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فـي (( بـــلـــد اشـــد االحالم طـــمـــوحـــا
واشـــد الـــكـــوابــــيس رعـــبـــا ))ص52
حـيث ـؤلف  الـفـطن له قـبل وبـعـد  فـا
ـواطن في يـصف لـنــا حـال الـوطن وا
عـهـد الـديكـتـاتـور الفـرد الـذي يـفرض
هـيمـنـته بـقـوة الـنـار  واحلـديـد بـقوة
اخملـابـرات واألمن واالسـتـخـبـارات  
واخلــدع  وحــيـاكــة دســائس االيــقـاع
بـــرفــــاقه وبــــكل من اليــــرضخ إلرادته
وتـصفيتـهم  عدم سـماع الرأي االخر
واخملـالف واخملـلف حـتى داخل حزبه
ومن ثم عــشــيــرته ومن ثم  عــائــلـته 
سواء كان هذا عدم الرضا بالتصريح
او الــتـلــمـيح  وهــذا حـال ((بــشـار ))
الــنـمــوذج احلـزبي الــقـيـادي مـن فـئـة
البـرجـوازية الـصغـيـرة  الذي يـحاول
ان يـــجــد ذاتـه مــوجـــهـــا نــقـــدا  ولــو
ــارســات الــســلــطـة  مــواربــا ضــد 
ولكنه يـتعرض لإلبعـاد  ويصبح غير
مرغـوبـا  به داخل فـردوس السـلـطة 
فـــيــبــعــد الى حــواشـــيــهــا  لــيــعــيش
فــردوسه  بــعــيــدا  عن  الــعــراق  في
فـــرنــســـا  حـــيث اجلـــمــال واحلـــريــة
واخلــيـال  مــطـلـعــا الى  مـســتـويـات
الـفساد في  مـؤسسات الـدولة  ونهب
ـــــال الــــــعــــــام  من قــــــبـل  احلـــــزب ا
وحــواشــيه ((الــســفـر لــلــكــويت عــبـر
مـارسات باريس )) كـنـموذج  لـهـذه ا
...  باإلضافة الى  وضعه حتت رحمة
 كــتــاب الـتــقـاريــر  الــسـريــة لــعـسس
احلــاكـم  وجــواســـيـــسه  حــتـى عــلى
كـــوادره  ومــؤازريه  فـــيــعـــرضه الى
كـوابـيس اخلـوف  واإلرهـاب  والقـتل
ا  االستدعاء مـن قبل الديكتاتور ور
من قـبل  اجهزة اخملـابرات  لتـصفيته
 فيقع فريـسة ب مخالب  اخملابرات
االمـريكـية الـتي تسـعى لـنخـر النـظام
من داخـــله  بـــعـــد ان  حـــوصـــر بــ
مطرقة الديكـتاتور وسندان االمريكان
 حـــيـث  ربـــطه  بــــاخملـــابـــرات من
خالل خــيط احلــريــر إال  وهــو  حــبل
الرسـامة اجلميـلة الفنـانة ((ايزابيل))
الفـرنـسيـة  الـتي حـاولت ان ترسم له
صـورة فـنــيـة  تـظــهـر فـيـهــا طـمـوحه
ـتـمـرد ولـكــنـهـا تـسـرق في وخـيــاله ا
نهـاية االمر وتـسرق فـي نهـاية  االمر
ـــوعــود وال تـــصل الـى مــعـــرضـــهــا ا
لــتـكـون قـمــة وذروة  ابـداعـهــا الـفـني
في باريس  هذه اللـوحة التي اليعثر
 عليهـا ((بشار)) إال وهو ب احضان
((ايـزابيـل)) عـشـيقـتـه  ورمـز خيـانـته
لــزوجــته ومــبــادئه بــعــد عــودته الى
بــاريس هــربــا  من مــظــاهــر االرهـاب
هــنــاك  وبــالــتــعــاون مع  االمــريــكـان
وخالصـه من ســـجــــنـــهم بــــوســـاطـــة
((انـــتـــصـــار خـــاتـــون))  ومـــســـاعي
((ايــزابــيل )) خلالصه ... خــصــوصـا
بعد ان تمكنت عصابات  العهر والدم
قـراطـيـة واالحتـالل من خطف ((امل))
ثـلة طموحه في حياة  حرة ابنته  
ة لـه ولوطـنه ولـشـعـبه ... نعم  وكـر
ولود في لقـد اختطف ((االمل)) –ا  ا
اشارة  فطنة الروائي في خريف  عام
 1990أي فــي خــــــــــــريـف احلــــــــــــكـم
الـديـكتـاتـوري - بـالتـخـادم  بـ قوى
ـنـتـصـرة االحـتالل  وقـوى الـعــهـر  ا
وعـجـز وفـسـاد  الـسـلـطـة احلـاكـمة 
اخـتـطف االمل ولم يـطـلق سراحه  إال
وهـو مــعـوق  مـجـروح  ومـبـعـد   الى
نـفى  االجباري  وحتت حـماية بالد ا
ورعــــايــــة  خــــاطــــفــــيـه االمــــريــــكـــان
ومـخـابـراتـهم .. يـظـهـر  هـذا الـبـشـار
البرجوازي الصغير  الثوري  الزائف
الهزيل  كشخصية  مهزوزة  متخاذلة
 مـــنــــكـــســــرة  امـــام قــــوى االحـــتالل
االجــنـبـي الـرأســمـالي وقــوى الـعــهـر
الـوطـنـي  بـقـيـادة ((انــتـصـار)) حـيث
تـرفع  انـتـصـار خـاتـون رايـة الـنـصـر
من عـلـى دار  وطن بـشــار  لـتـضــمـهـا
الـى  نـــــفـــــوذهـــــا  لـــــتـــــكـــــون وكـــــرا
ـهمـشـ بالـتـخادم لعـصـاباتـهـا من ا
ــــــة مع  قـــــــووى االحــــــتالل  وهــــــز
ـثـلـ  ب((ابي صـهـيب)) مـرتــزقـته 
ــكـروش حــيث تــمـكــنت من اجلــشع ا
االســـتـــيـالء عـــلى ثــــروته  وكـــســـرت
ـبـني عــلى خـدمـة كـبــريـائه الـزائـف ا
مــحـتــلي وطـنه  ونــهـابي ثــروة بـلـده
ـا وحــرمـانه  لـيس شــعـبه   فـقط وإ
ـا حـتى افــراد حـمـايـته وحــاشـيـته 
دفـعـهم لالنـتـقام والـتـخـلي عـنه ونقل
اخـــبـــاره وأســـراره الى  ((انـــتـــصــار
خــاتــون)) الــتي اطــهــرت لـهـم  كــرمـا
حــاتــمــيــا  من عــلى مــوائــد الــشـراب
والــطـعــام  وإشـبــاع غـريــزة اجلـسـد

