
پیشگفتار

اگر تاکنون با شعر امروز عربی و بنیانگذاران عراقی آن، پیشگامانی چون 
ّیاب و عبدالوّهاب الَبّیاتی و بانو ناِزک المالئکه، به خوبی  بْدر شـاکر السَّ
آشـنا شده ایم و از شعر آنان آثار متعددی به زبان فارسی ترجمه و منتشر 
شده و مقاالت و پژوهش ها و رساله های تطبیقِی دانشگاهی گوناگونی در 
ایران در مقایسه و سنجش شعر آنان با شعر نوپردازان ایرانی نوشته شده 
است، از داستان نویسان  و رمان نویسان برجستۀ عراقی کمتر خوانده ایم 
و آثار اینان با وجود ترجمه به زبان های بیگانه کمتر به فارسی شناسانده 
و ترجمه شده است، به خالف نویسندگان دیگر کشورها از جمله نجیب 
محفـوظ و توفیـق الحکیـم و طـه حسـین و عـالء االسـوانی از مصر و 
الّطّیب صالح از سودان و طاهر بن َجّلون و ادریس شراْیبی از مراکش و 
زکرّیا تاِمر از سـوریه و عبدالرحمن ُمنیِف سعودی تبار و َغّسان َکَنفانی و 
ِامیل حبیبی از فلسطین و میخائیل ُنَعْیمه و ُجبران خلیل ُجبران و امین 
معلوف از لبنان، که برای مخاطب فارسـی زبان نام هایی آشـنا به شـمار 
می روند و از آنان آثار متنوعی به فارسی درآمده است و موضوع تحقیق و 
تطبیق قرار گرفته اند. یکی از شاخص ترین و برجسته ترین رمان نویسان 
عراقی غائب طعمه فرمان است که او را به حق پیشگام رمان امروز عراق 
می شناسند. البته پیش از او نویسندگان توانایی همچون ذوالّنون اّیوب و 
ـّید رمان نویسی را در این کشور آغاز کرده و ادامه داده  محمود احمد السِّ



شش    سایه هایی بر پنجره

بودند اما آثار غائب طعمه فرمان، به ویژه نخستین رمان او، درخت نخل 
و همسـایه ها، واجـد همۀ خصلت ها و خصایص رمـان به معنای دقیق 
و هنـری آن اسـت و نقطـۀ عطفی مسـّلم در رمان امروز عراق به شـمار 
می رود. به تعبیر نویسـندۀ توانای شـهید، غّسـان کَنفانی، غائب طعمه 
فرمان »از بهترین کسانی است که امروز قلم به دست دارند«، و به گفتۀ 
نویسنده و منتقد نامدار، َجْبرا ابراهیم َجْبرا، »غائب طعمه فرمان تقریبًا 
یگانه  نویسـندۀ عراقی است که شخصیت ها و وقایع را به طرزی واقعی 

