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نادية حرحش

وبيـت مقـدس ودولـة إسـامية وغريهـا.  وبنفـس الوهـج 
ذهـب البعـض اآلخـر منـا إىل النقيـض مـن هـذا التطرف، 
وحمـل رايـات بيضـاء تحـارب نريان سـواد الله أكـر، بالله 
أكـر أخـرى ال يرعاهـا اللـه. وكحـرب بـن الظـام والنـور، 
البيـاض  ونصاعـة  السـواد  حلكـة  ىف  الحربـان  أصبحـت 
واحـدة. فـا نهايـة ملـا تحمـل كل منهـا مـن ظلـم وظام. 
مجهـول  نحـو  واندفعنـا  والتعقـل  العقـل  عنـا  غـاب 
ميثلـه رئيـس دولـة أو زعيـم حـزب نحـو نقيضـن نحـن 
منثـل فتيلهـا. فنهتـف مـع هـذا وندعـو بالويـات عـى 

ذاك.
لبشـاعة حـرق محمـد  الـذى تخيلنـاه  املشـهد  ويتبـع 
أبـو خضـري عـى أيـدى حفنـة مـن الحاقديـن املتطرفـن 
الصهاينـة. ليجسـد مـدى تطـرف الكـره والحقـد، تجسـد 
بتلـك الحالـة بيـد مـن نجمـع عـى أنـه عـدو. واسـتثار 

تعددت الوجوه والحرق واحد 
من البوعزيزى ألبو خضير وانتهاًء بالكساسبة

حرقهـا مع أجسـادها القهر والكـره والحقد وجوه 
والظلـم لتطاردنـا أرواحهـا إىل األبـد. أهـى 
الهلـع  برءوسـنا  وتشـعل  تفجعنـا  التـى  الحـرق  قسـوة 
والرعـب؟ أم مقاربـة املشـهد إىل نـار جهنـم املوعـودة لنا 

شـعوبًا وحكومـات؟ 
حكوماتهـم  عـن  الشـعوب  انفصلـت  سـنوات  قبـل 
مبشـاعرهم وانتاءاتهـم. فكنا منيز اإلنسـان الذى يشـاركنا 
إحباطاتنـا وأحامنـا بـن ظلـم وأمـل. كان غرمينـا الدائـم 
علينـا  وفرضـت  نخرتهـا  مل  التـى  الحكومـات  تلـك  هـى 
وطوعتنـا وحـارصت أيامنـا وآمالنـا حتـى انفجرنـا شـعوبًا 
البوعزيـزى ىف تونـس، وخرجـت كلـات بـريم  ىف جسـد 
التونـى لتحيـى مـا اندثـر ودفـن مـن كل مـا كان يكمـن 
ىف إنسـانيتنا وقلنـا هاتفـن: أجـل، إذا الشـعب يوًمـا أراد 

الحيـاة.. فابـد أن يسـتجيب القـدر. 
حملنـا شـعوبًا أشـاء البوعزيـزى وجعلناها شـعلة تثور 

بهـا الشـعوب وتـىء بهـا ظلات كدسـت عـى أيامنا. 
واسـتبداله  طاغيـة  مـن  بالتخلـص  وإخفاقنـا  انتصارنـا 
بطغـاة متثلـوا بوجوهنـا ال يـزال يحـوم حولنـا ىف حالة تيه 

مل نعـد نفهمهـا. 
إىل  وتحويلنـا  نخرتهـا  مل  مسـتبدة  بنظـم  فاإلطاحـة 
منظومـة اسـتبدادية شـخصية متمثلـة ىف كل واحـد فينـا، 
وانقسـمنا مـرة أخـرى ىف انشـطارات مرتاميـة متضادة بن 
نقيضـن ال يشـبهانا وتبعناهـا طوًعا، بن تيـارات متطرفة 
إجراميـة، مثلـت ذلـك الجزء القاتـم فينا.. املؤامـرة الدامئة 
بـدل  وتشـويهها  أكـر  اللـه  رايـة  حمـل  اإلسـام،  عـى 
تلويحهـا. حولنـا الرايـات لشـعل ناريـة تدعـو إىل أبـواب 
والغـزوات  الـردة  حـروب  وأعلنـا  القتـل  وبررنـا  جهنـم، 
السـبى  ىف  قـدوة  اإلسـام  يكـون  أن  وقبلنـا  والفتوحـات 
وقاعـدة  نـرة  بـن  بطريقتـه  كل  والتخلـف..  والذبـح 

النـريان  فتيـل  وأشـعل  مشـاعرنا  تخيلنـاه  الـذى  املشـهد 
بدواخلنـا.  الخامـدة 

وكالعـادة.. مؤقتًـا.. فقـط عندمـا يقرتب الخطـر ورائحة 
الدخـان إىل جحورنـا وتبـدأ ىف خنقنـا والكتم عى أنفاسـنا 

نستشـعر الخطـر ويوحدنـا.. مؤقتًا.
وتـدىل السـتارة مبشـهد حـرق الكساسـبة بتقنيـة عاليـة 
سـينا  قاعـة  ىف  نجلـس  وكأننـا  ممنتـج  حـى  ومشـهد 
ونشـاهد. ونتأثـر ونتفاعـل ونبىك ونـرخ أملًا يقـرتب منا. 
ونشـجب مـرة أخـرى ونرفـع أيدينـا بالنـواح والعويـل 
اسـمه.  تحـت  ضحاياهـم  هـؤالء  قتـل  رب  إىل  والبـكاء 
ونقـف ىف طابـور  عليهـم،  أكـر  ونحقـد  ونكـره  ومنقـت 
فئاتنـا بـن اللونـن األبيض واألسـود تحـت عبـارة الله أكر 

وندعـو كل فئـة بالتصـدى أكـر.. عليهـم.. علينـا.
والحـداد  بالسـواد  ونتوشـح  السـوداء  الرايـات  ونرفـع 
مؤقتًـا، وال نقـف لنسـأل أنفسـنا ولـو حتـى للحظـة مـا 
الـذى يجـرى وملـاذا ومن أين جـاء وكيف ممكـن أن نرقى 

بأنفسـنا ىف يـوم ليصبـح لإلنسـان قيمـة؟! 
فالحـرق فينـا مسـتمر، مـرة عـى أيدينـا عندمـا يشـتد 
القهـر والظلـم عـى أرواحنا فنزهد بأجسـادنا عنـد عجزنا 

إطعامها. عـن 
ومـرة عـى يـد مـن نعرفـه عـدًوا ونتوقـع منـه األسـوأ 
ونـرى كراهيتـه لنـا متجسـدة ىف حـرق أجسـاد أبنائنـا..

ومرة عى أيدينا. 
حـرق الكساسـبة كلنـا سـاهمنا فيـه. كلنـا رمينـا الوقود 
عـى جسـده قبـل حرقه.. بـن مؤيد لتلـك الحـركات وبن 

مشـجع للحكومـات بفـرض سـطوتها ببطـش ماثل.. 
بـن رصنـا صفوفًـا معاديـة لبعضنـا اآلخـر مهللـن دامئًـا 
لسـقوط اآلخـر منـا.. وانتهينـا بزمـن أصبحت فيـه الخيانة 

نظر. وجهـة 

  
حرق الكساسبة كلنا 

ساهمنا فيه. كلنا رمينا 
الوقود على جسده قبل 
حرقه.. بين مؤيد لتلك 
الحركات وبين مشجع 

للحكومات
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