 ø‚UF*« q _«Ë 5AÒLN*« l  W¹—uðU² b « t²KF  Íc « U

رواية الظالل الطويلة ألمجد توفيق 

Íe¹d(« bOLŠ

النجف

ـــتـــمـــردة  ســـواء  كـــان تـــمـــردهــا ا
ـــنـــخــــرطـــة في ايـــجــــابـــيـــا وهـي ا
ـــنــظـــمــات  ذات الـــفــكـــر الــثــوري ا
ساواة طالب باحلرية وا التنوري ا
  والعدالـة االجتماعيـة  واغلبها من
ـنــظـمــات ذات االفـكــار الـيــسـاريـة ا
ـخــتـلف  عـنـاويــنـهـا   بـاإلضـافـة
الى فـئــة اخـرى تـنـغــمس في الـفـكـر
الـغــيـبي الــديـني  أالتـكــالي  الـراكن
خـلص مـجـهول لـلقـدريـة  واحلـلم 
البد ان يـظهر يـوما   خلالصهم  او
مـن يـنـتــمي لـلــمـنــظـمــات  الـديــنـيـة
الراديكالية اجلهادية  حتت مختلف
ــغـلــفــة بـغـالف ديـني  الـالفـتــات  ا
يـبـشـر  اجملـاهـدين  بـجـنـات  وحـور
عـــ فــيــنــدفـــعــون نــحـــو اجلــحــيم
ئات  من جارف معهم العشرات وا
االبريـاء   وهـناك فـئـة اخرى تـسلك
ـة  وحتـتـرف الـسـرقـة طـريق اجلـر
والـلصـوصـية  والـثـعلـبـة  والقـردنة
ـخــتـلف اشــكـالـهـا والـبــهـلـوانــيـة 
وتمظهراتها  العـنفية وغير العنفية
ـخـتـلف مــسـتـويـاتــهـا ... طـبـعـا   
يــــرتـــبـط  مــــوضـــوع  ســــعــــة هـــذه
الــشــريـحــة  او انــحـســارهــا  يــتـبع
مــدى تـــطـــور احلـــقل االقـــتـــصــادي
ـتطـور  وإمـكانـياته في االنتـاجي  ا
احـــتــــواء ان لم نــــقـل  كل  الــــقـــوى
نـتجـة  فاغـلبـها  في حـ تتـكاثر ا
ـدن بـســرعـة مـذهـلـة  زاحــفـة عـلى ا
ومــــا حــــولــــهـــا  فـي حـــال  الــــواقع
ــتـــخـــلف االقـــتـــصـــادي الـــراكـــد وا
وهـيمـنـة  االستـهالك عـلى االنـتاج 
وهـو احلـال  الــواقع  االن في اغـلب
الـبـلـدان العـربـيـة ومنـهـا الـعراق ...
ــهــمــمــشــ ونــظــرا لــســعــة فــئــة ا
وتـزايــد عـددهم فـي الـوطن الــعـربي
ــــاضي ودورهـم في االحــــداث  في ا
واحلاضر فـقد كان لهم نـصيب كبير
 في االدب الـروائي  الـعـربي  سـواء
في  مصر او الـسودان  او اليمن او
ــغــرب الــعــربي وغــيـره مـن الـدول ا
واإلمــارات الــعــربــيــة . فــفي مــصــر
ــــئـــة من الــــســــكـــان ((اغــــنى 2 بـــا
ــئـة من يــحــصــلــون عــلى 42.6 بــا
الــدخل الــقــومـي  بــيــنــمــا ان افــقــر
ـئـة  اليـحـصــلـون سـوى عـلى 20بــا
ــئــة من الـــدخل الــقــومي )) 8.6 بــا
حـسب احــصـائـيـات  2005 ونـسب
الـتفـاوت بـ الطـبـقات االجـتـماعـية
العلـيا والدنيا في تـزايد  مستمر ...
اما االخدام في اليمن  فيزيد عددهم
 عـلى ((مليـون ونصف خـادم كلهم
يــعــيـــشــون حتت
خط احلــيـوان )).
امـــا في الـــعــراق
فــــــــتــــــــشــــــــيـــــــر
االحـصائـيات ان
ــهــمــشـ عــدد ا
اللـذين يعـيشون
في العشوائيات
 يــــــزيــــــد عــــــلى
ــــئـــة من 13بـــا
ســكــان الــعـراق
يــعـــيـــشــون في
 3700قـــطـــعــة
عــــشـــوائــــيـــة 
حــصــة بــغــداد
منـها  اكـثر من
 1000وحـــــدة
... يـــعــيــشــون
فـي اكــــثــــر من
 522الـــــــف
وحـدة سـكنـية
مــتــنـاثــرة في
مــــــخــــــتــــــلف
احملـــافـــظـــات
العـراقية  وال
تـتــوفـر فـيـهـا
ابــــــــــــــــــــسـط
ـسـتـلـزمات ا
احلـــيـــاتـــيــة
االنـسـانـيـة 
وقد زاد االمر بـلة  حتويل

