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 -1استقالة الفزاعات
أنت تقصد أن تكون هادئًا .لقد كنت
دومــا تتوخى استعارة هــدوء شجرة
ف ــي أيـ ــام تـنـقــرض فـيـهــا ال ــري ــاح غير
مــأســوف على صخبها .الــريــاح التي
تستطيع التصرف بقسوة تجاه أي
شطط تقترفه الـغـيــوم .الــريــاح كانت
دومـ ــا ورطـ ــة اﻷشـ ـج ــار .ال ــري ــاح الـتــي
تــدعــي حـمــل ن ـب ــوءات ال ـف ـصــول التي
تــأخــرت فــي زيــارت ـهــا لـحـقــول بعيدة
ت ـش ـك ــو مـ ــن ثـ ــرثـ ــرة ف ـ ــزاع ـ ــات خ ـلــدت
لشيخوخة مـبـكــرة دون أن تـنــال من
ُ
ج ـس ــارة غ ــرب ــان ال تـعـيــر أي اهـتـمــام
لـقــوانــن الـقـيـلــولــة ل ــدى ظ ــال أبــريــل.
ل ـق ــد ت ـق ــدم ــت ب ـش ـك ــاوى ك ـث ـي ــرة ل ــدى
ش ـج ــرة ال ـص ـنــوبــر ال ــوح ـي ــدة .لكنها
ك ــان ــت تـجـيـبـهــا ب ــأن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع
أن تفعل أي ش ــيء قـبــل ق ــدوم الــريــح.
ل ــذل ــك اس ـت ـط ــاع ــت أن ت ـح ـص ــل عـلــى
استقالتها.
اس ـت ـق ــال ــة الـ ـف ــزاع ــات ك ــان ــت ف ــادح ــة،
حتى أن الغربان نفسها احتجت .لقد
اع ـتــادت رفـقـتـهــا ،بــل هــي الـتــي كانت
تفشي لها أســرار الريح .أبريل أيضًا
ّ
تكدر واقـتــرف شتائم كثيرة في حق
ال أحــد .فــي الحقيقة هــو بــدون أعــداء
يستسغ
منذ سنوات كثيرة .لكنه لم
ِ
عــاملــا ب ــدون فــزاعــات .لــذلــك تخلى عن
سلطته ملاي الصارم بعد أن حكى له
الكثير عن خيانة الفزاعات .لذلك أنت
هادئ اآلن بعد أن تأكدت من استقالة
الفزاعات.
لـ ـك ــن كـ ـي ــف سـ ـيـ ـب ــدو ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ـ ــدون
فزاعات؟

 -2لماذا يبدو لك الجميع مجرد
فزاعات؟
س ــأش ــرح ل ـكــم ذل ــك بــالـتـفـصـيــل ،وإن
شئتم ســأشــرح لـكــم ذل ــك بالتفصيل
اململ .ولكنني أعدكم بأن أتخلى عن
كل زيف وأكون صارمًا في الحكي كما
كنت دومًا دون أن أتهاون فيه :جاري
ً
مثال يبدو لي كفزاعة حقيقية .لو لم
ّ
يكن فزاعة ملا سيج حديقته بإحكام.
