
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6570 Tuesday 28/1/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6570  الثالثاء 2 من جمادى االخرة 1441 هـ 28 من كانون الثاني (يناير) 2020م

rþU  dÐUł œ«R  

بغداد

q Uý wŽUL²ł≈ ‰Òu% WOKLŽ

محطات ... رواية العراقي (مظلوم)     ±≠≥

وجه وزير الثقافية والسياحة واآلثار عبد األمير احلمداني دائرة الفنون العـامة إحدى تشكيالت الوزارة بتنفيذ تماثيل نصفية للمبدع العراقي "
يعة عباس عمارة  شاعرة العراق الكبيرة  نزيهة الدليمي أول امرأة ترتقي منصبا وزاريا في عريان السيد خلف ابرز شعراء العامية العراقية   
ياء الـكيالني  وشـيخ الصـحفـي سجـاد الغـازي "  وذلك ضمن مـبادرة الوزارة لـتخـليد ـة اآلثار العـراقيـة البـارزة   وعا الـعراق والعـالم العـربي 

سيرتهم اإلبداعية ودورهم في رفد الثقافة في مجاالت  الفنون واآلداب واإلعالم.  بدع العراقي األحياء منهم واألموات  تقديراً  وتكر ا
ـثقفي الـعراق ومنـهم الراحل سـامي عبد احلـميد والشـاعر كاظــــــــــــــــــــم وكان احلمـداني قد وجه في وقت سابق بـتنفـيذ عدد من الـتماثـيل اخلاصة 
ياح والشـاعر مظفر النواب والراحل إبـراهيم اخلياط والقاص محمـد خضير . من جهته كشف مديـر عام دائرة الفنون العامـة الدكتور علي عويد على " ا
صـاهـر الفـنيـة الـتابـع إلى الدائـرة  وسـنشـرف ونتـابع خـطوات الـعـمل حل ـباشـر من قـبل قـسم ا إن آليـة تـنفـيـذ هذه الـتـماثـيل سـتتم بـطـريقـة الـتنـفـيذ ا

اجنـــــــــــازه ".
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ربا ابراهيم: األدب يتيم ب احلقيقة والواقع

وتـفـاصـيل تـغـوص في عـمق الـفـكـرة بـلـغـة
واضــحـــة تــخــاطـب الــقــلـب والــعــقـل مــعــاً
وتعـكس الـوجع اإلنسـاني عـبر مـزج احللم
بـالــواقع . من الــعـنــاصــر األسـاســيـة لــغـة

والصدق. مكثفة بعيدة عن اإلطالة 
ـا ال شـك فـيـه أن اإلنـســان فـُــطـر  -
عـلى اخليـال فـما هي نـسـبة اخلـيال
في قـــصــــصك أم انك تــــأخـــذين  كل

كـاتــبـة سـوريـة من مــوالـيـد مـديـنـة
عـلـمة طـرطوس 1975صدر لـهـا: ا
اجلـــمــيـــلــة. روايــة. 2011ـ احتــاد

الكتاب العرب بدمشق. 
و لــلــشـــمس وجــهــان. مـــجــمــوعــة
. قـــصــــصــــيـــة.2016ـ دار الــــغـــا
دمــشق. حـاصـلـة عـلى عـدة جـوائـز
ادبية وتنشـر نتاجها في الصحف

والدوريات احمللية والعربية.
{ تـمــارسـ كـتــابـة الــقـصــة والـروايـة
وهذه فرصة طيبة لنحاوركِ حول القصة
والــروايـــة.. " لــوال زكــريـــا تــامـــر لــبــدت
القـصـة السـوريـة في أسـوأ حاالتـهـا" ما
رأيك  بــهــذا هـذا الــكالم الــذي قــاله في
عـام 1989الــكـــاتب الــســـوري الــراحل
جـمـيل حـتـمل وبـعـد كل هـذه الـسـنـوات
كــيف جتـــدين الـــقــصــة الـــقــصـــيــرة في

