
پیشگفتار
یس���ندۀ برجس���تۀ  پنج صدا دومی���ن رم���ان معروِف غائب طعمه فرمان، نو
یس���نده و حیات قلمی و آثار  عراقی )1927�� 1990(، اس���ت. دربارۀ این نو
ادبی او )دو مجموعۀ داس���تان و هش���ت رمان(، پیش ت���ر، به همین قلم، 
ییم پس  به تفصیل سخن رفته است.* اما دربارۀ این اثر همین بس که بگو
یسنده به نام درخت نخل و همسایه ها در  از انتشار نخستین رمان مطرح نو
ین  یسنده، به حق، یکی از بارزتر 1966، با انتش���ار پنج صدا در 1967، نو
یسنده  یسان جهان عرب شناخته ش���د. وجه شاخص آثار این نو رمان نو
اختیار موضوعات و شخصیت ها از متن واقعّیت و حیات اجتماعی مردم 
کرده است  یح  یخ معاصر عراق است. خود او تصر از تار در ادوار مختلف 
یخی و اجتماع���ی را بازتاب  ک���ه دوره ای تار ک���ه »من در آثار خ���ود بر آنم 
دهم و س���عی می کنم نمونه های مش���خصی از دوره ای مشخص انتخاب 
گفتۀ او، در آثار او چیزهای بسیاری از زندگی خود  کنم«. عالوه بر این، به 
او نهفته اس���ت. به تعبیر او »بسیاری از ش���خصیت ها پاره ای از خود من 
کرده است  هستند«. و دربارۀ این رمان و پیوند آن با واقعّیت خاطرنشان 

ی���د به غائب طعم���ه فرم���ان، سایه هایی بر پنجره، ترجمۀ موس���ی اس���وار، تهران:  * بنگر
هرمس، 1398.
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که با  که »پنج صدا از پنج ش���خصیت معروف حکایت دارد ... همچنان 
اشتغال من در روزنامۀ االهالی و حزب دموکراتیک ملی در سال 1954 در 

عراق ارتباط دارد.«*
وقای���ع این رم���ان در عراق، پی���ش از انقالب 14 ژوئی���ۀ 1958 و در 
پسین سلطنت و حکومت دست نشاندگان انگلیس، شکل  سال های باز
از  و  برهه است  آن  روش���نفکران در  اثر وضع  و دستمایۀ  می گیرد. موضوع 
یر دامنه دار و هنرمندانه ای از حیات عراق در دهۀ پنجاه  یق تصو این طر
یسنده فرم هنری متفاوتی  اثر، نو ارائه می ش���ود. در ساختار این  میالدی 
یک از فصول  که یادآور چندصدایی در موس���یقی است. هر کرده  اختیار 
نیز تداخل  با ه���م  اما این صداها، جای جای،  صدایی مس���تقل اس���ت 
ب���س واقع بینانۀ  یس���نده در ترس���یم  ب���ا این ش���یوه، هنر بارز نو دارن���د و، 

شخصیت ها و تحلیل دقیِق روان شناختی آنها جلوه گری می کند.
نغز و  یادداش���تی  َکَنفانی، دربارۀ پنج صدا  َغّس���انی  یس���ندۀ فقید،  نو
که می ت���وان از آن به جای  روش���نگر تحت عن���وان »رمان هوش���مندانه ای 
که به عنوان حس���ن ختام این  کرد!« نوش���ته اس���ت  نیز اس���تفاده  یانه  تاز

مختصر، پاره هایی از آن از نظر می گذرد:
ین های رم���ان در ادبیات  یِن بهتر رم���ان پنج صدا یک���ی از بهتر
یسندۀ آن، غائب طعمه فرمان، یکی از  مدرن عربی است، و نو

