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من  صفحة   219 من  كتاب،  دفتيْ  وبين  بهي،  بلون 
القطع المتوسط، على نهج كتاب الجيب، وبلغة “موليير”، 
جنْي  على  الشرْقاوي،  المالك  عبد  السفير  األديب  يُْقدم 
ثمار تجاربه في شكل سيرة ذاتية بشتى أطوارها. إنّه نص 

كتابي يضمُّ مقدمة وخمس عشر محتوى.
– يسرُدُ المؤلف من خالله حوادث وقصصا لمحطات 
بمداد  يحكي  قلمه  النور.  عيناه  رأتْ  أْن  منذ  العمر  رحلة 
الزمان. وهوالمتكلم عن  أكاديمي ما تعاقب عليه  فرنسي 
نفسه وسارد لسيرته ليجمع األشتات والمختلفات من عمره.

الكاتب باستذكار “سيناريو” لحظة والدته على  – يبدأ 
متن قطار “طنجة-فاس”. ثم يذكر الراوي أنَّ أباه قد سمع 
الجديدة  بتطوان، وكان ذلك سنة  الكناري  بمدرسة طائر 
المولع  1941م.  سنة  ذلك  يكون  أْن  واحتمال  1942م 
اإلسبانية  الحماية  بمنطقة  المنفى  قرَّرَ  األب،  الشغوف، 
أْن  بأي ثمن  الوالد  أراد  آنذاك حاضرة تطوان.  وعاصمتها 
إنَّ  قيل  للموسيقى.  الجديدة  المدرسة  جوْدة  من  يتحقق 
وزوجته  الوالد  انطلق  برشلونة.  من  جاءت  الكناري  طيور 
الحامل من تسعة أشهر صبيحة يوم الجمعة، بعدما ودَّعا 

برحلة  القيام  تتجنب  كانت  األخيرة  وهذه  عوائلهما، 
طويلة، لكنَّ عاطفة األب كانت أقوى. أيامئذ كانت 

الرحلة شاقة.- على متن قطار ركباه الوالدان من 
الكبير  القصر  اتجاه تطوان، عبر  فاس في 
القطار  ثم طنجة  فتطوان. – عند وصول 

الكبير،  بالقصر  الحديد  سكة  محطة  إلى 
في  الحامل،  للسيدة  المخاض،  فأجاءها 

عَرَبة واقفة على أرض “حرام”، أيْ أنَّ هذه 
الفرنسية،  للحماية  تابعة  هي  ال  المنطقة، 

ما  وهذا  اإلسبانية.  للمنطقة  تابعة  هي  وال 
الجانبين  من  القطار  محطة  رئيسا  إليه  أشارا 

إدارة  بدون  منطقة  هي  الفرنسي-اإلسباني. 
رغم أنها في وسط التراب الوطني المغربي. فال 

أحد كان يريد تحمل مسؤولية وضع األم لوليدها. 
المرأة  وضع  على  أقدمت  القطار  ركاب  من  سيدة 
الآلالم.  شدة  من  تصرخ  وهي  العربة  أرضية  على 

عن  للبحث  صوتها  برفع  تستغيث  السيدة  وهذه 
قابلة. بدافع االحترام والمجاملة أفرغ الركاب العرَبة  

وهم يرددون : ال حول وال قوة إال باهلل. وفجأة يأتي 
القرّاب )بائع المياه( باقتراح الحّل المعجزة. فذهب سرًّا 

غفوتها.  من  ليُخرجها  إسبانية،  ممرّضة  عن  للبحث 
بمزاج سيء، قدمتْ “إيلينا”  فظلتْ  تكرّرُ : لماذا السفر 
في هذه الظروف ؟ وقد أمرتْ بإفراغ العربة نهائيًا، ثم 

النفساء  لتبدأ في مساعدة  المقص والكمادات،  أخرجتْ، 
التي فقدتْ تقريبا وعيها. والدة المولود الجديد لم تدُم 

سوى ساعة قصيرة. فالصرخة األولى للصبي أحدثتْ صدى 
نحوطنجة.  القطار  مغادرة  قبل  ساعة  نصف  المحطة  في 
لينتين  ضربتين  صفعته  أْن  بعد  الصبي  “إيلينا”  غسلت 

