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 تقديم
 

 هيثم بردى وأدب الفتيان
 البحث عن الذات يف إقليم إبداعي جديد

 

 *الدكتور خليل شكري هياس
 

يف الةةةن  ال شةةةك أن دسةةةيد الةةةذاع والبوةةةا عةةةن كينونتهةةةا    

كةةان شةةكله وجنسةةه، ظةةل ميةةدانا  رحبةةا  لةةتغلالع        اإلبةةداعي أيةةا  

الذواع املؤِلفة يف عامل اإلبةداع الرحة ، بوهةفه أر ةا  خصةبا  لبةذر       

خيةةرتق املةةألوف والسةةااد ليعةةانق اجلةةوهر    دليةةاع الةةروى علةةى حنةةو  

ويستطعم احلقيقةة املمزوجةة بةروى الفةن. إنهةا دليةاع ينهةل مةن ب ةر          

حتمةةةةل يف طياتةةةةه معطيةةةةاع اإلحسةةةةا  والشةةةةعور   اإلنسةةةةانية الةةةةي

والعواطةةةف والةةةرحلى، واحللةةةم واخليةةةال، واخلةةةوارق، واألسةةةاط ،     

والعجاا ، وهي تةدفقاع للصةور املتليلةة النافةذة يف احللةم والواقةع       

بعمةةق الداللةةة، كةةي دعةةل مةةن تذبةةذباع الرسةةالة  الةةن ، ف ةةاء     

منهةةةةا رحبةةةةا  الحتةةةةواء الةةةةذاع ورسةةةةم مالحمهةةةةا وعواملهةةةةا الباطنةةةةة   

والظاهرة، الي تتمظهر يف طبقةاع الةن ، ليتوةول معةه الةن  إىل      

مةةر ة عاكسةةة للةةذاع وهةةي تبوةةا عةةن نفسةةها والعةةامل أوال ، وتنقةةل  

 هذه الذاع وهذا العامل إىل القارئ ثانيا .
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وهو يف زاوية رحلية أخةرى ثةا عةن هويةة إبداعيةة تتشةكل عة         

شةكلي، تةرتم معةه    الغوص يف هذا العامل ثثا  عن انتماء أهيل ال 

الةةذاع املبدعةةة بصةةماتها اخلاهةةة الةةي تعكةةل نوعةةا  مةةن الفةةرادة      

اإلبداعيةةة علةةى هةةعيد املعاجلةةة التشةةكيلية للةةن ، وعلةةى هةةعيد       

اجلوهر الثيمي ع  طرى مجلة من األس لة، فكيف تتمظهةر أسة لة   

اهلويةةة يف الةةن ي وكيةةف نكةةن تصةةنيفها عةةن ة هةةا مةةن أسةة لة      

 دن اإلختالف بني هوية وهوية إبداعية.الن  األخرىي هذه هي دي

هيثم بهنام بردى واحدة من الذواع اإلبداعية الةي اسةتطاعت أن   

وال ننسةى طبعةا  جهودهةا     –تشق هلا طريقا  يف حقل اإلبداع السةردي  

إذ متكَّةةةن -يف الببلوةرافيةةةا الراهةةةدة لةةةبعإل احلقةةةول اإلبداعيةةةة 

بداعيةةة وعلةةى حنةةو ال يقبةةل الشةةك مةةن تشةةكيل أكثةةر مةةن هويةةة إ     

سةةةردية، فهةةةي اسةةةم معةةةروف يف القصةةةة القصةةة ة، املكلةةةل بةةةأربع  

جمةةاميع قصصةةية هةةي: )الوهةةية، تليبةةاثي، نهةةر ذو حليةةة بي ةةاء،      

أرض من عسل(، وأربع جماميع للقصة القص ة جةدا  هةي )حة  مةع     

وقف التنفيذ، الليلة الثانية بعد األلف، عزلةة أنكيةدو، التمةاهي(،    

ثالث روايةةاع هةةي: )مةةار بهنةةام وأختةةه    ويف الروايةةة بعةةد أن رفةةدها بةة  

سةةارة، وقديسةةو حةةدياب، وأحفةةاد أورشةةنابي( ويف الروايةةة القصةة ة   

، األجسةةةاد وظالهلةةةا، 213الةةةي توجةةةت بالروايةةةاع األتيةةةة: )الغرفةةةة  

الطيف، وأخة ة بعنةوان َأربةَراُعَ قيةد النشةر(، ويف األدب املكتةوب       

سةةةرحية، للفتيةةةان، ولةةةه يف هةةةذا ايةةةال: )احلكيمةةةة والصةةةياد  م  

العشبة  مسرحية، مع اجلاحظ علةى بسةاا الةريس  سة ة قصصةية      

للفتيةةان، وقناديةةل جةةدي( واألخةة ة أشةةرع يف املقدمةةة الةةي كتبتهةةا  
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عنهةةةا بانتمااهةةةا إىل القصةةةة السةةة ذاتية املكتوبةةةة للفتيةةةان، وتةةةأتي   

ايموعةةةة األخةةة ة الةةةي أحةةةاول كتابةةةة مقةةةدمتها ا ن لتعةةةزز هةةةذا  

كتابةةةة قصةةة  الفتيةةةان، إذ دعلةةةها الةةةذاع التوجةةةه السةةة ذاتي يف 

املبدعةةة جةةزءا  مكمةةال  ملةةا جةةاء يف قناديةةل جةةدي، يف حماولةةة منهةةا     

كما أشرع  نفا  إىل رسم هوية جديدة يف جمال الكتابة السردية، 

ت اف إىل هوياتها اّيسدة للكتابة السةردية يف القصةة القصة ة،    

القصة ة، ولعةل أهةم    والقصة القص ة جةدا ، ويف الروايةة، والروايةة    

بصةةمة حتةةاول أن ترتكهةةا الةةذاع املبدعةةة هنةةا يف حقةةل أدب الفتيةةان  

هي جرها إىل عامل الس ة بشقيه الغ ي ممثأل بة )مع اجلاحظ على 

بساا الريس( والذاتي ممثأل بة )قناديل جدي( و)سةكاكر جةدي(،   

وهةةذا عمةةةل دريةةةدي مهةةةم تنوتةةه الةةةذاع لتكةةةون هويتهةةةا يف هةةةذا   

مثةةل هةةذا الفعةةل يعةةين الةةدخول يف عةةامل املزاوجةةة بةةني      ايةةال، ألن

فننني قوليني هما قص  الفتيان، والس ة األدبية، وهذا يعين فيما 

يعنيه نوع من التالقس بني تقاناع كل من الفنيني، ومةن ثةما اخلةروج    

بنوعني سرديني جديدين هما: القصة السة ة ية للفتيةان، والقصةة    

منهمةةةا جمالةةةه اإلشةةةتغالي يف احلقةةةل    السةةة ذاتية للفتيةةةان، ولكةةةل 

 اإلبداعي.  

إن القارئ هلةذه ايموعةة القصصةية اجلديةدة هليةثم بهنةام بةردى        

جيد نفسه فعال أمام امتداد قصصي س ذاتي للفتيان علةى الصةعيد   

املكوناع والرحلى، فالشلصياع الرايسة هي هي: )اجلد وهةديقه  

عاجلةةةةةةة وهيةةةةةةثم وأخوتةةةةةةه وأهةةةةةةدقاحله(، وطريقةةةةةةة التوظيةةةةةةف وامل  

والتشةةةكيل، وكةةةذلك البنةةةاء القصصةةةي القةةةاام علةةةى الت ةةةمني،   
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وتوظيةةةةف الةةةةرتاث الشةةةةعو، واحلكايةةةةة، ولعةةةةل أهةةةةم مةةةةا نيةةةةز      

ايموعتني أي ا  تبنيهما للبناء اإلطاري القاام علةى قصةة مركزيةة    

تشكل إطارا  للبناء القصصي، وقصة فرعية تولد مةن رحةم القصةة    

قصةة  الكتةةاب تنةةدرج يف   اإلطاريةةة وتيةةت باإلطاريةةة ألن كامةةل 

إطارهةةا وتةةأتي علةةى لسةةان البطةةل السةةارد الةةذاتي )هيةةثم( الكةةاان      

القابع يف النصوص واملشارم بقوة يف األحداث، واحلا ةر يف لوحةة   

الغالف بوهفه مؤلفا  هلذه النصوص، حمةدثار بةذلك تطابقةا  بةني أنةا      

املؤلةةف، وبةةني أنةةا السةةارد، وبةةني أنةةا الشلصةةية الرايسةةة، وحمققةةا    

لشرا جةوهري يف الةن  السة ذاتي الةذي ال نكةن معةه إدراج أي       

 .ن  يف حقل الس ة الذاتية من دونه

فكمةةا أن القصةة  يف )قناديةةل جةةدي( تبنةةى وتنسةة  مةةن تةةداخل  

ثالث حكاياع هي القصة االطارية األم الةي تشةكل سة ة املؤلةف     

الذاتيةةة وهةةو يف مرحلةةة املراهقةةة ويرافقةةه شةةقيقه، وجةةده، وهةةديق   

، وحكايةةاع  ةةمنية هةةي ثةةالث حكايةةاع، النجةةار والرجةةل      جةةده

الّنطةةةةةاا وأبةةةةةو عقلةةةةةني وعبقرينةةةةةو، كةةةةةذلك احلةةةةةال يف قصةةةةة  

)سكاكر جدي( القةاام علةى قصةة القصةة اإلطاريةة الةي تشةكل        

سةة ة هيةةثم الذاتيةةة وللمرحلةةة العمريةةة ذاتهةةا الةةي تعكةةل مرحلةةة      

اء، الفتوة، وحكاياع أربع هي: األحدب واألرملة العجوز، احلكمة 

األسةةد احلكةةيم، واإلشةةاعة، ولعةةل اإل ةةافة النوعيةةة احلاهةةلة يف     

سةةكاكر جةةدي والةةي متعةةن كةةث ا  يف التجريةةد هةةي تةةوالي ثةةالث  

حكاياع يف القصة اإلطارية لقصة احلكمةاء، حةني تتنةاوب ثةالث     

شلصياع يف سرد ثالث حكاياع تشرتم كلها يف مغزى قصصي 
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تعةةاض مةةن دةةارب   واحةةد هةةو تقةةويم سةةلوم االنسةةان مةةن خةةالل اال     

ا خرين، هذه الشلصياع هةي شلصةية هةديق اجلةد )عبقرينةو(،      

وشلصية ال ةيف، وشلصةية اجلةد، وهةذا منوةى جديةد يسةلكه        

هيةةثم بهنةةام بةةردى يف سةةرده القصصةةي للفتيةةان يف مسةةعى منةةه ل ةة  

أكةةة  قةةةدر ممكةةةن مةةةن الةةةرحلى واألفكةةةار واألحةةةداث التقونيةةةة   

 للسلوم اإلنساني. 

ا عةةن هةةذه ايموعةةة نعةةرج علةةى ق ةةية     وقبةةل أن مةةتم كالمنةة  

جوهرية يف األدب املوجه إىل هذه الف ة العمرية، هي مدى استيفااها 

وإخالهها هلذا النوع السردي الذي تنتمي إليه علةى الصةعيد املغةزى    

واهلةةةدف ألن االخةةةتالف اجلةةةوهري بةةةني القصةةةة املكتوبةةةة للكبةةةار   

خت ةع ملعيةار    والقصة املكتوبة للفتيان يكمةن يف أن األخة ة قصةة   

االعتبةةةاراع الرتبويةةةة والنفسةةةية، ف ةةةال  عةةةن االعتبةةةاراع األدبيةةةة،     

واالعتبةةاراع الفنيةةة والتكتيكيةةة املتعلقةةة بنةةوع الوسةةي ، ألن مثةةل   

هةةذا التوجةةه يف الكتابةةة ي ةةمر يف طياتةةه ف ةةال  عةةن متعةةة اخليةةال   

والتلييل، نوعةا  مةن الرتبيةة الالمباشةرة، إذ البةد أن تكةون القصةة        

ن  كةب  مةن الفاعليةة والتةأث ، وهنةا نكةون بةأزاء مسةألة         على جا

حساسة تكمن يف كيفيةة املوازنةة بةني اجلانة  التشةكيلي للقصةة       

وبةةني اجلانةة  الثيمةةي املو ةةوعي، إذ ال جيةة  أن تصةةل الكتابةةة إىل  

أهةةدافها الفنيةةة علةةى حسةةاب االعتبةةاراع الرتبويةةة والنفسةةية، وهيةةثم  

بل الشك يف مراعاة هذا اجلان ، بهنام بردى استطاع على حنو ال يق

فجةةةاءع قصصةةةه ملبيةةةةة لوظةةةااف الرتبيةةةةة الوجدانيةةةة واجلماليةةةةة،     

فو ةةرع الوظيفةةة األخالقيةةة إىل جانةة  الوظيفةةة اللغويةةة االنفعاليةةةة  
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والتشةةكيل التقةةاني املنّمةةي للوةةل اجلمةةالي، يف مسةةعى مةةن املؤلةةف 

  إلكسةةاب الفتيةةان القةةيم والعةةاداع السةةلوكية اامةةودة إىل جانةة   

املهاراع اللغوية والتعب ية، وتنمية احلل التلييلةي، والةذاكراتي،   

مع مراعةاة أن أدب الفتيةان أدب بنةاء وتربيةة وتةذوق للجمةال، ولةيل        

 أدب تقويم وإهالى. 

