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هوامش

ارتأى أغلب المرشحين في الجزائر المرور عبر المقاهي الشعبية والترويج لبرامجهم االنتخابية من خالل التعاطي وجهًا لوجه
مع الشباب الجزائري

المقاهي مكان مناسب الصطياد الناخبين (فاروق باطيش/فرانس برس)

مقاهي الجزائر

باختصار

ملجأ المرشحين الستقطاب الناخبين
الجزائر ـ عثمان لحياني

نزل املرشحون في الجزائر خالل
حملتهم االنتخابية لالنتخابات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة امل ـ ـقـ ــررة ف ــي ال ــراب ــع
مــن مــايــو/أيــار املقبل إلــى املقاهي لتقديم
ب ــرامـ ـجـ ـه ــم االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ومـ ـعـ ـه ــا وع ـ ــود
بتحسني معيشة املواطن الجزائري.
«إنـ ـه ــم ي ـع ــرف ــون م ــن أيـ ــن ت ــؤك ــل ال ـك ـتــف»،
على حد تعبير سعيد بــودالــي ( 29سنة)
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،فــاملـقـهــى بــالـنـسـبــة
لـلـجــزائــري هــو امل ـكــان الــوحـيــد ال ــذي يجد
ف ـيــه ال ـش ـب ــاب وخ ـص ــوص ــا ال ـعــاط ـلــن عن
العمل ضالتهم ،وهــو أفـضــل مـكــان يمكن
مــن خالله استقطاب الـعـشــرات ،والفضاء
املفتوح للتعبير خصوصًا خــال الحملة
االنتخابية.
شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب تحاول

«دغدغة» املشاعر الجزائرية بالدخول إلى
املـقــاهــي الشعبية وارت ـشــاف فنجان قهوة
مع الشباب وتبادل أطــراف الحديث معهم،
وط ــرح مــوضــوع العمل وتحسني مستوى
امل ـع ـي ـش ــة ،ب ــال ـت ـط ــرق إل ـ ــى الـ ـب ــرام ــج ال ـتــي
يقدمونها خالل الحملة االنتخابية.
رئ ـيــس ح ــزب تـجـمــع أم ــل ال ـج ــزائ ــر ،عـمــار
غـ ــول ،تـنـقــل ب ــن ع ــدة م ـق ــاه شـعـبـيــة عبر
مختلف الواليات التي زارها خالل حملته
االنتخابية وارت ـشــف فنجان الـقـهــوة ،بل
لـعــب دور بــائــع أك ــواب الـقـهــوة بتقديمها
ل ـلــزبــائــن ،وتـ ـج ــاذب أط ـ ــراف ال ـحــديــث مع
الشباب ،وبابتسامته املعهودة وعباراته
الــرنــانــة ق ــال لـبـعـضـهــم« :ال ـج ــزائ ــر بلدكم
وأمـ ـلـ ـك ــم ون ـ ـحـ ــن سـ ـنـ ـخ ــدمـ ـك ــم» ،بـحـســب
تصريحات متفرقة لبعض الشباب الذين
تهافتوا ألخــذ صــور السيلفي مــع رئيس
ال ـحــزب ال ــذي تـقـلــد ع ــدة مـنــاصــب وزاري ــة

