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اإليحاء الشفيف في ا السردي

نـقلت وكالة تاس الـروسية لألنباء عن مـسؤولة بالشـرطة قولها إن الشـرطة استعادت لـوحة للفنـان الروسي الشهيـر أرخيب كوينجي بـعد سرقتها من
شتبه به الرئيسي في السرقة. معرض في موسكو يوم األحد كما ألقت القبض على ا

كان ونـسبت تاس إلى إيـرينا فـولك وهي متحـدثة باسم وزارة الـشؤون الداخلـية الروسـية قولـها إن رجال يبـلغ من العمر  31عاما أخـبر الشرطـة با
الذي خبأ فيه اللوحة.

سروقـة وهي لوحة ”آي بيتـري. القرم“عام  1908وصور فيـها بفـرشاته جبال في ورسم كـوينجي الـفنـان الروسي الراحل ذو األصـول اليونـانيـة اللوحـة ا
شبه جزيرة القرم.

وسرقت اللوحة من معرض تريتيـاكوف الفني في موسكو يوم األحد. وكانت لوحة ”بستان بيرش “التي رسمها كوينجي عام  1881بيعت في مزاد لسوذبي
بأكثر من ثالثة مالي دوالر في 2008.

رسالة موسكو

w Ozd « tÐ t³²A*UÐ p LðË W Ëd  WŠu  bOF² ð WÞdA «

7

واالنـســنـة جـاء في قــصـة " الــلـعـوب " :
(عـنـدما مـضى يـغيّـر أمـكنـة جـلوسه في
احلديـقة الـعامـة طلبـاً للـظل الم الشمس
الـــتي ال تـــتــــرك ظـــلّـــاً إلّـــا وغـــزته لـــكن
الشجرة الكبيرة التي الذ بظلّها أخيراً 

ردّت عليه ; ال تلم شمسك الرصينة 
الـثــابـتــة سـيـدي بـل لم أرضك الـغــانـيـة

اللعوب !) ص:27.  
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وتـأخذ الـقصص الـواقـعيـة االجتـماعـية
والـوجــوديـة مـســاحـة من الـقص بــلـغـة
شـاعـرية فـيـهـا التـعـليل جـاء في قـصة "
ا كلّ الطبيب وعزّ الدواء   لم اللغز" : (
يــجـد بـدّاً من اتـخـاذ طـريق الـصـحـراء 
هناك نصـب خيمته تشـاغل ولو من بعد
بــطـراد الــضــواري اخلـائب فـي الـنــهـار
وعوائـها الشـجي في الليل   ويسـتقبل
رائحـة عـرق شـجى مـسـتـفـزّ يـتـقـطر من
جـسد مـسمـوم يـبحث عن عالجه   ولو
من حتت سـكـانـ مـثـلـومـة أو من حتت
أنياب الذئاب) ص: 26.  وفي اجملموعة
قـص تــداولي وآخــر داللي مــوحــيـان أو

رمزيان جاء في قصة " رجل جانٍ " : (بعد
أن أجـرى عـمـلـيـة نـاجـحـة   وانـقـطع عن
األدويـة والعالجـات التـي كان يـعامل بـها
مرضه   اجتـمعت هـذه جمـيعـاً وتداولت
األمر في ما بـينها   فاتفـقت على ان هذا
فــــأكــــثــــر الـــــرجل رجل جــــانٍ ) ص:29.  
قصص اجملموعة تعكس إيحاء شفيفاً أو

واخزاً   جاء في قصة هو و...هم : 
(الـلـصــوص الـذين اسـتـغــفـلـوه وسـرقـوا
نـقوده وولـوا هاربـ قلـبوا مـوازينه ولم
يــعـــرفــوا مــا حلّ به بـــعــد . كــذلك هــو لم
يـعـرف ما صـاروا عـلـيه أخـيراً   بـيد انه
ان أمـسى أشــدّ غــربـة عـن الـنــاس مـا دام
فيهم مـثل هذه النمـاذج الفاسدة   فانهم
بـاتـوا ألـصـق بـهم مـادام فـيــهم مـثل هـذه
الثـمار الـطازجة ! ) ص:28. وهكـذا تأتي
ـدهـشــة في اخلـتــام بـأسـلـوب الـضــربـة ا

فارقة .  ا
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ويــنــحى الــقص لــدى الــقــاص مــنــحــيـ
أولـهــمـا أسـلـوب حــداثي وآخـر تــقـلـيـدي
يـســتـنـد إلى الــوصف والـعــقـدة والـذروة

إضـمـامـة قـصص قـصـيـرة جـداً لـلـقاص
حنـون مجـيد بـلغت ( (111مئـة واحدى
عـــشــرة قــصــة   صــدرت عن دار غــراب
لـلـنـشر والـتـوزيع في الـقـاهرة في ((80
ــتــوسط وكــانت صــفـــحــة من الــقــطـع ا
الـعـنونـة ( بـصيـرة الـبلـبل ) مـستـلة من
احــدى قــصص اجملــمــوعــة  وقــد حــدّد
جـيـرار جـنـيت وظــائف الـعـنـوان بـأربع
(اإلغراء واإليحـاء والوصف والتـعي )

