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ش�����ك�����ي�����ب ك�����اظ�����م

القا�����ص والروائ����ي العراق����ي املهاج����ر املقي����م يف 
العا�صم����ة اجليكي����ة )ب����راغ( واملول����ود يف بغداد 
ع����ام 1930 والذي ق����راأت اأوىل ق�ص�صه يف جملة 
)املثق����ف( العراقي����ة الرائ����دة، الت����ي اأ�ص����درت يف 
بغ����داد �صي����ف ع����ام 1958، وما لبث����ت اأن ع�صفت 
به����ا الدكتاتوري����ة الفاق����دة لبو�صلته����ا فاأغلقته����ا، 
كتب )جيان( حوار ق�ص�ص����ه �ص����اأنه �صاأن جمايليه 
من ق�صا�ص����ي خم�ص����ينات القرن الع�ص����رين، فوؤاد 
التك����ريل وغائب طعم����ة فرمان واأدمون �ص����ري، 
كتب����وا احل����وار بالعامي����ة البغدادي����ة املوغل����ة يف 
عاميته����ا، حت����ى واأنت نق����راأ هذا احل����وار، حتدث 
نف�ص����ك، ما اأكرث هذه املفردات العامية التي طواها 
الده����ر، وما عاد اأحد يتحدث به����ا، وكاأن 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.

احلوار العامي
لقد كتب ق�صا�ص����و اخلم�صينات احلوار بالعامية، 
متاأثرين مبناهج الواقعية ال�صرتاكية التي حتاول 
ان تك����ون اأمينة يف نقل خوالج النا�ص ولواعجهم 
والتي اأراها اأقرب اإىل الفعل الت�صجيلي البعيد عن 
الإبداع، نلم�ص ذلك احلوار يف ق�ص�ص جمموعته 
التي اأطلق عليها )جيان( وا�صمه احلقيقي )يحيى 
عبد املجيد بابان( عنوان )ال�ص����نة الأخرية( وهي 
خمت����ارات مم����ا كتبه م����ن ق�ص�����ص ق�ص����رية، وقد 
�ص����درت ع����ن دار اأم����ل اجلديدة بدم�ص����ق بطبعتها 
الأوىل 2015، وا�ص����تملت ه����ذه املخت����ارات عل����ى 
ع�صر ق�ص�����ص ق�ص����رية، وا�صع����ن يف احل�صبان، 
اأن قا�صن����ا املبدع الرائد )جيان( من الكتاب املقلن 
ج����دًا، حتى لي����كاد ي�صارع مبدعن����ا الكبري الراحل 
حممود عب����د الوهاب يف قلة منتج����ه، غري نا�صن 
الدكت����ور مال����ك املطلبي، ال�صائر عل����ى النهج ذاته، 
وكان����ت ق�صته الأخ����رية التي حمل����ت عنوان )من 
دفرت ال�صحفي. ال�صنة الأخرية( وا�صطة عقد هذه 
املجموعة الرائعة، الت����ي متثل خال�صة اخلال�صة 
مل����ا كتبه القا�ص )جيان( وه����ذه الق�صة التي و�صح 
بعنوانه����ا، جمموعته الق�ص�صية هذه. التي تدون 
وقائع الأ�صهر الأخرية من اأيام اجلمهورية الأوىل 
)1958-1963 ( وعلى وجه التحديد خريف �صنة 
1962، م����ن خالل حيوات عديد الأدباء وال�صعراء 
واملثقفن العراقي����ن، و�صهراتهم يف اأروقة مبنى 
اإحت����اد الأدب����اء والكت����اب العراقي����ن يف منطق����ة 
العلوي����ة ببغ����داد، حت����ى اأن����ك ت����كاد تتع����رف على 
الكث����ري منه����م، اإذ يورد )جي����ان( اأ�صم����اء بع�صهم: 
ح�ص����ن م����ردان، وعب����د املجي����د الون����داوي ونزار 
عبا�����ص وعلي ال�صوك وبلن����د احليدري، ف�صاًل عن 
الأ�صماء الأوىل لبع�صهم مثل ر�صدي الالثغ بالراء 
، وه����و ال�صاع����ر ر�ص����دي العامل )ت����ويف 1990 (  
وال�ص����كار، اأي اخلط����اط وال�صاع����ر حمم����د �صعيد 
ال�ص����كار، وغ����امن، ونعرف م����ن خ����الل ا�صتقرائنا 
للحي����اة الثقافية وال�صيا�صي����ة يف العراق اأنه غامن 
حمدون )ت����ويف )2017، وذاك الذي ي�صكن قريبًا 
من مقهى الرازيلية، وهو لدى التدقيق. الروائي 
غائ����ب طعم����ة فرم����ان )ت����ويف )1990 ال�صاكن يف 

حملة املربعة املطلة على �صارع الر�صيد.

اإذ  ن�صبي����ًا،  الطويل����ة  الق�ص����ة  ه����ذه  يف  تتلم�����ص 
امت����دت اإىل اأربعن �صفحة تلم�����ص خيبة املثقفن 
العرقين بهذا الذي يجري يف تلك ال�صنة الأخرية 
) )1962فه����ذا يبح����ث عن ج����واز �صف����ر، واحلاكم 
الع�صك����ري العام مينع عنه ج����واز �صفره، خماطبًا 

جيان:
– ي����ا جي����ان اجلواز وجود عين����ي لالإن�صان، يف 

�صكل اأوراق ر�صمية، ودونه اجلحيم.
ال�صن����ة الأخرية،  تل����ك  انن����ا تعهدن����ا يف  ” اأذك����ر 
)2000يف   ( ال�صن����ة  راأ�����ص  بعي����د  األحتف����ال 
بغ����داد  يف  العلوي����ة  يف  الأدب����اء  اإحت����اد  مبن����ى 
يف الع����راق، الأحي����اء من����ا يتذك����رون اأ�صدقاءهم 
املوتى، ون�صرب نخب القرن احلادي والع�صرين” 
ولأن )جي����ان( كت����ب ق�صته ه����ذه ع����ام 1994، اأي 
بع����د واح����د وثالثن عام����ًا يف املنفى، فق����د علم اأن 
ر�ص����دي قد م����ات، وتويف قبل����ه ح�صن م����ردان ثم 
جميد الون����داوي ولي�صت لديه اأخبار عن �صعدون 
وه����ادي واإ�صماعي����ل، ول حت����ى الأ�صدق����اء الذين 

بقوا يف الوطن، ورمبا مات بع�صهم.
اإزاء ذلك ت�ص����رد املرفاأي����ون والأ�صدقاء يف اأرجاء 
الكوكب: �صعدي، ال�صكار، الرا�صي، علي ال�صوك، 
بلند احلي����دري، يا لالأمل يا لع����ذاب املنفى. تراجع 

�ص164-163 .

البون بني املظهر واملخرب
يف ق�صت����ه )اأعم����اق طيب����ة( وعنوانه����ا يف�صح عن 
حمتواه����ا وفحواه����ا جن����د الب����ون �صا�صع����ًا ب����ن 
املَظه����ر واملَخر، مظهر )خ�صر( بط����ل الق�صة هذا 
الطوي����ل البدين، رث الثي����اب اأ�صعث ال�صعر، حتى 
اأن����ه ليثري اإزعاج بع�ص جال�ص املقهى الذي يذهب 
اإلي����ه لحت�ص����اء ق����دح �ص����اي �صاخ����ن، الأم����ر الذي 
يدف����ع ب�صاح����ب املقه����ى لأن يطلب من����ه مغادرته، 
ك����ي ل يزعج مرت����ادي مقهاه م����ن املي�صورين، لكن 
����َر طيب ورقيق،  )خ�ص����رًا( هذا ينط����وي على خَمْ
فه����و ي�صف����ق على ه����ذه امل�صتجدية العمي����اء، التي 

يح����اول بع�صهم التحر�ص بها، قائ����ال له: األ تراها 
فقرية وعمياء وعرجاء، مو خطية؟! �ص20.

م����ا اكتفى ه����ذا امل�صك����ن بالدفاع عنها، ب����ل نفحها 
قطع����ة نقدي����ة، فرفعت اإلي����ه وجهًا انثوي����ًا �صاكرة 
اإي����اه ب�صوته����ا الطفويل. واأن����زوى )خ�صر( قرب 
عم����ود �صخ����ري متابع����ًا بنظ����ره لأج�ص����اد الب�ص����ر 
تندف����ع باجتاه����ات �صتى مغاي����رة، وكان كل واحد 
ي�صت�صع����ر ال�ص����اأم بدفين����ة اأعم����������اق����ه ويت���طل����ع 

لروحه ب�صجر… �ص.21

الطبع الغالب ال التطبع
كل �صخو����ص ق�ص����ص )جي���ان( اأنا����ص طيب���ون، 
ل ب���ل اأكرثه���م، وه���و – كما قل���ت- تاأث���ر مبنهج 
تاأكي���د  عل���ى  احلا�ص���ة  ال�صرتاكي���ة،  الواقعي���ة 
اجلوان���ب النبيلة ل���دى الإن�ص���ان، واحلث عليها، 
جتد ذلك لدى )خ�ص���ر( بطل ق�صة ) اأعماق طيبة( 
وجتده���ا – كذلك- عند هذه امل���راأة ال�صمينة التي 
تت���وىل توليد هذه ال�صاب���ة يف ق�صة )العربة )63 
الت���ي ي�صور لنا )جيان( من خاللها وبلغة ر�صيقة 
جميلة طيبة نا�ص ذل���ك الزمان واإيجابياتهم، قبل 
اأن يحط���م الع�ص���ف ال�صيا�صي بعد مت���وز 1958 
منظومة القي���م العراقية، فهذا ال�ص���اب، املوظف، 
ي�صطحب معه يف �صفرته زوجه ملتحقًا بوظيفته 
املنق���ول اإليه���ا اإداريًا، عل���ى الرغم م���ن اأن زوجه 
حام���ل يف �صهرها التا�صع، الت���ي يفجوؤها الطلق، 
وهي يف عربة القطار تل���ك ال�صاجة بامل�صافرين، 
حت���ى ل ت���كاد جتد ل���ك فيه���ا موطئًا لق���دم، فكيف 
بامراأة جاءها املخا�ص، كي تطلب من زوجها، اأن 
يذهب طالب���ًا معونة تلك األمراأة، واإذ يذهب اإليها 
بعد لأي وتردد وهو يرى حالة زوجته )�صاجدة( 
املرتدي���ة، ولعله مل يح�صن عر����ص حاجته جتيبه 

املراأة ال�صمينة املدخنة:
اأدراين  وم���ا  طبيب���ة،  اإين  ل���ك  ق���ال  م���ن   –

مبر�صها؟
غري اأنها تعود اإىل حقيقتها، وقد مل�صت حرية هذا 
ال�ص���اب اخلج���ول، تع���ود اإىل طيبته���ا الَطْبِعَية ل 
فظاظتها التطبعية، فتتوىل توليد ال�صابة وليدها 

البكر.
واإذ قراأت ه���ذه الق�صة اجلميلة امللتاعة واأعجبت 
به���ا عن���د ن�صره���ا اأول م���رة يف جمل���ة )املثق���ف( 
�صن���ة 1958 ، ع���دت لقراءتها م���رة ثانية يف هذه 
املجموع���ة الق�ص�صية، م�صتمتعًا م�صدودًا، اأترقب 
ما �صت���وؤول اإليه عملي���ة التولي���د، وكاأين اأقروؤها 

للمرة الأوىل.

