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الفلسطينية إسراء عبوشي: دائما أحمل أوراقي لعل فكرة تهطل كمطر مفاجئ

ح قدمت مجموعتي األولى  ياسم التي تتكون من أربع
ا قصص قصيرة أجمع النقاد أنني أملك نفسا روائيا 
شجعني على كتابة الرواية التي هي أجمل فنون األدب
النثري في رأيي . أما بالنسبة للشعر فقد انبهرت منذ
الصغر بالصور الشعرية واحملسّنات البديعيّة. وفي ظل

االحتالل  _في االنتفاضة األولى_كنا نلجأ للرمزية
والغموض في زمن كانت الكلمة تهمة تقود قائلها إلى

السجون

 قدم البـاحث يوسف كـمال الـبنـا  في احتاد ادبـاء الكرد في اربـيل محـاضرة قـيمـة بعنـوان حتلـيل افكـار العالم
ـؤرخ "عــلي الـوردي" ( 1913- 1995) وقـال ان الــوردي عُـرف بــتـبــنـيه لــلـنــظـريـات االجـتــمـاعي واالســتـاذ وا
اإلجتـماعـيـة احلديـثة ,لتـحـليل الـواقع اإلجـتمـاعي الـعراقي ,و استـخدامـه لتـلك النـظـريات بـغـرض حتلـيل بعض
األحداث  التـأريخية الـهامة.واشـاد احملاضر بـدور  الوردي الذي يـعد  من رواد العـلمانـية في العـراق مشيرا الى دوره
وفكره وفلـسفته في احلـياة وتمكـنه من بناء صرح كـعلم االجتـماع  بعد نـيله لشهـادة دكتوراه فـلسفة في عـلم االجتماع
ـوسومة (حتـليل اجتـماعي لنـظرية ابن خـلدون دراسة من جامعـة تكسـاس اوس االمريـكية عام  1950عن اطروحته ا
في علم اجتـماع معرف). واشـاد احملاضر بـالدور الكـبير للـوردي واثره وعمـله على تأسـيس وفتح  قسم عـلم االجتماع
هـتمـ بعـلم االجتـماع ـهتـم بـهـذا العـلم ثم ساهم عـدد كبـيـر من ا الذي بـدأ بالـتكـامل واجـتذاب اعـداد متـزايدة من ا
ا قدمه الوردي من افكار وعبر مؤلفاته.ومن اجلدير شاركون  تابع الفكار الوردي في نقاشات اثرت احملاضرة واشاد ا وا

s Š b¹d بالذكر ان لقب عائلته الوردي نسبة إلى جده األكبر حيث كان يعمل في صناعة تقطير ماء الورد.                  
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جـمــاعي ورقي بـعــنـوان( الــرجـال ال
يـتزوجـون اجلـميالت) ,الـتـقـينـا بـها

فكان هذا احلوار معها.
ـشـتـركـة بـ كـتـابة { مـا هي الـقـواسم ا
الـشـعـر والـقصص والـروايـات وتـخصص