على خدَّيه، ثم قررتْ تسمية الطفل ب”ابن القطار” دون 
اإلعالن عن المولود الجديد، كعلبة سجاير مُهرَّبة. كان من 
الضروري بالفعل عبور ثالثة حدود، من فاس )تحت الحماية 
)الحماية  تحت  حينئذ  وكان  الكبير  القصر  إلى  الفرنسية( 
الدولية  المنطقة  إلى  ومنها  القطار،  لتغيير  اإلسبانية(، 
بطنجة، ليستقلوا الحافلة إلى تطوان.  – فقد تمَّ تسجيل 
“ربما  المالك.  عبد  اسم  وأعطيناه  بتطوان،  الطفل  والدة 
تيمنًا بعبد المالك السعدي الذي انتصر بالقصر الكبير في 
معركة وادي المخازن”، معركة الملوك الثالثة“. في بعض 
األحيان يلقبونه بابن القطار أي “بابن طنجي-فاس” ، مثل 
“أضحوكة”.  دائما مسألة  الصبيُّ  كان  الحديد.  خط سكة 
لكن احتفظ ذلك الطفل الصغير بطعم السفر منذ والدته، 
االستعمارية.  والتشوُهات  االجتماعية  التناقضات  بتأثير 
فكانت توصفه أمه “باألعوَج” وهووحيدها، وكثيرًا ما تكرّر 
أنها  إلى  باإلضافة  فقط،  واحدة  فول  حبة  اهلل  أعطاني   :
فاسدة. – حقيق أْن يخطر ببال المؤلف تدوين صفحات عن 
الصبي  أْن عرف  منذ  الكناري،  لطيور  والده وغرامه  طبيعة 
الطابوهات  المؤلف  بها  ليكسر  صدْق  وبكل  الكوْن،  هذا 

بجميع متناقضاتها.
خالله  من  تم  والوالد،  األستاذ  بين  لقاء  أوَُّل  كان   –
متداولة  كانت  بجملة  للنطق  األخير  بهذا  أضفى  حوار، 
وسائدة في ذلك الزمان : إنت اذبح وأنا نسلخ. تلقى 
الفرنسية-اإلسالمية  بالمدرسة  تعليمه  التلميذ 
مقرُبة  على  “التشريتشار”،  بحومة  بتطوان، 
)الصعيدي-قديس  السعيدي  سدي  زاوية  من 
في  فشله  إلى  راجعا  ذلك  سبب  وكان  تطوان(. 
حرفة الحالقة وحرفة الخرازة مع والده، أدَّتْ به 
كعقوبة إلى التعليم، وخوْفا من تسكعه في أزقة 

المدينة.
للمدرسة  دقيقًا  وص��ف��ًا  المؤلف  ق���دَّمَ   –
التربوي،  وبطاقمه  مرافقها،  بجميع  االبتدائية، 
كان  وقد  الشاوُش.  إلى  المدير  من  بأسمائه،  كلُّ 
المرأة  تُحَبُّ  كما  تطوان  حاضرة  يحبُّ  الكاتب 
)الجنس اللطيف(. إذ اكتشف شغفه للحبّ حينما رأى 
فتاة جميلة متألقة ذات قامة رقيقة وبرشاقة تتماشى 
بهندام  المدرسة  استراحة  فضاء  في  آلخر،  حين  من 
وزيّ مغر، لالستمتاع بأشعة الشمس وإلظهار جمالها 
“نيكول  تسمى  المُفتحة  ال��وردة  هذه  كانت  الفتان. 

