
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6387  Thursday  27/6/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد  6387 اخلميس  24 من شوال  1440 هـ من 27  حزيران (يونيو) 2019م

UN u ý  ôöÞ≈Ë WO{U*« VI(« WO ½U Ë—
 إنطباعات عن رواية  أَجنحة الفراشات  لفخري أم

vO×¹ o¹b  vO×¹

وصل ا

ومـــواجــهــاتـــهــا وجتــربـــتــهــا مع
الناس احلـياة الـعمل الـصحفي.
أمــا قـاسـم ذلك الـرجـل الـســتــيـني
الــذي اســتــيــقـظ احلب في داخــله
وداهــمــته أَزمـة مــنـتــصف الـعــمـر
مـتـأخـرة فـتـعلـق بهـا وامـست كل
حــيــاته فــهــو الـصــوت الــذكـوري
الـوحـيـد في الـنص راصـد حـركـة
"بــيـــبي" مــايـــســتـــرو نــشـــاطــهــا
الــصــحــفي والـــراوي لــتــجــربــته
احلـياتية  ونـشاطه الفكـري معها
أَزمـتهـما معـاً وبالـتالي مع الـعالم
احمليط بهما. توزعت الرواية على
ثالثـة أقــسـام: "حــريـر االجــنـحـة"
"الـــرقـص اجـــنــــحــــة" "األغـــنــــيـــة
أجنحة". رواية الريب أنها تنم عن
نـفس طويل ومـجـالدة في الـكتـابة
وثقافة جيدة بيد أَنها أَخفقت في
احلــفــاظ عــلى قـــوة انــطالقــتــهــا
لمـة خيوط شخصيـاتها بنجاح و
الى عـقـدتـهـا الـرئـيـسة. كـنـا نـأمل
بان تفـلح الرواية في تقد جانب
ــوصــلـيــة الــغــنــيـة من الــبـيــئــة ا
ــتــنــوعـة وعالقــتــهـا مـع أَربـيل وا
ديـنـة التي حتـركت على أَرضـها ا
الــشـخــصـيــات وتـروي طــرفـاً من
" كـمــا نُــوِهَ عـلى "قــصـة مــديــنـتــ
احدى صـفحات الروايـة غير أنها
إِكــتـفت بــقـدرٍ مــحـدود رغم تــعـلق
ـوصل وظروف الـبـطـلـة بـأجـواء ا
نـشــأتـهــا وجتـربـتــهـا الــعـاطــفـيـة
ـبـكـرة التـي شغـلـتـها بـألم طـيـلة ا
حياتها ولم تأخذ مداها في النمو
واحلـياة.لم تـستـطع الشـخصـيات
أَن تـــتـــحـــرر مـن أســـارِ ســـيـــطــرة
الـكـاتب وعرضهِ لـهـا وكمـا يـراها
لم تـــكن حــرة تـــمــامـــاً فــضالً عن
تــقــريــريـة وتــســجــيــلــيــة ظــاهـرة
جـرحت الـعـمل الـفـني فـمـا جدوى
عرض شخصيـات إِعالمية بعينها
وبـأسـمائـهـا الصـريـحـة ومنـاقـشة
حـيـثيـات واقع الـسيـنـما والـدراما
ومـالبــــــســــــاتـه الــــــفــــــنــــــيــــــة في
كــردســتــانـالــصــفــحـات321-320
نــــهـــا ورقــــة عـــمل فــــضالً عن كـــأَ
مـنـاقـشـاتٍ مـستـفـيـضـةٍ عن آلـيات
الـعــمل الـصـحــفي وسـلــبـيـاته في
مـواضع الحقـة في النص بـسرديةٍ
طغى عـليها الطـابع الصحفي وما
من داع لــــزجــــهـــا فـي نص روائي
ا جعـلها تخلقُ وبـهذه الكيفـية 
تـرهالً واضحـاً في البـناء الروائي
فضالً عن خسارة واضحةٍ في شد
الـقـار والـتسـبب في تـسـرب مللٍ
ظــاهــرٍ إِلــيه من خـالل تــكـرار ذات
كن أَن النغمة وذات الثيمة. كان 
تُختزل الرواية الى نصفها تقريباً
دون أَن يــنــال ذلك شــيــئــاً مــنــهـا.
تـقفل الروايـة أَبوابهـا على إِصابة
"بـيبي" بـالـسرطـان وظـهور درامي

