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احلب وأشياؤه األخرى حلذام يوسف طاهر

هُويَّة الثقافي
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كركوك

ال تـسـتطـيعُ الـثـقافـةُ أنْ تـكـون فاعـلـةً ومـؤثرةً
ُــجــتــمــعــاتِ ــنـــشــود في ا ومُــحــدثــة األثــر ا
ةٍ وأفــرادهــا ; مـا لـم تـمــتلء بــحُـمــوالتٍ داللــيـَّ
ُثـقفة التي مُتشـعبة; مُـهمتـها تغـذية العـقول ا
ترى فـيها وجـهاً آخـراً لإلستـمرارِ في إجراءِ
التطورات والتحوُّالت التي من خاللها تصبحُ
الثـقافـةُ عُنـصراً مُـهمـاً ال ينـبغي جتـاوزه بأيّ
ة ُــهـمـَّ شــكلٍ من األشـكــال ; وبـحــسبِ هـذه ا
ـةً تــضمُ بـ تـكــون الــثـقــافــةُ حـاضــنــةً ريـاديـَّ
طيَّاتها الـتعدُّديَّةِ الفكـريَّةِ والفلسفـيَّةِ والعلميَّة
ة تعمل ; إلى جانبِ شبـكة منـهجيـات مُتراصـَّ
علـى خلقِ جـبهـاتٍ مُـتنـافرةٍ تـؤول إلى صِدام
ـطاف ; النَّ الـتنوّر يخـدمُ الثـقافـة في نهـاية ا
الثقافيَّ يتأتَّى من خالل جـدليَّةِ الهدمِ والبناءِ
عرفي على مُختلفِ الصُّعد لتعزيز الرصيد ا
. وفي ضـــوء هـــذه الـــومْــــضـــة تـــرســـبت في
ـةِ األذهــان مـــفـــاهــيـم الـــهــيـــمـــنـــةِ الــســـيـــاديـَّ
ةِ الـتي تُــمـارسـهـا ـعـرفــيـَّ وااليـديـولـوجــيـات ا
ة من جـهــة  ومُـحـاولـة ــؤسـسـاتــيـَّ األنــظـمـةُ ا
ةِ الـسبق في مـواجـهةِ إعـطاء الـهـيـمنـةِ الـفرديـَّ
ةِ في ظل آلـياتٍ خـاصَّةٍ من الـهيـمـنةِ الـسيـاديـَّ
ة حتـقيق جـهـةٍ ثانـيـة .  حتـاولُ الـذاتُ الفـرديـَّ
رغـبــاتــهـا عـن طـريـق كـشفِ أالعــيب أنــظــمـة
ةِ وما أحـدثته مـن تدج ـؤسسـاتيـَّ الهـيمـنةِ ا
لـلـعـقُــولِ واألفـكـار الزمــانٍ مُـتـعـاقــبـة ; وبـنـاء
شبـكة مفـاهيم مُتـواشجـة جديدة تـخدم جيالً
ُـتسارعة يطمح لـلتغـيير ومُـواكبة الـتطورات ا
فـي شــتى االجتــاهــات . وهـذا فــعـل يـتــطــلبُ
ُـفـضـيـة إلـى بـنـاءِ هـويَّةٍ الـتـنـوّر والـعـقالنـيـة ا
ةٍ هـامشـيَّة  ةٍ سـليـمـةٍ متـيـنةٍ ال سـطـحيـَّ ثـقـافيـَّ
ُــفـكــر اإليــطـالـي (أنـطــونــيـو لـهــذا جنــدُ أنَّ ا
غرامـشي) اعتمـد على مـعاييـر توسع مـفهوم
ُـثقـفـ ; وتـوصل إلى  " أنَّ كلَّ إنـسـانٍ هو ا
إنـسـان مُـثـقف  ولـكن لـيس لـكل إنـسـان في
ُـثـقف  "  . وهـذا يعـني أنَّ اجملـتـمع وظـيـفـة ا
سعي الذات الـفرديَّة ينـبغي أنْ يكـون مُوجّهاً
نـحـو حتـقـيق الـوظـائفِ الثـقـافـيـةِ الـبـديـلةِ عن
ُستبدّة . فاألنـساقُ الثقافية وظائفِ الثقافـةِ ا
ـــا حتــمــلهُ من دعــائم احلــركــةِ واإلخــتــزالِ
والعزل ; حتاولُ جاهـدةً قطع قنوات الثورات
ة ; واصطـيـاد ما يُـناسـبـها وبثّ الـقيمِ الـفرديـَّ
ـةِ وتـرغــيـبــهـا بــاألسـالــيبِ والـتــكـرار ـعــرفـيـَّ ا
واإلفاضـة  لتصـبح بذلك الـذات  في النسقِ
تة ال قيـمة لها . ولـذلك تكون مُـهمَّة الذات مفتـَّ
ـةِ مــحــفــوفـةً بــاخملــاطــرِ واإلشــكـاالت الــفـرديـَّ
ُـخـتلـفة ; ُـسـتويـات في الـثقـافات ا لـتداخل ا
وهذا اإلشكاالت تدفع بـاجتاه حتديد اآلليات
الـتي تـضــمن اخـتـراقَ الـقـيمِ الـسـائـدةِ وهـدم
القـد ونفـيه ; وإعادة بـنائه بصـيغـةٍ توافـقيَّةٍ
ُـواصلـة  وال يُـكتبُ ـومة ا تـؤمن لنـفـسهـا د
ـة إالّ في حـال الــتـسـلُّح ُــهـمـَّ الــنـجــاح لـهـذه ا
بـقـراءةِ الواقع قـراءة واعـيـة تُـسـجل مُدخالت
ة الــثـقــافـةِ ومُــخـرجــاتـهــا وحــيـلــهـا اجلــمـالــيـَّ
ـة الـــتي انــطـــلــقت مـــنــهـــا لــؤدِ كلّ والـــفــكـــريـَّ
ةِ بتعـاقُبـيةٍ مُسـتمرة . ومن النـشاطاتِ الـفرديـَّ
ــــاط واألســـالـــيب خالل ذلك كُــــلّه تـــبـــدأ األ
الكتابـيَّة والقرائـيَّة بالتـبدل تبعـاً لتبدُّل الوعي
الـفـكـري ; وتـأسيـسـاً عـلى مـا عُـرض يـنـبغي
عـلـيـنـا حتـديـد مسـارين مـهـمـَّ مُـنـبـثـق من
حالةِ الصِـراعِ الدائرةِ ب الـهيمنـت الفرديَّةِ

