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اجملرم والضحية والفعل اإلابدي يف الرواية العربية
ظلوذجا
رواية احلرب األىلية أ ً

اندية غضباف دمحم
اجملمع العلمي العراقي– بغداد-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة

كل من اجملرم والضحية ،إذ تكشف لنا النصوص
يهتم البحث بدراسة متثلني اثنني من متثالت األان واالخر يف رواية احلرب األىلية ومها ٌّ
األدبية طريقة التفكري والنظرة القيمية اليت تؤثر يف مفهوم التعايش االجتماعي للجماعات واالفراد يف ظل األزمات ،مما يؤدي دلمارسة أفعال ذات
طبيعة إابدية .وتعاجل ىذه االشكالية يف عدد من الرواايت العربية مثل رواية إبراىيم الكوين "فرسان األحالم القتيلة" ورواية "أموات بغداد "
للروائي العراقي مجال حسني ،ورواية " كوابيس بريوت" للروائية غادة السمان  ،ورواية " بغداد مالبورو " للروائي جنم وايل ورواايت عراقية

سلطت الضوء على أحداث اإلابدة اجلماعية للكورد يف العراق وغريىم .تستدعي األفعال اإلابدية وجود صلة ما بني األان واآلخر ؛ لذا فاآلخر
الذي نتعقبو ابلبحث ليس اآلخر البعيد ،الناجز يف غرييتو ،الذي يتأسس عليو جانب كبري من الدرس الفلسفي ،بل غري الناجز الغريية ،أو

فاعال فيها؛ ىو
ادللتبس الغريية بـ(األان) الذي جيب أتسيس غرييتو ابستمرار ،من أجل أتسيس لبنات الذات؛ فاآلخر الذي يؤسس الذات ويعد ً
اآلخر القريب ،الذي ال حيمل بوضوح حاسم مالمح غريتو ،وميكن أ ْن يكون صورة لألان؛ لذا َّ
وجها للذات ويف الوقت
فإن ىذا اآلخر ميثل ً

نفسو؛ َّ
فإن االبتعاد عنو وإقصاءه ليس سوى اخلوف من الوقوع يف متاثلو.

كما إن موقع اآلخر اإلشكايل الذي ىو القريب (احلميم) والبعيد (العدو) يف آن واحد يربك التسميات احملددة ذلوايت الشخصيات

الروائية ،ويؤدي ىذا االرابك إلبراز إ شكالية قيمية تتمثل يف طريقة النظر إىل قيمة العدالة ،فعندما تعيش الضحية حتت عقدة الظالمة ،وعندما
*

يربر القاتل فعلو أبعذار عرفية أو سياسية أو دينية؛ يعين ذلك أنَّنا أصبحنا أمام أفعال بشرية تدفع للقيام ابلفعل اإلابدي ؛ أي القتل اجلماعي
على أسس عرقية أو دينية أو طائفية...اخل .ممّا يعين َّ
أن احملور الرئيسي دلراجعة مجيع ادلفاىيم والنقط البحثية أعاله يتمثل يف مالحقة فعل (القتل)

السيما فعل القتل العنيف ذي الطابع اإلابدي الذي يشيع يف احلروب األَىلية ،ففعل القتل مرصد رئيس نطّلع بو على شخصيات احلرب
األىلية؛ لشيوعو ظاىرة واضحة يف معظم رواايهتا ،ولغناه؛ فهو يكشف غور النفس ا ِإلنسانية ،ويطل هبا على التاريخ والسياسة ،والطبيعة
البشرية .وىو ما يوضح مراحل تشكل األان وانشطارىا ،ويبني طبيعة عالقتها ادلشتبكة ابآلخر.
الكلمات ادلفتاحية :اجملرـ – الضحية  -اإلابدة  -الرواية.

اجملرم والضحية ..اذلوايت ادللتبسة

ماذا زبلّف احلرب؟ رلرمُت وضحااي ،إجابة بديهية وال
ربتاج إىل إثبات ،وىذه الشخصيات يصفها أرسطو ه
أبَّنم
الذين يتورطوف بوصفهم مبادرين فاعلُت أو ضحااي معذبُت يف
عمل يبعث على اخلوؼ .لكن ادلشكلة ،أصل ادلشكلة ،يبدأ
من ىنا ،فاحلرب تُعيد صياغة اذلوايت ادلختلفة للمتحاربُت
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ودلن تعع عليو احلرب ،رب عنواف اجملرـ والضحية ،يف إطار
النظر إِليهما بوصفهما ىويتُت جديدتُت لشخصيات احلرب
األىلية ،يكتسباف من مفهوـ اذلوية التحوؿ واالصطناع،
ومثالنا الضحية اليت تتمكن  -يف مراحل صَتورهتا -من
صياغة خطاب ظبلمتها ،وظلهط سلوكها ذباه اآلخر(العدو
ادلكروه) ،واجملرـ الذي سب هكن من ربصُت نفسو بسردايت
متضافرة قادرة على الدفاع عنو ،وتعزيز أفعالو اإلجرامية على
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ضلو بطويل عن طريق مراجع الثعافة يف اجملتمع .فهما ليستا
ىويتُت منجزتُت ،وإ ْف ابت أَمر ثباهتا سردية تزيد تععيد األَمر.
تكمن ادلشكلة يف طريعة توظيفهما يف رواية احلرب
األىلية ،إذ تظهر الرواايت إمكانية تداخلهما وتبادؿ أدوارعلا
شلا غلعل سؤاؿ اذلوية سؤ ًاال إشكاليًا ،فالضحية اليت يُفًتض–
كما يعوؿ جورج اليكوؼ -إِ َّّنا كبلسي ًكا بريئة ،ال تكوف
كذلك ،واجملرـ لن يتحدد ابلعاتل  ،ففي رواية " فرساف
األحبلـ العتيلة" للروائي إبراىيم ال ُكوين تشتبك ىوية اجملرـ
هبوية الضحية لدى اجلماعات ادلتعاتلة فيما بينها  ،فيصف
قائبل " :أمل تنزؼ يف ىذه احلرب (بل
البطل تلك اجلماعات ً
أيضا إىل جانب دماء اخلطاة ؟ أَمل
ويف كل حرب) دماء أبرايء ً
يكن اختبلط احلابل ابلنابل ميزة احلروب األىلية منذ األزؿ
حيث يتعاتل األشعاء وتُسفك دماء االابء بيد األبناء؟ أمل
يسل دـ ميسور ابألمس يف وق صبعتنا صلة رحم ورابط دـ؟
أمل يعم سليم أيضا بكتم أنفاس رجل ىو لو عم؟" (.)1
ؽليز البطل اذلوايت ادللتبسة ادلتعلعة ابحلرب األىلية؛ وىو
اضحا بُت حرب التخلص
نعداي و ً
يلجأ لذلك حىت يضع موق ًفا ً
من النظاـ اليت يعودىا ادلعاوموف ،وبُت حرب أىلية تنشب يف
إِثرىا ،يعارضها ،ويرى يف إعاقتو اجلسدية -اليت تعرض ذلا يف
ادلواجهة مع قوات النظاـ ،وسبنعو من ادلشاركة يف ادلواجهات
اليت ربدث بعد سعوطو -عناية إذلية؛ ليتجنب اخلوض يف لعنة
قتل األَخ.
ويُع ّد موضوع (شتات اليهود) يف رواية "عزيزي السيد
كواابات" للروائي رشيد الضعيف من ادلوضوعات الواضحة على
اذلوايت ادللتبسة ،إذ تتحوؿ الظبلمة لدى اليهود -بسبب
تعرضهم لئلابدة -إىل نسق ايديولوجي وثعايف يف وعيهم،
يوصلهم إلقصاء شعب وهتجَته ،وإعادة إنتاج موضوع
الشتات ،يف وعي الضحااي الفلسطينيُت ىذه ادلرة ،يعوؿ بطل
الرواية -الذي يعاين من انفصاـ الشخصية -معل ًعا على ىذه
قائبل" :إ هف دولة امسها اسرائيل قد أُنشئ على أرض
ادلفارقات ً
فلسطُت ،شلّا استدعى طرد قسم كبَت من سكاف فلسطُت
أيضا دماء غزيرة ( )...أأتمل مرتُت
العرب األصليُت ،واستدعى ً

