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شاطئ باريس
بحر من ال يستطيع السفر ومتعة للسائحين على نهر السين

باريس ـ محمد المزديوي

ــــوع مــن  ــقـــول الـــفـــرنـــســـيـــون، فــــي نـ يـ
ا بعيدين 

ّ
التحدي والفخر: »إذا كن

إلينا«،  يــأتــي  أن  فعليه  البحر  عــن 
ويـــضـــيـــفـــون: »املــســتــحــيــل لــيــس فــرنــســيــا«. 
ــا جــعــلــهــم ُيـــحـــضـــرون الــبــحــر  ــذا مـ ــا هــ ــمـ وربـ
السني،  نهر  يخترقها  الــتــي  عاصمتهم  إلــى 
ويــقــيــمــون مـــن حــولــه شــاطــئــا، يــثــيــر غبطة 
الــكــثــيــريــن مــــن الــفــرنــســيــني واملـــقـــيـــمـــني فــي 
باريس، من الذين ال يستطيعون السفر وال 
السياحة، وأيضا سعادة املاليني من السياح 
على  املشي  حرية  ألنفسهم  يمنحون  الذين 
للسيارات، وحرية  إزعــاج  الشاطئ من دون 
ــَوٍر لــلــذكــرى، ثــم الــجــلــوس تحت  ــ الــتــقــاط ُصـ
املــلــوثــة، فــي هجير  ــاًء للشمس  ــقـ ـ

ّ
ات مــظــالت 

ــم  ــريـــض أجــــســــامــــهــــم، رغـ ــعـ الــــظــــهــــيــــرة، أو تـ

تنتشر أماكن االصطياف على ضفتي السين في باريس )العربي الجديد(

تخلصهم  ها 
ّ
عل املــاء  لرشاشات  قمصانهم، 

مــن الــعــرق املــتــصــبــب. والــطــريــف أن »بـــاري-
بـــالج« فــي األصـــل تــعــود إلـــى اســـم اقــتــرحــه، 
فــيــلــمــيــســانــت،  دي  هــيــبــولــيــت   ،1882 ســنــة 
منتجع  لتسمية  لوفيغارو،  صحيفة  مدير 
ساحلي في منطقة »بــا-دي- كاليه« بشمال 
فــرنــســا، وأصــبــح هـــذا املــنــتــجــع »لـــو تــوكــي-

ــاري- ْبـــــالج«، رســمــيــا، بــلــديــة، ســنــة 1912.  بــ
وفــي سنة 2006، أي بعد أربـــع ســنــوات من 
»بـــاري-ْبـــالج«، سّجلت بلدية  إطــالق عملية 
ــــاري-بـــــالج«،  بـــاريـــس، قــانــونــيــا، تــســمــيــة »بـ
ورفـــعـــت دعــــوى ضـــد بــلــديــة »تـــوكـــي-بـــاري-

ْبــالج«، إلساءتها إلى »شهرة العالمة وإلى 
ــــالج الـــــذي تــنــظــمــه املـــديـــنـــة«.  ــــاري-بـ حــــدث بـ
النزاع سنة 2008، بعد مفاوضات،  وانتهى 
»بــاري- بـــ العملية  وتــقــّرر أن تسمي باريس 

بـــــالج«، مـــع إضـــافـــة ســـني الــجــمــع إلــــى بــالج 

للعاصمة  خــســارة  يشبه  مــا  فــي   ،)plages(
العواصم  بلدة صغيرة. حتى  أمــام  بــاريــس 
تــخــســر أمـــــام األريــــــاف!هــــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا بـــلـــديـــة بــــاريــــس، مـــنـــذ ســنــة 
برتران  املدينة  عمدة  إشــراف  وتحت   ،2002
ــد فـــي تـــونـــس، وال زال  ديــــالنــــوي )الــــــذي ولــ
مــرتــبــطــا بــهــا(، تــمــتــد، عــــادة، وكـــل ســنــة، ما 
بـــني يــولــيــو/ تـــمـــوز ومــنــتــصــف أغــســطــس/ 
ونـــصـــف.  كـــيـــلـــومـــتـــرات   3 طــــــول  عـــلـــى  آب، 
ملن  وأيــضــا  للباريسيني،  االنــطــبــاع  وتمنح 
ــاء مـــن الــســيــاح، أنــهــم فـــي شــاطــئ بــحــري  شـ
بعض  يــمــارســوا  أن  ويستطيعون  حقيقي، 
أجسادهم  ويعّرضوا  األلعاب،  أو  الهوايات 
ــو أن  ألشــعــة الــشــمــس الـــحـــارقـــة، أحــيــانــا. ولـ
ــا تــتــدخــل فــتــرغــمــهــم على  ــادة مـ ــ األمــــطــــار عـ
َبة  رحِّ

