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عـتادة في الثالثـاء االخير من كل شـهر فأهال بكـم ولكم في كل خطوة يـتشرف مـجلس الصـدر بدعوتكم حلـضور جلـسته ا
ألف مرحب .

وضوعية ومالمسة قضـايانا الراهنة بكلّ ما تميزة بالنـكهة الوطنية  والرؤيـة ا انّ مجلس الصـدر اضافة نوعيّة للمـجالس ا
داخالتكم القيمة تعظم االفادة . حتمله من تطلعات وتضاريس .وبحضوركم  –ومن ترغبون أنْ يصاحبكم - يزدان اجمللس  و
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كـان :مكـتب سمـاحـة السـيد الـصدر بـالـقرب من سـاحة عـبد الـزمـان:  السـاعة الـثـامنـة والنـصف من مـساء الـثالثاء 2019/6/25 ا
احملسن الكاظمي.
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الـتــطـوري ولــيس االنــثـروبــولـوجي
الـــذي هــــو عــــلم دراســــة االنــــســـان
كــوجـــود ارضي ال يــعــنى بــتــطــوره

التاريخي. 
w ¹—Uð —uDð

ــلــفت لــلــمالحــظــة ان الــتــفــســيــر ا
ـاركـسي (قـفل) الـتـطـور الـتـاريخي ا
ــرحــلــة افـتــراضــيــة فـي حــتــمــيـة
ووجــــوب انـــحـالل الـــراســــمـــالــــيـــة
ــرحــلـة االمـبــريــالــيــة لــتــعــقــبــهــا ا
االشــتــراكــيــة الــشــيــوعــيــة وهــكـذا
تــــتــــوقـف دورة حــــيــــاة الــــتــــطــــور
الـــتـــاريـــخي وهـــو مـــا لم يـــحـــدث..
ـــقـــابل جنـــد ان الـــرأســـمـــالـــيــة بـــا
ـة) هي االخـرى مـن جـانـبـهـا ــعـو (ا
ا اطلقت (قفلت) التطور التاريخي 
يـا عـنـدها عـلـيه نـهـاية الـتـاريخ عـو
,عقب استفادتها التاريخية اجملّانية
مـن تــمـــزّق االحتــاد الـــســـوفــيـــيــتي
وانـــهــــيـــار الــــنــــظـــام الــــشــــيـــوعي
درامــاتــيــكــيـا ونــادت بــعــدهـا انه ال
ـة الرأسـمالـية وأن تاريخ بـعد الـعو
ـة هي نـهــايـة الـتـاريخ وأفـول الـعـو
جنـم وعـــصــــر االيــــديـــولــــوجــــيـــات
الـسيـاسـية في قـيـادتهـا الـتاريخ. لم
يـكن واردا فـي االسـتـقـراء الـتـنـبـؤي
اركسي ان ينهار النظام الشيوعي ا
قـــــبل انـــــهــــيـــــار الــــرأســـــمــــالـــــيــــة
االمــبــرالــيـة,هــكــذا كــان الــتــفــســيـر
ـــاركــسي لـــلــتــاريخ االســتـــقــرائي ا
القائم عـلى مركزية الـفهم ان التطور
الـــبـــشـــري مـــنــذ الـــعـــصـــور االولى
لـلـبــشـريـة كـان مـحـكـومـا بـغـائـيـات
وحـتـميـات وقـوانـ طـبـيـعـيـة تـقود
ــعــزل عن ارادة الــتــاريـخ قــســرا و
االنــسـان قــوانـ ذاتــيـة مــصـدرهـا
ـعيـشي لـلـبشـر ونـضـجهم الـواقع ا
االقـتـصادي واالجـتـمـاعي والـثـقافي
موضوعيا. نخلص بايجاز ان تطور
التاريخ ماركسيا بنوع من الغائيات
واحلـتمـيات الـضرورية,كان مـرتكزه
التحـفيز الذاتي الدينـاميكي الشغّال
فــيه بــاســتــمــرارهــو تــطــور الــواقع
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعي ومن ثم

