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"روايات الجيب" .. خطوة كبار المبدعين األولى في طريق األدب
يف عام 1936 اأ�س�س املرتجم والكاتب امل�رصي 
دار  ـــــ 1986(  اأمني« )1908  العزيز  »عمر عبد 
اأ�سدر  اجليب«  »روايات  ا�سم  عليها  اأطلق  ن�رص 
كري�ستي  اأجاثا  لروايات  ترجمات  خاللها 
»الب�ؤ�ساء«  لرواية  ترجمة  اإىل  اإ�سافة  الب�لي�سية، 
لألك�سندر  الثالثة«  و»الفر�سان  ه�ج�  لفيكت�ر 
دوما�س وغريهما، وكانت هذه الكتب خمت�رصات 
من الأعمال املرتجمة، ثم اأتبع ذلك باإ�سدار عدة 
الرجل  ـــــ  ال�ط�اط  ــــ  مثل»�س�برمان  جمالت 
روايات  اإىل  اإ�سافة  طرزان«،  ـــــ  العنكب�ت 
الك�ميك�س،  لفن  حقيقيًا  تد�سينًا  تعد  م�س�رة، 
الذي حت�ل الآن اإىل �رصعة اأدبية، ويتعامل معه 
القرن  اأوائل  اإىل  ينتمي  اكت�ساف،  اأنه  على  كرث، 

الـ21.
بعد فرتة انقطاع كان الكاتب حمم�د �سامل، يكتب 
وين�رص �سل�سلة »ال�سياطني الـ 13« على هيئة كتاب 
اجليب، ومثل نقلة كبرية يف هذا الجتاه، فقد قام 
الأ�سماء  من  بدًل  ال�سخ�سيات،  اأ�سماء  بتعريب 
اأمني،  العزيز  عبد  عمر  روايات  يف  الأجنبية 
وي�سدر  املجال وحيداً،  �سامل يحفر يف هذا  كان 
الأخرى، لي�سنع قراء  روايات اجليب، واحدة تل� 
مراعيًا  العربي،  والعامل  م�رص  يف  باملاليني 
واإثارة،  ت�س�يق  من  لل�سل�سلة،  املنا�سبة  ال�سيغة 
وم�ساركة يف حل لغز ب�لي�سي يف كل رواية، وهذا 

عرب املحت�ى اللغ�ي الب�سيط وال�سهل.
روايات  كتب  من  اأول  �سامل«  »حمم�د  كان 
حيث  اخلم�سة«،  كتابه»املغامرون  عرب  للجيب، 
يف  يرغب  وكان  »الهالل«،  مب�ؤ�س�سة  يعمل  كان 
افتتانه  بعد  للجيب،  ب�لي�سية  روايات  كتابة 
الروايات، وعندما كتب  مبا كان يرتجم من تلك 
اللغز الأول، ظن اأن كتابه �سي�زع ع�رصات الن�سخ، 
فاكت�سف اأن اآلف الن�سخ قد بيعت، وتعاقدت معه 
الدار على كتابة املزيد من هذه الروايات. وحتت 
�سعار »م�رصوع القرن الثقايف« اأ�سدرت امل�ؤ�س�سة 
اأكرث من  العربية احلديثة للن�رص، يف عام 1984 
�سل�سلة يف »روايات اجليب« حققت انت�ساراً وا�سعًا 
يف منت�سف الت�سعينات من القرن املا�سي، على 
يدي نبيل فاروق واأحمد خالد ت�فيق، وقد ابتدعا 
ــ  امل�ستحيل  مثل»رجل  جيب  روايات  �سال�سل 
فانتازيا ــ ما وراء الطبيعة ــ �سفاري«، ومن دون 
ال�سال�سل من  اأجيال على هذه  تربت  مبالغة فقد 

»روايات اجليب«.
املثال  �سبيل  على  ــ  النبي  عبد  حممد  الكاتب 
متتد  الروائية  مراد«  »اأحمد  جتربة  اأن  يرى  ــ 
للجيب«،  م�رصية  »روايات  �سل�سلة  يف  بجذورها 
حتى  بالتحديد،  ت�فيق  خالد  اأحمد  جتربة  ويف 
والألفية  الت�سعينات  كتاب  من  عري�سة  فئة  اإن 
الثالثة، كان بينهم من تربى على اأعمال روايات 

مثاًل  ت�فيق  خالد  ويعتربون  امل�رصية،  اجليب 
اأعلى لهم يف الكتابة.

