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ـناطق الـدفـاع عن ا
الــــــغــــــربــــــيــــــة في
الـفــلـوجـة ويـحـاول
مـقــابـلـة االمــريـكـان
ويــشــرح لـــهم انــهم
احتلـوا العراق على
اســـــــــاس االدعــــــــاء
الــكـــاذب ان لـــديـــنــا
اسـلــحـة كـيــمـيـاويـة
وتــــــــــــبـــــــــــــ خـالل
الـنــقـاشـات ال صـحـة
لـالمـــر وان امـــريـــكــا
كانت تخطط الحتالل
العراق يـنتقد االعدام
في الــنــظــام الـســابق
ايـضا ينـتقـد ما جرى
بـــــعـــــد احلـــــرب 200
شـــخــصـــيــة تـــتــحــرك
بـــعـــضـــهـــا يـــتـــحـــرك
والـبعـض االخـر يبـقى
حـتى نـهـايـات فـصـول
الـروايـة الـبـطل يـجري
عـملـية بـحث عن طريق
قوات مـكافـحة االرهاب
..وبــعــدهــا في االجـزاء
االخــــــرى .. يــــــحــــــاول
شنيار التوصل الى من

هـم الــدواعش فـــفي عــام  2014كــان
شنيار يتمنى ان يحقق اكبر مساحة
ـكـنــة من احلب ولـكن يــنـتـكس من
جـديـد ولـكن لـن يـعـجـز من احملـاولـة
مــرة اخــرى وهــذه مــقــصــودة النــهـا
حـقيـقية النه بـدأ البعض يـشيع لديه
ان العـراق انتهى اال ان شنـيار يقول
ان الــعـراق لن يــنــتـهي  انه مــوجـود
ولـــكـــنه حتـــول فـي ظل الـــطـــبـــقـــات
الـسياسـية احلاكـمة التي جـاءت بعد
عام  2003وبسبب نظام احملاصصة
والــشــراكــة حتــول الــعــراق من بــلــد
ديـقـراطي الـى بلـد فـوضـى وتكـالـبت
عــلـيـه دول اجلــوار اضـافــة الى دول
احملـيط االقلـيمي وان شـنيـار يعد ان
اشــد اخلــنـاجــر ايالمــا هي خـنــاجـر
دول اجلـــوار فـــيـــبــدأ الـــتـــعـــامل مع
االوضــاع بـعــد داعش ويــحـاول حث
االخـرين من ابـنـاء الوسط واجلـنوب
ــدن لــلـــمـــشــاركـــة في الـــدفـــاع عن ا
الـغـربـيـة من الـعـراق ويـصل شـنـيـار
الـى الــفـــلــوجـــة والى امـــاكن اخــرى
ويــحــاول ان يــقــابل االمــريــكـان وان
ـوقف بــانــهم احـتــلـوا يـشــرح لــهم ا
العـراق عـلى اساس ادعـاءات  كـاذبة
من ان لـدى العراق اسلـحة كيمـيائية
وذريــة وتــبـ مـن خالل الـنــقــاشـات
عــــــدم صــــــحــــــة هــــــذه االمــــــور وان
اخملابرات االمريكية والقوى االخرى
واسرائيل كانت تخطط لغزو العراق
شـروع كـيسـنـجر باسـبـاب تتـعـلق 
ومن هنا تبدأصراع الشخصيات في
الــروايــة حــيـث يــنــتــقــد االعــدامــات
الـكثيرة في زمن الـنظام الـسابق كما
انه يـنــتـقـد صـفـحـة الــطـائـفـيـة الـتي
حـصلت في الـعراق ويـنتقـد ما حدث
بعـد عام 2014وهـناك اكـثر من 200
بــــطل يــــتـــحــــرك في هــــذه الـــروايـــة
بـــعـــضـــهم يـــؤدي دوره وبـــعـــضـــهم
يـنتـهي والـبعض االخـر مـازال قائـما
سـيـتم تـضمـيـنه في االجـزاء االربـعة