اأدب حاث على الكراهية
اأم���ا ق�ص���ة )اللهيب( املكتوب���ة يف 1959/6/24، 
ق�ص���ة هي نت���اج اأيامه���ا ومرحلته���ا واإذ ن�ص�صت 
عل���ى زمان كتابته���ا فالأ�صري اإىل �صن���وات ت�صاعد 
الأدجل���ة وعلو ال�صع���ارات والت�ص���ارخ والهتاف 
وك���ره الآخ���ر م���ع اأن حوادثه���ا غريبة ع���ن واقع 
احلي���اة العراقي���ة، تتح���دث ع���ن مهاجم���ة ع���دد 
م���ن الفالح���ن لبناية يراب���ط فيها عدد م���ن اأفراد 
ال�صرط���ة، وتنته���ي بقتل اأف���راد ال�صرط���ة كلهم – 
ول نع���رف كي���ف قتل���وا وه���م يعت�صم���ون بتل���ك 
البناية العالية، التي اأطلقوا عليها ا�صم )اجللعة( 

اأي القلع���ة؟ وم���ا اأكتف���ى الفالحون الث���وار بقتل 
ال�صرطة جميعهم، بل اأجهزوا على الباقي الوحيد 
على قي���د احلياة، عري���ف املخفر، �صاب���ًا عليه كل 
حق���د الإن�ص���ان وق�صوته، عل���ى الرغم م���ن اللواذ 
بكبريهم �صيد )رزيج( م�صتعطفًا اإياه الإبقاء على 
حياته، لينهي )جيان( ق�صته املاأ�صاوية هذه بالدم 
املتدف���ق م���ن العريف ثم �صغ���ط اأ�صبع���ه بهدوء، 
فدوت الر�صا�صة و�صقط العريف م�صرجًا بدمه” 

تراجع �ص76.
ولنق���ف عند القت���ل بهدوء، وتاأكي���د الق�صوة، هذا 
الأدب الدم���وي، اأنت���ج لنا �صاللت ال���دم التي كان 
)جه���ان( اأح���د �صحاياه���ا، والت���ي اأجرت���ه على 
مغ���ادرة وطنه �صي���ف �صن���ة 1963، ومل يره منذ 
ترك���ه، فمن يزرع ال�ص���وك ل يح�صد به العنبا كما 
يق���ول ال�صاعر القتيل ه���و الآخر – �صالح بن عبد 

القدو�ص،
وكان ه���ذا الأدب جزءًا من )اأيام الفاجعة( الق�صة 
الت�صويري���ة الت�صجيلي���ة حلوادث ي���وم اجلمعة 
الثام���ن م���ن �صب���اط / 1963، من���ذ اأن �صاه���دت 
)�صعدية( وهي تن�صر املالب�ص املغ�صولة على حبال 
�صطح دارهم �صحى ذلك اليوم العا�صف، �صاهدت 
طائ���رة الهوكر هن���رت احلربية، �صاع���دة اإىل كبد 
ال�صم���اء لتخر باأق�صى �صرعة نحو الأر�ص قا�صفة 
بال�صواري���خ التي رج���ت اأركان املدين���ة وانتهاء 
بغ�ص���ق ذلك اليوم، ومقت���ل اأم زوجها بالر�صا�ص 
املنهم���ر قرب وزارة الدفاع بباب املعظم الأم التي 
خرج���ت اإثر ابنها الِغ���ر الذي اندف���ع نحو وزارة 

الدفاع زاعقًا هذه موؤامرة �صدنا.
ويظل )جي���ان( يف ق�صته )حتقيق( ي�صور ما تال 
ذل���ك اليوم من اعتق���الت وبطل الق�ص���ة )فا�صل( 
ال���ذي يحيلني ويعي���د لذاكرتي الأدي���ب العراقي 
املغ���رتب )فا�صل العزاوي( فلق���د قراأت ما يقرتب 
م���ن حوادثه���ا يف ف�ص���ل كتب���ه فا�ص���ل الع���زاوي 
عنون���ه ب��)ال�صيف وال���روح ه���ادم الأوثان داخل 
املعب���د املقد�ص( يف �صمن كتاب���ه اجلميل )الرائي 
يف العتم���ة. هكذا تكلم عاب���ر املتاهات عن زمانه( 
ال���ذي ن�ص���ر ع���ام 2016، وه���ذا كل���ه م���ن نتائ���ج 

الع�صف املدمر الذي حاق بالعراق.

مواهب مووؤدة
اإن يحيى عبد املجيد بابان املعروف اإبداعيًا با�صم 
)جي���ان( طاق���ة اإبداعي���ة رائعة وخالق���ة، ع�صفت 
به���ا اأن���واء ال�صيا�ص���ة العراقي���ة امل�صطرب���ة، وقد 
دفعت���ه لالن���زواء وال�صم���ت، اإل ملام���ًا، ق�صة هنا، 
وق�ص���ة هناك، وخ�صارة ل���الأدب العراقي ان توءد 
ه���ذه املواهب وت�صمت، يف وق���ت ت�صج ال�صاحة 
الثقافية بالزعيق والعجيج، واأراه يتحمل وحده 
نتائ���ج ه���ذا ال�صم���ت ول�صيم���ا بع���د اأن عا�ص يف 
مغرتبه، حي���ث ي�صتطيع الكتاب���ة والإبداع بعيدًا 
ع���ن الع�ص����ص، وكم���ا اأ�صفت عل���ى �صم���ت الرائع 
حمم���د روزناجمي املطبق، ف���اأين لآ�صف على قلة 
منت���ج )جي���ان( واإنها ملنا�صب���ة ان ادع���وه لرفدنا 
باإبداع���ه الق�ص�ص���ي فم���ا زال يف العم���ر بقي���ة، 
ومازالت يف العقل وقدة كي يكتب ويبدع ودليلنا 
هاتان الروايتان )دملون( 2008 والأخرى )املرفاأ 

وبغداد( التي طبعتها له دار املدى عام 2017.

بل انها تك�صف وبتفا�صيل دقيقة ومثرية معاناة 
املهاج����ر ال����ذي يت�صلل نح����و حدود بل����د اخر من 
دون وثيق����ة �صف����ر ر�صمي����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، اإذ 
هو غريب ومطارد م����ن �صلطتن، �صلطة اخلارج 
ممثلة ب�صلط����ة القانون التي م����ن بع�ص ادواتها 
العق����اب و�صلط����ة الداخل التي ه����ي �صلطة الذات 

املعباأة بالتوج�ص واخلوف.
وبقدر ما تراود املهاجرعادة من احالم وخيالت 
�صعي����دة او ُم�صعدة كونه ينف����ذ او يف طريقه لأن 
ينفذ م����ن عامل �صي����ق - يحا�صر نف�ص����ه وج�صده 
ول يوفر له ادنى م�صتوى من م�صتويات العي�ص 
الك����رمي – اىل عامل مغاير رح����ب ووا�صع يتمتع 
ب�«احلري����ة« 11 ،ت����راوده يف الن نف�صه خيالت 
معتمة قد تتحول يف حلظات اىل كوابي�ص توؤول 
فيم����ا بعد اىل حالت تراج����ع ونكو�ص ، وهو ما 
�صوره الروائي عراح�صا�ص بطله وهو ما يزال 
قائم����ًا يف ال�صفينة املتوجه����ة اىل دملون وقبل ان 
يحط رحاله هناك: »�صحيح ان الخرين �صبقوه 
اىل التعب����ري ع����ن بهجته����م، وه����و �ص����اأن طبيعي 
جلمي����ع النا�ص، غري ان اح�صا�ص����ه بالوحدة الن 

اأ�صد ايالمًا« 78
وم����ع ان دمل����ون وكما »مكت����وب عل����ى احلجر، ل 
يفرت�����ص فيه����ا الذئ����ب ال�ص����اة« 136 ف����ان واقعها 
مل تتع����ن مالحم����ه احلقيقي����ة للمهاج����ر ال حن 
وط����اأ ار�صها واأق����ام زمنًا عليه����ا . اإنه 
واملمار�ص����ة  ال�صع����ب  المتح����ان 
القا�صي����ة التي ل يق����دم عليها اإّل من 
كان مقهورًا على ار�صه وبن نا�صه.

ودملون رواي����ة القا�����ص اخلم�صيني 
الذي �صحرن����ا بق�ص�صه الق�صرية مع 
غريه من امثال نزار عبا�ص وحممود 
الظاه����ر م����ن بع����د عب����د املل����ك ن����وري 
وفوؤاد التكريل ومهدي عي�صى ال�صقر، 
هي رواية هذا املو�صوع ، الهجرة اىل 
ع����امل اخر بع����د ان ي�صتنفد امل����رء طاقة 
البق����اء يف بلده ومت�ص����ي حياته مهددة 

فيه. 
لقد حملت دمل����ون ارها�صات حلم جميل 
ه����و يف حقيقة المر، املنف����ذ املوؤمل اىل 
ع����امل اخر ارح����ب واو�ص����ع واك����رث اأمنًا 
وقب����وًل ، ولكنه ظل قلقًا كذلك حتى نهاية 
الرواي����ة .ففي الوقت ال����ذي ت�صتدعي فيه 
كلمة دملون م����ا ت�صتدعيه من خفايا تاريخ 
ا�صط����وري يثريالوج����دان فق����د كان����ت يف 
الوق����ت ذاته حاف����ة للقل����ق ومث����ارًا للعزلة 

وعدم المان ومرادفًا للغربة والغرتاب.
وبط����ل الرواية ابراهيم ال����ذي هو �صحفي 
غ����ري حمرتف ، مار�ص ال�صيا�صة طوعًا حن وجد 
نف�ص����ه يف خ�صمه����ا ، و�ص����ارك يف تظاه����رة يف 
بغ����داد اودع ب�صببها التوقي����ف ، ي�صاري النزعة 
ت�ص����ّرب مب����ادئ الوطني����ة واحلري����ة والنعتاق، 
وهو �صخ�ص مثق����ف كذلك يحمل �صهادة جامعية 
وي�صتغ����ل فراغات عمل����ه الوظيفي او م����دد نفيه 
والتثقي����ف  الق����راءة  يف   ، منعزل����ة  اماك����ن  اىل 

الذات����ي وهم����ا، اي الوطني����ة والثقاف����ة، عامالن 
غالب����ا ما اأرهف����ا احل�ص الن�صاين ل����دى الن�صان 
من هذا الن����وع ، وعّبئا وجدانه بقلق البحث عن 
احلري����ة والعدالة الجتماعي����ة با�صاليب متعددة 
م����ن الكفاح، فال غراب����ة ان جنده يف مكان غربته 
يتوا�ص����ل م����ع ن�صال����ه ه����ذا حم����ررًا يف �صحيفة 