 

3  7  2017  

 

 * ناقد وأكادني عراقي، خمت  بالدراساع النقدية واألدبية احلديثة.
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كان هنام، منذ زمن بعيد، قرية هاداةة هاجعةة علةى سةفس     

جبل مغطى هيفا  وشتاًء بالثل ، وتطةل علةى نهةر مياهةه هةافية      

هةةفاء أخاديةةد اجلبةةل النازلةةة منةةه، بيوتهةةا مشةةيدة مةةن احلجةةر     

تبةةدو ملةةن ينظةةر إليهةةا مةةن    علةةى حنةةو الصةةواني اجلبلةةي األبةةيإل  

الطريةةق الةةذي يقطةةع الغابةةة املرتاميةةة يف الةةوادي حتتهةةا، كأنهةةا 

قبةةاب قريةةة أثريةةة جمدولةةة مةةن  ةةفاار الشةةمل املنعكسةةة مةةن   

أعماق أزقتها. ويف طرف القرية الذي ينفتس على الطريق املسّي  

بشةةةج اع ا   املوةةةةل يف عمةةةق الغابةةةة، كةةةان هنةةةام كةةةو   

شرعة للشرق حيا تشةرق الشةمل، تعةي     هغ  أنيق نوافذه م

 فيه امرأة أرملة عجوز.....

 مهال ... مهال  يا هاى، ما هذا الوهف التقليدي اململي. -

ورأيةت أمةةامي هيةةثم بهنةةام بةردى يف سةةنينه السةةتني، بصةةلعته   

البارقةةةةة، وعينيةةةةة امللةةةةونتني امللتبةةةة ني خلةةةةف نظةةةةاراع طبيةةةةة    

بهةةدوء تيكةةة، وجسةةده البةةدين، وكرشةةه ال ةةلم، أجبتةةه    

 هيثم املراهق الذي كنته.
 وأين إشاراع امللل فيهي -

 إنه أسلوب اجلداع واجلدود. -
ن تسةمع فيةه   أهدقت يا كهل. إنه األسلوب الةذي ينبغةي    -

 احلكاية يف مثل سين الذي يناهز السادسة عشر.
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 خاطبين باستهزاء.
 احلكواتي...ي -

 قلت بهدوء وعت .
 هل الق  بأسلوب احلكواتي عي ي!. -

 قلت.وبعد همت 
أنسيت أيها الستيين تلك الليةالي البةاردة الةذي كنةا نلةوذ       -

به أنا الصو حينةذام، وأنةت الشةي  الةذي ال يةزال لفةظ تلةك        

احلكايةةاع، عبةةاءة جةةدنا جةةرجيل بةةردى املصةةنوعة مةةن فةةرو      

نةةةي أاحلمةةةالن، وهةةةو يسةةةرد قصصةةةه بأسةةةلوب احلكةةةواتي، و  

بالطريقةةة بكتابةةة إحةةدى قصصةةه    هأحةةاول ا ن أن أقتفةةي أثةةر  

 ألوالدي وأحفادي. نفسها

 لوى الكهل هيثم بوزه وقال.
 ولكنك دهل شي ا  مهما ي -

 سألته.
 ما هوي -

 فقال مفلسفا .
إن الصةةةو الةةةذي كنتةةةه حينةةةذام لةةةيل بالصةةةو الةةةذي    -

 أو حفيدم. ابنكيكونه 

 قلت.
 مل أفهمي. -
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 مسس جبينه اّازز بالتغ ناع وقال.
تكتبةه  املفاهيم تغ ع، وطريقةة احلكةي تطةورع، ومةا      -

 أنت ا ن قد يبتعد عنه الفتى القارئ.

 هفنت للوظة متفكرا  يف كالمه، ثم قلت له.
ولكن الفتى املعاهر نيل إىل الطريقة الةي كتبةت بهةا     -

 بداية قصي.

 ن  بثقة.
 أنت واهم. -

ثةةم همةةل لنفسةةه: )هةةذا اهليةةثم بقةةي أمينةةا  للطريقةةة القدنةةة  

يةدة احلديثةة يف   على النقةيإل مةين، فأنةا مةوقن أن الطةرق اجلد     

الكتابةةةةةةة لبهةةةةةةا الفتةةةةةةى ويقبلةةةةةةها أكثةةةةةةر مةةةةةةن الطريقةةةةةةة    

 الكالسيكية.(
 هرخت به.

هيثم بهنام بردى، أيها الكهل امللرف، إذه  إىل عاملك  -

 وقناعاتك، ودعين ُأكمل كتابة قصي.

وحةةني عةةاين الغ ةة  يف عةةييّن هيةةثم املراهةةق، مةةد يةةده يف        

 حركة تهداة وقال.
 ن روعك.... هدئ محسنا ...  حسنا  -

 وبعد فرتة همت قال.
 أعرض عليك اتفاقا . -
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 ورةبة مين يف إنهاء هذا النقاش قلت.
 ما هوي -

 قال وهو ينظر يف عييّن.
 هو أشبه بلعبة، أنت تسرد القصة بأسلوبك، ثم..... -

 وهمت، هتفت به.
 ثم ماذاي -

 أخرج مظروفا  أبيإل من جي  سرتته اجلانو وناولين إياه.
أرجو أن تقرأ على أوالدنا وأحفادنةا  بعد أن تنهي قصتك،  -

 القصة نفسها كما دونتها أنا.

وقبل أن تصدر عين أية رد فعل، كان الطريق يّسةلم جسةده   

 الكهل املتع  إىل عمق الغابة ويغي  عن ناظرّي. 
عةةدع إىل أوراقةةي ويف نةةيي أن أكتةة  بقيةةة القصةةة وأنةةا أتأمةةل 

وأخةذع أتأمةل    العامرة بالكت  ومن دة كتابة عتيقة، يمكتب

يظهةر فجةأة،   -أحبي الفتيةان  -أرجاء الغرفة لعّل أحدا  منكم 

كما ظهر قريين هيةثم بهنةام بةردى قبةل قليةل وأخةذ يتفلسةف عةن         

الطرق َاملعاهرةَ يف الكتابة متاشيا  مع العصةر احلةديا، ناسةيا     

أن احلكاية الشعبية الي حنكيها ببساطتها تةدخل القلة  أسةرع    

ني تيقنةت أن ال أحةد مةن أهةدقااي فتيةة اليةوم،       مما أشار به.... وح

 رجال الغد، عار ين... أمسكت القلم وكتبت:

*** 
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كانت األرملة العجوز تلقم الق  اليابل يف فم التنور امللتهة ،  

وتةةورد خةةداها بفعةةل سةةع  النةةار اخلارجةةة مةةن جوفةةه وهةةي ترمةةق       

 اجلبل كمن ينتظر شلصا  مةا، وال تعيةد عينيهةا إاّل بعةد أن تلسةع     

النةةار كفهةةا، فرتفةةع كمهةةا اىل وجههةةا ومتسةةس دمعةةة أمل سةةاخنة  

 تسربت من عينيها، وهمست بصوع به ن ة بكاء حارقة...
 أين أنت ا ن يا فلذة كبديي-

ثةةم نظةةرع حنةةو الكةةو  حيةةا جيلةةل حفيةةداها مةةع أمهمةةا       

 الشابة، وعيونهم تنظر إليها بانتظار اخلبز احلار اللذيذ.

بتةةه البةةارزة ومالمةةس وجهةةه  وككةةل هةةباى نبةةع أمامهةةا ثد 

القاسةةية وحليتةةه احلمةةراء وقبعتةةه االرجوانيةةة الغريبةةة الشةةكل     

وقامته القص ة، تأملها بعمق، ثم جلل على األرض املعشوشبة 

يتأمل السماء وحرارة النار املندلعة من فم التنةور ت ةيء وجهةه،    

 وكعادتها ككل هباى سألته.

 ملاذا ال تتكلمي -

نظراته حنو قمة اجلبل، وتتوامإل  فيبتسم األحدب ثم لول

 عيناه.
 هل انت من اإلنل أم من اجلني -

يلتفت إليها بنظةرة قصة ة ثةم يتأمةل موجيةاع النهةر، تسةأله        

 بأحلاى.
 تكلم أرجومي -
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 يولي وجهه حنو فم الغابة.
 أين تذه  بعد أن تأخذ قرص الرةيفي -

وكأنها ّذكرته بأمر ما نهإل علةى عجةل وادةه حنةو نةني      

القفة املنسوجة من أعواد شجرة الرمان الي حتةوي   التنور حيا

رةيفا  واحدا  خمصصا  له كوصة يومية، حس  رةبتةه عنةدما   

أعطته أرةفة كث ة ولكنه أشهر سبابته داللةة علةى الةرقم ثةم     

تناول رةيفا  واحدا  فق ، التقطه بعجاله ثم لفه مبنديل أخ ةر  

ة الةي  أخرجه مةن جية  هةدارته، ومشةى هةوب الغابةة واألةنية       

يرددها كل هباى  تتناهى وا ةوة اىل مسةامعها حاملةا خيتفةي     

 جسده يف الغابة.
 اخل  والشر...

 أو

 الشر واخل ...

 فالشر يالزمك كالظل

 يبقى لصيقا  بك.

 واخل ...

 اخل ...

 اخل ... ي يء الدرب أمامك

 وتقطف مثاره اليانعة

 عاجال .... أم  جال 
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خيةرج مةن كيةان هةذا األحةدب      ويتالشى الغناء العذب الذي 

الغامإل الذي ال يبعا منظره علةى االرتيةاى، وتةزداد نفةورا  منةه      

كةةل يةةوم منةةذ ظهةةوره، بعةةد أسةةبوع تقريبةةا  مةةن ةيةةاب ولةةدها         

 الباحا عن العمل يف أرض اهلل الشاسعة.

*** 
هةةباى اليةةوم الثةةاني، بعةةد أن ةةةادر دون أن يةةتكلم، باسةةتثناء      

ول أن تفهةةم معناهةةا رةةةم بسةةاطة   األةنيةةة الةةي يرددهةةا والةةي حتةةا  

كلماتهةةا، إاّل أن فيهةةا مةةن الغمةةوض مةةا تعجةةز عةةن تفسةة ه. ويف       

حلظة ة   جارف قررع أن تنّفةذ مةا كةان يراودهةا مةن فكةرة       

جنونية ثق هذا األحدب الغري  الذي ينظر إليهةا بنظةراع أكثةر    

ةمو ا  مةن شةكله، ودعلةها تغةإل نظرهةا أمةام سةع  نظراتةه،         

لبا  عدااية ت مر هلا الشر.... فكانةت الفكةرة الةي    الي تراها ةا

 راودتها قبل أيام دعلها تسارع يف تنفيذها هباى اليوم القادم.

*** 
عةةاين األحةةدب قفةةة اخلبةةز واخةةتإل جسةةده للوظةةة قصةة ة،   

إلةةتق  قةةرص اخلبةةز بيديةةه، ومشةةى بطريقتةةه املميةةزة وألقةةاه يف  

 ثرارة.جوف التنور وراقبه حتى تفوم متاما ، وقال 

 أنا أعرف طيبتك ونقاء سريرتك. -

 وبعد أن بلع ريقه، همل بعت  شديد.
 ملاذا ساورم الشيطاني!!!. -
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 نشف الدم من وجه األرملة العجوز لسببني:
األول: تلةةك النظةةرة العاتبةةة لألحةةدب املغموسةةة بتلةةك الدمعةةة    

الصافية املرتقرقة مةن عينيةه. واكتشةافه لسةرها، ومةا كانةت       

 ت مر من شر.

الثاني: كيةف تغلبةت الفكةرة الشةريرة عليهةا وجعلةها تقةدم        

علةةى فعلتهةةا. وهةةي الةةي تبتهةةل وتصةةّلي اىل الةةرب أن يعيةةد ابنهةةا   

 الغاا  منذ شهور ثثا  عن عمل.

فجلسةةةت علةةةى األرض تبكةةةي ثرقةةةة ونةةةدم، ومةةةن خةةةالل     

دموعها الكاوية ات األحدب يتجه إىل كومة أقراص اخلبةز  

رض ويتنةةةاول قرهةةةا  واحةةةدا ، يلفةةةه    احلةةةارة املفروشةةةة علةةةى األ  

مبنديلةةه األخ ةةر ويتجةةه حنةةو فةةم الغابةةة دون أن ينظةةر إليهةةا،       

وحني اختفةى داخةل الغابةة تعةاىل هةوته وهةو يةردد األةنيةة الةي          

 ةطت تاء القرية رويدا  رويدا .

*** 
وقبةةل أن تغطةةةل الشةةةمل خلةةةف قمةةم أعلةةةى أشةةةجار الغابةةةة   

مةة الليةل، نه ةت األرملةة     وتّسلم لونها الغسقي ال تقالي إىل عت

العجةةةوز ودخلةةةت الكةةةو ، أوهةةةدع البةةةاب بةةةاملزالج اخلشةةةو     

املنقةةوش، تناولةةت أعةةواد اخلشةة  وألقمتهةةا إىل أحشةةاء املةةدفأة    

املطمورة يف احلةاا  الطةيين، كةان حفيةداها نةاامني وكّنتهةا       

تغزل كنةزة هةوفية بهةدوء وهةمت، وبعةد فةرتة قصة ة تعةت         
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 قلبها بشدة، وهتفت. طرقا  خفيفا  على الباب، خفق

 من بالبابي -

 أنا. -
 رق  قلبها فرحا ، وهرخت.

 يا كبدي!!!. -

وفتوةةةت املةةةزالج لتتهالةةةك علةةةى كتةةةف شةةةاب متعةةة  بثيةةةاب   

 رثة،.... وهرخة ثقبت ثوب الليل.
 ولدي احلبي .  -

*** 
 وتابع ابنها قااال .

وحني أيقنت أنين سأموع من احلةر والعطة  واجلةوع، وأنةا      -

فةةوق كثةة  رملةةةي أنتظةةر املصةةة ....     يف قلةة  الصةةوراء، جلسةةةت  

تعت أةنية تتودث عن اخل  والشةر، وبةرز أمةامي فجةأة أحةدب      

 ةري  اهلي ة.

 وتع هوع األم تغين بصوع رخيم.
 اخل ... الذي تفعله حتى مع الفراشة

 ي يء الدرب أمامك

 وتقطف مثاره اليانعة

 عاجال ..... أم  جال .