تبقية. ا
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 { مـا يـعــني ان هـنـاك مـشـروعــا مـتـمـمـا
ـدة التـي تنـتـهي عنـدهـا هذه اخـرلتـكـملـة ا

االجزاء
-فرج: نـعم االحداث االخـرى صعودا
بعد مرحـلة داعش االن البطل يجري
عـمـلـيــة الـبـحث عن طـريـق الـسـلـطـة
كافحة االرهاب العراقية اخملـتصة 
يـــــــحــــــاول الــــــتـــــــوصـل الى مـن هم
الــدواعش مــا  حــقــيــقــتــهم ,,هل هم
صــنــاعــة امـريــكــيــة ام اسـرائــيــلــيـة
اســـهــمت فـــيــهـــا دول اجلــوار ام ان
داعـش مـــحـــلي او خـــارجي ومـــاهي
االســبـاب ومـن هي الـدول واجلــهـات
الــتـي دعــمت داعش والجـل حتــقــيق
ذلك يلـتقي مع عـدد من الشـخصـيات
وقـد ســهـلت لـه بـعض االجــهـزة تـلك
الـلقاءات  وبـدا معـهم بحوارات وفي
عــام  2017وبــعــد حتــريــر االراضي
العـراقـيـة يـبـلغ  شـنـيار االخـرين من
ابطـاله الـذين لـهم عالقة مـعه ويـؤكد
ان الــعـراق مـا زال مـعـافى ويـذكـرهم
ان العراق لن يـنتكس ابدا رغم حجم
ـــؤامــــرة واســـتــــمـــراره فـي ظـــرفه ا

 Âö «Ë V(« rO¼UH  ”ÒdJð ¡«eł√ WFÐ—QÐ w²¹«Ë—

 : ( ناسبة صدور (قراب (الزمان) حتاور الكاتب الصحفي صادق فرج 

 Íb U)« ÕU³ حاوره: 
بغداد

ـقابل يـبـلـغه االصـدقاء احلـالي وبـا
ان مـا قلـته قبل سـنـة كان صـحيـحا
والـــعــــراق وان تـــعـــثـــر مـــســـيـــرته
وتــعـرض امــواله الى الــســرقـة الى
ــعــروفــة لــكن ـــشــاكل ا اخــره من ا
الـــعـــراقي حـي له جـــذور عـــمـــيـــقــة
وكــبـيــرة وان الـعــراق سـيــسـتــعـيـد
مـنـظــومـته االخالقــيـة بـشــكل اكـبـر
واحـــــسـن النه ســـــبـق وان دخل في
حـروب وصرعـات كثـيرة  عـلى مدى
التـاريخ لـكـنه خرج مـنـهـا منـتـصرا

في النهاية 
ؤلف للوصول { من هم الذي ساعدوا ا
هـمـة التي حتـتاج عـلـومة خـاصـة ا الى ا
الى بـحث وتـقــصي من اصـحـاب الـقـرار

