
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK Issue 5939 Thursday 18/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5939 اخلميس 30 من ربيع االخر 1439 هـ 18 من كانون الثاني (يناير) 2018م

www.azzaman.com

©WOÞ«dI1œ® ‡ «Ë W¹—uðU² b « 5Ð w «dF « …U½UF
رواية  السقشخــي لعلي لفته سعيد

Íe¹d(« bOLŠ

النجف

لــشيء إال ان حب الــفــضـول واإلطالع
ادت به ان يـكـون قـرب  بـرج الـتـجـارة
ي ســاعـة  تــعـرضـه لـلــتــفـجــيـر الــعــا
ــــا عــــرضه الـى مـــوت االرهــــابي....
االحـالم وقـــســـوة الـــواقـع ومالحـــقـــة
الــــنــــحـس له فـي  كل مــــكــــان إال حب

((زينب )) جنته وفردوسه  الوحيد:
((االن التــــرى  ســــوى اخلــــواء )) ص
 .235هـكـذا راى واقع مـديـنـته وبـلـده
زعوم. بعد عودته بعد ((التحرير)) ا
حــيـث تــمــكن من وضـع يــده بــنــظــرة
الــوطـني الـصـادق عــلى واقع مـا بـعـد
((الـتـحـريـر)) في كـل الـعـراق وقـد كان
واضـــحــا  هـــذا احلـــال  كــمـــا وصــفه
صديقه الشاعر افضل  وهو اسم على

مسمى حيث يقول:
 (( صـدام وضع يــديه عــلى افــواهــنـا
واجلماعة وضعـو ايديهم على اذانهم

)) ص.  25
فمن يـتصـدى للواقع الـفاسـد وتدهور
حــال الــبالد اقــتــصـاديــا وســيــاســيـا
وثـقـافـيـا  تـسـاق له تـهم جـاهـزة  كـما
وردت  عـلى لـسـان شـقـيـقه  ((جـواد))

-:
((هنـا االتهـمة جـاهزة  يـاماجد ... اذا
مــا ارادوا الـتـخـلص مـنك  امـا  كـافـر
او بـعـثي وفي احلـالـتـ  هـنـاك مـبرر

للتخلص منك )) ر ص.236
تـمكن الـكـاتب من ان يـدير حـوارا ب
ــواقف مــخــتـــلف الــشـــخــصـــيــات وا
ــــتـــنــــاقــــضـــة لــــيـــنــــتج حــــواريـــة ا
((باخـتيـنية)) ولـيظـهر الراوي الـعليم
مـحـايدا فـاسحـا اجملـال امام مـخـتلف
الـتــوجـهــات الــفـكــريـة والــســيـاســيـة
ـتــصـارعــة عـلى الــسـاحــة  كـمـا هي ا
على ارض الواقع مؤشرا واقع هيمنة
ــرتـديـة لـبــاس الـدين ومـدى الـقـوى ا
تـطرفهـا وضيق افـقهـا ونزعـتهـا نحو
قــمع واجــتــثــاث اخملـالـف واخملـتــلف
بـــقـــوة الـــسالح حـــيث االغـــتـــيـــاالت
والـقــتل جــهــرا وسـرا ودون حــسـاب
وقـد ادخـلت الـبـلد) في حـرب طـائـفـية
ال مدمـرة  برضا وتخـطيط  امـريكا ا

واالستغالل واالحتالل .
يختم الكـاتب روايته  حيث يصل الى
واقع تـطـابق تـهـمـة احملـقق االمـريـكي
الـذي يـتــهـمه بـعـداء امــريـكـا (( بـاني
اقف ضد امريـكا الني اكره الصـليب
)) وبـ مـوقف مـدعي الـدين والـتـدين
ـــوتــور نــاصــر صــاحـب الــيــشــمــاغ ا
االخــضـر   الــذي يـؤشــر انه من نـسل
عـلـوي (( انه يـحـمل افـكـارا امـريـكـيـة

معادية لإلسالم )) ص ... 245
وهـنـا كـلـيـهمـا  يـسـعى لـلـخالص منه
وابعاده الى حد التصفية اجلسدية...
مــعـلــنـا في اخلــتــام  (( انـا  ســأحـمل
هـروبي مـعي ... واكـتب علـى رقيم لي
... ان االسـتـقـرار اليـشـبه االنـاشـيد ))

ص.246
فـالـروايــة في الـنـهـايــة تـشـيـر الى مـا
افـرزته احلـكـومـات الديـكـتـاتـورية من
خــوف وتـــخـــلف وتــقـــردن وثـــعــلـــبــة
االنـــســان فـي هــذه الـــبــلـــدان لم ولن
تـتمـكن قـوى االحتالل واالسـتغالل ان
تـزيــله ال بل ســتـزيـد حــالـة الــفـوضى
ــوازين الـوطــنـيـة واالخــتالل في كل ا
واإلنـسـانيـة لـهذه الـشـعوب وواد كل
طـمـوحـاتـهــا في االسـتـقالل واحلـريـة
ــقــراطــيــة والــعــيـش الــرغــيـد والــد
وتــكــريس الـفــكــر الـغــيـبـي الـطــائـفي
الـعرقي الـتسـلـطي ليـكون هـو احلاكم
ـا ـمــسك بـصــوجلـان الــسـلــطـة   وا
يخـدم مـصـاحلـهـا وكمـا يـقـول الـنـاقد
ـــغـــربــــيـــمــــحـــمــــد بـــرادة (( حـــرب ا
االضــطــهـاد والــقـمـع الـتي اعــلــنـتــهـا
ـثقـفة االنـظمـة العـربيـة على الـنخب ا
ــنــاضـلــ مـنــذ أخلــمـســيـنــات قـد وا
فـتـحت الطـريق امـام انـبثـاق واتـساع
الـــفــكــر الـــغــيــبـي واألصــولي وأمــام
تــوظــيـف الــدين إلغــراض ســيــاســيــة
ــقـــراطي عن يـــحــرف الـــصــراع الـــد
اغراضه احلقيقية ومن ثم فان انتاج
الــفــكــر الــتــنــويــري واإلبــداع الــفــني
ــــــتــــــحــــــرر مـن وصــــــايـــــة واألدبي ا
االيــدولــوجــيــا وإغــراءات الــتــدجــ

