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بل انها تك�شف وبتفا�صيل دقيقة ومثرية معاناة
املهاج ��ر ال ��ذي يت�سلل نح ��و حدود بل ��د اخر من
دون وثيق ��ة �سف ��ر ر�سمي ��ة  .ه ��ذه املعان ��اة التي
تظل تالزم املهاجر وتكثف قلقه وحريته من قبل
ان يجت ��از حدود ذل ��ك البلد حتى حلول ��ه فيه� ،إذ
هو غريب ومطارد م ��ن �سلطتني� ،سلطة اخلارج
ممثلة ب�سلط ��ة القانون التي م ��ن بع�ض ادواتها
العق ��اب و�سلط ��ة الداخل التي ه ��ي �سلطة الذات
املعب�أة بالتوج�س واخلوف.
وبقدر ما تراود املهاجرعادة من احالم وخياالت
�سعي ��دة او ُم�سعدة كونه ينف ��ذ او يف طريقه لأن
ينفذ م ��ن عامل �ضي ��ق  -يحا�صر نف�س ��ه وج�سده
وال يوفر له ادنى م�ستوى من م�ستويات العي�ش
الك ��رمي – اىل عامل مغاير رح ��ب ووا�سع يتمتع
بـ»احلري ��ة» ، 11ت ��راوده يف االن نف�سه خياالت
معتمة قد تتحول يف حلظات اىل كوابي�س ت�ؤول
فيم ��ا بعد اىل حاالت تراج ��ع ونكو�ص  ،وهو ما
�صوره الروائي عرباح�سا�س بطله وهو ما يزال
قائم� � ًا يف ال�سفينة املتوجه ��ة اىل دملون وقبل ان
يحط رحاله هناك�« :صحيح ان االخرين �سبقوه
اىل التعب�ي�ر ع ��ن بهجته ��م ،وه ��و �ش� ��أن طبيعي
جلمي ��ع النا�س ،غري ان اح�سا�س ��ه بالوحدة االن
�أ�شد ايالم ًا» 78
وم ��ع ان دمل ��ون وكما «مكت ��وب عل ��ى احلجر ،ال
يفرت� ��س فيه ��ا الذئ ��ب ال�ش ��اة»  136ف ��ان واقعها
مل تتع�ي�ن مالحم ��ه احلقيقي ��ة للمهاج ��ر اال حني
وط� ��أ ار�ضها و�أق ��ام زمن ًا عليه ��ا � .إنه
االمتح ��ان ال�صع ��ب واملمار�س ��ة
القا�سي ��ة التي ال يق ��دم عليها �إ ّال من
كان مقهور ًا على ار�ضه وبني نا�سه.
ودملون رواي ��ة القا� ��ص اخلم�سيني
الذي �سحرن ��ا بق�ص�صه الق�صرية مع
غريه من امثال نزار عبا�س وحممود
الظاه ��ر م ��ن بع ��د عب ��د املل ��ك ن ��وري
وف�ؤاد التكريل ومهدي عي�سى ال�صقر،
هي رواية هذا املو�ضوع  ،الهجرة اىل
ع ��امل اخر بع ��د ان ي�ستنفد امل ��رء طاقة
البق ��اء يف بلده ومت�س ��ي حياته مهددة
فيه.
لقد حملت دمل ��ون ارها�صات حلم جميل
ه ��و يف حقيقة االمر ،املنف ��ذ امل�ؤمل اىل
ع ��امل اخر ارح ��ب واو�س ��ع واك�ث�ر �أمن ًا
وقب ��و ًال  ،ولكنه ظل قلق ًا كذلك حتى نهاية
الرواي ��ة .ففي الوقت ال ��ذي ت�ستدعي فيه
كلمة دملون م ��ا ت�ستدعيه من خفايا تاريخ
ا�سط ��وري يثريالوج ��دان فق ��د كان ��ت يف
الوق ��ت ذاته حاف ��ة للقل ��ق ومث ��ار ًا للعزلة
وعدم االمان ومرادف ًا للغربة واالغرتاب.
وبط ��ل الرواية ابراهيم ال ��ذي هو �صحفي
غ�ي�ر حمرتف  ،مار�س ال�سيا�سة طوع ًا حني وجد
نف�س ��ه يف خ�ضمه ��ا  ،و�ش ��ارك يف تظاه ��رة يف
بغ ��داد اودع ب�سببها التوقي ��ف  ،ي�ساري النزعة
ت�ش� � ّرب مب ��ادئ الوطني ��ة واحلري ��ة واالنعتاق،
وهو �شخ�ص مثق ��ف كذلك يحمل �شهادة جامعية
وي�ستغ ��ل فراغات عمل ��ه الوظيفي او م ��دد نفيه
اىل اماك ��ن منعزل ��ة  ،يف الق ��راءة والتثقي ��ف

الذات ��ي وهم ��ا ،اي الوطني ��ة والثقاف ��ة ،عامالن
غالب ��ا ما �أرهف ��ا احل�س االن�ساين ل ��دى االن�سان
من هذا الن ��وع  ،وع ّبئا وجدانه بقلق البحث عن
احلري ��ة والعدالة االجتماعي ��ة با�ساليب متعددة
م ��ن الكفاح ،فال غراب ��ة ان جنده يف مكان غربته
يتوا�ص ��ل م ��ع ن�ضال ��ه ه ��ذا حم ��رر ًا يف �صحيفة
ي�صدرها مع ثلة من ا�صدقاء ومعارف له هناك.
ولع ��ل الرواي ��ة ارادت تلميح� � ًا �أو تلويح� � ًا
االف�صاح عن القدرات املتباينة عند النا�س الذين
هم من قبيل ابراهيم ،بني اال�ستمرار يف مواقف
الن�ض ��ال او البح ��ث ع ��ن مناف ��ذ اخ ��رى خ ��ارج
احل ��دود ،يدفع به ��ا املرء االذى ع ��ن نف�سه ريثما
تتجلى االفاق ،فام ��ا عودة اىل البلد واالنغما�س
يف احلي ��اة اجلديدة او البق ��اء يف املهجر وطن ًا
ومنفى.
ان مات�ص ��ح اال�شارة اليه ه ��و ان التوج�س الذي
الزم حي ��اة ابراهيم يف دمل ��ون يف ايامه االوىل،
كان �أخ ��ف وط� ��أة مل ��ا وج ��ده هن ��اك م ��ن معارف
وا�صدق ��اء  ،م ��ن بينه ��م ام ��راة احبت ��ه واحبه ��ا
فمنحت ��ه نف�سه ��ا وج�سده ��ا  ،فكان ��ت التعوي�ض
النف�س ��ي واجل�سدي لكثري من تداعيات الوح�شة
واحلرم ��ان اللت�ي�ن �أرقت ��ا حي ��اة بطلن ��ا  ،قبل ان
يكت�ش ��ف ام ��ره ويطرد منه ��ا �آخر االم ��ر« .ويف
اح�سن االحوال لي�س و�ضعه اكرث من انه مفرود
و�س ��وف تغل ��ق الب ��اب وراءه»  322وان ��ه لي�س
�س ��وى «رقم يف ملف ر�سمي ملنفي دخل اجلزيرة
بال اوراق �شخ�صية ويتم ت�سفريه» .323
تنفت ��ح ه ��ذه الرواية وه ��ي رواية كب�ي�رة بحق
عل ��ى ا�سماء واح ��داث كث�ي�رة توا�شجت معا يف
�س�ي�رورة فني ��ة هادئة متن ��ح القارئ يقين� � ًا بان
اعظم االعمال الفنية ما تتوهج فيها �آمال النا�س
واعمالهم يف حياة عذبة وان�سانية و�آمنة  .وكما
كان بنا�ؤها الفن ��ي هادئا ومت�صاعدا كانت لغتها
ب�سيطة وعميقة ودالة.
ان هاج� ��س ابراهي ��م الثق ��ايف والوطن ��ي ال ��ذي
ظ ��ل يالحق ��ه حتى وهو على ار� ��ض غري ار�ضه ،
ودف ��ع به اىل امل�شاركة يف ا�صدار �صحيفة تعنى
بالثقافة احلرة هناك ،كانت ايذان ًا بالتوج�س من
وجوده �أو ًال ،وهو وجود لي�س �شرعي ًا ثاني ًا  ،ما
عجل يف ا�صدار احلكم بطرده من البالد .
مل تبتع ��د دملون عن اي من احالمنا التي راودتنا
او كان ��ت تراودن ��ا  ،ونحن جن ��د واقعنا ي�ضيق
بانفا�سن ��ا فنتطلع اىل دملون ودمل ��ون ،وبعدد ما
ت�ص ��ور لن ��ا اخيلتنا من ج ��زر ا�شبعناه ��ا الوانا
مفرت�ض ��ة لنملأ انف�سنا ولو بااليهام  ،فكانت من
ث ّم موئ�ل� ًا للخيب ��ات والآالم .ان قدرة النطق يف
ه ��ذه الرواية تفرت�ضنا �صناع� � ًا لها ،ملا تعلقنا به
من اح ��االت اىل واقع معي�ش ولو ع�ب�ر ثقافاتنا
ان مل تكن جتاربنا.
ان غن ��ى ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي تع ��زز املتع ��ة يف
الق ��راءة كلم ��ا قطع ��ت �شوط� � ًا فيه ��ا ،لي� ��س يف
احداثه ��ا الكث�ي�رة ح�س ��ب ،كم ��ا لي� ��س اكتنازها
وانفت ��اح لغته ��ا على معارف �شت ��ى كذلك  ،وامنا
يف الوع ��ي التام مبو�ضوعه ��ا الكبري وحتوالته
املتالحق ��ة ما اف�ض ��ى اىل االح ��كام يف �صنعتها،
فجاءت بهذه ال�سيولة الرخية املعطاء.

القا� ��ص والروائ ��ي العراق ��ي املهاج ��ر املقي ��م يف
العا�صم ��ة اجليكي ��ة (ب ��راغ) واملول ��ود يف بغداد
ع ��ام  1930والذي ق ��ر�أت �أوىل ق�ص�صه يف جملة
(املثق ��ف) العراقي ��ة الرائ ��دة ،الت ��ي �أ�ص ��درت يف
بغ ��داد �صي ��ف ع ��ام  ،1958وما لبث ��ت �أن ع�صفت
به ��ا الدكتاتوري ��ة الفاق ��دة لبو�صلته ��ا ف�أغلقته ��ا،
كتب (جيان) حوار ق�ص�ص ��ه �ش� ��أنه �ش�أن جمايليه
من ق�صا�ص ��ي خم�س ��ينات القرن الع�ش ��رين ،ف�ؤاد
التك ��ريل وغائب طعم ��ة فرمان و�أدمون �ص�ب�ري،
كتب ��وا احل ��وار بالعامي ��ة البغدادي ��ة املوغل ��ة يف
عاميته ��ا ،حت ��ى و�أنت نق ��ر�أ هذا احل ��وار ،حتدث
نف�س ��ك ،ما �أكرث هذه املفردات العامية التي طواها
الده ��ر ،وما عاد �أحد يتحدث به ��ا ،وك�أن اللهجات
العراقي ��ة ،حتاول ن ��زع خوا�ص ��ها والإقرتاب من
العامي ��ات الأخ ��ر ،عامي ��ات اجلن ��وب والغربي ��ة
وبغداد واملو�صل وغريها.