هذا ما أعتقده على اﻷقــل .وكي أكون
ص ــري ـح ــا أكـ ـث ــر س ــأق ــول إنـ ــه ي ـح ــاول

إخـفــاء ذلــك عــن الجميع ،بما فــي ذلك
أنــا طبعًا .لكنني كشفت أمــره بحيث
تنطل ّ
علي حيله .وأنــا لــم أقــرأ أي
لــم
ِ
كـتــاب عــن الـفــزاعــات أو ال ـظــال .وهل
كــل مــن يــريــد الـحــديــث عــن الـفــزاعــات
سـيـكــون مـضـطـرًا لـيـقــرأ كـتــابــا عنها
أو مــوســوعــة يـشـتــريـهــا بــالـتـقـسـيــط
من دار اﻷهرام تتحدث بشكل مبسط
عــن تــاريــخ الـفــزاعــات مرفقًا بالصور
الـتــوضـيـحـيــة ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا مــوجـهــة
ﻷطفال الطور االبتدائي؟
أجــزم بــأن جــاري مجرد فــزاعــة؛ فبعد
أن س ـ ّـي ــج ح ــدي ـق ـت ــه لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع أن
يمنع عنها العصافير والــريــاح ،كما
لــم يستطع مـنــع الـجـيــران مــن ت ــداول
أم ـ ـ ــره فـ ــي ن ـم ـي ـم ـت ـهــم الـ ـت ــي ت ـت ــم فــي
ال ـص ـب ــاح أم ـ ــام م ـب ـنــى ال ـع ـم ــارة على
مرأى ومسمع من الجميع ،بحيث إن
ضـحـكــاتـهــم امل ـت ـفــردة لــم تـكــن تحدث
إال ف ــي خــات ـمــة أح ــادي ــث ت ـس ـخــر من
ال ـس ـي ــاج .ك ـمــا أن ــه ل ــم يـمـنــع ال ـبــراعــم
مــن اإلزهـ ــار .لــذلــك فـهــو مـجــرد فــزاعــة
ف ــاش ـل ــة .ال ـط ـب ـيــب امل ـت ـحــذلــق بـكــرشــه
الذي ال يليق بطبيب هو مجرد فزاعة
أيضًا .كان طيلة الوقت ينبه أمي إلى
وزنها الزائد وإلى نسبة الكولسترول
ال ــزائ ــدة ف ــي جـســدهــا دون أن ينتبه
لـ ـجـ ـس ــده امل ـ ـتـ ــرهـ ــل م ـ ــن ش ـ ـ ــدة اﻷك ـ ــل
وال ـخ ـمــول .طـبـيــب ثــرثــار ك ــان يتكلم
كـمـقــدمــي ال ـن ـشــرات الـجــويــة الــذيــن ال
يكفون عن ترديد الزمــة الغيوم التي
ت ـغ ــزو ال ـس ـم ــاء ف ــي الـ ـج ــزء الـشـمــالــي
دون أن ينسوا الــريــاح التي ستكون
معتدلة .طبيب بأوداج ال تليق سوى
ب ـعــازف مــزمــار فــي فــرقــة مــن ال ـهــواة.
طـيـلــة حــديـثــه كـنــت تتخيله ممسكًا
بمزمار أو سكسفون وهو يحاول أن
يعزف بشكل رديء لحنًا ظل يستمع
إل ـيــه طـيـلــة م ـس ــاءات اآلح ـ ــاد حينما
تتأخر زوجته خــارج البيت ﻷسباب
ال يعلمها أحد .لم يستطع أن يقنعك
ب ـش ــيء ،ك ـمــا ل ــم يـسـتـطــع إق ـن ــاع أمــك
ب ـضــرورة الـلـجــوء ال ــى حمية قاسية
كالعقوبات القديمة في أزمنة الطغاة.
كان النوم قد بدأ يداعب جفنيك وأنت
تـتـثــاءب كـســائــق حــافـلــة تـقــل تالميذ
مدرسة عبر طرق قروية ملتوية غير

تامة التوضيب .أشار ﻷمي بضرورة
ال ـت ـحــول إل ــى أرن ـ ــب .ث ــم ت ـ ــدارك اﻷم ــر
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـح ـم ـيــة تخلو
مــن ال ـل ـحــوم ،لــذلــك فــأمــي لــن تختلف
عن أرنب .اعتبرت اﻷمر شتيمة لذلك
لــويــت عنقك بشكل هستيري وظهر
عليك التوتر والغضب .فالتفت إليك
الطبيب كأنما يلتفت إلى عازف آخر
أخطأ تتبع الخطوات الصارمة للحن
ال ــرديء ال ــذي يشبه ع ــواء الــذئــاب .لم
يصدر عنك أي رد فعل فيزيائي يدل
على الغضب .لذلك استمر الطبيب في
تالوة خطبته ضاغطًا على الحروف
