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حافالت المسافرين والذكريات
حميمية على الطريق من فرنسا إلى المغرب

باريس ـ محمد المزديوي

ثّمة رحالت  فرنسا واملغرب،  بني 
طـــيـــران »شــــارتــــر« )عــــــــارض(، إال 
في  باهظة  تكون  قــد  تكلفتها   

ّ
أن

بعض األحــيــان. ويــجــد املــســافــر نفسه في 
أوقات عّدة من العام غير قادر على تحّمل 
تلك التكلفة، ال سّيما إذا كان من أصحاب 
مــتــقــاعــدًا  أو  أو طـــالـــبـــا  املــــحــــدود  ــل  الــــدخــ
يتقاضى راتبا بخسا. فثمن تذكرة الذهاب 
مـــن دون إيـــــاب، يــرتــفــع مـــن 70 يــــورو إلــى 
كثيرون  يلجأ  بالتالي  وأكــثــر.  يـــورو   200
إلى البحث عن وسائل نقل أخرى. فتدخل 

الحافالت إلى الساحة.
أربع  من  أكثر  الجوية  الرحلة  ال تستغرق 
ســاعــات مــن بــاريــس إلـــى أقــصــى الجنوب 

حلٌّ توفيري )العربي الجديد(

 
ّ
 مــن ذلـــك إلـــى شــمــالــه، لكن

ّ
املــغــربــي، وأقــــل

لـــلـــضـــرورة أحـــكـــامـــهـــا، بــحــســب مــــا يــؤكــد 
ه ال بّد للمسافر من الوصول 

ّ
كثيرون. وألن

ه يوافق 
ّ
إلى مقصده ولو طالت الرحلة، فإن

عــلــى قــضــاء يــوَمــني أو أكــثــر أحــيــانــا، على 
مــن حــافــلــة مــن فــرنــســا إلـــى املــغــرب تعبر 
األراضي اإلسبانية قبل أن يجتاز مضيق 

جبل طارق على من سفينة.
ــّرة فــي  ــقـ ــتـ ــيـــدة هــــاديــــن مـــسـ الـــحـــاجـــة ســـعـ
ــة، وهــــــي تــســتــخــدم  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
املــغــرب،  إلــى  الحافلة فــي معظم رحــالتــهــا 
منذ وصولها إلى فرنسا قبل ثالثني عاما. 
وال يقتصر األمر على ذلك، بل ظلت وفّية 
 كثيرين 

ّ
للشركة نفسها، على الرغم من أن

ــلــون مــن حــني إلـــى آخـــر االنــتــقــال من 
ّ

يــفــض
بتكلفة  قون 

ّ
يوف هم 

ّ
لعل أخــرى،  إلــى  شركة 

فضلى وتسهيالت أخرى. تقول: »لم أغّير 
ني أعرف السائقني بمعظمهم، 

ّ
الشركة ألن

وهم يعرفونني ويقّدرونني. معهم، أشعر 
ــنــي أســـافـــر مـــع عــائــلــتــي. لــــذا ال أرغـــب 

ّ
بــأن

فــي الــتــعــّرف إلـــى ســائــقــني جــــدد«. وتشير 
ــم »يـــتـــســـاهـــلـــون مــعــي.  ــهــ ــ

ّ
ــة إلـــــى أن ــاجـ الـــحـ

رة ما يتوّجب علّي من 
ّ

أحيانا، أسّدد متأخ
هادين  سعيدة  الحاجة  وتؤكد  تكاليف«. 
ها كثيرًا ما تستعيد »الذكريات الطّيبة«، 

ّ
أن

الفــتــة إلـــى »أشــخــاص تــعــّرفــت إلــيــهــم على 
من الحافالت وما زالوا أصدقاء. بعضهم 

صاروا أصدقاء العمر«.
وتكاليف الرحالت بالحافلة ال تتجاوز 70 
يورو لبطاقة السفر في معظم أيام العام، 
ني يورو 

ّ
ويمكن شراء البطاقة أحيانا بست

نفسها،  هي  التكلفة   
ّ
أن ُيذكر  أو خمسني. 