ساران هُما :  ؤسساتيَّة ; وهذان ا وا
1- تنـطلقُ الـهيـمنـةُ الفـرديَّة من فـكرةِ الـتنوّر
ـدروسـة ; أي فـرصـة الـعـقالنـي والـنـهـضـةِ ا
التـحرُّر من تـراكمـات السـلطـةِ الفـوقيَّةِ ال عن
ُــــعـــارضــــةِ والـــرصـــدِ ُـــجــــادلـــةِ وا طــــريق ا
ـاضي والــصــراع ; بل عن طــريق اعــتــبــار ا
وكلّ مـا يتـصل به من أفـكـارٍ مرجـعـيَّةٍ  شيء

قابل للتغيير .
2- كما تنطـلقُ الهيمنةُ الـفرديَّة في صِراعها
ةِ من فـكـرةِ الـتـمـرُّدِ ـؤسـسـاتـيـَّ مـع الـهـيـمـنـةِ ا
ة الـطــامـحـةِ إلزاحـة تـرسُــبـات الـقـيمِ والــثـوريـَّ
تْ وارتــكــزت ; ـةِ الــتي تــبــلــورت و الــفــكــريـَّ
ويـتـحـقق لـهـا مـا تصـبـو إلـيه بـعـد اسـتـخدام
ُعـارضةِ والـرصدِ ومـا نحو ُـجادلـةِ وا طُرق ا

ذلك . 
سارين بـاجراءِ سلـسلةٍ ويتمـثلُ الهـدفُ في ا
من اإلصالحات في منـظومةِ الـقيمِ اجلـماعيَّة
ُــنـتـمـ لــهـا بـضـرورةِ ; واإلبـتـداءِ بـتــوعـيـةِ ا
اء الـذي يـتـسمُ اإلنــفـتـاح عـلى الـتـجـديــدِ الـبـنـَّ
ة ; وحتــفـيـزهم عـلى مُــسـاءلـةِ كلّ مـا بــاألهـلـيـَّ
ُسـاءلـةِ للـوصولِ الى نُـقـطةِ تـغيـيرٍ يـستـحق ا

مقبولة . 

