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انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس

تونس: مفاوضات لتشكيل لجنة حكماء مكان الحكومة.. والجيش »حامي العباد والبالد«
 ليلى بن علي حّولت وحيدها ذا

الـ 6 سنوات إلى إمبراطور عقارات
كشفت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية أن ليلى الطرابلسي حطت 
الرحال في شهر سبتمبر املاضي بفرنسا من أجل شراء منزل فاخر 
بشارع »فوش«، موجود بالدائرة 16، ملصلحة ابنها محمد زين العابدين 

الذي أطلقت عليه الصحيفة لقب »إمبراطور العائلة الصغير«.
كرم األم احلنون وسعيها إلى ضمان مستقبل »ملكي« للذكر الوحيد 
في العائلة، جعالها تؤمن له شاليها فاخرا في »كورشوفال«، وهي ملن 
ال يعرفها محطة للرياضات الشتوية مصنفة على أنها من بني أفخر 
احملطات في العالم، إذ تشكل قبلة مشاهير الفن واملجتمع املخملي، 
كما ميل���ك االبن املدلل ڤيلتني فخمتني في س���واحل »كوت دازور«، 

بجنوب فرنسا، وهي من أفخم املناطق السياحية في العالم.

رتبة في اجليش التونسي، توجه 
للمتظاهرين مطمئنا، بأن اجليش 
»حامي الثورة« التونسية، بيد انه 
»لن يخرج عن الدس����تور« داعيا 
الى إخالء س����احة  املتظاهري����ن 

احلكومة في العاصمة.
وقال اجلن����رال عمار مخاطبا 
املتظاهري����ن، ان اجلي����ش ه����و 
العباد والبالد والثورة«  »حامي 

التونسية.
وأضاف اجلن����رال عمار الذي 
كان يخاط����ب املتظاهري����ن ف����ي 
محاولة لتهدئتهم »ال تضيعوا هذه 
الثورة املجي����دة، انا صادق وكل 
القوات املسلحة صادقة لكي تصل 

بالسفينة الى شاطئ السالم«.
وتاب����ع ان »اجلي����ش حم����ى 
ويحمي العب����اد والبالد، اجليش 
حامي هذه الثورة« وحني س����أله 
اح����د املتظاهرين عن الضمانات، 

اجاب »انا هو، انا هو«.
وح����ذر اجلن����رال عم����ار من 
»الركوب على ثورة الياس����مني« 

ومن الفراغ.
وأضاف »ثورتكم ثورة الشباب 
ستضيع ويركبها أناس آخرون«، 
مشيرا الى انه »ثمة قوى تدعو الى 
الفراغ، والفراغ يولد الرعب والرعب 
الدكتاتوري����ة«. وحرص  يول����د 
اجلنرال عمار على تأكيد احترام 

اجليش للدستور التونسي.
وقال »نحن مع دستور البالد 
وحماة دستور البالد وال نخرج عن 
دستور البالد«، ودعا املتظاهرين 
إلى إخالء س����احة احلكومة حتى 
تتمكن »هذه احلكومة او حكومة 

أخرى« من العمل.

س����كان اجلوار أغطية وطعاما، 
حتدوا حظر التجول وبرد الليل 
الش����ديد، معلنني تصميمهم على 
املضي حتى النهاية كما يهتفون ليل 
نهار حتت شبابيك مقر احلكومة 

املؤقتة.
وقالت رجاء )31 عاما( »أمضينا 
الليل هن����ا ال ميكنك تخيل مدى 
التضامن بني الن����اس. أكلنا معا 
ومنن����ا معا وس����نبقى هنا حتى 
اس����تقالة احلكومة وفرارها مثل 

الى املنطقة.
وقال كمال عاش����ور وهو من 
العاصمة »لم ال يدعوننا  تونس 
الى  نكس����ر احلواجز وننض����م 
اخوانن����ا؟ مل����اذا يقول����ون إنهم 
سيس����محون لنا بحق االحتجاج 

ثم مينعوننا؟«.
وأضاف »هل يخشون أن تهتز 
احلكومة فعال؟ يبدو أن نظام بن 
علي عاد«، وتوعد احد املتظاهرين 
بإسقاط احلكومة املؤقتة، مؤكدا ان 

بن علي«، في إشارة الى الرئيس 
املخلوع.

