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االن  بل نــــنــــتـــظــــر صــــديــــقــــنـــا
يـانــكـوفــسـكي الــذي كــتب لي قـبل
ايـام :انه يـنـتـظـر اجـراءات الـفـيـزا
لـــيــــجيء الى مــــكـــان كــــان والـــده
يــخـتص بـإرثه الــكـتـابي  واقـصـد
ـسمـارية. فـهـو يعـشق تلك الـلغـة ا
دببة التي حفزت امراء النهايات ا
لكية من راسـيم ا سومر إلصدار ا
ـــدارس اجل بــــنـــاء الـــزقـــورات وا

وثكنات اجلنود.
قلت : الروس ايام القياصرة كانوا
ـانية اكـثر الـبشر تـعلـقا بـاللـغة اال
في اوربـا وحـتــمـا صـديــقـكم الـذي
انية ولد في بطرسبـورغ يعرف اال
ســنــهــرب من شــكــســبــيــر وامــيـر
وســـــأحتـــــاور مــــــعه عـن ريـــــلـــــكه

وهيرمان هيسه وغونتر غراس.
اظـهـر عبـد االمـيـر صورة لـصـديقه
الــروسي وقــال : هــذا هــو الــشـاب
كان الفارع الطول هو يحلم بهذا ا
ا وكأنه لم يلد في بطرسبورغ وا
ـاء االخضر ولد هـنا عنـد ضفاف ا
 والـــــــده ديـــــــاكـــــــانـــــــوف عـــــــالم

عروف. سماريات ا ا
اذن قــلب الـيـكـسـي يـنـبض حـروفـا
كان سومـرية وعـليـنا ان نـهي له ا
حـــيـث اراد ســـريـــرا مـن الـــقـــصب
والـــــــزورق الــــــذي يــــــذهب بـه الى
اعــمــاق يـتــخــيــلـهــا تــذهب به الى
نقطة يستطيع فيها ان يرى وجوه
ـزجـهـا في وجوه كـهـنـة سـومـر و

كهنة كنيسته االرثدوكسية.
قلت : وجهه يذكـرني بتلك الوجوه
االســطـوريــة الــتي كـنــا نــراهـا في
افالم احلقبة السوفـيتية  والكثير
من مـالمح وجـهه حتــمـلــهـا مالمح
وجوه قـصص تورجـنيف وكـوكول
وغوركي .واظن انه ال يحـمل شيئا
من مـالمح وجه ابــــطــــال روايــــات
ديــســـتـــوفــســـكي  ثـــمــة خـــطــوط
ارسـتقـراطـيـة تسـكن حتت اجـفانه
ــــثال وهــــو يــــصـــــلح لــــيــــكــــون 
سينـمائيـا وبدور ضابط في جيش
الـقـيـصـر. وقـد كـلـفه اخـر قـيـاصرة
روسـيـا بـتـفـكــيك غـرفـة الـكـهـرمـان
واخـــفـــائـــهـــا بـــعـــيــدا عـن عـــيــون

البالشفة .
قال الدكتـور عبد االمير : سـتلتقيه

 انه شخصية لطيفة .
رد امير ضاحكا : ما لطيف إال الله

.
ضـحــــكــنـا  وقـلـــت :نــعم الـلـطف

الهي اوال .
اء ـساء يـقـتـرب من وجه ا واالن ا
ــنـتـشـر بـ اعـواد الـقـصب وانـا ا
اتخيل اللحـظة التي اقف فيها الى
ـكان جـانب يانـكوفـسـكي في هذا ا
واحـاول ان اســتـعــيـد مــعه شـيــئـا
مـشـتـركـا  فال اجـد سـوى ذكـريات
اتت الى ضفـاف الذاكـرة من ازمنة
قرأت الصبا واحلـماس اليساري .
وحـــ كــبـــرنــا جــاءت بـــنــا اقــدار
الوظيفة الى مدارس االهوار حيث
ــاء عــنــد كــنــا نـــضع افق خــيــال ا
سـقـوفـهـا اآليـلــة لـلـسـقـوط بـسـبب
ــطـر ومــعـهــا ابــتـســامـة الــريح وا
دينـــة للكشف وظف القادم من ا ا
عاينة من اجل تـرميمــــها وهو وا
يـقول ضـاحـكنـا : لقـد صـرفنـا على
ـا صـرف اكــــثـر  ـدرســــة  هـذه ا

و على بناء زقورته. اور ـ  
فـــنــرد ضــاحـــكــ ونـــحن جنــادله
لك السـومري صرف بالقـول : ان ا
على زقورته مرة واحدة من خزينة
أور وهي بــاقــيــة الى الــيــوم  امـا
ــهــا انت فــأن ــدرســة الــتي تــر ا
عـجـاجـة واحدة تـذهب بـهـا طـائرة

من قريتنا الى قرية اخرى .
يــرد غــاضـــبــا : وهل انــا مــقــربــاز
وابـنـيـهـا لـكم من الـريش  مـديـرية
التربـية تقـول :عليك أن تبـنيها من
ــديـر الـقــصب .اذهــبـوا غــدا الى ا
العـام واقـنـعـوه لـيـجـعـلـها لـكم من