ي�صدرها مع ثلة من ا�صدقاء ومعارف له هناك.
تلويح����ًا  اأو  تلميح����ًا  ارادت  الرواي����ة  ولع����ل 
الف�صاح عن القدرات املتباينة عند النا�ص الذين 
هم من قبيل ابراهيم، بن ال�صتمرار يف مواقف 
الن�ص����ال او البح����ث ع����ن مناف����ذ اخ����رى خ����ارج 
احل����دود، يدفع به����ا املرء الذى ع����ن نف�صه ريثما 
تتجلى الفاق، فام����ا عودة اىل البلد والنغما�ص 
يف احلي����اة اجلديدة او البق����اء يف املهجر وطنًا 

ومنفى.
ان مات�ص����ح ال�صارة اليه ه����و ان التوج�ص الذي 
لزم حي����اة ابراهيم يف دمل����ون يف ايامه الوىل، 
كان اأخ����ف وط����اأة 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�صه����ا وج�صده����ا ، فكان����ت التعوي�ص 
النف�ص����ي واجل�صدي لكثري من تداعيات الوح�صة 
واحلرم����ان اللت����ن اأرقت����ا حي����اة بطلن����ا ، قبل ان 
يكت�ص����ف ام����ره ويطرد منه����ا اآخر الم����ر. »ويف 
اح�صن الحوال لي�ص و�صعه اكرث من انه مفرود 
و�ص����وف تغل����ق الب����اب وراءه« 322 وان����ه لي�ص 
�ص����وى »رقم يف ملف ر�صمي ملنفي دخل اجلزيرة 

بال اوراق �صخ�صية ويتم ت�صفريه« 323.
تنفت����ح ه����ذه الرواية وه����ي رواية كب����رية بحق 
عل����ى ا�صماء واح����داث كث����رية توا�صجت معا يف 
�ص����ريورة فني����ة هادئة متن����ح القارئ يقين����ًا بان 
اعظم العمال الفنية ما تتوهج فيها اآمال النا�ص 
واعمالهم يف حياة عذبة وان�صانية واآمنة . وكما 
كان بناوؤها الفن����ي هادئا ومت�صاعدا كانت لغتها 

ب�صيطة وعميقة ودالة.
ان هاج�����ص ابراهي����م الثق����ايف والوطن����ي ال����ذي 
ظ����ل يالحق����ه حتى وهو على ار�����ص غري ار�صه ، 
ودف����ع به اىل امل�صاركة يف ا�صدار �صحيفة تعنى 
بالثقافة احلرة هناك، كانت ايذانًا بالتوج�ص من 
وجوده اأوًل، وهو وجود لي�ص �صرعيًا ثانيًا ، 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�صيق 
بانفا�صن����ا فنتطلع اىل دملون ودمل����ون، وبعدد ما 
ت�ص����ور لن����ا اخيلتنا من ج����زر ا�صبعناه����ا الوانا 
مفرت�ص����ة لنمالأ انف�صنا ولو باليهام ، فكانت من 
ثّم موئ����اًل للخيب����ات والآلم. ان قدرة النطق يف 
ه����ذه الرواية تفرت�صنا �صناع����ًا لها، ملا تعلقنا به 
من اح����الت اىل واقع معي�ص ولو ع����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 �صوط����ًا فيه����ا، لي�����ص يف 
احداثه����ا الكث����رية ح�ص����ب، كم����ا لي�����ص اكتنازها 
وانفت����اح لغته����ا على معارف �صت����ى كذلك ، وامنا 
يف الوع����ي التام مبو�صوعه����ا الكبري وحتولته 
املتالحق����ة ما اف�ص����ى اىل الح����كام يف �صنعتها، 

فجاءت بهذه ال�صيولة الرخية املعطاء.

ح���������ن���������ون م����ج����ي����د

رواية الكاتب يحيى بابان )جيان( دلم��ون .. 
الح��لم ال��ذي ل�م يك��تمل

تسعى رواية » دملون« 

للقاص والروايئ جيان / 

يحيى بابان اىل إيقاظنا 

عىل الوقائع الحادة التي 

تصاحب الهجرة من 

الوطن اىل بلد اخر والتي 

غالبا ما تكون خافية علينا 

نحن الذين مل نجرب 

ذلك.

الق��اص المهاج��ر )جيان( ف��ي مختارات 
من قصصه القصيرة

مواهب أسكتها عصف السياسة
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ح������م������دي ال����ع����ط����ار

1
ح����الت  ع����ن  الق�ص�����ص  ع����رت 
الن�ص����ان   ومعان����اة  اأن�صاني����ة 

اأجتماعي����ا  امل�صطه����د  الب�صي����ط 
واملقه����ور  اقت�صادي����ا  وامل�صتغ����ل 

�صيا�صيا،ق�ص�ص جي����ان حتتاج اىل قراءة 
وهم����ا  لي�����ص  عن����ده  ،فاخلي����ال  تداولي����ة  �صب����ه 

ون�صتطيع بع����د اأدراك ال�صكل الن�صي اأن ن�صل اىل معنى 
العمي����ق لتل����ك الق�ص�����ص الذي يغل����ب عليه����ا ال�ص����رد الو�صفي ،ان 
ا�صل����وب الدب التجريب����ي الذي اأتخذه القا�����ص يتطلب اأ�صتك�صاف 
اأمكانيات الن�����ص التخيلي،و�صنتاول ق�صة اللهيب منوذجا  »كانت 
ريح ندية حتمل نفثة لرتاب احلقول، بدت الأر�ص منب�صطة كراحة 
ي����د، اله����واء يرجتف �صفافا رائق����ا يف الأبعاد ترز م����ن خالله قرى 
متناثرة عند خط الأفق« ، ويف �صرد حمكم ي�صور لنا القا�ص طبيعة 
الريف العراقي )النا�صرية( ومثلما يوجد اجلمال الذي نتخيله من 
خالل الو�صف فهناك اخل�صونة والق�صوة التي علينا توقعها و�صط 
ه����ذه الطبيعة اجلميلة طامل����ا تتناول الق�ص����ة )التغيري( عن طريق 
الث����ورة »وكانت ف�صحة ال����درب ال�صيق املتعرج متت����د موغلة بن 
احلق����ول، وعلى حوا�صيه نبتت اأع�ص����اب الطرطيع والعاقول على 
رب����وات خ�صراوات على طرف اليم����ن يف حن اأمتدت من جانب 

الي�صار للدرب اأر�ص وا�صعة غطتها �صجريات ال�صوك امل�صفرة«

2
يف املقط����ع الثاين م����ن الق�صة ي�صعنا الكاتب ام����ام جوهر او ثيمة 
احل����دث ال����ذي جعل جمموع����ة من الفالح����ن ي�ص����ريون يف الطرق 
الوع����رة م����ن اأجل الث����ورة على ال�ص����ركال واأخذ حقه����م يف الأر�ص 
الت����ي يزرعونه����ا »كان����ت روؤى عذاف����ة النا�صج����ة باحليط����ة تب����زغ 
كاأ�ص����د ما تكون الآن، ه����و يح�ص بفرحة كرى تغطي على وجوده، 
و�صين�ص����ب يديه بالأر�ص التي �صت����وؤول اإليه.. هذا ما �صمع به مرة 
يف املدين����ة من الث����وار، و�صينحني فوقها، ينام عل����ى ترابها وميد 
�صاعدي����ه ليحت�صنه����ا، ويغم�����ص عيني����ه ي�ص����م رائحته����ا وي�صغط 
�ص����دره فوق اأخاديده����ا بقوة، ب�صعف، �صتك����ون الأر�ص جزءا من 
دمه، من عروقه، �صتكون اأر�صه« جميلة هي احالم الثورة وثمارها 
للم�صطهدي����ن ولكن للث����ورة �صحايا ودما ي�صيل عل����ى الر�ص فهل 
يق����وى عل����ى فعلها ه����وؤلء الفالح����ن الب�صطاء الذين تع����ودوا على 
الطاع����ة وال�صت�صالم والقناع����ة لل�صركال »اأب����و ح�صن« وجروته 
وظلمه ؟ ليذهب باخلي����ال اىل الوجهة الخرى من الثورة امل�صادة 
حينما ي�صل األيهم ال�صركال  لي�صتهزاأ بثورتهم ومتردهم »متبخرتا 
ف����وق ح�صانه �صافق����ا موؤخرته بخيزرانة رفيع����ة ... ترت�صم ب�صمة 
�صمات����ه على وجهه، فتنتفخ اخلدين بغ�صب حن ي�صرخ بهم »جلب 
اأب����ن اجلل����ب... ولك اأنت كل����ك راع����ي« وي�صتمر حلم عذاق����ة وكاأنه 
�صريط �صينمائي فيت�صور نف�صه يطيح بال�صركال من فوق ح�صانه 
ويركل����ه حت����ى مي����وت! ولي�����ص الع����دو للفالح����ن فق����ط الأقطاعي 
ال�ص����ركال فهناك خماوف اأخ����رى »يا �صيد اأجن����ان احلكومة اأخذت 

ال����كاع ي����ا خ����وي بالك����وة ع����ود �صن�صوي«لك����ن ثورية 
ورمان�صية عذاقة لي�ص لها حدود فالذي يحلم باأحت�صان ترابه عليه 
ان يكون قويا وقا�صيا ولكن للحلم اأي�صا حنانه »اأنا اأ�صعلكم!!منهو 
اليزرع ها ..، ومنهو ياكل ال�صيم والتعب! هم اأحنه الأر�ص اأر�ص 
الل����ه يا زريج مت����ام« هنا لدين����ا م�صكلة ال�صتغ����الل وا�صحة املعامل 
فال����ذي يح����رث ويب����ذر وي����زرع وي�صج����ي ويح�صد  ل ميل����ك الكاع 
ويقب�ص ثمن التعب بل ال�صركال هو الذي يجني الثمن واحلكومة 

حتمي ال�صركال!

