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فــؤاد الـتكـــريل :اللغــة العـــربيــة مل يـطــوعهــا احـــد روائيــاً
مـرت قـرون عـديـدة حتـى تكـونت روايـة ذات شخـصيـة مـتميـزة

الالمــرئيـات فـيهـا نـوع مـن شخـصيـة
تقـبل بكل شـيء يف احليـاة، شخـصيـة
تقبل بتواضع وبقناعة ،و ليس لديها
طـمـــــوح أكـثـــــر ممـــــا تقـــــدمه احلـيـــــاة
لهــا،انهــا شخـصيــة من طـراز خـاص،
العـنـــوان بـــاسـمهـــا وهـي ان القـنـــاعـــة
شيء ال مـرئي الن عنـدها خـزينـاً من
القنـاعــة واالهتمـام بـالغيـر واألشيـاء
األخــــــــــــرى.                                  
ــــــى ــــــول ال  * هـل ميـكــن ان نــتـح
السياسـة، مارايك باألوضـاع احلالية
التي مير بهـا العراق وكيف ترى واقع
احلـــــــال؟       - واقــع احلــــــــــــــــال ال
يــستـطـيع احــد ان يعــرفه ، ال انــا وال
أي احـــــــــد مـــن احملـلـلـــني، انـــــــــا اقـــــــــرا
بـاسـتمـرار واتــابع األوضــاع العــراقيـة
ألرى مـــا يجــري. اعـتقــد ان غــالـبـيــة
الـتحلـيالت الــسيـــاسيــة ال تعــرف مــا
سوف يحدث! و ال تعرف بالضبط ما
ســوف يحــدث بعــد شهــر مثـال ، يبـدو
لي ان جهات سـياسيـة تتخبـط بشكل
مـن االشكــال ، النه ليـس لـديهـا إرادة
لــتحقـيق مـــآربهـــا واآلخـــرون لـــديهـم
إرادة  إلحـــبـــــــــاط مـــــــشـــــــــاريـع الــكـــتـل
األخــرى، واخللـط مـتعــادل ، الــواحــد
يعـــــرقل عــمل اآلخــــر، فـال تعــــرف أي
نـتــيجــــة ســــوف تــصل األمــــور ألــيهــــا،
ولـكن املــوقف الـى حـد مـا يـدعـو الـى
الـتفاؤل، الن احلكومـة تشكلت او هي
علـــى وشـك ، لقـــد جـــرت انـتخـــابـــات
رئـاســة اجلمهـوريـة والبـرملـان واخـتيـر
رئيس الـوزراء، بقيـت املشكلـة الكـبرى
، هــي العــمل بـــــإخالص مــن اجل مــــا
يحــتـــــــاجـه العـــــــراق والــــــــذي يعــــــــرفه
اجلـمـيع كــاألمـن وتعـــديل االقـتـصــاد
الن اقـــتــــصــــــــادنــــــــا مـعــــــــوج ومـــنـهــــــــار
واالهـتمـام بحـريـة النـاس وهـذه كلهـا
أمــور واسعــة وكـبيــرة ومعقــدة وحلهــا
يتـطـلب طــاقــات كـبيــرة ال يــستـطـيع
شخــص واحـــد او طــــائفـــة واحـــدة ان
تقـوم بهـا لـوحـدهـا، انهــا حتتـاج الـى
تـكــــاتف مـن اجلـمـيـع ألنهــــا لــن حتل
بـغــيـــــــر هـــــــذه الــــطـــــــريـقـــــــة ، وعـل كـل
الــــطـــــــوائـف ان تــتــنـــــــازل عــن بـعــــض
طمـوحــاتهـا مـن اجل الهــدف الكـبيـر
والــــذي ميـكـن ان اسـمــيه مـــســــاعــــدة
العــــراق ، او اســتعــــادة العــــراق وبـنــــاء
دولــــــة  العـــــراق، ورغــم كل ذلـك فــمــن
املفــروض علـينــا ان نــأمـل فال مجــال
لنــا ان نختـار املــوت او االنهيـار، لهـذا
أنــــا مــتفــــائـل وآمل دائـمــــا  بــــالـــشـيء

اجليد.
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أفـكــــارهــم ، حقــيقــــة اكـتــــشفــتهــــا يف
الــوقـت احلــاضــر ألنـنـي كـنـت أتـصــور
وآمـل واتفــــاءل ان الـكـتــــاب الـــشـبــــاب
حتـت ظل االسـتـبــداد كــانـــوا يكـتـبــون
ويخفـون كتـابـاتهـم، كنـت متـأكـداً من
انهم سوف يكتبون أشياء جيدة جدا،
اشــيــــــاء تــــــرفـع راس االدب العــــــراقــي
ولكن مـع األسف لم يحـدث هـذا ، لم
اجــد أحــدا يـكتـب يف اخلفــاء ، كــانــوا
خــائفـني،او  يحــاولــون كـتــابــة اشـيــاء
تـــــرضــي الــنـــظـــــام، وانـــــا مـع كل ذلـك
ســـأظل أدافع عـنهـم، ألنـي اذا وضعـت
نفسي يف مكـانهم سوف اعمل الشيء
نفـــسه رمبـــا. األشـيـــاء الـتـي قــــراتهـــا
نهــــايـــــة سقــــوط الـنــظــــام ومـــــا بعــــد
السقوط اشيـاء تبشر بخـير ولكن لم
يـكن هـذا مــا كنـت آمله ، حـقيقـة، انه
اقل بـكــثــيـــــر ممـــــا كــنــت امـله.          
 * لـننـتقل الــى فــؤاد الـتكــرلـي هل
نستـطيع ان نبـدا من اخر انـتاج لك؟
- اخــر إنـتــاج لـي هــو خـمــس قـصـص
قـصيـرة صــدرت يف مجمـوعــة اسمهـا
)خـــزيــن الالمـــرئـيـــات( نـــشــــرتهـــا دار
املدى يف عـام 2004 . فانـا ال أستـطيع
ان أتــوقـف عن الـكتــابـــة وهي قـصـص
كـتـبـتهـــا بعــد ) مــســرات وأوجــاع( الن
استمـرارية الـكتابـة ضروريـة بالنـسبة
لـي وألي كــــاتـب. يف هــــذه اجملـمــــوعــــة
القـصـصـيـــة ال أسـتـطـيع أن أقـــول ان
فـيهـــا شـيـئـــا فــــوق العــــادة، يف نهـــايـــة
الكتـاب نص قـصصي طـويل إلـى حـد
مـا كتبـت عليه نـص قصـصي ،و قصـة
حتكي  عـودة اسيـر يفقـد كل شيء يف
حـيـــاته ويف وطـنه. مجـمــوعــة خــزيـن