وأضافت وسط جمع من الشبان 
العاطل����ني عن العمل والطلبة »ال 
نثق في هؤالء الناس. س����محوا 
بنهب البالد وقتلوا اصدقاءنا. انهم 
يسعون لكسب الوقت للفرار من 
العدالة ويري����دون تدمير وثائق 

االرشيف«.
إال أن اجلن����رال رش����يد عمار 
رئيس اركان جيش البر، واألعلى 

أحد أفراد الش����رطة بدفعه من 
الخلف فه����وى إلى األرض من 

علو 10 أمتار.

اتهام كاذب

يقول بوقدي����دة إنه يعرف 
الشرطي الذي دفعه من النافذة 
واس����مه خالد، واسم الضابط 
الذي دأب على ضربه وهو رضا 

الجمال.
وترى »أوبزرڤر« أنه بقراءة 
ملفه، يبدو من المس����تحيل أن 
يكون بوقديدة � وهو بائع مالبس 
جاهزة � قد قام باألعمال التي اتهم 
بارتكابها حيث قيل إنه أشرف 

اعتقال صاحب قناة حنبعل 
بتهمة الخيانة العظمى

تونسـ  وكاالت: أفادت وكالة 
تونس أفريقيا لألنباء أمس األول 
ــت مالك قناة  ــأن تونس اعتقل ب
تلفزيونية خاصة مع ابنه بتهمة 
ــى ألنه حث على  اخليانة العظم
العنف وعمل على عودة الرئيس 
ــوع زين العابدين بن علي.  املخل
ــة انه بحكم عالقة  ونقلت الوكال
ــه بزوجة  ــرة التي تربط املصاه
ــل على  ــابق يعم ــس الس الرئي

إجهاض ثورة الشباب.

على تنظيم خلية إرهابية مع 
آخرين في سوسة تمهيدا لشن 

هجمات بالقنابل.
وقد كان في ذلك الوقت يرقد 
طريح المستشفى في سحلول 
آثار سقوطه من  للعالج من 
النافذة. ووصفت الصحيفة 
البريطانية التهم الموجهة إليه 
من قبل الشهود بأنها محض 

اختالق.
ولكن بعد الضرب المبرح 
والرضوض التي أصابته جراء 
ذلك، مه����ر بوقديدة ببصمته 
اعترافا بالته����م ألنه لم يكن 

قادرا على الكتابة.
ثم تفجرت ثورة الياسمين، 
لكن لم يخبر أحد داخل السجن 
النزالء بما كان يدور خارجه. 
يحك����ي بوقدي��دة قائال »كنا 
نسمع صوت الطلقات لكننا لم 

نكن نعرف بفرار بن علي«.
ويتاب����ع »أحيان����ا كن����ا 
الغاز  نستنش����ق رائح������ة 

المسيل للدموع.
وأخيرا أبلغنا أحد الحراس 
ما جرى ف����ي الخارج بذهاب 

الرئيس«.
ويروي بوقديدة أن بعض 
ن����زالء الس����جن ذرف الدمع 
والبعض ظ����ل يصفق، وثلة 
طفقت تردد األناشيد وأخرى 

ظلت ترقص فرحا.

قبل 11 شهرا عام 2007، وأنه كان 
طالب����ا بمصر وعاد إلى تونس 
الناس  اته����م بتحريض  حيث 
العراق وااللتحاق  إلى  للذهاب 
بالمقاومة هناك. وهي التهمة التي 
ينفيها بوقديدة، لكنها وضعته 
في دائرة اهتمام النظام. وفي يوم 
16 نوفمبر، توقفت 4 سيارات 
محملة برجال شرطة أمام منزل 
والده بينما كانت العائلة تحتفل 

بعيد األضحى.
وش����رع رجال الشرطة في 
مط����اردة بوقديدة، الذي حاول 
الهرب من الناف����ذة إلى إحدى 
الشرفات المجاورة. وهناك قام 

وجدت أخيرا طريقها إلى النشر 
من دون رقابة بأجهزة التلفاز 
والراديو والصحافة المقروءة.