يـعــيـشــان مـحــاصـرين وسط رجــعـيـة
الـدولـة وســطـوة االصـولـيــة الـديـنـيـة
ـصــادرة حلـريــة الـنــاس )) الـروايـة ا
الـعـربـيـة ورهــان الـتـجـديـد د. مـحـمـد

براده مايو 2011
{ اخلـريط  - زهرة البردي  صـفراء اللون
 يطـبخ بـطـريقـة خـاصـة ويؤكل   وهـو حـلو

ذاق . ا

ـضـاعـفـة ألـيـق الن ظـنـونـه فال نـفع 
رء الى ان الوقائع الـيومية  تـضطر ا
يـكـون مـتـقـلـبـا حـتى في افـكاره...)) ر

ص73
فـــــــلــــــــذلك كـــــــانـت احـــــــداث روايـــــــة
((السقـشخي)) معبـرة بصدق عن هذا
ـا يـدل عـلى ـتـحـول  ـائع ا الـواقع ا
ــا يـجـري في وعي الـكـاتب وفــطـنـته 

بلده ...
سـكا بلـجام  السـرد ومجرياته كان 
دون ان يـفـلت منه زمـام الـشخـصـيات
وحتوالتهـا  وحتركاته   تـشعر دابته
بقوة فارسها وقوة ارادته وسعة افقه
وخـبـرته وهو يـوجـههـا نحـو الـطريق
االفــضل واألسـلـم واألجـمل لــلـوصـول
الى حــضــيــرة الــهــدف دون خـوف او
تلكوء فسلمـته قيادها راضية مرضية

.
كذلك فان الكاتب كان موفقا تماما في
ـا مكنه اختـيار شخصـيات روايته 
من اسـتــيالد صــور وتــصــورات حـيه
ـتـلـقي الـقار عـمـيـقـة صـادقة  لـدى ا
نـتـيجـة واقعـيـة الشـخصـيـات وقربـها
ـــاذج حـــيــة مـــألـــوفــة من الـــقــار 
مـعـاشـة  ولـيست دمى مـزيـفـة اخـتارا
الكاتب من بـنات خيـاله اجلامح وكما

يقول  رسول حمزاتوف :-
(( ال يولد اطـفال  من تزويج الدمى ))
 رواية بلدي  –رسول حمزاتوف  ص

67.
 كــان الـــكـــاتب مــوفـــقـــا في اخــتـــيــار
الـشـخــصـيـات وأسـمــاءهـا ودالالتـهـا
حـتى انه ابان عـن معـنى زيـنب خارج
ــقــدس  لــغـايــة وكــذا اسم ــدلــول ا ا
خـاله  ((يـونس)) الــشـيـوعي كــالـنـبي
الـذي بـقى حـيـا  في بطـن احلوت ولم
تــــتــــمــــكن مــــنـه قــــوى الــــطــــغــــيـــان
و((ســدخـــان)) االسم  الـــبـــدوي الــفج
غـلـيـظ الـطـبــاع غـيـر احملــبب لـضـابط
االمن والـــشــاعــر افــضـل  وشــقــيــقه

اجلواد الهمام...الخ 
ــعـــلم داللــة حــال ـــاجــد ا اخــتــيــاره 
ـثقـفة في الـطبـقة الـوسطى  الـطبـقة ا
اجملتمع الشمـولي البترولي كالعراق
ـــــصـــــنـع من قــــــبل  الـــــطـــــبـــــقـــــات ا
((االقطـاوازيـة )) على تـصنـيعه وربط
ـــصــيـــرهــا خــانـــقــا  كل مــصـــيــره 
تـطـلـعـات هـذه الـطـبـقـة نـحـو احلـريـة
تقدمة والتقدم  كما هي في البلدان ا
وذلـك لـضـعف مـوضـوعـهـا وهـشـاشـة
البـنـيـة الطـبـقـية لـلـمجـتـمع الـعراقي
وموقعها ب طبقـة برجوازية طفيلية
غـيـر مـنـتـجـة وطـبـقـة عـامـلـة رثـة في
مـجـتـمع مـسـتهـلـك غيـر مـنـتج وبـذلك
فـهو غـير مـؤهل حلمل افـكار الـتنـوير
والتقدم واحلرية مجتمعا ساكنا غير
مـتـسـائل يسـبح في الـغـيب وتـسوقه

اخلرافة...
هذا الـواقع  يضع الروائي في مـتاهة
تــــوصـــــيف دون تـــــعــــريـف حتــــوالت
مـجــتـمـعـة خــصـوصـا اذا ســلـمـنـا ان
الــروايــة هـي مــلــحــمــة الــبــرجــوازيـة
ـنتـجة  الـصاعـدة.فيـكون هذا الـعقل ا
من الطبقة الوسطى والذي يحاول ان
يــعي ال وعـــيه ويــتــرفـع  عــلى واقــعه
ــتـردي لــيـكــون مـنــتـجــا ومـتــحـررا ا
سـاواة غالـبا وتـواقا نـحو الـعـدل وا
مـا يـفـشل في تـبـني احـدى   سـلـوك
او حـالـتــ حـالـة الــسـكـون واإلذعـان
والرضـوخ وأخرى  تريـد له ان يكون
قويا ثابتا واضـحا فيحاول ان يتمرد
عليهما معا ليكون معلقا في الهواء ال

يجد له مستقرا:
 (( ال اسـمع اال  صـوت ابي وخـالي...
صــوتـــان من الــتـــنــاقـض والــثـــقــافــة
والــوعـي ... كن مـــؤدبــا  وامـش قــرب
احلـائط   وكـن كـمــا انت  قــويــا لـكي
يهابك االخرون ...)) الرواية ص .72
تــتــوالى االحــداث عــبــر ســرد رشــيق
وكــلــمــة مــعــبـرة بــ ســجن ورحــيل
وهــجــرة بــ حب وعــنف بــ فــرح
وألم  وخوف وتشرد ب جهنم البلد
ــذهل يــحـاول وبــ عــالم امــريــكــا ا
الـكاتب ان يـخـفف قتـام االحـداث على
ــشــاهـد احلب الــقــار فـيــطـعــمــهـا 
والعشق وااليـروسية احملبـبة فتكون
ـطــر الـتي تــســقي عـطش كــقـطــرات ا
ارض  عــطـــشى بــالـــنــســـبــة لــلـــبــطل

