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رحيل يوسف حبي
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وصل ا

لـكتـاب  تواريخ سـريانـية  سـنة 1983
فــضال عن حتــقـــيــقه  لــكــتــاب الــدالئل

حلسن بهلول. 
ــا يــشــار الهــتــمــامه بــالــلــغـة ان   و
الـــبـــاحث ادمـــون الســـو جـــمع كـل مــا
اخـــــتـص بـــــدراســـــتـه حـــــبـي في ادب
الـسـورث لـيــصـدر بـذات الـعـنـوان  في
ــذكـور عـام 2014واحــتـوى الــكــتـاب ا
الى بـحث مـتـرجم  كـتـبه بـرونـو بـوازا
وتــــرجــــمـه االب حــــبي حتت عــــنــــوان
االرامـيــة  الـسـريـانـيــة الـسـورث حـيث
حلـة ب النهرين  في عددها نشرها 
ـــــرقم  17 والـــــصـــــادر  عــــام 1977 ا
ــثــقف االثــوري ونــشــرت له مــجــلــة  ا
دراســـة بـــعـــنــوان  قـــواعـــد الـــســورث
ومـعاجمـها  وذلك بـعددهـا الصادر في
خــريف عــام 1977 كــمــا تــقــصى االب
حبي  عددا من ادبـاء  السورث االوائل
ـجـلـة  لـيـكـتب عـنـهم مــقـالـة نـشـرهـا 
مـجمع الـلغة  الـسريانـية عـبر مجـلدها
الـــرابـع والـــصـــادرة في  بـــغـــداد عـــام
1978كما اضاء حبي في مقالة اخرى
نـشــرهـا  في مــجـلــة  اجملــمع الـعــلـمي
الـــعـــراقـي الـــهــــيـــئـــة الــــســـريــــانـــيـــة
بـــعــــددهـــاالــــصـــادر  1979عن تـــراث
السورث االدبي في القرن التاسع عشر
ـــقـــاالت الــتي وكـــانت خـــاتـــمــة تـــلك ا
احــتـواهـا كــتـاب ادب الـســورث مـقـالـة
حلــبـي  عن تــاريخ  االدب الـــســريــاني
ـتاخرة واحلـديثة وهي في العـصور  ا
مــــقـــالــــة في االصـل  لـــرودلـف مـــاسخ
جلة اجملمع ترجمـها حبي  ونشرهـا 
الـعـلـمي الـعـراقـي الـهـيـئـة الـسـريـانـية
ا يشار بعددها الصادر عام  1981و
الــيـه في هـــذا االســتـــعـــراض  اصــدار

الســو لـكــتـاب اخــر من ضـمن مــشـروع
احياء االرث الفكري لالب يوسف حبي
حـــيـث كـــان ذلك الــــكـــتـــاب بــــعـــنـــوان
الفـلـسـفة الـسـريانـيـة وقد صـدر ايـضا
ـذكور ـا ضـمه الـكتـاب ا عام 2014و
دراسـات ومـقاالت حلـبي مـنهـا  اصـالة
الـسـريـانـيـة  ومـسـاهـتـمـهـا في الـبـنـاء
احلــضـــاري وقــد نـــشــرت في  مـــجــلــة
اجملـــمع الــــعـــلـــمـي  والـــصـــادرة عـــام
1983كما ضم الكتاب دراسة حول
الـفــلـسـفـة الـسـريـانـيـة  وكـان حـبي قـد
جلده جلة اجملمع العلمي   نشرها 
الـثامن الـصـادر عام 1984كمـا تـقصى
حبي السهام السـريانية  في احلضارة
ية  والدراسة منشورة  العربية  والعا
ـــجــلـــة بــ الــنـــهــرين  فـي عــددهــا  
ـزدوج  74-73والــصــادر عـام 1991 ا
فـضال عن دراسـات اخــرى عـديـدة ومـا
يــشـار الــيه بــان  االب الـراحـل يـوسف
ــئــات من الــدراســات حــبـي كــانت له ا

والبحوث .
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 وقــد اســتــقــصى  الســو عــددا مــنــهــا
لــيـــضــمـــهــا فـي مــتـــون الــكـــتب الــتي
اصـدرها قـبـل نـحو خـمـس سـنوات او
ـشـروع مـا يـزيـد  وبـرغم اهـمـيـة ذلك ا
فـان مـسـؤوليـة احـياء الـدور االنـساني
والــــفــــكــــري لـالب حــــبي  يــــضــــطــــلع
ــــحـــاوالت اخــــرى  جنــــدهـــا اكــــثـــر
ؤسسات مقـبوليـة  وتقع على عـاتق  ا
ـسيحـي او ما سواء تـلك اخلاصـة با
يـتـعلق بـالشـان الـثقـافي العـام كون ان
ـؤرخــ والـبــاحـثــ اجــمـعــوا عـلى ا
اهــمـيــة مـا قــدمه االب حـبـي لـلــسـاحـة