س ــابـ ـق ــا ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن ي ـك ـس ــب شـعـبـيــة
ك ـبــرى بــروحــه امل ــرح ــة» .مــن جــانـبــه ،عـ ّـرج
رئيس حركة مجتمع ،عبد ال ــرزاق مقري،
على األماكن الشعبية واملقاهي واألحياء
ال ـق ــدي ـم ــة ،واألسـ ـ ـ ــواق وف ـض ــل امل ـق ـهــى هو
اآلخر ألنه «الفضاء املفتوح لعامة الشعب
وامل ـ ـت ـ ــاح إلس ـ ـمـ ــاع بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــه» ،بـحـســب
تـصــريــح األس ـتــاذ فــي الـعـلــوم السياسية،
ندير فالحي ،لـ«العربي الجديد» ،مضيفًا
أن «املـقــاهــي فــي الـجــزائــر هــي أكـبــر تجمع
ي ـض ــم م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـشـ ــرائـ ــح وامل ـس ـت ــوي ــات
واألعمار وخصوصًا فئة الشباب».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـس ــاس ــة وخـ ـص ــوص ــا فــي
ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة يـفـضـلــون املـقــاهــي
ألن ـهــا ت ـجــذب مـخـتـلــف امل ـس ـتــويــات وغـيــر
م ـك ـل ـف ــة ،ف ـ ـعـ ــوض أن ي ـن ـظ ــم امل ــرشـ ـح ــون
تجمعات جماهيرية في القاعات ،يتنقل
املعنيون إلــى املقاهي الشعبية واألمــاكــن

املقهى بالنسبة
للجزائري هو املكان
الوحيد الذي يجد فيه
الشباب وخصوصًا
العاطلني عن العمل
ضالتهم ،وهو أفضل
مكان يمكن من خالله
استقطاب العشرات.
■■■
الساسة وخصوصًا
في الحمالت االنتخابية
يفضلون املقاهي
ألنها تجذب مختلف
املستويات وغير
مكلفة ،عوض أن ينظم
املرشحون تجمعات
جماهيرية في القاعات.
■■■
املرشحون من
مختلف األطياف
الحزبية شعروا بحجم
المباالة الجزائريني
باالنتخابات.

العامة للقاء الناخبني بهدف «استقطابهم
واس ـت ـم ــال ـت ـه ــم نـ ـح ــو حـ ـ ــزب دون آخـ ـ ــر»،
يضيف املتحدث.
أغـ ـل ــب امل ــرشـ ـح ــن فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،ارت ـ ـ ــأوا
املـ ــرور عـبــر املـقــاهــي الشعبية والـتــرويــج
لبرامجهم االنتخابية من خالل التعاطي
وجهًا لوجه مع الشباب الجزائري ،خدمة
لـ ـص ــورة «ال ـب ـس ــاط ــة والـ ـت ــواض ــع وكـســب
ود ال ـن ــاخ ـب ــن» ،ح ـســب إف ـ ــادة اإلع ــام ــي،
فــاروق بختي ،لـ«العربي الجديد» ،وهي
مــن ال ـصــور ال ـتــي تـتـكــرر خ ــال الـحـمــات
االن ـت ـخــاب ـيــة ،مـضـيـفــا أن امل ــرش ــح يبحث
ع ــن ت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدت ــه ال ـش ـع ـب ـيــة وك ـســب
استعطاف الناخبني مــن خــال التواصل
املباشر معهم واالستماع إلى انشغاالتهم
ومـحــاولــة «إقـنــاعـهــم» بالبديل لوضعية
الـشـبــاب خـصــوصــا .مــن جــانــب آخ ــر ،لفت
املـتـحــدث إلــى أن «املــرشـحــن مــن مختلف
األطياف الحزبية شعروا بحجم المباالة
ال ـج ــزائ ــري ــن ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات وخ ـصــوصــا
التشريعية ،وأن هناك مخاوف من العزوف
عن االنتخابات ،وهو مادفع بكثير منهم
وخصوصًا في املدن الداخلية إلى التوجه
ن ـحــو ال ـف ـض ــاءات ال ـعـمــوم ـيــة ال ـت ــي تضم
العشرات ،وخصوصًا املقاهي واألســواق
مــن أجــل تسويق برامجهم والـتــأثـيــر في
الناخبني».