در رمان های خود می نشاند«. 
غائـب طعمه فرمـان در 1927 در یکی از محله های قدیمی بغداد به 
عه( به دنیا آمد. در نوجوانی به سّل ریه دچار شد و این  نام »ُمَرْبعه« )ُمَربَّ
بیماری همیشـه گریبانگیر او بود. آموزش ابتدایی خود را در مدرسـه ای 
در همان محله گذراند و سـپس به مدرسـۀ متوسطۀ »ُرصافه« رفت. در 
َکْرِلی، و شـاعر نوپرداز مشـهور،  این مرحله، با نویسـندۀ نامی، فؤاد التَّ
عبدالوّهاب الَبّیاتی، آشنا و هم دوره شد. در مرحلۀ دبیرستان، با نویسندۀ 
معروف، ذوالّنون اّیوب، که مدّرس جبر بود، آشـنایی پیدا کرد. از همین 
دوره هـا و مراحـل بـود کـه مطالعات او شـکل گرفـت. نیـز از نوجوانی 
دوسـتدار شـعر بود. شـعر برخی از شـعرای معاصْر او را مجذوب کرده 
صافی، علی محمود  بود. او از برخی از آن ها یاد کرده اسـت: معروف الرُّ
طـه، الیاس ابو شـبکه، عمر ابو ریشـه، ایلیـا ابو ماضـی، ُجبران خلیل 
ـّیاب، و  ُجبران. سـال ها بعد با بنیانگذار شـعر نو عربی، َبْدر شـاکر السَّ
نیز با بزرگ ترین شـاعر کالسـیک، محمد مهدی الجواهری، آشنا شد. 
خود نیز شـعرهایی سروده اسـت. مطالعات او گسترده و چندجانبه بود 
و در تکوین فرهنگی او تأثیری محسـوس داشت. این مطالعات با اتمام 
تحصیالت دبیرسـتانی در 1947 با عمق و وسـعت بیشـتر ادامه یافت و 
فرهنگ او تحت تأثیر عوامل متعدد و متنوع عربی و بیگانه قرار گرفت. 



پیشگفتار    هفت

آبشخورهای او هم کهن بود هم جدید و معاصر؛ هم محلی و بومی بود 
هـم مصـری و از دیگر ممالک عربی. مایه های بیگانـۀ او نیز یا اروپایی 
و غربـی بـود یا روسـِی جدید. خود او ایـن مراحل را ایـن گونه خالصه 

می کند:
1. مرحلۀ متون کهن: شعر، نثر، کتاب ها و دیوان های چهارگانه ای 
کـه ابن َخْلدون آن ها را اصل و مابقی را فرع و تابع آن ها می شـمرد: 

وادر. بیین؛ النَّ ادب الکاتب؛ الکامل؛ البیان و التَّ
2. جنبش ترجمه که همزمان با جنگ جهانی دوم از مصر و سوریه 
آغاز شـد و نمونه هایی از ادبیات فرانسه و انگلیسی و روسی معرفی 

می کرد.
3. سفر به مصر در پررونق ترین دورۀ جنبش ادبِی این کشور.

نوشـته های او در مرحلـۀ نضـج و پختگـی نشـان می دهـد چه مایه 
از منابع کهن زبانی و ادبی اسـتفاده کرده اسـت. پشـتوانۀ زبانی و ادبِی 
کهن او سال ها بعد مددرسان عمدۀ او در کاری شد که بخش مهمی از 
فعالیت هـای قلمی خود را صرف آن کرد و آن ترجمه از زبان های بیگانه 
بود. از مطالعۀ مجالت پرمایه نیز غفلت نمی کرد. برخی مجالت عراقی 
در رشـد فرهنگی او بی تأثیر نبودند از جملـه المجله و الرابطه. مجالت 
گاهـی و تعمیق فرهنگ ادبی  عربـی دیگر، خاصـه مصری، در ارتقای آ
او اثـری بسـزا داشـتند. از این مجالت می تـوان از الکاتـب المصری به 
ّیات نام برد.  سردبیری طه حسین و الرساله به سردبیری احمد حسن الزَّ
و این عالوه بر مطالعۀ آثار بزرگانی چون طه حسین و ابراهیم الماِزنی و 

نجیب محفوظ بود. 
مطالعات او در آثار بیگانه شـامل ترجمه هایی از ماکسـیم گورکی و 
تالستوی و چخوف و داستایفسکی و دیکنز و همینگوی و اشتاین بک و 
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کالدول و گراهام گرین بود. از این میان، دو تن بر او تأثیر عمیق و پایدار 
داشتند: گورکی و تالستوی. به گفتۀ او:

تأثیـر گورکـی بـه چند علـت بود. نخسـت آنکـه کتاب هایی که 
شـخص در آغـاز جوانـی می خوانـد در حافظـه اش می مانـد و 
برداشـت های او از آن هـا در برابر فراموشـی مقاوم اسـت. دیگر 
آنکه ماکسـیم گورکی در تقابل با دنیای قدیمی که به آن مأنوس 
بودیـم، دنیایـی تازه عرضه کـرد. او نمونه هایـی از نوعی دیگر از 
زندگی به دسـت داد. و این عالوه بر عظمت او در سبک است، 
مـراْد عظمـت زبانـی او و سـبک سرشـار از تشـبیهات او و نیز 
تعابیر اوسـت که برای ما تازگی داشت. همچنین نباید از ذخیرۀ 
ژرف و شـناخت عمیق او از زندگی سـاده بگذریـم. وقتی او از 
شـخصیتی خاص سخن می گوید، تو را افسـون می کند و به آن 
شـخصیت عالقۀ شـدید پیدا و با او همدلی احسـاس می کنی، 
چـون شـخصیت های او از واقعیت برگرفته شـده اند؛ او آن ها را 
از جامعه ای که زیر و باالیش را شـناخته برگرفته اسـت. او ماده 
و مایـه ای دقیق و سـترگ دربارۀ جامعـه و مردم فراهم می کند و 
شـخصیت های اجتماعـی خود را بـر پایۀ همین مـاده و مایه بنا 

می کند. فکر می کنم تأثیر او از همین جاست.

ادیب روس دیگر تالستوی است که غائب طعمه فرمان به صراحت 
از شـیفتگی شـگرف خـود بـه نوشـته های او و تأثیرپذیری از سـبک او 

اعتراف می کند: 

تالسـتوی سـهِل ممتنع است... سـادگِی نبوغ آساسـت... من 
دائم به او رجوع می کنم تا بدانم که نبوغ به دسـت دادن چیزهای 
خارق العاده و مبالغه آمیز نیسـت بلکه چینش ماهرانۀ خشت به 
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ازای خشـت  اسـت؛ همه می دانند خشـت از چه ساخته شده، 
مادۀ آن معروف اسـت، اما از راز بنای مهندسـی و کاخ بلند جز 

کسی چون تالستوی خبر ندارد.

بـاری، از آنجا که غائب طعمه فرمان به سـّل ریـه مبتال بود، پس از 
فراغ از تحصیالت دبیرستانی در 1947، به او توصیه شد برای درمان و نیز 
برای تحصیل دانشگاهی به مصر برود. اقامت و تحصیل او در قاهره بنیۀ 
فرهنگی او را بیش از پیش تقویت کرد و به او امکان داد با ارکان ادبیات 
نوعربی در مصر از نزدیک آشنا شود و در مؤسسات فرهنگی و مجالت 
مشـهور ادبـی اشـتغال پیدا کند و شـناختش از ادبیات کهـن و نوعربی 
بیشـتر و عمیق تر شـود. در آنجا در محافل بزرگانی چون احمد حسـن 
ّیات و َسـالمه موسـی و نجیب محفوظ حضوری مشهود داشت. در  الزَّ
1951، در سال سوم تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکدۀ ادبیات 
دانشـگاه قاهره، به بغداد بازگشـت و این بار تحصیل دانشگاهی خود را 
در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بغداد پی گرفت و در 1954 فارغ التحصیل 
شـد. همزمـان، از 1951 تا 1954 در روزنامـۀ االهالی ارگان حزب ملی 
دموکراتیک عراق به سمت دبیِر بخش مطالبات مردم اشتغال یافت. این 
مسـئولیت به او کمک کرد با اوضاع مردم عادی و مسـائل و مشکالت 
آنان آشـنا شود و این آشنایی مایۀ داسـتان ها و رمان های او را در مراحل 
بعد فراهم کرد. نیز مطالعۀ جدی او در ادبیات به زبان انگلیسی از 1952 

آغاز شد. دربارۀ آن ایام، خود گفته است: 

دوره ای پربـار و در زندگـی ام اثرگذار بود. مرا مدتی مدید به حال 
خود گذاشـت تـا با خود خلوت کنـم و سـرگردان در محله های 
قدیمی بغداد بگردم و بکوشم همۀ برآمدگی های خاک و زمین و 

خطوط چهرۀ مردم را در خود جذب کنم و به یاد بسپارم.
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نخسـتین مجموعـۀ داسـتان او، حاصـل آسـیاب، در همیـن دوره 
)1954( منتشر شد.

