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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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خداداد بحري ،1صادق البوغبيش

 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة خليج فارس ،بوشهر -إيران
 .2طالب دكتوراه ،يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة خليج فارس ،بوشهر -إيران
(تأريخ االستالم .3838/80/32 :تأريخ القبول)3837/83/71 :

امللخّص
ملوضوع الصورولوجيا ودراسة اآلخر أمهية بارزة يف الكتابات الفكرية ،والنقدية ،ويف شتّى العلوم اإلنسانية ،باعتبار
أنّ معرفة األنا ال تأيت إال من خالل اآلخر .ال شك مسألة اآلخر البعثي من أهمّ القضايا اليت تناولتها الرّواية العربية
منذ حرب اخلليج الفارسي حتّى غزو أمريكا للعراق عام 3002م .الروايات اليت عاجلت قضايا مرتبطة بالبعث،
حاولت أن تبيّن صورة اآلخر البعثي العراقي ومعاملته مع الشعب العراقي وحماولته إلخضاع الشعب حتت مسميات
القومية وبإقامة مراسيم متنوعة ختتصّ باحلزب والسلطة .من خالل نصوص هذه الروايات جتلّت للمتلقّي مهجية
البعث وما عانته األنا العراقية وباقي األنوات ،منها اإليرانية والكويتية ،والكوردية ،واملسيحيّة ،والصابئة ،والشيعية،
من قهرٍ وقمعٍ واضطهاد ،كما أظهرت بشاعة اآلخر البعثي ،وقتله ،وذحبه ،وهتديده ،وإعداماته للمتلقّي .سنان
أنطون روائي عراقي كشف عن اآلخر البعثي يف نصوصه بكثافة ،وحاول أن يبني للمتلقّي الصورة احلقيقية ألعضاء
حزب البعث وتفكّراهتم .رواية "إعجام" هي الرواية اليت ركّز الروائي على اآلخر البعثي واألفعال البشعة اليت قام هبا
حملاولة إخضاع طالب جامعي مسيحي لإلعتراف املزيّف .لقد درس هذا البحث صورة اآلخر البعثي عن طريق
استقراء رواية "إعجام" معتمداً على مبادئ الصورولوجيا ووفق املنهج التوصيفي -التحليلي ،وتؤكّد النتائج أنّ اآلخر
البعثي هو صاحب التهديد ،واحلروب ،والقمع ،واإلعدامات ،وقد كان احلزب يسعى أن ينشر سيطرته على نطاق
أوسع من خالل السلطة على العوائل وإخضاع األطفال لتدابري احلزب.

املفردات الرئيسة
الصورولوجيا ،اآلخر البعثي ،سنان أنطون ،رواية "إعجام".

الكاتب املسؤول:

Email: Bahri@ pgu.ac.ir
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يُعَدُّ موضوع األنا واآلخر واحدًا من أثرى الكتابات الفكرية والنقدية يف شتّى العلوم
اإلنسانية ،باعتبار أنّ الكشف عن األنا ومعرفته ال يتأتى إال من خالل اآلخر احلاضر؛ وكان
اآلخر البعثي _حبسب النصوص_ يف احلُقبة األخرية يف العراق هو اآلخر األكثر ضرراً بكل
ما خيصّ اإلنسان والطبيعة؛ وقد بيّن "سنان أنطون" هذه احلُقبة يف رواياته لكي يُظهر
للمتلقّي املُعاناة و اآلالم والظروف القاسية اليت عاشها الشعب العراقي يف ظل حكومة حزب
دكتاتوري قمعي سفاك غاشِم.
إذن قضييية الصييورولوجيا تنبعييث ميين تالقييي الشييعوب والتحاماهتييا بشيتّى األشيكال ،منييها
احلييرب ،ومن ييها التج ييارة كم ييا نق ييرأ« :يُالح يين أنّ أكث يير دراس ييات الص ييورولوجيا تترك يز عل يى
النصييوص اليييت تتحيدّال عيين تالقييي الشييعوب والثقافييات بشيكلٍ سييلمي مثييل الييرحالت أو غييري
سييلمي مثييل احلييروب واالحييتالل» (ش يكري وآخييرون7102 ،م .)68 :فقييد اسييتطاع اآلخيير البعثييي
فرض سلطته على الشعب العراقي بسيطرته على اإلعالم وإظهيار قدسيية احليزب مين خيالل
مراسيم ومسريات احتفالية وقد جلب األمن لنفسه من خالل اسيتجواب الطيالب والناشيطني
وخوض حروب شتّى.
ويعمل الروائي العراقي امليؤرق هبميوم االحتقيان واالحتيراب الطيائفي ،الشياهر عليى صيور
املييوت العبثييي وآالتييه اجلهنمييية عل يى تأسييين نصوصييه عل يى مسييتويني متمييايزين ميين السييرد:
أحدمها واقعي حقيقي ،وثانيهما فين ختييلي يُحيل صور املوت واالقتتيال والتميزّق والالنتمياء
إىل سرد فانتزي كابوسي( .الشوابكة7106 ،م)68 :
إذن كان وقوفنا عند رواية "إعجام" لسنان أنطون ألننا أدركنا أنّ هذه الرواية تستجيب
بشكلٍ واضح لدراسة اآلخر البعثي حيث هذه الرواية تتجّه حنو رسم صورة اآلخر البعثي وكل
ما يتعلّق به .ومن خالل هذا البحث سنحاول اإلجابة عن األسئلة التالية :كيف جتلّت مالمح
اآلخر البعثي يف رواية إعجام؟ وهل قراءة اآلخر البعثي يف روايات األدب العراقي احلديث
هلا فوائد يكتسبها القارئ اإليراين والعريب؟ وما هي هذه الفوائد؟
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من خالل البحث يف جمال الصُورولوجيا تبني لنا أنّ هناك دراساتٍ آكادميية باللّغتني
الفارسيّة والعربية على مستوى كتاب ،أو أطروحة جامعية ،أو مقال حمكم .على سبيل املثال
ال احلصر:
كتب إياد عمّاوي يف عام (7112م) ،كتاباً بعنوان «األنا واآلخر ودورها يف رسم وحتديد
العالقة بني الوطن العريب والغرب» قُسّم على أربعة فصول :دراسة الصّورة عند اآلخر
الغريبّ ،وصورة اآلخر الغريبّ عند العرب ،والعالقة بينهما وصورة الفلسطينيني عند الغرب
واألمريكيني.
نشرت ماجدة محّود يف عام (7101م) ،كتاباً بعنوان «إشكالية األنا واآلخر :مناذج
روائية عربية»؛ وقد اختارت املؤلّفة يف هذا الكتاب مثاينَ روايات من عدّة بلدان عربية
وناقشت رؤية األنا العربية ولغتها وموضعها جتاه اآلخر وكيفيّة إجياد عالقة التفاهم
والتعامل مع اآلخر يف دراسة متأنية للروايات .من ميزات الكتاب أنّه حيتوي على مقدّمة
نظرية حول إشكالية األنا واآلخر ،ومتتاز دراسة الرّوايات بتجاوز املستويات االجتماعية
والثقافية والسياسية ،واالهتمام جبماليات اللّغة واملكوّنات السردية كالعنوان ،والفضاء،
واالسم ،والضمري ،واحلوار.
كتب حممد قاسم لعييب (7100م) ،أطروحته بعنوان (صورة اآلخر يف الرواية العراقية
املعاصرة) ،واليت نوقشت يف كلية اآلداب\ اجلامعة املستنصرية .األطروحة تشتمل على
الفصول التالية :الفصل األوّل :الذات الكلية العربية اليت تتبنّى القضايا العربية يف مواجهة
اآلخر ،والفصل الثاين :اهتمّ بالذات الفردية ،الذات القوية الصلبة ،والذات املتأرجحة،
والذات املغتربة واالغترابية ،والفصل الثالث :صورة اآلخر وقد توزّع على ثالثة مباحث ،كان
اهلدف األوّل منها دراسة صورة اآلخر اخلارجي (األجنيب) ،وكان هدف املبحث الثاين
دراسة صورة اآلخر الداخليّ (احملليّ) ،واهتمّ املبحث الثالث برصد اجتاهات رؤية اآلخر.
هناك دراسة بقلم مسعود شكري وآخرين (7102م) ،بعنوان «صورة اآلخر اإلسرائيلي
يف رواية "املتشائل" إلميل حبييب» ،وقد قام الكاتب بدراسة الصورولوجيا حول الصورة
اجلسدية لآلخر اإلسرائيلي ،واآلخر يف مرآة املكان ،واآلخر اإلسرائيلي والدميقراطية،
واآلخر اإلسرائيلي والنظرة الدونية إىل األنا الفلسطينية.
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كتبت مسية سليمان الشوابكة (7102م) ،مقاالً بعنوان «املوت ثيمة فجائعية يف الرواية
العراقية اجلديدة وحدها شجرة الرمان لسنان أنطون أمنوذجاً» ،ونُشِر هذا البحث يف جملة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وتستجلي هذه الدراسة أشكال متثيالت املوت يف "رواية
وحدها شجرة الرمان" ،وكيفيات حضوره مادياً ومعنوياً يف املنت الروائي نفسه ،ودالالته يف
البناء الروائي كلّه بوصفه ثيمة فجائعية ألقت بظالهلا على هذا املُنجز يف أبعاده املتعدّدة.
كما كُيتِبَت دراسات حول األنا واآلخر يف األدب احلديث ،إال أنه -حسب علمنا -مل
يتطرّق أحد إىل روايات سنان أنطون .وهلذا جاءت دراستنا لتُسلّط الضوء على اآلخر البعثي
يف رواية "اعجام".

