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دراسة عائلية في قلة العاصفة
كتاب تمارا الجلثي في العراق المعاصر
تقلم شثلي مالّط

نزًبسا انجهجً يؼ ّضح خبصخ نذيّ .نوذ ساكوزٓب كً يشٕاس صؼٕدْب األكبدًًٌ انطٌٕم يٍ سُٕاد انًذسسخ انضبٌَٕخ
انى كهٍخ انذساسبد انششهٍخ ٔاإلكشٌوٍخ كً جبيؼخ نُذٌ ،كجبيؼخ ثشأٌ ،حزى ٍَهٓب شٓبدح انذكزٕساِ يٍ جبيؼخ
ْبسكشد ثشسبنخ رحٕنذ انى كزبة يزًٍّض ػٍ حوجخ ربسٌخٍخ يـًٕسح يٍ ربسٌخ نجُبٌ .دائًب ً رخطّذ رًبسا أحسٍ
انزٕهؼبدٔ ،هذ ٔجذد َلسً دٔيب ً يزؤصشاً ثشجبػزٓب خالل انًؤسبح اإلؿشٌوٍخ انزً ػبشٓب انؼشاهٌٍٕ ٔال ٌضانٌٕ
ٌؼٍشَٕٓب ًْٔ ،اظبكخً ػب َش ْزٓب اثُخً ثب ّسحً ألحًذ انجهجًٔ ،ال رضال رؼٍشٓب .كًب أدسي يٍ رجشثزً انخبصخ كً
انسٍبسخ حجى انًحٍ انزً رؼبٍَٓب انؼبئهخ كً انششم االٔسػ يٍ خٕض كشد نٓب كً دْبنٍضْب انذيٌّٕخٔ ،يٍ
رجشثزً ْزِ ،كً انؼشام ٔكً نجُبٌ ،اػجبثً ثهٍهى ػسٍشأٌ ،انذح رًبسا ،نًب ه ّذ َي ْزّ يٍ رعحٍبد ثؼذ هشاس صٔجٓب
ركشٌس حٍبرّ إلَٓبء انذكزبرٕسٌخ كً انؼشام.
كشخصٍخ هشٌج ٍخ يٍ أَزٍـٌٕ اثُخ أٔدٌجس انشٍٓشح كً انزشاس اإلؿشٌوً ،اخزبسد رًبسا يسبسْب انلشٌٔذي
انزؼٌٕعً يٍ خالل دساسزٓب انؼهًٍخٔ .هذ أصذسد يئخشاً كزبثب ً ٔاكٍب ً ػٍ ربسٌخ آل انجهجً خالل انوشٌ انًُصشو
ثؼُٕاٌ "يزؤخشحً ػٍ يٕػذ انشبي كً هصش انـضال )•("ٌ Late for tea at the Deer Palaceشٔي ،أسٕح
ّ
ػجٕسٍْ يآسً انوًغ ٔاالظطٓبد كً انصٍٍ
ثكزبة "انججغ انجشي" انشٍٓش نسٍشح صالصخ أجٍبل يٍ انُسبء خالل
انًؼبصشحٌ ،شٔي يسبساد شخصٍخ كً انزبسٌخ انؼشاهً انًعطشة ٔسُٕاد انًُلى انطٌٕهخ ـ هصخ انكزبة
يؼبَبحُ َسبء ػبئهخ كبٌ أْهٓب يٍ أؿُى يالكً االساظً ٔأسكغ انزجبس كً حوجخ ػشام يب هجم صذاو ،السًٍب ثؼٍٍ
جذح رًبسا انـ "ثٍجً ثسبو"(ٔ .)0:9:-0:11انكزبة ٌؼجّش ثو ّٕح أكجش يٍ رهك انزً هذيزٓب جُؾ شبَؾ كً سٔاٌخ
"انججغ انجشي" نُسبء صالس َّ
كٍ َسبء صٍٍُبد ػبدٌبد ،كشخصٍبد "يزؤخشحً ػٍ يٕػذ انشبي" اخزجشٌ سهطخ
كجٍشح كً انؼشام ػهى ايزذاد انوشٌْ .زِ انًوبسثخ انحًًٍخ نهحذس انزبسٌخً رجؼم كزبة انذكزٕسح رًبسا غبؿٍب ً
ػهى حسّ انوبسئ انؼًٍن ثبنزبسٌخ انؼبنًًٌُ ،وهّ يٍ خالل انؼذسخ انؼشاهٍخ أسطٕسحً شبجٍخً رشجّ ػشاهٍب ً يآسً
ػبئهخ كٍٍُذي كً انٕالٌبد انًزحذح.