كان بوقديدة  الشاب قصير 
القامة الممتلئ الجسم ذو اللحية 
الكاملة يهم بالهروب في نوفمبر 
عندما دفعته الشرطة من نافذة 
الطابق الثاني في منزله بمدينة 

سوسة.
يقول بوقدي����دة للصحيفة 
البريطانية »كان شرطيان اثنان 
قد أرديا قتيلين بالرصاص في 
حارتي، وطوقت الش����رطة كل 

شباب الحي«.
وأشار إلى أنه جرب السجن 

ن����ت: روى أحد  الجزي����رة 
ضحايا نظام الرئيس التونسي 
المخلوع زين العابدين بن علي 
لصحيفة بريطانية ما تعرض 
له هو وغيره من أبناء جلدته 
من صنوف التعذيب في سجون 

بلدهم. 
الضحية � كما تقول صحيفة 
»ذي أوبزرڤر« بعددها امس � هو 
آدم بوقديدة، خريج  التونسي 
جامعة األزهر البالغ من العمر 
30 عاما. فعندما جاء الحراس 
إلطالق بوقديدة و20 س����جينا 
آخر من الس����جن ذي األسوار 
البيضاء بالقرب من العاصمة، 
اكتفوا بالق����ول »اذهب واجمع 

حاجياتك«.
وتضي����ف الص��حيف����ة أن 
قصص رج����ال مثل بوقدي��دة، 
ال����ذي أطل����ق س����راحه أخيرا 
الماضي، هي بمنزلة  الخميس 
الوق����ود الذي يؤجج مش����اعر 
الغضب ضد من هم في الحكومة 
االنتقالية ممن ارتبطوا بعالقة 

وثيقة بنظام بن علي.

قصص وحشية

إنها � كما تصفها »أوبزرڤر« 
� قصص للوحش����ية والفساد 
التي مورست بشكل  والقسوة 
يومي بحق السجناء على أيدي 
زبانية الدولة البوليسية، والتي 

»مصير القصبة سيكون كمصير 
الباستيل في فرنسا عام 1789«.

وخالف����ا لألج����واء املرح����ة 
التي س����ادت ليال،  واحلميمي����ة 
وقعت أم����س عدة ح����وادث بني 
الشرطة واملتظاهرين القادمني من 
اعماق املناطق الفقيرة في تونس 
وخصوصا من الوس����ط الغربي 
في س����يدي بوزيد مه����د »ثورة 

الياسمني«.
الذي����ن وفر لهم  وكان هؤالء 

تون����س � وكاالت: عل����ى وقع 
املظاهرات اليومية املستمرة منذ 
إعالن احلكومة التونسية املؤقتة 
للمطالبة بإسقاطها كشفت مصادر 
تونس����ية أمس ع����ن مفاوضات 
لتش����كيل جلن����ة حكم����اء حتل 
محل احلكوم����ة من أجل »حماية 

الثورة«.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة 
التونسية وضع عبدالوهاب عبداهلل 
املستش����ار السياسي االكثر قربا 
للرئيس املخلوع زين العابدين بن 
علي رهن اإلقامة اجلبرية، وتداولت 
مواقع االنترنت شريطا مصورا 
ألحد التونسيني بعد حصوله على 
أول جواز س����فر لسيدة تونسية 
باحلجاب وهو ما كان ممنوعا في 

عهد بن علي.
وفي سياق متصل، وفي صورة 
من بقايا العهد السابق استخدمت 
الغاز املسيل  التونسية  الشرطة 
للدم����وع أمس حملاول����ة تفريق 
محتج����ني رفعوا ش����عار »قافلة 
احلرية«  وس����ط تونس طالبوا 
املرتبطني  بإقالة وزراء احلكومة 

