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التحقت ّ
لتوي بهذه العمارة القديمة
ّ
والبعيدة نسبيًا عن صخب املدينة،
ّ
املكتراة ،التي
حيث شقتي الجديدة
ّ
تـ ـق ــع مـ ـب ــاش ــرة أسـ ـف ــل ش ــق ــة أخـ ــرى
يسكنها مـنــذ س ـنــوات بــا ع ـ ّـد رجــل
وحيد وطاعن في السن .لم يخبرني
ّ
أي ﺃح ــد ب ـه ــذا األمـ ـ ــر .أم ــر ال ـع ـجــوز،
ﺃق ـ ـص ـ ــد .ب ـ ــل أج ـ ـ ـ ــزت ل ـن ـف ـس ــي ت ــرف
ّ
تـ ـص ـ ّـوره ف ـح ـسـ ّـب .إذ كــل ـمــا حططت
ـرض
ال ــرح ــال ف ــي ش ــق ــة ج ــدي ــدة ،ﺃ ّف ـتـ ّ
بما يشبه اليقني الصلب بــأن الشقة
ال ـت ــي ت ـع ـلــونــي ال بـ ـ ّـد م ــن أن ت ـكــون
م ـس ـكــونــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ب ــا عـ ـ ّـد من
ل ــدن رج ــل وحـيــد وطــاعــن فــي الـســن.
هو الرجل الوحيد ذاته والطاعن في
السن دائمًا ،مهما تعددت الشقق أو
اختلفت .طبعًا ،وجــب عـلـ ّـي أن ﺃفــرغ
ّ
الجلدية
املحتويات القليلة للحقيبة
الـصـغـيــرة والــوح ـيــدة الـتــي جلبتها
م ـ ـعـ ــي ،وه ـ ـ ــي ب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة ح ـي ــات ــي
النحيلة بـ ّ
ـرمـتـهــا الـتــي نقلتها على
ال ـ ـ ــدوام ف ــي هـ ــذه الـحـقـيـبــة وأق ـصــى
مــا يمكنني أن أتـحـ ّـمــل حـيــازتــه من
ثـقــل ه ــذا الـعــالــم حـتــى أصـيــر تمامًا
خــارجــه ،ثــم قضيت بقية النهار في

أع ـمــال تنظيف ال ـج ــدران الـكــالـحــة...
نـفــض ال ـســريــر والـ ـ ــدوالب العتيقني
أوانــي
املـغـبــريــن ،وك ــذا تنقية بعض ّ
ا ُلـ ـطـ ـب ــخ املـ ـ ـش ـ ــروخ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـف ــض ــل
امل ـك ـتــري ال ـســابــق بـتــركـهــا جميعها
ّ
ه ـنــا ،أو ع ـلــى األرج ـ ــح ت ـخــلــى عنها
كون عالقته الوجدانية بها انقطعت
إل ـ ـ ــى األب ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــأمـ ـ ــواس ال ـ ـه ـ ـجـ ــر .وال
أخ ـف ـي ـكــم ب ــأن ـن ــي ب ـ ـ ـ ّـددت وقـ ـت ــا أك ـثــر
مما ينبغي في ﺇنجاز هذه األعمال،
ّ
رب ـم ــا ألن ـن ــي ك ـنــت ف ــي غ ـض ــون ذلــك
ﺃج ـنــح ،فيما يشبه مـحــاولــة يائسة
الحتجاز األبـ ّ
ـديــة فــي لحظة واحــدة،
ّ
ّ
أسجل مرور
في سهو التأمل علني
بصمة الذكرى على اآلثــار واألشياء
ّ
الـشـخـصـ ّـيــة ال ـغ ــارب ــة ال ـتــي خلفتها
الـحـيــوات الـتــي مــرقــت قبلي مــن هذا
امل ـكــان .كـيــف أفــرغــت دون رجـعــة من
عمق أصحابها الحقيقيني ،وانتقلت
ب ـش ـك ــل ط ـ ـ ــارئ ن ـح ــو م ـل ـك ـيــة أخـ ــرى