والـقـار لـهـذه اإلضـمـامـة الـقـصـصـية
يــدرك ان الــقــاص كــان ذا بـصــيــرة في
بناء ا السردي فـهو يلتقط األحداث
ويـــوظف احلــوار والـــوصف بـــضــربــة
مــدهـــشــة واخـــزة أو انــســـيــابـــيــة مع
وجز كـما رآها التـزامه بشرط الـقص ا
ـوضوعـيـة واجلرأة الـنـقـاد كالـوحـدة ا
فـي الـسـرد بــلـغـة شــاعـريـة تــتـخـلــلـهـا
فارقة تطريزات اسـتعارية وبأسـلوب ا
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بغداد
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ــكـنـنـا أن نـصف  غـائب طـعـمه فـرمـان
بـأنـه الـقــاص اخملــضــرم الـذي كــتب في
فتـرت مـتناقـضت وانـتمى إلى جـيل
مـــخــتــلــفــ  أو بــأنـه حــلـــقـــة الــوصل
احليوية ب جـيل الرواد وجيل الشباب
اجلـديـد الــذي بـرز بــعـد ثــورات الـعـراق
الـتــحــرريـة وخــاصــة ثـورتي  14تــمـوز

حتى وإن  1968تموز 17و 1958
ارتهنت هذه الثورات بـالقوى العسكرية
الــتي سـتــتــحـول تــدريـجــيــاً إلى احلـكم

طلق. الفردي ا
          لقد عَمّق  فرمان  مضام وبنى
ـة وقـصص جـيل الـرواد قـصــصه الـقـد
ذات الـــنــفـس الــتـــاريــخـي االجــتـــمــاعي
الـسـيـاسي الـنـاقـد  بل وصل به الـذروة
في أعــمـاله الـروائــيـة األخـيـرة  وأرسى
ـدرسـة الـواقـعــيـة االجـتـمـاعـيـة مالمح ا
الـنـقـديـة  وفـتـح بـابـاً واسـعـاً وعـظـيـمـاً
لـلـتـجـربـة الـفــنـيـة الـتي ال تـتـنـاقض مع
ـدرسة أهـداف وخـصائص وأُطـر هـذه ا
إن لم نقل عـلى العكـس من ذلك: تُعمـقها
ـبـاشر وتـخـرجهـا من طـورهـا البـدائي ا
الــذي مـــيــز أعــمــال جـــيل الــرواد عــامــة

وكتاب الدرجة الثانية منهم خاصة. 
      ولــو أخــذنــا بــنـظــر االعــتــبــار قــلـة
الـروايــات الــعــراقـيــة عــامـة  والــروايـة
ـتـطورة الـسـيـاسـيـة خـاصـة اجلـديـدة ا
فـإن  فـرمـان  يـكون جـديـراً بـلـقب الـرائد
ـضــمـار السـيــمـا وأن روايـاته فـي هـذا ا
تتناول فترات خـطيرة من تاريخ العراق
احلـــديث. إذ تـــتــنــاول روايـــة الــنـــخــلــة
واجليران   مثالً  وضع العراق في ظل
ية الثانـية وآثارها السلبية احلرب العا
على اجملتمع العراقي  في ح تناولت
روايـة  خـمـسـة أصــوات  فـتـرة فـيـضـان
رحلة السياسية احلرجة نهر دجلة أو ا

أواسط خـمـسـيـنــات الـقـرن الـعـشـرين –
عـام فـيـضـان دجـله في 19 54على وجه
الــتــحــديــد - بــيــنــمــا تــنــاولت روايــة (
اخملاض ) مـرحلة مـهمة أال وهي مـرحلة
مــا بــعــد ثــورة الــرابع عــشــر مـن تــمـوز

وما تالها من وضع حساس  1958
حـتى نـهـايـة عام    1961كـمـا يـبدو من
سياق الرواية; وإن كان  فرمان  قد حدد
عــــام    1959هـــــو الـــــعـــــام الــــذي أراد
مـعـاجلـته في روايـة ( اخملـاض ) والتي
قـدم فـيـهـاً نقـداً صـريـحـاً للـحـكم الـفردي
ومرحلة الفوضى التي قال فيها ما يلي:
 ثـورة  14تــمــوز  1958لم تـــتــمــكن من
الـقـضـاء عـلى حالـة الـتـمـزق والـفوضى
حيث لم تدم مدة االستقرار النسبي بعد
الثورة أكـثر من ستـة أشهر  وهي فترة
قصـيرة لـلغـاية ......... أعـلنت رأيـي منذ
البداية ح رسمت في روايتي اخملاض
صــــورة حلـــكـم فـــردي يــــعـــتــــمــــد عـــلى
ـفـاجآت  والـنـاس كـانت تـنـتـظـر هـذه ا
تـعـلـقـة بـشـخـص واحـد هو ـفـاجـآت ا ا
عبـد الكـر قاسم  أنا شـخصـياً أعـلنت
ـــصــدر: مــوقـــفي مــابـــ الــســـطــور./ ا

التقرير عن ندوة موسكو .  ( 1)
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      إن أدب  غـائب طعـمه فـرمان  مـترع
ـضـامــ االجـتـمـاعـيــة والـسـيـاسـيـة بـا
واألخالقـــيـــة  مــــتـــرع بـــروح اإلخالص
لــقــضـيــته الــســيـاســيــة .. ومــا روايـاته
ــــا بـــدأه في األخـــيــــرة إال اســــتـــمــــرار 
ـضـام اخلـمـسيـنـات من تـأكيـد لـهذه ا
في قـصـصه الــقـصـيـرة حــصـيـد الـرحى

وما تالها 1959مولود آخر    1954
من روايات.