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ك ـل ـمــاتــه ك ــأن ــه ي ـضــرب
بمطرقة حديدية على رأس أمي التي
لم تكن تفعل أي شيء سوى اإلنصات
لــوقــع املـطــرقــة عـلــى جـســدهــا .وفـجــأة
ت ــوق ــف ع ــن ال ـحــديــث مـنـهـيــا املـقــابـلــة
بشكل فجائي كأنه انتهى من أكل ما،
بينما كانت أمي تتوغل بشكل فادح
ف ــي ط ــرق ــات أط ــروح ــة الـطـبـيــب ال ــذي
يـشـبــه ال ـف ــزاع ــات .حـ ــارس ال ـس ـيــارات
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـبــس س ـتــرتــه ال ـص ـفــراء
الخاصة بشكل متكلف كحيلة يريد
أن تـنـطـلــي عـلــى الـجـمـيــع ه ــو مـجــرد
فــزاعــة بالنسبة إلـيــك .الـحــارس الــذي
ُّ
يتحول إلى ّ
مد ٍع عام يلقي التهم يمنة
ويسرة كمزارع يبذر القمح في أصيل
خريفي .إنه ال يتوانى عن التحول
يوم َّ
إلــى أف ــاق متى رأى الـفــرصــة سانحة
لذلك .يشتم طيلة الوقت حظه العاثر
الــذي جعله يمتهن مهنة يمقتها كل
امل ـقــت .كــل الـتــافـهــن تـقـلــدوا مناصب
عليا إال هــو ،مثلما كــان ي ــردد طيلة
الوقت .يلعن غريزته التي ورطته في
سلسلة من الهزائمَ .
كنت متأكدًا أنه
ّ
كــان يقصدك .كنت ستقول لــه« :روح
عــن نـفـســك .أن ــت رب ـمــا تـقـصــد الـبــذلــة
التي أرتديها وال تقصدني أنا» .لكنه
كان مصرًا على حدجك بنظراته ذات
الوقع األشبه بوقع النبال على جسد
جندي منهك .فكرت فــي تحريره من
سجن الكراهية الذي يقضي به فترة
س ـج ـن ـيــة غ ـي ــر م ـ ـحـ ــددة .ل ـك ـن ــك كـنــت
تتراجع عن ذلك مدركًا متانة جدران
ال ـس ـج ــن الـ ـت ــي ي ـح ـص ــن ب ـه ــا ن ـف ـســه.
حينما يقبض منك واجــب الحراسة

يبدو وكأنه تلقى منك شتيمة ،لذلك
ّ
تصر وبفرائصه
كنت تحس بأسنانه
تصطك .فحينما كان ّ
يدس الدرهمني
ف ــي ج ـي ـبــه ك ـ ــان يـ ـب ــدو وك ــأن ــه ي ـكــور
قـبـضـتــه مـسـتـعـدًا لـلـكـمــك .لـكـنــه كــان
يتراجع لسبب ما قد يكون لعنة جنب
ورثها عن أبيه .كل هذا جعله يبدو لك
حقل .الرصاص الذي جاء
كفزاعة في ّ
مسرعًا وانقض على الصنبور بشكل
مثير للغثيان كان مجرد فزاعة .ﻷنك
اكتشفت فجأة أنــه نسي املطرقة كما
نـســي الـكـمــاشــة .الـعـطــل الـتــافــه الــذي
ك ــان ع ـبــارة عــن تـســرب بـسـيــط للماء
سيحوله إلــى مشكلة عويصة ال حل
لها .كان يصفر ومن حني آلخر يدعو
ل ــك بـ ـص ــوت جـ ـه ــور وهـ ــو ف ــي قـ ــرارة
ن ـف ـســه كـ ــان ي ــدع ــو ل ـن ـف ـســه بــال ـن ـجــاة
مــن هــاتــه الــورطــة .لقد أبــان عــن باعه
القصير وقلة حيلته .فهو ليس سوى
مـ ـس ــاع ــد رصـ ـ ـ ــاص ت ـخ ـل ــى عـ ــن ه ــذه
املهنة أو انتقل إلى مهن أخرى  -طفق
يحدثك عنها  -وربما يكون طرده رب
الـحــرفــة لـخـطــب أو ل ـجــرم مــا ك ــان قد
ارتكبه .لقد ظهرت لك عيناه كثقبني
مـلـيـئــن بــال ـشــر .عـيـنــاه الـصـغـيــرتــان
الـ ـلـ ـت ــان ت ــذك ــران ــك ب ــال ـب ـط ــل الـشـهـيــر
«ت ــان ـت ــان»؛ ورب ـمــا ك ــان ي ـبــدو لنفسه
كمخلص أسطوري سيجعلك تجتاز
كارثة الصنبور بسالم ،بل إنه دعاك
لعدم التردد في االستعانة بخدماته
مهما كــانــت الــورطــة الـتــي تقع فيها.