((فـي كل كــــتـــاب يــــجب ان تــــكـــون
ـؤلف ويحـزرها يـعرفـها ا تعـويذة 
ألـقــار ولــكــنــهـا مــخــتــفــيـة حتت
البس)) رسول حمزاتوف- رواية ا

بلدي  –ص42.
نـــحــاول فـي   دراســتـــنـــا هــذه  ان
نــــكـــشـف مـــا اخــــفي حتـت مالبس
روايـة ((الظالل الطـويلـة)) للروائي

امجد توفيق 
العنوان والداللة :-

لكي يكون هناك ظل  البد ان  يكون
هـناك ضـوء  وجـسم  مـسـلط عـليه
الضوء  وكلـما  كان اجلسم طويال
وكــبــيــرا  وكــانـت  االنــارة مــركـزة
ـتدة كـلـما كـانت ظالله  طـويـلـة و

سافة اطول ...
هـنا  يـدل عنـوان  الروايـة ((الظالل
الـطـويلـة )) عـلى طـول فـتـرة احلكم
الـديــكـتــاتـوري  في حــكم الـعـراق 
والى مـدى قـسوته وجـبـروته  التي
فاقت اخلـيال  وجتاوزت احلدود 
حينما يلـقى عليها الضوء  من قبل
عـــقل وفـــكـــر نـــاقــــد  مـــطـــلع عـــلى
جـــزئــيــات  اعـــمــالــهـــا الــقــمـــعــيــة
وأساليـبها اجلهنـمية  في التعذيب
 والقتل  والتهميش لكل من يشتبه
به  مـعارض لـلنـظام احلـاكم  انذاك
 وامتداداته على الواقع احلاضر 
ـسـئول  او سـواء في  سـلوكـيـات ا
واطن  الـعراقي الـعادي  نرى ان ا
الــكـاتـب كـان مــوفــقـا وعــمــيــقـا في
اخـتــيـار الــعــنـوان وداللــته   عــبـر
ــاقـبـل ومـا بــعــد  احـتالل اشــارته 
ــابــعـد الــعــراق  وعالقـة  احــداث ا
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هـمـشـون  هم الـفـئة االجـتـمـاعـية ا
الـتـي تـعــيش عـلـى هـامش احلــيـاة
الـسياسـية واالقتصـادية والثـقافية
في بـلدانـها  والـتي ليس لـها دخل
مــعـــروف  او ثـــابـت او مـــجــدد وال
تـــلـــتـــزم الـــدولـــة جتـــاهـــهم بـــأيـــة
ضـــمـــانـــات ســـواء الـــصـــحـــيــة او
عـاشية او الـتعـليـمة  وال تـعترف ا
بشـخصية مـعنوية لـهم  وغالبا ما
ــدن يـــتـــواجـــدون  عــنـــد اطـــراف ا
الــكـبــرى ومـا حــولــهـا  يــسـكــنـون
بـيـوت ((التـنك))  او الـصرائف  من
الــقــصب والــبــردي او من الــطـ 
وغالـبـا  ما تـكون هـذه  التـجمـعات
حواضن  مناسبة للخرافة واألفكار
الــغـيــبـيــة  ومــسـتــودع ال يــنـضب