ُ
امل باريس  بمقاهي  واالحتماء  الهرب 

والــودودة. في سنة 1988 وعد املرشح جاك 

شيراك في حملته االنتخابية سكان باريس 
بــقــرب الــســبــاحــة فــي نــهــر الــســني، فــقــال: »إن 
أنــــواع األســمــاك فــي نــهــر الــســني فــي ازديــــاد، 
وفــي آخــر إحــصــاء تبنّي وجــود أكثر مــن 25 
نوعا منها تجد شــروط حياة مناسبة لها 
في السني. لهذا أؤكد أن باستطاعتنا جعل 
فإنني  قبل،  من  أعلنُت،  وكما  نظيفا،  النهر 
فــي ثــالث ســنــوات سأسبح فــي نهر السني، 
نهرا نظيفا«.  أنــه أصبح  أبــرهــن على  حتى 
ــــر مـــجـــرد كـــذبـــة ســيــاســيــة،  وطــبــعــا كــــان األمـ
ال غــيــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــســبــاحــة غير 
وا يسبحون 

ّ
ممكنة اآلن، إال أن الفرنسيني ظل

فيه حتى عشية الحرب الكونية األولى، قبل 
أن  السباحة فيه سنة 1923، ولــو  ر 

َ
حظ

ُ
أن ت

السباحة استمرت بطريقة غير قانونية إلى 
خمسينيات القرن املاضي.

وتتميز عملية »باري-بالج«، بإحضار 5000 
طن من الرمال، تشرف عليها  شركة الفارج، 
والتي تقوم بشحنه من منطقة النورماندي. 
ــأتـــي تـــحـــديـــدا من  ــل حــقــيــقــي، ويـ ــه رمــ أي أنــ
مقالع  مــن  استخراجه  ويتم  »لـــور«،  منطقة 

الرمال في »بيرنيي-سور-سني«.
ويـــصـــف مـــســـؤول كــبــيــر فـــي شـــركـــة الفــــارج 
الرمال: »إنها دقيقة جدا، وفي غاية  نوعية 
الــبــيــاض. وهــو رمل  النظافة، مــع ميل نحو 
العاصمة،  فــي  البناء  فــي  حاليا،  يستخدم، 
ويتم نقله عبر طرق نهرية«. وحرصًا على 
فحص  يتم  وسالمتهم،  الباريسيني  صحة 
ــي مـــخـــتـــبـــرات نـــظـــافـــة بــلــديــة  ــل فــ ــرمــ هـــــذا الــ
ــم تـــعـــهـــده كــــل أســــبــــوع، لــيــال،  ــتـ بــــاريــــس، ويـ
متضمنا ثالث مراحل، الصيانة، حيث يتم 
التنظيف،  الــكــبــيــرة،  الــنــفــايــات  لسحب  قلبه 
حيث يعالج الرمل، مرتني، ببخار املاء لقتل 
ــرًا، يــتــم تــحــلــيــل الـــرمـــل في  ــيـ الــجــراثــيــم، وأخـ

مختبرات الصحة التابعة لبلدية باريس.
بــالج«،  »بــاريــس-  االنتهاء من عملية  وبعد 
تقوم مصالح البلدية باستعمال هذه الرمال 
إمـــا فــي حــدائــقــهــا أو فــي مــالعــب الفروسية 
ــولـــف، والــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري وأيــضــا  ــغـ والـ
كــان عليه  كما  استخدامه،  يتم  أو  الــســيــرك، 

الحال باملاضي، من قبل مصالح الطرق.  
ا أساسيا في شواطئ  الرمل جــزء كــان  وإذا 
البحر، فإن »باري-بالج«، هذه السنة، وربما 
في املستقبل، أيضا، بال رمــال. والسبب هو 
تنظيم داعش اإلرهابي، بشكل غير مباشر.