3
يف املقط����ع الثال����ث ب����دت مالم����ح الث����ورة تت�ص����كل حينم����ا زح����ف 
الفالحون )عذاقة وزمله( اىل املدينة وهم يحا�صرون مقر احلكومة 
لأمت����ام الث����ورة �ص����د الظل����م ،فكان����ت املن�ص����ة ت�صتقب����ل اخلطب����اء 
الثوار وتتفاع����ل معهم اجلماه����ري بزغاري����د الن�صوة«باأ�صم الفالح 
والعامل،باأ�ص����م اخلال�ص����ي وال�ص����ريازي« خطي����ب اآخر«لقد خانت 
احلكوم����ة دم����اء واأرواح �صه����داء ث����ورة الع�صري����ن »ف����الح عري�ص 
املنكبن كان يقف جوار من�صة اخلطيب قائال ب�صوت غ�صوب »جا 
ما جنتلهم ونحرك �صلفات �صلفاتهم!!« يرجع اخلطيب »واحلكومة 
باع����ت نف�صها لالأجنب����ي وباعت �صعبن����ا اأب�صكل ما جان����وا يبيعون 
العبي����د« »كوللل����ي  �صنو بك����ه علينا« ي�ص����األأه الفالح »الل����ي بكه ما 

نخلي للحكومة عرك فا�صد بديرتنا !�صد كولون!!« 

4
ه���و املقطع الخ���ري الذي ي�صرد  فيه القا����ص �صقوط القلعة التي 
متث���ل احلكومة بعد معرك���ة دامية  ي�صت�صهد فيه���ا )عذاقة( - كل 
ح���ي عليه موته- وت�صقط القلعة بيد الث���وار ويرى رزيج نف�صه 
»ي�ص���دد ما�صورة بندقيته نح���و وجه عريف ال�صرط���ة وكان ذاك 
يزح���ف مرتعب���ا عند حاف���ة اجلدران،وعين���اه ت�صخ�ص���ان نحو 
فوه���ة البندقية وي���ردد- اأخوي ..اأخوي مروت���ك.. اأنا مامور.. 
والل���ه مامور!....وتق���دم رزي���ج قريب���ا م���ن العري���ف واأخف�ص 
ما�صورة بندقيته .. وب�صق بوجه العريف و�صتمه ثم اأعقب باأمل 
»جل���ب جتلت واحد ي�صوه �صيخ���ك«..كان �صوت العريف يولول 
كاأ�ص���وات الن�صاء عاليا،و�صدد رزيج نحو عينيه وجزء من اأنفه،  
ث���م �صغ���ط اإ�صبعه به���دوء ف���دوت الر�صا�ص���ة و�صق���ط العريف 

م�صرجا بدمه«
تتلخ����ص لذة ق���راءة جمموعة )ال�صنة الخ���رية( يف قوة ال�صرد 
لدى الكاتب وم�صامن الق�ص�ص الن�صانية ومالم�صتها حلاجات 
النا����ص اىل النعتاق من العبودية وال�صت�صالم واخل�صوع،وما 
اأختيارن���ا لق�صة اللهي���ب التي تناول���ت الثورة �ص���د ال�صتغالل 
والظلم واحلك���م الفا�صد ال لكي نوؤكد على امل�صار العام لق�ص�ص 
املجموع���ة التي حملت عناوين متنوع���ة )اأعماق الطيبة-العربة 
الفاجعة-حتقيق-ر�صالة-الثل���ج- م���ن  63-تعدون-اأي���ام  رق���م 

العجوز الزائرة-من دفرت �صحفي ال�صنة الأخرية(

ح���ب���ه هللا  ع�����ب�����د 

ان الن���رث العراق���ي احلدي���ث، من ق�ص���ة ورواية، 
ه���و �صئ حدي���ث العهد يف الب���الد. وميكن القول 
ان���ه بداأ خالل فرتة ال�صتقرار الن�صبي بعد ن�صوء 
الدول���ة العراقي���ة برئا�ص���ة املل���ك في�ص���ل الول. 
فظهر الكت���اب ال���رواد مثل حممود احم���د ال�صيد 
وعبداحل���ق فا�ص���ل وذو النون اي���وب وغريهم. 
وات�صمت حماولتهم الإبداعية ب�صئ من البدائية 
يف ط���رح املو�ص���وع واعتم���اد اخلطاب���ة وتقليد 
العم���ال الق�ص�صي���ة الت���ي ازده���رت يف م�ص���ر 
ولبن���ان و�صوري���ة واملتاأثرة بالعم���ال املرتجمة 
العاملي���ة. علم���ًا اأن الرواية ن���وع اأدبي دخيل على 
العرب، الذي���ن كان ال�صعر و�صيلة التعبري الدبي 
الرئي�صي���ة لديه���م. لذا اخذ الكت���اب العرب الكثري 

من جتارب الروائين الغربين بالذات.
بي���د ان احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ترك���ت اآثاره���ا 
عل���ى املجال الثق���ايف  يف العراق،  ولرمبا ب�صبب 
ال�صتق���رار الن�صب���ي اأي�ص���ا الذي �ص���اد يف البالد 
خالل اخلم�صينيات وما رافق ذلك من انفتاح على 
الثقاف���ة العربية والعاملية. فظه���ر فنانون وكتاب 
ومو�صيقي���ون عملوا على تاأ�صي����ص مدار�ص فنية 
واأدبي���ة عراقية يف حماولة ل�صتع���ادة اجنازات 
احل�ص���ارة العراقي���ة. وع���رف املجتم���ع الثقايف 
ا�صماء الفنانن جواد �صليم وفائق ح�صن وحممود 
�صري وحاف���ظ الدروبي وخالد الرحال وحممد 
غن���ي حكمت وع�صرات اآخرين من املبدعن الذين 
اأثروا الف���ن العراقي حقا بنتاجاتهم. ويف ميدان 
الأدب ظه���ر �صعراء مثل بدر �صاكر ال�صياب ونازك 
املالئك���ة  وعبدالوه���اب البياتي وغريه���م الذين 
وا�صل���وا م�ص���رية ال���رواد الر�ص���ايف والزهاوي 

واحلبوبي واجلواهري قبلهم. 
كم���ا ول���ج ال�صاح���ة الدبية كت���اب مثل عب���د امللك 
ن���وري وادم���ون �ص���ري وغائ���ب طعم���ة فرمان 
وف���وؤاد التك���ريل. ويعتقد كثري م���ن الباحثن اإن 
رواي���ة غائب طعم���ة فرمان » النخل���ة واجلريان« 
متث���ل بداي���ة ن�ص���وج الرواي���ة العراقي���ة. ولهذا 
نقط���ة  ال�صتيني���ات  عق���د  يف  �صدوره���ا  يعت���ر 
النطالق التي يجب البدء منها يف تقييم العمال 
الروائي���ة يف بالدنا يف الن�صف الثاين من القرن 

الع�صري���ن. علما انها كتب���ت يف املهجر �صاأنها يف 
ذل���ك �صاأن الأعم���ال كثرية للموؤل���ف والتي ظهرت 
يف الف���رتة التالي���ة. وكان الكث���ري م���ن الباحثن 
ينتظرون اللحظة التي يرز فيها دو�صتويف�صكي 
اأو تول�صت���وي اأو ت�صيخوف العراق، الذي يخرج 
الدب العراق���ي م���ن الط���ار املحل���ي ال�صيق اإىل 
الط���ار العامل���ي . لكن ه���ذا مل يح���دث، ولالأ�صف. 
لقد ا�صعنا ذلك يف العراق، ونحن ن�صعر باحلنن 
اإىل تل���ك الفرتة نظرًا ملا اأجن���ز خاللها يف امليدان 
الثقايف. ون�ص���ري اإىل ذلك بالخ����ص اليوم حيث 
اأ�صبح���ت الثقاف���ة عل���ى هام����ص ن�ص���اط الدول���ة 
ال�صائ���رة نح���و الت�ص���رذم والنهي���ار. و�ص���ارت 
التقاليد الدينية التي ن�صاأت يف الع�صور املظلمة، 
والدين احلقيقي منها ب���راء، تطغي على التفكري 
ال�صليم واملنطق الب�صري. و�صاد النقل على العقل. 
وكاأن م���ا ج���اء به كبار املفكري���ن العرب  يف فرتة 
ازدهار احل�صارة العربي���ة ال�صالمية ل عالقة له 
البتة مبجتمعن���ا اليوم. يف الوق���ت الذي تدر�ص 
يف جامع���ات الع���امل اأعمال اجلاح���ظ  وابن ر�صد 
وابن خلدون وابن �صينا والفارابي واخلوارزمي 
والرازي وغريه���م، بينما يتم جتاهلهم او املرور 
عليهم مر الك���رام يف موؤ�ص�صاتن���ا التعليمية. كما 
يتهم بالكفر والحلاد كل من » انكر بدعة معروفة 
او جحد خرافة ماألوفة وكاأمنا مفاتيح اجلنان يف 
ي���د فالن ، يدخل فيها من ي�ص���اء ، ويذود عنها من 
ي�صاء«، على حد تعب���ري الكاتب الكبري طه ح�صن 

يف مقالته » الإميان لي�ص ملكًا لأحد«. 
ان الكتاب العراقين يف الداخل عانوا ما عانوا يف 
الف���رتة املا�صية من النظمة القمعية. ولهذا غالبا 
ما كانوا يلجاأون اىل الرمز والتجريد الوجودي 
ا�صطه���اد  اإىل  التعر����ص  خ�صي���ة  وال�صري���ايل 
ال�صلط���ات، اأو اىل ع���دم ن�ص���ر اأعماله���م وحفظها 
حتى يحن موعد ن�صرها املنا�صب. وهذا يذكرين 
مبا فعله بع�ص الكت���اب ال�صوفييت مثل ميخائيل 
بولغاكوف واندريه بالتونوف وبا�صرتناك الذين 
مل يتقبلوا الأحكام اليديولوجية املفرو�صة على 
رج���ال الأدب يف بالدهم من قب���ل موظفي اللجنة 
املركزية. اأم���ا الذين غادروا العراق ومن ابرزهم 

غائب طعم���ة فرمان وفوؤاد التك���ريل وانعام كجه 
ج���ي وجنيب املان���ع وع�صرات غريه���م من الذين 
يقيم���ون الآن يف ال�صويد والدامنارك والوليات 
املتحدة واملجر وبولندا وا�صرتاليا والردن، فقد 
وا�صل���وا الكتابة بحرية وبهم���ة يح�صدها عليهم 
كت���اب الداخل. لكن و�صائل العالم املحلية  كانت 
ل ت�ص���ري اإىل اأعم���ال الكثريين منه���م. ول يعرف 
الكث���ريون مث���ال الكات���ب املب���دع »جي���ان« ال���ذي 
يعي����ص يف املهجر منذ حوايل  القرن من الزمان. 
ويالح���ظ جتاه���ل �صب���ه ت���ام لعماله.  ب���ل يعتقد 
بع����ص 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 العتبار 
روائ���ع الدب العراق���ي يف املهج���ر ال���ذي حاول 

البع�ص ن�صيانه ومنه رواية »دملون« جليان.
اإن يحي���ى عبداملجي���د باب���ان ) جي���ان ( ه���و اأحد 
الكتاب ال�صب���اب املبدعن يف اخلم�صينيات الذين 
متنى الكث���ريون لهم اآنذاك م�صتقب���اًل مرموقًا يف 
مي���دان الق�ص���ة والكتاب���ة للم�ص���رح. لك���ن غي���اب 
النق���د اجل���اد يف العراق ح���ال دون ظهور بحوث 
ت�صتح���ق الذك���ر لأعماله لكونه م���ن اأدباء املهجر. 
وقد فرح���ت كثريا عندم���ا تلقيت بالري���د رواية 
بقل���م ه���ذا الكات���ب ال���ذي يعي����ص يف ب���راغ من���ذ 
اكرث م���ن خم�صن عام���ًا. وجذبني عل���ى الخ�ص 
اختي���اره » دمل���ون« لعنوانها. وت���دور اآثار دملون 
اأحداثه���ا  يف »دمل���ون«، وهو ال�ص���م القدمي جلزر 
البحري���ن وت���اروت، والت���ي كان���ت مكون���ة قب���ل 
اأك���رث من خم�صة اآلف �صنة م���ن عدة جزر اختفى 
بع�صها من الوجود مبرور الزمن وتركت تاريخًا 
مرتعًا بالأ�صاطري. لك���ن بقيت يف البحرين قبور 
الكدين وال�صومرين الذين كانوا يعترون هذه 
اجلزيرة مكانًا مقد�صًا لهم و�صميت » جنة دملون«. 
ول���دى زيارت���ي اىل املنام���ة  موؤخ���رًا، ُده�صت ملا 
راأيته م���ن اآثار ح�صارة دملون يف متحف التاريخ 
الق���دمي فيها. ولذا فاإن دملون هي اأكرث من جزيرة 
�صغرية يف اخلليج العربي، بل اأنها رمز حل�صارة 
واأ�صاطري اأجدادنا القدامى املن�صين التي تدعونا 
الي���وم  اىل النه�صة من جدي���د. واأظن اأن »جيان« 