 هتف االبن مندهشا .
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 هذا ما كان يغنيه األحدب. بال ب  يا أماه، -

 ثم سأل أمه.
 من عّلمك األةنيةي!. -

 أجابته.
 الدنيا دارب يا بين. -

 ثم سألته.
 وبعد ذلك ماذا حدثي -

 أجابها األبن ومثة ح ة يف عينيه.
بعةةد أن أسةةقاني مةةاًء بةةاردا  منعشةةا ، وأطعمةةين خبةةزا  حةةارا   -

لذيةةذا  أخرجةةه مةةن منةةديل أخ ةةر، هةةار لةةدثين عةةن أمةةور ال     

يفهمها إاّل من عرم الدنيا حتى أخذني النوم وةفةوع... وعنةدما   

هووع وجةدع نفسةي أمةام الكةو !!... أمةا كيةف حةدث هةذا         

فالعلم عند الغية . ولكةن الةذي بقةي يف بةالي ورمبةا تعتةه يف        

احللم أكثةر مةن مااةة مةرة، مجلةة تعتهةا يف رحلةي الغام ةة         

 ك ونقااةةك....أنةةا أعةرف طيبتةة مةن الصةوراء اىل البيةةت تقةول... َ   

 ملاذا ساورم الشيطانَ.

*** 

الصباى األول بعد عودة االبةن ال ةااع، كانةت األرملةة العجةوز      

 خترج قرها  ريانا  حارا  دافقا  بالطيبة وت عه يف القفة، وتغين.

 اخل  والشر
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 أو

 الشر واخل 

 فالشر يالزمك كالظل

 يبقى لصيقا  بك...

 بعذوبة. وتعت هوتا  رخيما  تعرفه جيدا  يردد

 واخل ...

 اخل ...

 اخل ...

 وةنت معه.

 الذي تفعله حتى مع الفراشة

 سي ئ الدرب أمامك

 وتقطع مثاره اليانعة

 عاجال ... أم  جال 

*** 
 وا ن.....

 أحبي الفتيان....

هةةةل أعجبةةةتكم القصةةةة الةةةي سةةةردها هيةةةثم بهنةةةام بةةةردى      

بهنةام  بالطريقة التقليدية احلكواتيةةي، أم أفةتس مظةروف هيةثم     

بردى الستيين الذي يكت  بالطرااق احلديثة املعاهةرة، وأقةرأ   

 لكم ما دوّنهي.
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نةةاداني جةةدي، ذاع ظهةة ة متوزيةةة قااظةةة وهةةو يقتعةةد ختتةةه    

 ااب . 

 يا ولد. -

 كتمت ةي ي، وهمست بتودي.
 نادني باتي. -

 عييّن.ابتسم وهو يرى دالال الغ   املكبوع يف 
 هيثم. -

وقبةةل أن تتعمةةق االبتسةةامة علةةى شةةفّي، وأنةةا اسةةتّلذ بشةةهد      

 النصر عليه، باةتين مكمال .
 يا ولد. -

وقبةةةل أن أجيبةةةه، مةةةد يةةةده حنةةةو عكةةةازه، كعادتةةةه، حةةةني 

 يكون منشرحا .
 تعال هنا. -

 سألته مبناكدة.
 البارد....  وعلى حسابي. العص وأجل  لك سأذه   -

 ذي جر  مرى. أمعن يف استفزازي وقال بصوع
 كم أنت سلي. -

تسةةاءل مةةع نفسةةي   ثةةم همةةل لنفسةةه تديةةة أتعجةة  منهةةا وأ    

 ىل نقي ه يف رمشة عني.إكيف يتوول من حال 
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يةةا بهنةةام كةةم مةةرة نصةةوتك إالر تفةةرا يف إعطةةاء أوالدم   -

 نقودا  أكثر من احتياجهم.

 هتفت.
 هو كريم يا جدي. -

 وإمعانا  يف املناكدة.
 ومن ُهْلٍ  كريم. -

 استدراج ة به. وإحلاحا  يف
أتوقةةع أن شةةجرة عاالتنةةا متتةةد إىل عمةةق التةةاري  وتةةرتب     -

 ثامت الطااي.

 طفر الغ   من عينيه، وهر .
 يا ولد.... ال تهذر معي. -

فلطةةةةوع هةةةةوبه وأمسةةةةكت رأسةةةةه وقبلتةةةةه مةةةةن جبينةةةةه،   

 وهمست.
 إن هي إاّل مشاكسة. -

ابتسةةةم، ولكةةةين يف حةةةرارة اعتةةةذاري الصةةةادق مل أقةةةرأ يف   

 نّيته املبيتةبؤبؤي عينيه 
 حسنا  ساحمتك يا ولد. -

وحاملا التّفُت لرسَع مؤخرتي أمل ممإل هو مثرة معانقة طةرف  

يف كونه مادة عكازه هلا يف  ربة وهبها كل ة بته الدفينة 

 مثلي. لصوتندر 
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 ثم قال من خالل  وكة عميقة.

 أوجعتكي -

 تّصنعت الالمباالة وأجبته.
 قليال . -

بوابة واتسةعت عينةاه، فقلةت يف    ثم بغتة َشَلَ  ببصره ع  ال

 نفسي.
 إقتنَ  شي ا  ما. -

والتفُت ناظرا  هوب املكان الذي أخذ بألبابةه، فوجةدع يف   

 حيةا  ،مةن بوابةاع  ةيعتنا    ُتعديفء شجرة التوع العمالقة الي 

حتاذي الطريق الرتابي الذي يف ي إىل املدينة الي تبعد ثدود 

ساعتني ركوبةا  علةى الةدواب، وسةاعة علةى هةهوة احلصةان،..        

رجال  جالسا  ساندا  ظهره على جذعها الغليظ، وقد أمةال رأسةه   

ويبةةدو وكأنةةه يف قيلولةةة، وتانبةةه وعلةةى رميةةة حجةةر مثةةة بغةةل    

ممتل تةان،   (1)هكبتةان( مربوا بوتةد وقةد اثقلتةه مةن اجلةانبني )     

منشغل بأكل جذاذاع اخلرنوب والشوم، وحاملا أعدع نظةري  

هوب جدي، وجدته ينظر هوبي ويف عينيه نظرة معلةم نةتون   

تلميةةذه، وحةةني برقةةت عينةةاي وقةةد فهمةةت مرامةةه، هتةةف بفةةرى     

 حقيقي.
 هيا إىل عملك. -

وتسةةةارعت خطةةةاي حنةةةو فةةةم الطريةةةق الرتابةةةي حيةةةا الرجةةةل 
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 والبغل والشجرة....
*** 

وقبل ان يلتفت الةّي جةدي سةدع منفةذ بوابةة دارتنةا قامةة أبةا         

عقلةةةني وهةةةو بثيةةةاب السةةةفر ممتطيةةةا  هةةةهوة فرسةةةه الصةةةهباء       

 الرشيقة، وهتف.

 مساكم اهلل باخل . -

 ه  جدي بوجهه وقد كساه فرى ال حمدود، وهتف به.
 داء جاهزيغحي اهلل ابا عقلني، تف ل ال -

متفرسةةا  يف وجةةه -فرسةةهوهةةو علةةى هةةهوة -جالةةت عينةةاه 

الرجةةل اجلةةالل قبالةةة جةةدي علةةى حصةة ة مظفةةورة مةةن خةةوص    

 النليل، ففهم جدي نظرته، فهتف.
 نه  يف أفاض به الرب علينا كي نتعرف عليه.إ -

هةةديق جةةدي األقةةرب اليةةه مةةن حبةةل       –فامتثةةل أبةةا عقلةةني   

كمةةا يقةةول أبةةو أبةةي، وجلةةل جنةة  جةةدي، بعةةد أن      -الوريةةد

بطهةا جنة  بغةل ال ةيف، وجاءتةه      ناولين )رسن( فرسةه كةي أر  

 التوية العراقية الي ال مثيل هلا يف كل بالد العرب.
 اهلل باخل  -

 وبعدها بادر جدي.
األقمشةةة ولةةوازم اخلياطةةة  إن هةةديقنا يعمةةل جةةواال ، يبيةةع -

والتطريز، واألوتاد واملناجل واملساحي وفلا  الطيور واألران ، 
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ت ةفناه اليةةوم يف  وكةل لةوازم البيةوع وأدواع احلقةةول، وقةد اس    

مةةا شةةاء يف ديارنةةا، وهةةو أ    أنةةىبةةه  ومرحبةةا دارتنةةا املتوا ةةعة، 

 عزيز، بل هو هاح  الدار وحنن ال يوف.

 ابتسم الرجل خبجل ودالالع الشكر مرتسمة يف وجهه.
 كرمكم وترحيبكم أخجالني يا أخواني. -

 أجابه أبو عقلني.
 أنت أ  عزيز. -

 و... نظر هوبي جدي وهتف بي.
 أن يعّجلوا بالزاد. قل هلم -

*** 
 وبعد أن ارتشفوا الكوب الثالا من الشاي، هاى بي جدي.

 أّعد القهوة يا ولد. -

 وقبل أن ألو الطل  أشار أبا عقلني لي وهتف.
أنةةا أعةةرف مةةدى عشةةقك للوكايةةاع وخاهةةة القدنةةة،     -

ولكةين سةأحكي لةك وجلةدم ول ةيفنا الكةريم مةا رأيتةةه يف        

 هباى اليوم. (2)َباب الطوبَ

 ىل الفسوة تانبه وهتف.إوبعد أن بلع ريقه، أشار 
 أجلل قبالي. -

 هر  به جدي.
 يا أبا عقلني. -
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 قاطعه الرجل.
 ال تتكلم يا عبقرينو. -

 وتناهت إلينا  وكة ال يف وهو لاول جاهدا  كتمها.
 ابو عقلني. -

 ثم توجه حنوي مستفسرا  .
 و.......... ع ..... ماذاي -

 عبقرينو يا عمي -
 واده هوب جدي.زادع ح ته 

 اتك جرجيل، ثس  ما أخ تين به. -

 أجابه جدي.
 هذان لقبان لنا. -

اعتدلت يف جلسي وأفردع يف كفي مسبوة موهومة وقلةت  

بوقةةار جةةدي حةةني يهةةم بسةةرد حكايةةة مةةن حكاياتةةه، موجهةةا       

 كالمي إىل ال يف.
 ان ش ت سأحكيها لك. -

أمسةك جةدي عكازتةةه وقةد نسةةي ح ةور اجلةةوال ثةم أفلتهةةا      

 وقال.
 بعد أن نسمع ما حدث ألبي عقلني يف َباب الطوبَ. -

عبةةأ أبةةو عقلةةني ةليونةةه، أشةةغل تبغةةه مةةن مقداحتةةه األثريةةة،   

 نفا منه دخانا  كثيفا ، سرى يستو ر احلادثة وقال:
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)كنةةةت منهكةةةا  مةةةن تعةةة  الطريةةةق والغبةةةار املتصةةةاعد مةةةن  

األرا ي ااصودة، وحاملا وهةلت املطعةم حتةى تهالكةت علةى      

تلوع، وجلسةت أرتةاى مةن رحلةة السةاعاع الةثالث، هةي        أحد ال

و ةةيعتنا، جةةاءني العامةةل، طلبةةت  (3)زمةةن املسةةافة بةةني َاملوهةةلَ

الكبةةاب الةةذي يشةةتهر بةةه املطعةةم، وبعةةد ان ارتشةةفت الشةةاي        

، رحةةت أتطلةةع اىل السةةوق الةةذي تتوسةةطه سةةاحة    (4)َالسةةنكنيَ

ن ترتاهف على حافاتها دكاكني العطارين والبزاّزين والنجاري

واحلدادين ودار الفراوي والعباءاع واألدواع الزراعيةة.... ا،،  

واملقهى الذي انتقلت للجلو  عليه بعةد االفطةار كةان مزد ةا      

باجلالسني، ومشل الصةباى تتسةلل مةن اخلةيم واحلصةاار الةي       

تسةةقف السةةوق، حةةني تنةةاهى إلينةةا هةةرا  مةةن الةةدكان الواسةةع  

 جياورني.الكب  الذي يقابل املقهى، هتف الذي 

 ماذا سنرى هذا الصباى يا ترى...ي -

 أجابه جليسه.
 جيل فاسد. -

 هتف  خر من الزاوية القصية من املقهى.
 وسّع ثروته ومل يّرِب ابنه. -

 قال  خر.
 هي ليست الرتبية فق ، بل ذاع االنسان. -

 هتف أحد اجلالسني يف زاوية املقهى.
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 الذاع الفاسدة ترتبى بقسوة الرتبية. -
 أيده ثاٍن.

هةةدقت يةةا عةةم، لةةو وجةةد مةةن يقةةّوم خطةةأه منةةذ الصةةغر        -

 فسيكون الغصن ة  معوج.

 أردف ثالا.
يةةونل كةةان هّمةةه فقةة  اقتنةةاء النقةةود، ومل يعةةر اي هةةم     -

 لرتبية أوالده.

 فقال  خر.
 وما نسمعه ا ن من هياى وسباب حصاد هذا الزرع. -

وما أن امت الرجل كالمةة حتةى رأينةا منظةرا  يشةي  لةه رأ        

الولدان.... فقد خرج شاب وقد وقع عقالةه وتهةدل يشةماةه علةى     

كتفيةةه وهةةو.... يسةةول رجةةال  شةةاابا  مةةن سةةاقيه حنةةو منتصةةف     

الزقةةاق وهةةو يشةةتمه بأقةةذر السةةباب، ثةةم القةةاه يف جمةةرى املةةاء      

ا سةةن وركةةإل هةةوب املن ةةدة وسةةو  ايةةر وعةةّ  جيبةةه مةةن  

اه النقود.. وقبةل ان يسةتوى أمسةكه رجةالن مةن كتفيةه وأطبقة       

 على احلاا  وأشبعاه  ربا ، وهم يصرخون.
 من أية طينة أنت يا حق . -

 فيتابعه ا خر.
 جيل فاسق. -

 ويستطرد ثالا.
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أنه والدم يا رجل.... هل يعقل أن يفعل ولد بأبيه ما فعلت  -

 بوالدم ا ن.