يح ��اول بع�ضهم التحر�ش بها ،قائ�ل�ا له� :أال تراها
فقرية وعمياء وعرجاء ،مو خطية؟! �ص.20
م ��ا اكتفى ه ��ذا امل�سك�ي�ن بالدفاع عنها ،ب ��ل نفحها
قطع ��ة نقدي ��ة ،فرفعت �إلي ��ه وجه ًا انثوي� � ًا �شاكرة
�إي ��اه ب�صوته ��ا الطفويل .و�أن ��زوى (خ�ضر) قرب
عم ��ود �صخ ��ري متابع� � ًا بنظ ��ره لأج�س ��اد الب�ش ��ر
تندف ��ع باجتاه ��ات �شتى مغاي ��رة ،وكان كل واحد
ي�ست�شع ��ر ال�س� ��أم بدفين ��ة �أعمــــــــــاق ��ه ويتـــطل ��ع
لروحه ب�ضجر… �ص21.

الطبع الغالب ال التطبع

احلوار العامي

لقد كتب ق�صا�ص ��و اخلم�سينات احلوار بالعامية،
مت�أثرين مبناهج الواقعية اال�شرتاكية التي حتاول
ان تك ��ون �أمينة يف نقل خوالج النا�س ولواعجهم
والتي �أراها �أقرب �إىل الفعل الت�سجيلي البعيد عن
الإبداع ،نلم�س ذلك احلوار يف ق�ص�ص جمموعته
التي �أطلق عليها (جيان) وا�سمه احلقيقي (يحيى
عبد املجيد بابان) عنوان (ال�س ��نة الأخرية) وهي
خمت ��ارات مم ��ا كتبه م ��ن ق�ص ���ص ق�ص�ي�رة ،وقد
�ص ��درت ع ��ن دار �أم ��ل اجلديدة بدم�ش ��ق بطبعتها
الأوىل  ،2015وا�ش ��تملت ه ��ذه املخت ��ارات عل ��ى
ع�شر ق�ص� ��ص ق�ص�ي�رة ،وا�ضع�ي�ن يف احل�سبان،
�أن قا�صن ��ا املبدع الرائد (جيان) من الكتاب املقلني
ج ��د ًا ،حتى لي ��كاد ي�ضارع مبدعن ��ا الكبري الراحل
حممود عب ��د الوهاب يف قلة منتج ��ه ،غري نا�سني
الدكت ��ور مال ��ك املطلبي ،ال�سائر عل ��ى النهج ذاته،
وكان ��ت ق�صته الأخ�ي�رة التي حمل ��ت عنوان (من
دفرت ال�صحفي .ال�سنة الأخرية) وا�سطة عقد هذه
املجموعة الرائعة ،الت ��ي متثل خال�صة اخلال�صة
مل ��ا كتبه القا�ص (جيان) وه ��ذه الق�صة التي و�شح
بعنوانه ��ا ،جمموعته الق�ص�صية هذه .التي تدون
وقائع الأ�شهر الأخرية من �أيام اجلمهورية الأوىل
( ) 1963-1958وعلى وجه التحديد خريف �سنة
 ،1962م ��ن خالل حيوات عديد الأدباء وال�شعراء
واملثقفني العراقي�ي�ن ،و�سهراتهم يف �أروقة مبنى
�إحت ��اد الأدب ��اء والكت ��اب العراقي�ي�ن يف منطق ��ة
العلوي ��ة ببغ ��داد ،حت ��ى �أن ��ك ت ��كاد تتع ��رف على
الكث�ي�ر منه ��م� ،إذ يورد (جي ��ان) �أ�سم ��اء بع�ضهم:
ح�س�ي�ن م ��ردان ،وعب ��د املجي ��د الون ��داوي ونزار
عبا� ��س وعلي ال�شوك وبلن ��د احليدري ،ف�ض ًال عن
الأ�سماء الأوىل لبع�ضهم مثل ر�شدي الالثغ بالراء
 ،وه ��و ال�شاع ��ر ر�ش ��دي العامل (ت ��ويف ) 1990
وال�ص ��كار� ،أي اخلط ��اط وال�شاع ��ر حمم ��د �سعيد
ال�ص ��كار ،وغ ��امن ،ونعرف م ��ن خ�ل�ال ا�ستقرائنا
للحي ��اة الثقافية وال�سيا�سي ��ة يف العراق �أنه غامن
حمدون (ت ��ويف ( ،2017وذاك الذي ي�سكن قريب ًا
من مقهى الربازيلية ،وهو لدى التدقيق .الروائي
غائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان (ت ��ويف ( 1990ال�ساكن يف
حملة املربعة املطلة على �شارع الر�شيد.

تتلم� ��س يف ه ��ذه الق�ص ��ة الطويل ��ة ن�سبي� � ًا� ،إذ
امت ��دت �إىل �أربعني �صفحة تلم� ��س خيبة املثقفني
العرقيني بهذا الذي يجري يف تلك ال�سنة الأخرية
( (1962فه ��ذا يبح ��ث عن ج ��واز �سف ��ر ،واحلاكم
الع�سك ��ري العام مينع عنه ج ��واز �سفره ،خماطب ًا
جيان:
– ي ��ا جي ��ان اجلواز وجود عين ��ي للإن�سان ،يف
�شكل �أوراق ر�سمية ،ودونه اجلحيم.
” �أذك ��ر انن ��ا تعهدن ��ا يف تل ��ك ال�سن ��ة الأخرية،
�أالحتف ��ال بعي ��د ر�أ� ��س ال�سن ��ة ( (2000يف
مبن ��ى �إحت ��اد الأدب ��اء يف العلوي ��ة يف بغ ��داد
يف الع ��راق ،الأحي ��اء من ��ا يتذك ��رون �أ�صدقاءهم
املوتى ،ون�شرب نخب القرن احلادي والع�شرين”
ولأن (جي ��ان) كت ��ب ق�صته ه ��ذه ع ��ام � ،1994أي
بع ��د واح ��د وثالثني عام� � ًا يف املنفى ،فق ��د علم �أن
ر�ش ��دي قد م ��ات ،وتويف قبل ��ه ح�سني م ��ردان ثم
جميد الون ��داوي ولي�ست لديه �أخبار عن �سعدون
وه ��ادي و�إ�سماعي ��ل ،وال حت ��ى الأ�صدق ��اء الذين
بقوا يف الوطن ،ورمبا مات بع�ضهم.
�إزاء ذلك ت�ش ��رد املرف�أي ��ون والأ�صدقاء يف �أرجاء
الكوكب� :سعدي ،ال�صكار ،الرا�ضي ،علي ال�شوك،
بلند احلي ��دري ،يا للأمل يا لع ��ذاب املنفى .تراجع
�ص. 164-163

البون بني املظهر واملخرب

يف ق�صت ��ه (�أعم ��اق طيب ��ة) وعنوانه ��ا يف�صح عن
حمتواه ��ا وفحواه ��ا جن ��د الب ��ون �شا�سع� � ًا ب�ي�ن
املَظه ��ر واملَخرب ،مظهر (خ�ضر) بط ��ل الق�صة هذا
الطوي ��ل البدين ،رث الثي ��اب �أ�شعث ال�شعر ،حتى
�أن ��ه ليثري �إزعاج بع�ض جال�س املقهى الذي يذهب
�إلي ��ه الحت�س ��اء ق ��دح �ش ��اي �ساخ ��ن ،الأم ��ر الذي
يدف ��ع ب�صاح ��ب املقه ��ى لأن يطلب من ��ه مغادرته،
ك ��ي ال يزعج مرت ��ادي مقهاه م ��ن املي�سورين ،لكن
(خ�ض ��ر ًا) هذا ينط ��وي على مخَ ْ �َب�رَ طيب ورقيق،
فه ��و ي�شف ��ق على ه ��ذه امل�ستجدية العمي ��اء ،التي

كل �شخو� ��ص ق�ص� ��ص (جي ��ان) �أنا� ��س طيب ��ون،
ال ب ��ل �أكرثه ��م ،وه ��و – كما قل ��ت -ت�أث ��ر مبنهج
الواقعي ��ة اال�شرتاكي ��ة ،احلا�ض ��ة عل ��ى ت�أكي ��د
اجلوان ��ب النبيلة ل ��دى الإن�س ��ان ،واحلث عليها،
جتد ذلك لدى (خ�ض ��ر) بطل ق�صة ( �أعماق طيبة)
وجتده ��ا – كذلك -عند هذه امل ��ر�أة ال�سمينة التي
تت ��وىل توليد هذه ال�شاب ��ة يف ق�صة (العربة (63
الت ��ي ي�صور لنا (جيان) من خاللها وبلغة ر�شيقة
جميلة طيبة نا�س ذل ��ك الزمان و�إيجابياتهم ،قبل
�أن يحط ��م الع�ص ��ف ال�سيا�سي بعد مت ��وز 1958
منظومة القي ��م العراقية ،فهذا ال�ش ��اب ،املوظف،
ي�صطحب معه يف �سفرته زوجه ملتحق ًا بوظيفته
املنق ��ول �إليه ��ا �إداري ًا ،عل ��ى الرغم م ��ن �أن زوجه
حام ��ل يف �شهرها التا�سع ،الت ��ي يفج�ؤها الطلق،
وهي يف عربة القطار تل ��ك ال�ضاجة بامل�سافرين،
حت ��ى ال ت ��كاد جتد ل ��ك فيه ��ا موطئ ًا لق ��دم ،فكيف
بامر�أة جاءها املخا�ض ،كي تطلب من زوجها� ،أن
يذهب طالب� � ًا معونة تلك �أالمر�أة ،و�إذ يذهب �إليها
بعد لأي وتردد وهو يرى حالة زوجته (�ساجدة)
املرتدي ��ة ،ولعله مل يح�سن عر� ��ض حاجته جتيبه
املر�أة ال�سمينة املدخنة:
– م ��ن ق ��ال ل ��ك �إين طبيب ��ة ،وم ��ا �أدراين
مبر�ضها؟
غري �أنها تعود �إىل حقيقتها ،وقد مل�ست حرية هذا
ال�ش ��اب اخلج ��ول ،تع ��ود �إىل طيبته ��ا َ
الطبْعِ َية ال
فظاظتها التطبعية ،فتتوىل توليد ال�شابة وليدها
البكر.
و�إذ قر�أت ه ��ذه الق�صة اجلميلة امللتاعة و�أعجبت
به ��ا عن ��د ن�شره ��ا �أول م ��رة يف جمل ��ة (املثق ��ف)
�سن ��ة  ، 1958ع ��دت لقراءتها م ��رة ثانية يف هذه
املجموع ��ة الق�ص�صية ،م�ستمتع ًا م�شدود ًا� ،أترقب
ما �ست� ��ؤول �إليه عملي ��ة التولي ��د ،وك�أين �أقر�ؤها
للمرة الأوىل.