كانت  ادعاءات  دون  من  اجليب"  "روايات 
اخلط�ة الأوىل ملن �سلك طريق الأدب، ل يختلف 
يتح�س�س  يزال  ل  اآخر  اأم  كبري،  اأديب  ذلك  يف 
خطى قدميه، جنيب حمف�ظ ــ على �سبيل املثال 
بالروايات  قراءاتي  »بداأت  مرة:  من  اأكرث  قال  ــ 
و»ميلت�ن  و»ج�ن�س�ن«  »�سنكلري«  الب�لي�سية 
التي كان يرتجمها  الروايات  ت�ب« وغريها من 
هي  منت�رصة  وكانت  بت�رصف،  جنيب  حافظ 
الروايات  اأيام طف�لتنا، كانت هذه  واأمثالها يف 
هيكل قراءاتي الأوىل يف اأواخر املرحلة البتدائية 

واأوائل الثان�ية«.
ذكر  منيف  الرحمن  عبد  الراحل  الروائي  اأن  كما 
يف »�سرية مدينة« اأن روايات اجليب »كانت خبزاً 

ي�ميًا للكثريين، وكان من جملة اأ�سباب رواجها، 
يف  ب�سيط«  فارق  لقاء  ت�ستبدل،  اأن  ميكن  اأنها 
حني اأن الروائي امل�رصي �سنع اهلل اإبراهيم قال 
ه�  والدي  »كان  ال�احات«:  »ي�ميات  كتابه  يف 
الذي ي�سجعني على القراءة، وما زلت اأذكر الليلة 
التي عاد فيها اإىل املنزل، حاماًل ربطة كبرية من 

روايات اجليب امل�ستعملة املتن�عة«.
كتابه  ففي  م��سى،  �سليمان  الأردين  الكاتب  اأما 
»خط�ات على الطريق« يق�ل: »اأقبلت على قراءة 
�سل�سلة روايات اجليب التي ت�سدر يف م�رص، وهي 
تراجم عن روائع الأدب العاملي، كنت اأقراأ رواية 
يف الي�م ال�احد، بل حدث اأنني قراأت روايتني يف 
اإىل قراءة  اأميل  رويدا وجدت نف�سي  ي�م، ورويداً 

كتب التاريخ وال�سعر والأدب«.
اجليب«  »روايات  اأن  الكاتب �سالح عي�سى  ي�ؤكد 

تاريخ  يف  الكتب  �سال�سل  اأهم  من  واحدة  كانت 
ي�م  كل  اأ�سب�عيًا  ت�سدر  وكانت  املا�سي،  القرن 
جمعة، مرتجمة اإىل اللغة العربية، وتباع بع�رصة 
الروايات  بع�س  �سفحات  عدد  وكان  مليمات، 
يقرتب من 400 �سفحة، لذلك انت�رصت يف اأنحاء 
ال�طن العربي، وحققت ل�ساحبها ومرتجم معظم 

رواياتها »عمر
من  مكنته  طائلة،  اأرباحًا  اأمني«  العزيز  عبد 
اإن�ساء دار �سحفية، ت�سدر ثالث جمالت اأ�سب�عية 
اجليب«  »م�سامرات  هي  �سيا�سية  اإحداها  اأخرى، 
فكاهية  وثالثة  »الأ�ست�دي�«  هي  فنية  والثانية 
اأ�سماء  �سفحاتها  على  ملعت  »اأ�سحك«  هي 
حممد  ــ  ال�سباعي  »ي��سف  مثل  وكتاب  روائيني 