جبلدا اي
دائما ً
حُت تتحوؿ الضحية إىل جبلد .دلاذا الضحية ً
()2
قائبل" :كيف ؽلكن معاومة
وغليب نفسو ً
سيد كواابات؟ " ُ .
ضحية ربول إىل جبلد خوفًا من أَ ْف تبعى ضحية؟!" (.)3
ربديدا -ىو االضطراب النفسي الذي تعيشو
ىذا ً -
شخصية الضحية ،فتشعر بععدة االضطهاد(على مستوى الفرد
أَو اجلماعة) بسبب اقتصار وعيها على كوَّنا ضحية ،فتصبح
شخصية غَت سوية؛ ألَ هف سلوكها سَتتبط إبحساس عميق
تنصب رغبتها يف االستيبلء
ابألَمل ،وابخلوؼ من اجملرـ؛ لذا
ُّ
على دوره؛ حىت ال تعيش دور الضحية مرة أخرى.
من جهة أخرى فإ هف فكرة الظبلمة اليت ُزِرع يف وعي
ثل ،مع موقع حق ال ّرد  ،دور احملتل
الفلسطيٍت ،تبيح لو أ ْف ُؽل ّ
على أَرض دولة أُخرى ،حسب السردية التأرؼلية للتنظيمات
اللبنانية ادلسيحية يف أثناء احلرب األَىلية اللبنانية يف رواية
"طابق  ،"99جلٌت فواز احلسن ،إذ ترى عائلة ىيلدا -بطلة
الرواية -الفلسطينيُت من أمثاؿ حبيبها الفلسطيٍت رلد يف
وضع احملتل ،لذا ؼلشى رلد من أثر ىذه السردية يف
عبلقتهما:
"كيف يل أ ْف اُصدؽ أ هف امرأة عاش طواؿ عمرىا ،مع
ضلتل بلدىا ،أ ْف رببٍت؟" ( )4فهو
فكرة أنهنا أَشرار أردان أ ْف َ
يُدرؾ صعوبة إقناع حبيبتو دبثل ىذا األَمر؛ ويعرؼ أ هف ىناؾ
سردية متجذرة يف وعي اآلخر" اللبناين ادلسيحي" .ويف الوق
الذي يُراجع فيو رلد احلرب ؛ يصل إىل الداء احلعيعي الذي
يعاين منو الفلسطينيوف وىو حسب قولو ال يتعلق ابالغًتاب؛
بل بوطأة االَّنزاـ والضعف" :ليس البُعد ما سيدمران بل ىذا
الشعور العاتل ابدلظلومية" (.)5فاالستسبلـ ذلذا الشعور
سيؤدي إىل التيو ووالدة ُععدة نفسية لدى الضحية.
ويف أَحد سبثبلت تبادؿ األَدوار يصف رلد صباعتو قائبل:
"كيف ؽلكننا ،كفلسطينيُت ،اي أيب أ ْف ضلتفظ برجاحة
ععلنا وأ ْف نعرؼ اخلطأ من الصواب .دفًت حساابتنا مضطرب
ومليء ابلغضب .كيف يستطيع اإلنساف ،الغارؽ يف األمل ،أ ْف
ؽليز بُت ما غلوز العياـ بو وما ال غلوز؟" (. )6
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إ ّف أحد االشكاؿ اليت تشكل هتديدا للضحية ىو
التفكَت ابإلمكانية ادلرعبة لئلابحة اليت ؽلكن أ ْف ربوذلا إىل
وضع الظامل وادلعتدي؛ بسبب تسويغ سلوكها ورغبتها يف ذباوز
ما يسبب ذلا األمل؛ أل ّف األمل انفعاؿ ال يُساعد الضحية على
تعدير العدالة ،فتواجو عند ذاؾ خطر االنزالؽ إىل الظلم
واالعتداء ،كما يعوؿ رلد:
"األمل يعطينا أحياان شعورا أَ هف كل ٍ
شيء مباح أمامنا ،أنّو
ه
ً
كل شيء أ ْف َّندـ جملرد اذلدـ ،ؽلنعنا من
ػلق لنا أ ْف ننتعم من ِّ
أَ ْف نسأؿ أَنفسنا أَين أَخطأان .األَمل إغراء )...(،إغراء غلعلك
ال تريد أ ْف تعاجل ادلأساة" (.)7
تنظر الشخصية ادلظلومة إىل العامل من موقع ندبتها
ومأساهتا ،يف الوق الذي ينظر فيو اجلبلد إىل العامل من انفذة
(العوة) ،وإذا ما غادرتو العوة ،فإنّو يظل ينظر من انفذة (اتريخ
العوة) كما ػلدث مع والد ىيلدا وأعمامها الذين شاركوا يف
احلرب األىلية اللبنانية وقاموا ابرتكاب العديد من جرائم العتل
ضد الطائفة ادلغايرة من دوف شعور ابلندـ ذباه فعلهم ،وقد
خلهدوا أعماذلم دبنحواتت تصور األجساد البشرية ادلعطعة .فما
يتذكرونو ويودوف االحتفاظ بو من ذكرى تلك احلرب ىو
قدرهتم على العتل ورغبتهم ابستعادة تلك العوة عن طريق
السياسة والًتشح لبلنتخاابت ،وىم بذلك ينظروف إىل األمر
من جهة (اتريخ العوة) على حساب أي معٌت أخبلقي:
رجاال أقوايء ،ال ػلٍت سواعدان شيء"( .)8وكبل
"كنا ً
ادلوقعُت يؤدايف إىل تسويغ فعل العتل دبعناه اإلابدي؛ ألننا
يتمثل بسؤاؿ العدالة.
سنفتعر حينها إىل التوزاف ،الذي يتمثل ّ
تتداخل ىويتا الضحية واجملرـ بشكل كبَت ال سيما يف
احلروب األَىلية ذات الطابع ادلععد وىذا ىو األَمر الظاىر
األوؿ شلا يشوش قيمة العدالة ،واألَمر اآلخر ىو أ هف ىذا
التداخل يف األدوار يكشف عن ما يسمى بعلم الضحية،
الذي يوضح لنا "أب هف عمليات االستعباد واالضطهاد وادلعاانة
السابعة تربر أَعماؿ العنف والغزو والتدمَت البلحعة يف ببلد أو
جزر أخرى ،وادلوجهة ضد شعوب ال يد ذلا يف عمليات
االستعباد واالضطهاد األصلية( .)9فتحويل فكرة الظبلمة إىل
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أيديولوجيا تُبيح إقصاء اآلخر ،وترسيخها بوصفها منظورا
وحيدا لرؤية العامل رب ّوذلا إىل ععدة مدمرة للنفس ولآلخر.
إ هف ما يعزز رأينا ىو سلوؾ العنف االنتعامي ادلدمر لدى
الضحية ،ففي رواية "أموات بغداد" للروائي جلماؿ حسُت
يكتشف – ِ
العامل -أ هف أسباب العنف ادلدمر لدى العراقيُت
تعود إىل وجود جُت االنتعاـ" :ادلسألة ادلؤدلة اليت تُثب وجود
ىذا اجلُت الضار ،إ هف الضحااي وبعد أ ْف حصل ما حصل من
جرائم فظيعة ،ربولوا إىل جناة وأخذوا يبطشوف ابآلخرين من
دوف حساب ،لعد دحر جُت االنتعاـ جُت الغفراف؛ أل هف
األوؿ أَقوى ،والثاين مهزوز وغَت موجود لدى الغالبية( )...من
حوؿ الضحااي إىل جناة؟ أَليس ىو ادلرض الذي يبلزمنا
الذي ّ
()11
جيبل بعد جيل؟"  ،وىذا ادلرض ىو الوىم الذي تتصور
ً
فيو الشخصيات هأَّنا ضحية طواؿ الوق  ،وُسبارس انتعاء ما
يناسبها من قصص العتل والتهجَت واإلابدة اليت مورس
ضدىا ،أو تضخم من قصصها يف الوعي اجلمعي للجماعة،
على حساب مراحل زمنية عاش فيها بسبلـ ،وردبا مارس
ظلمها ضد اآلخرين ،لكن االنتعاء ،ىي األداة الرئيسة ِإلدامة
ه
أبدا ،فهي زبتار
دائما و ً
ترسيخ ىوية الضحية على أَّنا ضحية ً
حلظات اترؼلية تشكل بؤرة ألحداث معينة وعن طريعها تربط
اللحظات التارؼلية ادلنفصلة ،عن طريق زمن شلتد وىو ما
يسميو كايسر "الداللة التارؼلية للوقائع" (.)11
إِ هف أمثلة ادلضطَ َهدين السابعُت الذين يصبحوف ىم أَنفسهم
مضطَ ِهدين الحعُت من ادليزات ادلتكررة يف اتريخ ا ِإلابدة (.)12
ِ
وىذه الكارثة األَخبلقية تُ ُّ
اإلنساينّ؛ أل هف
عد عائ ًعا أماـ التواصل
الرغبة ابالنتعاـ لدى الضحية (اليت ترى نفسها ضعيفة) تطلق
العناف لغضب الضحااي وتربر ذلم اللجوء إىل العنف على
اشتغاال
حساب فعل الصفح والغفراف الذي يتطلب إرادة و ً
على الذات ووعيًا يف توجيو فكرة الظبلمة لبناء األَان بطريعة
سليمة .يف ادلعابل فإ هف إِغراء العوة يُطلق حدود ا ِإلابحة
العصوى لآلخر ،كما صلد العنف ادلتبادؿ يف رواية "صنعاء
مدينة مفتوحة" حملمد أضبد عبد الويل اليت تصور احلرب األَىلية
اليت قُتل فيها األماـ ،فيصف لنا الصنعاين العنف ادلتبادؿ،
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فمن جهة ،السلطة اليت تستبيح ادلدينة وتعتل زوجتو وابنتو،
ومن جهة رد فعلو العنيف عن طريق االنتعاـ ،لنعف عند
أقصى حدود ا ِإلابحة لدى الطرفُت ،فالسلطة شعارىا "صنعاء
مدينة مفتوحة" ( ،)13بينما نظرة الصنعاين إىل طبيعة الصراع
السياسي زلايدة ،بطريعة قاصرة ،إِذ إِنهو كاف يرى أَبعادىا
زلدودة ومتعلعة بطاليب السلطة ،وشبة فاصل بُت السلطة
ورلرميها ،وبُت الناس العاديُت يف اجملتمع؛ لذا يُطمئن زوجتو
بعولو" :ليس ىناؾ مربر ..قل لك إِ هَّنم لن ؽلسوان ..إِ هَّنم
أسرة واحدة يتعاتلوف على كرسي فيها ..فما دخلنا ضلن"
( ،)14لكن ىذه الرؤية للصراع السياسي تبدأ ابلنزوؿ إىل
اجملتمع ،ويصبح على اجلميع االشًتاؾ هبا بصفة اجملرـ أو
الضحية ،فالصنعاين يتحوؿ إىل ضحية بعد أ ْف ؼلسر -بسبب
الصراع  -عائلتو بعد قتل ا ِإلماـ ،وتعتل زوجتو وابنتو ،وػلرؽ
دكانو؛ شلا يدفعو إىل التفكَت ابالنتعاـ والتحوؿ إىل قاتل:
"وخرج ُ أحبث عن انتعاـ .لعد ربطم العيد الذي كاف
كل شيء ..
يعيدين ،وأصبح طلي ًعا؛ ولكن بعد أ ْف
فعدت ه
ُ
وال أتصور من أين أتتٍت تلك العوة الرىيبة وأان اُصارع أوؿ
إنساف قابلتو ألنتزع منو أداة ادلوت  .بندقيتو  ..وبدأت أطلق
كل من أراه دوف سبييز ،كن اُريد أ ْف أقتل وأقتل
النار على ِّ
( )...ومل تع ْد أَحبلمي مل ًكا يل؛ ه
ألَّنا كلها مات  .دبجرد أ ْف
أدرك ُ اخلرافة الكبَتة اليت كن ُ أعيش فيها" ( .)15يف تلك
اللحظة اليت يستطيع فيها الصنعاين التحرر من النظاـ العيمي
الذي يربطو ابجملتمع يف صورة العائلة ،سيربز اجلانب اآلخر
لديو؛ اجلانب ادلعتم الذي يكمن يف قوة الغضب ،فلم يكن
الصنعاين سوى صورة لئلنساف الفاقد لعيمو ودلعٌت حياتو،
وأوؿ ما سيواجهو ىذا ا ِإلنساف؛ ىو التحوؿ إىل قاتل بسبب
العنف ،فعبارة (دوف سبييز) عبارة مهمة؛ ألننا سنفًتض أ هف
عددا من الذين يف اخلارج ىم ضحااي يبحثوف عن مبلذ يف
ً
ظل تلك الصورة اجلنونية للمدنية من قتل ،وإِحراؽ امكنة،
والفوضى ،فِإذا كاف السبلح الذي انتزعو الصنعاين ألَحد
اجملرمُت؛ فأ هف ادلعتولُت على يديو ال ؽلكن الب بكوَّنم رلرمُت
صبيعا ،وىو ادلفهوـ الذي يًتشح من العبارة ،فادلؤكد أ هف

