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مجد ساكو فـانزيتي ليس في حـصولهما
عـلى الـبـراءة بـعـد حـوالي  57عامـاً  بل
تـعـة وااللهـام الـذي صنع دافع في تـلك ا
ـا يـتالءم ووقـائع مـا نـعـيش في روايـة 
مــجــتـمـع غـالــبــيـة طــبــقـاته مـن الـفــقـراء
ــعــدومـــ   هــذا الــدافع الــذي ســكن وا
صــبــانــا ونــحن نــتــأمـل وجــهـيــهــمــا في
نحهما مساحة األمل بأن العـدل سوف 
براءته بـالرغم من أنهـما كـانا يعـلمان أن
هذا السيناريو قائم على الظلم والتلفيق
والكـره وكأنـهما أتـيا هـنا لـيخـربا احللم
الـرأسمـالي بـنـضالـهـا ب طـبـقة الـعـمال
ـافـيـات الـصـقـليـة في ـا تـفـعـله ا أكـثـر 
حانات اللـيل والقمار والشـوارع اخللفية

في شيكاغو ونيويورك والس فيغاس.
جيل كامل يتسمر امـام الشاشة البيضاء
 يذرف دموعه مع محنـة هذين الكادح
بـــعــدمــا كــنــا نـــذرف الــدمــوع في األفالم
الهـنديـة فقط  لـكن رومانـسيـة اللـحظات
الـعـنـيـدة الـتي قـضـاهـا الـعـامـلـ سـاكو
وفانزيتي في مواجهة أفتراءات احملقق
صـنعت في قـلـوبنـا وعـقولـنـا قنـاعات أن
احللـم اليـساري لـسـوف يغـيض اجلـميع
فـي نـــضـــالـه من اجل احـالمه  واتـــذكـــر
علمنـا : هذا الفيلم يعلمنا تفسيرا آخراً 
الى أي جــهـة نــبـعـث بـنــظـراتــنـا عــنـدمـا
نحتاج الى احلرية واألمل وعطر الوردة.
وهــو ذاتـه ايـــضــا عـــلـــمـــني الـــبـــدايــات
ــرتـعـشـة لــتـخـيـل روايـة سـأكـتــبـهـا في ا
الـسـر ومع خـربـشـة قـلم الـرصـاص الـذي
كــنـت أُبــريه بــأســنــاني عــنــدمــا تـنــتــهي
فحمته  فالفقراء في ذلك الزمن يعتبرون
ـــبـــراة تــرفـــا أو أنـــهـــا التــتالءم شـــراء ا

ومستوى سطح االنفاق في جيوبهم.
ة ومن ذلك الصبا من تلك الطفولة الـقد
ــغــدورة ـــتــحــمـس أتــخــيل الـــوجــوه ا ا
بصعقةِ الكهرباء  وكيف كنا نرجتف مع
ارجتــاف االداء احلــقــيــقي لــلــمــمــثــلـ 
ويبدو أن الـسينـما االيطـالية بـواقعيـتها
اجلديدة وضـعت مع هذا الفـيلم مسارات
ــــقــــدمـــة ـط االعــــمـــال ا احلـــداثــــة في 
لــيـخـلــصـهـا من مــوجـتـهــا الـكالســيـكـيـة
واالبـاحـيـة والرومـانـسـيـة  فـيـخـلط هذا
كله في رؤية العدسة اجلديدة للحدث في
ظـل اســـتـــعـــار احلـــرب الـــبـــاردة وحــرب
فيتـنام وموجات الـعبث وبادر مـاينهوف

وعمليات الفدائية ليلى خالد.
من ذلك الـزمـن الـذي لن يـعــود عـطـره ألن
الــتــأريخ اليــلــبس ثــوبه مــرتــ  أحــمل
حــنـ الــذكـريــات وأمـنـيــاتـنــا لـتــتـحـول
الغيـوم الى مركـبات فضـاء وحتمـلنا الى
قـبـري سـاكـو وفـانـزيـتي لـنـضع عـلـيـهـما
بــاقــات ورد وفــاء مــنــا لــتــلك الــشــحــنــة
االنـسانـيـة والـوطنـيـة واجلـمالـيـة والتي
حمـلوهـا لنـا في مشـاعر طـفولـية جـميـلة
وبـدايـات الـشـعـور بـنـمـو مـوهـبـة الـروي

فينا .
وكـان الـدافع لـنـا لـنـكـتب ونـروي ونذرف
الدمع هو أصرارهما على أنهما أصحاب

قضية وأنهما ابرياء وليس قتله ... 
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ليس لـلمـبدع في تـذكر مـوهبـته سوى أن
يـعود الى احـسـاس طـفـولته األولى  إذا
افـتـرضـنـا ان مـا يـنـتجـه بـعد ذلـك يشـكل
بـوابـة مــفـتـوحـة الى طـفــولـته الـثـانـيـة 
وهناك طـفولـة ثالثـة في حياة الـبشر هي
تـلك الـكـهولـة الـهـادئـة والـثقـيـلـة احلـركة
ـا كـان والـتـي يـسـكـنــهـا شـتـات الــتـذكـر 
يــجـري عــلى شــكل روايـة غــيـر واضــحـة
ـعـالـم  لـكـنـهـا تُـســتـعـاد في الـتـصـرف ا
الــطــفــولي وتــلك اخلـربــشــات الــعـبــثــيـة
والــتـصـرف الــذي يـعــيـشه الــكـهـول وهم
يـــطـــلـــبـــون حــــلـــوى ( الـــبـــوم بـــومب /
صـاصة) كـمـا يطـلبـها طـفل بعـمر اربع ا