الــثـقــافي أيــضـا,هــذا الــتـفــســيـر 
دحـضه تـاريخـيـا في بـروز وانـبـثاق
ـة وعـدم انحالل الـنـظام عصـر الـعو
الـــرأســـمــــالي االمـــبـــريــــالي رافـــقه
انحالل النظـام االشتراكي الشيوعي
في مـنــظـومـة االحتــاد الـسـوفــيـيـتي
القـد وبذا تنتـفي احلاجة لدحض
مـــا ســـبق و دحــضـه  تــاريـــخـــيــا
واقــــعـــيـــا عـــلى االرض في وجـــوب
اعـــــادة دحـــــضـه بـــــالـــــتـــــنـــــظـــــيــــر
االيـديولـوجي او الفلـسفي في الـفكر

ـاركـسي ـادي ا ثـبت أن الـتـفـســيـرا
ــــنـــاهج لــــلــــتـــاريخ شــــأنه شــــأن ا
ـضادة له والـدراسـات التـاريـخـيـة ا
ـقـاطعـة الـرافـضة لـلـجدل ـثـالـية ا ا
الــــتــــاريــــخي ,كــــالــــرأســــمــــالــــيــــة
ـــقـــراطــــيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــد
وغيرها,اجلميع يـشتركون في حقن
حتفـيـزيـات مـحـركـة ذاتـيـة لـلـوقائع
الــتــاريــخــيـة واالحــداث في تــبــريـر
انـتــقـاالت الـتــاريخ الـنـوعــيـة او مـا
يــــســــمى الــــطــــفـــرات فـي وصـــول
الــتــاريخ الى غــائــيــات وحـتــمــيـات
سـعـى الى بـلــوغـهــا في الـســيـرورة
التطـورية احملكومـة بأرادته الذاتية
وبـــــالـــــضـــــرورة ونــــزوعـه خلـــــيــــر
االنـسـانـيـة في تـقـدمه الى امـام مع
ـــاركــــســـيـــة عـــامل عــــدم اهـــمـــال ا
ـوضـوعي (االقـتـصادي االنضـاج ا
االجتـماعي الثقـافي) في االنتقاالت
راحـليـة عبر والتـحوالت النـوعيـة ا
الـتاريخ. كـان هذا التـفسـير اجلدلي
ــاركـسي اســتـقـراءا واســتـنــطـاقـا ا
للـتاريخ كماض اخـتط مساره  قبل
ــاديـة اكـتــشـاف أو وضع قــوانـ ا
الــتـاريــخـيــة وصـيــاغـة فــلـســفـتــهـا
ـتــكـامل في ــعـروفـة,وتــبـلــورهـا ا ا
التطـبيق االشتراكي الـشيوعي.على
وفـق ديـنـامــيـكـيــة حتـفـيــزيـة ذاتـيـة
حملها التاريخ في مساره التطوري