حصرا
ـعـرفـتي - فـرج: قـد دونت لـشـيـنار 
الشخـصيـة به ومنـذ زمن بعـيد وقد
كــــنت اســـجـل قـــصـــصــــات له وقـــد
اعجبت بشخصيته بشكل كبير النه
كان نـقيـا ونظـيفـا ومثال لـلعـراقي
فـي جتــــــســــــيــــــد مـــــــبــــــاد احلب
ادي ودة رغم عوزه ا والتسامح وا
لــكن رغم تــعـامــله مـع شـخــصــيـات
كـبـيـرة ومن عـام  1968صـعـودا اال
سـاعده د يـده الحد طـلبـا  انه لم 
وحـــــاول وهـــــو يـــــنـــــهـي دراســـــته
اجلـامـعـيـة ان يـقـوم بـبـيع احلـلـوى
والـسـجـائـر في بـاب سـيـنـمـا قـدري
وكــان يــصــارع احلـيــاة بــطــريــقــته
اخلـــاصـــة كـــمـــا انه لـم يـــتـــخل عن
مـبـادئه وقـيــمه ان هـذه الـروايـة قـد
دونت مـنـذى عـام  1968عـلى شـكل
قـــصــصـــات ورقـــيـــة احــتـــفظ بـــهــا
واســـتـــمـــرت عالقـــتـي به مع انـــني
انـقـطـعت عالقـتي به اال انـهـا عادت
مـرة اخــرى وتــكـلــمت مــعه  كـثــيـرا
لـغرض احـيـاء ذلك ..ان الـرحـلة عن
شنـيار اسـتـغرق نـحو 35عاما االن
جاهـزة باربعة اجـزاء وهي مصاغة
باسـلوب سردي حـكائي .. والرواية
معروضة لالنـتاج كعمل درامي بعد
اتــصـالي بـالــدكـتـور اخملــرج حـيـدر
مـــنــعـــثــر وهـــو االن بــصـــدد قــراءة
ــــكن االتــــفــــاق عــــلى الــــروايــــة و
انتاجـها عمـال دراميا عـراقيا كـبيرا
تــتــضـمن نــحـو  90حــلــقـة درامــيـة
ـــكن ان تــكــون االســهــامــة االولى
عــلى طــريق اعــادة احــيــاء الــدرامـا
العـراقيـة الى سـابق عهـدها وهـناك
مــقــتــرح ان تــنــتـج من قــبل شــركــة
انـــتــاج فـــنـــيـــة ومن خالل جـــريــدة
(الـزمــان) انــاشــد شـركــات االنــتـاج
الـعراقـيـة الى احتـضـان هذا الـعمل
الـكبيـر كي يطلع  اجلـيل اجلديد ما
بـــعــد2003عـــلى  مـــا جـــرى  بـــعــد
احــــــداث الــــــكــــــويـت واحلــــــصـــــار
االقــتــصـادي وكــيف كــانت مـعــانـاة
الـــعـــراقـــيـــ وكــذلـك احلـــال بـــعــد
االحــتـالل االمــريـــكي .. ان في هــذه
الــروايــة يــلــتــقي  اكــثــر من عــشـرة
رؤسـاء دول مع شـنـيـار ويدون لـهم
اضــافـة الى شـخـصـيــات سـيـاسـيـة
ومـدنـيـة وعـسـكـريـة وفي احملـصـلـة
تـــــرى الـــــروايـــــة ان طـــــريـق احلب
والتسامح هو االنقاذ للوطن وليس
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ذاكرة الوجع عمل فـنّي كبير تـآزرتْ فيهِ كلّ عناصـر الرواية من سردٍ وحوار
واحـداث وشــخـصـيــات وحُـبـكــة وفـكـرة صــوّر لـنـا شــريـحـة حــيّـة من شـرائح
اجملـتـمع الـعـراقي عـانت أكـثـر مـن غـيـرهـا من اجملـتـمـعـات تـمـثّـلت بـالـكـادحـ
ـعــوّزين الـذين تــوغّل الـكــاتبُ إلى بــيـئـتــهم واعـمــاقـهم وســلّط الـضــوءَ عـلى وا
ّا يدعـو إلى التعـاطف معهم همـومهم كمـا صوّر لنا حـجم األلم الذي عـانوهُ 
وضـرورة إيـجاد مُـجـتمعٍ أفـضل ال يـنسـحقُ فـيهِ اإلنسـان حتتَ عـجـلة احلـاجة

واحلرمان والتخلف.
إنـها روايـة كامـلة األركـان تُتـرجم أوجـاع أمةٍ عـلى مرّ أحـقابٍ واجـيال وضع
الكـاتبُ يده على اجلـروح بأسـلوبٍ عبـقري ولغـة قويّـة واحداثٍ شاهـقة باألسى
من صمـيم الواقع. أعـتبرُ هـذا العـمل واحد من أهم األعمـال الروائـيّة العـراقيّة

