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اضي. وحصد الفيلم الذي بـلغت تكلفته نحو 750 لحمي األكثر تكلـفة في تاريخ السينما الـصينية أسورا من دور العرض بـعد افتتاح بائس اجلمعـة ا سُحب فيلم اخليـال ا
ـاضي حسـبما أفـادت تقـارير. وتقـوم رواية الـفيـلم أسورا علـى أساطيـر صيـنية مـليـون يوان ( 112مـليون دوالر) أقل من  50مـليـون يوان خالل عرضـه األول يوم اجلمـعة ا
ـثلون صينيون بـارزون ويتضمن مؤثرات خـاصة مبهرة. ويخـطط منتجو الفـيلم لتعديله وإعـادة إصداره مرة أخرى في تاريخ الحق. وما لم يـحقق الفيلم جناحا ويشارك فيه 

رة القادمة فإنه سيكون األكبر خسارة في تاريخ السينما بخسارة قيمتها نحو  105مليون دوالر. أكبر بكثير خالل ا
لكة سماوية أسطورية من الهجوم. والفيلم اخليالي مدعوم من بعض كبريات شركات السينما الصينية. ويروي الفيلم الذي يقوم على األساطير البوذية قصة راع يحمي 

وقـبيل عـرض الـفيـلم انهـالت عـليه اإلشـادات من جـانب وسائل اإلعالم احلـكـوميـة الصـينـيـة ووصفـته صحـيـفة "تـشايـنـا ديلي" بـأنه "األكثـر تـرقبـا من جانب اجلـمـاهيـر من ب األفالم
تخصص في الصينيـة التي تتنافس في موسم الصـيف". لكن خالل األيام الثالثة التي عرض فـيها بدور السينـما حصل الفيلم على تـصنيف ضعيف للغايـة من جانب موقع "دوبان" ا
ـا يشبه سالسل تـحدة كأكـبر سوق لـلسيـنما في الـعالم استـهدفت خطـة الفيلم أسـورا إطالق امتيـاز جتاري لألفالم اخليـالية  تقـييم األفالم الصـينيـة. ومع تخطي الـص للـواليات ا
ـواهب احمللـية". وعلى مـول "ننغـشيـا" إنهم "يرغـبون في أن يـزيد الفـيلم من الـثقة في ثـقافـتنا وأن يـدرب مزيدا من ا . وخالل اإلعداد لـعرض الـفيلم قـال ا أفالم صراع الـعروش ومـلك اخلوا

الرغم من أن األفالم الصينية ال تلقى عادة إقباال دوليا بنفس احلجم الذي تلقاه أفالم هوليوود إال أنه حدث تعاون عدة مرات ب الص وهوليوود خالل السنوات األخيرة.
وواحد من أبرز نتائج ذلك التعاون فيلم "ذا غريت وول" أو "السور العظيم" الذي تكلف نحو  150مليون دوالر لكن إيرادته في شباك التذاكر كانت محبطة للغاية.
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مظاهر التحوالت الكبيرة برواية الساخر العظيم

اجلد سلمـان قد استدعى أمهـر بنّاء يزيدي
لـتـشـيـيـد داره مع انـشـاء مـخـبـأ سـري فـيه
معتمداً عـلى ثقته بأمانـته  واحملافظة على
سر اخملبأ الذي احتـفظ فيه بالوديعة التي
سيـكـون لهـا حـضور فـي مجـرى األحداث 
واجلد   هو القائل في مـخطوطه "  فكرت 
تـنـتـقل الـوديـعـة من يـهـودي إلى مـسـيـحي
إلى يـزيـدي  لـيـسـتـولي عـلـيـهـا ابنـه الذي
أصــبـح مـــســلـــمـــاً  أي ســـر يـــجــمـع هــذه
األحـجـيـة ?الــيـهـودي لم يـتـصـرف بـكـنـزه 
سـلم حافظ سـيـحي أضاف عـليـه و وا وا
عــلـيه وهــو يـتــدبـر أمــر بـقــائه وعـدم زوال
قــيـمــته " ( ص  . (257وفي قــوله هــذا مــا
يومىء إلى قـيم الـثقـة واألمـانة الـتي كانت
سـائــدة آنـذاك بـ أبــنـاء مـخــتـلف األديـان
الحظ أن  حتوّل اجلد والطوائف .. ومـن ا
دينياً لم  يُحدث صدمة لدى أبناء العائلة .
وصل مديـنة لـلتآخي ولعل سـبب ذلك أن ا
والتعايش ب األديان والـطوائف اخملتلفة
ا جـعلهم يـنظـرون إلى ما حـدث بهدوء  

