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النجف

ضـــابط االمـن  مـــلـــقـــيـــا في وجـــهه
بــديــهـيــة يـقــرهـا  كـل فـاشي (( انت
مـثـقـف  اذا انت سـيـاسي )). وبـذلك
فأنت  عـدو السـلـطة  وان لم تـنتم...
ـته انه قـال وهـو  سـكران   ان جـر
كتـاب  بريجس دوبـريه ((الثورة في
ـكن ان الــثــورة ))(( هـذا الــكــتــاب 
يـكـون اجنيل الـثوار في كل مـكان ))

ص122..
نـعم كان هـذا احلـديث مـسـجال على
كـاسـيت  من قـبل احـد طـلـبـة الـقسم

الداخلي ...
هـكـذا كـان عــراق  الـقـائـد الـضـرورة
في ذلك الـوقت  الــزمـيل يــتـجـسس
عـلى زمــيــله  والــزوجـة تــتــجـسس
عـلى زوجـهـا والــفـراش  يـتـجـسس
عـلى الــوزيــر  والــوزيـر يــتــجـسس
علـى  زميـله  وهـكذا  اجملـتـمع  كله
يـعـمل بـعـضه ضد بـعض   الـكل في

خدمة القائد االوحد ...
كـانت اســالــيب قـوى االمن  ابــتـداع
السبل اخملـتلفة مهـما كانت  لغرض
االيــــقــــاع  بــــاي انــــســــان  ومن ثم
تصفيته  بطرقهم اجلهنمية مصيره

وت او العوق واجلنون .... ا
لـم يــتـم اطالق ســـراح ((عـــامــر)) اال
بعد تأكد  مسئول االمن بأنه قد فقد
عـقـله  ولم يعـد يـتـذكـر من هو  وال

ما جرى معه ...
كــانت هـذه االســالـيـب هي  وسـيــلـة
الـطــبــقـة الــبـرجــوازيــة الـطــفــيـلــيـة
وحــــلــــيــــفــــهــــا بــــقــــايــــا االقــــطــــاع
((ااالقــطــاوازيــة))  لــوأد وتــهـمــيش
الطبقة الوسطى  التي بدأت  تنشط
 بعد النهضة النسبية حلركة العمل
 وخـصوصـا الـقطـاع العـام  بـسبب
الـية البترولية  في اواسط الوفرة ا
ا جـعـلهـا تـطالب السـبـعيـنـيـات  
ـقـراطـيــة  وخـروج الـبـلـد من بـالــد
ــطـالـبـة احلـكم الـعــرفي  من خالل ا
بحل مـجلـس قيـادة الثـورة  وإجراء
ـقـراطـيـة في البالد  انـتـخـابات  د
ا افـزع السلطـة  وجن جنونها ...
ومــثـــالــهــا هـــنــا ((عــامـــر- حــكــو))
و((نــهــلــة ووالـــدهــا)) لــتــطـــحــنــهم
مـطحنـة الفاشيـة  بالقـوة  والقهر 
ولتـقضي على جمـاهيرهم  من عامة
الـشــعب بـزجـهم في حــروب عـبـثـيـة
بـافتـعال عـدو خارجي  فـكانت حرب

القادسية  ضد اجلارة ايران ...
 يــــســـكن((عـــامــــر)) في دار احـــدهم
احلاج ((مرتـضى )) الذي يقربه من
بــعـيــد  وابــنـته كــمـيــلـة  وشــجـرة

... الت
ادمن ((حـكــو))  هـذا اسـمـه اجلـديـد
اذا ((حكمت))  الذي ال يعرف  احد 
اخـــتــاره  ولــكن يــبــدو في  الوعــيه

يدل على  ان احلكمة نقول
  امــا ان تــخــضع  لــلــفــاشــست  او
تكـون مجـنـونا  اجلـنون هـو طريق
اخلالص الـوحــيـد لـكي  ال تــنـجـرف
في حـروب  الـقـائـد  او تـكـون حتت

سياط جالديه ...
يـلــتـقي صــدفـة بـزمــيل  له سـابق ((
الـدكـتـور راسم  حـنـتـوش)) يـعطف
عـليه كثـيرا  يدرك مـاساته  يحاول