سنوات.
تـلك االزمــنـة ال تـوثـق جـيـدا إال من خالل
رويات التي وحدها من جعلت التاريخ ا
شـاهــد الـعـيـان االقــرب تـوثـيـقــا لـلـحـيـاة
احلــضــاريـــة لالرض ومــا عــلــيــهــا. ومن
بعـضهـا تلك األزمـنة الـتي تالصق تمـاما
نــشــوء ذاكـرتــنـا اجملــتـمــعــيـة ويــوثـقــهـا
رتـهن بحواس الـبشر ورغـبتهم احلدث ا
في احملاكاة والتقلـيد والنبوغ  وكل تلك
الهواجس التنمو فينا وتتوثق وتبدع إال
ـتــابــعـة واألعــجـاب من خالل الــتــأمل وا
واحملـاكـاة لـلـجـديـد الـذي نـراه ونـسـمـعهُ
ونـحـسهُ ونـعـيـشهُ عـلى مـسـتـوى الـواقع

واحللم . 
وأعــتـقــد أن الـفن الــسـيــنـمــائي وفــرَ لـنـا
الـكثـيـر من هـذه االشـتغـاالت الـتي تـطور
ُـحـاكاة فـيـنا لـغـة الـتـعامل واالرتـبـاط وا
لــهـــذا الـــعـــالم  ومـن بـــعــضـــهـــا االفالم

الهندية التي كانت تقدمها سينما مدينتنا
لـــروادهـــا الـــذين أغـــلـــبـــهم مـن الـــفـــقــراء

والعشاق.
ـعروف ـمثـل الهـندي ا وقبل فـتـرة توفي ا
(راجيش كنا ) صـاحب الفيـلم الرومانسي
الشهير ( إنداز ) الذي شاركه فيه البطولة
الفـيس بـريسـلي السـينـمـا الهـنديـة شامي
كابور والذي توفي قبل فترة أيضا وكانت
بطلة الفيلم مـلكة جمال الهنـد وقتها هيما

ميالني.
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مـثل ( راجـيش كنـا ) الذي مـأل طفـولتـنا ا
بــاألحـالم وشــجن الــفـــقــر واالنــشــداد الى
ـثل لـنـا اقـصى ما شـاشـة السـيـنـمـا كان 
تـتـمـنـاه طـفـولـتـنـا الـرومـانـسـيـة من غـرام
دهش ومـوسيـقى واالبـحـار الى اخلـيـال ا
ـوسـيـقـى الـهـنـديــة الـسـاهـرة في عــوالم ا
وقـــصص االفالم الـــتي كـــانـت تـــبـــكـــيـــنــا
وتــضــحــكــنــا وجتــعــلــنــا نــعــوم في األمل
والعـشق والدموع  وهـي وحدها من مألت
ـبــدعـ رغـبــة الـبـدء خــيـال الـكــثـيــر من ا
بنـسج حكـايـاتهم وقـصائـدهم على مـنوال
تــلك الـرومــانـسـيــة اجلـمـيــلـة الـتـي مـلـئت
األفالم الـسـيـنـمـائيـة ومـوسـيـقى اغـانـيـها
وسـيـنـاريـوهــاتـهـا الـتي في اغـلـبـهـا تـبـدأ

حزينة وتنتهي بالصدفة السعيدة . 
مات راجيش كنا الذي كنـا نعتبره ساحراً
بـحـركـاته الراقـصـة وأبـتـسـامـاته واغـانيه
ليعـيش معنا وسـائد النـوم في الليل الذي
ال تضيء سـماءه سوى الـفوانـيس وتخيل
ــمــثـالت هــيــمـا امــتـالك نــســاء بــجـمــال ا
ـتـاز وفـيـجـانـتي مـيالني وآشـا بـاريخ و

.. ماال والراقصة هيل
ـــوت لـــواحـــد من مــــؤســـسي دافع هــــذا ا
عـان احلـروف علـى ورق دفاتـرنا صنـاعـة 
درسـيـة األصفـر أعـاد الي طيـفـا عريـضا ا
من مشاهـد الذكريات  حلـظة كان يسـكننا
الــلــيل في مـتــعــة تـذكــر مــا شـاهــدنـاه في
الـفيـلم الهـنـدي لتـقودنـا متـعـة التـذكر الى
احملـــاكـــاة ومـن ثم نـــبـــدأ لــــنـــســـطـــر أول
محاوالت ربط نبض قلوبنا مع هذا العالم

من خالل حكاية.
حـكــايــة تــروي آمــالــنــا الــفــقــيــرة وجـرأة
الـشهـوة فـيـنا عـنـدما نـطـابق في افـتراض
الــروي أن كل الـذي شــاهـدنــاه في الـفــيـلم
الـهـندي هـو يـقـارب تـمـاما وقـائع حـيـاتـنا
ـلتـهب كـمـا مـناخ بـذلك الـفقـر واجلـنـوب ا
الــهــنــد بــلــهــيب حــرارة  الــصـيـف وريـاح
الــشـرقي الــرطـبــة  فـيـصــبح هـذا الــقـرين
فــعــاال في دافع صــنع الـرغــبــة فـيــمــا كـان
يتـوهج داخـلنـا لنـحـوله الى شجنٍ مـحكي
يــغـرق في رومــانـســيـة الحــدود لـصــورهـا
ومـشاعـرهـا وفصـولـها من احلـصـول على
قصر فـي وديان وجبـال الهمـاليا وكشـمير
السـاحرة الى جـمع دمـوع اليـتيم في فـيلم
أم الــهـنـد بـأنــيـة اجـفــانـنـا ونــحن نـسـجل
ــتـســارعـة عــلى شـكل نــبـضــات قـلــوبـنـا ا
حـكـايـة جتـمـع بـ احلـلم والـغـرام وتـعـلم
كتابة االغـاني واألماني التي يـود فيها كل

واحد منا ان يتحول الى مهراجا.
مــات راجـــيش كــنــا الـــذي كــان من بــعض
ذكـريات الـسـبعـيـنيـات وجـمال ايـامـها في
جـعل الـسـيـنـمـا مـتـعـة الـروح والـغـرق في
فـنـتـازيـا اخـيـلـة زرقـاء وبـيـضـاء ومـعـطرة
لـونة الـتي تسـرقنـا من بيوت بالـلقـطات ا
الـــطــــ الى شــــوارع دلـــهـي وبـــومــــبـــاي