بنب علي.
وهّشم احملتجون نوافذ مببنى 
وزارة املالية القريب وكان معظمهم 
من مناطق ريفية مهمشة جتمعوا 
أمس وقضوا ليله����م أمام مكتب 

رئيس الوزراء.
الش����رطة  وحاص����رت قوات 
واجليش نحو 500 محتج كانوا 
داخل مجمع احلكومة في املدينة 
القدمية او القصبة، ومأل نحو ألف 
متظاهر آخر الشوارع وميدان عام 
قريب ولم يتمكنوا من الوصول 

وزير الخارجية التونسي
يحّذر من مخاطر تغلغل »القاعدة« 

باريس � د.ب.أ: ذكرت صحيفة »لو فيغارو« الفرنس���ية أمس أن 
وزير اخلارجية التونس���ي كمال مرجان يخشى أن تدخل بالده في 
فوضى. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال مرجان الذي عمل وزيرا للدفاع 
واخلارجية في ظل حكم الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي إنه 

يأمل في أن تطرح ثورة الياسمني التي أطاحت بنب علي »ثمارا«.
ومرج���ان )62 عاما( هو أحد الوزراء م���ن حكومة بن علي الذين 
احتفظوا مبناصبهم في حكومة الوحدة املعينة في الفترة االنتقالية 
في تونس، وقد أثار تعيينهم احتجاجات واسعة النطاق. وقال مرجان 
إنه يرى أن عمله هو »مساعدة بالدي في تلك الفترة الدقيقة«، مضيفا 
»إن الشعارات جميلة ولكن علينا أن نعود للعمل والتجهيز لالنتخابات 
واستئناف النشاط االقتصادي بأسرع ما ميكن«. وقال »خوفي الوحيد 
هو أن تدخل البالد في فوضى« مثيرا احتمال أن »عناصر إرهابية مثل 

القاعدة« قد حتاول استغالل مناخ عدم االستقرار في تونس.

أول جواز سفر يحمل صورة محجبة بعد اإلطاحة بـ »بن علي« واعتقال مستشاره األقرب

)ا.ف.پ( تونسيون افترشوا األرض واعتصموا قرب مقر احلكومة للمطالبة بإسقاطها 

»واشنطن بوست«: ثورة ياسمينية حولتها شرطة بن علي إلى دموية
تساءل الكاتب في صحيفة ال� »واشنطن بوست« إريك 
غولدستني بشأن تطورات الثورة الشعبية التونسية، 
وقال إنها حتولت من »ياسمينية« إلى »دموية« خاصة 
بعد أن أطلقت شرطة الرئيس املخلوع الرصاص احلي 
على املتظاهرين في والية القصرين وسط البالد وغيرها 

وبشكل عشوائي بهدف القتل.
وأش����ار الكاتب إلى أن محمد البوعزيزي كان فّجر 
شرارة الثورة في والية سيدي بوزيد املتاخمة للقصرين، 
إلى أن امتدت الثورة وانتش����رت كالنار في الهشيم إلى 
تونس العاصمة، وتتوجت بهروب الرئيس املخلوع زين 

العابدين بن علي خارج البالد، والتزال مستمرة.
وأوضح في مقال نش����رته له الصحيفة أن اكتساب 
الثورة في بداياتها مسمى »ثورة الياسمني« يعود إلى 
انتشار نباتات وعروق الياسمني املتدلية بأزهارها من 
معظم أسوار حدائق ومنازل الطبقة الوسطى وغيرها في 
مختلف أنحاء البالد، مضيفا أنها ترمز إلى خروج أبناء 
الشعب بعفوية من العامة واملفكرين والفنانني وأصحاب 
املهن املختلفة إلى الشارع في مظاهرات احتجاجية، زاحفني 
يدا بيد حتى يجبروا ما وصفها بالدولة البوليسية على 