الثقافية العراقية.
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مـنذ أن نـشر قـصّته ( الـنيـساني ) سـنة  1962وأحلـقهـا بقـصّته ( الـبطّـات الثالث)
الـفائزة في مسابقة ملـحق جريدة اجلمهوريّة البـغداديّة االسبوعي لسنة  1966أثار
ـولـود في الـبـصـرة سـنـة  1942اهـتـمـام الـنـقّـاد األسـتـاذ الـقـاص مـحـمّـد خـضـيّـر ا
الـعراقـي  فـكتـبت عنه دراسـات موسّـعة ومقـاالت نقـديّة  ومن األوائـل الذين كـتبوا
عن ابـداع الـقاص مـحـمّـد خضـيّـر الـناقـد فـاضل ثـامـر في كتـابه (( قـصص عـراقـيّة
ـسـتقـبله مـعاصـرة )) الذي أصـدره بـاالشتـراك مع النـاقـد ياسـ الـنصـيّر مـتـنبـئًا 
ع األدبي الـزاهر عـلى مسـتوى العـراق والوطن الـعربي  فـقال :  (( يُـعدّ من أبرز وأ
قـصّاصي الـشـباب في بالدنـا  رغم أنّه لم يـطـبع أيّة مـجـموعـة قـصصـيّة إلى اآلن 
ستطـاعه التعامل وقـد استطاع في كلّ مـا قرأناه له أن يقـنعنا بـأنّه قاصّ متمـكّن  
ـستـقبل مع الـعالم اخلـارجي وأبطـاله بـوعي وتخـطيـط ويزيـدنا قـناعـة بإنّـه قادر في ا

أيضًا على تقد عطاء طيّب للقصة العراقيّة والعربيّة )).
األرجوحة البداية الصادمة

وإذا كـان فاضل ثامر والـنصيّـر قد بشّرا بـعطاء الـقاص محمّـد خضيّـر الطيّب الذي
سيـقدّمه للقـصّة العراقـيّة والعربيّـة مستقـبلًا فإنّ ناقـدًا ثالثًا عـدّ قصّته (( األرجوحة
)) مـفـاجـأة لم تـكن مـتوقّـعـة في حـقل اإلنـتـاج الـقـصـصي  ألنّـهـا (( شـكّـلت الـبـداية
الـصادمـة أو صـدمـة الـبـدايـة لـلـوعي الـسـائـد آنذاك عـلى صـعـيـد الـقـصـة الـقـصـيرة
عـايير وقـوانينـها . فالـقصة تـلك التي بشّـرت بهـا (( اآلداب )) البيـروتيّة كـانت بكلّ ا
بـشـيـرًا لـيس بـوالدة قـاص جـديـد مـجـدّد  بل كـانت بـدايـة الـتـحـضـيـر اجلـاد بـوالدة
مـستوى جديد من التعامل مع الـقصة ليس على أساس وصفـها حكاية تروى  بقدر
مـا هي رؤية حـكـايـة من منـظـور وزاوية مـخـتـلفـ ومـتبـاعـدين في آن مـعًا ))( مـحـمّد
خـضيّـر أطـياف بـصريـاثـا  حمـزة مصـطـفى  مجـلة األقالم ص 53الـعددان  4ــ 5

السنة 2004  39ص ). 
كتشف    القاص ا

كـان ) في الروايـة العـراقيّة  وحـينمـا تكـلّم النـاقد النـصيّـر عن مصـاديق مفـهوم ( ا
دن اجلنوبيّـة وفي مدينة البصرة ذاتـها التي ابتناها توقّـف عند الغرفة العـلويّة في ا
الـبصريّون من األخشاب فـوق الطابق األرضي  وأوصلوهـا باألرض بسلّم خشبي 
أو ابـتنوها غرفًا صغـيرة خلف أكبر غرف الـبيت  حيث يجلس ربّ األسرة أو اجلدّة
كـتشف   وتُـفتح بـباب عـلى باحـة الغـرفة الـكبـيـرة  ومنح أسـتاذنـا القـاص صفـة ا
فـقال مـا نـصّه : (( حملمّـد خـضيـر فضـل اكتـشاف مـثل هـذه الغـرف  فـهي األماكن
الـتي يـسـتّـقـر فـيـهـا كلّ شيء مـهمّ  وهي األمـاكن الـتي ال يـسـكـنـهـا إلّـا من تـقـادم به
وقف حلياته  ولكون شخصيّاته الـزمن  أو تقادمت به احلالة وأصبحت القضيّـة وا
ة واألماكن التي ـستد رأة ا الـرئيسة من النسـاء فقد وجد ثمّة تـوافق ب حاجات ا
تـسكن فـيـها  فـما كـان منـه إلّا وإن ارتـفع بهـا عن األرض هي وأسـرارها كـجزء من
ـة تـوارثـتـها الـعـائـلة  فـي غرفـة مـعـزولـة  مسـيّـجـة بـتقـالـيـد وأعراف )) أسـرار قد