إسراء في التعليم الشرعي?
فتي مصطفى العبوشي - أنا ابنة ا
ـدرسـة تعـلم عـدا عن كـوني أدرس 
الــعـلــوم الــشــرعـيــة  أحــمل رســالـة
أعـمل عــلـيــهـا وأحـارب بــهـا كل من
يـدعـي حـريــة األدب بال مــسـؤولــيـة
الكتابة رسالة توافق ب ما ينسجم
فكرة وفطـرة الكون وفـطرة اإلنسـان 
نح عـميـقـة  حس وجـداني مـفـعم 
الـــكــاتـب الــوفـــاق مع كـل شيء أنــا
أمــام مـنـبع ال يـنــضب أجـنـده ألكـون
ــسـاحــات بال مـدى من إيـجــابـيـة 
أظهـر اإلنـسان كون أبـدعه الـرحـمن 
ــنــفـــتح عــلى كل ــلـــتــزم ا ـــســلم ا ا
غـاية الثـقافـات لـكن انفـتاح مـسؤول
األدب الــكــتـابــة عــمــا في الــكـون من
خـــيـــر وشـــر  وحق وبـــاطل  األدب
يــغـــذي عــاطــفــة األنـــســان ويــنــمي
أشــــواقــــهــــا ويــــهــــذبـــهــــا ويــــرقى
بعناصرها ومن ناحية أخرى يلتزم
لك حسّ الكـاتب  بـقضـايا اجملـتمع
إنـسـان مــفـعـمـا يــقف أمـام مـنـبع ال
يــنــضـب أجــنّــده ألكـــون إيــجـــابــيــة
وأطرق مـساحات من اجلمـال وهبها
الــرحــمن وأودعــهـا فــيــنــا بال مـدى.
األدب حـــلـــقـــة وئـــام بـــ اإلنـــســـان
ونــــفـــسـه وبــــيـــنـه وبـــ اآلخــــرين
واجملــتـــمع والــوطـن تــتــكـــامل هــذه
احلــلـقـة حــ يـلـتــزم بـفــطـرته الـتي
خـلق عـلـيـهـا. أقـدم رسـالـة بـشـطرين
لـطالبـي ولـلــمـجــتـمع أقــدم لـطالبي
ذلك الـتــوافق الـذي يــعـطي لـلــحـيـاة
ــسـة من اجلــمـال. وأمــا اجملـتـمع
فكـوني كـاتبـة ملـتـزمة بـالكـيان
اإلنــــســـــاني الـــــذي خـــــلــــقت
وملتزمة بقضايا شعبي عليه
أرسخ فـــكــرتـي في الــعـــقــول

النيرة

وروائـــــيــــة مـع أني مـــــا زلت أكـــــتب
الــشـعــر لــقـدرتـه عـلـى إيـصــال فــكـرة

ببضع كلمات
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ــسـتـنـد إلى مــنـهـجـيـة { الــنـقـد الـهـادف ا
صـلبـة يقـوّم األعمـال األدبيـة ويساهم في
إظـهار قـصورهـا أو جمـاليـتهـا وعنـاصرها

اإلبداعية ما هو رأيك?
- قـال األديب الـفـلـســطـيـني إبـراهـيم
جـوهـر :"الـتـعـبــيـر األدبي في الـعـادة
والــنــاقـــد يــفـــكّــهــا يــحـــمل أســـراره 
فـيــنـشــرهـا لــتـصل إلى من لـم تـصـله
نتج وليـضع الكـاتب ا جـمالـية اللـغة
نـفسه أمـام لـغته لـيـتحـمل مـسؤولـية
كن قوله" . الكاتب يحـتاج للناقد ال 
لـلــكـاتب أن يـغـرد خـارج الـسـرب وال
يــكــون عـــمــله مـــتــكــامـال إال بــعــد أن
يـســتـمع لـلــنـاقـد فــيـطـور من أدواته
الـكـتـابـيـة  يـجب أن يـخـتـار الـكاتب
نــاقـــدا يــثق به يـــكــون مــوضــوعــيــا
صـداقية. بـالنـسبة ويقدم له الـنقـد 
لي قـدمـت مـجـمــوعـتي الـقــصـصـيـة "
قدسي " قبل نشرها لألديب ا ياسم
:" جـميل الـسلحـوت" للـنقد  ومن ثم
كتب مقدمة للـمجموعة. أرى أن النقد
يـجب أن يـكـون قـبل الـنـشـر احـتـراما
للقار كيال يـضيّع وقته بقراءة ما ال

يجدي وال يقدم شيئا لفكره.
{ أين الوطن من كتاباتك?

أنــا مـلــتــزمـة - الــوطن نــبض قــلــمي
بقـضـايا وطـني مجـبـولة بـترابه أي
قـــلم هـــذا وأي قـــيـــمـــة تـــكـــون إن لم
ينـغـمس قـلم الـكـاتب الـفـلـسـطـيني _
بـشـكل خاص _بـقـضـايـا الـوطن وما
دام الـكـاتب ابن بـيـئـته فـكل مـا حوله
يـربــطه بـالـوطـن وال يـسـتــطـيع عـزل
ــــر عــــلى نــــفــــسه عن واقــــعـه.هـــو 
احلواجـز العـسكـرية يـوميا ويـعاني
مـن اقـتــحـامــات الـعــدو لــبـيــته. يـرى
الــشـــهـــداء يــعـــمـــدون ثـــرى الــوطن
وتـعــانق أرواحــهم سـمــاءه يـشــتـاق
لــــــلــــــصـالة في األقــــــصـى وزيـــــارة "
ـنـعه الـقـدس"عــاصـمـة فـلــسـطـ و