وأخيرًا
شعاع من فيروز
ٌ

معن البياري

لم ّ
يتزيد محمد عبد الوهاب ّملا قال إن صوتها ٌ
قادم
ّ
ُ
مــن ال ـس ـمــاء .ول ــم ي ـســرف أن ـسـ ًـي ال ـحــاج مل ــا كـتــب أن
ً
لصوتها سبعني نــافــذة مفتوحة على الصباح .ولم
ّ
يذهب إلى املجاز محمود درويش ًملا رأى أن صوتها
ُيرشدنا إلى ما يجعل األعداء عائلة .ولم يأتوا بشيء
ّ
مالئكيا .هذا من
من عندياتهم من وصفوا صوتها
ّ
وجدانك ،وأنت تتملى في إطاللتها
بعض ما يأتي إلى
ِ
َ
ـوع غ ــزي ــر ،ت ـقــول تــرتـيــلـهــا
ـ
ش
ـ
خ
ـي
ال ـج ــدي ــدة ،وه ــي ف ـ
ٍ
ت ـطــوي ـبــات تـسـعــى ف ــي تــرن ـي ـمـ ٍـة ارت ـف ـعــت إل ــى ال ـعــا،
بصوتها ،وهي تبدو كما البهاء ،في كنيسة القديس
جاورجيوس ُفي لبنان ،في عيد الفصح ،يوم األحد
ّ
والتعبد لله ،والنجوى في
املاضي .الجالل في املكان،
ّ
َ
طلب السالم ،من بعض ما يظلل روحــك بشعاع من
ُ
راحــة بــال ،تهنأ بــه ،وأنــت تنصت للصوت الــذي من
نور ،وهو يقول طوبى للحزانى ،وللرحماء ،وللجياع،
ولـلـ ِـعـطــاش ،ول ـلــودعــاء ،وألنـقـيــاء الـقـلــوب ،ولصانعي
السالم ،وللمضطهدين ،وللمساكنيّ .
ٌ
أصوات ال
تردد
أصحابها طلبًا من الله ،وهو ّ
َ
القدوس ،متى أتى
ترى
في ملكوته ،أن يذكرها .تفد إليك هذه األصوات ،وهي
ّ
ُ
تنشد وتكلم صاحب امللكوت ،من دون موسيقى ،أو

شحيح منها .وفي حضرة هذا الحب الكثير
بشيء
ٍ
ل ـلــه ،فــي ه ــذه ٍال ـبــرهــة الـقـصـيــرة مــن الـتـبـ ّـتــلّ ،
يمسك
ٌ
ً
شجى عميق ،ربما ألن جياعا
غموض مــا ،أو ربما
وم ـض ـط ـهــديــن وم ـس ــاك ــن وع ـط ــاش ــا ك ـث ـيــريــن ،لهم
ُ
الطوبى هنا ،وعذاباتهم ما صارت إال ألن ّثمة ناسًا
في األرض ال يحبون الله.
ُ
صوتها في الكنيسة يرفع الترنيمة هو نفسه الذي
ُ
ُ
نعلم ،والذي ال يغادر أرواحنا .ال يخبرنا ،أي صوتها
هذا املقيم فينا ،وكذا ُ
وجهها الوديع نفسه ،بالسماحة
املعلومة فيه ،وبجماله الرائق الذي يمكث في مداركنا،
ال ُيخبرانا بأنها فــي نحو الثانية والثمانني عاما.
يبدو أن البهاء الذي فيها ،وذلك العسل الصافي في
صوتها ،منذ صار لها ُ
اسمها الذي نعرف ،قبل شيء
ُ
وستني عاما ،ال يجعالن هذه املــرأة الصموتة تكبر،
ُ
بسعته إياها،
الصوت
أو تبدو على بعض شيخوخة.
ِ
ّ
ظل فيه من عجيب االستثناء ،هو ُ
نفسه في
بالذي
الكنيسة ،نسمعه في الترنيمة اآلن صوتا فقط ،من
ّ
للحن أو إيقاع .يكفي هنا الخشوع في
دون أي تطل ٍب
ٍ
ٌ
ّ
شبيه بأداء
محبة الله ،وطلب الطوبى منه .األداء هنا
دينية غير قليلة ،غنتها
ومريميات
ترنيمات وأناشيد
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
أو أشـهــرتـهــا ،لبعضها أل ـح ــان فــاتـنــة وبــاق ـيــة ،وفــي
َ
ُ
ٌ
أخ ــرى بساطة ظــاهــرة .بعضها مـعــروف مــن كتبه،