كان ص ( 105.  ( الرواية وا
نعطف الكبير  بصرياثا ا

وبـعد صـدور كتـابه الرائع والـتأسـيسي ( بـصريـاثا ) في سـنة  1993أحـدث محـمّد
خـضيّر حـركة حتـوّل نوعـيّة  ومنـعطـفًا كـبيرًا في تـاريخ النـثر الـعراقي احلديث  إذ
ؤلف  أو  ما فـتح الباب على مصراعيه لكتبٍ أخرى (( انفتـحت متونها على سير ا
جـاورهـا من حـيـوات  وأمـاكن كـانـوا جـزءًا مـنـهـا )) ودفـعـهم لـلـتـغـلـغل في الـزوايـا
اخلـفيّـة في مدنـهم التي ولـدوا فيـها  أو في مـدن أخرى عـاشوا فيـها مـدة من الزمن
طــالت أو قــصـرت  وكــانت الـبــدايـة عــلى شـكـل مـقــاالت لـعلّ أولــهـا مــقـالــة الـفــنّـان
ـاورائي )) ( مجـلة نـحى ا الـتشـكـيلي شـاكر حـسن آل سـعيـد وكـانت بعـنـوان : (( ا
ـقالة الـتي نشرهـا الشاعـر حميـد سعيد عن األقـالم  العدد   (1 / 2 / 1933) وا
كـان في تـضـاريس الذاكـرة احلـلّـة في زمن ما )) مـدينـته احلـلّـة وكانـت بعـنـوان (( ا
(األقـالم  العدد  4 / 3/  1993 ). وقـد  استـعان حـميـد سعـيد عـند كـتابـة مقـالته
ؤرخ أو عالم االجتماع ـذكورة بذاكرته الشخصيّـة وليس سواها فلم يستـعر قلم ا ا
 مـحاولًا البقاء في ظلّ مـا رأى  ال في محيط ما رأى غيره وحـدّثوه عنه ـــ كما ذكر
في نـهاية مـقالته ـــ مـخالف في منـهجه الـكتابي خلـطاب محـمّد خضـيّر في بصـرياثا
الـذي اعـتمـد عـلى الـتـوثيق الـتـاريـخي والـوصف اجلـيولـوجي واجلـغـرافي والـدراسة
بـني عـلى مـا تـقوله الـنقـديّـة وكـتب الـتراث  إضـافـة إلى االسـتـذكار واالسـتـرجـاع ا
الـذاكرة  وفـاعـلـيّة الـتـخـيّل  مع االلـتفـات إلى أنّ الـتـاريخ عنـد مـحـمّد خـضـيّـر على
وجـود عنـد احمللّل الـنفسي . ؤرّخـ  فهـو تاريخ يـشبه ذلك ا خالف الـتاريخ عـند ا
وبـعد ذلك بـسنوات غـابت ظاهـرة النـشر عـلى شكل مـقاالت وحـضرت ظـاهرة الـنشر
ـكـان  مـثل : (( الـبـصـرة جـنّـة الـبـسـتـان )) لـلـشـاعر في كـتب خـاصـة لـهـا صلـة بـا
غترب مهـدي محمّد علي أصدره سنة  1998حـاول فيه أن يرسم صورة الـبصري ا
ـدينـته الـبصـرة في خـمـسيـنـات الـقرن الـعـشريـن بكلّ أبـعـادها وشـوارعـهـا وبيـوتـها
ـيادين الـعـامة واحلـدائق والـبسـات  ـباني واألسـواق واألضـرحة والـسـاحات وا وا
والـناس في البيوت واألسـواق  والشخصـيّات الشعـبيّة  وتقـاليد الناس كلّ ذلك في
إطـار الـذكريـات الـتي قـد تـتـضـمّن قـيـمة تـوثـيـقـيّـة  وكـتـاب (( حفـريّـات في الالوعي
ـطّـلـبي   2007و (( الـرؤى واألمــكـنـة )) لـزيــد الـشـهـيـد  2010. ـالك ا ـهــمل ))  ا
وبـسبب نصوص محـمّد خضيّر اجلـيدة  وفنّه العـالي  اعترف بعض النـقّاد بفضله
عـليهم  وجعلوه مقـياسًا جلودة كتابـاتهم  وهذا ما صرّح به النـاقد الدكتور شجاع
الـعاني أستـاذ النـقد األدبي في جامـعة بـغداد في مقـابلـة أجراها مـعه سعـدون هليل
إذ قـال بالـنصّ : (( وأنا أعـتـرف بفـضل محـمّد خـضيّـر عـليّ  إذ شعـرتُ أنني نـاقد
حـقيقي بفعل فنّه العـالي  فالنصّ اجليّد يخلق نـقّاده اجليّدين  أمّا الضعيف فال ))
ـهمّة في فـهم كتابـات الكاتب ـسألة ا تمدن  2010 / 10 / 21.  إنّ ا     احلـوار ا