غـائـيـات وحـتـمـيـات تـطـوريـة تعـتـمل
داخـل الــتــاريخ االنـــســاني يــتــجــاوز
ة و تـقوده الـى مراحل مـتقـدمة العـو
ــة تـفـقــدهـا مـبـرر جـديـدة بــعـد الـعـو
وجـودها تـاريـخيـا. كـما اوضـحـنا ان
كال الـنظـام الـشيـوعي والرأسـمالي
قـفال التـطـور التـاريـخي سيـاسـيا كال
من جــانـبـه عـلى أســاس من حــتـمــيـة
تـاريـخــيـة أصـبـحت اآلن (اكــسـبـايـر)
مــنــتـــهــيــة الــصـالحــيــة الـــتــداولــيــة
واالسـتـعــمـال.فـالـتــاريخ االنـسـاني ال
يتوقف في مـرحلة الفتراضـية تمليها
صـلـحـة السـيـاسـيـة االيديـولـوجـية ا
ـرتـبـطـة بـذلك الـنـظـام. هـذا االقـفـال ا
االفـــتـــعـــالـي لـــلـــتـــاريـخ شـــيـــوعـــيـــا
أورأسـمـالـيـا في مـرحـلـة تـطـوريـة من
ـستـمرة ,جنـد فيه الـنظـرية مـراحله ا
تـــســبق الـــواقع وال تـــأتي تــفـــســيــرا
ـــســـار الــتـــاريــخي وال له,وتـــســبق ا
تـهديـه او يهـتـدي هـو بـها,والـنـظـرية
جترّ التاريخ وراءها وتتقدمه لكن لم
ولن تـلــبث هـذه الـدوغـمـائــيـة الـفـجّـة
طــويال قــبل االصــطـدام بــحــقـيــقـة ان
التاريـخ يصنع الـنظـريات ويـسحـبها
ـقـدور وراءه ولـيس الـعـكس.ولـيس 
ــنــاهج كـتــابــة تـاريخ الـنــظــريـات وا
شي ويـعيش على االرض. احلـقيقة
ـــســاره الــتـي اثـــبـــتـــهــا الـــتـــاريـخ 
الـعـشــوائي الالغـائي وغـيـر احلـتـمي
ـاركسي في الـتطـور انه ال الـتـفسـيـرا
ي قـادر عـلى غلق وال الـتفـسـيـر العـو
مــســار الــتــاريخ وايــقــاف قـطــاره في
مــحــطــة نــهــائــيــة واخـيــرة ال تــاريخ
بـشــري تــطـوري بــعــدهـا.هــذا مــنـاف
حلــيـــويــة وديـــنــامـــيــكـــيــة الـــوجــود
االنــــســــانـي عــــلـى االرض. كــــمــــا ان
التاريخ لم يستقم سابقا ولن يستقيم
ـتـنـفـذ احلـاكم) الحـقـا في صـنـاعــة (ا
للتاريخ وكتابته او البطل اخلارق أو
أيــة ســلـطــة ديــنــيـة او ســيــاســيـة له
,وسـوف لـن يـسـتـقـيم وتـلـجم تـطـوره
ـصـالح الـسـيـاسـية الى مـا النـهـايـة ا
وااليـديـولــوجـيـة ايـضــا كـمـا حـاولت
سـابـقـا وفـشـلت. ألن الـتـاريخ حتـكـمه
الـــعـــشـــوائــيـــة والـــصـــدف الـــطــاردة
لــلـــغــائــيــات واحلــتـــمــيــات كــمــا ان
التـاريخ هو متـمرد وعسـير ايضا في
تالحـقة من السـيطرة حـركة تطـوره ا
عــلــيه ومـــصــادرته من قـــبل احلــكــام
ــــتـــطـــرفــــ واالبـــطـــال ـــلـــوك وا وا
.او من قـــــبـل اصـــــحــــاب اخلـــــارقـــــ
سبّقة على حركة التاريخ النظريات ا
ــا كـان ومــحـاولــة ســحـبه وراءهم,ر
امكـان حـدوث ذلك في عـصـر او فـترة
زمـنية.لكـنها تبـقى مرحلة مـقطوعة و

