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 حمتويات العدد
 أ.د.ميسون ذنون العبايج     كلمة العدد   .1
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2.     
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 العـددت لمك
 

        
 – 75;3حسُت رحيم ) ( ليخصص عن الراحل الكاتب العراقي ا١توصلي85) جاء العدد         

ؤلفات ادبية كمسرحية اغنت اٟتركة االدبية كا١تسرحية يف العراؽ عامة (  تثمينا ١تا تركو من م4243
نشر نصوصو األكذل يف ككانت بداايتو يف فًتة السبعينيات من القرف العشرين عندما كا١توصل خاصة، 

الشعيب ك٘تكن من خبلؿ ذلك  ابألدبككانت لو اىتمامات عدد من اجملبلت الثقافية العراقية كالعربية، 
عيرضت على اليت  سرحيةا١تنصوص من تقدصل ال

من مسرحياتو اليت ا٠تشبة منذ التسعينيات، 
انلت االعجاب )ىذايانت معطف( كمسرحية 
)االعداـ( كمسرحية )ا١تسافر كالباب(، كمسرحية 
)ترنيمات سومرية( ابتدأ ٦تثبل ككاتبا لبعض 

امي ابب حر ا١تسرحيات الساخرة من قبيل )
( يف فرقة شباب الطوب( ك)عريس انتيكا

عضوا يف االٖتاد العاـ لؤلدابء اٞتامعة. كاف 
نقابة الفنانُت، يف   ان عضو ، ك كالكتاب، العراؽ

 .العراؽ
كىذه سَتتو االدبية كما مثبتة على موقع الناقد  
 العراقي كما كتبها بنفسو كنشرت يـو األحد ، 
5 اذار 4244  

https://www.alnaked-aliraqi.net/ency/husseinrahim 
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 مؤلفاتو
 4229)ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب( عاـ …. ركاية  -اًلقراف العاشر  .3
 42235منشورات ليندا ..سوراي. عاـ …. ركاية  –ابناء السيدة حياة  .4
 .لعنة اٟتكوايت ) ٣تموعة قصص ( دار صحارل للنشر/ العراؽ / موصل.5
 .االخوة ايسُت ) ٣تموعة مسرحيات ( دار صحارل للنشر / العراؽ / موصل .6
 لندف/ بريطانيا…دمع العسل ) ديواف شعر ( دار مومنت للنشر كالتوزيع . 7
 (حزف ا٠تورنق ) ركاية ( دار مومنت للنشر كالتوزيع لندف / بريطانيا ) ٖتت الطبع.8

  :القصص اكالن:
 يف ٣تلة ثقافات البحرينية كجريدة الزماف رقيم الطوفاف نشرت . 3
 نشرت يف جريدة نينول كالزماف كاألديب كموقع معابر… حقيبيت الصفراء اليت. 4
 . صهيل اٞتنادب نشرت يف جريدة نينول كجريدة الزماف . 5
 98;3الفارس نشرت يف ٣تلة اٞتامعة / ا١توصل عاـ  . 6
 4228/ عاـ السيد كادم عكاب نشرت يف جريدة األديب  . 7
 صيب االحبلـ نشرت يف ٣تلة اٞتامعة االردنية. 8
 اغنية معيوؼ نشرت يف ٣تلة ثقافات البحرينية . 9
 4228 سيد حديقة الشهداء . :

  :ا١تسرحيات :اثنيان 
  6;;3يف مهرجاف ا١تسرح العراقي يف بغداد عاـ  .اإلعداـ شارؾ3
 . 8;;3يف مهرجاف ا١تسرح العراقي يف بغداد عاـ  اإلخوة ايسُت شارؾ . 4
، نشرت يف ٣تلة  8;;3يف مهرجاف ا١تسرح العراقي يف بغداد عاـ  . ىذايانت معطف شارؾ5

 . سطور ا١تصرية
 . نشرت يف ٣تلة سطور ا١تصرية -عشق يبحث عن رحيل أ . 6
جامعة  –ية الفنوف اٞتميلة الآت امرأة مونودراما نشرت يف ٣تلة اتيكي األردنية كقدمتها كل  . 7

 . ا١توصل
 . شتاء الكربايء  .8
اٞتمجمة )مونودراما ابنتوماصل( شاركت يف مهرجاف اٟتدابء ا١تسرحي الذم اقامتو كلية   .9
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( ككذلك شاركت يف مهرجاف البلذقية للمونودراما يف 4228الفنوف اٞتميلة يف ا١توصل )نيساف 
 . سوراي

 . ػػػػػػػترنيمات سومرية .  .:
 . ا٠تفاشة . ػػػػػػػ . ;

 ليلة الكراس . نشرت يف موقع مسرحيوف . 32
 . مسافر زاده الظبلـ نشرت يف جريدة مسرحنا ا١تصرية .33
 منودراما………. الرجل الرابع  . 34
 على صهوة أألٯتاف مسرحية .35
 ا١توصلاكثر من عشرين نصا مسرحيا شعبيا كوميداي عرض اغلبو على مسارح مدينة . 36

 :اٞتوائز
اٞتائزة أألكذل يف مسابقة القصة القصَتة اليت أقيمت يف مركز شباب ا١توصل عاـ . 3

 (.ألحبلـاككاف ذلك أكؿ نص قصصي اكتبو كعنوانو )صيب 97;3
اٞتائزة أألكذل يف مسابقة القصة القصَتة اليت أقامتها جريدة نينول بقصة )حقيبيت الصفراء . 4

 4222عاـ …(.اليت
اٞتائزة أألكذل يف مسابقة قناة الداير الفضائية للقصة كالشعر عن قصة )سيد حديقة  . 5

 (.الشهداء
اٞتائزة التقديرية األكذل يف مهرجاف البغدادية أألكؿ للقصة القصَتة كالركاية . عن ركاية  . 6

 (.)موصليا
 ;422جائزة انجي نعماف العا١تية عن قصة ) لعنة اٟتكوايت ( عاـ  . 7
 : عنو كتب  ما
قراءة يف مسرحيات حسُت رحيم : ْتث القي يف ا١تؤ٘تر السابع لكلية الفنوف اٞتميلة جامعة . 3

 . ( بقلم د. ٧تم الدين عبدهللا سليم4224 – 4223بغداد )
ْتث القي يف ندكة التأليف  الفضاء الدرامي يف مسرحية اإلخوة ايسُت أتليف حسُت رحيم : . 4

ا١تسرحي الذم أقامتو كلية الفنوف اٞتميلة يف جامعة ا١توصل بقلم ا١تدرس ا١تساعد : بشار عبد 
 الغٍت
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اٞتمجمة عرض موندرامي من العراؽ ابنتوماصل رائع كمضموف معرب : بقلم ندل كماؿ سلـو .5
 (كرفيدة يونس اٛتد )سوراي

 . (ا١تونودراما : فادم ابو زيد جريدة الوطن )الكويتاٞتمجمة اضافة ابداعية ١تسرح  .6
 دراسة عن ركاية القراف العاشر : بقلم دمحم جابر . 7
دراسة عن القراف العاشر بقلم عبد الكرصل ٭تِت الزيبارم/ صحيفة أألديب البغدادية / . 8

 العراؽ
ابخديدا / قرة جتماعي يف مسرحيات حسُت رحيم /صحيفة االنساشل ك اثر الصراع اال . 9

 . قوش. د. ٧تم الدين عبد هللا سليم
ماف عند حسُت رحيم / دراسة يف ٣تموعتو القصصية لعنة اٟتكوايت . د. دمحم جواد االز لعبة . :

 حبيب البدراشل / جامعة ا١توصل
دراسة عن مسرحية عشق يبحث عن رحيل للمؤلف حسُت رحيم : بقلم د. اٛتد قتيبة ، . ;

 . لمركز دراسات ا١توص
 (نار( عن ٣تمل اعمارل ا١تسرحية بعنواف) السلطة يف مسرحيات حسُت رحيمْتث )سيم. 32

 للدكتور اٛتد قتيبة
 للناقد صباح سليم…للركائي حسُت رحيم …التماىي يف ركاية )ابناء السيدة حياة( . 33

دكتورة كجداف ْتث لل…ا١تيتا سرد يف القصة )قراء يف قصة لعنة اٟتكوايت للركائي حسُت رحيم( . 34
 توفيق ا٠تشاب

 الواقعية السحرية يف قصص حسُت رحيم صباح سليم . 35
رسالة ماجستَت من جامعة اببل للطالب زايد طارؽ …دراسة ألعماؿ حسُت رحيم ا١تسرحية كاخرين. 36

 فاضل
جامعة /حسُت رحيم ..رسالة ماجستَت للطالبة خلود يوسف عبود الدكرم  التجريب يف مسرحيات . 37

 كريتت
بداعية السنوية اليت تقيمها جامعة ا١توصل كيشًتؾ فيها االػػػػػػ عضو ٞتنة فحص النصوص يف ا١تسابقة 

منتسبو اٞتامعة من تدريسيُت كموظفُت كطلبة دراسات اكلية كعليا يف ٣تاالت القصة كالشعر كا٠تاطرة 
 .. كالقصةاكتشفت مواىب يف الشعر …كالرسم كا١توسيقى كا٠تطابة ك٠تمس دكرات 
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قاـ مركز دراسات ا١توصل كتثمينا ٞتهوده االدبية يف كتابة القصة كالركاية كبعض ا١تسرحيات فقد ا        
الساعة الثامنة مساءن عرب ا١تنصة االلكًتكنية   4244  شباط  7  حفبل أتببنيان يـو السبت ا١توافق

Google Meet : ٔتشاركة عدد من أصدقائو ك٤تبيو كىم كل من . 
 / قسم التاريخ اآلداباالستاذ الدكتور انصر عبد الرزاؽ ا١تبل جاسم / كلية  .3
 االستاذ الدكتور سادل دمحم ذنوف / كلية الًتبية للعلـو االنسانية / قسم اللغة العربية .4
 / قسم اللغة العربية اآلداباالستاذ الدكتور أٛتد جار هللا ايسُت / كلية  .5
 دمحم عبد هللا /كلية الًتبية للعلـو االنسانية / قسم اللغة العربيةاالستاذ ا١تساعد الدكتور صاحل  .6
 الدكتور قتيبة ٤تسن / كلية الًتبية للعلـو االنسانية / قسم اللغة العربية .7
االستاذ ا١تساعد الدكتور علي اٛتد العبيدم/رئيس قسم الدراسات االدبية كالتوثيق /مركز  .8

 دراسات ا١توصل
 الصحفي صباح سليم .
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من رموز ا١تشهد الثقايف ا١تعاصر يف ا١توصل .. كاف لو خبلؿ العقود االربعة ا١تاضية رمزه حسُت رحيم      
حضور طاغ كلو كتاابت كركاايت .كتب عنو كثَتكف كاكدكا على انو من الركائيُت الذين تركوا بصمات 

افية يف كاضحة يف اتريخ السرد العراقي ا١تعاصر..كتب القصة ككتب الركاية، كعمل ٤تررا لصفحات ثق
من ٣تاميعو القصصية: )رقيم الطوفاف( )صهيل ك بعض صحف ا١توصل من قبيل جريدة )نينول( 

  . اٞتنادب( )السيد كادم عكاب( )اغنية معيوؼ( )لعنة اٟتكوايت(
راف العاشر( ك)ليل يف الركاية لو )القً       

االركاح السبعة(، كاخر اصداراتو ركاية )موصليا 
بعد .كتب للمسرح كمثل  موصل( كاليت دل توزع

فيو كما كتب للتلفزيوف كمن مسلسبلتو اليت  
كتبها تلفزيزنيا )مسلسل )الذئب( كمسلسل 

 .)آخر اايـ الكربايء(
من مسرحياتو اليت انلت االعجاب      

معطف(، كمسرحية )االعداـ(  )ىذايانت
كمسرحية )ا١تسافر كالباب(، كمسرحية 
)ترنيمات سومرية( .ابتدأ ٦تثبل ككاتبا لبعض 

ا١تسرحيات الساخرة من قبيل )حرامي ابب الطوب( ك)عريس انتيكا( ...ىو من مواليد ا١توصل سنة 
كمنها )فرقة شباب ، ك٭تمل الشهادة االعدادية كلو اسهامات مع كثَت من الفرؽ ا١تسرحية 75;3
 .ا١توصل(
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 : ىو شاعر كشعره ٚتيل كمعرب كرقيق ...اليـو فقط قرأت لو قصيدة رقيقة يقوؿ فيها على لساف شاعر  
 ... اان الشاعر الذم

 مثقب اٞتسدً  أسٌل لنامو 
 اف يعلمٍت كيف ابكي

 كدمعي مازاؿ
 يبحث عن عيٍت
 كقليب عزيز قـو
 ذلٌو العشق مرة

 فأعتزؿ
 آآآآآآآهكل صباح ...

   
بداعية ...منطقة إلاىو يرل اف ىناؾ منطقتاف للكتابة    

الشعر كمنطقة السرد ...منطقة الشعر ىي أألكثر حرية، 
كسهولة، كاماان. من ىنا يرل اف منطق السرد اليزاؿ غَت متوائم مع ما جرل ١تدينتو ا١توصل من نكبات 

 .لندف بعنواف )دمع العسل(كمآس .من ٣تاميعو الشعرية ٣تموعتو اليت صدرت يف 
عاسل من بعض صعوابت اٟتياة كنكدىا  ، كساخران جادان  ، كمسرحيان متميزان  ، ككاتبان نبيبلن  عرفتو انساانن      

ككاجو مأساة فقداف كلده الشاب، لكن ذلك دل يفت يف عضده فظل يتواصل مع ٚتهوره كاليزاؿ ٭تث 
رؾ يف مهرجاانت ا١تسرح العراقي كانؿ قدرا من التكرصل ا٠تطى كيغذ السَت ٭تضر التجمعات الثقافية كيشا

كاالشادة كالتقدير كالشهادات التكرٯتية كقد كرمتو الرابطة العربية لآلداب كالثقافة فرع ا١توصل تقديرا 
 .١تكانتو يف ا١تشهد الثقايف العراقي يف ا١توصل كما كرمتو جهات علمية كثقافية عديدة

 لكن فقط اقوؿ انو مهمـو بقضااي اىلو كشعبو، منهمك يف تقدصل ما يشعر ٯتكن اف اكتب عنو الكثَت     
انو مفيد يف ٣تاؿ ا١تسرح كاالعبلـ، كىو صادؽ مع نفسو قليل الكبلـ، حزين دكما ىكذا اان اراه لكن 

يصب يف صاحل النهضة كالنهوض، بقدر  حزنو مشركع كمربر آلنو كامثالو ٯتتلك احساسا أبف ما ٬ترم ال
 . يف صاحل الفساد كالفاسدين كتلك مأساة يعانيها ا١تثقف الذم ٭تمل رسالة جامعة كىادفة ما يصب

إمتلك حسُت رحيم كل مواصفات الكاتب ا١تتمكن، كقبض على كل ادكات عملو كحرفتو االدبية      
 كيوما بعد اخر ٭تفر موقعو يف ميداف الثقافة اٞتادة .



