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 نـهـايـة عام  2003 كـتـبت مـقـاالً في الـزمان
ـيـثـولـوجـيـا من نرام ــ الـدولـية بـعـنـوان ( ا
ـــر ) عــلى شــكل روايــة ســ الى بــول بــر
ــشــهــدٍ مــعــاصــر  وصــدرت ضــمن كــتــاب
جــمــالي حــمـل نــفس الــعــنــوان عــام 2006
حلــدثٍ أحتـــدث فــيه عـن صــورة نــشـــرتــهــا
الواشنطـن بوست عن جنـدي امريكي يدخن
ســيــكــاراً كـوبــيــاً فــوق دبــابــة عــلى بــوابـة
تـحف الوطـني ــ منـطقة عـالوي احللة في ا
بغداد وهـو ينظـر بعدم اكتـراث الى عشرات
ـتحف النـاس وهي تـسـرق في مـوجـودات ا
الــوطـــني من آثــار والـــبــعض بــســـبب ثــقل
بـعــضـهــا وعـدم مــعـرفــته بـقــيـمـتــهـا أو انه
(يعـرفهـا ) ويحـطمـها قـصدا ومـدفوع األجر

.. مخابراتياً
ـصـنوع انهـا تـراجـيديـا الـوجـود العـراقي ا
بقـدريـة تأريـخـيه مكـتـوبة بـعـنايـة رهـبانـية
ومـلــوكــيـة وغــامـضــة أنْ تــكـون أقــدار هـذه

البالد مرتهنةً بطوفانٍ في كل عصر....!
هذه الـشـاكـلـة تكـررت في ربـيع الـفـيس بوك
صـري بدايـة ثورة  25ينـاير ...وسـيتـكرر ا
في ســوريـــا حــيث هـــنــاك اآلن اربــعــة آالف
مــوقع أثـري مــكــشــوفـة ومن دون حــمــايـة 
وكأن الثورات في جدل حماسـتها ونشوتها
تـصنع مـن رعاعـهـا الـذين ال يـنتـمـون الـيـها
مـعــاوال لــتـحــطم األثـر عــلى هــامش اجلـهل
والـتـعـصب والـغـضب والـتـكـفـيـر او بـواعـز
فتوى دينية تقول : كل مادفون حتت األرض

 ملكاُ مشاعا للبشر..! ..
رؤيـة روايـة هـذا احلـدث بــصـفـته الـدرامـيـة
ـيـثــولـوجـيـة تــعـطي لـلــروائـيـ وكـتـاب وا
القصة وحتى العرافي مادة دسمة للتفاعل
مع مــقــدار األلم الــذي تــنــاله هــذه االمــكــنـة
ـقـدسـة والـتي حتــمل ذاكـرة االزمـنـة الـتي ا
نحـتاجهـا اليـوم كثـيرا لـنتـخلص من إزعاج
الدبـابات وناطـحات الـسحـاب الكونـكريـتية

. واحزمة االنتحاري اخملبول
أضع هـذه الــرؤيـة أمــام الـروائـيــ وكـتـاب
القصـة من الذين يحـملون غرام الـتعامل مع
ـطـلـقـة  أي ـتـحـركـة وا الـزمن بـالـصـيـغـة ا
اولئك الذين بـأمكـانهم مسك الـزمن بأطراف
ـسك بـتـهـوفن مـفـاتـيح اصـابـعـهم مـثـلـمـا 
وهبة اإلتيان البيانو ويسـتطيعون بـوعي ا
والذهـاب بـلحـظة الـزمن وفق رؤيـة الروائي
الفرنـسي سانت اكـزبوري :اجعـلها مـكاتيب
تفي بالغرض  وجتعل ساعي البريد يرتاح

في عمله.
ـيثولـوجيا احـدى قارئات هي دعوة جلعل ا
ة  ولـن يسـتـطـيع اي مـذهب ادبي ان الـعـو
يـفــعل ذلك مـثــلـمــا تـفــعل الـروايــة فـهي في
دهشـتهـا الوصـفيـة التي تـصل الى ابعـد ما
تريده اسئلـة احلياة من اجوبـة تشفي غليل
الــقــار والـدارس والــتــمــثــال الـذي حتــطمُ
. جسده معاول السُراق والغرباء واحملتل
أني أعقب هـنا عـلى سطـحيـة ما يـتنـاولونه
في هــذا اجلــانب أو مــا يــتــحــاشــاه بــعض
ـــســـاحــة الـــنـــقـــاد في اخلـــوض في هـــذه ا
نتج الـروائي بشكلٍ عميق في اخلطرة من ا
مقاالت عابرة اقرأهـا في الصحف اليومية 
وبعضها بدت سريعة واستعراضية وحذرة
كـعادته دومـا  كـتـلك الـتي نـشـرهـا الروائي
الـعـراقي الـكـبـيــر ( مـحـمـد خـضـيـر ) ضـمن

مقاالت متسلسلة في جريدة الصباح .
وهــنــا أود مـنــاقــشــته في هــذا اجلــانب في
ثقف الى محاولة بسيطة الى لفت انتباه ا
هكـذا روي مـهم يـحـمل همـومه واشـتـغاالته
الــقـلــيـلــة من كـتــاب الــروايـة الــعـراقــيـة في
ا ابـتـداه الـصديق الـروائي عـبد اهتـمـام ر
اخلــالق الــركــابي في ســبــعـيــنــيــات الــقـرن
ـــهــمـــة ( ســابع ايــام ــاضـي مع روايــته ا ا
كـان ومـحلـيته اخللق ) في تـعـاقب اجيـال ا
ـتـوارثـة ولـكنه ـيـثـولـوجـيـا ا ـوسـومـة با ا
ـستـوى من الوعي الكـبير داخل اشتغـلها 
ـــكـــان مـــشـــاعـــر الــــروائي وهـــو يـــرصـــد ا
وخصائـصه واهمـها ( االنسـان وموجوداته
وهـاجـسه وهـذا الـتـوارث والـتـعـاقب االزلي
.كل يــخــرج من ضــلع الــكل ولــكن بــهـاجس

جديد).
الـروايــة الـتي تــأخـذ مــادتـهـا مـن الـهـاجس
ـيثـولـوجي هي من ضـلع الـقـد ـ اجلـديد ا

تكرر في كل حلظة . اثل امامنا وا ا
هــــذه الــــدائــــرة اخلـــصــــبــــة  اجملــــنــــونـــة
ــمــتـعــة بــفــنـتــازيــتــهـا والــرومــانـســيــة وا
واخيلـتها وغـرائبيـتها واحلـادها وآلهـتها 
ـكنـهـا أن تزود قـراءها هي الوحـيـدة التي 
والذين يعيدون صياغتـها والباسها قميص
شـاهد احلداثـة بفـيض اليـنتهِ من الـرؤى وا