ـعروفة بـ عواصم بلـدان العالم مـشيراً إلى إن أكد وزير الـثقافة والـسياحـة واآلثار عبـد األمير احلـمداني ضرورة اسـتعادة بـغداد لروحـها الثـقافيـة ومكانـتها ا
الوزارة ستقـيم فعالـيات ثقـافية عراقـية في عدد من دول الـعالم. وأضاف احلـمداني خالل استـقباله الـسفير الـهندي بـبغداد بـراديب سينغ راج بـوروهيث الثالثاء
وسيـقى السينـما التشـكيل والفنـون بكل أنواعها) (إننا نفكـر بلقاءات ثـقافية مـشتركة بـ بلدينـا تقام في نيـودلهي وبغداد عـلى أن تتضمن عـروض األزياء ا
مبينـاً إن (هذا سيـساعد على رسم الـصورة احلقـيقيـة للعراق بـعيداً عن مـا تناقلـته وسائل اإلعالم كونـنا نخـطط إلقامة مثـل هذه الفعـاليات الـعراقية الـثقافـية في كوريا
اجلنوبية والكويت وعدد من الدول العربية). ونـاقش اللقاء مقترح بوروهيث بإعادة أعمار مـعبد ومقام كبير الديانة السيخـية في العراق بابا نانا في بغداد والذي تعرض
للهـدم الكامل أبـان العام 2003 حيث أبدى الـوزير موافـقته على تـقييم اجلـانب الهنـدي للمـوقع وعرض خـطط إعادة بنـائه مضيـفاً بالـقول (بالـتأكيـد نحن موافـقون على
وقـع من بينها الـوقف السني). وبحث الـوزير البدء بإقـامة بروتوكول تنـوع بعد أن نتـمكن من التنسـيق مع اجلهات األخرى الـشريكة في ا إعادة أعمار جزء من تـراثنا ا
سارح ودور العرض العراقية كما أبدى احلمداني (موافقته على تعاون في مجال السينما مع اجلانب الهندي باإلضافة إلى إقامة عروض سينمائية هندية في أياً من ا
ـدينة). وتـناول الـلقاء أيـضا مـقتـرح اجلانب الهـندي نـصب تمثـال للـقائد وصل ومـتحف ا ـهداة الى مكـتبـة جامـعة ا طـبوعـات الهنـدية ا تقلـيل الرسـوم الكمـركيـة على الكـتب وا

انعته بالقول أنها (رسالة مهمة للتعايش ب احلضارات وسبب في فتح آفاق تعاون أكثر ب بلدينا. تحف حيث أبدى الوزير عدم  هاتما غاندي في ا الهندي ا

رسالة بغداد
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اعـزاز  ذهبت"حذام طـاهر" تعـلق شعريـتها
طر"  على اغنية فيروز في قصيدة "يوم 

.....)
إال إنني اسمع رن الكلمة .. احبك أنثاي

أتأمل حروفك وهي تمطرني حياه 
ـطـر وأدندن .. " فـأبـلل أصابـعي بـحـبـات ا
بـعـدك عـلى بــالي .. يـا حـلــو يـا مـغـرور يـا

حبق ومنثور على سطحي العالي ").
وهــذا تـــوجه لـالنــفـــتــاح عـــلى االجـــنــاس
ا يـغني الـيات اخللق والـفنون االخـرى و

الشعري وينضجه جمالياً.
وهــنـا تــاخـذنــا الـنــصـوص لــقـراءة خـارج
ــرئي حــيث تــداعـيــات لــغـتــهـا ـكــتـوب ا ا
قاصير واسعة شعرياً اءاتها لتكون ا وا
ـرئــيـة وفق وهي مـاكــثه خـارج الــكـتــابـة ا
تماسك شعري فاعل منساب بعيد عن خلل