صورية؟ كيف كانت ولم تعد قادرة
ع ـلــى أن ت ـك ــون؟ وك ـي ــف سـقـطــت من
الـ ــزمـ ــن ...م ــن ع ـق ــال زم ـن ـهــا امل ــاض ــي،
وت ـتــأهــب لـلـسـقــوط ف ــي ال ــزم ــن ...في
ﺃسر زمني الحالي؟
ّ
ح ــت ــى حـ ـ ــدود هـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،يـمـكــن
ّ
الـ ـق ــول بـ ـ ــأن ك ــل شـ ــيء سـ ــار تـقــريـبــا

على ما يرام .لكن عند حلول املساء،
وبمجرد ما أطاح التعب رﺃسي على
الـ ــوسـ ــادة ،ت ـنــاهــت إلـ ــى س ـم ـعــي من
س ـقــف ال ـغــرفــة سـلـسـلــة م ــن ال ـنـقــرات
ّ
الخفيفة كما لــو أن ﺃحــدهــم يواظب
على طرق عقب أداة ما أو ما شابهها
بيقني
ب ــاألرض ـي ــة .فـقـلــت م ــع نـفـســي
ّ
مــن يبصر مناجاته بـ ّ
ـأم ّعينيه ،ﺇنــه
من دون ريــب عجوز الشقة العلوية
مــن على أريكته يشاهد التلفاز في
هــذه األثـنــاء نافثًا دخــان سيجارته،
وي ـت ـل ـ ّـه ــى ب ـت ــوق ـي ــع ن ـ ـقـ ــرات خـفـيـفــة
م ــن ع ـك ــازه ال ـخ ـش ـبـ ّـي الـسـمـيــك على
األرضية.
في الواقع ،نقرات العكاز كانت واهنة
ومـسـمــوعــة بــال ـكــاد ،لـكــن تــواصـلـهــا
بـ ــا ه ـ ـ ـ ــوادة ودون ف ــاصـ ـل ــة صـمــت
واح ــدة ،حــال بيني وبــن الـنــوم ملدة
ليست باليسيرة .وفيما بعد ،عندما
س ـق ـطــت ف ــي غ ـف ـلــة م ــن ال ـس ـه ــاد بني
ب ــراث ــن ال ـن ـعــاس ل ــم ت ـتــاش الـنـقــرات
ّ
حتى في الحلم.
ّ
كل نقرة كانت تفتح في ﺃرض الحلم
ّ
قبرًا .في تلك الليلة األولى والكظيمة
ّ
الدرامي للكلمة ،قبور كثيرة
باملعنى
زحفت على الروح ،وذهبت إلى ﺃبعد
ما يمكن في الكابوس.

ّأمــا في الليالي املوالية ،وفــي اآلونــة
نفسها التي كنت ﺃستعد فيها ألخلد
إل ــى ال ـن ــوم ،كــانــت ال ـن ـقــرات تنطلق.
ّ
يشتد ساعدها في ﺃرض
وسرعان ما
الـحـلــم عـنــدمــا يبلغ بــي األرق م ــداه،
ّ
حتى صارت مقبرة مترامية األطراف
ال تني عن االستشراء بطموح شنيع
ّ
ّ
ّ
عدوانية في شتى االتجاهات.
وبكل
ّ
وملـ ــا ح ــاول ــت ف ــي بـعــض الـلـيــالــي أن
أحيط هذه املقبرة بسياج عازل كما
يـحـيــط ال ـس ــوار بــاملـعـصــم ،أصبحت
الـ ـنـ ـق ــرات ش ــدي ــدة ال ـل ـه ـجــة ّ
ودمـ ـ ــرت
السياجّ ،
ثم واصلت زحفها بوقاحة
مبتلعة في طريقها كل شيء .األدهى
م ــن ذلـ ـ ــك ،ع ـن ــدم ــا ج ـ ّـرب ــت ف ــي ل ـيــال
أخ ـ ــرى كــإق ـطــاعــي صـغـيــر أن ﺃنـتـقــل
إلى أراض جديدة وفارغة في الحلم،
ّ
تحولت بدورها إلى مقبرة شاسعة،
واستأنفت بــا رحمة وبانتظام آلة
رهيبة التهامها لكل شبر.