والفصول واالخيلة واحلداثة.
نـتج الروائـي في خانة وعلـيه فأن تـبويب ا
االهتـمام والـعنـاية والـدراسة من قـبل النـقد
يظهر لنا ( يوتيبيـا ) جديدة لظاهرة كتابية
علـيـنـا أن نفـصـلهـا ( نـظـرة  وتدقـيـقا ) عن
بقـيـة ازمنـة الـروي ومـفزاته . وهـذا اليـعني

ا نجـز العراقـي وتقطـيعه وا ابدا تشـظيـة ا
ـــان مــني أن الـــكــتــابـــة اجلــديــدة في هــو ا
يـتها ينـبغي أن تسـتغل مثل هـذه الدهشة عا
التي تـمأل الواح وكـتب التـراث العـراقي أكثر
من أي حضارة في الـعالم وبـأمكـاننا صـناعة
ميثولوجيا متخـيلةٍ ومرتبطةٍ بحدائق االمس
االلهية الساحرة وربطها بكل ما يحدث اليوم
ــان من الـــتالسـن الـــسَـــمج في قـــاعـــة الـــبـــر
ــفـخــخــة ومـرورا ودردشــة تـويــتــر ودمـعــة ا
بلـحـظة احلـلم في االشـتـياق لـوطن بـالنـسـبة
لـكـاتب مــنـفي كل عـمـره مــثل سـعـدي يـوسف
وسالم ابــراهـيم وحــمـيــد الـعــقـابي وبــرهـان
الشاوي وجنم والي وبلـند احليدري وهو في

قبره...!
ـــر الــتي لم حتم أعــود الى دبـــابــة بــول بــر
تراثنا في األيام األولى من التـغيير  فأتخيل
قـطع األخـيـر من رؤيـتي الروائـيـة في مـقال ا
ر ) يثـولوجـيا من نـرام س الى بـول بر (ا
ـيـثــولـوجـيـات ألسـتـعــيـر مـوسـيــقى ألم كل ا
كـتوبـة في حـزن العـراقيـ منـذ احراق أور ا
(ماقبل التأريخ  ) والى صـمت ضحايا حقول

قابر اجلماعية . االلغام وا
أتــخــيل اإلنــســـان األول  الــروائي الــعــراقي
األول  من خَلـفَ آدم ( ع ) بعـد مـوته . عـاريا
إال من ذاكــرة مــتــســعــة وبـدون حــدود لــذهن
سور بطابـوقة البيت . مدى مفتوح  كان ا ا
وتـعـبــيـر تـسـكــنه األشـارة  وطـبــيـعـة تـزخـر

بالغموض واخلوف والرهبة .
شـمس تـسـطـع بـقـوة  فـتـتــغـيـر في مـواقـيت
الزمن  ليل يهـمن عليه وجلَ السـكون وظلمة
مكتئـبة وسماء المعـة بأضوية بـراقة بعيدة 
فيـما تـظهـر خيـوط الهالل االصـفر ولـتتـحول
ا بعـد لـيـال الى دائـرة من ضوء مـبـتـهج  ر
يستطـيع ببهـائه ومغرياته الـصفراء أن يدفع
السـكون واالطمـئنـان إليه ويـغفـوا قلـيالً غير
مذعور من عواء قريب او هسهسة مخلوق ما
اليعرف حتى إسمه وطباعه . وبالرغم من كل
تـكرر هـو مسـاحة هذا كـان مجيء الـصبـاح ا
األمل األولى الـــتي رســـمت بـــعض مـــشـــاعــر
ضي الى االطمئنان والفرح لديه  لهذا كان 
ـوجود الـعـالي ويتـخـيله بـصور التـأمل في ا

شتى .
هـذا الــتـخـيل انــسـاه أشـارات وكــلـمـات االب
االول لتظهر الـرغبات اجلديدة مع كـشوفاتها
 بعـون من احلجـر  واغـراءات األنثى وتـعلم
التدجـ . وهكـذا مشت احليـاة الى مراحـلها
االخـــرى لــــتـــصل الـى خـــواطـــر الــــدبـــابـــات

والصواريخ وقهقهات ماكروسوفت .
غــيــر أن الــبــدء الــذي خــلق الــوعي من خالل
اخلـــيــــال واألنـــشـــداد إلى ســــقف الـــســـمـــاء
ومكونـاته يظل  الـرؤية األبـدية لـكل خيارات
احلضـارات مهـما سـارت الى االمام وصـنعت
ــتـهــا بــطــرائق شــتى  مــابــ اإلحـتالل عــو
والـغــزو الـثـقــافي وحـمى وســائل اإلتـصـال 
فليس هنـاك أروع من ذاكرة بابل وهي تصف
الــبـــدء من خالل فـم األســطـــورة  وتــعـــجــنه
بـتــخــيل جـمــيل لــنـجــد قـراءتــنـا امــام مـذهل
حـقـيقي التـعـوضه احـدث بـرامج الـكـمـبـيـوتر
والاجـمل سيـنـاريـوهـات االفالم . فـالـذي كتب
اخلـلــيـقــة الـسـومــريـة والـبــابـلــيـة ومـلــحـمـة
جلجامش  هو عقل متفرد لم يتكرر حتى في
شــبــيهٍ لــراوي عـــظــيم أجنــبــته األرض مــنــذ

هوميروس وحتى جنيب محفوظ .
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الغـرام احلـقيـقي هـو ما تـعطـيه وأنت تـمسكَ
اجلمر لتحرق من معكَ وسلمان يغني لكم من
شفتي شاكيرا ليصـنعَ مثل هذا الغرام  فيما
غابريل مـاركيز يـحسبه خـصما روائـيا لدوداً
فالـنفس البـشريـة تعـطي عنـدما تـشعر أن في
جوعها بالغة لكالم يشبع اآلخر عطرا قبل أن

يشبعهُ خبزا وجسدا ..! 
ــا يــحـــتــاجه آدم الــلـه جــعل حـــواء مــكــمـال 
...وحــ أخـــطــأت ... فــكـــرَ آدم لــيـــجــعل من
خطـيـئـتهـا حـاجة اكـبـر ...وعـندمـا حـملت في
رحمـهـا من آدم ...الـله عـلم آدم النـسـيـان قبل

!.. التذكر ...ليكون يومه معها جديداً
آخــرَ الــعالج الــكـي ...وآخــر رعــشــة في هــذهِ

السمفونية ...
شاكـيـرا تـتحـضـر لـزفافـهـا ..ومـاركيـز يـعاود
كـشف االحـسـاس اخملـفي بـوصـيـته وسـلـمان