وحدائق تاج محل .
لقـد كان ( راجـيش كنا )
بـــفـــتــــنـــته الــــســـاحـــرة
ــتـقن وصـوته ورقـصه ا
احلـــنــون يـــأخـــذنــا الى
اقــــصى مــــا نــــتـــمــــنـــاه
ونــشــتــهــيه بــالــرغم من
اجلوع الـذي كان يـسكن

بطوننا .
بدع يبقى هذا الهندي ا
في خـيـال األجـيال الـتي
ســــــرحـت مـع عــــــذوبـــــة
صـــوتـه ورومـــانـــســـيـــة
مـشـاهـده الــسـيـنـمـائـيـة
صــورة مـــســتـــعــادة في
سـطـر حــكـايـة أو الـبـوم
صـور لصـانع احلـلم في
اجفان طفـولتنا الـفقيرة
ــوســيــقى الــتي كــانت ا
الـهنـديـة تـغذيـهـا بـآمال
التــــــنـــــتــــــهي مـن أحالم
الـــســـفـــر ومــــجـــالـــســـة
األمــيــرات والـــســكن في
بيوت من الـرخام وليس
مـن الـــــطـــــ الـــــذي ظل
يالصق قــدريــتــنــا مــنــذ
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هناك في صحراء الدهشة تولد الرواية

بعضُ اخللق في الرواية متعة القار أوالً
...واحلــقـيــقـة أن الــروايــة تـكــتب لـشــعـور
مؤلـفهـا بهـاجس التـأريخ يسـكنهً حـتى لو

كان البدء سريرَ غرام.
كـــان ســـانت اكـــزبـــوري ســـاعي الـــبـــريـــد
ـغــامــرة بـالــطــائـرات ويــقـول ألســطــورة ا
:كـتبت روايـة األمـير الـصـغيـر فـقط ألفتش

عن تاريخ البشر والوردة  .
رؤيـة سانت اكـزبـوري تـلك وعـيتـهـا جـيدا
في اخــتــفـائه االســطــوري مع طــائـرته في
أفق تمنـاه هو ليكـون قبرا جملهـوله  اللغز
 تـاركـا في اكـيـاس رسـائل بـريـد اجلـنوب
مـخــطـوطـات كل روايــاته ويـومــيـاته الـتي
كـانت اديث سـتـويل تـغـنـيـهـا في حـانـتـهـا
الــصـغــيــرة في كـازابـالنـكــا والــتي قـادني
الـــيـــهـــا ذات مــــســـاء صـــديــــقي الـــروائي
ـراكـشي انـيس الـرفـاعي فـأقف والـقـاص ا
رأة الـتي ـكـان ودفء ا مـذهـوال في رؤى ا
تعـود اكـزبوري عـلى رخامـة صـوتهـا وهو
يبـلل قـلم الكـتـابة في حـبـر روايته ويـكتب
مشدوداً بثمالة مـا فيها من عذوبة وانوثة
وهي تــقــرر ان يـكــون غــرامــهـا فـي حـضن
بـطل فرنـسـا للـمالكـمة ولـيس في احـضان
الشعراء والروائي والـشعراء الفرنسي
الــذين عــشــقــوا صـوتــهــا من ريــنــيه شـار
وحــتى جــان بــول ســارتــر والــبــيــر كــامـو

وايف بونفوا ....
حتلم الرواية لتـصنع قدرها الوجودي من
خالل تــأريخ لـهــاجس أو حلـظــة او مـكـان
وفي احملـصـلـة اإلنـسـانـيـة في هـكـذا خـلق
نحصل عـلى تفـسير مـنطقي جملل الـسيرة
احلـيـاتـيــة حلـيـاة االرض مـنـذ آدم وحـواء
وحتى اللحظة التي شُـيعَ فيها أهل مدينة
الـعمـارة روائـيـهم الشـاب الـروائي الـشاب
ـرحـوم محـمـد احلـمـراني صـاحب رواية ا

(انفي يطلق الفراشات ) .
بـــعض اخلـــلق فـي الــروايـــة يـــرسم افـــقــا
ـلكهُ ـقـدار مـا  بـحـدود وزوايا تـخـتـلف 
كتابـها من وعي ومـوهبـة وثقافـة وحتضر
 واخلـلق في الـروايـة يـخـتـلف تـمـامـاً عن
اخلــلق الـشــعـري  فــالـشــاعـر قــد يـنــتـظـر
الئـكة فـقط لـيصـنع الـقصـيـدة والروائي ا
ـنـحهُ له ـالئـكـة ومــا  عــلـيه أن يـنــتـظـر ا

احمليط والبيئة التي يعيشها...!
ســـانت أكــزبــوري يـــكــتب من خـالل ثــقــته
طلقة كحقيقة للوجود الرائع ساحات ا با
ـكـان لــلـبـشــر لـهـذا جــعل من الـصـحــراء ا
االقـرب لــكل احالمه وتـوقـع لـنـهــايـتـهـا أن
تــدفن حتـت الــرمــاد اخلــالــدة كــمــا صـدى
مـــوســـيــقـى ســعف الـــنـــخــيـل في واحــات
الصحـراء الليـبية عـندما جـعل من حقائب
البريد اجلوي خواطر قراءة العالم الرملي
الـشـاسع وبـذلك يـقـتـرب الـبـوح مع رسـالة
ـغامر الفرنسي في الكاتب ويؤسس هذا ا
ازج ب الـصوفية طاً سـردياً  رواياته 
كان الروحية الرائـية وب فلسـفة قراءة ا
واالنـتمـاء الـيه وجعـله األبـد الذي يـشـعرهُ
انه يـسـتـقر فـيه ويـعـشـقه ويـعـرفه ويروي
ثلها هو بهاجس أحاسيسه في روايات 
ــان ـــصـــنــوع مـن أ الــقـــرين احلـــتـــمي ا
ــكــان هــو الــزاويــة األكــثـر اكــزبــوري أن ا
أقـتـرابـاً من قنـاعـتـنـا :أنـنا ولـدنـا لـنـــكون