ديفور” وهي ابنة مدير المدرسة السيد “ديفور”.
كالرياحي  القسم  زم��الء  ع��ن  الكاتب  يحكي   –
الوهاب  عبد  الحميمين،  الصديقين  وخصيصا  المشاغب 
ثم  ثقة.  وذا  الحيّ،  في  أيضًا  جاره  كان  الذي  القيرواني 
الصديق محمد، وقد كان له نموذج تطواني، الذي ينتسب 
إلى الطبقة البرجوازية. – كان للمدرسة عاداتها الخاصة، 
الحماية  بمنطقة  غيرها  دون  بتنظيمها  تنفرد  كانت  إذ 
بها  التي كانت تمارس  الوحيدة  المدرسة  اإلسبانية. هذه 

الرقص على ساق واحدة 
• عبد المجيد اإلدريسي»سيرة ذاتية« - قصة
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رياضة “البايس-بول” األمريكي. - بعد هذا اللقاء التواصلي 
أصبح األستاذ حاصال على تفويض مُطلق من الوالد. ففي 
يوم من األيام وأثناء درس العلوم، أوْ “درس األشياء” الذي 
كان موضوعه، “السكين”. فقد أحضر األستاذ سكين المطبخ 
ومطوى من النوْع العسكري، من أجل وسائل اإليضاح. في 
الجزء الخلفي من القسم، كان الطفل قائدًا لمن يتزعمون 
إذكاء فوضى عارمة، يمينا ويسارًا  ، وليستمرَّ في  الشقاوة 
ويوَزع سخرية واستهزاًء ساخرًا، وفجأًة شعر الطفل بصفارة 
تمزّق الهواء برنينها، على بُعد سنتيميترات من أذن الطفل 
المشاغب، غرس األستاذ المطوى على منضدة التلميذ. فما 
كان يمكن لألستاذ أْن يتحمََّل أكثر من تلك السخرية، ولم 
القسم. وقد كان  إلى  النظام  الوسيلة إلعادة  إالَّ هذه  يجد 
نفس الشيء في يوم الصفعة الكبيرة، لكي تعطي ثمارها، 
وتستتبَّ األمور بعدها نهائيًا. وهي ذكرى الصفعة التي ال 

تكفُّ عن مُرافقة المؤلف.

– بعد حصول الطفل على الشهادة اإلبتدائية، التي كانت 
المدرسة  عوض  العرائش،  بمدينة  آنذاك  امتحاناتها  تقام 
بتطوان،  بها  دراسته  يتابع  التي كان  الفرنسية-اإلسالمية 
إذ لم يكن يفهم حينئذ معناها. ولكي يتابع دراسته بطنجة، 
بالثانوي وامتحان  اإللتحاق  امتحان  ينجح في  أن  كان عليه 
فلم  “ديفور”.  األستاذ  المدرسة  مدير  تنظيم  من  المنحة، 
يحالفه الحظ. لضعفه في اللغة الفرنسية، بيد أنَّ األستاذة 
امتحنته هي  أن  بعد  بالرفع من مستواه،  “شابلو” تعهدت 
بنفسها، وقبوله في “الليسي-رونيو” الستحسانه في مادة 
الحساب والمعلومات العامة. فيسَّرتْ له االلتحاق بالليسي. 
– فلم يكن له بدٌّ من اتباع دراسته بطنجة، إالَّ الهروب إلى 
األمام رغم رفض قاطع ألبويه. كان هروبًا فاضاًل لالطالع 
على آفاق جديدة، من عالم التربية والثقافة. استمرَّ الطفل 
أْن ينهض  ماضيًا فيما هيأ نفسه له، فاستيقظ باكرًا قبل 
أبوه لصالة الفجر، ثمَّ انساق إلى مخبأة تُوَفر فيها أمُّهُ 
يسُط  لم  لماذا  يعرف  أْن  دون  منها،  جزء  لسرقة  نقودها، 
ألمه،  بالنسبة  أهميته  يعرف  كان  ألنه  المال.  كل  على 
أكثر  المغامرة  آالمًا شديدًا. كانت هذه  لها  حتى ال يسبب 
حماسا وإسرافًا في حياته. – في ليل قارس، ضمَّ بين يديه 
قميصان وسروااًل وجلبابًا صوفيًا ثمَّ طوى الطفل الطريق 
مرعوبًا  الظالم،  جناح  تحت  الحافالت  محطة  إلى  بيته  من 
من لقاء أصحاب الحال، أوْ حتى أصدقاء أبيه، ليمتطي حافلة 
إلى  الخامسة صباحًا، متجهة  الساعة  على  إيسكانويال”  “ال 
مدينة طنجة. أثناء السفر كانت تُراوحه فكرة أرق، إذ كيف 
والدولية  اإلسبانية  الجمارك  ويتخطى  يتسلل  أْن  يمكنه 
وهو ال يملك جواز سفر وبدون هوية ؟ فأصبح الشكُّ ينبث 
الركاب  حالة  واصفا  عيناه،  يغمض  فلم  الفتى.  صدر  في 
المضطربة، وبدقة، لمهربي البضاعات الممنوعة. بعد نوم 
أوْ غفوة الطفل لمدة جزء من الرحلة. دون أْن يالحظه أوْ 
يسأله أحدُ من الشرطة والجمارك ظانين أنَّ الطفل بصحبة 
أبويه. وعند عبور الحدود، لمح الركاب البحر وهم في حالة 
قارتيْ  تتزاوج  حيث  طنجة  حاضرة  في  أخيرًا  وهو  جنون، 
نزوله  عند  تخدير.  حالة  في  كانوا  فكأنما  وأروبا.  إفريقيا 
من الحافلة، جلس الطفل على حاجز صخري، وبدأ بالتفكير 
فيما يجب فعله. لم يكن الطفل ذواإلثنى عشر عامًا  يعرف 

