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الليل يهبط بمظلته على رأسي

حسن بولهويشات *
الـ ـع ــال ــم ك ـب ـي ــر ،واألوط ـ ـ ـ ـ ــان رح ـي ـمــة
ومدن
بأنهار وجبال كثيرة
وهادئة
ٍ
ٍ
آمنة تنشر أعضاءها فوق تجاعيد
ـار تتساقط خلف
الـخــريـطــة .وأش ـجـ ٍ
ـار خ ــارج ــة
ـ
ك
ـ
ـ
ف
ـأ
ـ
ك
عـ ـج ــات ال ـط ــري ــق
ٍ
لـلـتــو م ــن خ ـي ــاالت رخ ـ ــوة .وحــدائــق
ضـ ّ
ـاجــة بــأط ـفــال ي ـج ـ ّّـرون ال ـفــرح من
أذنيه الطويلتني .وعشاق يمسحون
غ ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة بـ ـمـ ـن ــادي ــل ورقـ ـي ــة
ّ
معطرة وحواجب متأهبة لإلفصاح
ّ
عـمــا ج ــرى .حــتــى الـبـيــوت الوطيئة
واألكـ ـ ـ ــواخ امل ـن ـف ــردة ف ــي ال ـضــواحــي
ً
ت ـبــدو ل ـيــا م ـثــل ب ـح ـيــرات بــأصــابــع
ّ
المـعــة ومــايــوهــات سـبــاحــة متخلى
ع ـن ـهــا ،فـيـمــا الـ ـص ـ ّـي ــادون يــداع ـبــون
س ـمــك ال ـش ــاب ــل ب ـق ـص ـبــات مـعـقــوفــة،
ـان مـحـســوب مــدحــرجــن كــرات
وح ـن ـ ٍ
الـخـيــال املـلـ ّـونــة بـعــود امل ــزاج وشــاي
النار الهادئة.
أف ـك ــار كـثـيــرة تـتـســاقــط م ــن الـسـمــاء
في الليل .الله يفتح النوافذ ويلقي
بـهــا إل ــى ال ـع ـبــاد ب ــا ح ـس ــاب .أفـكــار
أخــرى تضيع في الـتــواءات الوديان
وت ـ ـجـ ــاويـ ــف ال ـ ـج ـ ـبـ ــال وال ـ ـطـ ــرقـ ــات.
ي ـ ــدوسـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـع ـ ـسـ ــس والـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــارى
ب ـ ـ ــاألق ـ ـ ــدام ،ف ـي ـغ ـض ــب ال ـ ـلـ ــه وت ـن ـبــح
الكالب ويسود الظالم .الكالب ّ
وفية
ّ
ألصـحــابـهــا ،وجـمـيـلــة حــتــى عندما
ً
تـ ــرفـ ــع رجـ ـ ـ ــا وت ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـول عـ ـل ــى ج ــذع
شجرة.
الليل جميل ،أيضًا ،بأفكاره وأخيلته
ال ـتــي ت ـحــوم ح ــول رؤوس الـشـعــراء
وال ـف ــاس ـف ــة وال ـص ـي ــادي ــن .املــاعــن
وبـ ـقـ ـي ــة املـ ـ ـط ـ ــرودي ـ ــن م ـ ــن ع ــرص ــات
الـحـ ّـب والـحـنــان ،عكس النهار الــذي
يبدو بئيسًا مثل موظف األرشيف
ّ
الجالس فــي ال ــدرج األخـيــر مــن سلم
ال ــوظ ـي ـف ــة ب ـه ـي ـئــة م ـش ـ ّـوش ــة ووج ـ ــهٍ
م ـس ـح ــوب ال ـ ـ ــدم ،س ـت ــرت ــه ال ــرم ــادي ــة
مغبرة وحائلة اللون وظهره ّ
مقوس
م ــن ف ــرط االن ـح ـن ــاء لــرئ ـيــس الـعـمــل،
فيما أزرار قميصه منزوعة بالكامل
بـسـبــب ع ــراك دائ ــم مــع ال ـح ـيــاة .ومــا
هي الحياة ؟ أن تملك بيتًا تعود إليه
الفواكه والهدايا.
في املساء بأكياس ّ
زوج ـ ـ ــة وأوالدًا ي ـ ـقـ ــشـ ــرون ال ـن ـه ــار
ب ــال ـض ـح ـك ــات والـ ـلـ ـي ــل ب ــال ـش ـخ ـي ــر.
ورات ـبــا شهريًا تسحبه على فترات
م ــن ال ـش ـب ــاك األت ــوم ــاتـ ـيـ ـك ــي ،ت ـ ّ
ـدس
امل ــال فــي الـجـيــب وتـسـتــديــر بسرعة
محترسًا مــن الـلـصــوص .أن تجلس
مــع األصـهــار فــي صــالــون ضـ ّـيــق بال
ن ــاف ــذة وت ـث ــرث ــر ع ــن ال ـط ـقــس وغ ــاء
ّ
أب م ـه ـت ــم بـمـصـيــر
امل ـع ـي ـش ــة ك ـ ـ ــأي ٍ
األوالد .وتقترب كل مساء من نفس
املــرأة الغلبانة ،وتلتصق بجسدها
قنفذ وتتوهم أنك مهم وسعيد.
مثل
ٍ
أحب أن يأتي الليل ويجدني ّ
ّ
ممددًا
فــوق السرير بسترة رياضية ،أحــكّ
رأس ــي وأسـتـعـيــد كــل ش ــيء تقريبًا،
فــال ـق ـهــوة تـ ـح ـ ّـرك الـ ــذاكـ ــرة بـقـضـيـ ٍـب
رق ـيــق وت ــدف ــع األف ـك ــار الـبـعـيــدة إلــى
ّ
مقدمة الــرأس وتزيل تعب الوظيفة
مـ ـ ــن امل ـ ـفـ ــاصـ ــل وأس ـ ـ ـفـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــدمـ ــن،
وال ـق ـهــوة تـشـبــه ال ـنــاي ال ــذي يعزفه
ع ـل ـيــه أح ــده ــم ف ــي س ــاح ــة عـمــومـيــة
لتخرج الثعابني من صندوق خشبي
وتتلوى فوق منديل أخضر فيما أنا
واقـ ــف ف ــي زحـ ــام ال ــدائ ــرة ب ـفـ ٍـم فــاغــر
وس ـ ـ ــروال دج ـي ـنــز م ـم ـس ــوح .أن ـهــزم
مع أبخرة القهوة فأغدو رومانسيًا
ّ
مستعدًا
أكثر من الالزم لدرجة أكون
لتوقيع شيك على بياض ،خصوصًا
ف ــي لـيــالــي ال ـش ـتــاء الـطــويـلــة عندما
ينقر املـطــر بــأصــابـعــه ا ّلــرقـيـقــة على
ن ــواف ــذ الـ ـشـ ـع ــراء والـ ـع ــش ــاق وبـقـيــة
ّ
ويتحرر أبـطــال الــروايــات
املبعدين.
ّ
ّ
املــطـ ّـولــة مــن قبضة الـســارد املتجهم
فيتحركون في شــوارع املخيلة دون
ضجر.
يكفي أن يأتي الليل كي أرفع رأسي
إل ــى الـسـمــاء وأش ـكــر ال ـلــه .هـنــاك من