ٌزُبٔل كزبة رًبسا انجهجً أسثغ حوجبد يٍ انزبسٌخ انؼشاهً انًؼبصشٔ .نكَٕٓب يئسخخ يحزشكخ ،كًٓ هبدسح ػهى
اثشاص كم حوجخ يُٓب ثؼاليخ يًٍضح رٕصّلٓب ثلٓى كٕاصهٓب انضيٍُخ ػجش يئخ ٍَٔق سُخ .كٍـطًّ انكزبة كً انجضء
األٔل َٓبٌخ انًٍُٓخ انؼضًبٍَخ حزى آٍَبسْب انًذ ّٔي خالل انحشة انؼبنًٍخ األٔنى ،حًٍُب نًغ َج ُى انج ّذ األكجش ػجذ

انحسٍٍ ( )0:9:-098:سج َم سٍبسخ ٔرجبسح ٌزًزغ ثبنلطُخ ػهى جبَجً ػبنًًٓب انصؼت .أيب انجضآٌ انضبًَ
ٔانضبنش ،كٍشكضاٌ ػهى صؼٕد اثُّ ْبدي ( ْٕٔ ،)0:99-09:9انشخصٍخ انٕغٍُخ انزً كبٌ نٓب انحعٕس انوٕي
كً ػبنى انسٍبسخ انزي سٍطش ػهٍّ انجشٌطبٌٍَٕ ،نٍزحٕل انزشكٍض ثؼذ رنك انى حٍبرّ كً انًُلى انًٕجغ انطٌٕم ثؼذ
ػبو  ،0:99حٍٍ سٍن أثُبإِ انى انسجٌٍٔ .ؤرً انجضء انشاثغ ػهى انصشاع انًشٌش يغ صذاو حسٍٍ ٔانحكى
األيٍشكً انًخٍّت نآليبل انزي رالِٔ .ػجش كم رنك ،كبَذ َسبء ػبئهخ انجهجً كً ههت انحذس ،كبنسشد ٌسشي كً
ّ
ػهٍٍٓٔ ،األسهٕة ٌؼطً نحظبد سٔائٍخ هٌٕخ كًب كً اإلرالل انزي
يب شٓذرّ ػٍٍَٕٓ يٍ ربسٌخ ػشاهً هسب
رؼشظذ نّ "ثٍجً" ػُذيب هشسد رح ًّم أ ّ
ي يؼبَبح إلخشاط اثُٓب سشذي يٍ انسجٍ .
هذ ٌهجؤ انوبسئ انى انكزبة نلٓى يخبض ػشام انٍٕو ثذٔس أحًذ انجهجً كٍّ ػهى ٔجّ انخصٕص .انوبسئ ْزا
ٌصبة ثخٍجخ األيمٔ ،يٍ األكعم أٌ ٌوزًُ سٍشح خبصخ ثبنجهجًٔ ،ػُٕاَّ "انشجم انزي ج ّش أيٍشكب انى انحشة
كبف ػهى
" ٔThe man who took America to warنٕ كبَذ ْزِ انسٍشح ال رزًزغ نؤلسق ثبغّالع
ٍ
يٕظٕػّ جشاء اَوطبع يئنِّلّ ػُّ ٔنجٕئّ انى انًصبدس انضبٌَٕخ ٔؿٍش انذهٍوخ كً انجحش .