اخت���ار ه���ذه الت�صمي���ة لروايت���ه، بالرغم م���ن اإن 
مو�صوعه���ا لي�ص تاريخيًا. فل���م تكن غاية املوؤلف 
كتابة رواي���ة تاريخية، بل اأعطاها هذا ال�صم من 

اأجل اك�صابها �صيئا من ال�صطورة. 
لقد تعرفت على )جيان( يف اأواخر اخلم�صينيات 
حن كنت اأعمل يف جملة »الفنون« العراقية التي 
كان���ت ت�صم���ى �صابق���ا » ال�صينم���ا ». وق���د اأ�ص�صها 
املخرج كام���ران ح�صني لدى عودته من الوليات 
املتح���دة حي���ث در�ص الف���ن ال�صينمائي م���ن اأجل 
ن�ص���ر الثقاف���ة ال�صينمائية يف الب���الد. لكنه اأدرك 
لحقًا وب�صبب ان�صغال���ه يف اخراج فيلمه  البكر« 
�صعيد افن���دي« اإن م�ص���روع املجل���ة يتطلب توفر 
امل�ص���ادر املالي���ة امل�صتم���رة.  ومل تك���ن احلكومة 
م�صتع���دة اأيامذاك لدعم مثل ه���ذه امل�صاريع. وقد 
واف���ق كام���ران عل���ى اعطائه���ا اىل جمموع���ة من 
املهتمن بالفن والثقاف���ة لخراجها لحقا بال�صم 
اجلدي���د »الفنون«. وقد عمل���ت مع ال�صاعر �صادق 
ال�صائغ يف جمع املواد ل�صدار املجلة، حيث كان 
�صادق ي�ص���رف على ق�صاي���ا الدب بينما اأ�صرفت 
على ق�صايا الفن الت�صيكيلي وامل�صرح وال�صينما. 
و�صاعدن���ا د. �ص���الح خال����ص والفن���ان يو�ص���ف 
الع���اين كث���ريا يف ا�صداره���ا ب�صكله���ا اجلدي���د 
وكن���ا نح�صل على الدعم م���ن ترعات ال�صدقاء. 
ويوم���ذاك ب���رزت فكرة اإج���راء م�صابق���ة لأح�صن 
ق�ص���ة لن�صره���ا يف املجل���ة. وقد تلقين���ا جمموعة 
م���ن الق�ص����ص و�صكلنا جلنة من الدب���اء لختيار 
اأف�ص���ل ق�ص���ة. وقد اتف���ق اجلميع عل���ى اأن ق�صة 
»ن���زوة« جليان �صتكون الفائزة يف امل�صابقة. وقد 
ن�ص���رت الق�صة يف املجل���ة وجاء كاتبه���ا اإىل مقر 
املجل���ة ) يف قبو كانت توجد فيه مطبعة الأمة يف 
احليدرخانة ( . و جذبت انتباهي وزميلي �صادق 
�صخ�صي���ة الكاتب ال�صاب. فهو ه���ادئ ومتوا�صع 
وقلي���ل ال���كالم ودمث اخلل���ق ويح���ب ال�صتماع 
اإىل الآخري���ن، ولكن���ه كان يقهقه ب�ص���كل عجيب. 
اإنه���ا قهق���ه طريفة وكاأنه���ا �صيل من م���اء ين�صكب 
م���ن ق���ارورة ب�صدى خاف���ت و�صاح���ر. وبعد ذلك 

رحلة »جيان« من دلمون الى بغداد
يحيى عبد المجيد بابان »جيان«

لقد كثرُ كتاب الرواية يف العراق يف العقود االخرية من السنني. ويبدو أنهم وجدوا 

فيها وسيلة ناجعة للتعبري عن افكارهم ودخائل نفوسهم يف ظروف مأساوية، يف 

جو بغتتداد امللفع بالفزع والقتل اليومي بعد فتترة االحتالل االمرييك للعراق يف 

عام 2003، التي اعادت البالد اىل القرن التاستتع عرش. فقد ستتاد الطغيان العثامين 

والعشائرية والطائفية الظالمية. لقد متتع الكاتب العراقي قبل هذ ه الفرة وخالل 

فرة قصرية بعد سقوط النظام املليك يف متوز عام 1958 بفسحة من حرية التعبري، 

ووجتتد املجال لكتابة ما يريد قوله. ولكن هتتذه الفرة مل تدم طوياًل إذ رسعان ما 

ستتحق االنقالب الفايش يف 8 شتتباط 1963 جميع براعم الحرية والدميقراطية قبل 

ان تجتتد املجال لتفتتح وتتحتتول اىل أزهار ومثار االبداع. وعندئذ انقستتم األدب 

العراقي إىل قستتمني، أحدهام يف الداخل واآلختتر يف املهجر. واصبح لكل واحد 

منهام أهدافه وإمكانياته التعبريية.

◄◄
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قص��ص جي��ان تعب��ق برائحة 
تراب الوطن

  »السنة األخرية« مختارات من القصص القصرية تأليف القاص املغرب جيان -  يحيى 

عبد املجيد بابان الصادر من دار امل الجديدة -  دمشتتق يقع الكتاب 167 صفحة ويضم 

عرش قصص قصرية، عىل الرغم من أن القاص قد غادر العراق سنة 1963 بعد االنقالب 

البعثي الدموي ومل تستتنح له العودة إليه طيلة الوقتتت ، أال ان مؤلفاته )رواية دملون 

2008 ( وكذلتتك مجموعتتته القصصية)الستتنة االخرية 2015( التي بتتني أيدينا تدل عىل أن 

الوطن )العراق( مل يغادر مشتتاعر وأحاسيس الكاتب أبدا! املجموعة كتبت عىل فرات 

زمنية متعاقبة وقسم منها قدمية قد ترجع اىل سنة 1959 وقصة »اللهيب« منوذجا،التي 

ستكون موضوع النقد
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◄◄
توط���دت اأوا�صر ال�صداقة بيننا وقد �صجعناه على 
موا�صلة التعاون مع جملتن���ا وطرحنا عليه اأي�صا 
فكرة كتابة م�صرحية. و�صرعان ما كتب م�صرحيته 
» املقاتل���ون« عن الث���ورة اجلزائرية. وقد اأُخرجت 
لحق���ا من قبل فرقة امل�ص���رح احلديث و�صاركت اأنا 

�صخ�صيا يف اإداء اأحد الدوار فيها.
بع���د مغادرة جي���ان الوطن للعم���ل يف اذاعة براغ 
العربي���ة يف مطل���ع ال�صتيني���ات،  كان العم���ل يف 
الذاعة ميت����ص كل جهده. لكنه ن�ص���ر مع ذلك عدة 
ق�ص����ص يف جمل���ة » الداب« ونال���ت م�صرحي���ة » 
املقاتل���ون » اجلائ���زة الوىل يف م�صابق���ة املجل���ة 
. كم���ا ن�ص���رت لحق���ا م�صرحية »الطاحون���ة » التي 
ح���ازت على اجلائ���زة الوىل يف م�صابق���ة نظمتها 
جمل���ة تابع���ة مل�صلح���ة ال�صينم���ا وامل�ص���رح. وكان 
الع���اين   الفن���ان يو�ص���ف  اآن���ذاك  اإدارته���ا  يت���وىل 
ال���ذي بع���ث اليه مببل���غ اجلائ���زة. ويق���ول جيان 
اإن���ه ا�صرتى �صي���ارة » �صك���ودا« به���ذا املبلغ. ويف 
الواق���ع اإن جي���ان الكاتب العراق���ي ال�صميمي كان 
ط���وال الفرتة املا�صية منذ ان غادر الوطن مقاًل يف 
ن�صاطه البداعي، واقت�صر ن�صاطه اآنذاك على ن�صر 
بع�ص الق�ص�ص واملقالت، ومل ين�صر ح�صب علمي 
اأية جمموع���ة ق�ص�صية. وله���ذا ده�صت كثريا لدى 
ا�صتالم���ي رواي���ة »دمل���ون«. وزادت ده�صت���ي اكرث 
عندم���ا علمت اإن جي���ان ار�ص���ل اىل املطبعة رواية 

ثانية �صت�صدر قريبا.
اإن رواي���ة » دملون« الت���ي اأ�صدرتها دار » الفارابي« 
يف ب���ريوت تت�صم���ن الكث���ري م���ن وقائ���ع ال�صرية 
الذاتي���ة للكات���ب. ويظه���ر فيها ال�صل���وك الذي ميز 
الكت���اب الواقعي���ن العراقي���ن يف اخلم�صيني���ات 
وال�صتينيات من القرن املا�صي، وهي تعك�ص تطور 
موؤلفه���ا ثقافيًا حلد كبري بعد مغادرته لوطنه. علما 
اإنها ن�صرت يف العوام الأخرية ويف املهجر حيث 
ل توج���د اأية قيود مفرو�صة عل���ى الكاتب العراقي 
من قبل الرقابة. زد على ذلك اإن الكاتب وجد خالل 
ف���رتة املهجر جم���اًل وا�صعًا لكي ينهل م���ن الثقافة 
الوروبي���ة واكت�صب الكثري منه���ا، وبالخ�ص يف 
النظ���ر اإىل الإبداع الأدب���ي . ول يتحدث جيان يف 
روايت���ه عن » عبثي���ة احلياة العراقي���ة » اليوم كما 
فعل مثال احمد �صعداوي يف روايته »فرانك�صتاين 
يف بغ���داد« احلائ���زة على جائ���زة البوك���ر موؤخرا 
، والت���ي �صاي���رت » مو�ص���ة« كتاب���ة الروايات ذات 
املوا�صي���ع التاريخي���ة واخليالي���ة بغي���ة ا�صقاطها 
عل���ى الواق���ع احل���ايل. فقد اتب���ع جي���ان ال�صلوب 
الواقع���ي الكال�صيكي يف ر�ص���م العالقة بن ال�صكل 
واملحت���وى، وتقدمي �ص���ورة للواق���ع يف جمتمعه 
كم���ا يراها. لقد كان هذا طري���ق جميع الق�صا�صن 
العراقين من جيل اخلم�صينيات وال�صتينيات، ومل 
يبتعد جيان عنه، لأنه ينتمي اإىل هذا اجليل. لكنه 
يعر����ص افكاره باإ�صلوب مبتك���ر مييزه عن الكتاب 
الآخري���ن. وتت�صم���ن روايت���ه عدة حم���اور اأولها 
عر����ص ال�صخ�صي���ات وعالقاته���ا بالبط���ل، وثانيًا 
الأح���داث يف بالد يعي�ص فيها منفيا، وثالثًا اأفكاره 
الفل�صفي���ة التي ت�صغ���ل حيزًا وا�صع���ًا يف معاجلته 
ملو�ص���وع حي���اة الن�صان وامل���وت وبوؤ�ص املنفين 
واملهاجري���ن بحثا عن الرزق واملوق���ف من املراأة. 
ويرب���ط جيان ب���ن مو�صوع النف���ي وال�صطورة. 

