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تقدمي الاكتب :
ليس من الرضوري أن تكون هذه القصة حقيقية ،وليس من املؤكد
كذكل أن تكون من نسج اخليال ،يه مزجي من المرين ...
لعاجل فهيا موضوعا شائاك ينخر يف اجملمتع وهيدم بنيانه ،بأسلوب أديب
ساخر ،حاولت فيه ابعاد تكل اللغة القوية واليت أصبحت عائقا دلى
السواد العظم من القراء ...
أمتىن كل قراءة موفقة وممتعة .
جامل بن عبد هللا احليان .

فرحت أيم لول يوم يل يف العمل ،اكن هذا منذ زمن ليس ابلبعيد ،فرحت ذلكل كثريا،
ولكن الب حني بلغه اخلرب مل يتقبهل بتكل امحلاسة اليت كنت أتوقع ،ال زالت تعليقاته الساخرة شوكة
عالقة يف حلقي ،اال أنه يف داخهل اكن خفورا وش به خفور حىت يرى اس مترارييت يف العمل.
كنت أتذكر هذا دامئا ،اكنت تعرب كخواطر من س نني املايض ،يصحهبا حنني التوق لتكل الايم،
فلقد اعتادت أيم أن تعد يل وجبة الغذاء ليال يك أخذها معي للعمل واذلي كنت أنطلق اليه مع
الثالثة صباحا ،أراها الن أايما حلوة ...
يكتنفين الغم واهلم وقتذاك ،وقهتا اجمتعت عيل هواجس نفيس ومتطلباهتا وأيب اذلي بدأت أراه مل
يعد قادرا عىل مواصةل املسري واعاةل الرسة ،وكنت أ ُ
مل أن أكون مفخرة لوادلي أو ابلحرى
تقاعدهام املنتظر ،فأحياًنا أفكر يف المر برمته ،فأقول ساخرا :
« املايض ...ه ...أي ماض  ...مرارة وفقر » ...
فاكر والرؤى  ...تكرب اهلموم يف القلب .
لكن الزمن مييض برسعة خاطفة فتتبدل معه ال ُ
كنت جالسا ذات يوم – بعد عرش س نني من ذكر َاي اليت اس تفتحت هبا قصيت هاته – يف املقهى
أمرر برصي وأجول به يف ساحة أرساگ بتارودانت ،أدعه يتسل ُق لك يشء ،الارتفاعات الفارغة،
أدعه يتسلق هندام الفقري ،ومش ية اخملتال ،وأجعوبة املرأة الربعينية ...
كام أزور خمتلف الكواب عىل الطاوالت اىل حد ال تضح معه التفاصيل ،وأدرك جفأة أن الوقت
حان الشعال س يجارة خفمة .

الرض امحلراء تلمع وقد َرشت السامء بعضا من أجزاهئا ،لك يشء نظيف ،مصت وهدوء .أتعبت
عيين من كرثة التحديق يف العلو لكام نفثت دخان الس يجارة الباردة ،وها أًن ذا أعود اىل الفضاء
احمليط يب .وحي ٌد دامئا أو غالبا .
اكن الوقت ليةل ديسمربية ،واجلو قد ابرد وانسلخ لك خملدعه اتركني الصقيع جيوب الساحة وحيدا،
وأًن كجامد أو كصمن أو ابلحرى متثال مرتوك للش ياء الصامتة هنا ،واملسكونة ابحامتل أن تنطق
ًنهرة اايي .
دوى صوت مكرب الصوت ليخرب امجليع بوقت صالة العشاء ،فهرعت لك امجلوع مبدخنهيم ومؤمنهيم
و منافقهيم ولواطيهيم  ...هنا يزبغ وعي جديد  ...قلت لنفيس وقد أ ُ
رخيت العنان لرحي عاصفة قد
ُ
فتحررت وحتررت أمعايئ من محلها الثقيل ،مل أعرف
ُُسع دوهيا يف الساحة اليت أصبحت فارغة،
كيف أكمتها واستسلمت لها ،جفلجلت يف داخيل حضكة صادقة ،جترعت مرارهتا فور مشي لوجبة
العشاء بعد تكريرها يف ظرف قيايس .
أنظر لساعة الهاتف .اّنا الساعة السابعة مساء وثوان تزحف يف مدارها البدي ،قال يل الرشطي
العجوز :
« تذكرتك ،أأنت اذلي تغوطت يف النقل املدريس للمن الوطين منذ زمن ليس ابلبعيد »!!.
فتحت ابب احلوار بيين وبينه دون أن أنظر اليه :
« ال  ...رمبا خشص أخر »
مل يزد لكمة واحدة ،وجفأة جلست جبانب يف الطاوةل املوالية ملقهى أمسرتدام امرأة أربعينية تلبس
جلبااب ضيقا واذلي كشف مؤخرهتا املزمومة كقنينة بالستيك تعرضت للهب فانمكشت ،قروية