وااليديولوجيـا. من جانب آخر تلتقي
اركـسية في اعـتمـادهما ـة مع ا الـعو
الغائية واحلتميات الضرورية في ان
تكون الـصدف التاريـخية هي االخرى
ـوازاة تطور الـتاريخ. في مـحكـومة 
الــتـفــسـيــر الـتــاريـخي من جــهـة وفي
ـرحـلة راحـلي  اقـفـالـهمـا الـتـاريخ ا
مـــعـــيــنـــة كال حـــسب احـــتـــيـــاجــاته
اركسية السيـاسية من جهة اخـرى. ا
اوقــفت الــتــاريخ عــلى رأسه بــدال من
قـدميـه ح اعـتـبرت الـشـيوعـيـة آخر
مـراحل تطـور التـاريخ البـشري .وكذا
ـة في اعـتـبار انـهـا تـمثّل فـعـلت الـعو
مرحـلـة نهـاية الـتـاريخ ونهـاية عـصر
االيـديـولــوجـيـات وانه لم تــعـد هـنـاك
ـرحـلـة تـاريـخـيـة حـاجـة وال ضـرورة 
ــة وتــعــقـــبــهــا.(مــقــوالت تــلي الـــعــو
فـوكـويـامـا في نـهـايـة الـتـاريخ وافول
ة ال عـصر االيـديولـوجيـات). ان العـو
تمـثل صيرورة تـاريخيـة في وصولها
حلـتـمـية تـاريـخـيـة أوجدتـهـا ومـهدّت
في انـــبـــثـــاقـــهـــا  كـــانت مـــتـــوقـــعــة
ومـحــسـوبـة ال بــد ان يـصـلــهـا تـطـور
ة من التاريخ البشري,بل ولدت العو
صــدفـة عــشـوائــيـة تــطـوريــة نـوعــيـة
طــارئــة عـلى االســتــقـراء الــتــاريـخي
ساهـم بوجـودهـا انـهـيـار الـشـيـوعـية
الـسـوفـييـتـية بـشـكل درامـاتيـكي غـير
ـة بـعـوامل مـتـوقع. ولـم تنـبـثـق الـعو
حتـفــيـز ذاتــيـة اعــتـمـلـت مع فـاعــلـيـة
ــــوضـــوعـي بــــايــــجــــادهـــا اجلــــدل ا
تـاريـخـيا.اذ كـان الـنـظـام الـرأسـمـالي
ـشـاكـله وال يزال في حيـنـهـا يراوح 
ة ولم تدب به احلركة اال عصر العـو
بعـد انهـيار الـنظـام الشـيوعي,لتـأخذ
ـتفرد في الهيمنة في ة دورها ا العو
ـنـافس.وبـدأ الـتـنـظـير غيـاب الـنـد وا
ي يذهب مـنحى اكـثر راديكـالية الـعو
في التـبشـير لـيس في نهـاية الـتاريخ
ــا في (حـتــمــيــة) صـدام وحــسب وا
وصـــــراع احلــــضـــــارات وتــــرشـــــيح
ـهـمة ـتطـرف لـقـيادة هـذه ا االسالم ا

ة التاريخية. بالضد من العو
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ي الـرأسمـالي لن ينـجو النـظام الـعو
ـغادرة في هو اآلخـر من الـتـجـاوز وا
ـنـطق تـفـسـيــره الـتـاريخ عــلى وفق ا
االيديولوجي السياسي قصير النظر
لـيـلـتقي بـذلك مع االخـفـاق الـشـيوعي
في (اقـفال) الـتـاريخ مـرحـلـيا,حـيـنـما
ــة نـفــســهــا احملــطـة اعـتــبــرت الــعــو
االخـــيـــرة لـــوقـــوف قـــطـــار الـــتـــاريخ
البشـري. وبذا فان النـظام الرأسمالي
ي أدرك جيدا بل أراد  –خاصة العو
ـــيـــا - ان ال يــــكـــون هـــنـــاك اآلن عـــو

الـــطـــويل آلالف الـــســـنـــ او يـــزيــد
,مـتــجـاوزة بــذلك ايــة عـشــوائـيـة او
سـلــسـلــة مـصــادفـات ان يــكـون لــهـا
سبـبا او تـأ ثيـرا سلـبيـا او ايجـابيا
في مـــســـارتــــطـــور الـــتــــاريخ عـــبـــر
عـنى أن التاريخ البشري العصور.
ـاركــسـيـة- كــان مـحـكــومـا-حــسب ا
ـــوضـــوعي بـــالـــتــــطـــور الـــذاتـي وا
ـاركــسـيـة الــطـبــيـعي قــبل اهـتــداء ا
ـــاديــة اكــتـــشــاف تـــلك الــقـــوانــ ا
راحل التـطورية اجلدلـية.وأن هـذه ا
اخـــذت نــصـــيــبـــهــا في الـــتــطـــبــيق
ـراحـلي االنـتـقـالي من مـرحـلـة الى ا
أخرى اكـثر تطـورا وتقدمـا في حياة
االنـسـان ووجـوده كـحـتـمـيـات يـجب
ان حتــصـل في الـــتــاريخ الـــبـــشــري
ــعــزل عن ارادة االنــسـان عــمـومــا 
وتــصــنــيــعــهــا وحـاجــتـه لـهــا. ومن
اجلـديـر ذكـره ان داروين في نـظـريـة
الــتـــطــور واالنـــتــخـــاب الــطــبـــيــعي
لالصـلح اســتـبــعـد فــكـرة الــغـائــيـة
الــتــطـــوريــة واحلـــتــمــيـــة في الــزام
ـقتـضـاهـا حـسب الـتـاريخ الـسـيـر 
الـــنـــظـــريــات الـــتي ذهـــبت فـي هــذا
ـــنـــحى الــتـــطـــوري احلـــتــمي.وان ا
التـطور الطبيـعي للحيـاة والكائنات
على االرض حـسب نظـرية داروين ال
تـسـري وال تــنـطـبق في مـعــطـيـاتـهـا
عـلى الـتــاريخ الـبـشــري في ارتـقـائه
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..اكـتـب بهـا النـي اجـد نـفسـي فـيـها
وهي نــــــوع مـن خـــــلـق الــــــتـــــوازن
النـفسي وايـصال صـوت العـراقي
الـذي شـكـلـوا حـيـاتي في الـطـفـولـة
ـراهـقـة والـشـباب ومـحـبـتي لـها وا
جـاءت من محـبتي لـهم فهم جذوري
الــتي ال اريــد لـهــا ان تـنــقــطع فـهي
تاريخي واعتـقد اني اكتب بها دون
اَي شخص آخر ويسعدني ان اكون
اول من يـكـتب بـها ولـي السـبق في
ذلك حـسب مـا اعـرف وافـرح كـثـيـرا
ان عــــرفت هــــنــــاك احـــدا غــــيـــري..
ـنـاسبـة انـا اكـتب بـالـگـرشـونـية بـا
والـفظـهـا بـالـلـغـة االم   وهي الـلـغة
الـــــتـي رافـــــقـت نـــــشــــــأتي فـي حي