غائب طعمه فرمان در وطن کمتر روی آرامش دید و پس از تعطیلی 
روزنامۀ االهالی در 1954 به سـبب سیاسـت سـرکوبگرانۀ دولت وقت، 
ناگزیر برای جسـت وجوی کار به سـوریه و سـپس لبنان رفت و در آنجا 
بـه سـمت دبیر در مجلۀ الثقافـه الوطنّیه قلم زد. اما باز هـم غم نان او را  
رها نکرد و او ناچار از کشـوری به کشـور دیگر رخت بسـت، تا آنکه در 
1957 در چین مستقر شد و در خبرگزاری چیِن نو شغل مترجمی یافت. 
در آنجـا، به سـبب پیشـینۀ بیماری، تحـت عمل جراحی قـرار گرفت و 
یک ریۀ او برداشـته شـد و دورۀ نقاهت او یک سـال تمام طول کشـید. 
بـا درگرفتن انقالب 14 ژوئیۀ 1958 در عراق و برافتادن رژیم سـلطنتی، 
بـه بغداد بازگشـت. در تمام آن سـال ها، از تتّبع در ادبیـات اروپا به زبان 
انگلیسی باز نایستاده بود و از جمله در 1956 توجه خاص او به نویسندۀ 
ایتالیایی، اینیاتسـیو سیلونه، معطوف شـده بود. او دو رمان نان و شراب 
و فونتامارای سـیلونه را خوانده بود. خود به دلبستگی شدیدش به رمان 
فونتامـارا و در نتیجـه به تأثیرپذیری از آن، چـه در زبان چه در فضاها یا 
قهرمان ها یا خصلت های شـخصیت  های آن، اقرار می کند:  »این تأثیر 
در نخسـتین رمان من، درخت نخل و همسایه ها، بازتاب یافته است«. 
در 1959، دومین مجموعۀ داستان او به نام مولودی دیگر  انتشار یافت. 
در 1960 به مسکو رفت و این سرآغاز اقامت طوالنی او در روسیه بود. 
سی سال در آنجا زندگی کرد و نامش با شغل ترجمه گره خورد. در بنگاه 
انتشـاراتی پروگـرس به همـکاری پرداخت و ترجمۀ آثـار ادبای روس از 
انگلیسـی به عربی و سـپس با تسـلط بر زبان روسی از روسی به عربی، 
به او سـپرده شـد. با این همه، از اشـتغال به ترجمه در پروگرس و رادوگا 
به سبب انتخاب متون بر اساس مشی ایدئولوژیک و دخالت ممیزی در 
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مطابقت لفظ به لفِظ ترجمه با متن، ناخشـنود بود. ترجمه های او بسیار 
اسـت از جملـه: آثـار تورگنیف در پنـج مجلد؛ مجموعۀ آثار پوشـکین؛ 
مجموعۀ داسـتان از داستایفسکی؛ مجموعۀ داستان از گورکی؛ قزاق ها 

از تالستوی؛ نخستین معلم از آیتماتوف.
در مسکو، در 1964، اولین رمان خود، درخت نخل و همسایه ها، را 
نوشت و آن را در 1966 در بیروت منتشر کرد. سپس تألیف دیگر رمان ها 
در مسـکو ادامـه یافـت: پنج صدا )بیـروت، 1967(؛ وقـت زادن حادثه 
)بیروت، 1974(؛ قربان )بغداد، 1975(؛ سـایه هایی بر پنجره )بیروت، 
1979(؛ دردهای آقا معروف )بیروت، 1982(؛ مطلوب و موکول به آینده 