 ومـع بـقــاء أعـمــاله ضـمن دائــرة الـقص
الـــواقــعـي االجـــتـــمــاعـي الـــنـــقــدي
ـلتـصق بجـذور البـيئـة الشـعبـية ا
الــطـامح في الـوقت عــيـنه لـبـنـاءات
وأشــكـــال فــنــيــة عــالــيــة  كــالــقص
الــروسي واإلجنــلـيــزي واألمــريـكي
خاصـة  .. فقـد سعى فـرمان  –كما
هو حال جـيل الرواد كـلهم في هذا
األمـــر  –إلـى مـــطــــاردة الــــفــــكـــرة
الـســامـيــة والـبـحـث عن الـقــضـيـة
همة أو اإلنسانـية واالجتـماعيـة ا
ـــوقف الـــبــنـــاء لـــتــصـــويــر ذلك ا
الــــشـــعـــاع من األمل  أمـــله وأمل
جموعه  وهو الشعب العراقي 

فترق الطرق اخلطيرة. ر 
 صحـيح أن القـار العـادي قد ال
يــجــد في روايـــة اخملــاض مــثالً
أكثر من حكاية عائد من الغربة [
كـر / الـشخـصـيـة احملـورية أو
ـوضوعي لـلراوي ذاته عـادل ا ا
ـــتــكــلم ] / الــشــخص األول  –ا
وهو يـتخـبط في بحـثه عن أهله
وجذوره بـعد أن هـدمت البـيوت
ـة لـتـفــسح الـطـريق أمـام الــقـد
بـنــاء شـارع اجلــمــهـوريــة عـلى
أسس عــمـرانـيـة حـديـثـة .. لـكن
الصحـيح أيضـاً أن ذلك البحث
كـان نحـتـاً بـأزميل الـفن الـبارع
لــيس في ذاكـرة الــزمن حـسب
ــعــاش: في بـل في احلــاضـــر ا
ـــتـــغـــيـــرات االجـــتـــمـــاعـــيــة ا
واالقــتـصــاديــة والــسـيــاســيـة
والــثــقــافــيــة بــعـد أن احــتــلت
ـكـانـة قــضـيـة اجتـاه الـثـورة ا
ــــهـــــمــــة واألســــاســـــيــــة في ا

اهتمـامات الراوي  كـر .... هذا إضافة
إلى ما حتمـله الرواية مـن ألغاز وأسرار

ورموز قابلة للتأويالت العديدة !
        لم يــرفع  فــرمــان  شــعـارات  ولم
ا ابتعـد كثيراً عن يطرح خطابات  ور
أسـلــوب رواد الـقــصـة .. بـل أظـهــر فـقط
حرصه على أن تأخذ الثورة مداها نحو
االشـتــراكـيـة  وال تــبـقى في مــرحـلــتـهـا
الـبـرجـوازية كـمـا يـريد الـبـعض  ومـنهم
الــشــيـــوعــيــون بـــتــوجــيه مـن الــقــيــادة
الــســوفــيــتـيــة آنــذاك  ويــظــهـر هــذا في
حديـث احدهم  وهـو شخـصـية سـاندة:
صديق لكر يعمل مـعلماً واسمه مهدي
حيث يـقـول ".. أنا أرضخ ألوامـر احلزب
وأنفـذها. ولـو طلب مـني احلـزب النزول
إلى الـشـارع والـدفـاع عن احلكـم احلالي
لنزلت ودافعت عنه بآخر قطرة من دمي.
وضوع ولكن أحس أن هناك خطأ في ا
خطأً جسيماً نحن واقعون فيه. ويجب 
أن نــــــبـــــادر إلى تـــــصــــــحـــــيـــــحه  وإال
فـسيـهـلكـنا. سـنـذبح ذبح اخلراف "  ص
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وكـمـا ال يـريـد فـرمــان أن تـرتـبط الـثـورة
بـالـطــبـقـة الــبـرجـوازيـة  بـحــيث تـكـون
فهو ثورتهـا هي وليست ثـورة الشعب  
أيــضــاً ال يـريــدهــا أن تــرتــبط بــشـخص
واحـد حــتى لـو كـان  عـبـد الـكـر قـاسم
ذاته  وحـــتـى لـــو انـــتـــصـــرت عـــلى كل
الـعــراقــيل الـتي وضــعت أمــامـهــا جـراء
تـــصـــرفـــات الــبـــرجـــوازيـــة الــنـــفـــعـــيــة
االســـتـــغـاللـــيـــة أو اجلــــنـــوح الـــفـــردي
ـؤامـرات االسـتـعـمـاريـة الـعـسـكـري أو ا
ـرحــلـة األجـنــبـيــة..الخ  وحتــولت إلى ا
االشـتــراكـيــة الـتي كــان   فـرمـان  يــحـلم
بـها  فـإنهـا يـجب أن ال تتـوقف: هـذا ما
كـــانت تــوحـي به وتــبـــثه الــتـــعــالــيم أو
ــاركـســيــة من أجل أن تــرتـقي األفـكــار ا

رحلة الشيوعية .. الثورة إلى ا
       ولم يــقــتــصــر حــلم  فــرمــان  بــغـدِ
أفـضل لـلـشـعب الـعراقـي فقط  بل أراده
أيضاً ألخوته الفلسطيني أيضاً  فقدم
رؤيـة إنـسانـية ونـضـاليـة لهـذه الـقضـية
ــعــقــدة دون خـــطــابــات أو بالغــات أو ا
شعارات  بل جعلها تـتسرب إلى مجمل
رؤيته للحـياة والعالم  من خالل احلوار
ــقـحم  –مع ـتــكـلف     –وغــيـر ا غــيـر ا
صديقه الـفلسـطيني الـذي يعمل معه في
ـــوقف وكـــالــــة األنـــبـــاء .. ولـــعل هـــذا ا
ـاركــسي الـصــحـيح هــو نـقــطـة خالف ا
جـوهريـة ثانـية بـ الرؤيـة السـتالـينـية
التي كـانت تتـحكم بـاألحزاب الـشيـوعية
الـعـربيـة [ ومـنهـا الـعراقي ] الـتي تـغفل
الـصـراع الـقـومي وتـقـصـره عـلـى صراع
الــطـــبــقــات = أو فـي أحــسن األحــوال ال
عسكر تريد خلق بؤر توتر وصدام مع ا
ـناطق الـسـاخنـة آنذاك اإلمـبريـالي في ا
ـاركــسـيـة كـفــلـسـطــ = وبـ الــرؤيـة ا
الـصحـيـحة الـتقـدميـة الـتي تعـتبـر األمر
كُآلَ واحداً  وإن نصـرة إخوانـنا الـعرب
في فـلـسـطـ جـزء ال يـتـجـزأ مـن الـثورة
الـدائـمـة التـي تكـنس بـطـريق مسـيـرتـها
االسـتــغالل الــطـبــقي والــعـنــصـري وكل
الــقـيـم الــبــالــيـة  وال تُــبــقي إال مــا هــو