ممتدنة بلك ما أوتيت من قوة ،وبصحبهتا ابنهتا ذات املالبس العرصية واللوان الهادئة ،حبذاء أسود
أنيق ،وشعر انكشف جزء منه .
بثياب ممزقة ووجه
جلس تا هبدوء ،مل تكرتاث ملن حوهلام مبا فهيم أًن ،مفن س يلتفت لفجةل ترشب القهوة ٍ
ممصوص ،ولو اكن هناك قلي ٌل من الاهامتم ما كتبت قصهتام واليت س تظل اىل البد ،فمك هو صعب
التجاهل والازدراء وخاصة معي ،ومل أكن يف احلقيقة مدعاة للقلق بقدر ما كنت مدعاة للطمأنينة،
حدقت يف الفتاة قليال والحظت أين غري مكرتث أصال ،مث أعادت اكامل حديهثا عىل الواتساب،
وهزت يدها لقادم من بعيد ،يسري عىل الرض املبتةل وهو يباعد بني خطواته ،متجنبا أمكنة جتمع
املياه ،رأيته خيطف نظرة ايل  ...مل أابل.
عاد من جديد يتحسس مدى انتبايه هل اىل أن جلس أمام الم عىل ما يبدو ،قال شيئا مل أُسعه،
وبدأ يف احلديث مع الم بشلك خافت ويه هتز رأسها اترة ابلنفي واترة ابالجياب ،والفتاة مهنمكة
يف الرد عىل رسائل املس نجر واذلي كنت أُسع نرته املعروفة ،مد يده ابجتاه البنت يك ترتك
الهاتف ،وفهمت من ذكل ش به فكرة ...
انتقل ايقاع السمفونية العاصفة اىل درجة جرنال فهرب لك من اكن حتت الجشار احمليطة بنا،
تساءلت كين أرى ذكل لول مرة :
« وماذا تراين أنتظر  ...هروب  ،هروةل ،حضك ،خسط » ...
فبعد دقائق من تكل الرعدة القوية والصبيب املهنمر ،طلب مين جليسهام والعة فأجبت رسيعا أين
ال أدخن ،وأمايم منفضة هبا ثالثة أعقاب ال زال دخان احداها املزرق يتصاعد للسامء ،حدق يف
بزشر وسكت ،فصمتتا أيضا  ...ال تعليق .

عندها أخذت بعض الكتب عىل الطاوةل واليت قد أعارها يل صديقي صالح ادلين الغائب يف ذكل
اليوم ،بدأت ابختيار من أين سأبدأ ،فقررت أن أقرأ للمغاربة أوال ،نظرت للفتاة خلسة فاذا يب
أراها تش به كثريا ألك النمل ،أمغضت عيين وفتحهتام من جديد لرى أن ألك النمل قد أصبح قردا،
فتأكدت حيهنا أين أعاين شيئا أقبح من مع اللوان وهو مع الشاكل اذلي اخرتعته للتو ،فبعد
الهروب الكبري غرق املاكن يف هدوء نس ب ،لسعتين نسمة ابردة وأخذت أتأمل كس القهوة
املشقوق من احدى حوافه ،أخذت الهاتف أتفحص االجعاابت والتعاليق عىل حسايب يف الفايس بوك
لجد رساةل من حساب ومهي حفواها  CV bbلرد ابنتحارية « رس تق.» ...
رمشت البنت خلسة وأطلقت بسمة رسعان ما ابتلعها مفها الكبري واذلي يش به مف اجلوكر غرمي ابمتان
واذلي سألتين عنه أخيت منذ زمن لتقول ذات أمس ية عائلية :
« هل تعرف بدر ادلين »
لجيهبا بفضول :
« من هو بدر ادلين هذا أيهتا المورة »
لتجيبين بلهفة وفرح :
« ذاك اذلي يش به اخلفاش ويطري »
لقول ضاحاك :
« اُسه ابمتان اي غبية »
فضحك امجليع حضكة لرمبا فقدًنها حني غادر جل احلارضين دلار البقاء ،فرمح هللا امجليع .