ول ـ ّ
ـرب ـم ــا بـسـبــب ف ـق ــدان أدنـ ــى بــارقــة
لــان ـفــراد بــالـسـكــون بـمـنــأى عــن هــذا
املنهجي للنقرّ ،
ّ
حرضني
التعذيب
الفضول أحيانًا على الدخول بنفسي
ً
إلــى أراض ــي الحلم ،والسير متوغال
ملسافات طويلة في قلب هذه املقبرة
املوحشة التي امـتـ ّـدت حتى طاولت

ذلك األفق الضائع والالنهائي الذي
ّ
يصح أن يقال إن بعده سوف ينتهي
ال ـعــالــم ،لكنني كـنــت ﺃرج ــع أدراج ــي
لفرط جزعي من أن تباغتني اليقظة
وس ــط ه ــذه امل ـغــامــرة االسـتـكـشــافـيــة
غـيــر امل ـح ـمــودة عـلــى األقـ ـ ــدام ،وأظ ــل
م ـح ـبــوســا هـ ـن ــاك إل ـ ــى األبـ ـ ــد إذا مــا
ضاعت مني طريق العودة.
َ
ِع ـ ـ ْـي ـ ــل صـ ـب ــري وأوشـ ـ ـك ـ ــت ال ـن ـق ــرات
ع ـل ــى ت ـخ ــري ــب أع ـص ــاب ــي بــال ـكــامــل،
كما أضـحــى مــن العبث فــي كــل حلم
بناء ﺃسيجة إضافية ...االنتقال إلى
أراض فارغة ...أو السير على األقدام
الكتشاف إلى أين يمكن أن يمتد كل
هذا السديمّ ،
فقر عزمي عندئذ بإيعاز
من الويسكي ،وهو بئس الناصحني
أواجه
كما ال يخفى عن نباهتكم ،أن
ّ
الـعـجــوز مـبــاشــرة ألطـلــب منه الكف
نـهــائـيــا ع ــن الـنـقــر ب ـع ـكــازه .وه ـكــذا،
ارتقيت ذات ليلة درج الـعـمــارة إلى
الطبقة املــوالـيــة .ضغطت بعصبية
على ال ـجــرس ،وانـتـظــرت ّ ،ثــم طرقت
الباب بقوة عندما لم أتلق ردًا .وملا
أعـ ــدت الـ ـك ـ ّـرة ب ـق ــوة ﺃك ـب ــر وعـصـبـيــة
بلغت مــداهــا األقـصــى ،انفتح الباب
املـ ـق ــاب ــل ،ل ـت ـخ ـبــرنــي ال ـ ـجـ ــارة وع ـلــى
محياها ّأمــارات االنزعاج والدهشة
ّ
ب ــأن الـشــقــة مـهـجــورة مـنــذ أن قضى
ُال ـع ـجــوز نـحـبــه ق ـبــل س ـنــن عــديــدة.
ﺃسقط في يدي ،فتقهقرت إلى شقتي
ضائعًا مثل عقرب ّوحيد في ساعة،
أتـ ـي ــت ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ــق ـ ْـى مـ ــن زج ــاج ــة
الـ ــوي ـ ـس ـ ـكـ ــي ،ث ـ ــم أنـ ـ ــخـ ـ ـ ُـت ب ـج ـس ــدي
ّ
املحطم على الـفــراش ،عندها عــادت
الـنـقــرات مـجــددًا لتكدح بخفوت في
الـسـقــف .لقد ّ
دب ــر لــك ﺃحــدهــم مقلبًا،
قلت لنفسي .هذا كمني وتلك النقرات
اللئيمة ما هي سوى صوت مفبرك
لدفعك لـلـنــزول إلــى حـفــرة الجنون،
ً
قالت لي نفسي .فوجدتني محموال
ع ـلــى أج ـن ـحــة ال ـغ ـضــب إل ــى الـطـبـقــة
ـوالـ ـي ــة مـ ــرة ث ــان ـي ــة .ع ــال ـج ــت قـفــل
امل ـ ّ
ّ
الشقة ،ثم تسللت إلى الداخل بعينني
مفتوحتني على سعتهما في الظالم.