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (11) 
 

راقية اف اكتب عن مراحل السرد العراقي يف ا١توصل، كقفت عند عندما كلفتٍت ٣تلة )االقبلـ( الع     
٢تذه ا١ترحلة كقلت :"اما  )ا١ترحلة ا٠تامسة(   ا١ترحلة ا٠تامسة كاعطيت انتاج االستاذ حسُت رحيم ا٪توذجان 

كىي مرحلتنا اٟتاضرة، فأعتقد اف لدينا عدد ٦تن ٯتثلها لكٍت سأقف عند اثنُت من ابرز الركائيُت 
(، كالقاص 75;3لضيق ا١تساحة ا١تخصصة رل،  ك٫تا القاص كالركائي حسُت رحيم )مواليد  ا١توصليُت

 (   .69;3كالركائي غازل عزيز العكيدم )مواليد 
ففيما يتعلق ابلقاص كالركائي حسُت رحيم،  اقوؿ اف االستاذ حسُت رحيم ركائي، كقاص، كمؤلف      

كىو يعمل موظفا يف ا١تكتبة ا١تركزية ٞتامعة ا١توصل عرفتو منذ سنُت طويلة   ككاتب عراقي مسرحي 
 يريد اف تكوف لو بصمة يف جدار الثقافة العراقية ا١تعاصرة . دؤكابن  مبدعان  ، كركائيان ، كقاصان كدكدان  انساانن 
جامعة الىام. من ركاايتو ا١تنشورة : ركاية " القرواف  –بكالوريوس ترٚتة  75;3ا١توصل سنة   كلد يف

كركاية "موصليا موصل"، ك"ليل األركاح السبعة" ، العاشر"،  
قصص منشورة يف ٣تبلت عراقية   ك"أنثى ا١تدف" . كلو

كعربية منها " رقيم الطُت "، ك" صهيل اٞتنادب "، ك" 
ك" صيب األحبلـ "،  الفارس "،  ك" السيد كادم عكاب "، 

 ك" عشق يبحث عن رحيل ".
ول(  كجريدة عمل يف صحف عديدة منها جريدة )نين     

)الغد(، كلو مسرحيات شارؾ عدد منها يف مهرجاانت 
مسرحية. كمن مسرحياتو "اإلخوة ايسُت"، ك"اإلعداـ"، 

 "ترنيمات سومرية" ك"ىذايانت معطف" ك ك"اٞتمجمة" ك
حصل على جوائز كتكرٯتات عديدة يف  "بيت العز".

نشر العديد من ا١تقاالت يف صحف  مسابقات إبداعية.
 يف موضوعات القصة كا١تسرح كالركاية كالفن التشكيلي".    اقع الكًتكنيةكمو  كرقية 

على عجل، كبشكل مفاجيء .. لو اجملد، كا٠تلود، كا١تغفرة، لكنو   4243/ 34 / 48غادران  يـو  
  ترؾ بيننا ما نذكره .
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كاان عاجز عن اكماؿ اكؿ سطر كتبتو عنك.. هتيمن علٌي يف كل مضت ثبلثة اايـ على رحيلك،         

ٟتظة  منذ رحيلك صورة انك ٦تدد ىناؾ..كحيدان صامتان 
جامدان ..كلما اضفت سطرا اك نصف سطر كعدت اذل 
قراءتو ابدرت اذل ٤توه فالكتابة دل تعد قادرة على احتواء  

 ىذا الذم فعلو غيابك يب.
عنك كانت دل تعد  ك ماجدكل اف اكتب لك اك    

 قادرا على القراءة..
لقد كنت معي، ليس ليـو اك شهر اك سنة بل لكل      

شهر كلكل سنة مضت منذ العاـ يـو كلكل 
،اكثر من نصف قرف اي حسُت منذ تلك اللحظات االكذل. من بواكَت ظهورؾ االديب..  بدأ االمر 92;3

اف هترع ٨توم ألقرأ نصك اٞتديد.. قرأت لك  كل  ىناؾ كدل يتغَت بعد ذلك.. كىو اف تواظب على فكرة
، كأنٍت اؤدم كاجبا اك فريضة، ككنت اخطف نظرات عجلى اذل كجهك كاان اقرأ  ما كتبتو يوما كراء يـو
نصا من نصوصك فأرل ا١تشوار الذم قطعتو لتصل اذل تلك اللحظة، كأنك تقف اماـ ٞتنة امتحانية، 

ليئة ابلقصص كاٟتكاايت كا٠ترافات كا١توركاثت الشعبية اليت  ككنت ا١تس تلك النقطة من اعماقك ا١ت
ألقيت  هبا اذل كل نص من نصوصك، كلسبب دل استطع اف اطويو كاضعو كراء ظهرم دل اصل اذل ٟتظة 

كانت تبحث عنها يف مبل٤تي لتنا٢تا.. يف اٟتصار اتبعتك كانت تكتب مسرحيات  الرضا اليت تلهفت كثَتان 
تقارع هبا سوط اٟتصار الذم يضربك على بطوف اكالدؾ.. كيف اٞتامعة كنت ارنو للمسرح الكوميدم ل

اذل ٟتظة اراؾ فيها يف ا١تكاف الذم تستحقو ك٘تكنت من اف اكجو القرار لصاحل تكليفك ٔتهاـ مسؤكؿ 
اعبلـ ا١تكتبة بفضل التنوير الثقايف الذم ٯتلكو الدكتور عدانف سامي االمُت العاـ ١تكتبات اٞتامعة 
يومذاؾ.. مث بدأت اضع اٝتك يف قوائم ٞتاف التحكيم ١تسابقة الفنوف االبداعية، كعندما كنت اذىب  

 اذل ام عمل صحفي كاف ٤تتما اف تكوان معي..رعد فاضل كانت..
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 كيف اٖتاد الصحفيُت العراقيُت كاف طبيعيا اف افتقدكما كاف تكوان معي.

ريد اف ينظم االٖتاد العاـ لؤلدابء كالكتاب يف نينول امسية كقبل رحيلك أبسابيع افضيت ارل ابنك ت     
 مشًتكة رل كلرعد فاضل كلك..

 لقد كنت اتنفس صداقتك ايحسُت..
..ليس بوسعي اف اكظف ىذا اٟتيز ألنقد مؤلفاتك، فأان قاسو كانت ميت، ايها السارد الذم الٯتل     

كيؤ١تٍت اكثر انٍت دل اخف عنك رأيي ابف ما كنت تكتبو على انو شعر ليس بشعر..انت سارد..ككاف لزاما 
عليك اف تظل ساردا..لقد طاكعتٍت يف كل شيء اال ماكنت تظنو شعرا..كنت تصدؽ اطراءات آخرين 

يعرفوف اللحظة اليت يكوف فيها مايقرؤكنو شعرا..دل تكن بك حاجة اذل الشعر،لكنٍت كنت  اليفهموف كال
اعي السبب كىو جوع اعماقك اذل حياة عشت كمٌت كانت تتمناىا.فانت ايحسُت كنت دائما سنونوان 

 ببل جناح كسندابدان ببل خرائط كببل سفن...



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (13) 
 

يو لتخفي ٖتتو ٢تفة طائر ينتظر اف ينبت لو ذلك ا٢تدكء كالصمت الذم رآه اآلخركف عليك كنت ترتد
 جناحاف ليحلق ..

 اعرؼ ايحسُت ذلك كلو..ككنت اطويو ٖتت أ١تي الشخصي..
 قبلك مات ٤تمود جندارم بذلك االنتظار العظيم الذم يهز قواعد اللهفة

 كاليـو ٘توت انت..
 الذم يطاردان اان كىو.. كدل يعد عندم ىنا سول حليف كاحد اقارع بو كاحبو على ىذا البعد الشفاؼ

 فوداعان أيها الواقف على حافة دجلة..قدماؾ يف ا١تاء
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يف البدء احيي مركز دراسات ا١توصل على ىذه اٞتلسة التأبينية الستذكار احد الرموز الفاعلة كاٟتية     
ان قبل اربعُت يوما، غادران يف ثقافتنا ا١توصلية ا١تعاصرة، اال كىو االخ االستاذ حسُت رحيم، الذم غادر 

لكنو حٌي معنا ٔتبلمح شخصو، بصوتو ا٢تادئ،  ان جسد
أبخوتو الصادقة، كبصوفيتو اليت كْتضوره احملبب، ك

اخذت تتعمق يوما اثر آخر مع تعاقب عادايت الزمن 
كصركفو كنكباتو، كاليت امتزجت ابلعوادل اليت صنعها يف 
مؤلفاتو ا١تتنوعة كا١تميزة، فاصبح من الصعوبة ٘تييز 
العادل ا١تتخيل عن عادل الواقع، فلكليهما من االالـ 

 كاآلماؿ الكثَت الكثَت. 
لن اٖتدث عن اٞتانب االديب يف شخص االخ      

حسُت رحيم، مع رغبيت العميقة بذلك، لكٍت كاان اليـو 
برفقة فرساف مربزين يف ىذا ا١تيداف، أكثر اف اٝتع منهم على اف اكوف متكلما، فيقتصر كبلمي على بعض 

 الذكرايت الشخصية.
١تكتبة ا١تركزية، اذ كاف مديرا لئلعبلـ فيها، كيف عشنا اان كالراحل قرابة سبعة اعواـ، نلتقي يوميا يف ا   

كجدت ٜتسة اشخاص كانت تربطٍت هبم  4225اٟتقيقة انٍت عندما توليت ادارة ا١تكتبة يف اكاخر عاـ 
معرفة طيبة، ٖتولت ٔتركر الزمن اذل صداقة كطيدة كىم كل من: االستاذ اثمر ٤تمود، كاالستاذ مازف 

كاالستاذ ٤تمود علي فهمي، كاخَتا االستاذ حسُت رحيم. كبدأ كأف كل  زامل، كاالستاذ نبيل العبيدم،
منهم قد كضع يف ا١تكاف ا١تناسب ٘تاما، الذم خلق ألجلو. كبقي االخوة يضطلعوف بواجباهتم على افضل 

 صورة ٦تكنة طواؿ السنوات اليت ٚتعتنا معا. فكنا فريقا نعمل معا ابنسجاـ اتـ يف كحدتنا كتنوعنا 
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علق االمر ابالخ الراحل الفقيد ااب بشار، فقد تعمقت عبلقتنا الشخصية كاصبحنا كثيقي الصلة كقدر ت  
بعضنا البعض، فالرجل كاف امينا يف النصح، صدكقا، حريصا على ا٧تاح العمل يف ا١تكتبة اكثر من حرصو 

عبلقة  على مصلحتو الشخصية. كبدكرم تركت لو صبلحيات كاسعة لكي يدير اعبلـ ا١تكتبة كينسج
 ٦تيزة مع اعبلـ اٞتامعة كٖتديدا مع مدير االعبلـ آنذاؾ االديب ا١تميز االستاذ اثمر معيوؼ.

كاف االخ ابو بشار ساعدم اليمُت يف شؤكف كجوانب كثَتة من العمل يف ا١تكتبة سواء القتناء الكتب،    
نة، ككم اان مدين لو ٔتعرفيت ابلكثَت اك للتعامل مع رائسة اٞتامعة، اك لبلنفتاح على اٟتياة االدبية يف ا١تدي

منهم ٦تن عرفتهم عن طريقو، مثل االديب عبد هللا البدراشل رٛتة هللا عليو، كالدكتور ا١تسرحي جبلؿ ٚتيل 
رٛتة هللا عليو ك٣تموعة طيبة من ادابء ا١تدينة اٟتاليُت. حيث اصبحت ا١تكتبة ا١تركزية بناء على رأيو 

 .4233-4228ك االايـ العصيبة بُت ملتقى ألدابء ا١توصل  يف تل
كا٧تزان معا اعماال مهمة، فقد اصبح للمكتبة كنشاطاهتا اباب اثبتا يف ٣تلة اٞتامعة ا١توسومة )مناىل    

جامعية(، ككاف ىذا الباب يتجاكز اٞتانب االخبارم اذل الكتاابت ذات الطابع العلمي كاالديب، مث تعاكان 
لة ثقافية خاصة اب١تكتبة اطلقنا عليها اسم )جليس العقل(، كلقد كانت االستاذ حسُت كاان يف اصدار ٣ت

٣تلة ثقافية كعلمية رصينة، لكن دل يكتب ٢تا االستمرار لعوامل عديدة ليس ىذا اكاف ذكرىا، كايضا كاف 
لبلخ االستاذ حسُت دكر ٦تيز يف اعداد الدليل السنوم للمكتبة كيف النشاطات العلمية كالثقافية اليت 

 طلعنا هبا.اض
عرفت االخ ااب بشار انساان ىادائ ٯتتلك حكمة الشيخ كطيبة الطفل، كاف يشعر ابنو دل ٭تظ ابلفرصة   

لوضع ادبو يف متناكؿ النقاد اك القراء، كرايتو كطفل أتلقت عيناه بنشوة من خاؼ من القمر) كما يقوؿ 
، فكاف 4229ة ا١تصرية للكتاب عاـ السياب(، عندما كاف ينتظر نشر ركايتو القراف العاشر يف ا٢تيئ

سعيدا غاية السعادة عندما كصلو ا٠ترب بذلك عن طريق االديب الكبَت االستاذ ا٣تد دمحم سعيد. ككم 
اسعدتٍت مرافقتو يف العرض ا١تسرحي ا١تونودرامي ١تسرحيتو )اٞتمجمة(، كاالداء اٞتميل للممثل البارع 

ذ عباس عبد الغٍت. جلسنا معا طواؿ العرض فاهبرتٍت توخيب اٛتد كاخراج ا١تسرحي ا١تبدع االستا
االفكار ا١تتضمنة يف ا١تسرحية قدر ما اهبرشل االداء كاالخراج كاٞتمع بُت تقنيات متنوعة دل اعهدىا يف 

 ا١تسرح العراقي.
لكن عبلقتنا ك٤تبتنا تعمقت كاكتسبت ابعادا اٚتل خارج اطار العمل  4233غادرت ا١تكتبة عاـ   

كتفرقنا على أيدم سبأ كما يقاؿ،  4236الذم دل يكن رٝتيا قط، مث عصفت بنا حوادث  -الرٝتي



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (16) 
 

ككنت اتتبع اخبار اخويت كاصدقائي كمنهم االخ حسُت رحيم بقلق كترقب خشية ٝتاع خرب مؤدل اك جرح 
 ال يندمل.