لـــلـــعـــنـــاصــر

االراضي الــــزراعـــيــــة الـى مـــنــــاطق
ســـكــنــيـــة  دون اخلــضـــوع الى ايــة
تخطيط  او تـرتيب  وخصوصا بعد
تـــــدهـــــور الـــــزراعـــــة  في الـــــعــــراق
واضـطـراره الى اسـتـيـراد الـطـمـاطة
والـبـصـل والـتـمـر ...الخ من أخلـارج
لــقــد اطــلــقت الــسـلــطــات الــعــربــيـة
مختلف االوصـاف  والتسميات على
 هـؤالء  النـاس  منـها احلـرافيش او
البدون او الغوغاء او االخدام ...الخ
وقد سبق تـسمـيتهم بـالصـعاليك او
الـشـطـار والـعـيـارين.((كـان لـلـنـضال
مشة الذي ادته الـفئات والطـوائف ا
داخل اجملـتمـعات العـربية دور كـبير
في حتــــقـــيق احلــــراك الـــســــيـــاسي
واالجــــــــتــــــــمــــــــاعـي االصـالحـي في
مجـتمـعاتـنا  والـذي انتهـى باندالع
ثورات الـربيع العربي  الـتي قادتها
شــرائح مــهــمــشــة بـاألســاس  مــثل
الـشبـاب والعـمال )) ص 194هويدا
صـالح  –الـهـامـش االجـتـمـاعي هـذا
الـربـيع الـذي  افـتــتـحه اهل الـعـراق
في  انتـفاضـتهم   الـكبـيرة في  اذار
  1991وقـد ركـبـتـهـا مـوجـة االسالم
الـسـيـاسي  فـحـرفـتـهـا  عن طـريـقـها
كـثـورة شــعـبـيــة   فـألـبــسـتـهـا  رداء
ركـز يـعجل ـا  جـعل ا الـطائـفـية  
بـــقــمـــعــهـــا  بـــالــتـــعـــاون  مع قــوى
الــتــحــالف الــدولي وفــلــول الــنــظـام
ـــــهـــــزوم  وقــــــد ســـــاق االالف من ا
ــوت ــنـــتــفـــضـــ الى ســاحـــات ا ا

والقتل اجلماعي ...
((يعـيش اغلب هؤالء بال  وطن  وال

وال حتى هوية )). تاريخ 
من خالل ماسبق نريد ان نصل  الى
مــاوثـقه الـروائي امــجـد تـوفـيق  في
روايــته ((الـظالل الـطــويـلـة ))  وهي
احــداث مــريــرة وقــاســيــة وطــويــلــة
بــالـفــعل غــاشـهــا الـشــعب الــعـراقي
بــكــافــة فـئــاته  وشــرائــحه  ومــنــهـا

همش )). شريحة ((ا
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في عـشوائيـات بغداد  حـيث  تعيش
((انــــتـــــصـــــار))  مع شــــقـــــيــــقـــــهــــا
((الـــديــوث)) الــذي يـــضــطـــرهــا الى
ال ارسـة اجلـنس مع  مـن يدفـع ا
ليـنفق عـلى ملـذاته  وتوفـير اسـباب
الــعـيـش  له ولـهــا  حـيث يــعـيــشـون
ـدقع  وفض بـكـارتـها  ومن الـفـقـر ا
ثم حــمــلــهــا  من قــبل احــد  زبــائــنه
االثـريــاء  ومن ثم  هــجـرهـا من دون
أي شفـقة او رحـمة ... لـتكـون سلـعة
تــتــنــقل بــ احــضــان الــرجــال  من
ـــشــــارب  والــــفــــئـــات مــــخـــتــــلـف ا
االجــتـمــاعـيــة . فـتــقــرر هـذه الــبـغي
ـهــشـمـة ان تــمـتــلك مـفـتــاح الـقـوة ا
ـال))   مــصـدر واجلــاه  إال وهــو ((ا
عـز وهــيــبـة االذالء ومــذل  االشـراف
االنـقيـاء  فـتـسـتـغل  فـوضـى بـغداد
بـــعـــد دخـــول قــــوات االحـــتالل  الى
بـغــداد  فـتـســخـر احــد صـبـايــانـهـا
لسـرقة  اكـياس من الـعمـلة الـصعـبة
من احـــد مــصــارف  الــدولــة  وبــذلك
تـمكـنت من  التـحول من ((انـتصار))
ـهـانـة الى ـذلـة ا الـعـاهـرة الـبـغي  ا
((انـتصار)) اخلـاتون االمرة الـناهية
مــــذلـــة الــــرجـــال  ومــــروضـــة قـــوى
االحتالل . فـتنتـقل هي وزمرتها  من
حـــالــة الــبــؤس واحلـــرمــان في زمن
((الـــديــــكـــتـــاتـــوريــــة )) الى حـــيـــاة
الـقــصـور والـتـخـمــة  والـسـطـوة في
عهد ((الدم قراطية )). كانت زمرة او
عــصــابــة ((انــتـــصــار)) مــكــونــة من
اديان وقـوميات وطـوائف مـختـلفة 
ؤلف بأن الـتهميش كان اشارة من ا
من نـــصــيـب اجلــمـــيع  في الـــعــراق
ـــــلـــــكـــــيـــــة او ســـــواء فـي عـــــهـــــد ا
اجلمـهـوريات  اخملـتـلفـة  وقد ازداد
تـفـاقـمـا  واتـساعـا فـي  عـهد الـبـعث
حـــــــــــيـث   كــــــــــــانـت تــــــــــــعـــــــــــيـش
((انـتصـار))وجاسم الـريس وعباس
احلربه وزير االرمني  واسمر ياقو
 وجـبار االسـود لـيـعيـشـوا  وهامل