�أدب حاث على الكراهية

�أم ��ا ق�ص ��ة (اللهيب) املكتوب ��ة يف ،1959/6/24
ق�ص ��ة هي نت ��اج �أيامه ��ا ومرحلته ��ا و�إذ ن�ص�صت
عل ��ى زمان كتابته ��ا فلأ�شري �إىل �سن ��وات ت�صاعد
الأدجل ��ة وعلو ال�شع ��ارات والت�ص ��ارخ والهتاف
وك ��ره الآخ ��ر م ��ع �أن حوادثه ��ا غريبة ع ��ن واقع
احلي ��اة العراقي ��ة ،تتح ��دث ع ��ن مهاجم ��ة ع ��دد
م ��ن الفالح�ي�ن لبناية يراب ��ط فيها عدد م ��ن �أفراد
ال�شرط ��ة ،وتنته ��ي بقتل �أف ��راد ال�شرط ��ة كلهم –
وال نع ��رف كي ��ف قتل ��وا وه ��م يعت�صم ��ون بتل ��ك
البناية العالية ،التي �أطلقوا عليها ا�سم (اجللعة)

�أي القلع ��ة؟ وم ��ا �أكتف ��ى الفالحون الث ��وار بقتل
ال�شرطة جميعهم ،بل �أجهزوا على الباقي الوحيد
على قي ��د احلياة ،عري ��ف املخفر� ،صاب� � ًا عليه كل
حق ��د الإن�س ��ان وق�سوته ،عل ��ى الرغم م ��ن اللواذ
بكبريهم �سيد (رزيج) م�ستعطف ًا �إياه الإبقاء على
حياته ،لينهي (جيان) ق�صته امل�أ�ساوية هذه بالدم
املتدف ��ق م ��ن العريف ثم �ضغ ��ط �أ�صبع ��ه بهدوء،
فدوت الر�صا�صة و�سقط العريف م�ضرج ًا بدمه”
تراجع �ص.76
ولنق ��ف عند القت ��ل بهدوء ،وت�أكي ��د الق�سوة ،هذا
الأدب الدم ��وي� ،أنت ��ج لنا �شالالت ال ��دم التي كان
(جه ��ان) �أح ��د �ضحاياه ��ا ،والت ��ي �أجربت ��ه على
مغ ��ادرة وطنه �صي ��ف �سن ��ة  ،1963ومل يره منذ
ترك ��ه ،فمن يزرع ال�ش ��وك ال يح�صد به العنبا كما
يق ��ول ال�شاعر القتيل ه ��و الآخر – �صالح بن عبد
القدو�س،
وكان ه ��ذا الأدب جزء ًا من (�أيام الفاجعة) الق�صة
الت�صويري ��ة الت�سجيلي ��ة حلوادث ي ��وم اجلمعة
الثام ��ن م ��ن �شب ��اط  ،1963 /من ��ذ �أن �شاه ��دت
(�سعدية) وهي تن�شر املالب�س املغ�سولة على حبال
�سطح دارهم �ضحى ذلك اليوم العا�صف� ،شاهدت
طائ ��رة الهوكر هن�ت�ر احلربية� ،صاع ��دة �إىل كبد
ال�سم ��اء لتخر ب�أق�صى �سرعة نحو الأر�ض قا�صفة
بال�صواري ��خ التي رج ��ت �أركان املدين ��ة وانتهاء
بغ�س ��ق ذلك اليوم ،ومقت ��ل �أم زوجها بالر�صا�ص
املنهم ��ر قرب وزارة الدفاع بباب املعظم الأم التي
خرج ��ت �إثر ابنها الغِ ��ر الذي اندف ��ع نحو وزارة
الدفاع زاعق ًا هذه م�ؤامرة �ضدنا.
ويظل (جي ��ان) يف ق�صته (حتقيق) ي�صور ما تال
ذل ��ك اليوم من اعتق ��االت وبطل الق�ص ��ة (فا�ضل)
ال ��ذي يحيلني ويعي ��د لذاكرتي الأدي ��ب العراقي
املغ�ت�رب (فا�ضل العزاوي) فلق ��د قر�أت ما يقرتب
م ��ن حوادثه ��ا يف ف�ص ��ل كتب ��ه فا�ض ��ل الع ��زاوي
عنون ��ه بــ(ال�سيف وال ��روح ه ��ادم الأوثان داخل
املعب ��د املقد�س) يف �ضمن كتاب ��ه اجلميل (الرائي
يف العتم ��ة .هكذا تكلم عاب ��ر املتاهات عن زمانه)
ال ��ذي ن�ش ��ر ع ��ام  ،2016وه ��ذا كل ��ه م ��ن نتائ ��ج
الع�صف املدمر الذي حاق بالعراق.

مواهب مو�ؤدة

�إن يحيى عبد املجيد بابان املعروف �إبداعي ًا با�سم
(جي ��ان) طاق ��ة �إبداعي ��ة رائعة وخالق ��ة ،ع�صفت
به ��ا �أن ��واء ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة امل�ضطرب ��ة ،وقد
دفعت ��ه لالن ��زواء وال�صم ��ت� ،إال ملام� � ًا ،ق�صة هنا،
وق�ص ��ة هناك ،وخ�سارة ل�ل��أدب العراقي ان توءد
ه ��ذه املواهب وت�صمت ،يف وق ��ت ت�ضج ال�ساحة
الثقافية بالزعيق والعجيج ،و�أراه يتحمل وحده
نتائ ��ج ه ��ذا ال�صم ��ت وال�سيم ��ا بع ��د �أن عا�ش يف
مغرتبه ،حي ��ث ي�ستطيع الكتاب ��ة والإبداع بعيد ًا
ع ��ن الع�س� ��س ،وكم ��ا �أ�سفت عل ��ى �صم ��ت الرائع
حمم ��د روزناجمي املطبق ،ف� ��أين لآ�سف على قلة
منت ��ج (جي ��ان) و�إنها ملنا�سب ��ة ان ادع ��وه لرفدنا
ب�إبداع ��ه الق�ص�ص ��ي فم ��ا زال يف العم ��ر بقي ��ة،
ومازالت يف العقل وقدة كي يكتب ويبدع ودليلنا
هاتان الروايتان (دملون)  2008والأخرى (املرف�أ
وبغداد) التي طبعتها له دار املدى عام .2017
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يحيى عبد المجيد بابان «جيان»

«السنة األخرية» مختارات من القصص القصرية تأليف القاص املغرتب جيان  -يحيى
عبد املجيد بابان الصادر من دار امل الجديدة  -دمش��ق يقع الكتاب  167صفحة ويضم
عرش قصص قصرية ،عىل الرغم من أن القاص قد غادر العراق سنة  1963بعد االنقالب
البعثي الدموي ومل تس��نح له العودة إليه طيلة الوق��ت  ،أال ان مؤلفاته (رواية دملون
 ) 2008وكذل��ك مجموعت��ه القصصية(الس��نة االخرية  )2015التي ب�ين أيدينا تدل عىل أن
الوطن (العراق) مل يغادر مش��اعر وأحاسيس الكاتب أبدا! املجموعة كتبت عىل فرتات
زمنية متعاقبة وقسم منها قدمية قد ترجع اىل سنة  1959وقصة «اللهيب» منوذجا،التي
ستكون موضوع النقد

كث كتاب الرواية يف العراق يف العقود االخرية من السنني .ويبدو أنهم وجدوا
لقد رُ
فيها وسيلة ناجعة للتعبري عن افكارهم ودخائل نفوسهم يف ظروف مأساوية ،يف
جو بغ��داد امللفع بالفزع والقتل اليومي بعد ف�ترة االحتالل االمرييك للعراق يف
عام  ،2003التي اعادت البالد اىل القرن التاس��ع عرش .فقد س��اد الطغيان العثامين
والعشائرية والطائفية الظالمية .لقد متتع الكاتب العراقي قبل هذ ه الفرتة وخالل
فرتة قصرية بعد سقوط النظام املليك يف متوز عام  1958بفسحة من حرية التعبري،
ووج��د املجال لكتابة ما يريد قوله .ولكن ه��ذه الفرتة مل تدم طوي ًال إذ رسعان ما
س��حق االنقالب الفايش يف  8ش��باط  1963جميع براعم الحرية والدميقراطية قبل
ان تج��د املجال لتفتتح وتتح��ول اىل أزهار ومثار االبداع .وعندئذ انقس��م األدب
العراقي إىل قس��مني ،أحدهام يف الداخل واآلخ��ر يف املهجر .واصبح لكل واحد
منهام أهدافه وإمكانياته التعبريية.

ح������م������دي ال����ع����ط����ار
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الريف
يوجد 
اجلمال الذي نتخيله من
ومثلما
العراقي (النا�صرية)
خالل الو�صف فهناك اخل�شونة والق�سوة التي علينا توقعها و�سط
ه ��ذه الطبيعة اجلميلة طامل ��ا تتناول الق�ص ��ة (التغيري) عن طريق
الث ��ورة «وكانت ف�سحة ال ��درب ال�ضيق املتعرج متت ��د موغلة بني
احلق ��ول ،وعلى حوا�شيه نبتت �أع�ش ��اب الطرطيع والعاقول على
رب ��وات خ�ضراوات على طرف اليم�ي�ن يف حني �أمتدت من جانب
الي�سار للدرب �أر�ض وا�سعة غطتها �شجريات ال�شوك امل�صفرة»
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يف املقط ��ع الثاين م ��ن الق�صة ي�ضعنا الكاتب ام ��ام جوهر او ثيمة
احل ��دث ال ��ذي جعل جمموع ��ة من الفالح�ي�ن ي�س�ي�رون يف الطرق
الوع ��رة م ��ن �أجل الث ��ورة على ال�س ��ركال و�أخذ حقه ��م يف الأر�ض
الت ��ي يزرعونه ��ا «كان ��ت ر�ؤى عذاف ��ة النا�ضج ��ة باحليط ��ة تب ��زغ
ك�أ�ش ��د ما تكون الآن ،ه ��و يح�س بفرحة كربى تغطي على وجوده،
و�سين�ش ��ب يديه بالأر�ض التي �ست� ��ؤول �إليه ..هذا ما �سمع به مرة
يف املدين ��ة من الث ��وار ،و�سينحني فوقها ،ينام عل ��ى ترابها وميد
�ساعدي ��ه ليحت�ضنه ��ا ،ويغم� ��ض عيني ��ه ي�ش ��م رائحته ��ا وي�ضغط
�ص ��دره فوق �أخاديده ��ا بقوة ،ب�ضعف� ،ستك ��ون الأر�ض جزءا من
دمه ،من عروقه� ،ستكون �أر�ضه» جميلة هي احالم الثورة وثمارها
للم�ضطهدي ��ن ولكن للث ��ورة �ضحايا ودما ي�سيل عل ��ى االر�ض فهل
يق ��وى عل ��ى فعلها ه� ��ؤالء الفالح�ي�ن الب�سطاء الذين تع ��ودوا على
الطاع ��ة واال�ست�سالم والقناع ��ة لل�سركال «�أب ��و ح�سني» وجربوته
وظلمه ؟ ليذهب باخلي ��ال اىل الوجهة االخرى من الثورة امل�ضادة
حينما ي�صل �أليهم ال�سركال لي�ستهز�أ بثورتهم ومتردهم «متبخرتا
ف ��وق ح�صانه �صافق ��ا م�ؤخرته بخيزرانة رفيع ��ة  ...ترت�سم ب�سمة
�شمات ��ه على وجهه ،فتنتفخ اخلدين بغ�ضب حني ي�صرخ بهم «جلب
�أب ��ن اجلل ��ب ...ولك �أنت كل ��ك راع ��ي» وي�ستمر حلم عذاق ��ة وك�أنه
�شريط �سينمائي فيت�صور نف�سه يطيح بال�سركال من فوق ح�صانه
ويركل ��ه حت ��ى مي ��وت! ولي� ��س الع ��دو للفالح�ي�ن فق ��ط الأقطاعي
ال�س ��ركال فهناك خماوف �أخ ��رى «يا �سيد �أجن ��ان احلكومة �أخذت
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قص��ص جي��ان تعب��ق برائحة
تراب الوطن