يعــرفــون هــذا، فــاالديـب يف الغــرب له
وزن اخــــر ، أتــــذكــــر كــــاتـبــــا امـيــــركـيــــا
مـشهـورا اتـصل به بـعض الـصحفـيني
وسـألوه هل أنـت أديب، فقال انـا لست
اديـــبــــــــا بـل روائـــي .                        
 * وما هـو الفرق بـرأيك بني األديب
ـــــروائــي؟                                وال
  - الفرق ان األديب له ناحية فكرية،
فـأديـب مثل )انــدريه جيـد( ال يعـتبـر
كــــــاتــب قـــصــــص فقـــط. الــــــروائــيــــــة)
ســــاكــــان( تعـتـبــــر كــــاتـبــــة،  وال ميـكـن
اعتبـارها اديبة مبعنـى اندريه جيد او
بــــــولـــيفــــــاري ومـــثل اخــــــريــن حتـــمل
أعمــالهـم أفكــارا ورؤيــة للـحيــاة ، امــا
الـبقـيـــة فـيــســـردون قـصـصـــاً جـمـيلـــة
فقــط ولـكــنهــــا فــــارغــــة مـن أي شـيء
ســــوى املــتعــــة. اذا رجعـنــــا الــــى األدب
الـعــــــــــربـــي ، ســـنــــــــــرى ان كـــثـــيــــــــــريـــن
يـستـسهلـون كتـابـة القصـة او الـروايـة
وكـــان االمـــر قــضـيــــة صحـــافـــة،  كـــان
وكـنت وجـاء وجـئت ، هــذا ليـس ادبـا ،
هذه قصة ولكنهـا ال ترقى إلى االدب،
يف األدب الـعربي الـرواية شيء جـديد
جدا ونـحن لم نكمل املـئة سنـة ولهذا
يـصـيـــر خلـطــا يف االمــر، ورمبــا جتــد
كـاتبـا  ليـس لديه خـبرة كـافيـة ، يقوم
بكتـابـة روايـة وينـشـرهـا علـى حـسـابه
ويـــريـــد ان يــضـعهــــا يف املكـتـبـــات وان
تقيم بـشكل صحيح، اضرب لك مثال
صارخا، يف اجلـامعة االميـركية أرادوا
تقـــريـــر روايـــة اخلـبـــز احلـــايف حملـمـــد
شكــــري الكـــاتـب املغـــربـي رحـمه اهلل ،
ولـكـن روايــته رفــضـت لـيــــس الن بهــــا
اشيـاء  ذات جــرأة جنـسيـة بل رفـضت
النهـــا ال متــثل اسلـــوبـــا ادبـيـــا بحـيـث
ميكن اعـتبـارهـا عـمال أدبيــا متـميـزا.
* هل يقــرأ فــؤاد الـتكــرلـي اعمــال
روائيني عراقيـني من اجليل اجلديد؟
-  قـرأت لـبعـض الـروائـيني الــشبـاب ،
ال أستـطيع أن اقـول لـك إني أعجـبت
كـثـيـــــرا بهــم ، مع األسـف انهـم مــــروا
بــظــــروف صعـبـــة  ، ظـــروف ال تــطـــاق
عــــــدا االســتــبــــــداد والــــظلــم وفــــــرض
االديوجلية البغيضة وجاءت احلروب
وجــــاء احلــصــــار وجـــــاءت املقـــــاطعــــة،
مـقاطـعة الـدول العـربيـة والعـالم كله
لهــم، عـــــــدا انهــم حــــــرمــــــوا مـــن قلــم
الـكتـابـة والـورق واحلـريـة الــداخليـة،
لقـد ضـربــوا يف داخل نفـوسـهم، هـذا
الــــشــيء لــم أتــــــوقعـه، انهــم أصــيــبـــــوا
بضـربـة كـان احـدهم امـسك بقلـوبهم
وعــصـــرهــــا وجعـلهــم أشخـــاصـــا شــبه
معـوقـني، يخـافـون مـن أنفـسهـم ومن
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الــروايــة االميــركيــة الـالتيـنيــة فـتلك
مسالة اخرى.

* ال تـزال أســاليب الـروايـة العـربيـة
تـتـبع او تعـتـمــد اســالـيـب الــروايــة
الغـــربـيـــة ، رغـم ظهـــور محـــاوالت
اعـتمــدت علــى الـســرديــة العــربيــة
كمحـاولــة  )البـرتــو ايكـو( يف روايـة

اسم الوردة   ما رايك يف ذلك؟
- ال ا حـبــــذ مفـــردة إتـبــــاع االسلـــوب،
فـــاملهـم طـــريقـــة الــســـرد، والـطـــريقـــة
الفـنـيــة  يف تــألــيفهــا .هـنـــالك طــرق
مختلفـة عنـد الكتـاب العـرب يف سـرد
الـــروايـــة يف الـــوقـت احلـــاضــــر ونحـن
أخــذنــاهــا مـن الغــرب، ال تـنــس هــذا،
وحـتــــى االبـتـكــــارات الـتـي حتــــدث يف
الـروايــة العــربيـة فــإنهـا مـأخــوذة من
الغـــــرب، نفــــسه ايـكــــو يف روايــته اسـم
الـوردة أخـذهـا من حكـايـات الف ليلـة
وليلــة ، اعتقـد انهــا حكـايــة رقم 50 .
وعلــــى العـمـــوم فــــالغـــربـيـــون لــــديهـم
القــــابلـيــــة علـــى اسـتـثـمــــار حكـــايـــات
الــبلــــدان األخــــرى واألســــاطـيــــر، امــــا
نحـن فــالــى االن نـنـظــر الـيهـم ونــرى
كــيف يعـملـــون مـن تقـنـيـــات ونحـــاول
تقـليدهـا او التقـرب منهـا ، ابتكـاراتنا
قلـيلــة وأحـيــانــا لـيــسـت يف مكـــانهــا ،
أحيـانـا نـكتـب أشيـاء كـأنهـا جـديـدة ،
يف حني إنهـا أشيـاء  مـزيفـة  ، ليـست
قـــائـمــــة علـــى  أســـاس  مـتــني، ونحـن
إلــى أالن ال منلك لغـة روائيـة ثـابتـة.
   * مـا الـذي تقصـده بلغـة روائيـة ؟
-اللغـة الروائيـة تعني الـدخول ضمن
ســيــــــاق لغــــــوي معــني وهــــــذا يفـــــرض
علـيـك بعــض األمـــور ويـــسهـل علــيك
كتــابــة بعـض األمــور األخــرى ، اللغــة
العــربيـة لـم يطـوعهـا احـد ولـم يفكـر
بصهـرهـا لتكـون لغـة روائيـة ، مبعنـى
انـها تكـون لغة شفـافة ، لغـة ميكن ان
جتــــذب القــــاريء، لغــــة قــــابلــــة علــــى
االحـــتـــــــــواء لـلـحـــــــــوادث وتـفـــــــســـيـــــــــر
الـشخـصيــات والتعـبيــر عن دواخلهـا.
مثـال حينمـا تكتب بـاإلنكلـيزيـة وأنت
كـمتــرجم تعــرف ذلك، سـوف جتـد ان
هنــالك مـصــطلحــات مـنحــوتـــة منــذ
200 عـامـا مثال وتـستـطيع  ان تـدخل
أشيــاء جــديــدة . نحـن عنــدنـــا اللغــة
الــصحفـيـــة هـي الــســـائـــدة ، كـــاتـبـــات
وكتـاب كـثيـرون ومـشهـورون، ال تعـدوا
كتـابـاتـهم ان تكــون كتـابـات صـحفيـة،
هــــذا لـيـــس ادبـــــا انه روايــــة قــصــص،
هـــــؤالء االدبـــــاء ميـكــن تــــشــبــيـههــم بـ
)قـصـــة خـــون( الـــذي كــــان يجلــس يف
املقهـى ويـسـرد الـقصـص  . يف الغـرب