وكأنه أمر اعتيادي .
  لـــقــد كـــتـب اجلــد ســـلـــمـــان ســـيـــرته في
اخملــطـــوط وتـــركـه إرثـــاً لــولـــديـه شـــهــاب
وابراهيم وأحـفاده مـنهمـا  مع ما تركه من
إرث مـادي . إنه يـنـفـرد  بـالروي فـي اجلزء
اخلــاص بــاخملـــطــوط من األحــداث   وهي
ـاضي الـقريـب ; لكـن الروائي أحـداث من ا
هــو الــذي يــتــقــمص شــخــصــيــة ســلــمــان
ويــتـحـدث بــصـوته  وســلـمــان آنـذاك فـتى
هرب إلى إحـدى الـقرى  مع أبـيه وأمه بـعد
أن أتُهم أبـوه بحـادث قتل وحلّ الـثالثة في
بستان الـقس اآلثوري األب ميـخائيل وكان
الــثالثــة مــوضع رعــايــته مع أنـه يــخـتــلف
عـنـهم ديـنـيـاً وهـذا تـأكـيـد آخـر عـلى ثـيـمـة
ـوصل .وكـان الـتـعـايش الـتي عـرفت بـهـا ا
الــقـس قــد أودع لــدى أبي ســـلــمــان أمــوال
الـكـنـيـسة وأمـواله الـشـخـصـيـة  فـقام األب
وابـنه بدفن الـوديـعـة في البـسـتـان . القس
ميخائيل هذا كان أحد قادة تمرد اآلثوري
في الـعام 1933فـقُـتل مع من فُـتل   نـعـيـد
التأكيد  بأن اجلـد سلمان لم يشهر اسالمه
حض ارادته . لقد حدث ذلك بفعل علناً و
ـصـادفـة فـقــد كـان يـقف إلى جـوار الـقس ا
ــــتـــمـــردين مـــيـــخــــائـــيل مـع اآلثـــوريـــ ا
احملــاصـريـن من قـبل الــقــوات الـعــسـكــريـة
الـعـراقـيـة وحـدث  أن نـادته إحـدى الـنـساء
بـاسـمه "سـلـمـان "فانـتـبه الـضـابط إلى ذلك
وظــنه مــســلــمــاً مـتــعــاطــفــاً مع اآلثــوريـ
فصفعه ودفعه جانبـاً .هرب سلمان بعد أن
وجــد أبـاه وأمه مــقـتــولـ ويــظل الـروائي
يالحـقه وهـو يـواصل رحـلـة الـعـنـاء  حـتى
ـوصل حيـث تبـدأ مـرحـلـة أخرى وصـوله ا
لـكنـها مـخـتلـفة تـمـاما ً: مـرحـلة الـسكن مع
أرملة وامرأة عجوز لـيبدأ حياة جديدة من
ـتـعــة الـتي تـوفـرهــا له األرمـلـة  : " كـانت ا
األرملة تـمارس سحـراً  قادراً على الـتغلغل