ّ
رحباني
بعضها
وأخ ــرى غير مـعـ ٍ
ـروف مــن كتبهاٌ ،
رحبانية ،سريانية أحيانا .منها
األلحان ،وأخرى غير
ٍ
«يــا أم يـســوع يــا أمــي ويــا أمـلــي»« ،يــا يـســوع املسيح
قبر وضعت»« ،سبحان الكلمة السر العظيم»..
في ٍ
وثـ ّـمــة طبعا «الـطـفــل فــي امل ـغــارة وأم ــه مــريــم» .أخذنا
أداؤهــا ًالترنيمة الجديدة إلى قولها إنها كانت تقعد
ّ
«ساكتة وتصلي» ،في ُ إجابتها على سؤالها ،مـ ّـرة،
ّ
عم كانت تفعل ،عندما قصف بيتها األول في شرقي
بيروت ،ثم بيتها الثاني في غربي بيروت ،في أثناء
الحرب األهلية .هي التي قرأنا أن محمد فليفل الذي
ّ
رعى موهبتها في طفولتها علمها تجويد القرآن ،ما

ّ
نمل من أشياء
أما نحن ،فلن
مثل هذه ،وال من افتتاح
بأغنيات من فيروز،
الصباحات
ٍ
وال األماسي أيضًا

ساعدها الحقا على ُحسن الغناءّ .
أتحدث عن فيروز
طبعا .ربما ال مدعاة لهذا اإليضاح ،ذلك أن ما ينكتبُ
ُ
ُ
عنها ،حيث ّصوتها املالئكي وجيرتها القمر ،مثال،
زمن
ال يجوز أن يدل على غيرها .وكان لبنانيون في ٍ
مضى ال يعرفون للغناء سوى اسم واحد هو فيروز.
وال
ويـ َقــال إنها ال تحب اإلف ــراط فــي املــديــح والـثـنــاءً ،
خلع األلقاب عليها ،وال تستحسن أن توصف أيقونة
وأس ـطــورة .ولـكــن هــذا أم ـ ٌـر ّ
يخصها ،أمــا نـحــن ،فلن
ّ
نمل من أشياء مثل هذه ،وال من افتتاح الصباحات
بأغنيات من فيروز ،وال األماسي أيضا ،وال جلسات
ٍ
ال ـع ـصــارى ،ف ــإذا كــانــت قــد ع ـبــرت ال ـطــوائــف وامل ــدن
واألديان ،واألشعار واأللحان ،في حضورها الشاسع
ٌ
فــي حياتنا ،فإنها عــابــرة أيضًا ألوقــاتـنــا«... .بـعــدك
على بــالــي» و«راجـعــن يــا هــوى» و«بحبك يــا لبنان»
ٌ
حب ٌ
و«حبيتك تنسيت اليوم»ّ ،
عنقود
قليالت في
ات
ٍ
ُ
حـلــو ،حـ ّـبــاتــه كـثـيــراتّ ،زيـنــه سعيد عقل وجــوزيــف
حــرب وعــاصــي ومـنـصــور وبــديـعــون آخ ــرون ،وكــذا
ُ
طالل حيدر الذي تستعار قولته «وحدن بيبقو مثل
زهر البيلسان» ،لتجوز ،هنا ،عن كل أغنياتها.
شكرا ريم رحباني على الهدية الثمينة التي فاجأ ِتنا
بها ،ترنيمة «في ملكوتك» ،إخراجًا وإنتاجًا .فيروز
في الواحد والثمانني عاما ،بصوتها الطفل العتيق.
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