االثوري ببغداد
فهل لهذه { تدين بالبيئة في تـعلم اللغة 
الـبـيـئـة ايضـا دوافـع في انـتـاج سـرديات

ادبـيـة السـيـمــا سـابـرجـيـون الـتي
كتبتها  كرواية تنضح بالوفاء
لزمن بـرز فـيه الـتـعـايش  قبل

سخه احتالل مقيت? ان 
ــكــان بـذات -ادين لــلـنــاس وا
تفتح الوقت وادين لـلمجتـمع ا
الــــــــذي امــــــــتــــــــاز بـه اهــــــــلي
ـــــســــيــــحـــــيــــون عـــــمــــومــــا ا

واالثوريون خصوصا
{ حينما تكتب بالسريانية  ما
هي االفـكـار الـتـي تـتـجـلى في
اعـمـاقك وهل تــتـلـبـسك روح
اخـرى تــنــتج فــيـهــا نــصـا

شعريا  او سردا ?

جتــربـة االديـب الـشـاعــر والـروائي
عــامـــر حــمـــزة جـــديــرة بـــالـــتــامل
تـابعة كـونه يـحمل تـفردا نادرا وا
في مـــســـيـــرته االدبـــيـــة  من خالل
اتـقانه كتابـة القصـائد بالسـريانية
فـضال عن نــتـاجـاته  االدبــيـة تـبث
ـسـيـحيـ في حـنـيـنـا لـبـصـمـات ا
الـعـراق وفي مـنــاطق مـحـددة كـمـا
بـرزت بـذلك روايـته الـتي اصـدرهـا
فـي وقت ســــــابـق حتت عــــــنــــــوان
(ســـابـــرجـــيـــون )..حـــمـــزة يــكـــتب
بـالسـريـانـيـة التي اتـقـنـها نـتـيـجة
مـــــجــــاورتـه لــــســــكـن االثــــوريــــ
ا يعزز دينـة بغداد  نطـقتهم 
فــاصال من الـتـعــايش الـذي تـركـته
ـــنــاطـق الــتي اجلـــيــرة  في تـــلك ا
كـــانت زاخــــرة بـــســـاكـــنـــيـــهـــا من
ــســيـــحــيــ قـــبل ان تــشـــتــتــهم ا
ظـــروف الــبــلـــد في مــنـــافي بــاردة
ـة  اال ان صـوت االديب عـامر ومـؤ
حمزة بـقي ساخنا ضـاجا باحلن
ــنـاطق لــكل من اســتــقــر في تــلك ا