لــهـم  مــقــابل خــدمـــتــهم  وقــد صــدق
تـوصـيف الـكـاتب  الـقـائل ((ال عـذارى
ـواخيـر )) ففي مـثل هذا الواقع في ا
البـائس تـتسـيـده العـواهر  والـديوث
رابي  والـعـمـيل والـلص  واحملتل وا
ـكن ان  نـرى  احلر والديـكـتـاتور  ال
والــــشــــريف  والــــوطــــني الــــصــــادق
نـافي او بـدئي اخملـلص  إال فـي ا وا
ـشانق  او السـجـون او عـلى اعـواد ا
ـا في شــخـصـيـة في دور اجلــانـ .و
اجملـــــنـــــون (( مــــــاجـــــد)) في روايـــــة
((فـسحـة من اجلـنون)) لـسـعد مـحـمد
ـا نــقـول . يـؤشــر لـنـا رحــيم  مـثــاال  
الكـاتب هنا مـدى هشاشة اجملـتمعات
ألـعـربيـة وسـهولـة اخـتراقـهـا من قبل
قــوى  اخلــارج الـطــامع في ثــرواتــهـا
ـتعطش السـتعبـادها  وإخضـاعها وا
لـســطـوتـه  وقـد وصــفـهــا امـبــراطـور
الـعــصـر ((تـرامب)) بـاحلـثـاالت ... ان
احــد اســـبــاب هـــذه الـــهــشـــاشــة هي
االنظمة واألحزاب الـديكتاتورية التي
 سـامـة مـواطنـيـهـا كل صنـوف الـقـهر
ـا خلق كم هائل والعـذاب واإلفقار  
ــــهــــمــــشــــ والــــشـــواذ الــــذين من ا
يــتــربــصــون  ويــتــحــيــنــون الــفـرص
ت بـالصـلة لالنقـضـاض على كل مـا
لــهـــذه الــســـلـــطــات   االســـتــبـــداديــة
والـعـمل عــلى نـهـبه او حـرقه وإتالفه
انـتقاما من مـعاناتـها وثأرا لكـرامتها
ــغــتــصــبـة ــهــدورة  وعـذريــتــهــا  ا ا
ـال ورجــولـتــهــا  اخملـصــيــة  بـقــوة ا
وقـــهــر الـــســلــطـــة  الــفــاشـــيــة  ومن
يـسـتـذكـر مـا حـدث  خالل  انـتـفـاضـة
اذار   1991في الــــعــــراق  مـن حـــرق
وســــــلب وفــــــوضـى وخــــــراب  لــــــكل
مـؤسسـات الـدولة  والـبنـيـة التـحتـية
لـلـزراعة والـصـناعـة  في  احملـافـظات
نـتفضـة  يؤيـد ما  ذهـبنـا اليه  وما ا

قاله الروائي . 
ـهمـشون ثوريـون بالـضرورة لكن (( ا
حـركاتـهم االجـتـماعـيـة لم تـصل  حلد
ـكن لـهـا ان ـنـظــمـة لـتي  الـثـورات ا
ــركــز وحتل مــحــله  فــقــد تــزحــزح ا
ـنــظم لـكن اكـتـفـت االحـتــجـاج غـيــر ا
ـــركـــز اســتـــطـــاع ان يــقـــضي عـــلى ا
ثـورتـها  ويـعـيـدها ثـانـية لـلـهامش))
د.هويدا صالح –الهامش االجتماعي
في االدب  –ص  195الروائي  يؤشر
 عـدم وجـود قــوة فـاعـلــة  قـادرة عـلى
ـريع  للقيم مقاومـة كل هذا  التردي ا
بـســبب شـرذمــة اجملـتـمع  وتــهـمـيش
اغـلبـيـته   وقهـرهم  لـذلك   يـبدو من
ـــكــان  الــتـــفــريق بــ الـــصــعــوبــة 
مقاومة احملتل وعصابات تاللصوص
والـنهـاب  والـقتـلة  بـقيـادة انتـصار
وزمـرتهـا  وكـذلك عدم اغـفـال حقـيـقة
البد من االشارة اليها  وان لم يتطرق
ــــــؤلـف  اال وهي  :- ان الــــــيـــــــهــــــا ا
االســـتــعـــمــار االمـــريــكي  أالحـــتاللي
تـميـز عن سواه  ومـا سبقـه  في عمله
على  تـصنيع  وجلب مـعارضيه  معه
لــتــكــون حتـت الــســيــطــرة  وخلــطف
قـاومـة  من  الـوطـني الـعراق خـيـار ا
وذلك  لـصـعوبـة الـتـميـيـز بـ اخليط
ـــــقـــــاوم  الــــــوطـــــني االبـــــيـض  او ا
الـــــصـــــادق وبـــــ اخلـــــيط االســـــود
االرهــابي والـــلص والـــســارق   حتت
كــابــوس الــفــوضى وحــرائق ودخــان
االنـــــفـــــجــــارات  وحـــــرق االخـــــضــــر
ـقاومة  لالحتالل واليـابس بدعوى  ا
وسـلطـته .وكـما يـقول عـبـاس احلربه
احد افـراد عصـابـة انتـصار خـاتون((
انه وزمـالءه يـجـدون انـهم يــعـيـشـون
الــعـصــر الــذهـبي الــذي يــحـلم به أي
رجل يـكـره الـدولــة والـقـانـون ورجـال