نهـائي لعـائـلتـها يـختم مـأساتـها
فاجـأة الصادمة واألكثـر من ذلك ا
بعـودة ظهور "لؤي مـحمد جنيب"
احلـب األول الـــــذي ضـــــاع كـــــمـــــا
صفـحـات أخرى في حـياة "بـيبي"
وروايــتـه لــقـــصــته مـــعــانـــاتهِ في
الـــبــحـث عــنـــهــا عـــنــدمـــا غــادرت
وصل سـنوات حيـاته الدراسية ا

. وسفره الى لندن وجناحهِ
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 يـصـمت "قــاسم" ويـعظُ بـنـواجـذهِ
هــــو اآلخـــــر عــــلى أَآلم مـــــأســــاته
وفـــقــدانه لـ "بـــيــبـي" فــقــد بـــقــيت
ذكــراهــا مــعه أَبــداً وعــاش مــرارة
ــقــدهــا في داخـلـه "حـفــرة قــبـرك فَ
مـــفـــتـــوحـــة في داخـــلي ســـيـــظل
الـفـقـدان هنـاك قـائمـا في أَعـماقي
شيء مـا قـد نـهش مـكـانه وانـتزع
مـن فــلــذة الــنــســيج الــذي يــشــكل
حــــيــــاتـي نــــفــــســــهـــــا ال أمل في
اســــتـــرداده" ص 527وتــــنـــتــــهي
قـصته الـتي رواها عـلى وقع خفق
أَجـــنــحـــة الـــفــراشـــات احلــزيـــنــة
وبوحها حلـيوات عاشتها توزعت
بــ أَآلمٍ ومــنـغــصــات نـاءَت حتت
ـا فاقت النـجاح الذي ثقلـها ولر
حــقـــقــته وحلـــظــات الـــفــرح الــتي
عـاشـتــهـا لـكـنـهُ وعـلى أيـةِ حـال
كان "حـلماً لـذيذاً ومـؤسياً وعـابثاً
" كمـا أشار إِليه فخري أَم وقاتالً

على ظهـر الغالف األَخير لروايته.
تــقـفـل الـروايــة أَبــوابـهــا بــصـوت
"نـسـرين" الـذي يـروي زواج ابـنـها
" واصطدامها "محمـد" من "روج
بتطرف عمهِ وقسوتهِ وتعسفهِ في
فرض آرائه واألَنـكىَ من ذلك تأثر
شخـصية "محـمد" به والسعي الى
تــبـــني أَفــكـــاره. تــتـــرك "نــســرين"
الـــبــــيت فـــهـي تـــرفـض ان تـــقـــرر
مــصـــيــرهـــا ثــقــافـــة "رجل نــصف
مـــعـــتـــوه" وتـــنـــتـــقل الى مـــنـــزل
صـديقـتهـا في عنـكاوا الـذي جتده
مــنــاســبــاً وكــافٍ لــتــلـمـِس بــدايـة
جـــديــده. لم يـــكن "قـــاسم" هــو من
نــــهى الــــروايــــة " قـــاسـم" الـــذي أَ
أَمسكَ بخيوط الرَوي منذ البداية
وشـهــدَ خـفق أجــنـحـة الــفـراشـات
ـــوحــهـــا هــوَ الـــذي " وعــد األم وبَ
الــثـكـلى أن بـوســعه إعـادة اشـيـاء
كــثـيــرة من ابــنــتـهــا الى احلــيـاة
إِيـجـاد نسـختـهـا السـردية احلـية
وهـي نـسـخــة طـبق األَصل مــنـهـا
اذا سـمــحت له فـقط بــأَخـذِ خُـصلٍ
من شـــعـــرهــا" ص"9. هـل تــســـللَ
النـفس الصحـفي مع بعض آلياتهِ
الى النـص وعاود الـظهـور خِلـسةً