إنساني وجميل ومثمر للبشرية. 
ـاشـطـة   بـطـريـقـة وقـد أكـد الـدكـتـور  ا
غـير مـبـاشرة  عـلى حقـيـقة حب الـفـنان
الـكبيـر   فرمـان  لفـلسـط وتـعاطفه مع
الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة; إذ أخـبـرنـا في
ــفــتــوحــة الــتي حــديــثـه في الــطــاولــة ا
ــدى حـول غــائب أقــامــتــهـا مــؤســســة ا
بــالـشــهــادة اآلتـيــة:  كــان غـائـب صـديق
روحي  وكنا وتالزم  ونسـكن عمارة
واحـدة وحيـنـمـا تدخل إلى غـرفـة غائب
على الـيمـ هنـالك ربـابة ودالل وصورة
فــتى فــلـــســطــيــني يـــقــذف احلــجــارة./

دى .  (3)           مصدر –جريدة ا
وهـنا أشـعر أن  فـرمـان  هو جـزء أصيل
ـتــوقـدة في ضــمـيـر من تـلك " اجلــذوة ا
الشـعب " التي أهـداها روايـة اخملاض ..

جذوة روحية عـالية يحيـا بها هو كجزء
ال يـتـجـزأ من " ضـمـيـر الـشعـب " . فرحم
الــلـه غــائــبــاً الــذي لـم يــطــلب جــاهــاً أو
سـلــطـانــاً وال حـتى شــهـرة أو عــلـواً في
األرض  ويــكــفـــيه انه عَال فـي ضــمــائــر
القراء الـنجبـاء الذين مازالوا يـحافظون
على تلك اجلذوة وهذا الضمير النقي. 
 ورغم أن أفـــكـــار  غـــائب  أو غـــيـــره من
اركـسـيـ الـصحـيـحـ بقـيت مـثـالـية ا
وعمـوميـة لم تستـطع الصـمود حتى في
اإلحتـــاد الــســوفــيــتي  قــلــعــة الــنــظــام
غير االشتـراكي ألكثر مـن سبعـ سنة  
ا يحلم ويعتقد .. أن الرجل كان يؤمن 
عاش ومات نـزيه اليد والـفكر واألخالق
وهـــو أمـــر نـــادر في عـــالـم تـــكـــثـــر فـــيه
الـوسـاخـات واألدران ذات الـيـمـ وذات
الـشــمــال. إذ أن االخــتالف في الــفــكـر ال
يفـسد للود قـضية كـما كان يـقول العرب

القدماء.
 هـذا الـسبب  وألسـبـاب عـديـدة أهـمـها
قـوة الـفن والـقـدرة عـلى اخلـلق واإلبداع
وااللتصـاق احلقيقي بـالناس الشـعبي
والــفــقــراء والــبــســطــاء مــنـهـم خــاصـة
ـتـرعـة االلـتـصـاق بـاجلـذور الــعـراقـيـة ا
بـاحلب واإلنسـانـية والـنخـوة والـنجـابة
والقيم االجـتماعـية واألخالقية الـسامية
.. الخ هو الذي جعلـني أعد غائب طعمه
فــرمــان  الــعــمــود الــثـابـت  في الــقــصـة
ـا يـقارب ربع قـرن من الكـفاح الـعراقـية 
والنضال والكتابة واإلبداع وإعالء كلمة
احلق ; الكـلمـة الصادقـة التي يـؤمن بها
هو بـغض النظـر فيمـا لو كنـا متطـابق
مع رؤياه األيـديولوجيـة للعـالم واحلياة

والواقع السياسي أم ال ?! 
              سعى  فـرمان  أكـثر من غـيره
من الكتاب الـعراقي الـذين أسهموا في
كــتـابـة الــروايـة والــقـصـة االجــتـمــاعـيـة
الـسـيـاسـيـة إلى تـصـويـر احلـيـاة وسـبر
أعــــمــــاق الـــواقع  والـى رصـــد حــــركـــة
التـاريخ ومظاهـر التحـوالت االجتمـاعية
والـــســيــاســيــة  –خــاصــة بــ صــفـوف
الـطـبـقـات الـشـعـبـيـة الـكـادحة  –كـاشـفاً
التـناقـضات األسـاسية والـثانـوية ضمن
ــراحل الــتــاريــخــيـة الــتي تــتــنــاولــهـا ا
كـتـابـاته  مـبــرهـنـاً عـلى جتـذر وأصـالـة
الـــدوافع الـــســـيــاســـيـــة في روح أبـــنــاء
الـشـعب الـعراقي  مـوجـهـاً تـلك الـنـزعـة
األصيـلة بـاجتاه حركـة التـأريخ ومحوالً

إياها إلى فعل مباشر ..
            وبـــاخــتـــصــار  فـــان أدبه هــو
تـعـبـيـر عن االنـحــيـاز الـثـوري في الـفن