که قلم به دست دارند ... ین هایی است  یِن بهتر بهتر
ک���ردم در میان  ... احس���اس  رم���ان  این  از نخس���تین س���طر 
و  اعماق عراق  تا  مرا  س���یر می کنم.  پراس���تعداد  مردی  انگشتان 
اعماق مردمش به سفر برد و ارزش و معنای ادب معاصر را در 
که همیشه در پدید آوردن آثار هنرمندانه پیشگام بوده  آن دیار، 
که دائم در  کرد  اس���ت، به آن بازگرداند، و چیزی به من ارزانی 

دمش���ق:  الوطن،  الی  الحنین  و  المنفی  أدب  فرمان،  طعم���ة  غائب  النعم���ان،  احم���د   *
المدی، 1996.
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جست وجوی آن بودم و نمی یافمت! ...
که به  گف���ت  توان  رمان درخش���ان،  ای���ن  پنج صدا،  ب���ارۀ  در
که به ندرت می توان در رمان معاصر عربی  چیزی ممتاز اس���ت 
اس���ت  باهوش  یس���نده  نو اس���ت.  آن »هوش���مندی«  و  یاف���ت 
ای���ن رو، قهرمان های���ش واقعی و هوش���مندند و، از همان  و، از 
م���داری واقعی  گام هایی عمیق و س���نجیده، به س���وی  با  آغاز، 
پی���ش می رون���د. خوانن���ده می تواند ای���ن هوش���مندی را در هر 
گفت وگوه���ا، در توصیف���ات، در ورود به  کن���د: در  س���طر لمس 
ترسیم  در  در چیره دستی  بش���ری،  و عواطف  عمق احساسات 
در ش���ناخت  از هم���ه مهم تر،  و،  وقای���ع  و هدای���ت  ش���خصیت 
گرد آن و در متن آن روی می دهند و درک  بر  که وقایع  فضایی 
ب���ه حرکت درمی آورند  را  که آن  نیروهایی  ای���ن فضا و  ژرفاهای 
این  از  پرداخته می کنند.  و  متبلور و س���اخته  نهایت  را در  آن  و 
 
ً
یبا »هوش���مندی« در اغلب فرآورده های رمان معاصر عربی تقر

ب���ا آن در رمانی چون  از این رو، وقتی خواننده  اثری نیس���ت. 
ی���ی »کرامت  گو وج���د می آید،  به  روب���ه رو می ش���ود،  پنج صدا 

هنری« خود را یافته است ...
پن���ج قهرم���ان رم���ان، در اعماق خ���ود، بحران یک نس���ل را 
نمایندگی می کنند، خواه این نس���ل متعهد بوده باش���د یا نبوده 
باش���د. با تالطم زندگی این قهرمان ه���ا و درهم تنیدگی و تقاطع 
از  پنج صدا چش���م اندازی  آن،  گاهانۀ  ناآ ی���ا  گاهانه  آ و تداخل 
حیات این نس���ل در عراق به دس���ت می دهد و اعم���اق آن را 
که  پهنه ای  کشف و تحلیل می کند.  را  پیوندهای آن  و  می کاود 
از  دربرمی گیرد  قهرم���ان  پنج  ای���ن  یش���تن«های درهم تنیدۀ  »خو
گسترده است. از این رو،  سیاست تا چندهمسری تا نقد هنری 
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یخ نگاری اس���تادانۀ یک نسل و ثبت هوشمندانۀ  تار پنج صدا 
گر  ا که  ی���ان دارد  یر س���طِح وقایعی جر ز که  حرکتی ژرف اس���ت 

یم، بی معنی جلوه می کنند. ساده به آنها بنگر
که نقش پیشگامانۀ روشنفکران عراقی  پنج صدا رمانی است 
یانه برای فرود  را به آنها برمی گرداند، و می توان از آن به جای تاز
بر خود  و  به ما  که  کرد  بر همۀ دربه دران طّراری استفاده  آوردن 
�� ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل  که  که ادعا می کنند  می خندند وقتی 

یس اند.* �� رمان نو
کتاب** صورت  از روی چاپ دوم  خاطرنش���ان می ش���ود این ترجمه 

گرفته و پانوشت های متن همه از مترجم است.
م. اسوار

اردیهبشت 1399

َکَنفانی، فاِرس فاِرس، بیروت: داراآلداب، 1996. * َغّسان 
یع، 1985. یت: کاظمة للنشر و الترجمة و التوز ** غائب طعمة فرمان، خمسة أصوات، الکو
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به دوستامن،
کشمکش خود، در 
با خود،
و با دیگران.