ع�دة ــ لطفي اخل�يل«. 
ي�ا�سل �سالح عي�سى: كانت »روايات اجليب« اأول 

بختي، بينما كنت واحداً من اأواخــــر بختها، فقد 
اإىل  �سفحاتها  عدد  فانخف�س  الزمن،  اأدركهـــــا 
الن�سف، وارتفع ثمنهـــا ثالثة اأ�سعاف، كعر�س 
احلرب  اأعقب  الذي  الفاح�س،  الغالء  اأعرا�س  من 
اأعرا�س  من  وكعــــــر�س  الثانيـــــة،  العاملية 
ن�رص  يف  تتخ�س�س  بداأت  العام،  الذوق  هب�ط 
اأعدادها  اأجمــــع  وكنت  الب�لي�ســــية،  الروايات 
الروايات  بقراءة  و�ســـــغفت  واأقراأهــــا،  القدمية 
اأن  اإىل  عقلــــي،  تف�سد  كادت  حتى  الب�لي�سية، 
ه�  اأقـــراأه  ما  اأن  اإىل  بهـــــدوء،  نظري  اأبي  لفت 
روايات رخي�ســــــة ل تنا�ســـــب �سني، ويف الي�م 
�سرية  من  الأول  اجلزء  من  ن�سخة  اأهداين  التايل 
طه ح�سني»الأيام« وكانت تلك هي البداية، التي 
اجليب«  »روايات  قراءة  عن  اأن�رصف  جعلتني 

ليت�سع اأفق قراءاتي يف الأدب.

بغداد_ متابعة

  "موسم صيد الغزالن"الحوار عند سقراط " لم ينجح أحد"
اإلنسان عند جان 
جاك روسو

�سدرت م�ؤخرا عن الدار امل�رصية اللبنانية جمم�عة ق�س�سية للكاتب حممد فتحي 
بعن�ان )مل ينجح اأحد( ت�سم 19 ق�سة ق�سرية، تدور ح�ل م�اقف متن�عة، تعك�س 
القا�سية وكل  الدرامية  واأبعادها، بكل حلظاتها  بان�راما احلياة بكل تف�سيالتها 
"اخلل�د"  مادة  يف  ر�سبت  اللحظات  هذه  اأن  وكيف  احلانية،  املفرحة  حلظاتها 
ويف مادة "الأف�سل" لأن دوام احلياة وا�ستمرارها ل يحقق اخلل�د بطبيعة احلال، 
قريبني من  يبدون  املجم�عة  اأبطال هذه  اأن  الأف�سل. ويالحظ  اإىل  اأبدا  ي�سل  ول 
اأ�سخا�س رمبا نعرفهم، بل انه ليخيل للقارئ اأنه ميكن اأن يقابل اأيا منهم يف اأي 
حلظة.   وكما يق�ل النا�رص فاإن هذا ما ي�ؤكد جناح تلك املجم�عة الق�س�سية يف 

حتقيق ال�سدق الفني، اإىل جانب املتعة عرب ع�امل ميتزج فيها ال�اقع باخليال.

اأنه مل يكن يحاول تعليم النا�س، بل على  يكمن �رص الفعالية لدى �سقراط يف 
يعمل  يكن  مل  حمدثه.  من  يتعلم  اأن  يريد  باأنه  النطباع  يعطي  كان  العك�س، 
كاأ�ستاذ رديء .. على العك�س كان يناق�س ويجادل. م�ؤكد اأنه ل� اكتفى مبحاورة 
ا.  النا�س ملا اأ�سبح فيل�س�ًفا م�سه�ًرا. ولكن ملا كان ُحكم عليه بالإعدام اأي�سً
يرتب  ثم  �سيًئا،  باأنه ل يعرف  الأ�سئلة، متظاهًرا  يبداأ بطرح  ال�اقع، كان  يف 
احل�ار ب�سكل يجعل املحاور يكت�سف �سيًئا ف�سيًئا مثالب تفكريه، اإىل اأن يجد 
هكذا  واخلطاأ.  ال�س�اب  بني  التمييز  اإىل  ي�سطر  بحيث  حم�س�ًرا  اأخرًيا  نف�سه 
تتمثل مهمة �سقراط يف ت�ليد العق�ل اأفكاًرا �سحيحة. اإذن فاملعرفة احلقيقية 

ل تاأتي اإل من داخل كل منا دون اأن ي�ستطيع اأحد اأن يقذفنا بها.

