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يمكن تصنيفها ضمن أدب الملعونين مع درجات مختلفة ومتفاوتة ،قد
تصدق على البعض بشكل كامل أو جزئي .لكن الجامع المشترك بينهما هو
نقدم
إنجاز فعل االنتحار لعدة أسباب مدركة أو ما زالت شديدة االلتباس .هناّ ،
حوري الحسين مسرحيًا ،وكريم حوماري شاعرًا ،وسعيد الفاضلي كاتب قصة...
كلهم كانوا انتحاريين من أجل الحياة مغايرين ومنخرطين في معركة يائسة
ّ

3

همها الركض السريع إلى األشياء
ومنذورة لفشل فظيع ،ومنتسبين إلى ساللة ّ
معلقة وال جدوى من
كل األسئلة تبقى ّ
في وضعها األخير ،أي الموت .لذلكّ ،
طرحها .وكما قال الشاعر الفرنسي روني شار عن هذا النوع اإلرادي للموت« :ليس
الموت سابقًا وال الحقًاّ ،إنه إلى جانبنا حاذق وتافه»

إعداد وتقديم سعيد الباز

ليت العقارب معطلة
صادق كويش الفراجي
«يمكنك أخذ استراحة»
(حبر هندي وفحم وورق
على كانفاس ـــ )2012

عين األشباح تطاردني
صباح مساء ،داخل
عروق أصيلة
جسد
المتشابكة في
ٍ
ُ
دمعه ُبطيء،
إيقاع ِ
ُ
وقلبه له دقات طبل،
لكن ال أحد يسمع
(كريم حوماري)
أمضى سعيد الفاضلي
يوم األحد في غرفته
ّ
يرد على مكالمات
أصدقائه ويمازحهم
أحيانًا ،ليعثر عليه خدم
الفندق صبيحة يوم
االثنين منتحرًا

ّ
ال ـقــارئ ،والتحكم البالغ فــي البنية
ّ
ال ـ ـح ـ ـكـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــصـ ــة .املـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـقـصـصـيــة ال ـثــان ـيــة «أي ـ ــام مـغـلـقــة»
ّ
( )1999ت ـعـ ّـم ـقــت ت ـجــرب ـتــه واتـ ـج ــه
ب ـهــا ن ـحــو األق ـص ــوص ــة والـتـكـثـيــف
لعناصر البناء القصصي أشبه ما
ي ـك ــون بـتـجــربــة ال ـكــاتــب الـقـصـصــي
املصري يحيى الطاهر عبد اللهّ .هذا
مع الكثير من األعـمــال التي حققها
أو ش ــارك فيها مـثــل تحقيق دي ــوان
ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ال ـف ــاس ــي س ـن ــة ،1999
وتحقيق «وادي الجواهر ومجموع
املكنون من الذخائر» لعالل الفاسي
ّ
سـنــة  .2000إن ه ــذا امل ـســار الناجح
عـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ـسـ ـت ــوي ــات ك ـ ـ ــان ي ـعــد
بمستقبل بــاهــر لكاتب مثل سعيد
الـ ـف ــاضـ ـل ــي ذي الـ ـثـ ـق ــاف ــة امل ـت ـن ــوع ــة
ّ
وال ــذك ــاء املــتـقــد والـحـيــويــة الفكرية
واإلب ــداعـ ـي ــة ،عـ ــاوة ع ـلــى طـمــوحــه.
لكن في لحظة غامضة جـ ّـدًا وبعيدًا
عن الرباط ّ
مقر عمله وسكناه ،وفي
الـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي أحــد
فنادقها أمضى يوم األحد في غرفته
يـ ّ
ـرد على مـكــاملــات أصــدقــائــه ويكاد
ي ـم ــازح ـه ــم أح ـ ـيـ ــانـ ــا ...ل ـي ـع ـثــر عـلـيــه
خ ــدم الـفـنــدق صبيحة ي ــوم االثـنــن