الكونكريت.
نرد ونقول لـه : الله يخلـيك ابقيها
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عــنـــدمــا حتــتـــاج االمــكــنـــة وقــتــا
السـتـعــادة الـذكـرى فـأنــهـا تـرتـهن
كان  فـإن كان صـيفا تـغيـرات ا
ــاء صـــعـــد الـــســـمك الى ســـطـح ا
وحــرك مع الــضــوء زعــانــفه وهــو
يتمنى ان ال تمسكه شبكة الصياد
بل يـبقى او تـثـقب زعـانفه الـفـالـة 
طافيا طوال نهـار الشمس ليذكرنا
ـاء االخضر تـعة الـسبـاحة في ا
 وعـلى الـضـفـاف وضع واحـد من
مــعــلــمي مــدارس الــقــصب جــهـاز
ـذيـاع لـيـمـتـعـنـا بـطـرب وبـهـجـة ا
(شـمس األصـيل ) ألم كـلـثـوم  أمـا
في الشتاء فالبط السيبيري يتكفل
كـان لوحة مـلونة بجـعل جمالـية ا
في فضاء البيئات الساحرة عندما
اجــنـحــته الـرمــاديـة والــبـرونــزيـة
تتحول الى مكـاتيب اشواقنا التي
سـكــنت بـرد روســيـا وهي تــرتـدي
معطف لـين واشـتراكية الـبطاطا
الــتي كـنت اقف من اجــلـهـا نـصف
سـاعــة ألحـصـل عـلى كــيس مـنــهـا
عــنــدمــا كـنـت طـالــبــا في جــامــعـة
ــبــا قــبل هــجــرتي بــاتــريـس لــو
انـيا ومـعـها اتـذكر االخـرى الى ا
امـي عــنــدمــا كــانت تــقــدمــهــا لــنـا
رق  فـيمـا كان مـسلـوقة في قـدر ا
ـــد يـــده الى الـــطـــعــام إال ابي ال 

عندما يتأكد أننا اكلنا وشبعنا.
دوالب الـزمن يدور ويـكـون عطـوفا
ــصـادفـات ويــعـود بـنـا في خـلق ا
ــكـان ويــجــمـعــنــا نـحن الى ذات ا
الــثالثـة لــنـســتـعــيـد ايـامــا ذهـبت
واخـرى اتت. وسـيـكـون عـلـيـنـا ان
نــتـــذكــر اي واردة وشـــاردة حــتى
ـــتــعــة نــبـــرر شــوقـــنــا الى تـــلك ا
الـبـعـيـدة الـتي جـعـلـتـهـا ذاكرة كل
واحـــد مـــنـــا دفـــتـــرا لـــلـــذكـــريــات
ـكن نــسـيـانه وروزنـامـة عــمـر ال 
بــســـهـــولــة. وحـــتى نـــصـــغي انــا
والدكتـورعبد االميـر الى ما يقصه
لـنا من بـقي كـحـارس ام لـزقورة
الذكريـات  سيتحدث لـنا امير عن
ـكـان عــنـدمـا جتـول فــيه عـاطـفـة ا
البشر منذ عهد الكهنة وحتى زمن
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سـنــصـغي الـيه  ولن يـحـتـاج هـو
فـقد عـوض حنـينه لـيصـغي اليـنا 
الــيــنــا بــتـرجــمــة قــصــائــد لـوالت
ويـتـمـان  واخـرى الخـمـانـوتـوفا 
وكنـا نتـمتع بـتلك الـقراءات ونحن
نــــشـــعــــر ان الـــقــــصب والــــســـمك
والـنـسـاء الالئي يـصـنع مـن نـزهة
اجلـوامــيس حـلم ايـامـهم الـقـادمـة
مـع ابـــنـــاء عـــمـــومـــتــــهن  هم من
يتمـتعون معنـا االن في سماع تلك
رتـعشـة في حنـجرة امـير الـبحـة ا
ألسأله أنا : ترى يا امير هل كانت
وجـــوهـــنــا مـــرســـومــة امـــامك في

عناوين القصائد ?
يضحك ويقول : ومعها دمعة.

تلك الدمعة هي من حتاول االن ان
تـؤرشف االزمـنـة الـتي لم يـكـن لـنا
فــيــهــا حــضــورا جـســديــا  بل ان
ارواحــــنـــا كــــانت مــــوجـــودة وفي
فـضائـها كـانت تنـتشـر حقـول الرز
ـاء االخضـر وهو ومسـاحات من ا
يـعـكس عـلـى مـرايـا الـسـمـاء اقدار
نـظـراتـنـا الى مــا سـتـحـمـله االيـام
ـودة مــنـذ ان بــدأت بــيــنـنــا تــلك ا
الـسـومـرية وقـد اقـسـمنـا ان نـكون
اوفــيــاء لـــلــحــجــر الــذي في االثــر
ـــاء والى ولـــلــــقـــصب الــــذي في ا
الغرام الذي يسكن قلوب القصائد
 وايضـا اقسـمنـا ان نكـون اوفياء
شاحيف وهي تفتش عن لصوت ا
غـفـوة لـطـائـر سـيـبـري يـحـمل بـ
اجــنــحـتـه رسـالــة من آنــا كــاريــنـا
والــنــظـــرة الــســاحــرة في اجــفــان
راسبـوت وشـيئـا من مخـطوطات

وليم بليك .
قـال عبـد االميـر : هـؤالء النتـظرهم

خفي.
ـكــتـبــة وقـال : فــكـر ضـحك امــ ا
انت بــزيــارتـهــا سـيــد ايــتـمــاتـوف
فـــــأنت مـــــعـــــروف لــــدى الـــــدولــــة
ومـسـؤول في حكـومـتـها احملـلـية 
وتـسـتـطيع ان تـزور تـلك االمـكـنة .
ومــتى قـررت ارجـو ان تــأخـذ مـعك
مـني رسـالـة خـطــيـة لـهـذا الـنـبي 
النه وهـم يـســمـونه عــزرا الــكـاتب 