سورية?
{ اسـتــطــاع الـكــاتب زكــريـا تــامـر
حتــقـيق مــكـانــة مـرمــوقـة لــلـقــصـة
ن مهدوا السبيل السورية وكـان 
لــظــهــور جـنـس أدبيّ هــو الــقــصـة
الـقصيـرة جداً. وكـان رائداً في هذا
ــضـمـار مع ثــلـة من روّاد آخـرين ا
مــثل حـــيــدر حــيــدر عــبــد الــسالم
والكاتبة العجيلي وعبدالله عبد  

غادة السمان ..
القـصة الـسـورية في الـوقت احلالي
بحالة جيدة هناك مبدعون  وأقالم
شـابــة حتـاول أن تـبـتـكــر أسـلـوبـهـا
اخلاص واجلـديد. في رأيي :الـقصة
الـســوريـة كــسـبت رهــانـهـا وأكـدت
جـدارتـهـا في حــمل هـمـوم اإلنـسـان

ووجع الوطن وأحالم البسطاء.
{ كــــيف هــــو وضـع األدب واألدبــــاء في
سـوريـة بـعـد األحـداث والـتــغـيـيـر الـكـبـيـر
الذي حـصل منـذ ثمان سـنوات والى أي
مدى أثـر هـذا الـتـغيـيـر في نـتـاجكِ ونـتاج

بدع اآلخرين? ا
- حـــمــلـت إلــيـــنــا احلـــرب آفــاتـــهــا
ـظـاهــر احلـيـاة اخلـبـيـثـة فـتـكـت 
والـثـقافـة وكـشـفت هـشـاشـة الـصـلة
الــتي تـــربط األدب بــالـــنــاس الــذين
ـيم ( مـعـارضـة أو انـقـسـمـوا بـعـد ا
مــوالة) في صـــراع عــلى االنـــتــمــاء.
وغــدا األدب يـتــيــمـاً بــ احلــقـيــقـة
والواقع   ثـمّة أقالم مـلـونـة تـبحث
عن تـفـاصـيـل فـرح قلـيـل بـ الـركام
وأقالم سوداء تـرسم األفق اخملضب

بال غد .
{ أنتِ اآلن حتـلــقـ في فــضـاء الــروايـة
علمة اجلميلة) مرة أخرى بعد روايتكِ (ا

حدثيـنا عن روايتك الـتي أنتِ اآلن بصدد
كتابتها  ? هل انتهيتِ منها وما اسمها?
- مازالت مـخـطوطـاً. تـطرح تـساؤل
عبـر شخصـيات نسائـية هل اجلسد
ـرأة في ظل غـايـة أم وسـيـلــة عـنـد ا
الـثـقـافـة الـذكـوريــة. أطـلـقت عـلـيـهـا

عنواناً مؤقتاً (الباسقات).
{ نـرى الـكـثـيـر من الـروائـيـ يـصـدرون
عشـرات الـروايـات ولـكن ال أحـد  يـسمع

بهم أو برواياتهم ما تعليقك?
- أزمة كاتـب أفضت إلى أزمة قراءة

.
{ فــنــيــة وجــمــالــيـة الــروايــة هـي حــلــقـة
ـتــلـقي وعـلـيـهـا الـوصل بـ  الـروائي وا
يتوقف جناح أو فشـل تلك العالقة.. ماذا
عـلى الــروائي أن يــفـعل وكــيف عــلـيه أن
يـكــون حــتى يــنـجح فـي حتـقــيق الــتـوازن
داخل تــلك  الـــعالقــة  ويــجـــعل  الــقــار
رة يعـيش اللـحظـات احلـاسمـة احللـوة وا
ضي مع إلى درجة أن يـغـمض عـيـنيـه و