يف ا١تلتقيات  كمن مث عدان كعاد بنا النشاط بعد ٖترير ا١تدينة، أتلق االستاذ حسُت رحيم من جديد   
كالنوادم االدبية، كلكأنو كاف يسابق الزمن ليقوؿ ما يف جعبتو، مث جاءت النازلة االقسى مع الرحيل 
ا١تفاجئ البنو بشار، كىو حدث صدمنا ٚتيعا، ألنو دل يكن ابٟتسباف، كاشفقت كثَتا كيف سأقابل 

كابستيعابو الصويف لتلك النكبة،  االستاذ حسُت كأم كلمات سأكاسيو هبا، لكنو فاجأشل ْتكمتو البالغة
فمع اهنا عمقت من حزنو االزرل اال اهنا ايضا رفعتو درجات يف الطريق العرفاشل، احتمل  الصدمة كدل 
يشكو الحد قسوهتا، كزاد شعور ا٢تدكء لديو مع مرارة اقسى. كمن يلتقي بو بعد تلك النكبة يرل اف 

 يضع ًحكىم الكبلـ على لساف  شخصياتو. صمتو كاف اطوؿ بكثَت كابلغ من قولو، كىو من
رٛتك هللا اخي ااب بشار، صنعت عا١تا يف أدبك مع ابناء الست حياة كموصليا اي موصليا كالقراف    

العاشر، كالسيد كادم عكاب، صنعت عا١تا ٯتؤله العوز كالنقص اٞتسدم كالذىٍت لتؤكد لنا عجز اٟتياة 
ٌسد سعيك اٟتثيث لصنع العادل الكامل الذم دل الدنيوية أف تستوعب آماؿ االنساف كنشد انو للكماؿ، كٕتي

تبحث عنو كْتث عنو  من سبقك. فعسى اف تكوف اليـو قد بلغت اٝتى مراتب التصاحل مع الذات 
 ككجدت مدينتك الفاضلة، اليت دل ٕتدىا انت كدل ٬تدىا ابطالك على االرض. 

 رحم هللا االخ الغارل االستاذ حسُت رحيم
 اٟتي الذم ال ٯتوت كسبحاف
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-شػػفافان -ة، انصػػعان مػػا أصػػعب أف يغػػادران إنسػػاف ٯتلػػؤه النقػػاء كالطيبػػة كاٞتمػػاؿ كاٟتػػب كالػػركح النقيػػ    
 مهذابن.

غٌيب ا١توت الكاتب كاألديب العراقي ا١توصلي حسُت رحيم)رٛتو هللا( الػذم زخػرت مسػَتتو اإلبداعيػة      
كل فصوؿ اإلبداع كتناثرت بػُت أجنػاس أدبيػة متعػددة مػا بػُت، الركايػة  كالقصػة كا١تسػرحية كالشػعر. كرفػد 

 ىذه األجناس األدبية.  ا١تكتبة األدبية بعديد ا١تؤلفات ا١تتنوعة من
كٯتثػػػل رحيػػػل األديػػػب كا١تفكػػػر كالفنػػػاف حسػػػُت رحػػػيم خسػػػارةن كبػػػَتة للثقافػػػة كاإلبػػػداع يف ا١توصػػػل 
ػػح  كالعػػراؽ كالعػػادل العػػريب. فقػػد كػػاف فقػػدان موجعػػان كمػػؤثران، كلػػركن مػػن أركػػاف الثقافػػة يف نينػػول، كلرجػػلو ٝتى

علػى ا١تسػتول اإلنسػاشل كاإلبػداعي. لػذلك كلٌػو دل يكػن األخبلؽ طٌيبى ا١تعشر، نظران ١تكانة الراحل الرفيعػة 
 رحيلو ىىٌُت الوقع على كل من عرفو أك قرأ لو.

ىو قاص كركائي كشاعر لطا١تا صدح قلبو للموصل كىي تنهض من كبوهتا، كللعراؽ كىػو يتشػبث 
مػة ال ٯتػوت أبػدان.. بركح األمة كلئلنسانية كىو يدعو لعادل ال تغتالو كهػوؼ الطغػاة...فمن ٭تيػا بعبقريػة الكل

صدح مغردةن يف أعمالو اإلبداعية. الػيت ٧تػد فيهػا عديػد القصػص تره افكأغادران شكبلن، لكن تبقى كلماتو ك 
 كاٟتكاايت كا٠ترافات كاألساطَت كا١توركاثت الشعبية اليت ألقت بظبل٢تا يف ٣تمل نتاجو األديب. 

راسة ا١تاجستَت، إذ كػاف خػَت معػُت لنػا يف )رٛتو هللا( مذ كينا طلبة يف د عرفت الراحل حسُت رحيم
ا١تكتبة ا١تركزية يرشدان ١تواقع الكتب اليت ٨تتاجها يف ٗتصصاتنا شا٥تان مشوخ ملك آشورم كىو يبحػث عػن 
فكػػرة التواصػػػل مػػػع اٟتيػػػاة ا١تليئػػػة ابلتقلبػػػات كالتحػػوالت اإلنسػػػانية، كفكػػػرة ا٠تلػػػود كالصػػػراع األبػػػدم بػػػُت 

 عوامل ا٠تَت كالشر.
م...سػػتظل يف قلوبنػػا كذاكرتنػػا الثقافيػػة كاالنسػػانية، لقػػد كنػػت أنػػت كمػػن سػػبقك مػػن حسػػُت رحي

ا١تبػػدعُت يف ا١توصػػل، ريسيػػبلن للثقافػػة كرمػػوزان مػػن رمػػوز مػػدينتنا كمكنػػزان ثػػٌران كثٌػػق ا١تدينػػة بكػػل تفاصػػيلها احملليػػة 
ملهػػػا كعشػػػرات الكتػػػب كالثقافيػػػة كالتارٮتيػػػة كالًتاثيػػػة...٦تا تعجػػػز عػػػن توثيقػػػو كالتعبػػػَت عنػػػو مؤسسػػػات أبك

 كاٞتماعات.
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ا١تػػػوت كحػػػده مػػػن ٭تتفػػػي ابٞتميػػػع ك٭تتفػػػل هبػػػم.. حيػػػث ال عػػػدؿ يف األرض كال تقػػػدير للعظمػػػاء 
كا١تبػػدعُت...أنز٢تم هللا نػيػػزيالن يليػػقي هبػػم. فػػنحن ْتػػقو قسػػاةه ٕتػػاه أدابءان كمبػػدعينا الػػذين انغمسػػوا ابإلنسػػانية 

خ ميػػديننا كرٝتػػوا لنػػا جغرافيػػة األمكنػػة يف قلػػوهبم ككعػػيهم الثقػػايف.. ألجلنػػا.. كٛتلػػوا عنػػا ابلنيابػػة اترٮتنػػا كاتريػػ
حىت إذا ما ماتوا ماتت اٞتغرافيا كالتاريخ معهم... كدل يبقى ما ٮتلد ذكراىم، إال أعمػا٢تم اإلبداعيػة. فَتحلػوا 

هػم أك ٔتتحػف هبدكء كال يلتفت إليهم أحده من ا١تعنيُت أك ا١تؤسسات اليت يعملوف هبا كلو بشػارعو ٭تمػلي اٝت
يهتم بًتاثهم، أك أبم مبادرة تليقي هبم.. سول ما نقدمو ٢تم من فعاليات أتبينيػة.. أك جلسػات اسػتذكارو ٢تػم 

 يف كل مناسبة كفعالية ثقافية.
يف  لن تنساؾ )أنثى ا١تدف( اليت أصابتها )لعنة اٟتكوايت(، كال )السػيدة حيػاة كأبناؤىا(...لعلنػا ٧تػد     

)الًقراف العاشر( مبلذان، كنبقى يف )موصليا موصل(. ك٨تن ٨تػاكر )فيلقوسػان(، ال نفهػم منػو شػيئان كىػو ٭تمػل 
سػػػػيد حديقػػػػة الشػػػػهداء( كيؤلفػػػػا معاٌ)أغنيػػػػة معيػػػػوؼ( ك٫تػػػػا يسمعاف)صػػػػهيل ب))حقيبتػػػػو الصػػػػفراء( ليلتقػػػػي 

كىػػم يتحػػدثوف عن)عشػػػق  اٞتنػػادب( حػػىت يصػػبلف اذل )االخػػػوة ايسػػُت( لتبػػدأ بعدىا)ىػػذايانت معػػػاطفهم(
ترنيمػػات ب)شػػتاء الكػػربايء( كىػػي تػػًتزٌلي ب)ال آهتػػا( لتحطم)ٚتػػاٚتهم( ب)يبحػػث عػػن رحيػػل(، مث تػػدركهم ا١تػػرأة 

 سومرية( ك)يبقى كحده مسافران( زاده الظبلـ حىت يصل اذل)السيد كادم عكاب( الذم ال رجعة منو أبدان.
 رٛتو هللا كطٌيب ثراه.
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 النهر كٕتليات ا١تعرفة ... البداية كالنشأة: 

 يف بداية سؤاؿ أكؿ عن نشأة حسُت رحيم كتكوينو الثقايف ...  
 
 يقوؿ حسُت رحيم : 

فتحت عيٍت يف منطقة 
النهر الفيصلية كمنذ الصغر على 

.. هنر ا٠توسر ..كاف أكؿ 
األصدقاء الصامتُت الذم علمٍت 
لغة األهنار يف الصيف ..عندما يبدأ 
ا٠تريف كنتي أٖتسس أشل أركض 
ككاف خلفي يركض النهر .. فكنت 
أشعر بسعادة .. النهر ابلنسبة رل  

 كاف كل شيء ..
ال شك أف النهر كاف كما 
عرفتو كرأيتو ظل يبلحقٍت لفًتة ما 

لكٍت إذل اآلف أشعر أبف هنران ما .. 
يبلحقٍت .. إف ما يلحق يب اآلف ليس النهر الذم أراه ابلعُت ، كلكنو النهر بكل معانية، بتجلياتو ا١تعرفية 
األخرل .. ما ىو خارج تكوين ا١تاء .. ىو اٟتياة .. لذا فإشل أسبق حيايت بكتاابيت كرؤام مع كل ما ىو 

 موجود يف اٟتياة ..
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 كا١تكاف :  الذاكرة
على مناطق ا١توصل القدٯتة .. ٤تلة الشيخ دمحم كحضَتة السادة  –كما يقاؿ   –أكؿ ما فتحتي عيٍت 

.. كاف شكل البناء يًتسخ يف ذاكريت ، اٞتص كاٟتجر كالقباب ، كبطريقة فنية ، اإليواف كالسرداب .. 
 ا١تعركؼ أبلوانو ..  اٞتميل انو كاف كل ىذا البناء ببل ٝتنت .. ا١ترمر كالفرش ا١توصلي

كاف ىناؾ تناغم كبَت بُت اٟتكاايت اليت يتحدثوف هبا كحىت اليت كانوا ٮتوفوف هبا األطفاؿ .. كىي 
من قبيل األساطَت ، عرفناىا فيما بعد من خبلؿ قراءاتنا للميثولوجيا كدريدا .. فاكتشفنا حقيقة ما كانوا 

 ٮتافونو ٭تبونو .. ىو جزء من تفكَتان ..
 رحيم اإلنساف يف عادل مليئ ابلصخب :حسُت 

كلنا يعرؼ أف حسُت رحيم عاش كمات مسا١تان كبطبعو ا٢تادئ كسكونو  اٞتميل ، كىو ٭تمل كداعة 
 الدموية يف ا١توصل : ;7;3اإلنساف بقيمو اإلنسانية النبيلة، يقوؿ عن مشاىداتو  ألحداث عاـ 

. يف حضَتة السادة كٛتاـ ا١تنقوشة كما كاف شاىدت الكثَت من ا١تشاىد ا١تؤ١تة حقان يف حيايت .
٭تدث على أعمدة الكهرابء.. شاىدهتا كأان طفل .. كلكٍت دل أًع معٌت  العنف ..

 
ما كنت أتنبأ أشل سأشاىد ذات ا١تشاىد فيما بعد 

.. اإلنساف العراقي اآلف يعيش يف قطبُت : األكؿ ، 
 الشهامة كالغَتة كالرباءة، كالثاشل العنف ..

لو نظران إذل حقيقة الشعب العراقي فهو كلكن 
ما يتمثل ابلقطب األكؿ ... الشهامة كالغَتة كالرباءة ، 

فهو شعب خبلؽ ، شعب حضارات .. عمقو يف 
 حضارات اآلشوريُت كالسومريُت .. عمقو يف كلكامش ..

 
 بليوف .. أكثر الشعوب اليت كاف يشغلها ا٠تلود دكف عنف ىم العراقيوف القدماء السومريوف كالبا

لذا .. أان ال يشغلٍت خلود اٞتسد ، اٞتسد ابلنسبة رل غبلؼ عابر ، كىو األثر ... لكن الذم 
 يشغلٍت ا٠تلود ٔتعٌت ما سأتركو ..

 الكتابة كالنشر ك٤تنة األدابء :
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بدأ حسُت رحيم الكتابة يف كقت مبكر ، كلكنو دل ينشر إال يف كقت متأخر على بدء كتابتو ، كيرل 
 :يف ىذا 

 أف األدابء على ثبلثة أنواع : 
األكؿ ، يظهر عارل ا٢تمة جدان ، فيأخذه القدر على عجالة ، مثل السياب ، كلكنو ترؾ مشهدان  

 كبَتان يف الساحة الدبية كالثقافية .
الثاشل، نوع يكتب مع السياؽ ا١توجود دكف جديد ، كينتشر سريعا ، لكنو ٯتوت أك ينتهي أدبيان 

 كثقافيان.
 ث ، يبدأ بوتَتة متصاعدة درجة درجة ، كىذا ىو األبقى ..الثال

، يف حُت كنت قد 4229لذلك أتخرت يف النشر .. الركاية األكذل اليت نشرهتا كانت )الًقراف العاشر( 
 .7:;3بدأت بكتابتها عاـ 

 من أنثى ا١تدف إذل أبناء السيدة حياة ...
كما   –دان ، فعنواف ركايتو األكذل )القراف العاشر( كاف اختيار العنواف عند حسُت رحيم أمران صعبان ج

استقر عنواانن متكامبلن ٢تا بعد سلسلة من العناكين استمرت لستة أشهر ، كٔتا كانت ٘تثلو من  -قاؿ
 اعتقادات تقـو على السحر ..