الشرطة )) ص 46 الرواية . 
وقـد تكرس هـذا احلال  الن السـلطات
الـديكـتـاتـوريـة الـصدامـيـة خـصـوصا
تــمــكــنـت من خــنق واســتــئــصــال كل
القوى الوطنيـة العراقية  من مختلف
ــشــارب  الـــيــســاريــة االجتـــاهــات وا
والقـومـية  والـدينـيـة  وإذابتـها حتت
خـيـمـة احلـزب الـواحـد   وخـضـوعـها
لـصـوجلان  الـقـائـد الـضـرورة . حيث
اسـتمرت سـلطته الـفاشيـة لعقود  من
احلكم  حتى وصل  به االمر  الى قتل
وإبــعــاد وســجن  حــتى رفــاق الــدرب
من الــبــعـــثــيــ  وال خـالص لــهم من
مــجـازره  إال اخلـضــوع او الـهـرب او

وت  بأبشع الصور .  ا
ان الــظالل الــطــويــلـــة  شــاهــد بــلــيغ
العـبـارة  واضح الـصـورة عـلى الدور
الـــقــــذر الــــذي مـــارســــته االنــــظــــمـــة
االيستـبدادية  ضد شـعوبها  ودورها

لتكـون ليست عميـلة  فقط لألجنبي ال
بل وصل ها االمر  لتكون  مجندة في
سـبـيل  خـدمـة اهـدافه  االسـتـعـمـارية
سواء بـوعي  مـنـهـا او بدون وعي ...
وقــد اثــبــتت  الــوقــائع الــتــاريــخــيــة
وسـتـثـبت  مـسـتـقـبال  ان هـذه الـقوى
ية ـا هي صنيـعة االمبريـالية الـعا ا
وبــاخلــصــوص االمــريـكــيــة  لــتــكـون
ــمــهـــد لــقــوى االحــتالل اجلــســـر  وا
ـــكــنــهـــا من فــرض واالســتـــغالل  و
دجنة  من سيطرتهـا على الشعوب  ا
قبل حـكامها  مـسبقا  ومـنها الشعب
الـــعــــراقـي  ولم تــــكن  نــــاجــــمــــة من
خـطــوات وقــرارات عــشـوائــيــة  غــيـر
مدروسـة البل كانت نتيـجة عمل  جاد
ومضني وطويل النفس  لكل اساط
علـماء الـنفس واالجـتمـاع واالقتـصاد
والــسالح والــتــخــطـــيط الــعــســكــري
لـرسم خـطط مــاكـرة مـتــقـنـة  طــويـلـة
ــــدى  لــــلــــوصــــول الـى اهــــدافــــهـــا ا
ـرسـومة  وقـد تـمـكـنت  من حتـقيق ا
ا يفوق تصوراتها  وتوقعاتها ذلك 
 (( سقوط عـصر البطـولة  وبدأ عصر