وغَلبَ التكنيك الروائي ?!.   
{ رواية أَجنحة الفراشات صادرة عن
دار سطور/بغداد . الطبعة األولى
2019      
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كـلمـا التـقيت روائـياً من جـيل سابق حـدثني عـن اإلحبـاط الذي يشـعر به
سابقات األدبية وخاصة جراء مايحصل من ارهاصات غامضة سـببها ا
"الـبـوكـر العـربـيـة" اجلـائزة األكـثـر شـهـرة اليـوم. كـنت مـاهـراً في اإلقـناع
عـنويـات فـالنـصيـحـة حاضـرة وهي أنك ــ يامـحـدثي ــ باخلـيار ورفع ا
ب أن جترب "حظك" فتـشارك أو تصبر وتتكل عـلى ناقد منصف يعرّف
بأدبـك أو يـقـول كـلمـتـه فـيك لـيـتـابعـك الـقـراء بعـيـداً عـن ضجـيـج اجلـوائز
ومـشكالتـها من دون أن تـمأل قلبك بـاحلقـد واحلسـد على من يـحصدون
ال والشهرة في غضون أسبوع وحجتك أن بعضهم في سن أوالدك و ا
أحفـادك أو أنهم مجـهولون لـديك طلعـوا فجأة وكـأنهم لم يكـتبوا روايات
أدبــيــة جــيــدة بل فــركــوا مــصــبــاح عـالء الــدين الــســحــري فــحــقق لــهم
عجزات.  أنصحك بأن ال حتقد عـليهم وبارك لهم ألنهم ببساطة  فازوا ا
عـلى "قائـمـة" مرشـحـة طويـلـة أو قصـيـرة وليـسـوا أفضل الـكـتاب الـعرب
ـســابـقـات ن يـعــمـلــون بـصــمت وتـواضع وقــد اليـشــاركـون في تــلك ا
لـفـلـسـفة خـاصـة بـهم ولـو أمـتد الـعـمـر بـالطـيب صـالح أو جـبـرا ابـراهيم
ـســابــقــات ألنـهم ـا شــاركــوا في تــلك ا جـبــرا أو عــبـد الــرحــمن مــنـيـف 

يصلحون للتحكيم ال للمنافسة مع غيرهم. 
سألني محدثي في شك وريبة:

تلك  القدرة ـــ وهل تعتقـد أن النقد األدبي في حضـوره الشحيح اليـوم 
نا الى العالم?      على تقد

 قــــــلـت لـه صــــــادقـــــاً:                                                        
                        

ــــ نعم شرط أن تكون الفكرة التي تـطرحها جديدة ومبدعة  فهي قادرة
ـسابقات على أن تـقدمك الى العـالم بكل تأكـيد. والدليل أنـنا قبل زمن ا
قـرأنا روايات بـقيت خـالدة في أذهانـنا عـصية عـلى النـسيان ألنـها كانت
ـضـمــون والـبـنـاء الــروائي ولم تـكن قـد "طـفـرات" مــبـدعـة عـلى صــعـيـد  ا
ـثال ال احلصر: زوربا شاركت في أية مـسابقة  نـذكر منهـا على سبيل ا
اليـوناني الـساعـة اخلامـسة والـعشـرون الشـيخ والبـحر صـمت البـحر

األخـــوة كــرامــازوف
مـــدام بـــوفـــاري أنـــا
كــــارنــــيــــنــــا الــــلص
والــــــــكالب مــــــــوسم
الهجرة الى الشمال
الـسـفـيـنـة الـنـهـايـات
وغــيــرهــا وأرجـو أن
تـالحـظ "ثـــــــقــــــــافـــــــة
األقــالم" الــــــــــــــــــــــتــي
أبـــدعــــتــــهـــا. إنــــهـــا
بــاخـتــصــار عـمــلــيـة