ـتـألـق مـحـمّـد خـضـيّـر  ا
ـمــيّـزة لــهـا واخلــاصـيّــة ا
هي أن تــــــمـــــرّ الـــــقـــــراءة
ـــرحــــلــــتـــ : الــــقـــراءة
االســـــــــتــــــــهـاللــــــــيّــــــــة أو
االسـتـكـشـافـيّـة  ومـرحـلة
الــقـــراءة االســتــعــاديّــة أو
الـتأويـليّـة ـــ كمـا يسـمّيـها
جــونـاثــان كــلـر ـــ وفــيــهـا
تـــصــــبح الـــعــــوائق الـــتي
ظـهـرت في الـقراءة األولى
 مــفـاتــيح لـقــراءة جـديـدة
مـنــتـجـة  لــكي ال نـصـاب
بـــالــدوار نـــتــيـــجــة دوران
الــعـالم  هــذا إذا عــلـمــنـا
بـأنّ محـمّد خضـيّر صرّح
في أحــــد كـــتـــبـه فـــقـــال :
((غـــيــري يـــتـــجـــوّل حــول
الــعـــالم وال يـــســتـــقــر في
مــكــان حــقــيــقي  اشــعـر
خالفـه أنـــني في مـــكـــاني
والـــعـــالم يـــدور حــولي ))
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البصرة 

تــمـر في اخلــامس عــشـر من تــشـرين
االول من كل عـــام ذكـــرى رحـــيل االب
الـعالمة الـدكتـور يوسف حـبي  حيث
تـوفي سـنـة 2000 في عـمـان بـحـادث
ســـيــر مــؤسف عــلى رحــيــله  وبــرغم
مــرور كل تـلك االعـوام  فـان بـريـقه لم
يـخـفـت من عـلى الــسـاحـة الــثـقــافـيـة
ـا ارتـبط ـقــتـرنـة  خـصــوصـا تـلك ا
ــســيـحــيــ في الـعــراق من  لــغـة بـا
وفـلـسـفة اضـافـة  لتـاريخ حـواضرهم
ـسيـحيـة  من خالل اهـتمـام الراحل ا
بـهــا ومـتـابـعــته الدق احملـطـات الـتي
مــرت بــهــا  وحـــســنــا فــعل  الــكــاتب
ادمـون الســو حــيــنـمــا اعــاد احلــيـاة
لــلــراحل من خـالل االهــتــمــام بــطــبع
دراسـاته وابـحاثه عـبر ضـمـها بـكتب
مــتــخـصــصــة وبــعـنــاوين تــبــرز دقـة
ــــا حــــدس االب حــــبـي وتــــنــــبــــؤه 
سيـعيشه اقـرانه  بعد عـقد من رحيله
وقبل الدخول في سلسلة الكتب التي
اعــدهــا  الســو عن فــكـر االب الــراحل
يــوسف حــبي تــســـتــقــصي مــا رسخ
بذاكرة  مجايـلي االب وما كتبوه عنه
في كــتـبــهم الـتي اخــتـصت بــالـبـحث
والتقصي عن وجوه موصلية السيما
ـوصـلي عـبـد اجلبـار مـحـمد ؤرخ ا ا
جرجيس حيث ذكر االخير  بانه زاره
ـحلة في مـقره بـبطـريركيـة الكـلدان 
خـزرج قـرب كـنيـسـة مـسـكـنـتـة  حيث
كـان يومـهـا يراس حتـرير مـجلـة  ب
الــنـهــرين والــتي اصـدر الــعـدد االول
مـنهـا  عام  1973وجـاء بتـرويـستـها
انـها مـجلة  فـصلـية حضـارية تـراثية
وتـوسع جــرجــيس  في ذكــر عـدد من
احملـــطــات الـــتي طـــرزت ســيــرة االب
حبي  السـيـما سـعيـه لتـاسيـس كلـية
بـــــابل  الالهـــــوتــــيــــة  لــــلــــدراســــات
الـتـاريـخــيـة  والـديـنـيـة والــفـلـسـفـيـة
وخـتم في ســيـاق حـديـثـه عـبـر كـتـاب
ـعـنـون بـوجوه مـوصـلـية جرجـيس ا
بــان االب يـــوسف حــبـي من الــرجــال
الـذين خدموا الـعلم  والـفكـر والتراث
والـثـقافـة  ولم يـكن متـعـصبـا بل كان
يعمل من اجل احلـقيقة  بيـنما اكتفى
االب ســهــيل قــاشـا وعــبــر كـتــابه عن
مــســيـحــيي الــعـراق بــايــراد جـوانب
يـسـيـرة من سـيـرة حـبي الـشـخـصـيـة
السيمـا حصوله  على مـاجستير  في
الـفلـسـفـة  واكـثـر من دبـلـوم  عال من
ـناصـبه الـتي تسـنمـها رومـا اضـافة 