همّة. في العقدين األخيرين شكراً ألستاذ صباح لهذه الرواية ا
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ح تنـتهي من قراءة هـذه الرواية لن تـفكّر أبـداً بتقـيمها; بـل سوف يتوجّه كلّ
ـشــاهـد الـســمـجـة تــركـيـزكَ و جــوارحكَ نـحــو الـقَـبح والــشـنــاعـة والـبــغض وا

ُكمّن والطغيان التي حتتويها. ُستهجنة واالضمحالل والظلم ا وا
هـذه الروايـة تـنجـلي لكَ كـيف هي حيـاة الـنسـوة في إيـران بعـد ثـورة اخلمـيني
وحتديداً في قرية (كوبايـيه) ـ وكيف كانت تُسحق حقوقهُنّ وتُـنتهك إنسانيتهُن

بأقذر وأبشع وأفظع الصور واألساليب من قبل نظام اخلميني باسم الدين.
وبعـد أن انتـهيت من قراءة الـرواية بـدأتُ في مُشاهـدة الفـيلم السـينـمائي الذي
استوحى أحـداثه من الرواية لـكنهُ أمتعُ من الروايـة بحيث مـجرّد من توصيف
الرجم ـ فالـرواية تصفُ مشـهد جسـد (ثريا) بعـد الرجم بدقة عـالية ومتـناهية

تُشعركَ بالغثيان والتقزّز. 
ـلـحـوظـات التي تـتـعـلّق بـطـريقـة الـسـرد وقد الروايـة جـيّـدة بـالرغم من بـعض ا
تـرجم وليس مـوجوداً في ـشـكلـة من ا لل في ذلك ربّـما ا يـصيـبكَ شيء من ا
ـؤكّـد أن تـقـدّم بـشـكلٍ ـعـطـيـات واألحـداث هـذه من ا نـسـخـتهِ األصـلـيـة ـ ألن ا

أفضل وأكثر تشويقاً وإثارة.
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رء عـمالقاً في قـامتهِ فـإنهُ يلـفتُ اهتـمام عـيون الـناس. وعـندما عـندمـا يكـونُ ا
يـكونُ عـمالقاً في قـدرهِ وثقـافتهِ وابـداعهِ واحـساسهِ بـكرامـته فإنه يـلفتُ قـلوب
العـقّاد ''عمالقاً في قامته وفي قـدره وثقافته وابداعه وعقول اآلخرين وكان ''

واحساسهِ بكرامتهِ فدخل عيون الناس وقلوبهم وعقولهم.
روايـة (سارة) هـي الروايـة الوحـيـدة التي كـتـبهـا األديب الـعمالق طـيـلة حـياتهِ
تطـور باعتبارهـا تفتقد ألحداث كن تصـنيفها في سيـاق هذا الفن ا والتي ال 
تـصاعـديّة وتـنقـصُهـا عقـدة الروايـة التي تـشوّق وتـدفعُ القـار إلى اللـهاثِ مع

الصفحات بحثاً عن حقيقة جديدة أو شخصيّة أحبّها.
قسّـم العـقّــاد روايتهِ »سارة «إلى (16) فـصالً تدلّ عـنـاويـنهـا عـلى هـويّة كل
فصل (أهو أنت مَوعد الشّكـوك الرّقابة و كيف الرقابـة مضحكات الرقابة
اذا شكّ اذا هـام بـها حـبّـان  الـقـطيـعـة من هي وجوه كـيف عـرفهـا أيـام 

فيها جالء احلقيقة).
(سارة) بـطلـة الرواية امـرأة شابّة يـتعـرف إليهـا بطلُ الـرواية (همـام) في منزل
مـفـروش تـديــرهُ امـرأة فـرنـسـيّـة تــدعى (مـاريـانـا) فــأعـجبَ (هـمـام) بـ (سـارة)
وبـطـريقـة حديـثـها ولـباسـهـا وسرعـانَ مـا تطـوّرت العالقـة بـينـهمـا لـتتـحول إلى
مواعـيد وخلـوات بعـثت السرور في قـلب (همـام) ثمّ بعد ذلـك إلى شكوكٍ قـاتلة