غائب
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اول

پرتاب  ب���ه همدیگر  را  او  پاهای اختاپوس���ی وحش���تناک،  کوچه ه���ا، مثل 
کوچه ای دیگ���ر چون خود می س���پرد.  کوچ���ه ای ب���ه  می کردن���د. او را ه���ر 
تن���گ می ش���دند و دور خود  و  کوچه ه���ا توی ه���م می رفتن���د، منش���عب 
به هم پیوسته  دیوارهایی  را  تکرار می ش���د. خانه ها  منظره ها  می چرخیدند. 
بود. برخی درها پابرهنه بودند و برخی دیگر پادری داش���تند و َشناش���یل* 
ش���بیِه فضای دسته های عزاداری.  بود  با رنگ های غمباری رنگ شده 
که  گربه هایی ول می گشتند و پیرزنانی بدقلق بودند  یدند و  کودکانی می دو
کوچه ای دراز ایستاد.  کثرت استفاده دیگر درنمی آمد. س���ِر  صدایش���ان از 
یا  افتاده بوده  کوچه  گذرش به این  گم  گش���ت وگذاِر  نمی دانست در این 
کمرنگ رنگ شده بود  که به سبِز  کوچه شناشیل خمیده ای بود  نه. سِر 
کرد این شناشیل را،  یی باران های زمس���تان رنگش را برده بود. فکر  گو و 
کوچه را تا  گمراهه ها پیش برود، دیده اس���ت و اگر  پیش از آنکه در این 
گشت  ته برود، قارقار ماش���ین ها را در خیابان ملک غازی، نقطۀ ش���روع 

که جلوی پنجره های طبقۀ فوقانی خانه ها قرار  کرکره دار  * یا شناشیر، بالکن های چوبی 
گ���رم و مرط���وب، و در ایران در معم���اری بومی جنوب و  دارد و در معم���اری نواح���ی 

سواحل خلیج فارس، خاصه در خانه های بوشهر، مورد توجه است.
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کلک باشد! و به  گفت: »شاید این  بی حاصلش، خواهد شنید. به خود 
این همه زحمت نیاز نباشد.« یادش آمد چه طوری آنها یک شاگردمدرسه 
که  را بازی داده بودند و نامه ای برای او فرستاده بودند با امضای دختری 
روبه روی  از ظهر پای ساعِت پستخانه  بعد  بود ساعت یک  کرده  عنوان 
کش���اورزی منتظرش خواهد بود. تابستان بود و آنها مترصد بودند  بانک 
گرمای س���وزان به انتظار دختر ایس���تاده. از دور پیراهن  و می دیدند او در 
گرفته  س���بزش تیره می نمود و چهره اش تابشی س���رخ و برافروخته به خود 
یان، با چشمانی قرمز و سرتاپا عرق برگشت.  بود. ساعت سه، به هیئتی بر
یف  کدامشان بوده؟ ابراهیم یا شر کاِر  کرده اند.  کار را  شاید با او هم همین 
از جست وجو  اما  کرد.  با هم؟ اوف اوف  یا همه  یا عبدالخالق؟  یا حمید 
نزدیک  پِی خانه ای می گشت  برداش���ت.  کوچه قدم  دست نکش���ید. در 
کلمات  ک���ه س���رش دکان نّجاری اس���ت. آن  کوچه ای  ی���ک رنگ���رزی در 
کلماتی را  لعنتی. همۀ آن نامه لعنتی اس���ت. شب با آن بیدار می ماند و 
کلماتی  کنده ش���ده از دفترچه ای و  کاغذی بود  در دل تکرار می کرد. برگ 
که به  کرده زنی است  که چه بس���ا دس���تی زمخت آنها را نوش���ته و وانمود 
محنتی بزرگ دچار اس���ت. اآلن هم او بایس���ت به دفتر روزنامه می رفت. 
کی به او  کار خواهد دی���د.  ���ی از عرایض و انبوه���ی 