في القبر بدون كهرباء ..
.b  h½ s  lDI  

عام  2012صدر كتابي القـصصي ( غراميات
نكوب ) في ردِ فعلٍ روحي شاكيرا وسلمـان ا
مـــني أزاء فـــقـــدان واحــد مـن أجـــمل صـــنــاع
الـشـجن العـراقي فـي سمـفـونـيـته الـسـومـرية
الهـائلـة واآلتـية اصالً من مـشاعـر مـا تعـكسهُ
ـلك لـنـا ( مـلــحـمـة جـلـجـامش) عــنـدمـا فـقـد ا
ـرُ كـل يـوم األوروكي خــلهِ انــكــيــدو وصــارَ 
عــلى بـيــتهِ فـيــجــدهُ فـارغــاً  فـجــاءتْ أغـنــيـة
ــنــكــوب ( أمــرن ــطــرب الــراحـل ســلــمــان ا ا
نازل ..منـازلهم خلية ) ومـنذ قبعة اجليش با
َ بـأغـانيَّ ـغـرم وخـواطـر عـرفـاء الـفـصائـل ا

ال يكون سرا مكتوما فلن يُخلدْ الشوق أبدا..!
أمي تـلـتْ هـذه الــعـبــارة في قـداس األمــيـرين
شــــارلـــز وديـــانــــا : ال تـــســـمــــعـــوا مـــوزارت
دهشة قبل أن تسمعوا وسيقى االرمنية ا وا
ـنكـوب .وأبـي كتـب هـذا في وصـية سـلـمـان ا
مـوته :ال تــقـولــوا إال وبـطــونـكم تــغـرد فــيـهـا
عصافير البرتـقال ...هذا ما أخبرنا به احلاج
ماركس....تعرفونه كلكم .....الرجل الذي دخل
كتب االبـتـدائـية من اسـتـمـناء اخلـبـز وعصي
الشـرطة وشـفاه مـارل مـونرو...الـرجل الذي
غـــنى ( شــــمس األصـــيل وأنـت عـــمـــري ) في
جـــــبـــــهـــــات احلـــــرب بـــــشـــــمـــــال الـــــعــــراق
وجنوبه...الرجل الذي لم يـبعنا ولكـننا بعناه
ـعمـرة واجبـان ال فاش كـيري بقـرعة الـسلع ا

وفيزا الصيف إلى سواحل اليونان ..
وأنت يا شاكيرا أنا أسمعكِ اآلن وأعيد قراءة
مــاركــيــزا مع الــغــنج الــفــاحش بــ نــهــديكِ
اكـتشف الـكـولـيرا وخـواطـر الـعـقيـد والـعـزلة
ونـبـات الـبــابـنك يـشـرب فــيـنـا أقـداح احلـمى
.وأنت يا شاكـيرا التي حتب سـلمان وأمـريكا
أالتيـنيـة وقطاع ( 55) في مديـنة الـصدر..لكِ
لكة كل دهشة سقراط  لك لذة قيصر في فم ا
ـصـريـة .لكِ مـحـبـة الـله فـكل الـطـرق تـؤدي ا
إلى خصـركِ .وحدهـا دمعـتي طريـقهـا إلى آلة

التسجيل فيلبس..!))
ــبـتـكـرة ـبي كـتب روايــاته بـطـريــقـته ا الـكــو
وطـبـعـهـا عـلى آلـته الـكـتـابـة وصـدرهـا الـيـنا
ا فقدت الـكثير من متـعتها أثناء رواياتً ور
الــتـرجــمــة  وسـلــمــان كـتـب روايـاته دون أن
يـبـتــكـر شـيـئــا ألن مـافي حـنــجـرته من شـذى
توارث الشرعي ورثه من ومتعة ودموع هو ا
بحة احلزن االولى التي حتدثت عنها االلواح
السـومـرية وضـحـايا اخملـتـنقـ بسـبب نـفاد
وت اجلـمـاعي في مـقـبرة الهـواء في اقـبـيـة ا
قـدسة وهم يـسـتمـعون بـخشـوع ويأس اور ا
الى نـغم قيـثـارة شـبعـاد الـيـائسـة مـثـلهم في
ـا يـؤكـده الروائي مـوتهـا اجلـمـاعي الـذي ر
نكوب من خالل صدى حنجرته انها سلمان ا
االب احلــقــيـقـي لـلــمــقــابـر اجلــمــاعــيــة الـتي
صــنـعــتـهــا احلـروب وطــغـاتــهــا في الـعــصـر

احلديث .
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فَلْيؤتَ به إلى ضوء النهار! والرأي عندي
أن يُقْتَلَ وإِالَّ

فستقوم فتنة..!
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ن اليـفـقه مـعـنى أن يـنزفَ أحـدهم الـبـعض 
من روحه ..وتراهم يـتأبـطون رؤاهم بـكبـرياء
قــيــصــر دون خــوذة وســيف وكــيــلــوبــاتــرا 
ـسـبق بـدافع مـا يتـأبـطونه يطـلـقـون احلكم ا
ا جتود عليهـم صحف الصباح وبعضٍ من
احالم اليقظة  وكتـابٍ عابر قرأوه واستقروا
عند فهرسته  عباقـرة او نقاد او كتبة اعمدة
ترو يومية عن البـطاطا ومتشـردي محطات ا
واحلكومات الزائفة الـتي تعيش فينا . هؤالء
اليفقهوا أصال أن هنـاك رواة وشعراء ينبغي