كان كاتبا ومبشرا وحكيما.
  يــا الــهـي غــرانــيــقــنــا تــصل الى

انبيائنا  واقدامنا لم تصل.?
عـاد ايـتمـاتـوف الى بـيته وقـد فـكر
كـتبة  وقـد سكنته في كالم ام ا
رغـبـة شديـدة لـلذهـاب الى مـشاتي
وراح الـغــرانـيق الـتي كـتب عـنـهـا 
يتخيل ما كتـبه القنصل في رحلته
عن مــسـتـنــقـعـات مــائـيـة مــتـسـعـة
ــسـافــات في عـمق ال تــرى الـعـ ا
مــنه ســوى افــقــا اخــضــرا لــلــمــاء
والقـصب حيث تنـشر بيـوت سكان
بـنية من الـقصب وتكون االهوار ا
الزوارق ح واسطـة التنقل حيث
التــضع الـــقــدم خـــطـــواتــهـــا عــلى
ـكان النعـدام البر االرض في هذا ا
 تلك الـبيـوت التي تنـغرز اسـسها
ـــاء وتـــكـــفي لـــســـكـــنـــهم هم في ا

ودوابهم .
تــســكن الــدهــشــة عــيــون الــروائي
الـــقـــرغـــيــزي عـــنـــدمـــا يـــعــرف ان
ــة احلــضــارة الــســومــريــة الــقــد
منشأها هنا  وان القنصل يكتب :
 ثـمـة شـجـرة سـدرة كـبـيـرة لـيـست
بــعــيــدة عن الــتـقــاء نــهــري دجــلـة
والفرات تسمى شجرة ادم ويسود
االعـتـقـاد هـنــا انـهـا مـكـان الـنـزول

االول الدم وحواء.
ـتعة اليـتماتوف كانت معـلومات 
 هي ذاتـهـا الـتي تـمنـاهـا امـير ان
تـكـون من بـعض خـواطر صـديـقـنا
القادم من ازمنة بطرسبورغ عندما
قـال : اظن ان صــديــقـنــا الـيــكـسي
يانـكوفسـكي عنـدما يرى الـغرانيق
ويشـم رائحـة اجـنـحـتـهـا سـيـتـذكر
حـتـما روايـة ايـتمـاتـوف ويفـترض
ان بعضها آت من قرية شيكر التي

ولد فيها جنكيز.
قـــال عــبـــد االمــيــر : االســـتــشــراق
يـسـكن الـروح الـروسـيـة مـنـذ االزل
واظن ان صـديـقـنـا سـيـفـترض ذلك

وستكون متعة مزدوجة.
قـــلت : انـــتم تـــفـــكـــرون بـــصـــديق
ســيـــأتي وانــا االن افـــكــر بــروائي
يعيش مـتعة حـكاية رحلـة القنصل

كان . الروسي الى هذا ا
قـــال امــيـــر : وهل عــنـــدك في هــذا

االمر حدث او قصة?
ا تشاهد فيه صانع كان  قلت : ا
مـــاهــــر لـــلــــقـــصـص  ومـــا حـــدث
اليـتــمـاتـوف ويــحـدث مع غــرانـيق
االهوار هـو من ابتكـاري . االنسان
ولد ليـقول ما يـتخيـله أوال ليصنع

متعة الواقع.
شي مـتمايال قال أمـير : الـزورق 
 لنـسمع مـنك ما تريـد ان توصـلنا
ا فـيه مـنـفعـة لـصديـقـنا الـيه فـلـر
يانوفسكي لتصبح رحلته الى هذا

كان اكثر متعة. ا
قـــلت ان ايــتـــمــاتــوف في مـــتــعــته
لـقـراءة مـا كـتـبه الـقـنصـل الروسي
فــكــر في رغــبــة ان يــأتــيه هــاجس
جـديـد لـقـصـة ثـانـيـة عن الـغـرانيق
لــهــذا تــمــنى ان يــزور امــكــنــتــهــا
الـثانيـة تلـك التي اجـبرت القـنصل
لـــــيـــــزورهـــــا كـل عـــــام  وكـــــان له
اسبـوع من كـل عام يشـتي مـعها
ليستعيد مـعها مناخات بلده الذي
ــثال اتـى مــنـــهـــا الى الــبـــصـــرة 

للقيصر .
 وقـــد اكــتــشـف هــذا الــقـــنــصل ان
ــتـلك حـلــيب جـوامــيس االهـوار 
القدرة الـسحرية علـى شفاء كسور
عظـام الورك الـذي يعـاني منـه بعد
ان ســقط عــلـى بالط غــرفــة الــنــوم
اثـنـاء مـطـاردته خلـادمـته االرمـنـية
التي اتى بهـا من ارمينيـا   وكلما
ــــنــــزل طــــارد وجــــد خــــلــــوة في ا
خـادمته في هـيـاج ورغبـة  وكانت
سـكينـة ترتـعب وترجف لكـنها ال ا
تمـانع خوفهـا من طردها والـقائها
فـي الـشـارع فـيـكـون مـصـيـرهـا اما

ملهى او بيت دعارة.
لم تــعــرف زوجــة الــقــنــصل ســبب
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كسر ورك زوجها واقتنعت بجوابه
انه تـزحـلق بـالـبالط اثـنـاء خروجه
من احلمام عندما كانت هي مدعوة
في حـفـلـة شـاي نـسـائـيـة اقـامـتـهـا
واحــدة مـن زوجــات احـــد وجــهــاء
وجتار الـبصـرة . وفي حفـلة ثـانية
حتـدثت لـنسـاء من اعـيان الـبـصرة
ــــــكــــــســــــور عن ورك زوجـــــــهــــــا ا
فنـصحـتها واحـدة منـهن أن يشرب