خياله إلى آفاق بعيدة?
- عــلـى الــكـــاتب جــذب الـــقــار من
خالل اجلـدة واإلثارة واالبـتعـاد قدر
ــــســـتــــطـــاع عـن تـــكــــرار الـــطـــرح ا
ـطــيـته بـحـثـاً عن جنـاح سـريع . و
الـقـار بـات أكـثـر وعـيـاً لدور األدب
وينتظـر من الكاتب أن يحلق به إلى
عــوالـم جـــديــدة وأن يـــعـــيـــد قــراءة

الواقع بطريقة أخرى.
{ ما هي القصـة القصيـرة بنظرك وأين
تــكـــمن روعـــتـــهـــا ومــا هـي الــعـــنـــاصــر
األسـاســيــة الـتي جتــعــلـهــا نـاجــحــة بـكل

قاييس? ا
{ الـقصـة الـقـصـيـرة بـالـنـسـبـة لي فـكرة
تـقـدّم إلى الــقـار في صــورة رمـز مـوحٍ

شــخـصــيـات وأبــطـال  قــصـصك من
الواقع احمليط بكِ?

×عالقــة الـكــاتب بـأبــطـاله غــامـضـة.
ــــــاذج من يـــــصــــــادف الــــــكــــــاتب 
شـخصـيـات واقـعـية يـضـيف عـلـيـها
من خــيـــاله مـــا يــنـــاسب دورهــا في
الـقــصـة  تــبــدو بـعــد االنــتــهـاء من
الـكـتــابـة شـخــصـيـة مــخـتـلــفـة عـمـا

اســتـوحــاه من الـواقع. فــشـخــصـيـة
الـبـطـلة فـي قصـصي حتـمل بـعـضاَ
مـــني أو أفــكـــار شـــخص أعـــجـــبت
بـــأفـــكـــاره أو أحـالمه أو خـــوفه أو
انــكــسـاره هي مــزيج من جتــربــتي
وعالقــاتي بــاآلخــرين. بــعــد إعــمــال
خيـالي فيهـا . شغف بلون الـبنفسج

  .
{ بــعض الــكـــتّــاب ال يــبــالـــون بــالــنــاقــد
والقار  فـهل  يجوز لـلكاتب  أن يـتنطح
لتقـييم نـفسه أم علـيه أن يعـتبر الـناقد أو
ــقــيّم  األول واألخــيـــر لــعــمــله ــتــلــقـي ا ا

األدبي?
ـكن أن يـكتب الـكـاتب لـنـفسه. - ال 
الـكتـابـة ال تكـتـمل إال بـوجود كل من
القار والناقد .ما يحدث أحياناً أن
يــنــال عـــمل أدبي إعـــجــاب الـــنــقــاد
بــخالف الـــقــراء و أحــيــانــاً يــحــدث
خالف ذلك .في مـرات قـليـلـة  يـحدث

إجماع على العمل.
{ لــــكـل مــــبـــــدع أســـــلــــوبـه وأدواته  في
التعبـير حدثيـنا عن أسلوبك وأدواتك في

الكتابة اإلبداعية?
- أنـطلق من فكـرة ما تـروقني سواء
أكــانت تــصــلح لــقـصــة قــصــيـرة أو
رواية طويلة أحاول أن أكتبها بلغة
هـادئـة (ال أجـيـد نـظم الـشـعـر) فـيـها
نـــبض الـــشـــعـــر وطــراوة احلـــلم .ال
تـكـفي الـرؤيا اجلـيـدة ليـكـون الـعمل
نــاجــحــاً. يــحـتــاج ألســلــوب يــحـقق
الـسالســة لـيــكـون مــقـبـوالً( الــسـهل
ـمـتنع).فـيـما يـخص كـتابـاتي فـأنا ا

أحاول االشتغال على األسلوب.   
{ اللـغة هي أهم أداة مـن أدوات التـعبـير
لدى أي مبدع كيف  تتعـامل معها وما