تلقي في عالم الكبت واحلرمان. وا
كشف الكـاتب زيف النظـام الرأسمالي
قـراطـيـة حيث يـتـعرض ودعـواه الـد
للسـجن التعـسفي والتـرهيب القاسي
مـن قــبـل قـــوات االمن االمـــريـــكـــيــة ال

السوداء الطويلة افعى سامة  تتلوى
عــلـى رقــاب  كل مـن يــعــشـق اجلــمــال
واحلــريــة احلــقـيــقــيــة وال يــغـرق في
رائـحـة البـخـور واخلـرافة وال يـتـط
بــطــ الــقــداســة... فــقــد انــقــلــبت كل
فـاهيم والقـيم (( الكثـير من مروجي ا
الـــعــفـــة هم فـــاســـدون والــكـــثـــيــر من
مـروجي احلـريــة هم اكـثــر الـتـزامـا ))

ص.12
رغم ان سـوق الـشـيـوخ لم تـكـن مـركزا
للسلطـة الديكتاتوريـة وال تشكل نقطة
استراتيجة بالنـسبة للمفهوم احلربي
االمــريــكي ولــكن الــقـوات االمــريــكــيـة
ـا دخــلــتــهـا في   30اذار ???2003
ن يــتـابع مــجـريـات يـثــيـر الــتـسـاؤل 
احلـرب  وهكـذا كـان ((ماجـد)) يرى ان
هـنـاك امــر غـيـر اسـقــاط الـنـظـام وراء
دخــول قـــوات الــتــحــالف االمــريــكــيــة
خصـوصا  لـسوق الـشيـوخ وقد  كان
يرى وحسب مـتابعته  لـتحرك القوات
انـهـا مــوجـهـة من قـبل  الــصـهـيـونـيـة
ـــيــة من اجـل  االســتـــيالء عــلى الـــعــا
وثائق وأسـرار  يهوديـة خلفـها  يهود
سوق الشيوخ في دير لهم  اسس عام
(( ((1813فـي الــســوق اودعـــهــا  في
مـــكــــان ســـري الـــيـــهــــودي الـــعـــراقي
((الــيـاهــو يــعــقــوب)) قـبـل  هـدرته او
تــهــجــيـــره الى اســرائــيل حــيث كــان
اكـثـر من  300نـســمـة من الـيـهـود في
ســـــوق الــــشـــــيـــــوخ  عــــام  1869في
الـسـوق فـقـد قـصـدت هـمـرات خـاصـة
الــديـر وحــمــلت مــا حـمــلت من الــديـر
ـؤدية بـعد ان اغـلقت الـقوات الـطرق ا
للـدير ومنـعت االهالي من مشـاهدة ما

يجري في الدير وما حوله 
وقـد اثـبــتت االحـداث ان الـيــهـود كـان
وراء سرقة الكثير من االثار والوثائق
الـهـامـة الـتي  تؤرخ لـلـعـراق ولـتاريخ
اليهـود في العراق وسرقـة الكثير من
الــشـــواهــد الــتـــراثــيــة واحلـــضــاريــة
واالثرية  التي  تدل على رقي  وعراقة
تــاريخ الــشـــعب الــعــراقي  مــنــذ آالف
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الـروائي عـلي لـفـتـه سـعـيـد مـحب حـد
ـــديــنـــته ((ســوق الــعـــشق لــبـــلــده  و
الشيـوخ )) وهكذا كـان عنوان روايته
((السـقشـخي)) التي نرى انـها تـنتمي
لــلـــروايــة لــلــواقــعــيـــة االجــتــمــاعــيــة
االنـتـقاديـة وكانه يـقـول انا سـقـشخـيا
عـراقـيـا حـتى الـنخـاع فـعـلي قـد تأمل
ـتـطي صـهوة وتـفـكـر كـثيـرا قـبل ان 
ـتـعــة لـلـقـاريء روايـته لـذلك كــانت 
كاشـفة عن واقع حـال بلـدته وبلده في
زمن الــديــكــتــاتــوريــة وزمن االحــتالل

وكما قال رسول حمزاتوف
 (( قـــبـل ان اقــفـــز وامـــتـــطي صـــهــوة
كـتابي   سـأمـضي في تـفكـيري ودون
عـجــلـة  من امـري  اقـود حـصـاني من

جلامه واتامل)) ص.20
وقــــد كــــان  مــــصـــورا لــــلــــواقع بــــكل
تـنـاقـضـاته ومـتعـرج وتـلـونه مـؤشرا
امــرا هـامــا وان كـان  من خــلف سـتـار
طيـيعـة اجملتـمع  العـراقي ان صح لنا
تـوصــيـفه بـاجملـتـمع وهـو االقـرب الى
كـتلـة بشـرية يـتداخل بـعضـها بـبعض
دون رؤيــة عالمــات فــارقــة فــاحلــراك
االجتماعي اليؤشر لنا حراك دال على
ـعـالـم كـمـا هو صـراع طـبـقي واضح ا
حال اجملـتمعـات في العـالم االول فقد
حتـولـت اغـلب اجملـتـمـعـات في الـعـالم
الثالث عمومـا وفي  العراق خصوصا
الى مـجتمـعات مسـتهـلكة غـير منـتجة
وباألخص الدول البترولية ذات الريع
الـنـفطي كـتـلـهـا الـبـشريـة  كـالـكـثـبان
تحركة  تذروها رياح العالم الرملية ا
االول  كــمــا تـــذروهــا ريــاح  اخلــريف
ــغـبـرة  حـيـث ال صـنـاعـة وال زراعـة ا
مــتـــطـــورة حــيث نـــلـــحظ  الــتـــحــول
ـدهش لـلفـرد الـعراقـي من موقع الى ا
اخـر ومن طـبـقـة الى اخـرى ومن مـبدأ
الى نقيضه بـكل بيسر وسهـولة  تبعا
للـتحـوالت احلاصـلة في هـرم السـلطة
احلـاكـمـة فـمـرة عـامـل ومـرة مـهـندس
ومــرة اخـرى ســمــسـار عــقــار وأخـرى
صحـفي او شـرطي الخ ومرة يـساري
متطرف او قوماني متخلف او لبرالي
حد الفوضى ومـحافظ حد التزمت او
رافضـا للدين حـد االحلاد غـاطسا في
خــرافـة  الـتـقـديس لـلـشـخص والـنص