ما يؤدي إلى النهاية.
َ العاشقَ حوارات فلسفيّة عميقة تكشفُ عن جانبٍ ثقافيّ لدى كانت تدورُ ب
كلّ منهُـما وكانت أغلبُ مـواعيدهِـما تتمّ في السّـينما حـيثُ يشاهدانِ فـيلماً ثم
يـخرجـانِ للـتنـزه على الـطُرقـات اخللـفيّـة أو يجـلسانِ فـي مكـانٍ قصيّ يُـراقبانِ

ِ في بحر احلُب. ِ ذائب غروب الشّمس مثل أي عاشق
جتـري الروايـة صـوبَ تـوصـيف الـلـحـظات الـدّقـيـقـة لـسـلوكِـهـمـا مع بَـعـضـهـما
بعـض ولم يَبـخل العـقّاد في تـنميـقِ لغتـهِ واقحام حـضورهِ الـواصف لألحداث

على مجريات الرواية.
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عنـدما انـتهـيت من قراءة هـذه الروايـة صدقاً لـم أكُفّ عن سؤال نـفسي: كيفَ
يُـمـكـن ألحـدٍ أن يـسـطّــر ويـكـتب شيء بــهـذا اجلـمــال والـبـهـاء ? بــهـذا اجلـنـون
الحـة ? ـ ال شكّ أن لـلـتـرجـمـة دور مُهـيب; ولـكن والـدهـشـة ? بـهـذا الـذهـول وا
بـعيـداً عن هذا األمـر فنُـضرة الـفكـرة ـ احلوارات الـراقيـة ـ قسـامة الـكلـمات ـ

ك عناصر مهمّة إلبراز بريقِ هذه الرواية. اخليال الذي سوف يُضرّج عا
البعض ال يُـحب أن يخوض غـمار روايةٍ خيـاليّة بـعيدة عن الـواقع; ولكن (غيوم

مـيـسـو) سـوف يجـعـلـكم تـقرؤون لهُ كـتـاب آخـر بـدون تلـجـلُجٍ وتـردد. أنـا 
ّ لـ (ميـسو) الـذي أنتجَ عمالً للـكتـابة واألدب واالبداع والـترجمـة واحليـاة 
كـهـذا عُـمق فـكـرته يـا سـادة سـوف تـسـبحُ بـكم في فـضـاءات الـكـون الـروايـة

أذهلتني!
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ُفعم بالفتنة لغـة سرديّة في التكريس وااليحاء حلوار تستهويك حدّ التعـجّب ا
ـها بـكلّ بـسـاطـة واريـحيّـة فـتـاة اإلنـترنت روائي رائـع يُدخـلكَ إلى فـضـاء عـوا
مـحور الـنص وتـأتي أحداث الـروايـة بشـكلٍ متـسـلسل وسـهل يـجذبُ الـقار

ويضعهُ في لبّ احلكاية.
لقد قبضت الكـاتبة على أزمّة الروايـة من سرد راشد إلى بيارقٍ من الوصف
يقوّم بالتخم والتخييل وال يـوقعهُ في التخييب إلى تناولٍ فاره وحصيف ب
ـاء احلـوار واحلـوار الــداخـلي الـذي يـنـجـلي فـيه بـسط الـقـار إلى حتـريـر إ
وفـورة الـنص من أي حِـضـانـة فـجـاء تـســلـسل األحـداث رائـقـاً رطـيـبـا يـضع
تلقي في طيّ احلدث ثم يجرّوه نحو شـجو وفاجعة مداها في البناء الدرامي ا

على انفساح ورحابة القصة.