غـســل يــديــه وق ـبــض أج ــره وان ـصــرف
مسرعًا مثلما جاء كأن هناك شخصًا
ما ينتظره ،أو قد تكون زوجته طلبت
م ـنــه عـ ــدم ال ـت ــأخ ــر ل ـس ـبــب م ـب ـيــت .لم
يـمـ ّـر ســوى وقــت قصير لتكتشف أن
ت ـســرب امل ــاء ال ي ــزال قــائـمــا .وحينما
أخ ـبــرتــه بــذلــك تــأســف وضـ ــرب بـيــده
ع ـلــى جـبـهـتــه داللـ ــة الـخـيـبــة ووع ــدك
باملجيء ثانية إلصــاح اﻷمــر ،ولكنه
ّ
ل ــم يـ ــأت ق ـ ــط .هـ ــذا ي ـع ـنــي أنـ ــه مـجــرد
ُّ
فزاعة بنظرك .عامل املحطة الطرقية
ْ
هو اآلخر ال يختلف عن فزاعة .وزرته
ال ــزرق ــاء امل ـمــزقــة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـكــان
ك ــان ــت ش ــاه ــدة ع ـلــى عـ ــدم خ ـل ـ ّـوه من
شبهة التماهي معها .جيوب الوزرة
كانت دائمًا ممتلئة بأشياء مبهمة قد

تكون مجرد بقايا عرائس ابنته التي
ك ــان يـمــزقـهــا ب ـســاديــة س ــاف ــرة نكاية
بــزوج ـتــه ال ـتــي ل ــم تـعــد طـيـعــة مثلما
ي ــري ــد .ل ـق ــد أص ـب ـح ــت ت ــدع ــي فـهـمـهــا
للكثير مــن اﻷم ــور الـتــي ال يستطيع
ف ـه ـم ـهــا ه ــو ن ـف ـس ــه .ل ـق ــد ج ـه ــرت فــي
مواقف عدة ،وقالت أكثر من مرة« :لم
أعــد أحــب هــذه الـحـيــاة ...حـيــاة تشبه
الـ ـك ــوابـ ـي ــس» وك ـ ـ ـ ــررت« :أنـ ـ ــت م ـجــرد
ظـ ــل ...أن ــت م ـجــرد ظـ ــل ...ال ـظــل أفضل
م ـن ــك ،»...وكــانــت تختم كالمها دومــا
بـقـهـقـهــة خـبـيـثــة مـلـيـئــة بــالـشـمــاتــات
واللؤم .لم يحتمل ذلك .لم يفهم حتى
ً
معنى أن يـكــون ظ ــا .أال يشبه اﻷمــر
ً
مثال أن يكون ظل شجرة؟ «ظــل؟ ظل
ماذا؟» هكذا كان يردد بصوت مكتوم
خشية أن يسمعه أح ــد م ــا« .إذن أنــا
مـ ـج ــرد ظـ ـ ــل؟» كـ ــان ي ـض ـيــف دون أن
ّ
تصر أسنانه أو يكور قبضة يــده أو
أي ش ــيء مــن ه ــذا الـقـبـيــل .لـقــد خذله
ال ـج ـســد .ل ــم ي ـعــد شــابــا مـثـلـمــا يليق
ب ـع ــام ــل ي ـش ـت ـغــل ف ــي م ـح ـطــة طــرقـيــة
م ــزدح ـم ــة وتـ ـف ــوح ب ــاألف ــاق ــن .عــامــل
املـحـطــة يـجــب أن يـبـقــى دومـ ــا شــابــا.
ال ي ـجــب أن يـشـيــخ أبـ ـ ــدا .اسـتـحــالــت
عـلـيــه زوج ـت ــه إذن .أصـبـحــت حـيــاتــه
شبيهة بالعبث مثلما استنتج دون
أن ي ـك ــون ق ــد قـ ــرأ س ــارت ــر أو ك ــام ــو.