ومـنــهـا  عــمـيــد كـلــيـة بـابـل ومـسـؤول
جلــنــة الــنـشــر الــدولــيـة  لــلــنــصـوص
شـرقيـة  ونائب  بـطريرك الـقانـونيـة  ا
الكلدان  للشؤون الثقافية  وبلغت عدد
مؤلـفاته نـحو عشـرين كتابـا  وعشرات
قـاالت  والدراسـات  حيث الـبحـوث وا
نـشــر اغـلـبـهـا  فـي اجملالت  الـعـراقـيـة
ـية  ومن ضـمن الذين والـعربـية والـعا
تــنـاولــوا ســيـرتـه  الـدكــتــور ابــراهـيم
الــعالف  الـــذي ذكـــر بــان حـــبي  خــدم
الــفـكــر والـتــراث والـثــقـافــة الـعــراقـيـة
والـــعـــربـــيـــة  بـــكل جـــد واخالص ولم
يــكــتف بـــالــتــركــيـــز  عــلى االضــافــات
الـنـوعـيــة  حلـضـارة مـا  بـ الـنـهـرين
ـا ركـز الى احلـضـارة االنـســانـيـة  وا
عــلى الــقــيم  االيــجــابــيــة  في تــراثــنـا
وتـاريـخـنا وحـضـارتـنـا  والسـيـمـا قيم
اخلــيـر والــتــسـامح والــسالم واحملــبـة
والــــــعـــــمـل واالخـالص واحلــــــكــــــمـــــة
والـتــواضع  وااليــثـار واالحــتـرام وقـد
ـؤرخ بـالوي احلـمــدوني في تـوسـع  ا
سرد تفاصيل من محطات االب يوسف
حــبـي حــيث ذكـــره في ســـيــاق كـــتــابه
وصلي والذي عنون  سدنة التراث ا ا
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ـا يـشـار الـيه في سـيـرة االب حـبي و
انه باالضـافة لـلكتب الـتي اصدرها في
حـياته والـتي ناهـزت على ال 20كتـابا
فـانه يذكـر له  ان الـباحث ادمـون السو
نجز الثقافي همة تـقصي ا اضطلع  
واالدبي لالب يـــوسـف حـــبي من خالل
اصداره لكتب ضـمت دراسات وبحوث
الــراحل في ظــرف االعـــوام الــســابــقــة
وسـنـوجــز مـا احـتـوت تــلك الـكـتب من
ـهمـة  فـعلى تلك الـدراسـات القـيـمة وا
ـثـال احـتـوى كـتـاب مـسـتقـبل سـبـيل ا
ــسـيــحــيـة في الــعـراق  والــذي اعـده ا
الســـــــو  فـي عــــــام  2014عــــــلـى ثالث
دراسـات  تامـليـة  استـشفـافيـة  عمـيقة
دبــجــهــا يــراع االب حــبي حــيـث اشـار
السو الى  تلك الدراسات  مثلت وثائق
مـهـمـة  لـلـمـرحـلـة الـصـعـبـة  الـتي كـان
الشعب العراقي يجـتازها  عموما ابان
 تسـعينـيات القرن الـعشرين  فـقد نشر
االب حــبي الــدراســة االولى  بــعــنـوان
نـحـو رؤيــة واضـحـة  وذلك فـي مـجـلـة
ـسيـحي  بالـعدد  370الصادر الـفكـر ا
فـي كــــــانـــــون االول  1991وفـي تــــــلك
الـــرؤيـــة دعــــا االب حـــبي  لــــتـــحـــريك