لتزم ! فهوم األدب ا وجتسيد 
    وألنـني غـالـبـاً مـا أهـتم في دراسـاتي
األدبــيـــة بــاألفـــكــار في الـــدرجــة األولى;
بـاعـتـبـار إن الـفن الـسـلـيم والـقـدرة على
معاجلة مثل هذه األفكار الكبيرة العالية
الـنـبـيـلة أمـر مـفـروغ مـنه أو شرط الزب
فــقــد أثــارت تـأمـالت  فـرمــان  الــفــكــريـة
والـــروحــيـــة والـــفــلـــســـفــيـــة شـــجــوني
واهــتـمــامــاتي وأنــا أعـيــد قــراءة روايـة
(اخملـاض ) بـعـد أكـثـر من ربع قـرن عـلى
صــدورهـــا .. تــلك األفــكــار الـــتي بــقــيت
واقف حبـيسة الـرؤية األيـديولوجـية وا
الـســيـاســيـة فـي قـصص الــرواد قـبل أن
يــعـــلـن  غــائـب  عن نـــخـــلـــته اجملـــيــدة
إضـافة ويـغــذيـهـا بـأصـواته اخلـمـسـة  
خملــــاض ثــــورة    1958الـــتـي غــــيـــرت
ــا مـنـطــقـة الـشـرق أوضـاع الـعـراق ور
األوسط برمته. ولذا أود أن أنقل للقار
الكـر صفحـة واحدة من صفـحات هذه
على الـرواية   الـصـفـحـة الـتي جتـمع  
نــحــو مُــركّب  مُــعــظم - إن لم أقل كل -
االستنتاجات التي حتدثنا عنها في هذا
الـبـحث وخاصـة الـتـداخل ما بـ الـفني
ومـا هـو فـكـري وسـياسـي .. مع ضرورة
الـتــركــيــز عــلى أحــاسـيــسه الــنــفــســيـة
الـــعـــمـــيـــقـــة الـــقــريـــبـــة إلى الـــتـــأمالت
والـتسـاؤالت الفـلسـفيـة التي لم تـعرفـها
الــقـصــة الـعــراقـيـة مـن قـبل بــاسـتــثـنـاء

ـــــلك نــــوري بـــــعض قــــصـص  عــــبـــــد ا
الـــنــاجــحــة  ثـم الحــقــاً بـــعض قــصص
وروايـات فؤاد الـتـكرلي وخـاصـة الرجع

البعيد.  
اإلنسان دائماً يدخل في حوار مع األمل.
ـة بـلـسـانه. انه وهـو ال يـعـتـرف بـالـهـز
ــبــررات النـتــصـارات مــجـنــون بــخـلق ا
خــيــالــيــة ومـتـع فـقــاعــيــة. وحــ تـزول
عكازات األمل هذه يـجد نفسه مـعلقاً في
ــعــاودة بــعـد فــراغ. وان كــان يــحــاول ا
زمن  بعد تضميد اجلرح   بعد نسيان

الصدمة.
    ولـكــنه يــعــيش حلـظــة اخلــواء هـذه
على أية حال  حلظة انـهيار الـتوقعات.
وها أنـا أعيشـها. أنـا ال أعرف حتى اآلن
ما أضمر آلمنة. حباً ? احتراماً ? عطفاً ?
ال أعــرف بـالــضــبط . إنــهــا كـانـت تـمس
شـيـئاً في قـعـر نـفسي  تنـفـذ إلى زاوية
مـبـهـمـة فـيـهـا. كـنت طـوال الـوقت أحس
بــحــضـــورهــا. كـــانت تـــمأل مــســـامــاتي
بـحـضـورهـا  تـشـعـرني بـشــخـصـيـتـهـا
بصرامة  ومهابة  وفتنة. كانت حتاور
فيّ شــيــئـاً ال أعــرفـه. أظن أن الــرجـال ال
تعطشات ستسلمات ا يحبون النساء ا
إلى احلب من النظـرة األولى. فينا شيء
من فـــوارس الـــقـــرون الــوســـطى الـــذين
تـغريـهم الـقالع والغـوامض واجملـازفات
ومـعـرفـة "مـا وراء احلـجب". وآمـنـة مـثل
قلعـة حصينـة جتد عسراً في اقـتحامها.
وفـي الـــوقت ذاته تــــغـــريك بـــوجـــودهـــا
. كــأنــهــا ال تــهــتم بك الــثــابت الــرصــ
اء كأنها قائمة بذاتها  بحيرة تستمد ا
من يــنـابــيع داخـلــهـا. وألنــني بال كــيـان
يل إلـيهـا. كانت ثابت  فقـد أحسـست 
بـالـنـسبـة لي حـقـيقـة ثـابـتة  وأنـا حتى
اآلن ال أحس بـشيء ثـابت حـولي. ثـورة
توقعات. جمهورية  مشاريع   أحالم  
خـطب عــنــاوين جــبــارة في الــصــحف  
تـزرع الــوشـوشـة في الـرأس من حـدتـهـا
ووعـودهـا. إال أنـني كـنت أحس وكـأنـني
في مـــزاد عــلــني ال أســتـــطــيع أن أظــفــر
ـــقــدار فـــلــوسي بـــحـــاجــتـي مــنه  إال 