االنتعاـ ىو فعل إجرامي؛ ألنهو ال يرى يف اآلخرين سوى صورة
واحدة موسعة ىي صورة اجملرـ .ال حياد ،يف أَمكنة الصراع؛
أل هف صراع السلطة ىو صراع وجود يعوـ على قبض ادلعٌت
إبَِّناء اآلخر ،لكن ىذا العاتل مل يعدـ نفسو على أنهو قاتل بل
ربوال
احتفظ عن طريق االنتعاـ بروح الضحية .ومل نلمس ً
سباما ىو ما
قيميًا عني ًفا لو بعد ىذا ادلشهد ،بل العكس ً
ػلدث ،لكننا نناقش ىنا زاوية ا ِإلابحة العصوى اليت سبنحها
معا كل من اجملرـ (الدولة)
حلظة االنتعاـ ،اليت ؽلارسها ً
والضحية (الصنعاين) حلظة امتبلؾ السبلح (العوة) وأَثر ىذا
معا) (.)16
االنتعاـ على اآلخرين (األَبرايء واجملرمُت ً
ؽلكن أ ْف تتحوؿ الضحية – عن طريق طلب الثأر -إىل
مستوى اجملرـ األَشد إِجر ًاما كما يف رواية " فرانكشتاين يف
بغداد" ألضبد سعداوي اليت تعوـ فكرهتا على خلق كائن مسخ
عن طريق ذبميع بعااي أجساد ضحااي االنفجارات والعنف
األىلي يف العراؽ ،ويعوـ ىذا الكائن الذي يطلق عليو
(الشسمو) ابالنتعاـ ألرواح الضحااي .لكن مع تطور األحداث
سيتحوؿ ىذا ادلسخ من فكرة االنتعاـ للضحااي إىل فكرة
قتلهم؛ ويعوـ بعتلهم ليعوض أجزاء تتساقط من جسده مع كل
ضحية ينتعم ذلا فيحتاج قطع غيار ليستمر يف احلياة ،فيعوـ
أبخذ أجزاء من اجساد ادلعتولُت ،ومع ربوؿ أجزاء جسد
(الشسمة) ضحااي إىل رلرمُت ،يتغَت وعيو فَتاىم رلرمُت بنسبة
معينة ومستحعُت للعتل؛ لذا يبيح قتلهم وأَخذ أَعضائهم،
رلرما أَشد إِجر ًاما من قتلتو وىو ما يصفو بو
وبذلك يغدو ً
مكوف من
الساحر يف زلاورة معو ":ستغدو السوبر رلرـ ،ألَنهك ّ
رلرمُت ،حزمة من اجملرمُت" (.)17
ويف رواية "ديب  ..صنعاء والعودة " لعبد الفتاح حيدرة
يصف بطل الرواية الذي يدعى (أضبد) ويعمل صحفيًا يف ديب
فيعرر أف يزور اليمن ويف أثناء إقامتو تندلع احلرب بُت
اجلماعات االسبلمية  ،إذ تتبٌت إحدى اجلماعات خطاب
مسًتشدا برواية" فرانكشتاين يف بغداد" اليت
الظبلمة فيعوؿ
ً
يتحوؿ فيها (الشسمو) من ضحية إىل رلرـ ،فيعوؿ بطل
الرواية أضبد" :يف اليمن تبدو العصة قريبة من احلوثيُت ،فعلى
235
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مدى السنوات ادلاضية جأروا ابلشكوى كوَّنم مظلومُت،
وكان ادلظلومية ىي اليت توقد انر احلرب واالنتعاـ يف قلوهبم،
استدعوا ادلظلومية من أايـ احلسُت وحروب صعدة ،وعندما
هتيأت ذلم األسباب ،انتعموا من خصومهم ،مث ربولوا إىل
رلرمُت ،ومل يعد أحد منهم يدرؾ اآلف ،مىت كانوا مظلومُت أو
مىت أصبحوا رلرمُت))(.)18
نطالع اجملرـ والضحية يف شخصية واحدة يف رواية " قشور
الباذصلاف" لعبد الستار انصر ،فدوىاف البيجات أَحد
ادلسؤولُت عن تعذيب ادلعتعلُت يف سجوف النظاـ السابق يف
العراؽ ،وؽلثل اجلهاز األَمٍت للنظاـ العراقي السابق ،لكنو يتوب
عن فعلو ،ويعوـ بعد سعوط النظاـ يف عاـ  2003ابالعتذار
من أحد ضحاايه وىو ايسر – بطل الرواية – لكن
اجلماعات ادلسلحة اليت تشكل يف العراؽ حينها من الذين
تعرضوا للتهميش والتعذيب والظلم على يد النظاـ ال تغفر
للجبلد التائب فعلو ،فتعوـ بعتلو وتشويو جثتو ،كما ؼلربان بو
صديق ايسر يف الرواية -" :ىل تدري أَ هف دوىاف معروؼ
معطوعا ابدلنشار إىل
مذبوحا قبل يومُت؟ كاف
البيجات وجدوه
ً
ً
ثبلثة أَجزاء ،رأس وجسد وفخذ معطوع ()...
 اجلبلد ادلسكُت ،اجلبلد التائب يعطعونو ابدلنشار؟ مععوؿ؟ي ببلد أَعيش فيها؟ من ظلم إىل ظلم أَعنف" (.)19
أه
من الذي قتل دوىاف البيجات /اجملرـ؟ تنم الطريعة البشعة
يف العتل  -اليت تُ ُّ
عد من زلاور اإلابدة اجلسدية  -عن رغبة
ابالنتعاـ ،وىي نوازع ترتبط غالبًا إبحساس الضحية .وىذا
يعٍت أ هف كليهما (اجملرـ والضحية) يوظفاف العنف ،فاجملرـ ُّ
يعد
مشروعا بسبب امتبلكو للعوة؛ والضحية ومن إحساسها
عنفو
ً
دبوقع رد الفعل ترى يف العنف وسيلة مشروعة حملو اآلخر ،وىو
ما يعٍت أ هف خطاب الظبلمة ،وخطاب السلطة يولّداف بشكل
مباشر – العنف ادلربر -يف حاؿ ضعف العانوف وغياب
العدالة وىو ما ػلدث يف أجواء احلرب األىلية.

الثأر وقيمة العدالة

يعوـ أورس يف مسرحية (حامبلت العرابُت) إلسخيلوس
انتعاما منها لعتلها أبيو أصبامنوف ،وىو بذلك
بعتل والدتو
ً
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يرتكب ما يسمى جبرؽلة دلنوسية ( ،)21أي جرؽلة ابلغة الفظاعة
توجب اللعنة بسبب اختبلؿ العدالة ،لذا يردد الكورس يف
ادلسرحية عبارة ":مىت ما طرح مذبح العدالة على األرض فإ هف
ادلصَت ؽلتشق السيف" ( .)21ففعل االنتعاـ الذي يرى أورس
سباما لكونو ضحية ،ولكوف ؽلتلك العوة البلزمة
أنهو مشروع ً
ِإلحبلؿ العدالة بعد أَ ْف ؼلتل ميزاَّنا عن طريق العوة ،يع ّد ىذا

العنف نوعا من أَنواع العنف االرتكاسي وىو" :العنف
ادلستخدـ يف الدفاع عن احلرية والكرامة وادللكية ،سواء اخلاصة
ابدلرء نفسو أَـ ابآلخرين .وىو متجذر يف اخلوؼ ،وذلذا
وجودا ،وقد يكوف
سباما قد يكوف أَكثر أَشكاؿ العنف ً
السبب ً
ويتمثل
متخيبل ،واعيًا أَو غَت واع" (.)22
اخلوؼ حعيعيًا أَو
ً
ّ
شكل من أشكاؿ ىذا العنف التدمَتي يف مفهوـ الثأر ،الذي
األبوي يف اجملتمعات العبلية اليت تُغذي العنف
عرفو النظاـ
ّ

على أسس من سلطة الطوطم** ،ففكرة (الثأر) ؽلكن أف تع ّد
دافعا من دوافع اجملتمعات التعليدية يف انتهاج احلرب سبيبلً
ً
للحياة وصراعها مع (العدو) ***.

تربر اجلرؽلة يف كثَت من رواايت احلرب األَىلية عن طريق
تفعيل مفهوـ الثأر ،وىي شلارسة تلجأ إِليها اجلماعات بسبب
اضطهادىا والتجاوز على حعها يف احلياة والوجود .كما نرى
يشخص الراوي مفهوـ
يف رواية "مذنبوف" للحبيب السائح إِذ ّ
اجلرؽلة يف ضعف جهاز الدولة ادلمثل للعانوف" :غلب أ ْف
وػلث على الفوضى
ػلرض على اجلرؽلة ّ
تعلموا أنهو ال شيء ّ
()23
مثل جهاز عدالة ضعيف ال يعمع سوى الضعفاء"
وشلا غلب االلتفات إِليو ىو وجود التسويغ األَخبلقي يف
َمرا
حدوده الدنيا حىت مع أَش ّد أَنواع العتلة ،فمهما بدا العنف أ ً
عاداي ذلم ،فهم يسعوف للبحث عن مصدر ديٍت أَو عريف أَو
ً
قانوين يربر فعلهم ،فالعاتل /اجملرـ يف رواية "رأس بَتوت"
لياسُت رفاعية يتذرع يف أقصى حاالت الفعل– بعرؼ
اجتماعي يسميو ىوبز "قانوف الشرؼ" ادلتمثل أبفعاؿ الثأر،
ففي الرواية يعتعد العاتل أَ هف جوزيفا يستحق العتل؛ ألنهو
مسيحي من الطائفة األُخرى اليت قتل والده وأخاه .فيبيح
َي شخص من
لنفسو– حسب األعراؼ ادلتعلعة ابلثأر -قتل أ ِّ
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طائفة قاتلي والده وأخيو؛ ليحعق العدالة .فيعًتض طريق بطل
الرواية وصديعو جوزيف عند أحد احلواجز يف بَتوت الغربية،
لدى عودهتما من اجلريدة  ،ويطالب جوزيف ابلنزوؿ ويتهيأ
لعتلو ،فيسعى بطل الرواية وىو مسلم النعاذ صديعو إبقناع
ادلسلّح ابلعدوؿ عن فكرتو ،لكن احملاججة بينهما لن تكن
سوى ٍ
سبثيل لصوت واحد زلدد سل ًفا سينتهي إىل العتل-" :
لكن ىذا الرجل اي أخ ال عبلقة لو هبم ..ال دخل لو -/وىل
الذين قتلوىم ذلم عبلقة؟ لعد قتلوا أيب وأخي ..ىل تفهم؟/
واحًتت ماذا أُجيب الرجل ..مث ترددت قبل أَ ْف أَقوؿ لو إِذا
رلرما؟" (.)24
كانوا ىم رلرموف ..ىل تريد أ ْف تكوف أن َ ً
يظهر من إجابة بطل الرواية أنّو يعجز عن إقناع العاتل
ابلعدوؿ عن العتل عندما يتذرع األخَت دبفهوـ الثأر ،فاحلَتة
والًتدد تعنياف أنهو أَماـ مأزؽ خلطاب يفهم الطرفاف أبعاده
جيدا؛ لذا مل ػلاجج العتلة يف مفهوـ الثأر ومشروعيتو؛ بل
ً
ينتعل إىل مفهوـ أخبلقي يتعلق ابجلرؽلة .إذ كنا نتوقع استمرار
دفاعا أعمق من ادلسلّح عن نفسو يوازي بشاعة
احلوار أو ً
توصيفو ابجملرـ ،غَت أَ هف الصفعة اليت يتلعاىا بطل الرواية على
سباما سبل احلوار وإِمكانية مراجعة الفعل
خده من العاتل تعطع ً
ي توصيف سوى أَهَّنا
الذي سيُعدـ عليو ،فهو يرفض منحها أ ه
أَعماؿ انتعامية مشروعة عرفًا .ومعٌت ىذا أ هف فعل العتل
ينفصل عن مفهوـ اجلرؽلة .وىو ما نلمسو أيضا يف رواية "ديب
 ..صنعاء والعودة" لعبد الفتاح حيدرة إذ يرى أَضبد صعوبة
الفرز بُت اجملرـ والضحية" :توقف احلديث عن العاتل بوصفو
رلرما وادلعتوؿ بوصفو ضحية" (.)25
ً
ومثلو يف رواية " بغداد مالبورو" لنجم وايل إذ ؼلُطف
الراوي /الشخصية ،وتطلب اجلماعة اخلاطفة منو قتل جندي
أَمريكي ىو دانيل بروكس بدافع الثأر ،غَت أنهو يرفض أَ ْف
يتحوؿ إىل قاتل وىو بذلك ينايف األَعراؼ العشائرية ،فيدور
حديث بينو وبُت اجلماعة-":ضلن ال نعتل ،ضلن أنخذ الثأر
دلواتان .إِذا نسي مواتان اجلنود فكيف تنسى موت زوجتك
وابن أخيك؟ -/ذلك ال يربر ربويلي إىل قاتل" ( .)26نلحظ
كيف يفكك البطل مسميات قيمية قارة يف الوعي اجلمعي،