ل أما عن )أبناء السيدة حياة( .. قاؿ عنها: فهي اسًتجاع لطفوليت، كمركز الركاية ىي أزقة ا١توص
القدٯتة ، كلكن ليست بواقعية األزقة ا١تتعارؼ عليها، كإ٪تا أزقة اصطنعتها كأخًتت ٢تا تسمية من تسميايت 

 ، كما اخًتت كاصطنعت شخصيات ٢تا كجودىا من كاقع الشخصية ا١توصلية كتسمياهتا.     
م استخدـ ا١تيتا رأل النقاد الذين كتبوا عن ٕتربة حسُت رحيم يف )أبناء السيدة حياة( أف حسُت رحي

سرد ، أك الواقعية السحرية ، كىذا يعٍت أسطرة الشخصية .. أم أف أسطرة الشخصيات الشعبية 
 فتحولت على أساطَت ..

مث أكملت اٞتزء الثاشل ،  4226إف ركاية )أبناء السيدة حياة( تقع يف جزأين انتهيت من األكؿ 
كاف الناس ككيف أصبحوا ىم كأكالدىم .. ككذا   ٘تثل مرحلة ما قبل االحتبلؿ للعراؽ كما بعده ، كيف

األحفاد الذين أصبحوا ركاة كحكواتية عن آابئهم كأجدادىم ، فدخلت اٟتكاايت كاألساطَت كىذا ما 
 أضفى على كل األشياء ا١تبالغات يف اٟتديث.

ماؿ إذل اٟتدث يف ىذه الركاية كاف موصليان مائة اب١تائة لكنو ٯتتلك ركح اإلنساف العراقي من الش
 اٞتنوب..
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أٝتيتها حياة .. ىي تورية تتحمل معاشل كثَتة حياة ىي فتاة تزكجت من رجل ال ٖتبو، كلكنها كانت 
٘تتلك طاقة حياتية كبَتة كقدرة على ا١تواجهة .. فأ٧تبت األكالد ، فمثلت حياة األـ كفيما بعد حياة 

 اٞتدة .. فحياة أصبحت ىي اٟتياة .. 
ف كلكن اخًتت ٢تا عنواف أخَت)أنثى ا١تدف( ، كلو قصة يف االختيار مع كاف ٢تا أكثر من عنوا

 الشاعر رعد فاضل ..كلكننا يف الطبعة الثاشل طبعت بعنواف )أبناء السيدة حياة(.
أما عنواف ٣تموعة )لعنة اٟتكوايت( فهو مأخوذ من عنواف إلحدل قصص اجملموعة، كىي قصة طويلة، 
تناكلت فيها أسطورة شفاىية شعبية، فيها تداخبلت كثَتة، تداخل زماشل كحكوايت كاٞتد ككسر اإليقاع، 

 كيف كل مشهد كاف ىناؾ بطل جديد، كقد فازت ّتائزة انجي نعماف. 
الفوز ّتائزة دكلية أك عربية أك ٤تلية ٭تدث ضجة .. إال أف حسُت رحيم دل ٭تدث  سؤاؿ: ا١تعركؼ أف

 تلك الضجة ال على ا١تستول األديب كال اإلعبلمي ..
يقوؿ حسُت رحيم: اٟتقيقة يف كل مشاركايت يف ا١تسابقات دل يكن ىاجسي الشهرة ، الكاتب ليس ٦تثبلن 

 ن قارئ نوعي معُت يقرأ ما أكتبو كيتفاعل مع ما أكتبو.كال مطرابن يبحث عن الشهرة ، الكاتب يبحث ع
رحل عنا الكاتب كالسارد الركائي ا١تبدع حسُت رحيم جسدان ، ككما قاؿ اٞتسد غبلؼ، كلكنو 
حاضر خالد بيننا ٔتا ترؾ من كتاابتو اإلبداعية. ٖتية للراحل حسُت رحيم الذم ٨تيي ٚتيعان إبداعو ىذا 

         اليـو . كالسبلـ عليكم ...
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مضػػى كػػأم مػػاضو اذل أجلػػو احملتػػـو ، لكنٌػػو تػػرؾ بصػػمة مضػػيئة مشػػٌعة يف ذاكػػرة الثقافػػة األدبيػػة كا١تعرفيػػة    

األدبيػػة كالفنيػػة.  كػػاف مػػذ  ا١توصػػلية ٖتديػػدان كالعراقيػػة كالعربيػػة عمومػػا. كػػاف يعمػػل بصػػمت العػػارؼ بصػػنعتو
عرفنػػػاه يف التسػػػعينيات مػػػن القػػػرف ا١تاضػػػي ييلملػػػمي ا١تعرفػػػة مػػػن ضػػػركب شػػػىت . مشػػػغوفا اب١تعرفػػػة كا١تطالعػػػة 
كالبحث عن كل ما ىو جديد. يبحػث يف رفػوؼ ا١تكتبػة ا١تركزيػة الػيت كػاف موظفػا فيهػا عػن كػل مػا يضػيف 

   كػػػي يكػػػوف معينػػػا يسػػػتقي منػػػو يف مدكانتػػػو األدبيػػػة رصػػػيدان اذل تراثػػػو األديب كالفلسػػػفي كالثقػػػايف كالشػػػعيب
ا١تتنوعػػػة. كىػػػػذا مػػػػا ١تسػػػػناه فعليػػػان يف نتاجػػػػو األديب كالفػػػػٍت ا١تػػػػتخم هبػػػذه ا١تعػػػػارؼ ، كالثقافػػػػات ا١تتنوعػػػػة ، 

 كالتجارب اٟتياتية كالواقعية ا١توظفة على ٨تو ابداعي يف ٣تمل أعمالو األدبية.

 
اانن اجتماعيػػان ٭تػػب اٟتيػػاة بكػػل مػػا فيهػػا مػػن أفػػراح كأتػػراح. مشػػاركان يف كػػاف قػػارائ كمثقفػػا متميػػزان ، كإنسػػ    

النػدكات كاللقػػاءات الثقافيػػة ، كالصػػالوانت األدبيػػة الػػيت ٕتتمػػع فيهػا النخػػب ا١تثقفػػة ١تناقشػػة كػػل مػػا يتعلػػق 
يتػػو ابألدب كالفػػن كاٟتيػػاة الثقافيػػة عمومػػا. كنٌػػا حػػُت نلقػػاه اببتسػػامتو الػػيت تشػػف عػػن ركحػػو الطيبػػة ، كعقل
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ا١تتفتحة نبتهج بصحبتو ، ك٤تاكرتو ال سػيما يف أدبػو الركائػي، إذ كنػا نقػرأ لػو ك٨تلػل بعضػا مػن ركاايتػو، كىػو  
كاف ينصت لنا كيتقبل النقد بركح مرحة كعقل انفذ، يقٌدر تلك ا١تبلحظػات حػوؿ ركايتػو )الًقػرآف العاشػر( 

فضػػػائها ا١تتعػػػدد ا١تػػػتخم اب١تعػػػاشل الفلسػػػفية ٖتديػػػدان. تلػػػك الركايػػػة الػػػيت دائمػػػا مػػػا  أاثرت اىتمػػػاـ القػػػارئ ب
كاٟتكميػػة فضػػبل عػػن ذاكرتػػو الشػػعبية الػػيت تلػػتقط كػػل مػػا ىػػو مثػػَت كمػػؤثر ثقافيػػا كحضػػاراي كاجتماعيػػا. كػػاف 
يتمتع كيبتهج كثَتان حُت ٨تػاكره يف نتاجػو األديب عمومػا. يصػمت كثػَتان كلكنػو حػُت يػتكلم تػدرؾ سػر صػمتو 

 كىدكئو العميق .
كحقػػػا مثقفػػػا متقنػػػا ألصػػػوؿ ا١تعرفػػػة الفلسػػػفية كالنقديػػػة كاألدبيػػػة فضػػػبل عػػػن معرفتػػػو للثقافػػػة  كػػػاف فعػػػبل     

الشػػعبية كاألحػػواؿ االجتماعيػػة الػػيت كثػػَتا مػػا كجػػدت صػػداىا يف نتاجػػو األديب مسػػرحا كركايػػة كقصػػة كغػػَت 
لبداىػػػة كأىػػم مػػػا ٯتكػػػن أف تلحظػػػو يف شخصػػيتو تلػػػك البسػػػاطة كركح ا١تػػػرح كا ذلػػك مػػػن اىتماماتػػػو الفنيػػػة.

كالعفوية يف كبلمو كحواراتو ، على الرغم من ذلك اٟتػزف العميػق الػذم يسػكنو كا٢تػم الػذم تشػعر بػو ملقيػا 
علػػػى أكتافػػػو لكنػػػو ال يبػػػدم ذلػػػك ألصػػػحابو ك٤تاكريػػػو  كػػػي يبػػػدك صػػػلبا كمتماسػػػكا يف حياتػػػو االجتماعيػػػة 

 كالثقافية.
ارع اجملموعػػة أثنػػاء قدكمػػو اذل ا١تلتقػػى كثػػَتان مػػا كنػػت أٟتظػػو كىػػو يتحػػدث مػػع أصػػدقائو علػػى رصػػيف شػػ     

الثقػػايف أك اذل مقهػػى القنطػػرة الثقػػايف عصػػران ، كحػػُت نلتقيػػو ىنػػاؾ نطػػالع ذلػػك ا١تثقػػف البػػارع يف التحليػػل 
كالتدليل على مسػائل عػدة ٗتػص األدب كالفلسػفة كالثقافػة كاٟتيػاة بشػكل عػاـ. ال أتصػور أف مػن جالسػو 

دل يكن ينزعج من أم نقػد أك ٤تػاكرة جػادة أك تصػويب ٠تطػأ مػا بػل  -رٛتو هللا –شعر ٔتلل أك انزعاج ألنو 
على العكس كاف ٤تبان لذلك شاكران ١تن يفعل ذلك معو ألنو يدرؾ أف القصد ا١تعػريف كاألخػوة الصػادقة ٫تػا 
الغاية من كل ذلك. كاف ْتق صديقا كأخان عزيزا فقدانه بسرعة يف كقت كنػا أحػوج مػا نكػوف اذل التعمػق يف 

فتو كاالستزادة من نشاطو ا١تعريف كاألديب الذم بدا كفَتا كعميقا يف أكاخر أايمو ٖتديػدان.إذ كػاف حريصػا معر 
على التدكين كالنشر ١تا تبقى من أدبياتو اليت دل تلق النور بعد بسػبب مرضػو كتػداعيات ا١تػرض عليػو. لكنػو 

ا يف الػذاكرة كالوجػداف. كػاف ٤تبػان مع كل ذلك كاف شعلة من الصرب كالعمل الػدؤكب ال٧تػاز مػا كػاف ٤تفوظػ
للخَت كمساعدة اآلخرين، كصادقا يف صحبتو كابرعان يف منجزه األديب كالثقايف كعاشقا ١تدينتو ا١توصػل الػيت 
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تغلغلت يف أعماقو كذاكرتو أبزقتها القدٯتة  كتراثها العتيد، موغبل يف حبػو ٢تػا ك٥تلصػا لبلػده ك٣تػدان يف عملػو 
 ُت اليت ألقت بسهاـ ا١ترض يف أعماقو.كىو يعاشل تباريح السن

مػػن ا١تػػؤدل حقػػا أف نضػػطر للحػػديث عػػن إنسػػاف حقيقػػي مضػػى كلػػن يعػػود اتركػػان إراثن أدبيػػا غنيػػا كذكػػرايت يف 
أماكن شىت ، ك٣تالس عدة ، كلقاءات ماتعة ، كحوارات جادة كمعمقة. لكنها إرادة هللا يف خلقػو ، كاٟتمػد 

 هلل أكالن كآخران. 
 قػػػدره مصػػػحواب ابٟتػػػب كالشػػػوؽ كاألمنيػػػات كالػػػدعاء ابلرٛتػػػة كالرضػػػا. كنسػػػألو تعػػػاذل أف لقػػػد مضػػػى اذل   

 يتقبلو يف الصاٟتُت ، كيدخلو مستقر رٛتتو كرضاه إنو على ذلك قدير كاٟتمد هلل رٌب العا١تُت. 
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التقيتو يف خريف عمره، بقي انطباعي األكؿ عنو صامتان بعدما عرضت صورتو الواقعية على ركايتو     
قراف العاشر( اليت كنت قد قرأهتا قبل تعريف إليو.  دل أجد للوىلة األكذل ذلك العمق الذم انغمست )ال

فيو حُت كنت يف نزىة أتكيلية داخل غاابت القراف العاشر.  دل ألتقط منو إال ىدكءنا أنيقان ككجهان يعكس ما 
يف مضمار تلك الركاية. كاف  يرل مثل مرآة صافية. دل أتذكؽ يف لغتو طعم ا١تأساة اليت كانت تركض

 بشوشان متلطفان يرسل لك يف كبلمو كمبل٤تو ألفة ٚتيلة كحفاكة ٤تببة.  

 
حُت كانت عجلة اٟتوار كا١تناقشة تدكر، نلمح منو اكتنازان ابألفكار، كنشاىد ثقافة كاسعة ال أتيت إال   

تنافرات، لتكٌوف يف النهاية رؤية كاعية من قراءات كثَتة تتمٌثل عمق ما تقرأ، كٕتمع ا١تتباعدات كتقرب ا١ت
 ٯتكن هبا قراءة ما يدكر يف الواقع كمتابعة ما يعرض من أفكار كمقوالت.  