رحلة «جيان» من دلمون الى بغداد

ال ��كاع ي ��ا خ ��وي بالك ��وة ع ��ود �سن�شوي»لك ��ن ثورية
ورمان�سية عذاقة لي�س لها حدود فالذي يحلم ب�أحت�ضان ترابه عليه
ان يكون قويا وقا�سيا ولكن للحلم �أي�ضا حنانه «�أنا �أ�سعلكم!!منهو
اليزرع ها  ،..ومنهو ياكل ال�ضيم والتعب! هم �أحنه الأر�ض �أر�ض
الل ��ه يا زريج مت ��ام» هنا لدين ��ا م�شكلة اال�ستغ�ل�ال وا�ضحة املعامل
فال ��ذي يح ��رث ويب ��ذر وي ��زرع وي�سج ��ي ويح�صد ال ميل ��ك الكاع
ويقب�ض ثمن التعب بل ال�سركال هو الذي يجني الثمن واحلكومة
حتمي ال�سركال!
3
يف املقط ��ع الثال ��ث ب ��دت مالم ��ح الث ��ورة تت�ش ��كل حينم ��ا زح ��ف
الفالحون (عذاقة وزمله) اىل املدينة وهم يحا�صرون مقر احلكومة
لأمت ��ام الث ��ورة �ض ��د الظل ��م ،فكان ��ت املن�ص ��ة ت�ستقب ��ل اخلطب ��اء
الثوار وتتفاع ��ل معهم اجلماه�ي�ر بزغاري ��د الن�سوة»ب�أ�سم الفالح
والعامل،ب�أ�س ��م اخلال�ص ��ي وال�ش�ي�رازي» خطي ��ب �آخر»لقد خانت
احلكوم ��ة دم ��اء و�أرواح �شه ��داء ث ��ورة الع�شري ��ن «ف�ل�اح عري�ض
املنكبني كان يقف جوار من�صة اخلطيب قائال ب�صوت غ�ضوب «جا
ما جنتلهم ونحرك �سلفات �سلفاتهم!!» يرجع اخلطيب «واحلكومة
باع ��ت نف�سها للأجنب ��ي وباعت �شعبن ��ا �أب�شكل ما جان ��وا يبيعون
العبي ��د» «كواللل ��ي �شنو بك ��ه علينا» ي�س� ��ألأه الفالح «الل ��ي بكه ما
نخلي للحكومة عرك فا�سد بديرتنا !�شد كولون!!»

4
ه ��و املقطع االخ�ي�ر الذي ي�سرد فيه القا� ��ص �سقوط القلعة التي
متث ��ل احلكومة بعد معرك ��ة دامية ي�ست�شهد فيه ��ا (عذاقة)  -كل
ح ��ي عليه موته -وت�سقط القلعة بيد الث ��وار ويرى رزيج نف�سه
«ي�س ��دد ما�سورة بندقيته نح ��و وجه عريف ال�شرط ��ة وكان ذاك
يزح ��ف مرتعب ��ا عند حاف ��ة اجلدران،وعين ��اه ت�شخ�ص ��ان نحو
فوه ��ة البندقية وي ��ردد� -أخوي �..أخوي مروت ��ك� ..أنا مامور..
والل ��ه مامور!....وتق ��دم رزي ��ج قريب ��ا م ��ن العري ��ف و�أخف�ض
ما�سورة بندقيته  ..وب�صق بوجه العريف و�شتمه ثم �أعقب ب�أمل
«جل ��ب جتلت واحد ي�سوه �شيخ ��ك»..كان �صوت العريف يولول
ك�أ�ص ��وات الن�ساء عاليا،و�سدد رزيج نحو عينيه وجزء من �أنفه،
ث ��م �ضغ ��ط �إ�صبعه به ��دوء ف ��دوت الر�صا�ص ��ة و�سق ��ط العريف
م�ضرجا بدمه»
تتلخ� ��ص لذة ق ��راءة جمموعة (ال�سنة االخ�ي�رة) يف قوة ال�سرد
لدى الكاتب وم�ضامني الق�ص�ص االن�سانية ومالم�ستها حلاجات
النا� ��س اىل االنعتاق من العبودية واال�ست�سالم واخل�ضوع،وما
�أختيارن ��ا لق�صة اللهي ��ب التي تناول ��ت الثورة �ض ��د اال�ستغالل
والظلم واحلك ��م الفا�سد اال لكي ن�ؤكد على امل�سار العام لق�ص�ص
املجموع ��ة التي حملت عناوين متنوع ��ة (�أعماق الطيبة-العربة
رق ��م -63تعدون�-أي ��ام م ��ن الفاجعة-حتقيق-ر�سالة-الثل ��ج-
العجوز الزائرة-من دفرت �صحفي ال�سنة الأخرية)

ان الن�ث�ر العراق ��ي احلدي ��ث ،من ق�ص ��ة ورواية،
ه ��و �شئ حدي ��ث العهد يف الب�ل�اد .وميكن القول
ان ��ه بد�أ خالل فرتة اال�ستقرار الن�سبي بعد ن�شوء
الدول ��ة العراقي ��ة برئا�س ��ة املل ��ك في�ص ��ل االول.
فظهر الكت ��اب ال ��رواد مثل حممود احم ��د ال�سيد
وعبداحل ��ق فا�ض ��ل وذو النون اي ��وب وغريهم.
وات�سمت حماوالتهم الإبداعية ب�شئ من البدائية
يف ط ��رح املو�ض ��وع واعتم ��اد اخلطاب ��ة وتقليد
االعم ��ال الق�ص�صي ��ة الت ��ي ازده ��رت يف م�ص ��ر
ولبن ��ان و�سوري ��ة واملت�أثرة باالعم ��ال املرتجمة
العاملي ��ة .علم� � ًا �أن الرواية ن ��وع �أدبي دخيل على
العرب ،الذي ��ن كان ال�شعر و�سيلة التعبري االدبي
الرئي�سي ��ة لديه ��م .لذا اخذ الكت ��اب العرب الكثري
من جتارب الروائيني الغربيني بالذات.
بي ��د ان احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ترك ��ت �آثاره ��ا
عل ��ى املجال الثق ��ايف يف العراق ،ولرمبا ب�سبب
اال�ستق ��رار الن�سب ��ي �أي�ض ��ا الذي �س ��اد يف البالد
خالل اخلم�سينيات وما رافق ذلك من انفتاح على
الثقاف ��ة العربية والعاملية .فظه ��ر فنانون وكتاب
ومو�سيقي ��ون عملوا على ت�أ�سي� ��س مدار�س فنية
و�أدبي ��ة عراقية يف حماولة ال�ستع ��ادة اجنازات
احل�ض ��ارة العراقي ��ة .وع ��رف املجتم ��ع الثقايف
ا�سماء الفنانني جواد �سليم وفائق ح�سن وحممود
�صربي وحاف ��ظ الدروبي وخالد الرحال وحممد
غن ��ي حكمت وع�شرات �آخرين من املبدعني الذين
�أثروا الف ��ن العراقي حقا بنتاجاتهم .ويف ميدان
الأدب ظه ��ر �شعراء مثل بدر �شاكر ال�سياب ونازك
املالئك ��ة وعبدالوه ��اب البياتي وغريه ��م الذين
وا�صل ��وا م�س�ي�رة ال ��رواد الر�ص ��ايف والزهاوي
واحلبوبي واجلواهري قبلهم.
كم ��ا ول ��ج ال�ساح ��ة االدبية كت ��اب مثل عب ��د امللك
ن ��وري وادم ��ون �ص�ب�ري وغائ ��ب طعم ��ة فرمان
وف� ��ؤاد التك ��ريل .ويعتقد كثري م ��ن الباحثني �إن
رواي ��ة غائب طعم ��ة فرمان « النخل ��ة واجلريان»
متث ��ل بداي ��ة ن�ض ��وج الرواي ��ة العراقي ��ة .ولهذا
يعت�ب�ر �صدوره ��ا يف عق ��د ال�ستيني ��ات نقط ��ة
االنطالق التي يجب البدء منها يف تقييم االعمال
الروائي ��ة يف بالدنا يف الن�صف الثاين من القرن

الع�شري ��ن .علما انها كتب ��ت يف املهجر �ش�أنها يف
ذل ��ك �ش�أن الأعم ��ال كثرية للم�ؤل ��ف والتي ظهرت
يف الف�ت�رة التالي ��ة .وكان الكث�ي�ر م ��ن الباحثني
ينتظرون اللحظة التي يربز فيها دو�ستويف�سكي
�أو تول�ست ��وي �أو ت�شيخوف العراق ،الذي يخرج
االدب العراق ��ي م ��ن االط ��ار املحل ��ي ال�ضيق �إىل
االط ��ار العامل ��ي  .لكن ه ��ذا مل يح ��دث ،وللأ�سف.
لقد ا�ضعنا ذلك يف العراق ،ونحن ن�شعر باحلنني
�إىل تل ��ك الفرتة نظر ًا ملا �أجن ��ز خاللها يف امليدان
الثقايف .ون�ش�ي�ر �إىل ذلك باالخ� ��ص اليوم حيث
�أ�صبح ��ت الثقاف ��ة عل ��ى هام� ��ش ن�ش ��اط الدول ��ة
ال�سائ ��رة نح ��و الت�ش ��رذم واالنهي ��ار .و�ص ��ارت
التقاليد الدينية التي ن�ش�أت يف الع�صور املظلمة،
والدين احلقيقي منها ب ��راء ،تطغي على التفكري
ال�سليم واملنطق الب�شري .و�ساد النقل على العقل.
وك�أن م ��ا ج ��اء به كبار املفكري ��ن العرب يف فرتة
ازدهار احل�ضارة العربي ��ة اال�سالمية ال عالقة له
البتة مبجتمعن ��ا اليوم .يف الوق ��ت الذي تدر�س
يف جامع ��ات الع ��امل �أعمال اجلاح ��ظ وابن ر�شد
وابن خلدون وابن �سينا والفارابي واخلوارزمي
والرازي وغريه ��م ،بينما يتم جتاهلهم او املرور
عليهم مر الك ��رام يف م�ؤ�س�ساتن ��ا التعليمية .كما
يتهم بالكفر واالحلاد كل من « انكر بدعة معروفة
او جحد خرافة م�ألوفة وك�أمنا مفاتيح اجلنان يف
ي ��د فالن  ،يدخل فيها من ي�ش ��اء  ،ويذود عنها من
ي�شاء» ،على حد تعب�ي�ر الكاتب الكبري طه ح�سني
يف مقالته « الإميان لي�س ملك ًا لأحد».
ان الكتاب العراقيني يف الداخل عانوا ما عانوا يف
الف�ت�رة املا�ضية من االنظمة القمعية .ولهذا غالبا
ما كانوا يلج�أون اىل الرمز والتجريد الوجودي
وال�سري ��ايل خ�شي ��ة التعر� ��ض �إىل ا�ضطه ��اد
ال�سلط ��ات� ،أو اىل ع ��دم ن�ش ��ر �أعماله ��م وحفظها
حتى يحني موعد ن�شرها املنا�سب .وهذا يذكرين
مبا فعله بع�ض الكت ��اب ال�سوفييت مثل ميخائيل
بولغاكوف واندريه بالتونوف وبا�سرتناك الذين
مل يتقبلوا الأحكام االيديولوجية املفرو�ضة على
رج ��ال الأدب يف بالدهم من قب ��ل موظفي اللجنة
املركزية� .أم ��ا الذين غادروا العراق ومن ابرزهم