مكنة ... مساعدته  بكل الطرق ا
تـعـيش الـبالد حــربـا  ضـروسـا  في
بــدايـة الــثــمــانــيــنــات  مـع  ايـران 
اهـالي بـلـدة ((س)) الـتي يـسـكـنـها 
حـكــمت  يـبـدؤون بـالــرحـيل مـنـهـا
دينة يرفض ((حكو)) الهجر وترك ا
 الــتي  تــفـرغ من ســكــانـهــا  وتـقع
حتـت طـــائــــلــــة ســـرف الــــدبــــابـــات
والعجالت العـسكرية وجزم اجلنود
ــغــلـوبــ عـلى امــرهم  والــلـذين  ا
كانـوا يتـعاطـفون مع ((حـكو)) وثـلة
اخـــرى من ((اجملـــانـــ )) وزمــر من
الكالب  واحلـمـير  والـقـطط  كانت
هــدفـا لــلــقــذائف  الــعــمــيـاء ((انــهم
يقـتـلون احلـمـير)) ص ))  179انتم

حترقون  بيكاسو)) ص  66
 هـــكـــذا كــــان ((حـــكـــو )) يــــخـــاطب

اجلنود.
ـال  الذي كان ((حـكـو)) يسـتـجدي ا
يـكـفـيه  فـقط لـشـراء ارغـفـة اخلـبـر 
وقنينـة العرق من   ((ميخائيل)) في
مـديـنـة ((كـاف)) الــتي ارحتل الـيـهـا
اهل  مـديـنـة ((س)) هـربـا من نـيران
احلـــــرب  مــــــديـــــنـــــة ((س)) الـــــتي
اصـبـحت صـيــدا   سـهال لـلـصـوص
والــــســــراق  يـــــنــــهــــبــــون  احملالت
ـتـروكة  ال والـدكـاكـ  والـبـيـوت ا
يــطـــاردهم ســوى ((حـــكــو))  وثـــلــة

))  من امثاله ... ((اجملان

هـكــذا هـو احلــال مـديـنــة يـهــجـرهـا
اهـــلــــــــــــــــهـــا وال يـــتـــمـــسك بـــهـــا
ويـــــحــــــــــــــافظ عــــلـــــيــــهــــا ســــوى

((اجملان )).
 الديـكتاتور   اليـهدد كرامة االخرين
إال بـــــعــــــد ان يـــــســـــحـــق كـــــرامـــــة

مواطنيه:-
قـتل  احلب  –فـراق  عـامر ونـهـله -
عـارض الـواعي  وموته – جـنـون  ا
عـامر  حكـو   قتل الثـقافة  احراق
الــكـــتب  فـــقــدان االمـن  اطالق يــد
الــلــصــوص  واحلــرامــيــة  ضــيــاع
ـاديــة والـبـشــريـة   وقـتل الــثـروة ا
الــشـبــاب  قــتل  احلــيــاة احلــيـوان
والـنــبـات  –قــتل احلــمـيــر والـكالب
ومــوت شـــجـــرة الــتـــ  واحـــتــراق
م تـعـد في بـاحة رؤوس الـنـخـيل ...
الــدار ارجــوحــة  مــوت ((اجملــانــ

))  –عـبـودي  حـسـون  ـهـمـش وا
راهي  وحكو ...

عـبـر كل هـذا  يـعـرض لـنـا  الـروائي
الفطن حال اجملتمع العراقي في ظل
حـــــكم الـــــفـــــاشـــــيــــة وحـــــروبـــــهــــا