الــلــجــوء إلى  بــاريــس، بعد  قــرر مجلس  فقد 
تــصــويــت، وقـــف تــعــاونــه مــع شــركــة الفـــارج، 
ــالـــي وقـــــف شـــراكـــتـــهـــمـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ــتـ ــالـ وبـ
والـــســـبـــب؟ اتـــهـــامـــهـــا بــتــمــويــل مــجــمــوعــات 
مسلحة، من بينها تنظيم داعش في سورية، 
حتى تحتفظ بمصنع اإلسمنت في جالبيا، 
شــمــال شــرقــي حــلــب، مــا بــني 2013 و2014. 
وجــاء قــرار البلدية بعد ســؤال مــن منتخبة 
من اليسار، ثم بعد معاَرضة اإليكولوجيني 
فــي مــجــلــس الــبــلــديــة ملــواصــلــة الــتــعــاون مع 
ُيــخــِف رئيسها،  لــم  الــتــي  مجموعة الفــــارج، 
إيـــريـــك أولــــســــن، رغــبــتــه فـــي بــيــع اإلســمــنــت 
تــرامــب مــن أجــل استخدامه فــي بناء  إلدارة 
حائط العار مع املكسيك، معلال موقفه بأن 
ولم  سياسية«،  منظمة  »ليست  مجموعته 
يتراجع عن موقفه إال بعد تحذير شديد من 

قبل الرئيس السابق فرانسوا هوالند.

في سنة 1988 وعد 
املرشح جاك شيراك 
في حملته االنتخابية 
سكان باريس بقرب 
السباحة  في نهر 

السني.

■ ■ ■
تتميز عملية »باري-

بالج«، بإحضار 5000 
طن من الرمال، تشرف 
عليها  شركة الفارج.

■ ■ ■
»باري- بالج« مرتبطة، 

عضويًا، بطقس 
باريس، الذي قد يكون 
حاّرًا خانقًا، وقد يعرف 

تساقطات مطرّية 
استثنائية.

باختصار

»إذا كنّا بعيدين عن البحر فعليه أن يأتي إلينا«، ويضيفون: »المستحيل ليس فرنسيا«، هكذا يتحدث الفرنسيون بنوع من التحدي 
ويتفاخرون بإحضار البحر إلى عاصمتهم التي يخترقها نهر السين

هوامش

خطيب بدلة

يريد  التباس، فمن  أيُّ  املقالة  هــذه  يوجد في عنوان  ال 
 لــي: أنــت مــعــارٌض فكيف تصادق 

ً
أن يتصّيدني قــائــال

 
ّ

شــّبــيــحــة؟ لــن يستفيد شــيــئــًا، ألنــنــي ســأحــتــفــظ بحق
الرد عليه، مثلما يفعل نظاُم األسد في أعقاب كل غارة 
يسألني:  وَمـــْن  ســوريــة.  أراضـــي   

ُ
تستهدف إسرائيلية 

ك شّبيحة ومحترمة في آن واحد، 
ُ
كيف تكون صديقت

انتظر،  عليه:  أرد  لــلــقــذارة؟  رمـــزًا  أصــبــحــوا  والشّبيحة 
وسأرمز السمها  املقصودة،  األديبة  الجواب.  سيأتيك 
ــُرج بني الناس، 

ْ
ــخ

َ
ت مانية، متحّررة، 

ْ
بـ »صــاد صــاد«، عل

ْرَعة(، أي: من دون حجاب، وال 
َ
كما يقول أهل حلب )بالق

د نفسية، فهي تدخل وتخرج، وتشارك 
َ
توجد لديها ُعق

في أمسياٍت أدبية، مرتاحة كثيرًا من ناحية زوجها، فهو 
أصدقاءها  ويحترم  يحترمها  ومتحّرر،  متنور،   

ٌ
رجــل

ويستقبلهم في بيته، وُيحسن استقبالهم ومجالستهم. 
انتسبْت صديقتي »صــاد صــاد«، في وقــٍت سابٍق من 
 

ُ
حياتها، إلى فصيل شيوعي معارض، فسحبها رجال

القمر،  املــخــابــرات مــن بيتها فــي ليلٍة خاليٍة مــن ضــوء 
ونقعوها في أحد املعتقالت ردحًا من الزمن، ثم نقلوها 

إلى أحد السجون، ونقعوها مدة أخرى، ثم أخلوا سبيلها 
أنــا، شخصيًا، كنُت  وقــد اكتسبت صفة »املــنــاضــلــة«.. 
املناضالت  وبالنساء  عــام،  بشكل  باملناضلني  ْعــَجــُب 

ُ
أ

 
ً
أكثر شجاعة إليهن باعتبارهن  بشكل خــاص، وأنظر 

مني، أنا الذي كنت أمتلك رغبة عارمة في االنتساب إلى 
حزب ثوري معارض للديكتاتور، ولكنني كنُت أخاف، 
وأتحّسُب من أن أتعّرض لإلهانات التي طاملا سمعُت أنها 
ُب بحق سجناء الرأي، فأتراجع، وأختبئ وراء فكرة 