قراءاتو ا١تتنوعة أمدتو بذخَتة كاسعة من ا١تشكبلت الثقافية كاألدبية، فقد قرأ الفلسفة ا١تاركسية   
من الدين، يعٌدىم دربو اٟتقيقي يف فهم العادل كالوجودية كالظاىراتية، كعلى الرغم من ٖتفظو على موقفهم 

كحركة األشياء كالعبلقات. ككانت لو قراءاتو للصوفية اإلسبلمية عند اٟتبلج كابن عريب كالسهركردم،  
كذلك قراءاتو البن خلدكف كابن رشد عن ا١تدينة كالتمٌدف كحرية الفكر.  قرأ الكثَت من الركاايت العا١تية 
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سكي كأندريو جيد كستنداؿ ككافكا كىرماف ىيسو كفوكنر كغَتىم، كقرأ لركائيُت لركائيُت مثل دكستوفو 
عرب مثل ٧تيب ٤تفوظ كيوسف إدريس كالطيب صاحل كمنيف كالكوشل كبن جٌلوف كغَتىم كثَت. يقوؿ 
حسُت رحيم:  "ىذه كغَتىا كسعت من أفقي ا١تعريف كالفكرم كمن مث أعطتٍت رؤية ابنورامية للعادل بكل 

 كإشكاالتو كتقلباتو، كمن ىنا جاءت ركااييت على قلتها تتناكؿ دائما مصَت اإلنساف". تنوعو 
تشَت سَتتو األدبية إذل تنٌقل بُت كتابة للنص ا١تسرحي كالشعر كالقصة القصَتة كالركاية.  ككاف آخر      

راء عمومان. كيبدك أنو ما صدر لو ركايتو )الفيلقوس( اليت دل يسعفو الوقت ليسمع أصداءىا عند النقاد كالق
استقر يف النهاية على الركاية إيقاعان ٞترايف رؤاه مستثمران ذلك التنوع كاالمتداد اللذين ٖتفل هبما الركاية، 

 ٦تا يفتح اجملاؿ لرصد حركة الزمن كقراءة الواقع كإنتاج نصوص متنوعة.     
حياتية كفكرية حاٌدة، ٖتدث صخبان يف  كال شٌك أف النزكع إذل الكتابة األدبية تقف خلفو ٕتارب      

الداخل تقرع طبولو كل حُت، كتوقد انران ال هتدأ إال ابالستماع إذل حفيف اٟترؼ ٮتطو على األكراؽ، مع 
كجود مقدمات أخرل أتيت من شخصية األديب ذات اٟتساسية العالية، كتوسًع ثقافتو كتعٌمقها كصقلها 

ة كأساليب الكٌتاب ٔتستوايهتا ا١تختلفة. كتعود ىذه ا١تقدمات عند ابالطبلع على التجارب األدبية ا١تهم
حسُت رحيم إذل األسئلة اليت كانت ٖتتشد يف كعيو ٦تزكجة بدىشة للموجودات من حولو، كذكرايتو يف 
مدينتو ا١توصل أبماكنها الكثَتة.  يقوؿ: "تنوعت رؤييت إذل أزقتها كبيواتهتا كسواقي ا١تياه يف األزقة، 

ىذه الفوضى ا١تنظمة لؤلمكنة كالركائح كالوجوه ا١تشحونة ابلتعب كالبلجدكل كمضات ٣تركحة يف ككانت 
أغلب أعمارل. كمن ىنا جاءت الركاية عندم ٔتثابة العصب اٟتقيقي ٢تجَت البلجدكل يف أعماقي كدل يكن 

 سول الكتابة كال شيء غَتىا". 
حكايتو معرفيان كفلسفيان، كاستطالة السرد عنها أسطوراين ٯتيل حسُت رحيم يف كتابتو الركائية إذل استنطاؽ   

كشعراين كما يف ركايتو األكذل )القراف العاشر( ، كعلى الرغم  من كونو يفرط يف ىذا ا١تسار، كأحياانن يفقد 
خيوط الركاية، إال إف مزاج ركايتو يبقى بنكهة حداثية تستدعي قارائن ٩تبواين يشارؾ يف ترميم اٟتكاية كي 

 مح إبضاءة ا١تعٌت.  تس
كانت الكتابة ىاجسو ا١تؤٌرؽ، ينعطف إليها يف هناية كل ٦تٌر، كال شٌك أنو قد حجز مقعدان يف ذاكرة     

 اإلبداع.  رٛتو هللا
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دل يعد توصيف.ا١تثقف. أبنو ذلك األنساف الذم يهتم ابألدب كا١تسرح كالتشكيل كحسب. كما         
..فقد أتسعت ٣تاالت أىتمامات ا١تثقف.لتشمل فركع عدة من  القرف ا١تاضي كاف شائعا" يف سبيعينات

ا١تعرفة ا١تختلفة ...ككجدان اذل جانب الثقافةاليت عهدان فيما مضى. تسميات أخرل كثقافة األنًتيت 
.....كثقافة الفضائيات ...كثقافة الصورة ..كالرسم ابلد٬تتاؿ كالكمبيوتر ...كركاية ا٠تياؿ العلمي 

مصطلحات  كالنعلم ماٮتبئو ا١تستقبل من نقبلت يف التطور التكتولوجي ...منكالفضائي ..اخل ..
 كثقافات جديدة ...يف حوارات مساء اليـو دار حديث عن ا١تسرح بُت رؤيتُت ٥تتلفتُت ألثنُت أشتغبل يف
ا١تسرح منذ السبعينيات ..الركائي حسُت رحيم الذم أكد على ضركرة توفر عنصر اٟتوار كالدراما يف أم 

 عمل مسرحي ..
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كالكاتب كا١تسرحي بيات مرعي الذم ذىب اذل اف ا١تسرح تطور كىو يواكب حركة العصر  فهناؾ      
أف  اعتقادمجديدة أرست مفاىيم جديدة كمسرح الصورة كمسرح القسوة كحسب  مدارس مسرحية

 اختلفتكاحدة كوهنما خرجا من معطف مسرح السبعينات مهما  حسُت كبيات ٫تا أبناء رؤية مسرحية
كالتأليف كالتمثيل كالديكور .ككاف أبوفينوس ٯتثل الرأم الثالث يف اٟتوار الذم  اإلخراجأراءىم ٓتصوص 

اليت  لآلراءرأم هبذا ا٠تصوص مع احًتامي  سأطرحجرل بينهما ..كأتسع اٟتديث ليشمل السينما ..كىنا 
السابع كأقصد ىنا أيضا" حسُت رحيم  كوهنا صدرت من ٥تتصُت كعاملُت يف الفنطرحت يف اٞتلسة  

. ىو ذلك. الذم يشاىد األفبلـ تو. سواء كاف يبب كبيات مرعي ....أف اٞتمهور اٟتقيقي للسينما اليـو
 التلفزيوف ..أك الذم يقتٍت األفبلـ ١تعرفتو هبا. كقد تكوف وما يعرضيشاىد األفبلـ ابلصدفة من خبلؿ 

ف ىف فًتة صراع و ىذا الفن الكبَت الذم أعتربه السياسي استذكارشكل من أشكاؿ  األخرلجلساتنا ىي 
من أخطر األسلحة يف السيطرة على اٞتماىَت كتوجيهها ٔتا ٮتدـ كجهة نظر األنظمة  األيديولوجيات

فة عامة ....ككانت  بصاأليديولوجية ..السينما أخذت ٚتهور ا١تسرح كا١توسيقى ..أم ٚتهور اٟتفل الفٍت
غربية كانت. مازالت السينما ١تا بدأت تًتاجع يف العوادل ال من الناس. ك٬تب التأكيد ىنا أف أكثر قرابن 

مقاالت. ٝتَت فريد ..كعلى رضا ..كعدانف مداانت  يف اجملتمعات العربية ..ابلعودة اذل ابلغان  ٘تارس أتثَتان 
مابُت سنوات السبعينيات اذل بداية  السينما كسحرىا يف حدكد اكتشفوا..ككليد مشيط ..ككتاب مغاربة. 

كالتعامل مع األخر  التسعينيات. نبلحظ أف للسينما من أ٫تية يف تغيَت الرؤل كشحذ ملكة ا١تبلحظة
مستوايت  ذلإذل شعب ما كٖتولو إقت سحر األلة اليت تدخل اٟتضارة ..حيث  كاف للسينما يف ذلك الو 

تتحرؾ يف ذلك الواقع  فشيئان  ا ..كالسينما أصبحت. شيئان لو طعم السينم عدة ....كل شيء أصبح
يسبوؾ ستعود السينما من جديد ..بعد دخوؿ أكثر من منافس ٢تا ..التلفاز ..الف .....سؤارل ىل

من الزمن الذم مضى أصبح لو رأم يف الصورة أكثر  عن أف ا١تتلقي ...األنًتيت .....ىذا فضبلن 
كأمتد ليشمل الشعر ..بفضل كجود  تعددت بو األراء ككجهات النظر ككاسعان  قان شي ....كاف حديثان 

صباح سليم كالكاتب  سعد العبيدم ككنت أان كساـ أبو فينوس ..كا١تتجدد شعران  الشعراء ابٞتلسة ا١تتنور
ار عبد العزيز كردم األمَت نراقب النقاشات كنتدخل يف بعض األحياف ..اهنا ْتق ٘تثل دٯتقراطية اٟتو 

 أبعلى أشكالو ........غاب عن اٞتلسة الباحث شعبلف العنزم .......
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يف ٟتظة عابرة من الزمن خيمت أفكار خاطئة على ببلدان، كلدت شعوران عند البعض أبف ىناؾ غيبوبة     

ثقافية، بل كانتصارا لتلك األفكار اليت انعكست سلبان على ٣تتمعنا يف ىذه اللحظة اٟترجة ٭تتاج اجملتمع 
ىم كيدافع عن قيم التنوع كقبوؿ اآلخر إذل ا١تثقفُت كالكتاب ليعيدكا الناس إذل ا١تسار الصحيح الذم ينور 

شريكان يف عملية التفاعل اإلنساشل، بعيدان عن التطرؼ كاألفكار ا٢تدامة، اليت خلفت ا١تآسي لببلدان من 
دكف التفريط أبصالتنا كحضارتنا كديننا كقيمنا االجتماعية. كاتبنا أحد الذين دافعوا عن خيار التعايش 

ا على مدل ثبلث سنوات ينة ا١توصل اٞتر٭تة اليت خرجت من ٕتربة عاشتهكالتنوع الثقايف، كىو ابن مد
 ،  فكاف معو ىذا اٟتوار:  كنصف السنة

 
* كلما كاف الكاتب صادقان يف نقل ما حولو أك ما يتخيلو يشعر القارئ أبنو انعكاس للواقع، فيقوؿ 

األدب ىو موىبة أف ٨تكي حكايتنا ا٠تاصة كما لو كانت ٗتص آخرين كأف ٨تكي » أكرىاف ابموؽ
 «.حكاايت اآلخرين كما لو كانت حكايتنا

نعم... من ىناؾ، من منطقة القارئ، يبدأ اإلبداع حُت يلبس الركائي رداء ذائقة قارئو كيتلبس قلبو،  -
كح اإلنسانية ا٠تالصة اليت يستطيع ا١تبدع تقشَتىا عندىا يشعر القارئ أبنو ا١تقصود هبذا األمر... إهنا الر 
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من القشور االجتماعية اآلنية كي تصل إذل اٞتميع بنفس القوة كالصدؽ ا١تعريف اللذين كاف يعيشهما 
الركائي ٟتظة الكتابة، كأكرىاف ابموؽ حكوايت ابرع كحقيقي ككاف صادقان يف تقدصل حكايتو ا٠تاصة بركح 

 عا١تية.
 نواع متعددة من الكتابة األدبية )ا١تسرح، الشعر، القصة، الركاية( أين ٕتد نفسك بينها؟* قمت بتجربة أ

أان رجل ٕترييب، حُت أكتب أجد نفسي معجوانن ابٟترؼ الذم ألوم ذراعيو كأجعلو مطواعان رل ألصنع  -
فضائي ٚتاليات الىكًلم حُت ينبجس من عمق الفؤاد، فالركاية عندم ىم كفكرة كجرح أحياانن، ىي 

اإلنساشل الكبَت كملعيب ا٠تطَت أصنع فيو عوا١تي ا٠ترافية كشخصيايت اجملنونة ابلبحث كالقلق، فأان لست 
راكاين ألٯٌتا حدث على األرض، ألنٍت صانع خرافات أسَت على أرض قلقة يرعبها ىذا الوجود العظيم 

التنافر ما بُت الزمن كا٠تلود ىو  للكوف، الذم يعيش الوالدة كا١توت ٟتظة بلحظة، لذلك فهذا الصراع أك
سحرم ا٠تاص الذم ٭ترؾ شخصيات ركااييت كىواجسهم، فليس ىناؾ بداية أك هناية ألم شيء، إنو 
ذلك السٌياؿ الكبَت من زمن ٮتتلط فيو ا١تاضي ابٟتاضر كا١تستقبل معان، كأعتقد أف ىذا األمر ينطبق على 

فة أ٘تتع بكتابتها، فمسرحيايت ىي شخصيات تصرخ القصة أيضان إذل حد ما... أما ا١تسرح فهو حر 
بصمت يف ٤تورية دكارة عن اٟتق كا٠تَت كالعدالة كا١تساكاة، كيف ىذا األمر ال يعنيٍت شكل الفكرة بل قوة 
عمقها كأصالتها. لكن الشعر ٤تطة ٗتتلف، إهنا متعة اإلحساس ابلوجود اٞتمارل لكل األشياء، ىذه احملطة 

رد من كجودم ا١تادم كأتلبس شكبلن من أشكاؿ الطبيعة العظيمة كأٖترؾ فيها ْترية حُت أكوف عندىا إٔت
الفراشات كطبلقة أريج الزىرة الربية كأترزل ٔتوسيقى اٞتداكؿ كخريرىا األبدم، فركحي ىناؾ دائمان طلقة، 

على قمة اٞتبل،  نزقة، ٣تنونة بسمفونية الريح كالعشق كالنساء كاألهنار كاألماكن ا١تعتمة كالزىرة الربية
 كالطيور، تلك الكائنات اليت ٭تبها هللا.

* القصة حينما تكوف يف أفضل حاالهتا يتجاكز أتثَتىا مسألة القدرة احملضة على اإلقناع، فالسردايت اليت 
تقوؿ لنا ما ينبغي أف نكونو ىي القصص األقول على البقاء، فهي اليت توسع من منظوران العقلي 

 أف تطالبنا بتحقيق معيار معُت، فهي تقدـ لنا بديبلن آسران لطريقتنا يف النظر إذل العادل. كاألخبلقي من دكف
نعم، ىكذا األمر أحياانن حُت تكوف القصة حفارة لدركب نيسمية يدخلها القارئ كحده بغية الوصوؿ  - 

ة ركحو اليت نسيها يف إذل مرتبة العرفاف، كىي لطا١تا اندل هبا الفبلسفة كا١تفكركف أبهنا تضعو أماـ مرآ
غمرة انشغالو أبمور الدنيا اليومية، كىي عودة للركح لتجٌدد عينيها برؤية مغايرة للعادل، فاٟتزف يف القصة 
غَته يف اٟتياة، ككذلك الفرح، ألهنا تتكلم عن ا١تسكوت عنو كا١تمحو من مشاعران كرؤاان يف حياتنا... 

، قرأىا صديقي «حقيبيت الصفراء اليت»بلن كانت ابسم كقب« الذم ىو أان أكثر مٍت»حُت كتبت قصة 
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عامان قرأهتا القاٌصة العراقية الكبَتة بثينة الناصرم  39الشاعر رعد فاضل كقاؿ رل لقد بكيت كبعد 
كقالت لقد أبكتٍت قصتك، كبعدىا قرأىا شاب تعجبٍت كتاابتو كقاؿ رل لقد أبكتٍت أستاذ... ما معٌت 

كا أبهنم داخل ىذه القصة اليت قالت ما كانوا يرغبوف بقولو أك يكونونو دكف أف البكاء ىنا سول أهنم شعر 
يعرؼ أم منهم كقت البكاء؟ فالدموع ىنا صدؽ مؤجل دائمان من زمن بعيد... ىذا ما كنت أحاكلو منذ 

 أف يرل القارئ بعيٍت العادل أكثر ٚتاالن « آخر ما تبقى من مواليده»كحىت « صيب األحبلـ»بواكَت قصصي 
 كأعمق حزانن.