منهج البحث

يعتمد هذا البحث املنهج الوصفي-التحليلي ،ويهتمّ بدراسة اآلخر البعثي يف رواية "إعجام"
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.
تلخيص رواية "إعجام"
تبتدئ الرواية مباشرة بتقرير من مديرية أمن بغداد حيث تنشعب هذه املديرية من وزارة
الداخلية العراقية اليت كانت مهمّتها احلفاظ على األمن الداخلي العراقي وضبط ومراقبة
احلدود مع الدول اجملاورة ومكافحة اإلرهاب وجتارة املخدرات والسالح .كان بطلُ رواية
إعجام شاباً مسيحياً يُدعى "فرات" .وكان فرات طالباً يف فرع اللغة اإلجنليزية يف جامعة
بغداد ،وقد تنقّل ذهن البطل من أحداال السجن وهي اليت رأى فيها إذالله من قبل السجّان
وبني ذاكرته اليت طبعها حزب البعث يف ميع مراحل حياته بدءاً من املرحلة االبتدائية.
الصورولوجيا يف األدب
توسّعت العالقات اإلنسانية يف العصر احلديث وتعرّفت الشعوب املختلفة على بعضها وذلك
ألسبابٍ تختلفة منها الرّحالت السياحية والتجارية واحلروب  .وهذه الرّحالت أثّرت على
نفوس الوافدين حيث انعكست أحوال الشعوب وبيئتهم يف نصوص األُدباء والرحّالة .يعدّ
الصورولوجيا أحد فروع األدب املقارن ،فهو يشبهه يف اآلليات اليت يستعملها للدراسة،
فالصورولوجيا «حتتاج مثله اىل أدوات الناقد من معرفة بالعلوم اإلنسانية واملناهج النقدية
احلديثة ،كما حتتاج اىل مؤهالت ذاتية ،كالذوق واحلساسية وغري ذلك من أدوات تساعد
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علي تلمّن اجلمال» (محود7101 ،م .)2 :والسِّمة الرئيسة للصورولوجيا هي التطرّق إىل
«اختالف األنا عن اآلخر أو اختالف هنا عن هناك» (نانكت0921،ش .)018:إنّ هناك عالقةً
وطيدةً بني دراسات الصورولوجيا ومفهوم الصورة وألجل هذا جيدر التعرّف إىل الصورة
األدبية ومغزاها لتبيني وظيفة الصورولوجيا« .ميكننا أن نعدّ الصورة جزءاً من التاريخ
باملعين الواقعي والسياسيّ ،أي جزءاً من اخليال االجتماعي والفضاء الثقايف أو اإليديولوجي
الذي تقع ضمنه ،فنتعرّف على اهلوية القومية ،كما نتعرّف من خالل نظرهتا ،على اآلخر
الذي يقف يف مواجهة األنا ودور العوامل السياسية واإلقتصادية والدينية هلذه املواجهة
والعداء» (محود7101 ،م .)01 :وأمّا ذات األديب تبحث عن وعي اجملتمع عرب التزامها
بقضاياه والتزامها الصّريح بالواقع وقضايا الشّعب واألنا تواجه اآلخر عرب النّصوص األدبية
حيث يتشكّل اآلخر على شقّني ،شقّ داخلي عريب وشقّ خارجي أجنيب بصفة املستعمِر ،هلذا
فالّنصوص األدبية منذ األوّل «واجهت الديكتاتورية القمعية والفاشية والدموية وواجهت
الذين أفسدوا يف البالد» (القوصي7100،م .)06-02 :واآلخر البعثي يف رواية إعجام هو من
النوع اآلخر الداخلي الذي واجه الشعب بالقمع واإلضطهاد .وصف اآلخر الداخلي أو البعثي
«ميكن عدّها أهم خصيصة متتاز هبا الرواية العراقية يف هذا اجلانب ،اليت تستمد وجودها
من بنية اجملتمع العراقي القائمة على التعدّد والتنوّع» (لعييب7100 ،م.)9 :
اآلخر
اإلنسان اجتماعي بطبعه فهو يتفاعل ويتواصل ويتعامل مع اآلخر ليستمرّ؛ فتعريف اآلخر من
وجهة ابن منظور هو «اسم على أفعل واألنثى أخرى ،إال أنّ فيه معىن الصفّة ألنّ أفعل من
كذا ال يكون إال يف الصفة...واجلمع بالواو والنون ،وأخريات وأخر ،وحكي بعضهم :أبعد اهلل
اآلخر ،ويقال ال مرحبا باآلخر أي باألبعد» (ابن منظور0266،م.)712 :
ويف املعىن القريب البسيط هو «كلُّ من يقارب األنا وأنت وحنن؛ أمّا يف املعين
االصطالحي األبعد فاألمر تختلف» (أفاية0220 ،م .)00 :وما ذلك إلّا «ألنّ يف الوجود
اإلنساين آخر دينياً ومذهبياً وقومياًّ وعرقياً وجغرافياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً؛ فتتعدّد
دوائر اآلخر ومستوياهتا بتعدُّد دوائر األنا ومستوياهتا .وخيتلف حتديد اآلخر تبعاً ملوقع
الناظر إليه؛ فاآلخر بالنسبة للذات الدينية هو ذلك اإلنسان الذي ينتمي إىل دين آخر ،أما
اآلخر بالنسبة إىل الذات القومية أو العرقية فهو الذي ينتمي إىل قومية أو عرقية أخرى»
(اهلروط7116 ،م.)09 :
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اآلخر البعثي يف رواية "إعجام"
تعدّدت مظاهر اآلخر يف الرّواية العراقية يف القرن األخري ،فاآلخر لين بالضرورة البعيد
جغرافياً أو صاحب العداء التارخيي أو التنافن الدائم ،إذ ميكن للذّات أن تنقسم على
نفسها ،أو حيارب بعضُها البعضَ اآلخر ،فاألنا العربية تشظّت وانقسمت أنواعاً متصارعةً
فيما بينها ،هلذا نرى اآلخر األجنيب واآلخر الداخلي يلعبان دوراً بارزاً يف الرّواية العربية
احلديثة وحتديداً يف العراق.
جاء اآلخر يف رواية "إعجام"على أساس مفهوم معي ومرتبط باجلمع حيث نعلم بأنّ
«مفهوم اآلخر لين مفهوماً فردياً فقط ،وإنّه مفهوم معي أيضاً ،فكما أنّ الفرد يشكّل
تصوّراته عن اآلخر بناءً على تصوّره لذاته ،فإنّ اجملتمع كذلك يكوّن له تصوّراً عن اآلخر
بناءً على تصوّره لذاته ،أي أنّ هناك تالزماً أيضاً بني صورة الذّات وصورة اآلخر على
املستوى اجلمعي كما هو على املستوى الفردي» (اخلبّاز7112 ،م .)79:ميكن تقسيم اآلخر يف
الرّواية تبعاً للجنن ،واإليديولوجيا ،واجلغرافيا ،كما قام بتقسيمها بسيوين (بسيوين،
7110م:)9 :
اآلخر النوعي :الذي يقوم على أساس النوع املتباين رجل /امرأة ،ذكر /أنثى.
اآلخر الديين :وتكون التفرقة علي أساس الدين ،مسلم /مسيحي ،سنّي /شيعي.
اآلخر السُلطوي :ويراد به االنقسام بني احلاكم واحملكوم.
اآلخر العنصري :إذ تقوم التفرقة هنا على أساس اللّون ،األبيض /واألسود.
لذا سنقوم بالكشف عن اآلخر البعثي يف نصّ الرّواية وسيالحن القارئ أنّ اآلخر البعثي
ألجل السُلطة والنظام السُلطوي قد مزج أمور الدين وطرد ميع املذاهب إال املذهب الذي
اتّخذه قائد احلزب لتغطيّة أفعاله ،ومن حيث اجلغرافيا فقد فضّلوا املناطق اليت كانت
مسقط رأس كبار احلزب على باقي املناطق؛ وسندرس الدين والنظام السُلطوي لآلخر
البعثي وفق شخوص الرواية.
سلطة البعث
يف عام 0286م سيطر حزب البعث على العراق .حينما تولّى زمامَ احلكم "أمحد حسن
البكر" وتولّى "صدام التكرييت" األمانة العامّة حلزب البعث العراقي .قد تربّعت هذه السلطة
على العرض بعد أن أزاحت ميع معارضيها ونكلت بكثري منهم ،وقد وظّفت ريع املوارد
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النفطية خلدمة أهدافها التوسعية وجتهيز اجليش وتعزيز قدراته احلربية( .اكگلني0969 ،ش:
.)796-792