الركوع على ركبتيها.
غولدستني الذي كتب مقاله من القصرين في تونس 
أوضح أيضا أن منظمات حقوق إنس����ان جمعت أسماء 
الضحايا م����ن أبناء والية القصرين، والذين س����قطوا 
مضرجني بدمائهم برصاص الش����رطة والقناصة أثناء 

املظاه����رات االحتجاجية في الوالية الت����ي قدمت الكم 
األكب����ر من الدماء، مضيفا أن احلكومة املؤقتة صرحت 
بأن عدد الذين قضوا في ش����تى أنح����اء البالد بلغ 78 

شخصا في املجمل.

دماء األبناء

أهالي القصرين أججوا الثورة بدماء أبنائهم بعد أن 
انطلقت من والية سيدي بوزيد املتاخمة وسط البالد، 
حيث أقدم محمد البوعزيزي على إحراق نفس����ه في 17 
ديسمبر 2010 مطلقا شرارة الثورة، إثر مصادرة الشرطة 
عربة اخلضار التي ميلكها وقيام شرطية أنثى بصفعه 

والبصق في وجهه.
كما عانى أهالي القصرين من اإلحباط والكبت والقمع 
دون أن يظهر ذلك في العلن، في ظل عدم متكن الصحافة 
الغربية أو منظمات حقوق اإلنسان من الوصول إلى الوالية 

احملتقنة في ظل حكم الرئيس التونسي املخلوع.
وأوضح أنه لم يكن يتيسر الدخول إلى هذه الوالية، 
معلال أن مخابرات بن علي ما كانت لتسمح لوسائل اإلعالم 
أو الباحثني والنشطاء الغربيني بالوصول إلى هناك، وأنهم 
لو وصلوا فقد ال يجدون من األهالي من يتحدث إليهم 
بصراحة ويعبر عن املعاناة في ظل اخلوف والرعب من 

القمع واالستبداد الذي كان سائدا في البالد.
بعض أهالي القصرين في تونس يقولون إنهم تفاجأوا 
بحضور وسائل اإلعالم إلى واليتهم بهذا احلجم الكبير، 

ذلك ألنهم لم يعهدوا س����وى كاميرا التلفزيون الرسمي 
التونس����ي في عهد الرئيس املخلوع، والذي كان يغطي 

مراسم حفالت افتتاح وقص أشرطة.

قصف عشوائي

ويقول الكاتب إن����ه وزمالء له من الغربيني حتدثوا 
إلى شرائح مختلفة من أهالي القصرين وشهود العيان 
واملصادر الطبية الذين وصفوا كيف أطلقت شرطة بن 
علي النيران والرصاص احلي على املتظاهرين على طريقة 
القصف العشوائي واإلطالق بهدف القتل، ووصفوا القسوة 

التي عامل بها الشرطة املتظاهرين بشكل عام.
القسوة التي استخدمتها الش����رطة التونسية إبان 
عه����د الرئيس املخلوع في قمع وقت����ل املتظاهرين من 
أبناء الش����عب التونسي في القصرين وغيرها، أججت 
الثورة التي حتولت من الطابع الس����لمي »الياسميني« 
إلى الطابع الدموي واملواجهة التي ال رجعة عنها، حتى 

فر زين العابدين بجلده إلى خارج البالد. 
واختتم الكاتب تعليقه بالقول إنه ليس فقط أهالي 
الضحايا يطالب����ون بالتحقيق، ولك����ن النظام األمني 
اجلديد الذي إذا ما حل محل س����ابقه الذي اعتمد القمع 
واالستبداد والترويع والتعذيب نهجا في معاملة أبناء 
الشعب التونس����ي وبناته، فإنه سيجلب املجرمني إلى 
العدالة ويحقق في الدماء التي س����فكت من أجل »ثورة 

الياسمني«.