ـبـدع  فـيـثـيـر دهـشـة الـنـاقـد الـعـثـور عـلى نص يـنـحـو مـنـحـاً الـتـجـريب ا
عـجب والـقار مـعاً ويؤسس لـنهج جـديد قـد يحشـد حوله الـكثيـر من ا
واالتـبــاع من دون دعـايــة مـفــتــعـلــة سـرعــان مـا تــزول. واحلق إن بـعض
ـبدعة التي أحتدث عنا الروايات الفـائزة اليوم تنطوي عـلى تلك الفكرة ا
ـثــال  تـضـمــنت  روايـة  " بـريــد الـلــيل" الـصـادرة عن دار عـلى سـبــيل ا
اآلداب فـكـرة متـمـيـزة في بـنـاء جـديد الـتي فـازت في آخـر دورة لـلـبـوكر
العربي. أعجبتني فكرتها كثيراً لذلك لم أفاجأ بفوزها وكنت أول من هنأ
ـنـافـســة واحلـسـد لـكن الـكـاتــبـة الـتي رافق فــوزهـا لـغط عــالي مـبـعـثـه ا
احلـقـيـقـة هي أن  هدى بـركـات انـتـجت نـصـاً  صعـبـاً ال يـسـتـطيـع كاتب
كــســول أو عــجــول اجنــازه عــلى قــصــره إن لم يــكن يــعــيش حــالــة من
الـوحشـة والـوحدة تـرتـفع به الى تخـيل حـيوات قـاسـية مـعـتمـة ألشـخاص
معـلق بـ األرض والسمـاء في محنـة يصعب عـلى بشر سـوي أن يطيق
زاح: إن اجلائزة أعباءهـا حتى أنني قلت لبـعض أصدقائي على سـبيل ا
أُعـطيت لـهؤالء البـؤساء وتسـلمتـها نيـابة عـنهم هدى بـركات. قم بتـلخيص
فكـرة الروايـة لصـديقك وسـتجـد أنه سـيدهش لـبراعـة الفـكرة أشـخاص
يـكـتـبون رسـائل تـتـضـمن همـومـاً ثـقيـلـة ثم التـصل.  لـقد قـيل الـكـثـير عن
األسس الـنـفـسـيـة لإلبـداع وكـتب عـلـماء الـنـفس  في الـتـفـسـيـر الـنـفسي
لألدب وقالـوا إن سـر اإلبداع يـتـجـلى واضحـاً حـ يتـخـفف الـكاتب من
بـهر. واتهم تـوتراته النـفسيـة عن طريق أعمـاله فيأتي بـالشيء العـجيب ا
عالم الـنفس "برجـلر" الروائي بأنـه عصابي بيـنما حتـدث "فرويد" عن لذة
الـروائي في اإلبــداع. وأرى أن الـسـر يـكـمن في "ثــقـافـة" الـكـاتب ورهـافـة
حـسه وصدق موهـبته وهـو مايفـسر لنـا شهـرة تلك الروايـات التي ذكرت
بعضها آنفاً تلك التي سحرتـنا بروعتها فبقيت خالدة تطبع كل عام.  أال
تـرى أن هـذه الروايـات اشتـهـرت من دون مسـابقـة وال جـائزة?  لـيس هذا
فـحسب بل أن أحـدهم وقد فـاز بجـائزة "نوبل" انـتقـد نفـسه بشـدة لفرط
ثقته بنفـسه وأعني به الروائي "غابرييل غارسـيا ماركيز"  الذي قال عن

روايته "مائة عام من العزلة" بشجاعة وثقة منقطعة النظير:
ــني أن أحــداً من الـنــقــاد لم يـشــر الى واحــدة من الـتــنـاقــضـات ـــ " يـؤ
االثنـت واألربـعـ التي اكـتشـفتـها شـخـصيـاً بعـد أن نشـرت الكـتاب. لم
يذكـر ناقـد خـطأ واحـداً من األخـطاء الـتي ذكـرها لي مـتـرجمي اإليـطالي
والتي يـجب أال أصحـحـها في الـطـبعـات اجلديـدة أو الـترجـمات ألن ذلك
عمل غيـر نزيه".  ولم يهاجم صديـقه الروائي  "ميغيل أنـخيل استورياس"
صـاحب روايـة " الـسـيد الـرئـيس" احلـاصل عـلـى جائـزة نـوبل في األدب