ت ـقـ ّـدمــت إل ــى غــرفــة ال ـنــوم املــوصــدة،
ف ـت ـحــت ب ــاب ـه ــا ب ــوج ــل ،وم ـ ــن خ ــال
ح ــزم ــة نـ ــور ك ــان ــت ت ـخ ـت ــرق س ـت ــارة
ال ـنــافــذة ،اسـتـطـعــت أن أت ـبـ ّـن أريـكــة
ّ
ف ــارغ ــة م ــن ال ـن ــوع ال ـ ـهـ ــزاز ،م ــا زال ــت
تتأرجح مثل ذيــل مقطوع لسحلية
عـمــاقــة ،ﺃس ـنــد عـلــى أح ــد جانبيها
عـكــاز خـشـبـ ّـي سـمـيــك ،وبمحاذاتها
طــاولــة خفيضة عليها منفضة بها
سيجارة ما زالت قيد االشتعال إلى
حــدود املنتصفّ .
تقدمت واقتعدت
َ
األريكة بثقة من أ ِلف الجلوس عليها
لسنوات بال عـ ّـد ونشأت بينه وبني
قطيفتها عـشــرة ال ـت ـمــاس ،مــن دون
ّ
شخصية
أن ت ـفــارق عـيـنــاي ص ــورة
ّ
مكبرة داخل إطار علقت على الجدار.
الصورة من دون شك كانت للعجوز،
ّ
غـيــر أن ال ــوج ــه ال ــذي كــانــت تحمله
كـ ــان يـشـبـهـنــي ت ـم ــام ــا مل ــا ســأصـيــر
ف ــي أرذل ال ـع ـم ــر .ك ـن ــت ف ــي حـقـيـقــة
األمر وجهًا لوجه مع صورتي التي
سـتـكــون ي ــوم ــا .م ــع ذكـ ــرى صــورتــي
ال ـت ــي س ـب ـقــت أيـ ــامـ ــي .م ــع ال ـص ــورة
التي سأتخذها في اليوم األول بعد
ّ
موتي .هــذا اليوم بــالــذات حتى وﺇن
ّ
تشكل من أيام بال حصر ملؤها حلم
واحـ ــد ال ي ــري ــم .دنـ ــوت م ــن ال ـنــافــذة.
أزح ــت الـسـتــارة ،فأبصرت لحظتها
عـلــى ام ـتــداد الـنـظــر مـقـبــرة شاسعة
ت ـن ـت ـش ــر عـ ـل ــى نـ ـف ــس األرض ال ـت ــي
ّ
كــانــت تـحـتــل حـلـمــي ،وع ـلــى طولها
ك ــان ثـ ّـمــة ح ـصــان ﺃب ـيــض ب ــا ســرج
وال لجام يعدو ...ويعدو ...ويعدو...
دون أن يلوي على شيء .وملا أمعنت
ُ
الـتـحــديــق ،أبـصــرتـنــي ممتطيًا ذات
ال ـح ـص ــان األبـ ـي ــض ،وك ـن ــت أعـ ـ ــدو...
وأع ــدو ...وأع ــدو ...ومــن خلفي يد ما
أغلقت الستارة.
ُ
ّ
الجلدية
جمعت حقيبتي
عند الفجر،
الصغيرة ،ثم غادرت من دون رجعة!
* كاتب ّ
وقاص من املغرب