قـــول هـــذا، اذا فــصلـنــــا أنفـــسـنـــا عـن
الـروايـة العـربيـة، ان تكـوين شـخصيـة
واضحـة للـروايــة يحتـاج الــى سنـوات
ورمبـا قـرون ، فـالـروايـة الفـرنـسيـة أو
اإلنـكلـيــــزيــــة علــــى سـبــيل املـثــــال لـم
تـتكــون خالل عـشــريـن أو خمــسني او
مئــة سنــة ، لقــد تـطـلب األمــر قــرونــا
عـــــديـــــدة حــتـــــى تـكـــــونــت روايـــــة ذات
شخصيـة متمـيزة، بـنوع الـشخصـيات
فيها ونوع املشاكل التي تعاجلها ونوع
احللــــــول الــتـــي تقـــــــدمهـــــــا. كل هــــــذا
يعـطـيك انــطبــاعــا بــأنهــا حقــا روايــة
إنـكليـزيـة او فـرنــسيـة ولـو جـئنـا إلـى
الــروايــة الــروسـيــة يف القــرن الـتــاسع
عشـر لـرأينـا انهـا بـدأت بسـرعـة وهـذا
أمـــــر غـيـــــر مـــسـبـــــوق ألنهـم لـم يـكـن
لــديـهم تــاريخ بهــذه الـكثــافــة ، تــاريخ
يـضـم العــديــد مـن العـظـمــاء الــذيـن
كـتـبــــوا روايــــات هــي القـمـم، لـم تـكـن
روايــاتهـم عــاديـــة. ولكـن تلـك الفـتــرة
انتهـت بقيـام االحتـاد الـســوفيـتي. ان
فتــرة نـشــوء الــروايــة الـــروسيـــة فتــرة
قـصـيــرة لـم تـتجــاوز املـئــة سـنـــة، ومع
ذلك تكـونت لـديهم يف كتـابـة الـروايـة
شخـصـيـــة روسـيـــة ذات خـصـــوصـيـــة ،
حقيقـة ال ميكن الـشك يف انهـا كـانت
هوية متميزة متاما. أما بالنسبة الى
الرواية الـعراقية فمـا زلنا يف صحراء
كبيـرة وشـاسعـة هي الـروايـة العـامليـة،
ونحن مـازلنـا نبـحث عن أنفـسنـا، وال
نــــزال نـتــــأثــــر بــــاألســــالـيـب األخــــرى
ونحـاول ان نـشيـد اسـسـا خـاصــة بنـا،
أسـسا معلومة ميكـن أن تؤدي بنا إلى
تشكيل هوية او صفات ثابتة الى حد
ما ولكني أتصور إننا نحتاج إلى وقت
أطـول، رمبــا خالل اخلمـسـني أو املئـة
عـــام القــادمـــة ميكـن ان يـتكــون شـيء

من هذا النوع.
* هل ميكن ان نقـول بعد خمسني او
مئـة سنـة  انه أصـبحت لـدينـا روايـة

عراقية ذات مالمح خاصة  ؟
- ميكن أن يحـدث هـذا إذا جـاء كتـاب
أصحاب طاقـات كبيرة ، كتـاب يثبتون
األشـيــــاء املــــاضـيــــة، ويــضــيفــــون لهــــا
تقـنـيـــات جـــديـــدة ، وصفـــات جـــديـــدة
أخــرى  . اضـــرب لك مـثال فــالــروايــة
االميـــركيــة تــشكـلت يف بــدايــة القــرن
الـتـــــاسع عـــشــــر وهــــو تـــــاريخ حــــديـث
نـسـبيـــا ولكـنه صحـب ظهــور مـــواهب
كــبــيـــــــرة بحــيــث ســــــارعــت تــــــأســيــــس
الـشخـصيــة االميــركيــة يف الــروايــة  ،
فـتعـــرف ملـمــسهـــا وذائقـتهــا نــسـبـيــا
واعني هنا الـرواية االميركـية وليست

مفــيــــــد الـــصــــــايف

عـنـــدمـــا هـبـطـت الـطـــائـــرة اخلـــاصـــة الـتـــابعـــة
للـخطـوط اجلـويـة العــراقيـة يف مــدينــة  أربيل
)عاصمـة إقليم كردستان العراق(، والتي أقلتنا
من مـطــار عمـان، جتـمع  املـشـاركــون يف أسبـوع
)املـــــدى( الــثقـــــايف الـــــرابع ومـــــؤمتـــــر املــثـقفــني
العراقيـني )عراقيـون قادمـون من املنـاطق التي
دفـعهــم نــظـــــام صـــــدام حـــســني وحـــــزب الــبعــث
للجـوء إليهـا، ومصـريون ولبـنانيـون وتونـسيون