وي���ورد املوؤل���ف اأق���وال �صدي���ق ابراهي���م بطل 
الرواي���ة الت���ي كتبها ل���ه من باري�ص ح���ول »اأن  
دور ال�صط���ورة يف تنمي���ة الوع���ي بالنف����ص 
وبالآخ���ر وارتباطه���ا بال�صيا�ص���ة �صاه���م يف 
ابداعه���ا  اجدادك واج���دادي ». اإن جلجام�ص 
كان يبح���ث ع���ن �صر اخللود، وبط���ل الرواية 
يبحث عن األواح يف اجلاهلية  تخ�ص ال�صنم 
»هبل العظيم« التي يدور فيها احلديث عن » 
م���ن غريكم » و« م���ن منكم » ك�ص���رط لوجود 
الن�صان الب�صيط ال���ذي يجب اأن يخدم هبل 

وعائلته.
لقد كتب ايفان بونن احلائز على جائزة نوبل ذات 
م���رة اإن الن�صان مُيتحن بثالث م�صائب هي املوت 
واملر����ص واحلب. وهذه امل�صائ���ب الثالث تواجه 
بط���ل رواية » دملون« اأي�صا.  وبالفعل يورد الكاتب 
ثالثة اأبع���اد جت�صد معاناة البط���ل، اأحدها فل�صفي 
يظه���ر في���ه موقف���ه م���ن امل���وت ومغ���زى الوجود، 
ح���ن اأو�ص���ك يف طفولته على الغ���رق يف نهر املدة 
يف الب�ص���رة  ومل يجد ق�ص���ة ميكن الت�صبث بها ول 
�صخ���رة يركن اليها، اأو ح���ن واجهت املركب الذي 
كان ي�صتقل���ه اإىل دمل���ون  عا�صفة هوجاء يف البحر 
و«متن���ى ابراهيم اللجوء اىل اأر����ص اأية اأر�ص ما 
ب�صبب هذا النطباق العاتي للماء ولل�صماء« خوفا 
من املوت. وجند  �صورة املوت يف موا�صع كثرية 
من الرواية. رمبا اإنها فل�صفة الكاتب نف�صه ونظرته 
اإىل املوت. والبعد الآخر موقفه من احلب والعالقة 
اجلن�صية م���ع املراأة وهذا البعد ي�صغل حيزا كبريا 
يف الرواي���ة. ويالحق املر�ص اأي�ص���ًا البطل وبقية 
�صخو����ص الرواية، �ص���واء ج�صدي���ًا اأم نف�صيًا مثل 
مر����ص زوج عائ�صة وموت���ه ومعان���اة »ال�صيخة«. 
اإن نظ���رة البطل اإىل الوج���ود تتج�صد يف عبارات 
ل ترتب���ط باملر����ص، ب���ل بالنف���ى ال���ذي ه���و موؤمل 
كاملر�ص. ويورده���ا الراوي مرارًا مثل » اأن املنفى 
ال���ذي يعي�ص���ه لي�ص نزوة ول بحثًا ع���ن الرثوة اأو 
ال���زواج« و » اأن العامل ملئ باملنفين واملغرتبن«، 
وكذلك » الن�صان املنفي لي�ص كمثل من لديه اأوراقه 
الر�صمية«. واإن » املنفى اكرث تعقيدا مما يت�صوره 
املرء« و » �صحيح ان بع�ص املنفين ميوتون ولكن 
ق���د يبدو املوت بعيدًا عنه الآن على القل«. ويقول 

عن ع�صيقته وا�صمها ال�صيخة »اإنها منفية مثله«.
تتاأل���ف ه���ذه الرواية من 16 ف�ص���اًل، وتتحدث عن 
ابراهي���م ال�ص���اب العراق���ي ال���ذي �صاقت ب���ه �صبل 
العي����ص يف وطن���ه بع���د اعتقال���ه وتعذيب���ه وق���رر 
التوج���ه اإىل البحرين حيث ل تطل���ب منه �صلطات 
الحت���الل الريطاني���ة جواز �صف���ر اأو اأي���ة وثيقة 
بغية القيام باأي عمل. فهناك ل يطلبون منه وثيقة 
» ح�صن ال�صلوك« التي فر�صها نظام نوري ال�صعيد 
يف العراق اأيامذاك. وكانت ال�صلطات العراقية يف 
ذلك الزمان تعتر كل عراقي �صئ ال�صلوك مامل يرز 
هذه ال�صهادة التي توؤكد اأنه مواطن �صالح ل يعمل 
�صد احلكوم���ة. وكان ابراهيم يف يفاعته يحلم اأن 
يكون طي���ارًا كما متنى اأن يكون كاتب���ًا �صينمائيًا. 
اإنه الآن �صاب مثقف  و�صحفي وكاتب قراأ »البله« 
لدو�صتويف�صكي وغري ذلك من كنوز الأدب العاملي. 
وكان يكت���ب يف ال�صح���ف ويح���ب مطالع���ة �صتى 
اأن���واع الكتب الت���ي علم من ا�صدقائ���ه البحرانين 

الذين كانوا يدر�صون يف العراق اإنها متوفرة 
الريطاني���ة  ال�صلط���ات  متن���ع  ومل  البحري���ن  يف 
اي كت���اب منه���ا. وعندما و�صل اإىل دمل���ون ا�صطر 
للعم���ل كم�صج���ل ب�صائ���ع يف املين���اء ل���دى تفريغ 
حم���ولت ال�صفن القادم���ة اىل البحري���ن. لقد ترك 
العم���ل اليومي ال�ص���اق وظروف احلي���اة ال�صعبة 
اآثارها يف �صخ�صيته وتعامله مع الآخرين وبينهم 
خطاط من لبنان و�صاحب دكان  بحريني  و�صانع 
�صف���ن خ�صبية ومعلم���ة مطلقة اأ�صبح���ت »امراأته« 
�ص���رًا يف ظ���روف املجتم���ع املحاف���ظ يف البحرين 
، وكذل���ك عدد م���ن ال�صب���ان البحريني���ن ال�صاعن 
اىل تغي���ري جمتمعهم بوا�صطة جري���دة » ال�صاعة«. 
ول���كل �صخ�صية من هذه ال�صخ�صي���ات مكانتها يف 
الرواي���ة، ويعر�ص الكاتب خالله���ا و�صع املجتمع 

البحريني يف ظل النتداب الريطاين.
كما يروي املوؤلف حياة البطل يف بغداد وذكرياته 
عن عمته العان�ص وحكاياتها وجلو�صه مع ا�صدقائه 
يف مقه���ى الداب اأو مقه���ى ع���ارف اأو يف حان���ات 
املدين���ة. ومنذ ذلك احل���ن تر�صخت لديه يف �صياق 
املناق�صات معهم  فكرة مفادها انه »ما من �صئ ثابت 
ل ال�صيا�صة ول المي���ان ول الن�صان نف�صه«. علمًا 
»اأن اجل���دل بينهم كان  يتناول �صت���ى الق�صايا  من 
الرتاث وال�صيا�صة وال�صرتاكية واحلياة والخرة 
واحلب والدب والن�صاء والنكاح واللذة اجلن�صية 
واكالت الف�صافي����ص وهلمج���را..« وتبق���ى املقولة 
ح���ول عدم ثب���ات اأي �صئ يف �صل���ب الرواية حتى 
النهاية حن يتم ابع���اد البطل عن البحرين ب�صبب 

ن�صاطه ال�صحفي.
وج���د ابراهي���م نف�صه يف �ص���راع م���ع ال�صلطة يف 
الع���راق، وم���ن ث���م يف البحرين بالرغم م���ن اإنه مل 
يك���ن �صيا�صي���ا باملعنى ال���ذي يهدد النظ���ام القائم. 
وح���دث هذا يف وطنه ب�صكل اأ�صرع مما كان يتوقع 
ح���ن قب�ص عليه عند قاعة املل���ك في�صل لدى مرور 
مظاه���رة مع اآخري���ن حا�صرته���م ال�صرطة يف هذا 
املكان. ووجد نف�صه يف معمعة ال�صراع ال�صيا�صي 
رغ���م ارادت���ه. وفيما بع���د اجن���ذب اىل الكتابة يف 
ال�صح���ف. وق���ال« م���ا م���ن اأح���د يكت���ب ع���ن القهر 
والظلم  اإّل وي�ص���ري اإىل امل�صتقبل. والقهر موجود 
يف ع���امل احلياة اليومية واملهم ه���و حالة التعامل 
معها«. وكذل���ك يواجه القهر«الن�ص���ان يف عالقاته 
بنف�ص���ه وم���ع الآخ���ر والطبيع���ة والع���امل... واإن 
اق�صاء الآخر ، املعار�ص، اأمر ماألوف يف ال�صيا�صة 

والفكر هنا«.
ويويل املوؤلف حيزًا كب���ريًا اإىل املراأة يف روايته. 
وجذبت اهتمامه يف البداية املراأة امللتفة بعباءتها 

والنق���اب على وجهه���ا يف ال�صفين���ة، لكن عينيها 
وا�صعت���ان �صوداوان تطي���الن النظر يف الوجوه 
ويف البح���ر. ث���م التقى يف )البي���ت العايل( لأول 
م���رة بن�ص���اء ميار�صن البغ���اء، وع���رف املزيد عن 
املجتم���ع  ذات  اجلزي���رة  يف  املحرم���ة  اللق���اءات 
املحاف���ظ. وع���رف ذل���ك عندم���ا دعت���ه املوم�ص يف 
)البي���ت الع���ايل( يف لقائهم���ا الول« اىل اجللو�ص 
ام���راأة  نظ���رات  عينيه���ا  يف  وراأى  حجرته���ا  يف 
جمرب���ة تنتظ���ر اختباره«. لق���د األف زي���ارة البيت 
الع���ايل وب���ات يذه���ب اإلي���ه كم���ا كان يذه���ب اإىل 
بع�صهن دون غريهن هناك حيث كان يحظى ب�صئ 
م���ن التعاطف من بع�صهن، من اجل ار�صاء حاجته 