العدوانية...
oOý »uKÝ«

يــعـرض لــنــا   بــأسـلــوب شــيق  مـا
ـــديــــنـــة  ((س)) قـــبل يـــجــــري في ا
احلرب وما بـعدهـا  مسـلطـا الضوء
بـــــاخلــــصـــــوص  عــــلى جـــــمــــهــــرة
)) من اجملــتــمع  الــتي ــهــمــشــ ((ا
دومـا  مادة االنـتفـاضات  والـثورات
ولـكـنـهـا  ال تـصل الى مـاتـريـد حيث
تــسـرق  ثــوراتــهــا وانــتـفــاضــاتــهـا
بسـبب  ضعف وسـائلـها  وهـشاشة
ـهـمـشـون ثـوريون تـنـظـيـمـاتـهـا (( ا
بــــالـــــضــــرورة  لـــــكن حـــــركـــــاتــــهم
االجـتـمـاعيـة لم تـصل حلـد الـثورات
ــكـن لــهـا ان ـنــظــمــة الــتي كــان  ا
ـركــز وحتل مــحـله  فــقـد تــزحــزح ا
نظم  لكن اكتفـت باالحتجاج غـير ا
ــركــز اســتــطــاع ان يـــقــضي عــلى ا
ثوراتها ويعيدها ثانية للهامش))د.
هويدا صالح  –الهامش االجتماعي
في االدب  ص195. ط  2015  1دار

رؤيا للطباعة والنشر .
وال يــفـوتـنــا هـنـا  ان نــشـيـر الى ان
االغلـبية الساحـقة من افراد اجليش
والـــــشــــرطــــة واألمـن  في الــــعــــراق
)) من ابـناء ـهـمـشـ اغـلـبـهم من ((ا
الـفـالحـ   وحـثـالـة الــبـرولـتـاريـا 
ـدن  الذي  دفـعهـم الفـقر  وكـسبـة ا
رض لـيكون  اداة بيد واجلهل   وا
الـسلـطة لـتنـفيـذ مآربـها  فـهم دوما
وقــود احلــروب  وهم دائــمــا فـتــيل
الثـورات وشرارتـها  االولى ولـكنـها
ال جتــنـي   مـــزيــدا مـن  الـــتــجـــويع
والـتـشـريـد  والـتهـمـيش  ولـنـا  في
انــتــفــاضـــة اذار  خــيــر مــثــال عــلى

ذلك...
ادبــاء الــعـــراق كــانــوا عــلى الــدوام
يــقــفــون الى صـف هــذه الــطــبــقــات
ومنـاصـرتهـا  كـطلـيـعة واعـيـة  لكي
حتــقـق طــمــوحـــاتــهــا  فـي الــعــيش
الـكـر واحلـريــة  والـرخـاء  سـواء
ـنـظم  او عن بـالـعـمل الـسـيـاسي  ا
طــريق  الـشــعـر والــروايـة والــقـصـة
ـــســـرحــــيـــة  وقـــد دفــــعت هـــذه وا
ثـقفة الـثمن غالـيا جزاء الشريـحة ا
موقفها هذا  ولنافي ((عامر))  مثاال

على ذلك .
وقد لـوحظ ان االدباء وبـاخلصوص
الــــرواة  ان يـــســــجـــلــــوا الــــتـــاريخ

احلـــــــقــــــــيــــــــقي
للمهـمش   بعد
ســــــــــــــــقـــــــــــــــوط
الديكـتاتورية في
  2003 فصدرت
الــــــكـــــثــــــيـــــر من
الـــروايـــات الـــتي
تــــــهـــــتـم بــــــهـــــذا
الــتــاريـخ اجملــيــد
ومـنــهـا  روايــتـنـا
هـــــذه  لــــلـــــروائي
الـــقـــديـــر ((ســـعــد

محمد رحيم ))..
في ظل احلـكـومات
الـديــكـتــاتـوريـة  ال
كـرامـة  وحب  وال
امــــان  وال عـــــمل 
وال ثـــــــــــــــــــــــروه ...
احلــــــظـــــــوة االولى
لـلـسـراق واجلالدين
 وخــونـة الـوطــنـيـة
والـضمـيـر  لـتـصدق

مقولته  البليغة 
((نــصف الــنــاس في
هذا الـبلد مـخبرون 

ونــــصـــفـــهم الـــثــــاني خـــائـــفـــون ))
ص119.