نـاشىء عن طبـيـعة الـتقـالـيد االجـتـماعـية
ــوصل .فــلـبــيت الــعـائــلـة الــســائـدة في ا
" الــرئــيس مــنــهــمــا يــطل عــلى مــدخـالن 
الشارع  والثاني يطل على الزقاق  وهو
مــدخل تــسـتــخـدمه الــنــسـاء في الــدخـول
واخلروج الـتزامـاً بوصـايا احلـاج ( كبـير
العـائـلة ) الـذي ال يـرغب في خروج نـساء
ارة " (ص بيته عـبر الشارع أمـام أنظار ا
ـــغــلق ـــوقف ا  ?(12وفـي مــقـــابل هـــذا ا
تزمت   وفي صـورة نقيضـة  له تماما ً ا
 جنـد بـاب احلـريـة مـفـتـوحاً عـلـى سعـته
أمام نساء ابن العائلة سيف ( عشيقاته )
الالتي اختارهن الـروائي بدقـة ليرسم من
خاللــهن  صــورة مــغــايـرة لــلــمــرأة حـيث
تصـبح هنـا أداة متـعة جـسديـة باإلضـافة
إلى احــتـمـال االرتـبــاط بـجـهـات أجــنـبـيـة
وقـد وضـعـن أنـفـسـهن  أو أغــلـبـهن  في
خــدمـة االحــتالل  عــلى مـا نــعـتــقـد . وألن
ـرتبـطة بهـن ليست عـلى عالقة األحداث ا
وثيقـة بالتحـوالت الرئيـسية  الـكبيرة في
الروايـة  لم نتـوقف عنـدهن طويالً مع أن
تـلك األحـداث تـغـطي مـسـاحـة اليـسـتـهـان

بها من زمن الرواية .
  وعلى اخلط األخالقي الفاصل ب نساء
الــعـائـلــة ونـســاء سـيف  تــقف الـيــزيـديـة
الـعـشـريـنــيـة بـهـار الـتي هـاجم الـدواعش
قـريـة أهـلـهـا " عـ الذئـب " وأسروهـا مع
أهل الــقــريـة واخــتــارهـا أمــيــر اجلـمــاعـة
سـبيّـة له ليـتـمتع بـها  لـكـنهـا استـطاعت
الـهـرب حـتى وجـدهـا سـعـد (وهـو أصـغـر
أبـناء عـائلـة األصـيل )قـرب البـيت الـكبـير
فـآواها وربـطت بـيـنهـمـا  عالقـة حب على
الـرغم من اخــتالفـهـمـا في الــديـانـة  لـكـنه
اخـــتالف ســـرعــان مـــا تـــبــ أنه لـم يــكن
صحيحا ً  . لقد أحدثت بهار  نقلة نوعية
في مسار أحداث الروايـة ح عثرت على
مخطـوط يعود لـلجد  وحـضور اخملطوط
في هـذه الروايـة لـيس جـديداً  فـقـد تـكرر
حضـوره  في عـدد من األعـمال الـسـردية :
ـيز ـيـة  لـكن مـا  عـراقـيـة  وعـربيـة وعـا
مــخــطـــوط هــذه الــروايــة أنه أحــدث تــلك
النقـلة النـوعية التي كـشفت  عن أن كاتب
اخملـظـوظ   هـو جـد عـائـلـة األصـيل وكـان
ـصـادفـة في أن يـزيـديـاً قـبل أن  تـخـدمه ا
يـصبح مـسـلمـاً . ولـعل في هـذا ما يـفـسر
انـشـداد سـعـد غـيـر الـطـبيـعـي الى بـهار (
الــتـي تــعـــني الـــربـــيع) وارتـــبـــاطه بـــهــا
ــغـاالة في خــدمــتـهــا وسـعي الــعـائــلـة وا
ـوصل لالحتـاق بـأهـلـهـا لـتـهـريـبـهـا من ا
الـذين كـانـوا قـد جنـوا من مـذبـحـة داعش
أولـــعل اإلحــــســـاس الــــداخـــلـي بـــوحـــدة
قولة " ا  االعـتقاد  االنتماء األثني أور
الــعـــرق دســاس "هــو الـــذي جــعل جالل 
وهـــو األخ األكــبـــر لــســـعــد  يــصـــر عــلى
ـتدح اخـتيـار عـمال الـبـناء الـيـزيديـ و
مــهــارتــهـم واخالصــهم في الــعــمل وكــ