فهو يرفض من خبلؿ دور الضحية أَ ْف يتحوؿ إىل قاتل ،وىي
الصفة اليت تغيب رب مظلة أَخذ الثأر .إِ هف التذرع خبطاب
الثأر مل يكن ادلربر األَوؿ يف خطاب التحريض ،إِذ يسبعو
التذرع خبطابُت :ينهل األَوؿ من مصادر دينية تتعلق
ابلعصاص:أَن ال تعًتؼ إذف بعصاص هللا؟" ( ،)27وىو ما
يرده ،فتلجأ اجلماعة إىل خطاب استفزازي عن قيم الشجاعة
واجلنب ،ينهل من منظومة األعراؼ االجتماعية" :الرجولة ىي
الشجاعة ،دلاذا أن جباف؟" ( ،)28لكن مع رفضو االنسياؽ
وراء دفوعاهتم ،ه
فإَّنم يلجأوف إىل معجم سياسي يتعلق ابذلوية
الوطنية" :ضلن ندافع عن شرؼ األمة واألرض ،ىل نسي
ذلك؟" ( .)29يصبح بطل الرواية بسبب وعيو ادلفارؽ
طاردا من قبلهم ،ألنّو ّفرط بشرفو وتعاوف مع
للجماعة م ً
اخلونة -وىم يعصدوف صديعو سلماف -؛ ألَنهو من جنوب
العراؽ ،الذين تراىم صباعة بطل الرواية خونة متعاونوف مع
االحتبلؿ ,فاألَصل يف صبيع ىذه اخلطاابت التحريضية ىو
اصلاز فعل العتل ،وىو ما يرجح أ هف خطاب الثأر وسبظهراتو
ليس إِهال وسيلة ِإلدامة احلرب (.)31
ترصد الروائية يف رواية "كوابيس بَتوت" لغادة السماف ويف
أحد كوابيسها ربوؿ الضحية إىل قاتل بسبب الثأر ،فاألَخ
الذي يُعتل أَخاه عند حاجز طائفة سلتلفة عن طائفتو ،يثأر
ألَخيو بذحبو شااب صغَتا من الطائفة األَخرى" :قاؿ لو :أَخي
إِطفائي ذىب ليطفئ احلريق فعتلوه وأَعادوه إِلينا جثة ..ظنو
يدا من التفاصيل،
الشاب يشكو لو وكاد يرؽ حلالو ويسألو مز ً
لكن وجو األخ ربوؿ فجأة إىل وجو جزار وىو يعوؿ لو :وأَن
ستموت شبنًا لذلك ..إِ هَّنم من ملتك" ( .)31يعكس ربوؿ
تعابَت الوجو قوة اخلطاب الثأري الذي تسوغ احلرب ابرازه،
موضعا لبث العدائية ادلعلنة ذباه اآلخر ،ويشًتؾ
بوصفها
ً
الضحية واجملرـ كليهما يف شخصية (العاتل) بطريعة ؽلكن
صباحا
َيضا شخصية (ندًن) الذي يتربع ابلدـ
فهمها .صلد أ ً
ً
ِإلنعاذ اجلرحى ومن بينهم (سليم) وىو من أبناء طائفة أخرى؛
وبينما يعود للبي يرى جثة شعيعو ،فيخرج ابحثًا عن انتعامو
237

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،248-232عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  42 – 42كانون الثاني 4242

سليما الذي ما يزاؿ ػلمل دمو
لدى الطائفة األخرى ويعتل ً
سليما ينزؼ دمو ىو" (.)32
"ندًن ال يعرؼ أ هف ً
يتحوؿ ادلنتفعوف من اجلرؽلة إىل متحكمُت دبصَت ببلد
بكاملها وكأف الضحية تكافئ قاتلها على األمر كما يف رواية
"بغداد ...مالبورو" لنجم وايل؛ عندما ؼلاطب البطل زميلو
قائبل" :العاتل حامد اخلطاب يرشح إىل منصب وزير ،وادلرأة
ادلظلومة ىذه سينزؿ فيها العصاص؟ قل يل بربك من ىو
اجملرـ؟ ىو العاتل الذي أَعدـ ميعاد بدـ ابرد ،زىرة تفتح
للتو ،أَـ ادلرأة ادلظلومة اليت كان ضحية رجل من أمثالو؟ أين
هللا إذف من ىؤالء" ( .)33ويشَت كذلك يف موضع آخر من
الرواية إىل مفهوـ العدالة ":أتذكر سؤاؿ ماجد الذي ألعاه مثل
شكوى ضد العامل وىو يدخل احملل من جديد ،ابلفعل أَين
ىي العدالة اليت يتحدثوف عنها ( )...أَتذكر أَنٍت فكرت يف
الوىلة األَوىل أَ ْف أَقوؿ لو إِ هف العدالة ال مكاف ذلا يف ىذه
الببلد ،وإِ هف ادلسرح يتبخًت عليو قتلة ورلرموف لكنٍت صم ُّ "
( .)34فغياب العدالة يعٍت أَ ْف ؽلؤل العامل ابجملرمُت والعتلة؛ لذا
كاف ظهور العتلة من أَىم ادلظاىر ِإلاثرة قيم العدالة كما يف
رواية "الظل والصدى" لػرشيد الضعيف اذ يعوؿ والد يوسف:
"احللم ابجملتمع العادؿ واألَرض العادلة ؛ ألَ هف دنياان يف مدينتنا
إصباال :الفاجر ىو الذي يربح وادلتسلط ىو
ىي عكس ذلك ً
الذي يصل" (.)35
تشوش قيم العدالة ا ِإلذلية ،وعدالة العانوف ،فالعدالة تعد
مثاال أَخبلقيًا كليًا ربلم بو سائر اجملتمعات كما يرى جوف رولز
ً
()36
مهما لتحعق السبلـ – يوتوبيا الدولة
 ،وتعد مطلبًا ً
احلديثة  ،-وبغيابو يسعط األَفراد الذين يتأملوف ىذا العامل ،يف
فراغ كبَت يفعدوف فيو صياغة ععبلنية وروحية قادرة على
استيعاب جنوف العتل ،ويستشعروف يف النهاية غياب قيمها؛
وىو ما يدفع إىل التشكيك وفعداف ا ِإلؽلاف ،كما يتساءؿ
البطل يف رواية "رأس بَتوت" لياسُت رفاعية" :معرفيت ابحلرب
معرفة ععل ،وأَان واثق أَنهٍت على حق ،ؼليل يل أحياان وأَان أَرى
ىذا الدمار وىذه الدماء وىذا البطش الذي ال ؽلكن لوحوش
الغاابت أَ ْف تفعلو فأَتساءؿ ىل هللا ىو الذي يريد ذلك؟ "
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( .)37يدفع غياب العدالة ابلشخصيات لتحعق عدالتها
اخلاصة عن طريق الثأر ،كما يف رواية "مذنبوف" للحبيب
السائح ،إذ يدور حوار بُت (خالد وبو ركبة )حوؿ معتل(
حلو) وىو أَحد أَفراد اجلماعة ا ِإلسبلمية بعد قيامو بعدد من
االغتياالت لرجاؿ أَمن ونساء وشباب العرية فيدور سؤاؿ
حوؿ مدى مشروعية ربعيق العدالة يف غياب سلطة الدولة
وضعفها ":يصبح ذلك واجبًا وشرفًا حُت تعجز الدولة عن
معاومة الشيطاف" (.)38
تبدو تلك النظرة ادلععدة للعدالة واضحة يف رواية
"فرانكشتاين يف بغداد" ألضبد سعداوي ،ففي الرواية يولد
جسد الشسمو من حلوـ ضحااي االنفجارات وبعاايىم على يد
ىادي العتاؾ ،وتتلبسو روح أَحد الضحااي ،يدعي الشسمو
ابتداءً أَنهو يعوـ بعمليات قتل ربعي ًعا للعدالة السماوية ،بعد أَ ْف
عجزت عدالة العانوف عن ربعيق ىذا االنتعاـ**** .وابلفعل
عددا من اجملرمُت؛ منهم بعثيوف سابعوف وقادة ميليشيا،
يعتل ً
وىو بذلك يفي ابلوعد الذي يطلعو وينتمي للوعي ادلسبب
لوالدتو يف أنهو أَداة للثأر واالنتعاـ للضحااي األبرايء ،لكن بعد
رلهرا لبناء وعي جديد
تنامي األحداث يصبح اجلسد ً
للشسمو ،إذ إ هف أَجزاء من جسده تذوب بعد ربعيق أثره؛ شلّا
يهدده ابدلوت ،فيعوـ بعتل أَحد أتباعو ،للحصوؿ على قطع
بدال عن
غيار ،ويعتل الرجل العجوز؛ ليحصل على عينيو ً
عينيو التالفتُت ،ومن مث يعتل ادلنجم الكبَت ويعطع يديو حلاجتو
إِليهما ،فالرغبة بتعويض األَجزاء التالفة من جسده غلري
تغذيتها بعطع غيار من أجساد الضحااي ،أو يف األقل الذين
ال ؽلكن أ ْف يدرجوا ضمن قائمتو الثأرية؛ ألنو يف ىذه احلالة
عليو أ ْف يثأر من نفسو بعد أ ْف ربوؿ من قاتل /ضحية إىل
قاتل /رلرـ.
عندما يبصر الشسمو حعيعة جسده ،يعيد النظر يف تلك
احملاورة اليت جرت بُت اتبعيو؛ الساحر والسوفسطائي ،إذ إِ هف
سباما ،فهي رلرمة بنسبة ما
األوؿ يرى أنّو ال توجد ضحية بريئة ً
 ،فنصف جسد الشسمو يصبح مؤل ًفا من حلوـ رلرمُت ،يف
حُت يرفض السوفسطائي يعينية الساحر يف إِطبلؽ أحكامو
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( .)39لكن مع قصدية قتل الشسمو للعجوز الربيء؛ واقتبلع
عينيو لزايدة نسبة الرباءة يف جسده ،ينعاد وعيو إىل صوت
الساحر ،إذ يتحوؿ الشسمو إىل رلرـ" :ىذه عيوف جديدة من
جسد ضحية بريئة .لن تزداد نسبة اللحم اجملرـ يف جسدي
غدا .ىذا حلم بريء .ولكن ،ما الذي أَقولو؟ شلن سأقتص اآلف
ً
()41
للثأر ذلذه الضحية؟"  .يؤكد تودوروؼ على دور اآلخر
يف اصلاز الوعي الفردي ،فيوضح أنّنا طلفق يف النظر إىل أَنفسنا
ككليات ،وأَ هف اآلخر ضروري لتكميل فهمنا حىت ولو بصورة
مؤقتة ( .)41فوعي الشسمو يستند ظاىرًاي إىل تلك احملاورة اليت
دارت بُت الساحر والسوفسطائي عن أَ هف كل إِنساف ىو رلرـ
َيضا ( .)42لذا فهو يعتل الرجل
بنسبة ما ،وبريء بنسبة ما أ ً
العجوز ،وػلاوؿ أَ ْف يتفحص رؤية اآلخرين لو؛ ليعيد بناء
وعيو" :سرت خلف ىذا الرجل ،زلافظًا على مسافة كافية
ت استعيد كبلـ الساحر عن كوف البشر
لعدـ انتباىو وبدأ ُ
رلرمُت بنسبة ما ،واعًتاضات السوفسطائي على
كبلمو...أَخرج مدية صغَتة وقم ُ بعملي سر ًيعا ..ماذا
سيعوؿ الساحر اآلف؟ ىذه عيوف جديدة من جسد ضحية
بريئة ...سيعوؿ السفسطائي إِ هين بلغ منتهى خطة الساحر
رلرما أَقتل األَبرايء مثلما كاف ؼلطط" (.)43
وغدوت ً
بعد ىذه ادلرحلة اليت ؽلر فيها الشسمو بصراع مع األَفكار
احمليطة بو ،يتشكل لديو وعي مغاير دلا سبق ،فهو يرى يف
األجساد اليت يعتلها غاية معدسة أنتجتها اإلرادة اإلذلية،
فالرجل العجوز نعجة ساقها الرب ابذباىو أ هف امسو ىو (الربيء
الذي سيموت الليلة)؛ أي أنهو يربر عملية قتل اآلخرين دبنطق
حتمية ادلوت ،وأ هف دوره ىو تسريعو فعط ،وىو أمر ينسحب
على تسويغو لعتل الشحاذين األربعة ،فَتى هأَّنم كانوا بصدد
االنتحار ومل يكن ىو سوى سبب يف الدخوؿ إىل موهتم (.)44
وىنا يعًتب الشسمو من الصوت الذي يشكل آيديولوجيتو،
فيصبح أداة لبلنتعاـ شلن يسيءُ إىل وجوده" :أان اآلف اقتص
شلن يسيئوف يل بصوريت اإلصبالية وليس دلن يسيء إىل مكوانيت
فعط" (.)45