حليب اجلواميس.
حاول ايـتمـاتوف ان يـحقق امـنيته
في الـذهـاب الى امـكنـة الـغـرانيق 
وتــخـيـل كـيف يــكــون طــعم حــلـيب
بـالـرغم من انه اجلـوامـيـس لـذيـذا 
ومـــنـــذ طـــفــولـــتـه يـــســـمع من امه
ـاعــز اجلــبـلي وجـدته ان حــلــيب ا
افـضل من يـشـفـي كـسـور الـعـظام .
ولــهـذا اخــبــره جــده ان احــد قـواد
جــنــود الــقــيــصـــر بــنى له مــشــفــاً
ــعــاجلــة صــغــيــرا قــرب قــريــتــهم 
اجلـنـود الـذين يـصـابـون بـشـظـايـا
تـكسـر عظـامـهم  واغلب نـزالء هذا
ـــكـــان من الـــضـــبـــاط اجلـــرحى  ا
وعــنــدمـا اتت الــثــورة الـبــلــشـفــيـة
ــشــفى حتــول لــيـكــون جــمــعــيـة ا
تعاونية إلنـتاج احلليب وبيعه الى

دن القريبة . ا
تـشـجع ايـتـمـاتـوف وقـد طـلـبـا الى
منظمته احلزبـية للسفر الى اهوار
مــيــزوبــوتــامــيــا  الــتـي تــفــاجـأت
بالطلب لـغرابته وألنه خارج حدود
تفـسـيـراتـهـا وتأويـلـهـا ذلك عـنـدما
يـكون الـتـقريـر احلـزبي في غيـر ما
تـعـودوا عـلى تـداوله من امـور تهم
احلـيـاة الـسـوفيـتـيـة فـرفـعـوه الى
اجلهـات االعـلى  واجلهـات االعلى
ايـضــا تـفـاجـئت بـاألمـر وادخل في
فتم حتويل جوفها بعض الشكوك 
ركـزية للحزب الطلب الى اللـجنة ا
في مـــوســكـــو  الـــتي حــولـــته الى
مــعــهــد االسـتــشــراق في مــوســكـو
وجـاء الـرد بـصـيـغـته اجلـغـرافـيـة
واالجــتـمــاعـيـة وفي هــامش طـويل
بــــعــــشــــرين ورقــــة يــــتــــحــــدث عن
االهـــــــــــــوار وســــــكــــــــــــــانــــــهــــــا
ا والـكثـــــــــير من تـواريـخهـا  و
درج فـي الـــــــــــهـــــــــــامـش بــــــــــعـض
مـشـــــــــاهـدات ويومـيـات الـقـنصل
الــروسي في الــبـصـرة ايــام احلـكم

العثماني.
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ــمل ومع هــذا الــشـرح الــطــويل وا
رفض رئـيس الـلـجـنة الـثـقـافـية في

القيادة طلب ايتماتوف .
حزن الروائي القرغيزي ألنه سوف
ـوطـن االخـر لــلــغــرانـيق لن يــرى ا
التي كـانت مادة لـذيذة لـواحدة من
روايـاته ولكـنه شعـر بالـفرح الحـقا
عــنـدمــا أخــبـره احــد اصــدقـائه ان
ــعــهــد الـــشــرقي في الـــعــاصــمــة ا
بـشـكـيك قـد اسـتقـبل طـالـبـا جـديدا
آت من جنـوب ميـزوبوتـاميا  وأنه
يــعــتـــقــد أنه يـــعــرف الــكـــثــيــر عن
الغـرانيق عـندما تـأتي من قرغـيزيا

الى تلك االراضي.
بـعـد ايـام الـتـقـى ايـتـمـاتـوف بـذلك
الشـاب القادم من مـدينة الـناصرية
التي ال تبعد عـن مدينة اور االثرية
سـوى عـشـرة امـيـال وقـد ارسل في
دورة حــزبـــيــة لــتــطــويــر مــهــاراته
الــــثـــقـــافـــيـــة فـي مـــبـــاد الـــنـــظم
االشـتــراكـيـة وتــأسـيس الـنــقـابـات

هنية .  ا
ولـكـنه فـاجـأ الـروائي انـه ال يـعرف
الــكـثــيــر عن تــلك الــطـيــور النه من
مــنـطــقـة حـضــريـة وســكـانــهـا عـدا
ــعـلــمـ ال يـعــرفـون الــكـثــيـر عن ا
منـاطق االهـوار  وان ما يـعرفه ان
الــــذيـن يــــعــــيــــشــــون في االهــــوار
ــعــدان وهـم يــربـون يــســمــونــهم ا
ـــدن اجلــــوامـــيـس ويـــأتــــون الى ا

يبيعون القيمر بواسطة نسائهم.
لـم يـعـجب ايـتـمـاتـوف هـذا الـشـرح
اخملــتــصــر  وشــعــر ان الــشــاب ال
ـكان يـعـرف شـيـئا عـن جـغـرافـيـة ا
الـــذي قــد ال يـــبـــعــد عـــنه ســـــــوى
مــــئة مـيل  ولكنه نـبهه بشيء من
احلدة قائال له : الرجل منا مع اول
تـعلم حلـرف الـكتـابـة ينـتــــــبه الى
كـل مـكــان في بالده .شــعـر الــشـاب
بـــشيء مـن اخلـــجل وقـــال : اعـــدك
يــاســيـدي عــنــدمــا تــنـتــهي دورتي
الــــتـــدريـــبـــيــــة اذهب الى االهـــوار

واعرف عنها كل شيء.
رد ايـتـمـاتـوف مـازحـا : وسـتـكـتب
لي عن الــغـرانـيـق الـتي تـذهب من

هنا الى بالدكم.
ــ حتما سأكتب اليك وبالتفصيل.
غطى كان البعيد وا بقيت امنية ا
ــيــاه والــقــصب تــســكـن ذاكـرة بــا
ـا نساها في االيام ايتماتوف ور
الــقـــادمــة ولـــكن كــلـــمــا تـــصــادف
مناسبـة ادبية يكـون فيها احلديث
بكرة يأتيه عن روايته الغرانيـق ا
ـكــان الـذي هـنــاك  حـيث خـيــال ا
اتـاه الـفرح ثـانـيـة عنـدمـا سمع ان
ــهــنـدس الــكــهــربـائي ابن اخــيه ا
اورخـــان ســـيــــذهب الى مــــديـــنـــة
النـاصرية حيـث يبني الـروح فيها