الـلـغـة الـتي تـفـضـلـيـنـهـا عـنـد الـكـتـابة
القصصـية وهل جناح أي عمل أدبي

أو فشله يعود إلى اللغة?
ـبـدع فـمـنـهـا - الـلـغـة عـجـيـنـة ا
ه اخلـاصة وخاللـها يـشكـل عوا
يــــوصـل إبــــداعـه إلى اآلخـــــرين.
ـبـدع عـلى تـطـويع الـلـغـة قـدرة ا
وتشـكلـيهـا تسـاهم في جناح أي
أمّـــا في عـــمل أدبي أو إخـــفـــاقه 
الــقـصــة الـقــصـيــرة حـسب رأيي
يــجـب أن تـكــون الــلــغــة مــكــثــفـة
ومــوجـزة وواضــحـة ال حتــتـمل

اإلطالة .
بدع الذين حاورتهم { الكثير من ا
ــا مـعــنـاه أن الــنــقـاد الــعـرب قـالــوا 
عـندنـا يـنـقـدون انـطالقـا من مـنـطـلـق
احدهـمـا الـتـحـامل والـثـاني اجملـامـلة
أنت كـمــنــتـجــة لــلـنـص  األدبي  كـيف
جتدين  احلـركة  الـنـقديـة  السـورية ?

وهل لكِ غنى عن فعالية النقد?
- الـنــقــد في بــلــدنــا شــأنه شـأن
الـنقد في أي بـلد آخـر. يصح فيه
مــا ذكــرت ولـــكن البــد من وجــود
ياً أقالم نـزيهة تـكتب نقـداً أكاد
; الــــذي يــــتـــسم مـــتــــخـــصّــــصـــاً
صداقية بعيداً عن بالرصانة وا
اجملــامالت والــنــقــد الــصــحــفي
العابر ويركز على النص األدبي

عزل عن قائله.
{ كــامــرأة مــبــدعــة هل تــعــانــ من

تاحة لك إبداعيا? ساحة ا ضيق ا
الــعــمل - البــد من صـــعــوبــات  
اإلبداعي ال يولد بسهولة في ظل
مــــا نـــعـــيـــشه من ظـــروف حـــرب

مريرة .

خـالل (الـــعــــربـــانــــة) بــــعض أســـرار
ـديـنة من خالل تـعرفه الى احلـياة وا
نــاس كـــثــيـــرين بـــعــضـــهم يـــقــدم له
ـسـاعــدة والـعـون وبــعـضـهم االخـر ا
يــســبب لـه الــتــعب واأللـم في رحــلــة
احليـاة. لكن األهم هـو تعـرف مظـلوم
ثال عـلى الفـكـر السـياسـي اجلديـد 
باحلركة اليسارية (احلزب الشيوعي
الـــعــــراقي ) من خالل شـــخـــصـــيـــات
حـــسـن عـــويـــنـــة ومـــحــــمـــد مـــوسى
الـتـتنـجي والـشخـصـية االهم (مـنـير)
(وهــو سالم عـادل واســمه احلـقــيـقي
حـس الـرضي الذي سـيصـبح الحقا
قـائـد احلزب الـشـيـوعي).  أمـا اجلزء
الـــثـــاني والـــذي جـــاء حتـت عـــنــوان
ثل حتول مـظلوم إلى (كـفاح ) فهـو 
نـاضل (الشيوعي ) حتت شخـصية ا
أسـماء مـتـعددة (غـضـبـان ثم عاصف
ثم شـمـران ) وانـخـراطه في الـنـضـال
الوطـني بعـد انتـقاله من الـنجف إلى
بغـداد في الفترة الـتي شهدت سقوط
لكي في العام  1958على يد احلكم ا
الــزعــيم عــبــد الــكــر قــاسم ومن ثم
صـعــود شـعــبـيـة احلــزب الـشــيـوعي
ـــواجــهــات الـــفــكــريــة ومـــاتاله من ا
والــســـيــاســـيـــة مع الــقـــوى األخــرى
(القومـي والتيارات الـدينية) مرورا
بـســقـوط حــكم قـاسم ومــجيء عـارف
واحلــرس الـــقــومي. وتـــمــر الــروايــة
بــحــركــة (حـــسن ســريع ) واشــتــراك
(مـــظــلــوم /عــاصـف /شــمــران) بــهــا
وفــشل احلـركــة وحتـول  وبــتـعــبـيـر
أكثر دقة انكفاء مظلوم إلى التثقيف
الذاتي وشـبه اعتزاله لـلعمل احلزبي
ــنـظم. يــتـابـع احلـريــزي في اجلـزء ا
الـثـالث وهـو حتت عـنـوان (الـبـيـاض
الــدامي) رحــلــة مــظــلــوم ووفــاته في
ـتـابـعة الـعام  1973ويـسـتـكـمـلـهـا 
رحــلــة ولــده (كـــفــاح) الــذي عــاد الى
العـراق عـلى امل خدمـة بـلده اسـتاذا
وكاتبا. لـكن كفاح (االسم داللة رمزية
عـلى مـواصـلـة رحـلـة االب) سـيـصبح
هو وامثاله هدفا للنظام الذي سيبدأ
ـعارض بشن حمـلة منـظمة لـتتبع ا
واخملـالـفـ لـفـكـره ومـضـايـقـتـهم من
خالل سـياسـات التـرغيب والـترهيب.
كـــفـــاح يـــرفض مـــغـــريـــات الـــنـــظــام
ـا يـعرضه بـاالنـضـمـام الى الـبـعث 
ا ـتـواصلـة فـي عمـلـه  لـلـضـغـوط ا
يحـمله عـلى اتخـاذ قرار الـهروب الى
االهـــوار العـالن حــــركــــة الــــنــــضـــال

