توازنات جديدة ممكنة يف القادم من
السنني .فليس تحت هذه اليد إال الفساد .هناك تطابق عجيب بني ما ميكن أن توحي به الصورة ،صدفة أو
قصدا ،وبني النظرة إىل الحاكم واملوقف منه.
الصورة الثانية ،مس��نودة إىل جدار ،تحيل إىل رس��م س��اخر ،س��اخط ،عىل موضوعه ،حتّى أنّه يرى مالمحه
غ�ير جدي��رة بعنارص البالغة .واإليح��اء فيها ال يحيل إىل مترين تخيييل ،فالوج��ه دالّ ال مدلول له ،فقري من
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حي��ث قدرت��ه عىل إنتاج البالغ��ة ،موصوف بال رشط ،محروم من ّكل قدرة عىل اإليح��اء إالّ ما له يف التمثّل
االجتامع��ي من داللة تقريرية مبارشة :ديكتاتور ،دمو ّي ،فظّ ،غليظ القلب .فكانت قطرات الدم تتس��اقط
من لقب البوعزيزي ،لتتقبّلها املالمح الغليظة برشاهة س��ادية ،رغم أ ّن هذه الد ّماء تخنقه ،إذ ح ّولت ربطة
عنقه العس��كرية إىل حبل يحيط به فيخنقه وال يبايل .وإذا ما كان لهذه الصورة قدرة عىل توليد االس��تعارة،
مصاص ال ّدماء ،» vampire « ،وما فيها من معاين االس�ترقاق وابتزاز رشه
مع ضعفها ،فقد تحيل إىل الهامةّ ،
رسهم عن
للامل .هذا املصطنع «  ،» Simulacreأو باألحرى هذه النسخة ،تعيد إنتاج ما يتداوله ال ّناس يف ّ
هذا الحاكم فرتة حكمهّ ،مام يجعلها ال تتع ّدى مستوى البالغة العادية ،البسيطة « ،» rhétorique banale
ألنّها ال تتعدى مستوى الخرب الهزيل ،ما دام معروفا.
هذه الندرة البالغية يف املالمح ،وهذا الفقر يف اإليحاء لوجه املخلوع ،ومالمحه تقيم عالقة متاثل ما يحمله
ال ّناس عنه من صورة تحيل إىل الجهل .فاملجتمع التونيس ،وهذا كنزعة عا ّمة ،يرى نفسه جديرا بحاكم ذيكّ.
ولك ّن حاكمه ليس كذلك ،وإالّ لكان استوعب ما يقوله « « :» Baconإذا وافقك الجميع وصفّق لك ،فراجع
نفسك عىل الفور لرتى أين قصرّ ت أو أخطأت»  .ولو كان ذك ّيا عارفا بالسياسة ،وبحقيقة حجمه ووزنه ألدرك
زيف ما يُكتب عنه من متجيد يصل ح ّد تشبيه وصوله إىل الحكم «بعودة ح ّنبعل» ،وأ ّن السابع من نوفمرب
ميثّل «ثورة هادئة»ّ .كل رسوم الرئيس املخلوع أو صوره تحيل إىل بالغة فقرية ،أي إىل داللة تقريرية قوية»
«  »dénotationولعل هذا الرضب من البالغة السياسية يكرث حينام يكون الجمهور عايل الفطنة والتكوين.
شعبي يرى بعني عالية حاكمه رغم فقره السيايس.
أ ّما البالغة القويّة فتتوافق مع جمهور ّ
قصة ثورة تون��س ،ثورة قامت ضد
وه��ذه الص��ورة ،عىل ما فيها م��ن داللة تقريرية مبارشة ،ت��كاد تلخّص ّ
لصوصية رسقت حتّى لنب الطّفل ،وح ّبة القمح ،وحجر الجبال ،فخنقت نفس��ها بنفسها حني ق ّدم بعض أبناء
تونس أنفس��هم قرابني لتبقى الحياة ممكنة عىل أرضها التي كادت تتح ّول إىل هاوية ،ولك ّن صورة االحرتاق
اخرتعت أمال جديدا ليصبح املستقبل «س ّيدا لأليّام».
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