َ
ك

َ
ْرت

ُ
ت

أنني أديب، واألديُب يستطيع أن يكون صديقًا للجميع، 
وأن األحسن له أال يتأطر ضمن التنظيمات الحزبية التي 
يقودها سياسيون ال يهتمون لألدب والثقافة، من أمثال 
رئــيــس الــحــزب الــشــيــوعــي، الــرفــيــق خــالــد بــكــداش الــذي 
كــان، بحسب ما يحكى عنه، يرتاب من رفاقه األدبــاء، 
ويتعالى عليهم، مع أنه كان يحفظ أسماء األدباء الذين 
أنتجوا أدبًا اشتراكيًا بروليتاريًا عظيمًا، أمثال مكسيم 
أوستروفسكي.   ونيكوالي  أمــادو،  وجورجي  غوركي، 
التي كانت  السلمية  الــثــورة  الــثــورة، باألخص  بداية  في 
ــات، وشــــيء مـــن الــتــعــدديــة  ــريـ تــطــالــب بـــاإلصـــالح والـــحـ
تتعاطف صديقتي »صــاد  أن  تــوقــعــُت  والــديــمــقــراطــيــة، 
صاد« مع الثورة أكثر من غيرها، بسبب أيديولوجيتها 

حّدثتنا  وقد  االعتقال،  في  املريرة  وتجربتها  السابقة، 
ــَحــَهــا«  ــَب

َ
مـــرة أن الــســجــان املـــســـؤول عـــن تــعــذيــبــهــا »ش

فترة محّددة، ونسيها. ومن شدة األلــم، أخــذت تصرخ 
ها من 

ّ
َرها ومشى إليها الهوينى، وفك

َّ
ك

َ
ذ

َ
وتولول، حتى ت

ها، 
ُ
الــذي حصل، فقد وجدت العكس هو  الشبح.  ولكن 

 إلى صف بشار 
َ

من خالل صفحتها الفيسبوكية، أمَيل
بــدأ يرفع مستويات  الــذي  الديكتاتوري  األســد ونظامه 
 إلى القصف الجوي، 

َ
العنف، شيئًا فشيئًا، حتى وصل

والكيماوي،  املتفّجرة،  والبراميل  السكود،  وصــواريــخ 

تعليٍق  وبعد  التعذيب..  تحت  املعتقلني  وقتل  والنابالم، 
تاركًا  لحذفها،  اضــطــررت  مــنــشــوراتــي،  أحــد  على  لها 
لها ولزوجها في نفسي ذكرى طيبة. لم أشغل نفسي 
 بالبحث عن احتماالت األسباب التي جعلت هذه 

ً
طويال

لكل  أن  أعتقد  فأنا  الخاطئ،  املوقف  هــذا  تقف  السيدة 
لو  أتمنى  وكنت  التفكير،  في  وطريقته  ظروفه  إنساٍن 

أنها وقفت في الحد األدنى على الحياد. 
بقيت القطيعة غير املعلنة التي وقعت بيني وبينها ضمن 
ى بـ »نعمة النسيان«، إلى 

ّ
هذا املستوى الهادئ الذي يتحل

الناشطني، واعترضُت  إلى صفحة أحد  أن دخلُت مرة 
على جملة كتبها يقول فيها إن بعض عناصر جبهة 
النصرة سوف يرسلون إلى إدلب وبئس املصير، فكتبُت 
لنا أن نسيء للمدن، بسبب  أنــه ال يجوز  إلــى  أنبهه  لــه 
بعض األشخاص، وإذا بصاد صاد تنبري لي بتعليق 
تقول فيه: الرحمة لــروحــك يــا تــاج الــديــن املــوســى، ألنك 
 موجزة وجهتها 

ً
)نقيًا( رحلَت باكرًا. كانت تلك رسالة

 ملوث. وال تفسير ملوقفها سوى 
ٌ

إلّي مفادها أنني رجل
»التشبيح«، فــرددُت عليها كما يلي: األخــت صــاد. كان 
 مــن )نقيًا(، فاسم إّن 

ً
( بــدال حريًا بــك أن تكتبي )نــقــيٌّ
يجب أن يكون مرفوعًا.. وشكرًا. 

صديقتي األديبة الشبّيحة المحترمة

وأخيرًا

كنُت أخاف، وأتحّسُب 
من أن أتعرّض لإلهانات التي 

طالما سمعت أنها تْرَتَكُب 
بحق سجناء الرأي
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