ـــرحــلــة في أعـــمــاقي  " ( ص  ? ( 56ثم ا
الـتي فتـحت له بـاب الـسـعادة حـ تـعرف
ساعدته على التاجر اسماعيل الذي دعاه 
في  العمل في  جتارته   ثم زوّجه ابنته 
وفي آخر ليلـة له في البيت الذي يـستأجر
فـــيه غـــرفـــة حـــيث ســـيــــنـــتـــقل إلى بـــيت
اســمـــاعــيـل لــيـــتــزوج مـن ابــنـــته جنــاة :
"اجتهت إلى غـرفتي  وأبـدلت مالبسي ثم
تسللت إلى غرفة األرملة ألقضي فيها ليلةً
من الـسـحـر واجلمـال وفـوران الـغـرائـز ما
يــجـعل من اجلــسـد الــفـتي لألرمــلـة واحـة
نادرة لـلمتـعة اخلـالصة " (ص  (125لكنه
واصل زيــاراته لـغـرفــة األرمـلـة حــتى بـعـد
زواجـه وبــعـــد زواج  األرمــلـــة نــفـــســهــا "
نـــهــــضت األرمــــلــــة واقـــتــــادني مـن يـــدي
وأدخلتني غـرفتها  كل شيء فـيها كان قد
تــغـــيـــر   ومـــا أن أغـــلـــقت الـــبــاب حـــتى
طـوقــتـني بــذراعـيـهــا  وأخـذت تـفك أزرار
مالبسـي  وهي تهـمس بـكلـمـات تعـبّر عن
شوقها وحاجتـها لي . كان عليّ أن أحتفل
 فــلــيس من الــرجــولــة عــدم تـلــبــيــة نـداء
اجلـــســد وهــو يــعــصـف في جــســد امــرأة
مــنـــحــتـــني اجلــمـــال وفــجـــرت خاليــاي "
(ص 144ــ  ..( 145وحــــ وقع عــــمه في
أزمة مـاليـة تذكـر وديعـة القس مـيخـائيل 
ـوصل وذهب وأخـرجـهــا وجـاء بـهـا إلى ا
وفتحها وأخرج بعض ما فيها لكنه حاول
أن يــبــرر فـعــلــته ويــبـرىء ذمــته من خالل
الــقــيــام بــأعــمـال اخلــيــررولــهــذا الـســبب
اكــتـسب لــقب " األصـيل " الــذي اسـتــمـدته
العائـلة مـنه   غير أن ثـروة ولديه العالقة
لـهــا بـالـوديـعــة . وفي مـظـهــر من مـظـاهـر
حتـوله ديـنيـا ً واجـتـمـاعيـاً أصـبح مـولـعاً
بالنـساء حتى ليـبدو أن حفـيده سيف كان