ــف املــســافــر فــي مدينة 
ّ
ســـواًء فــي حــال تــوق

طنجة )شمال( أو وصل إلى مدينة تيزنيت 
 أصـــحـــاب شـــركـــات الــســفــر، 

ّ
)جـــنـــوب(. لــكــن

ــم بــغــالــبــيــتــهــم مـــن الـــجـــنـــوب املــغــربــي،  وهــ
إلى  يهدفون  والجلد،  بالصبر  وُيــعــَرفــون 
أربــاح حتى ال تفلس مشاريعهم،  تحقيق 
الصيف وفي  فــي فصل  يدفعهم  مــا  وهــو 
مـــواســـم األعـــيـــاد الــديــنــيــة، ال ســّيــمــا شهر 
الــذي يفضل كثيرون قضاءه في  رمضان 
املــغــرب، إلــى رفــع ثمن التذاكر فتصل إلى 
يــســتــفــيــدون من  ــم  أو 150. وهـ يــــورو   140
اضطرار شركات  من  وكذلك  الطلب،  كثرة 
الـــطـــيـــران إلــــى زيـــــادة ثــمــن تـــذاكـــرهـــا الــتــي 
تــرتــفــع أحــيــانــا بنسب هــائــلــة وتــصــل إلــى 

300 و500 في املائة.
هــكــذا، يجد املــســافــرون أنفسهم أمـــام هذا 
 

ّ
ــه يحق

ّ
أن ُيــَعــّد توفيريا، علما  الــذي   

ّ
الــحــل

لــلــشــخــص الـــواحـــد بــحــمــل 30 كــيــلــوغــرامــا 
معه، مجانا. الحافلة أكثر حميمية، ليس 
فقط لسهولة التعّرف إلى كل الركاب خالفا 
 املسافرين جميعهم 

ّ
للطائرة، بل كذلك ألن

نفسها،  اللغة  مون 
ّ
ويتكل نفسه  البلد  مــن 

ر جوًا عائليا.
ّ
األمر الذي يوف

ســعــاد الــهــبــطــي طــالــبــة جــامــعــيــة ال تملك 
مــــوارد مــالــيــة كــبــيــرة، وتــحــاول االقــتــصــاد 
ــّدد بــــدالت  ــا تــســتــطــيــع حـــتـــى تــــســ ــدر مــ ــقـ بـ
السكن والنقل والطعام ورسوم التسجيل 
 
ّ
وألن االجتماعي.  والضمان  الجامعة  في 

مــصــاريــفــهــا كــثــيــرة، ال تــجــد مــا يــكــفــي من 
لــشــراء بطاقة سفر لرحلة جوية في  املــال 
األسعار  ترتفع  عندما  الصيفية،  العطلة 
أعــوام،  تــقــول: »منذ ثالثة  بــصــورة كبيرة. 
ــهــم 

ّ
أســـافـــر إلـــى الـــربـــاط فـــي الــحــافــلــة. وألن

يعرفون ظروفي املادية، يتساهلون معي، 
فــأدفــع 100 يــــورو فــي حــني يــدفــع آخـــرون 
140 يــورو«. من جهته، ما زال عّمي أحمد 
من عمره،  السبعينيات  في  الفاللي، وهو 
ــتـــي ســافــر  يـــتـــذكـــر الـــحـــافـــالت الـــقـــديـــمـــة الـ
فــيــهــا كــثــيــرًا فـــي فــصــل الـــصـــيـــف. ويــخــبــر 
الــحــرارة  الجحيم، بسبب  »كــانــت مثل  ـــا 

ّ
أن

فتغيب  الشتاء،  في  أّمــا  التكييف.  وغياب 
 شيء تغّير اليوم، 

ّ
 »كل

ّ
التدفئة«. يضيف أن

وصارت الحافالت مريحة ومكّيفة بحسب 
ــه 

ّ
الــطــقــس«. وال يخفي الــرجــل املــتــقــاعــد أن

ــّوًا، وال يــحــّب الــحــشــود  ــ يــخــشــى الــســفــر جـ
وإجـــــــراءات الــتــفــتــيــش فـــي املــــطــــارات، على 
 »الـــســـفـــر بــالــطــائــرة 

ّ
ـــــه أن ــم مـــن إدراكــ الـــرغـ

ــى مــــن هــــو فــــي مــثــل  ــ أفــــضــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ي«. ويتابع: »أنا متقاعد، ولدّي متسع 