تـظـل حــبــيــبـة  ((عــامــر))  احلــكــيم
اجملنـون  نـهـلـة وفـيـة لـعالقـة احلب
الـنقية الـتي ربطتـها ب((عامر )) لم
تـتمـكن كامـيرتـها  وتـضحـياتـها من
اعادة ((حـكمت  –عامـر))  الى وعيه
 هــرب  من االضــواء  لــيــمــوت اثــر
اصـابـتـه  بـشـظـيــة   لـتـجــرفه مـيـاه
ســـاقــيــة  مـــاء في ارض ((احلــرام))
ـهــجـورة  فــكـان  هـو ـديـنــة ا فـي ا
اخـــــر انــــســــــــــــــان  حي فـي هــــذه

دينة ... ا
((لم يكن لـيكـترث الزيـز قذيـفة ثـالثة
ــرعـبــة عـلى ولــصـرخــة انــفالقـهــا ا
مبـعـدة عـشـرين مـتـرا او اقل  قـلـيال
لـوال ان بـاغته عـصـفـها وحـمـله مثل
ريـشـة طائـر الـسـنـونـو لـيـنكـب على
اء وجـهه في الـنـهـر في قـلب تـيـار ا
ـنــحـني فـغــاص ومن ثم بـرز عـنــد ا
رأسه يــطل من أســفل عــبــر عــيــنـ

ذاهــلــتــ عــلى جـل دخــان أسـود))
ـوت    ((عـامر- ص  297 .هـكـذا  
حكـو ))  لتـجرف جـثته  مـياه الـنهر
راق وسط   دوائـر حمـراء من دمه ا
ـسكا فرشـته ليرسم  وهـو يحلم  
صورة حبيبـته  الغائبة ((يبصر في
جـزء من الـثــانـيـة وجـهـهـا في بـهـاء
نور خاطف جتلس قـبالته  وتبكي))

ص297.
الـداللة هنا ان الـفاشيـة تقتل  عالقة
تــضــامن وحـب وزواج شـرعـي  بـ
الـــطـــبـــقـــة الـــوســــطى الـــعـــراقـــيـــة
ـثلـة ب((نـهـلـة ))  ابنت قـمـوعـة  ا
احملــامي الـيــســاري الـســابق  الـذي
اعـتزل الـسياسـة  واحترف الـتجارة
-  من قــبل الـســلــطـة  و الــعـنــاصـر
ــسـحـوقـة الـواعـيــة من الـطــبـقـات ا
ــهـمــمـشـة فـي اجملـتـمـع الـعـراقي وا
ثلة ب((عامر)) ابن رئيس العرفاء
ــتــقــاعــد  وهــذا هــو ســر  تــغـول ا
الـديـكـتاتـوريـة وصـعودهـا  وإحـكام
ـواطن قــبــضـتــهـا  عــلى  الــوطن وا
فرط بقوة احلديد  والنار والعفن  ا
 ألنــهـا تــعـيش ازمــتـهـا الــبـنــيـويـة
ألنها   مـغتصبة للـسلطة   وتعيش
ازمـة هـيـمـنـة طـبـقـيـة  مـسـتـفـحـلة 

خـلقتهـا ظروف ذاتية ومـوضوعية 
حــيث  خــنق كل تــطــلع لــلـطــبــقـة
ـنتـجة  من الـبرجـوازيـة الوطـنيـة  ا
قــبـل قــوى االحــتالل واالســـتــعــمــار
اخلارجي  وقـتل   تطـلعـات الطـبقة
ــــتـــــوســــطـــــة  نــــحـــــو احلالريــــة ا
واطن  ـقراطية وبـناء دولة ا والد
تـهـمـيش الـقـوى الــعـامـلـة  وتـدمـيـر
قوى العـمل   وإغراق  اجملتمع  في
نـزعــة اسـتــهالكــيـة غــيـر مــنـتــجـة 
بــــاالعـــــتــــمــــاد عــــلـى ريع الــــثــــروة
ـا مكن ((االقـطـاوازية الـبـترولـيـة  
)) احملـــلــيـــة من جتـــديـــد نــفـــســـهــا
ي بالتخـادم مع قوى الرأسمال العا
 وافـــتــــعـــال االزمـــات الـــداخـــلـــيـــة
واخلــارجــيــة  لـــتــبــريـــر  قــرراتــهــا
ـواجــهـة عـدو ونــهـجــهـا الــقـمـعـي  
مـتـربـص في الـداخل واخلـارج  في
عهـود الـديـكـتـاتـوريـة والـتي الزالت
احلال فـي تردي مـسـتمـر في  عـصر