مهجية البعث تأيت من قدراته ونقالً عن صدقي وآخرون نقرأ «كان للقدرة العسكرية
الفائقة اليت تزوّد هبا صدام حسني أثر بارز وجليّ دفعه إىل زجّ العراق يف حربني عداونيّتني
ضدّ الدول اجملاورة سُمّيتا حبريب اخلليج الفارسي األوىل والثانية .وقد أدّى تعطّش صدام
لكسب القدرة إىل إحالل العراق يف دار بوار زادت من مأساة شعبه وأرجعت تطوّره إىل
الوراء لعدّة عقود من الزمن( .صدقي وآخرون7108 ،م)44 :

مراسيم البعث
يسرد لنا الروائي أحداثاً وكأنّها مرّت على الكاتب ،وهذا «سرد السرية الذاتية تقنية
مستحدثة يف الرواية العربية ومنط جديد فيها ،من حيث أن السرد الذايت جيمع بني
جنسني نثريني مها الرواية والسرية الذاتية يف عمل واحد لتسمى رواية السرية الذاتية أو
السرية الذاتية الروائية» (حاج علي7102 ،م .)712 :هلذا نرى سنان أنطون يسرد لنا أحداال
فرات وكأنّها سرية ذاتية من املدرسة واجلامعة حتّى السجن .وقدتكاثرت املراسيم املؤيدة
للحزب؛ وكان األطفال أوّل الضحايا يف مثل هذه احلفالت؛ هلذا قد ضيق اخلناق على
الطالب وأجربوهم على احلضور يف طوابري املسرية لتأييد أفكار احلزب ،وكان شهر نيسان
مولد البعث وقد تتكاثّر به االحتفاالت واملراسيم واملسريات:
«سعفات النخل تصفّق برفق فوق رأسي احتفاالً بقدوم نيسان" .شهر العطاء ...مولد البعث
والقاعد" كما أصرّت إحدى الالفتات املعلّقة على جدار الكلية» (أنطون7109 ،م.)00 :
حاول فرات يصف لنا أحداال االحتفاالت يف املدارس واجلامعات واليت تكاثرت يف شهر
نيسان وهو الشهر الذي تأسّن به حزب البعث سنة 0287م ،وكانت سيطرته على العراق
سنة 0286م( .صدقي وآخرون7108 ،م .)44 :ويقصد فرات من لفظة "القاعد" بصورة
هتكمية هو القائد أي صدام حسني؛ مثّ يرى البطل أنّ اخلطابات اليت يكرّرها املذيع ليست
إال احتفال عبث دائمي:
7
«هه! كيف نسيت أنّنا نعيش يف احتفال عبث دائمي منذ عقود يشرف عليه حزب العبث
نفسه! وأنّ كل شيء ممكن!» (أنطون7109 ،م.)06 :
 .7تعمّد الروائي أن يغري صورة الكلمات للسخرية والتهكم.
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من هذا املقتبن يظهر لنا أنّ االحتفاالت واملسريات لترسيخ الروح احلماسية ومصاحلة
الشعب مع احلزب فقد تكاثرت يف املدارس ،ومن كان ينظر للحزب البعثي قد ركزّ على
املرحلة اإلبتدائية وحثّ الطالب الصغار لإلنتماء اىل احلزب.