اخليانة )) ص114.
—u² *« nA

يـبــحـر الــروائي اســرا الــقـار  عــبـر
 ((11)) فصال ومدخل   كراوي عليم
ــسـتــتـر  ويــلـون لــنـا  يــكـشف لــنـا ا
الـظــاهـر من  احــداث جـسـام مــر بـهـا
الـعــراقي خالل مـحــنـته الــكـبـرى  مع
الــــديــــكـــتــــاتـــوريــــة  وحــــكم احلـــزب
الــقـومــاني  الــذي اجـاد الــغــوغـائــيـة
والـصــراخ الـزائف  ولــكـنـه فـشل في
الــعــمل  جــهــر بـاالشــتــراكــيــة وفـاق
االشــتــراكــ  تــطـرفــا  وغــلــواء  ولم
ينتج سوى هياكل فارغة  كأنها عجل
 الــسـامــري  الحـيــاة فـيــهـا ولــكـنــهـا
تـغري  النـاظرين ... ونـادى بالقـومية
والــوحـدة الـعـربـيـة ولــكـنه  الـقـومـيـة
ـزيد من والوحـدة لم حتـصـد سـوى ا
اخلـيبـة والشرذمـة والتـشتت  حتدث
حول الـوفاء فحـصد  الغـدر واخليانة
 حتدث بـاحلـكـمة  ولـكـنه كان االرعن
واألهـوج االكـبـر  حتـدث عن الـرحـمة
ـواطن  في ح والتـكـافل وحقـوق ا
ارتــكب أفــضع اجلــرائم  بــحـق اقـرب
علومة مقربيه ... كان الكاتب  غزير ا
 بـلـيغ العـبـارة  رشـيق الـكلـمـة  وهو
ــمــتــحن في يــنــتــقل من  ((بــشــار)) ا
مبـدئيـته ووطـنيـته  الى ((انتـصار))
الـتي اسـتـطــاعت ان تـثـأر لـعـذريـتـهـا
ـهـدورة ... ـغـتـصــبـة  وكـرامـتـهـا ا ا
كـشف قـنـاع قـوى االحـتالل االمـريـكي
حــيث وجــهـهــا  الــبـشـع وقـســاوتــهـا
وبربـريتـها  الـتي تفـوق احلدود  من
خالل  الــعـديــد من صــور الــتــحــقـيق
والـتـعـذيب والـتجـويع  في سـجـونـها
من خالل صـورة رجل بـسـيط مـعـتـقل
وتـــــعــــلـق اطـــــفـــــاله بـه دون جــــدوى
((شــهــادة تــصـــفع اقــسى الــقــلــوب 
وتصـفع ذوي العيون الـوقحة بان كل
ـشــاعـر  االنــسـانــيـة او ت الى ا مــا
حـقــوق الـبــشـر  او رعــايـة الــطـفــولـة
البريئة محض وهم  ومحض وسيلة
دعائـيـة رافقت قـسـاة البـشر مـنذ اول
عــدوان نـــفــذ عـــلى وجه االرض والى

هذا اليوم ...)) ص113. 
يـسـجل الـروائي حـورا مـفـتـوحـا بـ
الــفــضــيــلــة والــرذيــلــة  بــ الــعــفــة
والشرف  وب الـعهر واخليانة  ب

ادعــيــاء الــتــحــضــر وضــحــايــاهم ...
وبذلك تـمكن الـروائي من ((بـختـنة ))
شـخــصـيــاته  الــروائـيــة   ولــكـنه لم
يـؤثث هـذه الشـخـصيـات  لـيكـون لـها
مـرتــسم في خــيـال الــقــار من حـيث
ــلــبس وحــركـات اجلــسم الــشــكل  وا
والــعالمـات الـفــارقـة  بـ شــخـصـيـة
وأخــرى  فــكــانت عــبــارة عن اســمـاء
وسـلـوك ولـكن الـصـورة بـاهـتـة وغـير
واضــحـــة االلـــوان  والـــتـــقــاســـيم ...
الــــكـــشف عـن حـــقـــيــــقـــة  ((احملـــرر))
وتـخــادمه  مع الـعــنـاصـر الــفـاسـدة 
ـة والــعـهـر  من خالل ورمــوز اجلـر
عـمـلـيـة الـقـاء الـقـبض احملـكـمة  عـلى
((بــــشـــار  وانــــتـــصــــار  واجملـــنـــدة
))  في دار   انتصار االمريكية جاكل
ــنـصــور... رغم عــظـمــة اجلـيش في ا
االمـــريــــكي احملـــتل  ولـــكـن تـــتـــمـــكن
عصابة ((انتـصار)) من اختطاف عدد
ـاريــنـز  لــتـعـقــد صـفــقـة إلطالق من ا
ســـــراح اخلـــــاتــــون  مـــــقـــــابل اطالق
ســراحــهـم  هــنــا تــظــهــر  امــكــانــيــة
ـقاومة  وإمـكانيـة ابن البلـد في قهر ا
اعـتى قـوة فـي الـعـالم  ان هــو امـتـلك

االرادة والـقيادة والـتصمـيم  والهدف
الــواضـح ... تــعـــقـــد عالقـــة صـــداقــة
وتخـادم ب ((انتصـار العهر))  وب