محطة للطاقة الكهربائية .
شـعـر ان اورخـان سـيــكـون مـلـبـيـا
لـرغـبـة عـمه  ولـهـذا اعـطـاه دفـترا
كـبـيـرا وتـمـنى عـلـيه تـدوين كـلـمـا
يراه هناك  وان يسأل عن الطيور

وطباعها .
ضــحـك اورخـان وقــال لــعــمه : من
ـــــنـــــاطق قـــــال لك ان اهـل تـــــلـك ا
ــا ســـيــردون عــلـى اســئــلـــتي  ر
لــديـهم تــعـلــيـمــات ان ال يـبــوحـوا

لألجانب عن شيء?
ضـحك ايـتـمـاتـوف وقـال : ال تخف
ســـيــــردون عـــلى تــــســـاؤالتك ألنكَ
تـــســـألـــهم عن طـــيـــور ولـــيس عن

صواريخ او دبابات .
وفـي انــــتــــظـــــار ســــفــــر اورخــــان
والـــوصل الـى مــيـــزوبـــوتــامـــيــا 
اعـطى ايـتـمـاتـوف لـذاكـرته اخـيـلة
وتمـنى لـو ان رواية ثـانـية اخـرى 
تــســكــنه عن الــغــرانــيق ولــكن في

جغرافية اخرى.
وانـا اسـتـعـيـد مشـاعـر ايـتـمـاتوف
كـنــا في طـريق الــعـودة الـى مـركـز
مــديــنــة اجلــبـايـش نــحن االربــعـة
وحـدثـتـهم عن قـصـة الـغرانـيق مع
الروائي الـقرغـيزي والـتي اعجبت
صديـقنـا يانـوفسـكي كثـيرا  وقال
ـا هـذه احلكـايـة تـصلح لـتـكون ر

سيناريو لفيلم .
قال امـير : وسنـضيف علـيها رؤى
ثقف روسي يأتي هنا لينعزل مع
ـــاء والــقـــصب لــيـــتــرجـم كــتــاب ا
االســـتـــشـــراق ألدوار ســـعـــيـــد من
االنـكلـيـزية الى الـروسيـة بـتكـليف

من متحف االرمتاج.
وحـتـمـا سـيـرد يانـوفـسـكي عـنـدما
يـصل مـازحـا : مـا الـذي تـفـعـلـه يا
امــيـــر : انـت تــتـــمـــنى وتـــتــخـــيل
بـســريــالــيــة غــريــبــة ولــكـنـه امـرا
جميال ان جند ترابطا ب غرانيق
ايـتمـاتـوف والشـرق الـذي يتـحدث
عــنه ادوارد ســعــيــد الســيــمــا انك
امـس اجـــــريت مـــــعـي حــــوارا دار
اغـلـبه حـول ادور سـعـيـد ومـكـانته
ثقف الروس  البد لصيقنا عند ا
الــروائـي الــســيــد نــعــيم ان يــجــد
تــرابــطــا بــ االمــرين  واظن انه

يستطيع ان يفعل ذلك .
ا في عـودتي للـبيت قلت : نـعم ر
اجـــد جــســـرا يــربـط بــ ســـعــيــد

وايتماتوف .
قال عبـد االمير : ال أظن ان ادوارد

سعيد سمع شيئا عن الغرانيق?
قـــلت :روايـــة ايــتـــمــاتـــوف روايــة
ـــيــة واظن ان الـــســيــد إدوارد عــا

سعيد قد قراءها .
ا قال يانوفسكـي :طبعا قرأها .ر
الن قـــرغـــيـــزيـــا جـــزء من الـــشــرق

وثقافته.
قـال الـدكـتـور عـبـد االمـيـر : وحتى
ـشوي جتـد سنـذهب الى الـسمك ا

لقد جعنا .
قـلت لـيانـوفـسكـي : تخـيل انـنا لن
جنـــد ســمــكــا  وبـــدله شــوى لــنــا
مضيفنا طيور غرانيق هل تأكلها?
رد صــديــقـنــا الــروسي :احــتــرامـا
للسيد ايتـماتوف سوف امتنع عن
تــنـاوله .قــلت : ال تــخف لن جتـوع
فـسـنـعـوض فخـبـز الـطـابك والـل
مـوجود.قـال :نعم انـها اكـلة لـذيذة

احببتها.
اجـبت بـحــسـرة :اه لـو ان الــسـيـد
ايــتـمـاتـوف عـلى قـيـد احلـيـاة االن
ألرســلت له بــيـدك شــيــئــا من هـذا
اخلــبــز الــلــذيـذ ســيــتــذوقه بــلـذة
وســعـادة وهــو يــتـأمل الــغــرانـيق

الذاهبة الى اهوار ميزوبوتاميا.
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الكاتب عند قصر االرمتاج في سان بطر سبورغ

من الـقـصب  ال نـريـد الـكـونـكـريت
النه يذكرنا بالزنازين.