وتكاثرع العقاالع واألحزمة اجللدية وهي تهب  على هامةة  

راء األمل، وبقةةةي الشةةةاب حتةةةى تهالةةةك علةةةى الكرسةةةي مةةةن جةةة 

الرجالن ممسكني به، وتناوب  خرون بأنهةاض األب وهةو علةى    

هي ة ال تسةر أحةدا  فقةد كةان يف حالةة يرثةى هلةا مةن اثةار َاملةاء           

 ةطى هايته ويشماةه ووجهه. الذيالثقيل ا سنَ 
وفجأة انبثق من عمق املقهى شي  وقور بلوية حمناة، ومشى 

ظةر إليةه نظةرة احتقةار، ثةم      متك ا  حنو الزقاق وحةاذى األب... ن 

واهةةةل املشةةةي وهتةةةف بالرجةةةال املاسةةةكني بالشةةةاب، وهةةةر      

 بغ  .

 كفاكم  ربا . -

 ثم استدار حنو األب وقال بلهجة ازداء.
 إنه يستوق ما حصل له. -

 هاج بعإل الرجال.
مةةا حصةةل يةةا شةةيلنا لةةن لصةةل قةة ، ولةةد عةةاق يبهةةدل       -

 والده.

 أجاب الشي  وعيناه ملتصقتان بعيين األب.
 ا هو أبشع من هذا.حصل م -

ساد همت مطبةق لدقيقةة قطعةه الشةي  وهةو يوجةه كالمةه        
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 حنو األب.
 أليل كذلكي -

 طأطأ األب رأسه حتى كاد يالمل األرض.
 الدنيا تدور. -

 ثم اده حنو األب املصطول.
 اهلل نهل وال يهمل. -

متادى الصمت وكأن على رأ  القوم الط ، ثم قال الشي  

 الوقور.
بأبيةةه، بفعةةل أكثةةر بشةةاعة مةةا فعةةل بةةه  هةةذا الرجةةل فعةةل  -

 ولده.

 وبعد أن متاسك كطود على األرض.
هةذا الرجةةل وقةف نفةةل وقفةة ابنةةه مةع والةةده، ولكةن مةةا       -

 فعله ليل السول.

 وبعد وقفة قص ة شّد على خمارج احلروف.
بل بصق على وجه والده يف مشهد يطابق متاما  مةا حصةل    -

 له.

املشةةرق، وحةةني ومشةةى الشةةي  هةةوب فةةم السةةوق مةةن ناحيةةة   

 ةمرته الشمل توهجت قامته، ثم.... اختفى.(.
و..... هوونا، وقد أخذع طريقة ق  الرجل بألبابنا، فقةال  

 جدي.
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 للرب حكمته. -

 وأردف اجلوال.

 .باملقيا  نفسهيقيل ألفعالنا  -

 وقال جدي. 
الرب ال خيفي الرزايا، بةل يكيلةها ملةن اقرتفهةا يف قةوادم       -

 كثر.وأ .باملقيا  نفسهعمره، 

كنت يف حالةة نشةوة كةب ة، وأنةا أتةع هةذه احِلكةم مةن         

رجةةةال عةةةاركوا السةةةنني ونهلةةةوا مةةةن درو  احليةةةاة مةةةا جعلةةةهم  

 ينطقون باحلكمة، وسألت أبا عقلني.
 من كان ذلك الشي ..ي -

 فقال على الفور.
 مل يعرفه أحد من اجلالسني. -

 واسرتسل اجلوال الكهل.
 هلل يف خلقه شجون. -

 وسأله. نظر اليه جدي بعمق،
 وكأني بك تريد أن حتكي حكايةي -

 ابتسم اجلوال ون .
 تستقرئ الدواخل يا رجل...ي!. -

 فقال له أبو عقلني.
 هاِع ما لديك. -
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 نظر اجلوال هوبي، وقال.
 قد يكون هليثم رأيا   خر. -

 تقرفصت، وهتفت.
 كلي  ذان هاةية. -

نفةةا دخةةان الغليةةون مةةن منلريةةه، وحّلةةق علةةى شةةكل دوااةةر 

 ثم جاءنا هوته.أمام وجهه، 
)لكي أن أحد شيو  القباال خرج للصةيد، كانةت الفةالة    

ملي ة بالغزالن واألران ، وقةد أهةاب ورفاقةه الفرسةان الكةث       

من الفراال، بيد أن أرنبا  أبيإل تبةدى أمامةه مثةل ةيمةة ربابيةة      

فاتنة، فقرر مالحقته واهةطياده علةى قيةد احليةاة، واعتمةد يف      

فالحقةةه والشةةمل ترتفةةع لةةتعلن عةةن   ذلةةك علةةى سةةرعة حصةةانه  

 وى هيف مبكر، ومل لةل بانسةالخه عةن هةوبه، وبعةد      

مالحقة طويلة اختفى األرن  فجةأة، كمةا ظهةر فجةأة، فوقةف      

مذهوال  يتفر  يف األرجاء، فوجةد أنةه يف حمةي  حةدوده رمةال      

تالحق رماال ، والشمل تكاد تلتهم كبةد السةماء، فةأيقن أنةه     

 وال  خر.....تاه يف رمال ال أول هلا 

وبعةةد يةةومني، وهةةو يسةةول خطةةاه واحلةةزن يعصةةر قلبةةه حزنةةا   

علةةى حصةةانه الةةذي نفةةق عطشةةا  رةةةم أنةةه قاتةةه املةةاء الةةذي           

ثوزته، والتع  قد أخذ من منالةه، والعطة  واجلةوع يعصةران     

أحشاءه وقد أيقن أن املوع هار قاب قوسةني أو أدنةى منةه، ويف    
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اقةة  أمةةام ناظريةةه، ةمةةرة تةةذكره ألهلةةه وقومةةه رأى خيمةةة ترت

وهةةوع نبةةاى كلةة  لةةيل ببعيةةد، أيقةةن إن مل يكةةن هةةذا مةةن      

د على قية  بقااهصوراء، فأن اهلل له حكمته يف أوهام سراب ال

ن مةةةا يةةةراه لةةةيل خةةةداع  أاحليةةةاة، ففةةةرم عينيةةةه ليتأكةةةد مةةةن  

الصوراء، وعندما أيقن أن ما يراه حقيقة شون القوة يف خطاه 

 مامه.....ووجهته اخليم الكث ة الي تبدع أ

وأمةةام اخليمةةة الفةةاخرة الةةي تعةة  بالرجةةال يتوسةة  جملسةةهم 

شي  القوم ويتّولق حوله الرجال وهم يتسربلون بالثيةاب الفةاخر   

ويعتمةةرون بلبةةو  الةةرأ  الةةي متيةةز سةةادة البةةدو، وقةةف بثيابةةه   

ايلةةودة بعةةرق الصةةوراء واملزركشةةة بالرمةةل األسةةود، وبةةدا يف  

وص الصةةةةوارى، أو هي تةةةةه وهةةةةو حاسةةةةر الةةةةرأ ، مثةةةةل لصةةةة   

مشرديها، أو رعاع قطعانها، فةألقى حتيةة حةاول شةونها بكةل      

مةةا أوتةةي هةةوته مةةن جةةر  يعلةةن عةةن علةةو الكعةة ، وانتظةةر أن   

يردوا عليه، فق  من رد عليه هو القهةوجي وراٍع يسةل  ذبيوةة،    

فجلل يف طرف امل ةافة دون أن يةدعوه أحةد مةن سةادة القةوم،       

-بفريسةته البدويةة    – ومل يرح  به أحد سوى القهوجي الذي

، عةةرف أن الرجةةل تااةةه، فجةةاءه باملةةاء الةةذي سةةرعان مةةا فةةر ،    

 فأسر القهوجي.

على رسلك يا رجل... اشرب بتمهةل. سةتتلم مثةل الغةنم إن      -

 بقيت على هذا احلال من شرب املاء.
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وانتظر ان يلتفت اليه أحد، أو أن يكلمه أحد، ولكن هةذا  

امل ةةةةافة ب  مل لةةةةا قةةةة ، وحةةةةني ح ةةةةر الغةةةةداء وامةةةةتألع  

 مل يدعوه أحد للغداء،... فقال له الراعي.( 5))املناسف(
 ال بأ  يا رجل، ستتغدى معنا. -

مسةةه يف هةةدره أمل يفةةوق األمل الةةذي عانةةاه يف توهانةةه يف     

الصوراء، وبعد أن ارتوى وشبع سأل القهوجي عن قومه، فقال 

لةةه انهةةم ليسةةوا ببعيةةدين، ووهةةف لةةه الطريةةق، وحةةني ةربةةت         

الرجةةل علةى هةةهوة فةةر  أعطاهةا هلةةا القهةةوجي    الشةمل كةةان 

 بعد أن أعطاه وعدا  بانه سيزورهم قريبا  ويعيد له فرسه.
وبعد أسبوع انتشر خ  يف )عرب( القهةوجي أن شةي  عشة ة    

، الرايسةةةهم وأنةةه علةةى حةةدود امل ةةافة  )...(، قةةد وهةةل م ةةارب

خ  شيله الذي هّ  هةو وأشةراف العشة ة، ليجةدوا أمةامهم      أف

ثلة من الفرسان املهابني يتقدمهم الشي  على فر  بي اء، هةي  

فةةةر  القهةةةوجي الةةةذي حاملةةةا عّمةةةق النظةةةر فيةةةه وهةةةو مبالبسةةةه 

املهيوبةةة، وعباءتةةه املقصةةبة خبيةةوا االبريةةز والةةذه  واحلريةةر      

وع، هةةرع عةةرف فيةةه ذلةةك التااةةه الةةذي قاتةةه الغةةداء قبةةل اسةةب   

الشةةةي  مرحبةةةا  بالشةةةي  العةةةالي املقةةةام واملهيةةةوب مةةةن العربةةةان      

لشجاعته ونبله وكرمه، وكان شةي  امل ةارب يف ةايةة الفةرى     

وهو ة  مصدق، فأمر بأن تنور النواار وتقام الوالام يف كةل  

م ارب القبيلة إحتفاء بالشي  اجلليةل ذي املقةام الرفيةع، وبعةد     
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واجتمعت وجوه القوم للغداء،  أن ح ر الغداء وجيء باملناسف،

وو ةةع أحةةد املناسةةف املميةةزة خبروفةةه الكامةةل ااشةةي أمةةام      

الشي  الزاار هوبة شي  امل ارب،  مللم الشي  ال يف عباءته 

وطمسها يف املنسف وهتف بصوع بةه مةن املةرارة مةا ال تسةتطيع      

 كل سكرياع وحلوياع الكون من كسر طعمه املر.

 ها العباءة(أ كلي يا لعباءة  )كلي أيت -

ففغةةر شةةي  القبيلةةه فةةاه مةةن التصةةرف الغريةة  الةةذي قةةام بةةه    

 ال يف، فهتف.
 ما هذا...ي -

فنهإل الشي  ومعه قومه، واده حنو القهوجي وسّلم عليةه،  

 وقال له.
فرسةةك عةةادع ومعهةةا شةةيء بسةةي  تسةةتوق أةلةةى منةةه،       -

 أرجوم أن تقبله هدية متوا عة.

 ثم عانقه شاكرا  وس  ذهول سادة قومه.... 
 واستدار حنو القوم وخاط  الشي .

 تستطيع ان تسأل هذا الرجل عن سب  تصريف الغري . -

 وامتطى مع رجاله ههواع أفراسهم، وتلقفهم األفق.....(
كان التأثر باديا  على وجهي السةامعني الكهلةني، واجلةوال    

 ينظر اليهما بالتتابع، ثم حول نظره إلّي، وخاطبين قااال .

ا أن الصةديقني اجللةيلني يواظبةان    فهمت من خالل جلستن -
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علةةى قةة  احلكايةةاع لةةك، وأةلبهةةا فيمةةا أعتقةةد حتمةةل مغةةزى 

ودرسا  وحكمة، وهنا أسألك أن تشةرى لةي مةا فهمتةه مةن هةذه       

 احلكاية.

اعتةةةدلت يف جلسةةةي كمةةةا يفعةةةل الكبةةةار وو ةةةعت سةةةبابة  

كفي اليمنى على حنكي، وحدقت إىل البعيد، ولكن هتةاف  

 جدي.
 .. احرتم اجلالسني.ال تتوامق يا ولد. -

وانتف ةةت كامللةةدو  وأنةةا ادنةة  عكةةازه الةةي مل يرفعهةةا،  

 ولكن تهيأ لي أنه حاول ان ي ربين بها، وهتفت.
 إنين ال أستلف... أقسم يا جدي. -

 من خالل ابتسامة مشرقة خاط  اجلوال جدي العتيد.
 هّون عليك هديقي.... انه ثق هادق يف قوله. -

 ثم اده حنوي، وقال.
 يا حكيم.تكلم  -

 فقلت.
املغزى ان الرجال ليسوا مبالبسةهم بةل تةوهرهم، فلهةذا      -

كان ما فعله الشي  حني ةمل عباءته الغالية الثمن يف الطعةام  

وقال عبارته البليغة درسةا  لةيل لةذلك الشةي   فقة ، بةل لكةل        

 انسان.

 هتف اجلوال وقد متلكه الفرى.
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 هدقت يا حكيم. -

بتسةةامة علةةى  فوجهةةت نظةةري هةةوب جةةدي، واةةت طيةةف ا    

 شفتيه، وكأنه يقول لي: َانا فلور بك يا ولدَ. 
 وقال له أبو عقلني.

وكةةأني بةةك يةةا هةةديقنا حتةةاول أن متةةدحنا ألننةةا قمنةةا         -

 بالواج  داهك.

 أجاب بصوع هادق.
ليل هةذا قصةدي هةدقين، ولكةين حاولةت أن أحكةي        -

 حكاية حتتوي على در  وحكمة.
 فأردف جدي قااال .