. أن نتركهم كأباطرة وملوكٍ جرماني
هذا تـفكـير الـروائي الـفرنـسي آلن روب غريه
ا يفكر أصنعه أنا في متخيل مشاكس تماما 
فيه غـروب غـريه في رده عـلى سـؤال صـحفي
وهــو يــحـــدد قــيــمــة أن نــتـــرك أولــئكَ الــذين
يــدفــعـهـم حـرصــهم وصــمــتــهم ومــوهــبــتـهم
ليـكتـبـوا رواية  وأنـا هـنا أتـرك كل هواجس
الــكــتــابــة الــروائــيـة ومــذاهــبــهــا وأجتهْ الى
الـروايـة ( الـشعـريـة ) مـعـتـقـدا ومـؤمـنـا أنـها
ـســتـوى وحـدهــا لــقـادرة أن تــفـهم الــعــالم 
الـوعي الـسـقـراطي الــذي يـنـبـغي أن نـحـصل
كن تفسيـر العالم بالنظرة عليه ومن خالله 
ثـالـيـة التي حـمـلتـهـا احلكـايـات السـمـاوية ا
آثر ومراثي صلب القديس واالنبياء وتلك ا
احلـقـيـقـيـة واحلـزيـنـة الـتي كـتـبـهـا الـعـشـاق
وهبـة.الاعرف سوى أن والفقـراء واصحـاب ا
أكــتب روايــة شــعــريــة  هــذا قــدر تــفــكــيــري
وصــنـعــة نــبض قــلــبي  مــعـتــقــد وبــحـرص
كمـوروثٍ من جيـب ابي اخملروم ودمـعته : أن
الــتـعــامل مع األشــيــاء عن طــريق مــوســيـقى
ـثـالي الـكـلـمـات وجـدواهـا يـؤدي بـالـغـرض ا
لتـكـون أنتَ وحـدكَ من يـنظـر الى مـنـجزكَ في
مرآة الشعور بالفخر . أما الذين يقرأوك فلهم
الـــورد دائـــمـــا دون احلــاجـــة لـــلـــحـــديث عن
راقـصـات حــفل في نـاطـحــة سـحـاب او اآلئي
ــطـاعم اآلسـيـويـة أو يـقـشـرن الــبـطـاطـا في ا
نابر الساذجـة لنيلِ موافقة الشعب ( سباق ا
األثـــيــنـي ) لــتـــنــصـــيــبـه ســيـــنــاتـــورا مــدى
احلـياة.ذلـك الشِـعـرْ الـذي يـنـمـو في احلـكـاية
ويجـعلـها بـلمـعان تـزاوج احملار علـى وسائدِ
ــقــدورهِ أن يــنـجــزَ شــيــئــاً لــلــتـراثِ الــرمل 
ـــا يـــســـتـــطـــيع أن ي  ور الـــروائي الـــعــــا
يستوعبَ كل التراث الشعري احملكي قصائدا
وأساطـيـرا مـنذ خـلـيـقة احلـرف والى الـيوم 
وبـحـيــاء وصـمت سـيــنـسـحب الــشـعـراء الى
ـتحف ولـيتـركوا الـروائي ( الشـاعر ) زاوية ا
لـيــؤسس الـقــدر اجلـديــد لألدب  األدب الـذي
اشعر أن مـتعته تـوازي تمامـا متعـة األصغاء
ـةٍ حلظة االرتماء في حضنِ الى موسيقى حا
امـرأة شـهــيـة. قـد يــنـزعج الـشــاعـر من فـكـرة
ـا سـيـلـجأ الـغاء مـوهـبـته واحـساسه  وور
الى مــجـده الــغــابـر في أحــقــيـته لــيــقـول أنه
ـــنـــشـــد األول فـي هـــذه احلـــيـــاة ووحـــدهم ا
الشـعراء من جعـلوا احلـناجـر تطـلق اغانـيها
والـقــيـثــارات تـعــزف احلـانــهـا  وعــلـيــنـا أن
نعترف أن هـذا احلق االزلي يرتهن بـالشعراء
وحــدهم لـكن الــتــفـكــيـر الــذي صــنع الـثــبـات
احلـضـاري وطـور الـتـفـكـيـر في ذاكـرة الـبـشر
وجـعــلـهم يــكـتــشـفــون قـبل أيــام أن حـشـرات
طـائرة آتـيـة من كـواكب بـعيـدة تـعـيش الـيوم
في الـغالف اجلـوي لالرض هــو نـتـاج الـنص
ـوعـظة بـتـكـر بـطريـقـة الـسرد والـوصف وا ا
ـقـال العـلمـي والبـحث الـنفـساني الديـنـية وا
وحتما وراء كل هـذه النصـوص التي صنعت
هكذا ظواهر وعصور حضارية هناك حكايات

ــغــني ). أشــعــرني صــوت ســلــمـان هــذا ( ا
بـطــاقـةٍ هــائـلــةٍ في لـيـل الـضـجــر الـشــمـالي
ألمـــضي في أســـتـــذكــار ايـــامي عـــلى شـــكل
حـكــايـات اجـمع بــعض من تـفــاصـيــلـهـا في
روايـة يخـطـلـهـا قـلم الـرصـاص  وأشـعر أن
صوت ( سـلـمـان ) وبحـته الـشـجيـة يـصحح
ــشــاهـــد والــفــصــول مــعـي الــتــفــاصـــيل وا
ويـقـودني بـفـطـرتهِ وطـيـبـته اجلـنـوبـيـة الى
أبعد مـا أريد الوصول الـيه في جعل احملكي
الذي انـتـجه قـريب من قنـاعـتي بـصنـاعـة ما
أوده وأشتاق اليه ويـجعل االضواء مـسلطة
عليَّ بـوالدة كـاتبٍ مـوهوبٍ صـنعَ من جـحيم
حــروب الــرواقم ومــيـاه االهــوار الــضــحــلـة
وغــابــات الــبــعــوض في بــحــيــرة االســمــاك
ومــخــافــر تـالل ســلــســلــة حــمــرين روايــات
وقــصـــائــد هـي الــســيـــرة الــذاتـــيــة وخــداع
حــمــاسـنــا في شــعــورنــا أن الــوطن يــهـددهُ
االخرون وعلينا أن نـتحول الى مشهدين في
نــهــارات الــوطن  أمــا نــعــوشــا أو عــشــاقـاً
ـارسة الـغرام بفـنيةٍ يعرفـون تمـاماً كيـفية 

. عاليةٍ
في ذلك الزمن عـنـدما كـانت احلروب تـسجل
خواطـرهـا بـحبـر الـشظـايـا وجـمال ونـحـافة
الـليـدي ديـانـا سبـنـسـر امـيرة ويـلـز وظـهور
الـســاحـر مــاردونــا في سـاحــات كـرة الــقـدم
قـاتلة وامتالء حـوانيت اجلـيش في الويـة ا
بصناديق عـلب الببـسي كوال  بسـعرٍ مدعوم
. جاءتـنـا روايـة غابـريل مـاركـيز ( مـائـة عام
من العزلة ) لتـدخل دهشتها وغـرائبيتها في
ذائـقـتـنـا الـقـرائــيـة وتـرغـمـنـا عـلى الـتـحـول
واالنـبـهـار وحـتى الـتــقـلـيـد بـجـعل فـنـتـازيـا
غـابريل الـسـحـريـة من بعـض وقود الـكـتـابة
االبـداعـيـة عـنـدنـا  لـنـسـتـقـبل مـنه اسـحـاراً
اخرى في ( خريف البـطريق  وليس للـعقيد
من يـــكــاتـــبه  وفـي يــوم نـــحس  ورائـــحــة
ـــدونـــات اجلـــوافـــة ) حـــتـى صـــارت تـــلك ا
الـســاحـرة مالزمــة حلـقــائـبــنـا ونـحـن نـلـوذ
ــوت ورعـــشــة بــجـــهـــات احلــرب مع رعـب ا
نكوب ومطاعم الطريق التي صوت سلمان ا
تـقــدم لـسـواق احلــافالت األكل اجلـيــد ولـنـا