حد التالشي دون تفكر :
(( ان كـل مــــا حـــــولي هـش ويــــحـــــمل

وتـــــوصـــــيــــفـــــات خـــــاله ((يـــــونس))
الشيوعي 

وت غرقا في جلة هذا الذي جنا من ا
بـحر الـعنف الـبـعث في العـراق حول
اســالـــيب قـــوى االمن في كل  مـــكــان
ومـــدى ارتــبـــاط الــنـــظــام الـــقــائم مع
الــــنــــظـــام الــــرأســــمـــالـي االمـــريــــكي
وتــخــادمــهـــا في تــطــويـع الــشــعــوب

واستعبادها وكسر ارادة االنسان 
رائــحــة ((اخلــريط))× ال تــفــارق  انف

((السقشخي)):-
بـعد أن عـاش ((ماجـد)) هذه الـتجـربة
ـــريــرة في بـــلــد ((االمـــان)) قــرر ان ا
يـــعــود الى ارض الـــوطن ((احملــررة))
ـــوعـــودة مـن الـــديــــكـــتــــاتـــوريــــة وا
ـقراطـية واحلـرية والـرفاه رغم بـالد
ان ((زيـــنب)) حـــاولت ان تـــثــنـــيه عن
قـراره ولــكن دون جـدوى حـيث يـبـدو
ان  رائــحــة ((اخلــريط )) غــلــبـة عــلى
رائـحـة ((زينـب)) وان بيـاض سـيـقان
((الـــعـــكـــيـــد)) طـــغت عـــلـى ســـيـــقــان
الشقراوات في بالد العم سام فحاول
ربحـة التي ان يصـفي اغلب اعـمالـه ا
ال وافر سيحمل بعضه درت عليه  
مـعـه لـتـنــفـيـذ احالمــا مـعـشــعـشـة في
مـخـيــلـته في بــلـده وفي بــلـدته سـوق

الشيوخ ...
ــســنــايه انـه احلــنــ لــلــصـــفــاه  وا
ــديــره حــســ وأبـو ولــلــنــجـادة  و
رحـيم الــفـراش والى ام راهي ام سن
الذهب  والى اخليـاط محمـد الصباغ
و((اذهب وتـعـال بـالعـيـد)) الى بـقـايا
رائحة االم والى وصاية االب احلن
ظـلمة طبـات واألزقة ا الى االتربـة وا
والى االســــتــــمــــاع الى اوركــــســــتـــرا
الـضــفـادع لـيال والى  نـداءات  بـنـات
اوى وســـــمـــــاع رفـــــيـف اجـــــنـــــحـــــة
ـهـاجر اخلـضـيري واحلـذاف والـبط ا
ــــســـمـــوطه )) ووو والـى رائـــحـــة ((ا
بعيدا عن  اخلضـرة واألنوار البراقة
من اجل هـــذا وذاك قــرر الـــعــودة الى
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ظاهرة احلـربنة والـقردنة  والثـعلبة
هي السائدة ما بعد ((التحرير )):-
دخـــول  ارض الـــوطن دخـــول دائـــرة
االغــتـراب غــربــة الـروح  فــاالنــسـان
ـطـبان لـيس هـو واألرض  تـمـلـؤهـا ا
واحلــفــر الــفــضــاء مــشــبـع بــرائــحـة
الــبــارود بــدال مـن عــطــر الـــيــاســمــ
وشـــذى الـــبــرتـــقـــال ونـــســـيم دجـــلــة
ـدن قـلب عــالـيـهـا والـفـرات الــعـذب ا
سـافـلـهـا تـبــدلت الـسـمـات وتـغـيـرت
الــــصــــفـــات رفــــعت صــــور الـــقــــائـــد
الــضـرورة واســتــبـدلت  بــالــسـمــاحـة
ـبــجل غـابـت الـقــيـادات وانــتـشـرت ا
اآليات اجلـباه مـعفرة حـفر الـنفاق له
اخاديد على اجلباه واألصابع اثقلت
لونة نائب باخلوا و((احملابس)) ا
الضابط حنون البعثي السكير يتزيا
بـرجل دين  يـهـابه الــنـاس ويـطـلـبـون
بــركـاته ويــقـتــربـون مــنه زلــفى حـرم
الغناء وحل اللـطم والبكاء(( لقد هرب
اخلوف من النافـذة.. فهل هناك خوف

آخر عاد من االبواب ??)) ص.175
احــداث الــروايـة ومــشــاهــدات مــاجـد
بـعـد عـودتـه الى بـلـده جتــيب  بـنـعم
عـــلـى الـــســــؤال اعاله فـــقــــد ســـادت
الـــفــــوضى  وعم اخلــــراب وتـــســــيـــد
شهد السيـاسي واالجتماعي غوغاء ا
مـنـحـرفـة ومـتــزلـفه الـكـثـيـر مـنـهـا من
حثاالت النظـام السابق الذين سرعان
ما خـلعوا الزيـتوني وارتدوا الـعمائم
ولـبسـوا التـمائم ويـتمـسحـوا بصور
السماحات من كل لون وطراز االسود
واألبيض من اصحاب العمائم سواء
بــــذيل او بــــدون ذيل ..(( الــــشــــرطــــة
ــرتــشـون وحــراس  شــعــبــة احلـزب ا
والرفاق البعثيون وكتاب التقارير هم
ـــســؤولـــيــة بـــوجــوه االن يـــقــودون ا