لعام  1967حينما قال:
ــــ " لم تعـجبني إطـالقاً مائـة عام من الـعزلـة فهي مـليئـة بالـتكـرار ثقـيلة

الظل هذا الصبي ماركيز مؤلف أمثال كبير".
اذا تـصرف  مـاركيـز بهـذه الثـقة? ألنـه ببـساطـة يعـلم أنه عثـر على فـكرة
ـساحـة الـقـصـصـيـة كـلـها هـائلـة جـديـدة كل اجلـدة فـكـرة قـريـة تـشـغل ا
تسمى "مـاكونـدو" تبدأ الـرواية مـنذ تأسـيسـها وتـنتهي بـدمارهـا الشامل
تـنـمـو ثم تـزول وهي بـهــذا قـابـلـة لـلـتـفـسـيـرات الـفـلـسـفـيـة عن احلـيـاة أو

احلضارة فضالً عن بعدها السحري أو األسطوري. 
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بغداد

ؤلف شيئاً عن عائلة "بيبي" خالل هذه السنوات  عالقتها باهلها وهي ضي زمن طويل ال يُخبرنا فيه ا
تتنقل من عمل جتاري الى آخر صحفي ومن ثم الى مركز حلماية ورعاية النساء اللواتي تعرضن الى

ٍ مجتمعي احلقَ بهن وهو زمن ليس بالقليل ليفاجئنا في منتصف الرواية بشيءٍ صدمات نفسية جراء غُ
ا بدا غير كافٍ أو مُبرر في أَجواء مجتمع شرقي له ضوابطه ومن ثم من الوصل السريع مع العائلة ر

ليعاود الظهور في نهاية الرواية. بدا ارتباطها بثلة قاسم وسعدية ونسرين والتنقل في العمل الصحفي من
موقع الى آخر هو البديل للعائلة شأنها شأن بقية افراد الثلة وشأن قاسم الذي النعرف عنه الكثير سوى

انه عراباً لـ "بيبي" بدأُ كشخصية حكيمة وانتهى عاشقاً متيماً لها.
ضطربة ذوات هن الداخلية ا أما بقية افراد الشلة من النسوة فيكدنَّ أن يَكُنَّ شخصية واحدة في عوا

ثقافات وأَزمات متشابهة وأَحياناً كُنَ يتحدثنَ بثقافة تفوق حصيلتهن الفكرية ومستوياتهن الدراسية التي
ال نعلم عنها سوى القليل ولعلها متواضعة باألصل. تزج "بيبي" نفسها في زخم احلياة وتتقلبُ في مشاهد
مختلفة من جتاربها القاسية. تلتحق في عمل صحفي في مجلة سرعان ما تظهر في وسطه شخصية

بشعة ونهمة أخرى "رزكار" وهي شخصية تتسلح بالزيف والكذب حتدث مواجهة ساخنة بينهما كادت
سؤول عن اجمللة تفلح تودي بغلق اجمللة اال ان "بيبي" بصوتها العالي ومواجهاتها الصادمة مع ا

باستئناف صدورها من جديد. تشترك "بيبي" في سرديتها التي تعرض فيها القمع والقهر اللذين تتعرض
ه في أَدبيات كثيرة من العالم رأة مع اماكن اخرى من الشرق والعالم وهو لون جرى طرحه وتقد لهما ا

منها ما ترشحَ من مفاهيم في أعقاب ثورة الطالب في فرنسا 1968. 