هنا.
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ــكـان وروايــاته ــا هــذه الــقــنــاعــة بــا ور
خلــصــهــا ســانت اكــزبــوري بــقــوله : لــقـد
سُــقــيتُ من ســحــر الــرمــال… فـيــمــا يــقـوم
آخـرون بـحـفـر أبـارهم الـبـترولـيـة من أجل
أن تـربـح جتـارتـهـم… لـكن هــؤالء عـلى أيـة
حــال وصــلــوا بــعــد فــوات األوان ألن تــلك
الواحات البعيدة باحت لنا بأسرارها قبل
وصــولــهم… لــقــد عــرفت كــيف أقــتــرب من
الـصـحـراء …فـعلـت ذلك بـقلـبي… وفـي عام
 1935فيما كنت في طريقي إلى الص

وجـدت نـفـسي في تـخـوم لـيـبـيـا… ضـنـنت
أنــني كــنت سـأدفـن حتت الـتــراب هــنـاك…

وهذه هي حكايتي.
دائـمـا أقـرأ سـانت أكـزبـوري  فـقط ألهـرب
ـكـتـظة بـتـعـاسة الـتـخبط دن ا من زحـام ا
ــــزدحم وتــــشــــتت احلـــواس والـــســــيـــر ا
سـافة في ـارس سطـوة ا والذاكـرة  أنه 

خـلـيـقـة سـومـر وحـتى الـيـوم...!كـان ثـمن
بـطـاقـة الـسـيـنـمـا  40 فـلـسـا  وكـان ذلك
ـبـلغ كـبيـرا عـلى ابـائـنـا وحـتى نـحصل ا
عـلى مـتـعـة مشـاهـدة الـفـيـلم الـهـندي ولم
ـقدورنـا أن نحـصل جمـيعـنا على كن 
ثــمن الـبـطــاقـة كـنــا جنـتـمع ســتـة اطـفـال
وجنمع مصـروفنا الـيومي ليـكون اربع
فـلـسـا ونــعـمل قـرعـة فـيـمـا بـيـنـنـا والـذي
يـفــوز ويـذهب لـيــشـاهـد الـفــيـلم عـلـيه ان
يعـود ليـقص لـنا حـكايـة الفـيلم الكـثر من
عــشــرة مــرات وهــذا مــا حــدث لــنـا نــحن
أطـــفــال شــارع اســـديــنــاويـــة في احملــلــة
ـديـنـة الـنـاصـرية (  360كم ــ الـشـرقـية 
جـنـوب بـغـداد ) عـنـدمـا  عـرض الـفيـلم
الــهــنـــدي الــشــهـــيــر ( ســنـــكــام ) بــدايــة
ــاضي وكــان من ســبـــعــيــنــيــات الــقــرن ا
مثل مثل واخملرج راج كابور وا بطولة ا
مـثـلـة فـيـجـنـتي ماال . راجـنـدر كـومـار وا
وكــــنــــا نــــتــــفـــاعـل من نــــال احلـظ وفـــاز
شـاهدة الفـيلم نيـابة عـنا وكنـا نضحك
ـــضــحـــكــة ــواقف ا حـــ يـــضــحك فـي ا
ــبـكـيـة ـواقف ا ونـبــكي حـ يـبــكي في ا
وأعــتــقــد أن هـذه احلــكــايــات وتـخــيــلــنـا
ـثلـيـهـا هي من ـشـاهـدنـا دون أن نـرى 
منـحتـنا الـقدرة مـستـقبال لـنطالـع ونكتب
بــحـرفـة بــ أن يـكــون أحـدنــا شـاعـراً أو

. روائياً أو رساماً او كاتباً مسرحياً
راجيش كنـا  وفيروز خـان  وراج كابور
 شـامي كــابـور  دلـيب كــومـار  راجـنـدر
كــومـار  مــانـوج كــومـار  وآشــا بـاريخ 
وهيمـا ميالني  ودارا مـندر  وفاجـينتي
ــثــلـون أســطـرة مــاال ..وغـيــرهم كــانـوا 
لـطفـولة اجلـنـوب الذي جـعـلنـا نـعتـقد أن
السينمـا تغذي في أرواحنا احللم واألمل
مثـلمـا يغـذي اخلبـز في ارواحنـا الصـحة

واحلياة واألنتصار على اجلوع .
مات راجـيش كنـا  ومات معـه اليأس من
ـتعـة الـقراءة عـودة ذلك العـصـر الذهـبي 
ومشاهـدة االفالم السيـنما  فـقد كان ذلك
الزمن موشوما ببـراءة العيش والبساطة

والقناعة .
هــو زمن طـفــولـتــنـا الــهـنـديــة الـذي رسم
حتت اجفاننا اول تفاصيل لدراما اجلوع
والـفقـر والـبـحث عن اجلـمـال والـغنى من
خـالل اغـنــيــة ورقــصــة وقــصــة مــعــذبـ
ينتـتهي قدرهمـا بالنـهاية السـعيدة ولكن

بعد أكثر من ساعت من البكاء.
مــات راجـــيش كـــنـــا . وســـنـــمــوت نـــحن
ــوت الـذين يــأتــون من بـعــدنــا  لـكن .و
الـعالمات الـفـارقة فـي ذاكرة الـعـصور لن
تـمـوت .فـهي وحــدهـا من تـؤرخ لألجـيـال
الـقادمـة احلـيـاة التي كـنـا نـعيـشـهـا نحن
ؤرخ وسيعيشها غيـرنا وحتما سيكون ا
وشاهد الـعيان تـلك الروايات الـتي كتبت
بفـطرة وحـرفيـة وبعـضهـا نشـر والبعض
بقي في ادراج الـدفاتـر الشـخصـية  وفي
احملصلـة كانت تـلك األفالم من بعض تلك
الشهوات التي صنعتـها تلك الرومانسية
ــغـولــيـة ــصــحـوبــة بـعــطـر الــقــصـور ا ا
واالبخرة الـهندوسـية والتـأمالت البوذية
والكـنـارات التي تـطـلق االصـوات العـذبة
ــتــســمــر امــام لــتــمــرر دهــشــة الــتــامل ا
شـاشـات السـيـنـمـا ونـحن مـأخوذيـن بكل
الـتــفـاصـيل الـتي كــتـبت لـتـجــعل الـفـقـيـر
يــعـيـش عـلى امـل احلـصــول عـلـى الـكــنـز