كثَتان من التوجيهات للكاتب، منها ٗتصيص كقت ٤تدد يف  « كتابة الركاية»* يعطي جوف برين يف كتابو 
كل أسبوع للكتابة، كأف يقـو الكاتب ابلكتابة مث يعود لَتاجع ما كتبو بعد إ٘تاـ العمل بصورة كاملة... مع 

؟ ما رأيك بذلك كىل ىناؾ طقوس خاصة بك التطور التقٍت ىل ٯتكن أف تصلح ىذه النصائح للكاتب
 للكتابة الركائية ٗتتلف عن بقية أنواع الكتابة؟

الركاية ال تصنعها النصائح كليس ىناؾ من قواعد كشركط لكتابتها لسبب بسيط، أف لكل ركاية  -
قواعدىا كشركطها كمناخها كمزاج كتابتها، لذلك يستطيع أم شخص أف يكتب ركاية يف أم كقت، 

ب من يكتبها تراىم يتحدثوف عن ٕتارهبم الشخصية يف الكتابة، لذلك تتباين اآلراء كالطركحات يف كأغل
ىذا. كأان عادة أستيقظ فجران كىو كقت كتابيت ا١تفضل كأجلس كأمامي ٣تموعة من األكراؽ كأقبلـ من 

كيف كتوقفٍت لزمن نوعية جيدة كأٝتع شيئان ما ك... أكتب. لكن ىذا ال ٯتنع من مزاجية ٖترؾ نواجذ حر 
قد يطوؿ كقد يقصر، ألف الركاية تعيش معي خارج زمن الكتابة كىو ما ٬تعلٍت أعيد كتابة الركاية ألكثر 
من مرة، فأان رجل قلق بطبعي مشبع بشك حاذؽ ال يرحم، ٬تعلٍت أراجع ما أكتب أكثر من مرة كتلميذ 

بقيت عندم أكثر من «، القراف العاشر)»صَت خائب، كحُت أنتهي من كتابة ركاية طبعان بعد زمن ليس ابلق
 5، أكثر من «أبناء السيدة حياة»... ك4229سنة كصدرت عن ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب عاـ  37

 (.;422سنوات كصدرت عن دار نشر ليندا عاـ 
ىو  4239مقولة تقوؿ إف العراؽ يف ىذه السنوات يشهد انفجاران ركائيان، كآخر يقوؿ إف عاـ  * قرأت 

 عاـ الركاية يف العراؽ، ما رأيك بصحة ىذا الكبلـ؟
الركاية ال تزدىر إال يف مناخ ثقايف مناسب ٝتتو الواضحة األمن كالطمأنينة كيدٯتها قارئ حصيف...  -

يف ٣تتمع قائم على التقلبات السياسية كاٟتركب كاٞتوع كذلك منذ من أين أييت قارئ الركاية ىذا 
ٙتانينيات القرف ا١تاضي؟ ككيف تنشط ثقافة القراءة كيعد األماف ترفان بنظر ا١تواطن؟ كيف تصنع قارائن 
كاجملتمع يفتقر إذل أبسط شركط الثقافة؟ فالثقافة ال تبنيها اٟتركب كال اٟتكومات الفاسدة. من أين أييت 
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ركائي كقٌراء الركاية أقل نسبة من كتاهبا؟ نعم اآلف ىناؾ من يكتب  الركاية لكن يف ذىنو اٞتائزة كما ال
٘تنحو من شهرة كماؿ شأنو شأف العب الكرة أك ا١تغٍت. ىذه اٞتوائز ىي اليت أبعدت الركاية عن مسارىا 

 خضَت أك عبدا٠تالق الركايب، اٟتقيقي كدل تقدـ لنا حىت اآلف ركائيان ٔتستول عبدالرٛتن منيف أك دمحم
فالركاايت العظيمة ظهرت يف زمن كاف القارئ يبحث فيو ركاية ٘تتعو... اآلف الركائي ىو من يبحث عن 

 قارئ حصيف ٭تًـت اٟترؼ.
 * ا١توصل كمكاف كانت حاضرة دائمان يف أعمالك، ىل كاف ىذا كفاءن ١تكاف النشأة أـ لسبب آخر؟

تانية(* النزعة كىي حضور معلق يف ذىٍت ال ٯتلك شكبلن ٤تددان. أحياانن أراىا ا١توصل مدينة )كوزموبولي -
يف البناء اٞتص كاٟتجر... تلك البيوت ا٠تاتلة يف األزقة ا١تلتوية كاليت تقع بُت ا٠تمسُت كا١تئة مًت 

ها مساحة، كتشكل متاىة أزقتها، رٔتا ألشل قضيت معظم طفوليت فيها ككانت نسيج ٥تيارل األكؿ أزقت
الضيقة ّتدراهنا العالية كأبواهبا ا١تنخفضة، كتلك الركائح ا١تميزة فيها ككجوه ساكنيها كىم يسَتكف ببطء 
٘تنح ذلك اإلحساس ابألماف أبهنم مازالوا داخل بيوهتم دل ٮترجوا منها بعد، كأخرل أراىا يف معا١تها... 

ا١توصل يف أكثر من نص شعرم كقصصي  اٞتسر العتيق/ أبواهبا/ قلعة ابشطابية. كقد تكلمت عن مكانية
 كركائي.

*ٔتن أتثرت من الكيتَّاب العرب كاألجانب؟ كما النصائح اليت تعطيها للكتاب الشباب؟ كما الركاايت 
 العا١تية كالعربية كالعراقية اليت تنصحهم  بقراءهتا؟

الدراسة ا١تتوسطة قرأت  ا١تبدع اٟتقيقي ال ٯتكن أف يكوف نسخة آلخر أك ظبلن لكاتب، كأان طالب يف  - 
كل ما كقع ٖتت يدم من أعماؿ ركائية عا١تية، مث انتقلت بعدىا إذل الركاايت العراقية كالعربية، كدل يكن 
ٮتطر ببارل الكتابة، لكنٍت كنت أحلم أبف أكوف ركائيان. توقفت عند أٝتاء كبَتة... ديستويفسكي، كافكا، 

رين، لكنٍت كنت متأثران ابلشعر أكثر... الشعر الفرنسي بركست، فوكنر، فرجينيا ككلف كستنداؿ، كآخ
رامبو؟ بودرل؟ لوترايمونت؟ ساف جوف بَتس. كنت أقضي الساعات كأان أقرأ كأعيش ما أقرأه كأم فىت 
حادل بيوتوبيا لو كحده، لكن دل أأتثر أبم منهم بل تعلمت منهم ركاايهتم كمن أبطا٢تم ا١تمسوسُت 

شاب أف يكوف قارائن جيدان كانتقائيان قبل كل شيء، كأال ٭تلم ابلشهرة، فهي كأشعارىم، فعلى الكاتب ال
أكذل درجات الفشل، كعليو أف يعرؼ أف ا١تبدع يف عا١تنا العريب يف آخر القائمة دائمان كال شيء من كراء 

ات، الكتابة سول االغًتاب عن اجملتمع كاٞتحود، فطبقة ا١تثقفُت ىي طبقة مضطهدة مهما تغَتت اٟتكوم
كأف ىناؾ منافسُت لو كثَتين من أنصاؼ ا١تبدعُت، ألف النشر اآلف دل يعد عائقان أبدان كما يف زمننا... إهنا 

 مسألة نقود فقط.
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* يف مقالة عنك بعنواف الواقعية السحرية يف لعنة اٟتكوايت لصباح سليم، ىل أنت راضو عن كاقع النقد  
 لك أقسامان تعٌت ابألدب يف ٚتيع اٞتامعات العراقية؟ كإعداد الدراسات النقدية كخصوصان أننا ٪ت

صباح سليم صديق من جيلي، بيننا معرفة قدٯتة، كٯتتلك كعيان كبَتان ابلنقد كالفكر، كىو ذك عقلية  -
نقدية رصينة، ألنو انقد مثقف ككتب عٍت كبلمان ٚتيبلن. يف اٟتقيقة الواقع النقدم عندان غَت كاضح 

فهناؾ األكادٯتيوف ك٢تم منهجهم ا٠تاص القائم على ا١تصطلح النقدم كالتقيد ٔتا ا١تبلمح كاالٕتاىات، 
درسوه للحصوؿ على اللقب العلمي، لذلك فمنهجية النقد عندىم ٤تكومة سلفان بسبب افتقارىم إذل 
القراءة الشخصية قبل دخو٢تم الدراسة األكادٯتية كىم األغلبية مع األسف، لكن ىناؾ أقلية منهم جاءكا 
من خبلؿ إبداعهم الشخصي، فكاف اللقب العلمي تتو٬تان لثقافتهم كأعرؼ كثَتان منهم معرفة شخصية، 
لذلك ٧تد أف أغلب رسائل ا١تاجستَت كأطركحات الدكتوراه تتناكؿ أٝتاء بسيطة كمتواضعة كتتجنب تناكؿ 

العبلقة لو ابإلبداع، بل  أٝتاء ٘تتاز ابختبلفها كعمقها، لكن ىناؾ استثناءات قليلة ىنا كىناؾ، كىو أمر
 ىناؾ عوامل أخرل رٔتا.

على مدف كعواصم عا١تية كباريس أك نيويورؾ، بل كأشخاص على « الكوزموبوليتانية»* يطلق مصطلح 
 مر التاريخ، للتعبَت عن تعدد ثقافاهتم كمدل انفتاحهم على العادل.
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يف نصوص الشاعر العراقي حسُت رحيم ٯتتد الزمن يف ٥تتلف االٕتاىات، أحياانن ٕتده يستوحى زمنا من   

أعماؽ ا١تاضي يستل منو حكااي كأقاصيص ٭تيلها إذل أمثولة ٬ترب فيها قدرة الكلمة الشعرية يف طي 
ذل كقائع بعينها تتناص مع اآلف كأحياان ٕتده يشَت إ –ا١تسافات بكل مقًتابهتا الًتاثية كمنحنياهتا التارٮتية 

زمنان خرافيان أسطوراين من دكف قبل كال بعد. فبل توجد بداية كال هناية فالنص القابل للكتابة “مستحضران 
بتعبَت ركالف ” حاضر ابستمرار
يعود بنا ” ديوجُت“ابرت كىف نصو 

إذل تراث اإلغريق يتمثلو شعران يف 
فلسفة ديوجُت متفاعبلن مع ركح 

كىو يبحث فيو عن يوتوبياه العصر 
ىف غَت مكاف كزماف فبل يوجد غَت 
الشعر لغتة للمجردات ال 

 للمحددات، لغة ال هنائية:
ديوجُت ..أيها ا١تصباح السائر يف 

 هنارات األسئلة
 اي صاحب الكلبنة

عن … ىل مازلت تبحث عن
 )أكنستك(

ىل مازاؿ ظل اإلسكندر ا١تقدكشل 
 ٭تجب عنك مشس أثينا

 سكن برميل اٟتكمةىل مازلت ت
ديوجُت اي صديقي ا١تتعارل عن 

 فضيلة سقراط
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 خذ بيدم كتعاؿ ٧توب طرقات ببلدم
 نبحث معا عن معلم ألكالد الشوارع

 عن حاكم يستجَت ابلفضيلة
 عن أـ ثكوؿ
 كخلفنا قافلة

 من شعراء حفاة
 كقصاصوف حليقو الرؤكس

 كرساموف بعيوف جاحظة
 كموسيقيوف ببل أصابع

 كف كال يبصركفكركائيوف ينظر 
 ديوجُت
 ديوجُت

ديوجُت ذلك ا١تسرج يف الشمس.. يلعب الشاعر رحيم دكر العراؼ ليعثر على العمق اٞتمعي ٔتزج 
ا١تادم ابٟتدس، كيكتب نصا يتصادل مع عصر بعيد بتأمل فلسفي متأثرا ْتوارية ابختُت كىو ٬تمع زمنُت 

كل منهما إذل اآلخر، ليبدع أحدكثة ٔتبلمح زمنو كىو يستدعي حكمة فيلسوؼ قدصل يطرح من   أبحالة
خبل٢تا أسئلة عصره، اليت أكرثت ديوجُت اليأس ٔترارة البحث عن اٟتقيقة دكف جدكل، كالشاعر يعيد 

ئر يف هنارات تكرارىا على مبدأ )العود األبدم( ليعلو نداء الشاعر مستنجدا: ديوجُت، أيها ا١تصباح السا
األسئلة اي صاحب الكلبنة/ ىل ما زلت تبحث عن، أكنستك اٟتقيقية اليت افتقدىا عصر ديوجُت كاليت 
ما فتأ يبحث عنها ٔتصباحو السائر يف النهارات كا١تسرج يف الشمس، كألف الشاعر ٤تكـو ّتدب كعقم 

حيلو إذل ٕتربة انعكاسية لزمنو زمنو كما ديوجُت الذم رأل الشاعر ٘ترده كسخطو، فعل شعرم التقطو لي
كرحيم ٘تاىى مع فعل ديوجُت الذم تنكر لآلخر بقوة متجاىبل كجوده ألنو ال ينتمي لعادل ديوجُت … ىو

الرافض لكل القيم كالتقاليد كاألعراؽ ابللجوء إذل التهكم كالسخرية كاإل٫تاؿ اٟتاد للذات، … الكلب
ذلك الذم أغرل شاعران ….إلنساف الكامل( أكنستككىو مع مصباحو يعاشل عقدة البحث عبثا عن )ا

)ا١تصاب ٔتتبلزمة ديوجُت( ابستدراجو إذل زمننا )خذ بيدم كتعاؿ ٧توب طرقات ببلدم( كانتشلو من 
برميل اٟتكمة ليلقي بو يف برميل زابلة ىذا الزمن القاحل كصارا يبحثاف كما يفعل جائعو ىذا العصر )عن 

م يستجَت ابلفضيلة /عن اـ ثكلى(كال ينسى اشباىو من )قافلة من شعراء معلم الكالد الشوارع /عن حاك
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حفاة( يتعالوف عن فضيلة سقراط رافضُت ٦تلكتو مثلهم مثل )قصاصوف حليقو الرؤكس/كرساموف بعيوف 
 جاحظة /كموسيقيوف ببل أصابع/كركائيوف ينظركف كال يبصركف (. كٮتتم بذات النداء العقيم:

 ديوجُت“
 .. يتبع اٟتلقة الثانية ” ...ديوجُت 

 * انقد عراقي يعيش يف ا١تهجر
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استطاع الشاعر أف يغطي مآسي كأكجاع العصور بلغة ابيغرامية دل نعدـ معها ظبلال داللية على مستول 
من اإل٬تاز كالتكثيف ليستوم أمامنا نصا مركبا من شفرات خاض الشاعر أسرارىا حد الغرؽ، كلكنو دل 

ُت كحىت كتب الوحي( ليعلن ٤تموالتو الغركتسكية كىي ٖتتشد ينس أف )يرفع كفو ا١تغموسة ْترب الوراق
 بكل صور الرعب كالسخرية قبل أف يتوقف عن التنفس إبرادتو كما فعل ديوجُت.