اجلن�صية الطبيعية.
لك���ن عالقة احلب النقية تبداأ مع املعلمة )ال�صيخة( 
ال�صاب���ة املطلقة الت���ي تعي�ص م���ع �صقيقتها الرملة 
عائ�ص���ة. وقد تع���رف اإليهم���ا عر �صديق���ه مو�صى 
اخلط���اط اللبن���اين احل���امل يف جمع ملي���ون ريال 
�صعودي م���ن مهنة اخلط التي تقت�ص���ر على كتابة 
الآي���ات القراآني���ة با�صلوب فني م���ن اجل بيعها يف 
الدم���ام حيث �صوقه���ا رائجة. وي�ص���ري الكاتب اإىل 
اأن ابراهي���م »لح���ظ اأن عائ�ص���ة تراقب���ه بحر����ص 
ام���راأة �صرقية  وا�صعة العينن ، ومي�صهما م�صترت 
او هك���ذا خي���ل اليه، تتفح����ص رجاًل يدخ���ل بيتها 
للم���رة الأوىل«. بينم���ا ي�صف )ال�صيخ���ة( كالتي : 
»عيناه���ا وا�صعت���ان ، اأهدابهم���ا طويل���ة يطوقهما 
حاجبان  اأ�ص���ودان ، بوجه رمبا �صومري متنا�صق 
والنظ���رات  وال�صفت���ان  الن���ف  مالحم���ه،  ف����ص 
احلاطفة املح���رتزة والدقيقة«. ويق���ول عنها » يف 
حياتها علموها حتذي���رًا ماألوفًا رددوه اأمامها قبل 
زواجه���ا، �صمع���ت ب���ه وهي �صبي���ة ثم ام���راأة ، اإن 
الرج���ل رجل، واإنه���ا امراأة . وبالت���ايل فاإن قيمتها 
و�صورته���ا هما كما يريدهما الآخ���ر لها ، ول تزال 
تك���ره ه���ذه ال�ص���ورة عندما مت���ر يف ذهنه���ا. لكن 
عالقته���ا الفا�صلة مع زوجها ال���ذي غرق يف البحر 
جعلته���ا ت�صع���ر ل���دى ممار�ص���ة اجلن�ص مع���ه اإنها 
م�صتاأج���رة ل���ه، وخامره���ا �صع���ور بالنف���ور معه. 
اإذ ب���دا رج���اًل غريب���ًا يغت�صبها ن�صف ع���ار �صامتًا 
واأنفا�صه لهثة ووجهه يطفح �صهوة وهي �صامتة 
ن�ص���ف عارية حت�ص بثقل ج�ص���ده. ولكنها �صعرت 
بعذوب���ة احلب لأول مرة  »عندم���ا �صحبها ابراهيم 
م���ن يده���ا لأول م���رة وغمره���ا للحظ���ة دوار مل تر 
خالله �صيئ���ا .. �صعرت بانفا�صه احل���ارة واقرتاب 
وجهه من �صفتيها �صاعرة بلدغات الدم يف عروقها 
ودوار يف راأ�صه���ا، فك���رت اأن �صاقيه���ا املرجتفتن 
ل���ن حتمال ج�صدها«. وتوا�صل���ت اللقاءات ال�صرية 
بن العا�صقن يف بيته. كان���ت )ال�صيخة( مغمورة 
بغبط���ة مع ابراهيم ما بع���د لقائهما الثاين تقريبا. 
لكنه���ا مل تفك���ر البت���ة فيم���ا �صت���وؤول اإلي���ه العالقة 
املحرم���ة بينهم���ا. اإنها عالق���ة ل م�صتقبل لها. ويف 
النهاي���ة حن ترغم ال�صلطات ابراهيم على الرحيل 
من دملون، نراها حتى ل تاأتي اإىل امليناء حيث كان 
يف انتظ���اره املرك���ب ال���ذي �صي�صافر في���ه من اأجل 
ق���ول كلمة وداع ل���ه. اإنها ل تري���د اأن تفقد ذكريات 

ال�صاعات احللوة معه.
اإن املوؤل���ف ي�ص���ع عالق���ة بطل���ه بامل���راأة يف حمور 
خا�ص لأهمي���ة ذلك يف ت�صوير و�ص���ع ال�صخ�صية 

يف املجتم���ع. فق�صي���ة املراأة ال�صرقي���ة التي تعاين 
م���ن ال�صغ���وط الجتماعية واحلرم���ان  تعتر  من 
اكرث الق�صاي���ا ح�صا�صية يف جمتمعن���ا. ول يوجد 
للمراأة راأي يف الرجل الذي ترغم على قبوله كزوج 
حت���ى ولو كان كريها لديها مث���ل زوج )ال�صيخة(.. 
وجند يف جمتمعن���ا املتزمت حتى ل���دى املتعلمن 
ال���زواج  ظاه���رة  الثقافي���ة  اخللفي���ة  واأ�صح���اب 
بتو�صي���ة م���ن الأهل والأق���ارب، واأحيان���ا يقت�صر 
التعارف على م�صاهدة �صورة فوتوغرافية للزوج 
اأو الزوج���ة القادمة. اإن جي���ان يريد يف روايته اأن 
ُيظهر فقط ما ي�صعر به البطل او البطلة من �صعادة 
يف اإقام���ة عالقة تعتر حمرم���ة يف املجتمع. وهذا 

بحد ذاته اإدانة للمجتمع.
اإن رواية »دملون » �صت�صغل حتما مكانتها يف الدب 
الروائي العراقي احلديث اإن عاجاًل اأو اآجاًل. فهي 
تتمت���ع بكاف���ة مقوم���ات الرواي���ة النا�صج���ة فنيًا. 
واأم���ل اأن تك���ون رواي���ة »جي���ان« القادم���ة اإ�صافة 
اآخ���رى غل���ى اإبداع���ه الروائ���ي والق�ص�ص���ي . كما 
اآم���ل ان يلتفت الباحثون والنق���اد اىل اإبداع كاتب 
عراق���ي  يح���ب وطن���ه - ار����ص الرافدي���ن وي�صعر 
باحلن���ن الي���ه ، بالرغم من كل ما حل ويحل به من 

كوارث ونكبات. 
2

معر����ص  يف  نظ���ري   يق���ع  اأن  ال�ص���دف  �ص���اءت 
الكات���ب  للكت���اب عل���ى رواي���ة  ال���دويل  ال�صارق���ة 
العراقي«جيان«)يحيى عبداملجيد بابان( ال�صادرة 
عن دار » املدى » وعنوانها »  املرفاأ وبغداد«. واأول 
ما يعن للقارئ ل���دى مطالعتها انها امتداد لأ�صداء 
ال�ص���رية الذاتي���ة التي بداأه���ا الكات���ب يف روايته 
ال�صابق���ة » دملون« ع���ن فرتة فتوت���ه العا�صفة التي 
ق�صاها يف البحرين بع���د هروبه من اأجهزة القمع 

يف العراق.
تت�صم���ن الرواية احلالية عدة م�ص���ارات: تاريخي 
وفل�صف���ي واجتماعي ومع���ريف. واراد الكاتب ان 
ي�ص���ور بغداد يف مرحل���ة تاريخية معين���ة عا�صها 
بنف�صه ، وميكن بوا�صطتها معرفة او�صاع ال�صلطة 
واجتاه���ات تفكري النا����ص واملوؤث���رات اخلارجية 
والثقافية يف عراق  – ال�صيا�صي���ة والقت�صادي���ة 
م���ا بعد احلرب العاملية الثاني���ة، ويف فرتات وثبة 
كان���ون الث���اين وانتفا�ص���ة ت�صري���ن والن�صال يف 
�صبيل ال�صتقالل احلقيقي. كما يظهر عالقة ال�صاب 
العراقي باملراأة ، ويتحدث عن امل�صاكل الجتماعية 
للعائل���ة العراقية الب�صيطة وهم���وم ك�صب الرزق ، 
وع���ن اهتمامات ال�صاب العراق���ي الثقافية ومراكز 
جتم���ع املثقف���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 حن جتاوز �ص���ن ال�صبعن ، وبعد ان 

تكد�صت لديه فيها �صتى اخلرات واملعارف.
ان ابراهي���م بط���ل رواية »املرف���اأ وبغ���داد« اأبعدته 
ال�صلط���ات من دمل���ون )البحري���ن( ب�صب���ب ن�صاطه 
ال�صحف���ي، وو�ص���ل الب�ص���رة بال هوي���ة او جواز 
�صف���ر ، واحت���ال على رج���ال الأم���ن العراقين يف 
الت�صل���ل من ال�صفين���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 ل يتطلب التوظيف 

توفر » وثائق ر�صمية«. وكان لبد له من العمل لأن 
» حرم���ان الن�صان من حقه يف العمل يجعله جائعا 
ورمبا مت�صول« ح�صب قول اأبيه. والن�صان بحكم 
كونه ان�صان���ا ميتع باحلق يف األ يجوع  ول يظماأ 

ول يتعرى ول مير�ص ب�صبب الفقر. 
ويلتق���ي ابراهي���م يف مقهى ع���ارف » ال�صل���ة » من 
ال�صدق���اء القدام���ى وبينه���م بع����ص الط���الب من 
البحري���ن ورفيقه اخلط���اط يف ال�صحف التي كان 
يكت���ب فيه���ا ، وراح يوا�صل ن�صاط���ه يف الكتابة » 
بالقطع���ة« يف بع�ص ال�صحف. وينقلنا الكاتب اىل 
ع���وامل تاريخ الع���راق القدمي وح�صارت���ه العريقة 

املن�صية الآن .
في���ورد عب���ارات من ر�صائ���ل �صديق���ه الباري�صي:« 
قب���ل اربع���ة الآف �صنة او تزيد اب���دع ال�صومريون 
)القو����ص( بعد ان اهت���دوا ايل ثني عيدان الق�صب 
،  ث���م ا�صبح القو�ص فيما بع���د ا�صا�صا يف معمارية 
بن���اء ال�صق���وف البالغ���ة العل���و ، ملزم���ة الن�ص���ان 
الواق���ف حتته���ا اىل رف���ع راأ�ص���ه نح���و ال�صم���اء ، 
نحو ف�ص���اء الكنائ�ص والكاتدرائي���ات..يف فرن�صا 

واوروبا القرون الو�صطى ..«.
ويف مو�صع اآخر يقول : وا�صلت �صهرزاد حكاياتها 
، فه���ل كانت هناك مقاوم���ة لها ولبنات جن�صها �صد 
قرار احلكم عليه���ن ، معمول به جورا بهذا ال�صكل 
او اآخ���ر حت���ى الآن؟«. ويظهر تف�ص���ري ابراهيم لها  
يف انه���ا جت�صد ا�صتعالء  احلاك���م على املحكومن 

عامة والن�صاء خا�صة.
ان مث���ل هذه املوا�صيع ت�صكل لبَّ احلوار بن �صلة 
ابراهي���م من ا�صدقاء ال�صبا لدى جلو�صهم يف احد 
مقا�ص���ف �صارع اب���و نوؤا�ص حيث يط���رح كل منهم 
فل�صفت���ه يف احلياة ومواقفه من الحداث اجلارية 
يف البالد يف اواخر اخلم�صينيات، مع �صرب اقداح 