{ ماذا يعني أن تكوني قاصة وروائية? 
- أكــتب لـتـلـمس كـلــمـتي قـلب أحـدهم
وتــعـــبـــر عن ذاته وتـــكـــون بــلـــســـمــا
وشفـاء لروحه أو حـلمـا غاب جلـراحه
بـاألمس الذي ال يـعود. الـكتـابة بـياض
ساطـع وسط سواد تـعـقـيـدات احلـياة
واحلياة اليومية بفلسط ال تخلو من
آثـــــار االحــــتالل; ذلـك الــــوحش الــــذي
يـتوغل في نـهـاراتـنا وفي قـوت يـومـنا
ويقـتـحم سكـون ليـلنـا ويـختـبئ خلف
احلجر ويغتال الشجر أقص ذلك ألني
شاهدة عليه بقلمي أقاوم أقدم شعبي
الـفلـسطـينـي للـعالم يـنـطلق قـلمي من
األزقة والشوارع يـدون احلياة برؤياي
يـــعــبـــر قــلـــمي عن مـــشــاعـــر اآلخــرين
ويـحـكي عـنـهم لــيـجـد كل فـلـسـطـيـني
نـفـسه في نـصوصـي وكمـا هـو وطني
ني مـحـتل وأتـوجع علـى أوجاعه فـيـؤ
ما أراه بالعالم من حولي  وحدتنا في
الــوطن الــعـربي غــايــة وعـروبــتــنـا لم
تــنــفــصل يــومــا رغم الــعــراقــيل عــلى
مـدخل مـديـنـتي مقـابـر شـهـداء الـعراق
يــذكــرنـا بــأوفــيـاء األمــة ويـســتــنـهض
الــعـروبـة فـيـنــا . لـدى إسـراء روايـة لم

تطبع بعد بعنوان رادا
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{ كـيف انتـقلتِ من الشـعر وكـتابة الـقصة
إلى الرواية?

-حـــ قـــدمت مــجـــمــوعـــتي األولى "
" الـــتي تـــتـــكـــون من أربع يـــاســـمـــ
قـصص قـصـيـرة أجـمع الـنـقـاد أنني
ا شجعني على أملك نفسا روائيا 
كتـابـة الـرواية الـتي هي أجـمل فـنون
األدب الـــــــنــــــثــــــري فـي رأيي . أمــــــا
بـالـنـسـبـة لـلـشـعـر فـقـد انـبـهـرت مـنـذ
الصغر بالصور الشعرية واحملسّنات
الـبــديــعــيّـة. وفي ظـل االحـتالل  _في
االنتـفاضة األولى_كـنا نلـجأ للـرمزية
والــغـمــوض في زمن كــانت الــكـلــمـة
ا تهـمة تقود قـائلها إلى الـسجون 
دفعني لـكتابة الشـعر وكانت بداياتي
ـرحـلـة قبل  ألعـبـر مجـازاً عن تـلك ا
أن تــتــرسخ هــويــتي األدبــيــة قــاصـةً

{ يـقـال إنّ أصـعب الـطرق الـتي تـشـقـها
ـرأة  هي اعـتـمادهـا عـلى كفـاءاتـها في ا
الــتــغـــلــغل في احلــراك األدبي والــنــقــدي

وطرح رؤاها وأفكارها ?
ــــرأة وإصـــــرارهــــا عـــــلى - قـــــوة ا
ـانهـا بقـدراتهـا يفرض النـجاح وإ
نــــفـــسه. هـــنــــاك صـــعـــوبـــات كـــون
اآلخــريـن يــرونـــهــا امـــرأة هــذا مــا
قـــدمـــته فـي روايـــة رادا; تـــصـــويــر
وتــصـويب رؤيـة اجملـتــمع لـلـمـرأة 
والـثقـة بها كـاتبـة ً ومبادرة لـتعديل
ـرأة فـي احلـراك األدبي اجملــتـمـع. ا
بـحـاجـة لـلحـكم عـلـيـهـا من خالل ما
تــــقـــــدم  بـــــاألصل هي" إنـــــســــان "
فـمـتى مـا نـظـر تـسـتـطـيع أن تــكـون
إليها الرجل على أنها "إنسان" كائن
شاعر وقدرات وطاقات تشبهه أو
تـفـوقه سـيـتـغـيـر اجملـتـمع ويـتـطور
ويـتــصــوّب بــنــاؤه الــنـاقـص بـتــلك
ـة لـلـمـرأة. الـنـظـرة الــقـاصـرة الـظـا
اخلــلل بــالـرجـل وبـاألدقّ  بــبـعض
الـرجـال ال بـكـفـاءتـهـا وفي الـنـهـاية
فــإنّ اجلــــوهــر والــشيء احلــقــيــقي

باقٍ. 