االمريـكـان   يـطلق  سـراح  ((بـشار))
بـطــلب من اخلــاتـون... تــعـاد ((امل))
ــعـاقــة اجلــريـحــة  الى ذويــهـا  مع ا
اشادة بـصمـودها  وشـجاعـتهـا اثناء
عــمــلــيــة االخــتــطـاف  وإطـالق الــنـار
علـيهـا من قـبل االمريـكان  واالعـتذار
الــذي قـدمه لــهــا (( جـون ريــد)) وهـو
اسـم  مـسـمـى مـؤلف  روايــة ((عـشـرة
ايـام هـزة الـعالـم)) التـي وثقـت  ثورة
اكــتـوبــر االشــتــراكـيــة  الــعـظــمى في
ؤلف لم روسـيا  1917. وال شك ان ا
يــــكـن جــــاهال لــــهــــذا االسـم  بل  هي
اشارة مبـطنة الى  داللة  مـختزنة في
ؤلف  هل تعني ان مخيال  وذاكرة ا
ال احـد يعـرف االعتذار  او يـقدر قـيمة
الطـفولة ويـتعاطف مـعها  اال  ((جون
ريـد)) وأمثـاله  او هو يـريد ان يـقول
  ان حتى ادعيـاء الثـقافـة واليـسارية
والـتـحرر مـن االمريـكـان سـاهـموا في
هـذه احلرب الـقـذرة واحـتالل الـعراق
??!!! ((قــــادته انــــتـــصــــار الـــة امل ...
صـافـحــهـا واخـبــرهـا ان اسـمه جـون
ريـد وانه معـجب بقدرتـها وصـمودها
ـــرافـــقـــ جـــلب  وطـــلب من احــــد ا
هــديـتـهــا من الـسـيـارة ..)) ص288ر.
مــقــارنــة بـ مــايــتــمــتع به االنــسـان
واحلــيـــوان في الــعـــالم االول مـــثــاله
فــرنـســا  وبـ هــدر كـرامــة وحـقـوق
االنـســان في الـعــالم الـعـربـي ومـثـاله
الــعــراق  عـبــر عـرض واقــعـة  انــقـاذ
حيـاة  قـطة عـالقـة عـلى غصن شـجرة
في فــرنـســا ...   تــقــام حــفـلــة  رقص
وصــــخـب وســـــمــــر  وشـــــرب في دار
اخلـاتون  يـطـلع ((بشـار)) الى بعض
اسرار اخلـاتون وعالقتهـا باألمريكان
وعـقــد عالقــة الــصـداقــة والــتــضـامن
بينهما   تشتري داره اجملاورة  لدار
اخلـــاتــون  ... وقـــد قـــرر بــشـــار  هــو
وزوجــــته ((نــــســـريـن)) وابـــنــــته امل
العودة ثـانية الى باريس  بـعد سبعة
اشـهـر عاصـفـة في  في بـلـده  الـعراق

راكعا  اما عدوه  القاهر ...
قال رسول حمزاتوف:-

ـكن لـلـرجل ان يـركع في حـالـتـ )) 
:- لــيـــشــرب مـن الــعـــ  ولــيـــقــطف
زهرة)) روايـة بلدي رسـول حمزاتوف

ص 21. 
ولــكن ((بــشـار)) خــســر رجـولــته النه
عـب من مـــاء مــــســـتــــنـــقع الــــرذيـــلـــة
واخليانة  وقطف وسام  اخلنوع ...

نعم 
((عاد بشار الى باريس

جلطات في القلب ..
ندبات في الروح..

عذابات في االحالم ..
عادت نسرين..

حماس مقتول ..
رؤية مضببة ..

وبحث عن سالم ..
عادت آمل

كسر في الذراع 
كسر في الساق ..
روح مجروحة ..

اهــذا مـا تــفـعــله ســبـعــة اشـهــر عـلى
ارض الوطن ..)) ص 293. 

وقد وصل  الى قناعة مفادها 
((التـنـتـظـر ان يـسـعـد مـواطن في بـلد
ة حديثة )). محتل .. تلك قاعدة قد

اســـكــرته ((ايـــزابـــيل )) بـــعــطـــرهــا 
ودثـرته بــحـنــانـهـا  وأنــعـشت روحه
ــوســيــقــاهــا  الــراقــصــة  وكــأنــهــا
تـقـول:- (( حـمـمـيه جـيـدا واطـعـميه
وحاذري  االكل مـعه ودعـيه يـكـتشف
جنمات ليلك  وغزالن براريك ويضع
راسه عــلى وسـادة نـهــديك فـاحلـبـيب

عائد من احلرب ..)) ص303. 
نـعم عـائـد من حـرب  ضـروس التـبـدو
لـهـا نـهـايـة  عـادا مـكـسـروا مـهـزومـا
مـازوما في وطنـيته  ومبـادئه  وعفته
كننا في نـهاية القول ان نصنف  ...
روايــــة  امــــجــــد تــــوفـــــيق ((الــــظالل
الطويـلة )) برواية  الـبكارسكيه وهي
همشة ((رواية تشتغل على البيئات ا
همـش الذين  او تـعنى بالـفقـراء وا
ـ االجتماعي  يقـفون على هامش ا
لــــيس رغـــــــــبـــة مــــنــــهم فـي ذلك  بل
ــــ اقــــصــــاء لــــهم مـن مــــركــــزيــــة ا
واهـتمـامـاته ))  الـهامش االجـتـماعي
في االدب  قراءة سوسيـو ثقافية  ص
 117دار رؤية لـلطـباعـة والنـشر ط.1
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