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Abstract 

The subject of the Other and its image in the works and writings of the human 

sciences are of great importance, for it is by the self-knowledge that we can 

understand the Other.There is no doubt that the ba'athist Other is one of the most 

important issues addressed by the Arabic novel since the Persian Gulf War until the 

US-Iraq War. The novels which expressed issues related to the Ba'athist regime, 

sought to portray another Ba'athist image and how the ba'athist Other dealt with the 

Iraqi people in order to yoke them under various ethnocentric slogans and rituals. 

Iranians, Kuwaitis and Kurds suffered alike from this prejudice, repression, and war. 

Iraqi novelist Sinan Antoon is trying to show the reader the true face of the Ba'athist 

regime through his novels. The leading character is a young student named 

"Euphrates" who is harmed by the Ba'athist regime's misbehavior and is forced to 

make a false confession. This research has studied the novel "Ajam" using 

imagology and descriptive-analytical method. The results show the ba'athist Other, 

using threats, repression and execution, has tried to spread his dominance in Iraq and 

other areas, and is the main owner of the war in the region, and even further, it has 

tortured and forced children to confess by putting their families under pressure in 

order to achieve his sinister goals. 
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 ا(أمنوذجة إعجام؛ ية )رواية العراقيالروايف  اآلخر البعثي صورة

 2، صادق البوغبيش1خداداد بحري

 رانيإ -ج فارس، بوشهرية وآداهبا يف جامعة خليأستاذ مساعد، قسم اللغة العرب .1

 رانيإ -ج فارس، بوشهرياهبا، جامعة خلة وآديطالب دكتوراه، يف اللغة العرب. 2

 (71/83/3837. تأريخ القبول: 32/80/3838)تأريخ االستالم: 

 امللخّص

، باعتبار العلوم اإلنسانية ىويف شتّ ،ةيوالنقد ،ةيركتابات الفكة بارزة يف اليا ودراسة اآلخر أمهيملوضوع الصورولوج

ة يالعربمن أهمّ القضايا اليت تناولتها الرّواية البعثي اآلخر مسألة  كال شاألنا ال تأيت إال من خالل اآلخر. أنّ معرفة 

 ،ا مرتبطة بالبعثيات اليت عاجلت قضايالروا .م3002عام  ا للعراقكيغزو أمر ىحتّ يرسالفا جيلاخل حرب ذمن

 تايالشعب العراقي وحماولته إلخضاع الشعب حتت مسمن صورة اآلخر البعثي العراقي ومعاملته مع يّتب حاولت أن

ة يللمتلقّي مهج تجتلّ هذه الروايات من خالل نصوص .لسلطةوا م متنوعة ختتصّ باحلزبيوبإقامة مراسة يالقوم

 واملسيحيّة، والصابئة، والشيعية، ة،يوردكة، واليتيوكة واليرانيإلا،منها وباقي األنوات  ةيالعراقوما عانته األنا  البعث

سنان . للمتلقّي عداماتهوإ ،دهيوهتد ،ذحبهو ،وقتله ،ظهرت بشاعة اآلخر البعثي،كما أواضطهاد  وقمعٍ من قهرٍ

 ألعضاءة يقي للمتلقّي الصورة احلقنيبيثافة، وحاول أن كاآلخر البعثي يف نصوصه ب شف عنكأنطون روائي عراقي 

اآلخر البعثي واألفعال البشعة اليت قام هبا  ىز الروائي علكّة اليت ريهي الروا "إعجام"ة يروا .راهتمكّالبعث وتف حزب

عن طريق  البعثي اآلخر ةلقد درس هذا البحث صور  ف.يّلإلعتراف املزمسيحي حملاولة إخضاع طالب جامعي 

وتؤكّد النتائج أنّ اآلخر  لي،يالتحل -فييالتوص مبادئ الصورولوجيا ووفق املنهج ى" معتمداً علإعجاماستقراء رواية "

نطاق  ىطرته علينشر سيأن  ىسعيان احلزب ك وقد، عداماتد، واحلروب، والقمع، واإليب التهدالبعثي هو صاح

   احلزب.ريتدابلالعوائل وإخضاع األطفال  ىأوسع من خالل السلطة عل

 سةياملفردات الرئ

 ."إعجام"اية ، روالصورولوجيا، اآلخر البعثي، سنان أنطون
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 املقدّمة

العلوم  ىة يف شتّية والنقديركتابات الفكال واحدًا من أثرى موضوع األنا واآلخر يُعَدُّ 

ان كو ؛خالل اآلخر احلاضرإال من  ىتأتيال ومعرفته شف عن األنا كة، باعتبار أنّ الياإلنسان

ل كثر ضرراً بكاآلخر األة يف العراق هو رييف احلُقبة األخ_حبسب النصوص_  اآلخر البعثي

 ظهريُي كاته ليهذه احلُقبة يف روا "سنان أنطون"ن يّوقد ب ؛عةيصّ اإلنسان والطبخيما 

حزب حكومة ل ظ اليت عاشها الشعب العراقي يف الم والظروف القاسيةاآلو  عاناةاملُ للمتلقّي

 .غاشِم دكتاتوري قمعي سفاك

منييها  ال،كاألشيي ىب والتحاماهتييا بشييتّإذن قضييية الصييورولوجيا تنبعييث ميين تالقييي الشييعو

 ىز عليييكيييثييير دراسيييات الصيييورولوجيا تتركيُالحييين أنّ أ» :نقيييرأ مييياكاحلييرب، ومنيييها التجيييارة  

لٍ سييلمي مثييل الييرحالت أو غييري  كالنصييوص اليييت تتحييدّال عيين تالقييي الشييعوب والثقافييات بشيي  

قييد اسييتطاع اآلخيير البعثييي   ف. (68م: 7102ري وآخييرون، ك)شيي« سييلمي مثييل احلييروب واالحييتالل  

ة احليزب مين خيالل    ياإلعالم وإظهيار قدسي   ىطرته عليبسالعراقي الشعب  ىعل فرض سلطته

 نية وقد جلب األمن لنفسه من خالل اسيتجواب الطيالب والناشيط   يات احتفالريم ومسيمراس

 .ىوخوض حروب شتّ

صيور   ىالشياهر علي  ويعمل الروائي العراقي امليؤرق هبميوم االحتقيان واالحتيراب الطيائفي،      

ن ميين السييرد:  يزي متميياينيمسييتو ىتأسييين نصوصييه عليي  ىاملييوت العبثييي وآالتييه اجلهنمييية عليي  

ل صور املوت واالقتتيال والتميزّق والالنتمياء    حيي حقيقي، وثانيهما فين ختييلي يُأحدمها واقع

 (68: م7106ة، ك)الشوابابوسي. كسرد فانتزي  إىل

ب ية تستجيأنّ هذه الروا ناكأدر لسنان أنطون ألننا "إعجام"ة يند رواع ان وقوفناكإذن  

البعثي وكل  ة تتجّه حنو رسم صورة اآلخريث هذه الروايلٍ واضح لدراسة اآلخر البعثي حكبش

ف جتلّت مالمح يك هذا البحث سنحاول اإلجابة عن األسئلة التالية: ومن خالل تعلّق به.يما 

ث يات األدب العراقي احلديآلخر البعثي يف رواهل قراءة اوة إعجام؟ ياآلخر البعثي يف روا

 الفوائد؟هذه وما هي  ؟هلا فوائد يكتسبها القارئ اإليراين والعريب
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 خلفية البحث

ادميية باللّغتني كدراساتٍ آ كمن خالل البحث يف جمال الصُورولوجيا تبني لنا أنّ هنا

سبيل املثال  ى. علمكمقال حمتاب، أو أطروحة جامعية، أو ك ىمستو ىعلالفارسيّة والعربية 

 ال احلصر:

األنا واآلخر ودورها يف رسم وحتديد »بعنوان تاباً كم(، 7112عام ) يفإياد عمّاوي  تبك

أربعة فصول: دراسة الصّورة عند اآلخر  ىقُسّم عل« العالقة بني الوطن العريب والغرب

رة الفلسطينيني عند الغرب صووالغريبّ، وصورة اآلخر الغريبّ عند العرب، والعالقة بينهما 

 واألمريكيني.