تقدم حلوم احلصان والرز البائت .
ـاركـيـز روايـاته عـلى شـكل كـتب تـوقظ كـان 
فـيـنـا الـلـحـظـة االنـسـانـيـة بـشـكـلـهـا الـعـابر
للـقـارات حامـلة مـعـها دهـشة الـلـغة وحـداثة
اخمليـال ووقـائع تـكـاد تقـارب تـمـاما واقـعـنا
ولــكن بــرؤيـــة عــالــيــة الــتــنــاول والــغــرابــة
والرومـانسـية  فـقد كـانت رواية ( مـائة عام
من الــعـزلــة ) حــدثـاٍ عــلى مـســتــوى الـبــنـاء
الــروائـي شــكال وحــدثـــا ولــغــة وفـــنــتــازيــا
غرائبية لم نعتدهـا في كالسيكيات وواقعية
مـا كنـا نـقـرأه مـنذ هـومـيـروس وحـتى كولن
نكـوب رواياته ايضا ويلسن.وكـان لسمـان ا
لـيئة بقـارات احلزن واحلكايات  حنجرتهُ ا
وسعـال دخان سـكائـر اجلـنود وهم يـكتـبون
ـــنــازل اخلــالــيــة رســـائــلــهم الى من وحي ا

حبيباتهم وزوجاتهم واهاليهم.
وقـتــهـا شــعـرت أن  لــهـذه احلـرب شــاهـدين
يــقــظـيــ وفــاعــلــ هـمــا روايــات مــاركــيـز
وحنجرة سلمان الـتي افترضها اليوم راوية
اتنطق به مـشاعر اجلنود وحتسه. ساحرة 
حتى أن سلـمان في قدرته عـلى منحـنا طاقة
ـا يكـون هو الـراويَّ يتـفوق في الروي  ور
ـكـررة بـعض ســاعـات الـلــيل عـلى االعــادة ا
زيد من بالنسبـة لنا في قراءة عزلـة ماركيز 
ـــتـــعـــة فـــيـــكـــون الـــتـــمـــازج الـــشـــعـــوري ا
والالشـعـوري قـائـم في اجلـمع بـ الـروائي
ـــطـــرب في نـص واحـــد ونـــحن نـــنـــاجي وا
االمكنة الـبعيدة الـتي تركناهـا هناك وصرنا
في هذا اللـيل نتـعلق مثـل جنوم الثـريا على
ـنـطـقــة بـنـجـوين ربـيـئــة في جـبل تـاريــار 
ـا ـنــازل اخلـالــيـة ) ر سـمــاهـا اجلــنـود ( ا
النهـا تـطل عـلى قـرية كـرديـة هـجرهـا اهـلـها
ـتبادل وكـان اسمها بسبب مـدافع القصف ا

قبل هذه التسمية اجلديدة ( ثدي الغزال ):
((أنت يا أمي ..األغنية العاطفية األشهى في
ـانات الـعـالم ...أنـت يا نـغم جـلـسـات كل بـر
الــوشم الـــصــيــنـي في صــحن خـــزف عــلــيه
لك والزعيم )   وأين الوصي...? صورة ( ا
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ديغول يقول :كل ملكية زوالها قسوة الدمعة
عري هذا ما جناه أبي ...لويس .وكما عند ا
الــســادس عــشــر يــكــررهــا : هــذا مــا جــنــاه

مخدعي وسرير نومي..))
مخـدع أمي في صـوت سـلمـان ومـنـازل التي
جـعـلـتهـا احلـرب خـالـيـة ..هـنـاك فـوق نـهود
ــرتــفــعــة كــهــامــات الــســحب جــبــال الــلـه ا
السـكرانة والـنعـسانـة والعـريانـة أمازج ب
نبـيذ  كـولومـبي وشيـئا من حـنجـرة سلـمان
ــمــيــز بــطــاقــاته .هــذا تــوافق االشــتــيــاق ا
اجلنسـية  حـتمـا ال تصنـعه غيـر أمهات من

الضوء والنواح وشق الثوب من الصدر...
أو تـلك الــفـنــتـازيــا الـتي تــأخـذ من ســلـمـان

هاجسها وتقول :
((تتحـدثوا عن الـشوق في الـعلن ألنه عـندما

واحداث تعتمد في أغلـبها على الشعور الذي
يتحـول الى فعل بـفضل مـايروى عـنه.كما في
الكتب السماوية واساطير الشعوب وتواريخ

لوك واال واالكتشافات العلمية. ا
ــاذا ســكــنــني الــهــوس بــشــعــريــة ال أعــرف 
(احلَـــكيّْ ) وقـــدرتـه عـــلى انـــتـــاج الـــهـــاجس
ــشــاعـــر االنــســانــيــة ــمــتــلـئ بــا اجلــمـــيل ا
ـيـة  حـتى انـني اشـعر أن والـروحيـة والـعـو
الـنص الـذي يفـتـنـني في قـصـيـدة شـعـر مثال
نـظـور في رواية يقـودني الى تـخيل الـعـالم ا
شيء ما يـسكن قـلب الـشاعـر ليـرويه بأيـقاعه
وزون لديه الى حكـاية العالم الذي ليتحـول ا
ـغشي علـيه ولكنه هـنا كرواية يراه بطـريقة ا
يؤسس حلدث احلكاية وليس لقصيدة يُطرب
فـيــهـا سـامــعـيه. وعــليَّ اآلن جـعل قــصـيـدة (
وذجا لـشعرية آناباز ) لسـان جون بيـرس ا
الـروي في قـلب احـدهـم  ودائـمـا يـطـلق عـلى
آناباز ملحـمة وليس قصـيدة النها واحدة من
روايــات احلــكـايــة االنــســانـيــة في مــوقــفــهـا
الـصـعب واحلــرج ولـكن هـذه الــروايـة كـتـبت
بشـعريـة فائـقة الـتصـوير والـدهشة والـبالغة

والغموض واحلكمة.
كـتب بــيـرس قــصـيــدته حتت تـأثــيـر الــقـصـة
ـؤسـطـرة في الـرؤيـة الـبـطـولـيـة االغـريـقـيـة ا
واحلكيـمة للـقائـد األغريقي ( األكـزينون ) في
ساة ( حملة العشرة آالف حملته العسكرية ا
جــنـــدي ) وراح يــســـرد احلــكـــايــة بــالـــشــكل
ـفردة وااليـقـاع جـامـعا الـسمـفـوني الـعـالي ا
صائر شاعر وا قدرة الوصف واحلديث عن ا
ـروي  وكــأنه يــجـر في بـصــيــغـة االنــشــاد ا
ا سيكون حكايته وقـائع ما فاتنـا ليحذرنـا 
 انه كمـا عنـد ديسـتوفـسكي الـروح الشـعرية
ـا تــعـيـشه وتـراه وحتـسه وتـقـوده الـقـلـقـة 
ـا فيه ليـكون مـجرمـا او تائـها او مـرتعـشا 