انتخابات البعث
كانت فكرة البعث أبعد من الفكر األيديولوجي و«من اخلطأ التشديد الزائد على أيديولوجية
البعث على أنّها السمة املميزة له ،على الرغم من أن العراقيني انفصلوا عن البعثيني
السوريني عام  0288ألساب أيديولوجية.مل تكن هناك سوى حماوالت ضئيلة لبناء حركة
ماهريية ،فقد ركزت عملية جتنيد أعضاء احلزب على النوعية ولين على الكمية حيث
كانت عالقات الثقة الشخصية والقرىب مسألة جوهرية» (سيسونز ،والساعدي7109 ،م.)2 :
كان أعضاء احلزب البعثي حيرصون على مشاركة الشعب يف قراراهتم من خالل االنتخابات
اليت ينظمّها أعضاء البعث ،وكان فرات يرى أنّ هذه االنتخابات لعبة بعثية؛ ألنّ كلّ االمور
ترجع صلتها اىل حزب البعث ،وحتّى االنتخابات كانت مراسيم للبعث ال أكثر وكان الطالب
يعرفون هذه اللعبة ولكنهم خيرجون للفرار من الصفوف امليُ ييملة:
«تسمح لنا باخلروج للمشاركة يف هذا اهلرس 7الدميوقراطي واإلدالء بأصواتنا.مل تكن
هناك محالت انتخابية أو لقاءات مع املرشحني ،مثالً ،لعرض رؤيتهم لدور االتّحاد أو
التجديد الذي يعدون الناخبني به! كان األمر ال يتعدّي جلوس املرشحني ميعاً ببالهة على
طاولة يف الساحة الكبرية وأمام كلّ واحد ورقة كتب عليها امسه .كلّهم بعصيون ،3طبعاً،
وأعضاء يف االتّحاد الوطينّ للطلبة» (أنطون7109 ،م.)98 :
إنّ املرشحني ميعهم أعضاء حزب البعث واختيار أحدهم هو يعين اختيار احلزب
بأكمله وأنّ هذه األمور هي لُعبة بعثية تشبه املهزلة ،كان الراوي حياول أن يصف للقارئ
املراسم اليت يقوم هبا البعث ليست إال تبليغاً وحماولة إلرضاء الشعب بالسلطة املفروضة:
«لكنّ املهزلة كانت توفّر فرصة اخلروج من احملاضرات اململة .أذكر يومها أنّنا قرّرنا أال
ننتخب الشخص نفسه .كنت قد انتخبت "ميكي ماوس" يف السنة املاضية .هم ال يقرأون هذه
القصاصات الورقية أساساً» (أنطون7109 ،م.)98-98 :
 .7العرس.
 .3بعثيون.
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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
أنّها جتعل للحزب قدسيّة وشرعية للسلطة والبقاء.

قدسية البعث

القدسيّة أو اخلضوع لقوانني احلكومات هي من أخطر أنواع القمع يف السلطة« .البعث هو
فكر سياسي قومي عريب علماين كانت نشأته األوىل يف سوريا يف أربعينيات القرن املاضي يف
وقت كانت فيه سوريا ال تزال حتت حكم االنتداب الفرنسي .وتتّسم أيديولوجية احلزب،
اليت تؤمن هبا العديد من اجلماعات السياسية يف العامل العريب ،بالغموض وحدّة الزنعة
القومية ،وهي أيديولوجية تؤكد على هدف القومية العربية املتمثّل بشعار "وحدة حرية
اشتراكية"» (سيسونز و الساعدي7109 ،م .)8 :احلزب البعثي اجتهد كثرياً لكي يقنع الشعب
العراقي بأن البعث هو احلزب الوحيد يف العامل يستطيع إسعاد الشعب العراقي ،وهذه
األمور قد شاهدناها يف حوار ضابط األمن وفرات .كان ضبّاط البعث يريدون من الشعب أن
يقدّسوا احلزب ،ألهنم يظنّون هناك قدسية يف املعتقد البحثي تستحقّ التقدير:
«إنتَ طالب بن ،خبالف معظم دول العامل ،متدفع تكاليف الدراسة أو الكتب .كل شيء
متوفّر لك .وشلون ترد اجلميل؟ باالستهتار والتعدّي على املقدّسات» (أنطون7109 ،م.)46 :
لفظة املقدّسات واليت يعين هبا الضابط اسم احلزب والقائد للحزب واملعتقدات
للحزب ،وهذا يعين كل شيء خيتصّ باحلزب ال يستطيع أحدٌ نقده ،هذا النوع من القمع
اخلطري كما أشرنا له سابقاً .كان جيب على الطُلّاب أن يدرسوا مادّة الثقافة ليتعلّموا
أيديولوجية البعث وتنظريات ميشيل عفلق وإلياس فرح وأن يتعرّفوا على مؤسسي احلزب:
«كانت مادة السخافة 7هي املادة الوحيدة اليت جيب على أيّ طالب أو طالبة جامعية أن
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
درسنا أيديولوجية العبث وتنظريات ميشيل عفلق وإلياس فرح» (أنطون7109 ،م.)64 :
من كان ينظّر للبعث لكي تدوم سلطته على العراق ،كان قد عرف بأنّ املدارس السبيل
 .7الثقافة.
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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
تخاوف الشعب العراقي من انتقادات احلزب هلذا تسهل السيطرة عليهم.