الــكــنــيــســة بــطــاقـات االمـل والــرجـاء
ـسـتـقـبل  عـلـيـنـا بـنـيـانه والـتـنـبـيه 
ـا بــالـفـكــر  واحلـمـيـة والــسـواعـد و
ضـمـته تـلـك الـدراسـة  تـسـاؤل اطـلـقه
االب حـبي  في كـيـفـيـة الـتـوفـيق  بـ
واقع  بـلد وكـنـيـسة مـنـتهـيـا الى انـنا
بــاجــة الـى ومــضــات  امل  والشك ان
تـلك الــومـضـات  ســتـتــحـول  نــيـرانـا
حتـــرق الـــفـــاســـد فـــضـال عن ان تـــلك
الـومـضـات تـنـمي فـيـنـا  بـذار احلـياة
احلقـة  فـتـمـد غرسـات  يـانـعـة  حتمل
ازهـارا فواحة  وثـمارا  شـهيـة  نغذي
بـهـا انـفـسـنـا  وشـعـبـنـا والـعـالم  امـا
الدراسة الثانية فحملت عنوان  قراءة
معمقة  في مستقبل  مسيحية العراق
 ونـشـرهــا االب حـبي  في مــجـلـة بـ
النهـرين  باحد اعدادهـا الصادرة عام
 1995 وقــد اسـتــهـلــهـا بــايـضــاحـات
ــوضــوع صــعب مــشــيــرا بـــان هــذا ا
التناول  وتتطـلب معاجلته الكثير من
الـدقة والفـطنـة  مضيـفا  بـانه اليجوز
فصل  مـسيحـية العـراق عن مسيـحية
بــلــدان مــجــاورة  وال الـــتــغــاضي عن
ــســيــحــيـــ الــعــراقــيــ في تـــوزع ا
الـــشـــتـــات مــحـــاوال االشـــارة الى  ان
ـسيـحـيـة لـيـست  روحـا مـجردة  بل ا
جتـــــســــدا  يــــتــــفــــاعـل  مع االزمــــنــــة
واالمكنة واحلـضارات  وفي ثالث تلك
الــدراســات وضـع االب يــوسف حــبي
ــســيــحــيــة في اصــبــعه عــلى جــرح ا
الــعـراق لــيـحـاول عــبـر دراســته الـتي
ـجلـة  ب الـنهـرين في احد نـشرهـا 
اعـــدادهـــا  الـــتي صـــدرت عــام 1998
االجابة حـول سؤال  الهجـرة نعمة ام
نــــقـــــمــــة مــــحـــــاوال االشــــارة الى  ان
موضوع الـهجرة  هـو في قلب كل منا
فالعـــجب ان تـــاتي الــتـــشــخـــيــصــات
واالحكـام مـتغـايـرة  وما نـتـمنـاه عـبر
تــــــلك الــــــدراســــــة  االتــــــفـــــاق عــــــلى
االساسيـات  وقد اهتم  االب حبي في
اللـغة ايضـا فالى جانب مـا انتجه من
مـؤلفـات اثنـاء حيـاته والتي اخـتصت
ـثـال بــكـتــاب حـنـ بن عــلى سـبــيل ا
اســـحــاق والـــذي اصــدره عــام 1974
وتـرجـمــته لـكـتــاب  طـريق الى الـفـرح
عام  1970فـضال عن تـرجـمته لـكـتاب
عــلــوم الـبــابــلــيـ واصــداره لــكــتـاب
االنــــســـــان في ادب وادي الـــــرافــــدين
ــشــرق بـــجــزئــهــا االول وكــنــيــســـة ا
وتـاريخ ايــلـيــا وبـرشــنـايــا  حتـقــيـقه