راة الساحرة..!  وا

عـمـق ارواحـنـا عــنـدمـا نــقـرأه في روايـاته
غامـرات الغير دن وا كاتـيب ا رتبطـة  ا
مـحسـوبة بـطـائرة الـبـريد الـشـراعيـة فوق
صحراء قاحـلة ال ماء فـيها وال زرع  وكان
دائــمـا يــصل لـيــوثق في أخــتـام الــرسـائل
حتيات اجلنـود وقبائل الـواحات وتواقيع
احلــكـــام ورؤســاء الـــوحــدات االداريــة في
ـســتــعــمــرات الــفــرنــســيــة في الــشــمـال ا
االفــريــقي  فــلـــقــد حــررته هـــذه االمــكــنــة
فتوحـة من قول قد له : لقـد كنا نعيش ا
في عالم مغلـق لكل خطوة فـيه طعم لذيذ 

وكان لكل شيء معنى يخصه .
لـقــد جـعل من الـفــضـاء وصـحــرائه نـقـطـة
الـرؤية الـوحـيدة ألشـبـاع رغـبته الـروحـية
ـا واجلــمـالــيــة في مـحــاكــاة الـعــالم  ور
حلظة التحلـيق في طائرة جعلت اكزبوري
ــديــات الـــتي جتــعل الــزرقــة يــحـــلق في ا
واضـحـة وكـاشـفـة لألسـرار اخلـفـيـة لعـالم
ا جعلهُ يـدرك وكما نـحسها الصحـراء  
فـي مــجـــمل حـــوارات روايـــاته أن حلـــظــة
الـطـيـران بـالـنـسـبـة لسـانـت اكزبـوري هي
ـدفونة في باطن األرض  حلظة اخلـفايا ا
فـلـقـد كـانت تـلك الـرسـائل واالحـاسـيس ال
ـرســلـة الـيـهم إال عـبـر مـغـامـر تـصل الى ا
مـثـقف وطــائـرة تـكـون في الـنـهـايـة الـقـبـر
الـذي تـوقـعه لـيـكـون مـكـان االبـد اخلـالـد 
ولـــتــبـــدأ درامــا الـــبــحث عن رفـــاة ســانت
اكـزبـوري وسط اهـتـمـام ومـتـابـعـة الـعـالم

كله.
لكن الصحراء الـتي يعشقـها لم تمنحه في
قـدريـة حـلــمـهـا مـعه أن تـكـون حلـده الـذي
تـمنى  فـقـد عـاش حلـظة مـعـرفـة موته في
ـسـكـون في ذاكـرة ذات اخلـيـال الـروائـي ا
عـراف فـطن مـثل سـانت اكـزبـوري كمـا في
ـغدور هـذه الـشـهـادة عن ارمـلـة الـروائي ا

غرقا مع طائرته :
روت كونـسويـلـو أسونـث أرمـلة الـكاتب
الـــفــرنــسي أنــطـــوان دوســانت إكــزوبــري
( 1900ـ  1944) في مذكرات الوردة الذي
صدر عام  2000 عقب وفـاتهـا أن زوجها
وصـف لــهـــا ذات يــوم مــشـــاعــره كـــغــريق
حتـطـمت طـائـرته فـوق الـبـحـر فـقال: »إنه
وت اإلنسان غرقا. دعيني من السهل أن 
ـرء بسرعة أروي لك ذلك: يجب أن يدرك ا
أنه لن يـســتـطـيع تـنــفس األوكـسـجـ بل
ـاء بــواســطـة رئــتـيه: يــجب أن يــتـنــفس ا
ـاء يجب أال يتسرب ينبغي أال تـسعلي فا
عــبـر أنـفك. ســتـشـعــرين بـالـراحــة مـثـلي
ـاء األولى. إنه وأنت تــتـنــفــسـ جــرعــة ا
بارد وكل شيء سـيكون عـلى ما يـرام بعد

ذلك.«
اقــــرأ روايـــات ســـانـت اكـــزبـــوري ألعـــرف
مـسـتـويــات سـطـوع الـكـلـمـات وهي تـروي
حكـايـاتهـا في مـستـويات الـدهـشة االبـعد
دهـشـة الرمل  دهـشـة مـحـرك الـطـائرة في
صـوته اخلــرافي عـلى مـوجــات هـائـلـة من
ساحات العواصف والشمس الساطعة وا
ـرئيـة في جـمـاليـة مـايـشعـر فـيه ويـحول ا
هذا الشـعور الى مـحاكـاة مع الواقع وتلك
الـبـيئـة الـفـطريـة الـبـريئـة الـتي جـعلت من
الشرق االفريقي مـصدر الهام لروائي قرب
الوعي بـسحـريته وفـنتـازيته الى مـستوى
كتـابة جـديدة اقتـرنت بالـفعل لـيصـير هذا
الـطـيـار / الـروائي صـاحب مـغـامـرة ولـغة
بلـيغـة  عنـدما حـول الطـيران الـبدائي في
اجملهول البعيد الى روايـات وفلسفة ولغة
ادرك بـجـمـال تـأمـلـها :أن الـروائي هـو من
يــصل مع شـخــوصه الى تـفــسـيــر احلـيـاة
وفي بالرؤيـة التي نـألفهـا والتي النألـفها 
احملــصــلــة  كل شيء في راوايــات ســانت
اكزبـوري يكتب في الـنقـطة الـتي تقع فوق
رؤوســنــا حـــتى في روايـــته الـــطــفـــولــيــة
الـعــمـيـقـة فـقــد كـتـبت في مــكـان بـعـيـد في