غائب طعم ��ة فرمان وف�ؤاد التك ��ريل وانعام كجه
ج ��ي وجنيب املان ��ع وع�شرات غريه ��م من الذين
يقيم ��ون الآن يف ال�سويد والدامنارك والواليات
املتحدة واملجر وبولندا وا�سرتاليا واالردن ،فقد
وا�صل ��وا الكتابة بحرية وبهم ��ة يح�سدها عليهم
كت ��اب الداخل .لكن و�سائل االعالم املحلية كانت
ال ت�ش�ي�ر �إىل �أعم ��ال الكثريين منه ��م .وال يعرف
الكث�ي�رون مث�ل�ا الكات ��ب املب ��دع «جي ��ان» ال ��ذي
يعي� ��ش يف املهجر منذ حوايل القرن من الزمان.
ويالح ��ظ جتاه ��ل �شب ��ه ت ��ام العماله .ب ��ل يعتقد
بع� ��ض النق ��اد يف الداخ ��ل ان ادبه ��م يعتمد على
ذكري ��ات قدمية بعيدة عن الواقع اليوم .طبعا ان
ه ��ذا الكالم بعيد الواقع اذا ما اخذنا يف االعتبار
روائ ��ع االدب العراق ��ي يف املهج ��ر ال ��ذي حاول
البع�ض ن�سيانه ومنه رواية «دملون» جليان.
�إن يحي ��ى عبداملجي ��د باب ��ان ( جي ��ان ) ه ��و �أحد
الكتاب ال�شب ��اب املبدعني يف اخلم�سينيات الذين
متنى الكث�ي�رون لهم �آنذاك م�ستقب�ل ً�ا مرموق ًا يف
مي ��دان الق�ص ��ة والكتاب ��ة للم�س ��رح .لك ��ن غي ��اب
النق ��د اجل ��اد يف العراق ح ��ال دون ظهور بحوث
ت�ستح ��ق الذك ��ر لأعماله لكونه م ��ن �أدباء املهجر.
وقد فرح ��ت كثريا عندم ��ا تلقيت بالربي ��د رواية
بقل ��م ه ��ذا الكات ��ب ال ��ذي يعي� ��ش يف ب ��راغ من ��ذ
اكرث م ��ن خم�سني عام� � ًا .وجذبني عل ��ى االخ�ص
اختي ��اره « دمل ��ون» لعنوانها .وت ��دور �آثار دملون
�أحداثه ��ا يف «دمل ��ون» ،وهو اال�س ��م القدمي جلزر
البحري ��ن وت ��اروت ،والت ��ي كان ��ت مكون ��ة قب ��ل
�أك�ث�ر من خم�سة �آالف �سنة م ��ن عدة جزر اختفى
بع�ضها من الوجود مبرور الزمن وتركت تاريخ ًا
مرتع ًا بالأ�ساطري .لك ��ن بقيت يف البحرين قبور
االكديني وال�سومريني الذين كانوا يعتربون هذه
اجلزيرة مكان ًا مقد�س ًا لهم و�سميت « جنة دملون».
ول ��دى زيارت ��ي اىل املنام ��ة م�ؤخ ��ر ًا ،دُه�شت ملا
ر�أيته م ��ن �آثار ح�ضارة دملون يف متحف التاريخ
الق ��دمي فيها .ولذا ف�إن دملون هي �أكرث من جزيرة
�صغرية يف اخلليج العربي ،بل �أنها رمز حل�ضارة
و�أ�ساطري �أجدادنا القدامى املن�سيني التي تدعونا
الي ��وم اىل النه�ضة من جدي ��د .و�أظن �أن «جيان»

اخت ��ار ه ��ذه الت�سمي ��ة لروايت ��ه ،بالرغم م ��ن �إن
مو�ضوعه ��ا لي�س تاريخي ًا .فل ��م تكن غاية امل�ؤلف
كتابة رواي ��ة تاريخية ،بل �أعطاها هذا اال�سم من
�أجل اك�سابها �شيئا من اال�سطورة.
لقد تعرفت على (جيان) يف �أواخر اخلم�سينيات
حني كنت �أعمل يف جملة «الفنون» العراقية التي
كان ��ت ت�سم ��ى �سابق ��ا « ال�سينم ��ا « .وق ��د �أ�س�سها
املخرج كام ��ران ح�سني لدى عودته من الواليات
املتح ��دة حي ��ث در�س الف ��ن ال�سينمائي م ��ن �أجل
ن�ش ��ر الثقاف ��ة ال�سينمائية يف الب�ل�اد .لكنه �أدرك
الحق ًا وب�سبب ان�شغال ��ه يف اخراج فيلمه البكر»
�سعيد افن ��دي» �إن م�ش ��روع املجل ��ة يتطلب توفر
امل�ص ��ادر املالي ��ة امل�ستم ��رة .ومل تك ��ن احلكومة
م�ستع ��دة �أيامذاك لدعم مثل ه ��ذه امل�شاريع .وقد
واف ��ق كام ��ران عل ��ى اعطائه ��ا اىل جمموع ��ة من
املهتمني بالفن والثقاف ��ة الخراجها الحقا باال�سم
اجلدي ��د «الفنون» .وقد عمل ��ت مع ال�شاعر �صادق
ال�صائغ يف جمع املواد ال�صدار املجلة ،حيث كان
�صادق ي�ش ��رف على ق�ضاي ��ا االدب بينما �أ�شرفت
على ق�ضايا الفن الت�شيكيلي وامل�سرح وال�سينما.
و�ساعدن ��ا د� .ص�ل�اح خال� ��ص والفن ��ان يو�س ��ف
الع ��اين كث�ي�را يف ا�صداره ��ا ب�شكله ��ا اجلدي ��د
وكن ��ا نح�صل على الدعم م ��ن تربعات اال�صدقاء.
ويوم ��ذاك ب ��رزت فكرة �إج ��راء م�سابق ��ة لأح�سن
ق�ص ��ة لن�شره ��ا يف املجل ��ة .وقد تلقين ��ا جمموعة
م ��ن الق�ص� ��ص و�شكلنا جلنة من االدب ��اء الختيار
�أف�ض ��ل ق�ص ��ة .وقد اتف ��ق اجلميع عل ��ى �أن ق�صة
«ن ��زوة» جليان �ستكون الفائزة يف امل�سابقة .وقد
ن�ش ��رت الق�صة يف املجل ��ة وجاء كاتبه ��ا �إىل مقر
املجل ��ة ( يف قبو كانت توجد فيه مطبعة الأمة يف
احليدرخانة )  .و جذبت انتباهي وزميلي �صادق
�شخ�صي ��ة الكاتب ال�شاب .فهو ه ��ادئ ومتوا�ضع
وقلي ��ل ال ��كالم ودمث اخلل ��ق ويح ��ب اال�ستماع
�إىل الآخري ��ن ،ولكن ��ه كان يقهقه ب�ش ��كل عجيب.
�إنه ��ا قهق ��ه طريفة وك�أنه ��ا �سيل من م ��اء ين�سكب
م ��ن ق ��ارورة ب�صدى خاف ��ت و�ساح ��ر .وبعد ذلك
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توط ��دت �أوا�صر ال�صداقة بيننا وقد �شجعناه على
موا�صلة التعاون مع جملتن ��ا وطرحنا عليه �أي�ضا
فكرة كتابة م�سرحية .و�سرعان ما كتب م�سرحيته
« املقاتل ��ون» عن الث ��ورة اجلزائرية .وقد �أُخرجت
الحق ��ا من قبل فرقة امل�س ��رح احلديث و�شاركت �أنا
�شخ�صيا يف �إداء �أحد االدوار فيها.
بع ��د مغادرة جي ��ان الوطن للعم ��ل يف اذاعة براغ
العربي ��ة يف مطل ��ع ال�ستيني ��ات ،كان العم ��ل يف
االذاعة ميت� ��ص كل جهده .لكنه ن�ش ��ر مع ذلك عدة
ق�ص� ��ص يف جمل ��ة « االداب» ونال ��ت م�سرحي ��ة «
املقاتل ��ون « اجلائ ��زة االوىل يف م�سابق ��ة املجل ��ة
 .كم ��ا ن�ش ��رت الحق ��ا م�سرحية «الطاحون ��ة « التي
ح ��ازت على اجلائ ��زة االوىل يف م�سابق ��ة نظمتها
جمل ��ة تابع ��ة مل�صلح ��ة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح .وكان
يت ��وىل �إدارته ��ا �آن ��ذاك الفن ��ان يو�س ��ف الع ��اين
ال ��ذي بع ��ث اليه مببل ��غ اجلائ ��زة .ويق ��ول جيان
�إن ��ه ا�شرتى �سي ��ارة « �سك ��ودا» به ��ذا املبلغ .ويف
الواق ��ع �إن جي ��ان الكاتب العراق ��ي ال�صميمي كان
ط ��وال الفرتة املا�ضية منذ ان غادر الوطن مق ًال يف
ن�شاطه االبداعي ،واقت�صر ن�شاطه �آنذاك على ن�شر
بع�ض الق�ص�ص واملقاالت ،ومل ين�شر ح�سب علمي
�أية جمموع ��ة ق�ص�صية .وله ��ذا ده�شت كثريا لدى
ا�ستالم ��ي رواي ��ة «دمل ��ون» .وزادت ده�شت ��ي اكرث
عندم ��ا علمت �إن جي ��ان ار�س ��ل اىل املطبعة رواية
ثانية �ست�صدر قريبا.
�إن رواي ��ة « دملون» الت ��ي �أ�صدرتها دار « الفارابي»
يف ب�ي�روت تت�ضم ��ن الكث�ي�ر م ��ن وقائ ��ع ال�سرية
الذاتي ��ة للكات ��ب .ويظه ��ر فيها ال�سل ��وك الذي ميز
الكت ��اب الواقعي�ي�ن العراقي�ي�ن يف اخلم�سيني ��ات
وال�ستينيات من القرن املا�ضي ،وهي تعك�س تطور
م�ؤلفه ��ا ثقافي ًا حلد كبري بعد مغادرته لوطنه .علما
�إنها ن�شرت يف االعوام الأخرية ويف املهجر حيث
ال توج ��د �أية قيود مفرو�ضة عل ��ى الكاتب العراقي
من قبل الرقابة .زد على ذلك �إن الكاتب وجد خالل
ف�ت�رة املهجر جم ��ا ًال وا�سع ًا لكي ينهل م ��ن الثقافة
االوروبي ��ة واكت�سب الكثري منه ��ا ،وباالخ�ص يف
النظ ��ر �إىل الإبداع الأدب ��ي  .وال يتحدث جيان يف
روايت ��ه عن « عبثي ��ة احلياة العراقي ��ة « اليوم كما
فعل مثال احمد �سعداوي يف روايته «فرانك�شتاين
يف بغ ��داد» احلائ ��زة على جائ ��زة البوك ��ر م�ؤخرا
 ،والت ��ي �ساي ��رت « مو�ض ��ة» كتاب ��ة الروايات ذات
املوا�ضي ��ع التاريخي ��ة واخليالي ��ة بغي ��ة ا�سقاطها
عل ��ى الواق ��ع احل ��ايل .فقد اتب ��ع جي ��ان اال�سلوب
الواقع ��ي الكال�سيكي يف ر�س ��م العالقة بني ال�شكل
واملحت ��وى ،وتقدمي �ص ��ورة للواق ��ع يف جمتمعه
كم ��ا يراها .لقد كان هذا طري ��ق جميع الق�صا�صني
العراقيني من جيل اخلم�سينيات وال�ستينيات ،ومل
يبتعد جيان عنه ،لأنه ينتمي �إىل هذا اجليل .لكنه
يعر� ��ض افكاره ب�إ�سلوب مبتك ��ر مييزه عن الكتاب
الآخري ��ن .وتت�ضم ��ن روايت ��ه عدة حم ��اور �أولها
عر� ��ض ال�شخ�صي ��ات وعالقاته ��ا بالبط ��ل ،وثاني ًا
الأح ��داث يف بالد يعي�ش فيها منفيا ،وثالث ًا �أفكاره
الفل�سفي ��ة التي ت�شغ ��ل حيز ًا وا�سع� � ًا يف معاجلته
ملو�ض ��وع حي ��اة االن�سان وامل ��وت وب�ؤ�س املنفيني
واملهاجري ��ن بحثا عن الرزق واملوق ��ف من املر�أة.
ويرب ��ط جيان ب�ي�ن مو�ضوع النف ��ي واال�سطورة.