 كأبنعطافة مباغتة يتحوؿ بنا حسُت رحيم من :”: أسرار صندكؽ العائلة“كىف نص آخر يضعنا ىف 
 هنار دائم كاف كل شئ“

 ”يؤلئم كل شئ
ىف )زاكية ا٠توؼ( كىف غياب )اٞتد( أللف عاـ، أييت حضوره مدكاي، ليشق السدصل )زيق  ٭تشران كإايه

الليل( كيهبط اذل اجملهوؿ )السرداب( بكل ٤تموالتو السرية كعماءه الكوشل،فهو العمق من كل 
شي،اٞتذر، األسرار، ككل ما يضمره من شر كأمل، ٯتتح منو الشاعر كل مكبواتتو، ألنو يعيش ذاكرة 

قد الوجودم الذم يدفعو إذل التجرد يلغي معو الزمن ليًتاكح بُت ماض كحاضر،،، كزمن ٯتتد تقطعو الف
-فراغات تشي بتمرد ميتافيزيقي يقرف الشاعر بو كجوده القلق،،كقدر يتمثل يف جده )البلشعور اٞتمعي(

اب١تفهـو كىكذا يتبلعب بقصد أك بدكنو بُت ظاىر ىبلمي كعمق ٥تبوء )اٞتد/السرداب( ك  -يونغ
السيميولوجي الداؿ كا١تدلوؿ، ليكوف الصندكؽ الغامق ىو )عامل الربط بينهما( أم الركيزة بتعبَت 
)بَتس(، فالقصيدة ال تصدر عن ٕتربة انفعالية عاشها الشاعر بذاتو،،بقدر ما ىي ٕتربة رؤية ك٘تثل ،،كما 

من ٥تابئها ك٘تؤل البيت برائحة  األـ اليت تبكي كاألب الذم ٬تلس كحيدا يدخن كلما )ٗترج األسرار
األسرار لتحزف)حىت(عصافَت شجرة التوت،،اليت تذكر ٓتطيئة الوجود نفسو كاليت ٘تتد منذ ا٠تلق االكؿ 
كما أعقبو من ىوؿ ا٢تبوط كقلق اٟتياة )كبعضكم لبعض عدك( كنت أ٘تٌت على الشاعر أال ٭تدد افق 

اال اذا كاف يومئ ٔتن يهدد بفناء الكوف ليعيد خلقو كل قصيدتو )أبلف عاـ( ليطلق للقارم افق التأكيل ،
)ألف عاـ( فللشاعر هتوٯتاتو اليت تطَت بنا إذل ما كراء اٞتنوف،،فهو برأم اليوت )ال يعرب عن شخصيتو، 
بل يهرب منها( كابشتغالو على فعل االرجاء ينقض اثرا أبثر مغاير بتجلياتو كبقوة كشفو ،لتتوىج اشاراتو 

فارقة خادعة ٯتوه هبا متلقي شعره ،،كأبطبلؽ اسراره )كالفئراف/ٕتوس فيها ك٘ترح( لَتخي ىو كموحياتو ٔت
خيوط دماء )السندابد، الزير سادل ،علي الزيبق( ليشدان ٨تن بدال منها ،مفاخرا أبنو)جرك مربقش /أبنواع 
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و منزكاي كلما )يعاكد الضحك( كلكن ْتضور اٞتد بسطوتو البطرايركية يفقد )اٞترك( عا١تو منفصبل عن ذات
حزننا العتيق ٕتوالو بيننا(، فاستحالت العيش بُت ركحُت كجسدين كزمنُت كبُت )فئراف ٕتوس هبا ك٘ترح( 
بكل ترميزاهتا ا١تركعة يسوغ ٢تا الشاعر ٦تارسة جنوف، يسقطو ظبلال على جدار جده ا١تتصدع اآليل 

انفجر صندكؽ جدم الغامق /كتناثرت أسرار  للسقوط يهدد )قدر العائلة( أببعادىا الكونية )بعد أف
العائلة يف كل الدنيا /كنشركا كاثئق طفوليت/ كأعلنوا موت أبطا٢تا( صندكؽ )ابندكرا( األسطورم اآلف 
أطلق شركره يف فضاء الكوف )قمع ككحشيو كدمار كدماء ،،،،،( كدل يبق فيو حىت )األمل( الذم أكدعو 

  يستطع رؤيتو إال شاعر أحالو إذل )قصيدة كحيدة( يتوارثها الشعراء:)جوبيًت( يف قاع الصندكؽ، كالذم دل
 النص:

 صندكؽ العائلة        
 كنت أرل الدنيا هنارا دائما

 كاف كل شئ 
 يبلئم كل شئ

 لكن الليل كاف ضيقا على قليب
 ك٭تشرشل يف زاكية ا٠توؼ

 كجدم أييت من مقربة العائلة 
 يشق زيق الليل

 ينزؿ إذل السرداب
 يضيء سراج جده ا١تنطفئ قبل الف عاـ

 يفتح صندكقو الغامق
 ٯتتليء البيت برائحة أألسرار
 كٖتزف عصافَت شجرة التوت

 كأسرار جدم ٗترج من ٥تابئها
 تركض يف ارجاء البيت

 دل أحب الصناديق الغامقة ابدا
 فهي ٕتعل أمي تبكي

 كأيب ٬تلس كحيدا يدخن
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 كل مساء حُت ينطفيء كل شيء
 حزننا العتيق ٕتوالو بيننايعاكد 

 كأسرار العائلة
 كالفئراف

 ٕتوس فيها ك٘ترح
 يف ٤تمية جدم

 كنت كجرك مربقش
 أبنواع الضحك

 انط بُت ااثث ا١تنزؿ
 صديقي السندابد البحرم

 كالزير سادل
 كعلي الزيبق
 ؟؟…دل أفهم ١تاذا

 دل أفهم كيف لؤلسرار أف تقفل أبواب الوجوه
 ان ىكذالكنٍت آآلف أعرؼ جيدا دل أ

 بعد أف انفجر صندكؽ جدم الغامق
 كتناثرت أسرار العائلة يف كل الدنيا

 كنشركا كاثئق طفوليت
 كأعلنو موت

 أبطا٢تا 
 كٝتحوا رل بقصيدة كحيدة ..... يتبع اٟتلقة الثالثة 

 * انقد عراقي يعيش يف ا١تهجر
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، سألتو عن الفلسفة ك عن سارتر، قٌدـ رل شرحان كافيان عن  كنت جليس االستاذ حسُت رحيم عصر اليـو
 ىذا ا١توضوع.

 
 استطرد بعدد من األمثلة أثناء حديثنا..

 اطئ"فهمت مسألة "األٯتاف ا٠ت
يف االٯتاف ا٠تاطئ تبقى ٚتيع االحتماالت خارج عقولنا حيث نقنع انفسنا أبف حالتنا يف ىذه اللحظة    

 قد خلقت لتكوف ىكذا كابلتارل سيزيل األٯتاف ا٠تاطئ حريتك ابالختيار.
يمة حدد سارتر األٯتاف ا٠تاطئ يف عدد من العبلقات غَت السعيدة ك٬تد اصولو يف بداية العبلقات اٟتم

حيث يدرؾ الطرفاف اك الزكجاف سران أبهنما غَت متوافقُت على األطبلؽ كعلى الرغم من ىذا فأهنما 
يستمراف إبجبار انفسهم على االعتقاد أبهنم مناسبُت لبعضهم، كيف مثاؿو اخر، تريد امرأة اف تكوف ٤تبوبة 

 قيقة ّتسدىا.لعقلها كتتجنب االنتباه اذل شكوكها القا٘تة أبف شريكها يهتم يف اٟت
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كيف نفس الوقت يدرؾ الرجل أبف ا١ترأة ليست مهتمة بو جنسيان كلكنو يستمر أبخبار نفسو )٬تب اف 
 تكوف كذلك( فكبل٫تا يكذابف على انفسهم كىذا سبب كوهنم غَت سعداء يف هناية ا١تطاؼ.

 كد اآلخر.سيقودىم سوء النية ىذا اذل القاء اللـو على بعضهم البعض قائلُت اف السبب ىو بر 
 دل يكن يرل سارتر اف سوء النية مشكلة غَت عادية اك مفاجئة،  فهي نتيجة طبيعية لكيفية عمل عقولنا.

 كدل يكن يريدان اف نشعر ابلسوء بل اراد تذكَتان أبف نكوف احراران كما ٨تن حقان.
 ٨تن اٞتيل اٞتديد.ال شك، إف شخصية أستاذ حسُت ٢تا ثقلها يف أدبنا كجلساتنا. كىو معلمنا كموجهنا 

 ـ/ الصورة أبذنو كموافقتو ابلنشر.
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 النشاطاث العلميت ملركس دراساث املوصل
 اقامت املؤمتر االفرتاضي الدويل الخاني)اجلسيرة الفراتيت تاريخ وحضارةاوالً: 

برعاية معارل كزير التعليم العارل كالبحث العلمي  األستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد        
/ رئيس جامعة  الصاحب احملًـت كإبشراؼ األستاذ الدكتور قصي كماؿ الدين االٛتدم احملًـت
ا١توصل كمتابعة األستاذ الدكتور ميسوف ذنوف العبا٬تي/مدير مركز دراسات ا١توصل يقيم مركز 

صل   مؤ٘تره العلمي ا٠تامس كاالفًتاضي الدكرل الثاشل ا١تػوسػـو )اٞتزيرة الفراتية دراسات ا١تو 
  الثالث عشر ا١تيبلدم( -السابع ا٢تجرم/السابع  -اتريخ كحضارة )القرف األكؿ 

 (4244شباط    48 -46
كقد شارؾ يف ا١تؤ٘تر العديد من الباحثُت من جامعة ا١توصل كمن جامعات العراؽ  كمن     

 ككانت البحوث ا١تلقاة كااليت: كاالجنبية دكؿ العربيةال
 البحث عنواف اسم الباحث 

أ.ـ. د. دمحم نزار الدابغ /ٚتهورية العراؽ / مركز دراسات 
 ا١توصل/جامعة ا١توصل

. كصف ببلد اٞتزيرة من خبلؿ كتاب ا١تسالك كا١تمالك  3
 ـ( 2;;ىػ/ 5:2للمهليب)ت 

-:3.مراحل الفتح اإلسبلمي للجزيرة الفراتية 4 جامعة اٞتيبلرل بونعامة.اٞتزائر / ببلؿ ساحلي/ ٚتهورية د. 
 ـ863-;85ىػ/42

ـ.ـ. تفاؤؿ عبد اللطيف جاسم/ ٚتهورية العراؽ/ صبلح 
 الدين/ سامراء/مديرية تربية صبلح الدين

 . الفتح االسبلمي ١تدف داير مضر5

بية / الكلية د. علي ٧تم عيسى/ ٚتهورية العراؽ /كزارة الًت أ.
 نينول. –الًتبوية ا١تفتوحة 

- 422. جزيرة ابن عمر من خبلؿ ا١تصادر العربية )6
 ـ(3522- 37:ىػ / 922

السيدة نعيمة عمَتكش / طالبة دكتوراه/ٚتهورية اٞتزائر/ 
 قا١تة 67;3مام :2جامعة 

. العوامل ا١تؤثرة يف الًتكيبة السكانية إلقليم اٞتزيرة الفراتية 7
رف األكؿ ىجرم /السابع ميبلدم إذل غاية القرف من )الق

 السابع ىجرم/الثالث عشر ميبلدم(.
أ.د. غزكة شهاب أٛتد ا١تصطاؼ/ ٚتهورية العراؽ  / جامعة 

 سامراء/ كلية الًتبية/ قسم التاريخ
ك  أ.ـ.د. مربد صاحل ضامن/جامعة تكريت / كلية اآلداب / 

 قسم التاريخ .

كأماكن توزيعهم يف اٞتزيرة الفراتية .  العناصر السكانية 8
خبلؿ القرنُت )الرابع كا٠تامس ا٢تجريُت/ العاشر كاٟتادم 

 عشر ا١تيبلدم(



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (44) 
 

أ.د. ميسوف ذنوف العبا٬تي/ٚتهورية العراؽ/جامعة 
 ا١توصل/مركز دراسات ا١توصل

الفراتية  يف كتاب )اتريخ ا١توصل( اليب . مركايت اٞتزيرة 9
 ـ(68;ىػ/556)زكراي االزدم ت 

ـ. د. عمر ساجد ٥تلف/ٚتهورية العراؽ/ جامعة سامراء /   
 كلية الًتبية / قسم التاريخ 

ـ. د. لقاء خليل اٝتاعيل/ٚتهورية العراؽ / مديرية تربية   ك
 نينول / اثنوية ا١تعرفة 

اٟتياة السياسية يف اٞتزيرة الفراتية خبلؿ العصر . :
 العباسي)حركات ا٠توارج ا٪توذجان(

.ـ.د. زىَت يوسف عليوم/ ٚتهورية العراؽ/جامعة القادسية أ
 / كلية الًتبية / قسم التاريخ

. العبلقات السياسية ألمراء اٞتزيرة الفراتية مع بٍت مزيد  ;
 )دراسة ٖتليلية( 

ـ.د. صهيب حاـز عبد الرزاؽ الغضنفرم/ٚتهورية 
 العراؽ/جامعة ا١توصل/ مركز دراسات ا١توصل

خبلؿ كتاب  من ار السياسي من ا١توصلموقف سنج. 32
 ـ(3484/ ق882)ت لعدصلازبدة اٟتلب البن 

ـ.د. حناف عبد ا٠تالق علي السبعاكم /ٚتهورية 
 العراؽ/جامعة ا١توصل/ مركز دراسات ا١توصل

العبلقات السياسية بُت مدينة ا١توصل كنصيبُت ما بُت . 33
 ـ(:347-3349ىػ/743-878)

النهر/ ٚتهورية مصر العربية/ د. عبلء مصرم إبراىيم 
 االسكندرية/مًتجم يف كزارة السياحة كاآلاثر .