الفضاء اخلارجي.
لقد جـعله الطـيران يعي الـعالم ويراه كمن
ينـظر الـيه بنـاظور مـكبـر الف مرة  دائـما
احلياة بالنسبة الكزبوري ان تذهب بعيدا
لتكتشف  ودائما امـكنته فارغة من البشر
ا القـليل منـهم اولئك الذين يـتناثرون ور
جاميع صغيـرة في صحراء بحجم قارة
ـكان عن ولهـذا كـانت روايـاته تبـحث في ا
شيء النراه ولكـننـا نحسه  لـهذا نراه في
ــدح هــذا الــطــيــران احلــر فـوق كل مــرة 
مــــحـــيــــطــــات الـــرمل

بقوله:
ال أفـهم شـيـئًـا من كل
ـي هــــو ذلـك… فــــعـــــا
الــــطــــيـــران. أشــــعـــر
بالغسق الـذي يقترب
والــذي نـــنــغـــلق فــيه
كـــأنــنـــا في مــعـــبــد…
هـــنــاك حـــيث نـــغــلق
على أنـفسـنا األبواب
غـارقــ في صــلـوات
هي أقرب إلي طقوس
بــــدئــــيــــة في عــــوالم
األســــــــرار. لـم يـــــــأت
الــغـــسق بــعـــد حــتى
يــــخــــتـــــفي الـــــعــــالم
ـكان رئي… مـازال ا ا
تـــــمــــســـــحه أضــــواء

ذهبية…
لــكن شــيــئـا فــشــيــئـأ

تختفي األضواء.
ال أظـن أن روائــــــيــــــا
بـــدهـــشـــة اكـــزبــوري
ة سيتكـرر  ألن العو
والــتــفــكــيــر اجلــديــد
والـثورات احلـقـيـقـية

والزائفة سوف لن تـسمح بذلك  وستبقى
ـرويـات األنسـانيـة الشـفافـة األحدث تلك ا
اجلـمـيل في الـتـراث االنـسـاني  أنه يـنـقل
لنا احللم والـوعي والذكريات حـتى عندما
يـنــأى بـهـا مع أحـالم أمـيـره الـصــغـيـر في
الــكــوكب الــبــعــيــد وبــالــرغم مـن هــذا هـو
يـحـفـزنـا مع مـرويـات امـيـره واكـتـشـافـاته
البسـيطة نسـتعيـد كل موجودات طفـولتنا

نسية. ا
سـانت اكـزبوري ..الـذي صـنع لـنـا اجلـديد
ـروي في ثقـافـة الصـحراء في اخالقيـات ا
ومـكـنـونـهـا اخلـفي  ال أظن أنه سـيـتـجدد
في رؤيــة قـريــبـة لــتـلك الــروح االنـســانـيـة
ــغـامــرة وهــو يـضع في اكــيــاس رسـائل ا
بـــريـــد اجلــنـــوب االمـــكـــنـــة والـــشـــهــوات
والتحـيات التي يـكتبـها اجلنـود والعشاق

وموظفي دوائر مدن ماوراء البحار.
أكزبوري. رسم اخلروف والوردة في قصد
واحد في قلب اميره ليـقودنا الى اكتشاف
ثـالـية الـصافـيـة التي احلـياة بـالـطريـقـة ا
نابع ـتنا لـتعـرف جمـاليـة ا حتتـاجهـا عو
احلـقـيــقـيـة الـتي تــتـجـدد كل يـوم في روح

عانه. عنى و ا
أكـزبـوري يـروي ألنه يـدرك أن في الـروايـة
فهم احليـاة والتواصل مـعها  وقـد اختار
ــكـان اخلــطـر واجملــهـول لــيـكــون نـقــطـة ا
نـا اليوم الولـوج الى فهم مايـجري في عـا
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اشــتـريت روايــة اخلـبــز احلـافي لــلـروائي
ـغـربي محـمـد شـكـري من مـكتـبـة بـجوار ا
مقهى فرنسا في مدينة كازابالنكا وقرأتها
ــرحـــومــة وردة عــلى حـــد قــول اغـــنــيـــة ا
اجلــزائـريــة ( في يــوم ولـيــلـة ) وهي أي (
اخلـــبــــز احلـــافـي ) وحـــدهــــا من أثــــارني
وحـفـزني ألركب نـاقـة ابن بـطـوطـة وأرحل
الى طــنـجــة  بــاحـثــا عن امـكــنـة الــروايـة
وشــخــوصــهــا وارائك وحــانــات ومــســكن
كــاتــبـهــا الــواقـعــة في شــارع تــولـســتـوي
بطنجة. وكان عليَّ أن استغل مسافة الليل
الــطــويل الــذي يــطــويه الــقــطـار مـن الـدار
البـيـضاء في الـسـاعة والـواحـدة منـتصف
الــلـيـل حـتى مــحـطــة طــنـجــة في الـســاعـة
التاسـعة صبـاحا حيث أعـدت قراءة رواية
اخلـبز احلـافي ثـانـية ولـتـشـكل بـدهشـتـها
وفطرتها وحدتها ومأساويتها واباحيتها
وجـرأتـهـا بـوابـة لـكـتـاب حـمـلـته نـاقـة ابن
بـطـوطـة عـلى اكـتـاف الـغـيـوم ألسـجل فـيه
تـاريخ رجل ومـديــنـة وتـلك االشـكـالـيـة في
تداخل القـراءة ب صاحب اخلـبز احلافي
والـــرحــالــة الــطــنـــجــاوي عَــدهــا الــروائي
الــسـوري ( خـلــيل صــويـلح ) في مــقـال له
بجريدة االخبار اللـبنانية العدد 7-1-;--;
4-4-;- -;اجلمعة 2-9-;- -;حزيران 2--;
0-1-;-2-;- -;عن كتابي ( رحلة ابن