القليلة التي هي إمكانياتي. 
أخــبــار.    ثم بــدأت أحـس بــالـــرتــابــة  
أخـبار. أخـبـار. وكأنـني دالل أنـادي على
بـضــاعــة غـيــري. ثم تـرجــمت خــبـراً عن
الـسـيـبرنـيـطـيقـا. واحـتـمال ابـتـكار آالت
مـبـنـيـة عـلى قـواعـده تـسـتـطـيع تـرجـمـة
الـكـتب  وحـتى الـروائع  واإلجـابـة عن
عـادالت. فمـا قيـمتي في األسـئلـة وحل ا
احلـــــيــــاة إذن ?! "  ص  322من روايـــــة
اخملـــاض .               نـــعم لـــقـــد أرست
أعـمـال  غـائب طـعـمه فـرمان   الـروائـية
درسـة الواقـعية منـها خـاصة  مالمح ا
االجتماعية النـقدية وفتحت باباً واسعاً
وعـظـيـمــاً لـلـتـجـربـة الــفـنـيـة حـتى خـيل
لـلبـعض أن       فـرمـان  قد سـد الـطريق
على الـقصاصـ الشـباب الذين انـتموا
بـطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشـرة
لـلمدرسـة الواقـعيـة االجتمـاعيـة النـقدية
ـــكن أن نــــضـــيف لــــهـــا صـــفـــة الـــتـي 
اجلـــديــدة   ولم يـــعــد بـــإمــكـــان هــؤالء
الـشـبـاب إضـافـة شيء جـديـد أو الـبـلوغ
إلى ذروة  فرمان  في أحسن األحوال ?!
      وبـالطـبع فان مـثل هذا الـتصـور قد
يـنـبع من دوغـمائـيـة عـقائـديـة أو يـصدر
عن تــصـــور ســاذج لــطـــبــيــعـــة احلــيــاة
وجدلها ; إذ أن أعمال فرمان الروائية –
ـكن أن تـكـون بأي عـلى أهـمـيـتـها  –ال 
ــطــاف حــال من األحـــوال هي نــهـــايــة ا
ــدرســة الــواقــعــيـة بــالـنــســبــة لــتــيـار ا
االجـتــمـاعـيــة الـنــقـديـة [ أهم الــتـيـارات
وأكـثــرهـا حــيـويــة وثـوريــة في الــقـصـة
الــعــراقــيـة ]  بل إن أعــمــاله لــيــست إال
نـقـطـة ضــوء بـ فـتـرتــ وجـيـلـ وإن
كـانت حتـتويـهـما مـعـاً !! ... كمـا إن هذه
األعمال  على أهمـيتهـا أيضاً  ال تخلو
من نــقــاط الـــضــعف وبــعض الــهــفــوات

الفنية.
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غالمه ; الـصنّـارة يا غالم
  ومــــــا حـــــــاجــــــتـك إلى
الـصـنّـارة يـا رجل ? سـأله
ضـيفه   أجاب ; الصـطاد
بـها ذلك الـرغـيف الـبعـيد)
ص: 20. والبــــــــــــد مـن أن
نـشــيـر إلى ان مـجـمـوعـة "
بـصـيــرة الـبـلــبل " حلـنـون
مجيد قد استثمرت شرطي
الــقـصــة الــقـصــيــرة جـداً 
األول : اجلـــانب الــــكـــمي 
واآلخــر : اجلــانب الــكــيـفي
أو الفـني بأسلـوب االنزياح
واخلــرق اجلـمــالي وعـبّـرت
عن حــاجـــات إنــســانــيــة أو
أنـطولـوجيـة هي من صـميم
وظيفة القصة القصيرة جداً
ة في الوقت في عصـر العـو
الـــــذي اجته فـــــيـه الـــــســــرد
الـــــروائـي إلـى مـــــعــــــاجلـــــة
مضام قومية أو وطنية أو

محلية.    

اجتاهات القصة السياسية بعد  فرمان
 إذا كـــــانـت األفــــكـــــار االشـــــتــــراكـــــيــــة
واإلنـســانـيـة بــشـكـلــهـا الـعـمــومي غـيـر
ــــتـــــأثــــرة بـــــالــــرؤيــــة ــــتـــــحــــزب  ا ا
قد ـاركـسـيـة الـعـامة   األيـديـولـوجـيـة ا
مـيـزت أدب الـرواد عامـة  والـقـصـاص
منـهم خاصـة  فإن غـائباً بـحكم انـتمائه
ـباشـر للـحـزب الشـيوعي كـما الـفعـلي ا
وبـالرغم تـوحي به الـكـثـيـر من األمور  
من نـفي األسـتـاذ  شـلبـيـة  لـهـذا األمر (
ـذكــور في الــهـامش رقم   1) ــصــدر ا ا
كـــان قــد أسـس الـــقـــاعـــدة األســـاســـيــة
ـــــا عــــرف في اإلحتــــاد الــــعـــــريــــضــــة 
الـسـوفـيـتـي والـدول االشـتـراكـيـة الحـقاً
ـــــلــــــتــــــزم أو األدب مـن أجل بــــــاألدب ا

اجلماهير وليس النخبة.
       وبـالرغم من أن غـائـباً الـفنـان كان
ـستـوى الـضيق  أو من أرفع من هـذا ا
هـذه الـرؤيـة احملصـورة بـضـفـة واحدة
وذلـك من خالل مــــجـــمـل اهـــتـــمــــامـــاته
الـفـكـرية واإلنـسـانـيـة والثـقـافـية  –كـما
ظـــهـــر في روايـــتـيٍّ خـــمـــســـة أصـــوات
واخملــــاض ذوات االنــــتــــمــــاء احلــــزبي
الواضح  –لكن أعـمـاله األدبيـة وضعت
فــرزاً واضـحـاً مـابـ قـصص إنـسـانـيـة
اجـتمـاعيـة نقـدية ذات مـنحى اشـتراكي
أو شـــــعــــبـي عــــام ومـــــا بــــ قـــــصص
فـهوم وروايـات تعـكس بـشكل وبـآخـر ا
اركسي  إن لم أقل الشيوعي  لألدب ا
ودوره ووظيفته االجتماعية إضافة إلى
رؤيــته الــنـقــديـة األيــديــولـوجــيــة الـتي
تهدف إلى محاربة العالم القد وفسح
الطريق للعالم االشتراكي اجلديد أو ما
عـــبــر عــنه  مـــاركس وإجنــلـــز ولــيــنــ
ـهـمة تـغـيـير وحتـويل الـعـالم حتويالً