ة األنا واآلخر: مناذج يإشكال»م(، كتاباً بعنوان 7101)يف عام ماجدة محّود  نشرت

ة يمن عدّة بلدان عرب اتيهذا الكتاب مثاينَ روا ؛ وقد اختارت املؤلّفة يف«ةية عربيروائ

اد عالقة التفاهم جيإ ةيّفية ولغتها وموضعها جتاه اآلخر وكية األنا العربيوناقشت رؤ

مقدّمة  ىتوي علحيزات الكتاب أنّه يات. من مية للروايدراسة متأن والتعامل مع اآلخر يف

ة يات االجتماعيات بتجاوز املستوية األنا واآلخر، ومتتاز دراسة الرّواية حول إشكالينظر

نوان، والفضاء، ة كالعيات اللّغة واملكوّنات السردية، واالهتمام جبمالياسية والسيوالثقاف

  ، واحلوار.ريواالسم، والضم

م(، أطروحته بعنوان )صورة اآلخر يف الرواية العراقية 7100تب حممد قاسم لعييب )ك

 ىشتمل علتاجلامعة املستنصرية. األطروحة  \واليت نوقشت يف كلية اآلداباملعاصرة(، 

القضايا العربية يف مواجهة  ىتتبنّلية العربية اليت كالفصل األوّل: الذات ال الفصول التالية:

اآلخر، والفصل الثاين: اهتمّ بالذات الفردية، الذات القوية الصلبة، والذات املتأرجحة، 

ان كثالثة مباحث،  ىوالذات املغتربة واالغترابية، والفصل الثالث: صورة اآلخر وقد توزّع عل

ان هدف املبحث الثاين كو)األجنيب(،  يدف األوّل منها دراسة صورة اآلخر اخلارجاهل

 دراسة صورة اآلخر الداخليّ )احملليّ(، واهتمّ املبحث الثالث برصد اجتاهات رؤية اآلخر.

لي يصورة اآلخر اإلسرائ»م(، بعنوان 7102ن )يهناك دراسة بقلم مسعود شكري وآخر

الصورة ا حول ي، وقد قام الكاتب بدراسة الصورولوج«يبيل حبيإلم "املتشائل"ة ييف روا

ة، يقراطميلي والديلي، واآلخر يف مرآة املكان، واآلخر اإلسرائية لآلخر اإلسرائياجلسد

   .ةينياألنا الفلسط ة إىليلي والنظرة الدونيواآلخر اإلسرائ
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املوت ثيمة فجائعية يف الرواية »م(، مقاالً بعنوان 7102ة )كتبت مسية سليمان الشوابك

، ونُشِر هذا البحث يف جملة «رمان لسنان أنطون أمنوذجاًالعراقية اجلديدة وحدها شجرة ال

رواية "الت املوت يف يال متثكالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، وتستجلي هذه الدراسة أش

اً يف املنت الروائي نفسه، ودالالته يف ياً ومعنويات حضوره ماديفيك، و"وحدها شجرة الرمان

 هذا املُنجز يف أبعاده املتعدّدة.  ىألقت بظالهلا عل لّه بوصفه ثيمة فجائعيةكالبناء الروائي 

 مل -حسب علمنا-إال أنه األدب احلديث، كُيتِبَت دراسات حول األنا واآلخر يف كما 

البعثي اآلخر  ىلتُسلّط الضوء عل دراستنا جاءت وهلذا.روايات سنان أنطون  يتطرّق أحد إىل

 ."اعجام"يف رواية 

 منهج البحث

 "إعجام"يف رواية  البعثي آلخربدراسة ا التحليلي، ويهتمّ-البحث املنهج الوصفييعتمد هذا 

يف ظلّ التحدّيات املعاصرة من منظور صورولوجي. وقد انطلقنا يف األغلب، من لغة الكاتب 

 ونصوصه بدالً من إعادة صياغة هذه اللّغة واألفكار بلغة ثانية قد التتطابق مع األصل.

 "إعجام"ة يص روايتلخ

هذه املديرية  من وزارة تنشعب تبتدئ الرواية مباشرة بتقرير من مديرية أمن بغداد حيث 

األمن الداخلي العراقي وضبط ومراقبة  ىالداخلية العراقية اليت كانت مهمّتها احلفاظ عل

ة يان بطلُ رواكاحلدود مع الدول اجملاورة ومكافحة اإلرهاب وجتارة املخدرات والسالح. 

ة يف جامعة يزياللغة اإلجنلفرع يف ان فرات طالباً كو ."فرات" ىدعيُإعجام شاباً مسيحياً 

 السجّانإذالله من قبل  فيها ىاليت رأ السجن وهي أحداالمن  البطل تنقّل ذهنوقد  ،بغداد

  .ةياته بدءاً من املرحلة االبتدائيع مراحل حي ذاكرته اليت طبعها حزب البعث يف منيوب

 ا يف األدبيالصورولوج

 وذلك بعضها ىتوسّعت العالقات اإلنسانية يف العصر احلديث وتعرّفت الشعوب املختلفة عل

 ىثّرت علأ. وهذه الرّحالت  الرّحالت السياحية والتجارية واحلروبمنها  سبابٍ تختلفةأل

. يعدّ نفوس الوافدين حيث انعكست أحوال الشعوب وبيئتهم يف نصوص األُدباء والرحّالة

سة، الصورولوجيا أحد فروع األدب املقارن، فهو يشبهه يف اآلليات اليت يستعملها للدرا

أدوات الناقد من معرفة بالعلوم اإلنسانية واملناهج النقدية  حتتاج مثله اىل»فالصورولوجيا 

من أدوات تساعد  كالذوق واحلساسية وغري ذلكمؤهالت ذاتية،  ما حتتاج اىلكاحلديثة، 
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 رئيسة للصورولوجيا هي التطرّق إىلالسِّمة الو. (2م: 7101)محود،  «لمّن اجلمالت يعل

إنّ هناك عالقةً  .(018ش:0921ت،ك)نان «عن اآلخر أو اختالف هنا عن هناكاختالف األنا »

الصورة  إىلوطيدةً بني دراسات الصورولوجيا ومفهوم الصورة وألجل هذا جيدر التعرّف 

ميكننا أن نعدّ الصورة جزءاً من التاريخ »األدبية ومغزاها لتبيني وظيفة الصورولوجيا. 