وسوريون، وأصدقاء أجانب للعراق(.. 
انتابنى إحسـاس طاغ بالفرح والسعادة، فها أنا
أدخل العراق بطـريقة عاديـة بعد أن  اضطررت
مع عـــدد مـن املـثـقفـني العــــرب والعـــراقـيـني يف
ديــــــســـمـــبــــــــر 2000 إلــــــــى )الـــتــــــسـلـل(  لـعــــــــراق
)كـردستـان( من سـوريـا يف زوارق صغيـرة عبـرت
بنــا نهــر دجلــة يف دقــائق معـــدودة  عنـــد مثـلث
»خابـور»، حيث تلتقـى حدود العـراق مع حدود
كل مـن ســــوريــــا وتــــركـيــــا. كــــان صــــدام يف ذلـك
احلني مـازال يجـثم عـلي العـراق ويـذيق شـعبه
الــويـالت، ولم يـنج مـن  سيـطــرته يف الــسنــوات
الــثالث عـــشـــرة األخـيـــرة مــن حكـمـه إال إقلـيـم
كــــردسـتـــــان، بعــــد غــــزو  قــــوات صــــدام حـــسـني
لـلكـــويـت وهـــزميــته علـي يـــد مـــا سـمـي بقـــوات
الــتحــــالف الــــذي كــــونــته  الــــواليــــات املــتحــــدة
بقيادتها وانتفاضة اجلنوب ثم إقليم كردستان

عام 1991 
وإعـالن مجلــس األمـن والـــواليـــات املـتحـــدة أن
املـنــطقـــة شـمـــال خـط عـــرض 36 )كـــردسـتـــان(
مـنــطقــة أمـنـيـــة يحـظــر فـيهــا الـطـيـــران علــى
القــوات العــراقيـة، وهـو مـا أدى بـصـدام حــسني
إلـــــــى سـحــب قـــــــواتـه مــن أجـــــــزاء واسـعـــــــة مــن
كـــــردســتـــــان وسحــب كل املـــــؤســـســـــات املـــــدنــيـــــة
العـراقيـة  ومــوظفيهـا مـن أربيل والـسلـيمـانيـة

وزاخو ودهوك وبقية مدن كردستان، 
وتــولي )اجلـبهــة الكــردستــانيــة( املكــونــة من 8

أحزاب املسؤولية كاملة.
صـحيـح أننــا لم نــدخل العــراق هــذه املــرة )من
22 إلـي 30 أبـــــريل( مــن  العــــاصـمـــــة )بغــــداد(،
ولكـن الــسـبـب كـــان معــروفـــاً للجـمـيع، فـبغــداد
واملنـاطق احملـيطـة  بهـا ووسـط وجنـوب العـراق
عـــامـــة مـــازالـت مـنـــاطق خـطـــرة، حـيـث يـنــشـــر
إرهاب  الزرقاوي )القاعدة( و)أيتام صدام( كما
سمــاهم مـسعـود بـارزانـى، الـقتل  واالغـتيـاالت
والـــسـيــــارات املفـخخــــة يف األســــواق والـــشــــوارع
واملــطـــــاعــم ومـــــواقف  األوتـــــوبــيــــس وحـــــافالت
الـركـاب، مـستهـدفـني اإلنسـان العـراقـى العـادي
وعـــدداً من  املـســؤولـني يف احلكــومـــة والبــرملــان

املنتخب وجيش العراق اجلديد والشرطة.
كمــا أن عــديــداً ـ إن لـم يكـن جمـيع املـشـــاركني ـ
كانوا رافضني أن يتحـركوا يف  بغداد يف حراسة

العـــراق يـبحـث عـن الـــديـمقـــراطـيـــة واألمـن واحلـــريـــة
االنـــــسحــــــاب الــتـــــــدريجــي لـلقــــــوات مـــتعــــــددة
اجلـنــسـيـــة بقـيـــادة الـــواليـــات املـتحـــدة، وأعلـن
جالل طـــالـبـــانــي أنه ال يـــوجـــد اعـتـــراض مـن
جـــــانــب »دول الـــتحـــــالـف» علـــــى االنـــــسحـــــاب
»خــــاصـــــة مع تـنــــامـي قــــدراتـنـــــا العـــسـكــــريــــة

واألمنية». 
ورغـم تـــأكـيــــد احلكـم يف العــــراق علـــى ضـــرورة
انـسحاب القوات األمريكيـة، إال أنهم  يرفضون
االنــسحـــاب الفـــوري، فــيعلـن جالل طـــالـبـــانـي
بــصــــراحــــة أن االنــــسحـــــاب الفــــوري  لـلقــــوات
األمــريكيـة قـد يـؤدي إلـى حــرب أهليـة وتـدخل
إيـــرانـي وتـــركـي فـــى العـــراق بـصـــورة  مـبـــاشـــرة
»فـهنــاك 200 ألـف جنــدي إيـــراني وتـــركي»، مت

حشدهم على احلدود العراقية، 
وحــــــال الــــــوجــــــود األمــــــريـكـــي يف العــــــراق دون
دخـولـهم إلــى بالدنـا. وقـد بـحث طــالبـانـي مع
كـونــداليـزا رايـس وزيـرة اخلــارجيـة األمـريـكيـة
ودونالد رامـسفيلد وزير الـدفاع خالل  زيارتهم
املفـــاجـئـــة لـبغـــداد ـ أثـنـــاء وجـــودنـــا يف أربـيل ـ
مـوضـوع انـسحـاب القـوات  األمـريكيـة، وتـوفيـر
شــــروطـه، ويف املقــــدمــــة اإلســــراع بـبـنــــاء قــــوات
الــــشـــــرطـــــة والقـــــوات املــــسـلحـــــة. ويقـــــر جالل
طــالبــاني بـوجـود تـدخالت أمــريكيـة يف الـشـأن
العــراقـي يف ظل االحـتالل  الــذي حــول قــوات
الغـــزو إلـــى قـــوات احـتـالل بقـــرار مـن مـجلــس
األمن.. »فـالقـرار االقـتصـادي يف يـد الـواليـات
املـتحـــدة.. ولم نـكن أحــراراً يف حتــديــد مــوعــد