)بیروت، 1986(؛ قایق تفریحی )بیروت، 1989(.
اقامـت او در روسـیه آخرین مرحلۀ حیـات او و مهم ترین مرحله از 
حیث فرهیختگی او و بروز خالقیت ادبی او بود. به او از طرف مقامات 
فرهنگی شـوروی به پاس کوشش های سـترگ او در شناساندن ادبیات 
روسـیه »نشان افتخار« نیز اعطا شد. این نشـان مشخصًا به کارگزاران 
فرهنگ و ادب، از روس ها و ملیت های دیگر، تعلق می گیرد. سرانجام، 
غائب طعمه فرمان، پس از سال ها غربت، در 17 اوت 1990 درگذشت و 

در مسکو به خاک سپرده شد.

رمان هـای غائـب طعمه فرمان عمدتـًا ناظر بـه ادوار مختلف تاریخ 
معاصر عراق است. او گفته است: 

اگر تاریخ نگاری تدوین فعالیت انسـان و به دسـت دادن تصویر 
او در مرحلـه ای از مراحـل اسـت، رمـان سـند صادقانـه ای از 
لحظه هـای انسـانی اسـت که به مـورخ کمک بسـیار می کند تا 
تصویر انسـان مورد مطالعۀ خود را در چهارچوب زمان ترسـیم 

کند.



دوازده    سایه هایی بر پنجره

 او بـه کشـف عمق جامعـۀ عراق در شـرایط  جنگ جهانـی دوم و 
برهه های پس از آن اهتمام داشـت و چشـم انداز ادبیـ  فکری پرباری از 
واقعیت عراق و مردم آن، خاصه در دوران اشغال انگلیسی ها، ارائه کرد 
و تحوالت و پدیده های اجتماعیـ  اقتصادی نشئت گرفته از آن دوران از 
جمله جرم و جنایت و فقر و گرسنگی و بیماری و بیسوادی و بازار سیاه 
و روسپی گری و انواع نابسامانی های دیگر را هنرمندانه نشان داد. در این 

زمینه، رمان نویس بزرگ، عبدالرحمن ُمنیف، گفته است: 

گمان نکنم هیچ نویسـنده ای عراقی دربـارۀ موطن خود به مانند 
غائـب طعمه فرمان نوشـته باشـد. دربـارۀ آن در همـۀ فصول و 
همـه گاه نوشـت. و اگـر بخواهیم بـا اواخر دهۀ چهـل و با دهۀ 
پنجاه ]میالدی[ آشـنا شـویم، چه بسا ناگزیر خواهیم بود به آثار 

او رجوع کنیم.

و از نظر پژوهشگر سوری، محمد جمال باروت: 

غائـب طعمه فرمان در همه چیز عراقی بود حتی در رمان که آن 
را پارلمان واقعی زندگی می شمرد... رمان او از کِف زندگِی مردم 
با همۀ رویدادها و حوادث و مناسبات و جزئیات و صحنه های 
آن برمی خیـزد و شـکل می گیرد و انگار نثـر روزمرۀ زندگی را که 
تکـراری و مأنـوس می نماید به سـطح حماسـه و تاریـخ ، یعنی 

سطح کلّیت، فرامی برد.

این رصِد تحوالت اجتماعی و سیاسـی بـا واکاوی الیه های درونِی 
شـخصیت های رمان ها و وصف و تحلیل تناقضـات خاص آن ها همراه 
می شـود و در هـر یـک از آثـار او به سـاحت و ُبعدی خـاص و مقطع و 
دهـه ای متفـاوت ناظر اسـت. در درخت نخل و همسـایه ها پدیده های 
جنـگ جهانـی دوم، در پنـج صـدا دغدغه هـای روشـنفکری در دوران 