طـــويـل في اخلـــبـــرة والـــســـيـــاســة
واالقــــتـــصـــاد والــــتـــجـــارة الخ ....
يصـاحب هذا الـرجل شـنيـار صدام
حسـ في رحـلة الى دولـة اجـنبـية
وتبدأ لقاءاته من هناك  وعن كل ما
طـرح  عـن الـنـظـام الـسـابق وكل مـا
 الكالم عنه كـان يعترض على كل
 حــكم اعــدام سـواء ضــد الــتـنــظـيم
الـبــعـثي نــفـسه او ضــد اخـرين من
ــعــارضــ لـلــنــظـام انــذاك وتــمـر ا
راحل عـدة منهـا مرحلة  68ــ 79
زمن الـرئيـس احمد حـسن البـكر ثم
ـرحـلــة االخـرى تــبـدأ من عـام 79 ا
عـــنــد تــولي صــدام حــســ قــيــادة
احلـزب والـدولـة الى عـام  80حـيث
دخـول احلرب العـراقية - االيـرانية
ثم الــفــصل الــثـالـث من عـام 1980
الى عام  91اي دخـول الـكـويت  ثم
مــا صــاحـب الــعــراق من تــغــيــرات
خـــارجــيــة وداخـــلــيــة تــنـــتــهي في
احلرب االخيرة االمريكية  2003ثم
الى رحـــيـل الـــقـــوات االمـــريـــكـــيـــة
الـغازيـة عن العـراق  عام  2011في
ــلف هــذه الــفــصــول االربــعــة من ا
يتحرك الـبطل شنيار مع نحو 200
شخـصيـة وفي النـهاية يـذهب الكل
ويــنــتـصــر شــنـيــار صــاحب الــقـيم
ثل الـعراق ـبـاد و والرجـولة وا

في اصالته وكرمه .
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{  مــا مـقــصــود ان شـنــيــار يــرمـز الى
ـــضــحي االنــســـان الــعـــراقي االصــيل ا

دافع عن ارضه وهو االساس  وا
- فـــرج - (نـــعم هـــو هــكـــذا والــذي
راحل  ان يـتعـامل مع جمـيع هذه ا
شـنـيـار شـخـصـيـة حـقـيـقـيـة بـدوي
قـروي لـكـنـه يـحـمل قـيم ومـنـظـومـة
االخالق الــعــراقــيــة الــرائــعــة  هـذا
الرجل  بـعد وقوع احلرب الـطائفية
 2006و  2007عـلى اثـر اخلـلـخـلـة
االجــتــمــاعــيـة الــتي حــدثت والــتي
صـنـعـتـهـا دول مـعـروفـة وواضـحـة
اال ان شنـيار كـان يـحاول ان يـشيع
احلب والــتـســامح بــ الـعــراقـيـ
فتراه  يتـحرك في الرمادي وكربالء
ــنــظــومــة لــيــشــيع احلـب العــادة ا
االخالقـية الـتي كـان علـيـها الـعراق
هـناك نـحو  100شـخـصيـة تتـحرك
فـي الـروايــة دونت بـاســوب سـردي
وحواري  وسيناريو يتحرك في كل
االوسـاط العراقـية والهـدف الوحيد
ورغم بقاء  شنيار فقيرا اال انه يعد
ـهم ان يـشيع ال لـيس كل شـيئ ا ا
احلب والــتـســامح بــ الـعــراقـيـ
ومـــا تــركــته الــقــوات الــغــازيــة من
تصدع ب العراقي وكيف ان هذا
االمــــر ومــــا ســــبــــبه االحــــتالل من
ــنــظــومــة االخـالقــيـة تــصــدع في ا
والنسيج االجتماعي والذي دفع به