ّ
ّ
ي ـقــول إن ال ـلــه يــوجــد فــي ك ــل مـ ّكــان،
ويسير جنبًا إلــى جنب مــع الــنــاس
ف ــي األس ـ ــواق ويـجـلــس مـعـهــم حــول
الـ ـ ـط ـ ــاوالت فـ ــي املـ ـق ــاه ــي وال ـب ـي ــوت
دون أن يــأكــل أو يـشــرب شـيـئــا ،لكن
ُ
سمعت أن الله
لــم يحدث إطــاقــا أن
ص ـف ــع ل ـ ّـص ــا ع ـل ــى وجـ ـه ــه أو جـ ـ ّـرد
ّ
حاكمًا جــائـرًا مــن ســروالــه ونــكــل به
ّ
عمومية ،أو سكب سطل
في ساحة
مــاء ســاخـ ٍـن على آخــر وسـلــق وجهه
أمــام كاميرات العالم  .هذا يعني أن
ّ
رحيم بعباده أكثر ّ
ٌ
مما يعني أن
الله
ّ
ٌ
كاتب هذه السطور ملحد وشكاك.
أع ـ ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ّ
ـأي مـ ــواطـ ــن
م ـح ـظ ــوظ ب ـغ ــرف ــة وس ـي ـع ــة وس ــري ــر
ري ـش ـبــونــد ن ــاع ــم ب ـم ــرآة الص ـق ــة في
الظهر كشاهدة قبر .وطــاولــة الليل
بـ ـك ــرسـ ـي ــن مـ ـتـ ـق ــابـ ـل ــن ك ـع ــاش ـق ــن
كتب حيث الشعراء
ودودين .وخزانة ٍ
خشب ّ
مدبب ،وحزن
يسهرون فــوق
ٍ
ال ـفــاس ـفــة ســاطــع م ـثــل ت ـهـ ٍـم ثقيلة.
م ــواط ــن أع ــزب يستهلك الـكـثـيــر من
الـبـطــاطــس وي ـس ــدل الـسـتــائــر بــاكـرًا
وي ـتــأكــد م ــن إغـ ــاق ال ـب ــاب وس ـ ـ ّـدادة
الـغــاز قـبــل أن يـشـتــري تــذكــرة خيال
ويسافر ،كأن أصل إلى أماكن بعيدة
وأس ـ ـهـ ــر ف ـ ــوق خ ـش ـخ ــاش الـ ــوديـ ــان
دافـ ـع ــا م ــرك ــب رامـ ـب ــو ال ـس ـك ــران إلــى
األع ـمــاق .وأغـ ّـيــر األفـكــار والقناعات
كـ ـ ـ ّ
ـأي م ـح ـت ــال ب ــاب ـت ـس ــام ــة جــان ـبـ ّـيــة
ّ
وقميص بأزرار علوية مفتوحة.
ّ
وحــتــى عـنــدمــا أه ـ ّـم بــوضــع املـفـتــاح
في ثقب باب الحياة الجديدة حيث
زوج ـ ـتـ ــي ب ـش ـع ـ ٍـر ه ـف ـه ــاف وخـ ـ ــدود
صحون
الورد ،وابتسامة مندلقة في ّ
املطبخ الـصــافـ ّـيــة .وأطـفــال يقشرون