حـيــاة ب ــدون قيمة وب ــدون أي ــة نكهة.
لذلك أدار ظهره لكل شيء .لقد أصبح
مـجــرد مـشــاء يهيم فــي الـطــرقــات قبل
أن يـعــود فــي إح ــدى الـلـيــالــي ويجهز
على زوجته خنقًا بيديه الصغيرتني
ال ـل ـتــن ل ــم يـسـتـعـمـلـهــا ي ــوم ــا إال في
حـمــل حـقــائــب مـســافــريــن ال يطيقون
أداء أث ـمــان تــذاكــر الـقـطــار فيهرعون
إل ـ ــى امل ـح ـط ــة ال ـط ــرق ـي ــة ،راغـ ـب ــن فــي
اخ ـت ــزال أت ـع ــاب ال ـس ـفــر .لــذلــك تـحــول
إلــى مجرد فزاعة منتهية الصالحية
في السجن ال يختلف كثيرًا عن مزق
عــرائــس ابـنـتــه الـتــي ك ــان يمزقها في
حاالت الغضب .وهو الشيء الوحيد
الذي كان يستطيع فعله داللة الحنق
الشديد.
أن ـ َـت أيـضــا مـجــرد فــزاعــة .هـكــذا تبدو
لـنـفـســك خــاصــة حـيـنـمــا ت ــرت ــدي تلك
ال ـب ــذل ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء الـ ـت ــي تـ ـب ــدو فـيـهــا
كموظف في ديوان وزير رغم أنك لست
سوى بواب في الوكالة البريدية .لقد
كنت بارعًا دومًا في اقتناص فرصتك
حينما يبدأ موسم التنزيالت .البذلة
تجعلك تـبــدو ك ـبــرجــوازي ه ــارب من
زوجته التي تتنمر عليه كلما تخطت
أقدامه عتبة املنزل .لكنك مجرد كادح
بجاه مزيف كأنه بطل
صغير يحلم
ٍ
قومي شارك في كل معارك التحرير،
رغ ـ ــم أن ـ ــه لـ ــم ي ـ ـفـ ــارق ح ـ ّـي ــه ال ـس ـك ـنــي
ولــو لـيــوم واح ــد :ألـيــس هــذا حــال كل
األبطال املعاصرين على األقل؛ أبطال
املسلسالت والفيديو كليبات اﻷشبه
بــاألكــل السريع ،والــذيــن ال يختلفون
عــن ال ـفــزاعــات؟ حينما تلبس بذلتك
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ت ـص ـب ــح كـ ـم ــدع ــو ل ـح ـف ـلــة
تـنـكــريــة .ت ـ ّ
ـدس يــديــك النحيفتني في
ج ـي ـبــي سـ ــروالـ ــك ب ـح ـن ـكــة م ـه ــرج فــي
ً
سيرك إيـطــالــي ،مطيال التحديق في
املـ ـ ــرآة املـسـتـلـقـيــة ب ـش ـكــل غ ـيــر مــريــح
عـلــى ج ــدار ال ـح ـمــام .تـتـحــول بسرعة
ال ـبــرق ال ــى جنتلمان بعطر رخيص
يليق بأمسية فــي مقهى «جــوهــرة».
هـنــاك ستحكم قبضتك على نظرات
ال ـج ـم ـيــع .تـجـعـلـهــم كـلـهــم شــاخـصــي
األبصار نحوك مرددين عبارة «أواه»
التي تعلن من خاللها انتصارك على
خيباتك كلها مــن اﻷلــف إلــى رسوبك
غـيــر امل ـب ــرر ف ــي ام ـت ـحــان الـبـكــالــوريــا
ال ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـعـ ـل ــك تـ ـقـ ـب ــر ك ـ ـ ــل أحـ ــامـ ــك
وتحولها إلى آهات مكتومة تصدرها
بشكل متسلسل حينما ت ــرى زمــاء
الــدراســة الذين تسلقوا كل شــيء إلى
أن وص ـل ــوا ال ــى الـتـنـعــم بــال ـس ـيــارات
الفارهة واملكاتب املكيفة.
أليس كل هؤالء مجرد فزاعات؟
* كاتب مغربي