الرقابة البعثية
الرقابة والتجسّن منهجان اختذهتما السلطات البعثية إلرعاب الشعب العراقي .و«قد تعدّدت
أجهزة الرقابة والتجسّن يف العراق حتت مسميّات عديدة من أمن ،وتخابرات،
واستخبارات ،ومنظمات حزبية ،وجيش شعيب ،وطالئع ،وفتوة واحتادات الطلبة والعمّال
وسائر الشرائح ،وفدائيي صدام ،وما إىل ذلك من أجهزة كانت تتبارى فيما بينها لإليقاع
بأكرب عدد من املشتبه هبم ،والفتك بأبناء الشعب ،وإرعاهبم» (صدقي وآخرون.)44 :7108 ،
كان الشعب العراقي أثناء سلطة البعث يف براثن فتّاكة الترحم املتّهمني ،وكانت رقابة عصية
على اجلميع ،هلذا كان الكثري من العراقيني آنذاك يتحاشون البعث ،وحتّى أهنم كانوا
حياولوا أن ال يفكروا بأمور ختتصّ حبزب البعث:
«دامهين شعور غري منطقي بأنه يعرف أنّي أفكر بالنكتة وأسترجعها.مل أتعلّم الدرس
بعد .كيف أوقف القفز التلقائي والطبيعيّ بني الكلمات والصور واملعاين؟ هه ،ها أنذا أمارس
الرقابة الذاتية على أفكاري وآليات عقلي» (أنطون7109 ،م.)48 :
لقد انتهج "صدام" يف احلقبة اليت فرض سلطته على الشعب العراقي سياسة رقابة
صارمة وعنيفة ،حبيث قال أحد الساسة العراقييّن يف الثمانينات من القرن املنصرم :إنّ
صدام بات يُحكم قبضته على العراق من خالل نظام جتسّسي متطوّر ،يقوم خالله ثالثة
ماليني تخرب مبراقبة أحد عشر مليون نسمة من الشعب العراقي( .رفيعي0967 ،ش)20-28 :
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
على شهادة املاجستري بتفانيه يف خدمة احلزب:
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«األستاذ طارق املسرف 7يف غبائه قد حصل على شهادة املاجستري يف علوم اللغة
اإلنكليزية وآداهبا بتفانيه يف خدمة احلزب يف سنني احلرب ،ومبراقبة زمالئه وكتابة
التقارير ولين بإتقان اللغة» (أنطون7109 ،م.)88 :
إذن كان من خيدم أهداف احلزب له مكافأة لكي ينعم خبريات العراق ويشاركهم يف
السلطة على الشعب .وكان من ينتمي إىل احلزب الشيوعي هو األكثر رقابة من قبل أعضاء
احلزب ،سيّما إلياس ،ابن خالة والد فرات الذي كان شيوعياً حتّى بعد خروجه من السجن
ظلّ حتت املراقبة:
«الشيوعيّ الوحيد يف عائلتنا كان ابن خالة والدي ،إلياس ....أمضى عدداً من السنني
يف السجن .وحتّى بعد خروجه ظلّ حتت املراقبة لسنة أو أكثر» (أنطون7109 ،م.)62 :
خروج األشخاص من السجن لين مبعىن انتهاء العقوبة بل بداية ملرحلة جديدة وهي
مرحلة الرقابة وما أن يشك به األعضاء جمدداً حتّى ينتهي به املطاف إىل اإلعدام.
وأصبحت أوضاع العراق أمنية وشديدة اخلطورة ،بالصورة اليت ال يستطيع أحدٌ أن يثق
بآخر ،حتّى الزوج كان خياف من زوجته .هلذا فرات بطل الرواية كان خياف من حبيبته
وكما هي كانت ختاف وتشك به ربّما ينتمي إىل البعث:
«وشلون أعرف إنيت مو وِحدة منهم؟ بن آين فضحت نفسي بعد كل اللي ِگل َته – .إي دير
بالك .بن ميكن تريد تنصبلي فخ حَتّه أحچي» (أنطون7109 ،م.)007 :
كان فرات حيبّ أريج اليت تعرّف عليها يف اجلامعة ،وكان يقرأ هلا نصوصه اليت مل
ينشرها ،وعندما اعتقلوه وأخذوه إىل الدائرة لإلستجواب ال يعرف من وشى به ،فتذكر
فالح ،صديقه الذي قرأ له نصوصاً شعرية وعلي ،الذي كان يذهب معه إىل مباراة فريقي
الزوراء والرشيد ،وأريج حبيبته اليت عاشرها و وثق هبا وقرأ هلا نصوصه ،إذن ال يتهم
أحد هذه الشخصيات بالوشاية لكي يبقى الغموض واملخاوف يف فضاء الرواية حتّى النهاية.
إذن الرقابة يف عصر سلطة البعث كانت متتدّ من الدوائر احلكومية ،واجلامعات ،واملالعب
حتّى الشوارع وجوف العوائل.

 .7باألصل :املشرف.
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سلطة البعث على وسائل اإلعالم
عُرفت وسائل اإلعالم كالتلفزيون واملذياع واجلرائد والكتب بالسلطة الرابعة ،لتأثريها على
الشعوب (نگارش0928 ،ش .)079 :حاول أعضاء حزب البعث السيطرة على هذه الوسائل
هبدف السيطرة على الشعب.
كان البعثي يعرف تأثري وسائل اإلعالم وكما تتمتّع بقوّةٍ هائلةٍ تؤثّر يف قناعات الشعب،
وتعادل أو حىت تفوق قوّة احلكومة .والسلطات التسمح ألحدٍ نشر شيئاً خارج اإلطار
احلزيب ،هلذا فرات يصف اجلرائد قائالً:
«حبثت عمّا يستحقّ القراءة يف جريدة اجلمهورية .كانت هناك ترمة ميلة إلحدى
قصائد نريودا يف الصفحة الثقافية حتاصرها نصوص أخرى تعوي وتنهق للحزب والثورة»
(أنطون7109 ،م.)00 :