من انطواء وطموح وشهوة .
هذه الـرواية ( الـشاعـرة ) التي كـتبـها بـيرس
تـمثل فـي معـنـاهـا واحـدة من خـيـال الوصف
قـتدر لـلتبـشيـر برؤيـة جديـدة لهـذا العالم  ا
وكأنه هنـا يريد أن يجـعل هذا الروي مـفتاحا
تغـيرات التي ستـبشر بـفتوحات للتـبشير بـا
جـنــونـيــة بـدأت مع احلــرب الـكـونــيـة االولى
وانـتــهت بــانـهــيـار ابــراج مـنــهـاتن والــربـيع
اجلديد لالوسط الـشرقي الـذي كان من بعض
ـثل الـوقـوف عـند روايـات بيـرس الـشـعـرية 
اسـوار صـور وبـابل ومـجـامـلـة االسكـنـدر في
تـــفــكـــيــره بـــالــذهـــاب مع حـــكــايـــات ذاكــرته
االسـتعـمـاريـة الى أبـعـد من زمـجـرته لـلـكاتب
الذي يرافقه في فتـوحاته :اكتب ما أحققه في
انتصـاراتي شعرا على شـكل حكايـة ليفـهمها
قـطع من آنـاباز يـريـنا ـا هـذا ا اجلمـيع. ور
ـروي الـشـعــري في نـبض وحـبـر قـلم حـجم ا

شاعر كبير مثل سان جون بيرس :
ـــبـــادة تـــنـــبـــثق مـن الـــعــدم ((شـــعـــوبـــكم ا
ـامات وملـيـكاتـكم الـطعـيـنات يـتحـوّلن إلى 
في الـعاصـفـة في اقـليم الـصـواب عـاش آخر
فــرســان الــقــرون الـوســطـى ورجـال الــعــنف
ـهــامـيـز ألجل الـعـلم. وبـكـتـابـات يـنـتـعـلـون ا
التـاريخ الـهجـائـية تـلـتحـق نحـلـة الصّـحراء
وت ذو وعزالت الشرق تمـتلئ باخلرافات. وا
الـــقـــنــــاع اإلســـبـــيـــداجي يـــغـــسـل يـــديه في
ينـابـيعـنـا.) أنه هنـا يـختـصـر الشـعـر كله في
روايــة الــتـــأريخ لــكل احـــداثه والــرؤى الــتي
شـــكـــلـت مـــنـــذ ابـــديـــة آدم وحـــتى حـــوارات
التعـايش احلضاري بـ الفاتـيكان واالزهر 

ا وحاضرا ومستقبال. عاش قد صورة ا
أميـل للـروايـة ( الشـعـريـة ) وأفكـر بـكـاتبـتـها
واالبـقاء عـلى احـسـاسي ضـمن مـا تـفـكـر فيه
حواسي مع كل تـفكـيـر جديـد بصـفحـة اخرى
فـي مـــشــــروع كـــتــــابــــة عن جــــمع ( اآللــــهـــة
واجلــوامـــيس في زنـــزانــة في مـــديــريــة امن
ـوســيـقى مــديـنــة الـنــاصـريــة )  أحـتــفي بــا
الـنـثـريـة الـتي تــسـكن ذكـريـاتي وانـا اتـلـبس
رئي في شخـصية الـبطل والـبطـلة واتخـيل ا
تفـكيـرهمـا وحكـايتـها في سـينـاريو لن يـكون
مــكــتـوبــا دون مــوســيــقى خــيــال رومـانــسي
وجمـيل حتى مع ايـقاع صـفعـات احملقـق ما
دمت انــا اشــتــغل احملــكي في روايــاتي عــلى
هاجس شـريط الذكـريات واسـتعـادة ما حدث
ألخت بـطل روايـاتي بـعـد غـيـاب بـعـيـد له في
روي بـدون شعرية ـنفى ا مهجـره.اشعر أن ا
يـبـدو بــاهـتـاً وغـيــر مـكـتـمل الــتـفـاصـيل وأن
ي في الواقعية لم تعد تعطي ما يبتغيه العو
احلـصــول عـلى جـمــال مـبـتــكـر يـتــفـوق عـلى
مــنـافــسـة الــفــضـائــيـات ومــقـاطـع الـيــوتـيب
ــنـــفــلـــتــة في كـل شيء بــدءاً من ــوضـــة ا وا

مــبــتــكــرات االيــفــون وانــتــهـاء
ـهــزلــة سـرقــة مـشــاعــرنـا في
فــــــــــوضـى الــــــــــبــــــــــرنــــــــــامـج
الـسـيــاسـيـة.وسـط هـذه احملـنـة
تأتي اساطيـر احملكي (الشعري
) لـتخـلـصـنـا من الـضـجـر الذي
كان أول دافع لـلمـلوك لـيمـوتوا
مــبــكـــرين ومن الــضـــجــر كــمــا
يصفه جاك بريفير  وهو ايضا
يــحــكي فـي نــصه الــهــائل هــذا
روايــــة الــــبــــشــــر في تــــعــــاقب
وجــــودهم وتـــصــــنــــيـــفــــاتـــهم
ووطبقـاتهم عنـدما يضع نـهاية
االنسان الى عدم واحـد تختلف
طـــــرائـــــــقـه فـي قـــــوله ( جـــــاك

بريفير) :
ـلك واحلـمـار ـوت ..ا (( الـكل 
ــــــلـك من الــــــســــــأم  وأنــــــا ..ا
واحلـمـار مـن اجلـوع  وأنـا من

احلب ...!))
لـــهـــذا أجـــعل وعـــلى هـــدي من
بـريفـيـر الـرائع روايـتي تـتـفوق
عـلى أي مـشـاعـر اخـرى لـيـكون
احلب ( لُــبــهـــا وقــصــيــدتــهــا )
وبــــذلك يــــرتــــفـع في وجــــداني
الهـاجس السـقراطي وأسـتطيع
ــرآة بـغـرور أني أن اقف امـام ا