امتداداً له  . 
W¹«Ëd « WOB ý

  تـعد شـخـصـية سـيف شـخـصيـة الـرواية
احملورية  بفعل الدور الذي لعبه في مسار
أحـداثـهـا . كــان مـثـقـفـاً بـخالف أوالد عـمه
ـنشـغـلـ بالـتـجـارة وكان اعالمـيـاً بارزاً ا
عــمل فـي مـؤســســة حتــمل اسـم "الــفــهـد "
نسـبةً إلى صـاحبـها " فـهد اجلـاسر " وهو
تـاجــر  مـشـبـوه يــرتـبط بـجـهــات أجـنـبـيـة
تــقــوم بــتــمـــويل مــؤســســته وال عالقــة له
بـــالـــثـــقــافـــة أو اإلعالم  وال يـــجـــيــد ادارة
مؤسـسة إعالمـية كـبيـرة  بسـبب انشـغاله
ــال بــأمــرين حــيــويــ بــالــنــســبــة له  : ا
ـؤسـسـة بـيد واجلـنس  لـذلك كان يـضع ا
ســــيف مع أنـه يـــحــــيــــطه بــــشــــبـــكــــة من
اجلواسيس ثم يعرض عـليه تقاريرهم في
الـوقت نـفـسه .ومـثلـمـا كـان سـيف نـاجـحاً
في عمله اإلعالمي كان نـاجحاً في عالقاته
الـنـسـائـية الـتي ازدادت مـع تواصـل عمـله
الـوظـيـفي . وعـلى مـا نرى  لـم يكـن سيف
ـنـأى عن الـشبـهـات فـيـمـا يـتـعلق نـفـسه 
بــارتــبــاطـاته الــســريــة والـغــمــوض الـذي

يحيط شخـصيته وقد اسـتطاع أن يوظف
عالقــاته اخلـاصـة خلــدمـة قـضــايـا تـخص
اوالد عمه ومنها محـاولة تهريب بهار إلى
أهلـهـا .غيـر أن حتـوالً جوهـريـاً حصل في
مسيرته حـ تخلى عن عمـله في مؤسسة
ــقــاومــة ضــد داعش الــفــهــد وانــظم إلى ا
وأصبح عنصراً مهـماً قي احلركة  موظِفاً
خبـرته اإلعالميـة فيـها  وقـد أصيب بـطلق
نـاري لدى مـشـاركـته في إحـدى العـمـلـيات

لكنه جنا من احلادث.
ــو حـركـة   ومن الــتـحـوالت الــرئـيــسـيـة 
وصل في تـأكيد قاومـة ضد داعش في ا ا
من الروائي عـلى الرد عـلى التـقوالت التي
ـوصلي اسـتكانوا لالحتالل . تفيد بأن ا
قـاومة  كان الـفتـى بارق أحـد رموز هـذه ا
وقـد حــرص الـروائي عــلى أن يــقـوم بـارق
هـذا بـإيـصـال بـهـار إلى أهـلـهـا في الـوقت
الذي فشل فيـه األمريكان في الـقيام بذلك 
ـــوصل يـــتم لـــكـي يـــوحي بـــأن حتـــريـــر ا
بـواسـطـة أهــلـهـا الـعـراقـيـ  وكـان بـارق
الي من ابني عائلة األصيل يتلقى الدعم ا
ـــوصل ـــاكـــثـــ في ا : جـالل وســعـــد   ا
وهـــــذه اشــــــارة أخــــــرى فـي صـــــالـح أهل
ــــوصل حـــيـث أســـهم جتــــارهـــا في دعم ا
ـــقـــاومـــة مـــالـــيـــاً .وكـــان جالل وســـعـــد ا
يــواصالن عـــمــلــهـــمــا الــتـــجــاري بــهــدف
تـــصـــفـــيـــته  وقـــد أجلـــمـــا فم  الـــدواعش
بـتنـازلهـمـا عن عمـارة الـعائـلـة  لهم . ومن