عـــلى الــرغم مـن حــجم الــفـــجــيــعــة
وضــخــامـة األحــداث الـتـي مـر بــهـا
الــعـراق عـلى مــدى أكـثـر من نـصف
قــرن فـــانك نــادرا مـــا جتــد كـــاتــبــا
عــــراقــــيــــا جنـح في حتــــويل هــــذه
ـــآسي الـى روايـــة. فـــلــــقـــد ظـــلت ا
ـتـمـيـز الـروايـة هـذا الـفـن االدبي ا
الـذي يـسـتـوعب الـتـفـاصـيل مـثـلـما
يـستـلهم الشـخصي والـدقيق أقرب
في مـنجـزهـا العـراقي الى الـتـعبـير
عن التـجارب الـشخـصيـة منـها الى
ـفارقة ان هـموم اجملـتمع كـكل. بل ا
واحـدة مـن افــضل الــروايـات الــتي
كــتــبـت عن الــعــراق وهـي (ولــيــمــة
ألعشاب البحر) والتي أثارت ضجة
عـربيـة في نـهايـة الـتسـعـينـيات من
ـاضي قـد جنـحت بـامـتـياز الـقـرن ا
فـي اعـادة احلــيــاة روائــيـا حلــقــبـة
زمنـية عراقيـة مهمة على يـد كاتبها
الــروائي الــعــربي الــســوري حــيـدر
حيدر فيما فشل فيه كتاب عراقيون
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فــلــقـد اســتــطــاع حـيــدر ان يــصـور
مــقــطــعــا زمــنــيــا مـهــمــا هـي ثـورة
األهــوار في جـــنــوب الـــعــراق ضــد
سلطة بغداد فيما لم اقرأ - بحسب
ـتـواضــعـة- أي عـمل مـعــلـومـاتـي ا
روائي لــكــاتب عــراقـي بــخــصـوص
ــقـــطع الــســيـــاسي الــعــراقي ذلك ا
مــاعــدا عـــمل تـــوثــيــقـي هــو اقــرب
لــلـذكــريـات كـتــبه واحـد مـن صـنـاع
شارك فيه وهو الكاتب احلدث وا
ــغـــتــرب عـــبــد االمـــيــر الـــعــراقـي ا
الـركـابي. وقـل مـثل ذلك عن احـداث
عـراقـية كـبـيـرة ومهـمـة في الـتاريخ
ـــــليء الـــــســـــيـــــاسـي الـــــعـــــراقي ا
ا آسي الكبرى  بالتراجيديات وا
ـكن ان يـشـكل مـادة غـنـيـة لـكـتاب