اسـتـطـيع أن انـتـج مـادة جـيـدة  امـضي بـهـا
ــرح والـفــائـدة في افــئـدة آخـرين لـصــنـاعـة ا
اتألم تـمـاما حـ اراهم يصـيـرون ابنـاء بررة
البائـهم الـطـغـاة واللـصـوص أو اولـئك الذين
يقـتنـعـون ببـؤس من خَلَـفَهُم لـيـكونـوا مثـلهم
قانـعـ بـقدر أن يـظـلـوا عمـال طـ أو وقودا

فخخة. للسيارات ا
ــتــغــيــر ابـدا  ولن أن قــدريـة الــتــاريخ هي ا
تـغير أي صاروخ بـالستيكي وال يوقف هذا ا
..أو حـامـلـة طـائــرات أو فـتـوى ارهـابيٍ مـلـتحٍ
ا احلـركة بـوجودهـا وارثها قس متـعنت  أ
ومنتـجهـا مرتـهنة بـاألنسـان الذي يـقترب من
وجـــدان احلـــلم وتـــخـــيل مـــا كـــان مـــوجــودا

ليؤسس عليه ما يريد أن يُوجده.
وعليـنا أن نختـصر حركـة التاريخ وطـموحنا
ـضـي مـعــهـا بــعــيـدا في في هــذه الـرؤيــة و
صـنـاعـة منـتج يـجـعل حـضـارتـنـا اكـثـر ثـمرا
ومـبـررا وحــقـيـقـة لــتُـعـاش كـمـا كــان يـتـمـنى

أجدادنا أن تُعاش في تفكيرهم :
ابـحث عن الـفـردوس الذي فـي االرض قبل أن

تبحث عنه في السماء.
وحـتـمـا الــفـردوس االرضي لن جنـده دون أن
تكون هناك مشاعر محفزة وتفكير جميل على
مـســتـوى الــثـقـافــة والـعــلم ومـجــمل ظـواهـر
وسيقى الى التبشير باحلب عن االبداع من ا

طريق قناني العطر.
الرواية ( الشعـرية ) من يكتبـها  هنا العودة
قـال  وفي قناعـتي أنَ من يكتـبها  الى بدء ا
ـرايا الذي يـستـطـيع ان يتـفوق عـلى صـفاء ا
في اول نـظـرة لــهـا  وعـنـدمـا اليــسـتـطـيع لن
يسـتطيع أبـدا كتـابتـها حـتى لو وضـعوا ب
اصـــابـــعه الف كـــمـــان والف قـــامـــوس والف
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يـقــول : أنك التــسـتــطـيـع أن تـكــتب روايـة إال
عندما تتخيل أنكَ تراها . وعلى هذه الرؤية 
ـثـلـة ومـثل الـذي تــسـكـنه رعــشـة قـبـلــة من 
سيـنمـائيـة مشـهورة كـانت بدايـاتي الكـتابـية
تضع هذا التصور في تفكيرها حتى من دون
أن اشــعــر فــيه  وال اعــتــقــد أبــدا أن روائــيـا
سينجح ويصبح شـهيراً دون أن يكون صباه
وطــفــولــته مــسـكــونــاً بــخــيـاالت الــســيــنــمـا
وروايـاتهـا  ألني اعـتـقـد إن مـعـظم الـروايات
اخلالدة في التاريخ منذ حرب طروادة وحتى
روايـة ماركـيـز في سـاعـة نـحس  حتـويـلـها

الى افالم سينمائية.
كـنت في في الـثـالـثـة عـشـر من عـمـري عـنـدما
رحوم ( عبـد اليمة أصطحبـني أخي الكبيـر ا
شاهـدة الفيـلم األيطالي ــ /  1953ــ  2008)
ـنـتج عـام الـفـرنـسي ( سـاكـو وفـانـزيـتي ) وا
. 1971أخراج جوليانو مونتالدو وبطولة
جان مـاريـا فـولونـتي . أتـذكـر الزحـام الـهائل
على شـباك قـطع التـذاكر في سـينـما األندلس
في مدينـة النـاصرية  360كم جنـوب بغداد /
عــلى مــقــربــة مــنــهــا ولــد الــنــبي ابــراهــيم 
ـدهش فــائق حـسـ والـرســام الـكــارفـيـتـي ا
ــــطـــربــــون االســـطــــوريـــون داخـل حـــسن وا
وحضـيـري أبو عـزيـز وناصـر حـكيم  وفـيـها
أسس فهد احلزب الشيـوعي العراقي  وفيها
ولـد ثالثـة من رؤسـاء وزارة الــعـهـد الـعـراقي
اجلديـد عبـد احملسن الـسعـدون وصالح جـبر
وناجي طالب وفيها ولد ايضا واحد من كبار
كتـاب الـروايـة العـراقـية عـبـد الـرحمن مـجـيد
الربيـعي )) .وكان احلضور خـليط كل شرائح
اجملـتــمع وكـأنــهم بـأصــرارهم لـلــحـضـور في
العرض األول يـريدون تـكر هذين الـكادح
االيــطـالــيـ نــيـقــوال سـاكــو وبـارتــيـلــيـمــيـو
فانزيتي واللذين هاجرا الى امـريكا ولينتميا
ا ازعج الى حـزب يطـالب بـحـقـوق الـعـمـال 
الـسلـطـات االمـريـكيـة لـيـفبـركـا لـهـما الـتـهـمة
ــعــروفــة  تــهــمـة قــتـل الـصــراف وحــارسه ا
ولـيـدفـعــا الـثـمن ( األعـدام ) وهــمـا جـالـسـ
بــــــصـــــمـت وكـــــبــــــريـــــاء عــــــلى الــــــكـــــرسي
الــكــهــربــائي.مـــازلت أتــخــيل وجــهي ســاكــو
(صـانـع األحـذيــة ) ورفـيــقه فــانـزيــتي ( بـائع
الــسَــمك ) بـــوجــيــهــمــا احلــاديّْ الــتــقــاطــيع
ـلــيــئـة بــتــسـاؤالت والــنـظــرات الــغـريــبــة وا
ا الـهـم هذا جـبـروت يـدل عـلى بـراءتـهـمـا  
تـحـضـر ليـنـشدوا الكـثـيـر من كتـاب الـعـالم ا
بــأســمــهــا الــقــصــائــد ويــكــتــبــوا الــقــصص
ـسـرحـيـات . وكـمـا شـرح لـنـا مـعـلـمـنـا في وا
الـصف الـســادس األبـتـدائي عــنـدمـا عـرف أن
شـاهدة الـفيـلم قال :هذا نصف الـصف ذهب 
واقف العـظيمة .ما درس للحرية واحلـياة وا

ـنحـكم ثـقافـة واحالمـا واخيـلة شاهـدتـموه 
ومـواقـف اكـثــر نـفــعـا بــألف مــرة من قـصص
مـحــمـد عـطــيـة االبـراشي الــتي تـمأل مــكـتـبـة
ـــدرســــة بـــقـــصـص الـــعـــفــــاريب وخـــرائب ا
االهـرامـات واجلــنـيـات. أنـتـم حتـتـاجـون الى