روايات سجناء النظام أججت
مشاعر الغضب ضد الحكومة المؤقتة

السجني آدم بوقديدة لدى خروجه من السجن برفقة محاميه

تونس.. هل عاد الشعر ليصنع التاريخ؟
الدوحة � اجلزيرة نت: روي أن معاوية بن أبي 
سفيان قال: لقد رأيتني ليلة الهرير بصفني وقد 
أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من األرض، 
وأنا أريد الهرب لشدة البلوى، فما حملني على 

اإلقامة إال أبيات عمرو بن االطنابة:
أبت لي همتي وأبى إبائي

الربيح! بالثم���ن  احلم���د  وأخذ 
وإقحام���ي على املكروه نفس���ي

وضرب���ي هامة البطل املش���يح!
وقولي كلما جش���أت وجاش���ت

تس���تريحي أو  حتمدي  مكانك! 
فصمد ابن أبي سفيان ليتغير اجتاه التاريخ 
لصاحله.. كل ذلك كان بسبب أبيات نفثها أعرابي 

في حلظة إبداعية.
بعد 1400 عام، يجد العرب أنفسهم على موعد 
آخر يلعب فيه الشعر موقفا مفصليا في تاريخهم.. 
يعود الشعر اليوم من خالل ثورة تونس ليبرهن 
على صحة القول الدارج من أن »العرب لن تترك 

الشعر ما لم تترك اإلبل احلنني«.
يبدو أن الكلمة ال متوت، فقد كان أهم ما ميز 
الثورة التونس����ية حضور كلمات شاعر تونس 
الشهير أبي القاسم الشابي )1909-1934(، إذ رغم 
اختالف مش����ارب من انضووا حتت الثورة منذ 
انقداحها في سيدي بوزيد حتى فرار الرئيس زين 
العابدين بن علي، فإن أبرز ما ميزها كان زحف 

اجلماهير على وقع قصائد الشابي.
خاصة البيت املشهور 

أراد احلياة الش���عب يوم���ا  إذا 
الق���در  يس���تجيب  أن  فالب���د 

 وإذا كان األديب الروسي دوستوفيسكي يقول 
»إن الكلمة عمل عظيم«، فإن جتليات قوتها جتددت 
حينما حتولت كلمات شاعر توفي قبل 80 عاما 
إلى أيقونة تلهب حماس اجلماهير في ش����وارع 

تونس عام 2010. 
فرغم حضور الفتات من قبيل »خبز وماء.. وبن 
علي ال« وسط املظاهرات، فإن معظم الشعارات 
الفصيحة أو تلك التي هتفت بها اجلماهير بشكل 
جماعي في جتمعاته����ا ومظاهراتها كانت أبياتا 
معظمها مجتزأ من قصيدتي الشابي »إلى طغاة 

العالم« و»حلن احلياة«.
لقد حفظت أجيال من التونسيني كلمات للشابي 
عن »انكسار القيد« وعايشوها في حلظات ضعفهم 
حتت سلطة قمعية، بل درسوها في فصول دراسية 
يس����تبطن نظامها تهافت ه����ذه املعاني، إال أنها 
اس����تيقظت فجأة في نفوسهم متدفقة باملعاني، 
ملتحفة آم����اال جديدة كأنهم يكتش����فونها ألول 

مرة.
وكانت أبرز الش����عارات التي زينت شوارع 
تونس ألس����ابيع أبيات مجتزأة من قصائد من 

قبيل قول الشابي:
املس���تبد الظال���م  أيه���ا  أال 

حبي���ب الظ���الم، ع���دو احلياة
س���خرت بأنات ش���عب ضعيف

وكف���ك مخضوب���ة م���ن دم���اه
وس���رت تشوه س���حر الوجود

وتبذر ش���وك األس���ى في رباه
الالفت هو مزاوجة الشابي بني الوصف الدقيق 
لسلوك املس����تبد � كما رأينا في األبيات السابقة 
� وتأكيده عل����ى حتمية مصرعه كما في األبيات 