تـفــاحــة ال ـفــرح ح ــول طــاولــة الـعـشــاء
امل ـض ـبــوطــة ع ـلــى ع ـق ــارب ال ـعــاشــرة،
ب ـي ـن ـمــا م ـق ـ ّـدم ــة ن ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار فــي
التلفزيون الحكومي ترفع صوتها
ّ
كـلـمــا ّت ـعــلــق األمـ ــر ب ـش ــؤون الــوطــن.
ّ
غـيــر أن ــه كــلـمــا أكـمــل املـفـتــاح دورت ــه
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ث ـق ــب ال ـ ـبـ ــاب ،ان ـت ـب ـهـ ُـت
ك ـ ّـم أنـ ــا غ ــام ــض وم ـح ـ ّـي ــر م ـثــل لـغــز.
وأنني ال أصلح إطالقًا لهذه الحياة
العسكرية حيث الجنود يبتسمون
فــي وجــه الـجـنــرال .ليس بالضرورة
أن يـكــون األط ـفــال هــم الـجـنــود ،وأن
تكون زوجتي العزيزة هي الجنرال
بأكتافه العريضة ،فــي الــوقــت الــذي
ل ـس ـ ُـت م ـع ـنـ ّـيــا بـ ــاملـ ـ ّـرة ب ـه ــذه الــرت ـبــة
العسكرية الرفيعة.
فرصة أخرى هذه الليلة كي أجوس
أرض اإلنـتــرنـيــت الــوسـيـعــة وش ــارع
ال ـفــاي ـس ـبــوك األزرق ،ح ـيــث اجـتـمــع
م ــا ت ـف ـ ّـرق ف ــي األوط ـ ـ ــان وال ـخ ــرائ ــط.
ـون ذاب ـ ـل ـ ــة مــن
املـ ــارك ـ ـس ـ ـيـ ــون ب ـ ـع ـ ـيـ ـ ٍ
ش ـ ّـدة الـسـهــر عـلــى األف ـك ــار ال ـجـ ّـيــدة.
وال ـث ــوري ــون بـقـبـعــات ت ـشــي غـيـفــارا
ال ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـج ـ ّـول بـ ـ ّ
ـدراج ـ ـتـ ــه ال ـن ــاري ــة
ف ــي الـ ـ ــرؤوس .ورس ــام ــو كــاريـكــاتـيــر
ال ــوج ــه ال ـعــربــي بــأصــابــع مــرتـعـشــة
ي ـم ـس ـحــون رأس ح ـن ـظ ـلــة ال ـجــالــس
فوق مصطبة األلم بيدين معقوفتني
إل ـ ــى الـ ـخـ ـل ــف .ف ـي ـم ــا م ــاري ـس ـت ــان ــات
ـار مــورقــة وأعـشــاش
حقيقية بــأشـجـ ٍ
بفراخ كثيرة ،وغرف متباعدة يأوي
ٍ
إليها مرضى يسقون شجرة الحياة
الــذابـلــة بـسـطــول مثقوبة وأعـصــاب
م ـف ـقــودة ونـ ـظ ــرات زائـ ـغ ــة .ال ـش ـعــراء
يـظـهــرون بـعــد منتصف غرينيتش
ّ
حيث الليل يغدو شفافًا كلما تقدم
ب ـع ـكــازه األس ـ ــود ف ــي ات ـج ــاه الـنـهــار
متأبطًا أحــام الفقراء واملسحوقني
ّ
مخدات مفشوشة.
التي تنبجس من
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوديـ ــون بـ ـحـ ـم ــاس ــة األج ـ ـ ـ ــداد
امل ـ ـهـ ــدورة وب ـق ــاي ــا ق ــواف ــل م ـ ـ ّـرت من
ّ
ه ـن ــا ،ون ـس ــاء يـمـخـضــن ال ــل ــن أم ــام
خيام القبيلة .بينما األحرار يقلبون
أوزان الـفــراهـيــدي املـكـ ّـســرة بمطرقة
الـ ـسـ ـي ــاب وأسـ ـ ـن ـ ــان نـ ـ ـ ــازك امل ــائ ـك ــة
ال ـ ـحـ ــادة .وأيـ ـض ــا م ـجــانــن قـصـيــدة
ّ
النثر الذين بعثرتهم كرابيج حكام
العرب في عواصم اللجوء وتحلقوا