القطع في بناء النص.
ـقاصيـر اتسمت بالـتكثـيف اللغوي حيث ا
باعـتماد ايـحائية الـلغة واشـاراتها وكانت
هـنــاك فـراغــات كــتـابــيـة مـالتـهــا الـشــاعـر
بالـكـتـابـات الـشـعـرية الـغـيـر مـرئـيـة تركت
مـإلهـا من الــفـعـل الـقــرائي وهـذا مــا فـتح
مـداخيل واسـعـة للـمـتلـقي لـلمـشـاركة وفق
ا هـذا النهج مـفهـوم كتـابة النص ثـانيـة و
من خـلق اســئـنـاس قـرائـي لـلـمــتـلـقي وفق

منطلقات التاويل.
وفي نص "وطـن بال مـــأوى" وهي تـــنـــشـــد
فاقيـد لالنسان وهو الوطن اكبر واخـطر ا

كما قالت...
(يا لصبرك يا عراق !

يا لصمتك يا وطن دون وطن 
ناجل  تناجيك ا

نابر  تشتتك ا
حتكي الطفولة عن خيانات السنابل 

عابد  وعن تمثال سمسار ا
فتصمت واقفا 

حتصي على الناج آهات القنابل 
وتــلــبث واقــفــا عــلـى جــســر تــهــتك من دم

األحرار 
قابر) قلقا على روح ترفرف في ا

وقـد حـاكت الـشـاعـرة "حـذام طـاهـر"ضـيـاع
الــوطن كــثــيــراً في الــنص كــمــاهـي خـارج
بوصـفهـا الوطن النص في احـتجـاجاتـهـا 
بال وطن لالنـسـان حـ تـنـقل هـذا الـوطن
ـنـابــر الـرخــيـصــة واصـنـام الــغـالي بــ ا
ـثـل تـمـثـال سـمـسـار االخــرين بـوصـفـهم 
وهــنــاك زحــام من الــبــشــر ــعــبــد ســلــفي
يـزورون مـقـابـر ضـحـايـاهم بـروحـهم الـتي
تــرفـرف بـاحلـنــان والـتـحــسـر لـهــذا الـفـقـد

توالي. الكثير وا
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لكننا لم ندرك 
معنى أن الله محبة)

وكـما في نص "يـوما قـريبـا إذن" في دعواه
لرفض جـمـيع حـاالت الـرداءة الـتي ظـهرت
كــثـيـراً في احلــراك االجـتــمـاعي من سـارق
ـثل قـرد يشـوه الـعزف الدف الـذي يـكون 
اجلـمـيل...وقـد عــمـلت الـشـاعــرة هـنـا عـلى
ايـقـاع جـمـيـل لـتـقـفـيـة االنـسـاق الـشـعـريـة

للنص القصير 
(سنستقلّ احلافله 

سنكون يوما ذائب 
في ثنايا القافله

لنسأل عن سارق الدف الذي
تاه في جوق أبواقٍ قاتله 

يوما قريبا إذن
سنمسكه .. ونحاكمه

على عزف مشوه 
خان احلياة ليكون قردا 

في قوافل زائله)
وكـمـا في نص سـابق وهي تـتـر بـاغـنـية

االضـافــات الـزائــدة الـغـيــر مـرغـوب فــيـهـا
نغصة للتلقي... وا

 و اتـضـحت اطـمــئـنـانـيــة الـنـصـوص  من
إداءهـا الـشـعـري وإيـصـاليـتـهـا اجلـمـالـية
ـعـمول مـخـتـصر بـعـيـد عن الـوقوع في و
ـانع ـشـوه  وا الـضـغط اخلـانق والـقـطع ا
والتي تـؤكد على انـباهة لـلواسع الشـعري
واتـقـانـة الـشـاعـرة لـهـذا الـنـهج احلـداثوي