ماذا يفعل. فقد برمج في رأسه البحث عن األستاذ “ديفور” 
هبة  وهي  “رونيو”.  ليسي  من  متر  مائة  بعد  على  القاطن 
بهذا  إال  يحلم  يكن  لم  الذي  للطفل  بالنسبة  السماء  من 
ولومؤقتًا.  للسكن  مأوى  عن  البحث  يجب  ثم  “الليسي”. 
طنجة  له  ُقدّمتْ  إسمنتي.  مقعد  على  هوجالس  بينما 
بكل بهائها. فإذا به يصف مشهدًا على بُعد خطوات من 
الميناء، حيث المطاعم على طول الرصيف، والحافالت تلوث 
 . بالتقسيط  األمريكية  السجائر  يبيعون  وأطفال  الشارع، 
دون  الرجال  إال  عليها  الجلوس  يجرؤ  ال  المقاهي،  شرُفات 
الطفل  ويستعرض  اإلسبانية.  اليناصيب  بائعي  ثم  النساء، 
صرّافي العمالت األجنبية على جنبات الطرقات. – سرعان 
ما أدرك الطفل أنه من الجميل أْن يحلم بطنجة التي تتيح 
له مشاهدة السفر حول العالم بدون أْن يتحرَّك من مكانه. 
الوقت لم يكن أبدًا موْجودًا بطنجة. – دون تصديق ذلك 
زرّ  على  الطفل  ضغط  الصدفة،  طريق  عن  وتقريبًا  حقًا، 
ناقوس الباب، فإذا ب”نيكول” ابنة المدير “ذ.دبفور” مَنْ 
فتحت الباب، وعلى محياها عالمات الدهشة لرؤيته أمامها، 
كالمتسول الذي يعتذر عن اإلزعاج ساعة العَشاء.  استضافه  
على  ليلة  قضى  ثم  والسكين  بالشوكة  للوجبة  “ذ.ديفور” 
لفترة  يتذوَّقه  أْن  للطفل  كان  والذي  راحة،  األكثر  سرير 

طويلة.
إدارة  أنَّ  الطفل  علم  الظروف  من  غامض  بمزيج   –
علم  لطلبة  اإلقامة  توفير  على  تعمل  الدينية  الممتلكات 
في  البسيطة  األشغال  ببعض  القيام  مقابل  في  الشرْع، 
المساجد. وأخيرًا لديَ ما يشبه غرفة نوم غنمتها بصعوبة 
لكوني سوف أدرس في البعثة الفرنسية ولست طالب علم 
الفقه. كان مكانًا لي كمالذ إنقاذ. كان يقوم الطفل بتوزيع 
حصير  بتنظيف  ويقوم  الجُمع  أيام  القرّاء  على  المصاحف 
المسجد. حتى أصبح، من حين آلخر يؤذن للصالة عند غياب 
المؤذن، إال أنَّ شخصا يُدعى “العمشوط”، الذي كانت له 
حانوت لبيع الزبدة والعسل والجبن البلدي، قبالة المسجد 
اقترح في يوم ما، على باغية أْن تضطجع مع الطفل لتلقنه 
يتابع  وهوالذي  ربيعًا،  عشر  الثانية  ابن  وهو  الجنس  علم 
دراسته ب”ليسي-رونيو”. فالغريب أنَّ أبا الطفل كان يقوم 
بأداء مقنتنيات أكل الطفل من العمشوط بما فيها عملية 