الواقعي والسياسيّ، أي جزءاً من اخليال االجتماعي والفضاء الثقايف أو اإليديولوجي  باملعين

 اآلخر ىاهلوية القومية، كما نتعرّف من خالل نظرهتا، عل ىالذي تقع ضمنه، فنتعرّف عل

دور العوامل السياسية واإلقتصادية والدينية هلذه املواجهة والذي يقف يف مواجهة األنا 

وأمّا ذات األديب تبحث عن وعي اجملتمع عرب التزامها  .(01م: 7101)محود،  «والعداء

التزامها الصّريح بالواقع وقضايا الشّعب واألنا تواجه اآلخر عرب النّصوص األدبية وبقضاياه 

شقّني، شقّ داخلي عريب وشقّ خارجي أجنيب بصفة املستعمِر، هلذا  ىل اآلخر علحيث يتشكّ

واجهت الديكتاتورية القمعية والفاشية والدموية وواجهت »فالّنصوص األدبية منذ األوّل 

ة إعجام هو من يواآلخر البعثي يف روا .(06-02م: 7100)القوصي، «الذين أفسدوا يف البالد

وصف اآلخر الداخلي أو البعثي  ب بالقمع واإلضطهاد.عالذي واجه الشالنوع اآلخر الداخلي 

از هبا الرواية العراقية يف هذا اجلانب، اليت تستمد وجودها ن عدّها أهم خصيصة متتكمي»

 . (9م: 7100)لعييب،  «التعدّد والتنوّع ىمن بنية اجملتمع العراقي القائمة عل

  اآلخر

ف اآلخر من يستمرّ؛ فتعريتعامل مع اآلخر ليتواصل ويتفاعل وياإلنسان اجتماعي بطبعه فهو 

الصفّة ألنّ أفعل من  ه معىني، إال أنّ فىأخر ىأفعل واألنث ىاسم عل»وجهة ابن منظور هو 

بعضهم: أبعد اهلل  يات وأخر، وحكيواجلمع بالواو والنون، وأخركون إال يف الصفة...يكذا ال 

 .(712م: 0266)ابن منظور،« باألبعدقال ال مرحبا باآلخر أي ياآلخر، و

 قارب األنا وأنت وحنن؛ أمّا يف املعينيكلُّ من »ط هو يب البسيالقر ويف املعىن

ألنّ يف الوجود »وما ذلك إلّا . (00م: 0220ة، ي)أفا« االصطالحي األبعد فاألمر تختلف

اً؛ فتتعدّد ياسياً وسيوثقافاً ياً واجتماعياً وجغرافياًّ وعرقياً وقومياً ومذهبينياإلنساين آخر د

د اآلخر تبعاً ملوقع يتلف حتدخياهتا. وياهتا بتعدُّد دوائر األنا ومستويدوائر اآلخر ومستو

ن آخر، أما يد نتمي إىلية هو ذلك اإلنسان الذي ينيه؛ فاآلخر بالنسبة للذات الديالناظر إل

« ىة أخرية أو عرقيقوم إىلنتمي ية فهو الذي ية أو العرقيالذات القوم اآلخر بالنسبة إىل

 .(09م: 7116)اهلروط، 
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 "إعجام"ة ياآلخر البعثي يف روا

تعدّدت مظاهر اآلخر يف الرّواية العراقية يف القرن األخري، فاآلخر لين بالضرورة البعيد 

 ىجغرافياً أو صاحب العداء التارخيي أو التنافن الدائم، إذ ميكن للذّات أن تنقسم عل

نفسها، أو حيارب بعضُها البعضَ اآلخر، فاألنا العربية تشظّت وانقسمت أنواعاً متصارعةً 

اآلخر األجنيب واآلخر الداخلي يلعبان دوراً بارزاً يف الرّواية العربية  ىفيما بينها، هلذا نر

 احلديثة وحتديداً يف العراق. 

باجلمع حيث نعلم بأنّ أساس مفهوم معي ومرتبط  ىعل"إعجام"جاء اآلخر يف رواية 

مفهوم اآلخر لين مفهوماً فردياً فقط، وإنّه مفهوم معي أيضاً، فكما أنّ الفرد يشكّل »

تصوّره لذاته، فإنّ اجملتمع كذلك يكوّن له تصوّراً عن اآلخر  ىتصوّراته عن اآلخر بناءً عل

 ىصورة اآلخر علتصوّره لذاته، أي أنّ هناك تالزماً أيضاً بني صورة الذّات و ىبناءً عل

ن تقسيم اآلخر يف كمي .(79م:7112)اخلبّاز،  «الفردي ىاملستو ىاجلمعي كما هو عل ىاملستو

)بسيوين،  ا بسيوينهميما قام بتقسكالرّواية تبعاً للجنن، واإليديولوجيا، واجلغرافيا، 

 :(9م: 7110

 .ىأنث ر/كأساس النوع املتباين رجل/ امرأة، ذ ىالذي يقوم عل اآلخر النوعي: 

 أساس الدين، مسلم/ مسيحي، سنّي/ شيعي. يون التفرقة علكوت اآلخر الديين:

 وم.كم واحملكويراد به االنقسام بني احلا اآلخر السُلطوي:

 أساس اللّون، األبيض/ واألسود.  ىإذ تقوم التفرقة هنا عل اآلخر العنصري: 

أنّ اآلخر البعثي ئ حن القاراليالرّواية وسشف عن اآلخر البعثي يف نصّ كلذا سنقوم بال

ع املذاهب إال املذهب الذي ين وطرد ميألجل السُلطة والنظام السُلطوي قد مزج أمور الد

انت كفضّلوا املناطق اليت  فقدا ياجلغرافث يمن ح، ولتغطيّة أفعاله احلزب قائدخذه اتّ

السُلطوي لآلخر ن والنظام يسندرس الدوباقي املناطق؛  ىبار احلزب علكمسقط رأس 

  ة.يالبعثي وفق شخوص الروا

 سلطة البعث

م "أمحد حسن كزمامَ احل ىالعراق. حينما تولّ ىطر حزب البعث عليم س0286يف عام 

لسلطة رييت" األمانة العامّة حلزب البعث العراقي. قد تربّعت هذه اك"صدام الت ىر" وتولّكالب

 منهم، وقد وظّفت ريع املوارد ريثكبلت كها ونيع معارضيالعرض بعد أن أزاحت م ىعل



  232 صورة اآلخر البعثي في الرواية العراقية )رواية إعجام؛ أنموذجا(

 

: ش0969 ،نيگلاك)ز قدراته احلربية. يش وتعزيز اجليطية خلدمة أهدافها التوسعية وجتهالنف

792-796) . 

كان للقدرة العسكرية »مهجية البعث تأيت من قدراته ونقالً عن صدقي وآخرون نقرأ 

زجّ العراق يف حربني عداونيّتني  إىلالفائقة اليت تزوّد هبا صدام حسني أثر بارز وجليّ دفعه 

تعطّش صدام  ى. وقد أدّوالثانية ج الفارسي األوىلياخلل ضدّ الدول اجملاورة سُمّيتا حبريب

 إحالل العراق يف دار بوار زادت من مأساة شعبه وأرجعت تطوّره إىل لكسب القدرة إىل

  (44م: 7108)صدقي وآخرون، الوراء لعدّة عقود من الزمن. 

 مراسيم البعث

تقنية  ةالذاتي ةسرد السري»الكاتب، وهذا  ىكأنّها مرّت عليسرد لنا الروائي أحداثاً و

 نيمع بجيها، من حيث أن السرد الذايت يد فمستحدثة يف الرواية العربية ومنط جدي

رواية السرية الذاتية أو  ىجنسني نثريني مها الرواية والسرية الذاتية يف عمل واحد لتسم

سنان أنطون يسرد لنا أحداال  ى. هلذا نر(712م: 7102)حاج علي، « ة الذاتية الروائيةالسري

السجن. وقدتكاثرت املراسيم املؤيدة  ىنّها سرية ذاتية من املدرسة واجلامعة حتّوكأفرات 

 ىللحزب؛ وكان األطفال أوّل الضحايا يف مثل هذه احلفالت؛ هلذا قد ضيق اخلناق عل

ة لتأييد أفكار احلزب، وكان شهر نيسان رياحلضور يف طوابري املس ىالطالب وأجربوهم عل

 مولد البعث وقد تتكاثّر به االحتفاالت واملراسيم واملسريات:

سعفات النخل تصفّق برفق فوق رأسي احتفاالً بقدوم نيسان. "شهر العطاء... مولد البعث »

 .(00م: 7109)أنطون، « يةجدار الكل ىالالفتات املعلّقة عل ىوالقاعد" كما أصرّت إحد

حاول فرات يصف لنا أحداال االحتفاالت يف املدارس واجلامعات واليت تكاثرت يف شهر 

 العراق ىعل طرتهسي انتوكم، 0287نيسان وهو الشهر الذي تأسّن به حزب البعث سنة 

.  ويقصد فرات من لفظة "القاعد" بصورة (44: م7108 وآخرون، صدقي). م0286 سنة

البطل أنّ اخلطابات اليت يكرّرها املذيع ليست  ىالقائد أي صدام حسني؛  مثّ ير هتكمية هو

 إال احتفال عبث دائمي:

هه! كيف نسيت أنّنا نعيش يف احتفال عبث دائمي منذ عقود يشرف عليه حزب العبث»
7 

 .(06م: 7109)أنطون، « نفسه! وأنّ كل شيء ممكن!