االنتخابات..».
القــضـيــــة األخــــرى الـتـي أثـيــــرت ـ مـن جــــانـب
العـراقيني أسـاسـاً ـ تعلقت مبـوقف  احلكـومـات
العـــربـيــــة، فقـــد اشــتكـــى طـــالـبـــانـي يف لقــــائه
املـفتـــوح يف منـطقــة ســد دوكــان ـ وهـي منـطقــة
ســــاحــــرة جتــمع بــني بحـيــــرة وجــبل وخــضــــرة
شـبهـتهـــا فـــريـــدة الـنقـــاش بـبحـيـــرة لـــوزان  يف
ســـــويــــســـــرا، مــن »ضــيــم وظلــم األشقـــــاء.. وال
اسـتثـني أحـداً»، الـذين جتـاهلــوا شعب العـراق
وهــــو يعــــانـي مـن حـكـم صــــدام وحتــــالفــــوا مع
الطـاغيـة، ورد بحـدة علـى زعمـاء عـرب  اتهمـوا
»الــشـيعـــة» بـــالعـمـــالـــة إليـــران، وقـــال »العـــرب
الـشيعــة هم أصل العـراق،  واألمــاكن الـشـيعيـة
املقـــدســــة يف العـــراق هـي مبـثـــابــــة الفـــاتــيكـــان

للشيعة يف كل مكان. 
إن شـيعـــة العــراق وطـنـيــون، وأكـثــريــة اجلـيــش
العـــراقـي الـتـي قـــاتلـت يف احلـــرب العـــراقـيـــة  ـ
اإليرانية ـ بصـرف النظر عن خطأ هذه احلرب
ـ كـــانـــوا مـن الــشـيعـــة، وثـــورة  العـــراقـيـني ضـــد
االحـتالل الـبـــريـطـــانـي يف عـــام 1920 كـــانـت يف
املنـاطق الـشـيعيـة،  والـشيعـة علـى رأس عـديـد
من قيادات أحزاب العراق الوطنية والتقدمية،
فحـزب  االستقالل كـان رئيـسه »محمـد مهدي
كبه» شيعـي، ويف قيادة حزب البـعث كان  هناك
»سعـــدون حـمـــادي وفـــؤاد الـــركـــابـي»، واحلـــزب
الـشيــوعي العــراقي »وهـو حــزب علمـانـي  غيـر

طائفي» يتكثف وجوده بني الشيعة..»
ويف الوقت احلـاضر ينشغل العراقيون بتشكيل
أول حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيـــة يف العـــراق،  وهـي
قــضــيـــــة تــبـــــدو حـــــاســمـــــة يف مــــســتقــبـل احلل
الــسـيـــاسـي لألزمــــة العـــراقـيـــة، وهـــو مـــوضـــوع

يحتاج إلي معاجلة خاصة يف مقال قادم.

والشك أن االحـتالل األمــريـكي يـتحـمل جــزءاً
كبيـراً من مسؤولية بروز هذا اإلرهاب،  فالقرار
الــــذي اتخــــذته اإلدارة األمــــريـكـيــــة بـتـــســــريح
اجليـش والـشــرطــة العــراقيــة دون  مــرتبــات أو
معــاشــات أدى إلــى فـتح ســوق للـسالح بــأسعــار
بخـســة ومـــد اجلمــاعــات اإلرهـــابيــة  بـــأسلحــة
مـتقـــدمـــة، وحتـــول جـــزء مـن املــســـرحـني إلـــى
إرهـــابـيـني، كـمـــا أن هـنـــاك تـــدخالت خـــارجـيـــة
دعـمت هذه الـظاهـرة اإلجراميـة، ويقول جالل
طــالبــاني بحـسـم يف اللقـاء الــذي عقــده معنـا
»كل املـــشــــاركـني يف أسـبــــوع املــــدى».. »املــصــــدر
األساسي لـدعم القاعدة يف  العراق هي سوريا،
ويف فتـــرة من الـفتــرات وصل عــدد اإلرهــابـيني
املتـسللـني من سـوريـا  إلـى 200 إرهـابي يـوميـاً،
الغـريـب أننـا كقـوة معـارضـة ضــد نظـام صـدام
حــــســني لــم يـكــن  لــنــــــا صـــــــديق أو مـلجــــــأ إال

سوريا!».
وتفـــــرق الــــسلــطـــــات العـــــراقـيـــــة بـني اإلرهـــــاب
واملقـاومـة، ويعـلن جالل طــالبــاني أن  اإلرهـاب
ممثالً يف القـاعـدة والصــداميني يـشنـون حـرب
إبــادة للـشـعب العــراقي والبــد  من مقـاومـتهم،
وأن املقـاومـة دخلـت العمل املـسلح علـى أسـاس
طــرد احملـتل، أو مقــاومــة  الـتحـــالف الــشـيعـي

الكردي أو مقاومة سيطرة الشيعة.
ويراهن طالباني على أن تشكيل حكومة وحدة
وطنيـة وحتقيق املصـاحلة الـوطنيـة  سيسـاعد
عـلي حتـقيـق األمن واالسـتقــرار ووقف العـنف،
ويـشيـر إلي وجـود مفـاوضـات بـني 7  منـظمـات
مـسلحـة واألمـريـكيـني وإمكــان التـوصل مـعهم
إلى اتـفاق، وأنه ـ أي طـالبـاني ـ  التقـى ممثلني
لـهم وأن »مـطــالـبهـم ليـسـت تعـجيــزيــة». ويــرد
جالل طـــالـبـــانـي علـــى الـــذيـن يـتحـــدثـــون عـن
تقسيم العراق على أساس قومي أو طائفي  أن
»العراق رقم غير قابل للتقسيم» وأن األغلبية
الـشيعيـة »65%» مع وحـدة  العـراق، وأن الـسنـة
»مـن أشــد املـطــالـبـني بــالــوحــدة»، وأن الــوضع
اإلقـليـمي والــدولي ضــد الـتقــسيـم »ولكـننــا ال
نريد وحدة قسرية، ولكنا نريد وحدة اختيارية
باإلرادة  احلرة.. بالدميقراطية والفيدرالية».
القـضيــة الثــالثـة الـتي طــرحت نفـسهـا علـينـا
خالل هـــــذه الـــــزيـــــارة، كـــــانــت قـــضــيــــــة الغـــــزو
واالحـتالل األمــريـكي، رمبــا فــاجــأنــا أن جمـيع
القـوى السيـاسية الـعراقيـة من أقصـى  اليمني
إلــــى أقــصــــى الـيـــســــار تــتعــــامـل مع االحــتالل
األمـريـكي كـأمــر واقع، وال تتـوقف  كـثيـراً أمـام
سياسات الهيمنة األمريكية، وتؤكد أن اإلنسان
العـــراقـي ممـنت لــــدور  القـــوات األمــــريكـيـــة يف
إسقـاط نظـام صـدام بعـد أن تيقـنت كل القـوى
العــــراقـيــــة أنه مـن املـــســتحــيل إزالــــة كــــابــــوسه
اعتـماداً عـلى قـواها الـذاتيـة.. ولكنهـا يف نفس
الــوقت تـرى  ضـرورة انـسحـاب قــوات االحتالل