منتحرًا ،ولينتشر الخبر الصاعق
وال ــدرام ــي بــن أحـبــائــه وأصــدقــائــه.
لذلك يمكن أن نتساءل مع الروائي
امل ـغــربــي حـســن ري ــاض ال ــذي حــاول
تفسير هــذا الغياب املــأســاوي« :هل
شعر سعيد الفاضلي في لحظة ما
ـدة،
وه ــو يسير بــاتـجــاه تـجــربــة فــريـ ّ
إن لم أقل نحو نضج فني أرقى ،أنه
عـلــى مــوعــد م ــع املـ ــوت ت ــارك ــا حــرقــة
البياض وسواد األسئلة ،ابتسامته
املـقـتـضـبــة ،صـمـتــه الـبـلـيــغ وه ــدوءه
النادر».
ّ
هـنــا ن ـمــوذج مــن قصصه لـعــلـنــا نعيد له
بعض الذكرى بعدما جرفه النسيان إلى
ّ
حـ ّـد أنـنــا بحثنا عــن صــورة شخصية له
فلم نعثر عليها:
¶¶¶
ال ـ ـج ـ ـ ّـو قـ ــائـ ــظ وال ـ ــرط ـ ــوب ـ ــة خ ــان ـق ــة
وال ـ ـ ـسـ ـ ــراب ي ـم ـت ـ ّطــي مـ ــن اإلس ـف ـل ــت
متأللئًا كثوب شفاف .ال هناك ،على
الــرص ـيــف األي ـس ــر م ــن ه ــذا ال ـش ــارع
ّ
املمتد املــوحــش ،هـنــاك ...يبدو رجل
يمشي فريدًا شارد الذهن.
على نفس الرصيف ،أعني الرصيف
األي ـس ــر ،خـلــف ال ـ ّـرج ــل أع ـنــي الــرجــل
الـ ـش ــارد ال ــذه ــن ،ع ـلــى ب ـعــد مـســافــة
م ـح ـتــرمــة ن ـس ـب ـيــا ،م ــع اس ـت ـح ـضــار
مـحـتــرمــي ه ــذه ّ
األيـ ـ ــام ،ه ـنــاك يـبــدو
كلب يمشي فريدًا يشغله لهاثه ّ
عما
حوله.
رفـ ـ ــع الـ ــرجـ ــل ع ـي ـن ـي ــه إلـ ـ ــى ال ـس ـم ــاء
ماسحًا جبينه ّ
ثم نظر إلى الرصيف
األيـمــن هنا حيث األش ـجــار الــوارفــة
الظليلة تتعانق على طــول الشارع.
ّ
ردد بصره بني الرصيفنيّ ،
فتنبه إلى
ّ
أنه يمشي على الرصيف الخالي من
األشجارّ .
قرر أن يعبر إلى الرصيف
ذي األشجار ،أعني الرصيف األيمن،
ّ
ّ
ات ـقــاء ألشـعــة الشمس الــافـحــة .بدأ
ال ـع ـب ــور ب ـت ـثــاقــل ،وب ـس ـبــب شـ ــروده
أو ل ــوق ــع ال ـش ـم ــس ع ـل ــى رأس ـ ـ ــه ،أو
ل ـت ـف ـك ـي ــره ف ـ ــي ش ـ ـ ــيء أو أشـ ـ ـي ـ ــاء ال
ن ــدريـ ـه ــا ،أو ب ـس ـب ــب ذل ـ ــك ج ـم ـي ـعــا،
وكـمــا يـحــدث فــي مثل تلك الـحــاالت
املـتـهــورة الـتــي اعتدنا على رؤيتها
فـ ــي حـ ـم ــات ال ــوق ــاي ــة مـ ــن ح ـ ــوادث
ال ـس ـي ــر ،وخ ـص ــوص ــا م ـن ـهــا م ــا كــان
لـلـتـحــذيــر م ــن اإلف ـ ــراط ف ــي الـســرعــة،
ّصدمته سـ ّـيــارة مــرقــت كالسهم ،بل
إنها ازدادت سرعة بعد صدم ّ
الرجل
ومضت قدمًا ال تلوي على ْ
شي.
س ـقــط ال ـ ّـرج ــل أرضـ ــا وب ـق ـيــت جثته
م ـ ـل ـ ـقـ ــاة وسـ ـ ـ ــط ال ـ ـطـ ــريـ ــق املـ ــوحـ ــش
وال ـش ـم ــس ت ــرس ــل ع ـل ـي ـهــا أشـعـتـهــا
ّ
الـ ــاف ـ ـحـ ــة غـ ـي ــر ّع ــابـ ـئ ــة بـ ـم ــا جـ ــرى.
وبـ ـخ ــافـ ـه ــا ،تـ ــوقـ ــف ال ـك ـل ــب لـحـظــة
ق ـص ـي ــرة ل ـس ـم ــاع ّــه ض ـ ّـج ــة ال ـفــرم ـلــة
القاسية .كما توقف لنفس اللحظة
القصيرة عن اللهاثّ ،
تتبعت عيناه
مـصـ ّـدر الـضـ ّـجــة ومـشــى مقتربًا من
الـجــثــة ،فــي مـهــل ح ــذر ،اشـتـ ّـمـهــا بال
مـ ـب ــاالة كـلـبـيــة ك ـب ـي ــرة ،ثـ ـ ّـم ع ـبــر في
ه ـ ــدوء إلـ ــى ال ــرص ـي ــف اآلخـ ـ ــر ،أعـنــي
إلـ ـ ــى ال ــرصـ ـي ــف األيـ ـ ـم ـ ــن ،ال ــرص ـي ــف
ذي األش ـجــار الــوارفــة الـتــي تتعانق
ع ـلــى ط ــول الـ ـش ــارع ،وت ــاب ــع طــريـقــه
وقد فارقه اللهاث ،وأمل سراب املاء
يتألأل في عينيه.