االحـتالل من الـوصـول. يـرى الـدمـوع
ر على في عيـون أمهات الشـهداء و
ذوي األسـرى بـفجـر الـعـيد يـنـتـظرون
حـافالت الصـليب األحـمر لـتقـلهم إلى
الـسـجـون لـيـعـيّـدوا عـلى أبـنائـهم من

خلف القضبان
{ هل لديكِ طقوس خاصة في الكتابة?

- الـكـلـمـة تــفـرض نـفـسـهـا هي مـرآة
لــلـشـعــور; تـأتي بـومــضـة فـتــدخـلـني
دى بعيد إلى بطقوسها أسـافر بها 
أن أصوغهـا باألنـسب للـتعـبيـر لتقع
في قــلب الــقــار ال عــقــله فــقـط  أمـا
شـخـصـيـات قـصـصي وروايـتي الـتي
أكـتب فأني أعـيش معـها وأنـعزل عن
ـها اخلـاص. دائـما العـالم ألكـون بعـا
أحــمل أوراقي لــعـل فــكـرة مــا تــهــطل

كمطر مفاجئ
{ إلى أيّ حد تشبهك كتاباتك?

_إني أضـع شـــــيــــــئـــــا من روحـي في
حـروفي الــقـدرة عـلى الـتـعــبـيـر هـبـة
اختص الـله بها الـكاتب; يصقل آالمه
بـالـكـلـمـات بـقـدر مـا تـشـبـهه كـتـابـاته
يشـبه القار الـذي يشتـرك معه بذات

شاعر.  ا
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في كتـابـتـهـا فقـبل الـبـدء بـكتـابـتـها
خطط أحداثها الرئيسية ومحطاتها
ــهـمــة وشــخــصــيــاتـهــا الــفــاعــلـة ا
وحــيـنـمــا بـدأ بــكـتــابـتــهـا ســيـطـرت
لي أحداثـها على قـلمه وبدأ الـقلم 
عليه تفاصيلها وجعله وهو يكتب
ه لم يـكن يــعـيش في عــالم غـيـر عــا
في غـرفـته جالـساً أمـام حاسـبته بل
في مكـان احلدث الذي تـقوم أصابعه
الإراديــاً بــرسم كــلــمــاته لـم يــحـاول
كــســر جــمــاحــهــا وأخــذت األحـداث
تكوّن كيانا فـهي كثيرة ومشوقة لم
يـــرغـب الــراوي جتـــاوزهـــا وهـــكــذا
حتــولت الـروايــة إلى ربــاعــيــة وقـد
إنـتـقـدني أحـد األصـدقـاء وكـان رأيه:
إنه كان من األفـضل تكـثيف األحداث
في كـتاب واحـد فقط ولكـن كيف يتم
تـكـثــيف أحـداث روايـة تـمــتـد لـسـتـة
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تدور أحداث الـرواية خالل حقبة من
الــزمن تـمــتـد ألكــثـر من ســتـة عــقـود
ونــصف بـ عـام  1970 لــغـــــــــايــة
عام  2005 وهي فـترة طـويلـة ملـيئة
بــاألحـــداث وحتــتـــاج إلى مــســـاحــة
كـتــابـيـة واسـعـة وكـان أمـام الـراوي
حالن: إمـا إخراجـهـا في كتـاب واحد
يــصل عــدد صــفـحــاته إلـى أكـثــر من
األلـف أو جتـــزئـــتـــهــــا إلى عـــدد من
الـكتب ال تـتجاوز صـفحـات كل كتاب
الـــثالثـمــائــة صـفــحــة وفـضل احلل
الـثـانـي وجتـزئـة الـروايـة إلى أربـعـة
كـــتـب ألنه يـــســـهل حـــمـل الـــكـــتــاب
ومــطــالــعــته دون مــلل خــاصــة وأن
الــروايــة تــضم الــكــثــيــر من الــســرد
الـتــقــني-الــعـلــمي الــذي قــد يُــتـعب
ـطالعة وحاول تلـقي عند إدامته ا ا
أن يــجــعل من كل كــتــاب من الــكــتب
األربعـة رواية مسـتقلة بـذاتها لذا ال
يشـعر الـقار بفـقدانـه شيـئاً إذا قرأ
أحـــــد الــــكـــــتب ولـم يــــســـــتــــطــــــــع
احلــصــــــــول عـــلى الــكــتب األربــعــة