                                                                                                                                        
 م. كة والتهيلمات للسخرك صورة الريغي. تعمّد الروائي أن 7
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واملسريات لترسيخ الروح احلماسية ومصاحلة من هذا املقتبن يظهر لنا أنّ االحتفاالت 

 ىالشعب مع احلزب فقد تكاثرت يف املدارس، ومن كان ينظر للحزب البعثي قد ركزّ عل

 احلزب. املرحلة اإلبتدائية وحثّ الطالب الصغار لإلنتماء اىل

 انتخابات البعث

أيديولوجية  ىعل من اخلطأ التشديد الزائد»و ولوجيياأليد ركالف من أبعد البعث رةكف انتك

الرغم من أن العراقيني انفصلوا عن البعثيني  ىأنّها السمة املميزة له، عل ىالبعث عل

 ةكحر لبناء ضئيلة حماوالت ىسو كهنا نكألساب أيديولوجية.مل ت 0288السوريني عام 

 حيث ميةكال ىعل ولين النوعية ىعل احلزب أعضاء جتنيد عملية زتكر فقد ماهريية،

. (2: م7109 والساعدي، سونز،يس) «جوهرية مسألة والقرىب الشخصية الثقة عالقات انتك

مشاركة الشعب يف قراراهتم من خالل االنتخابات  ىكان أعضاء احلزب البعثي حيرصون عل

أنّ هذه االنتخابات لعبة بعثية؛ ألنّ كلّ االمور  ىاليت ينظمّها أعضاء البعث، وكان فرات ير

االنتخابات كانت مراسيم للبعث ال أكثر وكان الطالب  ىحزب البعث، وحتّ ترجع صلتها اىل

 يعرفون هذه اللعبة ولكنهم خيرجون للفرار من الصفوف امليُيييملة: 

تسمح لنا باخلروج للمشاركة يف هذا اهلرس»
7 

الدميوقراطي واإلدالء بأصواتنا.مل تكن 

، لعرض رؤيتهم لدور االتّحاد أو هناك محالت انتخابية أو لقاءات مع املرشحني، مثالً

 ىالتجديد الذي يعدون الناخبني به! كان األمر ال يتعدّي جلوس املرشحني ميعاً ببالهة عل

طاولة يف الساحة الكبرية وأمام كلّ واحد ورقة كتب عليها امسه. كلّهم بعصيون
3

، طبعاً، 

 .(98م: 7109)أنطون، « وأعضاء يف االتّحاد الوطينّ للطلبة

املرشحني ميعهم أعضاء حزب البعث واختيار أحدهم هو يعين اختيار احلزب إنّ 

صف للقارئ ياول أن حيبعثية تشبه املهزلة، كان الراوي بأكمله وأنّ هذه األمور هي لُعبة 

 غاً وحماولة إلرضاء الشعب بالسلطة املفروضة:يست إال تبليقوم هبا البعث لياملراسم اليت 

ر فرصة اخلروج من احملاضرات اململة. أذكر يومها أنّنا قرّرنا أال لكنّ املهزلة كانت توفّ»

ننتخب الشخص نفسه. كنت قد انتخبت "ميكي ماوس" يف السنة املاضية. هم ال يقرأون هذه 

 .(98-98م: 7109أنطون، )« القصاصات الورقية أساساً

                                                                                                                                        
 . العرس.7

 ون.يبعث .3
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يف العراق الذي حيكمه أعضاء حزب البعث بصورة مهجية وقمعية ال وجود إلنتخاب  

املضاد أو الشخص املخالف مع قوانني احلزب، هلذا كانت االنتخابات إِدامَةً ملراسيم 

احلزب، للتجمّع واإلصغاء للخطابات والبيانات احلزبية. وهذه األمور بظنّ املنظّرون للحزب 

 ة للسلطة والبقاء.يسيّة وشرعها جتعل للحزب قدأنّ

 قدسية البعث

البعث هو »القدسيّة أو اخلضوع لقوانني احلكومات هي من أخطر أنواع القمع يف السلطة. 

يف سوريا يف أربعينيات القرن املاضي يف  فكر سياسي قومي عريب علماين كانت نشأته األوىل

وتتّسم أيديولوجية احلزب، وقت كانت فيه سوريا ال تزال حتت حكم االنتداب الفرنسي. 

ة الزنعة اليت تؤمن هبا العديد من اجلماعات السياسية يف العامل العريب، بالغموض وحدّ

بشعار "وحدة حرية  هدف القومية العربية املتمثّل ىالقومية، وهي أيديولوجية تؤكد عل

قنع الشعب ياً لكي رياحلزب البعثي اجتهد كث. (8م: 7109سونز و الساعدي، ي)س« اشتراكية"

وهذه ستطيع إسعاد الشعب العراقي، يوحيد يف العامل  العراقي بأن البعث هو احلزب ال

األمور قد شاهدناها يف حوار ضابط األمن وفرات. كان ضبّاط البعث يريدون من الشعب أن 

 يظنّون هناك قدسية يف املعتقد البحثي تستحقّ التقدير: ميقدّسوا احلزب، ألهن

خبالف معظم دول العامل، متدفع تكاليف الدراسة أو الكتب. كل شيء  إنتَ طالب بن،»

 .(46م: 7109)أنطون، « املقدّسات ىمتوفّر لك. وشلون ترد اجلميل؟ باالستهتار والتعدّي عل

عتقدات عين هبا الضابط اسم احلزب والقائد للحزب وامليلفظة املقدّسات واليت 

ستطيع أحدٌ نقده، هذا النوع من القمع ي تصّ باحلزب الخيعين كل شيء يللحزب، وهذا 

الطُلّاب أن يدرسوا مادّة الثقافة ليتعلّموا  ىاخلطري كما أشرنا له سابقاً. كان جيب عل

 مؤسسي احلزب: ىأيديولوجية البعث وتنظريات ميشيل عفلق وإلياس فرح وأن يتعرّفوا عل

كانت مادة السخافة»
7 

الب أو طالبة جامعية أن أيّ ط ىهي املادة الوحيدة اليت جيب عل

يدرسها، سواء كان يتخصّص يف األدب الروسيّ أو الطب البيطريّ أو اهلندسة املعمارية. 