 وليست حكاية.انها حقا  در  بليغ  -

 ثم التفت إىل وةمز قااال .
 لست ةبيا  كما كنت أظن. -

 وبدأع ألع  مع جدي، فقلت بلهجة مؤدبة جدا .
 خ  خلف خل  سلف. -

 انتفإل كامللدو  وهر  ةا با .
 ولد...ي!!! -

 قلت له ثرارة وحمبة.
 هدقين أنا مل أقصد إساءة. -

 ابتسم اجلوال وقال.
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 طريقة كالمكما مجيلة. -

 هر  جدي.
 نه قليل األدب.إ -

 قال ال يف بصدق.
 نه مّلاى... إ -

 ومع نفسه، تعتها أنا فق .
 وسيص  شي ا  يف املستقبل. -

 من خالل سروري مبا قال ال يف، سألت جدي.
 كالهما سرد حكمة مجيلة. -

 سألين متوجسا .
 ماذا تقصدي -

 أجبته وأنا أنظر إىل عينيه.
 ال نكن أن دعلها متر دون بصمة منك. -

 أبو عقلني.وأكد 
 يريد منك حكاية. -

 همست مؤيدا .
 هدقت يا عم. -

 هتف جدي وعيناه تدوران يف حمجريهما ثثا  عن حكاية.
يةةا ولةةد، هةةل وجةةدتين حكواتيةةا  أقتعةةد هةةدر التلةةت يف    -

 مقهى عتيق.
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هتفت وقد ايقنت إنه اقتن  احدى احلكاياع مةن هةندوق   

 مججمته.
 احلكواتية تالميذ لك. -

ذا بةدرع  إى اجللسة، وأنا أهيء نفسي للقفز ولزيادة املرى عل

 منه أية حركة.
لةةو عصةةرنام مثةةةل االسةةفنجة لسةةةالت احلكايةةاع منةةةك      -

 وجعلت دجلة يفيإل.

 ماج الفلر يف عينيه وقال من خالل ابتسامة عري ة.
 ين لك هذه التشبيهاعي.أمن  -

 فأشرع إىل رأسه وهمست مبوبة حقيقية.
 من هذا الرأ . -

يف  ةةوكة ُولةةدع مةةن دواخلةةهم...    وانفجةةر الشةةيو  الثالثةةة  

مغسولة بالرجولة، وبعد حني قةال جةدي موجهةا  سةؤاله إىل أبةي      

 عقلني.
 أتذكر حكاياع اخلواجة بش ي. -

 همل الرجل مبوبة كب ة.
 ... كيف ال أذكرها..اهلل يرحم معلمنا الغالي -

 التفت الّي جدي وقال. 
 سأسرد لكم إحدى حكاياته. -

بهامةةةه إيف جلسةةةته، لةةةف سةةةبوته الكهةةةرب علةةةى    واعتةةةدل
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املصةةفر بفعةةل التبةةغ، ثةةم أسةةق  طرفهةةا يف اهلةةواء ومترجوةةت       

بنصةةف دااةةرة ثةةم تلقفتهةةا راحةةة يةةده،... وشةةرد يف البعيةةد، وجةةاء 

 هوته مثل ريس تعّول يف تاء ملبدة بالغيوم.

)نظةةر إليةةه السةةلطان الظةةامل، الةةذي يهةةاب ة ةةبته اخلاهةةة   

 والعامة، وهر  به.

 كيف تتودى فرماني أيها الوزير العجوز امللرف. -

إرتعدع فراا  الوزير الكهةل الوقةور، الةذي يشةهد النةا       

 يف اململكة بأسرها بأمانته وهدوءه وحكمته.
حاشةةا أن احتةةدام يةةا مةةوالي، ولكةةين أناقشةةك يف أمةةر      -

 خي  الوزارة اخلاهة بي.

 ازداد هياى السلطان وخرج الزبد من شدقيه وهو يصر .
 ججين أيها الصغ .وحتا -

 والتفت يف فورة ة به حنو رايل اجلند.
 ُيلقى للكالب. -

متاسك الةوزير، وقةال يف نة ة هاداةة اسةتغربها وهةو يف هةذا        

 الو ع املريع، ويف خميلته العقاب ال اري الذي بانتظاره.
أنةةا قةةانع ثكمةةك مةةوالي السةةلطان، ولكةةن لةةي رجةةاء       -

 واحد.

 تغادره. سأله السلطان وقد بدأع موجة الغ  
 ما هو...ي -
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أن تؤجةةل اعةةدامي ملةةدة عشةةرة أيةةام، ريثمةةا أ ةةز بعةةإل        -

 شؤوني.
 هدأع ثورة السلطان متاما ، ثم قال.

 لك ذلك. -

وبعةةةد برهةةةة هةةةمت أشةةةهر سةةةبابته بوجةةةه الةةةوزير املنكةةةود    

 اابوب، وهدده قااال .
 ال تفكر بالفرار. -

علةةةةى أهبةةةةة  ي، هةةةةباى اليةةةةوم العاشةةةةر سةةةةأكون   مةةةةوال -

 ة مص ي.ملالقا االستعداد
*** 

واختفةةةى الةةةوزير املللةةة  طةةةوال الفةةةرتة، ويف فجةةةر اليةةةوم       

العاشر، طل  السماى بالدخول علةى السةلطان فةأذن لةه، مشةى      

رافةةع الةةرأ  متماسةةكا  يف خطةةاه، حتةةى وهةةل أمةةام كرسةةي    

العرش، هّوب عينيه علةى عةييّن السةلطان، أحةل األخة  بقةوة       

عينيةةه، وقبةةل أن نظةةراع الةةوزير، وألول مةةرة يف حياتةةه أخفةةإل  

 يعاود رفعهما تع الصوع الواثق للوزير.

 أنا جاهز للعقوبة موالي السلطان. -

ساد همت عميق أرجاء قاعة العرش، والعيون حتدق بعطف 

حنةةو الةةوزير الكهةةل اابةةوب العةةادل، فةةنهإل السةةلطان فقةةام      

 اجلميع، وهتف.
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 ىل ساحة القصاص.إاح روه  -

 ثم قال للقااد.
 هل الكالب جااعةي. -

 نعم يا موالي. -
 فهمل لنفسه ب يق.

 أرجو أن يفرتسوه بسرعة. -

 قال الوزير.
 سيوصل يا موالي. -

 وقدحت عيناه بوميإل ةري ،.... 
وحني أطّل السلطان يف املقصةورة عةّ  املةدرج الغةاص بالعامةة      

باهلتاف، والنبيةه يكتشةف دون عنةاء بةأنهم جمة ون علةى ذلةك        

حةةد لشراسةةتها   الخوفةةا  مةةن جنةةون السةةلطان والكةةالب الةةي      

للطعةةةةام، ويكةةةةون ال ةةةةوية هةةةةو    أحشةةةةاءهاواجلةةةةوع يشةةةةعل  

املطلوب،... وبعد أن سةاد الصةمت ُأدخلةت الكةالب اجلااعةة يف      

السةةةةاحة فأخةةةةذع تةةةةدور كايةةةةانني وتقفةةةةز حماولةةةةة اجتيةةةةاز  

األسيجة احلديدية، وبعد أن هدأع ُفتس باب جانو وُدفع الوزير 

وتهي ةةةت العيةةةون املنكةةةود... فسةةةاد الصةةةمت وتقطعةةةت األنفةةةا  

ملشةةاهدة أبشةةع منظةةر دمةةوي، هجةةوم الكةةالب املسةةعورة حنةةو      

ال ةةةوية وإلتهامهةةةا بةةةدقااق.... وحاملةةةا رأع الكةةةالب  ةةةويتها  

 هجمت عليه و........ (
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وانهمةةك جةةدي يف سةةعال متواهةةل، فةةا ر وجهةةه وجوظةةت   

عيناه وبةرزع عةروق رقبتةه، فكةاد خيتنةق، فهرعةُت حنةو قةدى         

ة واحدة، ثم انتظمت أنفاسه وعاد إىل املاء وناولته، كرعه دفع

 طبيعته، فقال له اجلوال.

 ألف ال بأ  عليك. -

 أجابه بصوع متقطع.
 عافام اهلل يا أخي. -

 فقلت وكأني قااد عسكري.
 قطعتها يف الذروة. -

 هر  بوجهي.
 يا ولد... كدع أموع... من األهم: احلكاية أم جدمي. -

 وقبل أن أحل يف املشاكسة، خاطبه أبو عقلني.
وكأنةك اخلواجةةا بعينةةه، ولكنةه كةةان يتميةةز بشةةيء مل    -

 تفعله أنت.

 فسأله جدي.
 ما هو..ي -

أرَتْذُكُر كيف كان اخلواجا بش  نثل األحداث بوجهه  -

 وجسمه، بيديه وقدميه.
 قال جدي مؤيدا .

ىل أدمغتنةةا بيسةةر إن ممةةثال  بارعةةا ، ُيةةدخل احلكايةةة كةةا -
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 ومتعة كب ين.

 هادقة.فقال أبو عقلني بن ة حزينة 
 ر ه اهلل. -

 توسلت تدي.
لقةةد أوهةةلتنا اىل اجلةةزء املةةث  مةةن احلكايةةة، ثةةم مةةاذا        -

 حدثي.

ةاب جدي عنا ودخل يف أجواء احلكاية مةن جديةد، فلةرج    

 هوته عميقا :
)هجمت الكالب اجلااعة على الوزير الكهل و.... تهالكت 

حتت قدميةه تلوةل حةذاءه وثيابةه وهةي تتولةق بفةرى طةاٍ  حةول          

ملفاجةةأة جعلةةت السةةلطان وحاشةةيته والعامةةة ينه ةةون     جسةةده، ا

مجيعا  وهم ة  مصدقني ملا يرونه أمامهم.... بدال  من أن يتوةول  

الةةوزير إىل اشةةالء هةةار سةةّيدا  للكةةالب، مةةاذا لةةدث..ييي!!!،   

فغةةةادر السةةةلطان املةةةدرج ومعةةةه حاشةةةيته وخرجةةةت النةةةا  وهةةةي 

 الشع ....  مغتبطة مبا حصل أمامها ألن الوزير كان حمبوبا  من

*** 
 

 عندما استوى السلطان يف القاعة هتف.

  توني بالوزير. -

، نهةةإل السةةلطان ونةةزل درجةةاع العةةرش     أمامةةه وحةةني مثةةل  
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حول الةوزير دورتةني،    دارشة بالسجاد األرجواني الفاخر، املفرو

 ثم قال بصوع عاٍل.
 فّسر لنا ما حدث. -

األعيةان  ىل السلطان بثباع ثةم حةول عينيةه حنةو     إنظر الوزير 

 الواقفني، وسأل السلطان.
 منذ متى وأنا وزيرم يا مواليي. -

 أجابه السلطان برتفع.
 منذ ثالثني عاما . -

 وسأله الوزير من جديد وبثقة.
 وخالل هذه االعوام هل بدر مين ما يسيء إىل اململكة. -

 أجابه السلطان وقد استووذ عليه احلرج.
 كال. -

 ثم استدرم قااال .
 خ .باستثناء خطأم األ -

 فقال الوزير ثزن.
 وحكمت علّي باملوع مثل القتلة والسفاحني وايرمني. -

 أجابه السلطان بثقة.
 أنت أعرف النا  بطبعي.  -

 وسأله الوزير.
 وا ن تريد أن تعرف ملاذا مل تفرتسين الكالب اجلااعة. -
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 قال السلطان.
 بال ب . -

نظةةةر الةةةوزير يف القاعةةةة الةةةي يلفهةةةا الصةةةمت وقةةةال بصةةةوع   

 اجلميع. يسمعه
يةا مةوالي أنةةا خةدمتك ثالثةةني عامةا  بةةأخالص قةّل نظةة ة،       -

وكنت خ  خادم للعرش، وأمتمت ما هو مطلوب مين من مهام 

وأكثةةةر، وخبطةةةأ عفةةةوي وةةةة  مقصةةةود ومل يكلةةةف خزينةةةة      

 اململكة ق اطا  واحدأ  حكمت علّي بأشنع ميتة.

 هر  به السلطان وهو لل يف داخله أن الرجل لاكمه.
 تفس  ما حدث... ملاذا مل تفرتسك الكالبينريد  -

نظر إىل حزمة الشمل الساقطة على بالا القاعة من كةّوة  

 يف سقفها الشاهق وقال: 
] بعةةد خروجةةي مةةن القصةةر عقةة  أن حكمةةت علةةي بةةاملوع      

 ذهبت إىل حار  الكالب وسألته.

 هل الكالب جااعةي -

 أجابين.
 بل أن بطونها ممتل ة من فراال أمل. -

 فقلت له.
 طل  منك طلبا  أمتنى أن توافقين عليه.أ -

 طلبك أمر يا وزير يا طي . -
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 أريد أن أعي  مع الكالب ملدة عشرة أيام. -
 تو الوزير....!!!. -
 أرجو أن ال ختذلين. -
 لك ما تشاء. -

 بان السرور على وجه الوزير ثم استدرم قااال .
 ولي طل   خر. -
 تف ل. -
 أن يكون األمر سرا  بيننا. -
 أجل. -

ة أيةةةةام ُأطعةةةةم فيهةةةةا الكةةةةالب وُأّ مهةةةةا   وأم ةةةةيُت  سةةةة

وأالعبها... ويف املساء أعود إىل داري، حتى تعودْع علَي فصارع 

هباى كل يوم تنتظرني بشوق ومن ي النهار كله... ويف اليةوم  

 الساد  ةادرتها، وقلت للوار .
 ال تعطها أي طعام من اليوم فصاعدا . -

 وةادرته وس  دهشته...... [
 فاسه، وهمل.فالتق  الوزير أن

وجاعت  سة أيام، هةذه األيةام مةن احلرمةان دعلةها تلةتهم       

حتةى اهلةةواء فكيةةف بال ةةوايا املنكةةودة، وهنةةا نظةةر يف عةةيين  

 السلطان وقال بن ة فيها من احلكمة قلبها وجوهرها.