الواقع أوال ومن ثم تستعينوا باخليال.
بـعد سـتـة اعـوام من اخـراج هـذا الـفيـلم وفي
عام  1977أعلن حـاكم والية مـاساتـشوستس
في تـصريح رسـمي بـراءتـهـمـا. ألكـتشف ومع
كالم مــــعـــلـــمـي أن احلـــريـــة عــــنـــدمـــا تـــدان
ويقاضـونهـا ظلـما فأن بـراءتهـا دائمـا ترتهن
بــأعـــتــراف مــتــأخـــر من ضــمــيـــر الــتــأريخ .
ـعلـم هذه وحـدهـا من أسـكـنت في وخـاطـرة ا
الرغـبة ألروي مع نـفـسي حادثـة اعدام سـاكو

وفانزيتي بطريقتي اخلاصة.
وعـليَّ أن اتـخــيل الـلـيل الــطـويل فـوق سـطح
غرفـتي الـطـينـيـة وأنا ارسم سـيـناريـو تـخيل
أحداث الرواية التي أكتبـها بخواطر اجفاني
في زمن لم يـنــضج قـلـمي بــعـد ولم أع حـرفـة
ـا كان بأسـتطاعتي أن القص وشروطه  ور
أكــتب قــصـة ســاذجــة بــفــضل درس االنــشـاء
سـتحيالت  ولكن أن تكـتب رواية فـهذا من ا
بكر أن الذين وكانت قناعتنا في هـذا العمر ا
يكتبون تلك الروايات التي تصنع لنا االماني
واالحالم والـشــهـوة حـتــمـا رؤوسـهـم لـسـيت
بـحـجم رؤوســنـا  وأتـذكـر انـي نـلت اعـجـاب
ـتـوسط عـنـدما مـدرس الـعـربـيـة في الـثـالث ا
كتبت في احدى تلك االنـشاءات عبارة : لو لم
يكن انشتـاين رواياً جيـداً الحالمه لم يستطع
ابدا اكتشاف النـظرية النسبيـة.في تلك الليلة
وروايـة الـفيـلم ( سـاكـو فـانـزيـتي ) تـسـكـنني
باحلزن والغضب والـتعاطف أصل الى تخيل
احلــدث وحــوارته والــدرامــا الــتي مــر بــهـا 
وأتـمــنى أن يــأتي الــصــبـاح ألقص عــلى ابي
واخوتي مـا تـخـيلـته في احلـدث ومـا اريد أن
ارويه أنــا عن شــغــيـلــة يــشــبــهـون حــلم أبي
وصراعه مع احلـيـاة ويـعيـشـون معه في ذات
مـكـان عـمـله. ( حـمـالـون  صـاغـة  حدادون 
صــافــرون  جنــارون  عــطــارون  نــدافــون 
فـكـهـانـيـون  عـمـال بـلديـة  حـالقـون  نوادل
مـقـاهـي  خـيـاطـون  عــمـال مـطــاعم الـكـبـاب
والتـشـريب  بـنـاءون  حـائكـون   الـرقـاعون
هن التي يؤم واألسكافيـون) تلك هي  أغلـب ا
الــيــهـا الــفــقــراء لـتــمــنع صــفــيــر اجلـوع في
بطونهم  الـطبقـات الكادحة الـتي بسبب هذا
الــعــزل اجملـتــمــعي وخــجل الــشــرق وقــسـوة
احلـاكم وجـنـدرمـته اليـفـكـرون في الـدفـاع عن
احالمـهم بـالـطـريــقـة الـبـارعـة الـتي روى فـيه
.أؤمن أن تلك الفيلم مـوقف الرجل الـكادح
كانت الروايات في زمـننا انـشط كثيرا من أي
حـزب يـسـاري  فـمــعـظم االحـزاب الـيـسـاريـة
ـة بـالـكــادحـ واخلـبـز واحلـريـة كـانت احلـا
ساحة تشتغل في السـر والتؤدي في فعلـها ا
الـتي تـغـطي فـيــهـا كـامل تـواجـد الـطـبـقـات 
ا النخـبة فقط من يسـتطيع ان يصل الى ور
ـنـشـورات الـسـرية لـتـلـك االحزاب ادبـيـات وا
نـتـم ألـيـها ولـهـذا كان أبي واغلـبـهم من ا
واالغلبية الـساحقة من اصحـاب مهن الفقراء
اليعـون تمـامـا رسائل تـلك التـنـظيـمات  غـير
أن الـروايـات كانـت تعـمل فـي العـلن وجتـلس
ــكـــتــبــات واالرصــفــة ويــقــرأهــا في رفــوف ا
اجلميع لـهذا كانت تـقرأ ويعـرف من احداثها
طبيعة ما يجري في هذا العالم  وكنا نقرأها
ونحاول أن ننقل بعض من احالمها وسردها
وحــكــايــتــهــا الى ابــاءنــا الــذين في الــغــالب
يـتـذمـرون من سـردهـا الــطـويل وتـفـاصـيـلـهـا
ملة  وبالرغم من هذا الصعبة وشروحاتنا ا
أبي اصــغى طــويال لــســاكــو فــانــزيـتـي وانـا
ارويـهـا بـطــريـقـة بـدائـيـة وركـيــكـيـة ولـكـنـهـا
حماسية  وعـندما اخبـرته في نهاية الروي :
أني افكـر ألكـتب عن كل اصـدقاءه من الـفـقراء
وكادحي عـلوة بـيع احلنـطة والـشعيـر.ضحك
وقـال : دعْ روايــاتك حلـ تـصــيـر مـعــلـمـاً او
موظفا  واتـركها حـ تصير عـريفاً مـتطوعا
في اجليش.لـكني حـيـنمـا اصبـحت عريـفا في
اجليش في اخلدمـة العـسكريـة األلزاميـة بعد
التخرج لم اتركها  فقد حملنا الروايات معنا
في حـقــائب الـسـفــر واجلـبـهــات الكـتـشف أن
اجـمل مـتــعـة في هـذا الـعـالـم بـعـد احـتـضـان
ـرأة الـتي تـعـشـق أن تـقـرأ روايـة عـلى قـمـة ا
جبل شمالية في سيدكان أو مرتفعات حوض
بنجوين ومع نسائم ليل بارد  أو أن تغوص
في احالم شـخــوص روايـة مــا مع مـوســيـقى
القصب اجلـنوبي حتت سـماء صافـية وضوء

فانوس في واحدة من ليالي الهور الساحر.

آلن روب كريييهسان جون بيرس