رد كـمـا مـنـتـصـر : الـشـيـوعـيون ال
تـصـلح لــهم سـوى مــدارس نـائـيـة
ومبنـية من القـصب .ال تخافوا اذا
درسة ثانية في يوم االحد طارت ا
سأعيـد بنائها لـكم في يوم االثن

.فــقط ال تـــطــيـــروا انـــتم مــعـــهــا 
امسـكوا بأذيـال اجلواميس  ألني
لـم اسـمع في يــوم مـا ان الــعـجـاج

جعل اجلواميس تطير.
قـال امـيـر مـازحـا : الـعـجـاج يـشبه
احلــجـــاج . لــكن االول ابـن الــريح

والثاني ابن القسوة والسيف .
قـال الـدكـتـور عــبـد االمـيـر : وهـنـا
يقـولون نـاس تأكل الـدجاج وناس

تأكل العجاج .
قـــلت :هـــذه قــســـمـــة الـــدنــيـــا هي
وحدها من جعلـت اشرعتنا تذهب

الى جهات مختلفة.
قــال امـــيــر : انـــا ابــقـــيت جـــهــتي
مــــــتدة ب سافـة ا واحدة تـلك ا
بيتـــي في الـصاحليـة ومكتبي في

شارع النيل .
ضــحــكت قـــائال : من الــغــرابــة ان
يبـدا شارع الـنيل من سـوق الهرج
ويــنـتـهي عـنـد ضـــــفـاف الـفـرات .
ـفتـرض ان يسـمونه شارع وكان ا

الفرات .
قـلت : كــان ذلك من بـعض خـواطـر
الـدولـة القـومـيـة . اعرف جـارا لـنا
ـديـنـة بـسـبب الــدمـار الـذي حـل 
ــغـربـيـة بــسـبب الـزلـزال اغـاديـر ا
سـمـى ابـنــته اغــاديــر . وذات يـوم
ـغرب وفي ذكـرى الـزلزال اعـلـنت ا
انـهـا سـتـعـطي الـفـيـزا والـضـيـافة
لـكل من حـمل اسم اغـاديـر في يوم
حـدوث الــكـارثـة إال أن االب رفض
الـدعـوة .وقـال :انـا ابـحث ألغـاديـر
عن عـــــريس ولـــــيـس عن ســـــفــــرة

سياحية.
واعرف اثن من اهل الـقرية التي

فيها مدرستنا اسمهما عجاج .
قـال امـير : هـذا طـبيـعي مـادام هو
زائرهم في ايام الصيف . يحملون
اسمه كتـعويذة تقـيهم من سطوته

وقوته.
قــلت :لـــنــتــرك الــريح فــهي قــدرنــا
ـــتــحـــرك وأســـالـــكـــمـــا ان جــاء ا
صـــديـــقــــكم الـــروسـي .اين يـــنـــام
واليوجد فنـدقا سياحـيا في مدينة

اجلبايش?
قـال عبـد االميـر: هو ال يـريد فـندقا

بل جبيشة قصب.
قــلت : قــريـــتــنــا اصــلـح االمــكــنــة
وسيتعـلم قليال من العربـية عندما
ـذياع تـعاد الـذكريـات هنـا صدى ا
الـــذي يــحــمـل بــحــة الـــســيــدة في

شمس االصيل .
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( تـــلـك الـــغــــرانــــيق الــــعـــلى ...أن
شفاعتهن لترجى  ) 

ائدة. القرآن الكر ــ سورة ا
تسكنـنا نحن الثالثـة كل جماليات
االنـــتـــظــار قـــرب طـــ الـــشــواطئ
الـراكــدة لــضـفــاف االهــوار ونـحن
نـــنــتـــظـــر صـــديـــقـــنـــا الــيـــكـــسي
يانـكوفـسكي الـذي ستحـمله الـيها
رسـائل االرمتـاج عبـر حنـ غريب
تـسـكن اجـفـان عـبـد االمـيـر وامـيـر
مـن أن صــديــقـــهم ســـيــحـــمل لــهم
افــكـارا وجتـاربـا جـديـدة  أمـا أنـا
فــلـيس لـي مع هـذا الــروسي الـذي
كان سوى أن اجمع سيحتفي به ا
حتت اجــفــانه كل تــلك الــذكــريـات
الـــتـي تــخـص روســـيـــا أيـــام كــان
االحتــاد الـــســوفـــيــتي يـــرتــديـــنــا
بأفكاره االشـتراكية واغـلفة الكتب
التي تطبعها دار نوفيستي ومنها
تلك الـرواية الـتي عشـقهـا اجلميع
ــبــكــرة وعــنــوانـــهــا الــغــرانـــيق ا
لـــلــروائـي الــقـــرغــيـــزي جـــنــكـــيــز
ايـتــمـاتــوف وهـو ذاته الــذي كـتب
رواية جميلة التي وصفها الشاعر
اراغون بـأنها اجـمل قصة حب في

العالم.
انــــفـــصل عـن صـــديـــقـي في عـــالم
الـذكـرى الـتي تـخـصـني  واتـخيل
مـا مــنـحــته لـنــا الـغـرانــيق في مـا
افــتـرضـته انـا وقــتـهـا ان الـروائي
جــنـكــيــز ايـتــمـاتــوف كــان يـراجع
مـعـلـومـاتـه حول طـيـور الـغـرانـيق
ولـــفت انــــتـــبـــاهه الـى يـــومـــيـــات
مـنــشـورة في مــجـلــة االسـتــشـراق
الـروسي كـتبـهـا القـنـصل الروسي
في الــبــصــرة اثــنــاء حــكم الــوالي
الــعـثــمــاني داود بــاشـا لــبــغـداد 
وحتـدث فـيـهـا عن اكـثـر مـن سـفرة
نهرية له ب البصرة وبغداد وهو
يـنـقـل مـشـاهــداته عن الــطـريق مـا
بـ الـقرنـة والـعـمارة حـيث تـكون
االهوار قريبة من ضفة نهر دجلة.
أخــبــر ايـتــمـاتــوف مــديـر مــكـتــبـة
الــعـاصــمـة الــقـيــرقـيــزيـة بـتــشـيك
الـــيــهـــودي بــاروك هــيـــكــار وكــان
ـكان ايـتمـاتوف قـد جلـأ الى هذا ا
منـذ حمـاس القـراءة االولى عنـدما
نــزح من في قـريـة شـيـكـر الـواقـعـة
في وادي تاالس والـتي ولد فـيها 
اخـــبــره وهــو يــتــمـــتع بــالــوصف
اجلـمـيل لـرحلـة الـقـنـصل الروسي
ـنــاطق ان ثـمــة ضـريح بـ تــلك ا
لنـبي يهودي مـقدس اسمه الـعزير
ـــنــاطق  فــأجــابه امــ في تــلك ا
ـا قـراه ـكـتـبـة انه يــعـرف هـذا  ا
مـن دراســات تـــاريــخـــيــة لـــبــعض
ــســـتــشــرقــ لــكن احلــكــومــة ال ا
تــســمح بــإعــطــائـه إذنــاً الــســفـر 
ـرات عــنـدمـا ولـهــذا فـفي بــعض ا
يـعرف ان طـيور الـغـرانيق  ذاهـبة
لـتـقـضي شـتـائهـا في تـلك االمـكـنة
يــبــعث حتــيــاته وسالمه الـى هـذا