التالية:
رويدك! ال يخدعنك الربيع

وصحو الفضاء، وضوء الصباح
ففي األفق الرح���ب هول الظالم

وقصف الرعود، وعصف الرياح

ح���ذار فتح���ت الرم���اد اللهيب
ومن يبذر الش���وك يجن اجلراح

أن���ى حصدت هنال���ك..  تأم���ل 
رؤوس ال���ورى، وزه���ور األمل

التراب قل���ب  بال���دم  وروي���ت 
وأش���ربته الدم���ع، حت���ى ثمل

سيجرفك الس���يل.. سيل الدماء
املش���تعل العاص���ف  ويأكل���ك 

حقا، فقد جرف السيل املستبد وألقاه شرقي 
ضف����اف البحر األحمر غير مأس����وف عليه. هذا 
التأكيد على حتمية مصرع املستبد قد يكون شكل 
رافع����ة � ال إرادية في العقل اجلمعي � للش����باب 
الذين عروا صدورهم في الشوارع وهم يرتلون 

قصائد الرجل.
 إن اللحظات الكبرى في تاريخ األمم حتتاج الى 
احلماسة والعاطفة، فقد قال السيناتور األميركي 
ماريو كومو »إننا نخوض االنتخابات بالشعر، 
لكنن����ا ندير األمور الحق����ا بالنثر«، وهي عبارة 
كثيفة املعنى تعني أن إقناع الناس وسوقهم نحو 
هدف معني ال يتأتى دون لغة محلقة واس����تنفار 

عاطفي.
يقول الشابي في قصيدة »حلن احلياة«:

أراد احلياة الش���عب يوم���ا  إذا 
الق���در يس���تجيب  أن  فالب���د 

ينجل���ي أن  للي���ل  والب���د 
ينكس���ر أن  للقي���د  والب���د 

ومن ل���م يعانقه ش���وق احلياة
واندث���ر جوه���ا  ف���ي  تبخ���ر 

يبدو أن حلظة »إرادة كس����ر القيد« حتركت 
حلظة حترك الكبرياء العربي بعد صفع الشرطية 
فاي����دة احلمدي حملمد البوعزي����زي. املفارقة أن 

الشابي يشير إلى قصة الصفع هذه:
فويل ملن لم تشقه احلياة

من صفعة العدم املنتصر!
نعم، فاالس���تبداد ما هو إال ع���دم منتصر 
ينتظر حلظة رفض من اجلماهير الثائرة على 

الضيم.
الكائن���ات ل���ي  قال���ت  كذل���ك 

املنتص���ر روحه���ا  وحدثن���ي 
ودمدم���ت الري���ح ب���ني الفجاج

وب���ني اجلب���ال وحتت الش���جر
غاي���ة إل���ى  طمح���ت  م���ا  إذا 

ركب���ت املن���ى ونس���يت احلذر 
ول���م أجتن���ب وعور الش���عاب

املس���تعر الله���ب  كب���ة  وال 
وم���ن يتهي���ب صع���ود اجلبال

يع���ش أب���د الدهر ب���ني احلفر
ظلت هذه املعاني الفوارة تختمر في نفوس 
التونسيني إلى أن انفرجت ذات صباح من صباحات 
ديسمبر املاضي. وكان الترديد اآللي لشعر الشابي 
من قبل املتظاهرين دليال جديدا على تعلق العربي 

بالشعر، وقوة الكلمة.
ها هو الش����عر العربي يع����ود بعد أن راهن 
كثيرون على أنه انتهى حت����ت ضربات اللغات 
األجنبية واملادية املتوحشة الساخرة منه.. يعود 
نضرا مش����بعا بالثورة مطال من ديار عقبة بن 

نافع هذه املرة.
وإذا كان الشعراء يستشفون الغيوب ويهيجون 
الشعوب، فإننا نتمنى أن تكون قصيدة الصباح 
اجلديد التي حبرها الشابي وصفا لأليام املقبلة، 

أيام ما بعد الثورة التونسية:
واسكتي يا شجون  اسكني يا جراح 

وزمان اجلنون مات عهد النواح 
من وراء القرون وأطل الصباح 