ـة البـعـيـر والدبـابـة ) وكـما بـطوطـة ــ عـو
أراه وأحـــــسهُ تـــــداخالً غـــــيـــــر مــــوفـــــقــــاً
ومـســتـعـجالً ومــرتـبـكـاً يــروي مـشـاهـدات
كـاتب لظالل كـاتب روايـة اخلـبـز احلافي 
وحـسـبي انه لم يـقـرأ الـكـتـاب جـيـدا وبـدا
ـتـحامـل وعدم عـلـيه الـكـثـيـر من حـمـاس ا
فــهـم رؤيــا ســبب جــعــلي اخلــبــز احلــافي
نــافـــذة لــقــراءة طــنــجــة ثم الــتــخــلص من
صـيـرورة الـروايـة ألقـرا طـنـجـة كـمـا اراها
وهـبتي حـتى لو عـشت فيهـا شهرا انا و
فــقط  وهـــو ( صــويــلح ) يــرى في مــقــاله
ـسـتـعـجل ) أن شـهـرا بـطـنـجـة ال يـكـفي (ا
لقراءتها  وهو عـلى صواب  لكنه لو كان
يـدرك جــغـرافـيــة ومـذهب وفـكــرة كـتـابـتي
للـكتـاب لعـرف اني في هذا الـشهـر مسكت
اهم مـا تمـنـيت ان امسـكه عن طـنـجة وعن

حكواتيها الشهير محمد شكري .
زاج أنه اعلم بطنجة من لكنه كان يكتب 
كاتب الكتاب ( أنا ) وأظن انه لم يرَ طنجة
ولـم يــزرهـــا  وحـــتــمـــا حـــ يـــزورهــا لم
يـفــهــمـهــا كـمــا فــهـمــتــهـا انــا مـتــكــأ عـلى
مـرجعـيـات مـوهـبتي االسـطـوريـة وتـشابه
ـــــكــــان في ســــيـــــر الــــتــــاريخ قــــدريــــات ا
وطوبوغرافيـتها حيث يقـول محمد شكري
ـكـان الذي رست أن اسم طـنجـة جـاء من ا
فــيـه ســفــيـنــة نــوح عــنــدمــا ارسل الــنــبي
حــمـامــته لــتـســتـكــشف له الــبـر في رحــلـة
الـطــوفـان  وعـادت له مـبــشـرة بـالـوصـول
اآلمن الى الــبــرد وهي تــقـول : الــطــ جـا
ـكان ـفـردتـان في ا ...ومن هـنـا امتـزجت ا
غزى لتكون طنجة  وقد ذكر شكري هذا ا

في كتابه احلكائي زمن األخطاء :
(( يـحـكـون عـنك أن طـيـنـة اخلالص مـنك 

وأن نوحا منك قد تفيأ األمان .
وأنه حمامة أو هدهد

وأنه غراب
وبـ مـوجــتـ تـنـاسـلـت طـنـجـة ملء زبـد
الــبــحــار ..) لم يــفــهم خــلـيـل صـويــلح في
وازاة سـتعجل أني كـنت اسير  عرضه ا
ــديــنـة  واخلــبــز احلـافي ) هــاجــسـ ( ا
ــنـــجــز بــتـــأمالت ثالثــ واني لـن ارهن ا
ـا اكـتسـبـته من يـومـيـا  بل كـنت ارهـنه 
مـعـرفـتي اجلــغـرافـيـة لـلـمـكـان من قـراءات
درسية كتبة ا ة أبتدات من قصص ا قد
وكـتـبـهـا وانـتـهت في قـراءاتي لـرحـلـة أبن
ـرحـلـة الـثـانـوية  وأي بـطـوطـة وأنا في ا
ديـنة حـالم يسـبـقه حلـمه الـقد جلـديـد ا
التي يراها ألول مرة سـيشعر انه رأها من
قبل أللف مرة.ال أخـفي مشـاعر القـهر التي
طـــغت عـــلى الــراويـــة ( اخلــبـــز احلــافي )
وراويــهـــا وهــو يــوغل فـي ابــعــد مــنــاطق
األستالب والـفقـر والـقسـوة  وكنت دائـما
اتخـيل ردة فـعل ( شكـري ) أزاء األب الذي
اليـعـرف احلـنـان ازاء جـمـيع افـراد بـيـته 

ويــوازهـا مــشـهــد رد الــفـعل الــذي مـارسه
ـتـنافـرة بـينه شـكري اجتـاه تـلك العـالقة ا
وبـ ابـيه لـيــمـارسه في حـيـاته الـيـومـيـة
ــا عــاشن احلــيـاة وخــاصــة مع نــســاء ر
مـثلـمـا عـاشـها هـو وانـتـهى بـهن االمر في
ـيـنـاء او ـواخـيـر وارصـفــة الـلـيل عـلى ا ا
ـــقــاهي االئـي يــشــاركـن الــلـــصــوص في ا
تـأخرة اصـطياد الـثمـل من الـسياح او ا
الــبــحــارة وجـنــود الــبــارجـات األجــنــبــيـة

يناء. الراسية في ا
قرأ ( صويلح ) كتـابي وهو راكبا سيارة (
بـــورش ) فـي رالي ســـريـع  وكـــتـــبت انـــا
كـتــابي وانـا راكب نــاقـة ابن طــنـجـة ( ابن
بطوطة ) وجنح نورس أستعرته من خيال
غاربة الـواقف على رصـيف ( التنابله ) ا
ــيــنـاء وهم يــتـأمــلـون أطــيـاف من جــهـة ا
كان االندلسـي ( أسبانيا ) لـيذهبوا اليه ا
شاعر اليحتاج اي زائر مهاجرين  وتلك ا
وقـتـا طـويال لـيـفـهـمـهـا عن شـبـاب طـنـجـة
وأحالمـهم التي التـتـوقف في الـهـجرة الى
أوربـا  غـيـر ان اخلـبــز احلـافي لم تـلـتـفت
شـاعـر  لقـد كـانت الـرواية هي الى هـذه ا
رواية ( شكري ) وحده وانا استفدت منها
ــديــنـة مـن زاويـة ومن صــاحــبــهــا ألقــرا ا
ـيـة ( الـطـنـجـة ) الـتي عـاش الـروايـة الـعـا
ي وجتـنس بـهـويـتـها فـيـهـا اجلمـال الـعـا
(بول بـوولز  جـان جـينـيه  هنـري ميـلر 
داكـورال  الـبـرتـو مـورافـيـا  مارك تـوين )
وحتى بـرلـسكـوني اختـارها لـتكـون مكـانا