صلد يف النهاية أ هف كلمتو اليت تردان بصوت الراوي ىي
التحوؿ األىم ابذباه التخلي عن منطق الدفاع عن األبرايء
وأخذ الثأر" :لعد تبدؿ حلم األبرايء الذين كونو يف البداية
بلحم جديد حلم ضحاايه ىو وحلم رلرمُت" ( .)46ليعرب
الشسمو عن أظلوذج اجملرمُت والضحااي معا يف تشابك مععد،
تغيب فيو الفاصلة بُت اجملرـ والضحية ،ليظل العتل الوسيلة
الوحيدة للحياة يف عامل احلرب" :يتغَت وجهو كل حُت ،كما
قاؿ لكبَت ادلنجمُت يف تلك الليلة اليت قتلو فيها ال شيء يدوـ
معو سوى ىذه الرغبة يف االستمرار ،يعتل من أجل أ ْف
يستمر .ىذا ىو مربره األخبلقي الوحيد ( )...يتشبث
ابحلياة ،ردبا أكثر من اآلخرين ،الذين ؽلنحونو حياهتم وأجزاء
من أجسادىم ىكذا بسبب اخلوؼ ،هإَّنم ال يدافعوف عن
حياهتم؛ لذا فهو يستحعها أكثر منهم" (.)47
ينهي الشسمو طلبو للثأر بتحويل اجلميع إىل رلرمُت
ابلكامل ،ويعدـ تربرين لذلك فهم :إِ هما أَغلبية خاضعة
ألَّنا ال ربرص على
ومستسلمة خليار ادلوت ،فتستحق ادلوت؛ ّ
رلرما" :إ هف كل شخص
حياهتا،وإ هف ه
كل بريء كاف يف يوـ ما ً
فينا لديو نسبة من ا ِإلجراـ تعابل نسبة معينة من الرباءة ،ردبا
شخصا بريئًا ىذا اليوـ،
غدرا ومن دوف ذنب
ً
يكوف من قتل ً
رلرما قبل عشر سنوات" ( .)48إ هف ربوؿ اجملتمع
ولكنو كاف ً
أبكملو إىل رلرمُت ابلعوة ،وعن طريق اجملاز ونفي الرباءة
اخلالصة ؽلكن أف يكوف موقفا لتوريط الشخصيات بغية
استدراجهم للشعور ابلذنب عن طريق استذكار ذواهتم،
فالذنب الذي يعًتفو اجملتمع يتمثل دبعرفتو وتواطئو مع اجملرمُت
ابلفعل ( .)49كما صلد يف رواية "كوابيس بَتوت" لغادة
السماف ،فهي تنتهي إىل حسم األَمر أبنهو" :ال أَحد بريء يف
رلتمع رلرـ" ( .)51إذ تضع بطلة الرواية ضحااي احلرب مع
رلرميها يف خانة اجلرـ ،عن طريق مفهوـ (احلياد) ،إِذ تعوؿ:
"ال حياد يف رلتمع ببل عدالة ( )...احملايدوف ىم اجملرموف
األَوائل ،األَكثرية الصامتة ىي األكثرية اجملرمة ،إِ هَّنا ترى الظلم
وتعاينو؛ لكنها تُؤثر السبلمة الرخيصة على الكفاح اخلطر
النبيل" (.)51
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وعماد يف رواية "قتلة" لضياء اخلالدي ،يساعد صباعة
مسلحة لعتل أَيب ضبداف وىو بعثي سابق ،ومن مث يكتشف أ هف
ىذه اجلماعة اليت ينتمي إليها ال هتدؼ إىل مصلحة البلد،
والتخلص من اجملرمُت بل إِ هَّنم رلرموف أَيضا ،فَتافعو شعور
ابلذنب وزبتلف النظرة إىل الذات بُت اإلجراـ والطيبة لتدور
يف فضاء الرواية ،وهتيمن على وعيو وتصبح الزاوية اليت يرى من
نساان من أجل فكرة
خبلذلا األَحداث" :عماد ادلسن قتل إِ ً
( )...أىكذا نكوف عندما نفكر" ( .)52ويعدـ نفسو يف
موضع آخر للتعريف هبويتو أبنهو "أان عماد ادلسن ،الطيب!"
( .)53يتحمل عماد وزر قتل أَيب ضبداف مع أنهو مل يطلق
دليبل للجماعة ،ويصبح بفعل رفضو
الرصاص عليو بل كاف ً
مطاردا وػلوؿ إىل ضحية .لكن عندما
االستمرار يف التنظيم
ً
يتحوؿ الشخص إىل آخر ،ال يستطيع حبسب مفاىيم أخبلقية
أَ ْف يتنصل من ادلسؤولية ذباىو" :إ هف قدريت على أَ ْف أقع رب
أتثَت فعل اآلخرين تورطٍت يف عبلقة مسؤولية .وػلدث ذلك
عن طريق ما يسميو ليفيناس "االستبداؿ" الذي بوساطتو تفهم
الػ "أان" بوصفها مطوقة ابآلخر" (.)54
تععد ىذه العصص اجملاؿ أَمامنا لتعميم صورة واضحة
وحامسة لؤلان واآلخر يف رواية احلرب األىلية "ففي الظروؼ
العصوى وادلتطرفة ؽلكن أَ ْف تتداخل العذارة ابلسمو يف السلوؾ
البشري؛ لذلك يربز أولئك األَفراد الذين يتساموف على
نصر على ربطهم بو" (.)55
التنميط الذي غالبًا ما ُّ
طللص إىل أف قيمة العدالة من العيم الرئيسة اليت تناقش يف
رواية احلرب األىلية ،وتربز سبثبلت ىذه العيمة عن طريق
دوري اجملرـ والضحية ادلتداخل وادلشتبك يف الرواايت ،وما ىذا
التداخل إالّ اضطراب يف الرؤاي اليت هتيمن على عامل احلرب
الذي يعتمد على إبراز العوة على حساب أي معيار إنساين.

خطاب اإلابدة وآفاق التعايش

 -0ذاكرة األقليات

يكثر توظيف ما ؽلكن أف نطلق عليو بػ(الذاكرة اجملانسة)،
وىي ذاكرة تستدعي من ادلاضي ما يناسب وضع اجلماعة يف
240