عامر حمزة لـ (الزمان): أجد بالسريانية نفسي 

وكانه صدى لتلك الذكريات التي لم
ـسيـحي تكن عابـرة تمـاما الالف ا
وكانهم اودعوا البوم تلك الذكريات
لدى حمزة ليقدمه بادبه ابداعا عبر
قـــصـــائـــد وروايـــات ..حـــوارنـــا مع
االديب عـامـر حــمـزة يــشـكل فـاصال
مـــهـــمــا من  صـــورة الــشـــخــصـــيــة
سـيـحـية في االدب الـعـراقي  كون ا
ـــذكـــور تـــعــــايش مع تـــلك االديب ا
هـا بصورة الـفئات واسـتطاع تـقد
ـا مـرت به من مــحـطـات مـنــصـفــة  

وفيما يلي نص احلوار :
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ن شــدتـهـم الـلــغـة { انت من الــقالئل 
ماهي السـريانـية لـكي تكـتب بهـا وتبـدع 
افـاق االبـداع الــتي تـتـمــيـز بـهـا الــكـتـابـة
االدبية بلغة اخرى وهل هنالك خصائص
معينة  في الكتابة االدبية باكثر من لغة ?
-.نـــعم انـــا اكـــتب بـــالـــســـورث اَ و
الـسريـانـيـةاحلـديـثـة فالفـرق عـندي
ابــدا بــالــتـــســمــيـــات عــلى االطالق
وانــحـيـازي لــلـمـضـمــون االنـسـاني

كـسيـحـة في الـتـعـمـيم فـالـنـظـريات ال
تـصنع تاريـخا وال تقـدر سحبه تـابعا

وراءها.
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 ان الــتـــاريخ في مــجـــمل اخــفـــاقــاته
هو وتـراجـعـاته وقـطـوعـاته وتـقـدمه ,
ـصـادفـات الـعـشـوائـية سـلـسـلـة من ا
التي يـتخـللـها ويـعتـريهـا التـقدم الى
أمـام بــأرادة انـسـانــيـة ولــيس بـقـوى
ذاتـــيـــة غـــيـــر مـــنـــظـــورة,الى جـــانب
نتظمة القطوعات والتراجعات غير ا
التي أعـاقت مـسـار التـاريخ.وبـحسب
ســـارتــر (فــان جـــمــيع االمــور حتــدث
صادفة التي هي الصفة االساسية با

ميزة للوجود).  ا
كــمـا ان عــشـوائــيـة الــتـاريخ وتــأثـيـر
ـصـادفـات فـيه جـعلـت من تـطوره ال ا
ــســار وال حتــكــمه يــحــدّه انـــتــظــام ا
غـــائـــيــات غـــيـــر مـــنـــظـــورة يــســـعى
بـلــوغـهــا.ووصـول مــرحـلــة تـطــوريـة
مجاوزة لسابقتها بعد انضاج عاملي
ـــوضـــوعـــيــــة الـــلـــذين الـــذاتـــيــــة وا
تـحقق مصـدرهـما الـفعل االنـسـاني ا
على االرض ولـيس ديـنـاميـكـية ذاتـية
شـّغـالـة غـيـر منـظـورة وال مـحـسـوسة
تــلــهـم الــتــاريخ وتــقــوده الى مــراتب
الــتـقـدم الى امـام.مــثـال ذلك الـثـورات
سلح الـشعبـية والتـمردات والكـفاح ا
واحلـركــات االصالحـيــة في مـخــتـلف
مــشــاربـهــا وغـيــرهــا هي الــتي كـانت
تــصــنع مــراحل تــاريــخـيــة مــتــقــدمـة
وتــبــديل حــال سيء الى افــضل مــنه.
وفي هذا يبرز الدورلالرادة االنسانية
الـفـاعل واجلوهـري في تـقدم الـتاريخ
الى امــام .ومن هـنــا جنــد الـفــروقـات

الــــطـــبــــعــــة الــــثــــانــــيـــة لــــروايــــتي
(سـاپـرچــيـون) قـبـل اشـهـر وارى من
ـبـذول فـعلي الـصـعـوبة فـي اجلهـد ا
ان اتــــرجم قـــصـــائـــدي لـــلـــعـــربـــيـــة
والـسـريــانـيـة واالنـكـلـيــزيـة لـكـونـهـا
مــكــتـــوبــة بــالــگــرشــونــيــة ضــمــانــا
لوصولهـا الكثر عدد من القراء داخل