ّ
ب���ر روی می���ز خود تل

این  یسد؟ شاید  بنو قرنطینه مطلب  بیمارس���تاِن  که دربارۀ  بود  کرده  الهام 
خانم هم می خواهد در این بیمارس���تان بستری شود و به همت ادبی او 
متوّسل شده و این نامه را برای او فرستاده است. به ظاهِر او فکر می کرد، 
یبی دل او را لمس می کرد؛  گرم���ِی غر ب���ه صورت و اندام او. نام او هم با 
که چه بس���ا از  کلماتی درج ش���ده بود   به همین صورت پای 

ً
نجاة! دقیقا

انتخاب این  برای  یس���ی شده بود. شاید  بنویسم رونو نامه  کتاب چگونه 
گذاشته باشد! یک، دو ... سه  پنج سطر ... نه بیش���تر ... ده روز وقت 

... هشت! و به جست وجو ادامه داد.
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بپرس���د چون موجب ش���بهه می شد.  کس���ی چیزی  از  نمی توانس���ت 
که در خانه های متعّدد تقسیم  هریک از این محالت یک خانواده است 
کنند و با هم سرشاخ شوند، ولی  شده است. شاید با هم دعوا و مرافعه 

یبه نگاهشان یکی است. در بدگمانی به غر
کوچه هایش  کهن���ه و  ۀ مصلوب اس���ت. آن را از مس���جد 

ّ
اینج���ا محل

پاره شده بود. ولی  که با جوی های آب راکد دو کوچه هایی  می شناخت، 
کجاست؟ »نشانی دکان نّجاری است و یک  کوچۀ 104  کجاست؟  خانه 
 
ً
اس���ما پیچید  کوچه ای  به  از دور ش���نیده می ش���ود.«  یش  بو که  رنگرزی 

کوچۀ سوم با پالکی   پنج متری، و به 
ً
کوچه ای دیگر اسما هفت متری، و به 

که  روبه رو شد  با میدانکی  کوچۀ چهارِم بی مشّخصات.  به  و  پاک شده، 
کوچه ها دکان نّجاری بود! کوچه قرار داشت. سِر یکی از آن  میان سه 

یر  کرد ترس در ز اول متحّیر به دکان چشم دوخت، سپس احساس 
پوستش مورچه وار می خزد. پس، دکان همین است! و خانۀ او در همین 

کوچه است!
پیاده می شد، به واقعی  اتوبوس در خیابان ملک غازی  از  که  وقتی 
بودِن این نامه سخت ظنین بود و آمدن خود را بیهوده می دانست. تنها 
بی نیست و خود مسخرۀ 

ّ
کند نامه تقل که به خود ثابت  انگیزه اش این بود 

کالف آن راه های تنگ فرورفت همین انگیزه  کسی نشده است. وقتی در 
کرد و با همۀ احس���اس خود غرق ادامۀ حرکت شد، مثل  را هم فراموش 
نیرو به  با تمام  و  باش���د  افتاده  تارهای عنکبوت  ناگهان در  که  مورچه ای 
دنبال راه نجات باشد. ولی حاال این دکان مقابل اوست و چه بسا خانۀ 
به  به فاصلۀ چند قدم باشد. در جای خود خشکش زد.  شمارۀ 104/8 
اینجاس���ت؟ تو  بزند ... نجاة  بر در بزند؟ به نامش صدا  ید؟  او چه بگو
کی هس���تی؟ منم س���عید از روزنامۀ الّناس. نه، شدنی نیست. منم یک 
که نامه را برایش فرستاده ای.  دوس���ت. نه، درست نیست. من همانی ام 
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اوه! بی نهایت س���خیف اس���ت. ش���اید نام���ه را محرمانه و ب���دون اطالع 
که نامه به بیمارستان قرنطینه  کجا معلوم  خانواده اش فرس���تاده باشد. از 
مربوط باش���د؟ ش���اید به چیز دیگری ... لطیف تر ... ربط داش���ته باشد 
بدبختی  در عش���ق هم خوْد  اظهار عالقه، سرگش���تگی. سرگش���تگی   ...
 