ّ
سن

مــن الــوقــت لــلــســفــر. لـــذا، أســتــطــيــع اختيار 
الــفــتــرات الــتــي يــكــون فــيــهــا ثــمــن بــطــاقــات 
السفر منخفضا والزحام خفيفا، أي بعيدًا 

عن األعياد والعطل الصيفية«.
ـــصـــل، يـــتـــحـــّدث مــصــطــفــى 

ّ
ــيــــاق مـــت فــــي ســ

األنــصــاري وهــو أحــد السائقني عن أجــواء 
السفر اإليجابية في الحافلة. واألنصاري 
الواحدة  الرحلة  القيادة في خالل  يتبادل 
ــني آخــــَريــــن، مــوضــحــا »نــحــرص 

َ
مـــع ســائــق

ف 
ّ
ونتوق للمسافرين.  الــراحــة  تأمني  على 

أو بهدف  ما  استراحة  إلــى  عند حاجتهم 
نا 

ّ
الصالة. ومن ال يحضر معه طعاما، فإن

نــتــقــاســم مــعــه مــا نــمــلــك، وثــالجــة الحافلة 
مفتوحة أمام الجميع«.

مسافرون كثر 
هم 

ّ
يشعرون بأن

يسافرون مع عائالتهم 
في تلك الحافالت، 

ويصّرون على االلتزام 
بها.

■ ■ ■
يستفيد أصحاب 
الحافالت من كثرة 

الطلب ومن اضطرار 
شركات الطيران إلى 

زيادة ثمن تذاكرها التي 
ترتفع أحيانًا بنسب 

هائلة.

■ ■ ■
ثّمة ذكريات طّيبة 
اب 

ّ
يحتفظ بها رك

كثيرون، ال سّيما 
لت 

ّ
عن صداقات تشك

بينهم وبني آخرين 
تعّرفوا إليهم على منت 

تلك الحافالت.

باختصار

لكّل شخص مزاجه الخاص في السفر، في حين أّن الظروف تفرض أحيانًا وسيلة نقل دون أخرى. كثيرون من مغاربة فرنسا، عند 
توّجههم إلى الوطن، يعمدون إلى الحافالت ألسباب تختلف طبيعتها

هوامش

سعدية مفرح

تعقيبًا عـــى مــقــالــي فـــي »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــنــوان 
ــرنــي 

ّ
ذك  ،)2018/12/27( مــســلــح«،  شــعــري  »ســطــو 

إدراجــهــا في  الزمالء بحادثٍة شخصيٍة، يمكن  أحــد 
سياقات السطو الشعري، ولكن غير املسلح! 

ا حديثي 
ّ
تعود الحادثة إلى سنوات قليلة مضت، كن

أتــاح ألحدهم أن يسطو  عهد باإلنترنت وعــواملــه، ما 
عــلــى بــعــض الــقــصــائــد الــكــامــلــة وغـــيـــر الــكــامــلــة من 
شعراء عرب معاصرين، وينشرها باسمه في واحد 
آنــذاك بني بني  انتشرت  التي كانت قد  املنتديات  من 
املتعطشني للنشر من املوهوبني وغيرهم. ويبدو أن 
التي  السرقات  تلك  إلــى  انتبه  املسروقني  أحــد من  ال 
تكّررت على يد شخٍص واحد، ربما ألن معظم هؤالء 
هم من األدباء الكبار في السن، ممن لم يفهموا بعد 
فكرة اإلنــتــرنــت، عــالوة على خــوض غــمــاره.. وهكذا 
مضت تلك السرقات بسالم، خصوصا أن »بطلها« 
كان قد غير في بعض معاملها، ما ساهم في إخفائها 
عن أصحابها وقرائهم أيضا. لكن نجاحه في األمر 
شجعه على أن يصدق أن تلك القصائد واملقطوعات 

له فعال، وأنه كتبها في زمن سحيق، ثم نسيها قبل 
أن ينتبه إلى أهمية نشرها من جديد، ولكن هذه املرة 
في كتاب، فيصدر الكتاب فعال عن دار نشر شهيرة. 
الكتاب قد انتشر انتشارا كبيرا  والغريب املريب أن 
بــني الــقــراء الــشــبــاب تــحــديــدا، حتى اكتشفت إحــدى 
راح  والتي  الواضحة،  السرقة  أمر  النابهات  املدونات 
ضحيتها شعراُء وكتاٌب كباٌر ومشهورون جدا، مثل 
محمود درويــش وأدونــيــس وغــادة السمان وفــاروق 
جويدة وبدر بن عبد املحسن، باإلضافة إلي أيضا! 