خـصــلــة شَـعــرٍ مُـنــســلـة من زمن
سـبـعـيـني أو ثـمـانـيـني يـسـتهل
بــهـا فــخـري أمـ حــكـايــته عـلى
لـــســــان راويـــهــــا األول" قـــاسم"
لتـجعلـنا نَعـلقُ في مشهـد نسيج
مــــلــــون لــــذيـــذ التــــكــــاد تــــبـــ
االســـطـــوري من الـــواقــعـي فــيه
فــتـارةً تــلـمح هــذه اخلـصــلـة في
عوالـم االسطـورة وتـارةً تتـهادى
في تـالبـيب قــصــيــدة مـلــحــمــيـة
حتــاكي أَجـــواء فــتــنـــة وصــخب
قصـور مطـمورة حتت تل الـتوبة
في مـــنــطــقــة الــنـــبي يــونس في
ــوصـل نــثــر تَــشـــرّبَ بــرحــيق ا
الـشـعـر. بـيـبي هـبـة أو خـصـلـة
شَــعـــر كــمـــا أُشــيـــرَ الــيـــهــا في
مــسـتــهل الــنص تــتـهــادى كــمـا
ريـشـة طـيـر مـوصـلي في فـضـاء
الـــروايـــة مـن مـــوضع آلخـــر من
سوق الـنبي الى جـسر السويس
الى حـي نــــــركـــــال وصــــــوالً الى
إِعـــداديـــة الـــتـــجــارة أيَّ طـــريق
مـوصـلـي سـاحـر إِخـتـاره فـخـري
أَمـ كَـمَـمـرٍ لـلـذكـريات !.. طـريق
تــــغـــــســــلهُ روح رومـــــانــــســــيــــة
الـسبعيـنات والثمـانينات وتطلُ
عـــــلـــــيه شـــــواخـص من تـــــاريخ
ـديـنـة إِمـتـدادات تل قـويـنجق ا
ـســقى ســور نـيــنــوى بــوابــة ا
وزمـن تــــمـــاهـت فــــيه مــــشــــاعـــر
اخلوف مع جـمال جَـسور يـبحث
عـمن يـحس به ويـعـانق رائـحته
رغبة في االنعتاق تنسم لرائحة
ن يـعتـني به احلـريـة وتـوسل 
ويـلــثـمه حب مـكـسـور ومـشـاعـر
مـــجـــروحـــة. حــــريـــة الـــشـــبـــاب
بجـنونها وانطالقتـها البكر تلك
ـفـردة شـغـلت احـسـاس "بـيبي" ا
والزمـــتــهـــا في صــراعـــهــا الــذي
خــــاضــــتهُ فـي صــــخب الــــعــــمل
ـتالطـمـة الـتي وامـواج احلـيـاة ا
عـاشتهـا لكـنها افـتقـدتها عـندما
انـتقـلت الى اربيل والـتي كانت "
تــبــهت فـي غــيــبــة لــغــة الــتــمـرد
والـتحدي والـعصيـان التي كانت
ــوصل".""60 تــرتـــبط بــهـــا في ا
تروي خصلة "بيبي" قصة صبية
من ذلـك الــــزمن وُهـــــبت ســــحــــر
ــر وجـمـال الـوجه والـروح الـشـعّ