ً
کوچه ای اسما اس���ت. آیا با این سر و وضع پیش او برود؟ به دیواری در 

کند؟ پنج متری تکیه بدهد و به احساسات او توجه 
ید. پا پیش می گذاشت  گفت: »مخمصه اس���ت ...!« می لرز به خود 
ت���اب می خورد. ناگهان، به صدای آبی  و بعد خودداری می کرد. در خأل 
که پش���ت سرش پاشیده می ش���د، بدنش به حرکتی غیرارادی رو به جلو 
کرد،  یع به پش���ت سر نگاه  تکان خورد. وقتی دوباره قدم برداش���ت و س���ر
توانست دلوی سیاه شده و پایین تنۀ جثه ای کوچک ببیند. روبه روی خود 
که تا نزدیک سقف دکان چیده شده بود.  تابوت های چوبی تمیزی دید 
یی خم کرده،  نّجار جلِو دکان س���رگرم ساختن تابوت تازه ای بود. روی زانو
س���ربرهنه در نقطه ای آفتابی نشس���ته بود و میخ ها در دهنش نمایان بود 
یش سبک و چابک بر تخته فرود می آمد.  و دس���ت و ساعد ستبر و پرمو
کوچ���ه در برابر او امت���دادی تنگ و ت���ودار دارد و به جاهایی  س���عید دید 
نامعلوم می پیچد. وقتی که از کنار نّجار می گذشت، نّجار چشم برنداشت. 
کوچه برداش���ت، انگار می���ان دو دیوار راه  با اضطراب قدم های اول را در 
گذشت، و آها ...  نمی س���پرد بلکه میان دو ردیف سرباز. از خانه ای دیگر 
یش را بش���نود، به چش���مش خورد. و  این هم رنگرزی. پیش از آنکه بو
گذاش���ت، از آن بوی تند نیل به مشامش خورد.  وقتی آن را پش���ت س���ر 
که چشم برنمی داشت شمارۀ خانه ها را ببیند و ندید  چندان مضطرب بود 
کوچه پیچید و وقتی هنوز  گذشتند. با پیچ  کنارش  کسانی از  کسی یا  چه 
را دید. پس همه چیز  کرد و ش���مارۀ 104/16  بلند  یاد داشت، سر  ز فاصلۀ 
درس���ت اس���ت. خانۀ او هم یکی از این خانه های خاموش است. پس 



اول  17

گفته است. آیا باز هم همان نغمه را سر بدهد؟ همان سؤال های  راس���ت 
گفته طرف مؤّنث است نه مذّکر؟ شاید  کی  شک آلود به ذهنش برگشت. 
یکی از دوستانش دقمسه ای برایش ترتیب داده و وقتی او دِر خانه را بزند، 
کشاندت! کند: خوش آمدی، باالخره اسم زنانه به اینجا  مردی در را باز 

از سِر پیچ سه مرد بیرون آمدند. سعید در پیش چشم آنها راه افتاد. 
آنها می رفتند رفت،  که  برگش���ت و در همان جهت  قدمی برداشت و بعد 

دور از آن خانه و رنگرزی.
گوژ  کار می کرد ساختمانی قدیمی و  که س���عید در آن  دفتر روزنامه ای 
ادوار حکومت ملی و  از دوران عثمانی و هم���ۀ  پ���اره ای  و  ب���ود  و خمیده 
س���یل های سخاوتمندانۀ دجله و پژواک نبردهای خیالی در ادارۀ مجاور، 
ادارۀ مهرهای دولتی، را به خود دیده بود. س���اختمان ده اتاق داش���ت و 
که بیش از توانش بار  که سقفش���ان ش���بیه باربری پیر بود  یرزمین  س���ه ز
با در و دیوارهایی به رنگ سبز  اتاق  آنها در دو   