أصبحت سيطرة تامّة على وسائل اإلعالم أثناء سيطرة البعث على العراق .ومبا أنّ أه ّم
منصّة لصوت الشعوب هي اجلرائد ،فقد استوىل احلزب البعثي على كل اجلرايد ونشرها
يف العراق« ،بعد عام من تولية السلطة أصدر قانون املطبوعات وقيده يف الصحافة عموماً
واإلسالمية خصوصاً بصورة حظرهتا إال الرمسية املوافقة لسياسته أو اليت لين هلا تأثري
إصالحي أو خطاب ماهريي» (الزيدي7116 ،م.)80 :
كانت النصوص املنشورة آنذاك خترج من غرفة "دار الرقابة على النصوص" لكي ال
ينشَر عمالً يعارض السلطة البعثية؛ وكانت اجلرائد ال تنشر إال ملصلحة احلزب واألخبار
اليت تعين باحلزب ،هلذا عندما أعطى "فرات" بطلُ الرواية نصاً لصديقه فالح ،يظهر
يأسه من نشر هذا العمل ،ألنهُ كان يعرف ما يريد احملرّرون للنشر:
«كانوا ينشرون ملن يكتب مثلهم أو يطبّل ويزمّر .لكنّه أصرّ ووافقت مع اقتناعي بالنتيجة.
أعطيته نصاً حزيناً عن هلوسة أم تنتظر جثمان ابنها الوحيد الذي مات يف احلرب .ورفض
احملرّر الثقايفّ أن ينشره ألنّه مل يكن "تعبوياً" على حدّ قوله» (أنطون7109 ،م.)94 :
كان أعضاء حزب البعث يعيّنون أفراد حزهبم للرقابة على املنشورات واملواد األدبية لكي
ال خيرج نصاً توعوي لينري أذهان الشعوب ،وكانوا يؤيّدون نصوصاً تعبوية حتفّز الشعب على
محاية احلزب البعثي وإيقاظ احلن احلماسي يف كيان الشعب .هلذا كانوا ضمن اجلرائد
يبيعون كُتيبات خلطابات صدام حسني ،ومن يريد أن يقرأ اجلريدة عليه أن يشتري الكتيب
أيضاً:
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«ذهبت ألشتري اجلرائد كعاديت وشاهدت عدداً جديداً من جملة اليوم السابع ،فأخذت
نسخة منها وحني أعطيت النقود لصاحب الكشك طلب املزيد .عندما استفسرت عن السبب
قال يل إنّ هناك كتيباً يباع معها .ففتحتها ووجدت يف وسطها كتيب "خطاب الرئين القائد
عن حتويل العمّال إىل موظفني"– .بن ماريده – .اذا تريد اليوم السابع الزم تشتريه!....
هُمّ يفرضوها علينا وماكو مُرجتع» (أنطون7109 ،م.)011-22 :
فقد السبيل لقارئ اجلريدة إال أن يشتري خطابات صدام حسني مرفقاً باجلرائد ،وهذا
يدلّ على عدم أهلية حزب البعث يف العراق وإجبار الشعب على اإلظهار باملودّة واحملبة من
خالل شراء اخلطابات ،ولين القارئ وحده يستنكر هذا العمل الشنيع ،بل حتّى بائع
اجلرائد يستنفر ويستنكر هذه الفعلة الشنيعة .وليست اجلرائد وحدها يف خدمة حزب
البعث بل كانت اإلذاعات التلفزيونية حتت سيطرهتم ،وال تعلن عن خسائر اجليش العراقي
يف اجلبهات احلربية أثناء احلرب:
«السيارات اليت حتمل الشهداء امللفوفني باألعالم قد بدأت تصل من اجلبهة معلنةً حجم
اخلسائر اليت ال تعلنها البيانات العسكرية .فقد جرت العادة بعد عدّة أشهر من احلرب
ألّايتم ذكر خسائرنا!» (أنطون7109 ،م.)89 :
من خصال حزب البعث هي أنّ الينشر األخبار الصحيحة خوفاً من غضب الشعب
العراقي ،هلذا كان يروّج األخبار الكاذبة واليت ال صحّة هلا يف جبهات احلرب.
كان صدام حسني حياول طمن الكثري من اهلويات لقوميات متعدّدة ويريد أن ميزجها
بالثقافة البعثية ،هلذا كان يبحث عن فرصة حلذف اللغات األجنبية من املواد الدراسية
ومنع نشر الكتب بغري العربية حبجة األمن؛ وقد مُنِعَت اللغات األجنبية واللهجات احمللية،
حبجّة وجود عناصر تبحث عن االنفصال:
«مُنِعَت اللغات األجنبية واللهجات احمللية اليت تشجّع االنفصاليني واملندسني من أعداء الوطن
(إال هلجة الرئين القاعد اليت صادق عليها اجمللن الوطينّ هلجةً رمسيةً ملا حباها اهلل به من
فصاحة وهباء) .كما أصدر امللحن 7الوطينّ الذي متّ انتخاله 3دميوقراطياً قانوناً يقضي بإيقاع
2
عقوبة اإلعجام بكلّ من تسوّل له نفسه نشر الغموض واإلهبام أو تعاطيهما» (أنطون7109 ،م.)010 :
 .7اجمللن.
 .3انتخابه.
 .2اإلعدام.
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كان الغرض من هذا األمر هو السيطرة على األفكار وأن مينع نشر كتب أجنبية تُنشر
خارج العراق خوفاً من معرفة الطبقة املثقفة بأفكار نضالية وارتباطهم بكتّاب من خارج
العراق ،وأن يقطع الصلة بني املثقف والكتُب األجنبية لعدم معرفتهم بالقراءة .وقد استغلّ
سنان أنطون املنفى لكي ينشغل «يف تقليب حمنة العراقي زمن الديكتاتور واحلرب؛ إذ وفّرت
فسحة احلرية يف املنفى كتابة نصوص واضحة وصرحية عن عذاب العراقي وخوفه وهلعه
ومقاومته ومعاناته وهو يواجه املوت يومياً؛ نصوص كان من املستحيل كتابتها يف ظروف
العراق حينذاك ...كإعجام» (إبراهيم7107 ،م.)01-6 :
كان حزب البعث على علمِ بأنّ هنالك أفكار نضالية تبحث عن طرق اإلطاحة به هلذا
حاول طمن اهلوية الكردية ،واآلشورية ،وحذف اللغة اإلجنليزية والفرنسية وانقطاع نشر
الكتب األجنبية وقمع املذاهب األخرى لإلبقاء ملدة أطول يف احلكم والسلطة.
آلية هتديد واإلرعاب والقمع
الدول اليت خضعت لسلطة الطغاة واجلبابرة شهدت أعظم اخلطابات بلهجة التهديد ،وهذا
التهديد إلرعاب الشعب وابتعادهم من الساحة السياسية وردعهم مىت ما شاء هبا أعضاء
التنظيم .إذن التهديد إحدى آالت احلزب البعثي الفتّاكة اليت حضرت يف رواية إعجام .يف
زمن البعث شاعت وانتشرت حىت أصبحت أكثر اجلرائم تداوالً يف معاملة أعضاء احلزب؛
التهديد بالقتل .عندما كان اجلندي يقرأ األمساء للفحص تصاعدت بلبلة فتوقّف عن قراءة
األمساء ،ونظر إىل احلُضّار لعدّة ثوانٍ وقال مهدداً:
«ما أريد أمسع سوالف ولغاوي .افتهمتوا؟ راح أقرأ األسامي واللي يفتح ثِمّوا واهلل العظيم
هسّاع آخذ الدفتر مالتو وأطمَغو "سامل مُسلّح" ويروح ملكتب التجنيد ويسوقو للجبهة حيارب»
(أنطون7109 ،م.)76 :