جذرياً وثورياً !
 وألنــنـا ال نـســتـطــيع أن نـعـيــد عـمــلـيـة
كـتـابـة تـاريـخـيـة لألدب الـعراقي  وهي
عمليـة لم تعد مجديـة بعد كل التحوالت
ـيـلـودرامـيـة الـتي حـدثت بـعـد هزة  9 ا
نيسان   2003الكـارثية  فإنـنا يـنبغي
أن نـلـحـظ بـأن  فــرمـان  كـاد أن يــصـبح
ــكن جتــاوزه في هـذا سـداً مــنـيــعـاً ال 
الـبـاب أو هـذا اجملال  بـقدر مـا كـان قد
دفع بـعـمـلـيـة اهــتـمـام عـمـوم قـصـاصي
ــشــاعـر جــيل الــرواد بــتــلك األفــكــار وا
اإلنسانية واالشتراكية إلى الذروة ; في
الــوقت الـذي عــمل فــيه عــلى بــلـورتــهـا
وجتسيدها بتـصورات ورؤية ماركسية
واضـحـة.  وهــكـذا أصــبح هـذا الــسـبب
معادالً موضوعياً للمتغيرات السياسية
الــتـي حــدثت في الــعـــراق بــعــد حــركــة
ومتغيرات  17تموز في عام  1968وما
تـالهـا من حتـوالت شـامـلــة عـلى جـمـيع
ـا فـيــهـا األصـعـدة الـثـقـافـيـة الـصـعـد 
ـــتــــغـــيـــرات الـــتـي عـــبــــرت عن تـــلـك ا
وبــلـورتــهـا كــشـكل من أشــكـال الــبـنــيـة
الفوقية  بقدر ما مـنحتهـا رؤية جديدة
تــتــوافق مع أفــكــار ومــفـاهــيم وبــرامج
حزب الـبعث العـربي االشتـراكي خاصة
في الـــعــراق وســوريـــة .. ولــذا ظــهــرت
الـــقـــصـص والـــروايـــات الـــتي حتـــسب
ـــتـــغـــيــرات وال ـــثل هـــذه ا احلــســـاب 
تستطـيع أن تلتـزم برؤية  فرمان   وإن
انه كانت قـد قلـدت لغته واسـتلـهمت إ
ـبـعدون || بـاإلنـسـان كـمـا في روايـة  ||ا
لـهـشام تـوفـيق الركـابي الـذي اعتـبـرناه
ــثـابــة االبن الــشـرعـي لـغــائب طــعـمه
فــــرمــــان.        غــــيــــر أن الــــتــــطـــورات
والـتغـيرات الـسيـاسـية في الـبلـد حالت
دون اســتـــمــرار نــهـج  فــرمــان   بل إن
عبد الرحمن مجيد الربيعي  قد عبر عن
هذه األزمة السياسية واأليديولوجية –
وحتى األخالقية كمسؤولية تاريخية ]

]- بــشــكل واضح ودقــيق فـي روايـة \\
الــوشم \\ الـتـي خـلق بــهــا شـخــصــيـة
مـــــحـــــوريـــــة مـــــزدوجـــــة ; إذ أن كــــر
ـعادل الـنـاصـري  بـطل هـذه الـروايـة وا
ـوضوعي لـلراوي أو الـكـاتب ذاته  قد ا

عــرف االنـــتـــمـــاء الـــســيـــاسي لـالجتــاه
ـا الشـيـوعي كـما تـظـهر اليـساري  ور
ولــكـنه ــؤشــرات في الــروايـة   بــعض ا
انــــخـــرط بــــذات احلـــزب الــــذي أذله في
انقالب 1963  بل كـان يـدعـو أصـحـابه
الـقـدامى لـلـعـودة إلى حـزب الـبـعـث كـما
ورد في ذات الـــــروايـــــة وكـــــمـــــا أشـــــار
للـموضـوع دكتـور عبـد جاسم الـساعدي
في مـــجـــلـــة األقـــــــــــــــــــــالم / الـــعـــدد
األول من سنتها الـرابعة واألربعــــــــــ

عام  2009م . 
 ولــعل روايــة \\ الــوشم \\ هــذه كــانت
الثمرة الناضـجة أو الواضحة حملاوالت
الـكوادر الـثقـافيـة والسيـاسيـة في حزب
ـكن كـسبه من بـعث العـراق لـكـسب ما 
الكـوادر الثـقافـية لألحـزاب األخرى   من
احلـزب الــشـيــوعي خـاصــة  أو الـفــئـات
ا احلائرة نتـمية  ور اليسـارية غيـر ا
ـــتــذبــذبـــة .. كــمــا إن روايــة إن لم أقل ا
األيـام الطويـلة  لـعبـد األميـر معـلة كانت
الـثــمـرة الـنــاضـجــة والـواضـحــة أيـضـاً
حملاوالت صـدام تعـزيز دوره في احلـياة
السـياسيـة والثقـافية  وتعزيـز مفهومه
عن الـــبــطل الــثــوري الــبـــعــثي الــصــلب