يةةا مةةوالي خةةدمتك بةةأخالٍص وتفةةاٍن ثالثةةني عامةةا ، وهةةذه     -
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 خطأ تافه.األعوام من العمل املتفاني مل تشفع لي إزاء 

 والتق  أنفاسه الدافقة.
وتلك الكالب خدمتها ستة أيةام، ورةةم جوعهةا الشةديد      -

إاّل أنها منوتين من الوفةاء واجلميةل مةا مل يسةتطع ولةن يسةتطع       

 أحدا  منكم أن ننوين إياها(.

 وتفر  جدي يف وجوهنا فقلت له.
 ماذا حدث للوزير بعد ذلكي -

 قال ابو عقلني.
 النهاية للوكاية.تستطيع أنت أن ت ع  -

 وفجأة... هتف اجلوال.
 لقد سرقتنا وسرقت الشمل احلكاياع اجلميلة. -

قةةةال أبةةةو عقلةةةني وهةةةو ينظةةةر إىل الظةةةالل الطويلةةةة للجةةةدران  

 الطينية.
 إنه الرمق األخ  من العصر، وبداية املغي . -

 نهإل اجلوال وقال.
 حان وقت رحيلي. -

 قال جدي بصيغة خيتل  فيها الرجاء باألمر.
 ك عندنا، وةدا  هباحا  تتكل على واه  األرزاق.مبيت -

 قال الرجل..
 ولكن. -
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 بال لكن... سيداهمك الليل يف الفالة.... ستبقى عندي. -
 ثم قال لي.

 قم بواج  ال يافة يا ولد. -
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 األسد احلكيم
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انةةةتفإل جسةةةد جةةةدي ونهةةةإل مةةةن ختتةةةه اخلشةةةو، وأشةةةار    

املنفتوةةة مةةن خةةالل بوابةةة دارة   بعكةةازه حنةةو السةةاحة املرتاميةةة   

 جدي العري ة، وهتف..

 إمنعهما... -
 سألت مستفهما .

 من...ي -
 فاتسعت حدقته وتناثر رذاذ لعابه على حليته وهو يصر .

 ال تفعل... -
ونظرع إىل املكان الذي ينظر اليه، كان هةديقاي اللةذان   

ال يتصاحلان ق  نسك أحدهما بزيق دشداشةة ا خةر، كانةا    

السةةةاحة الفسةةيوة املرتاميةةةة املعشةةبة أمةةةام دارتنةةةا   لوحةةدهما يف  

واملسيجة بأشجار العف  والذي اختذع الزاوية البعيدة القريبةة  

من سياج بيت قريبنا كزريبة للبقرة املدللة الشةقراء العمالقةة،   

 فنكزني بنهاية عكازه وهدر هوته.

 امنعه. -
 قلت بنفل ن ة التساحلل السابقة.

 أمنع من يا جدي....ي!!. -
 ح  الدشداشة املقلمة.ها -
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 ن ع.

 أمنع كليهما من الشجار. -
 قال بتوكيد.

 افعل ما تشاء... ولكن بسرعة. -
 سألته مناكدا .

 وملاذا هاح  الدشداشة املقلمة حتديدا .ي -
 هر  بي وقد نفذ ه ه.

 ألنه يبصق بوجه ا خر. -
مسألة طبيعيةة يةا جةدي... يف الشةجار ممكةن أن لصةل        -

 أي شيء.
 ا أقل من القليل، ثم خرج هوته.هدأ قليال ، وسه

 إاّل الكرامة. -
 أية كرامة..ي -

 همل كأنه لدث نفسه.

 تبادل ال رب شيء عادي... ولكن البصاق...ي!!. -
 واهلت مناكدتي وتقمصت تة الغباء.

 البصاق من وساال املشاجرة. -
 هتف راعدا .

 ال -
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 ومل ال..ي -
 هدر الكرامة جرى مفتوى لن يندمل ق . -

لعبي باةتين ب ربة موجعةة مةن عكةازة    ثم وكأنه كشف 

 على ربلة ساقي وساا هوته اجله .

 إذه  إليهما وهاحلهما، ثم  تين بهما. -

 أمعنت يف مناكدته وقلت.

 سأهاحلهما، ولكين لن  تي بهما.. -
 قال بلهجة مالينة.

 بل ستفعل.. -
 وبعد أن ابتسم ابتسامة ماكرة همل.

 أنت ولد عاقل ومطيع. -
 وة، أرتشفها بدفعة واحدة، وهمل.قدمت له فنجان القه

تصةةةةلس أن تكةةةةون قهوجيةةةةا  يف التعةةةةازي إن أخفقةةةةت يف     -

 املدرسة.
 وقال مستطردا .

 يبدو أنهما يف هدنة ا ن. -
وخطفةةةةةت نظةةةةةرة إليهمةةةةةا، كانةةةةةا ينف ةةةةةان الغبةةةةةار عةةةةةن    

 دشداشتيهما ويقتعدان العش .

  تي لي بهما.. -
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 قلت مؤكدا .

 لن يعودا للشجار من جديد. -
 أريدهما،... لي كالم معهما.ليكن،  -

 هللت بفرى.

 كالم معّزز ثكاية..ي -
 بانت أسنانه املتهالكة وهو ين  بفرى.

 ولد نبيه.... أجل سأق  عليكم أنتم الثالثة حكاية. -
وتلقفةةين ايةةاز والبوابةةة املشةةرعة وهةةرع أقةةداما  متسةةارعة    

 حنو هديقّي.

*** 
ة بانتظةار  اهطففنا أمام ختته كتالميذ ينظةرون إىل السةاري  

رفع العلم، كةان هةديقاي مطةأط ي الرأسةني كمةن أمسةكا       

 متلبسني مبعصية، ابتسم بوجهيهما وخاطبهما.

 افرتشا األرض. -
بقيا على حاهلما منكسي الرأسةني، فهة  جةدي بوجهيهمةا     

 وخاطبهما بود وعطف وحمبة.

 افعال يا أحبي. -
 إمتثال لطلبه وجلسا على العش ، نظر هوبي ثم قال.

 اًء.اسقهما م -
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فأسرعت، خوفا  من ة بته الفجاايةة، وحرمةاني مةن حكايةة     

زاخةةرة باحلكمةةة، إىل احلةة  املركةةون جنةة  السةةياج املشةةيد مةةن  

اللنب والصلصةال املشةبع بةالتنب، وةمةرع الطاسةة املذهبةة يف جلةة        

املاء البارد وجلبتهما هلما وأنا أرسةم طرقةا  دااريةا  مةن املةاء املتقطةر       

ويةةا وهةةدأ سةةعار روحيهمةةا نظةةرا هةةوب    مةةن حوافهةةا، وبعةةد أن ارت 

 جدي الذي مل يتأخر يف القول بصيغة سؤال.

 هل تعتقدان ان العرام لل اخلالفاعي -
 أجبته أنا.

 أحيانا  تكون  خر احللول. -
 اده هوبهما وسأل.

 أتؤيدانه. -
 همتا، فاستطرد.

  خر احللول....يي -
 وبعد همت قال.

 وقبلها... مثة حلول عديدة.. ماذا تقوالني -
 وازاء الصمت املّزنر باخلجل الذي لفهما، قال جدي.

واألكثر سوءا  من الت ارب باأليدي والركل بالسيقان،  -

أن يعمةةد أحةةدكما إىل البصةةاق بوجةةه ا خةةر.... هةةذا ال جيةةوز       

 مطلقا .
قلةةت لةةه، وقةةد ايقنةةت أن مثةةة حكايةةة حمورهةةا )البصةةقة(،    
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 تلوى يف ذاكرة جدي الولودة باحلكاياع.

 سلوة املشاجرة.البصاق  من أ -
 قاطعين حردا .

 ال.... إاّل البصاق. -
 همل هاح  الدشداشة البي اء.

 أنا مل أفعل. -
 قال هاح  الدشداشة املقلمة.

 أنا فعلت. -
 قال جدي.

 رأيت هذا. -
همسةةةةت وأنةةةةا ربةةةةان زورق يطةةةةرط  جمةةةةذايف هةةةةفوة يةةةةم   

 ذاكرته.

 وما ال   إن بصق أحدهما بوجه ا خر. -
بةةالفلر، وقةةال مةةن خةةالل  نظةةر إىل وجهةةي بأعجةةاب ممةةزوج  

  وكة مشرقة.

 لديك وساالك اخلاهة باستدراجي. -
 قال هاح  الدشداشة املقلمة.

 ق  لنا احلكاية كي أتعظ. -
فاتسعت عينا جدي دهشة، قاطعتها ن ة هاح  الدشداشة 
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 البي اء وهو يش  هوبي.

هةةو قةةال لنةةا... إن كففتمةةا عةةن الشةةجار سةةيق  علينةةا         -

 جدي..
 الدشداشة املقلمة يكمل... واستطرد.ومل يدعه هاح  

 ليق  لنا حكاية عن الكرامة. -
 وأكمل ا خر.

 وحنن حن  حكاياتك كث ا . -
 فأو وت.

 وبذلك الوعد أنهيت امللومة. -
بانةةةت اسةةةنانه املنلةةةورة بفعةةةل التبةةةغ، وهمةةةل مةةةع  ةةةوكة  

 قص ة نابعة من أعماقه النقية.

 جيل ر ع مع التيل. -
نطلقةت كركراتنةا بري ةة    ومل نستطع أن نكمةم أفواهنةا فا  

براءة خصلة شعر ر يع هبوى اايةا وهةي تتهةادى علةى جبينةه      

 الغإل الراا ، فهمل جدي.

 إليكم احلكاية. -
 وطارع سجيته إىل عوامل السور واجلمال واحلكمة.

*** 
بعد الظه ة مةرج إىل الغابةة الةي حتةي  بقريتنةا الصةغ ة،       

بدشاديشةةنا املقلمةةة وحنةةن ننتعةةل خفافةةا  باليةةة ممزقةةة، ويف ظةةل   
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حاا  ماكنة    املاء املشرفة علةى الفةراع يكةون التمامنةا،     

وبعد فرتة قص ة يلتم مشلنا إاّل من عامر الذي نراه وهةو لةاول   

ألطفةال الةذي الزمةه منةذ     أن يركإل فيص  لقفزته بفعل شلل ا

الطفولة هورة شبيهة لعصفور يتقافز، فنوةاول أن  عةل األمةر    

طبيعيا ، لكوننا يف عمر يغادر االبتدااية إىل املتوسطة باستثناء 

عةةادل ورحلوف اللةةذين ي ةةوكان عليةةه دومةةا  ويقابلةةهما عةةامر       

بابتسامة حزينة، وكنا نوخبهما بشدة يف ةيابةه فيتعهةدان بةأن    

ك، ولكنهما سرعان ما ينسيان التعهد، وهذا مةا  يكفا عن ذل

فعاله ف جا ب وك سافر انتقل هةداه إىل عةامر الةذي توقةف     

ومشلنةةةةا بنظةةةةرة عتةةةة  وحةةةةزن، واسةةةةتدار عااةةةةدا  إىل القريةةةةة      

فرك ت هوبه وأمسكته من كفه وواجهته.... كان يبكي 

 بصمت وحرقة، فربت على كتفه وهمست مبوبة هادقة: 

 ا حنبك.ال حتزن يا عامر، كلن -
 مسس دموعه وأجاب: 

 مل أعد أحتمل. -

 همست مشجعا : 

 ولكن عهدي بك قويا  يا هديقي. -

 قال بن ة فاجعة: 
 ال ذن  لي مبا أنا عليه. -

 قلت مبوبة: 
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 أنها مشي ة اهلل. -

 عاد إليه متاسكه وقال بثقة: 

 احلمد هلل. -

رفع ذراعه وطوق عنقي، وقادني خبطةاه الواثقةة حنةو اجلمةع     

وهو ينظر إىل عادل ورحلوف بنظةرة رجةل، وحةني وقةف قبالتهمةا      

 خاطبهما بصوع ودود: 

 أنا أحبكما. -

 وتعنا مجيعا  ن ة موسيقية حاملة: 

 هدقت يا عامر!!! -

ومن خلف أقةدم الشةجر، النللةة اهلرمةة، رأينةا هةبيا  ناثةل        

ونةةةا بثةةةوب لونةةةه أزرق فةةةاتس، يتوةةةزم م ةةةزرا    أعمارنةةةا يتقةةةدم حن

أبةةيإل، وجهةةه سةةاحر بعيةةنني عسةةليتني مجيلةةتني، وهةةو يةةدو      

 الرتاب الندي بثقة، وحني بلغ مكاننا هتف: 

 عمتم ظه ة. -

 ةةةوكنا يف سةةةرنا وكتمنةةةا هةةةوته، وانتبةةةه هةةةو إىل ذلةةةك  

 وسألنا: 

 هل قلت شي ا  خطأ ي!. -

 بادره أحدنا: 

 حنن ال حنيي بع نا هكذا. -

 لق  خر: وع
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 إنها جديدة، ولكنها ظريفة. -

 والتفت إىل الذي جياوره وخاطبه: 

 عمت ظه ة يا ذا األنف الناق . -

 خاطبه ا خر وس  ال وك الصاخ : 

 عمت ظه ة يا ذا األذنني األرنبيتني. -

 هتفت بهما: 

 كفاكما... احرتما ال يف. -

 ثم وجهت التوية له قااال : 

 مرحبا  بك يا هديق. -

 ابتسم بوجهي وقال: 

 مرحبا بكم أهدقااي. -

 ومشى هوب رحلوف وعادل وخاطبهما بود: 

 تبدوان، يا هديقّي، بصوة جيدة جدا . -

نظةرا لبع ةهما ثة ة، ثةم أعةةادا نظرهمةا إليةه ورأيةاه يتجةةه        

 حنو عامر ويقول: 

 ملاذا أرى احلزن يف عينيكي -

 ثم نظره إىل ساق عامر وقال وهو يش  إليها: 

 ليل بسببهاي!بالتأكيد  -

 والتفت إىل االثنني الذاهلني وقال بصوع ةا  : 

 بل بسببهما.... -
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 هتفت بأعجاب: 

 هدقت يا هديق. -

 فلاطبنا مجيعا  بصوع  مر: 

 أجلسوا حولي. -

فعلنةةةا ذلةةةك مةةةرةمني بفعةةةل سةةةور ةةةةامإل، كانةةةت عينةةةاه   

 ت قان، همل: 

 أنظروا إىل عييّن بعمق. -

فأبصرنا ةابة ساحرة، فيها الشجر والورد والعش  ونسةيم  

الصةةباى، وعلةةى طريةةق ترابةةي حتةةي  بةةه األزهةةار نشةةي رجةةل    

كب  السن يتوكأ علةى عكةاز وهةو يدنةدن بأةنيةة، وفجةأة       

قطةةع عليةةه طريقةةة أسةةد، وحةةني وهةةل إليةةه توقةةف ، فقةةال لةةه  

 األسد: 

 مرحبا  أيها الصديق.  -

 واختفى بني الشجر...... فبصق على األسد الذي أحنى رأسه

 على هوع الصو وهو يسأل:  وهوونا

 هل ترون تصرف الشي  حكيما ي -

 أجبته على الفور: 

 إنه تهور. -

 وافقين أةل  األهدقاء، فنظر الصو إىل رحلوف وسأله: 

 وأنت..... ما رأيكي. -
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 مل جيبه ، فنظر الصو إىل عادل وسأله: 

 تهوريأما كان مبقدور األسد افرتا  الشي  امل -

 أجاب عادل بثقة: 

 بالطبع. -

 سأله الصو: 

 ملاذا مل يفعلي -

 وقبل أن جيي  قال الصو بصوع عميق.