مــظـــاهــر الـــتـــحــول األخـــرى الــتـــحــول
االيــــجــــابي فـي مــــوقف الــــنــــاس ضــــد
الـــدواعش وقــد هـــدمــوا جـــدار اخلــوف
الذي كان قائماً أنذاك . في األيام األولى
قال احلاج شـهاب األصـيل ألبنائه وأهل
بـيــته : " ال أحب الــذهــاب إلى اجلـامع 
ـصلـون في الصف األول خـلف اإلمام فا
األعـمى يــتـوزعـون مــا بـ غـريب ولص
وخـريج سـجون وصـاحب سـوابق وابن
عـــاهــرة  وفي الـــصــفــوف األُخـــر يــقف
صلون خـائف  يستـجدون حياتهم " ا
( ص   . ( 11أمــــــا حـــــ أعــــــدِمَ رمـــــز
ـــقــاومــة بــارق فــقـــد اخــتــلف الــوضع ا
تـمـامـاً. فـعـنـدمـا  تـسـلّم أبـو بـارق جـثـة
ابـنه الشـهـيد تـلـقى تبـلـيغـاً بـعدم إقـامة
مـجلس عـزاء لـكن جـمهـوراً واسـعـاً كان
فـي انــتـــظــار تـــســلّم اجلـــثــة مـن الــطب
الـعـدلي : " تـضخـمت مـسـيـرة الـتـشـييع
ــواطـنــ  كـانت وصـارت تــضم آالف ا
في الـبــدء مـسـيـرة صـامــتـة حـزيـنـة  لم
تـلـبث أن حتـولت عـنـد ساعـة الـدفن إلى
أصوات غاضبة متوعدة " ( ص .(556
  لـقـد قــدّم أمـجـد تـوفــيق في " الـسـاخـر
الــعـظــيم " شــهـادة وفــاء ووالء وتـأكــيـد
ـوصل التي ديـنـته البـاسـلة  ا انتـمـاء 
سـيظل اخلـريف فـيـهـا  وسط اخلراب 
ربيعاً ثـانياً ولـكنه مضمخ بـالدم  لتظل
حتتفظ  بإسم " أم الربيع " بامتياز !

ح تصـفحت رواية " الـساخر الـعظيم "
ـبـدع أمـجـد توفـيق ووجـدتـها لـلروائي ا
تــــقع في  662 صــــفــــحـــة ( مـن الـــقــــطع
ــــتــــوسـط) تــــســــاءلت : كـم من الــــوقت ا
ستأخذ مني قراءة هذه الرواية الكبيرة ?
لــكــنــني مــا إن شــرعت بــقــراءتــهـا حــتى
وجـــدتــــني أنــــشـــدّ إلـــيــــهـــا وتــــأســـرني
ـضمـونـها ولـغـتهـا فانـتـهيت مـنـها في
اسبوع دون أن أتفرغ لها تماماً . وما إن
ـراجعـتـها انـتهـيت مـنـها حـتى شـرعت 
بصـورة متـفحصـة كانت حـصيـلتـها هذه
ا ال تفـيها حقها القراءة النقـدية التي ر

تماماً . 
  صدرت هذه الرواية في طـبعتها األولى
عن دار " فضـاءات " في عمـان عام 2018
وتــوزعت صــفــحــاتــتــهــا عــلى ثــمــانــيــة
وخــمــسـ فــصالً وتــتـمــحــور أحـداثــهـا
ـوصل حــاضـراً. لـقـد الـرئــيـسـيــة حـول ا
تـــنـــاول عـــدد مـــحــــدود من الـــروائـــيـــ
ـوصل  وهي في الـعـراقـيـ مـوضـوعـة ا
مـحنـتـها عـنـد احتاللـهـا من قبل داعش 
ـــيــز أمـــجــد تــوفـــيق في هــذه لـــكن مــا 
ـام ـديـنــة  وهـوعـلى إ الـروايــة أنه ابن ا
كـــاف بـــتـــاريـــخـــهـــا الـــقـــد واحلـــديث
كـانية واالجتـماعية  فلم وبجغرافـيتها ا
يضع في ذهـنه احتمـال الوقـوع في خطأ
مـا في أي تفـصـيل من تـفاصـيل  الـرواية