كانت الشِّعَب تُجمع يف قاعة كبرية حملاضرة أسبوعية مدّهتا ساعتان. يف السنتني األوّليتني 

 .(64م: 7109أنطون، )« درسنا أيديولوجية العبث وتنظريات ميشيل عفلق وإلياس فرح

العراق، كان قد عرف بأنّ املدارس السبيل  ىنظّر للبعث لكي تدوم سلطته عليمن كان 

                                                                                                                                        
 . الثقافة.7
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األسهل لوصول غاياته هلذا كانت وزارة التربية تعيّن مصادر وكتب ختدم أغراض البعث، 

وتعزّز ارتباط الطالب هبذا احلزب، خللق قدسيّة للحزب وأعضاءه والقدسية كانت تكثّر من 

 الشعب العراقي من انتقادات احلزب هلذا تسهل السيطرة عليهم.تخاوف 

 الرقابة البعثية 

قد تعدّدت »ا السلطات البعثية إلرعاب الشعب العراقي. ومن اختذهتالرقابة والتجسّن منهجا

أجهزة الرقابة والتجسّن يف العراق حتت مسميّات عديدة من أمن، وتخابرات، 

ع، وفتوة واحتادات الطلبة والعمّال ش شعيب، وطالئومنظمات حزبية، وجي واستخبارات،

 لإليقاع نهايب فيما ىتتبار انتك أجهزة من لكذ صدام، وما إىل ئح، وفدائييوسائر الشرا

.  (44: 7108 وآخرون، صدقي) «وإرعاهبم الشعب، بأبناء كوالفت هبم، املشتبه من عدد ربكبأ

فتّاكة الترحم املتّهمني، وكانت رقابة عصية كان الشعب العراقي أثناء سلطة البعث يف براثن 

 أهنم كانوا ىالكثري من العراقيني آنذاك يتحاشون البعث، وحتّكان اجلميع، هلذا  ىعل

 أن ال يفكروا بأمور ختتصّ حبزب البعث: احياولو

دامهين شعور غري منطقي بأنه يعرف أنّي أفكر بالنكتة وأسترجعها.مل أتعلّم الدرس »

القفز التلقائي والطبيعيّ بني الكلمات والصور واملعاين؟ هه، ها أنذا أمارس  بعد. كيف أوقف

 .(48م: 7109)أنطون، « أفكاري وآليات عقلي ىالرقابة الذاتية عل

اسة رقابة يالشعب العراقي س ىسلطته عل يف احلقبة اليت فرض "صدام"لقد انتهج 

إنّ  نات من القرن  املنصرم:يمانيف الثأحد الساسة العراقييّن  قالث يصارمة وعنيفة، حب

 ثالثة خالله قومي متطوّر، جتسّسي نظام  خالل من العراق ىعل قبضته مكحيُصدام بات 

 (20-28ش: 0967)رفيعي، ي. قالعرا الشعب من نسمة ونملي عشر أحد مبراقبة تخرب ماليني

بأسباب ختتصّ التعذيب حياول الفرد العراقي أثناء سلطة البعث أن يتحاشي الطبقة 

احلاكمة، وكان الشعب خياف فتك األمن واستجواهبم بأشدّ الطرق. وكان هناك من خيدم 

احلزب ويساعدهم يف الرقابة، وكان يكافئه احلزب بالكثري، سيّما استاذ خالد الذي حصل 

 انيه يف خدمة احلزب:شهادة املاجستري بتف ىعل
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األستاذ طارق املسرف»
7

شهادة املاجستري يف علوم اللغة  ىيف غبائه قد حصل عل 

اإلنكليزية وآداهبا بتفانيه يف خدمة احلزب يف سنني احلرب، ومبراقبة زمالئه وكتابة 

 (.88م: 7109)أنطون،  «التقارير ولين بإتقان اللغة

لكي ينعم خبريات العراق ويشاركهم يف  إذن كان من خيدم أهداف احلزب له مكافأة

احلزب الشيوعي هو األكثر رقابة من قبل أعضاء  الشعب. وكان من ينتمي إىل ىالسلطة عل

بعد خروجه من السجن  ىما إلياس، ابن خالة والد فرات الذي كان شيوعياً حتّاحلزب، سيّ

 ظلّ حتت املراقبة:

عدداً من السنني  ىلدي، إلياس.... أمضالشيوعيّ الوحيد يف عائلتنا كان ابن خالة وا»

 (.62م: 7109أنطون، ) «بعد خروجه ظلّ حتت املراقبة لسنة أو أكثر ىيف السجن. وحتّ

انتهاء العقوبة بل بداية ملرحلة جديدة وهي  خروج األشخاص من السجن لين مبعىن

عدام. اإل ينتهي به املطاف إىل ىمرحلة الرقابة وما أن يشك به األعضاء جمدداً حتّ

وأصبحت أوضاع العراق أمنية وشديدة اخلطورة، بالصورة اليت ال يستطيع أحدٌ أن يثق 

الزوج كان خياف من زوجته. هلذا فرات بطل الرواية كان خياف من حبيبته  ىبآخر، حتّ

 البعث: وكما هي كانت ختاف وتشك به ربّما ينتمي إىل

إي دير  –. ِگلَتهسي بعد كل اللي وشلون أعرف إنيت مو وِحدة منهم؟ بن آين فضحت نف»

 .(007 م:7109أنطون، ) «أ حچيبالك. بن ميكن تريد تنصبلي فخ حَتّه 

كان فرات حيبّ أريج اليت تعرّف عليها يف اجلامعة، وكان يقرأ هلا نصوصه اليت مل 

به، فتذكر  ىالدائرة لإلستجواب ال يعرف من وش ينشرها، وعندما اعتقلوه وأخذوه إىل

مباراة فريقي  فالح، صديقه الذي قرأ له نصوصاً شعرية وعلي، الذي كان يذهب معه إىل

وثق هبا وقرأ هلا نصوصه، إذن ال يتهم و  الزوراء والرشيد، وأريج حبيبته اليت عاشرها

النهاية.  ىالغموض واملخاوف يف فضاء الرواية حتّ ىأحد هذه الشخصيات بالوشاية لكي يبق

رقابة يف عصر سلطة البعث كانت متتدّ من الدوائر احلكومية، واجلامعات، واملالعب إذن ال

 الشوارع وجوف العوائل. ىحتّ

                                                                                                                                        
 املشرف.. باألصل: 7
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 وسائل اإلعالم ىعل سلطة البعث

 ىلتأثريها عل اع واجلرائد والكتب بالسلطة الرابعة،يون واملذيعُرفت وسائل اإلعالم كالتلفز

 هذه الوسائل ىطرة عليحزب البعث الس حاول أعضاء .(079: ش0928 ،نگارش) الشعوب

 ب.الشع ىطرة عليسهبدف ال

تتمتّع بقوّةٍ هائلةٍ تؤثّر يف قناعات الشعب، ما كووسائل اإلعالم يعرف تأثري ان البعثي ك 

ئاً خارج اإلطار يتسمح ألحدٍ نشر شوالسلطات الحىت تفوق قوّة احلكومة. تعادل أو و

 :قائالًصف اجلرائد ي، هلذا فرات احلزيب

 ىلة إلحديترمة م كانت هناكة. يدة اجلمهوريستحقّ القراءة يف جريحبثت عمّا »

« تعوي وتنهق للحزب والثورة ىة حتاصرها نصوص أخريودا يف الصفحة الثقافريقصائد ن

 (.00م: 7109)أنطون، 

 ومبا أنّ أهمّ العراق. ىم أثناء سيطرة البعث علوسائل اإلعال ىأصبحت سيطرة تامّة عل

كل اجلرايد ونشرها  ىاحلزب البعثي عل منصّة لصوت الشعوب هي اجلرائد، فقد استوىل

بعد عام من تولية السلطة أصدر قانون املطبوعات وقيده يف الصحافة عموماً »يف العراق، 

استه أو اليت لين هلا تأثري يحظرهتا إال الرمسية املوافقة لس واإلسالمية خصوصاً بصورة

 (. 80م: 7116)الزيدي، « إصالحي أو خطاب ماهريي

ي ال كل "النصوص ىدار الرقابة علغرفة "خترج من  كانت النصوص املنشورة آنذاك

خبار ألانت اجلرائد ال تنشر إال ملصلحة احلزب واكوة؛ يعارض السلطة البعثينشَر عمالً ي