اجلعة وتناول املازة.
كم���ا ان ال�صيا�صة ت�صغل حيزا كب���ريا من �صفحات 
الرواي���ة. فاإن عل���وي احد البط���ال ي�صف طالبات 
وط���الب كليت���ه ، ال�صيدلة يف بغ���داد، بقوله » انهم 
ينقنق���ون بال�صيا�صة مثل �صف���ادع الب�صتان«.بينما 
يق���ول ابراهي���م ل�صديق���ه الر�ص���ام ج���وين: »اذكر 
تخطيطاتك عن معركة املتظاهرين مع ال�صرطة يف 
باب ال�صي���خ يف 1952. يف ال�صورة – التخطيط 
- ترى ال�صرطة متح�صنن  و�صط ال�صارع بب�صعة 
امت���ار عن باب مركزهم يف منطق���ة باب ال�صيخ... 
وثم���ة ف�صحة ف���راغ متتد رمبا لأك���رث من مائة مرت 
.. وهناك تناثرت بكثافة قطع احلجارة والطابوق 
وب�صع���ة اج�ص���اد قتل���ى وجرح���ى مطروحن على 

ال�صفلت«... 
وحتدث جوين عن معرك���ة �صاحة املربعة  يف عام 
1956 يف بغداد عن���د ر�صيف خمزن باتا لالأحذية 
و�ص���د ال�صرطة... كانوا ه���م راك�صن مع اجلموع 
باجتاه �صينما الزوراء وبدا مرئيا ومي�ص طلقات 
ر�صا�ص���ات ق���وات اجلي����ص التي احتل���ت العا�صمة 
يومذاك و�صاحب الومي�ص دوي يف الف�صاء فوق 
ج�ص���ر املاأمون و�صهب الر�صا����ص مرتفعة منحنية 

منطفئة ما فوق جمرى النهر �صبه املعتم.
وي�ص���ف الكاتب اح���داث 14 مت���وز 1958 و�صفا 
دقيق���ا لالحداث: عند ج�ص���ر ال�صاحلية يف مدينته 
تعطلت كما يرى ابراهيم حركة النقليات.. ول اأثر 

ل�صرط���ي او �صرطة يف املنطق���ة ..متجها نحو باب 
املعظ���م و نحو مقهى ع���ارف... كان���ت �صغوطات 
النا����ص املتظاهرين تزداد �صدة وتتداخل الهتافات 
والهازيج للآف احلناج���ر... وقد �صمع العبيدي 
اح���د العاملن يف الذاعة �صباح ذاك اليوم يف 14 
مت���وز اخبار اقتحام ق���وات اجلي�ص ق�صر الرحاب 
امللكي وق�ص���ر الزهور وقتل الو�ص���ي عبدالله ثم 
املل���ك في�صل الث���اين وذوب���ان الدول���ة وال�صلطة . 
وحينه���ا بدا مرجتف الطراف عاجزا عن الوقوف 
داخ���ل مطب���خ بيت���ه من�صت���ا اىل املذي���اع. وهناك 
يف حمط���ة الذاع���ة يتع���رف البط���ل ابراهي���م اىل 
امل�صرح���ي ن���وري والآن�ص���ة �صو�ص���ن ويدخ���ل يف 
حي���اة الذاعة والتلفزيون بع���د ثورة متوز. وبعد 
ذل���ك ي���ورد الكاتب اح���داث ما بعد الث���ورة ومترد 
املو�ص���ل والتوتر بن بغ���داد والقاهرة يف ت�صابك 
مع حياة ابطال الرواية. وح�صب قوله فان الثورة 
والفو�ص���ى مرتابط���ان ..هذا ما عا�ص���ه وعرفه عن 
الح���داث يف املو�صل. كما يتطرق ابطاله للحديث 
ع���ن احداث املجر واجراء مقارنة لها مع ما يجري 
عل���ى ال�صاحة العربي���ة و« املماح���كات ال�صيا�صية« 
الت���ي تفرق ما ب���ن النا�ص واج���راءات عبدالكرمي 
قا�ص���م ال�صالحية التي اجه�ص���ت، وف�صل حماولة 
اغتياله. ان اح���داث الرواية عموم���ا ت�اأتي مبثابة 

توثيق لهذه الفرتة الزمنية باأ�صلوب �صائق . 
ان عالق���ة ابراهي���م بط���ل الرواي���ة م���ع �صو�ص���ن » 
املثقفة« تعيد اىل ذهنه جتاربه الن�صائية يف دملون 
، وحتمل���ه الذاك���رة اىل املرف���اأ هن���اك واللق���اءات 
اخلفي���ة م���ع حبيبت���ه خوفا م���ن انك�ص���ف امرهما. 
وجن���ده يواج���ه امل�صكل���ة نف�صه���ا يف العالق���ة مع 
�صو�صن :« من���ذ تاألفهما ي�صرق���ان الفر�ص والوقت 
..و�صعهم���ا ي�صب���ه  و�ص���ع معتقل���ن وزنزانتهم���ا 
متقابلت���ان ووجهاهم���ا وراء نافذتيهم���ا... انهم���ا 
مي�صيان ع���ر ج�صر املاأم���ون نحو �ص���ارع الر�صيد 
باإجت���اه حم���ل �صكناه���ا يف العيوا�صي���ة . هك���ذا 
اعت���ادا التفاق م���ا بعد �صاعات العم���ل  على اللقاء 
مع���ا ويخاتالن الزم���ن لالنف���راد بنف�صيهما بع�ص 
الوق���ت«. ان���ه يحتف���ظ يف ذاكرت���ه بع���د اللقاء مع 
�صو�صن حركة راأ�صها وخ�صالت �صعرها وال�صاقن 
والعينن و�صرب���ات كعب حذائها عل���ى ال�صفلت. 
انها امل�صكلة البدية للعالقة بن الرجل واملراأة يف 

املجتمع العربي املحافظ اىل حد الالمعقول. 
والرواية زاخرة بالحاديث عن فيلليني وبيكا�صو 
وبل���زاك وع���ن ال�صريالي���ة والتكعيبي���ة وباأق���وال 
الفال�صفة والمثال التي د�صها الكاتب عن ق�صد يف 

ن�ص الرواية رمبا لأهداف معرفية.
ان »جي���ان » يق���دم لن���ا رواي���ة �صتاأخ���ذ ب���ال ري���ب 
مكانتها بن العمال الروائية العريقة املتميزة اىل 
جان���ب اعمال غائ���ب طعمة فرمان وف���وؤاد التكريل 
الذي���ن  املغرتب���ن  العراقي���ن  الدب���اء  وع�ص���رات 
ظهروا يف العقود الخرية من ال�صنن ولكل واحد 
منه���م دوره يف ت�صكيل الرواية العراقية احلديثة. 
وعبثا ان يحاول البع�ص ن�صب اعمالهم اىل »الدب 
العراقي���ة  املوا�صي���ع  تتن���اول  لكونه���ا  املغ���رتب« 
اخلال�ص���ة ، ولكن بروؤية معمقة بحكم تنامي ثقافة 
الكاتب املغرتب وات�صاله ب���اأدب البالد التي يقطن 

فيها وال�صتفادة من منجزاته.
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جواد عبد الكاظم محسن

�صدرت ع���ن دار امل���دى رواية 
للروائ���ي   وبغ���داد(،  )املرف���اأ 

ه���و  و)جي���ان(  جي���ان  املغ���رتب 
ال�صم امل�صتعار الذي ا�صتهر به الأديب 

العراقي الرائد يحيى عبد املجيد بابان 
رمبا مل ي�صم���ع الأدباء ال�صباب يف يومنا احلا�صر 

باأدب���اء الأجي���ال املا�صية الذي���ن غادروا الع���راق لأ�صباب خمتلفة ، 
والقم���ع ال�صيا�ص���ي يقف يف مقدم���ة هذه الأ�صب���اب لأغلبهم ؛ وكان 
لتعتي���م ال�صلطات املتتالية عل���ى ذكرهم خالل العق���ود املا�صية اأثر 
يف ه���ذا الأمر ؛ اإذ كان���ت ال�صلطات تبغي م�صح وجودهم نهائيا من 

امل�صهد الثقايف العراقي برمته !! 
. بغداد  1930يف  �صنة  × ولد 

× ب���داأ م�ص���واره الأدب���ي والن�ص���ر يف اأواخ���ر اأربعين���ات القرن 
املا�صي، وملع جنمه يف اخلم�صينيات.

الع���ام لالأدباء والكتاب يف العراق  م���ن موؤ�ص�صي الإحتاد  × كان 
�صنة 1958

1963 �صنة  �صباط  انقالب  بعد  العراق  مغادرة  اإىل  ×اأ�صطر 
الثقايف.. وعطاءه  حراكه  ووا�صل   ، براغ  يف  مذيعًا  × عمل 

ت���ه الق�ص���رية )ن���زوة( يف م�صابق���ة اأجرته���ا جمّلة  × ف���ازت ق�صّ
)ال�صينما( ل�صاحبها املخرج ال�صينمائي كامريان ح�صني 

×املقاتل���ون( م�صرحّي���ة عن الث���ورة اجلزائرّي���ة ، ن�صرتها جمّلة 
)الآداب( اللبنانّي���ة وف���ازت باجلائ���زة الأوىل يف م�صابق���ة املجّلة 

نف�صها، ثم قّدمتها )فرقة امل�صرح احلديث( 
البريوتي���ة،  )الآداب(  جم���اّلت:  يف  ق�ص���رية  ق�ص�ص���ًا  × ن�ص���ر 
)املثق���ف( و)الثقاف���ة( ومنه���ا: )اأعم���اق طّيب���ة(، )حزم���ة الق�ص( 

و)حافلة النقل( 
العراق تلفزيون  عر�صها  م�صرحّية/  امل�صموم(  × اخلبز 

يف  الأوىل  اجلائ���زة  عل���ى  ح���ازت  م�صرحّي���ة  × الطاحون���ة( 
م�صابقة نظمتها جملة تابعة مل�صلحة ال�صينما وامل�صرح . 

النب���اء(  وكال���ة  �صحاف���ة   � ال�صحاف���ة  اىل  مدخ���ل   ×
تاأليف:�صالف���وي ها�صكوفي���ج ويارو�ص���الف فر�صت/ ترجمة : 

جيان / دار الفارابي - بريوت يف1981
× دمل���ون( رواي���ة ، 2008 دار الفارابي - بريوت . تقع يف 
)335 �صفح���ة( وه���ي ت���كاد اأن تكون �ص���رية ذاتي���ة للكاتب. 
ويطغ���ى عليه���ا الأ�صل���وب الواقع���ي يف ال�ص���رد حاله���ا حال 

الروايات العراقّية يف خم�صينات القرن املا�صي .
اأمل  × ال�صنة الأخرية( 10ق�ص�ص ق�صرية، يف 2015 دار 

اجلديدة – دم�صق 
 – امل���دى  موؤ�ص�ص���ة   2016 رواي���ة،  وبغ���داد(  × )املرف���اأ 

بغداد
وج���دت ا�صم���ه ب���ارزا يف فهار����ص وببليوغرافي���ات الأدب 
العراق���ي ، وتناوله عدد م���ن النقاد يف درا�صته���م بالثناء ، 
وذكر الدكتور جليل العطية جانبا من معاناته مع ال�صلطة 

يف كتابه ال�صهري )فندق ال�صعادة( ،

المرفأ وبغداد رواية عراقية مميزة
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