. معاَ

ـــشــــروع" أحـــداثـــاً تــــضم روايــــة "ا
ــاضي وأخـرى واقــعــيـة جــرت في ا
ــا قـــد يــقع في جــاريـــة وتــخــيـالت 
ــســتـقــبل صـهــرت مــعـاً وتــشـابك ا
الواقع واخليال لتـكوّن لوحة كاملة
نـابــضـة بـألـوان احلـيـاة تَـحْـمِل في
تشـكيـلهـا حملـات ذاتيـة وصورا عن
أفــــراد عــــاشـــــوا فــــعالً ومــــروا في
مـــســيـــرة حـــيــاة الـــكـــاتب بـــكل مــا
يــحـــمــلـــونه من صـــفــات وعـــقــلـــيــة
ومـشاعر وتـصرفـات أو بتركـيز على
جــوانب مــنــهــا وآخـريـن ولـدوا في
مـخيلته حـامل مـعهم شخـصياتهم

وسَِير حياتهم ضمن إطار اللوحة.
ـكن أن يأتي اخملـاض لفـكرة أية ال 
روايــة ووالدتــهــا إال وأمــام الـراوي
ـا حتمله من مـسيـرة حيـاته كلـها 
جتـارب وأحـداث يـغـتـرف مـنـهـا مـا
يـشاء وسـير حـياة الـذين مروا عـليه
ـاضـية يـلـتقط في أيامه وأعـوامه ا
مــنـهـا حـدثــاً هـنـا تـصـرفــاً مـعـيـنـاً
حـديثـاً تـفوهـوا به رسخت في عـقله
الـباطن عالقـات أقامـوها مع الـغير
قـــراءات بـــقـــيت نـــابـــضــة فـي ركــام

الذكريات والتذكر.
ـشـروع" هـكـذا ولــدت فـكـرة روايـة "ا
ـشروع وتـوالت كـتـابة أحـداثـهـا فـا
الـزراعي بــالــنـســبـة لــلـراوي واقع
عـــاش مــســيـــرته من خالل الـــبــحث
عـلـومات والتـقـصي وزاره جلـمع ا
عــــنـه وهــــو طــــالب عـــــلم وأصــــبح
ــســؤول األول له بــعــد عــودته إلى ا

مـعنـويـاته وتـقـدم له الـرأي الـصائب
وتــقـاسـمه حـلـو احلـيـاة ومـرهـا وقـد
تصور الكثيرون الذين قرأوا الرواية
قـربـ لـلـراوي أنـها وبـعـضهـم من ا
زوجـته احلــقـيـقـيـة وجـزءً من حـيـاته