للكتابة الشعرية.
وحـرصـت الـنــصـوص إلنــضـاج خــطـابــهـا
الــشــعـــري  ومن خالل نـــضــوج ومـــعــرفــة
ـكن و الـشـاعـرة الـيـات نـهـجـهـا الـكتـابي 
ـاهية الله هنـا قراءة  توصـيف نص "لغز" 
ـعــززة لـلـمــحـبـة وهي من وفـهم كـونــيـته ا
مــواصــفــات الـنــهج األنــســني في الــشــعـر

... والكتابات االدبية عموماً
(كل يحاول الوصول

كل يحلم بالقبلة األولى 
كلنا سجدنا حملراب احلب

وسبحنا بآياته

ولن تقرأني
س ....... تبقى حتبني
لكن الذي في داخلك

سيبقى يلعنك
ويتضح في  النص حـرص الشاعرة "حذام
فـارقة طاهـر" واعـتنـاءاتـها عـلى الغـرابـة ا
وهـذه ــاء االشـارة واالنــزيـاح الـبــعـيـد وا
تـالزمة ـثـوالت الـفـنـيـة من الـضـرورات ا ا
حـيث االضـفـاء اجلــمـالي لـلـنص مع دعـوة
الـــــقــــاريء بــــعــــد تــــنــــبــــيـــــهه وادهــــاشه
فهو نص يـسمعنـا روح الشاعرة لإلنشـداد
الـالئـبــة لـلــحب وجـمــال الــقـيم احلــيـاتــيـة

وانسنتها.
ÁU³²½ô« …—UŁ«

وفي الـنص الـقــصـيـر "سـكـووووت" والـتي
توحي العنونة من تكرار حرف الواو على
ومن فـعل دالـة تـكراره ثـقل هـذا الـسـكـوت 
اضــافـة الى ــتـلــقي ـا يــثـيــر انــتـبــاه ا و
كــلـمـات  –طــويال- وكـثـيـرا  –الــدالـة عـلى
ـتـسم بالـطول وتـعدده التـعب في السـير ا
ـفــرقـة الـكــثـيــر والــبـحث حــتى يــاخـذنــا 
ارة كتعبير عن جزعه وقد السلوك بشتم ا
راح بـــالــتـــيــاه حـــد اصــطـــدامه بـــســيــارة

وهي حالة تعني الكثير هنا... االسعاف
(سار طويال ... 
بحث كثيرا ...

اره كان ماهرا في شتم ا
سار طوييييال 

ولم يتوقف ..
اال بإصطدامه .. بسيارة إسعاف !!)

كـــانت الــبــنـــاءات الــقــصــيـــرة لــنــصــوص
فأي اجملموعـة لزوميات في جمـالية النص
اضافة واستطالة ترمي النص للورم الغير
قـاصير لذا كانـت مثـوالت ا حمـيد شـعريـا
مــثـــوالت صــحــيـــة ذات عــافـــيــة شـــعــريــة
وهي تــبـــتــعـــد عن الـــوقــوع في واضــحـــة

في قـرائـتي لـلـمـجــمـوعـة الـشـعـريـة "احلب
وأشيـاؤه األخـرى لـلشـاعـرة "حـذام يوسف
طــاهـر" اتــضح ان الـنــصـوص كــتـبت وفق
ومن خالل مــفــهــوم احلــداثــة الـــشــعــريــة 
ــتـمــثـلــة بـتـجــديـد كــتـابـة الــتـوصــيـفـات ا
فمن حـرص الشاعرة في القـصيدة النـثرية
مـجــمـوعـتــهـا هـذه عــلى االيـجــاز الـلـغـوي
ـا يعـطي لـلـنصـوص الـفعل والـتكـثـيف و
فكان لاليـحاء واالشارة والتقطيع الشعري
ـيـلـها ـشـذب لـلـجـمل واالنسـاق اضـافـة  ا
مـتلئـة بالـشعر لعـمل الفراغـات الكـتابيـة ا
ــشــيــر لـلــمــعـنى ــطـارد وا ــاء ا ومن اال
اثل ب اجنـحة اليات الكتـابة وانساقها ا
الشـعرية واتسمـت البناءات النـصية على
راد الشاعرة  في فتح البناءات القصيرة 
اكـثر من نافـذ تطل بـها وهي حتمل مـتعدد
ـلفـت لهـذا الـبـناء رؤاهـا. ومن تـعـاطيـهـا ا
الــفــني في مــكـــونــات وبــنــاءات االنــســاق
هذا الـنـهج يـفـتح ابـواب الـتـلقي والـصـور
ا يسهم في مـشاركة القاريء في كثيـرا و
كـتــابـة الــنص وفق مــفـهــوم الـتـلــقي الـذي
يذهب مـنظـروه... ان النص ماثل من خالل
هـذه الـنــظـريـة الـتي دفـعت كـثـيـرا الـتـلـقي
لرسم سمات واليات كـتابة النص الشعري