ظهر ي، قه فالحية نصاً لصديبطلُ الروا"فرات"  ىأعطاحلزب، هلذا عندما بتعين اليت 

 :د احملرّرون للنشريريعرف ما يان كمن نشر هذا العمل، ألنهُ أسه ي

جة. ياقتناعي بالنت نّه أصرّ ووافقت معكزمّر. ليطبّل ويتب مثلهم أو كينشرون ملن يانوا ك»

د الذي مات يف احلرب. ورفض يناً عن هلوسة أم تنتظر جثمان ابنها الوحيزته نصاً حيأعط

 (.94م: 7109)أنطون،  «حدّ قوله ىاً" علين "تعبوكيمل ه نشره ألنّياحملرّر الثقايفّ أن 

ي كة لياملنشورات واملواد األدب ىنون أفراد حزهبم للرقابة عليّعيأعضاء حزب البعث  انك

 ىة حتفّز الشعب عليدون نصوصاً تعبويّؤيانوا كب، وولشعا أذهان رينيرج نصاً توعوي لخيال 

انوا ضمن اجلرائد كان الشعب. هلذا يكقاظ احلن احلماسي يف ية احلزب البعثي وإيمحا

ب يتكشتري اليه أن يدة عليقرأ اجلريد أن يري، ومن نيبات خلطابات صدام حسيتكُعون يبي

 ضاً:يأ
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ذت وم السابع، فأخيداً من جملة اليعاديت وشاهدت عدداً جدكذهبت ألشتري اجلرائد »

د. عندما استفسرت عن السبب يطلب املز كشكت النقود لصاحب الي أعطنيحونسخة منها 

ن القائد يب "خطاب الرئيتكباع معها. ففتحتها ووجدت يف وسطها يباً يتك كانقال يل إنّ ه

ه!.... يوم السابع الزم تشتريد الياذا تر –ده. يبن مار–". نيموظف ل العمّال إىليعن حتو

 (.011-22م: 7109أنطون، ) «جتعو مُركنا ومايعلفرضوها يهُمّ 

د، وهذا ئ مرفقاً باجلرانيشتري خطابات صدام حسيدة إال أن يل لقارئ اجلريسبفقد ال

اإلظهار باملودّة واحملبة من  ىة حزب البعث يف العراق وإجبار الشعب عليعدم أهل ىدلّ علي

ع ئبا ىع، بل حتّيالعمل الشنر هذا كستنين القارئ وحده يخالل شراء اخلطابات، ول

يف خدمة حزب  وحدها ست اجلرائديلوعة. ير هذه الفعلة الشنكستنيستنفر وياجلرائد 

ش العراقي ي، وال تعلن عن خسائر اجلطرهتمية حتت سيونيالتلفزانت اإلذاعات كالبعث بل 

 :أثناء احلرب ةييف اجلبهات احلرب

عالم قد بدأت تصل من اجلبهة معلنةً حجم  باألنيارات اليت حتمل الشهداء امللفوفيالس»

ادة بعد عدّة أشهر من احلرب ة. فقد جرت العيركانات العسياخلسائر اليت ال تعلنها الب

 (.89م: 7109أنطون، ) «ر خسائرنا!كتم ذيألّا

حة خوفاً من غضب الشعب ينشر األخبار الصحيمن خصال حزب البعث هي أنّ ال

 اليت ال صحّة هلا يف جبهات احلرب.ذبة واكاألخبار الروّج يان كالعراقي، هلذا 

زجها ميد أن يريدة ومتعدّات يقوملات يوثري من اهلكالاول طمن حي نيان صدام حسك

ة يساة من املواد الدريبحث عن فرصة حلذف اللغات األجنبيان ك، هلذا البعثيةبالثقافة 

، ةية واللهجات احمللياللغات األجنبمُنِعَت وقد  ؛ة حبجة األمني العربريتب بغكومنع نشر ال

 :حبجّة وجود عناصر تبحث عن االنفصال

 من أعداء الوطن ني واملندسينيلصاة اليت تشجّع االنفية واللهجات احملليمُنِعَت اللغات األجنب»

ةً ملا حباها اهلل به من يها اجمللن الوطينّ هلجةً رمسين القاعد اليت صادق علي)إال هلجة الرئ

ما أصدر امللحنكاء(. فصاحة وهب
7
الوطينّ الذي متّ انتخاله 

3
قاع يقضي بإياً قانوناً يوقراطميد 

عجامعقوبة اإل
2
 (.010: م7109أنطون، ) «همايلّ من تسوّل له نفسه نشر الغموض واإلهبام أو تعاطكب 
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ة تُنشر يتب أجنبكنع نشر ميار وأن كاألف ىطرة عليان الغرض من هذا األمر هو السك

تّاب من خارج كة وارتباطهم بيار نضالكالعراق خوفاً من معرفة الطبقة املثقفة بأفخارج 

وقد استغلّ ة لعدم معرفتهم بالقراءة. يتُب األجنبك املثقف والنيقطع الصلة بيالعراق، وأن 

تاتور واحلرب؛ إذ وفّرت كيمن الدب حمنة العراقي زييف تقل»نشغل يي كل ىسنان أنطون املنف

فه وهلعه تابة نصوص واضحة وصرحية عن عذاب العراقي وخوك ىيف املنففسحة احلرية 

تابتها يف ظروف كل يان من املستحكاً؛ نصوص يوميواجه املوت يومقاومته ومعاناته وهو 

 (.01-6م: 7107م، ي)إبراه« إعجامك... كالعراق حينذا

به هلذا  ة تبحث عن طرق اإلطاحةيار نضالكأف كعلمِ بأنّ هنال ىان حزب البعث علك

ة وانقطاع نشر ية والفرنسيزية، وحذف اللغة اإلجنلية، واآلشوريردكة اليحاول طمن اهلو

 م والسلطة.كلإلبقاء ملدة أطول يف احل ىة وقمع املذاهب األخريتب األجنبكال

 واإلرعاب والقمع دية هتديآل

وهذا  ،ديبلهجة التهد أعظم اخلطابات شهدتاجلبابرة وسلطة الطغاة ل خضعتالدول اليت 

هبا أعضاء  ما شاء ة وردعهم مىتياسيإلرعاب الشعب وابتعادهم من الساحة السالتهديد 

يف  .ة إعجاميآالت احلزب البعثي الفتّاكة اليت حضرت يف روا ىحدإد يم. إذن التهديالتنظ

 ؛أعضاء احلزب معاملةكثر اجلرائم تداوالً يف أ أصبحتزمن البعث شاعت وانتشرت حىت 

قرأ األمساء للفحص تصاعدت بلبلة فتوقّف عن قراءة يعندما كان اجلندي  .لقتلالتهديد با

 لعدّة ثوانٍ وقال مهدداً:  احلُضّار األمساء، ونظر إىل

م يفتح ثِمّوا واهلل العظيد أمسع سوالف ولغاوي. افتهمتوا؟ راح أقرأ األسامي واللي يما أر»

 «اربحيسوقو للجبهة يد ويروح ملكتب التجنيهسّاع آخذ الدفتر مالتو وأطمَغو "سامل مُسلّح" و

 (.76م: 7109)أنطون، 

اء، هلذا يا وتقطّعت األبريكانت اجلبهات آنذاك تشهد حرباً شرسة وتكاثرت الضحا

ه نقص يف ي منهم لدرياجلبهة رغم أنّ الكث هدّدهم اجلندي بإرساهلم إىليبربودة دمٍ 

تدّ هذا مية والسجون، بل يوالثكنات النظامة يد يف الدوائر احلكومينتهِ التهديجسمه. ومل 

 لطالب املدارس: ىد حتّيالتهد

 «العقوبات ىتعرّض ألقسيفصل من املدرسة وية سريهرب من املسيحذّرونا من أنّ الذي »

 (.96 م: 7109أنطون، )
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ب عن هذه يغيم ختتصّ باحلزب ومن يضروا مراسحيالطُلّاب أن  ىب علجيكان 

عزّزوا انتماء الطالب للحزب، وإن ياول أعضاء احلزب أن حيخ، ألن يه التوبريم مصياملراس

 د:يتمسّكون بآلة التهديوافق أحدهم يمل 

وافقوا يت مستقالً ورفضت أن أنتمي يف اجلامعة، بالرغم من أنّي هُدّدتُ بأنّهم لن يبق»

 (.89: م7109أنطون، ) « إذا مل أنتَمِريدخويل برنامج املاجست ىعل

ق تُهمة لفرات وأخذه لالستجواب هو رفضه لإلنتماء للحزب يأسباب تلف ىربّما إحد

ته فرات أثناء يبالعقوبة، وقد راح ضح مهدداًاحلزب  نتمي إىليالكان من  البعثي، ألنّ

 ايعل اسيةسي مناصب لتويل فقط لين أساسياً، احلزب إىل االنضمام كان» االستجواب.