ّ
اٌ أحذاً كً انؼبنى ال ًٌهك انٕصٕل انى أحًذ كًب ْٕ يزبح نزًبسا .نكٍٔ ،سؿى يحجّزٓب انًؼشٔكخ نٕانذْبٔ ،ألسجبة
رزؼهن ثزٕاظؼٓب ٔيٕاَغ يٍُٓخ ػٍ انصهخ انؼبئهٍخ يٍ األحسٍ رشكٓب نهزحهٍم انُلسً ،ثم ثحكى ادساكٓب انٕاػً
نخٍبس أكضش شًٕالً ،كبٌ انكزبة نٍ ٌلً رٕهؼبد انوبسئ انطجٍؼٍخ نًؼشكخ س ّش رنك انشجم انًحٕسي كً ربسٌخ
انؼشام انًؼبصش.
آَب يؤسبح اؿشٌوٍخ حوبً ،هصخ رًبسا انجهجً .كلً حٍبح ػبئهخ كٍٍُذي انؼشاهٍخ هسٕح يُوطؼخ انُظٍش كً ارصبنٓب ػجش
األجٍبلٔ ،صؼت جذاً ػهى كزبح يحجخ أٌ ركٌٕ اثُخ احًذ انجهً .كبنشك ثّ كً ػٍٍ كم يزحذس يؼٓب ػُذيب ٌطبل
انحٕاس سجالً جبء ثجحبكم أيٍشكب انى انؼشام ،يب ثٍٍ يكبئذ انًُطوخ ٔاساهخ انذيبء انزً ثذأد ٔنى رُز ِّ ثؼذ .أيب كً
شٓبدرً انخبصخٔ ،هذ ػشكذ أحًذ انجهجً ألكضش يٍ  01ػبيبً ،حزى أًَُ شبسكزّ ثؼط نحظبد انسجٍ كً
اٌشأٌ ،سؿى خالكبد ػًٍوخ يؼّ ٔصهذ انى انـعت أحٍبَبً ،كشٓبدرً انًوزعجخ أَّ سجم شجبع ٔششٌق ،كٍّ يب
ْٕ كً انؼجبسح االَكهٍضٌخ يب هذ ٌكٌٕ أكجش يٍ حجى انحٍبح َلسٓب .
ال ًٌؤل كزبة رًبسا اراً انلشاؽ انزي نى رشؤ يؤلِ أصالً ،كؤحًذ نٍس يٕظٕع "يزؤخشحً ػٍ يٕػذ انشبي كً هصش
انـضال"ٔ ،ػًهٓب يوزصش ػهى سؼٍٓب انى يب ْٕ أثؼذ يُّ ،ػُذ ثٍجً ْٔبدي ٔاألػًبو ٔانخبالد .كًب أًَُ رؤصشد
جذاً ثبخزٍبسْب ثطم هصزٓب "نؼًٕ حسٍ" انزي أػشكّ كزنك ثشكم جٍذ ْٕٔ ،انشجم انزي ٌحظى ثبحزشاو ٔاسغ كً
انؼشام ٔانؼبنى .كلى أٌ رسؤل انشئٍس جالل غبنجبًَ ػٍ األسزبر انزي سكط كصهّ يٍ كهٍخ انوبٌَٕ كً ثـذاد كً
يُزصق انخًسٍُبد يٍ انوشٌ انًبظًٔ ،أٌ رسؤل غالثّ ٔكبدس انجبيؼخ اإلساليٍخ انزً ٌزشأسٓب ْٕٔ كً
انزسؼٍٍ يٍ ػًشِ ْٕ ،انشجم انعشٌش صبحت أكضش يٍ ػششٌٍ كزبثبً .نوذ أْذد رًبسا كزبثٓب انى ػًٓبٔ ،هذ
أحسُذ انخٍبسٔ ،نؼ ًِّٓب أٌ ٌلخش ثٓب نٓزا ان ِّس ْلش ان ّذهٍن انشّهٍن .
•صذس كزبة رًبسا انجهجً "يزؤخشحً ػٍ يٕػذ انشبي كً هصش انـضال; أحالو ػبئهزً انؼشاهٍخ انعبئؼخ" ػٍ داس
ْبسثش .
)يحبو ٔأسزبر كً انوبٌَٕ ،حبنٍب ً أسزبر صائش كً كهٍخ انحوٕم ثجبيؼخ ْبسكبسد(