قراطية ... الد
كــــان الــــروائي واعــــيـــا  جملــــريـــات
الصراع االجتماعي والسياسي  في
بــلـــده ومــجــتــمــعـه  مــســجال هــذه
االحـداث  بعـ كـامرة ذكـيـة فطـنة 
بأسـلوب  فني ابـداعي  ادبي  بعيدا
ــبــاشـر  عن الــســــرد الــتــقـريــري ا
وهـذه مـهـمــة صـعـبـة  ال يـتـمـكن من
اجنـازها إال اديب  متـمكن  وروائي
ـــلـك جتـــربــــة ثـــريـــة فـي الـــســـرد
الـروائي . فـقـد امــسك سـعـد مـحـمـد
رحــيم  بــثـــور الــســرد من قــرنــيه  
مـــتــــمـــكــــنـــا  من  تــــوجـــيـه حـــسب
متـطلبات الـعمل الروائي االبداعي 
وقــد كـــان واعـــيـــا ووفـــيـــا لــلـــواقع
ـعـاش  مـتـمـكـنـا من ضـبط حـركـة ا
ومــكـان وزمــان احلــدث  نــافـذا الى
روح الـــشـــخـــصـــيـــة  وحـــواراتـــهــا
ـــهــا الــداخــلـــيــة   مــتــأمال  وعــوا
متـفـــكـرا   وقد كـان مصـغيـا تمـاما
لـنـبـضـات  قـلـبه  قـبل ان  يـشرع في
كـتابـة روايـته   فكـانت مـولودا حـيا
جـميال داال ومعـبر  اصدق تـعـــــبير
عن  واقـــــعـه  وكــــمـــــا قـــــال رســــول
حمزاتوف (( على الكاتب ان يصغي
الى نــبـضــات قــلـبـه قـبل ان يــقــتـرن
ــــوضـــــوعـه )) روايــــة بـــــلــــدي  -

رســـــــــول حمزاتوف  –ص 114.

كانت هذه االساليب هي  وسيلة الطبقة البرجوازية الطفيلية  وحليفها بقايا االقطاع ((ااالقطاوازية))  لوأد
وتهميش الطبقة الوسطى  التي بدأت  تنشط  بعد النهضة النسبية حلركة العمل  وخصوصا القطاع العام
قراطية  وخروج البلد من ا جعلها تطالب بالد الية البترولية  في اواسط السبعينيات    بسبب الوفرة ا
ا قراطية في البالد   طالبة بحل مجلس قيادة الثورة  وإجراء انتخابات  د  احلكم العرفي  من خالل ا
افزع السلطة  وجن جنونها ... ومثالها هنا ((عامر- حكو))  و((نهلة ووالدها)) لتطحنهم مطحنة الفاشية 
بالقوة  والقهر  ولتقضي على جماهيرهم  من عامة الشعب بزجهم في حروب عبثية  بافتعال عدو خارجي

 فكانت حرب القادسية  ضد اجلارة ايران ...
 يسكن((عامر)) في دار احدهم  احلاج ((مرتضى )) الذي يقربه من بعيد  وابنته كميلة  وشجرة

اذا اختاره  ولكن يبدو في ...ادمن ((حكو))  هذا اسمه اجلديد  ((حكمت))  الذي ال يعرف  احد  الت
الوعيه يدل على  ان احلكمة نقول ما ان تخضع  للفاشست  او تكون مجنونا  اجلنون هو طريق اخلالص

الوحيد لكي  ال تنجرف في حروب  القائد  او تكون حتت سياط جالديه ...