والصلد. 
 وبــذلك تــأســست الــقــاعــدة األســاســيـة
ـلــتـزم ـا يــســمى بــاألدب ا الــعـريــضــة 
ولـــكن من مــنــظـــور آخــر غــيــر مــنــظــور
فرمان  وما سبقه من جيل الرواد  فحل
الــفــرد الــقـــائــد مــحل الــشــعب  وحــلت
قــصـص احلــرب مـــحل دعــوات أنـــصــار
السالم التي كان الـشيوعيـون يقودونها
وانـتـهـوا إلى مـا انتـهـوا إلـيه بـعـد فشل
جتـربة اجلـبهـة الوطـنيـة السـياسـية في
ـــاضي نـــهـــايــة ســـبـــعـــيــنـــات الـــقــرن ا
ـتغـيرات الـدرامـية بـعد أحـداث وهزة وا
الــكـــارثــيـــة .. هــذه  2003 نـــيــســان  9
ـتـغـيرات الـتـي البـد أن تـتـرك طـابـعـها ا
االسـتثـنائي عـلى مـستـقبل الـقصـة التي
تـــــتـــــخـــــذ من الـــــواقع  ومن األحـــــداث
ــادة األســاس الــســيــاســيــة خــاصــة  ا

كوناتها الدرامية واإلنسانية.
     وبـاختـصار فـقـد كان األدب الـعراقي
عـــامـــة  واألدب الـــقـــصــــصي خـــاصـــة
ومازال حـتى يومـنا هـذا يتـماهى بـشكل
مــبـــاشــر أو غـــيـــر مــبـــاشــر مـع الــواقع
الــســيــاسي ويــخـضع لــقــواه الــســائـدة
نـتصرة  بـقدر مـا يعـبـر عن الرغـبة – ا
رغبـة البعض من الـكتاب  –في االنفالت
من قيود هذه القـوة السائدة. وقد عبرت
ــقـيــمـة فـي لـنـدن الــبـاحــثـة الــعـراقــيـة ا
هـيـفاء زنـكَـنه  تعـبيـراً دقـيقـاً بـانورامـياً
شـامالً عـن هـذه الـقــضـيـة فـي مـقـالــتـهـا
ـتـسـائـلـة: تـواصل أم انـفـصـال ?! ولذا ا
ـقــالـة أحـيـل الـقــار الـكــر إلى هــذه ا
ــوقـع عــدنــان الــصــائغ في ــوجــودة  ا
اإلنــتـرنــيت أو بـالــصــفـحــة اخملـصــصـة
Google ... بـــاسـم مـــؤيـــد الــــطالل في
ـنــشــورة أصال في صــحــيــفـة ــقــالــة ا ا
الـقدس الـعـربي بلـندن وفي مـجـلة تـموز
. وال و/ الـسويد  أيضاً الصادرة في  ما
أســتــطــيع أن أضــيف عــلــيـهــا أي شيء

يذكر.
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 1-مادة مـنـشـورة في اإلنـتـرنـيت فـيـهـا صورة
لكـتاب األستـاذ  زهير شـليبة  عـن غائب طعمه
فرمان  مع مـقدمة عـامة عن أدب غائب  وعن
ــعــهــد الــنــدوة الـــثــقــافـــيــة الــتي أقـــيــمت لـه 
االســــتــــشــــراق في مــــوســــكــــو عـــام 1983م
وتـلــخــيص حملــاضـرته وأجــوبــته عـلـى أسـئــلـة
ـادة تعود احلـاضرين .. وفي أغـلب الظن أن ا

إلى األستاذ زهير شليبة.
 2-غــائـب طــعـــمه فـــرمــان: روايـــة اخملــاض -

بيروت 1974م.
ـدى الـعراقـية  –الـعدد  1083في  3-جـريدة ا
تشرين الثاني  - 2007صـفحة خاصة بعنوان
 غـائـب طـعــمه فـرمــان  في طـاولــة مـفــتـوحـة /

إعداد محمد درويش علي. 

الـــدرامــيـــة فـــاحلل فـــمن أمـــثـــلــة الـــقص
احلــــداثي الــــذي يـــتـــخــــذ فـــيـه الـــقـــاص
شخـصيـة الراوي الـعليم قـصة "غـنية" : (
غــنـيـة الـشــابـة احلـمـراء   نـزيــلـة بـيـتـنـا
وزوجـهـا حـمـيـد الـبـنّـاء تقـف إلى جـانبي
كلـما وتـطـوق جسـدي بـذراعهـا الـترف   
ـقــهى مـسـاء. ومع أن ذهب زوجــهـا إلى ا
جسدي   أنا ابن الثالثة عشرة   يلتهب
ويــفـور   فال أدنــيه مــنــهــا وال أطــوقــهـا
بــذراعـي . غــنــيـــة الــتي لـــوجــهـــهــا لــون
ــتـهـالك هـذا ـصـبـاح   يــحنّ جـسـدي ا ا
جلــسـدهــا الـفـتي ذاك   ويـتــمـنى ذراعي
الهزيل ذا أن يـطوق خصـرها الريّان ذلك.
غنية التي أمـست كاحللم البعيد   تدخل
عليّ في حلـمي القريب   تؤنبـني وتقول
; لقد جعلتَهـا حسرة عليَّ وعليك حبيبي

وقد يأتي .28أالمها أغباك) ص: 
األسلوب التـقليدي في سـرده متناصاً مع
التراث   جاء في قصـة " أرغفة الـبخيل "
: (نـثـر الـرجل أرغـفـته مـتـبـاعـدة عن يـدي
ضـيـفه ودعـاه   فـلــمـا أتى الـضـيف عـلى
غالف الكتابأول رغـيـف كـان قـريـبـاً مـنه   نـادى عـلى

غالف الرواية