كانت اجلبهات آنذاك تشهد حرباً شرسة وتكاثرت الضحايا وتقطّعت األبرياء ،هلذا
بربودة دمٍ يهدّدهم اجلندي بإرساهلم إىل اجلبهة رغم أنّ الكثري منهم لديه نقص يف
جسمه .ومل ينتهِ التهديد يف الدوائر احلكومية والثكنات النظامية والسجون ،بل ميتدّ هذا
التهديد حتّى لطالب املدارس:
«حذّرونا من أنّ الذي يهرب من املسرية سيفصل من املدرسة ويتعرّض ألقسى العقوبات»
(أنطون7109 ،م.)96 :
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كان جيب على الطُلّاب أن حيضروا مراسيم ختتصّ باحلزب ومن يغيب عن هذه
املراسيم مصريه التوبيخ ،ألن حياول أعضاء احلزب أن يعزّزوا انتماء الطالب للحزب ،وإن
مل يوافق أحدهم يتمسّكون بآلة التهديد:
«بقيت مستقالً ورفضت أن أنتمي يف اجلامعة ،بالرغم من أنّي هُدّدتُ بأنّهم لن يوافقوا
على دخويل برنامج املاجستري إذا مل أنتَمِ» (أنطون7109 ،م.)89 :
ربّما إحدى أسباب تلفيق تُهمة لفرات وأخذه لالستجواب هو رفضه لإلنتماء للحزب
البعثي ،ألنّ من كان الينتمي إىل احلزب مهدداً بالعقوبة ،وقد راح ضحيته فرات أثناء
االستجواب« .كان االنضمام إىل احلزب أساسياً ،لين فقط لتويل مناصب سياسية عليا
ولكان أيضاً من أجل احلصول على تعليم جيّد ولالشتغال مبعظم املهن» (فييب مار7118 ،م:
 .)9التهديد واالستجواب جعلت من الشعب العراقي أناساً تتمسّك باخلوف ليتفادوا تخاطر
احلزب ،وقد كانت آليات احلزب فتّاكة والترحم من يتطاول على احلزب.
ويف اجلامعة لين الطُالب وحدهم خيافون من التقارير واإلهانات البعثية
واستجواباهتم ،بل حتّى األساتذة يف اجلامعات خيافون التنظيم الفتّاك .هلذا عندما جلست
طالبة يف الصفّ األوّل وبيدها وردة محراء طردها األستاذ بعصبية« :هاي شنو؟ گومي طلعي
برّا» (أنطون7109 ،م.)68 :كان تاريخ ذلك اليوم هو  90آذار وهو يوم تأسين احلزب
الشيوعي هلذا فرات بطل الرواية يقول:
«هو أكيد خاف إنّه إذا ميگللها تشيل الوردة يكتبون عليه تقرير» (أنطون7109 ،م.)68 :
من خالل هذا النص يظهر للقارئ بأنّ هناك رقابة مشدّدة على األساتذة يف اجلامعات
وهم أيضاً خيافون االستجوابات والبطش البعثي .إذن الفضاء الذي جتسّده رواية إعجام هو
فضاء مليء باملخاوف ،والتهديدات واالستجوابات ،وال أحد يستطيع أن يعترض على كل هذا
الظلم.
العنف السلطوي البعثي (التعذيب)
حيرص الروائي على سرد حلظات التعذيب بدقّة لكي يعبّر عن جرائم البعث آنذاك ،كباقي
الروائيني الذين سبقوه .فقد اتصف العنف السلطوي العراقي يف هذه الرواية «بي"السرد
التفصيلي" الدقيق ،يستدعي الراوي من خالله ألحداال ،ووقائع عايشها الكثري من أبناء
العراق أوالً ،وخياطب هبا األجيال اليت جاءت الحقاً بعد تلك األحداال ثانياً ،يسرد عليها
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ماضيها الذي مل تعشه ،مطالباً إياها حبفن ذلك التاريخ من الضياع والشتات» (الساعدي،
7109م .)82 :كانت سجون البعث ترى تعذيبات حادّة ومُهينة بالنسبة للمتهم:

«يأخذون بتعذيب الشعب وامتطائه كدابة ألطول فترة ممكنة ألنّهم يكتشفون أنّ ذلك
أسهل بكثري ،وربّما ألذ ،من حتقيق وعودهم وشعاراهتم» (أنطون7109 ،م.)79 :
إنّ كثرياً من األعضاء املنتمني حلزب البعث كانوا يعانون مِن عُقَد نفسية؛ هلذا عندما
يأيت أحدهم مبتهمٍ ،كان اليرمحه  ،وحياول قمعه وإسكاته بشتّى األساليب التعسفية .كانت
تعذيبات حزب البعث للمعتقلني تتعدّ مرحلة اإلنسانية ،فقد كان املعتقل فريسة للضابط
السادي:
«يزداد األمل يف معصميّ ومفاصلي كلّما حاولت الفكاك من احلبال السلكية اليت حتزّ
جلدي» (أنطون7109 ،م .)98 :ولين العنف وحده بل كان التهديد اجلنسي وممارسته من
أشدّ التعذيبات اليت قد شهدها املسجون ،وكما حال فرات بطل الرواية حني هدّدهُ الشرطي
السمني باإلعتداء اجلنسي:
«أمسع صوت السّحّاب عندما يغلق فتحة البنطلون وبعد ذلك احلزام .مثّ صفعة الشكر
واملداعبة على إلييت بعد االنتهاء وكلمة "تسلم" اليت تنهي طقسه السادي» (أنطون7109 ،م.)28 :
عادة يف الدول اليت يتحكمها الطغاة  ،يغيب فيها اإلشراف على السجون ويُصبح تلفيق
التُهَم أسهل بكثري من باقي الدول ،هلذا نرى "فرات" بطل الرواية بسبب تلفيق تُهمة ختتصّ
بنصٍ يسخر به من النظام يعاقب هبذه الوحشية ولكثرة االهانات والتعذيبات اليت شهدها،
تعجّب من رقّة أحد الضُبّاط ،وعندما سألهُ «شتحب تِشرَب؟» قال« :صدمتين هذه الرقة
واإلنسانية يف املعاملة ومل أدرِ ماذا أقول .هل قرّروا أن يلتزموا باالتفاقيات الدولية الحترام
حقوق السجناء أو احليوانات؟» (أنطون7109 ،م .)44 :ولين التعذيب يف السجون وهتك
األعراض وحدها يشهده العراقي آنذاك ،بل من يريد االنشقاق أو اهلروب من احلزب كان
عقابه اإلعدام:
«كان عدد الفارّين من اجليش قد ازداد وتوزّعت املفارز ونقاط التفتيش اليت تبحث
عنهم .وصدرت أوامر تسمح للناس بإطالق النار عليهم إذا ما حاولو اهلرب .كما أصبحت
اإلعدامات العلنية ،ليكون هؤالء "عربة ملن اعترب" ،مسألة عادية جتري بني احلني واآلخر
ويدعي الناس يف احمللّة إليها» (أنطون7109 ،م.)80 :
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كانت أوضاع العراق يف تلك احلقبة حمزنة للغاية ،فقد تزايد الفقر ،والبطالة ،وعدم
توفري األدوية واألغذية سبّبت اهلروب من الوطن ،ولين الشعب وحده من يفرّ ،بل حتّى من
كان ينتمي للحزب البعثي كان يهرب من العراق ،هلذا طلب صدام حسني بإتّخاذ إجراءات
صارمة ملن يفكر باهلروب وإعدام من يفكر أو يقع بني براثن األمن حني الفرار .وتكاثرت
اإلعدامات واعمال العنف الذي شجّع به البعث حتّى ليتشجّع الوالد قتل ابنه:
«كان القاعد 7يقلّد نوط الشجاعة لرجل قتل ابنه ألنّه رفض االلتحاق بوحدته العسكرية»
(أنطون7109 ،م .)89 :كان حتفيز صدام حسني على قتل اخلائن أدّى إىل جمزرة انسانية
حيث أصبح القتل حبجة اخليانة أسهل مما سبق ،كما هذا الوالد يف املقتبن قتل ابنه
حبجة اخليانة والذي انكشف أمره فيما بعد ألسباب عائلية كما يشرح فرات« :حني طلب منه
أن يروي تفاصيل احلادال البطويلّ ،تبني وكأنه قتله بعد مشاجرة ال عالقة هلا بالوطنية ،بل
خبالفات عائلية» (أنطون7109 ،م.)89 :ومن هذا املنطلق تكاثر العنف السلطوي البعثي على
الشعب العراقي وتشجّع القاتل على قتل األبرياء.
األمن يف اجلامعة و استجواب الطالب
يف مثل العراق الذي كان حتت سلطة البعث ،تتحوّل البالد إىل معسكر أمين حيث تتكاثر
نقاط التفتيش واجلنود املسلحة الغاضبة ،حتّى متتدّ هذه االستجوابات إىل اجلامعات
واملالعب اليت تتحوّل إىل معسكرات نظامية.كانت إحدى أمهيات حزب البعث السيطرة على
اجليل الطاليب يف العراق ،هلذا استقرَّ الضبّاط يف اجلامعات للسيطرة على األمور:
«صوت أيب عمر ،ضابط األمن يف قسم اللغة اإلنكليزية الذي كنت أحد طالبه .وكان
برفقته واحد آخر من فصيلته قصري القامة..كان يرتدي بدلة سفاري زرقاء من اليت كان
يهوى موظفو األمن واملخابرات ارتداءها بغضّ النظر عن املناسبة أو املوسم» (أنطون،
7109م.)07 :