صرية في قصر األميـرة خديجة ابنة اخلديوي توفيق بحي حلوان اضي أحدث مركز ثقافي لهـا بالعاصمة ا بعد عام من التطويـر والتأهيل افتتحت مكتبة اإلسكـندرية في مصر األحد ا
كتبة في القاهرة بنى الرئيسي له على مساحة نحو  500 متر مربع. وأصبح ثاني مركز ثقافي تديره ا في جنوب القاهـرة.يرجع تاريخ تشييد القصر إلى نهاية القرن التاسع عشر ويقع ا
ـتوسط إلى طـلة عـلى البـحر ا ـة ا بعـد بيت الـسنـاري األثري بـحي السـيدة زيـنب.وحترص مـكتـبة اإلسـكندريـة التي تـأسست في  2002 على مـد برامـجهـا وأنشـطتـها من الـعاصـمة الـقد
سـؤول الذين حـضروا االفتـتاح (أدعوكم ـثقفـ والفنـان وا كـتبة مـصطفى الـفقي في كلـمة وجهـها إلى عدد من ا القـاهرة التي تـتركز بـها معـظم األحداث الثـقافيـة والفنـية.وقال مـدير ا
هـمة جـدا في تاريخ مـصر وهي حـلوان).ويـضم الـقصـر مكـتبـة مركـزية وقـاعة سـينـما وقـاعة لـلمـعلـومات نـطقـة ا كـان ودعمه وأن تـعتـبروه بـؤرة ثقـافيـة هامـة في هـذه ا جمـيعـا إلى مؤازرة هـذا ا
ؤقتة والدائمة ومركزا لتعليم النشء.وقال الفقي إنه عند توقيع بروتوكول مع محافظة القاهرة عام  2017 الستغالل مكتبة اإلسكندرية للقصر اجته التفكير في والوسائط وقاعات للـمعارض الفنية ا
ـتحف لألديان إال أنه بعـد دراسة متـأنية للـمنطقـة حتول التفـكير إلى جـعله مكتـبة عامة كـبيرة حـتى استقر الـرأي على إقامة ”مركـز إشعاع ثـقافي محلي.“وأضـاف أن القصر البدايـة إلى حتويله 
كـتبة هي الـتي ستتكـفل بتمويل األنـشطة والـبرامج التي تقـام داخله.شمل افتـتاح القـصر تنظـيم معرض بعـنوان (رحلة أصـبح جزءا من مكـتبة اإلسكـندرية يتـبع قطاع الـتواصل الثقـافي بها وأن ا
الـكتابة في مـصر) يسـتعرض عبـر لوحات مـصورة أهم احملطات الـرئيسيـة للتـدوين في مصر وكذلـك معرض للـحرف اليدويـة وآخر للـخط العربي.كمـا شهد االفـتتاح عرضـا علمـيا مبسـطا لألطفال
ولوية لإلنشاد الصوفي بقيادة دارس.وقدمت فرقة ا شاركة عدد من تالميذ ا فاهيم األساسية للعلوم اخملتلفة  بعنوان (عرض عجائب العـلوم) وهو عرض تعليمي تفاعلي مرح ومشوق يبسط الكثير من ا

عامر التوني عرضا فنيا.

رسالة القاهرة
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ا تنـحـدر من بـلـدة بغـديـدا الـتي طـا
عـرفت بــابـرازهـا لـلـمـشـهـد الـثـقـافي
واالدبي الـــعـــشـــرات مـن الـــشـــعــراء
ة والكتاب  والتكتفي بذلك فهي كر

ـعـروف عـبـد الـشــاعـر  الـبـغـديــدي ا
الـله نــوري  والـذي وصــفـته بــكـونه
رافيء الـشعر .. الفـنار الذي قـادها 
الــشــاعـرة اقــداس عــبــد الــلـه نـوري
كـانت ضيـفة  عـلى جريـدة (الزمان )
لــتــتــحـدث
عـن  ابــــرز
ما شـهدته

ب
مــحـــطــات
الــــشــــعــــر
والقصيدة
في سـيـاق
هذا الـلقاء

:
{ بــــــدايـــــة
هـل كـــــــــان
لـتاثير  ابيك
الــــشـــــاعــــر
عــــبــــد الــــله
نـــــــــــــــــــــوري
الــــــــــيـــــــــاس
فـــــاصل في
ولـــــــــــــــوجـك
ــــــــــيــــــــــدان

الشعر ?
-بــــالشـــك
ـــا ان طــــا
االب غالبا

مـا يــؤثـر في شـخـصــيـة بـنـاته وانـا
الــبــنت االولى فـي الـعــائــلــة  فــكـنت
مــعـــجــبـــة دومـــا بــشـــخــصـــيــة ابي
وشــدتــني طـــريــقــة الــقــائه ونــظــمه
لـلــقـصـيـدة مـنــذ صـغـري  فـضال عن
ـكتبة كبيرة اغناها احتواء منزلنا  
ــئــات الـعــنـاويـن  خـصــوصـا ابي 
خالل خـدمـته الـعسـكـريـة  وقربه من
احتاد االدباء في الـعاصمة احلـبيبة
(بــغــداد ) خالل تـــــــــــــــلـك الــفــتـرة
لــذلك وجــدت ان االجـــــــــــواء كـانت
مــثـــالــيــة فـي بــلـــورة شــخــصـــيــتي

الشعرية ..
{ ومـنـذ مـتى بــرزت تـلك الـشـخـصـيـة او
ــعـنـى ادق هل تــتــذكــرين اول قــصــيـدة