ﺍﳌـﺮﻓـﺄ ﻭﺑﻐــﺪﺍﺩ

وي ��ورد امل�ؤل ��ف �أق ��وال �صدي ��ق ابراهي ��م بطل
الرواي ��ة الت ��ي كتبها ل ��ه من باري�س ح ��ول «�أن
دور اال�سط ��ورة يف تنمي ��ة الوع ��ي بالنف� ��س
وبالآخ ��ر وارتباطه ��ا بال�سيا�س ��ة �ساه ��م يف
ابداعه ��ا اجدادك واج ��دادي «� .إن جلجام�ش
كان يبح ��ث ع ��ن �سر اخللود ،وبط ��ل الرواية
يبحث عن �ألواح يف اجلاهلية تخ�ص ال�صنم
«هبل العظيم» التي يدور فيها احلديث عن «
م ��ن غريكم « و» م ��ن منكم « ك�ش ��رط لوجود
االن�سان الب�سيط ال ��ذي يجب �أن يخدم هبل
وعائلته.
لقد كتب ايفان بونني احلائز على جائزة نوبل ذات
م ��رة �إن االن�سان يمُ تحن بثالث م�صائب هي املوت
واملر� ��ض واحلب .وهذه امل�صائ ��ب الثالث تواجه
بط ��ل رواية « دملون» �أي�ضا .وبالفعل يورد الكاتب
ثالثة �أبع ��اد جت�سد معاناة البط ��ل� ،أحدها فل�سفي
يظه ��ر في ��ه موقف ��ه م ��ن امل ��وت ومغ ��زى الوجود،
ح�ي�ن �أو�ش ��ك يف طفولته على الغ ��رق يف نهر املدة
يف الب�ص ��رة ومل يجد ق�ش ��ة ميكن الت�شبث بها وال
�صخ ��رة يركن اليها� ،أو ح�ي�ن واجهت املركب الذي
كان ي�ستقل ��ه �إىل دمل ��ون عا�صفة هوجاء يف البحر
و»متن ��ى ابراهيم اللجوء اىل �أر� ��ض �أية �أر�ض ما
ب�سبب هذا االنطباق العاتي للماء ولل�سماء» خوفا
من املوت .وجند �صورة املوت يف موا�ضع كثرية
من الرواية .رمبا �إنها فل�سفة الكاتب نف�سه ونظرته
�إىل املوت .والبعد الآخر موقفه من احلب والعالقة
اجلن�سية م ��ع املر�أة وهذا البعد ي�شغل حيزا كبريا
يف الرواي ��ة .ويالحق املر�ض �أي�ض� � ًا البطل وبقية
�شخو� ��ص الرواية� ،س ��واء ج�سدي� � ًا �أم نف�سي ًا مثل
مر� ��ض زوج عائ�شة وموت ��ه ومعان ��اة «ال�شيخة».
�إن نظ ��رة البطل �إىل الوج ��ود تتج�سد يف عبارات
ال ترتب ��ط باملر� ��ض ،ب ��ل بالنف ��ى ال ��ذي ه ��و م�ؤمل
كاملر�ض .ويورده ��ا الراوي مرار ًا مثل « �أن املنفى
ال ��ذي يعي�ش ��ه لي�س نزوة وال بحث ًا ع ��ن الرثوة �أو
ال ��زواج» و « �أن العامل ملئ باملنفيني واملغرتبني»،
وكذلك « االن�سان املنفي لي�س كمثل من لديه �أوراقه
الر�سمية» .و�إن « املنفى اكرث تعقيدا مما يت�صوره
املرء» و « �صحيح ان بع�ض املنفيني ميوتون ولكن
ق ��د يبدو املوت بعيد ًا عنه الآن على االقل» .ويقول
عن ع�شيقته وا�سمها ال�شيخة «�إنها منفية مثله».
تت�أل ��ف ه ��ذه الرواية من  16ف�ص�ل ً�ا ،وتتحدث عن
ابراهي ��م ال�ش ��اب العراق ��ي ال ��ذي �ضاقت ب ��ه �سبل
العي� ��ش يف وطن ��ه بع ��د اعتقال ��ه وتعذيب ��ه وق ��رر
التوج ��ه �إىل البحرين حيث ال تطل ��ب منه �سلطات
االحت�ل�ال الربيطاني ��ة جواز �سف ��ر �أو �أي ��ة وثيقة
بغية القيام ب�أي عمل .فهناك ال يطلبون منه وثيقة
« ح�سن ال�سلوك» التي فر�ضها نظام نوري ال�سعيد
يف العراق �أيامذاك .وكانت ال�سلطات العراقية يف
ذلك الزمان تعترب كل عراقي �سئ ال�سلوك مامل يربز
هذه ال�شهادة التي ت�ؤكد �أنه مواطن �صالح ال يعمل
�ضد احلكوم ��ة .وكان ابراهيم يف يفاعته يحلم �أن
يكون طي ��ار ًا كما متنى �أن يكون كاتب� � ًا �سينمائي ًا.
�إنه الآن �شاب مثقف و�صحفي وكاتب قر�أ «االبله»
لدو�ستويف�سكي وغري ذلك من كنوز الأدب العاملي.
وكان يكت ��ب يف ال�صح ��ف ويح ��ب مطالع ��ة �شتى
�أن ��واع الكتب الت ��ي علم من ا�صدقائ ��ه البحرانيني

المدى لإلعالم والثقافة والفنون
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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

الذين كانوا يدر�سون يف العراق �إنها متوفرة
يف البحري ��ن ومل متن ��ع ال�سلط ��ات الربيطاني ��ة
اي كت ��اب منه ��ا .وعندما و�صل �إىل دمل ��ون ا�ضطر
للعم ��ل كم�سج ��ل ب�ضائ ��ع يف املين ��اء ل ��دى تفريغ
حم ��والت ال�سفن القادم ��ة اىل البحري ��ن .لقد ترك
العم ��ل اليومي ال�ش ��اق وظروف احلي ��اة ال�صعبة
�آثارها يف �شخ�صيته وتعامله مع الآخرين وبينهم
خطاط من لبنان و�صاحب دكان بحريني و�صانع
�سف ��ن خ�شبية ومعلم ��ة مطلقة �أ�صبح ��ت «امر�أته»
�س ��ر ًا يف ظ ��روف املجتم ��ع املحاف ��ظ يف البحرين
 ،وكذل ��ك عدد م ��ن ال�شب ��ان البحريني�ي�ن ال�ساعني
اىل تغي�ي�ر جمتمعهم بوا�سطة جري ��دة « ال�ساعة».
ول ��كل �شخ�صية من هذه ال�شخ�صي ��ات مكانتها يف
الرواي ��ة ،ويعر�ض الكاتب خالله ��ا و�ضع املجتمع
البحريني يف ظل االنتداب الربيطاين.
كما يروي امل�ؤلف حياة البطل يف بغداد وذكرياته
عن عمته العان�س وحكاياتها وجلو�سه مع ا�صدقائه
يف مقه ��ى االداب �أو مقه ��ى ع ��ارف �أو يف حان ��ات
املدين ��ة .ومنذ ذلك احل�ي�ن تر�سخت لديه يف �سياق
املناق�شات معهم فكرة مفادها انه «ما من �شئ ثابت
ال ال�سيا�سة وال االمي ��ان وال االن�سان نف�سه» .علم ًا
«�أن اجل ��دل بينهم كان يتناول �شت ��ى الق�ضايا من
الرتاث وال�سيا�سة واال�شرتاكية واحلياة واالخرة
واحلب واالدب والن�ساء والنكاح واللذة اجلن�سية
واكالت الف�شافي� ��ش وهلمج ��را »..وتبق ��ى املقولة
ح ��ول عدم ثب ��ات �أي �شئ يف �صل ��ب الرواية حتى
النهاية حني يتم ابع ��اد البطل عن البحرين ب�سبب
ن�شاطه ال�صحفي.
وج ��د ابراهي ��م نف�سه يف �ص ��راع م ��ع ال�سلطة يف
الع ��راق ،وم ��ن ث ��م يف البحرين بالرغم م ��ن �إنه مل
يك ��ن �سيا�سي ��ا باملعنى ال ��ذي يهدد النظ ��ام القائم.
وح ��دث هذا يف وطنه ب�شكل �أ�سرع مما كان يتوقع
ح�ي�ن قب�ض عليه عند قاعة املل ��ك في�صل لدى مرور
مظاه ��رة مع �آخري ��ن حا�صرته ��م ال�شرطة يف هذا
املكان .ووجد نف�سه يف معمعة ال�صراع ال�سيا�سي
رغ ��م ارادت ��ه .وفيما بع ��د اجن ��ذب اىل الكتابة يف
ال�صح ��ف .وق ��ال» م ��ا م ��ن �أح ��د يكت ��ب ع ��ن القهر
والظلم �إ ّال وي�ش�ي�ر �إىل امل�ستقبل .والقهر موجود
يف ع ��امل احلياة اليومية واملهم ه ��و حالة التعامل
معها» .وكذل ��ك يواجه القهر»االن�س ��ان يف عالقاته
بنف�س ��ه وم ��ع الآخ ��ر والطبيع ��ة والع ��امل ...و�إن
اق�صاء الآخر  ،املعار�ض� ،أمر م�ألوف يف ال�سيا�سة
والفكر هنا».
ويويل امل�ؤلف حيز ًا كب�ي�ر ًا �إىل املر�أة يف روايته.
وجذبت اهتمامه يف البداية املر�أة امللتفة بعباءتها