احلاضر  ،ففي الرواايت اليت تربز ثيمة العنف ذباه األقليات
الدينية والعرقية ،ال تتمكن ىذه األقليات من ذباوز الذاكرة؛
جيبل
بسبب عمق منطعة ادلأساة ،اليت يتواطأ عليها األَوصياء ً
بعد آخر يف مهمة ضباية السردية التارؼلية للمأساة ،كما يف
رواية "الظل والصدى" ليوسف حبشي األشعر ،إذ تدفع
الذاكرة اجملانسة ألسبلؼ يوسف يف النزوح والعتل اجلماعي
والتهجَت يف ادلاضي إِىل ترسيخ فكرة الصراع كما يتنبأ والده:
"لن تنتهي مأساة ادلسيحيُت يف ىذا الشرؽ قبل ألف سنة"
( ،)56ويؤدي انتهاؾ الذاكرة إِىل تشت اذلوية" :ليس ادلسألة
مسألة نسياف ،بل اختبلط أزمتو يف رؤييت الزائغة ادلصرة على
الصورة ،مىت علع ؟ عمري ألف سنة ،أشعر ابلسنُت يف
عروقي .أترى الصورة علع أايـ الصليبُت؟ أايـ ادلماليك؟ أـ
قبل ذلك ،أايـ يوحنا ماروف" (.)57
وربفل ذاكرة األقليات السياسية والعرقية بصورة للدولة
الباطشة اليت تفتك دبواطنيها رب مسميات التمرد والعمالة
كما يف رواية "حصار العنكبوت" للروائي العراقي كرًن كطافة،
إِذ تعمع األَىايل األَكراد وعائبلت األَحزاب الشيوعية يف
العراؽ بعد انتهاء احلرب العراقية – ا ِإليرانية .تُروى األحداث،
برؤية استعادية ،مرحلة كان فيها األَحزاب الشيوعية العربية
معا على جبهة واحدة ابلضد من النظاـ
والكردية تعاتبلف ً
منشغبل ابحلرب اخلارجية؛ شلّا
السابق يف العراؽ؛ الذي كاف
ً
أضعف قدرتو على بسط سلطتو وسيطرتو على مناطق النزاع
الداخلي .لكن األحداث الروائية تبدأ ابستعادة النظاـ لعدرتو
العسكرية بعد إعبلف انتهاء احلرب اخلارجية ليتفرغ دلواجهة
النزاع الداخلي" :كانوا ستة وسابعهم تلفاز صغَت يعمل على
بطارية تُشحن عرب األَلواح الشمسية اتبعوا احتفاؿ العائد
بنصره ( )...شيء ما أَعلمهم أف راتبة وانسداد األايـ قد وىل،
شيء قد حصل للتو ،نعطة حبجم اجلحيم العادـ قد وضع
بنهاية سطور أَايمهم ادلتشاهبة"( .)58ربفل الرواية ابستعادة
مأساة الكورد ،ويظهر اآلخر/ادلعارض أَو األَقلية إِزاء خطر
ا ِإلابدة اليت تتحعق حبملة االنفاؿ لعدد من العرى الكوردية.
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ويف رواية أخرى تتوايل احلوادث ادلأساوية ،على (مها)
بطلة رواية "اي مرًن" لسناف أنطواف فتصبح ذاكرهتا مأزومة،
يعكس ذلك جداذلا مع العم يوسف؛ إِذ زبتلف معو بشأف
سبر ابلعراؽ بعد " : 2003أُحاوؿ
طريعة تلعيو لؤلوضاع اليت ُّ
أشعر فيو ابلغربة واالختناؽ و...
أ ْف أَتذكر اآلف زمنًا مل ْ
أكن ُ
أحياان وكأ هف خروجنا من بيتنا يف
إيل
ً
اآلف ،ابلتشرد .ؼلاؿ ه
الدورة مل ػلدث كلو مرة واحدة يف صيف عاـ  ،2007بل
قطعا مٍت كان زبتطف
كاف سلسلة بدأت قبل سنوات .كأف ً
وتسرؽ ،واحدة بعد األخرى ،حىت مل يبق شيء ( )...ردبا كاف
يوسف على حق يف نعطة واحدة فعط وىي أ هف ما حدث بعد
 2003ال يشبو ما حدث قبل ذلك ،يف ضراوتو" (.)59
يظهر النص كيف يُسهم االنتعاء بتنشيط الذاكرة وإِعادة
تشكيلها ،فتتذكر مها أحدا ًاث من ماضيها ،وتسعط وعيها
وإحساسها ابحلاضر على طبيعة األحداث ادلنتعاة ،فبل تكتفي
حبدث مفجع واحد تفسر فيو احلاضر ،بل تضع الذاكرة
أبكملها يف منطعة ادلأساة ،وتسبغو على الوجود السابق يف
ادلكاف ،ومن مث تؤكد ازدايده يف ادلنطعة الرخوة وىي ضراوة
احلاضر وعنفو الذي يدًن ىذه الذاكرة وؽلدىا أبحداث العنف
كالتفجَت االنتحاري الذي يسعط جنينها وحادثة كنيسة
شلتدا للمأساة ،تؤيد
النجاة ،مع هأَّنا يف الوق الذي زبتار زمنًا ً
إيل)
ضمنًا أ هف احلاضر ىو األعنف ،إ هف ربديد (اآلف ،ؼلاؿ ِّ
إِشارة واضحة إِىل أ هف الزمن احلاضر يعمل على تفسَت حوادث
ادلاضي ،فمها تستعيد صورة ماضيها من خبلؿ احلاضر وتعدـ
"دورا حامسًا يف
تفسَتا ألَحداثو ادلنتعاة  .وتلعب االنفعاالت ً
ً
بناء الذكرايت وتثبيتها ،وابألخص يف تشغيل الذاكرة احلديثة"
( ،)61وىو ما يتضح يف قوذلا" :دلاذا أهتم ادلاضي؟ أـ تراين
ىاربةً من مواجهة عذاابت احلاضر ادلروع إِىل ٍ
ماض أَقل فظاعة
؟" ( .)61يف حُت ؽلثل يوسف األظلوذج األوؿ من بناء الذاكرة
الذي ػلتفظ دبسافة بُت ادلاضي واحلاضر" :أحب يوسف
كثَتا  ،لكنٍت ال أرى العامل وال ؽلكن أ ْف أراه كما يراه
واحًتمو ً
ىو .ىو ال يعرؼ معٌت أاله يكوف لئلنساف بي يعود إليو"
()62
صوات
 .فيوسف يسًتجع ماضيو من دوف أ ْف يظهر ً

متعصبًا ،بل إنّو حىت مع اسًتجاعو حلدث فشل مشروع زواجو
من فتاة مسلمة يضع احلدث يف إطاره ادلوضوعي ،وال يعكسو
ذاتيا على الذاكرة اجلمعية للمسيحيُت خببلؼ مها اليت ربمل
صوت صباعتها الدينية وتصورىم بصورة (الضحية)؛ لتؤسس
منطعة رخوة تشكل بوادر إلنشاء خطاب الظبلمة .فهي تعود
إىل حدث اترؼلي وتعوؿ" :مو علة نفسهم صباعة حزب
الدعوة ىجمو علينو ابلعنابل اليدوية ابدلستنصرية ابلتسعة
وسبعُت يريدوف يعتلونو ألنو مسيحي؟" ( .)63وتعصد
شخصية طارؽ عزيز– وزير اخلارجية العراقي يف النظاـ
السابق -وىو ما يعًتض عليو يوسف إذ مل يكن تفسَت
احلدث السياسي السائد حينها طائفيًا.
ػلمل السياؽ االستفاعلي للجملة نربة غاضبة ترسخ صورة
التعصب لدى ادلسلمُت ،ويؤيدىا زوجها؛ شلا يؤكد وجود حالة
ارتياب اجتماعي يدفع الشخصية ِإلعادة رسم صورة ادلاضي
بطريعة عنفية .يستدعي اشتغاؿ الذاكرة يف منطعة اخلوؼ أ ْف
تُعبّأ جبملة قيم ورموز كما يرد يف خطاب مها لعناة عشتار،
عن أحداث تفجَت كنيسة النجاة؛ فهي تؤكد قيم التسامح
الديٍت ادلسيحي ،وإ هف اآلخر/ادلسلم ىو من يدعم االحتبلؿ
ِ
االمريكي إِىل غَت ذلك .كما أ هف ما يعزز كو َف الذاكرة الفردية
يف الرواية ضبل معٌت الذاكرة اجلماعية ىو تركيزىا يف اللعاء
على أ هف ادلسيح دين سبلـ وزلبة ( ،)64فهي قدم دينها من
منظور اآلفاؽ األيديولوجية ادلغايرة للعنف بوصف احلب
والسبلـ خطاب للتعايش يفتعر إِليو خطاب ادلسلمُت حوؿ
دينهم ،أي ّأَّنا أبرزت اجلانب االجتماعي للدين .من ىنا فهي
توظف الذاكرة ادلضادة لصاحل طائفتها ،والذاكرة اجملانسة ذباه
ادلسلمُت ،فالذاكرة يف مثل ىذه احلالة كان أداة انساق
حسب طريعة التوظيف ( .)65شلّا يؤكد أثر العنف وربكمو يف
آلية االنتعاء ،دبعٌت آخر ه
فإَّنا نعل الذاكرة من احليز اخلاص
إىل حيز الذاكرة الثعافية "،دبا ىي فضاء خارجي يتمفصل فيو
الًتاث والوعي التارؼلي وتعريف الذات .رىاَّنا ىو السؤاؿ
التايل ما الذي ال ينبغي نسيانو؟" ( )66فالذاكرة انتعائية
وبنائية يتضح ذلك من فعل التذكر الذي ال يكوف استحضارا
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بل إعادة تشكيل ( .)67بشكل عاـ تعكس (مها) ذاكرة
رلانسة للعنف عدائية مع اآلخر بسبب تصدع اذلوية ادلتخيلة،
وصلاهتا من حادث كنيسة النجاة يؤشر امتداد صوت اجلماعة
ادلتمركزة على ذاهتا ،حىت أ هف رغبتها ابالعتذار ليوسف مل
تنجز؛ بسبب معتل األَخَت يف احلادث ا ِإلرىايب.

 -0الصفح والعفو ..حنو طريقة جديدة للعيش

إ ّف عدـ العدرة على العفو حىت مع زلاولة نسياف
ادلاضي يع ّد أكثر العيم اإلغلابية غيااب يف أغلب رواايت احلرب
األىلية  .وأتشَت ضعف ىذه اإلرادة ىو تشخيص ألعليتها يف
تغيَت مآالت احلرب واخلروج من األزمة ،وعدـ االرتداد إىل
دوامة العنف ،أل ّف غياب إرادة التسامح يعلي من النزعة
التدمَتية للحياة ( .)68و ّيولد كراىية بُت األغلبية واألقلية ؽلكن
صعد اجلروح النرجسية بُت الفئتُت وتصبح دافعا لتشكيل
أف تُ ّ
ىوايت مفًتسة – بتعبَت آرجوف أابدوراي .)69( -وقد
مارس يف الواقع الكثَت من الدوؿ اليت مرت حبروب أىلية
مثل ىذا اخليار مع صعوبة طي ادلاضي من دوف زلاسبة اجلناة
(.)71