كان حضور أيب عمر يف اجلامعة أدّى إىل اعتقال فرات بطل الرواية ،ألنّ إحدى وظائف
أيب عمر هي التعرّف على األشخاص املخالفني للحزب .كان حضور األمن يف اجلامعة قد
أرعب الكثري من الطالب والعوائل ،حتّى نرى جدّة فرات حتذّره من حضور األمن يف
اجلامعة« :لَتحكي بَرّا يا إبين .إذا رحت شَسوّي أنا؟ غري دموت من القهر .لتطوّل لسينك
بعدين يقُصّونو .هَذويل مَيخافون من اهلل» (أنطون7109 ،م .)08 :ترى جدّة فرات يف حضور
 .7القائد :هكذا كتِبَ بالنص األصلي للرواية.
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األمن شيئاً من الرعب والقمع ،ألنّها ترى هؤالء ال يرمحون وال يطيقون تخالفينهم .ومل يكن
األمن يف اجلامعه وحدها بل حتّى يف املدارس وحتّى احلضانة «متتذكر هذا اجليهِل اللي
حَكي نُكتة باحلضانة كان كن مسعها بالبيت واملُدرّسة راحت وقَلِّتلِم وحبسو أهلو؟» (أنطون،
7109م .)77 :كانت إحدى أساليب البعث هي أن تستجوب األطفال يف املدارس لتتعرّف على
أفكار عوائلهم ،وإذا شك ضابطٌ بأحدٍ ،يأخذ أطفاله لالستجواب .هلذا كان ابوعمر ضابطاً
،وهو الذي ترصّد إىل فرات وإىل أشعاره والنُكت اليت يرويها إىل األصدقاء ،وقد متّ
اعتقاله لالستجواب يف بداية الرواية:
«الرفيق صالح يريد يسألك َچم سؤال .ارتبكت قليالً وأجبت من دون وعي :طبعاً .سألين
صالح وهو يرسم ابتسامة خبيثة :مُمكن تتفضّل ويانا؟ وين؟ عالدائرة» (أنطون7109 ،م.)09 :
كان هذا االستجواب أدّى إىل إذالل فرات ،وسجنه ،وتلفيق تُهَم كثرية ،هذا ممّا جيعل
العوائل ختاف على أبنائهم يف اجلامعات من االستجواب .ال أحد ينجو من استجواب ضُبّاط
األمن ،ألهنم كانوا يستجوبون الطالب بانتظام وال أحد يستطيع أن يفرّ منها« :كانت هذه
هي اللحظة اليت فكرت كثرياً باحتمال وقوعها ،لكن من دون قدر كاف من احلذر لتفاديها»
(أنطون7109 ،م.)09 :

كانت سيطرة البعث والقوة القمعية اليت ميتلكها قد أرعبت الكثري من أبناء العراق،
وحني يتمّ اعتقال شخصٍ من قبل قادة البعث ،حينّ بالذعر احلقيقي ويفكر باملوت أو
السجن املؤبّد ،وال قانون للنظام البعثي وكل ما هو يدير العراق املزاج ألفراد احلزب
والعالقات الشخصية.

النتيجة

لقد احتلّ اآلخر البعثي مكاناً بارزاً يف روايات سنان أنطون وخلق فضاءات قريبة من أفعال
أعضاء احلزب البعثي.إنَّ الفضاء الذي جتسّدته رواية إعجام هو فضاء مليء بالذعر
واملخاوف ،والتهديدات واالستجوابات واإلهانات ،وال أحد يستطيع أن يعترض على هذا
الظلم.
 وحاول سنان أنطون أن يعرّف اآلخر البعثي وفق املعايري اليت شهدها يف العراق أثناءسلطة حزب البعث والذي نشر سيطرته على اإلعالم والسلطة الرابعة كالتلفزيون واجلرائد
والكتب.
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كان أعضاء احلزب البعثي يبحثون عن تعزيز انتماء الشعب للحزب من خاللاملراسيم ،والتجمعات ،واالنتخابات حيث يلقي كل من عليه خطابات وهتافات مؤيده
للحزب.
كان احلزب البعثي حيرص على أمن العراق وفق املعايري اليت يعيّنها ،هلذا يرسلقوات األمن إىل اجلامعات ،وإىل املالعب واملنتزهات ،لكي يسيطروا على األوضاع.
كان من أهم صفات اآلخر البعثي يف رواية إعجام هو العنف السلطوي والتعذيب الذييفوق خيال املتهم والقارئ ،حيث يعذّب أعضاءُ احلزب املتهمني من الناحية اجلنسية
وحتقريهم وإذالهلم.
كانت الرقابة البعثية من األعمال املهمة اليت كان يرويها فرات بطل الرواية من بدايةالرواية حتّى هنايتها ،فقد كانت الرقابة مشدّدة وكان أعضاء حزب البعث حيضرون ميع
التجمّعات والندوات واجلامعات ،ومن خيرج من السجن ال يتركونه بل جيعلون أحدهم يتابع
خطواته لسنوات ،حيث كان اآلخر البعثي املذهيب هو األكثر تطرفاً يف الرواية.
كانت آليات حزب البعث للسيطرة على الشعب العراقي هي استخدام لغة التهديد،وجلب املخاوف وشنّ احلروب لكي يظهروا له أنّ العراق من دوهنم غري آمن ،حتّى يعطوا
طابعاً قدسياً حلضورهم يف العراق.
جدلية الصّورولوجيا أو الصّراع بني "األنا واآلخر" يف رواية إعجام تبتين على صراعحزب البعث مع الكيان العراقي ،حيث نشبت نريان التفرقة والتبعيض اليت أدّت إىل حضور
أمريكي يف الشّرق األوسط  ،وذلك بعد غزو العراق للكويت عام .0220
كان اآلخر البعثي هو األكثر فتكاً بأبناء الشعب العراقي ،حيث شتّتهم وجعلهم يهربونمن أوطاهنم.
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