وخارج العراق
{ لك اطالع عـلى  حـركـة الـنـشـر بـالـلـغـة
الـســريـانــيـة خـصــوصـا مـع مـنـافــذ شـتى
ــكــتــبــات بــدات بــحــركــة دؤوب في رفــد ا
ـا يـتـعــلق بـالـشـعـر ام بـنـتـاجــات  سـواء 
مـاهـو غـيـره من الـفـنــون االدبـيـة االخـرى 
رايك بهذه احلركة وهل هي ملـبية للطموح

?
-ليست لدي فكرة واضحة عن منافذ
النشـر باللـغة السريـانية لـكني أطلع

على بعضها
ـا { في اجلـانب االخــر  او بـالـتــحـديـد 
يـتـعـلـق بـاالدبـاء الـعــراقـيـ كـيف هي ردة
فعلهم  ازاء ما انتجـته من نصوص باللغة
السريـانيـة  وهل لديهم الـرغبـة في تعلـمها

ومن ثم انتاج نصوص بهذه اللغة ?
-ردة الــــفـــعل مــــشـــجـــعــــة ورائـــعـــة
فـاالغـلبـيـة تـعـد الكـتـابـة بهـذه الـلـغة
امرا ايجـابيا ويـخلق قيـمة إنسـانية
ـطلوب من جهـة وحالـة من التـنوع ا

في الساحة الثقافية
{ اذا كــــــــانـت اجــــــــواء حي الــــــــدورة او
االثـوريـ بــبـغــداد هي من دفـعـت الـكـاتب
واالديب عـــامــر حــمـــزة لــيـــقــتــفـي مــســار
ـديـنة االبداع بـالـلـغة الـسـريانـيـة فـماهي ا

التـاريـخـية بـ شـعب وآخـر او أمة
ـتـنـاثـرة واخرى,وهـذه االجنـازات ا
ـــقــدورهــا كــجــزرمـــعــزولـــة لــيس 
ومـكـنـتـهـا ان حتـكم مـسـار الـتـاريخ
ـــجـــمـــوعه بـــنـــوع من الـــبـــشـــري 
ــرحـــلــيـــة الــبـــعــيــدة الــغـــائــيـــات ا
ـستـقبلـية.وصـناعة تـاريخ مرحلي ا
في بـلـد او عــدة بـلـدان ال يـعـني ذلك
تـــخـــلــيص الـــتــاريـخ الــبـــشــري من
مــســاره الــعــشــوائي واالعــتـبــاطي.
سار التـاريخي وتأثير وعشوائـية ا
ـــصــــادفـــات ونـــتـــائـــجـــهـــا غـــيـــر ا
احملـسـوبــة الـتي ال وصـايـة والدخل
مــبـاشــر الرادة االنــسـان بــهــا فـهي
بـاقـيــة وال تـنـتـهي,صــحـيح جـدا ان
الـــوجــــود االنـــســـاني ســــابق عـــلى
الـتاريخ وهـذا الوجـود وحده كـفيل
بأعـطـاء التـاريخ معـنى وهـدف لكن
فـي  احملصـلة االنـسـان وحده يـعمل
سار الـعفوي الشاذ على تصـحيح ا
نتظـم للتاريخ ولكنه ال ينهي غير ا
بـذلك تـلك الـعـشــوائـيـة في الـتـاريخ
الـتي تـنـتـظـمه عـلى الـدوام نـهـائـيا.
كـــمــــا انه ال مـــعـــنـى لـــتـــاريخ أوأي
مـعطى انثـروبولـوجي او معرفي او
وجـودي مـن غـيـر أسـبــقـيـة فــعـالـيـة
االنسان  عليه وتـأثيره فيه و تعليل
سـبب وجوده وعـلّة حـصوله ايـضا.
وبـهــذا يـقـول ارتــيـجــا (ان الـتـاريخ
يـستـوعب احداث احليـاة االنسـانية
ـسـتقـبـلـية ـاضـيـة واحلاضـرة وا ا
ومـــا ال يـــتــــصل بـــاالنــــســـان لـــيس
تــاريــخـا فــالــتـاريخ هــو اآلنــيـة في
احملل االول يـــلـــيـــهـــا الـــطـــبـــيـــعــة

بوصفها ميدان التاريخ).