الجماع التي يجهل عنها كل شيء.
إذن  فكيف  الحزن،  على  مطبوعة  غير  الصبية  قلوب   -
يسلم الطفل في المصاب الجلل عند وفاة أمه، التي ذهبتْ 
إلى  األمُّ  تعود  سوْف  هل  تعد.  ولم  الحج  فريضة  ألداء 
العديد من  فرضت  ؟  اليتيم  الطفل  أجل  الحياة من  مجرى 
األسئلة نفسها، وتقاذفت في رأس الطفل. وهل عقل الطفل 
مشهد  من  المنية  خلفته  وما  ؟  العظيم  الحدث  يستوْعب 
الذعر الذي حلَّ بأرجاء المنزل، حيث كانت األمُّ تمأل جنباته 
وتضفي عليه بمياه الحياة. – انطفأتْ ثرية البيت وحلَّ به 
يشعر  الطفل  كان  أْن  بعد  بورًا،  األرض  فأضحتْ  الظالم، 
ورفيقة  وصديقة  أمّ  له  كانت  إذ  عشها.  في  أمه  بقدسية 
دربه. وفاتها كانت نوعًا من “الخيانة” نحوَه، حتى لوكان 

لها مكانا مضمونا بالجنة..
المؤلف  إنَّ   ! الهويَّة  مجهول  دبلوماسي  كائن   –
عن  والسرْد  الحكي  إلى  ليعود  الذكرى،  همس  ليسمع 
كخبير  ندْوة  في  حاضرًا  كان  بينما  الدبلوماسي.  الماضي 
ذلك  وكان  أنطابوليس”،  “صوفيا  بمدينة  الزرقاء  بالخطة 
يوم الثالثاء 1985/7/2م، في حالة من الرهبة أمام اإلنجاز 
العظيم لمدينة العلوم، تقريبا وحصريا نحوالمستقبل، ومع 
ذلك كان سعيدًا جدًا بالمشاركة في هذه االجتماعات، حيث 
كان النقاش يدور حول مستقبل البحر األبيض المتوسط. 
ويكرسه  فراغه  وقت  فيقضي  المدينة.  جمالية  يصف  ثم 
للجمعية المغربية المُرْتقبة. هذا ما شعر به بانسجام مع 
إلى  عودته  بعد  استدْعاه  المغرب.  لبلده  ومُفيدًا  نفسه 
أروبا،  في  كأنه  بها  يشعر  التي  بطنجة  ندوة  من  الرباط 
سبب  يحدّد  أْن  دون  عَشاء  وجبة  إلى  البلجيكي  السفير 
المغربية  للمملكة  سفيرًا  ذلك  إثر  على  أصبح  ثم  الدعوة. 
رؤى  تُرْهق  التي  األح��الم  فذهبت  )بلجيكا(.  ببروكسيل 
يبدولي  الساق  في  خدر  حتى  مقتطعة.  ولسعادة  المؤلف 
يندمجان  والسماء  البحر  في سماء  مُحتمل.  )للدبلوماسي( 
يكون  أْن  له  يرضى  الكاتب  يراه  ما  ه��ادئ..-  أزرق  بلوْن 
إنه  مرآته.  في  التي  الصورة  غير  شيئًا  الناس  م��رآة  في 
والعلمية  االستثنائية  باألحداث  غنيٌّ  البعيد،  األمس  كتاب 
والغيبية، جمعت تحت جناحها متناقضات وتجارب للمقولة، 

يا ليتني لوكان ينفع “ليتني”..