هاجرة. النبي مع تلك الطيور ا
ــــا هـــذا قــــال ايــــتــــمــــاتــــوف : ر
الـــهــاجـس اخملــتـــلف عـن هــاجس
ـبكـرة يخـتلف روايـتي الغـرانيق ا
تــمــامــا عـن افــكــار روايــتي ولــكن
حـتـما سـيـلـتقي مـعـهـا في هاجس

وزير الثقافة يكرم باحثة عراقية

سلطنة عمان
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انه من شاريع الـرائعة  انه من ا شـروع نعم بغـداد بحاجـة ماسة لـهذا ا
انه وانه ـشـاريع الـذي سـيـغـير وجـه بغـداد  انه من ا شـاريع الـعـمالقـة ا
وهــو ومن قــام به كــلــهــا رائــعــة ومــقــتــرحــنــا له بــعــد االجنــازان يــعــطى
وقف لـلمستخدم شيئ مقابل تـعرفة تضعهـا الدولة التغير من ا استثمار
ـكن ان يـجمـع مبـالغ كـبـيرة مع ـسـتـخدمـ  وبتـعـريـفة بـسـيط ولـكـثرة ا
ولغـرض الصـيانة رور بـتخـفيض بـنسـبة معـينـة  التـشجيع لـعدد مـرات ا
تـفرد الى تمـويل للوزارةاي الـنقل اوالمانة ـشروع ا وهكذا يتـحول هذا ا
تـرومن الـداخل سـتـائـر غـير بغـداد عـلى شـرط ان يـوضع عـلى جـانـبيـه ا
ـروعة مـن االبنـيـة الـعـمالقـة على ـشـاهـد ا قـابلـة لـلـتـحريـك حتى التـرى ا
ـتــرو) واالرض ومن خالله اجلـانــبـ وتــكــتـشف الــفــرق بـ الــسـمــاء (ا
نـاطق االثريـة التي يجب ان تـزار وببـطاقات بـاسعـار رمزية والتكتـشف ا
تفيد بهـا دائرة االثار التي التنام فـي الليل لكثرة الـزائرين بل ينامون في
ـدرسة النـهـا تـقـبل الـرفع والـنـصب الـنـهـار . وحـتى (الـتي خـبـلـتـنا فـي ا
ترويرفع ويـنصب ويجر...رتبوها ستخدم بعـدها) يعني ا واجلر لالسم ا
انتم ... ومن هم اجملرورون فيـنا من جراء اسـتخدام حتى جربها حتى
االحيوان بالضم والنصب واجلر نصح يطيعون النصف بيهم واجلر.....
حتى نـعرف من نـصـحنـا ومن جار عـليـنا من نكـلفه بـاجلمـع والقـسمـة 
شـروع يستخدمه على االكثر خمسون الف خمسة ترليون دينار عراقي 
او اقل بكثير هل تعلمون من قال قصيدة تسعون الف لعمورية اتقدو ولم
عبد الـله البردوني ينتـظروا اقتـطاف الزيتـون والعنب ولكن قبـلها الـتهبـو

الشاعر اليمني االعمى
والقصة مشهورة

نعم ـوصل احملررة... تـنبي في ا في مهـرجان احيـاء ذكرى ابـو الطـيب ا
شروع وكم شخص سيقول دمرة ومن سينتفظ لوأد هذا ا ليس ا ...
الحـظــات لـلـمـعـنـيـ وهل مـن شـخص يـوصل هـذه ا ـشـروع ال لـهـذا ا

وان ونــرجع الـى حـتى  ارجـو تــصــحــيح االخــطـاءان وجــدة واعالمي 
سيان علمت

ونحن نسمع خمسة ترليون  كلمة هم قائلوها 
ن ادخرتموها لتمولوا مشروع خدمي  خمسة ترليون 

وهل نـحن بـحـاجـة الى زيـادة االعــداد من الـوافـدين من احملـافـظـات لـكي
ـشروع اليس مـن االجدر ايجـاد حلـول اخرى غـير هذا يستـمتـعو بـهذا ا
وكم عدد شروع لـتخفـيف االزمة في بـغداد كم عدد سـكان بغـداد ليال ا
ـدن يتحدث لم نرى شـخص مختص في جـغرافية ا سكان بغـداد نهارا
ــاذا التـــعــطى دوائـــر احملــافـــظــات صالحـــيــات تـــقــلل من عن بــغــداد 
هل من ـقر العـام وزارة كان او مـؤسسـة او اي كانت الـدائرة  مراجـعةا
ـعقـول ان يـاتي شـخص من الـبـصـرة الى بـغـداد لـيـصـدر كـتـاب صـحة ا
وصل جلـلب تـايـيد من وياتي مـن ا صدور او تـايـيـد حيـاة ومـاشـابه ذلك
ـهجـرين قـسرا حـتى (ذبحـتني حـتى ) لـكي يحـصل على وزارةالهـجرةوا
ا تتكرر كتاب نسخةاصليـة من تقرير احتساب مـئة الف دينار راتب ور
خاطبة كثيرة هي االمثال  معاجلتها اداريا  اكثر من مرة في السنة 
حتى نخفف من الـقادم ونقلل من عنـية نفسهـا  داخلية ب الـدوائر ا
تجول والـذي سيكون ليله قليل ارد وا الزخم ونقلل من قيمةانـشاء هذا ا