وُسعت الم ختاطب جليسها قائةل :
« كل اكمل احلرية ّنارا ،أما الليل فال » ...
هززت رأيس وتوهجت حنو املرحاض لداء الرسوم الرضيبية لصندوق أبيض ال يلك وال ميل ،غارقا
يف عمتة املاكن اذلي فقد االًنرة منذ الصباح ،وجدتين أحنين عىل ثقب الباب وأًن أنظر للم تقلب
دفاتري وتُفت ُش حقيبيت اجلدلية ،تركت المر عىل حاهل وعاد تنفيس لالنتظام بعدما تيقنت أن هاتفي
ومايل يف جيبُ ،
ملست القائد ومل أرده أن يستيقظ فقد متلمل للتو ،وخطرت يل فكرة لزوم نوم
مالئيك عىل طاوليت .
اكن ما اكن  ...اتبعا حديهثام ليصال اىل مرحةل التسعري ،أخرج الغب من جيبه ورقة زرقاء مل أعرف
فئهتا وأطلقت العنان لعيين اليرسى ،أطلقت لها حرية الانطالق يف املدى ،أتساءل ملاذا أعطاها
املال اي ترى مع العمل أين اس تنتجت نصف فكرة .
وضعت الفتاة حقيبة يدها عىل الطاوةل بعدما اكنت معلقة عىل كتفها ،ومررت لكامت كثرية للرجل
بعد أن متت الصفقةٌ ،
لكامت ممنقة ،أرس تقراطية ممزوجة ابلفقر واجلهل ،فقالت :
« انه زمن ادلاء املس تفحل »
ال أدري ما قصدها هبذه العبارة ،ولكنه مل حيدث جضيجا ،وقد تغريت نظرته ليصري ملهوفا ،أمغضت
عيين ليتس ىن يل ختيل املنظر ،وقد ارتفع الزعمي اىل خرصي ...
جتولت عيناي جمددا يف اخلواء هذه املرة بدون أن أالحظ أي يشء ،لتعيد الم :
« الليل ال » ...

أنظر جمددا للخيال من وراء املشهد ،ال نصاعة يف املدى املسكون برذاذ واهن ...
توقفت عيناي فقد تذكرت أمي ويه تنتظرين عند الباب راجعا من العمل ويه تقول مس تقبةل
اايي:
« كل اكمل الهنار اي بين يف العمل ،خفذ كل قسطا من الراحة  ...الليل للراحة اي بين »
فأقبل رأسها مث أذهب للك طعام العشاء وأس تعد للنوم ،فيا حلظنا ابلهمات اللوايت يسهرن عىل
راحتنا دامئا .
مل تلك الم وابنهتا يوما من ممارسة ذكل الطقس املسايئ ،كام لو اكنتا عازمتني عىل فعل أكرث من
ذكل ليشء راودتين عنه نصف فكرة ،وبعد أن كنت قد عشت معهام أفالما بوليس ية من املراقبة،
فقد اكنتا تراين من الطبيعي أن يعرف الخرون ،فلكام ُكشف المر ازداد امجلهور وقد تزداد
التسعرية كذكل ،وما اكن من شأنه أن جيعل المر أكرث تعقيدا ،لكمة الم « الليل ال» هو أمر أكرث
صعوبة حىت يف الفهم ،ولكن هذا ابذلات هو أيضا يضفي عىل ممارساهتا شيئا من الرشعنة .
ترشفان من ماكّنام عىل عديد من الزابئن الوفياء ،جبلسة دبلوماس ية مبنية عىل احلوار وادلميقراطية
ومناقشة التقارير املالية حبذافرها ،والقادمون يبذلون قصارى هجدمه للوفاء بقاعدة « الليل ال »
فاكن الصخب اخلفيف اذلي ينشأ عادة من لك تكل احملاداثت يعيد ايل تكل التفاصيل .
وأخريا تنهتىي صفحات هذه القصة املضحكة ،خفالل احدى الليايل واليت قيل فهيا « ليةل املصيبة ال
تنبح الالكب » وبيامن وقفت س يارة فارهة عىل اجلانب املقابل للمقهى  ،اكن رد الفتاة غري سالف
الايم ،لتحاول اذلهاب بدون رفقة أمها احلريصة عىل تسطري العناوين العريضة ،وراحت تطلب من

حيتاج أية
أمها أن تسمح لها ،اكن وال بد لها أن ترخض ،حفىت بضع دقائق يف الس يارة أمر ال ُ
توصيات .
وبنوع من املفاجأة وعىل جنبات رصيف احدى طرق مداخل املدينة ،اختارت دورية رشطة أخذ
طريق أخر غري الطريق املعتادة لتسوقهم القدار اىل تكل الس يارة الفارهة واليت نيس امحلار فركهنا
يف املاكن املمنوع  ،لتقف ادلورية عىل معركة رضوس فوق مقاعد الس يارة حملاربني من طينة
الفايكينغ ،فقام املتفرجون بعزف أغنية الغالل ،بدؤوا يرددوّنا ببطء كام لو اكنوا يغادرون احدى
الكنائس ،أو املقربة حني الزايرة ،واكن احملارابن جيمعان ثياهبام فتحول اهلمس والصياح لباكء
وتوسل ،ولكهنام ظال مبفردهام يف قاعة املرسح اذلي انعدمت فيه وسائل الراحة ،ليتفرق لك واحد
مهنام اىل سبيهل ،ولتخرق البنت قاعدة أمها ،ولتلتحق ابخلريية أايما وشهورا كسخاوة مهنا ،أو
كرضيبة عىل ادلخل واليت اكنت تهترب مهنا لشهور أو لعوام رمبا .
فاكن هللا يف عون تكل الم اليت لن تقول جمدد ملدة طويةل « الليل ال »
{انهتى بفضل هللا وكرمه يف  4ربيع الخر  1443ه املوافق ل 9نونرب  2021م}