إِبنـة صاحب مـشتل وشقـيقـة ثائر
الـتـحق في صـفـوف الـبـيـشـمـركـة
ـــوصل لــبــواعـث أًمــنــيــة تــتــرك ا
أَحاقت بـعـائلـتـها مُـتـجهـةً صوب
أَربيل لتـقيمَ في منـزل هناك فـيما
ـوصل بـكل صـورهـا وشـوارعـها ا
وأَشجـار يوكالـبتـسها الـتي ظلّلت
خـفــقـات قــلـبـهــا األولى ورَعــتـهـا
تـتـداعى أَمـامـهـا كل حـ وتسـكن
روحـهـا ومـخـيـلتـهـا. "لـؤي مـحـمد
جنـيب" احلب األول الذي اضـاعته
تـصــاريف الـزمن حــنـ اخلــفـقـة
الـبريـئـة الـذي اشـتـبك مع احلـن
ــــنـــزل االول " فــــلك ــــؤلم الـى ا ا
يـــامـــنــازل فـي الــقـــلــوب مـــنــازل".
تُـقــلـبـهـا أَمــواج احلـيـاة اجلـديـدة
وتصـادمهـا أَمواجهـا القـاسية في
أَربـيـل فـتــارة مع صــحـفي فــاسـد
وأُخـــرى مع رجـل أعـــمــــال طـــامع
"شــيـــرزاد" لــيس أَكـــثــر من وحش
كـاسر لتـنتهي حـرةً كما أَول مرة.
وصل تبقى تالحقها ففيها لكن ا
" أطلـقت في قلبـي أولى الفراشات
وكــــتــــبت فــــيــــهــــا أولى ســــطـــور
احلب"ص80. تال ذلـك ظــــــــهــــــــور
شـــخــصــيـــتــ في مـــحــلــة "بــاب
ـة الــعــراق" إحــدى االزقــة الــقــد
ـغـلــقـة قــرب جـامع والـضــيـقــة وا
الــعـــمــري هــمــا بــاسـم الــكــتــبي
الــفــنــان عـازف الــفــلــوت ورحـاب
الـشـاعـرة الــلـذان يـعـيـشـان مـأزقـاً
مـعـاشـيـاً ووجـوديـاً يالمسُ أَزمـة
بــــيـــبـي الـــصـــحــــافـــيــــة األنـــثى
ـغـردة خارج سـربـها ـقـهورة وا ا
ـــــوصـل او أَربــــــيل ســــــواء فـي ا
فـيجـمـعـهم هـرج الشـبـاب وجـنون
فورانه وتمرده وحتضنهم خضرة
اجلــــبــــال والــــوديـــــان في رحالت
يُنـفسِون فـيها عن كـبتهم. تـتعرف
"بـــيـــبي" عـــلى "قـــاسم" صـــحـــفي
سـتـيـني قـديـر ذو عـقـلـيـة راجـحة
ومــنــفــتـحــة كــانت بــالــنــســبـة له
"مـفــاجـأة من عــيـار ثـقــيل زلـزلـني
تماماً وحطمت كل حدود التحفظ
الـتـي كـنت اتـمـسك بـهـا واحـتـجـز
بـها نـفسي"." "110تـنشـأ بـينـهـما
عالقة انسانـية متـفاعلة ومـتبادلة
لألفـكــار والــعـواطف الــنــبـيــلـة ال
تلبث ان تتحول الى حب صاخب.

WO H½  U b
ـضي زمن طويـل ال يُخـبرنا  
ـؤلف شـيــئـاً عن عـائـلـة فــيه ا
"بـيبي" خالل هـذه السـنوات 
عـالقتـهـا باهـلـها وهي تـتـنقل
مـن عــــمـل جتــــاري الى آخــــر
صــحـــفي ومن ثم الـى مــركــز
حلــمـــايــة ورعـــايــة الـــنــســاء
الـــــلــــــواتـي تــــــعـــــرضـن الى
ٍ صـدمـات نـفـسـيـة جـراء غُـ
مــجــتـمــعي احلقَ بــهن وهـو
زمن ليس بالـقليل لـيفاجـئنا
في منـتـصف الروايـة بشيءٍ
مـن الــــوصـل الـــــســـــريع مع
ـا بدا غـيـر كافٍ الـعـائلـة ر
أو مُـبرر في أَجـواء مجـتمع
شـرقي له ضـوابطه ومن ثم
لـيـعـاود الـظهـور في نـهـاية
الرواية. بدا ارتـباطها بثلة
قــاسم وســعـديــة ونــسـرين
والـــــتـــــنــــقـل في الـــــعـــــمل
الـــصــحــفـي من مــوقع الى
آخـر هـو الـبـديـل لـلـعـائـلـة
شـأنـهــا شـأن بـقــيـة افـراد
الــثــلـة وشــأن قــاسم الـذي
النــعــرف عــنه الــكــثــيـر ســوى انه