اخلاصة الفعلية. 
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رقمة كل الفصول في الكتب األربعة ا
فــرديـاً هـي من نـسج اخلــيـال وتــمـثل
حــيــاة الـــدكــتــور ســالـم في ســنــوات
مـسـتــقـبـلـيـة لم نـعـشـهـا بـعـد وتـقـدم
ــثـمـر والــنـشـاط ــوذجـا لـلــعـيش ا أ
الــــدؤوب خلـــدمـــة اجملـــتــــمع في زمن
الشـيخوخة فـكل األنشطـة التي يقوم
ــكن أن يــقـوم بــهـا بــهـا مع زوجــته 
أيضـاً اآلخـرون لو امـتـلكـوا قـليال من
حب اخلــيـــر وبــعــثــوا مـــا يــكــمن في
نـفوسـهم من قـدرات ذاتـية لـلـمـبادرة
إنهـا صـورة خلارطـة طريـق للـوصول
ـدن األربـعـة: ـثــالي. ا الى اجملــتـمع ا
"احلــــضـــارة" و"الـــعـــروبـــة" و"واسط"
و"سمـراء" لـيست مـوجـودة بالـصورة
الـــتـي وردت في الــــروايـــة مــــديــــنـــة
رحلـة الثالثة من "سمـراء" مرتبطـة با
ـــشـــروع الــــتي لم تـــأخـــذ مـــجـــمع ا
طـريــقــهــا إلى الــتــنــفــيــذ فــهي غــيـر
موجودة إال في اخملـططات الهـندسية
للـمـشروع وال يـوجـد لـها إسم أصال"
ركزية دينة ا مدينة "احلضارة" هي ا
شروع وقـد  تنفيذ عدد من جملمع ا
الـعـمـارات الـســكـنـيـة وإسـالـة مـيـاه
وعـدد كـبـير من الـدور اجلـاهـزة فـيـها
ــرحـــلــة األولى من أثــنـــاء تــنـــفــيـــذ ا
ـشــروع وســكــنـتــهــا أســر فالحــيـة ا
وبقيت عـلى وضعها; مديـنة العروبة
هي حــالـيــا مـركــز الـنــاحـيـة تــكـونت
بـــدون تــخـــطــيط مـــســبق حــول
شروع وطُورت قليال إدارة ا
ــــرحــــلــــة األولى أثــــنـــــاء ا
بــتــنــفــيــذ بــعض األبــنــيــة
اخلـــــــدمــــــيــــــة وعـــــــدد من
الـعــمـارات الـسـكـنـيـة وقـد
ســـمــيـت في حـــيــنه بـــهــذا
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حـــاول الـــراوي جــعل بـــطل الـــروايــة
مشروعاً زراعياً دون أن يدع الدكتور
"سالم" يستلم بطولتها فهل جنح في
ذلك? يـترك اجلـواب للمـتلـقي وهنا ال
ـشـروع" مـوجود بـد من الـقـول بـأن "ا
في احلـــقــيـــقــة والـــواقع وإن لم يــرد
اســمه عـلى امــتــداد الـكــتب األربــعـة:
"الــنــهــوة" و"الــتــحــدي" و"الــعــقــوبـة"
و"احلـلم" وأي قار مـطـلع على قـليل
مـن جــغـــرافـــيـــة الـــعـــراق ال بـــد وأنه
ــشـروع خـاصـة وإن سـيــعـرف إسم ا
احملـافــظـة وعـاصــمـتـهـا الــقـريـبـة من
ــــعـــــالم داخل ــــشـــــروع وبــــعـض ا ا
شروع قد وردت أسماؤها احلقيقية ا
عـلى امـتـداد الـروايـة كـذلك "الـدكـتور
سـالم" موجـود حـقيـقـة وإن  تغـيـير
اســمـه فــالــروايــة تـــضم جــوانب من
سيرته احلـياتـية مطـعمـة بالكـثير من
اخليـال واألحداث التي ال تـمت بشكل
مباشر بأيـة صلة مباشرة به إال أنها
تشرح الـواقع االجتمـاعي والسياسي
ــــــشـــــروع واإلداري خالل أزمــــــنـــــة ا
شروع والـدكتور "سالم" تـعاقبـة فا ا
مــتـرابــطـان بــبـعـض ويـشــكالن بـطالً
حــقـــيـــقـــيـــا لـــلـــروايــة فـي الـــظــروف

واألحداث التي  ذكرها.
ولــكي ال تـتـحـول الــروايـة إلى تـقـريـر
ـــشــروع كــان ال بـــد من إيــجــاد عن ا
مــلـــحـــمــة حـب بــ الـــراوي وإحــدى
ـشـكـلـة فـتــيـات مـديـنـته والـتــصـدي 
"النهـوة" العشائريـة وحتقيق مسيرة
عـائلـيـة نـاجـحـة فـ"سـمـر" احلـبـيـبة
ـتـفـانـيـة ورفـيـقـة الـعـمر والـزوجـة ا
بــطــلـة الــروايــة هي في احلــقـيــقـة ال
وجــود لــهــا ومن نــسج اخلــيـال وكل
ـرتـبـطة بـهـا هي أيـضا من األحداث ا
مـتــطـلـبــات الـسـرد في هــذه الـروايـة
لــشــرح بــعض الــعــادات والــتــقــالــيـد
ــتـــخـــلــفـــة في اجملـــتـــمع الـــعــراقي ا
ولتـقد صـورة مثالـية لـلزوجـة التي
ـلـمـات تـقـف إلى جـانب زوجـهــا في ا
والـــشــــدائـــد تـــشــــد أزره وتـــرفع من