والنق ��اب على وجهه ��ا يف ال�سفين ��ة ،لكن عينيها
وا�سعت ��ان �سوداوان تطي�ل�ان النظر يف الوجوه
ويف البح ��ر .ث ��م التقى يف (البي ��ت العايل) لأول
م ��رة بن�س ��اء ميار�سن البغ ��اء ،وع ��رف املزيد عن
اللق ��اءات املحرم ��ة يف اجلزي ��رة ذات املجتم ��ع
املحاف ��ظ .وع ��رف ذل ��ك عندم ��ا دعت ��ه املوم�س يف
(البي ��ت الع ��ايل) يف لقائهم ��ا االول» اىل اجللو�س
يف حجرته ��ا ور�أى يف عينيه ��ا نظ ��رات ام ��ر�أة
جمرب ��ة تنتظ ��ر اختباره» .لق ��د �ألف زي ��ارة البيت
الع ��ايل وب ��ات يذه ��ب �إلي ��ه كم ��ا كان يذه ��ب �إىل
بع�ضهن دون غريهن هناك حيث كان يحظى ب�شئ
م ��ن التعاطف من بع�ضهن ،من اجل ار�ضاء حاجته
اجلن�سية الطبيعية.
لك ��ن عالقة احلب النقية تبد�أ مع املعلمة (ال�شيخة)
ال�شاب ��ة املطلقة الت ��ي تعي�ش م ��ع �شقيقتها االرملة
عائ�ش ��ة .وقد تع ��رف �إليهم ��ا عرب �صديق ��ه مو�سى
اخلط ��اط اللبن ��اين احل ��امل يف جمع ملي ��ون ريال
�سعودي م ��ن مهنة اخلط التي تقت�ص ��ر على كتابة
الآي ��ات القر�آني ��ة با�سلوب فني م ��ن اجل بيعها يف
الدم ��ام حيث �سوقه ��ا رائجة .وي�ش�ي�ر الكاتب �إىل
�أن ابراهي ��م «الح ��ظ �أن عائ�ش ��ة تراقب ��ه بحر� ��ص
ام ��ر�أة �شرقية وا�سعة العينني  ،ومي�ضهما م�سترت
او هك ��ذا خي ��ل اليه ،تتفح� ��ص رج ًال يدخ ��ل بيتها
للم ��رة الأوىل» .بينم ��ا ي�صف (ال�شيخ ��ة) كاالتي :
«عيناه ��ا وا�سعت ��ان � ،أهدابهم ��ا طويل ��ة يطوقهما
حاجبان �أ�س ��ودان  ،بوجه رمبا �سومري متنا�سق
ف� ��س مالحم ��ه ،االن ��ف وال�شفت ��ان والنظ ��رات
احلاطفة املح�ت�رزة والدقيقة» .ويق ��ول عنها « يف
حياتها علموها حتذي ��ر ًا م�ألوف ًا رددوه �أمامها قبل
زواجه ��ا� ،سمع ��ت ب ��ه وهي �صبي ��ة ثم ام ��ر�أة � ،إن
الرج ��ل رجل ،و�إنه ��ا امر�أة  .وبالت ��ايل ف�إن قيمتها
و�صورته ��ا هما كما يريدهما الآخ ��ر لها  ،وال تزال
تك ��ره ه ��ذه ال�ص ��ورة عندما مت ��ر يف ذهنه ��ا .لكن
عالقته ��ا الفا�شلة مع زوجها ال ��ذي غرق يف البحر
جعلته ��ا ت�شع ��ر ل ��دى ممار�س ��ة اجلن�س مع ��ه �إنها
م�ست�أج ��رة ل ��ه ،وخامره ��ا �شع ��ور بالنف ��ور معه.
�إذ ب ��دا رج�ل ً�ا غريب� � ًا يغت�صبها ن�صف ع ��ار �صامت ًا
و�أنفا�سه الهثة ووجهه يطفح �شهوة وهي �صامتة
ن�ص ��ف عارية حت�س بثقل ج�س ��ده .ولكنها �شعرت
بعذوب ��ة احلب لأول مرة «عندم ��ا �سحبها ابراهيم
م ��ن يده ��ا لأول م ��رة وغمره ��ا للحظ ��ة دوار مل تر
خالله �شيئ ��ا � ..شعرت بانفا�سه احل ��ارة واقرتاب
وجهه من �شفتيها �شاعرة بلدغات الدم يف عروقها
ودوار يف ر�أ�سه ��ا ،فك ��رت �أن �ساقيه ��ا املرجتفتني
ل ��ن حتمال ج�سدها» .وتوا�صل ��ت اللقاءات ال�سرية
بني العا�شقني يف بيته .كان ��ت (ال�شيخة) مغمورة
بغبط ��ة مع ابراهيم ما بع ��د لقائهما الثاين تقريبا.
لكنه ��ا مل تفك ��ر البت ��ة فيم ��ا �ست� ��ؤول �إلي ��ه العالقة
املحرم ��ة بينهم ��ا� .إنها عالق ��ة ال م�ستقبل لها .ويف
النهاي ��ة حني ترغم ال�سلطات ابراهيم على الرحيل
من دملون ،نراها حتى ال ت�أتي �إىل امليناء حيث كان
يف انتظ ��اره املرك ��ب ال ��ذي �سي�سافر في ��ه من �أجل
ق ��ول كلمة وداع ل ��ه� .إنها ال تري ��د �أن تفقد ذكريات
ال�ساعات احللوة معه.
�إن امل�ؤل ��ف ي�ض ��ع عالق ��ة بطل ��ه بامل ��ر�أة يف حمور
خا�ص لأهمي ��ة ذلك يف ت�صوير و�ض ��ع ال�شخ�صية

يف املجتم ��ع .فق�ضي ��ة املر�أة ال�شرقي ��ة التي تعاين
م ��ن ال�ضغ ��وط االجتماعية واحلرم ��ان تعترب من
اكرث الق�ضاي ��ا ح�سا�سية يف جمتمعن ��ا .وال يوجد
للمر�أة ر�أي يف الرجل الذي ترغم على قبوله كزوج
حت ��ى ولو كان كريها لديها مث ��ل زوج (ال�شيخة)..
وجند يف جمتمعن ��ا املتزمت حتى ل ��دى املتعلمني
و�أ�صح ��اب اخللفي ��ة الثقافي ��ة ظاه ��رة ال ��زواج
بتو�صي ��ة م ��ن الأهل والأق ��ارب ،و�أحيان ��ا يقت�صر
التعارف على م�شاهدة �صورة فوتوغرافية للزوج
�أو الزوج ��ة القادمة� .إن جي ��ان يريد يف روايته �أن
يُظهر فقط ما ي�شعر به البطل او البطلة من �سعادة
يف �إقام ��ة عالقة تعترب حمرم ��ة يف املجتمع .وهذا
بحد ذاته �إدانة للمجتمع.
�إن رواية «دملون « �ست�شغل حتما مكانتها يف االدب
الروائي العراقي احلديث �إن عاج ًال �أو �آج ًال .فهي
تتمت ��ع بكاف ��ة مقوم ��ات الرواي ��ة النا�ضج ��ة فني ًا.
و�أم ��ل �أن تك ��ون رواي ��ة «جي ��ان» القادم ��ة �إ�ضافة
�آخ ��رى غل ��ى �إبداع ��ه الروائ ��ي والق�ص�ص ��ي  .كما
�آم ��ل ان يلتفت الباحثون والنق ��اد اىل �إبداع كاتب
عراق ��ي يح ��ب وطن ��ه  -ار� ��ض الرافدي ��ن وي�شعر
باحلن�ي�ن الي ��ه  ،بالرغم من كل ما حل ويحل به من
كوارث ونكبات.
2
�ش ��اءت ال�ص ��دف �أن يق ��ع نظ ��ري يف معر� ��ض
ال�شارق ��ة ال ��دويل للكت ��اب عل ��ى رواي ��ة الكات ��ب
العراقي»جيان»(يحيى عبداملجيد بابان) ال�صادرة
عن دار « املدى « وعنوانها « املرف�أ وبغداد» .و�أول
ما يعن للقارئ ل ��دى مطالعتها انها امتداد لأ�صداء
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة التي بد�أه ��ا الكات ��ب يف روايته
ال�سابق ��ة « دملون» ع ��ن فرتة فتوت ��ه العا�صفة التي
ق�ضاها يف البحرين بع ��د هروبه من �أجهزة القمع
يف العراق.
تت�ضم ��ن الرواية احلالية عدة م�س ��ارات :تاريخي
وفل�سف ��ي واجتماعي ومع ��ريف .واراد الكاتب ان
ي�ص ��ور بغداد يف مرحل ��ة تاريخية معين ��ة عا�شها
بنف�سه  ،وميكن بوا�سطتها معرفة او�ضاع ال�سلطة
واجتاه ��ات تفكري النا� ��س وامل�ؤث ��رات اخلارجية
– ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة والثقافية يف عراق
م ��ا بعد احلرب العاملية الثاني ��ة ،ويف فرتات وثبة
كان ��ون الث ��اين وانتفا�ض ��ة ت�شري ��ن والن�ضال يف
�سبيل اال�ستقالل احلقيقي .كما يظهر عالقة ال�شاب
العراقي باملر�أة  ،ويتحدث عن امل�شاكل االجتماعية
للعائل ��ة العراقية الب�سيطة وهم ��وم ك�سب الرزق ،
وع ��ن اهتمامات ال�شاب العراق ��ي الثقافية ومراكز
جتم ��ع املثقف�ي�ن يف بغ ��داد  .وينطل ��ق جي ��ان يف
ت�صوي ��ر ذل ��ك كله م ��ن جتاربه اخلا�ص ��ة يف ختام
رحل ��ة العمر حني جتاوز �س ��ن ال�سبعني  ،وبعد ان
تكد�ست لديه فيها �شتى اخلربات واملعارف.
ان ابراهي ��م بط ��ل رواية «املرف� ��أ وبغ ��داد» �أبعدته
ال�سلط ��ات من دمل ��ون (البحري ��ن) ب�سب ��ب ن�شاطه
ال�صحف ��ي ،وو�ص ��ل الب�ص ��رة بال هوي ��ة او جواز
�سف ��ر  ،واحت ��ال على رج ��ال الأم ��ن العراقيني يف
الت�سل ��ل من ال�سفين ��ة البدائي ��ة  ،واملجئ اىل بيت
اخت ��ه يف الب�ص ��رة وم ��ن ث ��م انتقال ��ه اىل بغ ��داد
حي ��ث والديه .ويقدم «جي ��ان» و�صفا جميال لعمل
ابراهي ��م يف ال�صحراء حي ��ث ال يتطلب التوظيف

توفر « وثائق ر�سمية» .وكان البد له من العمل لأن
« حرم ��ان االن�سان من حقه يف العمل يجعله جائعا
ورمبا مت�سوال» ح�سب قول �أبيه .واالن�سان بحكم
كونه ان�سان ��ا ميتع باحلق يف �أال يجوع وال يظم�أ
وال يتعرى وال مير�ض ب�سبب الفقر.
ويلتق ��ي ابراهي ��م يف مقهى ع ��ارف « ال�شل ��ة « من
اال�صدق ��اء القدام ��ى وبينه ��م بع� ��ض الط�ل�اب من
البحري ��ن ورفيقه اخلط ��اط يف ال�صحف التي كان
يكت ��ب فيه ��ا  ،وراح يوا�صل ن�شاط ��ه يف الكتابة «
بالقطع ��ة» يف بع�ض ال�صحف .وينقلنا الكاتب اىل
ع ��وامل تاريخ الع ��راق القدمي وح�ضارت ��ه العريقة
املن�سية الآن .
في ��ورد عب ��ارات من ر�سائ ��ل �صديق ��ه الباري�سي»:
قب ��ل اربع ��ة الآف �سنة او تزيد اب ��دع ال�سومريون
(القو� ��س) بعد ان اهت ��دوا ايل ثني عيدان الق�صب
 ،ث ��م ا�صبح القو�س فيما بع ��د ا�سا�سا يف معمارية
بن ��اء ال�سق ��وف البالغ ��ة العل ��و  ،ملزم ��ة االن�س ��ان
الواق ��ف حتته ��ا اىل رف ��ع ر�أ�س ��ه نح ��و ال�سم ��اء ،
نحو ف�ض ��اء الكنائ�س والكاتدرائي ��ات..يف فرن�سا
واوروبا القرون الو�سطى .»..
ويف مو�ضع �آخر يقول  :وا�صلت �شهرزاد حكاياتها
 ،فه ��ل كانت هناك مقاوم ��ة لها ولبنات جن�سها �ضد
قرار احلكم عليه ��ن  ،معموال به جورا بهذا ال�شكل
او �آخ ��ر حت ��ى الآن؟» .ويظهر تف�س�ي�ر ابراهيم لها
يف انه ��ا جت�سد ا�ستعالء احلاك ��م على املحكومني
عامة والن�ساء خا�صة.
لب احلوار بني �شلة
ان مث ��ل هذه املوا�ضيع ت�شكل َّ
ابراهي ��م من ا�صدقاء ال�صبا لدى جلو�سهم يف احد
مقا�ص ��ف �شارع اب ��و ن�ؤا�س حيث يط ��رح كل منهم
فل�سفت ��ه يف احلياة ومواقفه من االحداث اجلارية
يف البالد يف اواخر اخلم�سينيات ،مع �شرب اقداح
اجلعة وتناول املازة.
كم ��ا ان ال�سيا�سة ت�شغل حيزا كب�ي�را من �صفحات
الرواي ��ة .ف�إن عل ��وي احد االبط ��ال ي�صف طالبات
وط�ل�اب كليت ��ه  ،ال�صيدلة يف بغ ��داد ،بقوله « انهم
ينقنق ��ون بال�سيا�سة مثل �ضف ��ادع الب�ستان».بينما
يق ��ول ابراهي ��م ل�صديق ��ه الر�س ��ام ج ��وين« :اذكر
تخطيطاتك عن معركة املتظاهرين مع ال�شرطة يف
باب ال�شي ��خ يف  .1952يف ال�صورة – التخطيط
 ترى ال�شرطة متح�صنني و�سط ال�شارع بب�ضعةامت ��ار عن باب مركزهم يف منطق ��ة باب ال�شيخ...
وثم ��ة ف�سحة ف ��راغ متتد رمبا لأك�ث�ر من مائة مرت
 ..وهناك تناثرت بكثافة قطع احلجارة والطابوق
وب�ضع ��ة اج�س ��اد قتل ��ى وجرح ��ى مطروحني على
اال�سفلت»...
وحتدث جوين عن معرك ��ة �ساحة املربعة يف عام
 1956يف بغداد عن ��د ر�صيف خمزن باتا للأحذية
و�ض ��د ال�شرطة ...كانوا ه ��م راك�ضني مع اجلموع
باجتاه �سينما الزوراء وبدا مرئيا ومي�ض طلقات
ر�شا�ش ��ات ق ��وات اجلي� ��ش التي احتل ��ت العا�صمة
يومذاك و�صاحب الومي�ض دوي يف الف�ضاء فوق
ج�س ��ر امل�أمون و�شهب الر�صا� ��ص مرتفعة منحنية
منطفئة ما فوق جمرى النهر �شبه املعتم.
وي�ص ��ف الكاتب اح ��داث  14مت ��وز  1958و�صفا
دقيق ��ا لالحداث :عند ج�س ��ر ال�صاحلية يف مدينته
تعطلت كما يرى ابراهيم حركة النقليات ..وال �أثر