اأعلن الروائي وال�سيناري�ست اأحمد مراد عن ا�سم روايته اجلديدة، التي �ست�سدر 
الت�ا�سل  مب�قع  الر�سمية  �سفحته  عرب  املقبل  اكت�بر  يف  ال�رصوق  دار  عن 
الجتماعي. وكتب "م��سم �سيد الغزلن.. رواية جديدة لأحمد مراد.. ت�سدر عن 
دار ال�رصوق.. اأكت�بر 2017". وت�سدر دار ال�رصوق روايات اأحمد مراد، والتي 
ت�سدرت  التي  الأزرق«،  »الفيل  رواية  راأ�سها  على  وجاء  مبيعا،  الأكرث  حتقق 
اإىل  لحقا  تتح�ل  اأن  قبل   ،2013 عام  يف  الدويل  القاهرة  معر�س  مبيعات 
فيلم �سينمائي حقق جناحا كبريا ودخل قائمة الأفالم الأعلى دخال يف تاريخ 
ال�سينما امل�رصية. واأحمد مراد ه� كاتب وم�س�ر م�رصي، تخرج يف املعهد 

العايل لل�سينما عام 2001، واجته اإىل كتابة الروايات منذ عام 2007.

ال�حيد  الدافع  ه�  الرفاهية  حب  اأن  التجربة  من  الإن�سان-  -اأي  عِلم  وقد 
التي جتعله  النادرة  الفر�س  الب�رص، فَ�جد نف�سه يف حاٍل مييز فيها  لأعمال 
والفر�س  اأمثاله،  م�ساعدة  على  يجب،  كما  فيها،  يعتمد  امل�سرتكة  امل�سلحة 
ا يف حمل املزاحمة اإياه على احلذر منهم كما يجب،  التي هي اأكرث ندرة اأي�سً
ففي احلال الأوىل كان يتحد معهم �سمن قطيع، اأو �سمن �رصكة مطلقة، ن�ًعا 
تاأليفها،  اإىل  اأّدى  الذي  الحتياج  دوام  من  اأكرث  تدوم  ول  اأحًدا  تلزم  ل  ما، 
ويف احلال الثانية كان كل واحد يبحث عن منافعه اخلا�سة، وذلك عن ق�رص، 
اإذا ما اأب�رص نف�سه ق�ًيا بدرجة كافية، اأو عن حيلة وحذق، اإذا ما �سعر باأنه 

الأ�سعف.