غالف الرواية

هناك فـسحة لألمل  فسـحة للتأمل
 فسـحة لـلتفـكر  فـسحـة للحب ...
فالـفسـحـة زمن   هدوء واخـذ نفس
من مــشــاويــر االنــســان الــراكــضــة
دومــا  مـن اجل هــدف  او من دون
ــــاذا ?? ان يـــــعـــــرف الى ايـن  ?? و
وكيف?? لـكن ان تكون هنـاك فسحة
للجنون  فـهذا  امر  يكاد ان يكون
مــســـتــحـــيال  او من وحـي خــيــال
مــريض  وغــيـر حــكـيم  بــالــنـســبـة
إلنسـان في وضع مستـريح  يعيش
بـديهيـات  عيش االنـسان  في عالم
مـــفــتـــرض  خــارج حـــدود  حــيــاة
الــغـــاب  خـــارج زمن الـــوحــشـــيــة
والالمـــعـــقــــول  خـــارج بـــيـــانـــات
ـــارســـات الـــســــريـــالــــيـــة  وكـل 

الدادائية ...
فــأي عــالـم هــذا ? وأي واقع هــذا ?
وأي حـــكم هــــذا ? الـــذي ال يــــتـــرك
ـا حتـدثـنا لإلنـسـان  أي فـسـحـة 
عـــنـه  وال يـــتــــرك له إال فــــســــحـــة

للجنون ?
ال تذهـبـوا  بـعـيـدا وال يـشـطح بـكم
اخلـيـال  في متـاهـات  االسـتـذكار 
فـليس هـذا  احلـال من نـسج خـيال
جــــــامح  او شــــــكـل من الــــــســـــرد
الـغــرائــبي  او الــعـجــائــبي  هـذا
الواقع ليس من جزيرة معزولة في
عالم  اكـتشفه مـاركو بـولو الـعصر
ـا  هـو ((سـعـد مـحـمـد رحـيم )) ا
واقع  حـــقـــيـــقي مـــعـــاش في بـــلــد
يـفـتـخـر نـاس انـهم اصـحـاب اعرق
حـضـارة فـي الـتـاريـخ  وأصـحـاب
اول مــــدونـــة قــــانـــونــــيــــة  حتـــفظ
لإلنسان حقوقه وواجباته  انه  :-

العراق في زمن الفاشية ....
ـا ــعـلـومــة صـادمـة  ر هل هـذه ا
بــالــنــســبــة  لــكم رعــاة احلــضــارة
ـقــراطـيــة  بـيـد ورافــعي رايـة الــد
ومــجـهـزي الــفـاشـست بــأسـلـحـته

باليد االخرى ...
فقد  تـصنـيع حكـومة ((عـراقية))
من قـبل االستعـمار البـريطاني  في
مـنـتــصف الـعــشـريـنــات من الـقـرن
ـاضي  اسـتـجابـة لالانـتـفـاضات ا
الشعبية الـواسعة للشعب العراقي
وخـصـوصـا  ثورة   1920ولـكـنـها
ـمـلـكـة  مـلـكـا نـصـبت عـلى عـرش ا
ــصــاحلــهـا / مـســتــوردا  مــنــفـذا 
ووضـــعت صــوجلــان احلــكم  بــيــد
طــبـقــة مـن االقــطــاعــيــ وشــيـوخ
ال الـعـشـائر  الـلـذين اسـتأثـروا بـا
والـسـلـطـة لـصاحلـهم  وزمـرهم في
ـــديــــنــــة والـــريـف ... وقـــد عــــمل ا
االسـتـعمـار الـبريـطـاني واألمـريكي
بــالـتـكـافل مع الــرجـعـيـة احملـلـيـة
وشــركــات االحـتــكــار الـبــتـرولي
على وأد ثورة الرابع  عشر من
تــــــمــــــوز    1958بــــــعــــــد ان
شاغلتها في صراعات داخلية
 مـن خالل احــــــتـــــراب  قـــــوى
الثورة فـيمـا بيـنهـا  حتى جاء