 وبعد عام.....

وأبصرنا الغابة للمرة الثانية، كانت جرداء، فال ورق علةى  

الشةجر، وال زهةةر علةى حافةةة الطريةةق وال عشة  يكّوةةل وجةةه    

الرتاب، والشي  نشي على الطريق يغين بصوع عاٍل، وفجةأة  

وجد أسدا  يسد عليه الطريق وهو لمل بقادمه األمامي فأسا ، 

 وحني واجهه الشي ، سأله األسد: 

 أتذكرنيي -

 ب الشي : أجا

 كال. -

 ناوله األسد الفأ  وقال له: 

 أ ربين على رأسي. -

ففعةةل الشةةي  ذلةةك علةةى الفةةور، سةةال دم ةزيةةر مةةن رأسةةه،  

 تناول األسد اجلريس الفأ  من الشي  وقال: 
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 شكرا . -

 واختفى بني الشجر....

 وهوونا على هوع الصو وهو يسأل عامر: 

 أعتقد انك تعرف اإلجابة على سلوم األسدي. -

 سالت دمعة نقية مثل الندى من عيين عامر... فقال الصو.

 وبعد عام.....

وأبصرنا الغابة وهي حتت أنفا  ربيع جديد والشي  ن ي 

 إىل املدينة وهو يغين: 

 يا أوروم يا أمجل املدن

 أنت عرو  األرض

وقبل أن يكمل رأى أسدا  يقطةع عليةه الطريةق، فصةر  بةه      

 الشي : 

يوان الباال، لقد أفسدع على أةرب عن وجهي أيها احل -

 بهجي. تنس عن الطريق، وإاّل....

 قاطعه األسد: 

 ستبصق بوجهي... أليل كذلكي -

 سأله الشي  ببالهة: 

 كيف عرفتي -

 أجابه األسد: 

أال تةةذكر بأنةةك يةةا هةةديقي بصةةقت بوجةةه أسةةد قبةةل         -
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 عامنيي

 قال الشي  مغرتا  بنفسه: 

 طبعا ، ويف نفل هذا املو ع. -

 وهمل األسد ثزن وأمل: 

 وأنك يف العام الفاات  ربت رأ  أسد بفأ ي -

 ازداد زهو الشي  وقال: 

 ، أذكر أي ا .املكان نفسهويف هذا  -

 مد األسد رأسه أمام الشي  وقال:  

 أنظر وتلّمل رأسي، هل ترى ودد أثرا  جلرىي -

 أجاب الشي  بعد أن نظر وفّت : 

 ال... ال يوجد. -

 طفرع دمعة من عني األسد، وقال وهو يبتعد: 

إعلم أيها الشي  املغرور األرعن أن اجلرى شفي، ولكن  -

 البصقة لن تزول  ثارها من روحي طوال حياتي.
 وهنا.....

 وقف الصو مواجها  عادل ورحلوف وهمل: 

 هل وهل إليكما مغزي احلكايةي -

منوين ابتسةامة هةداقة، ومشةى هةوب عةامر ووقةف قبالتةه        

 مل بود حقيقي: وه

 طابت ظه تك. -
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 مشى هوب النللة العجوز وس  ذهولنا، واختفى.....

*** 
وبعد أن أنتهى جدي، كرر سؤال هةو احلكايةة، ووجهةه    

 إىل هديقّي املتلاهمني.

 هل وهل إليكما مغزي احلكايةي -

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

  



75 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشاعة

 

  



76 

  



77 

 

ن أذاع هةباى عةةال هةةياى يف البيةت فلرجنةةا مجيعةةا  فعرفنةةا   

الصةةياى  ٍع مةةن السةةرداب، وهنةةام وجةةدنا زوجةةة عمةةي ت ةةرب   

 .الذي كان يصر  من األمل وهي تقولعماد 

لو حلفت ألف مةرة أنةت الفاعةل. أنةت الةذي دحرجةت إنةاء         -

 احللي .

 وهو لاول دن   رباع زوجة عمه قال عماد.

 فعل ذلك. أأنا مل  -

 وعادع ت ربه وهي تؤكد.

 مل يكن يف السرداب ة مي -

 سألتها أم عماد.وهنا 

 هل رأيته يفعل ذلكي -

 أجابت بغ  .

 ال. -

 وهنا ارتفع هوع اجلد الواقف أمام باب حجرته.

 تعالوا مجيعا . -

خرج الرجال أي ا  إىل فناء البيت وهم يتطلعةون إىل الكةل،   

 فلاطبهم أي ا .

 وانتم أي ا . -

وبعةةةد أن اجتمةةةع اجلميةةةع يف ةرفتةةةه، جلةةةل علةةةى دكتةةةه       
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لةةى سةةاقه األيسةةر، ومشلنةةا بنظةةرة    اخلشةةبية وو ةةع العكةةاز ع  

 على املرأة وخاطبها. اهعميقة ثم تسمرع عين

 هل رأيته وهو يقل  إناء احللي ي. -

 أجابت املرأة.

 ال. -

 سأهلا اجلد.

 نه هو. هل أخ تك البقرة بذلكيأكيف عرفت  -

 انزعجت املرأة وقالت.

 كيف خي ني احليوان!، أنا توقعت ذلكي -

 فقال اجلد بهدوء.

 نعجة أو دجاجة.قد تكون  -

 أجابته املرأة.

 جيوز. -

 فقال اجلد ثكمة.

 ال تكوني مثل تلك العجوز الشمطاء الي.... -

 وهمت، فقال أبي وهو يبتسم.

 .بيحدثنا عنها يا أ -

 فقال.

 قد يفهم الكبار فق  احلكاية. -

 فهتفت.
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 وقد يفهمها الصغار. -

 ابتسم عن فم نصف أسنانه مقلوع.

 عفاريت. -

والنسةةةةاء وحنةةةن األحفةةةةاد اسةةةةتجاب   وأمةةةام إحلةةةةاى الرجةةةال  

 عيناه إىل البعيد وقال: توسرح

كةان يةا مةةا كةان يف قةةديم الزمةان... كةةان هنةام جارتةةان،      )

األوىل عجةةوز حمبةةة للمشةةاكل لسةةانها سةةلي  يتجنبهةةا النةةا ،    

والثانية امةرأة شةابة طيبةة هلةا ولةد واحةد هةغ  ورجةل ذهة  ذاع          

ألن اينةون فقة    هيف ثثا  عن رزقه ومل يعد، وقيل أنةه مةاع   

يفكةر بأنةه تةرم زوجتةةه ألنةه كةان لبهةةا كةث ا ، ويف يةوم مةةا        

انتشر خ  سيء عن الشابة ال يعرف مصدره مفاده: َإنهةا عدنةة   

 الشرفَ

هذا اخل  ال يعرف مصدره، ولكنه انتشر يف القرية مثلما 

تنتشةةر النةةار يف كومةةة قةة ، فصةةار الرجةةال ينظةةرون إليهةةا       

النسوة الطااشاع الثرثاراع ألسنتهن، فوزنت باحتقار وأطالت 

املرأة وتأملةت كةث ا  ل ةياع تعتهةا الةي تقةارن بنقةاوة قطةرة         

 الندى فأةلقت باب بيتها ومل تعد خترج منه إاّل لشيء مهم.

ويف يوم ما بعد أشهر مر ةت العجةوز وأحسةت بةأن نهايتهةا      

 قريبة فذهبت إىل حكيم القرية وقالت له.

 احلكيم جرما  يعذبين كث ا . لقد اقرتفت سيدي -
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 ابتسم احلكيم بوجهها وهمل.

 هذا حسن. -

 استغربت العجوز وقالت ثدة.

 حسن أن أهني جاريي!. -

 وكمن مل يفاج ه اخل  قال احلكيم.

 أخ يين. -

فأخ ته بأنها هي مصدر اإلشاعة خبصوص املرأة الشةابة،  

. وأن كل ما قالته كذب وافرتاء ثةق هةذه املللوقةة الشةريفة    

 هل سيغفر اهلل َجّل جاللهَ لي.

 قال احلكيم.

 إن اهلل رحيم يا أم. -

 انفرجت أسارير العجوز وقالت.

 وماذا بشأن املرأةي -

 قال احلكيم.

 ألديك ديك يف البيتي -

 أجابت.

 أجل. -

 أمرها احلكيم.

ارجعي إىل بيتك وامسكي الديك، وكلما مررع بزقاق  -

لقيةه يف اهلةواء، وأريةد الةديك     إانتفي منه ما ش ت من الري  و
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 عندما تصلني عندي عريانا  بال ري .

 نه ت وقالت.

 حسن. -

وبعد ساعة من الزمان دخلت العجوز وهي حتمل ديكا  بةال  

 ري  وقالت.

 قد فعلت ما أشرع بهي -

 قال احلكيم.

إنةةةي أرى،،،... وا ن عليةةةك أن دمعةةةي كةةةل الةةةري       -

 وتعيديه إىل جسم الديكي

 هرخت العجوز.

 مستويل يا حكيمي!!.هذا  -

 فأطلق احلكيم حكمته.

ما أسهل نتف الري  والسمعة، وما أهع  إعادة الري   -

 والسمعة.

أدركةةةت العجةةةوز معنةةةى احلكمةةةة فلرجةةةت وهةةةي تسةةةمع  

 كلماع احلكيم.

 إن الرب ةفور رحيم.( -

لتق  أنفاسه بصةعوبة،  ي وجدنا من حكايته وه هىوحني انت

املةةرأة حتمةةل عمةةاد وتقبلةةه مةةن جبينةةه وهةةي      ىابتسةةم عنةةدما رأ 

 تهمل: قد تكون النعجة أو الدجاجة من سكبت احللي .

 وت مه إىل هدرها. 
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 السرية الذاتية:  
 هيثم بهنام بردى

 األسم الكامل: هيثم بهنان جرجيل بردى

 .1953ولد يف العراق  عام  -

 ع و احتاد األدباء العراقيني. -
 ع و احتاد الكتاب العرب. -

 ع و نقابة الفنانني العراقيني. -

 ع و فلري مدى احلياة يف دار نعمان للثقافة اللبنانية. -

 رايل حترير جملة )إنانا( الي تعنى بشأن املرأة. -

 ح ر وشارم يف مهرجاناع وملتقياع عديدة أبرزها:

الندوة العربية األوىل للقصة الشابة الي أقامتها جملة الطليعة األدبيةة يف   -

 .1980بغداد عام 

 .1995ملتقى القصة العراقية يف بغداد عام  -

 .2002ندوة الرواية العربية يف بغداد عام  -

 .2005امللتقى الثالا للقصة القص ة جدا  يف حل  عام  -

امللتقةةى الرابةةع للقصةةة العراقيةةة )ملتقةةى د. علةةي جةةواد الطةةاهر( يف بغةةداد  -

2008. 

 .2012وعام  2010مهرجان اجلواهري عام  -

 . 2010مؤمتر ثقافة األطفال الدولي األول يف بغداد عام  -

، 2014معرض إيطاليا الدولي للكتةاب يف إيطاليةا )مدينةة تورينةو( عةام       -

 ألقى فيها حما رة يف َالقاعة الزرقاءَ عن األدب السردي العراقي احلديا.

دورة الروااةي ةااة  طعمةة فرمةان، املنعقةد يف       –مؤمتر الرواية العراقيةة   -
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 .2016عام  بغداد
 أصدر مثانية وعشرين كتابًا موزعًا على:

 الرواية:

 .2007أربيل   –مار بهنام وأخته سارة  مركز أكد للطباعة واإلعالن  .1

 .2008أربيل    –قديسو حدياب  مركز أكد للطباعة واإلعالن   .2

ترمجةةةة:  2011هةةةدرع باللغةةةة السةةةريانية عةةةن دار منةةةارة يف أربيةةةل عةةةام  -

 كوركيل نباتي.
ابوظو، ب وع  -أورشنابي  دار ثقافة للطباعة والنشر والتوزيع أحفاد .3

2015. 
 الرواية القصرية:

 .1987بغداد  –  مطبعة أسعد 213. الغرفة 1

دمشق   -. األجساد وظالهلا  دار أمل اجلديدة للطباعة والنشر والتوزيع 2

2017. 