: م7118 مار، فييب) «املهن مبعظم ولالشتغال ديّج متعلي ىعل احلصول أجل من ضاًأي نلكاو

تخاطر  تفادوايلأناساً تتمسّك باخلوف  االستجواب جعلت من الشعب العراقيد ويالتهد (.9

 احلزب.  ىتطاول عليترحم من ات احلزب فتّاكة واليكانت آل وقداحلزب، 

ة ير واإلهانات البعثيافون من التقارخين الطُالب وحدهم يويف اجلامعة ل

م الفتّاك. هلذا عندما جلست يافون التنظخياألساتذة يف اجلامعات  ىواستجواباهتم، بل حتّ

 طلعي گوميهاي شنو؟ »ة: يدها وردة محراء طردها األستاذ بعصبيطالبة يف الصفّ األوّل وب

ن احلزب يوم تأسيآذار وهو  90وم هو يخ ذلك اليكان تار(.68م: 7109)أنطون،  «برّا

 قول:ية يفرات بطل الروا وعي هلذايالش

 (.68 م:7109أنطون، ) «ريه تقريكتبون عليل الوردة يتش گللهاي م  د خاف إنّه إذايهو أك»

األساتذة يف اجلامعات  ىظهر للقارئ بأنّ هناك رقابة مشدّدة عليمن خالل هذا النص 

ة إعجام هو يإذن الفضاء الذي جتسّده رواافون االستجوابات والبطش البعثي. خيضاً يوهم أ

كل هذا  ىعترض عليع أن يستطي، وال أحد دات واالستجواباتياملخاوف، والتهدبفضاء مليء 

 الظلم. 

 ب(يالعنف السلطوي البعثي )التعذ

كباقي ، عبّر عن جرائم البعث آنذاكيب بدقّة لكي يسرد حلظات التعذ ىعل الروائي رصحي

بي"السرد »ن سبقوه. فقد اتصف العنف السلطوي العراقي يف هذه الرواية ي الذينيالروائ

 من أبناء ريشها الكثيستدعي الراوي من خالله ألحداال، ووقائع عايق، يالدقالتفصيلي" 

ها يسرد علياً، يال اليت جاءت الحقاً بعد تلك  األحداال ثانياطب هبا األجخيالعراق أوالً، و
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)الساعدي،  «اع والشتاتيخ من الضياها حبفن ذلك التارياً إها الذي مل تعشه، مطالبيماض

 نة بالنسبة للمتهم:يبات حادّة ومُهيتعذ ىكانت سجون البعث تر (.82م: 7109

كتشفون أنّ ذلك يب الشعب وامتطائه كدابة ألطول فترة ممكنة ألنّهم يأخذون بتعذي»

 (.79م: 7109)أنطون،  «ق وعودهم وشعاراهتمي، وربّما ألذ، من حتقريأسهل بكث

هلذا عندما  ؛ةين عُقَد نفسمِ ونعاني واالبعث كان حلزب نياألعضاء املنتمكثرياً من إنّ 

. كانت التعسفيةب ياألسال ىاول قمعه وإسكاته بشتّحي، وه يرمح،كان ال أيت أحدهم مبتهمٍي

سة للضابط ية، فقد كان املعتقل فري تتعدّ مرحلة اإلنساننيبات حزب البعث للمعتقليتعذ

 السادي:

ة اليت حتزّ يزداد األمل يف معصميّ ومفاصلي كلّما حاولت الفكاك من احلبال السلكي»

التهديد اجلنسي وممارسته من ن العنف وحده بل كان يول (.98م: 7109أنطون، ) «جلدي

 هدّدهُ الشرطي نية حيما حال فرات بطل الرواكأشدّ التعذيبات اليت قد شهدها املسجون، و

  باإلعتداء اجلنسي:نيالسم

غلق فتحة البنطلون وبعد ذلك احلزام. مثّ صفعة الشكر يأمسع صوت السّحّاب عندما »

 (.28م: 7109أنطون، ) «ة "تسلم" اليت تنهي طقسه السادييت بعد االنتهاء وكلميإل ىواملداعبة عل

ق يصبح تلفيُالسجون و ىعل فيها اإلشرافب يغ، يتحكمها الطغاة يعادة يف الدول اليت 

ق تُهمة ختتصّ ية بسبب تلفيبطل الروا "فرات" ى من باقي الدول، هلذا نرريالتُهَم أسهل بكث

بات اليت شهدها، ية ولكثرة االهانات والتعذيعاقب هبذه الوحشيالنظام من سخر به يبنصٍ 

 صدمتين هذه الرقة» قال:« شتحب تِشرَب؟»تعجّب من رقّة أحد الضُبّاط، وعندما سألهُ 

ة الحترام يات الدوليلتزموا باالتفاقية يف املعاملة ومل أدرِ ماذا أقول. هل قرّروا أن يواإلنسان

ب يف السجون وهتك ين التعذيول (.44م: 7109أنطون، ) «وانات؟يحقوق السجناء أو احل

د االنشقاق أو اهلروب من احلزب كان يريشهده العراقي آنذاك، بل من ياألعراض وحدها 

 دام:عاإلعقابه 

ش اليت تبحث يش قد ازداد وتوزّعت املفارز ونقاط التفتين من اجليكان عدد الفارّ»

هم إذا ما حاولو اهلرب. كما أصبحت يعنهم. وصدرت أوامر تسمح للناس بإطالق النار عل

 واآلخر ني احلنية جتري بيكون هؤالء "عربة ملن اعترب"، مسألة عادية، لياإلعدامات العلن

 (.80م: 7109أنطون، ) «هايالناس يف احمللّة إل يدعيو
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د الفقر، والبطالة، وعدم ية، فقد تزايكانت أوضاع العراق يف تلك احلقبة حمزنة للغا

من  ىفرّ، بل حتّين الشعب وحده من ية سبّبت اهلروب من الوطن، ولية واألغذي األدوريتوف

 بإتّخاذ إجراءات نيصدام حس هرب من العراق، هلذا طلبينتمي للحزب البعثي كان يكان 

 الفرار. وتكاثرت ني براثن األمن حنيقع بيفكر أو يفكر باهلروب وإعدام من يصارمة ملن 

 تشجّع الوالد قتل ابنه:يل ىاإلعدامات واعمال العنف الذي شجّع به البعث حتّ

كان القاعد»
7
 «ةيالعسكرقلّد نوط الشجاعة لرجل قتل ابنه ألنّه رفض االلتحاق بوحدته ي 

ة يجمزرة انسان إىل ىقتل اخلائن أدّ ى علنيز صدام حسيكان حتف (.89م: 7109)أنطون، 

انة أسهل مما سبق، كما هذا الوالد يف املقتبن قتل ابنه يث أصبح القتل حبجة اخليح

 طلب منه نيح»شرح فرات: ية كما يما بعد ألسباب عائليانة والذي انكشف أمره فيحبجة اخل

ة، بل ي وكأنه قتله بعد مشاجرة ال عالقة هلا بالوطننيل احلادال البطويلّ، تبياصروي تفيأن 