ملتحيةٍ)) ص.188
كـيف وال وقـد سـلـطـة امـريـكـا حـثاالت
عـلى سـدة احلـكم لـتـقـود الـعـراق بـعد
((الـــتــحــريــر)) زمــر مـن  الــفــاســدين
ـاذج ــرتـشـ وأدعـيــاء الـتـدين  وا
ــنــاصب وضـــيــعــة تــتــصـــارع عــلى ا
ــكـاسب بــعـيــدين كل الـبــعـد عــمـا وا
رفـعوه من شـعارات احلـريـة والعـدالة
ـقـراطـيـة اريـد لـهم ان يـكـونوا والـد
امــعـــات حتــركــهـم  ارادات خــارجــيــة
امريـكـيـة وغيـر امـريـكـية وتـبـعـا لذلك
تــنـكــر الــعـديــد من الــنـاس  أللــوانـهم
ومعتقداتهم وحتى اسمائهم السابقة
زيفه في كل ليـركبوا مـوجة التـدين  ا
شيء(( الـنــاس عــلى دين مــلــوكـهم ))
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 فـــفـي الـــوقـت الـــذي كــــان االنــــســـان
عتـز بذاته االنسان العراقي احلـر وا
الذي لم تتـمكن السلـطة الديكـتاتورية
من تــدجـيــنه وضــمه الى مــرتــزقـتــهـا
وغـــوغـــائـــيــهـــا كـــان شـــديـــد احلــذر
واالحـتــراس  والـتـحــرز من الـســلـطـة
ورموزها وشرطتها العلنية والسرية
وكـان يــتـعــرفـهم بـتــجـربــته اخلـاصـة
ـتوارثة وبـحسه الـشعـبي وفطـنته  ا
ومــعـانــاته  هـو وآبــائه وأجـداده  من
ـتـعـاقـبـة بـطش وقـسـوة الـســلـطـات ا

على حكم العراق ...
لكـنه بعد اخـتفاء  لـديكتـاتور ورموزه
وتفكك سلطته والفوضى ((اخلالقة ))
الـقـادمة عـلى ظهـر الـدبابـة االمـريكـية
اخــــذ يــــخــــشى جـل مــــايــــخــــشى من
اجملــــتـــــمـع حــــيـث  الــــعـــــصـــــابــــات
ــلــيـشــيــات من كـل لـون وشــكل فـ وا
((الــعـقـيــد سـدخـان )) حتـول االن الى
((سـماحـة  احلاج سـلمـان )) سبـحته

رخيص هو االقل اجرة في عمان .
وهـنــا يـؤشــر الــكـاتب مــدى مـا وصل
الــيه اجملــتــمع الــعــراقي من الــرثــاثـة
والـتـناقض فـضـحـية الـقـتال من اجل
((الــوطـن))  يــعــمل مـــهــربــا  البــنــائه

للخالص من  شر  حاكم  الوطن!!
بعـد فترة من  حـياة اخلـوف والترقب
ــــــكـــــنـه ((حـــــامــــــد)) من في االردن 
الهروب الى  بيروت حيث فسحة من
احلرية واألمـان اكبر ولـو انه يعلم ان
قـوى امـن الـسـلـطـة  تالحق  الـعـراقي
في كل مكان (( وراء كل مـواطن مخبر
حــتـى ولــو كــان في جـــوف الــقــمــر ))

ص.92
واحة احلب  وأمل  احلرية :-

في بــيـــروت قــادته الـــصــدفــة لـــلــقــاء
والــتـــعــرف بــالــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة
االمـريـكيـة اجلنـسـية الـفتـاة اجلـميـلة
((زيــنب )) حــيث يــجـد ((مــاجـد)) في
ـكن ان يـتـخيل زيـنب احلـلم الذي ال 
حتــقــقه في يــوم االيــام ضــمـن حــيـاة
اخلوف واحلرمـان  ((زينب)) اجلمال
والثـقافة والـرقة واحلب حـد الذوبان
خــلــبت لـــبه وهــيـــمــنت عــلـى قــلــبه 
بـأنـوثـتهـا الـباذخـة  وعـطـشهـا لـلحب
واألمـــــان واجلــــــنس والــــــصـــــدق في
العالقة هذا الذي لم جتده في امريكا
وجـــدته فـي بــيـــروت في شـــخــصـــيــة
عــذراء  تـدعى ((مــاجـد)) فـكــانت تـلك
السـفيـنة او ذلك اليـخت البـاذخ الرقة
واجلـمـال او تلـك احلوريـة الـسـاحرة
الــتي انـقــذت  غـريق  تالقــفـته امـواج
ـلـيء بـأسـماك بـحـر احلـيـاة الـهـائج ا
ـتـلـهـفـة الزدراده  وتـقـطـيعه الـقـرش ا
اء الـكوثـر العـذب الذي  روى اربـا  ا
ضـمـأ عـطـشـان  كـادت تـقـتـله مـلـوحـة
ـــلــوث بـــكل قــاذورات ـــاء االجــاج ا ا

االرض ووساختها ...
كان احلب متبادال  توج بعقد الزواج
الــشــرعي ومن ثم االنــتــقـال الى بالد
الـعم سـام حـيـث تـمـثـال احلـريـة الذي
تـفـتـخـر به االمـبـراطـوريـة االمـريـكـيـة
ـقــراطـيــة ومـوقـدة حـامــلـة لــواء الـد
شعلة احلريـة لكل شعوب االرض كما

تدعي...
تستقـبله ((زينب)) ووالدتـها بترحاب
كبير  ومودة واحترام أحس  باألمان
فــهـو االن حتت ظـل  تـمــثــال احلــريـة
وحــمـايـة الـعم سـام ابـهـرته عـمـارات
ونــــاطـــحــــات الــــســـحــــاب األســـواق
ـدن الـتي ال واألنـوار الـتي ال تـطـفـأ ا
تــعـــرف الــســـبــات احلـــركـــة الــتي ال
ـا جـعل  مـاجـد يـفـكـر  في تــتـوقف 
استكشـاف هذا البلـد العجيب ناسه
ه الـكـبـرى كـيف تـعـيش الـناس مـعـا
حــــــريــــــة احلــــــركــــــة والــــــتــــــجـــــوال
واالستكـشاف  ليـعوض  عن كل حياة
ـمــنـوعـات  في  بالده ومـا الــكـبت وا
جـاورها فـكمـا هي القـبلـة  مسـموحة
وبـال حــرج  وسط شــوارع وســاحــات
ـطاعم وحـتى في وسـائط الـنـقل او ا
تكون كل  تطلعات االنسان مسموحة
حـــــــــبـه لـإلطـالع وفــــــــــضــــــــــولـه في
االسـتكـشاف ورصـد حيـاة االمريـكان
ــــخــــتـــــلف اعـــــراقــــهم وأديـــــانــــهم
ومــعـتــقــداتـهـم فـأراد ان يــشــبع هـذا
الفـضول باإلطالع عـلى  برج الـتجارة