حلفل عيد ميالد ابنته االسطوري.
والـغـريب ان مـعـظم عـشـاق طـنـجـة هم من
الروائي وهذا يعني ان طنجة هي مدينة
سـاردة وال فـضل حملــمـد شـكـري في هـذا 
بل أن جمال الـسر في اخيـلتهـا جاءها من
طبيـعتهـا اجلغرافـية اوال وسحـر ما تمنح
ا ماذكره من اجواء ومعاشرة وثـقافة ور
ـشـاعر خـيـر دليل بـراين جبـسن عن تـلك ا
ـشـهورة : أذا قـدر لي يـوما أن في قـولته ا
غربية. وسيقى ا أكون مسلما  فبسـبب ا
لـهـذا في مــراجـعـة مـتـأنـيـة لـقـراءة كـتـابي
سيـرى القـار اني لم ارتدِ جـلبـاب شكري
دينة ( الباطن والظاهر ) في روايتي عن ا
بل انـني في اغــلب فـصـول الـكـتـاب ذهـبت
الى ابـــعــد من شـــكــري ألروي عن مـــديــنــة
تـشبـهـني تـمامـا ( شـعراؤهـا  مـقاهـيـها 
بحرها  غربـاؤها  خواطر طارق بن زياد
 مـجـانـيـنـهـا  وخـبـزهـا احلافـي )  وهذا
الشـبه جعـلني أتـكأ عـلى ما مـنحـتني اياه
رواية اخلبز احلافي لتكون مفتاح الولوج
الى مـــديـــنـــة عـــليَّ ان اروي حـــكـــايـــتـــهــا
بـطـريـقـتي اخلـاصـة كـمـا فـعل كل الـغـرباء
الـــذين زاروهـــا وعـــاشـــوا فـــيــهـــا  وألني
ـديـنة من خالل تعـلـمت الـروي في ذاكرة ا
ــكـان حــتى يـكــون مـهــيـبــا كـمـا أســطـرة ا
دينتي تأريخه وهذا ما فعلته في قراءتي 
( اور ) ابتعـدت عن ظالل شكري وتـقاسيم
وجــهه احلـادة كــلـمـا اطــلـقت اجــفـاني في
ـديـنـة لتـكـون روايـتي وحـدها من فـضاء ا
دينة ويـومها وتواريـخها وحتى تتخيـل ا
في اســتــخـدامــاتي االســطــوريــة في رؤيـا
دينة رحت استعير هواجس كتب اخرى ا
غـــيـــر اخلــبـــز احلــافـي  فــكـــانت روايــة (
دهـشة (مدن المرئية ) ايتاليو كـالفينو ) ا
رئي والالمرئي لقراءة مدينة هي القرين ا
ا هـناك الـكثـير وفهـمهـا كـما طـنجـة  ور
من الــديـالــوكــات من تـســتـفــيـد من ســحـر
ــدن الـتي التـرى حــكـايـات كــالـفـيــنـو عن ا
وخاصة ما كـان يجري ب الـرحالة قبالي
خــان ومـاركــو بــولـو ولــكن وفق اخــيــلـتي
وتـصوراتي ورؤاي ولم اقـتـبس شـيـئا في
مــ كــتــابـي من كــتــاب كــالــفــيــنــو ( مـدن
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رواية مـحمـد شـكري روايـة القـاع السـفلي
لـــلــمــديــنــة  وهي روايـــة تــبــسط اخملــفي
عاش وتظهره وتؤرخه بطريقة رد الفعل ا
 من مـبـدع عـاش الى سن الـعـشـرين أمـيـاً
ولـكـنه تـعـلم بـعـد ذلك بـعـصـامـيـة عـجـيـبة
لــتــروي لــنــا تــلك لــيــكــتب هــذه الــروايــة 
العـصامـيـة القـاسيـة التي صـنعت الـكاتب
ومــديــنـته. لـم تـكن اخلــبــز احلــافي روايـة
طـنـجة كـلـهـا كمـا فـهـمـها ( سـهـوا ) خـليل
صـويلح في قـراءته لـكـتابي  فـلـقـد كتـبـها
ـغـاربي في شـكـري حلـيـاتـه هـو  الـريف ا
بني شكـير عنـد احلدود اجلزائـرية وايامه
ـــديــنــة الـــتي قــضـــاهــا في وهـــران تــلك ا
الشمالـية التي تـتعلق في ذاكرة كل تـلميذ
عــربي من خـالل ذكـرهــا فـي نـشــيــد ( بالد
العـرب اوطـاني )  ولكـن طنـجـة تمـحورت
في اخلبز اخلالي ألن شكـري اكتشف فيها
ــا هي من عــلـمـته مـا كــان يـكــمن فـيه ور
ليكـون جرئـيا ومتـفردا واباحـيا في كشف
كل مشـاعره وانـفـعاالته  وفي غـير اخلـبز
ـيـة احلـافي يــظـهـر لـنـا شـكــري ثـقـافـة عـا
ـبـدع الــكـبـيـر ـا رسـائــله مع ا عـالــيـة ور
محـمد برادة تـظهـر ذلك تمامـا.كتب مـحمد
شكري اخلبز احلافي  وكتبت أنا كتابي 
وال مــجـال لــلـمــقـارنــة بـيــنـهــمـا الن روايـة
ت بـشـكل فــجـائي وتـرجـمت شـكـري تــعـو
الي الى أكـثر من اربـعـ لـغة وبـيـعت 

النـسخ وبـفضـلهـا صـار شكـري مشـهورا 
أما أنـا فلم ازل احـبـو في خواطـر التـخيل
والـروي ومن ذوي الـطــبـــــــعـة الـواحـدة 
ا اقدم ولن أدفع خطاي ابعد لكني أؤمن 
ــاني فـــيــمـــا أكــتب  ولـــهــذا أنــا ال مـن ا
اسـتـعـجل وال امـتـلك اخلـفـة الـنـثـريـة كـمـا
يصـفـها صـويلح  بل انـا اكـتب بفـضل ما
ورثت من اسـاطيـر واحالم وفـقـر وقراءات
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