ففي رواية "قشور الباذصلاف" لعبد الستار انصر يطالعنا
بطل الرواية (ايسر) وىو شاب تعرض لبلعتعاؿ والتعذيب
بوحشية يف سجوف النظاـ العراقي السابق على يد شخص
امسو ( دوىاف البيجات) ،سبر األايـ ويطلب دوىاف البيجات
من ايسر الصفح وادلغفرة ،فيًتدد ايسر أماـ اتريخ اإلجراـ
لدوىاف البيجات" :ضمَتي أيمرين أف أغفر ،وذاكريت تؤخرين
وذبرحٍت ،وراء ضمَتي عشروف سنة نسي فيها ما ربطم مٍت
وما انكسر من ضلوعي بينهم ،فما الذي أعادين إىل نصف
()71
اعا مع نفسو
أحزاين ونصف أوجاعي"  .ؼلوض ايسر صر ً
فعبل سلبيًا إذ
وذاكرتو يف سبيل منح ادلغفرة ،فالذاكرة تؤدي ً
إَّنا ربتفظ بزخم احلدث وسبنع ربعق شروط التواصل مع
اآلخر" :الذبح رلرد كلمة ،نطق هبا دوف خوؼ ،بينما
جسدي يتعشر رعبًا إذا ما مسعتها ،وأان أتذكر أ هف احلب ىو
أيضا ( )...بينما احلرب واألخطبوط واجلرؽلة والفساد،
كلمة ً
أيضا ،ماذا أقوؿ ذلذا اجلالس يف حوش البي ال يريد
كلمات ً
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أف يغادرين إذا مل أغفر لو؟ يعاؿ إف هلل تسعة وتسعُت امسا
( )...ىو الغفور ،لكنو ادلنتعم يف الوق نفسو" (.)72
يعرر -يف النهاية -أ ْف يغفر جلبلده ،مع أ هف األخَت يُعتل
على يد ادليليشات اليت ال تنسى أفعالو" :اذىب إليو وأغفر لو
فهو أفضل من بعية العتلة الذين أتخذىم العزة ابإلمث" (.)73
ينجز فعل الصفح وادلغفرًة على نطاؽ فردي ،وزلدد ابنتعاء
من ؽلكن منحهم العفو وادلسازلة ،فعندما تكوف اجلرائم صباعية
أتخذ بُعد (اجلرؽلة ضد األمة) ،عندىا ال ؽلكن منح العفو
ابلنيابة عن آالـ اآلخرين ،كما فعل السلطة يف رواية
"مذنبوف" للحبيب السائح ،فعندما عف عن (حلو)
اإلسبلمي ادلتطرؼ الذي قاـ بذبح الكثَت من أىايل قريتو
وكاف من بينهم عائلة (رشيد) ،مل يتمكن األخَت من منحو
العفو الشخصي ،الذي منحتو إ هايه احلكومة ،ومل يتمكن من
مسازلتو ،فعرر تنفيذ عدالتو الشخصية" :ففي العبو كاف قطع
يل :لن ينجيو من نعميت عفو ،ولو طلي صحيفة سوابعو
صبيعا أو أعاد العضاة تدوين أفعالو دبداد غَت
بربنيق الساسة ً
()74
الدـ الذي سفكو"  .ويرى العديد من أىايل العرية
سليما ،ويتعاونوف على إخفائو من أعُت
وضباطها فعلو
ً
السلطات؛ الف التسامح كاف سيكوف تضحية دبفهوـ العدالة:
" فاجلرؽلة تتجاوز اإلطار اخلاص ،فاخلطيئة ،واإلىانة ،واجلرؽلة
مل تُ ِ
صب الضحية دبفردىا ،إهظلا ( )...تسبب يف انتشار
الفوضى واالضطراب يف النظاـ االجتماعي الذي يطالب
إبقامة العدالة والتعويض" ( .)75ويشخص الشاعر يف رواية
"الشمعة والدىليز" للطاىر وطار أسباب احلرب األىلية،
بغض الطرؼ الذي ؽلارسو اجلميع بعد نيل االستعبلؿ ،وكاف
من نتيجتو صعود اجملرمُت والعتلة إىل ادلناصب السياسية
والتشريعية" :وليكوف قاطع الطرقات السابق ،زلافظ الشرطة
صبيعا أف نتواطأ،
اآلف ،ػلمي أمن الببلد والعباد()...علينا ً
فنغض الطرؼ عما نعرفو عن بعضنا يف ادلاضي العريب
والبعيد ،ليكن ىذا اجليل كلو جيل تواطؤ ،جيبل يبلحعو
اإلحساس ابلذنب واإلمث حىت آخر حياتو" ()76؛ فسياسة
العفو والتغاضي من دوف تنفيذ العانوف أو معاقبة اجلناة ليس
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حل مؤق يؤدي
جيدا للخروج من األزمة؛ ّ
ألَّنا ه
خيارا ً
يف رأيو ً
بعد ذلك إىل حروب ونزاعات أسوأ.
وتروي رواية "طابق "99جلٌت فواز احلسن قصة (رلد)
الشاب الفلسطيٍت النازح من ادلخيمات الفلسطينية يف لبناف،
والناجي من رلزرة صربا وشاتيبل بندبة يف وجهو وعوؽ يف
رجلو .يسعى مديره يف العمل إلقناعو دبعاجلة آاثر احلرب على
جسده ،لكنو يرفض" :ردبا أيب أيضا أراد أف أداوي آاثر احلرب
على جسدي ،لكن أحدا مل يفهم ىذه احلاجة يف داخلي ،الف
أبعى متصبل ابدلاضي()...أف أسعى إىل ذبميل نفسي ،ابلنسبة
إيل ،كاف أشبو بعملية اقتبلع جزء الشر من احلكاية " (.)77
بينما تعرر بطلة رواية "منازؿ الوحشة" لدىن غايل منح آفاؽ
ضا ،لكنو ؽلتد إىل زمن
خيارا متميزا وفرداي أي ً
العفو ،بوصفو ً
قادـ بعد سلسلة من األحداث اليت تفكك العبلقة العائلية يف
الداخل والتغَتات اليت سبر ببلدىا العراؽ بسبب احلروب
واحلرب األىلية" :أفهم مواصفايت جيدا ،كن أشعر بسعادة
عميعة ىادئة ،أظنٍت وجدت حبلً ،أظنٍت وابتداء من ىذا
أحدا شلن ىم
الصباح سأختار ما أريد ،أان ال أُريد أف أشبو ً
جدا ،أو
حويل ،ويف زماين ،أان أنتمي إىل زمن رلهوؿ بعيد ً
سبلما وىدوءًا وتسازلًا .سأكتب
قادـ ردبا ،زمن أكثر
ً
وسأختار ىوية أخرى أو ىوايت" (.)78
ؼلفف خيار العفو – على ادلستوى الفردي -من شروط
الكراىية ،وما ربتاجو الشخصيات ىو احلب والرضبة .فجوىر
احلروب األىلية يكمن يف (التعصب)؛ بوصفو إرادة وفعبل
قائما على الكراىية واالزدراء والتمييز ،وىو بذلك يعع ضد
اإلنسانية ،اليت ينبغي أف تعوـ على احلب والتعاوف والتسامح
()79
ْم ُن يف طريعة تفاعلنا مع فعل العتل،
 .وخطر التعصب يَك ُ
إذ إف قتل شخص بسبب مصاحل خاصة كفيل بع ِّد اإلنساف
مداان ورلرما يف نظر اجملتمعات ،بينما قتل آالؼ الناس ال يُع ّد
يف نظر كثَت من اجملتمعات فعبل إجراميا ،وال ُؼلتلف بشأف
دوافع العتل لصاحل صباعات دينية أو سياسية أو اجتماعية أو
عنصرية أو قبلية أو وطنية ()81؛ لذا ُغلًتح احلب واحملبة أفعا
للخروج من خطاب الكراىية ادلتمنية زواؿ اآلخر ،وىي سبثل

أعلى سعف أخبلقي يروج لو اإلنساف يف الدولة -األمة،
واإلنساف يف ما بعد الدولة احلديثة .ودبا أ هف حركة الذاكرة
وتفسَت احلرب يف الوعي اجلمعي تذىب ابذباه أسباب طبيعية
وقدرية ،فإف ذلك سيُعيق عملية التذكر من أداء مهامها،
فالتذكر لن يؤيت شباره هإال خبلق الذاكرة ادلضادة؛ اليت ستعدـ
تفسَتىا على أسس إنسانية ،وتنتعي من التاريخ ما ؽلكن أف
يضع احلجج ادلناسبة لتفسَت أسباب احلروب .واشًتاط عدـ
النسياف التاـ؛ ألف النسياف التاـ لن ؽلُّكننا من فهم احلرب ومن
مث لن يساعدان على ذبنبها.

اخلامتة
بعد ىذا العرض ذلوية األان واآلخر يف رواية احلرب األىلية
 ،صلد اف من الضروري تغيَت طريعة التفكَت ابلنفس وابآلخر،
والسعي إلغلاد أساليب واستعارات جديدة تضع االنساف
ضمن حدود االنسانية ادلرذباة .فعن طريق النصوص الروائية
تُناقش دبوضوعية خطر انزالؽ الضحية وشلارستها العنف
اإلابدي يف حاؿ امتلك العوة  ،وفيما يتعلق ابلضحااي
اآلخرين فهم يتخذوف من معاانهتم وتعرضهم لؤلفعاؿ اإلابدية
فرصة لبث ثعافة العفو والصفح ،وذبنب حدود االابحة عن
طريق اجًتاح آفاؽ جديدة بعيدة عن خطاب اإلابدة؛
لبلنتعاؿ اىل اجملتمع ادلدين وىو ما رباوؿ أغلب رواايت
البحث أتكيده على لساف شخصياهتا وعن طريق أفعاذلا .
التوصيات :
 -1إعداد معرر دراسي يف الدراسات العليا يف اجلامعات
العراقية؛ دلناقشة موضوعات اإلابدة اجلماعية .
 -2أتسيس جامعة إقليمية متخصصة يف بناء السبلـ وإشاعة
ثعافة العفو والصفح .
 -3أتليف فرؽ حبثية تعمل على اعداد مناىج تستلهم من
العلوـ اإلنسانية كل ما يسهم يف بناء ذاكرة مضادة
للجماعات اليت تعاين من أثر احلروب ادلدمرة ،وذلك عن
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طريق إعادة قراءة الًتاث وادلدوانت الفعهية والفلسفية وانتعاء
ما يناسب منها.

اذلوامش

 تعٍت اإلابدة صبيع األنشطة ادلختلفة اليت هتدؼ إىل تدمَت ادلعومات
األساسية حلياة رلتمع ما ،وتتطور ىذه االنشطة على اعتبارات ثعافية
وسياسية واجتماعية وقانونية وفكرية وروحية واقتصادية وحيوية
وفسيولوجية ودينية ونفسية وأخبلقية ،وؽلكن أف تشتمل على اعتبارات

تتعلق ابلصحة والطعاـ والتغذية وابحلياة العائلية والعناية ابألطفاؿ
وابلوالدة وادلوت فضبلً عن شرؼ الشعوب وكرامتها ومستعبل اإلنسانية
كمجتمع عادلي .ينظر  :أصوؿ العنف  :الدين والتاريخ واإلابدة  ،جوف
دوكر ،ترصبة  :علي مزىر  ،سلسلة دراسة جامعة الكوفة  ،دار الرافدين
 ،بَتوت 38 :2018 ،
( )1فرساف األحبلـ العتيلة  ،إبراىيم الكوين ،دار الصدى ،ديب ،ع63
يونيو233 :2012 ،
( )2عزيزي السيد كواابات  ،رشيد الضعيف ،رايض الريس للكتب والنشر،
بَتوت ،ط189: 2001 ، 2
( )3عزيزي السيد كواابات175:
( )4طابق  ، 99جٌت فواز ،منشورات ضفاؼ دار االختبلؼ  ،بَتوت ،
104 : 2004
( )5ـ.ف104 :
( )6ـ.ف 105 :99
( )7ـ.ف 217 :
( )8طابق 250 :99
( )9أصوؿ العنف 26 :
( )10أموات بغداد  ،صباؿ حسُت علي ،دار الفارايب ،لبناف2008 ،
447-446:
( )11ينظر  :اللغة واالسطورة  ،أرنس كاسَت ،ترصبة  :سعيد الغاظلي،
ىيئة أبو ظيب للثعافة ،دار كلمة ،أبو ظيب61 : 2009 /
()12ينظر:أصوؿ العنف 175:
()13صنعاء مدينة مفتوحة  ،دمحم أضبد عبد الويل ،دار الكلمة  ،صنعاء،
.49: 1978
()14ـ.ف .48 :

( )15ـ.ف  .51-50:ينظر يف ىذا السياؽ ما ؽلر بو عللريتش وىو
أحد ادلناضلُت الشيوعيُت يف رواية " الوضع البشري" الندريو مالرو بعد
قتل العوات احلمر لزوجتو وابنو بطريعة بشعة  ،وربرره من اخلوؼ وإقدامو
244