القـصـة والـرواية. لـذلك تـأتي رواية
الـكـاتب حمـيـد احلـريزي (مـحـطات)
شـهد لـتمـثل حـدثا غـيـر عادي فـي ا
االدبي الــعـــراقي خــصــوصــا وهي
ــشـهــد الــروائي تــســد فــراغـا فـي ا
التاريخي العراقي الذي يحتاج الى
اعـادة كتابـة روائيـة وتأريخـية على
حـد سواء. فـلقـد تمـكن احلريزي في
روايـته (مـحطـات) والـتي جاءت في
ثالثة أجزاء ( تقع بحدود الستمائة
صفـحة) من اعـادة تركيب بل وضخ
احلـياة الى فـتـرة زمنـية طـويـلة من
تـاريـخ الـعــراق تـمــتـد مــسـاحــتـهـا
الــزمـــنــيــة الــتــاريــخــيــة من بــدايــة
اخلـمسـيـنيـات وحـتى سقـوط نـظام
الـبـعث في الـعـام  .2003تـسـتـرجع
روايــة احلـريــزي من خالل أســلـوب
الـــفالش بـــاك األحــداث الـــتي مــرت
ـــــقـــــطع بـــــالـــــعـــــراق خالل هـــــذا ا
ـــا فــيه من الـــتــاريـــخي الــطـــويل 
تــــبــــدالت ســــيــــاســــيــــة وفــــكــــريـــة
وإجـتـمـاعـيـة. ويـسـتـرجع احلـريزي
بأسـلوب جـذاب يجـمع ب الـتاريخ
احلــقـيــقي والـســرد الـشــخـصي مع
الــعــجــائــبي الــســحــري واخملــيــلــة
قـصص لــنــمـاذج عــراقـيــة مـتــعـددة
بـعضـهـا حـقـيقـي وبعـضـهـا خـيالي
بـحــيث يـسـتــعـصي عــلى الـتـمــيـيـز
لـشـدة تمـاسـكـه.  يـنطـلـق احلـريزي
ـــديــنـــة عن بـــذكــريـــاتـه وهــو فـي ا
الريف. انهـا ذكريات عن ذلك "الزمن
اجلميل" (هذه الثيمة شائعة في كل
يـة حتى ان الفرنسي االداب العا
يـطـلـقـون عـلى الـقـرن الـتاسـع عـشر
تــســمـيــة "الــزمن اجلــمــيل" قــبل ان
ــيـة تــطـيـح به أهـوال احلــرب الــعـا
االولى).  كما يرصد الناقد والكاتب
ونـد وليامز ـشهور را االنكـليزي ا
The)"ــديــنـة في كــتــابه "الــريـف وا