يـعد روايـة (قـراب .. حـكـايات من
ـؤلــفه الـصـحـفي زمن الـفـوضى) .
ـــبــدع صـــادق فــرج انـــتــقـــاد مــا ا
ـوضـوعـيـةٍ افـرزته هـذه احلـيـاة (
وحياديـةٍ مِن مِحَنٍ ووَيالتٍ عراقيةٍ
عّـبـرَ الـدّخـولِ في تـفـاصـيلٍ دقـيـقـةٍ
بــطـريـقـةٍ جَـمـالـيـةٍ هـادفـةٍ ومُـؤثـرةٍ
ذاتَ حـسٍ وَطـــــنـيٍ نــــــاعـمٍ خـــــارجَ
األغــطــيــةِ الـسّــيــاسـيــةِ والــقـوالبِ
اإليـديولـوجيـةِ أياً تَـكُنْ توجـهاتُـها
او ارتـبـاطاتُـهـا او األسـالـيبِ التي
ــــغــــلــــوطِ تــــورطتْ فـي الــــفَــــهـمِ ا
ـالِ لــلــسـيــطـرةِ عــلى الـسّــلـطــةِ وا
بعيداً عن آمالِ الـفقراءِ وتطلعاتِهم
لــلــعـيـشِ بــحــريــةٍ) كــمــا قــدم لــهـا
فيـما الـشاعـر وأالديب ام جـياد ,
يــرى الــروائي حــمــيــد اخملــتـار ان
(فــرج تـــنــاول بِــطـــريــقــةٍ ســـلــســةٍ
وبـسيـطـة سـوف  ستـفـتحُ األبوابَ
أمـامَ الـتـأريخِ الــعـامِ لِـلـعـراقِ عـلى
ـهمـةِ التي مَرَتْ خَـلفـيةِ احلَوادثِ ا
عـلـيهِ مُـنـذُ أواخـرِ سِـتـيـنـاتِ الـقرنِ
ــــاضي ولِــــغـــايـــةِ رَحــــيلِ قـــواتِ ا
اإلحـتاللِ األمـريـكي فـي عامِ 2011
 ,(ومن خالل تــلك االراء  وغـيــرهـا
ؤلف خالل كـان هـذا  احلـوار مع ا
زيـارته لـ( الـزمان ) فـفي سؤال عن

ــراحل من الــفــوضى الـتي { مـا هي ا
عـاش ومـر بـهـا الـعـراق وظـروف تـالـيف

الرواية ..
- فـرج ــ (هـذه الـرواية هـي ليـست
ـا تـعـود جـذور ولـيـدة  الـيــوم وا
كــتـابــتــهــا الى عـام  1968في ذلك
اليوم كان لي صـديق اسمه شنيار
وهــــو قــــادم مـن ريف ومـن قــــريـــة
صـغيرة  في مـحافـظة واسط برغم
ـــتـــلك اخـالقــا انـه قـــروي اال انه 
عـاليـة جدا وله منـظومة كـبيرة في
التـعامل االخـوي واالنساني  ,هذا
الـشــخص يـلـتـقي مـع شـخـصـيـات
عــدة اخــرى في مــؤســســة الــدولـة
العراقية بشكل عام بكل مسمياتها
ولـكن سـاءت به ظروف احلـياة في
بـغـداد وكـان  يـتــمـنى ان يـصل به
احلـال الـى مـراحل مــتــقـدمــة بــعـد
ــدة الـــدراســيـــة في ذلك اجنـــازه ا
العـام وقد امتـهن  بائـعا (لـلكرزات
) والــســجــائــر والــعــلــكـة فـي بـاب
سيـنمـا القـدري التـي تغـير اسـمها
الى ســيــنــمــا بــغــداد في مــنــطــقـة
الـعالوي بــالـكـرخ  .. وقــد تـعـرض
شــنـيــار الى مــشـاكـل كـبــيـرة بــعـد
تــــخــــرجه وكــــان يـــتــــعــــرف عـــلى
شــخـــصــيــات كــبـــيــرة في الــدولــة
ويـتعـامل مع وسط كلـهم كبـار لكن
يـجـد من بـ هـؤالء الـسيء ويـجد
من بــيــنــهـم مـجــمــوعــة اخــرى من
الــنــاس االنـقــيـاء الــذين لــهم  بـاع