على االنتعاـ من اجلندي الصيٍت الذي يصفو ابدلسخ  ،ينظر ادلواضع
االتية من الرواية.259-258 ،239،254 ،238:
()16ينظر يف السياؽ نفسو:السوريوف األعداء ،فواز حداد  ،رايض الريس
للكتب والنشر  ،بَتوت 110-109 :2014 ،
()17فرانكشتاين يف بغداد ،أضبد سعداوي ،منشورات اجلمل ،بَتوت،
174: 2013
()18ديب  ..صنعاء والعودة ،108 :ينظر :فرساف األحبلـ العتيلة :
 ،118ورواية "حارسة الظبلؿ" 35:
()19قشور الباذصلاف ،عبد الستار انصر ،ادلؤسسة العربية للدراسات
والنشر،بَتوت165 : 2007،
()20ينظر :مسرحيات اسخيلوس ،ترصبة أمُت سبلمة ،مطبعة مدبويل،
العاىرة ، 1989:307 ،إذ يوضح مًتجم الكتاب إ هف دلنوس جزيرة
قام النساء فيها بعتل صبيع رجاؿ ،لذا جاء وصف جرؽلة دلنوسية
للجرائم البالغة الفظاعة.
()21ـ.ف 307:
()22جوىر اإلنساف  ،إريش فروـ  ،ترصبة  :سبلـ خَت بك ،دار احلوار
للنشر والتوزيع  ،البلذقية.26 :2011 ،
 الطوطم  :ىو حيواف مسامل يؤكل حلمو ،وقد حرـ أكلو دبرور الزمن
 ..وأصبح لدى اإلنساف خوؼ من مس ىذه احليواانت .ويف نظاـ
تتسمى ابسم
الطوطمية تتفرع العبائل إىل عشائر وكل عشَتة
ّ
طوطمها،ولو خصوصية مع كامل العشَتة ،فهو األب األوؿ للعشَتة،
الذي ػلميها من األخطار ،لذلك يلتزـ أبناء الطوطم التزاماً معدساً أبف
ال يعتلوا طوطمهم الذي يشمل أفراد النوع صبيعهم ،ولكن يف مناسبات
معينة تعوـ العشَتة بعتل طوطمها ادلعدس بصورة احتفالية وتلتهم حلمو
احملرـ .ينظر :الطوطم والتابو ،سيغموند فرويد ،ترصبة بو علي ايسُت ،دار
احلوار،البلذقية – سوراي.25-22 : 1983 ،
 من اجلدير ابلذكر إ هف (فرانز فانوف) يُ ُّ
عد ظاىرة الثأر سلوًكا ىروبيًا
ِ
ابدلستعمر– تنشغل
ادلستعمر
للجماعة – يف سياؽ احلديث عن عبلقة
َ
فيو اجلماعات إباثرة الصراعات العبلية واالنغماس يف دـ األخوة عن
طريق ربفيز عادة الثأر اليت ىي استمرار ألحعاد قدؽلة مغروسة يف الذاكرة
حبسب وصفو ،يعود ىذا النزاع إىل إغفاؿ العدو احلعيعي واذلروب من
مواجهتو ،وكأنو غَت موجود ،بل أ هف الثأر سيحعق فرصة اإلحساس
ابستمرار التاريخ ادلاضي الذي مل يكن االستعمار جزءاً منو ،ألنّو يتيح
تفعيل فكرة االنتعاـ .ينظر :معذبو األرض ،فرانز فانوف  ،ترصبة  :د.
سامي الدرويب ،و د .صباؿ أاتسي ،دار ماسبَتو  ،فرنسا:1961 ،
 .21ويُع ّد الثأر ،يف سياؽ آخر من مرجعيات احلرب األىلية ،لكننا
فضلنا عرضو يف ىذا الباب دلناقشتو من زاوية أخرى للفائدة .
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()23مذنبوف لوف دمهم يف كفي ،احلبيب السائح ،دار احلكمة،اجلزائر،
2011:108
()24راس بَتوت  ،ايسُت رفاعية  ،دار ادلتنيب  ،ابريس – بَتوت 136:
ينظر أيضا :التائهوف ،أمُت معلوؼ  ،دار الفارايب  ،بَتوت :2013 ،
111 -100
()25ديب  ..صنعاء والعودة 178
()26بغداد  ..مالبورو 244 :
()27بغداد  ..مالبورو 242 :
()28ـ.ف242 :
()29ـ.ف243 :
()30ينظر يف السياؽ نفسو :حارس ادلوتى ،جورج يرؽ  ،منشورات
ضفاؼ – منشورات االختبلؼ  ،بَتوت  ،ط92 : 2016 ،2
()31كوابيس بَتوت غادة السماف  ،منشورات غادة السماف  ،بَتوت،
ط28 : 1979 ،3
()32ـ.ف 210 :
()33بغداد  ..مالبورو  ،291 :تعود فكرة معاقبة ادلذنب إىل مظاىر
االعتعاد بعدالة العامل اليت يوضحها مصطلح "العدالة ادلتأصلة"
 ،immanent justiceوتعٍت إ ّف اخلطأ غللب الععاب تلعائيا،
لكن يف رواية احلرب األىلية ال تتحعق أبسط مفاىيم العدالة ىذه ،يف
حُت إف مكوانهتا الوظيفية تظل راسخة وىي تظهر يف النصوص على
شكل اسئلة واستفاىامات ،حوؿ موضوع العدالة والضحية ينظر:
االعتعاد بعدالة العامل الوىم والضرورة؛ دراسة يف سيكولوجية الضحية
لدى الشباب العراقيُت يف سنوات احلصار االقتصادي ،فارس كماؿ
نظمي ،جامعة الكوفة ،دار الرافدين ،بَتوت98 :2019 ،وما بعدىا.
()34بغداد  ..مالبورو  291 :ينظرأيضا 244 :
()35الظل والصدى ،يوسف حبشي األشعر  ،دار النهار للنشر والتوزيع
 ،بَتوت 210 : 1989 ،
()36ينظر :اذباىات معاصرة يف فلسفة العدالة ،جوف رولز اظلوذجاً ،ربرير
صموئيل فرؽلاف ،ترصبة فاضل جتكر ،ادلركز العريب لؤلحباث ودراسة
السياسات ،بَتوت14 :2015 ،
()37راس بَتوت  ، 120 :ينظر أيضا :قشور الباذصلاف 200 :
()38مذنبوف لوف دمهم يف كفي37 :
ينظر  "The hateful 8":وىو فلم أمريكي أنتج عاـ ،2015
من بطولة صاموئيل جاكسوف،وكورت راسل ومن أتليف واخراج كويننت
اترانتينو ،وفيو غلري حوار بُت عامل ادلشنعة وادلدانة بتهمة العتل ،ؽلتاز
بطابعو الفلسفي الذي ؽليز بُت عدالة العانوف والعدالة احملدودة اليت تتم
على أيدي ذوي الضحية ،ويشخص الفارؽ بُت العدالتُت يف غياب

الشغف يف األوىل وحضورىا يف الثانية وىو ما يشكك بعيمة العدالة يف
ىذه احلالة.
()39ينظر :فرانكشتاين يف بغداد 174-163:
()40ـ.ف 177:
()41ينظر:ادلبدأ احلواري دراسة يف فكر ميخائيل ابختُت ،تزفتياف
تودوروؼ ،ت ،فخري صاحل ،دار الشؤوف الثعافية ،بغداد ،ط،1
.123 -122 :1992
()42ينظر :فرانكشتاين يف بغداد 174-173
()43ـ.ف 177-176 :
()44فرانكشتاين يف بغداد 145:
()45ـ.ف 209:
()46ـ.ف 234:
()47ـ.ف 334:
()48ـ.ف 171:
()49نذكر يف ىذا السياؽ شخصية اجملرـ عبلء الدين يف رواية "سلاويف
السبعة" للكاتب البوسٍت سبلفيدين افيديش ،إذ يعوـ بعتل عدد كبَت من
الناس خبلؿ احلرب بُت البوسنة واذلرسك ،ؽلثل عبلء الدين صورة موسعة
لئلجراـ يف احلرب االىلية؛ لكنو يضع اجملتمع أبكملو يف صورة االجراـ
ادلوسعة ،وىو ما يتضح من خبلؿ حواره مع الصحفي الذي يبحث عن
صديعو ادلختفي خبلؿ احلرب ،فربأي عبلء الدين ال يوجد أحد بريء
ومن ضمنهم الصحفي؛ ألنو كاف يعرؼ أ هف العتل والتعذيب كاف غلري
يف بناية مدرسة ادلوسيعى" :ماذا تظن ،أتظن نفسك بريئاً؟ كن تدري
أبمر مدرسة ادلوسيعى ،ابلتأكيد مسع دبا كاف غلري .وإ ْف مل تسمع
فأن مذنب كذلك ،مذنب لعدـ اىتمامك ابآلخرين ،مل تكن تفكر هإال
يف نفسك ،أن مذنب أيضا ( )...الكل مذنب ال أحد بريء".سلاويف
السبعة ،سبلفيدين افيديش ،ترصبة :دمحم أسامة ،دار العريب للنشر
والتوزيع ،العاىرة.175 :2015 ،
()50كوابيس بَتوت41 :
()51ـ.ف 42 :
()52قتلة ،ضياء اخلالدي  ،التنوير للطباعة والنشر ،بَتوت 2012 ،
.171:
()53ـ.ف181:
()54الذات تصف نفسها ،جودي بتلر  ،ترصبة  :فبلح رحيم  ،دار
التنوير  ،بَتوت 165 : 2014 ،
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THE CRIMINAL, THE VICTIM, AND THE GENOCIDAL ACT IN THE ARABIC NOVEL
CIVIL WAR NOVEL AS AN EXAMPLE
NADIA GHADBAN MOHAMMED

The Iraqi Scientific Academy, Iraq - Baghdad
ABSTRACT
The research is concerned with studying two representations of the ego and the other in the
Civil War novel, which is both the criminal and the victim, The literary texts reveal to us the
way of thinking and the valued perspective which affects the concept of social groups and
individuals coexistence in light of crises, which leads to the practice of genocidal nature acts.
This problem is addressed in several Arabic novels, such as Ibrahim Al-Koni's novel "Knights of
dead dreams", "The Dead of Baghdad" by the Iraqi novelist Jamal Hussein, "Beirut's
Nightmares" by Ghada Al-Samman, and "Baghdad Malboro" by Najm Wali, and Iraqi novels
that shed light on events of Kurds genocide in Iraq and others. Extermination of acts shows a
connection between the ego and the other, so the one we track down is not the far one, the
accomplished in his jealousy on which a large part of the philosophical lesson is based, but
rather the incomplete jealousy, or the jealousy ambiguity with (the ego) whose jealousy must be
established constantly. In order of self-establishment; the other, who establishes the self and is
active in it; He is the near other, who does not show clear features of his jealousy, and maybe an
image of the ego So this other is a face of the self at the same time; Moving away from him and
excluding him is nothing but fear of falling into his likeness.
The location of the problematic other, which is near (intimate) and distant (enemy) at the
same time, confuses the specific names of the narrative characters' identities, this confuses to
highlight the problem of value judgments is the way to look at the value of justice, when the
victim lives under a complex of darkness, And when the murderer justifies his act with
customary, political or religious excuses; This means that we face human actions that lead to
genocidal action, that is, mass killing on ethnic, religious or sectarian grounds ... etc. This means
that the main focus of reviewing all the above concepts and research points is to pursue the act
of (killing), especially the violent act of killing of a genocidal nature that is common in civil wars,
the act of killing is a primary observatory with which we view civil war figures. Its spread is a
clear phenomenon in most of its novels, and it’s sung: It reveals the depth of the human soul and
overlooks history, politics, and human nature. This explains the stages of the formation and
separation of the ego and shows the nature of its interlocking relationship with the other.
KEYWORDS: the criminal - the victim - the extermination - the novel.
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