أرض الــوطن إلعــادة احلــيــاة إلــيه
وبعد طرده منه تابع تطوره وراقبه
أثـناء تـفككـه وحلم ببـنائه بـالصورة

التي رسمها له في مخيلته. 
بـــصــدور الـــكـــتـــاب الــرابـع "احلــلم"
ـشروع" بـأجـزائـها إكـتمـلت روايـة "ا
األربع كتبت خالل األعـــــوام 2017
- 1989تـســعـة وعـشــرون عـامـا" من
ـــتــذبــذب مـع أحــداثــهــا الـــتــفــاعل ا
وصـيـرورتـهـا تـأتـي فـتـرات نـسـيـها
الـراوي تـمــامـا ووضـعـهـا في زاويـة
الـنـسيـان وانـدمج بـحـيـاته اخلـاصة
ومـتـاعـبـهـا وكـتـاباتـه األخرى ضـمن
اخـتصـاصه وهـوايـاته الكـتـابـية من
شـــعــر وقــصــة ومــقــال صــحــفي عن
مــشـاكل الــعـراق وأبــنـاء مــجـتــمـعه
وتهيأت فترات أخرى كانت األولوية
لـــكــتــابـــة أحــداثــهـــا واإلنــدمــاج مع
شــخــوصــهـــا.كــانت فــكــرة الــروايــة
األســاســيــة هي تــعــريــة االــعــقــلــيـة
اإلداريـة للدولـة في تعـاملـها مع أحد
ـشـاريع الـزراعـيـة اإلسـتـراتـيـجـية ا
الــذي تـكـلـف الـراوي بـقــيـادته خالل
تسـعة أعوام فـبطل الروايـة هنا هو
مــــــشـــــروع زراعـي إال أن إرتـــــبـــــاط
الـــراوي الــوثـــيق بـه والــتـــأثـــيــرات
ـتبادلـة بينه والـعالقات احلـميمـية ا
وبـ مـسيـرته وقدره وسـيرة حـياته
ـشروع وأحـداثـهـا جعل وبصـمـات ا

من الراوي البطل اآلخر للرواية.
لـم يـكن هــدف الـراوي كــتـابــة روايـة
رباعـية وقـد اتبع الـطريـقة الـعلـمية

إسـراء مـصطـفى عبـوشي كاتـبة من
مـديـنـة جنـ الـفـلـسطـيـنـية,مـعـلـمة
ــــــدرســــــة ثــــــانــــــويــــــة جــــــنــــــ
الــشــرعــيـة,تــكــتب في مــجـال األدب
روايــــــــات ,شـــــــــعــــــــر, قــــــــــصص ,
وخواطر,صـدر لهـا كتـاب الكـتروني
بــعــنــوان (اســطــورة احلب )عن دار
غرب ) الزنبقة للنشر اإللكتروني (ا

عـــــام 2014م,لــــــديــــــهــــــا
مـــــجــــــمــــــوعـــــة
قــــــصـــــصـــــيـــــة
بــــــعـــــنـــــوان (
يــــاســــمـــ )
صــدرت عـام
2017م

شــــــــــاركت
فــــــــــــــــــــــــي
ـــعــارض ا
الـــدولـــيـــة

لــلــكــتـــاب بــأرجــاء الــوطن الــعــربي
وحــازت عــلى أعــلى مــبـيــعــات لـدار
الـــنـــشــر ,بـــحـــوزتـــهــا روايـــة حتت
الـطــبـاعـة سـتـصـدر قــريـبـاً بـعـنـوان
(رادا),عـــضــــو فـــاعـل في مـــنــــتـــدى
أدبيات فلسطينات _مدى ,عضو في
ام,عـضو في الـصـالون الـثـقافي _
صـــــالـــــون جـــــنـــــ األدبي ,فــــــازت
ــسـابـقـة الــقـصـة الـقــصـيـرة الـتي
نــظـــمـــتـــهـــا دار ضــاد لـــلـــنـــشــر
والــتـــوزيع |مــصــر عـــامــيــ
مـتتـالـي 2015م عن قـصة
(كــســر إرادة الــســجّـان )
وطــــبــــعت في كــــتـــاب
جــــــــــمــــــــــاعـي ورقي
لـألعـــمـــال الـــفـــائــزة
بـــعـــنـــوان " عـــنـــدمــا
يــســكت زوربــا " وعــام