احلديث...
في الـــنص االول لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  -احلب
وأشـــيــــاؤه األخــــرى- اتــــســــمت احلــــالـــة
الـشـعريـة في الـنص بـالـشفـافـيـة الشـعـرية

وهي تشكل اخلطاب الشعري للنص...
(أعلم إنك غادرت ..

فمنذ ألف وهم وأنت ليس هنا
تشكل حروفا من الالمعنى

ياااااا .. أنت 
ستبحث عني كثيرا

ولن جتدني
حذام يوسف طاهرستكتب عني كثيرا ..

بطرس نباتي 
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األديب بطرس نباتي لـ(الزمان):

متـخـصـصـة بالـقـصـة السـريـانـية يـسـهم بـتـوسيع
رقعة انتشارها ?

ـا ال الـقـصـة او الـرواية او اي شـكل من  -
أشـكــال األدب يُـكــتب لــيـنــشـر ويــقـرا  وإال
سيـكون  ادبا ميـتا والنشـر ال بد له ان يجد
مـجـاال امـا عن طــريق الـصـحف او اجملالت
واقع االلـكتـرونيـة  التي يـتزايد او حـتى ا

يوميا وباضطراد مطالعيها وروادها . 
شـهد { لـنبـتعـد عن ميـدان القـصة ونـقتـرب من ا
الـثقـافي بـشكل عـام .. كـيف تقـيمـه  وهل  واقعـنا

في ازدهار ام ينحو نحو االنطفاء واخلفوت ?
ـشـهـد الـثـقافي ذو -لألسف  احلـديث عن ا
شجـون واليوم نالحظ خـفوت حد االنـطفاء
ـشهـد  واالسبـاب واضحـة جدا  اذا لـهذا ا
ما حتـرينا عـنها  قـسم منهـا ذاتية واُخرى
خـارج ارادتـنـا  وال اود اخلـوض  اكـثـر في
ا في ضمار في الوقت احلاضر  لر هذا ا

مناسبة اخرى

{ هـنـالك مـحـاوالت من جـانب بـعض النـخب  في
تـوثيق القصـاص وابراز ابداعـات هذه اجملموعة
كن ان تؤشر الى جهود من كـتاب القصة .. هل 
هـذه الـنـخب ومــا اسـهـمت به في تــسـلـيط الـضـوء

على كتابات االدباء من القصاص ?
-  التـوثيق في قـصصـنـا السـريانـية قـليـلة
جـدا او حــتى تـكــاد تــكـون مــعـدومــة وهـذا
نـاجت بسبب نـدرة نتاجـاتنا الـقصصـية اما
اذا كـان قـصـدك مـا نشـره صـديـقـنـا الـعـزيز
هــيــثم بـردى مـن أرشـفــة الــقــصـة فــهــو قـد
أرشف لـقـصـاصـ كـلـدو آشـوريـ سـريان
فـي كـتـابـة الـقـصـة بالـلـغـة الـعـربـيـة ولـيس
السـريـانـيـة وكذلك يـجب ان أشـيـر هـنا الى
جــهــود األخـت شــذى تــومــا الـــتي ارشــفت
سرح فشكرًا جلهودهما لكتاب القصة وا

دى انتشارها  بنشرها { يـرهن جانب القصة  
في وســائل االعالم كـالــصـحف  او اجملالت ..هل
بـــــرايك هـل تـــــخــــصـــــيـص صـــــحف او مـــــجالت