انــقالب   8 شــبــاط 1963
الــفــاشـي بــدعم  ظــاهــر

ومـــســــتــــتــــر من قــــبل اخملــــابـــرات
االمـريـكـيـة  فـاغـرق الـبالد  بـأنـهـار
الـدمـاء  والـفـوضى  عـلى يـد الـبعث
وأدعـيـاء الـقـومـيـة  من الـعـارفـي 
حــتى عــودة الــبـعـث ثـانــيــة  لــسـدة
احلــكم  بــدعم مــخــابــراتي خــارجي
ايضا  بعد ان اعاد اليسار العراقي
قـوته  وأشعل فـتيل الـثورة  بـالقرب
من ابار النفط في اجلنوب والوسط
 في اهوار العـراق اجلنوبية  وفي
ظفـار عمـان  وفي الـيمن اجلـنوبي 
فـــكــان الـــبــعث خـــيــر مـــنــفــذ الرادة
االمـبريالـية االمريكـية  بكـسر شوكة
الـثورات وقـمعهـا  وآخرهـا  اشعال
احلـرب الــعـراقـيـة االيــرانـيـة  الـتي
كـانت  نـتــيـجـة طـبـيـعــيـة  لـقـمع كل
ـــعـــارضــة الـــعـــراقـــيــة وفي قـــوى ا
مـــقــدمـــتـــهـــا  احلـــزب الـــشـــيـــوعي

العراقي...
rz«œ ·uš

ولـــكن هـــذا الـــواقـع قــطـــعـــا  لـــيس
صـادما بـالنسـبة لـلعـراقيـ جمـيعا
مـن كـل الــــــقــــــومــــــيــــــات واألديـــــان
والـطـبـقـات والـطـوائف  فـهـو ان لم
يـعشـهـا كـامـلـة فـقـد عاش فـصال من
فـصــولــهـا  ابــسط فــصـولــهـا واقع
ـصيـر اجملـهول  اخلوف الـدائم  وا
لـــزمـن دام اكـــثـــر من ثـالثـــة عـــقـــود
متوالية  ناهيك عن فترات  سنوات
اتت بـــعـــد  ال تــســـتـــكـــ  عـــزيــزي
ــواطن  - فــاصل  اعـالني ونــعـود ا
... حــــيث تــــدور عــــجــــلــــة اخلــــوف
واإلرهـــاب  وتــرتـــفع فـي الــســـمــاء
دوامــات دخـــان احلــرائق  ورائــحــة
البـارود  واصـوات هزيع الـقـنابل 
وزخــــات  الــــرصـــــاص  لــــتــــرتــــفع
نــافــورات الــدم مـع صــيــاح وعــويل
االطــــفـــال  والـــثـــكـــالى  وأجـــســـاد

شانق ... تتأرجح على اعواد ا
يـؤســفـنــا ان نــدعـوكم  لــتــرافـقــونـا
لـنـعيش  فـسـحـة اجلنـون هـذه التي
منـحتـها الـفاشـية  لـشخـوص رواية
((سعد محمد رحيم )) من خالل  من
تـــمــــتع  بـــفــــســـحـــة اجلــــنـــون  من
هـمـش  في بـلـد القـانون االول   ا
فـي بـــلـــد احلــــرف االول   في بـــلـــد
الـعجـلة االولى  لتـدور هذه العـجلة
بنا  لنـرافق ((حكو  عبودي  راهي

 رنده  نائل  خدوجه ...))
نسـتـحـضـر مـا تـعـرض له ((حـكو –

-:(( حكمت )) احد ((اجملان
مــن هـــــــــــــــــو
((حــكــو –

حكـمت))??? هو عـامر حـميـد عباس
مـن ســــكــــتــــة بــــغــــداد  طــــالب  في
ـيـة الـفـنون اجلـمـيل  مـرحـلة اكاد
ثـانــيـة  يـجـيـد فـن الـرسم  يـعـشق
الــــقـــــراءة  لم يـــــنــــتـم الى  حــــزب
الـســلـطــة  والـده نــائب ضـابط في
اجلــيش الــعــراقي  يــحب اخلــمـرة

والنساء .
يـــقع في ((نـــهــلـــة)) صــديـــقــة احــد
زميالته  في الـكـليـة  تكـون موديال
لرسـوماته  يأسرهـما احلب  تتكر
واعـيد بـينـهمـا / هي ابنـة  محام ا
يــسـاري ســابق  يـنــفـذ بــجـلـده من
مـجـازر  وسجـون االنـقالب الـبـعثي
في   8شــــبـــاط  ? 1963يــــعــــتـــزل
الـسياسـة واحملاماة  ويحـترف بيع