ي الشهير ... العا
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في عـــ الــوقت الــذي عـــلــقت عــيــون
((مـــــاجـــــد)) و((زيــــــنب)) وعـــــدســـــة
كــامـــرتــهـــمــا بــقـــمــة الـــبــرج حــدثت
الـواقـعة الـكـبـرى طائـرتـان تخـتـرقان
خــاصــرة الــبــرج فــتــتــنــاثــر  اشالئه
وشـظــايـاه حــمـمــا وصـراخــا وركـامـا
مـهـوال ال تـتخـيـله مـخيـلـة انـسان وال
تبرره  افعال اصاب اجلميع الذهول
فـــقــــد فـــار الـــتـــنــــور  وجتـــسم  يـــوم

احلساب...
لم يـهــنـأ مـاجــد كـثـيـرا فـي بـيـته وفي
احضـان حبـيبـته فقـد وقع  احملظور
فـالزال اخملـــبــــر يالحــــقه  ولــــكـــنه ال
يــرتـدي  الـبــزة الـزيـتــونـيـة ولــكـنـهـا

ترتدي بدلة احملرر اخمللص 
يــتـــعــرض ((مـــاجــد)) لـالســتـــجــواب
ـــبـــاشـــر مــتـــهـــمــا واالرهـــاب غـــيــر ا
ـة  تـفجـيـر ابراج ـشـاركة في جـر بـا
الـتـجـارة نـتـيـجـة  وجـوده قـرب موقع

احدث .... ة وتصويره  اجلر
مـكث حتت قـيـد الـتـحـقـيق لـعـدة ايـام
نــادبـا حــظه الــعـاثــر وقــدره ان يـظل
مطاردا من اخملبرين ورجال االمن في
كل مــكــان  وكــأن هــنــاك  تــخــادم بـ
ازالم الـســلــطــة في بالده وبــ  قـوى
االمن في امـريكـا في كال احلـكومـت
((مــاجــد)) وأمــثــاله ســيــبــقــون مــثـار
الشكوك وموضع االتهام صحيح انه
لم يـــتــعـــرض لــلـــتـــعــذيب والـــضــرب
باشر من قبل االمريكان  كما حصل ا
له مع امـن الـبـعث ولــكـنه عـاش رعب
بنـية على الشكوك التهمة الـباطلة وا
ــعـــتـــقـــلـــ الـــصـــدامي في  كل مـن ا
واالمريكي...وقد اصـبحت جتربة امن
العراق مفيـدة له في  سجن االمريكان
حــيـث خــبــر اســالــيب  االســتــجــواب
واإلفـالت مـن في كـل مـــــــــكــــــــــان ولم
تـسـتكن زيـنب في بـذل جـهد كـبـير من
اجل انقـاذ حبـيبهـا من تهـمة االرهاب
الــــزائـــــفــــة ضـــــده ال لـــــشيء اال  ألنه
الـصـدفــة قـادته الى مـوقع احلـدث في

ذلك الوقت ...
اخـيرا  ثـبتـت براءته  وأطـلق سراح 
مع تـكـرار شــرط الـسـكــوت والـصـمت
ـــعـــتــقـل  وكــأنه عـــمـــا جـــرى له في ا
يسـتعـيد  شـريط احملقـق ((سدخان ))
في مــديــريـة امـن الـنــاصــريــة وسـوق

الشيوخ !!!
ـراد ايـقـاعـه فـيـها شـبـاك احملـقـق ا
كــــمــــا انه ال يــــنــــسى  تــــوصــــيـــات 

ـوظـف لـلعـمل بـعد الـدوام الـرسمي ا
هن  كـباعـة  متـجول في مـختـلف ا

او سـواق سـيـارات أجـرة ((تـاكسي))
او باعـة  على االرصـفة وحـتى العمل
في االعـــــمــــال الــــشــــاقـــــة كــــاعــــمــــال

البناء...الخ .
وقـد كان مـاجد احـد هـؤالء حيث وقف
خلـف (( جنبـر)) صغـير لـيبـيع الشاي

في السوق على احد االرصفة !!!
رغم ذلـك فـــــانه صـــــار هـــــدفـــــا  أحــــد
اصـــحــاب مـــحالت بـــيع الـــقـــمـــصــان
((سـلـمـان )) ابن احلـاج حـصـون ابـو
الـــصــوف  الـــذي كــان  يـــعــمـل وكــيال
لألمن ويرفع التقارير الكيدية ضد من
ال يـعجـبه  و ال يسـكت عـلى تصـرفاته
الفجـة وغير االنسـانية الن  ((ماجد))
رفض ان  يــنـجـز واجـبـات ولـده الـذي
درسة كان احـد طالب ((ماجـد)) في ا
فـقـرر ان يـعـاقـبـه بـتـلـفـيق تـهـمـة عـدم
الرضا عن احلـزب والثورة والـتعرض
لــلـسـيـد الـرئـيس بـسـوء وكـان له ذلك
ديـرية االمن حيث اقـتيـد ((ماجـد ))  
وتــعـــرض لـــشــتـى انــواع الـــتـــعــذيب
واإلهـــانــة واإلذالل بـــتــهـــمــة مـــعــاداة

احلزب والثورة ...
هـنــا يـؤشـر لـنــا الـروائي  الــتـغـيـرات
ـواطن اخلــطـيــرة الــتي طــرأت عـلـى ا
الـعـراقي وتـمكن الـسـلـطـة من جتريف
ا الـقيم االنـسـانيـة االيجـابـية لـديه 
يـجعـله مـطيـة بيـد السـلطـة ومخـلوق
حــقــيـــر بال ضــمـــيــر ال حتــكـــمه قــيم
واطنة وال اجليرة وال الصداقة وقد ا
كــانت الـســلــطـات الــبـعــثـيــة ذات بـاع
طــويــلــة في  ايــجــاد شــرخ كــبـيــر في
ـنــظــومــة الـقــيــمــيـة لـإلنـســان عــبـر ا
الـتـرهـيب والـتــرغـيب والـتـجـويع حـد
ـوت لـتـصــنع مـنه الـة طــيـعـة تـوجه ا
حــيث تــشــاء  غــيــرا صــاغــرا مــنــفــذا
إلرادتها اجلهنمية في فرض سطوتها
على  كل ابنـاء العراق بـعد ان حرمت
عـــمل كـــافــة االحـــزاب  الـــســيـــاســـيــة
العراقية وخصـوصا بعد انفراط عقد
اجلبـهة الوطـنيـة مع الشيـوعي ومع
الـكــرد نـاهـيـك عن الـقــوى االسالمـيـة
وخصـوصا ((الشـيعيـة )) والشيـوعية
ــثــلث الــشـيــني مـنــهــا فــقــد حــامل ا
عـــدوهـــا االول  ((شــــيـــوعي شــــيـــعي
وقـــد كـــان مـــوضع الـــشك شـــروكي ))
وعدم الـثقة حـتى وان كان  كـلب صيد