الـواقعيـة   مقلـدة القصـة العراقـية العـربية
ابـــان اخلـــمـــســيـــنـــيـــات كــمـــا في قـــصص
مـيشـائيل لعـازر عيـسى في السبـعيـنيات  
ولم تتطور الـنتاجات القصـصية من ناحية
الــتـــكــنـــيك الـــقــصـــصي وفـــنــيـــة  الـــشــكل
ـضـامــ رمـزيـة وبـسـيـمـائـيـة من حـيث و
ضـمـون اال عـلى أيـدي بعـض قصـاصـيـنا ا
امـــــثـــــال عــــــادل وهـــــوزايـــــا وروبـن بـــــيث
شــــــمــوئـيل رغـم نـدرة مــا أصـدروه والـذي
وصلنا منه حلد االن  لـذلك نستطيع القول
ــعـاصــرة ظـلت ان الــقـصــة الـســريــانـيــة  ا
متخلفة مقارنـة بالشعر السرياني من حيث

الكم والنوع  
{ هل تـســتــطـيع الــقــصـة ان تــؤرشف مــا مـر به
ـكن من خـاللـهـا شـعــبـنـا ومــاهي االلــيـات الـتـي 

توظيف االدب في ابراز محنة شعبنا ?
-الــــقـــصــــة هي نــــتـــاج حــــدث او ومـــضـــة
يـسـتثـمرهـا القـاص في تنـاول مضـمون من
ـا تكـون واقـعـيـة  او يـقـدمـها مـضـامـ ر
هم االن عنـدنا ان يولد بشكل رمـزي ولكن ا
لـنا قـصاصـون يستـطيـعون مواكـبة الـقصة
والـروايـة الـعـراقيـة او الـعـربـيـة او الـقـصة
ــكــونـات احملــلـيــة من حــيث بــحــثـهــا عن ا
الرئيسيـة في محور القص  مثال احلياة ال
تـخـلـو من مـواقف واحـداث وخـاصـة حـيـاة
شـعـبـنـا هنـاك مـحن واضـطـهـادات مـتـكررة
نـتـعــرض لـهـا ولـكن حلــد االن لم يـتم حـتى
ـا الـذي االقـتـراب من بـعض حـيـثـيـاتـهـا ر
يـكــتب بـالـعـربـيــة حـاول او جـاهـد من اجل
ــعـــانــاة بــلـــغــة غــيــر الـــكــتــابـــة عن هــذه ا
الـســريـانــيـة ولــكــني اوكـد دائــمـا ان األدب
دون بلغة اخرى غير السريانية ال اعتبره ا
ادبــا ســريــانـــيــة الن الــلــغـــة هي الــركــيــزة
االســاسـيــة في عــنــونـة أدب مــا وانــتــمـائه
الــقــومي  لـغــتـنــا لـيــست قــاصـرة مــطـلــقـا
لــلــتــعـبــيــر عن اي حــدث او عن أيــة ثــيــمـة
قـصـصيـة ولكن هـنـاك عدة اسـباب أدت الى

العزوف بالكتابة بها لألسف .

شـهـدية ـطـاف حـول تقـيـيـمه لواقـع ا بـنا ا
ـرتـبـطـة بـالـثـقـافـة الـسـريـانـية الـثـقـافـية  ا
بــشــكل عــام  لــيــتــصــدى لــهــا هــذا احلـوار
ويــتـــطــرق الى جـــوانب مــنـــهــا عـــبــر هــذه

التفاصيل :
{ لــديك دراســة  الــقــيــتـهــا في مــؤتــمــر جــامــعـة
عطيات الـقاهرة  حول القصة السريانية ..ماهي ا
الــتـي اســتـــخــلــصـــتــهـــا في دراســتـك حــول هــذا
ـوضوع  وهل عـاشت القـصـة السـريانـية عـهودا ا