حــول جــرائــد املهجر مقاومني البرد
ب ــالـ ـحـ ـن ــن ،والـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــة ب ــال ـق ـص ــائ ــد
وال ـس ـخــريــة امل ـ ّنــدل ـقــة م ــن األشـ ـ ــداق.
ً
وصــوال إلى الشاعر (الوهم ؟) الذي
يتعقبني م ــن مـقـهــى إل ــى آخ ــر مثل
مخبر عنيد ،فــأحـ ّـك جبهتي بداخل
ٍ
كثور
أصابعي .وأدور حــول نفسي
ٍ
هــائــج ق ـبــل أن أح ـكــم قـبـضـتــي على

ّ
وأرج ــه
ص ــدره الـعــامــر بــالـنـيـكــوتــن
ً ّ
ط ــوي ــا حــتــى تــدمــع عـيـنــاه وأه ــوي
ّ
ّ
ّ
عليه بـكــل مــا أوت ـيــت مــن ق ــوة حتى
تتكسر أسنانه النخرة وتخرج منه
ـول حزينةّ ،ثم أدفــع به إلى
قطرات بـ ٍ
حائط الظالم .غير أنني سرعان ما
أغسل يدي من بقايا دماء مغشوشة،
ّ
وأسـ ـ ـ ّـوي دكـ ــة س ــروال ــي وأع ـ ــود إلــى

لساعات
عاداتي القديمة ،كأن أجلس
ٍ
ط ــوال وس ــط فـنــاجــن م ـشــروبــة إلــى
ـات غير
ال ـن ـصــف .ه ـكــذا أل ـهــج بـكـلـمـ ٍ
م ـف ـه ــوم ــة .ص ــام ـت ــا ك ـم ـق ــام ـ ٍـر وض ــع
ّ
الــربــح وال ـخ ـســارة فــي ســلــة واح ــدة.
كمسافر يقضي
مسحوقًا وبئيسًا
ٍ
قطار بعيدة.
ليلته في محطة
ٍ
* كاتب مغربي

توماس لوروي
ـ «أحتاجك
بالقرب مني»
(برونز ـــ × 65
 35 × 80سنتم
ـــ )2016

االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات
ّ
حرة وترجمات
يمكن إرسال المساهمات
ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة «األخبار» ،على العنوان
وصور ّ
اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم
هاتفي ألي تواصل محتمل.
األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق مع
األدبية ،تعطى
ّ
بالنسبة إلى الترجمات ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع
التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
ّ
تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون أي
شرح أر تبرير أو مراجعة.