لــم تكتف املـــدّونـــة بــاكــتــشــاف الــســرقــات، بــل بـــادرت 
إلى توثيقها ومطابقتها مع األصــول بشكل واضح 
للتواصل معي، وربما  يبدو،  جــدا، ما اضــطــره، كما 
لالعتذار،  منهم(،  )األحــيــاء  الضحايا  من  غيري  مع 
ومحاولة تفسير ما حدث على أنه لبس وقع في أثناء 
ــار إلـــى أصــحــاب القصائد  ــه كـــان قــد أشـ الــنــشــر، وأنـ
واملقاطع في هوامش صفحات الكتاب، لكن الهوامش 
قد سقطت في أثناء الطباعة، ولم ينتبه إلى األمر إال 
التي  للمشكلة  وانتشاره. وحال  الكتاب  بعد صــدور 
وجد نفسه فيها، بعد أن انفضح أمره، عبر املدونات 
ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، عــرض علي طرحًا 

بــدا لــي مقبوال جــدا، وهــو االعــتــذار العلني املنشور، 
باسم  املسروقة  والنصوص  العبارات  الى  واإلشــارة 
الــكــتــاب..  مــن  التالية  الطبعات  فــي  الحقيقي  كاتبها 

خصوصا بعد نفاد الطبعة األولى فعال. 
تقبلت األمر بحسن نية، وقبلت بالحل الذي اقترحه، 
على اعتبار أنه سيعيد األمور إلى نصابها، والحقوق 
ــد فــعــلــيــا. لكن  ـــى أهــلــهــا، مـــن دون أن يــتــضــّرر أحـ إل
املفاجأة أن  طبعات الكتاب توالت، الطبعة تلو األخرى، 
وبقي األمر على ما هو عليه، حيث بقيت نصوصي 
 
ً
ونـــصـــوص غـــيـــري مــمــن تــمــت ســرقــتــهــم مــنــشــورة

باسمه فقط في الكتاب الذي أصبح يتباهى بنجاحه 
وانتشاره.. وبراءة األطفال في عينيه. 

ال أّدعي أنني تضررت فعليا من تلك السرقة، وال أظن 
أن اآلخرين قد تضّرروا. وبالتالي لم أهتم بمالحقته، 
حتى بعد أن طالبني كثيرون بذلك، فقصيدتي التي 
بسنوات  كتابه  صـــدور  قبل  مــنــشــورة  عليها  سطا 
كــثــيــرة، وكــذلــك قصائد اآلخــريــن ونــصــوصــهــم، فال 
ــدا عــلــى ضــيــاعــهــا، أو الــتــبــاس األمـــر على  ُيــخــشــى أبـ
القراء الحقيقيني ببساطة. ولكن ما بقي في نفسي، 
منذ ذلك املوقف، هو سؤال عن شعور كاتٍب أو شاعر 
الــقــراء، وهــو يــعــرف ويعترف  يــفــرح بنجاحاته لــدى 

بأنها مزيفة، وأن كثيرين يعرفون ذلك. 
ليواجه  هــذه،  مقالتي  »الشاعر«  ذلــك  يقرأ  أن  ى 

ّ
أتمن

نفسه باإلجابة، إن كان يملكها فعال. وليعرف أنني 
قد سامحته، ليس على سرقته قصيدتي وحسب، 
بل أيضا على كذبه علي، وعــدم تنفيذه الوعد الذي 
قطعه على نفسه بنفسه أمامي، في سبيل تصحيح 
أن  إنها مجرد غلطة غير مقصودة، شــرط  قــال  ما 
عنها..  البحث  بمحاولة  أو  بــاإلجــابــة،  نفسه  يــواجــه 

فهل يفعل!

هل يفعلها ويعترف؟

وأخيرًا

ما شعور كاتٍب أو شاعر 
يفرح بنجاحاته لدى القراء، 

وهو يعرف أنها مزيفة

الخميس 10  يناير/ كانون الثاني 2019 م  4  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1592  السنة الخامسة
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