 (Country and the Cityقـــــصــــة
الـــتـــحـــول الـــقـــيـــمي في اجملـــتـــمع
االنـكـلـيـزي حتـديـدا في الـفـتـرة بـ
القـرن التـاسع عـشر وبـدايات الـقرن
الـعـشرين كـمـا عـبـر عـنـهـا اسـاط
شهورين أمثال الرواية االنكلـيزية ا
تــشــارلـز ديــكـنــز وتـومــاس هـاردي.
ويـشير وليـامز الى هذا الـتحول في
الـــقـــيـم من خالل الــــتـــركـــيــــز عـــلى
االنتـقال من اجملـتـمع الريـفي بقـيمه
الـتـقـليـديـة واحلـمـيـمـة الى مـجـتمع
ــاديــة ــفــتــوح بــقــيــمه ا ــديـــنــة ا ا
اجلديـدة. هـذا االنتـقـال من (الريف)
كعـصـر ذهبي مـفـقود ذهب الى غـير
رجـعــة الى عـالم مــديـني مــتـوحش
يـعـبـر في جـوهـره عن هـجـوم عـصر
احلداثـة بوسائل  تكـنلوجيـا حديثة
يــصـــاحــبه تـــراجع حــاد فـي الــقــيم
ثل يـنـتقل احلـريزي االنسـانـية. بـا
ــــليء بــــنــــا من عــــالم احلــــاضـــر ا
بــقــســوته وانـــحــطــاطه الى أجــواء
الـــريـف حـــ كـــنـــا نـــعـــيش بـــراءة
الــــطـــــفــــولــــة. فـي اجلــــزء األول من
الـروايــة والـذي جــاء حتت عــنـوان
(الـعربانـة ) يسترجـع (كفاح ) وهو
مــنـاضـل يـســاري وأسـتــاذ جــامـعي
ــتالحـقـة. ـاضي ا وشـاعـر صــور ا
(كـــفـــاح) الـــذي وجـــد نـــفــسـه بـــعــد
خــــروجه مـن الـــســــجن وهــــو شـــبه
مــجــنـــون في الــعــام   ?2003وسط
ـلــقــاة في الـشــوارع وبـ اجلــثث ا
احلـــرائق وأصـــوات االنـــفـــجــارات
يـبدأ بذكـريات رحـلة والده (مـظلوم)
الرجل الـبـسـيط القـادم من قـرية من
شخاب ) الواقعة في أطراف قرى (ا
مـديـنــة الـنـجـف االشـرف وحتـديـدا
عـــلى شط اجملــيـــهــيـــلــة عــلـى نــهــر
الفرات. من هـنا تـبدأ رحـلة مـظلوم
وهــــو الــــفـالح صــــاحب الــــفــــطــــرة
الـصافـية بـعد نزوحه مـن قريته إلى
مديـنة الـنـجف االشرف وتـعرفه إلى
ـا فــيه من ــديــنــة الـواسـع  عــالم ا
اط تـعامل طرق عـيش مخـتـلفـة وأ
جديـدة كليـا عليه. مظـلوم الذي جاء
ـديـنـة هـاربـا من ظـلم االقـطاع الى ا
وتـعسـفه يـبدو مـندهـشـا امام حـياة
ــليء بــالـــتــنــاقــضــات... ــديـــنــة ا ا
طـقوس ديـنـية ونـقاشـات سـياسـية
ومـعــامالت جتــاريـة ال يــفـقـه مـنــهـا
شـيئا. مـظلـوم يجد نـفسه اول االمر
ــديـنـة لـكـنه يـتـعـلم من غـريـبـا عن ا

ـقـاومة في اهـوار جـنـوب الـعراق وا
تـــواصال مع انــتـــفــاضــة األهــوارفي
نـــهــايـــة الـــســتـــيــنـــيــات من الـــقــرن
الـعـشـرين (عـلى يـد جـيـفـارا الـعـراق
خـــالــــد عــــلـي زكي). زوجــــة كــــفـــاح
تــــتــــعــــرض لـــلــــخــــطف فـي الــــعـــام
1980على يـد نظام صـدام الذي جاء
الـى الـسـلـطــة حـديـثـا وكــان مـجـيـئه
اعالنـا لـبـدء مرحـلـة مـظلـمـة جـديدة
بــدأهــا بـإشــعــال احلــرب الـعــراقــيـة
اإليــرانــيــة ومن ثم ســنــوات الــقـحط
واحلصار وحتى سقوط نظام صدام
حسـ في العام  2003ومابـعده من
ظـهور الـواقع العراقي اجلـديد بـعيد
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لـم يـخـتــر الـكـاتـب حـمـيــد احلـريـزي
شــخــصـيــته الــرئــيــسـيــة (مــظــلـوم)
كـمـحـور مــركـزي لـروايـته اعـتـبـاطـا.
ثل قصة حتول ذلك ان (مظلـوم) ال 
فــرد عــراقي واحــد بل قــصــة حتــول
اجملـتــمع الـعـراقي بـرمـته. فـبـدءا من
ــهـنه وحتـوالته تـسـمــيـته ومـرورا 
الـشـخصـيـة واالجتـمـاعيـة والـفكـرية
السـياسيـة والديـنية يـبرز (مـظلوم)
راحل بطال واقعيا بامتياز يجسد ا
الـتـأريـخـيـة والـتـقـلـبـات الـسـيـاسـية