الفائدة.
تـرو تخيـلت لـو ان هذا التـمويل وهـوا ـوضوع ونحن نـتحـدث عن هذا ا
شاريع صناعية وزراعية صحية ماذا كنا سنحصل من ترو  انتقل من ا

هذا التمويل?
استعنت باحلاسبة واذا بي امام رقم مهول 

ول من قبل ئتي مـليـون دوالر  فقسـمة خـمسة مـليارات عـلى مشـروع 
مـصـرف الـرافـدين وبـالـفـائـدة الــتي تـؤحـذ من احلـكـومـة اي نـفس فـائـدة
والذي كان شايلوك واطن تروالبالربا الذي يتعامل بها مع ا مشروع ا

اليهودي ارحم
النتيجة رقما 25000الف مشروع وكتابة خمسة وعشرون الف مشروع

اكرر وحتى(مرة اخرى) نسمع الذي به صمم
حـتى??????. نصـــــــل لنـتيجـة وفائدة وعـائدية 25000 الف مشــــــروع
شاريع عــــــلى البلد اتـــرككــــم في رعاية الـــله وحرســـة من هــــــذه ا
ـؤمنـــــــ عـلي (ر) فـكيف . الــــــذي افـــــحم امـــــــيـر ا جـــاهل ..

انتم?
ان وهــذا مــا اكــدنـــاه وطــالــبــنــا بـه وفي امــاكن عــدة 
ـصـارف في االسـتـثـمـار والـتـمـويل وفي تـشـارك ا
كـافـة انـحــاء الـعـراق فـمــا بـالك ولـديــنـا سـبـعـون
مصرف تسهم كل حـسب امكاناتـها اجباريا في
تمـويل ومـشـاركـة القـطـاع اخلـاص ومع شـركات

التام الوطنية العراقية اخلاصة. 

قد يتجاوز عمر اخلطة االقتصـادية الصينية نصف قرن  وساهمت هذه
اخلطة في جعل الصـ أمة صناعيـة منتجة ومن أهم الـقوى االقتصادية

ية وهي في تقدم مستمر . العا
الـص انطلقت ليس خطة الص الطـويلة دفعت ثمنهـا الغالي والنفيس 
من الصفر بل حتت الصفر بكـثير حيث كان هناك انـفجار سكاني وبنية

ـشاكل  حتتـيـة مـدمرة وانـتـشـار للـمـرض والـفقـر والـبـطالـة وكل هـذه ا
معاجلتها معاجلة جذرية وفق قوان حادة وصارمة .

ونحـن في النـصف قرن نصف قـرن عـمر اخلـطة اإلقـتـصاديـة الصـيـنيـة 
هل قدمنا خطة طويلة ألي شيء مهما كان ...??

خططنا قصيرة تعتمد على الترقيع وسد الثغرات لعدم وجود االمكانيات
سؤول بـالفسـاد أو تبذيـر األموال أو سوء اليـة أو خوف من أن يتـهم ا ا
اإلدارة  أو ليخرج من فـترة عمله دون أن يـتحمل أي مسـؤولية تذكر  ال
بـاخلـيـر وال بـالـشـر ويـبـقى احلـال عـلى مـا هـو عـلـيه  وجـمـيع مـا ذكـرته

يعتبر عذر أقبح من ذنب .
ـسـؤول اجلـديـد ويضع ـسـؤول يـأتي ا  أن قـدم مشـروع مـعـ ويـذهب ا
واألمـثــلـة ال تـعـد وال عـلـيه كـل الـعـيـوب ويــوقـفه ويـعــتـبـره خـطــأ  كـارثي 

حتصى لكثرتها .
شاكل مسـتقبلية مخيفة تلوح باالفق نقذة اآلن  أن اخلطط الطويلة هي ا
واد ـيـاه وأزمـة ارتفـاع ثـمن ا لقـطـاعـات كثـيـرة كالـطـاقـة ومشـكـلة شح ا
الغـذائـيـة واالحـتبـاس احلـراري والـتـصحـر وغـيـرهـا  واألجيـال الـقـادمة
ونحن لم نقدم لـهم خطة عمل أو أرضـية صلبة سوف تستلم تـركة ثقيـلة 
لكي يـنـطـلقـوا مـنهـا فـقط قـدمنـا لـهم مشـاكل عـويـصة ورحـلـنا ألنـنـا بكل

سؤولية وصرف األموال . بساطة نخاف من الفشل وحتمل ا

بريطانيا 
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كـأنك أقسـمت أن تـلـون ذبـذبـات قـصائـدك بـحـبـر رمـادي ملـبـد بـالـسـماء

طرة....
سـاء أنت تـضـيئ قنـاديل مـصابـيـحك وتـعد طـاولـتك وقلـمك وأنـغام في ا

موسيقاك لزائر بعدي....
كـنـت أنـا أرتب فــوضى احلــزن في نــبـضـي وأعـد حلــديث غــائب كـؤوس
فارغة كرف ذاكرتـي الفارغة منك مـنذ ثالث رحيال"مـسجال" على حائط

.... بيتنا القد
تهاوي في داخلي لونك وبنية عينيك.... كل ما بقي من هذا اخلراب ا

بـعــد أن قـلب غــيــابك مـوازين تــوقـعــاتي أصــبـحت أكــثـر صــمـتــا"واعـمق
ا"وبعدا" كأنك أجهضت على عفويتي وأملي وآمالي..   أ

بنية عينيك