قريباصدر حديثا حقيقةفن

قراءة في كتاب

ثالثية  من  الأخرية  الرواية  هي  ماركيز”  “حماقة 
تتجلى  علي،  ع�اد  العراقي  للروائي  والحتالل  احلب 
كرك�ك(،  ملدينة  ال�س�مري  )الإ�سم  اأرابخا  وج�ه  فيها 
وميّثل  واحلروب.  والأحالم  الع�سق  تداخل  خالل  من 
بني  املرتاوح  البدر”،  “�سلمان  الرواية  بطل  وج�د 
حتى  الإيرانية  العراقية  احلرب  منذ  واحلياة،  امل�ت 
منه  تنطلق  لل�رصد  مركزا  للعراق،  الأمريكي  الحتالل 
ال�سخ�سيات يف تاأمل حا�رصها وما�سيها، والحتالل 
الرواية،  يف  الرئي�سي  احلدث  يجري  حتته.   تن�ء  الذي 
ال�سادرة حديثا عن من�س�رات �سفاف والختالف يف 
بريوت/ اجلزائر، يف مدينة “اأرابخا” خالل ي�م واحد 
يف �ستاء عام 2009، لكن ال�سخ�سيات ت�سرتجع اأحداثا 
جبهات  على  ف�ساءاتها  وتت�زع  عاما،   23 اإىل  متتد 
وتركيا  اأخرى  الإيرانية ومدن عراقية  العراقية  احلرب 
�رصدي  �سياق  يف  وك�ل�مبيا،  واملك�سيك  والي�نان 
يجمع بني املنحى ال�اقعي والعجائبي. بعد مرور 23 
“�سلمان  اجلندي  الرواية  بطل  جثة  اختفاء  على  عاما 
البدر”، يف ظرف غام�س، اأثناء نقلها من جبهة احلرب 
اأهله  اإىل  يع�د �ساحبها  لدفنها هناك،  “اأرابخا”،  اإىل 
يف ي�م �ستائي، ويبداأ بالبحث عن حبيبته “ن�رهان”، 
اأ�سمتها  بنتا  واأجنبت  ا�ست�سهاده  بعد  تزوجت  التي 
“مئة عام  “�س�فيا”، تيّمنا با�سم �سخ�سّية من رواية 
اإثر  الحتالل  بعد  ترّملت  لكنها  ملاركيز،  العزلة”  من 
مقتل زوجها. وعندما يح�سل على رقم هاتفها يتحدث 
غري  وهي  �س�ته،  ت�سمع  حني  ب�سدة  فت�سطرب  معها، 
�سغريا  تف�سريا  يعطيها  اأن  منه  تطلب  وحني  م�سدقة. 
حاملا  ال�رص  عن  لها  �سيك�سف  باأنه  يعدها  لع�دته، 
وه�  خات�ن”،  “بغدة  مرقد  عند  �ساعة  بعد  يلتقيان 
مكان لهما فيه ذكرى عزيزة. لكن �سلمان البدر ي�ساب، 
بر�سا�س  ب�سيارته،  اأخيه  رفقة  اإليها  طريقه  يف  وه� 
بينما  امل�ست�سفى،  يف  احلياة  ويفارق  اأمريكية،  دورية 
ُيجرح اأخاه، ومنه تكت�سف “ن�رهان” اأن حبيبها مل يعد 
من امل�ت، كما ت�همت، بل كان اأ�سريا يف اإيران ط�ال 
23 عاما، وقد اأُفرج عنه قبل ب�سعة اأيام فقط! ويجري 
بينهما هذا احل�ار الذي يحل عقدة الرواية القائمة على 
لغز م�ت �سلمان البدر وع�دته العجيبة. تنت�رص الرواية 
من  الكراهية  �سد  الب�رص  بني  ال�سامية  احلب  لعالقة 
خالل الت�ساوؤل الذي طرحه ماركيز “األ ي�ستحق احلب 
الكراهية؟”، وذلك  اأجله بدل من  اأعمارنا من  اأن جنّند 
عرب �رصد ب�ليف�ين )متعدد الأ�س�ات(، على غرار رواية 
تتناوب   ،)2008( املارينز”  “حليب  الأوىل  الكاتب 
عليه �سخ�سيات الرواية التي تنحدر من مك�نات اإثنية 
ودينية و�رصائح متن�عة يف املجتمع العراقي )�سلمان 
مراد  الكردي،  فرهاد  الرتكمانية،  ن�رهان  العربي، 

الرتكماين، ب�لينا الكلدانية، فادي الآ�س�ري(.

اقتباس
 

العنف اآخر خيار يف املناف�سة. 
اإ�سحاق عظيم�ف

 عندما اأم�ُت
دَّْق مبا تبّقى مّني  َت�سَ

لالأطفال،
وللعجائز الذين ينتظرون 

امل�ت.
واإذا احتجَت اإىل البكاء،
فابِك لأجل اأخيك الذي 
مي�سي يف ال�سارع اإىل 

جانبك.
وعندما حتتاجني،

�سع ذراعيك ح�ل اأّي 
كان،

واأعِطه ما كنَت حتتاج اأن 
تعطينيه.

اأريد اأن اأترَك لك �سيًئا؛
�سيًئا اأف�سَل من الكلمات

اأو الأ�س�ات.

ابحْث عني
يف الّنا�ِس الذين عرفُتهم 

اأو اأحببُتهم،
واإذا مل ت�ستطع الت�سّدَق 

بي
فعلى الأقّل دعني اأحيا 

على عينيك
ل على عقلك.

اأق�سى حبٍّ تقّدُمه اإيّل
ه� يف ترك الأيدي 

تالم�س الأيدي،
وترِك الأج�ساِد تالم�س 

الأج�ساد،
واإطالِق �رصاح الأطفال 

الذين يحتاج�ن اىل 
احلرّية.

احلّب ل مي�ت،
وحدهم النا�ُس مي�ت�ن.