وفي  للحزب  وللقائد ...
ـــزروعـــة في انه اخلـــوف من االخـــر ا
بـــنـــيـــة احلــاكـم في ســـلـــطـــة الــبـــعث
خـصوصـا والنـاجتة عن ادراكه لـعدم
شـرعيـة حـكمه وسـلطـته الـتي شيـدها
((عــــلى اجلــــمــــاجم والــــدم ))- بــــعث
تــشــيــده اجلــمــاجم والــدم...  تــتــهـدم
الـدنـيـا وال يـتـهـدم )) خـصـوصـا وقـد
اخــتــزل احلــزب بــالــعــشــيــرة ومن ثم
بـالـعـائـلة ومن ثم بـالـفـرد فـ ((ال حـياة

بال شمس  وال عراق بال صدام )) ...
يــســهب الــكــاتـب في وصف اســالــيب
همجـية وساديـة ضباط االمن  وعنف
وســـاديـــة اجلـالديـــ من قـــوى االمن
واخملــابـرات وهــو حـال ال يــكـاد عـمل
روائي عــــراقي يــــخــــلــــو من  وصــــفه
وتــوثــيــقـه وتــســجــيل مــا وصــلت له
الـفاشـية  احلـاكـمة من اسـاليب الـقتل
والــتـــعــذيب ضــد كل مـن تــشك بــعــدم
والئه  للحزب والـقائد حتى انه شمل
اقـرب مـقــربي  الـقـائـد فــقـد اقـدم عـلى
تـــصــفــيـــة وإعــدام رفــاقـه  في  ابــشع
مـجـزرة جمـاعـيـة ضـمن تـهـمـة مـلـفـقة
حـتى وصل االمـر الى بـيـته حـيث قتل
حس كامل زوج ابـنت الرئيس ابشع
قـتلت عـلى يد عـلي كيـميـاوي وزمرته
وسـيـظل  الـعـراقي  يـتـذكـر لـعـقود من
الزمان جـرائم  البعث بـحق معارضيه
من مــخــتـــلف االجتــاهــات الـــقــومــيــة
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ـر الـذي يعـيشه نـتيـجـة لهـذا الواقع ا
ـــواطـن الـــعـــراقي في بـــلـــده حـــيث ا
سياط اجلـوع  والفقـر وسياط  ارهاب
ـواطن الـسـلــطـة الـتي ألتــرحم اخـذ ا
العـراقي وخصـوصا من الـشباب ومن
قفي بالهرب من البالد حفاظا على ا
حـــيــاتـــهم  رغم مـــرارة هــذا اخلـــيــار
وهــكـذا قــرر  ((مـاجــد)) ان يـهـرب الى
ا االردن وفق مغامـرة خطيـرة جدا ر
تؤدي بحياة كل من يـسلكها وما كان
يـتـحـقق له ذلك لـوال رائـحـة الدوالرات
الـتي  يـعـطيـهـا  لـلمـهـرب احملـتـرف
لـتـسهـيل مـهـمته وايـصـاله بـأمان الى
االراضي االردنـــيـــة او الـــتـــركـــيــة او
االيـرانيـة والـكويـتيـة والـسوريـة وقد
كـــان خــيـــار ((مــاجـــد )) االردن الــتي
تعـرض فيهـا لرهاب اخلـوف والقبض
عليـه  بالتـسلل الال شرعي الى االردن
وتــســفــيــره وتــســلــيــمه لــقــوى االمن
ـــوت الــــعـــراقـي حـــيـث يالقى حــــكم ا
ــؤكــد بــدعــوى اخلــيــانــة ولـوال  ان ا
تنـتـصـر له انـسـانـيـة صـاحب الـفـندق
لـكـن  في خـبــر كــان  بـعــد ان قــبـضت

عليه قوى االمن االردنية ...
فـارقات عـديدة مـنهـا مهربه وقد مـر 
ــهـرب ــتـدين وا ـدعــو((مـؤتــمن )) ا ا
شي قعد الذي  السماوي ((حامد)) ا
عـلى عـكـازيـتـ احـد مـعـوقـي احلرب
هـيب)) فندق ومفـارقة سكنـه فندق ((ا

 ((السقشخي))  الـروايةاالخيرة لعلي
لــــفـــته ســــعــــيـــد والــــصـــادرة عن دار
((الـفؤاد لـلنـشـر والتـوزيع )) القـاهرة
في طـــبـــعـــتـــهـــا االولى لـــعـــام 2017
وبـــواقع  248صـــفــــحـــة مـن احلـــجم

توسط . ا
يـبـدو عـنـوان الـروايـة غـريـبـا او غـيـر
مألوف للقـار فال يجد له  معنى في
قاموس اللغة  العـربية  فهو اشتقاق
مدمج  لنسب  من يـسكن مدينة سوق
الــشــيــوخ قــدح في  مـخــيــلــة  وفــكـر
التـلمـيذ اجـابة عـلى سؤال مـعلمه في
ـــدرســـة فـــكـــمـــا  ((الـــبـــصـــري)) و ا
((الــبـغـدادي)) و ((الــنـجـفي ))...الخ 

كذلك ((السقشخي)).
وهي داللــة االصـالـة وصـدق االنـتـمـاء
ـدينـة الغافـية عـلى ضفاف ديـنته  ا
نهر الفرات متوسدة  اهوارا شاسعة
 تـــمــتــد  عــلى مـــد الــبــصــر  قــبل ان
ـتـعـمـد من قـبل يـشـمـلـهـا اجلـفـاف  ا
سـلــطـة  الــبـعث في الــثـمـانــيـنـات من
ـاضي اثنـاء احلرب الـعراقـية الـقرن ا
االيرانيـة ونتيـجة حجز مـياه الفرات