متباينة من جانب االزدهار واخلفوت ?
- كـانت دراسـتي حـول الـقـصـة الـسـريـانـية
تناولت في مقدمة الدراسة ما  نشره  من
قصص سـواء كان ضمن مـجاميع قـصصية
ــــثــــابـــة ــــقــــدمــــة  او فــــرادى  وكــــانت ا
بـيـلـوغــرافـيـا ضـمـنـتـهــا جـمـيع الـنـتـاجـات
الـقـصــصـيـة والـتي كــتـبت حـصــرا بـالـلـغـة
الـــســريـــانـــيــة  ثـم تــطـــرقت الـى الــقـــصــة
ـعاصـرة السريـانيـة لقاصـ وهمـا يونان ا
هـوزايـا في مـجــمـوعـته الـقـصــصـيـة (خـبـز
السـواتر) وعادل دنو في مـجموعته (خـلقتا
دهوا) وترجمـتها  بالعربـية ( حلقة الذهب)
 امــا عن عــهــود هــذه الــقـصــة فــقــد نــشـأة
انية من خالل القصة عندنا نـشأة دينية إ
مـــا جـــاء في أدبــــنـــا الـــديـــنـي من قـــصص
الشـهداء والـقديسـ  ثم تنـاولت مواضيع
وثـيـمــات واقـعــيـة  حـيـث لم تـتــجـاوز تـلك
احملـــاوالت شـــكل مـن أشـــكـــال احلـــكـــايــة 
قـصص لـلى تـامـرز او جـان اخلص ومـعظم
قصص هـذه الـفـترة كـانت تـنـشر في مـجـلة
كــــلـــــكــــامـش الــــصـــــادرة في ايـــــران ابــــان
الستـينيات    لم تـتطور تلك احملاوالت في
كــتـابـة الـقـصـة وظـلـت قـصـصـنـا اقـرب الى

يــكــاد اليــغــيب ظــله عن اي مــحــفل ثــقــافي
مرتـبط  بالثـقافة الـسريانيـة فتجـده ناشطا
يـــقــلب فـي اوراقه اخلــاصــة  بـــذلك احملــفل
ليبرز جانـبا مهما من مرتـكزات تلك الثقافة
فـقـبل نحـو اكثـر من شـهر  تـابعـته عن قرب
ـؤتمـر  الدولي وهـو يـلقي بـحثه في اطـار ا
الـثاني  لـلـدراسـات  االرامـية  والـسـريـانـية
الــذي شـــهــدته جــامــعـــة الــقــاهــرة في اذار
ــاضي  وتــمــحــور بــحـثـه  حـول (مــارس) ا
ا ـدونة  بالسريانية   عاصرة  ا القصة ا
ـؤتــمـر بـانه بـحث ـشــاركـ بـا اكــد عـلـيه ا
يغني مصادرهم ومـراجعهم ازاء هذا اللون
ــهم  وقــبــلــهــا بـاشــهــر كــنت الى االدبي  ا
جـانــبه  في  الــنــشـاط الــذي يــحــرص عـلى
ناسبة يوم اقامته احتاد االدباء السريان 
الـصحـافة الـسريانـية  في االول مـن تشرين
الــثــاني (نــوفــمــبــر) حــيث احــتــوت ورقــته
البـحثـيـة على مـا دونه الـصحـفي  الـعراقي
ــعــروف فــائق بــطي مـن مـواقـف واعــمـال ا
هـنيـة  خصـوصا  انه عـلى  سيـرة حيـاته ا
ـــوســـوعــته جـــايــلـه اثــنـــاء كــتـــابـــة بــطي 
وسومة حول تاريخ الصـحافة السريانية ا
.. انه االديب بــطـرس نـبــاتي  الـذي يــرتـكـز
حـطاته على سـيـرة مهـنـية  زخـر اغـلبـهـا 
في ادارة مــديـريـة الـثـقـافــة الـسـريـانـيـة في
مديـنة اربيل  وما حـفلت به من انشـطة منذ
تبلورها  وحتى احالته للتقاعد ليتفرغ الى
 الكتابة والتاليف وابراز جوانب مهمة  من
واقع الثقافة السـريانية  والذي  ارتكز على
جوانب موسعـة من حواري معه  خصوصا
ـوسـومـة والـتي ـحـاضـرته ا ـا يـتـعــلق 
الـقاهـا في رحاب جـامعـة القـاهرة  لـينـتهي