2016م عن قصة (
نــــــافــــــذة احلــــــيـــــاة )
وطــــبــــعت بــــكــــتـــاب

الـعراق آنـذاك وأسـلوب إدارته عـبر
نـظـام روتـيـني مــتـخـلف غـيـر مـرن
وظفون صاعب التي يواجـهها ا وا
الــتـــكــنــــــوقــراط الـــذين يــحــاولــون
تــوجـيـه سـيــر الــبالد نـحــو الــصـيغ
األصـوليـة في احلكم وإدارة الـدولة
إال أن الــــعـــراق رغم تـــوفـــر مـــوارد
ـالـية والـثـروات الطـبـيعـية الـنفط ا
وعـــــوامل اإلنـــــتـــــاج ورغـم وجــــود
الــعـــــــــقــول الـــنــيــرة مـن أصــحــاب
الــشــهـادات الــعــلـيــا واخلــبـرات لم
يـتــقـــــــــدم إلى أمـام وبــقي يـتـراوح
في مـكـانه ال بل وبـسـبب تـأثـيـرات
الــقــوى اخلـارجـــــــــيــة وأطـمــاعــهـا
وطــــيـــبـــة الـــعـــراقـــيـــ اخلـــيـــرين
وفــــقــــــــدان األمن واحلــــروب ضـــد
قوى الشـر تراجـــــــــع خطوات إلى
الـوراء لــذا يـنــطــــــــبـق عـلــيـنـا
ــة رقم 5  نص اآليــة الــكــر
مـــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة
"اجلــــمـــعــــة": "مَـــثَلُ
الَّــذِينَ حُــمــلُــوا
ـــوْرَاةَ الــــتــــــــَّ
ثُـــــــــــــمَّ لَــــــــــــمْ
يَــحْـــمِــلُـــوهَــا
كَـــــــــــمَــــــــــثَـلِ
الْــــحِــــمَـــارِ
يَــــــحْـــــــمِلُ
أَسْفَارًا".

االسم; مـــــديــــنـــــة "واسط" هـي نــــفس
ـــديـــنـــة الــــتي كـــانـت تـــضم دوائـــر ا
الــنــاحــيــة قـبـل أن تــنـقـل إلى مــديــنـة
الـعـروبـة وقــد خـطط لـتــطـويـرهـا مع
شروع. رحلة الثانية جملمع ا تنفيذ ا
ــرقــمـة يــضـم الـســرد في الــفــصــول ا
زوجـــيـــاً في الـــكـــتب الـــثالثـــة األولى
(الــنــهــوة الـتــحــدي الـعــقــوبـة) وفي
كـتـاب "احلــلم" لـغــايـة الـفــصل الـرابع
ـشـروع والشـخـصـيات عـشـر مسـار ا
والــشــركـات الــعــامـلــة وإدارة الــدولـة
وظـروف الـوطن وهي حـقـائق وقـعت
فعالً و تـصـويرهـا حسـب حدوثـها
تـلقي زمنـيـاً وبأسـلـوب يسـهل عـلى ا
جتسيدها في فكـره ومتابعة حدوثها
عـــدا مــا هــو مـــرتــبط بـ"ســمـــر" فــهــو

محض خيال.
ـرقـمـة زوجـيا  أمـا الـفصـول ا

في الـــــكـــــتــــاب الـــــرابع
"احللم" من الـفصل
الــــــرابـع عـــــشـــــر
صــــعــــودا فـــهي
أحـداث خيـالـية
تــــــقع فـي زمن
مـــســتــقــبــلي
تـــمـــثل حـــلم
الــــــراوي في
كـيـفــيـة بـنـاء
ـــــــــشــــــــروع ا
وإدارتـــــه فـــــي

ستقبل. ا
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جملها الرواية 
هـي مــــــحـــــاولـــــة
لـرسم صورة

عبد احلس نوري احلكيم

اسراء عبوشي