 ىومن هذا املنطلق تكاثر العنف السلطوي البعثي عل(.89م: 7109أنطون، ) «ةيخبالفات عائل

 اء.  يقتل األبر ىالشعب العراقي وتشجّع القاتل عل

  و استجواب الطالب األمن يف اجلامعة

اثر كث تتير أمين حكمعس حتت سلطة البعث، تتحوّل البالد إىل انكالذي يف مثل العراق 

اجلامعات  إىل االستجواباتمتتدّ هذه  ىش واجلنود املسلحة الغاضبة، حتّينقاط التفت

 ىطرة عليات حزب البعث السيأمه ىانت إحدكة.يرات نظامكمعس واملالعب اليت تتحوّل إىل

 األمور: ىطرة عليالضبّاط يف اجلامعات للس استقرَّل الطاليب يف العراق، هلذا ياجل

ان ك. ونت أحد طالبهكة الذي يزيلكصوت أيب عمر، ضابط األمن يف قسم اللغة اإلن»

ان كرتدي بدلة سفاري زرقاء من اليت يان ك القامة..ريلته قصيبرفقته واحد آخر من فص

أنطون، )« سبة أو املوسمموظفو األمن واملخابرات ارتداءها بغضّ النظر عن املنا ىهوي

 (.07 م:7109

وظائف  ىة، ألنّ إحدياعتقال فرات بطل الروا إىل ىان حضور أيب عمر يف اجلامعة أدّك

قد ان حضور األمن يف اجلامعة ك للحزب. نياألشخاص املخالف ىأيب عمر هي التعرّف عل

األمن يف حتذّره من حضور  فراتجدّة  ىنر ىحتّ العوائل،الطالب و  منريثكالأرعب 

 كني دموت من القهر. لتطوّل لسريا إبين. إذا رحت شَسوّي أنا؟ غيي بَرّا كلَتح» :اجلامعة

جدّة فرات يف حضور  ىتر (.08م: 7109أنطون، ) «خافون من اهلليونو. هَذويل مَقُصّين يبعد

                                                                                                                                        
 ة.يتِبَ بالنص األصلي للرواكذا ك. القائد: ه7
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ن كيمل نهم. ويقون تخالفيطيرمحون وال يهؤالء ال  ىئاً من الرعب والقمع، ألنّها ترياألمن ش

هِل اللي ير هذا اجلكمتتذ»احلضانة  ىيف املدارس وحتّ ىاألمن يف اجلامعه وحدها بل حتّ

)أنطون،  «راحت وقَلِّتلِم وحبسو أهلو؟ ت واملُدرّسةين مسعها بالبكان كتة باحلضانة كنُ يكحَ

 ىب البعث هي أن تستجوب األطفال يف املدارس لتتعرّف عليأسال ىانت إحدك (.77م: 7109

 ضابطاًعمر ان ابوكأخذ أطفاله لالستجواب. هلذا يبأحدٍ،  ضابطٌ كش وإذاار عوائلهم، كأف

األصدقاء، وقد متّ  ها إىليرويت اليت كأشعاره والنُ فرات وإىل الذي ترصّد إىلوهو ،

 ة:ية الرواياعتقاله لالستجواب يف بدا

الً وأجبت من دون وعي: طبعاً. سألين يت قلكارتب. سؤال َچم كسأليد يريق صالح يالرف»

 (.09م: 7109أنطون، ) «ن؟ عالدائرةيانا؟ وين تتفضّل وكثة: مُميرسم ابتسامة خبيصالح وهو 

عل جية، هذا ممّا ريثكتُهَم  قيوتلفإذالل فرات، وسجنه،  إىل ىان هذا االستجواب أدّك

نجو من استجواب ضُبّاط يال أحد أبنائهم يف اجلامعات من االستجواب.  ىالعوائل ختاف عل

انت هذه ك» فرّ منها:يع أن يستطيستجوبون الطالب بانتظام وال أحد يانوا كاألمن، ألهنم 

 «هاياف من احلذر لتفادكن من دون قدر كاً باحتمال وقوعها، لريثكرت كهي اللحظة اليت ف

 (.09م: 7109أنطون، )

 من أبناء العراق، ريثكها قد أرعبت الكتلمية اليت يطرة البعث والقوة القمعيانت سك

ر باملوت أو كفيوقي ينّ بالذعر احلقحيمن قبل قادة البعث،  شخصٍ عتقالاتمّ ي نيوح

ر العراق املزاج ألفراد احلزب يديل ما هو كال قانون للنظام البعثي ووؤبّد، السجن امل

  ة.يوالعالقات الشخص

 النتيجة

بة من أفعال يوخلق فضاءات قر بارزاً يف روايات سنان أنطوناناً كقد احتلّ اآلخر البعثي مل

ة إعجام هو فضاء مليء بالذعر يه رواتالفضاء الذي جتسّد إنَّأعضاء احلزب البعثي.

هذا  ىعترض عليع أن يستطيدات واالستجوابات واإلهانات، وال أحد يواملخاوف، والتهد

 الظلم.

 اليت شهدها يف العراق أثناء يريوفق املعاعرّف اآلخر البعثي يوحاول سنان أنطون أن  -

ون واجلرائد يالتلفزكعالم والسلطة الرابعة اإل ىطرته عليسلطة حزب البعث والذي نشر س

 تب. كوال
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من خالل ز انتماء الشعب للحزب يعن تعز ونبحثي أعضاء احلزب البعثي انك-

ده يوهتافات مؤه خطابات يل من علك يلقيث يم، والتجمعات، واالنتخابات حياملراس

 للحزب.

رسل ينها، هلذا يّعي اليت يريأمن العراق وفق املعا ىرص علحيان احلزب البعثي ك-

 األوضاع. ىطروا عليسيي كزهات، لاملالعب واملنت اجلامعات، وإىل إىلقوات األمن 

ب الذي ية إعجام هو العنف السلطوي والتعذيان من أهم صفات اآلخر البعثي يف رواك-

ة ية اجلنسي من الناحنياملتهمعذّب أعضاءُ احلزب يث ياملتهم والقارئ، ح اليفوق خي

 هم وإذالهلم.ريوحتق

ة ية من بدايها فرات بطل الروايرويان كة من األعمال املهمة اليت يانت الرقابة البعثك-

ع يمحيضرون أعضاء حزب البعث  كانانت الرقابة مشدّدة وكتها، فقد يهنا ىة حتّيالروا

تابع يعلون أحدهم جيونه بل كتريرج من السجن ال خيالتجمّعات والندوات واجلامعات، ومن 

 .ةيثر تطرفاً يف الرواكان اآلخر البعثي املذهيب هو األكث ي، حخطواته لسنوات

د، يالشعب العراقي هي استخدام لغة التهد ىطرة عليات حزب البعث للسيانت آلك-

عطوا ي حتّى آمن، ريم غوهندأنّ العراق من له ظهروا ي يكوجلب املخاوف وشنّ احلروب ل

 اً حلضورهم يف العراق.يطابعاً قدس

صراع  ىتبتين عل إعجامجدلية الصّورولوجيا أو الصّراع بني "األنا واآلخر" يف رواية -

حضور  إىل أدّت اليتحزب البعث مع الكيان العراقي، حيث نشبت نريان التفرقة والتبعيض 

 .0220بعد غزو العراق للكويت عام ، وذلك أمريكي يف الشّرق األوسط 

 اقي، حيث شتّتهم وجعلهم يهربونكان اآلخر البعثي هو األكثر فتكاً بأبناء الشعب العر-

 من أوطاهنم.
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