الـتي تـتوق ان تـزورهـا لـتـنـثـر فـيـهـا ادبا
مضافا عما قدمته في محطات سابقة ?
-زرت ع كاوا ووجدتها قريبة لي
ـا لــلـغــايــة وشـبــيــهـة حلــد كــبـيــر 
اخــتــرنه من حــيــاة ثــرة في بــغـداد
لــــكـــــني بـــــحــــاجـــــة الى الـــــتــــأني

واالكتشاف والتأمل
{ اخــيــرا  هل انــصف االعالم االديب
عـامـر حـمـزة ومـا سـر اعـتـزالك الـكـتـابـة
بـالــلــغـة الــســريـانــيــة والـذي اعــلــنـته في
مـــوقــعك عـــلى الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعي

(الفيس بوك)?
-اجريت لي لقـاءات عدة في قنوات
فضـائية محـدودة لكنهـا مؤثرة كما
اني اعــتــمــد بــشــكل أســاسي عــلى
صــفـــحــة الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي
الـفيس بوك الـتي تضـمن لي سرعة
هجر...اعتزلت االنتشار هنـا وفي ا
لـــفـــتـــرة أشـــهـــر الحـــســـاسي بـــان
مـاقـدمته لـيس بـالـقـلـيل فـقـد كـتبت
افالمــا وثــائــقــيــة بــعــنــوان حــنـ
لــصـالح قــنـاة عــشـتـار اضــافـة الى
رواية ساپـرچيـون وقصـائد الـشعر
ولدي مـشاريع لـلحـفاظ عـلى تاريخ
ـــســيـــحـــيــ عـــمـــومــا بـــبـــغــداد ا
واالثــوريـــ خـــصــوصـــا ولَم اجــد
تــعـاونــا مـهــمـا اال انـي وبـدافع من
أنـاس مخلـص لعـراقيتـهم تخليت
عن ذلك ...كان اعالن اعـتزالي نوعا
من االحتجاج سرعان ما عدلت عنه
وفـاء الهـلي وتـمـسـكـا بـنـور احملـبة

التي ملكتني.

-لم اتــــعـــرف عــــلى الـــشــــخـــصــــيـــة
ـسيـحـيـة في نـصـوص غـيـري فـانا ا
قـريب مــنـهـا لـلــغـايـة ولـعــلـهـا كـانت

متشكلة في.
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{ دائمـا مـا يـقـرن االدبـاء باجـيـال مـعـيـنة
ويـــتــحـــدثـــون عن ســـمـــات تـــلك االجـــيــال
ـــا يــتـــعــلـق بــدورة االبــداع خــصـــوصــا 
العـراقي فهل  تـنتمـي جليل مـع وما هي

سماته ?
-انـحـاز لـلـنصـوص الـتي تـتـرك اثرا
انـسـانـيـا والشأن لـي بزمن كـتـابـتـها
وانتماء كاتبها ألية مرحلة كانت

{ لـديك نــتـاجـات ادبــيـة كــتـبـتــهـا بـالــلـغـة
السـريـانـيـة  هل واجـهت مـعـوقات في
ــعـوقــات الــتي نــشــرهـا  ومــا هـي ا

واجهتك في هذا اخلصوص ?
-انــا بـصــدد طـبع مــجـمــوعـتي
الشـعرية في دار نشـر( سرقايا)
بلندن الذي سبق لي ان أصدرت

-كل افكـاري كانت تـنصب بـالطـريقة
كان عبر التي اظهر جمـال الناس وا
صــراع داخــلي نـفــسي انــحــاز دومـا

النسانيتنا العظيمة
ــــشـــهــــد الـــثــــقـــافي { لك اطـالع عـــلى ا
الــعـــراقي وبـــاســتـــثــنـــائك  او قالئل  هل
سيـحية طيـة  الشـخصيـة ا اطلعت عـلى 
في الـنـصوص الـسـرديـة لـلـكـتـاب واالدباء

العراقي ?
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