ضم صبلح الدين إلقليم اٞتزيرة الفراتية من خبلؿ  . 34
 Saladin and the Fall of theكتاب"

Kingdom of Jerusalem.لػ ستانلي لُت بوؿ  " 
 أ.ـ. د. خانزاد صباح ٤تي الدين

 جامعة صبلح الدين/ كلية االداب /العراؽ  

 مظفر الدين كوكربم يف مركايت الكامل يف التاريخ. 35
 مإلبن االثَت اٞتزر  

أ.د. سعيد عبدهللا جربيل البيشاكم/  فلسطُت/ جامعة 
 فلسطُت ا١تفتوحة 

 سركج يف العهدين الصلييب كاأليويب . 36

/)أستاذ  4د. ٛتزة قادرم /اٞتزائر/  جامعة قسنطينة  
 ٤تاضر ب(.

مواقف مدف اٞتزيرة الفراتية من العدكاف الصلييب . 37
 كالغزك ا١تغورل على ا١تشرؽ اإلسبلمي)دراسة مقارنة(

د . رعد اٝتاعيل نعماف /ٚتهورية العراؽ/ جامعة تكريت/  
 كلية اآلداب

 - 878من الغزك ا١تغورل ) . موقف مدينة ميافارقُت38
 ـ( 3482 - :347ىػ / :87

د. نرجس أسعد كدرك /اٞتمهورية العربية السورية/عضو ىيئة 
 تدريسية سابق يف جامعة حلب.

تداعيات الغزك ا١تغورل على إماريت ا١توصل كماردين . 39
 كأتثَتاتو على أحوا٢تا االجتماعية كالفكرية

الكوارث الطبيعية يف اٞتزيرة الفراتية من القرف الرابع . :3 جامعة آغرم حسُت علي/ ٚتهورية تركيا/ .أ.ـ.د
-35;ق/922-523حىت هناية السابع ا٢تجرم)

 ـ(3523



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (45) 
 

ـ. ىالة عبد الكرصل عبود السامرائي/ٚتهورية العراؽ/جامعة 
 سامراء / كلية الًتبية / قسم التاريخ

اٟتياة االقتصادية يف اٞتزيرة الفراتية خبلؿ العصر . ;3
ـ( )الصناعة 3472 -3397ىػ/ :86 -793االيويب )
 أ٪توذجان(.

ـ . سهاد نصيف جاسم/ ٚتهورية العراؽ/ جامعة سامراء/  
 كلية الًتبية/قسم التاريخ

مقومات النشاط االقتصادم للجزيرة الفراتية خبلؿ . 42
 ريُت )الزراعة أ٪توذجان(القرنُت السادس كالسابع ا٢تج

أ.ـ.د. مها سعيد ٛتيد/ ٚتهورية العراؽ/ جامعة ا١توصل/ 
 مركز دراسات ا١توصل

.ٝتاعات اٟتديث لعلماء ا١توصل كاٞتزيرة يف مواسم 43
 اٟتج خبلؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت

ا.د. قاسم حسن اؿ شاماف السامرائي/ٚتهورية 
 الًتبيةالعراؽ/جامعة سامراء/كلية 

نقباء االشراؼ يف ا١توصل كداير بكر كنصيبُت . 44
 استقرارىم كاسهامهم يف اٟتياة السياسية كالفكرية .

أ.د. انصر عبد الرزاؽ ا١تبل جاسم/ ٚتهورية العراؽ/ جامعة 
 ا١توصل/ كلية اآلداب/ قسم التاريخ 

 ك  ـ. ـ.  آماؿ رابية/ ٚتهورية اٞتزائر / جامعة اٞتزائر

النشاط العلمي يف اقليم اٞتزيرة ابالستناد اذل كتاب . 45
 اتريخ دمشق البن عساكر

أ.ـ.د. ىدل ايسُت الدابغ/ العراؽ/ جامعة ا١توصل/ مركز 
 دراسات ا١توصل

. تراجم  علماء مدف اٞتزيرة الفراتية عند ابن الشعار 46
 ـ(3478ىػ/876ا١توصلي )ت

ة أ.د. نعماف ٤تمود اٛتد جرباف/ الكويت/جامع
 الكويت/كلية اآلداب

. إضافات حوؿ كتاب حوادث الزماف للمؤرخ مشس 47
 الدين اٞتزرم.

 اٞتزائر  /أستاذة التعليم العارل/  أـ ا٠تَت عثماشل
 ٜتيس مليانة-جامعة اٞتيبلرل بونعامة

قراءة اترٮتٌية يف كتاب "ا١تختار من مناقب األخيار" جملد . 48
 ـ(.3432ىػ/828)تالدين بن األثَت اٞتزرم 

 اٞتزائر /أستاذ ٤تاضر /د. عائشة اتزم
 جامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف

أطباء حرَّاف كنشاطهم العلمي يف ا١تشرؽ كاالندلس . 49
خبلؿ القرنُت الثالث كالرابع ا٢تجريُت/التاسع كالعاشر 

 ا١تيبلديُت  
يوسف ٚتعة/ٚتهورية العراؽ/ جامعة ا١توصل  أ.ـ.د. عكاب

 / كلية الًتبية االساسية/قسم التاريخ
االسهامات العلمية لعلماء اٞتزيرة الفراتية كاثرىا على . :4

اٟتضارة الغربية )بديع الزماف بن الرزاز اٞتزرم 
 ـ  أ٪توذجان(3428ق/824ت

الباحث ابراىيم فاضل الناصرم ٚتهورية العراؽ/ 
 االٖتاد الدكرل للمؤرخُت/ تكريت/عضو

. أثر العلماء السرايف من اقليم اٞتزيرة الفراتية ٪تاذج  يف ;4
 االسبلمية العربيةمسَتة اٟتضارة 

. الواقع اللغوم يف منطقة ماردين )اللهجة العربية احملكية 52 د.دمحم شاير/ استاذ ٤تاضر/اٞتمهورية الًتكية/ جامعة الغازم



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (46) 
 

 ٪توذجا(

 

 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (47) 
 

 
 

 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (48) 
 

 : للمصور سعد هادي الرفاعي اقامت معرض تصوير فوتوغرايفحانيًا: 
 االستاذ كإبشراؼ ،ا١توصل جامعة رئيس احملًـت االٛتدم الدين كماؿ  قصي الدكتور االستاذ برعاية    

 للتصوير معرضان  ا١توصل دراسات مركز ـاقا ،ا١توصل دراسات مركز مدير العبا٬تي ذنوف ميسوف الدكتور
 االربعاء يومي الرفاعي ىادم سعد الرائد الفوتوغرايف للمصور كلوف( ضوء )ا١توصل  ا١توسـو الفوتوغرايف
 ا١توصل جامعة يف الفنية النشاطات قاعة على 4244 الثاشل كانوف  35-34  كا٠تميس

 
 
 
 
 
 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (49) 
 

 
 

 
 
 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (51) 
 

ستاذ الدكتور خليف حممود  : اقامت معرض للفنان التشكيلي االحالخاً 
 :  اجلبوري

 األستاذ إبشراؼ ك ا١توصل، جامعة رئيس احملًـت االٛتدم الدين كماؿ  قصي الدكتور األستاذ برعاية      
ك ابلتعاكف مع  ا١توصل دراسات مركز أقاـ ا١توصل، دراسات مركز مدير العبا٬تي ذنوف ميسوف الدكتور

 لؤلستاذ جديد( لربيع )لوف ـا١توسو  الفنية للوحات معرضان  ٚتعية التشكيليُت العراقيُت/ فرع نينول
 الثبلاثء يومي التشكيلية، الفنوف قسم / اٞتميلة الفنوف كلية  اٞتبورم ٤تل ٤تمود خليف الدكتور

 ا١توصل. جامعة / الفنية النشاطات قاعة على صباحان  العاشرة الساعة 4244 آذار 45-44كاالربعاء

 
 



 مـوصليـات
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 (51) 
 

 
 

 
 



 مـوصليـات
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 (52) 
 

 
 

 
 



 مـوصليـات
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 (53) 
 

 

 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (54) 
 

 
 

 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (55) 
 

 الخقايف الخالج: املوسم: رابعاً 
 األستاذ إبشراؼ ك ا١توصل، جامعة رئيس احملًـت االٛتدم الدين كماؿ  قصي الدكتور األستاذ برعاية     

موٝتو الثقايف  ا١توصل دراسات مركز أقاـ ، ا١توصل دراسات مركز مدير العبا٬تي ذنوف ميسوف الدكتور
االربعاء يـو ٖتت شعار )ا١توصل اتريخ كتراث( أ٫تية إعادة أتىيل متحف الًتاث الشعيب  الثالث ا١توسـو

 الساعة العاشرة صباحان على قاعة أيب ٘تاـ/ كلية الًتبية للعلـو االنسانية. 4244آذار   45ا١توافق 

 
 

 
 



 مـوصليـات
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 (56) 
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 (57) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (58) 
 

 :خقافيتالاضراث احمل: خامساً 

 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (59) 
 

 : دوراث التعليم املستمر: سادساً 
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 (61) 
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 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (61) 
 

  الورش العلميت: : سابعاً 

 
 

 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (62) 
 

 اجناز البحوث العلميت للمركس: حامناً 
ا١تقدـ جمللس ادارة ا١تركز من قبل االساتذة كالتدريسيُت يف مركز  الثاشلمت ا٧تاز البحث      

 دراسات ا١توصل ككما أييت:
 عنوان البحث اسم الباحث

عالقةةا اصو ةةز رة اةةرا ال راضيةةا ا  ةةوخ الةةاق  راةةا ال ةةارقي    مةةا  أ. د. ميسون ذنون العباجيي .1
 م(1176هة/ 575بعد 

 فاعليا الذاارا ا روااا  عطب الذاارا( للكاضب سامل الغ ولا أ. م. د. علي امحد  العبيدي .5

 اصقابر ا اصو ز أواخر العهد العثماين أ.م.د. عروبا مجيز حممود .3
 ضطور مصن ا  علماخ اصو ز ما بني القرنني الرابع والسابع اهلجراني أ.م.د. مها سعيد محيد .4
 م قراخا ا سريضه ومؤل اضه 9٠3مطران اصو ز موسى بن اي ا    أ.م.د. دمحم ن ار محيد  .5

م( مصةةةةةةدراً 1365هةةةةةةة/764الةةةةةةاق الةةةةةةواا رلوفيةةةةةةا  للصةةةةةة دي    أ.م.د. هدى ايسني اوسف .6
وبغةةةةداد ا القةةةةرنني السةةةةادس لدراسةةةةا الصةةةةال  العلميةةةةا بةةةةني اصو ةةةةز 

 والسابع اهلجراني
رحلةةا علمةةاخ اصو ةةز اد بغةةداد ا  ةةوخ الةةاق اصللصةةر ا لةةا  اليةةه   م.د. حنان عبد اخلالق السبعاوي .7

 م(1348هة/ 748من  راا ابن الدبيثي للذهيب   

الصةةال  العلميةةا بةةني اصو ةةز وبغةةداد خةةالد القةةرن السةةادس اهلجةةري/  م.د  هيب حازم الغضن ري .8
 الثاين عشر اصيالدي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (63) 
 

 احللقاث النقاشيت:: تاسعاً 
النقاشية االتية  تمت اقامة اٟتلقا 4244-4243يف اطار ا٠تطة العلمية للعاـ الدراسي       

 كعرب ا١تنصات االلكًتكنية:
 اللاراا عنوان البحث اسم الباحث

ضةةةةرادم مةةةةدن اة اةةةةرا ال راضيةةةةا عنةةةةد ابةةةةن الشةةةةعار اصو ةةةةلي  أ.م.د. هدى ايسني اوسف .1
 م(1556هة/ 654  

5/1/5٠55 

العالقةةا  السياسةةيا بةةني مدانةةا اصو ةةز ونصةةيبني مةةا بةةني  م.د.حنان عبداخلالق السبعاوي .5
 م(.1558-1157ه/551-656 

19/1/5٠55 

ا اصو ةةز ا النصةةف الثةةاين مةةن    مدرسةةا البةةو مليةةو  م. عامر بلو إمساعيز  .3
 دراسا واثئقيا 5٠

5/5/5٠55 

اللعلةةةةةيم اوهلةةةةةي وازكةةةةةومي ا ميةةةةة ان الل ضةةةةةيز/ دراسةةةةةا  أ.م.هناخ داسم دمحم .4
 ميدانيا ا مدانا اصو ز

16/5/5٠55 

موقةةف سةةنجار السياسةةي مةةن اصو ةةز مةةن خةةالد الةةاق  الغضن ري م.د  هيب حازم  .5
 م(1565هة/66٠ألبن العدمي     زبدا ازلب

7/3/5٠55 

فاعليةةةا الةةةذاارا ا روااةةةا  عطةةةب الةةةذاارا( للكاضةةةب سةةةامل  أ.م.د. علي امحد العبيدي .6
 الغ ولا

3٠/3/5٠55 
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 (64) 
 

 االصداراث العلميت ملركس دراساث املوصل: عاشراً 
كضمت من ٣تلة دراسات موصلية (83)العدد اصدر مركز دراسات ا١توصل -

 االتية: البحوث العلمية
  

 



 مـوصليـات
 (4244هـ/ آذار 3665)شعبان  35العدد : 

 (65) 
 

 اسم الباحث عنواف البحث ت

الصراع بُت نور الدين زنكي كا١تلك الصلييب عمورم األكؿ للسيطرة  -1
 على مصر  يف ركاايت ا١تصادر العربية كالصليبية ا١تعاصرة

ا.د.انصر عبد  ك  دمحم عبيش سباؾ 
 الرزاؽ ا١تبل جاسم

تدكينات مؤرخي " إستكشافات ١تواقف ا١تؤرخ بَتسي كيمب من  -5
ميبلدية " ْتث يف  3:56 - 3948ا١توصل يف العهد اٞتليلي 

 التوثيق التارٮتي احمللي

 ـ.د.علي ٤تفوظ ا٠تفاؼ

       أ.ـ.د. ىشاـ سوادم ىاشم أٛتد قاسم اٞتمعة أداءه الوظيفي يف اجملاؿ الًتبوم كاألكادٯتي -3

 ك الباحث ليث يونس خلف عباس

 أ.ـ.د.علي اٛتد العبيدم ا١توركث الشعيب ا١توصلياأللواف كداللتها يف  -4

 شعرية ا٠تطاب يف ٣تموعة " يف انتظار ىرة " -5

 القصصية القصَتة لكـر األعرجي

 ـ.د. صاحل دمحم عبدهللا العبيدم

بناء مقياس عقدة إلكيًتا كالتعرؼ على مستواه لدل طالبات ا١ترحلة  -6
 اإلعدادية يف مدينة ا١توصل

 أ. د. أسامة حامد دمحم

 ك ـ. مناؿ غازل ٛتدكف
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