األمريكي وتوفير الشروط الضرورية لذلك 
بـــســــرعــــة،  وتــــرفــض اإلرهــــاب الــــذي متـــــارسه
القـوات األمــريكيـة ضـد الــشعب العـراقـى عنـد
مهـاجـمتهـا »ألوكـار اإلرهـاب». وعقـب انتخـاب
مـجلــس الـنــــواب للـــرئـــاســـات الـثالث » رئـيــس
اجلمهـورية ورئيـس البرملـان ورئيس احلكـومة»
يف األســـبــــــــوع قـــبـل املــــــــاضــــــــى، قــــــــررت الــكـــتـل
الــسيـــاسيــة املـتحــالفـــة البـــدء ببـحث مــوضــوع

للــديــون، فــالـبعـض يقــسـمهــا إلـــى 130 ملـيــار
دوالر ديــــــونــــــاً حـكــــــومــيـــــــة  و180 ملــيــــــار دوالر
مؤسسـات خاصة، وآخـرون يتحدثـون عن ديون
تـصل إلــى 120 مليــار  دوالر وتعـويـضـات لـدول
أضيــرت من احلـروب العــراقيـة »دول خلـيجيـة
تـصل إلـى 100 مـليـار  دوالر»، وقــدرت الفـوائـد
الـــسـنــــويـــــة علــــى الــــديـــــون بـ8.5 ملـيــــار دوالر،
ووصلت هـذه  الفـوائـد ـ غيـر املسـددة ـ إلـى 110
ملـيـــارات دوالر حـتـــى عــــام ،2003 وأغلـب هـــذه
الـديــون يطلـق عليهـا »الـديـون الكـريهـة» فقـد
جرى إنفـاقها علـى شراء أسلحـة ويف  احلروب،
وأدت هـــــذه الـــــديـــــون إلــــــى عجــــــز العـــــراق عــن
اسـتيراد الـسلع الرأسـماليـة وتفاقـم  العجز يف
ميـزان املدفـوعات وتـراجع سـعر صـرف الديـنار
الـعـــــــراقـــــــى بــــصـــــــورة مـفـــــــزعـــــــة،  وانـخـفـــــــاض
االسـتثمارات، وتـراجع وانخفاض معـدالت منو
النــاجت احمللــى، واالعـتمــاد  شـبه الكــامل عـلي
النـفط الــذى متثل صـادراته مــا بني 95% و%98
من املـوازنـة العـامـة  للـدولـة، وارتفـاع فـلكي يف
نـــسـب الـبــطـــالـــة والـفقـــر، وتـقلـيــص انـــدمـــاج
االقتـصاد العـراقى  يف االقتـصاد العـاملي، وبعد
أن كــــــــان الـعــــــــراق مــــــــرشـحــــــــاً مـع اجلــــــــزائــــــــر
يــوغــوسـالفيــا  لالنـتقــال من دولــة نــاميــة إلــى
دولـة متـقدمـة اقتصـادياً، عـادت العـراق يف ظل
نـظــام  صــدام حـسـني لتـصـبح دولــة مـتخلفــة.
القضيـة الثانـية التـي حظيت مبـساحـة واسعة
يف الــنقــــاشــــات مـع العــــراقـيـني كــــانـت قــضـيــــة
األمـن، وهـي أحــــد الهـمـــوم الـيـــومـيــــة للـــشعـب
العــــراقـي واحلـكــم القــــائـم حــــالـيــــاً، فقــــد أدت
العـمليـات اإلرهـابيـة التـي يتعـرض لهـا العـراق
وتدمـير املنشـآت البتروليـة واغتيال  املـسئولني
وأقــــاربهـم، كـمـــا حــــدث خالل الـــشهـــر املـــاضـــى
عـنـــدمـــا اغـتـيلـت شقــيقه د. طـــارق الهـــاشـمـي
نـــائـب رئـيــس اجلـمهـــوريـــة، ثـم اغـتــيل شقــيقه
بعــدهــا بــأيــام إلي هــز االسـتقــرار،  ومن ضـمن
أهداف اإلرهـاب الواضـحة إثـارة صراع طـائفي
بني الـشـيعــة والــسنــة ومتــزيق  وحــدة اجملتـمع
العراقـى وصوالً إلي إشعـال نيران حـرب أهلية،
ومـنع جنـــاح احلل  الــسـيـــاسـي ألزمـــة العـــراق،
ومـصـــادرة إمكــانـيـــة نهـــوض العــراق وتـنـمـيـته.
وهنـاك 7 منـظمـات إرهـابيــة تعمل يف العـراق..
»تنـظيـم القـاعــدة يف بالد الـرافـديـن،  وجيـش
الـطــائفــة املنـصـورة، وسـرايـا أنـصــار التــوحيـد،
وســرايــا اجلهــاد اإلسالمــى،  وســرايــا الغــربــاء،
وكتــائب األهـوال» وشـكلت فـى بـدايـة العـام مـا
اسمـته »مبجلـس شـوري اجملـاهـديـن»، وأخيـراً
»اجليـش اإلسالمـي يف العــراق». ولـكن أخـطــر
هذه التنـظيمات  وأكثـرها إجرامـاً هي القاعدة
بــــزعــــامــــة الــــزرقــــاوي، الــــذي كــــان مــــوضــــوعــــاً
للحــديث بعـد  التـسجـيل املصـور الــذى أذاعته
القنــوات الفضـائيـة وظهـر الـزرقــاوي فيه ألول
مـــرة  بـــالــصـــوت والــصـــورة، كـمــــا يقــــول جالل
طالبـانى »لقد شن هذا اجملـرم حرب إبادة ضد
الـــشعــب العـــراقـي مـنـــذ الـبـــدايـــة، فـــالــشــيعـــة
بالنـسبة له كلهـم روافض واألكراد كلهـم  خونة
والعـــرب الــسـنـــة الـــوطـنـيـــون مـــرتـــدون.. حـتـــى
القوى املسلحـة التي تسمـى نفسها  بـاملعارضة
الـوطنـية وأنـها علـى اعتبـار أنها تـسعى إلقـامة

عالقات طبيعية مع الشعب العراقي».