االقمشة في الشورجة ...
رصـاد لكل  كان عـسس السـلطـة با
ن ال من حتـوم حــوله الـشــبـهـات 
يـنتمون حلـزب السلطـة وخصوصا
في  نـهـايـة الـسـبـعـيـنـيـات  وبـدايـة
الثمانينيات  من القرن العشرين ...
يسترسل ((عامر)) في حديث  حول
واقـع الـبــلـد  فـي سـهــرة  احـتــسـاء
اخلــــــمــــــرة مـع  عــــــدد من زمـالئه 
فـيكـون صيـدا ثمـيـنا  لـقوى االمن 
بــعـد اســتــلــمـوا شــريــطــا مــسـجال
حلـديثه في  هـذه الـسـهـرة  من قبل

احد جالسها ...
ـــر فـي ســـلـــســــلـــة من اســــالـــيب
الــتــعــذيـب الــوحــشي  بــعــد الــقــاء
الــقــبض عــلــيـه  بــالــقــرب من بــاب
ــتــعــة مع الــكــلــيــة  بــعــد جــولــة 
حبيبته  يـغيب تماما دون ان يعلم
 أي من معـارفه او اهله  باعـتقاله 
ومكان سجنه  او سبب االعتقال...
يشرح لنـا الراوي العليم  االساليب
الـوحشية الـتي ال تخطـر على خيال
انـــسن ســـوي الــتـي تــعـــرض لـــهــا
((عــامـــر)) في الـــســجـن   ومــنـــهــا
مـحــاولــة اغـتــصــابه  من قــبل احـد
افـراد االمن  ((خـلف)) بتـشـجيع من
ضابط االمن ((نـيـكه  ياخـلف  نـيكه
)) ص  124حـيث لم يــكـتف اجلالد
بـإيالج  زجـاجة  ((الـسـفن آب)) في
ـسـئول شـرجه   حـيـث يخـاطـبـه  ا
االمــــــني  فـي الـــــســــــجن قــــــائال ((
ســأجــرب عـلــيك جتــارب تــعـذيب ال
ــانـيـا تـعــرفـهـا حــتى جــمـهــوريـة ا
ـقـراطيـة  الـتي علـمـتـني  قبل الـد
ان ادعك تلفظ اخر نفس.. ساطعمك
لكالب اجوعها اسبوعا )) ص149.
هــذا مــا تــعــلــمه  الــفــاشــست   من
الـبلدان االشتـراكية الصـديقة  التي
كـانت تـظـنه رفـيق دربـها فـي طريق
مــقـارعــة االمــبــريـالــيــة االمـريــكــيـة
ـقراطي بـاعـتـبار الـبـعث ((حـزب د
ـكن ان يـقـود الـتـحوالت ثـوري))  
نــحــو االشــتـــراكــيــة  وفق نــظــريــة
الــــتــــطـــور الالراســــمــــالي  صـــوب
االشـتـراكيـة  هـذه اخلـدعة الـكـبرى
الــتي انــطــلت عــلى اغــلب االحـزاب
الـشــيـوعـيـة  خـصــوصـا في الـعـالم
الـــثــــالـث وفي مــــقـــدمــــتـه الـــعــــالم

العربي... حزب سياسي
لم جتد كل  مـحاوالت ((عامر))
فـي اقــنـــاعـــهم  بـــأنه
لـيس مـعاديـا للـحزب
والــــثــــورة  وانه لم
يــرتـبط  بــأي حـزب
سـيـاسي   ومـنـها
احلزب  الشيوعي
الــعـراقي حــلـيف
االمـس  ولـــكــــنه
عـــدو الـــيــوم ...
فــلم يــحــصــلـوا
على دلـيل قاطع
 إال انــــــــــــــــــــــــــه
((مــــــــثــــــــقف ))
حيث  يـقول  له سعد محمد رحيم