ل�شرط ��ي او �شرطة يف املنطق ��ة ..متجها نحو باب
املعظ ��م و نحو مقهى ع ��ارف ...كان ��ت �ضغوطات
النا� ��س املتظاهرين تزداد �شدة وتتداخل الهتافات
واالهازيج اللآف احلناج ��ر ...وقد �سمع العبيدي
اح ��د العاملني يف االذاعة �صباح ذاك اليوم يف 14
مت ��وز اخبار اقتحام ق ��وات اجلي�ش ق�صر الرحاب
امللكي وق�ص ��ر الزهور وقتل الو�ص ��ي عبداالله ثم
املل ��ك في�صل الث ��اين وذوب ��ان الدول ��ة وال�سلطة .
وحينه ��ا بدا مرجتف االطراف عاجزا عن الوقوف
داخ ��ل مطب ��خ بيت ��ه من�صت ��ا اىل املذي ��اع .وهناك
يف حمط ��ة االذاع ��ة يتع ��رف البط ��ل ابراهي ��م اىل
امل�سرح ��ي ن ��وري والآن�س ��ة �سو�س ��ن ويدخ ��ل يف
حي ��اة االذاعة والتلفزيون بع ��د ثورة متوز .وبعد
ذل ��ك ي ��ورد الكاتب اح ��داث ما بعد الث ��ورة ومترد
املو�ص ��ل والتوتر بني بغ ��داد والقاهرة يف ت�شابك
مع حياة ابطال الرواية .وح�سب قوله فان الثورة
والفو�ض ��ى مرتابط ��ان ..هذا ما عا�ش ��ه وعرفه عن
االح ��داث يف املو�صل .كما يتطرق ابطاله للحديث
ع ��ن احداث املجر واجراء مقارنة لها مع ما يجري
عل ��ى ال�ساحة العربي ��ة و» املماح ��كات ال�سيا�سية»
الت ��ي تفرق ما ب�ي�ن النا�س واج ��راءات عبدالكرمي
قا�س ��م اال�صالحية التي اجه�ض ��ت ،وف�شل حماولة
اغتياله .ان اح ��داث الرواية عموم ��ا تـ�أتي مبثابة
توثيق لهذه الفرتة الزمنية ب�أ�سلوب �شائق .
ان عالق ��ة ابراهي ��م بط ��ل الرواي ��ة م ��ع �سو�س ��ن «
املثقفة» تعيد اىل ذهنه جتاربه الن�سائية يف دملون
 ،وحتمل ��ه الذاك ��رة اىل املرف� ��أ هن ��اك واللق ��اءات
اخلفي ��ة م ��ع حبيبت ��ه خوفا م ��ن انك�ش ��ف امرهما.
وجن ��ده يواج ��ه امل�شكل ��ة نف�سه ��ا يف العالق ��ة مع
�سو�سن  »:من ��ذ ت�ألفهما ي�سرق ��ان الفر�ص والوقت
..و�ضعهم ��ا ي�شب ��ه و�ض ��ع معتقل�ي�ن وزنزانتهم ��ا
متقابلت ��ان ووجهاهم ��ا وراء نافذتيهم ��ا ...انهم ��ا
مي�شيان ع�ب�ر ج�سر امل�أم ��ون نحو �ش ��ارع الر�شيد
ب�إجت ��اه حم ��ل �سكناه ��ا يف العيوا�ضي ��ة  .هك ��ذا
اعت ��ادا االتفاق م ��ا بعد �ساعات العم ��ل على اللقاء
مع ��ا ويخاتالن الزم ��ن لالنف ��راد بنف�سيهما بع�ض
الوق ��ت» .ان ��ه يحتف ��ظ يف ذاكرت ��ه بع ��د اللقاء مع
�سو�سن حركة ر�أ�سها وخ�صالت �شعرها وال�ساقني
والعينني و�ضرب ��ات كعب حذائها عل ��ى اال�سفلت.
انها امل�شكلة االبدية للعالقة بني الرجل واملر�أة يف
املجتمع العربي املحافظ اىل حد الالمعقول.
والرواية زاخرة باالحاديث عن فيلليني وبيكا�سو
وبل ��زاك وع ��ن ال�سريالي ��ة والتكعيبي ��ة وب�أق ��وال
الفال�سفة واالمثال التي د�سها الكاتب عن ق�صد يف
ن�ص الرواية رمبا لأهداف معرفية.
ان «جي ��ان « يق ��دم لن ��ا رواي ��ة �ست�أخ ��ذ ب�ل�ا ري ��ب
مكانتها بني االعمال الروائية العريقة املتميزة اىل
جان ��ب اعمال غائ ��ب طعمة فرمان وف� ��ؤاد التكريل
وع�ش ��رات االدب ��اء العراقي�ي�ن املغرتب�ي�ن الذي ��ن
ظهروا يف العقود االخرية من ال�سنني ولكل واحد
منه ��م دوره يف ت�شكيل الرواية العراقية احلديثة.
وعبثا ان يحاول البع�ض ن�سب اعمالهم اىل «االدب
املغ�ت�رب» لكونه ��ا تتن ��اول املوا�ضي ��ع العراقي ��ة
اخلال�ص ��ة  ،ولكن بر�ؤية معمقة بحكم تنامي ثقافة
الكاتب املغرتب وات�صاله ب� ��أدب البالد التي يقطن
فيها واال�ستفادة من منجزاته.
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االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com
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المرفأ وبغداد رواية عراقية مميزة
جواد عبد الكاظم محسن
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�صدرت ع ��ن دار امل ��دى رواية
(املرف� ��أ وبغ ��داد) ،للروائ ��ي
املغ�ت�رب جي ��ان و(جي ��ان) ه ��و
اال�سم امل�ستعار الذي ا�شتهر به الأديب
العراقي الرائد يحيى عبد املجيد بابان
رمبا مل ي�سم ��ع الأدباء ال�شباب يف يومنا احلا�ضر
ب�أدب ��اء الأجي ��ال املا�ضية الذي ��ن غادروا الع ��راق لأ�سباب خمتلفة ،
والقم ��ع ال�سيا�س ��ي يقف يف مقدم ��ة هذه الأ�سب ��اب لأغلبهم ؛ وكان
لتعتي ��م ال�سلطات املتتالية عل ��ى ذكرهم خالل العق ��ود املا�ضية �أثر
يف ه ��ذا الأمر ؛ �إذ كان ��ت ال�سلطات تبغي م�سح وجودهم نهائيا من

امل�شهد

برمته!!
الثقايف
العراقي
  
بغداد.
×ولد
 
�سنة 
1930يف
�واره الأدب ��ي والن�ش ��ر يف �أواخ ��ر �أربعين ��ات القرن
�
��د�أم�ش
 ×ب
وملع
جنمهيف
اخلم�سينيات.
   املا�ضي،

كان م��ن م�
إحتاد الع ��ام للأدباء والكتاب يف العراق
×
ؤ�س�سي ال
   
�سنة 
  1958

أ�ضطر �إىل مغادرة العراق بعد انقالب �شباط �سنة 1963
�×











ً
× عمل مذيعا يف براغ ،
ووا�صل حراكه وعطاءه الثقايف..

�
�ازتّ ”
( ن ��زوة) يف م�سابق ��ة �أجرته ��ا جم ّلة
الق�ص�ي�رة
 ×ف
ق�صت ��ه

ل�صاحبها املخرج ال�سينمائي كامريان ح�سني

(ال�سينما)

“
× املقاتل ��ون) م�سرح ّي ��ة عن الث ��ورة اجلزائر ّي ��ة  ،ن�شرتها جم ّلة

 
آداب)
�ازت باجلائ ��زة الأوىل يف م�سابق ��ة املج ّلة
وف
اللبنانّ ي ��ة
(ال
�
(فرقةامل�سرح احلديث)
ّمتها

نف�سها،ثمقد



× ن�ش ��ر ق�ص�ص� � ًا ق�ص�ي�رة يف جم�ّل اّ ت( :الآداب) البريوتي ��ة،
(املثق ��ف) و(الثقاف ��ة) ومنه ��ا�( :أعم ��اق ط ّيب ��ة)( ،حزم ��ة الق�ش)


و(حافلة
النقل)

اخلبز امل�سموم) م�سرحيّة /عر�ضها تلفزيون العراق
×

ّ ي ��ة ح ��ازت عل ��ى اجلائ ��زة الأوىل يف
م�سرح
× الطاحون ��ة)

 م�سابقة نظمتها جملة تابعة مل�صلحة ال�سينما وامل�سرح .
 اىل ال�صحاف ��ة ـ �صحاف ��ة وكال ��ة االنب ��اء)
×مدخ ��ل




  ت�أليف�:سالف ��وي ها�شكوفي ��ج ويارو�س�ل�اف فر�ست /ترجمة :
 
  
الفارابي-بريوت يف1981
جيان/ دار
× دمل ��ون) رواي ��ة  2008 ،دار الفارابي  -بريوت  .تقع يف
(� 335صفح ��ة) وه ��ي ت ��كاد �أن تكون �س�ي�رة ذاتي ��ة للكاتب.
ويطغ ��ى عليه ��ا الأ�سل ��وب الواقع ��ي يف ال�س ��رد حاله ��ا حال
الروايات العراقيّة يف خم�سينات القرن املا�ضي .
× ال�سنة الأخرية) 10ق�ص�ص ق�صرية ،يف  2015دار �أمل
اجلديدة – دم�شق
× (املرف� ��أ وبغ ��داد) رواي ��ة 2016 ،م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى –
بغداد
وج ��دت ا�سم ��ه ب ��ارزا يف فهار� ��س وببليوغرافي ��ات الأدب
العراق ��ي  ،وتناوله عدد م ��ن النقاد يف درا�سته ��م بالثناء ،
وذكر الدكتور جليل العطية جانبا من معاناته مع ال�سلطة
يف كتابه ال�شهري (فندق ال�سعادة) ،