كـركوك وضـواحيهـا، أو نقلهم خـارج احملافـظة،
ومت تـبديل  أسـماء األحيـاء والشـوارع واملدارس
الكـرديـة بـاسمـاد عـربيـة، وبنـاء أحيـاء جـديـدة
لتـــوطني عــرب داخل كــركــوك، ثـم تبــديـل اسم
محـافظـة كـركـوك إلـى محـافظـة التــأميم عـام

1975.
يقــول مــسعــود بـــارزاني: كــركــوك تــاريـخيـــاً هي
مـدينـة كرديـة لكنهـا بالـتأكـيد مـدينـة  عراقـية
شــأنهــا شــأن املــدن األخــرى، وكــركــوك هي رمــز
وشــاهـــد علـي تـــاريخ االضـطهــاد..  واملـطــالـبــة
بعـودة الكـرد إلـى كـركـوك ليـس بـسـبب الـنفط،
فـــالـنفـط هـــو مـلك جـمــيع العـــراقـيـني.. نحـن
نــريــد فحــسب تـصحـيح مــا جـــرى من جـــرائم
وظلـم وتعسف، ونطـمح ألن جنعل هذه املـدينة

منوذجاً للتآخي القومي والدينى واملذهبى.
وأعلـن أحمـــد شيـــاع البـــراك رئيـس هـيئــة حل
نزاعـات امللكية يف احلكـومة العراقيـة  احلالية،
إن كـــركـــوك سـتـــشهـــد عـملـيــــة تعــــداد سكـــانـي
واستـفتــاء حـــول ارتبــاطهــا بــإقلـيم  كـــردستــان
مـنتصف عـام 2007 مع مراعـاة التـنوع القـومي
والــــديـنـي داخـلهــــا، بــــاإلضــــافــــة  إلـي )تــــأكـيــــد
الـتــوازن ألن املــديـنــة حتـتــوي جـمـيع املــذاهـب
واألديـان(. ولـم يكن الـهم الكـردي هـو الـشـاغل
الــوحيــد لنـا خالل هـذه الـزيـارة، فـالعــراق كله
كــان  حــاضــراً أمــامـنـــا ويف مقــدمــة شـــواغلـنــا،
ســواء مـن خالل مـتـــابعــة أخـبــاره يف الــصحف
العراقيـة عامة وصحـيفة )املدى(، خـاصة التي
كـــانـت تــصلـنــــا كل يـــوم، أو مــن خالل  املـــوائـــد
املـــسـتـــديـــرة يف مـــؤمتـــر املـثـقفــني العـــراقـيـني،
واملـناقـشات واحلـوارات التي  دارت مع أصـدقاء
عــراقـيـني قــدامــى وجــدد مـن بـني 500 عــراقــى
حـملـتهـم 3 طــائــرات عــراقـيــة  مـن بغــداد إلــى
أربـيـل يعــملـــون يف مــــدن العـــراق اخملـتـلفـــة يف
الــوسـط واجلـنـــوب ويف مهـن  مخـتلفــة، كـتــاب
وشعــــراء وفـنــــانـني تـــشـكــيلـيـني ومـــســــرحـيـني
وسينمائـيني ومطربني ومطـربات  وراقصني يف
فـــرق لـلفـنـــون الـــشعـبـيـــة وأســـاتـــذة جــــامعـــات
واقـتصـاديني وسـاسـة مـن مختلف االجتـاهـات.
كــان احلــوار يبــدأ غــالبــاً بــإدانــة اجلــرائم الـتي
ارتـكــبهــــا صــــدام حـــسـني ونــظــــامـه  القــمعــــى،
وحــــــروبه وغـــــزواتـه الفــــــاشلـــــة ســـــواء احلـــــرب
العـراقيـة اإليرانـية، وغـزو الكـويت،  وصـداماته
مع اجليـران، وإهـداره لثـروات العـراق والـديـون
التى ستتحملها األجيال  القادمة يف العراق.

يكفـي اكتـشــاف املقــابـــر اجلمـــاعيـــة التـي دفن
فـيهــا عـــراقيــون خالل حـكم صــدام، وتــضم مــا
اكتشف منهـا حتى اآلن رفات مليون و300 ألف
شهيـد، وتتوزع هـذه املقابـر على مـدن  العراق..
من بغداد إلـى النجف وكـربالء وبابل والـبصرة
وكـــركـــوك والـنـــاصـــريـــة وتكـــريـت  والـــديـــوانـيـــة

والعمارة وأربيل والسليمانية... إلخ.
وبـالنـسبـة للـديـون فـالعـراق مـدين لـدول نـادي
باريـس ودول خارج نـادي باريـس ودول  اخلليج
العــربـيــة ومــؤســســات قـطــاع خــاص، وتـتـبــايـن
تقديـرات الديون بني 62 مليار دوالر  وأكثر من
300 مـليـــار دوالر، واعتـــرف النـظــام الـصـــدامي
السـابق عـام 1991 بـديــون تصل  إلـى 43 مليـار
دوالر، تصل فـوائدها حـتي عام 1997 إلى 1.30
ملـيــــار دوالر، وهـنـــــاك  تقـــسـيـمـــــات مخـتـلفــــة

ـ غير مباشرة ـ من قوات االحتالل األمريكى.
الحــظـت مـن الـلحــظــــة األولــــى وخالل األيــــام
الـتـي قــضـيـنـــاهـــا يف أربــيل ثـم الـــسلـيـمـــانـيـــة
العــاصمــة الـثقــافيــة لكــردستــان، أن الــسنــوات
اخلمــس واألشهــر األربعـــة التـي انقـضـت منــذ
الـزيارة السـابقة شهـدت تغييـراً عمرانيـاً مهماً،
فـاملـدينتـان اتـسعتـا وضمتـا مبـاني  حـديثـة لم
تـكــن مـــــــوجـــــــودة مــن قــبـل، واألهــم أن إقـلــيــم
كردستـان لم يعد مقسماً كـما كان  بني منطقة
نفــــوذ لـلحــــزب الـــــدميقــــراطـي الـكــــردسـتــــانـي
بــزعــامــة مــسعــود بــارزانـي ومــركــزهــا  مــديـنــة
أربـــيل، ومــنــــطقـــــــة نفـــــــوذ لالحتــــــاد الــــــوطــنــي
الكـردستاني بـزعامة جالل طـالباني  ومـركزها
السـليمـانيــة، ولكل حكـومته وبـرملـانه وحـدوده،
وهــنـــــــاك مــنــــطـقـــــــة حـــــــرام أو فـــــــاصـلـــــــة  بــني
املـنطقـتني، وهـو الـوضع الـذى كـان نـاشئـاً بعـد
حرب أهلية طـويلة بني البشمركة التابعة لكال
احلــزبني. بل إن كــردستـان والكـرد حتـولــوا إلي
قوة توازن بني جميع  القوى القومية والدينية
واملـذهـبيـة والــسيــاسيـة املـوجــودة يف العـراق...
أصبح  كـرديـان لطـاملـا اتهمـا بنـزعـة االنفصـال