العـاصفـة التي شـهدهـا العـراق على
مــدى أكــثــر مـن نــصف قــرن. ذلك ان
(مــظـلـوم) لم يــكن مـثـقـفــا وال طـالـبـا
والموظـفا خـرج غاضـبا عـلى تقـاليد
دينة. لقد خرج الريف ليهاجـر الى ا
(مظلوم) الفـالح البسيط مهاجرا من
قـريـتـه الـصـغـيـرة عــلى أمل الـعـثـور
ـــديــنــة عـــلى حــيـــاة أفــضـل له في ا
الـــقــريــبــة الــيه. لــكن (مــظــلــوم) ابن
الـريـف لم يــعـد فالحــا بــســيــطـا بل
صار ابن مـدينـة وان بقي ابن الريف
في داخله. فهو ابن مـدينة بقلب أهل
الريف بكل مايعنيه هذا الوصف من
ســمــات شــخــصــيـــة حتــمل مــعــاني
وقف والوالء الصدق والثبات على ا
احلــزبي الــصــارم في عــالم مــديـني
ة مـليء باالمراض والـفسـاد واجلر
والعهر. لقد صاحب هذا التحول في
واقع (مظـلـوم) االجتـمـاعي تغـير في
ســلــوكه الــديــني. ذلك ان (مــظــلــوم)
تدين البسيط النافر من فساد أهل ا
ـديــنـة وعـاداتـهم وقع في الـفـسـاد ا
ـارسة الـزنا) ومن مرة رغـما عـنه (
ـارس بـاخـتـيـاره بـعض ثم أصـبح 
الـعـادات اجلـديـدة (مـعـاقـرة الـسـكر)
(ج ?1ص  ?141ص  .(164كـمـا انه
ماعـاد يـكتـرث كثـيرا لـتأخـير صالته

ومن ثم جلـأ الى ترك الـصالة. لكن
(مــظـلـوم) بـقـي حـتى أواخـر ايـامه
ـــارســة بــعض مـــحــافــظـــا عــلى 
الـتزامـاته الـدينـية (الـزيـارة مثال).
هذا الـتحول من التـدين الشخصي
الى الـوالء الـعــقـيــدي احلـزبي هـو
حتـول قــيـمـي مـرتــبط بــالـنــمـوذج
الـفكـري الذي انتـقل اليه (مـظلوم).
ان الـديني فمـظلـوم انتـقل من اال
ان االيديولوجي بطقوسه الى اال
(احلـزبـي) الـتي وقـفـت الى جـانـبه
وهــــو يــــعـــانـي شــــظف الــــعــــيش
دينة. هـكذا يتحول عانـاة في ا وا
(احلــزب- احلـزب الــشــيـوعي) الى
"عـــلــــويـــة" تـــقـف الى جـــانــــبه في
الـصعاب خـصوصا وان (مـظلوم)
لم يـكن يــلـتـقط كــلـمـة الـشــيـوعـيـة
بشكل صـحيح لـتصبح الـشيـوعية
عـلـويـة. وهكـذا حتـول مـظـلوم الى
متـدين عـلـمانـي ان صح الوصف
يــدافع عن قــيم عـقــيــدته احلـزبــيـة
أوال. ان ظهور أي تغيير اجتماعي
ــــا يــــعــــكـس في واقع وديــــني ا
االمــر تـغــيــيـرات مــاديــة وفـكــريـة
ر بـها االنسـان واجملتمع عـميقـة 

عموما.
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