 مةةةن اهةةةداراع -. الطيةةةف  دار اجلةةةواهري للطباعةةةة والنشةةةر والتوزيةةةع 3

 .2017االحتاد العام لألدباء والكتاب يف العراق 

 القصة القصرية:
 .2002بغداد   –. الوهية  دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة 1

 . 2008ب وع   –. تليباثي  دار نعمان للثقافة2

 .2010هدرع طبعتها الثانية عن دار الينابيع بدمشق عام  -

دار أمةل اجلديةدة للطباعةة والنشةر والتوزيةع      هدرع طبعتهةا الثالثةة عةن     -

 .2015بدمشق عام 

 .2011دمشق  –. نهر ذو حلية بي اء   دار رند للطباعة والنشر والتوزيع 3

 .2012الالذقية، سوريا  –.أرض من عسل   دار احلوار للنشر والتوزيع4

 .2015دمشق  -. الطوفان  دار أمل اجلديدة للطباعة والنشر والتوزيع5

 ة القص ة جدا :القص
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 .1989بغداد  –ح  مع وقف التنفيذ  مطبعة شفيق. 1

 .1995املوهل  –الليلة الثانية بعد األلف  منشوراع جملة نون  .2

 .2000بغداد  –عزلة انكيدو  مطبعة نينوى  .3

 .2008بغداد  –التماهي  دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة  .4

  دار رنةةةد  2008–1989األعمةةةال القصصةةةية  القصةةةة القصةةة ة جةةةدا     . 5

 .2011دمشق  –للطباعة والنشر والتوزيع

 أدب الطفل:

 .2007أربيل  –مطبعة ب يفان-. احلكيمة والصياد  مسرحية للفتيان1

دار رند للطباعةة   –. مع اجلاحظ على بساا الريس  س ة قصصية للفتيان2

 .2010دمشق  –والنشر والتوزيع

 .2013املوهل  –مطبعة الديار -للفتيان. العشبة  مسرحية 3

دار أمةةل اجلديةةدة للطباعةةة -. قناديةةل جةةدي  جمموعةةة قصصةةية للفتيةةان 4

 .2017دمشق -والنشر والتوزيع

 نقد:
املديريةة العامةة لرتبيةة     –القصة القص ة جةدا  يف العةراق  إعةداد وتقةديم    . 1

 .2010املوهل  –نينوى

عةةن دار الشةةؤون الثقافيةةة عةةام هةةدرع طبعتهةةا الثانيةةة َمزيةةدة ومنقوةةةَ  -

2015. 

الريةةادة العراقيةةة  دار ةيةةداء للطباعةةة والنشةةر    -. القصةةة القصةة ة جةةدا  2

 2016عّمان -والتوزيع

 اإلعداد والتقديم:

إهةدار   –سركون بول  عنقاء الشعر العراقي احلديا  إعداد وتقديم -

 . 2011أربيل -املديرية العامة للثقافة والفنون السريانية

 الكتابة املفتوحة:

أربيةةل  –مطبعةةة ميةةديا   –الةةذي رأى األعمةةاق كلةةها  كتةةاب انثيةةاالع     -
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2007. 
 سلسلة مبدعون عراقيون سريان:

  –قصاهون عراقيون سريان يف مس ة القصة العراقيةة  إعةداد وتقةديم     .1

 . 2009أربيل  –إهدار املديرية العامة للثقافة والفنون السريانية 

 . 2012دمشق   –هدرع طبعتها الثانية عن دار متوز للطباعة والنشر  -
هةةدرع ترمجتهةةا إىل اللغةةة الكورديةةة مةةن قبةةل أ ةةد حممةةد إتاعيةةل    -

 . 2012وهدرع عن املديرية العامة للثقافة والفنون السريانية عام 
قصاهةةون عراقيةةون سةةريان يف مسةة ة القصةةة العراقيةةة القصةة ة جةةدا     .2

 .2012دمشق  –ة والنشر والتوزيع دار متوز للطباع

رواايون عراقيون سريان يف مس ة الروايةة العراقيةة  دار متةوز للطباعةة       .3

 .2012دمشق  –والنشر والتوزيع

كّتةةةاب أدب طفةةةل عراقيةةةون سةةةريان يف مسةةة ة أدب الطفةةةل العراقةةةي    .4

 بغدا –مطبعة شفيق

 كت  هدرع عن أدبه:
 :يف الرواية 

هيةةةثم بهنةةةام بةةةردى  حممةةةود ناهةةةر  ةةةم   دالالع املكةةةان يف روايةةةاع  -

 .2016أربيل  -مطبعة الدبا 
 
  :يف القصة القص ة 

قةراءة يف سةردياع هيةثم بهنةام بةردى  إعةداد        –دلياع الف ةاء السةردي   .1

 –وتقةةةةديم: أ. د حممةةةةد هةةةةابر عبيةةةةد  دار متةةةةوز للطبعةةةةة والنشةةةةر والتوزيةةةةع      

 .2012دمشق

القصصةية أرض مةن    شباا مةا زال بعيةدا ، دراسةاع نقديةة يف ايموعةة      .2

 –عسةةل هليةةثم بهنةةام بةةردى  إعةةداد وتقةةديم: جوزيةةف حنةةا يشةةوع  مطبعةةة الةةديار 
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 .2013املوهل 
الكون القصصي، دليةاع السةرد و ليةاع التمظهةر، قةراءة حتليليةة يف        .3

ايموعةةاع القصصةةية هليةةثم بهنةةام بةةردى  حممةةد إبةةراهيم اجلميلةةي  مطبعةةة      

 .2013املوهل  –الديار
ية وفاعلية التشكيل السردي يف جمموعةة نهةر ذو حليةة    املهيمناع القراا .4

بي اء  إعداد وتقديم ومشاركة: الدكتور خليةل شةكري هيةا   دار نينةوى     

 .2014دمشق -للطباعة والنشر والتوزيع
مجاليةةةاع تشةةةكيل الوهةةةف يف القصةةةة القصةةة ة، قةةةراءة حتليليةةةة يف       .5

السةعدون  دار متةوز   ايموعاع القصصية هليثم بهنةام بةردى  د. نبهةان حسةون     

 .2014دمشق -للطباعة والنشر والتوزيع
  : يف القصة القص ة جدا 
حبةةة اخلةةردل  دراسةةاع نقديةةة عةةن دربةةة القةةاص هيةةثم بهنةةام بةةردى يف    .1

كتابةةة القصةةة القصةة ة جةةدا   إعةةداد وتقةةديم خةةال  ايشةةوع بربةةر  منشةةوراع   

ن دار رنةةةد . هةةدرع طبعتةةةه الثانيةةة عةةة  2005املوهةةةل  –احتةةاد األدبةةةاء السةةريان  

 .2010للطباعة والنشر والتوزيع يف سوريا عام 

قةراءة حتليليةة يف ايموعةاع     –شعرية املكةان يف القصةة القصة ة جةدا      .2

القصصةةية هليةةثم بهنةةام بةةردى  د. نبهةةان حسةةون السةةعدون  دار متةةوز للطباعةةة      

 .2012دمشق –والنشر والتوزيع
بةةردى يف كتابةةة الثريةةا، دراسةةاع نقديةةة عةةن دربةةة القةةاص هيةةثم بهنةةام  .3

-القصةةة القصةة ة جةةدا   إعةةداد وتقةةديم: خةةال  ايشةةوع بربةةر  مطبعةةة شةةفيق 

 .2014بغداد 
 :يف احلوار 
هيةةثم بهنةةام بةةردى  حةةوار: منةةرود قاشةةا،     -أتةةاء يف ذاكةةرة املدينةةة    -

  .2013بغداد  -مطبعة شفيق  تقديم: معد اجلبوري
د. عمةةر كتةة  عةةن دربتةةه االبداعيةةة الكةةث  مةةن النقةةاد نةةذكر مةةنهم:    
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الطالةةة ، د. حممةةةد هةةةابر عبيةةةد، نةةةاجس املعمةةةوري، جاسةةةم عاهةةةي، ياسةةةني  

النص ، د. خليل شكري هيا ، د. ناديه هناوي سعدون، د. ت  اخلليل، د. 

فا ةةل عبةةود التميمةةي، د. سوسةةن البيةةاتي، د. قةةيل كةةاظم اجلنةةابي، د. ثةةاار   

سةةم خلةةف العةذاري، د. مجيةةل  ةةداوي )املغةرب(، د. حممةةد أبةةو خ ة ، د. جا   

اليةةا ، د. علةةي هةةليو املرسةةومي، د. إنةةان حممةةد العبيةةدي، د. فاتنةةة حممةةد  

حسةةني، سةةليمان البكةةري، يوسةةف احليةةدري، هةةباى األنبةةاري، عبدالسةةتار       

البي اني، أنور عبدالعزيز، حممد عطيةة حممةود )مصةر(، د. فةرى أدور حنةا،      

اكر د. نبهةةان حسةةون السةةعدون،  يةةد حسةةن جعفةةر، زهةة  بهنةةام بةةردى، شةة    

جميد سيفو، د. جاسم اخلالدي، د. موسةى احلةوري، نةازم األعرجةي، حممةد      

يةةونل حممةةد، مجةةال نةةوري،  ةةدي خملةةف احلةةديثي، جوزيةةف حنةةا يشةةوع،      

ازدهةةار سةةةلمان، د. مثنةةةى كةةةاظم هةةةادق، د. انةةةان عبداحلسةةةني، د. كةةةريم  

نةةاجي، هنةةاء عبةةداهلادي )مصةةر(، شةةاكر األنبةةاري، اتاعيةةل ابةةراهيم عبةةد،  

لسةةلمان، زهةة  اجلبةةوري، سةةعدون جبةةار البي ةةاني، د. بشةةار عليةةوي،   علةةوان ا

بةةول   دم، خةةال  ايشةةةوع، د. سةةامل  ةةم عبةةةداهلل، د. فيصةةل النعيمةةةي، د.      

حممد يونل هةاحل، د. حممةد ابةراهيم اجلميلةي، د. فيصةل القصة ي، تة         

اتاعيل، حممود ناهر  م، ناظم السعود، منرود قاشا، جبةو بهنةام، نةواف    

سنجاري، وعد اهلل ايليا، حممةد األ ةد، نةزار حنةا الةديراني، عبةا        خلف ال

خلف، سامر إليا  سعيد، علي حممد احللي، حسةن السةلمان، أ ةد حممةد     

 املوسوي...
 دراسات أكادميية عن أدبه:

حاز األستاذ حممد إبراهيم اجلميلي على شهادة املاجست  بدرجةة َجيةد    -

عةةن  2013 3 3امعةةة املوهةةل بتةةأري    جةةدا َ مةةن كليةةة الرتبيةةة األساسةةية   ج    

 رسالته املوسومة )السرد يف قص  هيثم بهنام بردى القص ة(.
حازع األستاذة نادية نزهة سليمان على شهادة املاجست  بدرجةة َامتيةازَ    -

عةن رسةالتها    2014  2  17من كلية الرتبية للبناع  جامعةة تكريةت، بتةاري     
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 ا   هيثم بهنام بردى مثاال (.املوسومة: )مجالياع القصة القص ة جد
حاز األستاذ همةام حةازم عطةا علةى شةهادة املاجسةت  بدرجةة َجيةد جةدا            -

عةةن رسةةالته   2015 1 11عةةاليَ مةةن كليةةة ا داب  جامعةةة تكريةةت، بتةةاري     

 املوسومة )العتباع النصية يف سرد هيثم بهنام بردى القصصي(.
 –درجةةة َإمتيةةاز حةةاز األسةةتاذ حممةةود ناهةةر  ةةم علةةى شةةهادة املاسةةرت ب   -

دااةرة اللغةة العربيةة و دابهةا      -%َ من كلية ا داب والعلوم اإلنسانية90بدرجة 

عةةن رسةةالته املوسةةومة )املكةةان   2016 1 20جامعةةة )بلمنةةد اللبنانيةةة(، بتةةاري    

 ودالالته يف رواياع هيثم بهنام بردى(.
 اجلوااز:

 .2006حااز على جاازة ناجي نعمان األدبية اللبنانية لعام  -
حةةااز علةةى اجلةةاازة األوىل يف مسةةابقة القصةةة القصةة ة الةةي أقامتهةةا دار  -

عةةةن قصةةةته القصةةة ة   2006الشةةةؤون الثقافيةةةة يف وزارة الثقافةةةة العراقيةةةة عةةةام  

 َالنبإل األبديَ.

حةةةةااز علةةةةى اجلةةةةاازة الثانيةةةةة يف مسةةةةابقة وزارة الثقافةةةةة ملسةةةةابقة أدب      -

 2010للن  املسةرحي( عةام   األطفال  دار ثقافة األطفال  جاازة )عزي الوهاب 

 عن مسرحيته املوسومة )العشبة(.

حااز على اجلاازة الثانية يف مسابقة القصةة القصة ة الةي أقامهةا قصةر       -

عةةةن قصةةةته املوسةةةومة  2011الثقافةةةة والفنةةةون يف حمافظةةةة هةةةالى الةةةدين عةةةام  

 )الرسالة(.

 ورد اته:
 –الثالةا اجلةزء   –يف كتاب )موسوعة أعةالم العةراق يف القةرن العشةرين     -

ملؤلفةه األسةتاذ    1998( الصادر عن دار الشؤون الثقافية العامة عةام  281هفوة 

  يد املطبعي.

( 600هةةفوة  –يف كتةاب )موسةةوعة أعةةالم املوهةةل يف القةةرن العشةةرين   -

مركةةز  –الصةةادر عةةن وزارة التعلةةيم العةةالي والبوةةا العلمةةي  جامعةةة املوهةةل    
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 الرتمجة:

ترمجةةةت بعةةةإل قصصةةةه إىل اللغةةةة اإلنكليزيةةةة واهلولنديةةةة والفرنسةةةية      -

 واإليطالية والسريانية.