ً
برداش���ته باش���د. عجالتا

کار جّدی روزنامه از بعد از ظهر شروع شد. سعید سرمقاله  مستقر بودند. 
را با توجه به س���رفصل های مورد نظر س���ردبیر نوش���ت، همین طور ستون 
کرده  کشوهای میزش را پر  که  صفحۀ دوم را. سپس از توده های عرایضی 
یی  کرد. پس از ساعت شش، رادیو بود، ستون »افکار عمومی« را تهیه 
که از دوران قبل از جنگ بازمانده بود، همچنین رادیوی جدید  قدیم���ی 
که پخ���ش نوبت به نوبِت اخبار و ترانه ها  دیگ���ری، با وزوز مالل آور خود 
کردند. اتاق طبق���ۀ دوم پر از ُمراجع بود و  بود، فضای اتاق را پرس���روصدا 
که در آن شکوائیه ها و اخبار و شایعات، همین طور  بوتۀ داغی شده بود 

طرح هایی دربارۀ حکومت دموکراتیک در عراق، می جوشید.
را  گذاش���ت و عینکش  کنار  را  از س���اعت هش���ت، س���عید قلم  پس 
یه در سمت چپ  یر برداشت و چشمان خسته اش را مالید و به دبیر تحر

گفت: کرد و  خود رو 
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�� ابراهیم، تمام نکردی؟
�� ده دقیقۀ دیگر.

گذشت و س���عید آن را با نگاه از پنجره به فضای  ده دقیقه س���نگین 
که در  بود  گذرانده  را  که در آن س���الیانی  کرد  پش���تِی مدرس���ه ای س���پری 
یای تحقق  برای فلس���طین راهپیمایی می کرد و به رؤ آنها شعر می گفت و 
جامعۀ عرب دلخوش بود. خسته و دل گرفته بود و به هوای پاک احتیاج 
ِگل.  گرد و خاک و  داشت. بیرون هوایی را تنفس می کرد آمیخته به بوی 
کوچکی چون حشرات شب تکان  در پیش چشم او روشنایی ها و ذرات 

می خورد. شتابزده بود و از چیزی پشیمان بود.
س���وار اتوبوِس باب الشرقی* شدند. تحصیلدار اتوبوس پیش آمد و 
را نشان داد.  کارت روزنامه نگاری خود  را داد و سعید  کرایۀ خود  ابراهیم 
گلش ش���کفت و،  گل از  کارت افتاد  که چش���مش ب���ه  تحصیلدار همین 
گفت. مرتب تا صندلی دونفرۀ آنها در رفت وآمد  یرلبی چیزی  لطف آمی���ز، ز
کرد و  برس���د س���ر خ���م  ّیه**  ب���ه رأس الُقَر اتوبوس  آنک���ه  از  پی���ش  و  ب���ود 

گفت: دِرگویش 
برای مقالۀ شما  ارادت دارم ... به خصوص  آقا سعید، من به شما   ��

دربارۀ بیمارستان قرنطینه.
سعید معّذب سر تکان داد. دید ابراهیم به شیشۀ سمت راست خود 

سر برمی گرداند و لبخند می زند. وقتی تحصیلدار رفت، ابراهمی پرسید:
کردی؟ که برایت آمده بود چه  �� اآلن یادم آمد. با نامه ای 

کدام نامه؟  ��
که  که روی آن نوش���ته شده بود »شخصی« و به من بستی  �� همانی 

کنم. البد این هم دربارۀ بیمارستان قرنطینه است. قصد دارم بازش 
.
ً
�� دقیقا

* از نقاط مهم و مرکزی و پرترّدد بغداد.
** از محله های معروف در خیابان رشید بغداد.