عبد القادر الحاوفي (-1965
 :)2014نوم تنقصه األحالم

ّ
شــكــل رح ـيــل ال ـشــاعــر امل ـغــربــي عبد
الـ ـ ـق ـ ــادر الـ ـح ــاوف ــي املـ ـف ــاج ــئ أي ـضــا
للمشهد الثقافي واإلبداعي
صدمة
ّ
في املغرب ،ألنه وضعنا مباشرة أمام

املوقف التراجيدي للكاتب املغربي
والشاعر تحديدًا في وجــه اإلقصاء
والتهميش ،ليس من قبل املؤسسات
ّ
الثقافية ،بل حتى من قبل املجتمع.
لـ ـق ــد صـ ـ ــار فـ ـع ــل الـ ـكـ ـت ــاب ــة امل ـب ــدع ــة
ً
الخارجة عن السائد واملألوف ،فعال
ّ
يتهدد ســوى مبدعه .قال
خطيرًا ال
عبد القادر الحاوفي« :جاثمّ /بثقل
فقري /على صدر الحياة» ملخصًا
مـعــانــاتــه االجـتـمــاعـيــة والــوجــوديــة.
وب ــإح ـس ــاس ــه ال ـف ـجــائ ـعــي بــال ـح ـيــاة
ّ
واملصير ،لم نلتفت إلى صوته يمزق
أفقنا الشعري« :الساعات جنازات/
ّ
ليت العقارب معطلة» ،والكثير من
شـ ــذراتـ ــه ال ـخ ــاط ـف ــة ل ـي ـن ـت ـهــي ب ـهــذه
ُ
«أخفقت
الجملة في رسالته األخيرة:
ف ـ ّـي الـشـعــر وال ـك ـتــابــة وال ــرس ــم ،ولــم
أوف ــق حـتــى فــي حـمــاقــاتــي الجميلة
ف ــي حـضــن ال ـح ـيــاة )…( .وأمـ ــام كل
اإلخفاقات التي واجهتني في الحياة
سأقف اليوم قويًا في وجــه املــوت...
وداع ـ ـ ـ ــا» .مـ ــات ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ال ـش ــاب
املرهف اإلحساس الذي لم يؤمن إال
بجنون الشعر .عاش متأملًا يحتضن
ّ
كتبه وأوراقه ،يرعى وحده ظل نخلة
ف ــي ص ـح ــراء يــدعــوهــا ال ــوط ــن .مــات
هو اآلخر في غرفة فندق في مدينة
س ـي ــدي ب ـن ــور امل ـغــرب ـيــة ،ب ـع ـي ـدًا عن
مدينته بمئات الكيلومترات ،تاركًا
ّ
مطولة معتذرًا للجميع عن
رســالــة
مـجـيـئــه ال ـخــاطــف إل ــى ه ــذا ال ـعــالــم،
ّ
وح ــت ــى ل ــرج ــال ال ـش ــرط ــة مـخـتـصـرًا
ّ
ّ
عليهم عناء البحث وأن األمر يتعلق
بانتحار شاعر.
ع ـبــد الـ ـق ــادر ش ــاع ــر ذو ن ـب ــرة قــويــة
ّ
يــتـجــه دون م ــوارب ــة إل ــى أق ـصــى ما
يمكن أن يمنحه ال ـصــوت الشعري
مــن مساحة للتعبير ،خذلته قسوة
الــواقــع وم ــرارت ــه ...شــاعــر مغربي لم
يملك ما يحمي به نفسه من كوارث
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ...م ـس ــاح ــة ال ــرف ــض كــانــت
ّ
لديه كبيرة لكن املسافة كانت أمامه
ّ
ّ
تـتـقــلــص يــومــا بـعــد ي ــوم فــي ات ـجــاه
ّ
جــدار املــوت ،هو الــذي ظــل يـ ّ
ـردد في
قراءاته الشعرية:
يجب
أن تقول ال
حيث تقول نعم
كي ال تصحو على وطن من ندم.
¶¶¶

شذرات
 - 1إصرار
جاثم
بكل ثقل فقري
على صدر الحياة.
¶¶¶

 - 2الشاعر

ّ
يسوي
أوتار أضلعه
ليندلق الخلود...
¶¶¶

 - 3طلل

ّ
أنقب
ّ
في الصحراء عن ظل نخلة
أدعوه وطن..
¶¶¶

 -4أمنية
الساعات
مشاريع جنازات.....
ليت العقارب معطلة