لذا،
عندما يك�ن كلُّ ما تبّقى 

مني ه� احلّب،
دْق بي . فَت�سّ

ميريت مالوي

ثقافة 

حين تصبح األحزان الذكريات المفضلة عند األبناء ... 
60 كاتبًا عربيًا يتحدثون عن أمهاتهم

مرثيّة

يف كتاب ظريف الفكرة، بديع الت�سميم والإخراج، دّون 
نح� 60 كاتبًا من جن�سيات خمتلفة، بع�سهم قد تعرفهم 
اإجابة  يف  اأمهاتهم،  يف  �سهاداتهم  �سهرة،  اأقل  واآخرون 
عن �س�ؤال اأويل: »ماذا عليك اأن تفعل لتجعل اأمك فخ�رة 

بك؟«.
حممد  والكاتب  ف�سل،  �سالح  الناقد  امل�ساركني  من 
م�رص،  من  عبيد،  مكرم  منى  والدكت�رة  قنديل،  من�سي 
عل�ية  والروائية  اجلزائر،  من  الأعرج  وا�سيني  والروائي 
من  احل�سن  ه�ّيان  لينا  والروائية  لبنان،  من  �سبح 
والأديب  الك�يت،  من  الرفاعي  طالب  والروائي  �س�ريا، 
والإعالمية  وال�ساعرة  اجلزائر،  من  مرتا�س  امللك  عبد 
عدد  اإىل  اإ�سافة  وغريهم،  البحرين...  من  حبيب  بروين 
اأب�ظبي  يف  الأدبي«  امللتقى  »�سال�ن  ع�س�ات  من 
�ساحب فكرة الكتاب املن�س�ر يف »دار الآداب« ببريوت.  
ور�سمت  بالأم  اأ�سادت  ال�ساحقة  الغالبية  اأن  ورغم 
املالمح ال�جدانية للعالقة مع ال�الدة، فاإن البع�س ذهب 
الروائية مرمي  اأكرث ح�سا�سية و�رصاحة، مثل  اأماكن  اإىل 
الغفلي، من الإمارات، التي راأت اأن اأمها كان من ال�سعب 
اأن تفتخر بها »لأنني اكت�سفت اأنني ل اأفهم حميطي، اأو 
كاأم  بي  تك�ن فخ�رة  قد  اأمي  يفهمني...  ل  اأن حميطي 
وزوجة ناجحة، وما عدا ذلك، فل�ست اأملك �س�ى الأفكار 
التي ل تفهمها، وهي التي كانت دائمة التذمر من كرثة 
الكتب  اإىل  املحيط  عن  اختاليف  �سبب  ترمي  قراءاتي. 
التي كانت تراها �رصاً اأطاح بعقلي« تبدو الأمهات كلهن 
�سنفًا واحداً واأنت متر على �سفحات الكتاب؛ متفانيات، 
لها.  �سقف  ل  ت�سحيات  وقدمن  لأولدهن،  حبًا  ميلكن 
ورمبا تخت�رص الكاتبة الإماراتية فاطمة حممد الهديدي 

كباقي  ل�سن  »اأمهاتنا  بعبارتها:  املعنى  هذا  الدرمكي 
ومن  ق�اهن،  تخ�ر  حتى  طاقاتهن  من  مينحننا  الب�رص، 
بعبارة:  ال�سلح  وهنادي  اأوداجهن«،  تخ�ر  حتى  األقهن 