الـى ان يـــغــــادر الـــعـــمـل واحلـــيـــاة
شـاهد وبـالتـاكيـد تتـخلل كل هـذه ا
مــشـهـدا كــبـيـرا الــذي هـو الـتــاكـيـد
عـــلى احلب واجلـــمـــال  وصــنـــاعــة
احلــيـاة واحملـاولــة بـعــودة احلـيـاة
الـعـراقـيـة الى مـا كـانت قـائـمـة قـبل
االحــــتالل االمــــريـــكـي وعـــلـى هـــذا
االساس يـتعرض البـطل شنيار الى
الـــكـــثـــيـــر من حـــاالت الـــرفض  في
محـافظات عـدة كان يزورها ويالقي
تـرحـابـا كـبـيرا مـثال هـو ابن واسط
وكـــان يــتـــحـــرك في الـــرمــادي وفي
الــــصـــفــــحـــة الــــســـوداء الــــتي هي
الـطــائــفــيــة  يــلــقى الــقــبض عــلــيه
وحتاول مجموعة ضالة  ذبحه على
ـنـاطق الـرخوة غـرار مـا حـدث في ا
الـــــــتـي حـــــــدثـت تـــــــلـك احلــــــوادث
ــنـاطق اجلــنـوبـيـة ..فــيـذكـرهم ان ا
والوسـطى لم تـشهـد مـحاوالت ذبح
لـــلـــمـــكــــون الـــســـني  فــــيـــدخل في
صــــــراعــــــات وحــــــوارات مــــــعــــــهم
ويـــســـتـــطـــيع ان يـــثـــقف عـــددا من
ـوجـودين ويـكـسـبـهم  الى جـانـبه ا
ويــتـعــاطـفــون مـعه وبــالـتـاكــيـد هم
عراقيون وليسوا من االجانب ولكن
بعد دخول القاعدة الى العراق يبدأ
شـنـيـار يـعـاني كـثـيـرا  فـيـعـجـر عن
تــثـقــيف الــعـراقــيــ بـهــذا االجتـاه
..ويـؤجل عـمـله وهـكـذا الى  نـهـايـة

الرواية 
{ مــا يـعــني ان شـخــصــيـة شــنـيــار هـو
ـتحـرر من الـطـائفـية العـراقي احلـقيـقي ا
ناطقيـة ومن كل السلبيـات االجتماعبة وا
نزلقات الى اوصلت االوضاع الى هذه ا
فرج : (بالضـبط هذه هي نهاية -
الرواية  في اجزائها االربعة االولى
تـــصـل الى ان الــــعـــراقــــيـــ اذا لم
يــتــحــابــوا ويـتــصــافــوا ويــعــيـدوا
مـفـاهـيم احلب والـسالم  كـمـا كانت
ـــنـــظــومـــة  الـــعــراقـــيـــة  قــبل في ا
االحـتالل  وحـتى قـبل عـام االحتالل
في زمن الـنـظام الـسـابق فـلن تـكون
لــــهم فــــائــــدة .. شــــنـــيــــار يــــرفض
الــطــائــفــيــة ويــشـيـع مـبــاد احلب
واجلـمـال وعـلى هـذا االسـاس  كـان
يـتـحـرك ولـكـن رغم انه يـبـتـصـر في
الـنــهــايى الــتي لــكـنه فـي الـنــهــايـة
يشـعر بـخيـبة امل لـكنه ينـتكس في
دخـــــول داعش لـــــكــــنـه لم يـــــيــــأس
ويـحـاول مـر اخـرى اكـمـال مـشواره
لـيـبـدأ بـاحملـاولـة الى ان الـعـراق لم
يــنـته مــوجـود لــكــنه حتـول في ظل
دخــول طـبـقـات سـيـاسـيـة ونـتـيـجـة
نــظـام مـحــاصـصـة وشــراكـة حتـول
قـراطي الى ما الـعـراق من نظـام د
تــكـــاتــفت عـــلــيه دول اجلـــوار لــكن
شــنــيــار يـــعــد  ان اشــد اخلــنــاجــر
ايالمــا هي دول اجلــوار ثم يــحـاول
مشاركة ابـناء اجلنوب والوسط في

غالف الكتاب
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