عـراب لـ "بـيــبي" بـدأُ كـشــخـصـيـة
حـكـيـمـة وانـتـهى عـاشـقـاً مـتـيـمـاً
لــهـا. أمــا بــقـيــة افـراد الــثــلـة من
النـسوة فـيكدنَّ أن يَـكُنَّ شخـصية
ــهن الــداخــلــيــة واحــدة في عــوا
ضطـربة ذوات ثقافات وأَزمات ا
متـشـابهـة وأَحـيـاناً كُنَ يـتـحدثنَ
بثقـافة تفـوق حصيـلتهن الـفكرية
ومـسـتـويـاتهن الـدراسـيـة التي ال
نعـلم عـنهـا سوى الـقلـيل ولـعلـها
مـتـواضـعـة بـاألصل. تـزج "بـيبي"
نـفـسـهـا في زخم احليـاة وتـتـقلبُ
في مـشاهـد مخـتلـفة من جتـاربها
القاسية. تلتحق في عمل صحفي
في مـجـلـة سـرعـان مـا تـظهـر في
وسـطه شـخـصـيـة بـشـعـة ونـهـمة
أخـرى "رزكــار" وهي شـخــصـيـة
تـتـسـلح بـالـزيف والـكـذب حتدث
مـواجـهـة سـاخـنـة بـيـنـهـمـا كادت
تـودي بغـلق اجمللـة اال ان "بيبي"
بـصـوتـهــا الـعـالي ومـواجـهـاتـهـا
ـــســـؤولـــ عن الـــصـــادمـــة مع ا
اجملـلة تفـلح باستئـناف صدورها
من جــديــد. تــشــتــرك "بــيــبي" في
ســرديــتـهــا الــتي تــعــرض فــيــهـا
الــقـمع والـقــهـر الـلـذيـن تـتـعـرض
ــرأة مع امـاكن اخـرى من لـهـمـا ا
الـشـرق والــعـالم وهـو لـون جـرى
ه في أَدبيات كثيرة طرحه وتقـد
من الــعـالم مــنـهــا مــا تـرشحَ من
مـفـاهيم في أعـقـاب ثـورة الطالب
في فرنسا 1968. بيـد أنها كانت
ـنـتـصـرة عـلى الـدوام شـهـرزاد ا
تــــرفض أن تــــقـــفـل "عـــائــــدة الى
وكــرهــا الـــعــائــلي مـــثل حــيــوان
ــا جـــريح"ص 202هي الـــتي طـــا
تــعــرضت الى " الــزلــزال الــهــائل
الـذي اصـاب حــيـاتي اثـر جتـربـة
زواجي الـــفـــاشـــلـــة وشـــردتـــني
امـــــواجـه عــــــلى ســــــطــــــحــــــهـــــا
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راوح الـسرد بـ "قاسم" و"بـيبي"
و"نــســـرين" هي روايـــة أَصــوات
نــســائــيــة بــاألســاس "فــراشـات"
رأة وأَزمـتها حتـكي واقع حيـاة ا

فكرين وأسـاتذة اجلامعة واألدباء واالعالمي ورواد اجملالس بحضور متميز جلمـع من العلماء وا
الثـقافـيـة  عقـد مجـلس الـصدر كـعادته فـي الثالثـاء األخيـر من كل شـهر  جـلسـته مـساء الـثالثاء
اضي وتضمنت اجللسة بحثـاً لألستاذ محسن جبار العرضي بعـنوان ( الثورة العراقية الكبرى ا
كما يراها األحفاد  –دراسة نقدية) وقصيدة لألستاذ حس جاسم الدباغ  األمام الصادق عليه السالم
وهوب الـسيد . ومشاركـة للقـانوني االستـاذ طارق حرب عن ثـورة العشـرين اجمليدة . وقـصيدة لـلشاعـر ا
ـوسـوي في اهل الـبيت عـلـيهم الـسالم. ثم تـفـضل راعي اجملـلس سمـاحـة العالمـة الـسيـد حـس هاشم ا
الصدر بـحديث عن اإلمـام الصـادق علـيه السالم ودوره الـريادي في تأسـيس اجلامـعة االسالمـية الـكبرى
الـتي ضــمت كـبـار االعـالم في الـفـقه والــكالم واصـول الــفـقه واحلـديـث والـتـفــسـيـر فــضالً عن الـكـيــمـيـاء

والرياضيات وعلوم الطبيعة .

رسالة بغداد
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