»اأمي لي�ست كباقي الأمهات«.
العربية  الأم  �س�رة  اأن  ه�  لالنتباه  لفتًا  الأكرث  لكن   
باحلزن  دائمًا  م�س�بة  الكتاب،  يف  هي  كما  التقليدية، 
الكتاب  ه�ؤلء  ا�ستعادة  يف  وكاأمنا  والأمل،  والدمع 
اخلا�سة  حياتهم  بني  الف�سل  يف  �سع�بة  اأمهاتهم 
ثم  ومن  طف�لتهم،  يف  معهن  ت�سارك�ها  التي  وتلك 
بها  تن�ء  اأعباء  تتحمل  �سخ�سيات  عن  احلديث  تكرار 
اإليك اأن الأم�مة هي �سن� الأمل يف  اجلبال، حتى يخيل 
جمتمعاتنا. ولعل الأبناء يحتفظ�ن يف ذاكرتهم بفي�س 
واحلب�ر،  املرح  حلظات  وي�سقط�ن  الكئيبة،  ال�س�ر  من 
الأم�مي  الب�ؤ�س  هذا  كل  تتخيل  اأن  ال�سعب  فمن  واإل 
الفائ�س.  مع بع�س التدقيق، تكت�سف اأن العالقات اأبعد 
لأنف�سهم  الكتاب  بع�س  يرتك  حني  تعقيداً،  واأكرث  غ�راً، 
العنان، ويتحدث�ن منعتقني من �سط�ة الإح�سا�س بالذنب 
»املالئكية«،  الأم  فكرة  م�روثه  يف  يحمل  جمتمع  يف 
املمتلئة بـ»احلنان«، املفط�رة على »العطاء«، املغت�سلة 
للتعبري عن  الكتاب  بـ»الطهر« وهي مفردات تتكرر عند 
يف  يفكرون  ل  حتى  اأو  يرتفع�ن  التي  املراأة  �سخ�سية 
اإل ملامًا. لكن الناقد �سالح ف�سل  البحث عن �سقطاتها 
يف  )اأمه(  منها  عانت  التي  الكالم،  »كرثة  عن  يتحدث 
)اإثر  بعمي  اقرتنت  اأن  بعد  املحافظة  القروية  بيئتنا 
ال�سجار  دائمة  العائلة م�حدة. كانت  لتظل  والده(  وفاة 
معه والنقد له واإغاظته ب�سرية اأخيه املرح�م«. اأما والدة 
عل�ية �سبح فقد كان افتخارها ال�حيد الذي عربت عنه 
لتاأتي  الزواج،  عن  بعزوفها  اأعلمتها  حني  ه�  بابنتها 
ناطرها  �س�  بتعرف  ما  البنت  عليِك،  »براف�  الإجابة: 

اإىل  �سيخ�ختها  بعد  احلال  و�سلت  الزواج«.  بعد  عذاب 
اأن »تغار من �سديقاتي، وتكره اأي �سديق يل خ�فًا من 
يل  رعايتها  كاأن  منها،  وينتزعني  واأتزوج  به  اأغرم  اأن 
ولأخ�اتي دين علي اأن اأ�سدده لها يف اآخر حياتها، وكان 

ذلك فخرا يل«.
تتحدث  الكتاب،  فكرة  �ساحبة  املطَ�ع  �سّديق  اأ�سماء   
عن »اأمنَي« اثنتني عا�ست يف كنفهما، وهي من التجارب 
الغريبة يف الكتاب؛ ف�الدتها تزوجت برجل يكربها �سنًا 
احت�سنت  املراأة  تلك  اأن  ويبدو  قبلها،  تزوج  قد  وكان 
التي  اأ�سماء  الكاتبة  وبينهم  واأولدها  اجلديدة  الزوجة 
التي  اأبي  اأمي وزوجة  ن�سعر بفارق بني  تق�ل: »مل نكن 
بعذوبتها  اجلميع  واأحاطت  للحب  الآخر  الن�سف  مثلت 
ب�سن�ات  تكربها  كانت  لأنها  باأمي  بدءاً  ورعايتها؛ 
وكانت  ابنتها،  كانت  ل�  كما  معها  وتعاملت  كثرية، 
ولطاملا  املطلق.  حبها  بيتها  متنح  روح  عن  عبارة 
�سعرنا بحرج وخ�ف يف منا�سبات عيد الأم، من اأن نظهر 
لإحداهما حبًا اأكرث من الأخرى، فكلتاهما كانت تتقا�سم 

كل طاقاتنا على احلب«.
 يف الكتاب ثمة حكايات وجتارب، رغم تقليديتها، لها 
متايزها. ومما يلفت اأي�سًا وج�د �سهادة ط�يلة للروائي 
الراحل جمال الغيطاين يخاطب فيها اأمه التي �سبقت اإىل 
الدنيا الآخرة: »اأمي ما بني فرح غام�س وحزن �سفيق. يا 
ترى عامله اإيه هناك. يا ريتك تك�ين مرتاحة... را�سية 
يف  وتقليديًا  حمافظًا  يزال  ل  العربي  الكاتب  عني؟«.  
قدرته على احلديث عن حميماته العائلية اإل فيما ندر، ل 
ميلك ج�سارة الك�سف والعرتاف حني يتعلق الأمر باأكرث 
اإىل  م�زة«  »اأمي  افتقار  اإىل  اإ�سافة  دفئًا،  خ�س��سياته 
فهر�س باأ�سماء الكّتاب امل�ساركني للع�دة اإىل �سفحاتهم 

ب�سه�لة.

بغداد_ متابعة

ً