لذلك تتالت فصولها بانسيابية  مثيرة.
 في مالحظـته التي تـتقدم الـرواية يـشير
الـــروائي إلى أن  روايـــته "عــمـل ابــداعي
معني بـالبنـاء الفني والقـيمة اجلـمالية 
وليس مـعنـياً بـتوثـيق تاريـخي لألحداث
" ( ص  .( 5ونـزعم بـأن والـشـخــصـيـات 
ــقــال الـذي الحــظـة صــلــةًًمــا بـا لــهــذه ا
تُـــخــتــتم بـه الــروايــة ويــحـــمل عــنــوان "
الـــســلــطــة " وقــد كــتــبـه ســيف ابــراهــيم
األصيل  وهـو الشخـصية الـرئيـسية في
ـقـال الـذي نـسمـع فيـه صوت الـروايـة : ا
الـــروائي من خـالل صــوت شـــخـــصـــيــته
والـــذي يــفـــتح أكــثـــر من بــاب لـــلــتــأويل
السيـمـا قي ما يـتعـلق بـسيـاسة الـسلـطة
ــوذج الــشـخــصـيــة الــتي يــرى فـيــهـا و
ســمــات الــقـــائــد  مع الــتـــأكــيــد عــلى أن

الــروائي كـــان مـــحــايـــداً وهـــو يــتـــنــاول
موضوعه .

ـدخل يتـقدمه مـقطع    تُسـتهل الـرواية 
يــقــتـــرب من ايــقـــاع الــشــعـــر  يــتــحــدث
الـــروائي فـــيه عن نـــصه فـــيــقـــول : " أنــا
الراوي الـعـلـيم   الذي قـرر أن يـكشف عن
وجـهه ويـتـخـلى عن مـسـاحـيق الـتـجمـيل
ـزق الـستـارة الـتي يـخـتـفي وراءها .. و
أشيد روايـتي مسـتمتـعاً بحـكمة الـساخر
الــعـــظـــيم  إن الـــزمن هـــوالـــســـاخــر
الــعـظــيم أو الــســاخـر األكــبـر " ( ص ( 9
لـــيـــشـــيـــر بــــذلك إلى أن نــــصه الـــروائي
نحى ولكن دون اإلخالل سيكون واقعي ا

بفنيته .
—bI « W¹d Ý

   السـاخـر العـظـيم الذي تـتـخذه الـرواية
هو ا يـحمـله ذلك من داللة  عنـواناً لهـا 
الــــزمن إذن . والـــزمن هــــو رديف الـــقـــدر
ا سمعنا مقولة "  من سخرية القدر ولطا
" لـذلك فـإن مـقـولـة " من سـخـريـة الـزمن "
ـر . فمن سـخرية تبدو مـن صنع الواقع ا
وصل   عن قصد أو غير الزمن أن تقع ا
كلف بحمايتها  قصد  ضحية تهاون ا
ومـن ســـخـــريـــة الـــزمـن أن حتـــتل داعش
دينة بصورة سريعة لم تكن حتلم بها  ا
ومـن ســخــريــة الــزمـن أيــضــاً أن تــعــجــز
ـتحالفـة معها تـحدة والدول ا الواليات ا
عن حماية فتاة يزيدية هربت من داعش 
وأيصالها إلى أهـلها ففشـلت خطة القيام
بـــذلـك ووقــــعت الــــفــــتــــاة في يــــد داعش
وتــعـرضت لـالغـتــصـاب  . ومـن سـخــريـة
تزمتة أخالقياً الزمن أن عائلة  األصيل ا
أجنـــبـت زيــــر نــــســــاء مـــثـل ســــيف.ومن
سخريتـه أيضاً ان صديـقاً حميـماً لسيف
ن كــان قـد أحــسن  إلـيــهم في الــعـمل 
كــان يــرفـع تــقـــاريــره عــنـه لــيـــزيــحه من

منصبه ويحل محله .
  شـخـصيـات الـروايـة مـحـدودة  في جزء
كبـيـر منـهـا وتنـحصـر ضـمن إطار عـائلي
ضيق كان لدور الرجل حضور واضح في
رأة إلى حد الغياب مقابل انحسار دور ا
الــتـام أحــيـانـاً بــالـنـســبـة لــنـسـاء عــائـلـة
األصيل بـشكل خـاص. ولعل هـذا الغـياب

غالف الرواية