والتقسيم رئيسني: جالل طالباني 
رئيسـاً  جلمهوريـة العراق الفـيدراليـة ملدة أربع
ســنـــــوات، ومــــسعـــــود بـــــارزانــي رئــيـــســـــاً إلقلــيــم
كــردسـتـــان. تلـــوذ بهـمـــا كل القــوى واألطـيــاف،
ويــوظفــان رصيـد جتــربتـيهمـا يف إرسـاء أسـس
الـوحـدة الـوطـنيـة وتــشكـيل حكـومــة التــوافق،
ويجهــــدان لكـي يـتعـــافـــى العـــراق، ويـــولـــد مـن
جـــــــديـــــــد مــن حتــت رمـــــــاد اإلرهـــــــاب عـــــــراقـــــــاً

دميقراطياً فيدرالياً موحداً. 
إن كردستان  اليوم حتمل الهم العراقي بعد أن
حتــولـت إلــى عــراب وحـــدته وحــاضـنــة مــســاره
الـــدميقــراطــى»، كـمــا قــال بـحق فخــري كــرمي
رئــيـــس مـــــؤســـســـــة املـــــدى لـإلعالم والــثقـــــافـــــة
والفنـون ومنظـم هذا األسبـوع الثقايف ومـؤمتر

املثقفني العراقيني ومهرجان  الربيع.
ومن أهـم القـضــايــا الـتي يــركــز علـيهــا األكــراد
قـضيـة مــدينـة )كـركـوك(، وكـركـوك )مـن أغنـى
مـدن العـراق إذ يـوجـد بهـا خـامـس أغنـى حقل
بتـرول يف العــالم، وكــانت والتـزال  أهـم مصـدر
لتـزويـد العـراق بهـذه املـادة(. ولكن هـذه ليـست
املــشكلــة، فــاملـــدينــة كـــانت  تــاريـخيــاً جـــزءاً من
إقليم كـردستـان، وشكل األكـراد منـذ زمن بعـيد
ولعـــدة قـــرون  غـــالـبـيـــة واضحـــة بــني سكـــانهـــا
يليـهم التركمان فالعرب، وسادت اللغة الكردية
والتركمانية فيهـا، وذكرت املصادر العثمانية أن
ثالثـــــة أربـــــاع سـكــــــانهـــــا كـــــانـــــوا  كـــــرداً، ولـكــن
الـسلطـات العراقـية مـنذ العهـد امللكي حـرصت
بعــد اكـتــشــاف الـبـتــرول فــى الـثالثـيـنـيــات مـن
القرن املاضى على فصلها عن إقليم كردستان،
وتـهجيـر األكـراد خـارج  كـركـوك بهـدف تعــريب
املـــديـنـــة، ويف ظـل حكـم حـــزب الــبعـث وصـــدام
حــسـني وخـــاصـــة يف الفـتـــرة  مـن 1970 وحـتـــى
1990 دمــر احلكـم القــائـم يف بغــداد 732 قــريــة
كـردية يف محافـظة كركـوك  كانت حتـتوي لدى
تدمـيرهـا علـى 493 مدرسـة و598 مسـجداً و40
مــركــزاً صـحيــاً، ورحـل من  هــذه القــرى 37726
أســرة كــرديــة، وفـصل بـصــورة تــدريـجيــة جمـيع
الكــرد العــاملـني يف  منـشـآت شـركـة الـنفـط يف

حــسـني عـبـــدالـــرازق

كنـت ارمقه عن كـثب يف تلك الـسيـارة
الـتـي جـمعـت خـمــســة مـن الــروائـيـني
العــراقـيـني وروائـيـــة دفعــة واحــدة، يف
مهـرجان الربيع الذي اعـدته مؤسسة
املــــدى. كــــان مـتـمـيــــزا عـن اجلـمــيع ،
هـادئــا ، متــأمال، وكــأنه آخـر الـرجـال
الـنـبالء. صحـبـته زوجـته الـتــونــسـيــة
وطـفـل وســيــم، وتـــــشـــــــاء الــــصـــــــدفـــــــة
اجلمـيلــة ان جنتـمع معــا يف الـفنــدق
نفــــسه و ان نــتجـــــول معــــا يف أســــواق
مــدينـة الـسلـيمــانيـة اجلـميلــة بحثـا
عن مكتبـة قدميـة. يومهـا كان يعـتمر
قـبعــة رمــاديــة متـــاثل لــون بـنـطـــاله ،
وستـرة زرقــاء وربطــة عنق ورديـة فـوق
القـمـيـص االبـيـض  . بحـثـنــا طـــويال
عـن املكـتـبـــة ولكـنـنــا أخـطــأنـــا املكــان
فـــدخلـنـــا يف معــرض لـلكـتــاب اعـــدته
وزارة الـثقـــافـــة يف اقلـيـم كـــوردسـتـــان،
اشتـرى كتابا  ليحـيى حقي واشتريت
كـتـــاب نقـــد لكـــافكــا.  ويف الـنهــايــة
أصـــابـنـــا الـيـــأس مـن العـثـــور
عـلــــــــــى مــــــــــا نــــــــــريــــــــــده
فـــاسـتـقلـيـنـــا سـيـــارة
اجــــــــــــرة  لـلــــمــــــــــــرة
الـثـــالـثـــة وعـــدنـــا
الــــــى الفــنـــــدق،
كــــان علـيه ان
يــــســــــافــــــر يف
الـيــوم الـتــالـي
فـــاجـــريــت معه
حـــــــــــــــــــــــــــــــــوارا يف
مــنــتــصـف اللــيل
يف فنــدق مهـراكـو
يف اخــر لـيلــة لنــا
ــــــــــــــة يف مــــــــــــــديـــــن
الـــــسلــيــمــــــانــيـــــــــة
وفـيـمـــا يلـي نـص

احلوار:

*هل اسـتطـاعت
الروايـة العراقية
أن تـؤسـس لهـا
ثـــوابـت فـنـيـــة
خـــاصـــة بهـــا
بحـيـث ميكـن
أن نقـــول إن
ــك ـــــــال هـــن
روايـــــــــــــــة

عراقية؟
-  يف
احلقـــيقـــــــة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الــــــصـعـــــب
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