نبع  تركيا وسوريا. من قبل  دول ا
مدينة ذات تاريخ  يعتز به اهلها وكل
ابـنــاء الـعـراق لـتــمـيـزهـا بــالـبـطـولـة
ومـــقــــارعـــة كـل  مـــوجــــات االحـــتالل
واالســـتـــغالل االســــتـــعـــمـــاري الـــذي
تعرض له العـراق فكان اهالي (سوق
ـبـادرين  لـلـمـقـاومـة الـشـيـوخ )) من ا
ـدن الـعـراقـية بـاالشـتـراك مع بـقـيـة ا
كـــمــا ان  ألهـــلـــهــا صـــوالت وجــوالت
مــشــهــودة ضــد كل انــواع الــتـعــسف
ـة والـظـلـم من قـبل الــسـلـطــات  الـظـا
ـلـكـيـة او اجلـمـهـورية سـواء اكـانـت ا
الـديــكــتـاتــوريـة يــشــهـد لــهــا بـفــخـر

انتفاضة 1935 وانتفاضة 1991 .
مـديـنة حتب الـشـعر واجلـمـال مديـنة
الكرم  والرجولة والسخاء  كانت وال
ــيــزة بــشــعــرائــهــا ســواء من زالت 
شـعـراء الـفـصـيح او شـعـراء الـعـامـية
الـعــراقـيـة فـال زال ((ابـو مـعــيـشي ))
ـــديـــنـــة وصـــوت حـــيـــا في ذاكــــرة ا
ـــمـــيـــزة ((داخـل حـــسن )) وبـــحــــته ا
تشـنف لسمـاعه االذان على مـد  عقود
.رغم طــغـيـان االسـتـعـمـار من الـسـنـ
ــتــتــالـــيــة ورغم عــسف ومــوجـــاته ا
ـلكـية واجلمـهورية الديـكتـاتوريات ا
ورغـم ويالت احلــــــصـــــار واحلـــــروب
سيـبقى ((السـقشخي)) يـعتز ويـفتخر
ديـنته وببـلده وسـيبقى يـحمل قيم
الـــوفـــاء واحلب واجلـــمـــال  في حـــله

وترحاله .
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الــعـــراقي  يــعــانـي  طــوال عــقــود من
الـــزمــان وهـــو حتت طـــائــلـــة  الــشك
تــــوجه له اصــــابع االتـــهــــام من قـــبل
تعـاقبة ال يأتمنه حكامه السلطات ا
وال يـأتـمــنه مـســتـعـمــريه ال لـشيء إال
لــكــونه يــرفض الــظــلم وال يــرضى ان
يــذل او ان تــمــتــهـن كــرامــته من قــبل
كـــائن مـن كـــان فــــقـــد امـــتــــزجت في
شـخـصـيـته  لـقاحـيـة الـبـدوي وعـشقه
لــلـحــريـة وبــســاطـة  ووداعــة الـفالح
وعــشـقه لــلـجــمـال  كــمـا هـي طـبــيـعـة
بـيـئته حـيث الـزرع االخضـر والـضرع
ـعـطـاء شـاركه الـقـصب  انـيـنه عـبر ا
شــبــابـتـه الـراقــصــة الـتـي اتـلــفت مع
ربـابــة الــبـدوي الــعــاشق احب عـزف
طــيـور ((اخلــضـيــري)) و ((احلـذاف))
والفلمنكـو واكتسب جنابة ((البني))

و((الشبوط )) و((الكطان )).
دربه الـفرات اثـنـاء فيـضـاناته وهـدير
امـواجه على مـقاومـة  كل جبـار عنـيد
يـــحـــاول ان يــــعـــكـــر صـــفـــو حـــيـــاته
ويــجـرف  نـبـاته  وأكــسـبـته  اصـوات
ـهــاجـرة الـتــحـرز واحلـذر الـطــيـور ا
فـهو ((يـريح )) ويشـتم رائـحة اخلـطر
عن بــعــد فـال تــغــريه مــظــاهــر الــبـذخ
واخلــضـــرة ووفــرة الــطـــعــام قــبل ان
يـحـصـل عـلى مـواثـيق االمن واألمـان
كما انه اكتسب الـفة احلمام والبالبل

ا...  فكان ودودا  وفيا  كر
((مــــــاجـــــد)) ابـن هـــــذه الــــــبـــــيــــــئـــــة
((الـــســــقــــشــــخـــيــــة )) الــــتي حتــــمل
ـتــنـاقـضـات ابن الــعـائـلـة الــفـقـيـرة ا
ــال الـغــنـيــة بــالـقــيم الــذي عـاش بــا
طـفـولـة بـائـسـة ولـكـنـهـا غـنـيـة بروح
ـرح والبـسـاطة  والـذكـريات احلـلوة ا
في مــديــنــته بــ رفــاقه وأقــرانه من
ـدرسـة ابــنـاء مــحـلـته وزمـالئه في ا
يــكـــمل دراســته اجلــامــعــيــة ويــعــ
بــعــنـوان ((مــعــلم جــامــعي)) لــيـدرس
الــتــربــيــة الــفــنــيــة  فـي احــد مـدارس
دينة على الـرغم من كونه  يستحق ا
ـــــدارس ان يــــــكـــــون مــــــدرســـــا فـي ا
ـتـوسطـة والـثـانـويـة ولـكـنه يـفـتـقد ا
لـــلــــواســـطــــة وكـــونه لــــيس من ازالم
السلطة خصوصا وقد قررت السلطة
وبـأمـر مـن الـقـائد الـضـرورة  تـبـعـيث
التـعـلـيم فال مـكـان لـغـيـر الـبعـثي في
سـلك الـتـربـيـة والـتـعـليـم مـهمـا كـانت
كفـائـتـة  ومقـدرته ومـكـانـته العـلـمـية
فال صـوت يـعـلـو  عـلى صـوت احلزب

القائد.
نــتـــيــجـــة  لــلــفـــاقــة وهـــزالــة الــراتب
الـشهـري لـلمـوظف احلـكومي في زمن
احلـرب واحلــصــار وفـقــدان الـديــنـار
ا اضـطر اغلب لقـيمـته في السـوق 

غالف الرواية