كتبتها ?
-كنت صغيرة وقـتها  وعلى ما اذكر
انني كتبت قصيدة كانت تدور حول
الــوطن  مــؤلــفـة مـن بــعض كــلــمـات
وانتظرت قدوم والـدي الطلعه عليها
فـقـدم لـي تـوجـيـهـاته مـشـيـرا بـانـهـا
مـحــاولـة مــهـمــة  في سـبــيل كــتـابـة
الـقـصـيـدة  وشـجعـنـي علـى الـقراءة
دارك من اجل االستـزادة وتوسـيع ا

عرفية .. ا
{ اذن كـيف تـولــد لـديك الـقـصـيـدة  هل

تكون نتيجة رد فعل معينة ?
-نعم القـصيدة تـولد حسب االجواء
واالحــداث الــتي امــر بــهـا او  الــتي

اطــلع عــلـــيــهــا  فــقــصـــيــدتي تــولــد
ـشـاعـر حسب بـاحـسـاس وتـنضج 

ناخ  الذي ولدت فيه .. ا
×نـقـرا في سـيـرتك الـشـخـصيـة  انك
ـدنية  فهل خريجـة كلية الـهندسة ا
هــنـالك قـاسم  مــشـتـرك بــ الـشـعـر

وتخصصك العلمي ?
- رغـم ان الـشعـر يـعـد ضـمـن اجملال
االدبي ودراسـتي عـلـميـة بـتـخصص
لـكن ارى ان هـنـالك قواسـم مشـتـركة
بــ الــهـنــدسـة والــشــعـر  فــمــثـلــمـا
الــهـــنــدســـة هي نــتـــاج ريــاضـــيــات
وفيزياء فـالشعر ايضا  يـولد نتيجة
ــعـادلـة  فـضـال عن ان الـشـعـر تـلك ا
ينـتمي للفـنون  مثلـما هو احلال مع
اعــتـبـار الـهــنـدسـة فن يــدفع الـنـاس

البداء االعجاب فيه ..
{ شـهدت بـلدة بغـديدا قـبيل وقت قـصير
من سـقــوطـهــا بــيـد تــنـظــيم داعش بــلـورة
مــنـتــديـات شـعــريـة اسـتــقـطـبت الــشـعـراء
ـنتديات وهل الـشباب  ماهـو رايك بتلك ا
اسهمت بالكشف عن  الشعراء الشباب?
-كـــنت في تــلـك الــفــتــرة مـــشــغــولــة
بتحصـيلي العلـمي فحسب فلذلك لم
نتديات  وعـموما فانا انتمي لتـلك ا
لـدي وجــهــة نــظـر جتــاه  الــشــعـراء
ـكن ان يــبـلـوروا الـشــبـاب الــذين  
شــخــصــيـتــهـم الـشــعــريــة من خالل
نتـاجاتهم  الـتي جتمع ب الـعاطفة

واالنـســانـيـة  لـذلك جتــد قـصـائـدهم
اقرب لالنتشار ..

ـكن ان تقـدم مواقع السـوشيال { وهل 
مـيديا خدمة للشعـراء الشباب عبر  منافذ
ــــهم الـــتــــواصـل االجــــتـــمــــاعـي بــــتـــقــــد

نافذ? لقصائدهم من خالل تلك ا
-اعـــتــــقـــد انـك تـــقــــصـــد قــــصـــائـــد
شهد الفيـسبوك التي بدات تـشغل ا
االدبي ويـعـتـمــدهـا بـعض الـشـعـراء
البـراز قـصـائدهم عـلى اكـبـر عدد من
ـتـابـعـ  والـقـراء لـكـنـني انـا ضـد ا
هـذا االمر كـون تـلك الـطـريـقـة  تـوفر
الــقــصــيـدة لــبــعض الــسـراق من ان
يـحور بـعض كـلـماتـهـا لـينـسـبـها له
في الـضـد تـمـامـا  من نـشـر الـشـاعـر
ـنـاسـبـة كان ـنـافذ ا لـقصـائـده في ا
تــكـون عـن طـريق جــريــدة او مـجــلـة
نافذ تكون متاحة وعن طريق هذه ا
ايـضا لـلنقـد البـناء  والسـليم بـعيدا
كن عن الـتـعلـيقـات السـلبـية الـتي 
طلع في شبكة ان يطلقها بعض ا

الفيسبوك ..
{ وهل لـديك مـشـاريع قـادمـة لـنـشـر  مـا

انتجه يراعك من قصائد ?
-لـدي ديـوان مـازلت اعـده مـشروعي
االول وانـــتـــظـــر حـــلـــول الـــفـــرصـــة
ـنــاســبـة لــطــبـعه وهــو عــبـارة عن ا
مــجـمــوعــة شـعــريــة  تــفـيـض بـحب

الوطن.
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